
Prozatímní katalog rukopisů Knihovny Národního muzea 
(v2022-08-29) 
Z důvodu zvýšeného badatelského zájmu předkládáme pracovní verzi 
katalogu rukopisů KNM. Základ tvoří záznamy z katalogu F. M. Bartoše 
(černě) rozšířené o pozdější dodatky a opravy (zeleně). K Bartošově 
katalogu byly přidány také nové dodatky M. Dragouna a J. Marka 
(oranžově). Dále odkazujeme na stranu v katalogu P. Brodského (tmavě 
modře), popisy pořízené v rámci programu VISK 6 (fialově) a různé nové 
popisy vytvořené pro KNM (světle modře). Zbylé údaje nejsou ověřené, 
považujte je prosím za pracovní.  
Signaturu, pod kterou si můžete dokumenty objednávat, naleznete vždy 
na druhém řádku záznamu za „SX“. Za dnešní signaturou se v závorce 
nachází starší signatury KNM. Pokud je signatura umístěna v červených 
hranatých závorkách, dokument se v KNM již nenachází (např. byl 
předán Literárnímu archivu PNP). Jelikož se jedná o pracovní verzi, 
KNM neručí za správnost uvedených údajů.  
 
 
Přípisky v Bartošovi a v lokálním katalogu, [   ] - není v KNM 
Opravy: (Fl.) = Flajšhans, rf. v ČČH 1930; (Sč.) = St. Souček, opravy v dopise z 22. 
9. 1927 F. M. Bartošovi; (Gr.) = Grund; (B.) = strojopis Bartošových oprav a doplňků 
k Soupisu (z jiného přepisu lehce odlišného znění vydal O. Halama 2014) 
Bartoš (1927) 
Brodský (2000) 
lokální katalog 
doplňky z lístkového katalogu 
Dragoun (2012) 
šedá - přepsané lístečky v abecedním pořadí bez signatur (studentka dr. Lindy?) 
VISK 6 
varia 
 

 
 
X 1 
SX I A 1 (5 A 27, 160) 
FX ok. 1510. ll. 446. 28,5 x 42 cm, vaz. pův.  
TX Kodex Talmberský. 
VX 1-9. (Ondřej z Dubé. Výklad na) práva země české. Jireček II. 2. 361-79 § 1-82. 
Ondř. z Dubé: Práva zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, s. 101. 
VX 9. Čtyři přísežní formule. Juramentum pro negativa. Na tom přisahám, že jsem se 
stavěl Václavovi Zmrzlíkovi x (iuramentum, quod datur domino vel clienti aut alteri 
hominum, qui eligitur in exami(na)torem h. e. versuchara pro montibus Cuthnis) 
všichni světí. 
VX 9'-13'. Nota, que occurrunt circa officium minorum tabularum terre t. 257-83 o 2 
čl. více. 
VX 13'-14'. Forme iuramentorum (část t. 330-1). Pecunie dominationum sic veniunt 
distribuende (t. 354-5). 



VX 14'-18. Diverse forme querelarum. t. 312-25. 
VX 18-19. Alie forme querelarum. Actor iurat vell ille, qui nominatur puovod x 
(querela, quando aliquis Judeus citat ad litteram) principalibus damnis et usuris. 
VX 19'-20. Nota processum cause, quando aliquis citat aliquem pro damnis 
maioribus. Monitio. Ibi citatus in testatione citationis x (dominatio pro nezprávu) pleno 
iure. Relatio eiusdem etc. 
VX 20'-22. O uvázání s komorníkem. Item uvázání s komorníkem takto podle práva 
má býti x nemá své pře proto stratiti. Kompilace většinou z Výkladu Ondřeje z Dubé § 
103-22. 
VX 22'-23. Nalezeno a ustaveno, jakož jest bylo od starodávna bráno od desk. Od 
kopy groš x odpovídati k žalobám. 
VX 23. Jiný řád u desk. Najprve kdo komu vloží trh x vina na něm totiž na puovodu. 
VX 23'. Jinej řád o braní od desk. Jireček III. 2. 204-5. 
VX 24. Páně právo u úřadu desk zemských toto jest. Item od  
vkládam ve dsky x v zvodech, jakož jest prve bylo. Část t. 205-6. 
VX 24-5. Jiný řád, co se od desk béře i od jiných práv, a to za krále Vladislava. 
Najvyžšímu písaři samému. Důchodové písaře menších desk, totiž mistra Prokopa 
(před r. 1500). Item najprve od trhu, kdož komu trhem klade x když úředníci menší 
soudí. 
VX 25'-7. Tito jsú duocho(do)vé, kteříž jdú na místokomorníka, na místosudího, na 
místopísaře, na písaře menších desk, na úředníka králové, na úředníka 
podkomořího. O zvodu. O odhádaní (a poplatcích při úkonech, všem těmto 
úředníkům společných). Pamět starosty komorničího Blažeje (Haec Blasius). Item od 
zvoduov od každého kraje x tu sobě jim opraví. 
VX 27-9'. Zpráva na úmluvu, kterak býti má dána. Jsú v tom rozdílové. Da 
monitionem a Johanne Vlašimský x iuxta forum etc. Zahájení soudu. Krajuov jest 
dvanácte. (Jireček II. 3. 97-8.) O puohoních. Z zlodějstva jeden puohonXkohož se 
pře dotýče. 
VX 30-3. Nálezové českého krále Jana Slepého. Zápisy deskové i sněmovní. 
VX 36-7'. Acta temporibus Karoli imperatoris Romanorum. Pod. zápisy. 
VX 42-69. Temporibus regis Wenceslai. Zde l. 60-3 přípis Ondřeje z Dubé Václavu 
IV., dva zlomky soudního řádu (Jireček II. 2. 357-61, 98/9) a pamět o měrách 
zemských z 1407 podle listiny u Čelakovského II, 1081. Listiny přítomných na 
zemském soudě l. 304'-8'. 
VX 72-80. Temporibus Sigismundi imperatoris. Zápisy. 
VX 84-93. 96-106'. Temporibus Ladislai regis. 
VX 108-49'. Temporibus Georgii regis Boemie. 
VX 150-7. 162-304. 337-40. 369-400. 414-9. 427'-45. Zápisy z desk, nálezy, sněmy i 
veřejné a soukromé listiny vladislavské do r. 1508. 
VX 310'-36'. Regesta trhových zápisů deskových, týkajících se zboží duchovních a 
kostelů. Podobnou sbírku vyd. J. Čelakovský. O domácích a cizích registrech (1890) 
106-122, znovu pak A. Sedláček. Zbytky register králův a císařů římských (1916). 
VX 342-68'. Inventář korunního archivu z 1466 s výpisy z něho. (Část A Č V. 362-4.) 
VX 402-13. Řád korunovánie krále českého (i královny). Emler. Spisy Karla IV. 73-
108. 
VX 446 pozdní rukou výpis ze sněmovních artikulů r. 1577 a odúmrtí. 
PX Předlohou kodexu byla tatáž sbírka památek právních i výpisů deskových - 
pořízená ok. 1500 neznámým úředníkem deskovým asi pro Jindřicha z Hradce 
(Palacký V, 1, 366) a velmi podobná sbírce Albrechta Ojíře z Očedělic - z níž vznikl 
kodex zv. hořovický II C 2. Proti němu má na víc jednu listinu na l. 84, zápisy z 1508 



na l.337-40 a listiny Maxmiliánovy z 1506 na l. 432-3', nemá však jeho soupisu 
vojenské hotovosti (l. 661') a rejstříku. Že však kodex hořovický (II C 2) má mnohé 
totožné kusy na vlepených lístcích, které se možná ztratily, není vyloučeno, že byl 
předlohou tou sám. Jest jeden ze základních pramenů J. Emlerových Reliquiae 
tabularum a sbírek sněmovních snesení v AČ I-IV.; tři předpisy o soudě mezním a 
jednu listinu otiskl V. Schulz v AČ XXX. str. VIII-XIII. Srv. též V. Hanka v Rozboru stč. 
literatury, s. 164-165, č. 29; dále Ing. Jindřich Lutrýn, Kniha o Ratajích (Rataje n. Sáz. 
1948), s. 112 a n. 
PX Na předsázce zápis o darování kodexu Janem Maxm. z Tallmberka strýci, 
hradeckému biskupovi Janu Fr. Kryštofovi r.1678, jehož ex libris z 1700 na desce. Za 
Balbína byl ve sbírce ambrasské (J. V. Šimák, Pozůstalost Balbínova. Otisk z VČA 
1915, 26 č.231). Dar oseckého opata Ben. Venusiho 14. XII. 1820. 
SX – I A 1 

TX – Maximiliani Imper. et Wladislai literae Jus im Ungariam concernen, tes. 

PX – Viz: Tallmberskau Knihu 430 obr. 
SX – I A 1 

TX – Poznamenanj Roduow Panských pod Gednau léta 1504. 

PX – Viz: Tallmberskau knihu, f. 383 obr. 

SX – I A 1 

TX – Práwa zemie Czeské. 

XVI. st. 

PX – Začátek a weliká částka gest od Ondrege z Dubé Najwyššjho sudj za Karla IV a Wáclawa, ostatnj gest od 

giných pridána. Viz Tallmberskau Knihu. 

SX – I A 1 

TX – Hornj Práwa Krále Wladislawa. 

f. 296 

PX – Viz Tallmberskau Knihu. 

Rzad Korunowanj krále a Králowé od karla IV ustawený. 

 
X 2 
SX I A 2 
FX XIX.1, str. 36. 31 x 41,5 cm, vaz. mod.  
TX [Václav Frost a Václav Koťátko]: Člověk. 
PX Psychologicko-tělovědné pojednání, necelé. Rkp. tisku Jungmann VI, 1168. Byla 
z toho malá polem. St. Souček. Omyl Grundův. Rkp. není totožný s Frostovým 
spisem z psychologie. Náš rkp. je převážně tělověda – somatologie, jen ke konci je 
část psychologie. 
 
X 3 
SX I A 3 
FX poč. XIX. ll. 116. 27 x 42,5 cm, vaz. souč.  
TX I. 1-94. Joh. Negedlý. Literatur. 
PX Přednášky, necelé: po Konáče. 
TX II. 95-116. (J. Nejedlý). Joannes Žižka von Trocznow. 
PX Vložen výpis z měst. knihy praž. doby husitské a přepis Žižkova listu 
Domažlickým, vydany městským úřadem 4. led. 1783, F. M. Pelclovi (J. Hanuš, F. M. 
Pelcel 56 p.1), který tu (l. 95) jmenován mein würdiger Vorgänger. Chatrná 
kompilace. 
SX – I A 3 

TX – Literatur von Johann Negedly. 

FX – 26,5x42,5 cm, 24,5x39,2 cm. 

poč. XIX. st., ff. 116-2 



PX – Původní označení po arších – 47 Bogen. Přednášky Jana Nejedlého o české literatuře 

jsou neúplné, končí Konáčem a počátkem odstavce o Václavu Mirošovi. Vložen je (mezi ff. 

70 a 71) dvojlist a titulem Planety, dle kterých se člowěku přirozená powaha a osud připisugj. 

V díle Nejedlého o Janu Žižkovi na f. 114 výpis z městské knihy pražské z měst. Archivu, na 

f. 115a přepis Žižkova listu Domažlickým s potvrzením měst. úřadu v Domažlicích ze 4. 

ledna 1783 s přitištěnou pečetí. F.M. Bartoš zjistil, že běží v tomto případě o list zaslaný F.M. 

Pelclovi (J. Hanuš, F.M. Pelcl, str. 56, p. 1), jehož bádání se Nejedlý jinde v pojednání o 

Žižkovi dovolává. Srov. O tom např. f. 95a (Pelcl tu nazýván der selige herr Pelzel, mein 

würdiger Vorgänger). Dnešní vědecká kritika označuje Nejedlého pojednání jako dosti 

chatrnou kompilaci. 

PX – 1.) 1a-94a Nejedlý, Literatur. 1a: Es ist kein Volk auf dem ganzen Erd boden  x  94a: 

virtutum et vitiorum recenset exempla 6. enzel Miroš.  2.) 95a-116b Nejedlý, Joannes Žižka 

von Trocznow. 95a: Johann Zižka von Trocznow stam(m)te von einer  x  16b: Vide neuere 

Abhandlungen der Königl. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften Erster Band. 1790 

Jahrgang, pag. 371. 

SX – I A 3 

TX – (Nejedlý, Jan:) Joannes Žižka von Trocznow. 
poč. XIX. st. 

PX - :Nejedlý, Jan: Literatur (I A 3). 

 
X 4 
SX I A 4 
FX 1688. ll. 199. 28 x 40,5 cm, pův. vaz. se sponami.  
TX Rorate pánův literátův chrámu Páně s. Petra na Poříčí v Novém Městě Pražském. 
PX Na tit. l. vyjmenováni literáti a podpis: Letha Páně 1688 dne 26. listopadu. 
Georgius Xav. Hamrle descripsit. Vzadu mladší rukou české lékařské recepty. 
5a Boha ziadostiwy Prorocky y krali spasitele x 153b Weď nas do Nebeske Slawy. 
Amen. 
Rkp.; pap., ll 193; 1688, 27 x 41 cm; frakt.; pův. kž. Na f. 
2a Tyto Rorate vsaj wyzdwiženy Za paměti Panůw Lyteratůw Chramu Panie So. 
Petra na poržicží w Nowem Miste Prazskem ke Czti a Chwale Nerozdílne Trogiczy 
Swate a Blahoslawene rodicky Boži Zwiestowanj… [vyjmenováni literáti] Letha Panie 
1688 dne 26. Listopadu. Georgius Xave[rius] Hamrle descripsit. Jednoduchá 
výzdoba iniciál rumělkou, modře a zeleně. Rorate je opatřeno notací. Na f. 153b 
Stiastnie W Miesyczy Listopadu Pržepsano bylo s chronogramem roku 1688. Další 
listy jsou prázdné. Až na f. 192b-193b časově pozdější přípis českých lékařských 
předpisů. Stará původní vazba prkénková koží potažená s tlačenou výzdobou 
ornamentální, mosazným kováním v rozích a zachovalými sponami. Na přední desce 
vytlačeno Rorate Swateho Petra na Porziczy A: 1688 a dole monogram I. I. H. (snad 
na fol. 2a uvedený literát Jan Jozef Hymler). 
Původní sign 7 A 30. 
 
X 5 
SX I A 5 
FX ok. 1840. ll. 92. 24,5 x 40,5 cm, vaz. mod. 
TX Fr. L. Čelakovský. Slovník Rukopisu královédvorského a Evangelia 
svatojanského. 
PX Dar L. Čelakovského 1880. Viz opis Šafaříkův rkp. III A 25. 
 
X 6 



SX I A 6 
FX ok. 1850. ll. 35. 39 x 24,5 cm, vaz. souč. 
TX (B. Dudík.) Přepis stokholmského, nyní brněnského rukopisu života Karla IV. 
PX Vyd. J. Emler, Spisy císaře Karla IV., srv. úv. X-XII. Dar Dudíkův 8. X. 1852. 
 
X 7 
SX I A 7 
FX 1800. ll. 152. 24,5 x 40 cm, vaz. mod. 
TX F. M. Pelcel. Kronyky České díl čtvrtý (1378-1429). 
PX Je to opis původního rukopisu (včetně imprimatur). Ve Vídni je jen datováno 
věnování rukopisu vnukem spisovatelovým. Původní rkp. je v pražské universit. 
knihovně, sign. XVII B 31. Náš rukopis I A 7 zachycuje věrně všechny opravy, které 
Pelcl provedl v originále, byl někdy ve 20. letech XIX. stol. opravován a 
(nedokončeno). Na konec každé části imprimatur (dvorní censury vídeňské). O díle 
F. M. Bartoš v Žižkově sborníku (1924), 187 a d. Dar vnuka spisovatelova Luďka 
Pelzla 3. III. 1878. 
SX – I A 7 

TX – Pelcel F.M.: Kroniky česk[é] díl IV. 

opis, ff. 152 

PX – Je to opis původního rukopisu (včetně imprimatur), který je pod sign. XVII B 31 v pražské universit. 

knihovně. Na rozdíl od Bartoše nutno konstatovati, že ve Vídni je datováno jen věnování rukopisu vnukem 

spisovatelovým. Náš rukopis zachycuje věrně všechny opravy, které Pelcl provedl v originále. Byl někdy ve 

20tých letech XIX. stol. opravován. 

 
X 8 
SX I A 8 (6 B 13 ?) 
FX ok. 1833, tři svazku. 26 x 38 cm, vaz. souč. 
TX Dobrovského Slovník, v českau abecedu uvedený od Václava Jandy, lokalisty v 
Gunzenbergu. 
PX Základem dvoudílný německočeský slovník z r. 1821. Předmluva dána ve Sv. 
Florianu u Gunzenbergu v Korutanech 22 list. 1833. Viz Jungmann, Slovník I, VI. Dar 
autorův 20. VIII. 1837. 
 
X 9 
SX I A 9 
FX XVII.2 ll. (recte 40, l. 29 dvakrát – A a B) 39. 29 x 40 cm, n. č. i. b. ch. i m, vaz. 
mod. 
TX České rorate Melichara Černého. 
PX Na l. 39': Melichior Niger Pragenus f(ecit) anno 79 Prostanna (e). 
1a Tyto Werssowe se zpiwagi przed Introitem X 39b moudrosti swe nás Učiti, 
bychom Po- 
Rkp.; pap., ll 40; 1679; 29 x 40 cm; frakt.; ppl. S počátku iniciály černočervené 
rumělkou a tuší, pak jen černé tuší. Na několika listech vynecháno prázdné místo pro 
provedení barevných iniciál, k němuž však nedošlo. Na f. 23b chybí pokračování 
písně. F. 28 dvakrát (A, B). Notace černá i bílá, chorální i mensurální. Torso začátek i 
konec rukopisu chybí. Na fol. 39b připsán původce „Melichior Niger Pragenus f[ecit] 
Anno [16]79. Prostannae. Byl to tedy Pražan Melichar Černý. 
 
X 10 
SX I A 10 
FX ok. 1830. 27 x 39,5 cm, vaz. mod. 



TX Sedmero českých blahopřání loukovskému faráři Jos. Koubleovi. 
PX S lidovými malbami z doby ok. 1827-30. 
 
X 11 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX I A 11 
FX 1825-49. ll. 89. 23,5 x 39 cm, vaz. souč. 
TX Pamětnice fary Bělohradské. 1825-49. 
PX Zprvu německá, od 1836 za faráře Fr. Petery počeštěná (l.19'). Asi z jeho 
pozůstalosti 9. III. 1878. 
SX – I A 11 

TX – Petera Fr.: Pamětnice fary Bělohradské počínající se l. 1825-1849. 

ff. 89 

 
X 12 
SX I A 12 
FX ok. 1857. ll. 126. 23 x 38 cm, vaz. mod. 
TX Jos. Alex. Helfert. Mistr Jan Hus. 
PX Vyšel nákl. Č. Matice v Novoč. bibl. č. 19 1857. Asi z matičních. 
 
X 13 
SX I A 13 
FX perg. XV. ll. 477. 24,5 x 36,5 cm, s inic., st. vaz. opr. 
TX Bible zv. krumlovská. 
PX L. 473-7 pozdější Registrum na epištoly a na čtení. Název Hankův. Srv. Balbín, 
Bohemia docta (Ungar) III. 174. Koupena od sběratele (F.) Soukupa za 400 zl. 1. IV. 
1849. sborem matičním (Tieftrunk 118). 
Brodský, s. 3 
 
X 14 
SX I A 14 
FX perg. 1531. ll. 192. 28,5 x 41,5 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním a 
sponami. 
TX Jakub Fikar z Vratu. Sbírka městských práv, pořízená pro Králové Hradec. 
VX 1-2. Přípis Fikarův z 8. června 1531 s autorovým znakem. 
VX 3. Kteraký pořádek má zachovati, ktož by chtěl měšťanínem ne(b) obyvatelem 
býti. 
VX 3'-4'. Domovní trhové mají se v knihy takto klásti. 
VX 5-8'. Toto jest z statut potřebí věděti, když by konšelé měli se voliti. 
VX 8'. Řád řemeslničí. Řádové kupečtí. 
VX 10-12. T. zv. práva konšelská. Brikcí z Licka. Práva městská vyd. H. Jirečkova 
15-24. čl. 1-18. 25. 24. 28-9. 32. 31. 35. 37. 30. 40-1. 45-6 a čl. o pokutách. 
VX 18-163'. Překlad brněnsko-jihlavských nálezů Jana z Gelnhausen. Císařské 
velebnosti potřebí jest. V práviech píše se takto: rozum městcký x (cap. LXIIII o 
svatebních smlúvách a jaký spuosob při věnování se zachovává) k živnosti neučinil. 
Srov. J. Čelakovský, O městských právech Brikcího z Licska 33 a d. 39 p. 61. 
Rejstřík l. 13-4. 
VX 165-198. Práva rozličných věcí a běhuov téhož města Pražského. Přísahu-li já 
některému člověku x (o vězni a o kupování a o slibu) aby ti je podělili. Zpracování 
druhé části prvého dílu švábského zrcadla (Landrecht). 



PX Na předsázce veliký znak Králové Hradce, kdež byl kodex za Hanky. (Rozbor 
174, č.55). O Fikarově naučení Budějovickým z 1540 K. Köpl ve Sborníku histor. II. 
373. Dar. J. Krtičky z Jadenu 29. III. 48. 
Brodský, s. 4 
SX – I A 14 

TX – Práva města Hradce nad Labem. 

XVI. st. 

 
X 15 
SX I A 15 (M 2) 
FX Pap. 1587 ll. 478. 28 x 43 cm, s miniat. 5 l. červ. n. č. i b. m. i ch. pův. vaz. opr. 
TX (Druhý díl chval božských.) 
PX Mimo konec shodno s č. 16. Na l. 4 insignia Veteris Urbis Pragensis. Fecit 
Adamus Cib(ori)us (?) pictor, l. 110' znak obuvnický, 187 a 306 znak s r. 1587, 218' 
obraz přijímání pod obojí, 305' upálení Husovo. Na l. 5 z XVIII. st.: Conventus s. 
Michaelis Vetero-Pragae Ordinis Servorum. Koupeno 1849. 
Brodský, s. 5 
 
X 16 
SX I A 16 (M 3, 159) 
FX ok. 1580 ll. 360 41,5 x 28,5 cm, s inic. 5 l. červ. n. č. m. i ch. pův. vaz. se 
sponami. 
TX Druhý díl chval božských. 
PX Od vzkříšení počínaje sváteční část. Písně o Husovi vytrženy. Miniatury na l. 79, 
103, 143, 167 a 216. Z téže asi dílny (tuším Jana Kantora zv. Starého) jako č. 15. Z 
Dobrovského. 
Brodský, s. 6 

 
X 17 
SX I A 17 
FX XVI1 ll. 320. 29 x 43 cm, s inic. 5 l. červ. n. č. vaz. pův. 
TX Podobojí solnický graduál radního písaře Samuela Soukenníka. 
PX Na l. 182' znak s legendou: Samuel Saukeník a písař radní. Oficia Husova není, 
avšak o těle a krvi Krista Pána (47). Na l. 2 z XVII/XVIII st.: 1558. Koupí 1895. 
Brodský, s. 7 
 
X 18 
SX I A 18 (6 B 10) 
FX ok. 1800. ll. 16. 24,5 x 40 cm, vaz. mod. 
TX Kronika česká aneb Příběhové ... až do šťastného panování císaře římského, 
krále českého, Jozefa druhého, k rozmnožení obecného dobrého na světlo vydaná s 
povolením c. k. censury. 
PX Koncept. Bezcenná kompilace hlavně z Hájka. Končí se r. 763. 
 
X 19 
SX I A 19 
FX 1789. str. 24. 25 x 38 cm, vaz. mod. 
TX Jos. Dobrovský. Přepis slovníku rajhradského. 
PX Pořízen v Olomouci v lednu 1789 a chystán pro sbírku slovníků (Monatschrift d. 
vaterl. Museums III. 1829. I. 254). S imprimatur z 1830. Vydal Hanka ve Zbírce 
nejdávnějších slovníků (1833) 54-104. Srv. F. Menčík. Slovník prešpurský (1892) 



XIX. Nové vydání chystá V. Flajšhans v akademické Sbírce staročeských slovníků. Z 
pozůstalosti. 
 
X 20 
SX I A 20 
FX 1838 ll. 15. 24 x 38 cm, vaz. mod. 
TX Jan Vusín. Srovnání vídeňského rukopisu Majestatis Carolinae (dnešní zn. 3263) 
s vydáním P. Ješínovým r. 1617. 
PX Na konec: Porovnánj toto dohotovil Ján Vusín ve Vídni r. 1838 v měsíci červnu. 
Palacký v Archivě českém III. textu toho nepoužil. Dar K. Navrátila z papírů po 
Dundrovi 4. V. 1877. 
 
X 21 
SX I A 21 
FX ok. 1831. str. 17. 24,5 x 39,5 cm, vaz. mod. 
TX Frant. Sláma. Saud Balbinův o krajanství a cizotě v Čechách. 
PX Na konec non admittitur censury z 22. července 1831. 
 
[X 22]  
[SX I A 22] Předáno LA 105 
FX ok. 1830. str. 27 + 32. 25,5 x 41 cm, vaz. mod. 
TX Fr. L. Čelakovský. Patrní dopisové nepatrných osob. 
PX S imprimatur censurním z 28. 12. 1829 a 18. 3. 1830. Vyšlo v ČČM 1830 (= Spisy 
vyd. Kobrova II (1876) 121-67). 
 
X 23 
SX I A 23 
FX 1779. ll. 11. 24,5 x 38,5 cm, vaz. mod. 
TX Škola včelní, v kteréž jistý a jasný spůsob se dává to tak sladké a výborné 
hospodářství vyhlížeti a zlepšiti, k užitku milovníkům téhož umění založená 1779 od 
Martina Klima, kněze církevního v Opatově. 
PX Na tit. l.: Obtinuit ab auctore J. B. Michael nob. de Sagar, Med. Doctor, circuli 
Iglaviensis in Moravia physicus regius, academiae nature curiosorum membrum, et 
typographo misit. 
 
[X 24]  
[SX I A 24] Předáno LA 14 P 74 
FX XIX1. ll. 130. 22,5 x 37,5 cm, vaz. mod. 
TX Bedřicha Schillera Hystorie války třitsítileté, přejazyčená němčiny do češtiny od 
Josefa Hukala. Díl první. 
PX Necelá. Na konci jinou rukou: aus dem zweiten Band des Buches (?) Seite 23 
übersetzt. Wien. 1810. Dar rodiny Hukalovy 4. IX. 1883. 
 
X 25 
SX I A 25 
FX ok. 1827. ll. 68. 23 x 38,5 cm, vaz. mod. 
TX (Jos. Dobrovský.) Přepis t. zv. vyšehradského znění Starých letopisů českých 
(O). 
PX Z ruk. V E 89. Použit, nikoli však úplně, Palackým (text 0). Sněmovní snesení r. 
1524 (l. 56'-63') vynechal. L. 66-8: Znamenána jsú tyto města a klášterové v 



Čechách, co který ... platil králi Václavovi. Latinsky u Čelakovského II. 901. Z 
Dobrovského. 
SX – I  A 25 

TX – (Kronika Pražská.) 

ff. 68 

PX – Výpis z manuscr. Vyšehradského. Rukopis s poznámkami a opravami Dobrovského. 

 
X 26 
SX I A 26 
FX XVIII/XIX. ll. 10. 14 x 41 cm, vaz. mod. 
TX Komedie o Jozefovi Egyptském ze starého zákona vytažená u Dominyka Víška 
ve Vamberku. 
PX O Víškovi J. F. Král v Památníku ochotnického divadla ve Vamberce (1903) 8 p. 
Dar jeho 22. III 98. 
 
X 27 
SX I A 27 
FX XVIII/XIX. ll. 21. 14 x 41 cm, vaz. mod. 
TX Komedie o umučení Krista Pána, psaná u Dominyka Víška ve Vamberku. 
PX Dar téhož. 
 
X 28 
SX I A 28 
FX ok. 1780. ll. 268. 31 x 48,5 cm, vaz. mod. 
TX Catalogus librorum bohemicorum bibliothecae universitatis (Pragensis). 
PX Srv. K. Thamův katalog v Univ. ruk. IX B 20 z 1783. Značek není. 
 
X 29 
SX I A 29 
FX ok. 1860. str. 25. 25,5 x 39,5 cm, vaz. mod. 
TX Jan Pláteník. Původ záložny Vlašimské. 
PX Dějiny ústavu od 1858-1866. Dar autorův 28. VIII. 1885. 
SX – I A 29 

TX – Pláteník Jan: Původ záložny Vlašimské. 

ff. 13 

PX – Vloženy jsou 3 dopisy, stanovy záložny a 1 číslo „Pokroku“ z r. 1883. 

 
[X 30]  
[SX I A 30] Předáno LA 105 
FX 1852. ll. 7. 28,5 x 38,5 cm, váz. 
TX F. L. Čelakovský. O slovníku encyklopedickém. 
PX Vyšlo ve Spisech vyd. Kobrova IV (1880) 302/14. Srv. ruk. III D 70. 
 
X 31 
SX I A 31 
FX 1876. l. 1 a 4 kresby tužkou. 25,5 x 39,5 cm, vaz. mod. 
TX Vladislav Šír. Zvláštní vzrůst stromů. 
PX V Praze 16. srp. 1876. Dar J. Petrholze 5. X. 1901. 
 
[X 32] 



[SX I A 32] 
FX ok. 1850 ll. 35. 26 x 41 cm, vaz. pův. 
TX Poznamenání nemocných začínajíc od r. 1850. 
PX Účetní kniha nemocnice, jak se zdá, slánské. 
SX – I A 32 

TX – Poznamenání nemocných začínajíc od rku 1850. 

fol. 

 
X 33 
SX I A 33 
FX ok. 1840. str. 180. 25 x 38 cm, vazba mod. 
TX Polska. (Dějiny až do 1795.) 
PX Dar stud. V. Tomka 8. II. 54. 
SX – I A 33 

TX – Polska. 

pp. 180 

 
X 34 
SX I A 34 
FX ok. 1556 ll. 82 (101). 31 x 45 cm, n. č. ch. i m. s miniaturou, pův. vazba se 
sponami. 
TX Český vánoční kancionál rychnovský. 
PX L. 55'--9 dodatky ze stol. XVIII, konec utržen. Na přídeští vidi z 1731 a zápisky o 
členech literátského bratrstva v Rychnově nad Kněžnou z XIX. stol. 1818-61, na 
desce: 1556. Koupeno 15. X. 1900. 
Brodský, s. 8 
 
I A 34 
Čechy, XVI med. (non post 1556), pap., 101 ff. 45 × 30 cm, ilum., notace, vazba 
soudobá 
 
Psací plocha: text základní rukou (ff. 1r–55v, 60r–101v) psán v jednom sloupci v 
zrcadle 33 × 19 cm, na stránce 20 řádků nebo sedm notových osnov s textem, okraje 
zrcadla připraveny olůvkem; mladší dodatky (ff. 55v–59r) psány menším písmem a 
méně pečlivě. Živá záhlaví označující určení písní, v záhlaví také soudobá foliace. 
Prázdná folia: 59v. 
Foliace: moderní, tužkou v horních vnějších rozích listů. Soudobá foliace složená z 
písmene abecedy a římské číslice (nejvyšší číslo XXV, horní hranice ale proměnlivá), 
z ní dochována folia B I–XXV, C I–XXV, D I–V, D XI–XIII, D XVI–D XXIII, E I–XX, F I–
XIIII a na zadním přídeští je nalepen prázdný list označený G VII. 
Dochování: listy zašpiněné užíváním, spodní vnější roh fol. 3 chybí, na spodním 
okraji listů také občasná natržení, místy opravovaná přelepy. Na fol. 1r soudobá 
foliace B I°, podle toho chybí na začátku rukopisu cca 25 listů. Pět listů je vyříznuto 
za fol. 55 (zde ale text mladších dodatků není poškozen), jeden za fol. 59 (část textu 
chybí), neurčený počet chybí za fol. 101. 
 
Písmo: dvě ruce, základní ff. 1r–55v, 60r–101v kaligrafická bastarda; mladší doplňky 
na ff. 55v–59r, novogotická polokurziva. 
Výzdoba: na fol. 1r figurální iniciála W o výšce dvou notových osnov a čtyř řádků 
textu, Zvěstování P. Marii, a bordurová výzdoba s větvemi a rostlinnými motivy, dále 
zde jelen s laní, hlavy dvou putti, drozd a sova. Folio vyříznuté za fol. 59 bylo rovněž 



iluminováno. Výzdoba je řazena do širšího okruhu díla Fabiána Puléře, jehož kvality 
ale nedosahuje. Na začátcích jednotlivých písní červené nebo modré iniciály o výšce 
tří řádků textu, v textu obdobné iniciály o výšce jednoho řádku textu, rubrikace, žluté 
protrhávání majuskul, červené vyznačování interpunkce. 
Notace: v části psané základní rukou chorální česká v pětilinkové osnově, notovány 
jen začátky písní, poměrně časté určení „Táž nota“, „Touž notou zpívaj“ apod. V 
mladších dodatcích na ff. 55v–59r bílá menzurální notace. 
Vazba: dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. Po obvodu 
desek rámec, v něm rostlinné motivy a kruhové medailony s heraldickými motivy: 
dvojocasým lvem, uherským erbem (medailon čtvrcený, v prvním a čtvrtém poli čtyři 
břevna, v druhém a třetím patriarší kříž), v třetím medailonu břevno. Ve středním poli 
nad sebou dvě vodorovně orientované pětice koncentrických rámců. Ve vnějším vždy 
kolky s růží a orlicí; v druhém rostlinné motivy a medailony s bustami z profilu, 
jednotlivé osoby identifikovány nápisovými páskami „Philip Mel.“, „Erasmus Ro.“, 
„Ioann. Hus“, „Martin Lut.“; v třetím úponky a květy, ve čtvrtém obdélné kolky s 
postavami Mojžíše, sv. Pavla a Spasitele identifikované nápisovými páskami; ve 
vnitřním opět úponky a květy a ve středním poli orlice a květy, do spodního rámce na 
přední desce zakomponován letopočet 1556. Na obou deskách středová kování ve 
tvaru pětilistého květu a rohová kování s prosekávanou lilií, s třemi výběžky do 
plochy desky, z nichž střední má tvar stylizovaného pětilistu, krajní listu zdobeného 
nasekáváním; všechna kování doplněna šesti- nebo sedmibokými puklami. Jedno 
rohové kování na přední i zadní desce dochováno neúplně. Zapínání dvěma řemínky 
s háčkovými sponami, u horního spona chybí. Vazy na hřbetě zdobeny a ohraničeny 
linkami. 
 
Na předním přídeští záznam „Vidit P. Wenceslaus Jo...k anno 1731“, dále zde 
záznamy o úmrtích členů literátského bratrstva v Rychnově nad Kněžnou z let 1818–
1861 (místní určení uvedeno jen u posledního, Frant. Sintaga).  
Na hřbetě štítek s částí současné signatury (34). Na předním přídeští kromě exlibris 
Národního muzea se současnou signaturou také starší signatury a místo uložení „I A 
26“, „Tr. 3A“ a číslo „B 68 VI“. Do Národního muzea byl rukopis koupen 15. října 
1900. 
 
Literatura: František Michálek Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze I, 
Praha 1926, č. 34, s. 8; Pavel Brodský, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny 
Národního muzea v Praze, Praha 2000, č. 6, s. 8. 
 
1r–101v: [Písně adventní a k Narození Páně (tzv. Rychnovský kancionál)] 
Počínají se písně adventní o vtělení spasitele našeho Krista Ježíše v život Panny 
Marie. Vesele zpívejme, Boha otce chvalme, jenž nám syna svého jednorozeného 
dal na vykoupení národu lidskému … (60r) /// porodila beze vší strasti tělesné, toť 
jest divné a nové. Izajáš prorokoval, anděl Gabriel zvěstoval řka: Zdrávas plná 
milosti, porodíš bez bolesti … (101r) Jižť jest vyšel papršlek z slunéčka jasného, 
Kristus se nám narodil, syn Boha živého … × … protož jeho milost žádejme pokor/// 
Jitka Snížková, Vícehlasé hudební památky našeho kraje ze 16. stol. (kancionál 
rychnovský a solnický), Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací. 
Přírodou, dějinami, současností 2, 1969, s. 9–21, zde na s. 17–18 částečný rozpis 
obsahu. 
 
X 35 



SX I A 35 
FX 1667. ll. 17. 27 x 38,5 cm, n. č. ch. i m., vazba souč. 
TX České rorate novoměstského měšťana J. F. Řepy z 1667. 
PX Na l. 12: Georgius Ferdinandus Řepa, civis Neopragensis, a. 1667 die 23. Aug. 
scripsit. Koupí 8. VII. 1904. 
 
X 36 
SX I A 36 
FX XVIII. ll. 19. 28 x 41,5 cm, vaz. souč. 
TX Český kancionál literátský. 
 
[X 37] 
[SX I A 37] 
FX 1889-96. 8 obalů v mapě. 36 x 45 cm. 
TX Archiv Spolku pro pěstování květin dětmi od 1889-96. 
 
X 38 
SX I A 38 
FX XVII. ll. 38. 21 x 34,5 cm, vaz. mod. 
TX Český bylinář s lékařskými recepty. 
PX Dar K. J. Obrátila, učitele v Uh. Hradišti 30. VI. 1913. 
SX – I A 38 

TX – Lékařství. 

XVII. st. 

 
X 39 
SX I A 39 
FX ok. 1870. ll. 94. 21,5 x 36 cm, vaz. nová. 
TX Historickoumělecké výpisky Ant. Výška. 
PX 25 článků českých a německých i vlaský. 
SX – I A 39 

TX – Rozličné výpisky o malířství. 

XIX. st. 

PX – Ku konci A.ntonín W.ýšek. Opsal P. Vnouček. 

 
[X] 
[SX I A 40] Předáno LA 105 
FX 1816. 
TX Komedije nová o Libuši. 
 
X 
SX I A 41 
FX 1792. 
TX Roráte aneb Zpěv adventní vtělení Páně počestného kůru literátského města 
Rychnova. 
 
X 
SX I A 42 
FX 1610. 
TX Roráty. 



2a Prospiewugme wssicknj wěrnj wesele x 231b Swatry Angele, wyznáwagj wssy… 

Rkp.; pap.; 1610; ff. 231, min. s notací; 43x28 cm; frakt.; renes. kož vazba s talčenou 

ornamentální výzdobou v obdélnících, s kováním v rozích a zbytky spoh. hřbet opravován. 

Torso, konec chybí. Podle věnování na přídeští pořídil je r. 1610 na paměť Jana Zadolského, 

měšťana dobrušského, zemřelého 31. prosince 1607, v Opočně, jeho příbuzný Mikuláš 

Jeremiášův (Nikolaus Jeremiae), human. básník z Třebechovic pod Orebem. Na f. 1a jsou dva 

akrostichy humanist. básníka Václava matyášova ze Solnice (Vencesilaus Mathiae 

Solnicenus) jednak k Zadolskému, jednak k jinému humanist. básníkovi Matěji Štěpánovu 

z Přelouče (Mathias Stephani Przelaucinus). 

Rukpis obsahuje 4 velké obrazy. Je to na f. 1b v horní polovině obraz Zvěstování, datovaný 

20. řijan 1609, v dolní polovině listu klečí před křížem měšťan Jan Zadolský s modlitební 

knížkou v levé ruce, dále jeho starší syn Jan 16-letý a mladší 2-letý s jablíčkem v pravé ruce, 

dále na f. 28b obraz Seslání Ducha sv., na f. 77b Narození Páně, na f. 104b celostránkové 

Stvoření světa, na f. 106b anděl stojící na pahorku, v pravici drží znak Zadolského, v druhé 

štít a s latinským nápisem Nomine Jesu trium PHO 1610, pod pahorkem nápis Werk Jana 

Zadolskýho a Mikulásse Jeremiásse, na f. 132b celostránkový obraz, jehož středem je 

rozšířený znak trčkovský po přijetí do panského stavu r. 1593) s monogramy J. R. T. z L. (Jan 

Rudolf Trčka z Lípy), Mi. T. z L. (Mikuláš Trčka z Lípy), kolem něhož jsou poprsí P. Marie, 

některých apoštolů, symboly evangelistů a postavy osob starozákonních, na f. 133a dole znak 

města Dobrušky na f. 134a ůErb žakowsky a Literatsky 1610“. Vedle těchto velkých obrazů 

je zde řada barevných iniciálo a rozvilinami, v nichž jsou obrazy zvířat, květin, ovoce, 

hudebních nástrojů a jiných věcí na dolním okraji listů. Mítní vztahy ukazují ještě na f. 78a 

erb zadolského s iniciálami J. Z. Z. a letopočtem 1610, na f. 162a znak s textem magdalena 

hassowna, na f. 167b klíč s iniciálami W. X. některé iniciály nedomalovány. Na zadním 

přídeští záznam o událostech z let 176/87. Na f. 1a záznam o darování kancionálu po zrušení 

literátských kůrů v Dobrušce 26. března 1812. Na f. 168a přípis z r. 1937 tehd. majitele 

kancionálu karla Sochora, měst. radního v Dobrušce, z ulice Svatodušní čp. 316. Název 

Roráty použit v latinském znění Roramina jak na přídeští Mikulášem Jeremiášovým. tak na f. 

1a Václavem matyášovým. 

Koupí od Ing. Frnt. Neuhausera z Příbrami VII., Zápotockého 88, dne 7. května 1968. 

PS. Při konservaci rukopisu r. 1969 odkryt na f. 52a zalepený obraz "Bachus z swými 

pržátely“. 

PX Koupí od Ing. Frant. Neuhausera z Příbrami VII. 7. V. 1968. 
Brodský, s. 9 
 
X 40 
SX I B 1 
FX 1837 II. 70. 22 x 35,5 cm, brož. 
TX J. A. Dunder. Koruna Česká čili Čechozor o vlasti české a dílem také moravské i 
slezské a lužické. 
PX Předmluva dána v Blovicích 1. pros. 1837. Dar Dundrův 1. I. 1841. 
 
X 41 
SX I B 2 
FX ok. 1850. 188 archů v deskách XVI. stol. 22 x 36 cm. 
TX J. A. Dunder. Německočeský a českoněmecký slovník 
přírodovědeckohospodářský. 
PX K prvému pouze nalepená hesla z tištěného slovníku. 
 
X 42 



SX I B 3 (6 B 16) 
FX ok. 1800 ll. 222. 21,5 x 35 cm, vaz. pův. 
TX (Jos. Bartsch.) Abecední seznam starých českých tiskův i bohemik. 
PX O spisovateli, jehož původství zjišťuje starý katalog, a jeho díle Is. Zahradník v 
Almanachu Čes. Akademie XV, 165 a Jos. Volf v Čas. čs. knihovníků 1925 (není 
v tomto ročníku). S doplňky Dobrovského, z jehož asi pozůstalosti. 
 

SX – I B 3 

TX - Part∫ch: Alphabeti∫ches Verzeichni∫s böhmi∫cher Druckwerke. 

XVIII. st. 

 
X 43 
SX I B 4 (109) 
FX XVII/XVIII. ll. 761. 21,5 x 34 cm, vaz. pův. 
TX Výtah z prvních deseti knih historického spisování Viléma Slavaty. 
PX Na desce: de regno Boemiae. L. 748-9' Rejstřík všech věcí v této knížce 
Svatoprokopské obsažených; ta byla o 115 ll. přivázána. Na předsázce: Mathias 
Jonak z Freyenwaldu. Obsah díla Slavatova v úvodě vydání Jirečkova str. 13-23 a 
programu pardubické reálky z 1892 od K. J. Černého, str. 39-45. 
 
[X 44] 
[SX I B 5] Předáno LA 4a D 16 
FX XIX2 str. 79. 21 x 34,5 cm, sešit. 
TX W. Shakespeare. Bouře. Přeložil Ladislav Čelakovský. 
 
X 45 
SX I B 6 
FX ok. 1815 str. 26. 20 x 34 cm, vaz. mod. 
TX Jakub Jan Ryba. Denník. 
PX Vydal odjinud (Jos. Volf v Plzeňsku 1925 p. 6) Fr. Aug. Slavík. Život a působení 
Jakuba Jana Ryby (1888) str. 51-77. Dar prof. dra K. Schwinga 13. IX. 93. 
 
X 46 
SX I B 7 
FX 1634 7. 9. str. 1311, 1420, 1700, 1248 + 78. 22 x 35 cm, čtyři svaz., st. vaz. 
TX Pavel Skála ze Zhoře. Historie církevní. Díl sedmý, osmý, devátý, desátý (1601-
1623). 
PX Na hřbetě Böhmische Geschichte tom. VII-X. Části Čech se týkající vydal K. 
Tieftrunk. P. Skály ze Zhoře Historie česká. 1865-70 v pěti svazcích. Věnována ok. 
1850 (Tieftrunk 117, srv. Jungman1 str. 635) z Duchcova hr. Valdštýnem. O osudech 
díla ČČM. 1924, 75. Nový přepis pod sign. III A 18. (Fl.) 
 
X 47 
SX I B 8 
FX XIX. str.14, 14, 8, 12, 4,22 x 35 cm, vazba mod. 
TX Patero drobných studií historických. 
I. Jan Jindř. Marek. Život Jos. Vojtěcha Sedláčka. S obmezeným imprimatur z 8. 3. 
1836. Č. Č. M. 1836, 58 a d. 
II. Petr Miloslav Veselský. Oprava. Spolu malý příspěvek k místopisu českému 
dějepisu zřízení obecního v Čechách. K ČČM 1847, II, 97. 



III. Bed. Peška. Knězibratrští, kteří a pokud se připomínají v městských knihách 
města Brandejsa nad Orlicí. Vyšlo v Pam. arch. IX(1871) 887 a d. 
IV. A. Lodr. Smíchova původ a vývin. 1875. 
V. F. Tadra. Arnošt z Pardubic. 
SX – I B 8 

TX – Smíchova původ a vývin. Na Smíchově 1875. 

A. Lodr, 1875, ff. 5 

PX – Allig. ad: Marek J. Život J.W.Sedláčka. 
SX – I B 8 

TX – Knězi bratrští, kteří a pokud se připomínají v městských knihách města Brandejsa nad rlici. Vypsal Peška 

Bed. 

pp. 8 

PX – Allig. ad: Marek J.: Život J.W. Sedláčka. pp. 14. 

SX – I  B 8 

TX – Marek, Jindřich: Žiwot Jodefa Wogtěcha Sedláčka. 

pp. 14 

PX – Allig.: 1) Veselský P.M.  Oprawa. Spolu malý příspěvek k místopisu Čes. a dějepisu 

zřízení obecního v Čechách. Pp. 14.  2) Peška B. Knězi bratrství města Brandejsa n. Orl. 

 

X 48 
SX I B 9 
FX 1835. ll. 20. 23,5 x 36 cm. vaz. mod. 
TX (J. A. Dundr) Meyerův Světovid (Universum) 
PX čili Vyobrazení a popsání věcí vidění nejhodnějších a nejznamenitějších v přírodě 
a umění po celé zemi. Díl první. V Hildburghausech a Novém Yorku. Tisk a sklad od 
bibliografického ústavu. Ve Vídni. Jos. Wenediktovské kněhkupectví. 1835. 
SX – I B 9 

TX – Meyerůw Swětowid. 

Vídeň 1835, ff. 20 

PX – Psal Dundr J.A. 

 
[X 49] 
[SX I B 10] Předáno LA R 38 
FX 1820 ll. 9. 21,5 x 34 cm, vaz. mod. 
TX Jozef Vojtěch Sedláček. Hymnus na jejich c. k. apošt. jasnosti Františka I. a 
Karolinu Augustu u příležitosti jejich slavného příjezdu do Plzně 15. června 1820. 
PX S německým překladem. Dar vrch. oficiála K. Vaníčka 14. III. 04. 
 
X 50 
SX I B 11 
FX XIX2 ll. 30. 22,5 x 35,5 cm, váz. 
TX Václav Pětipeský. (autor?) 
PX Truchlohra v 5 jednáních. 
SX – I B 11 

TX – Václav Pětipeský. 

VX – Truchlohra v 5 jednáních. 

ff. 30 

 
X 51 
SX I B 12 
FX 1835. Il. 8. 22 x 36 cm. 
TX Život M. Jana Husi (P. Mladoňovice). 



PX Z úvodu k norimberskému vydání Postily z 1563. Dar Edv. Jelínka. 13. X. 94. 
 
X 52 
SX I B 13 
FX XIX2 ll. 120 v mapě, 22 x 36 cm. 
TX Mik. P. Apraksin. Srovnání odchylek ve třech českých překladech Nového 
Zákona. 
PX Správně textu kralického, katolického a ruského v překladě. Dar autorův 16. XII. 
1897. 
 
X 53 
SX I B 14 
FX 1831. ll. 8. 22 x 34 cm, vaz. mod. 
TX Fr. Jos. Sláma Bojenický. Příspěvek k historii české z r. 1831. 
PX Určeno pro Musejník, otiskl tam však až J. Pažout 1898 (str. 338/54). Dar 
Pažoutův 77. X. 1898. 
 
X 54 
SX I B 15 
FX XIX2. ll. 32. 21,5 x 35,5 cm, vaz. mod. 
TX (A. Kudla.) Polská mluvnice pro Čechy. 
PX Z pozůstalosti autora, jevíčského c. k. okresního (M. Hýsek, Lit. Morava (1911) 
28), daroval tamní lékárník Fr. Tyl 1877 (ČČM 1877, 279). 
 
[X] 
[SX I B 16] 
přeloženo na sign. III A 44 
 
X 55 
SX I B 17 
FX 1859. ll. 7. 21 x 35,5 cm, vaz. mod. 
TX (V. Röhling). Žertovná deklamovánka pro vyražení a obveselení mysli 
PX k slavným jmeninám na 28. srpna 1859 našeho milého a velmi hrdinného strýce 
Augusta. L. 6-7 O svornosti, jednotě a přátelství. Koupí 6. IV. 1900. 
 
X 56 
SX I B 18 
FX XIX1. str.477 (chybí 9-72, 85-107). 21,5 x 35,5 cm, vaz. mod. 
TX Jos. A. Dunder. Studnice pramenitá pro vzdělanější lid městský vůbec. 
 
[X 57] 
[SX I B 19] Předáno LA 16 O 70 
FX ok. 1874. ll. 19. 23,5 x 35,5 cm, váz. 
TX (Siegfried Kapper.) Kněz Lazar. 
PX Srv. J. Krejčí ve Sborníku filologickém IV. 181/9. Dar vdovy Anny 25. IX. 1903. 
 
X 58 
SX I B 20 
FX 1688, ll. 66. 22,5 x 35 cm, st. vaz. 
TX J. Rakovnický-Pilát. Paměti let 1575-1605. 



VX 1-8'. Pamětná knížka Jana Rakovnického, jinak Pilata, měštěnína 
staroměstského, řemesla kožešnického l. P. 1575 (-87). Na konci: iste ms. liber est 
mihi communicatus a gen. d. Samuele Globic, geometra regni, a. 1688 in decembri. 
VX 10-10'. Direktoři svolávají sněm 12. července 1619. Skála III. 188. 
VX 11. List direktorů domažlickému rychtáři Petru Koránkovi z 2. srp. 1618. 
VX 14-41. Articul, darauf alle und jede vermeinte directores ... examiniret. O spise A. 
Markus v ČČH 1911, 60 p. 6. 
VX 44-66. Latinský protokol o výslechu svědků proti evangelickým měšťanům 
pražským z r. 1620 či 1621. 
PXSborník měl Berghauer, později G. Dobner (Balbín. Bohemia docta ed. Ungar. II. 
289). O Janu Pilátovi-Rakovnickém a jeho pamětech srov. Jiří Dvorský, Pražské 
paměti Jana Piláta-Rakovnického z Jenštejna z let 1575-1605 v Pražském sborníku 
historickém 1971, s. 161-176. Z Neuberských. 
SX – I B 20 

TX – Pilát. 

PX – Jinak viz: Rakovnický vlastně Rakovský. 

PX – Pamětní knižka o praž. událostech 1601. 

Jana Rakovnického jinak Piláta, měštěnína staroměstského l. P. 1575. (L. P. 1601 
byl držel ouřad purkmistrský) Pamětní knižka o praž. událostech. (Gedänckbüchel 
von Prager Begebenheiten) 
Na konci: iste M. S. Liber est mihi communicatus a gener. dom. Sam. Globic 
geometra regni a. 1688 atque eodem mense est a me descriptus. fol. (VI) Ms. 
Allig: 1) Vyzvání direktorů ke všem stavům, by k poradě na hrad praž. se sjeli. 1619 
fol. 1 
2) Nařízení direktorů… rychtáři m. Domažlic p. Petr. Kovánkovi. Na hradě praž. 1618. 
1 l. Ms. 
3) Artikul, darauf alle u. jede vermeinte Directores von Herrn-Ritter-u. Bürger-Stande 
befragt werden. fol. (28). Ms 
4) Nomina testium. Contra Balthaz. Globicz Minoris urbis Primatem. fol. (23.)  Ms 
 
X 59 
SX I B 21 
FX 1767. ll. 67. 22 x 35 cm, n. č. souč. vaz. 
TX Rorate neb veselí a radostní zpěvové adventní, který sepsal Jozeff Pader, mistr 
řemesla kovářského, r. 1767. po jeho pak smrti věčnou památku pro slavný kůr 
literacký. 
SX – I B 21 

TX – Pader, Josef. 

PX – Viz: Rorate pro slavný kůr literácký. 

 
X 60 
SX I B 22 
FX XIX2. ll. 24. 22 x 36 cm, vaz. mod. 
TX Pavel a Stanislav Duniecki. Pážata královny Marušky. 
PX Komická operetta. Český překlad B. Pešky. Dar. B. Riegra 20. IV. 1904. 
SX – I B 22 

TX – Dunického Pavla Pážata královny Marušky. 

VX – Kom. operetka ve dvo jednáních. Hudba od Stan. Dunického. Český překlad od Pešky B. 

(XIX. st.), ff. 24 

 
X 61 
SX I B 23 



FX ok. 1830. ll. 28. 23 x 34 cm, vaz. souč. 
TX Jos. Mirovít Král. Králové-Hradecký Kraj. 
PX Vlepen jubilejní článek N. Politiky z 1889 o autorovi. 
 
X 62 
SX I B 24 
FX ok. 1859. str. 99. 22 x 34 cm, vaz. mod. 
TX W. Shakespeare. Benátský kupec. Přeložil Jos. Jiří Kolar. 
PX Vyšel ve vydání Č. Matice 1859. 
 
X 63 
SX I B 25 
FX XIX2. str. 216. 21 x 36 cm, vaz. mod. 
TX Aristotelesovy knihy. 
PX O přirození zvířat kněh devět, o stranách zvířat knihy čtyry, o rození zvířat kněh 
pět. Necelé. 
 
X 64 
SX I B 26 
FX 1808-10. str.277. 23,5 x 37 cm, vaz. pův. 
TX F. J. Vavák. Zbor písní. 
PX Sborník písní kostelních (str. 5-50), zvláště však historických, starších - tak 
zvláště rodiny Volných - i současných, cizích i vlastních, pořízený dětem v největším 
již Vavákově stáří. Celý sborník vydá J. Skopec. Dar Vavákova pravnuka inž. Fr. 
Vaváka z Roudnice 15. XI. 1911. 
 
[X] 
[SX I B 27] Předáno LA 19 T 90 
FX 1822. 
TX Krolmus Václav. Autobiografie. 
 
X 
SX I B 28 
FX konec XVIII. st. 
TX Kázání. 
 
X 65 
SX I C 1 (3 C 1-13) 
FX ok. 1720. ll. 537, 650, 717, 514, 501, 457, 670, 429, 678, 595, 656, 562, 900, 
769. 20 x 32 cm, vaz. pův. 14 svazků. 
TX Sbírka pramenů zvláště právních dějin českých. 
VX Svaz. I-VIII. Vil. Slavata. Prvních osm knih historického spisování. Obsah v úvodě 
Jirečkova vydání 13-21. 
VX Svaz. IX. (I.) 1-291'. (V. K. ze Všehrd. Knihy devatery o právích země české). Na 
konci: A Jesu 1535 F. 6. post Tiburcii. Bez přípisu i názvu. 
VX Svaz. IX. (II.) 296-301'. První kapitola poslední knihy téhož díla. Vyd. Jirečkova 
408-14. 
VX 301'-2'. Začátek přípisu Ondřeje z Dubé králi Václavu IV. Jireček II. 3. 357-8. 
Ondř. z Dubé: Práva zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 102. 
VX 304-678'. V. K. ze Všehrd. Knihy devatery. Přepis z 1718. 



Svaz. X. (Přepis tisku.) Acta aller Handlungen, so sich zwischen dem ... Herrn 
Ferdinanden ... und etlichen Persohnen aus dem Herrn-, Ritter- undt Burgerstand der 
Cron Böheimb desvergangenen 1547 Jahrs verloffen. Aus Böhmischer in deutsche 
Sprach transferirt und gedruckt, 1548. Popis u Zíbrta III. 6966. 
VX Svaz. XI. 1-175. Annotationes ad promptuarium (Fr. F.) de Serponte (jeho celý 
název Zíbrt I. 714). 
VX 177-289'. Jiné Annotationes ad promptuarium de Serponte.  
VX 291-656'. Annotationes ad Zoesium t. j. k jeho Commentarius ad Digestorum seu 
Pandectarum iuris civilis ll. L. 
VX Svaz. XII. (Jo. Fl. Hammerschmid.) De comitiis regni Bohemiae. (1306-1717.) 
Descriptum ex manuscripto Borzekiano et collationatum cum manuscripto rev. dni 
Hammerschmid. parochi in Teyn. Bořkův kodex v Děčíně č. 7 (J. Kapras v ČČM 
1904, 341), o Hammeršmídově přepise V. Ruffer v ČČM 1834. 209 č. 91. Srv. ČČM 
1916. 355. 
VX Svaz. XIII. Přepisy letákův a tisků z let 1609-1626. (exerptovat) 
VX 1-36'. Zwey Sendtschreiben vom Böhmischen Landtage. 1609. Zíbrt IV. 1221. 
VX 37-63. Defension-Articul. 1609. t. IV. 1338. (Truhlář 300, 391) 
VX 64-117. Gravamina der Fürsten und Stände in Schlesien, auch Ober- und Nieder-
Lausnitz 1611. t. IV. 2095, 2097. 
VX 119-133. Information ... über den Böhmischen Aufstand. 1618. t. III. 11479. 
VX 135-55'. Kurtzer Bericht. 1618. t. III. 11487. 
VX 157-191'. Artikul o deffensý. 1618. t. III. 11491. 
VX 193-209. Artikul o defensý. 1618. t. III. 11492. 
VX 211-4. List direktorů z 30. květ. 1618. t. IV. 3837=3859=3860. 
VX 215-21'. Gründtlicher Beweiss. 1618. t. IV. 3844=III. 11464. 
VX 223-49. Der Herrn Fürsten und Stände Ober- und Nieder-Schlesien Antwort. 
1618. t. IV. 4349. 
VX 251-72'. Copey etlicher Schreiben. 1618. t. IV. 4332 (b). 
VX 275-99'. An die Röm. kays. Majestät deren lobl. Stände in Oestereich ob der Ens 
Bedenken. 1618. t. IV. 3542. 
VX 300-318. Articulirte der ewangelischen Herrn Stände im Marggrafthumb Mähren 
Religionsgravamina. 1618. t. IV. 4432. 
VX 320-37. Copia dess Schreibens. 1619. IV. 4645. 
VX 338-69. Der ewangelischen drey Stände des Ertzhertzogthumbs Oesterreich 
unter der Enss zwo unterschiedliche Schrifften. 1619. t. IV. 4570=4638. 
VX 370-515'. Artickel drey Herrn Stände des Königreichs Böheimb. 1619. t. IV. 4960. 
VX 516-49'. Konfederace r. 1619. V. Slavata vyd. J. Jireček II. 202-12. 
VX 552-7'.=560-63'. Instructio nostra Friderici ... regis Bohemiae ... et statuum regni 
Bohemiae ... ad ... Gabrielem Hungariae Transsylvaniaeque principem ... legatis 
data. Z 19. květ. 1620. Srv. A. Gindely. Dějiny čes. povstání. III. 114. 
VX 566-71. Copia Patentes. 1619. Zíbrt. IV. 4926. 
VX 572-79'. Anno 1619 den 7. Augusti ist ... in Brünn eine gemeine Zusammenkunft 
gehalten. t. IV. 5006. 
VX 580-91. Actus coronationis Friderici. 1619. t. IV. 5378. 
VX 592-608'. Brevis causarum coniectio. 1619. t. IV. 5446. 
VX 609-44'. Artickel (listopadového českého sněmu). 1619. t. IV. 5363. 
VX 645-69. Copia kays. Decrets an die der Augspurgischen confession zugethane 
unterösterreichische Stände sub dato den 4. Febr. a. 1619. t. IV. 4654. 
VX 671-85'. Decretum principum, ordinum et statuum Augustanae confessionis in 
utraque Silesia. 1619. t. IV. 5303. 



VX 687-801'. Artikulové na sněmu obecném. 1620. t. IV. 6121. 
VX 803-14. Sacratissimae Caesareae ... Maiestatis edictalis cassatio iniquae ... 
electionis Gabrielis Betlen ... Augustae Vindeliciorum. Recusa per Andream 
Apergerum a. 1621. 
VX 815-30. Documenta so in Landorpio (t. j. jeho Acta publica) nicht zu finden. 
Extract der Puncten und Artikul, über welche ... die Evangelische 
Niederösterreichische Stände von khatolischen Ständen ... cathegorische Antworth 
begehret. Graffens von Thurn Anschlag auf die mächtige Statt Wienn. Königl. 
Majestät Abreisen von Wienn zu dem Wahltag nacher Frankfurth (1619). Der 
österreichischen evangelischen Stände unter der Enns Schreiben ... an die röm. 
kays. Majestät wegen der Böhmen Einfall in Österreich. 
VX 831-94. Extract všech patentúv od l. 1621 až do posledního dne Decembris léta 
tohoto 1626 v příčině zbírek a kontribucí prošlých. Obsah l. 894-99. Přepis tisku. 
Svaz. XIV. Přepisy letákův a tisků z doby českého povstání. 
VX 1-6. Wahrhafte summarische Erzehlung. (1618.) Zíbrt. IV. 3922. 
VX 7-29. Rätlich Bedenken. 1618. t. IV. 3534. 
VX 30-182. Colloquium eines vornehmen Rathes mit einem alten Thumherrn in 
Breslau. 1619. t. IV. 4644. 
VX 185-229. Resolution einer Frage. 1619. t. IV. 4582. 
VX 230-50'. Trinum vel omne trinum perfectum. 1619. t. IV. 5058. 
VX 251-60. Fundamenta et rationes. 1619. t. IV. 5051. 
VX 261-319. Daniel Hoenichen. Christliche Predigt. 1619. t. 4937. 
VX 320-36'. Zwen Diskurs. 1619. t. 4649. 
VX 338-55'. Th. Balasfi. Castigatio libelli calvinistici. 1620. t. 5474. 
VX 356-68. Hoë. ?? 1620. t. III. 11826. 
VX 369-95. Informatio fundamentalis. 1620. t. IV. 5744. 
VX 396-407. Epistola Justi Baraeni Antwerpiani. 1620. t. 5516 
VX 408-19'. De proelio Pragensi Pragaeque deditione. 1620. t. 6556. 
VX 420-39'. Macchiavelizatio (se třemi přílohami). 1621. t. 5780. 
VX 441-7'. Quaestiones duae. 1621. t. 7877. 
VX 449-60. Violenti imperii imago a L. Annaeo Seneca in persona Friderici Palatini, 
Bohemiae et patriae exulis, in scenam producta. Accessit M. Annaeus Lucanus. 
Proteus de Bello Bohemico 1619. L. A. Seneca redivivus, oppositus Jo. Hussio et Jo. 
Ziskae redivivis. 
VX 461-75. Desperat oder blöder geänstigter Politicus. 1621. t. 7865. 
VX 477-81'. Epistola scripta ad d. d. Hol. 1621. t. 7905=7986. 
VX 483-95'. Elenchus libelli famosi. 1621. t. 5473. 
VX 497-502. Colloquium trium principum. 1621. t. 7821. 
VX 503-50'. Ludovici Camerarii J. C. aliorumque epistolae. 1626. (psáno 1727) t. III. 
11584. 
VX 551-86. Filotimi Musaei ad aphorismos tres priores alterae secretissimae 
instructionis Gallo-Britanno-Batavae, Friderico V. datae, commentarius. Coloniae 
apud Joh. Kinckium. 1627. 
VX 587-610. Altera secretissima instructio. Hagae 1627. t. IV. 5471. 
VX 611-34. Secretissima instructio. t. 5467=5468. 
VX 637-55'. Desiderius von Friedsberg. Scopus papicolarum. 1618. t. 3864. 
VX 657-66. Variorum discursuum Bohemicorum nervus. 1618. t. III. 12060. 
VX 667-748. Variorum discursuum nervi continuatio I-IV. 1618-9. t. 
VX 749-65'. Politisch und historisch Bedenken t. IV. 4568. 



VX 767-9'. Encomia Jesuitarum. In Jesuitas super bellum Bohemicum gloriantes. 
Srov. J. Volf Č. Č. M. 1909, 374. 
PX Na hřbetě: Manuscript. histo. Bohem. tomus I-XIIII. Z pozůstalosti prof. Mikana 
1846. 
SX – I  C 1 

TX – Manuscript historiae Bohem. I–XIV. 

PX – Slawata. 

 
X 66 
SX I D 1 
FX ok. 1583. ll. 27. 20 x 29,5 cm, vaz. mod. 
VX 1-9'. České mravoučné výpisy z písma z r. 1583. K tomu l. 1' a 3' koncepty 
německých listů Linhartovi Rorerovi von Hack (Hock?) zum Stockaw z 1584 a 
jakémusi Lorenzovi. 
VX 10-27'. 150 německých koňských lékařských receptů. Vollendet ... an dem 
Heiligenntag des Apostels s. Jacobus 1583. 
PX L. 27' adresa či koncept něm. věnování hr. Janu Jiřímu a Janu Albrechtovi z 
Mansfeldu na Heldumgen a pod tím radě northausenské. 
SX – I D 1 

TX – Lekařstwie konskee. 

Ms. chart. sec. XVI.  

SX – I D 1 

TX – List Panůw Deffenorůw Panům Rytjřům a Mětům. W středu po neděli Exandi l. 1618. 

f. 211. 

PX – Vide: T XIII. Manuscript histor. Bohem. 

Resolution einer Krouge so bey jezevichcinden unruhigen Auslandt in Bohmen von ridedlen 

ventiliert wird. (???) List 185 

Vide Manuscript histor. Bohem. 

Kay. May. Rentir und Kriegsvolk, so wider die Böhmen streiken und anno 1619 vorhandin. 

lis 765; vide: Manuscript hist. Bohem. 

 

Zuci Sendschriben vom nöhmischen Landsage - und was darauf in Religisnsachen tractius 

und gehandete worden.  Gebruckt in Jahr 1609. 

 

SX – I D 1 

TX - Li∫towé weřegnj Knjžete Karla z Lichtin∫∫taina. 

PX – Vide: T XIII Manuscript hist. Bohem. list 831. 

SX – I D 1 

TX – *Philotimi Musaei ad aphorismos tres priores alterae Secreti∫simae in∫tructionis Gallo-

Brita[..]-Batavae Friderico V. Dalae. Colonia 1627. 

list 551. 

PX – Vide: Manuscript hist. Boh. 

SX – I D 1 

TX – *Variorum Discursuum Bohemicorum Ner[v]us. Oder Hu∫siten-Glock. Durch Johann 

Hus∫ redivivum. 

MDC.XVIII, list 657. 

VX – Continuatio I. Der Hu∫siten-Glock erster Kang. 1618. list 668.  Continuatio II. 

Böhmischer [O]hrlöfel. 1618. list 681.  Continuatio III. Decret der Jesuiten wider alle 

evangelischen Potentaten zu rom ge∫chlo∫sen. M.DC.XIIX. list 705.  Continuatio IV. 



Böhmischer [Pe∫t-Artzney]. Ob den böhmi∫chen Ständen die ausge[banni∫irten] Jesuiten 

[umb] Fridenswillen wieder anzunchmen] [..]. list 723. 

PX – Vide: Manuscript hist. Boh. 
SX – I D 1 

TX – Patentes so die Herren Fürsten und Stände in Schle∫ien den letztgemachtin Fürstentags Schlu∫s nach wegen 

bandi∫[v]viung de[r] Jesuiten publiciren la∫sen. Gedrucks in J. 1619. 

PX – Vide: T. XIII. Manuscript (list 566.) histor. Bohem. 

SX – I D 1 

TX – Desperat oder Blöder geäng∫tigter Politicus zu Diesen Krummen dummen Zeiten allen verirrten, verwirrten 

zum t[ro]∫t vorge∫tellt durch J.P. Anno 1621. 

PX – Vide: T. XVI. Manuscript hist. Boh., list 461. 

SX – I D 1 

TX – De proelio Pragensi Pragaeque deditione. 

1620, ff. 408 

PX – Vide: Manuscript histor. Boh. Tom. XIV. 

SX – I  D 1 

TX - *Machiavelizatio (h)nitorum animos dissociare nitentibus respondetur in gratiam 

Archiepi Petri Pazman ∫uccinete excerpta. list 420. 

TX – *Oratio parresiatica qua auxilia a rege ordinibus Ungari a(.) petantur habira Neosalij in 

comitijs. list 427. 

TX - *Epi∫tola Eocharij Martini Budi∫sino-Lu∫atij ad Matthiam Hoë comitem Lucranensem. 

list 432. 

TX - Epi∫tola Casp. Sciopij in qua hereticos jure infeticibus lignis cremare concludio. list 436. 

TX - *Sarago sac M.DC.XXI. list 420. 

PX - Vide: Manuscript hist. Bohem. 

Chriptichi Predigs beydem Uniontag cer löbl. Stänce in Böhmen mit andern 
benachbasin Löbl. Stäncen in puncto Religionis an Regionis auf den 133 Psalm 
gehalten. 8 Julij post 6 Trinit (1619) 
T. XIV. List 272 
Vide: Manuscript histor. Bohem. 
Quaestiones Cuae 1) An Elector Quos electoratus uno es codem tempore pofidere 
quoat (???) 
2) An Elector filio suo primogenito codere ex dupbus Ekcetoratibus unum pofid??? 
Anno 1621. 
List 441 
 
X 67 
SX I D 2 (23 E 13, 735) 
FX XVI. str. 72. 19,5 x 30 cm, vaz. nová. 
TX Sborník městských pamětních spisů právních z r. 1571. 
VX 1-59. Extrakt hlavnějších a přednějších artykuluov z práv Saských anebo 
Magdeburských, J. M. C. Maximilianovi II. etc. podaný od Lithoměřických ... 1571. 
VX 60. V právích Saskejch nacházejí se terminové a slova neobyčejná i 
nesrozumitedlná tato. 
VX 61-72. Srovnání práv Pražských s právy Magdeburskými, J. M. C. odpověď k 
zdánie od Pražanuov. 
PX Všecky památky posledně vydal H. Jireček. Spisy právnické o právu českém v 
XVI. stol. (1883) 98-147. Novodobý přepis pod sign. II B 9. Dar F. L. Čelakovského 
14. XII. 1824. 
SX – I D 2 

TX – Práva Saská aneb Magdburská 1571. 

PX – Viz: Extrakt. 

 



X 68 
SX I D 3 (23 C 18/3) 
FX XVII/XVIII. ll. 262. 18 x 29 cm, pův. vaz. 
TX Obnovené právo a zřízení zemské království Českého. 
 
X 69 
SX I D 4 
FX XVII. ll. 236. 19 x 29 cm, n. č. pův. zdobená vaz. 
TX Vejroční písně (kancionál). 
PX Na přiváz. l. 220-36 české Te deum s officiem dušičkovým, které českému 
literátskému kůru sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě věnoval měšťan a 
kantor od sv. Vojtěcha v Kalabřích i sv. Michala, Pavel Jan Fr. Kordeczyus (1688) 
1668 (Gr.) . Dar pardubického přednosty V. Diviše 6. VII. 1877. 
 
X 70 
SX I D 5 (2 G 7) 
FX XVII. XIX. ll. 19. 20 x 29,5 cm, vaz. nová. 
TX Rozmlauvání přátelské jednoho rytíře mladého s jedným starým Čechem o 
příhodách a proměnách, kteréž sau se dály v království českém a v markrabství 
moravském od starodávna a dějí se ještě až podnes v některých okolních krajinách a 
zemích. L. P. 1348 až do l. 1515. 
PX Něco doplnil Hanka, od l. 13 snad Šafařík. Vydal H. z Tardy v Hlasech ze Sionu 
1867, o spise K. Krofta v ČČH 1917 a F. M. Bartoš v ČČM 1920 87 a d. 
Podle uv. mého článku napsal Rozmlouvání Jáchym Prostibořský [F. M. Bartoš, 
Z husitského a bratrského dějepisectví III. O skladateli Rozmlouvání starého Čecha 
s mladým rytířem, ČMkČ 94, 1920, s. 87-96]. B. 
 
X 71 
SX I D 6 (23 E 4) 
FX XVI. ll. 314. 20 x 29,5 cm, st. vaz. 
TX (Kniha Drnovská.) 
PX Na hřbetě: Kniha půhonní ku právu mar(krabství) Moravského. L. 289-314 dvojí 
souč. rejstřík, předmluva však (Brandlovo vyd. 1868. str. V.) chybí. Brandl textu 
nepoužil. Dar prof. J. B. Knolla 20. IV. 1838. 
 
X 72 
SX I D 7 
FX XV/XVI. str. 334. 19 x 29,5 cm, vaz. mod. 
TX Sborník lékařský. 
VX 1 Konec zdravotního desatera x desáté, aby člověk přílišného horka a studena se 
vystříhal. Výbor II. 452. 
VX 1-3. Naučení mistra Petra Hyspanského k zachování zdraví člověči(eho). Zdraví 
jest skrovnost x barvy bledé. Srv. J. J. Hanuš. ČČM 1863. 298/9. 
VX 3-219. Lékařství neznámého Františkána ze středověkých příruček. O vodě 
každého člověka. Ysák, krále Šalamunuo syn x (jak máš melé bráti z dubu) a to dí 
mistr Plinius, že to jest jisté. Konec od 217 z M. Arnolfova traktátu. O knize srv. ČČM 
1917. 323 a d. 
VX 220-46. Knihy ranné. Najprvé o hlavě. Ve jméno otce ... O hlavě. Hlava rozličně 
raněna jest x (proti otoku) klaď vždy na ránu. Když se kto (konec chybí). 



VX 247-90. O rozličném koření, které moci má etc. (= Bylinář.) Angelica x (zanykl) 
bude celeti. Částečné Výbor II. 453-6. 
VX 290-92. Latinské i české prostředky hlavně proti moru. Contra pestilenciam. 
Vezmi jelení jazyk x in balneo vel in lecto. 
PX Místa prázdná popsána a celek prolepen doplňky lat.-čes.-něm. 295-334; ke str. 
205 lat. dopis jindřichohradeckého filosofa Jiljího Payera brněnskému strýci Jiřímu z 
1770. Dar strahovského bohoslovce Ambrože Kořínka 28. IV. 1886. 
 
X 73 
SX I D 8 (4 C 4) 
FX XVI. str. 512. 21 x 28,5 cm, vaz. mod. 
VX I. 1-335. Překlad homilií Jana Zlatoústého. Řeč sv. Jana Zlato(ústého o 
marnivosti) a krátkosti života tohoto (zdejšího). Jakož jest bylo za dnuov (Noe) x i na 
věky věkóv amen. Necelý rejstřík 507-12. 
VX II. 337-506. (Václav z Lilče.) Naučení a ukázání věrným v těchto časech 
nebezpečných, jak by pravú službu Boží ... mohli poznati, v ní státi i také setrvati, ano 
i službu Antykrystovu, lidmi smyšlenú a od falešných prorokú zchválenú. Obsah a 
rozbor podal F. Hrejsa v ČČH 1915, 161-79. 
PX Na okrajích polemické poznámky z doby ok. r. 1573/89. Dar ev. vikáře Jos. 
Růžičky 29. III. 1840. 
 
X 74 
SX I D 9 (23 E 2) 
FX 1613 a d. ll. 330. 20 x 26,5 cm, pův. vaz. 
TX Právní sborník moravský. 
VX I. 1-84'. Kniha Tovačovská. Končí se § 219 vydání Brandlova. 
VX 85-114. Z knih starých práv, kteráž slove pana Tovačovského kniha. Moravská 
privilegia i snesení sněmovní s formulemi právními. Z 1471-1519. 
VX 114'-178. Sepsání starých práv, čehož v knize pana Tovačovského zapsáno 
nejní, též zřízení na sněmích obecních, kterého létha se co nařídilo. Z let 1492-1611. 
Tu též 157-170 regesta moravských privilegií, chovaných na radnici v Olomouci, od 
1212. 
VX II. 179-201'. Podobný soupis německý od 1212-1628. 
VX 202-30. Patenty Ferdinanda II. i III. pro Moravu z 1636-8. 
PX Na přídeští ex libris olomouckého kanovníka J. Václ. Xav. z Freyenfelsu, jehož 
znaky ve zlatě zdobí i desky, na tit. l. Kniha Tovačovská. Nálezy a púhony a. 1613. 
 
X 75 
SX I D 10 
FX XVIII/XIX. ll. 23. 22,5 x 27,5 cm, vaz. mod. 
TX Duchovní písně. 
PX Toutéž rukou jako písně Jiřího Volného (jehož jsou snad taktéž) v ruk. I F 30. 
 
X 76 
SX I D 11 
FX pol. XIX. ll. 40. 20 x 27 cm, váz. 
TX Výpisky z vratislavského znění Pulkavovy kroniky a Starých letopisů (R). 
PX O sborníku J. Emler v Pramenech V. úv. XVI, srv. též Palacký III. 3. 135. Napřed 
popis ruk. (A. Gindelyho?). 



20 půlarchů, S přípisem (Jana Turkyně) na obálce (pag. 2) a lístkem 8°tištěným 
(Chronicon Viennense) pg. 2. pol XIX. stol. 
 
[X 77] 
[SX I D 12] Předáno LA 14 P 74 
FX ok. 1818. str. 75, 162, 200. 20 x 26 cm, vaz. mod. 
TX Jos. Hukal. Divadelní hry. 
VX 1. Vděčná dcera, činohra ve třech jednáních, sepsaná dle povídky pana 
Nejedlého od Joz. Hukala, právníka na vysokých školách Pražských, v Praze dne 22. 
list. 1818. S imprimatur z 10. srp. 1819. 
VX 2. Hrabě Ursiny nebo Svatojánské pachole. Činohra původní v 5 jednáních od J- 
H-, sepsaná r. 1822 v Rakovníku. 
VX 3. Běla. (Hra) smutná v pěti jednáních od J- H-. V Praze 11. května 1820. 
PX Dar rodiny Hukalovy 4. IX. 1883. 
 
X 78 
SX I D 13 
FX perg. 1485. str. 569. 19 x 26,3 cm, s miniaturou a inic., vaz. mod., se st. kováním 
a sponami. 
TX Nový zákon z r. 1485. 
PX Str. 520 se končí Zjevení sv. Jana: Buď bohu chvála. 1485. J. H. Pak: Počínají se 
řeči prorocké postnie, str. 553-69 Registrum, to jest pravidlo na epištoly a na čtenie, 
kteréž se čtú v kosteléch přes celý rok. Koupí za 10 zl. 2. III. 1868. 
Brodský, s. 10 
 
X 79 
SX I D 14 
FX 1846. str. 107. 20 x 26 cm, vazba pap. 
TX (Fr. Miklošič). Přepis evangeliáře vídeňského. 
PX Vyd. F. Menčík. Dva evangeliáře (1893). Srv. J. Jirečka v Pojednáních Učené 
společnosti VII. 2 (1) 16. Z pozůstalosti Šafaříkovy. 
SX – I D 14 

TX – Čtení sv. Evangelium. 

pp. (II), 107 

PX – Z rukopisu v ci¨ís. Kr. dvorské knihovně ve Vídni v 4o N. 3130, o němž viz: Donrovsk. 

Gesch. D. böhm. Lit. S. 185-186. 1846. (Věrný přepis, z části rukou Miklošičovou.) 

 
X 80 
SX I D 15 
FX 1862. ll. 17. 22 x 28 cm, váz. 
TX (V. V. Tomek.) Přednešení jednatele ve valném shromáždění Musea král. 
Českého dne 3. června 1862. 
PX Vyšlo v ČČM 1862. 1-23. 
 
X 81 
SX I D 16 
FX ok. 1850 ll. 10. 22 x 28 cm, vaz. mod. 
TX Karel Šmídek. Pohled na naši literaturu socialistickou. 



PX Referát o (F. M. Klácelových) Listech o původu socialismu a komunismu, F. L. 
Riegrově knize: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v 
národním hospodářství (1850) a spisku J. B. Malého: Thiers o majetnosti. 
 
[X 82] 
[SX I D 17] Předáno LA 4a J 43 
FX ok. 1835 ll. 40. 22 x 28 cm, vaz. mod. 
TX K. J. Erben. Sládci. 
PX Vyd. posledně Č. Zíbrt 1910. 
 
[X 83] 
[SX I D 18] LA 28 O 68 
FX 1829-1848. ll. 12 + 253. 20 x 27 cm, vazba z 1876. 
TX M. Z. Polák a T. Burian. Přednášky o češtině na vojenské akademii ve Víd. 
Novém Městě. 
PX Je tu zlomek 6. tř. 1829 a 7. tř. 1830 cvičení Polákových (l. 11) z péra Al. 
Pokorného (?? 1876), z Buriánových 2. kurs 7. tř. 1831-2 (od 1. 24) a 8. tř. 1831 (od 
l. 225), 8 tř. 1832/3 (od l. 40) a 1. kurs 7. tř. 1833 (od. l. 69), přednášky o dějinách 
české literatury 1836 (l. 85-9'), výpisek z Grassiova Dizionario militare italiano (l. 90-
2), cvičení vyššího kursu 1838-9 (od l. 100), 1843/4 (od l. 136), 1844/5 (od. l. 160), 
1845/6 (od l. 172 a 196), 7. tř. a vyš. kursu 1847/8 (od l. 184, 218 a 208) a zlomek 
nedatovaný (od l. 250). Z pozůstalosti F. Čenského, jenž knihu koupil z pozůstalosti 
Burianovy 1874, koupeno 1896. 
SX – I D 18 

TX – Polákovy a Burianovy akad. přednášky. 

PX – Z pozůstalosti F. Čenského. Vpředu poznámka Čenského. 

 
X 84 
SX I D 19 
FX 1836. 1868. ll. 82, 86. 20 x 26 cm, vaz. z 1876. 
TX T. Burian. České válečnictví. 
VX 1. Toto dílo, sahající po Jana Lucemburského, do l. 77'. Potom výpisky po l. 82'. 
VX II. 1-63'. Německočeský slovník vojenský. 
VX 65-73. Rakety. Vojenská študie T. Buriana. 
VX 77-86. Böhmische Kriegsartikel vom J. 1413. Uebersetzt von Th. Burian. Překlad 
vojenského řádu Hájkova, vyšlý v Österr. milit. Zeitschrift 1836. 
PX Vzadu vlepen § 14 závěti Ferdinanda V. s překladem. Původ týž jako č. 83. 
 
X 85 
SX I D 20 
FX 1858-9. ll. 263. 20 x 26 cm, vaz. z 1876. 
TX T. Burian. Česká vojna od l. 1618 do l. 1622. 
PX Na konci autografu: Dílo to dokonáno léta 1859. Přehled obsahu Zíbrt III. str. 640-
4. Původu téhož. 
 
X 86 
SX I D 21 
FX 1862. str. 66. 21 x 25,5 cm, vaz. mod. 
TX Tomáš Novák. Národní písně ze vsi Lázu u Strakonic. 



PX Dar sběratele a vydavatele (r. 1873 u F. A. Urbánka), kaplana v Lužci, jenž půjčil 
ruk. K. J. Erbenovi pro 2. vyd. jeho sbírky a původní, obšírnější text si podržel, 1. III. 
1872. 
SX – I D 21 

TX – Novák, Tomáš: Národní písně za vsi Lázu u Strakonic kraje Píseckého. 

1862, pp. 65 

 
X 87 
SX I D 22 
FX XIX. ll. 117. 20 x 27 cm, váz. 
TX Přepis tisku. M. Konáč z Hodíštkova. Pravidlo lidského života z 1528. 
PX Přepis, zdá se, A. J. Vrťátkův. 
 
[X 88] 
[SX I D 23] LA 95 c 25 
FX 1841. ll. 35. 21 x 27 cm, vaz. nová. 
TX K. Havlíček. Slovanské bájesloví. 
VX 1-23'. Sešit výpisků, jehož tit. l. (asi stejnojmenný) a začátek chybí. První heslo. 
Rusalky, má č. 38, poslední, Perun. č. 80. 
VX L. 24-35. Všeobecný ukazovatel bájesloví slovanského. Ku porovnávání a 
lehčímu vyrozumění. Karla Havlíčka, žáka na kněžství, 1841. 
PX Dar obuvníka Jos. Jamníka 11. IV. 1894. 
 
X 89 
SX I D 24 
FX 1841. ll. 5, 10. 21 x 27 cm, vaz. nová. 
TX Týž: Pravidla zdvořilosti, vytažená z rozličných kněh. 
PX Dva sešity s týmž názvem i datem: 1841 Říjen. Dar téhož. Jamník 
 
[X 90] 
[SX I D 25] LA 36 K 50 
FX 1844. ll. 36. 20 x 26,5 cm, vazba souč. 
TX A. Jar. Vrťátko-Benátský. Jízda z Prahy do Benátek v lednu r. 1844. 
 
X 91 
SX I D 26 
FX 1815/6. ll. 38. 19 x 25 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky z příloh jenského prvotisku Pasionálu z 1495 a z tamějšího 
husitského sborníku. 
PX Po l. 17 Husovy listy a P. Mladoňovicova krátká vypsání o Husovi i Jeronymovi. 
Vydal V. Flajšhans. O českých mučenících knihy patery 1917. Z rukopisu je tu 
satirický list Oldřicha z Kalenice a popis Antithesí Mikuláše z Drážďan. Přepis celé 
rukopisné části sborníku viz v ruk. IV A 29. Z Šafaříkových. 
 
X 92 
SX I D 27 
FX XVI/XVII. ll. 5 + 5. 18 x 26 cm, vaz. mod. 
TX Zlomky hospodářských spisů staročeských. 



VX I. Zlomky a výpisky hospodářské. Naučení o štěpích. Kdo by chtěl ovotce 
štěpovati ... (z M. Rycharda a Palladia hlavně a fol. II. de arboribus), léky koňské a 
forma testimonii natalis. 
VX II. Zlomky přepisu knížky o štěpování Jošta Rožumberka, vyšlé 1598, jak napřed 
zjišťuje Dobrovský. Jungmann IV. 869 = III. 253. 
PX Dar Ant. Kopeckého, faráře kolíneckého, 3. II. 1827. 
 
X 93 
SX I D 28 
FX XIX.1 str. 52. 22,5 x 28,5 cm, vaz. nová. 
TX F. V. R. T. Rozum a puzení. 
PX Dar České Matice 25. I. 1871. 
 
X 94 
SX I D 29 
FX 1830. str. 73. 22,5 x 28,5 cm, vaz. nová. 
TX Chrámové písně. 
PX Podepsáni: V Praskolesích d. 11. Máje 1830. Jan Tureczek, farář, Jozef Vesselý, 
učitel. Notováno. 
SX – I D 29 

TX – Chrámové Písně. V Praskolesích 1830. 

Tureček Jan (farář), Weselý Jos. (učitel) 

 
X 95 
SX I D 30 
FX ok. 1815. ll. 37. 19,5 x 25 cm, vaz. nová. 
TX Jan Müller. M. A. Lukána domácí aneb farsalské vojny kniha I-III. 
PX Podle poznámky kaplana Jos. Černého na l. 1, překladatel, žehúňský to děkan, 
zemřel 10. října 1816, nedokončiv práce. 
SX – I D 30 

TX – Müller Jan († 1816) přeložil Lukana Domácí vojny. 

ff. 37 

SX – I  D 30 

TX – Lukana: Domácí neb farsalské vojny.  

ff. 37 

PX – Přeložil  viz: Müller Jan (1816). 

 
X 96 
SX I D 31 
FX ok. 1853. ll. 3. 20 x 25 cm, vaz. mod. 
TX Jak. Malý. Další výjimek z aesthetiky. 
PX Je to 12 §§ o obsahu krásy, pokračování to práce, vyšlé v ČČM. 1853. 693/709. 
SX – I  D 31 

TX – Malý, Jak.: Další výjimek z esthetiky. 

ff. 4 

 
X 97 
SX I D 32 
FX XIX.2 ll. 4. 21 x 24 cm, vaz. mod. 
TX Ant. Dobroslav Výšek. Hradiště na Libušíně. 
 



X 98 
SX I D 33 
FX 1863. ll. 19. 19,5 x 25 cm, vaz. nová. 
TX E. J. Engel. Kytice básní. 
PX Věnováno učiteli A. J. Vrťátkovi k štědrému večeru 1863. Dar vdovy Boh. Englové 
31. XII. 1907. 
 
[X 99] 
[SX I D 34] LA varia 
FX ok. 1830. ll. 4. 19,5 x 26,5 cm, vaz. nová. 
TX Fr. Jar. Vacek Kamenický. Pocestný. Z Göthe. 
 
[X 100] 
[SX I D 35] LA 17 K 47 
FX pol. XIX. ll. 19. 19 x 25 cm, vaz. nová. 
TX (V. K. Klicpera.) Nové století neb nový věk. 
PX Vydal F. A. Šubert v Souboru spisů V. K. Klicpery (Kočího knihovna čes. klasiků 
beletristů VI. 1906) I. 351/65, o autorství úvod 8. Z Klicperových. 
 
[X 101] 
[SX I D 36] LA 14 P 73 (5?) 
FX 1823/9. ll. 26 + 2. 20 x 25,5 cm, vaz. mod. 
TX Jos. Kr. Chmelenský. Básně z 1823-9. 
PX Autograf. Z části i netištěné básně. 
 
[X 102] 
[SX I D 37] LA 34 M 62 
FX 1834. ll. 11 + 10. 18 x 25 cm, vaz. mod. 
TX (K. Vinařický). Taroky, kámen mudrců. 
PX Dvojí znění, první odmítnuté 2. 6., druhé povolené 7. 11. 1834. Vyšlo v ČČM 
1834, 359/72. O autorství Korespondence Vinařického II (1899) 85, 91. 
 
[X 103] 
[SX I D 38] LA 34 M 62 
FX 1819/20. ll. 18. 18 x 25 cm, vaz. mod. 
TX (K. Vinařický). Zápisky a výpisky. 
SX – I D 38 

TX – O naší nejkrásnější a nejvyšší naději. 

ff. 18 

PX – O nesmrtelnosti, o cti atd. Rozličné výpisy ze starých čes. spisovatelů. 

 
[X 104] 
[SX I D 39] LA 11 E 23 
FX 1826. ll. 31, 19. 18 x 25 cm, vaz. nová. 
TX F. Palacký. Krásověda. Přehled dějin krásovědných. 
PX Censurované autografy pro ČČM 1827 (I. 86-108, II. 9-18) a Krok I. (2) 127-40; 
poslední nový otisk v Drobných spisech III, 117 a 77 a d. Dar. F. L. Riegra 26. II. 
1897. 
 
X 105 



SX I D 40 
FX poč. XIX, str. 278. 20,5 x 26 cm, vaz. st. 
TX Česká mluvnice. 
PX Z pozůstalosti lhotského (na Zbirovsku) lokalisty Jana Švihlíka (srv. o něm 
Jungmann VI. 830 a d.), jak na předsázce poznamenal otec dárce (15. II. 98), prof. K. 
Hennera. 
SX – I D 40 

TX – (Mluvnice česká.) 

XIX. st., pp. 278 

PX – Inc.: Učení české řeči obsahuje pravidla atd. 

PX – Na obálce připsáno: Z pozůstalosti kněze Jana Švihlíka, lokalisty ve Lhotě na 

Zbirovsku, † ok. R. 1840. 

 
[X 106] 
[SX I D 41] LA 6 K 74 
FX 1865. ll. 23. 18 x 25 cm, vaz. nová. 
TX E. Engel. Básně a úryvek z dramatu »Rostislav a Svatopluk«. 
PX Věnováno A. J. Vrťátkovi k vánocům 1865. Dar jako ruk. I D 33. 
 
[X 107] 
[SX I D 42] LA varia 
FX asi 1860. ll. 128. 17 x 25 cm, vaz. nová. 
TX Fr. Jar. Kamenický. Písně v duchu národním. 
PX Chystané 2. vydání, o němž Lit. čes. XIX. stol. II2 726. 
 
X 108 
SX I D 43 
FX XVIII. ll. 124. 19 x 25 cm, vazba st. 
TX Přepis Církevní kroniky Boh. Bílejovského. 
PX Podle tisku z 1537. Z Neuberských. 
 
X 109 
SX I D 44 
FX poč. XIX. str. 12. 18 x 25 cm, vaz. mod. 
TX V. K. Klicpera. Laudon u Bělegradu. 
PX Skizza hry s poznámkami. V Souboru Šubrtově II. 240/4. Z Klicperových. 
 
X 110 
SX I D 45 
FX 1827. str. 18. 21 x 25 cm, vaz. mod. 
TX J. Dobrovský. Přepis básně: Král Přemysl Ottokar a Záviš s poznámkami. 
PX Vyšlo v ČČM 1828. I. 53 a d. Nové vydání Výb. II, 437-444, PDČ III. 240-2; srv. 
Jos. Salaba ČMM 28, 1904, str. 352n. (Sč.) Z ruk. V E 89. Z Dobrovského. 
SX – I D 45 

TX – Král Přemysl Ottokar a Záviš. (Ze starého rukopisu českého). 

1827, pp. 18 

PX – S poznamenáními. 

 
X 111 
SX I D 46 
FX 1827. ll. 8. 19 x 25 cm, vaz. mod. 



TX Š. K. Macháček. Jarošín a Svatava. 
PX Vyšlo u Pospíšila 1828. 
SX – I  D 46 

TX – Macháček, S.B.: Jarošín a Svatava. 

Praha 1827. pp. (I)13 

 
X 112 
SX I D 47 
FX 1856. str. 80. 16,5 x 25 cm, vaz. nová. 
TX V. K. Klicpera. Lesní hvězda čili Charakterové. 
PX V Souboru Šubrtově I. 446/81. Z Klicperových. 
 
X 113 
SX I D 48 
FX 1865. ll. 143. 20 x 25 cm, váz. 
TX Vil. Gabler. Johanna Darc, Panna Orleanská. 
PX Vyšlo 1865. Přilepeny kritiky a list tajemníka kr. čes. divadla Jos. Sklenáře 
autorovi. Z Gablerovy pozůstalosti. 
 
[X 114] 
[SX I D 49] LA 17 K 47 
FX 1831. str. 152. 20 x 25 cm, vaz. nová. 
TX V. K. Klicpera. Uhlířka. 
PX V Souboru Šubrtově II. 417/50. Z Klicperových. 
 
X 115 
SX I D 50 
FX XIX.2 ll. 13. 21 x 25 cm, váz. 
TX F. Jeřábek. Z komára velbloud. 
PX Aktovka. 
 
[X 116] 
[SX I D 51] LA 3 Ac 15 
FX ok. 1870. ll. 8. 23 x 25 cm, vaz. mod. 
TX T. Burian. Vlastní životopis. 
PX Napsán pro F. Čenského, jenž ho použil ve Vojenských a vojenskoliterárních 
vzpomínkách ve Světozoru 1873 (290 a d.) a z jehož pozůstalosti koupeno 1896. 
 
[I D 52 Vyřadil Patera do čes. oddělení.] 
 
X 117 
SX I D 53 
FX 1827. str. 10. 22 x 25 cm, vaz. mod. 
TX V. Hanka a F. Palacký. Mater verborum. 
PX Dobrovským doporučený přepis článku, vyšlého v ČČM 1827. IV. 69-76. Z 
redakční sbírky Palackého a jeho rukou. 
SX – I D 53 

TX – F.P.(alacký): Mater verborum. Nejstarší slovník s českými glossami. 

(Praha) 1827, pp. 10 

 
X 118 



SX I D 54 
FX ok. 1890. ll. 156, 77, 14. 21 x 26 cm, v mapě. 
TX F. X. Prusík. Vydání Kroniky o Alexandru Vel., románů Josef a Aseneth, Život 
Jozefův, Adam a Eva a kroniky o Štilfridovi. 
PX Vyšlo v Prusíkově Kroku I-VIII. 
Kronika o Alexandru Velikém. Přepis rukopisu Náchodského (a univers.) Viz: Krok 
VIII, 81. Ms. XIX. st. pg. 154. Téhož: Josef a Asenech. Život Josefův. Adam a Eva. 
Přepis rkp. Františkánského (a musej.). Krok I 2bo 
MS. XIX st. pg. 45, 20. 
Téhož: Kronika o Štilfrídovi. Z rkp. Náchodského. Viz. Krok VII, 283 a, VIII, 7. Ms. 
XIX. st. pg. 24. 
 
[X 119] 
[SX I D 55] LA varia 
FX 1827. ll. 12. 20 x 25,5 cm, vaz. mod. 
TX M. J. Sychra. Tři české alegorie a německá Epigrammata. 
PX První vyšlo v ČČM 1827. III. 94-7. 
 
[X 120] 
[SX I D 56] LA 4 a D 16 
FX ok. 1830. ll. 25. 20 x 26 cm, vaz. nová. 
TX F. L. Čelakovský. Drobné básně. 
PX Jsou to básně: Z Marciálových nápisů kytka druhá (původně v ČČ M 1836. II. 
167). Jasně Osvícenému Rudolfovi, knížeti Kinskému. S imprimatur z 12. 2. 1832. 
Drobné básně: Hrobec - K českým jinochům a Báseň Ad. Rościszewského z 
Rościszewa na kn. Kinského. Všecky nyní v Jakubcově vydání (u Laichtra) I-II. 
 
[X 121] 
[SX I D 57] LA 21 G 32 
FX 1893. str. 60. 20 x 27,5 cm, váz. 
TX Edvard Jelínek. Růže z Asisi. 
PX Veselohra v jednom jednání. Na konci: v Praze 4. března 1893. Z Jelínkových, 
dar bratra Viktora 29. IV. 1897. 
 
X 122 
SX I D 58 
FX XIX. ll. 13. 21 x 27 cm, vaz. nová. 
TX F. L. Čelakovský. Přepis článku: Kurze Geschichte des im J. 1782 im Chrudimer 
Kreise ausgebrochenen Deismus. 
PX Z (Rieggerova) Archiv der Geschichte und Statistik insbesonders von Böhmen III. 
(1795) 420. 
 
X 123 
SX I D 59 
FX XIX2. ll. 10. 22,5 x 26,5 cm, váz. 
TX Roger. Půjčka za oplátku. Přeložil Em. Züngl. 
PX Žert v jednom dějství z němčiny. Dar B. Riegra 20. IV. 1904. 
 
[X 124] 
[SX I D 60] LA 4 D 20 



FX poč. XIX. kusů 10, v obálce. 20,5 x 26 cm. 
TX Písně a básně z pozůstalosti Jos. Dobrovského. 
VX 1. Píseň Hrobníka. Já jsem sice hrobník chudý x skonávám všecky boje. 
VX 2. Píseň o ponocném. To bych já byl chlap x bych ponocoval. Podepsán: F. Š. S 
notami. Vloženy varianty rukou Dobrovského. 
VX 3. Philip Vschejanský. Aria. Hopřimní Hanáce! co pak děláte x bodem zpívat. S 
notami. 
VX 4. O brambořích. Chval si kdo chce krmě panské x živ buď drah Vám na vzdory. 
VX 5. Děvčátko krásné šlo na paut x jen Bůh nás rozlaučí. Rukou Dobrovského. 
VX 6. Píseň o husičce a labuti. Milá labut s husau bílau x k sobě nás vem amen (o 
Husovi). Rovněž jeho rukou. 
VX 7. Píseň při kolíbce. Spi pachole, matkať zpívá x ten byť nic nevadil. Též jiné 
písně s poznámkami Dobrovského. 
VX 8. Vare Karlův, dare české země x popsaných moc česky kamenů. 11. září 1804. 
A. Pavlovsky JUDr. S Dobrovského varianty z Hromádkových Prvotin 1813. 
VX 9. Nota od pana Vylhelma Zajiece. EMS. Pulkavae Litomeričensi. Vyd. v 
Pramenech dějin čes. III. 220-7 a LF XI, 1884, 302 a d. 
VX 10. Píseň na radost. V němčině složil Bedřich Šiller, zčeštil Jar. Puchmír. V Praze 
1807. Totéž azbukou. 
PX Z pozůstalosti. Č. 6 odjinud otiskl St. Souček v Čas. Mor. mus. zem. 11, 1911; 
141-143. (Sč.) 
 
X 125 
SX I D 61 
FX ok. 1870. ll. 18. 21,5 x 27 cm, mod. vaz. 
TX Jos. Jireček. Výpisky z Žídkovy Správovny. 
PX Celý spis vyd. Z. Tobolka v Historickém archivě Čes. Akademie č. 33. Z 
Jirečkových. 
SX – I D 60 

TX – Písně. 

1.) Píseň hrobníka: „Já jsem sice hrobník chudý.“ ff. 4 

2.) Píseň o ponocném s varianty od Dobrovského, při tom skladba hudební. ff. 5 

3.) Fil. Všejanského (Aria) „Hopřímní Hanáce“ (Píseň) ff. 1 

4.) Píseň o brambořích „Chval si Kdo chce …“ ff. 2 

5.) Píseň „Děvčátko krásné šlo na pout – r. Dobrovského. ff. 5 

6.) Píseň o husičce a labuti. r. Dobrov. ff. 2 

7.) Píseň při kolíbce „Spi pachole“ atd. ff. 4 

8.) Píseň „Vare Karlův, dare čes. země“ r. Dobrov. ff. 2 

9.) Nota od Pana Wilh. Zajíce. E ms. Pulkavae Litomericensi. ff. 

    10.)  Píseň na Radost. V němčině složil Bedř. Šiller. Zčeštil Jar. Puchmír. (Autogr.) v Pr. 1807, ff. 10. Psáno 

literou latinskou a cyrillskou. 

 
X 126 
SX I D 62 
FX XVII. ll. 103. 18 x 28 cm, vaz. pův. 
TX J. M. Ferdynanda III. publykované král. Declaratoriae L. P. 1640. 
PX K tomu na l. 81-4. O appellování aneb odvolání ku právu vrchnímu J. M. C. 
královskému appellationum na hradě Pražském. 19. Co se předně a nejprv odvolání 
k prvnímu právu x (§ 21) revisi míti moci nebude. l. 85-9. Publikace instrukce té radou 
staroměstskou. My purgkmistr a radda x (o revisi) v té příčině revisí se propůjčuje. 
Jungmann V. 609. l. 89'-90 Přísaha konšelská. Přísahám Pánu Bohu x i všichni svatí 



amen. l. 103' Taxa appellationum tribunálu na hradě Pražském. (Z instrukce z 26. list. 
1644). Srov. ruk. III C 19. Dar z pozůstalosti J. Hlávky. 
 
[X 127] 
[SX I D 63] LA 34 D 2 
FX ok. 1846. ll. 63. 19 x 27 cm, vaz. nová. 
TX Jos. Kaj. Tyl. Slepý mládenec. 
PX Na tit. l. autor si vyhrazuje právo provozovací, v Praze 3. led. 1846, pak 
poznámka: Ochotnické společnosti v Novém Hradišti nad Methují. Výměnou 8. VII. 
1908. 
 
X 128 
SX I D 64 
FX 1870. ll. 30. 20 x 26,5 cm, váz. 
TX České písně. 
PX Sbírka sekundána Ot. Paroubka. Vlepeny oktavánské epigramy na vynikající 
osobnosti z 1888, vzadu popis tance besedy, vložena notovaná píseň: Buď s bohem, 
vlasti má, na přídeští ex libris paroubkovské knihovny v Sadské. Z pozůstalosti po 
prof. O. Paroubkovi darováno 28. XII. 10. 
SX – I D 64 

TX – České písně. 

Praha 1870, ff. 30, opis, Paroubek 

 
[X] 
[SX I D 65] LA 34 D 20 
FX 1873 
TX Tyl, J. K.: České amazonky. 
 
[X] 
[SX I D 66] LA 34 D 20 
FX XIX1. 
TX Tyl, J. K.: Poslední desítník. 
 
[X] 
[SX I D 67] LA varia 
FX XIX1. 
TX Jičínský, Kristian: Nalezenec. 
 
[X] 
[SX I D 68] LA varia 
FX 1848. 
TX Lambert: Druhé poschodí. 
 
X 
SX I D 69 
FX 1921. 
TX Křeček, Jan: Dějiny České Skalice. 
 
[X] 
[SX I D 70] LA (před r. 1963) 
FX 1921. 



TX Petrbok, Jan: K Jadranu. 
 
[X] 
[SX I D 71] LA 13 A 1 
FX 1860. 
TX Hálek, Vít.: Záviš z Falkenštejna. 
 
X 
SX I D 72 
FX 1814. 
TX Solfernus. Adamův Žiwot ginak od starodáwna Solfernus. Kniha welmy kratochwilná a 

užitečná… Witisstiena w Impressi Jána Otmara Jakubowa Leta Páně MDC (1600). Pak roku 

1772 w nowie wipsaná od Pana Wáczlawa Reka, Mystra Pržikrywacžskeho a spolu druheho 

Pržisazniho Starssiho w kralowskym nowim Městie Pražskem a nyní zase pro Pana Frantisska 

Rausa, Miesstienina králowskyho nowjho Miesta Pražskeho, přepsaná roku 1814 od P. Jána 

Prochasky. 

1. 1b-1692a Solfernus. 1b In Indignia Baronum a Lippa x 162a (str. 315) Wytysteno w Starem 

Mneste Praze : Ot Gana Otmara Gakubowa. 

2. 163a (str. 317)-178a (str. 347) O masopuste a Poste. 163a (317) Masopust Slowe w 

latynske Rzeczy x 178a (347) Pasoržidkowe a Pochlebnyczy. konecz. Amen. 

Rkp.; pap.; 1814; ff. 178; 28,5 x 22 cm; kurz.; pkž. novodobá. Na hřbetě název Solfernus. Na 

předním přídeští vlepen vpisek Tato Knyha Nalezy Frantysskowy Rausowy, magyce Swůg 

(nečit.) Dům Na konyskym trhu pod N: Noc: 825 Neb Nobožnym… Pod tím nové ex libris e 

textem „Pán Bůh jest má naděje a ten, kdož mi co dobrýho přeje“, jméno mjitele ex libris bylo 

vyškrabáno. Přepis v jáádře shodný s tiskem z r. 1600. Na f. 1b místo erbu trčků z Lipé 

provedena změněná stylisace motivů erbu s přidáním dalších prvků. Dřevoryty nahrazeny 

rázovitými lidovými kresbami. 

Další text je ve shodě s vydáním z r. 1600 (náš exemplář sign. 27 B 18). Zajímavé je, že 

rukopis obsahuje též původní přípisek k tištěnému textu „a děkugme, že aspoň w Pekle 

zůstáwáme“, který obsahuje náš exemplář 27 B 18. Rukpis je dokladem obliby tzv. pekelného 

románu Solferna, který, počínaje středověkými rukopisy, byl až do r. 1721 přetiskován a pak 

ještě v obrozenecké době přepisován. Vydání z r. 1600 jsou zachovány jen 3 exempláře, 

z nichž je jen jeden úplný. Koupí od Anny Peržinové z Prahy 2, Sokolská 68, dne 8. listopadu 

1960. 

7132/60 
PX Koupí od Anny Peržinové z Prahy 2, Sokolská 68, 8. XI. 1960. 
 
X 129 
SX I E 1 
FX 1770-1816. ll. 642, 672, 668, 310, 278, 280, 163. 17 x 21,5 (zpravidla) cm, (vyjma 
I a VII) pův. vaz. 
TX Fr. Jan Vavák. Kniha rozličných pamětí. 
PX Přehled obsahu v L. Prokešově studii o Pamětech v progr. karlínské reálky 1913. 
5-9, díl I.-III. vyd. Jindř. Skopec v Dědictví svatojanském 1907-24. Dar J. Čermáka ve 
Žherách (díl II) a Jos. Vaváka. 
 
X 130 
SX I E 2 (3 F 31, 566 a/1) 
FX 1840. ll. 105. 14,5 x 23 cm, vazba pův. 
TX A. J. Rościszewski. Snímek lvovského sborníku Apollona a proroctví. 



VX 1-3. Úvod dárce hr. Ad. Junoszy Rosciszewskiego z Rościszewa o rukopise. Přel. 
A. J. Vrťátko ČČM. 1863. 275. 
VX 4-59. Apollon. Byl v řecké zemi jeden král x svuoj život tak dokonachu. Vyd. A. J. 
Vrťátko ČČM, 1863, 277-93. 352-65. 
VX 59'-75. Sybilla. Toho času za múdrého krále Šalomúna x v radosti budú. Otiskl Č. 
Zíbrt ve Svět. knih. č. 1154. 76/86 = F. Menčík. Česká proroctví (1879). 20-29. 
VX 75'-105. Mnišek bosáček (Johannes de Rupescissa-Rochetaillate). Po narození 
syna božieho x ukrotiti hněv boží proti sobě, amen. Srov. R. Urbánka v ČPSČP 1917, 
73. 
PX Dar Rościszewského 16. IX. 1840. 
SX – I E 2 

TX - M[ni]∫∫ek bo∫aczek  Bratr Mnich  Mnich ∫∫ek  Mnich zbo∫ak  Mnich bo∫ak  Mnich z 

kla∫∫tera  Bratr Bo∫ask  Bratrzecz mni∫∫ecz  Mnich z bohakuow  Brart mnich Bo∫ak  Mnich 

znich  Bratr bo∫aczek  Mni∫∫ak  Bo ∫aczek  Bo∫ak mnich  Mni∫∫ek  Bo∫akowicz Mnich  

Bratrzyk mni∫∫ek. 

XVI. st., ff. 29+2 pp. 

Přepis z Rpsu Lwowského 1848 shořel bombard gen. Manersteina (???) 
 
X 131 
SX I E 3 (23 G 8, 771 a/1) 
FX poč. XIX. str. 1057. 22,2 x 17,5 cm, vaz. prostá. 
TX Sborník přepisů: Nejstarší práva země České. 
VX 1-87. Ondřeje z Dubé. Výklad na právo zemské české. Jireček II. 2. 361-86. 
Ondř. z Dubé: Práva zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 103. (Gr.) 
VX 87-157. O komornících práva starého pána z Rožmberku t. 70-93 (§ 1-200). 
VX 157-217. Počínají se práva o rozličných věcech a půhonovi a nejprve o hlavu. 
Řád práva zemského 199-255, končící však § 43-46 (str. 225-7), které byly 
vynechány. 
VX 217-31. Práva zemská, od císaře Karla Českého krále ustavená za pána Ondřeje 
sudího.- Přípis Ondřeje z Dubé Václavu IV. t. 357-361, začínající však 7. řád. zdola, 
ale zase se až tam vracející. Výklad sám jako na s. 1-87. 
VX 231-303. Majestas Carolina česky. Boha všemohaucího ku pomoci vzývaje x i 
podnes v zemi české. Amen. t. 109-188. 
VX 303-4. Zpráva o popravě. Zde při popravě královy Milosti nejvyšší hradu 
pražského x tehdy ten póvod má právo trpěti. 
VX 305. Poznamenání půhonův. Nejprve o dědictví trůj půhon x proti řádu a právu 
křesťanskému. Jest Officium circa tabulas terrae česky, počátek do § 26. (t. 257-8). 
VX 305-309. Dva zlomky soudního řádu. t. II. 2. 98/99. 
VX 310-22. Sněm všeobecní L. P. 1469 strany mince, dluhu a lichvářství. AČ IV. 437-
440. 
VX 322-326. Sněm L. P. 1480 (?) při sv. Václavě stranu mince. Stalo se obecní 
svolení x aniž křivdu učinil. 
VX 326-29. Sněm od roku 1486. AČ V. 427-8. 
VX 329-31. Sněm in quaterno a. d. 1485 feria III post Dionisii. Vladislav z boží milosti 
český král etc. se pány a vladyky x na obecné zemské dobré obrátiti. Ad relationem 
Puthe Rizmberg et de Švihov, supremi iudicis regni Bohemiae. 
VX 331. Sněm od r. 1384. Páni a vládyky na plném saudu v suchých dnech 
letničních a. 1384 nalezli sau za právo x vedle desk ukázání království českého. 
VX 331-363. Práva knížete Soběslava po válce a bitvě na Bojišti svedené, daná L. P. 
1135 z nejstaršího rukopisu staroměstského magistrátu vytažená (nyní č. 1865 l. 



297'-307 srv. Jar. Čelakovský. Soupis I. 28). Za času knížete Soběslava x než samo 
místo v jednom domu. Finis legum Sobieslai Ducis. Posledně vydal R. Schranil. Die 
sg. Sobieslawschen Rechte, Prag, 1916, 55 a d. 
VX 363-403. Řád české koruny Císařem Karlem potvrzený. = Slovný překlad 
Majestatis Carolinae rubr. I-XXXVIII. 
VX 403-405. Nález z 8. břez. 1437. O listy, ješto jedni na druhé mají. AČ II, 387-8. 
VX 405-409. Nálezové za krále Ladislava L. P. 1504 (1454) na plném soudě. Jireček 
III. 2. 7-9. 
VX 409-15. Za krále Ladislava panští nálezové léta (14)54. Právník 1862. 37/8 (o čl. 
více). 
VX 415-36. Stará práva písařská. Jireček III. 2. 205-7. Paměť o úřednících 
zemských. t. I-VI. 
VX 436-438. V knihách Václava Ondřeje etc. Panský nález (z 1456, 1457, 1454). 
VX 438-40. Ritus coronationis regis Georgii a. d. 1458. Asi z ruk. V E 13. 127. 
VX 440-8. Reposita in Karlštejn in manibus Menhardi de Nova Domo a. d. 1437 ante 
festum Martini et Mariae. Srv. Balbín. Diva montis sacri. 60. 
VX 449-52. Item lovy komory královské znamenaj = Překlad soupisu berně a úroku z 
měst královských a příjmů podkomořího a hofrichtéře u Čelakovského II. 901-3, 848. 
VX 452-4. Sněm. AČ IV. 435-7 k 2. říj. 1462, kdežto zde k suchým dnům před sv. 
Václavem 1463. 
VX 455-8. Zápis sněmovní za správcovství Jiřího z Poděbrad. Pokuta k témuž má 
býti na ty x a to bez pohoršení práv těch, kteříž vysazení popravní mají. 
VX 459-79. Překlad listin markrabí míšeňských koruně české z 26. listop. 1362 a 6. 
února 1350, jejichž originály jsou v Lünigově Codex Germaniae diplomaticus l. n. 
CCCI a v Brandlově Codex dipl. Moraviae VIII. 68. 
VX 479-514. Listy zastávání pražského sněmu o víře (1443 4). Z. Nejedlý, Prameny k 
synodám strany pražské a táborské (1900). 40-1, 41/2, 107/116. 
VX 514-22. Forma Pražanům dána od Zygmunda císaře 1435. AČ III, 431-4. 
VX Nejstarších práv země České díl druhý. Práva císařská a městská, pak manská. 
VX 525-980. Práva zemská i městská aneb císařská. Pane Bože všemohoucí x 
světským saudem a právem. Konec práv císařských, jenž obecně slovau zemská 
práva, protože páni, rytířstvo i město po všem království jimi se zpravovati mají. = 
Překlad celého prvého dílu švábského zrcadla (Landrecht) s 18 články práv 
konšelských, jako v ruk. litoměřickém č. IV. srv. Čelakovský v ČČM 1880, 545. 
VX 981-1007. Počínají se knihy práva manského o sedmi vojenských štítech. Kdož 
manská práva uměti chtí x než jako on chce a to jest právo etc. Konec práw 
manských. Překlad druhého dílu švábského zrcadla (Lehenrecht). Lassberkova 
vydání čl. 1-33. 
VX 1009-57. Rejstřík. 
PX Z Neuberských. Z Hankových [zařazení do Neuberských je patrně Bartošův 
omyl]. 
SX – I E 3 

TX – Ondřeje z Dubé Nejstarší Práva země České. 

pp. 1057, díl I., II. 

 
X 132 
SX I E 4 (5 D 40) 
FX 1795. ll. 209. 22,7 x 17,8 cm, vaz. pův. 
TX P. Athanasius Vanka. Přepisy Tristrama a Starých letopisův a výpis z Tkadlečka. 
PX Tristram a Tkadleček (l. 1-190/2 ) z ruk. minoritského, nyní strahovského (srv. 
Hankova Starobylá skládánie IV, I.), Starých letopisů text b a výpisky z E v ruk. 



Pelclově, dnes děčínském. Dar Jos. Devotyho, rodáka přepisovatelova, jenž je měl 
od Jos. Rautenkrance, 24. X. 1847. 
 
X 133 
SX I E 5 (3 G 29) 
FX 1822. str. 832. 18 x 22,5 cm, vaz. pův. 
TX V. Hanka. Přepis vyšehradského rukopisu mladoboleslavské kroniky Jiřího 
Kezelia. 
PX Jungmann V. 309, Zíbrt IV. 922b. Část vyd. F. Bareš 1914. Vydal r. 1935 nákl. 
města Ml. Boleslavi Zdeněk Kamper. 
 
X 134 
SX I E 6 (4 D 12) 
FX ok. 1419. ll. 12 + 255. 15,5 x 23 cm, vaz. pův. 
TX Sborník protihusitských listin a památek z 1412-21. 
VX 1. (přídeští) výtah či výpisky z protihusitského asi traktátu o církvi. 
VX 2. Hic ponuntur reges ... qui huic sacro concilio Constanciensi ... interfuerunt. 
VX 2'-12'. registrum, v němž (l. 7.-8'.) i dekret kostnický (z 15. č.) 1415 (Hardt, 
Concilium Constantiense (1700) IV. 335/6) a jména volitelův a volební řád v konklave 
Martina V. r. 1417 (t. 1465/8) s odkazem na l. 12-3. 
VX 1. Glejt kr. Zikmunda účastníkům koncilu z 11. čc. 1417. Srv. t. 1315. 
VX 1'. Novitates cum iuramento regis. Palacký. Documenta m. J. Hus (= Doc.) 675-6. 
2. Kostnický zákaz kalicha (uv. Hardt). 
VX 2'. Noviny z Kostnice z břez. 1416. Palacký. Doc. 538. 
VX 3-4. Epistola Johannis pape XXIII. d. regi Ungarie 26. kv. 1415. Hardt IV. 259/62. 
VX 4-5. List z Kostnice o smrti Husově. Palacký, Doc. 559-61. (3) 
VX 5. Kr. Václav IV. svolává synodu do Čes. Brodu 3. led. (1413). t. 472. (1) 
VX 5'. Kr. Zikmund píše jednotě katolického panstva 21. břez. 1416 (česky). t. 613-5. 
VX 6-7'. Týž pánům podobojí 4. z. 1417 (lat.) t. 659-63. 
VX 7'. Noviny přinesené z Kostnice týnským děkanem Vojtěchem 6. břez. 1418. t. 
675/6. 
VX 8-9. Zikmund Václavovi IV. 4. pros. 1418 t. 682-4. 
VX 9'. protihusitské výpisky z Augustina. 
VX 10-11. Koncil kostnický arcb. Konrádovi 26. čc. 1415. t. 568-72. (4) 
VX 11'-12. Scripta opposita Hussoni per rev. d. Mauricium Rvačkam contra (2) 
sermonem eiusdem Hussonis. Hus Opp. I. 135. List Haškův Husovi. V. Novotný. M. 
J. Husi Korespondence 114-6, srov. i 112. 
VX 12'-13 . Noviny o konklave Martina V. 1417. Doc. 665-8. 
VX 15-20. Žalobní články proti Janu XXIII. v Kostnici v prvotní, širší formě o 62 
číslech. Srv. Hardt IV, 236-48. 
VX 21a. Z listu z Kostnice do Čech o útěku Jana XXIII., s nímž poslány články 
předchozí. Nota circa articulum obiectum contra Johannem olim apostolicum x 
nuncios suos ... ad Bononiam direxerunt. Pokračování na l. 93. 
VX 21b-22. Dekrety o sesazení Jana XXIII. a Benedikta XIII. (Z 29. kv. 1415 a 26. čc. 
1417 u Hardta IV. 282-5. 280-1, 1373-6. 284-5.) 
VX 22'. Satirické závěti tří v Kostnici sesazených papežů. Balthazar in primis vocabar 
x ad eternam gloriam. 
VX 23. Colegium Vienense scribit colegio Pragensi satirice. Höfler, 
Geschichtsschreiber der hussit. Bewegung I, 555-7. 
VX 23'-4. Listy Ferdinanda aragonského Zikmundovi 1415. Doc 539-41. 



VX 24'. Litera exhortativa ad regem Romanorum, ut adhereat concilio. Serenissime 
ac clementissime princeps ... Grandia siquidem audio x ipsa fixa remanente. 
VX 25-9'. Řeči Jakuba z Lodi při odsouzení Husově a Jeronymově (Hardt III, 1-5, 55-
63). 
VX 29'-30. Dekrety 15. č. 1415 (t. IV. 333-4. 4-5). 
VX 30. Sermo Laudensis episcopi. Bonus pastor ... (H. Finke, Acta concilii 
Constanciensis II (1923) 426) nedopsáno.) 
VX 30'. Juramentum nob. Petri de Straznicz, quod in sua penitencia fecit confitendo 
(česky). Hec depositio facta est in Bruna in novo monasterio a. d. MoCCCCXXI. f. V. 
in die s. Briccii. 
VX 31-3. Koncil do Čech 26. čc. 1415 a odpověď českého panstva kraje 
kouřímského z 2. září. Doc. 568-72. 580-4. 
VX 33. Noviny z Kostnice 1415 t. 601-2. 
VX 33'-4. Koncil Janovi z Hradce t. 572-4. 
VX 34. Odvolání Jeronymovo 1415 t. 596-7. 
VX 35-6'. Koncil a Zikmund do Čech 21. břez. a 2. dub. 1416 t. 615-9/22. Pak 
výpisky: Error Valdensium. 
VX 37-58. Auctoritates Wiklefistarum, quibus conantur deducere populum laicalem 
communicare sub duplici specie corpus Christi et sanguinem. Spolu s odpovědí Mik. 
Dinkelspühla. Hardt III. 805-83. 
VX 58'-62. Traktát J. Gersona proti témuž pražskému spisu t. 765-80. 
VX 63-9. Odpověď Maříkova t. 780-804. Pak apostrofa utrakvistů Attendant 
Wiklefiste. 
VX 69'. Pražský okružník proti radikálním Husitům z 25. led. 1417. Doc. 654-6. 
VX 70. Maříkova satirica litera ad regem de inhonoracione sacerdotum. 
Excellentissime regum auguste. Diu sustinui. Z Kostnice 21. říj. 1416 kr. Václavovi. 
Srv. Fikrle v ČČH 1903. 427 č. 11. 
VX 70-71. (Téhož) Littera regi (Václavu IV.) scripta, ut adhereat senum consilio, non 
Mrzlikonisse. Verbum michi est ad te x quomodolibet omne verbum. 
VX 71'-2'. Posměšný list proti odpustkovým prodavačům z 20. č. 1412. Höfler II. 201-
3. Pak pozdější rukou verše, přičítané Janu XXIII. Qui modo summus eram. A 
poznámky o starozákonních paních. 
VX 73-86'. Statuta pape Martini V. (z 1417-8.) Hardt IV. 1559/60. 1435-42. 1546-8. 
1535-41. 1566-77. Regule cancellarie. t. l. 965-91. 
VX 87-91'. Satira na Viklefisty. Doc. 687-98. 
VX 91'-3. List Pálčův a Křišťanův z Prachatic z 1417. Doc. 669-73. 
VX 93. List z Kostnice do Čech, pokračování to listu na l. 21a. Doc. 641-3. 
VX 107-8'. 94-5. De novis hereticis pustilla. Slyšte všickni staří i vy děti x přiebytek v 
nebeské radosti. Vyd. Nebeský v ČČM 1852 I. l. 141-51, odjinud Patera ČMF 1897. 
162-65. 
VX 95. Výpisky z katolického traktátu o transsubstanciaci. 
VX 96-100'. (Hus) tractatus de corpore Christi. Inpugnantibus verba evangelii x 
decertarent. * Flajšhans. Opera I, 2. 
VX 101-4. (J. Viklef) Tractatus de citacionibus. Si papa vel eius vicario citante x 
amen, dico vobis in nomine d. n. J. Christi. Explicit tractatus contra curiam Romanam 
et aspostolicum per Viklefistas hereticos editus, cui non credas ... Wycliffe, Polemical 
works II 546 a d. 
VX 104'-6'. Ordo terminorum curie Romane. Ordo de observacione terminorum sacri 
pallacii causarum. Et primo in prima instancia x ut procedatur in principali ulterius. Et 
hec dicta sufficiant. 



VX 109-21'. Viléma de s. Amore tractatus de periculis novissimorum temporum et 
contra predicatores, editus Parisius a. d. 1352. Matthiae de Janov Regulae vyd. 
Kybal III. 252-314. 
VX 122-31. Tractatus de fide. Firmissime tenemus ... Dic firmiter (meremur 
pervenire). Pak drobné výpisky proti kacířům zvláště o úctě obrazů a eukaristii s 
vloženou exposicio brevis super pater noster (Sedlák. Několik textů II. 38) a listem 
Zikmundovým de Čech z 24. srp. 1417 (Doc. 656-8). 
VX 135-150. Contra quosdam asserentes, quod oportet populum communicare 
laicalen sub utraque specie per doctores s. theologie in sacro consilio Constancie 
existencium ponuntur conclusiones fidei ortodoxe. Queritur, utrum sacramentum 
eukaristie debeat dari populo sub utraque specie. Et videtur, quod sic x voluit 
Christus Joh. VI: Nisi manducaveritis. L. 151 chybí. Je to zpracování kostnického 
zákazu z 15. č. 1415 a listu Eloquenti viro. Srov. 1. 2 a 187. 
VX 152-175'. Protihusitský traktát, jehož obsah naznačují nápisy: De papa, de 
clavibus ecclesie, de indulgenciis, bona ecclesie auferunt, de obediencia, de usura, 
de decinis, de simonia, de relaxacionibus. Quidam moderni predicatores predicant x 
desistendum a correpcione pro pace ecclesie. 
VX 176-83. De indulgenciis questio. Utrum sicud propter indulgencias dimittitur pena 
temporalis, sic per opera penitencie detur merces eternalis. Quod questio sit falsa, 
probatur x pluit super bonos et iniustos. 
VX 183'-4. Qualiter heretici sint examinandi. Sciant omnes heretici et scismatici x 37. 
Credis filium coequalem patri... 
VX 184'-5. Signa, per que cognoscuntur heretici pseudoprophete. Primum dicunt se 
bonos apostolos. 37 známek. 
VX 185'-6'. De hereticis eiciendis iuxta Cant. II: capite vulpeculas. Eice foras: 
hereticus est hostis et inimicus noster pessimus. Přechází na l. 186 u verš, později 
český: Vlka poznáš po srsti, a mnicha po jeho chytrosti x jako psi úkropem. Vyd. 
Nebeský m. uv. II 76-8. Výbor II, 235-238. (Gr.) Pak výpisky. 
VX 187-192. Protihusitský list Eloquenti viro. Pro salutacione Hardt III. 338-44. 2. 
odst. c. II. Potom de excommunicacione místo pokračování. Partie proti kalichu 
použil již traktát na l. 136-45 (m. uv. 356-75 c. VII-IX). 
VX 192'-5. Concordio S., Bartholomaeus de ? Ex summa Pisani, qui predicare 
tenentur. Pak protihusitské výpisky. 
VX 195'-6. XLV art. Wikleff condempnati. Doc. 452-5. 
VX 196'-7'. Articuli missi de concilio Constanciensi Pragam. Primo interrogetur x (23) 
prius excommunicatum a deo. 
VX 197. Articuli regis Boemie a. 1412. Doc. 455-6. 
VX 198'-9'. Articuli Wikleff de Trialogo cum sua sorore frenesi. Primo dicit et mentitur 
x (XII) si non penituerint. Articuli modernorum predicatorum. Si quis communionem 
sub utraque specie x (5 tus) sub utraque specie non dando. Závěr listu Eloquenti viro 
(m. uv. 391). Drobné výpisky historické a protihusitské. 
VX 200-13'. Multa bona collecta ex cronica de persecutoribus ecclesie et hereticis, 
quo tempore viguerunt. Ex pharetra pulcra, dicta alphabetum Judaicum. Mezi tím l. 
209 otázky kacířům s verši, naposled o Silvestrovi, a různé výpisky. 
VX 214-25'. Epistola nebo kniežky o běhu kostelniem vedle proroctvie sv. panny 
Hildegarzké. Překlad listu Jindřicha z Langensteinu neuburskému proboštovi 
Kolomanovi, vydaného G. Sommerfeldtem v Hist. Jahrbuch XXX (1909). 46-61. 
[Henricus de Langenstein]: Epistola de cursu ecclesiae iuxta vaticinium sanctae 
Hildegardis, l. 226-38. 
VX 225'. Maříkův list paní Elšce z Hradce 1418. AČ III. 199. 



VX 238-41'. Ex libro, qui intitulatur maleus hereticorum, a latinsko-česká báseň 
protihusitská. Quid de novis hereticis subdam ? Vlka poznáš po srsti a mnicha po 
jeho chytrosti, neúplné (Gr.) x jako psi úkropem = l. 186. 
VX 242. Examen Wiklefistarum et Hussitarum. Hardt IV. 1514-9. 
VX 243-5'. De purgatorio. Augustinus in libro: Firmiter credimus x metunt eos. 
VX 246-8'. Contra hereticos Waldenses, qui non recipiunt purgatorium Sive bona 
fuerint sive mala x dyabolo et angelis eius. Na l. 247 odkaz, zdá se, k předešlému. 
VX 248-55. Cronica Martini (Poloni), penitenciarii et cancellarii pape. (Výtah.) 
PX Původcem drahocenné sbírky jest asi jihočeský protivník husitský. (Palacký m. 
uv. XI). Na desce z části přelepený nápis. Získán výměnou s F. Palackým 22. XI. 
1847 (K 6, 323). 
87, 107 a 185b. Podle R. Urbánka v ČSPSČP 63, 1955 1 a d. jsou to práce Maříka 
Rvačky, podle mého názoru Jakuba Trcha [F. M. Bartoš, Z politické literatury doby 
husitské, Sborník historický 5, 1957, s. 21-30]. B. 
SX – I E 6 

TX – List z Kontancie 1415 []ab. a Lactaro 

fol. 2 

PX - Viz: Listiny české 1413-1421. 

 

SX – I E 6 

TX – Listiny české i správy české 1413-1421 

SX – I E 6 

TX – Litera *Wi[klef]i∫tica regerta in ca[p∫]a pro ∫ub∫idio papae. [.] 20 Jan. 1412. 

ff. 71 

PX – Viz: Listiny české 1413-1421. 

 

SX – I E 6 

TX – Litarae trag. [.]c Pal[...] k. Cri∫tani 1417. 

ff. 91 

PX – Viz: Listiny české 1413-1421. 

SX – I E 6 

TX – Malleus haereticorum. 

PX – Viz: Werše z knihy (Malleus haereticorum?). 

PX – Viz: Listiny české 1413-1421. 

SX – I E 6 

TX - Mi∫tři Praž∫∫ti proti přepiatcům [..]. 1417. 25 Jan. 

ff. 69 

PX – Viz: Listiny české 1413-1421. 

SX – I E 6 

TX – Novitates de Con∫tantia 1415 febr. & de Con∫tantia et ex Bohemia. Octob. 

ff. 7, ff. 33 

PX – Viz: Listiny české 1413-1421. 
SX – I E 6 

TX – Odwolanie mra Jeron[y]ma 1415. 10 Sept. 

ff. 34 

PX – Viz: Listiny české 1413-1421. 

SX – I E 6 

TX – Mag. De Palecz. 

PX – Viz: Literae. 

SX – I E 6 

TX - Přj∫aha Petra ze Strážnice. 

1421 (Nov.), ff. 30 



PX – Viz: Listiny české 1413-1421. 

 
X 135 
SX I E 7 
FX 1852. 62. str. 51, 187, 29, 149. 17 x 21,5 cm. 
TX Jos. Hukal. Všeobecní zákon(ík) občanský. 
PX Překlad abecedního náznačníku (IV) pořízen v Písku 1852, tit. l. má datum 1862. 
Dar rodiny. 
 
X 136 
SX I E 8 
FX XIX2. dvoull. 374, 332, 336. 18 x 22 cm, ve třech krabicích. 
TX K. V. Zap. Českomoravská kronika. 
PX Autograf. Dar technika K. Mayera 8. IV. 1893. 
 
X 137 
SX I E 9 
FX 1745. ll. 393. 17 x 22 cm, vaz. pův. 
TX Karel Jugl. Spis o židech. 
PX O knize a spisovateli V. Řezníček v ČČM 1906. 368-71, srv. i Podlaha t. 1909. 
414. Jungmann1 VI. 613. 
PX Rkp. I E 9 je druhá část spisu Karla Jugla Mura Žydowska. Titul je uveden v prvé 
části (Strahov. knihovna DF IV 1, fol. 358b). Tam je také uvedeno, že dílo bude 
pokračovat Gom Kipur, t. j. dnem smíření; skutečně I E 9, fol. 1a začíná touto 
kapitolou. O souvislosti obou svazků podá zprávu v „Orientalistik an der Prager 
Universität, Teil I.” dr. Seghert z Orientálního ústavu ČSAV. Popsáno bude též 
v Sborníku strahovské knihovny. 
 
X 138 
SX I E 10 
FX 1883. ll. 517. 17,5 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Ant. Skřivan. Směnkářství ze stanoviska praktického, mimo výklad rak. pr. řádu 
z r. 1850 a uherského zákona směnečného z r. 1876 s kritickými poznámkami. 
PX Druhé vyd. knihy, vyšlé poprvé 1851. Dar autorův 23. XI. 1883. 
 
X 139 
SX I E 11 
FX XVIII. ll. 8. 18 x 23 cm, vaz. mod. 
TX Opis z knihy neb manualu cechovního poctivého pořádku pastýřův dobytka 
ovčího z král. krajův Kralohradeckýho a Chrudimského v městě Chlumci nad řekou 
Cidlinou zřízeně ustanoveného. 
PX Paměť o založení cechu bratřími Václ. a Lukášem Volnými, psaná na ovčíně 
Čihanským 10. říj. 1738. 
 
X 140 
SX I E 12 
FX 1867. ll. 23. 18 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Přepis knihy: Zlatý domácí poklad, v kterém k nalezení jsau všeliké prostředky 
proti rozličným neduhům lidským. V Starém městě Pražském u Jiřího Dačického 
1580. 



PX Z unikátu asist. dra Weisse v pozůstalosti dra Michla přepsal J. A. Dundr. 
Úvodem zjišťuje, že kniha je přepracování Lékařských knížek t. zv. Křišťanových z 
1544, tyto pak t. zv. Jádra. Dar Dundrův 7. XII. 1868. 
SX – I E 12 

TX – Zlatý domací poklad. 

PX – Viz: Dunder A.J. 

 
X 141 
SX I E 13 
FX ok. 1864. str. 382. 17 x 22 cm, vaz. mod. 
TX (J. A. Dundr) O nápravách českých. 
PX Spis vzniklý snad, když zřízena komise ke zrušení lenního svazku 1864 (srv. str. 
338). Dar z pozůstalosti K. Navrátila, faráře u sv. Jindřicha, 18. IV. 1888. 
SX – I E 13 

TX – O nápravách českých.  

VX – Přepsal Dundr A.J. 

ff. 208 

 
X 142 
SX I E 14 
FX XVII2. ll. 524. 16 x 21 cm, váz. 
TX Mikuláš Drabík. Zjevení. 
PX Autograf. Srv. J. Kvačala. Korespondence Komenského II. úv. X. Z Drabíkových. 
 
X 143 
SX I E 15 
FX pol. XIX. ll. 77. 17 x 22,5 cm, vaz. mod. 
TX Fr. C. Kampelík. Kurzgefasste, doch vollständige theoretische und praktische 
Grammatik der bömischen Sprache für höhere Stände und zum Selbstunterrichte. 
PX Autorství Kampelíkovo je domněnka dárce Theod. Cebuského, lichtenštejnského 
úředníka na Moravě, jenž ruk. měl z pozůstalosti otcovy z Vídně. 1889. 
 
X 144 
SX I E 16 
FX ok. XIX. str. 186. 17,5 x 22,5 cm, v obálce. 
TX P. J. Šafařík. Přepis Žaltáře poděbradského. 
PX Předsázkou J. S. Bandtkeův popis knihy z 22. břez. 1809. Vydal z originálu A. 
Patera 1899 v akademické Sbírce pramenů ku poznání lit. života. Skup. I, ř. I, č. 2. Z 
Šafaříkových. 
 
X 145 
SX I E 17 (23 G 1) 
FX 1441. ll. 187. 14 x 22,2 cm, s inic., st. vaz. 
TX Sborník právnický z r. 1441. 
VX 1-33. Ondřej z Dubé. Výklad na Práva zemská země české, kteráž příleží ke 
dckám. A najprve vypravují, odkud sú počátek vzeli. Právo zemské české jest dávno 
nalezeno x úřad přijal. Jireček II. 2. 361-86. Ondřej z Dubé: Práva zem. čes. (ed. Fr. 
Čáda) 1930, str. 93. (Gr.) Pak ještě naučenie pohnati. Takto najprve rač svú věc 
jednati x přísahu nesnadně ztratiti móže. 
VX 33'-64. Práva pana starého z Rošnberga. A najprve o komorníciech, co jim póvod 
má dáti. Ktož pojme komorníka x kúpil se vší zvuolí. t. 70-93 §. 1-200. 



VX 64-87. (Řád práva zemského.) Řád žalob. A najprve o hlavu. Kdyžby kto chtěl z 
hlavy x ty dědiny mají na krále spadnúti. t. 199-255. Pak: řád z lúpeže pohoniti. 
Kdyžby kto koho na cěstě oblúpil x s svých vlastných dědických. (§ 43-9 str. 223/7.) 
VX 89-96. Práva, jimiž manové země české všichni mají súzeni býti. Ktož manská 
práva uměti chtějí x (co má mieti v manství najméně) právo nalézati i zamietati v obú 
súdú. A toť konec práv manských. Překlad druhého dílu zrcadla švábského 
(Lehenrecht). Vyd. Lassberkova § 1-24. 
VX 96'-8'. Kusové z práv, pány starými pilně přemietaní a jimi potvrzení o práviech 
dědin manských i svobodných. Tiemto během mnoho dědin x bez milosti králova 
přikáže. Jireček II. 2. 414-6. 
VX 97'-8. Tito kusové jsú již súzeni úředníky. t. 404. 
VX 99-103. Berna regalis generalis. Littera maiestatis. t. II. 3. 123-9. 
VX 103-8'. Una summa integra berne regalis. Census hereditarius regius. Ruga 
regalis. Statuta pretorii seu consilii maioris civitatis Pragensis. Jus iudicis curie. Jura 
d. subcamerarii. Jura familie d. subcamerarii. Mimo kus čtvrtý u Čelakovského II. 
901-3. 1. 195-6. II. 848. 
VX 109-111. Práva města pražského. A najprve o konšeléch. Brikcí z Licka. Práva 
městská vyd. Jirečkova 15-9 čl. 1-18. 
VX 111'-187. Práva rozličných běhóv téhož města pražského. A najprve o lichvě 
rozličné. Přisahu-li já kterému člověku x (kto by měl ženu za ženimu) před každým 
světským súdem s právem. Tuto se skonávají práva města velikého pražského a 
podle nich mnoho jiných práv. Sub. a. d. 1441. Překlad prvého dílu zrcadla 
švábského (§ 160-377 vyd. Lassberkova). 
PX Na konec rejstřík, z části na perg. zlomku gramat. spisu z XIV. stol. 
Brodský, s. 12 
SX – I E 17 

TX – Prawa zem∫ká zemie cze∫ké kteráž przilezi ke dczkam zem∫kým a nayprwe wyprawugi odkud ∫u poczatek 

wzeli. Prawo zem∫ké cze∫ké ge∫t dawno nalezeno &. 

1441 

 
X 146 
SX I E 18 (4 D 2) 
FX 1468. ll. 135. 15 x 22 cm, vaz. pův. 
TX Quido z Kolumny. Kronika trojánská. 
VX Začátek chybí x (konec doslovu překladatelova) a že již od narozenie syna 
Božieho počítáme 1468 ... od dobytie Troje až do sie doby minulo jest 2095 let. 
PX Na přídeští z XIX: bibliotheca minori. Ukázka podle jiných ruk. ve Výboru II. 75-
168. Jungmann III, 92. Kdysi v Oseku (ČČM 1840, 86). 
 
X 147 
SX I E 19 
FX XIX2. str. 832. 17,5 x 21,5 cm, vaz. mus. 
TX Žid Veronský. 
PX Koupeno 31. XII. 1894. Katalog přičítá F. Havlíkovi, jehož má razítko. 
 
[X 148] 
[SX I E 20] LA 27 T 86 
FX XIX. ll. 22. 15 x 23 cm, vaz. mus. 
TX Gustav F. Moravský. Dědic Bílé Hory. 
PX Pfleger, Spisy (Kober) III, 321. Výměnou od Aug. Hendricha 12. I. 1894. 
 



X 149 
SX I E 21 
FX. XIX. ll. 11. 19 x 23 cm, vaz. mus. 
TX Eneáš Hrdina. Žertovně zčeštěný dle P. Blumaura. 
PX Podepsán F. L. Prof. K. Svoboda datuje podle písma i jazyka rukopis do doby 
kolem 1800. 
 
X 150 
SX I E 22 
FX 1851. ll. 31. 18 x 23 cm, vaz. mus. 
TX Jan Rašín. Povaha člověka nebo jeho letory. fol. 14 
PX Nástin světlosloví. V Praze 22. dub. a 29. led. 1851. fol. 18. 
 
X 151 
SX I E 23 
FX 1789. str. 17. 19,5 x 23 cm, vaz. mus. 
TX Inkle a Jaryko. 
PX Smutná hra v jednom jednání v němčině sepsaná od p. Jos. Pelzla, nyní do 
češtiny přeložena od Kotfryda Jána Dlabače, řádu premonstratského na Hoře Syon v 
Praze kněze. 1789. Připsáno Jos. Dobrovskému. 
SX – I E 23 

TX – Jukle a Jaryko. 

VX – Smutná hra v gednom gednání w  němčině sepsana od Pana Pelzla Jozefa. Nyní do česstiny přeložena od 

Kotfryda Jána Dlabače řadu premostratského na Hoře Syon w Praze kněze. 

1789, ff. 11 

 
X 152 
SX I E 24 
FX 1858. ll. 59. 14 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Bedřich Peška. Zpomínky bratrské. 
PX Autograf básní, darovaný 1860. Odevzdal archiv 5. X. 1891. 
SX – I E 24 

TX – Zpomínky bratrské, které složil a svú vlastní rukú napsal Peška Bedřich v Brandýse nad orlicí 1858. 

ff. 63 

 
X 153 
SX I E 25 
FX 1844. str.95, v obálce. 
TX P. J. Šafařík. Přepis Čtení zimního času. 
PX Z ruk. III A 40. Z Šafaříkových. 
 
X 154 
SX I E 26 
FX ok. 1845. 18,5 x 22 cm, ll. 31, v obálce. 
TX J. Pečírka. Přepis Zjevení sv. Jana a Písně písní z univ. ruk. XV II E 13. l. 241-60 
a XI A 14. l. 294-6. 
PX L. 131. Šafaříkův necelý popis sborníku prvého. Z Šafaříkových. 
SX – I E 26 

TX – Zjevení sv. Jana. 

přepis z rkp. Kr. veř. knihovny, z 2. pol. XIV. st., ff. 20 

TX – Pěsnice pěsní. 

přepis z rkp. Kr. veř. knihovny, z 1. pol. XV. st., ff. 7 

PX – Zde na konci f. 2 r. Šaf. 



 
X 155 
SX I E 27 
FX XIX2. str. 262. 18 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Přepis tisku Rady zvířat z 1573. 
Jiřího Melantrycha z Aventynn Kniha užitečná i kratochvilná, jenž slove Rada 
všelikých nerozumných zvířat i ptactva, kteříž člověku všelikého povolání radu dávají, 
v čem by jejich přirození následovati a jakých povah k zprávě života dobrého se 
vystříhati mněl, nyní v nově zpravená a s figurami pěknými vůbec vydaná od … 
V Praze. Léta 1573. (Opis z II. pol. 19. stol.) pag. (I) 262 
 
X 156 
SX I E 28 
FX 1795-1800. ll. 9. 18 x 23 cm, vaz. mus. 
TX F. J. Vavák. Drobné skladby. 
VX Jsou to: Počasí letošních žní skrz verše na způsob po starodávnu jmenované, K 
svátku s. Jozepha syn otci ctně vinšuje v neděli smrtnau. (1799), Milovník hory 
tříhřbetté, Koleda novoroční spěvová a Hlas země české, provázející své děti nového 
sebrání na vojnu (28. pros. 1800), 
PX Dar syna Vojtěcha, c. k. silničního komisaře, 28. II. 1857. 
 
X 157 
SX I E 29 
FX ok. 1846. ll. 109. 17,5 x 22 cm, vaz. mus. 
TX La Pérouse´a Cestování okolo světa v letech 1785-8. U výtahu zčeštil (Ludvík) 
Rittersberg. 
PX Dar České Matice 15. I. 71. O nevydané knize této srv. Tieftrunk 116. 
SX – I E 29 

TX – La Pérouse’a Cestování okolo světa v letech 1785-88. U výtahu zčeštil Rittersberg. 

ff. 123 

 
X 158 
SX I E 30 
FX XV. ll. 112. 16 x 21,5 cm, vaz. nová. 
TX Beneš z Hořovic. Kronika Martina Poláka zv. Martimiani. 
VX Začíná se koncem výčtu králů (l. 1), pak překlad provinciale (prvotisk l. i 10-k 4): 
Dvě zprávě zběhle se totiž světská a duchovnie (v prvotisku až l. i 10) po l. 17. 
Potom: Počíná sě o všech papežiech křesťanských, co jich jest bylo. Poněvadž tyto 
kniehy zmienku činie x (Jan XXI) jest pohřben. Až dotad. Explicit. (Prvotisk l. g-i 10.) 
PX Jungmann II. 73. Na perg. předsázce z XVIII. stol.: dni reverendo (?) Haloni, a lat. 
zápisek o poměru textu k prvotisku z 1488. Z Neuberských. 
SX – I E 30 

TX – Kronika Martimiani.  

2. pol. XV. st. 

PX – Část druhého oddělení. 

 

[X 159] 
[SX I E 31] LA 36 K 150 
FX 1838. ll. 72. 18 x 21 cm, vaz. mus. 
TX J. A. Vrťátko. Kletba. 



PX Novela podána 8./10. 1838 k censuře, jako příspěvek pro almanach Vesna na r. 
1839, ale odmítnuta. 
 
[X 160] 
[SX I E 32] LA 17 K 48 
FX ok. 1843. ll. 14. 17 x 22,5 cm, vaz. mus. 
TX F. C. Kampelík. O slávě a zásluhách národa našeho. 
 
X 161 
SX I E 33 
FX 1872. ll. 32. 15 x 22 cm, vaz. mus. 
TX K. Adámek. K dějinám města Hlinska. 
PX Vyšlo 1872. 
 
X 162 
SX I E 34 
FX XVIII/XIX. ll. 6. 18 x 22,8 cm, vaz. mod. 
TX Kázání na veliký pátek. 
PX Koncept slavnostního kázání. 
 
X 163 
SX I E 35 
FX XVIII. ll. 72. 18 x 22,5 cm, vaz. mod. 
TX Přepis Církevní kroniky B. Bílejovského podle tisku z 1537. 
PX Z Neuberských. 
 
X 164 
SX I E 36 
FX ok. 1470. ll. 26. 22,5 x 16 cm, vaz. 
TX (Martin zv. z Krčína). Poslání Hradeckým. 
PX Ukázky ČČM 1917. 137 a d. Srov. i t. 1924, 72 a d. Z Neuberských. 
SX – I E 36 

TX – List Hradeckým, Orebským a Pardubickým božím voleným, ... 

XVI, st., ff. 125 

 
X 165 
SX I E 37 
FX ok. 1788. ll. 17. 18 x 23 cm, vaz. mod. 
TX (Jos. Dobrovský). Přepis klementinského »Nomenclatoru«. 
PX Z ruk. XI E 4 pro sbírku tutéž jako I A 19, vyd. V. Hanka. Sbírka nejdávnějších 
slovníků (1830) 157 a d. Z Dobrovského. 
SX – I  E 37 

TX – Ex Clement. Bibl. Mss. Y I.1. n. a pag. 62-71 Lexicon lat.-bohemicum a fol. 62-71. 

ff. 15 

PX - Ex Clement. Biblio: Mss. . . .  f. 62. Receptum aliquod Bohemicum, f. I. 

 
[X 166] 
[SX I E 38] LA 17 K 47 
FX poč. XIX. str. 176, 24. 18,5 x 22 cm, vaz. mod. 
TX (V. K. Klicpera). Pytláci. 



PX Dvojí totožné, kusé však znění. V Souboru Šubrtově II. 282/6 srv. 859. Z 
Klicperových. 
 
[X 167] 
[SX I E 39] LA 17 K 47 
FX poč. XIX. str. 16. 18,5 x 22 cm, vaz. mod. 
TX (Týž). Narozenec v Praze. 
PX Nedopsané čtyři scény. V Souboru Šubrtově I. 382/5. Původu téhož. 
 
X 168 
SX I E 40 
FX XIX.2 ll. 22. 13,5 x 22,5 cm, vaz. mod. 
TX Ad. Jos. Vlček. Odměna cnosti. 
PX Báseň. 
 
X 169 
SX I E 41 
FX 1852. ll. 26. 14 x 22 cm, vaz. mod. 
TX Zora. 
PX Roč. II. čís. 30-32-3. 35-6. 38. Ročník I. v ruk. I H 40. 
 
[X 170] 
[SX I E 42] LA 17 K 47 
FX 1857. st. 64. 17,5 x 21,5 cm, vaz. mod. 
TX V. K. Klicpera. Strýčkové a tetičky. 
PX Zlomek. V Šubrtově Souboru není. Z Klicperových. 
 
X 171 
SX I E 43 
FX 1816. ll. 41. 17 x 21 cm, vaz. mod. 
TX V. K. Klicpera. Čeští pytláci. 
PX Přepis Jozefa Hněvkovského. V Šubrtově Souboru II. 255/81. Dar vikáře F. 
Špalka v Městečku u Křivoklátu 22. III. 98. 
 
[X 172] 
[SX I E 44] LA 17 K 47 
FX ok. 1855, poč. XIX. ll. 3. 17 x 21 cm, vaz. mod. 
TX V. K. Klicpera. Začátek hry Tajný pověrec. 
PX V Souboru Šubertově I. 588/619. 
 
X 173 
SX I E 45 
FX ok. 1848. ll. 7. 14,5 x 18,5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Výpisky z Palackého dějin o králi Vratislavovi. 
PX Zprvu něm., pak česky. 
 
X 174 
SX I E 46 
FX 1879. str. 67. 17,5 x 22 cm, vaz. mod. 
TX (J. O. Veselý). Anekdota. 



PX Určil prof. M. Hýsek. Povoleno pro kr. zem. divadlo 29. 3. 1879. Dar V. Řezníčka 
25. II. 1901. 
 
[X 175] 
[SX I E 47] LA 17 K 47 
FX XIX.1 str. 89. 17,5 x 22 cm, vaz. mod. 
TX V. K. Klicpera. Myslivci aneb Vezměte si příklad, lakomci! 
PX Nedopsáno. V Souboru Šubrtově I. 366/81. 
 
X 176 
SX I E 48 
FX 1844. str. 7, 7. 17,5 x 21 cm, vaz. mod. 
TX Boleslav Jablonský. Nová píseň ke mši svaté. Zlomky ze »Salomona«. 
PX Píseň má imprimatur z 24. 12. 1844. 
 
X 177 
SX I E 49 
FX XIX.2 ll. 284. 18 x 21,5 cm, v deskách. 
TX J. A. Komenský. Methoda jazyků nejnovější. Překlad Fr. J. Zoubka. 
PX Ze Zoubkových. 
 
X 178 
SX I E 50 
FX ok. 1900. ll. 788. 17 x 21 cm, v deskách a pouzdru. 
TX F. Vacek. Vývoj society a práva slovanského v Čechách. 
PX Původně vyšlo v Alétheji, samostatně jako Sociální dějiny české 1906. Dar 
autorův 19. VII. 1902. 
 
X 179 
SX I E 51 
FX XIX.1 ll. 66. 18 x 22 cm, vaz. mod. 
TX F. Palacký. Výpisky a rejstříky k bratrským kancionálům. 
PX Dar F. L. Riegera z Palackého pozůstalosti 26. II. 1907. 
SX – I E 51 

TX – Palacký Fr.: O písních bratrských. Seznam abecední. 

XIX. st., ff. 62 

 
X 180 
SX I E 52 
FX XIX.2 ll. 53. 17,5 x 22,5 cm, v deskách. 
TX F. J. Zoubka překlad Potockých řečí J. A. Komenského. 
PX Vyšel 1894. Ze Zoubkových. 
 
X 181 
SX I E 53 
FX 1875. ll. 82. 17,5 x 22,5 cm, v deskách. 
TX Téhož překlad Školy pansofické. 
PX Vyšel 1875. Rovněž z pozůstalosti. 
 
[X 182] 
[SX I E 54] LA 17 K 47 



FX 1870-6. ll. 364. 17,5 x 21 cm, vaz. mus. 
TX Ivan Klicpera. Drobné novely. 
PX Vyšly ve Světozoru, Obrazech života, Lumíru a Slávii 1871-6. Z Klicperových. 
 
[X 183] 
[SX I E 55] LA 21 P 71 
FX XIX. ll. 127-38. 17,5 x 21,5 cm, vaz. mus. 
TX K. H. Mácha. Pozůstalé spisy. 
PX Přepis. Vyd. J. Vlčkova u Laichtra II. 230-40. srv. 345. Dar L. Kuby 19. V. 1895. 
 
[X 184] 
[SX I E 56] LA 21 P 71 
FX 1843. str. 3-4, 111-16, 69-70, 86-7, 75-8. 17 x 21,5 cm, vaz. mod. 
TX K. H. Mácha. Zlomky básní. 
PX Přepis, snad Sabinův, jehož vydání tit. l. je v čele. Popis Fr. Krčmy v jeho vydání 
Básně K. H. Máchy (1924) 8-9. Dar rovněž Kubův. 
 
[X 185] 
[SX I E 57] LA 3 J 51 
FX 1856. ll. 28. 18 x 21,8 cm, vaz. mod. 
TX Fr. Rud. Bezděka. Zvíkov. 
FX Historický nástin. Dar M. Bezděkové, vdovy po radovy z. s. 6. II. 1906. 
 
X 186 
SX I E 58 
FX 1876. ll. 95. 17 x 23 cm, v deskách. 
TX J. A. Komenský. Drobnější spisy některé v překladě F. J. Zoubka. 
PX Autograf vydání z 1876. Ze Zoubkových. 
 
[X 187] 
[SX I E 59] LA 14 G 31 
FX ok. 1816. ll. 16. 18 x 22 cm. 
TX P. J. Šafařík. Drobné básně. 
PX Ve vydání F. Bačkovského Básně P. J. Šafaříka a F. Palackého (1889) str. 92-
100, 121-3. (Triolety III. Roztaužený. IV. Život a smrt = 85-7.) 107-8. 123-4. 58-9. 
124-5. Dar P. Šafaříkové, vdovy po Vojt. Šafaříkovi, 11. XII. 1902. 
 
[X 188] 
[SX I E 60] LA 17 K 47 
FX 1865-7. ll. 127. 18 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Ivan Klicpera. Dramatické a novelistické drobnosti. 
PX Jest to: komédie Večer u myslivny, úloha Levenhielmova z Turinského Pražanů, v 
níž Klicpera 25. č. 1867 hrál, drobné pokusy, novela Moje první láska (l. 33-51), 
povídky Adéla a Julinka a zlomek Pepíček a Fannynka. Z Klicperových. 
 
X 187a 
SX I E 61 
FX 1850. str. 239. 18 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Vil. Gabler. Marie. 
PX Obraz ze života ve 4 aktech. Z Gablerových. 



 
X 188a 
SX I E 62 
FX XIX.2 ll. 12. 17 x 22 cm. 
TX Hermína Albinská (Vil. Sladomel). Juditha. 
PX Skizza z utrpení Židů. Dar V. Řezníčka 25. II. 1901. 
 
[X 189] 
[SX I E 63] LA 17 K 47 
FX 1874. ll. 194. 18 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Ivan Klicpera. Jindra. 
PX Román vyšel 1876. Z Klicperových. 
 
[X 190] 
[SX I E 64] LA 21 G 32 
FX ok. 1882. ll. 10. 17,5 x 22 cm, vaz. mus. 
TX Wal. Marrenć. Nie znamy, co mamy, aź postradamy. Přel. E. Jelínek. 
PX Z Jelínkových. 
 
X 191 
SX I E 65 (A XXXI) kapitulní 
FX XIV. ll. 100. 18 x 23 cm, s iniciálami, vaz. pův. s kováním. 
TX Žaltář zv. kapitulní. 
VX 1-82. Žaltář. Blahoslavený muž, jenž neotšel v radě nemilostivých x všeliký duch 
chval hospodina. Ukázka u Šafaříka v Rozboru I. 129-31. srv. 114. 
VX 82-9'. Tuto sě počínají hodiny ot svaté Mařie. Hospodine, rty mojě otvoři x 
poděkujmy hospodinu. Chvála bohu. Vyd. v ČKD 1838, 525 a 1839, 171. Širší znění 
vyd. Patera v Čes. Museu Filolog. VII. srv. ruk. V H 36. 
VX 89'-92'. V advent hodiny. Vypustilo srdce slovo dobré x (čstenie sv. Jana) pána 
milosti a pravdy. 
VX 92'-100'. Tuto sě počíná sedm radostí sv. Mařie, matky boha našeho. Hospodine 
všemohúcí, uslyš mój hlas x z konce čitelné jen amen. ČKD 1835, 641-72. Zcela 
odlišné od stejnojmenné básně v ruk. svatovítském vyd. Paterova str. 58 a d. 
PX Na předsázkovém l. brevíře z XII/XII. st: mag. Johannis de Cubito (Hertenberg). 
 
X 192 
SX I E 66 
FX 1832. ll. 363. 17 x 21,5 cm, vazba pův. 
TX Jan Kollár. Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy Dceři. V Pešti 1832. 
PX Výměnou 28. VI. 1907. 
 
X 
SX I E 67 
FX 1803. 
TX Ruční knížka pro šafáře Křimického. 
Panstwy Kržimicz. Rucžnj Knisska pro Ssafarže Kržimickeho na Rok 1803. 
2b Gmenowiti Poznamenany Kraw x 13a Patku 4, Srp 1, … [nečitelné] 4, 16 Sept. 
železnau lopatu 1. 
Rkp.; pap.; 1803; ff. 14; 22 x 18 cm; kurz.; neváz. Na obalovém listě přilepena suchá 
pečeť s vytlačeným znakem lva a nápisem „Křimitz“. 



Dar dr. Františka Šimka z Prahy 3, Jagellonská 26, dne 26. března 1963. 
2665 - 63 
PX Darem od dr. Frant. Šimka z Prahy 3 28. 3. 1963. 
I E 67 

Panstwy Kržimicz. Rucžnj Knisska pro Ssafarže Kržimickeho na Rok 1803. 

ff.14; 1803 

X 193 
SX I F 1 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
FX XVIII/XIX. ll. 9. 18,5 x 23,5 cm, vaz. st. 
TX Cechovní řád řeznický v městečku Břešťanje (Břísťanech) z r. 1592. 
PX Vydán Janem Jetřichem st. ze Žerotína, Burianem Špetlem z Janovic a Jiřím st. 
Gerštorfem. Napřed přivázán Vejtah z kroniky české z národního Muzeum. Kap. 
XXXXVIII. Jan hr. Lucemburské král český a otec Karla IV. Dar J. K. Hraše 9. VI. 
1882. 
 
X 194 
SX I F 2 
FX XVIII. ll. 18. 18,5 x 22,5 cm, vazba mus. 
TX Modlitby a pobožnost k svatej ... Coruně. 
PX Od l. 13 recepty na laky a domácí prostředky. 
SX – I F 2 

TX – Modlitba a Pobožnost k swatey Panně a Mučednici Boží Coruně. 

ff. 18 

TX – Vzadu návody jak se připravují různé druhy fernaysu. 

 
X 195 
SX I F 3 
FX XIX.2 ll. 182. 17,5 x 21,7 cm, vazba mus. 
TX Fysika. 
PX Přednášky Václ. Košťála. 
 
X 196 
SX I F 4 (67 F 20) 
FX 1780. ll. 11. 17,5 x 22,5 cm. 
TX Proroctví jednoho mládence od narození slepého. 
VX Na l. 11' zápisky o návštěvě Pia VI. ve Vídni. Vyd. Č. Zíbrt ve Svět. knih. č. 1154. 
92-104. srv. F. Menčík Česká proroctví (1879) 10. 
Proroctví jednoho mladence od narození slepého, stařij 36 let byl. Karlovi 4mu kraly 
Czeskumu a cysařžy ržymskemu skrte ducha Swatého oznámil. Roku 1407 tištěným. 
Ze starého na nowo przetaženy r. 1780. 
fol. 11. 
 
X 197 
SX I F 5 
FX ok. 1846. str. 23. 18 x 22 cm, vaz. mod. 
TX Pet. Mil. Veselský. Stručný dějepis vyučování hluchoněmých a ústavu 
hluchoněmých v Praze. 
 
X 198 
SX I F 6 



FX 1847. str. 41. 18 x 22 cm, vazba mod. 
TX Jan Edm. Schneider. Přehled literatury a slovesnosti arabské. 
 
X 199 
SX I F 7 
FX XIX. ll. 178. 15 x 21,5 cm. 
TX V. Hanka. Přepis ruk. V E 39. Sborník skladeb Hynka z Poděbrad. 
 
X 200 
SX I F 8 
FX XIX.2 ll. 98. 17 x 21 cm. 
TX Přepis Ostrovicovy kroniky turecké. 
PX Podle rukopisu a tisku z 1565 chystané vydání. 
 
X 201 
SX I F 9 
FX 1852. ll. 18. 13,5 x 22 cm. 
TX Jan Hlovik. Návod k roztrojení kautů a vyprostění čár křivých. 
 
X 202 
SX I F 10 
FX XV. str. 441 + 69. 16,5 x 21,5 cm, st. vazba opr. 
TX Sborník lékařský. 
VX I. 1-393. (Jádro) Kniežky lekařské. Ale že bolenie hlavy x (str. 387) ažť se bude 
bolest hnáti ruozno a celeti. Pak rejstřík. Srov. ruk. I F 11. 1-255. 
VX 394-400. O vodách a najprv voda bukvicová, jakú moc má x dobrá jest ženám 
(konec chybí). 
VX 401-8. Zlomek lékařství. (začátek chybí) kto má červenú nemoc, vezmi žlútek 
vaječný x obvěž jí ten otok. 
VX 408-10. Znamenaj, že na každý rok jsta XXXVII dní nebezpečných x (září) v 
uochtáb narozenie matky (konec chybí). 
VX 411-3. Žehnání proti nemocem. Proti vohni. Chce-li kto uměti x toho cedule 
svrchu plynúti bude a jiné potonú. 
VX 414-22. Tuto pak o měsécéch. Leden jest z měsécuov najprvní x ve jméno otce i 
syna i ducha svatého. 
VX 422-38. Lékařství konské pravé a zkušené mistra Albrechta z Napule. Který kuoň 
nemocnú hlavu x v témdni že jej ukovali. Pak tři domácí prostředky do 439. a z 
XVI/XVII. stol., jiné do 441. 
VX II. 1-69. Lékařské i kuchyňské recepty české i německé ze XVII. až XVIII. stol. 
SX – I F 10 

TX – O měsících. 

PX – Viz: Jádro knih lékařských. Pp. 410-222. 

 
X 203 
SX I F 11 
FX 1518. str. 369. 15 x 21 cm, pův. vazba se sponou opr. 
TX Jádro lékařské z r. 1518. 
VX 1-255. Kniežky lékařské a velmi užitečné, kteréž já nazývám Jádrem, vybrané z 
mnohých knih lékařských s velikú prací. V kterýchžto knihách najprve sem sepsal o 
bolestech hlavy a potom vše pořád doluov sstupuje o všech údech a nemocech jich 



... O bolenie hlavy. Ale že bolenie hlavy z rozličných příčin pocházie ... protož poviem 
vuobec, co mi se zdá na pokúšenie x (proti vojenskému masu) posypati tú múkú. O 
spise srv. ČČM 1917. 325-6. 
VX 255-64. O rozličných mastech, kterak mají dělány býti. Mast, komu úd schne. 
Vezmi kočku celú x (mast proti dně dobrá) maž nemocného a budeť zdráv. 
VX 266-79. Tuto sepsáno jest o púštěnie krve: z čeho a proč a kdy máš púštěti, 
sebrané z mnohých knih lékařských ... Ale že púštění jest užitečno x (žíla na 
chodidlech) žlučné nemoci. A tak jest konec o púštění z žil a po tatrmánkovi napřed 
malovaném ... budeš se spravovati. 
VX 280-307. Drobné kusy, vyčtené při ruk. II H 38 l. 158'-78'. Přidán na konec 
odstavec: proti mdlobě žaludku i hlavy. 
VX 308-61. Herbář rozličného kořenie a velmi počestný, jako by jej mohl kde 
naleznúti. A všecken pořád po alphabetě. A nejprve o anézu. Anézu vezmi a požívaj 
jeho x (zanikl) hnáti ruozno a celeti. 
VX 362-9. Počíná se tuto o štěpiech a o štěpovánie, kdy a který čas má se štěpovati. 
O sazenie pláně x štěpy nebo pláni vsázel. A tak sú skonány na den sv. Lidmilly l. P. 
1518. Monogram z A, V. 
PX Na l. 1.: Felicis Francisci Blaha, emptus Pragae ... 1677. Kdysi J. Dobrovského 
(Geschichte der böhm. Sprache und Litteratur2 1818. 289). 
 
X 204 
SX I F 12 (3 F 28) 
FX XVI. ll. 166. 14 x 20,5 cm, pův. vazba se sponami. 
TX (Jan Češka). Kniha milovníkuom múdrosti a mravův velmi utěšená, z mnohých 
pohanských múdrostí a vtipem osvícených mudrcův vybraná. 
VX Předmluva. Ptolemeus Filadelský x najkruntovnější cesta skrze ctnost velikosti 
hledati. 
PX S 3. vyd. z 1579 (Jungmann IV. 270) shoduje se po l. 149 (P IV). L. 1 zápisek o 
požáru v Kumžáku 25. srp. 1797, l. 166' s tím asi souč. ex libris Adalb. Prochásky. 
Koupeno 1869. 
SX – I F 12 

TX – Mladenec. [.]li a [..]ii Kapitol. A Některe lekcie neb čtenj. 

 
X 205 
SX I F 13 
FX 1462. ll. 48. 15 x 21 cm, vazba nová. 
TX (Seifertův) Sborník zemských práv z 1462. 
VX 1-17. (Ondřej z Dubé. Výklad na) práva zemská země české ustavená od 
Přemysla Oráče. Právo země české jest dávno nalezeno x v nově úřad přijal. Jireček 
II. 2. 361-86. Ondř. z Dubé: Práva zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 100. (Gr.) 
VX 17-29. Řádové zemského práva. (Ordo iudicii terrae. V.: Řádové Zem.práva) 
Najprve o hlavu tuto znamenaj. Kdyžby kto chtěl z hlavy pohoniti x ty dědiny mají na 
krále spadnúti. t. 199-255. 
VX 29. Póhon z lúpeže tuto zname(na)j. Kdyžby kto koho na cestě oblúpil x jako z 
svých dědických. t. 223-7 § 43-9. 
VX 29'-36'. O komorníciech práva pana starého z Rožmberka. Ktož pojme komorníka 
x pohnaný nemóž dobyti by. t. 70-80 § 1-76. 
VX 37-48'. (Maiestas Carolina § 15-109.) Cap. XIIII. O zápovědi dědin a hradóv 
znamenaj. Řečí přísnú x zpósobiti zemským právem etc. Skonávají se práva zemská 



české země l. b. 1462 v sobotu po sv. Jiří. Pak jinou rukou: Přísaha, když konšely 
sázejí. 
PX Srv. též V. Hanka v Rozboru stč. literatury, str. 159, č. 13. (Fl.) Dar hořovického 
notáře Jul. Seiferta z 1866. 
SX – I F 13 

TX – Ondřeje z Dubé Kniha práw zemských. 

ff. 48 

 
X 206 
SX I F 14 (2 H 16, 428) 
FX XV. ll. 409. 14 x 21 [22 x 16] cm, vaz. mod. 
TX Husitská postila. 
VX I. 1-24'. Českolatinská postila pražského Husity [Jana Rokycany] od adventu po 
neděli v oktávě tříkrálové. Dominica prima in adventu domini super evangelia. Cum 
appropinquasset. Iam ex dono dei inchoamus tempus tale x domine deus, conserva 
nos. Srv. Frant. Šimek: Neznámá sbírka kázání Rokycanových, Sborn. filolog. XI, 
1936, 1-73. Část I a II (ll. 1-409!) jsou dílem jednoho autora, Rokycany. Tam též 
přesný popis rkp. (Gr.) 
VX II. 25-409'. Téhož asi autora postila od adventu po neděli Judica ... audivit ut 
pauperum x non est mirum, quod non. Ll. 71-5, 86, 123, 134-5, 146 jsou prázdné, l. 
147 má jíti za l. 122. Na l. 95 zmínka o kompaktátech jihlavských. 
VX III. 136. Modlitby za nemocné. Breves ministrat orationes. Primo dicat infirmus x 
iam in adiutorium meum tende etc. 
VX 136-45'. Koncept kázání na boží hod vánoční r. 1436. Modleme se pánu bohu 
všemohúciemu x jestiť syn diabluov a synové. 
Postila pochází od Michala Poláka (+1480), podle B. Dvě studie o husitských 
postilách (1955) 72. B. 
 
X 207 
SX I F 15 
FX XVII/XVIII. ll. 21. 16 x 20,5 cm. 
TX Zpěvník. 
PX Jsou to písně za počasí bez not, konec chybí. Ze Slatiny u Náchoda. Dar J. K. 
Hraše 22. IX. 1880. 
SX – I F 15 

TX – Písně za počasí a ochranu úrod zemských na polích. 

XVIII. st., ff. 21 

PX – Pocházejí ze Slatiny u Náchoda, dar p. J.K. Hráše. Def. 

 
X 208 
SX I F 16 (5 C 35) 
FX XVI/XVII. ll. 181. 16,5 x 21 cm. 
TX Výpisky z Münsterovy Kosmografie. 
PX Výměnou s prof. J. V. Rozumem 21. II. 1855. 
 
X 209 
SX I F 17 
FX 1817. ll. 35. 17 x 21 cm, vazba pův. 
TX Jan Svat. Presl. Zápisky o cestě na Sicilii. 
PX »Od zmaření zachoval J. W-k.« Dar sekretáře F. Špatného 13. IV. 1883. 
 



[X 210] 
[SX I F 18] LA 95 C 25 
FX 1858. str. 210. 17,5 x 21 cm. 
TX Přepis K. Havlíčkových Epištol kutnohorských. 
PX Podepsán Říha. Dar J. K. Hraše 5. I. 1881. 
 
X 211 
SX I F 19 (3 G 10, 575) 
FX 1763. ll. 130. 18 x 21 cm, s obr. vazba pův. 
TX P. F. E. Zwinera Kvítkův kniha zemi svaté Palestiny. Překlad a výtah P. E. Anceta 
Lautnera O. M. 
PX Dar Kašp. hr. Šternberka. 
 
X 212 
SX I F 20 
FX XVII. str. 359. 15,5 x 20,5 cm, pův. vazba. 
TX Simeona Veperea Poklad duše, t. j. modlitby pěkné. 
PX Tit. l. chybí. Přepis pražského tisku z 1630. Jungmann V. 1533. Dar A. Rybičky I. 
V. 1879. 
 
X 213 
SX I F 21 
FX XVI/XVII. str. 105. 16,5 x 21 cm, n. b. m. 
TX Česká a latinská čtyřhlasá polyfonní moteta. 
PX Skladeb 37. Vazbou perg. l. brevíře z XV. st. Dar táborského prof. M. Koláře 
1875. Určil prof. D. Orel. 
SX – I F 21 

TX – Písně duchovní. 

pp. 105 

 
X 214 
SX I F 22 
FX 1891/2. str. 493, 171. 16,5 x 20,5 cm, váz. 
TX Vil. Brzorád. Přepis F. M. Pelclovy Kroniky české IV (1378-1429) a překlad jeho 
Böhmische Chronik unter Joseph II. 1780-90. Na vevázaném listě na počátku opsán 
celý přehled originálu rukopisu F. M. Pelcla Kroniky české IV (1378-1429). Pořízen je 
zřejmě podle originálu chovaného v rodině autorově, nyní pod sign. XVII B 31 
v univers. knihovně v Praze. 
PX Viz ruk. I A 7. Český výtah z druhého díla zde překládaného z přepisu 
roudnického originálu VI F. f. 58, pořízeného J. Corim v Jindř. Hradci, podal K. V. 
Adámek v ČMM 1904. 14 a d. Dar advokáta Brzoráda 31. I. 1893 a 7. VIII. 1891. 
SX – I F 22 

TX – Pelcla Františka Mart. Kronika doby od 29.11. 1780 do 21.12. 1790. R. 1891 na česky jazyk přeložil i 

rejstříkem opatřil Vilem Brzorad, býv. advokát. 

pp. 171 

Kroniky české díl IV.  

pp. 493 

PX – S přípisem dárce p. Vil. Brzoráda 1892. 

PX – Na vevázaném listě na počátku opsán celý přehled originálu rukopisu F.M. Pelcla Kroniky české IV (1378-

1429). Pořízen je zřejmě podle originálu chovaného v rodině autorově, nyní pod sign. XVII B 31 v univers. 

knihovně v Praze. 

 



X 215 
SX I F 23 (23 G 3, 768) 
FX poč. XVI. ll. 258. 17 x 21 cm, v souvěké tlačené vazbě s vyraženým křtem Páně a 
nápisem. 
TX Práva česká. 
VX 1-40. Johannes Guallensis. (O čtyřech ctnostech stěžejních). Jakož praví 
Šalamún x aby toho pravého života dosáhli. Část ve Výboru II. 653/62 a v Malém 
výboru 79-86. [jde o ukázku ze stejnojmeného díla Pseudosenekova]. Celý vydal 
Šimek, Staročeský překlad spisu Jana Guallensis o čtyřech stěžejních ctnostech, 
Praha 1952. 
VX 40'-41. Rozomové rozličných mudrcóv z rozličných kněh vybraní. Nenieť 
tajnějších úkladóv x poskvrňuje mysl. Amen. Začátek ve Výboru II. 647-8. 
VX 41-52'. Knihy Slovutného mudrce Seneky o mraviech. Tomuť každý smyslí x 
naniež by hněv nepanoval. Skonávají se knihy přísloví slovutného mudrce Římského 
Seneky rodem z Corduly. Předmluva t. 649/52. 
VX 52'-54'. Podobné překlady. Poctivá věc, vece Epikurus, jest chudoba x velikost 
umu dávají, zbožie pýchu etc. 
VX 55-66'. (Práva starého města Pražského.) Leta od narozenie Syna Božieho x až 
do roka a do dne z práva jde. 
VX 67-68'. Práva zv. soběslavská. Za času kniežete Soběslava Vyšehradského x má 
zaplacen býti z toho zbožie etc. Srv. ruk. I E 3 s. 331. Vydáno s předešlým dílkem 
zároveň v uv. knize Schranilově, která ruk. označuje jako M 3 (52). 
VX 69-69'. Tabula sessionum pro berna regali colligenda. *Jireček II. 3. 123-4. 
VX 69'-72. Ordo seu modus colligendi bernam per dictos districtus. *t. 124-9. 
VX 72'-75. Summa bernae monasteriorum et civitatum regalium. *Čelakovský II. 901-
3.  
exc. 15/140 
VX 75-75'. Sequitur ruga regalis. Pro incendio x hoc debet esse in gracia nostra. t. I. 
195/6. 
VX 76. Secuntur statuta pretorii seu consilii Maioris civitatis Pragensis Praha de 
homicidio. Item pro capite debet x et ceteri suspecti latrones. 
VX 76'. Sequitur ius iudicis curie ac aliorum officialium. t. II. 848. 
VX 76'. Iura domini subcamerarii. Čelakovský II. 848. 
VX 77'. Notatur census de civitatibus infrascriptis domine regine. Grecz x summa... 
VX 78-80. Pražská práva konšelská. Počínají se práva města Pražského. A najprve o 
konšeléch x konec řádu a práv konšelských. Brikcí z Licka. Práva městská. Vyd. 
Jirečkova 15-19. čl. 1-18. 
VX 80-145'. Překlad druhé části prvého dílu zrcadla švábského (Landrecht). Tuto se 
počínají práva rozličných věcí a běhóv téhož města Pražského velikého. A na 
počátku najprv čtú se práva o lichvě rozličné. Přísahu-li já kterému člověku x on se 
nemuož viec s ní rozvésti. Vyd. Lassberkova § 160-377. II. str. 167. 
VX 146-7'. Ustavenie a zjednánie pánuov a zeman země České za ciesaře 
Sigmunda, krále českého. Nalezeno a ustaveno x aby ti listové vráceni byli. AČ II, 
387-8. 
VX 147'-9. Za krále Ladislava panští nálezové léta božieho etc. padesátého čtvrtého. 
Právník 1862. 37/8. 
VX 149. Nález o promlčení. Toto právo od starodávna v zemi české nalezeno jest x 
neb jest léta propustil. 
VX 149'-50'. Řád tax a pokut. L. P. 1402 král Karel ustavil jest od pečeti groš. 



VX 150'-1. Výklad pojmů pankhart, sebranec, padúch, chlap, zlosyn. Překlad § 377. 
prvého dílu švábského zrcadla o ženině. 
VX 151'-6'. Překlad druhého dílu zrcadla švábského (Lehenrecht). Počínají se práva 
manská země české x (stane-li se komu proto jaká škoda, tu on má zaplatiti. První 
dva z osmi článků. Jireček II. 2. 2. 285.) zamietati i nalézti u uobú súdú. A toť konec 
práv manských. (Vyd. Lassberkova § 1-24.) 
VX 157-8'. Tuto sú popsáni kusové zvláštní z práv, pány a úředníky starými pilně 
přemítání a jimi potvrzení o právích dědin manských i svobodných. *Jireček II. 2. 
414-6. 
VX 159-166'. Rejstřík k části právnické. 
VX 168'. Recept kuchařský. 
VX 170-241'. Výpisy z desk, použité Emlerem v Pozůstatcích desk zemských. 
VX 242-58'. Rozhodnutí krále Vladislava ve při mezi šlechtou a městy (1502) My 
Vladislav ... znajíc mnohé ruoznice a nesnáze x a mají v trestánie naše i budúcích 
králuov upadnúti etc. Amen. ČČM 1847. 422-40. 492-8. 
PX Hanka č. 27. Dar arcibiskupa V. L. Chlumčanského 28. II. 1827. 
SX – I F 23 

TX – Nálezové panští za Sigmunda až Wladislawa. 

PX – Viz: Knižky o čtyřech ctnostech stěž. Ff. 170. 
SX – I F 23 

TX – Obdarowanie Starému miestu pražskému od krále Jana l. 1310 a Karla 1351. 

ff. 55 

PX – Viz: Knjžky o čtyřech ctnostech stěž. 

SX – I F 23 

TX – Praha. 

PX – Viz: Obdarování. Viz: Knižky o čtyřech ctnostech stěž. 

SX – I F 23 

TX – Prawa manska zemie czeské. 

PX – Viz: Prawa cziesarska., p. 76; Knižky o ctyřech ctno∫tech., l. 152. 

SX – I F 23 

TX – Práva Soběslavská. 

ff. 67 

PX – Viz: Knižky o čtyřech ctnostech stěž. 

SX – I F 23 

TX – Prawa aneb též Zprawa o konšelech a o gich radach. 

PX – Viz: Prawa cziesarska., p. 97; Knizky o čtyřech ctnostech. f. 78. 

 

SX – I F 23 

TX – Kusové o právě dědin manských. 

PX – Viz: Knižky o čtyřech ctnostech stěž., f. 158. 

 
X 216 
SX I F 24 (771) 
FX XVI. ll. 165. 17 x 21 cm, st. vazba s kováním. 
TX Vladislavské zřízení zemské z 1500. 
PX Začátek utržen. V Palackého vyd. v AČ V, 15-264 § 3-556. Pak dodatky l. 150-4 a 
necelý rejstřík 155-165. Na l. 154' bezvýznamné zápisky z XVI. st. (o táborském 
požáru 1559), na přídeští záznam novobystřického měšťana Mik. Žerovnického o 
vazbě ruk. z 1617. 
 
[X 217] 
[SX I F 25] Předáno Matici slovenské (1963) 
FX 1871. str. 994, 974. 16,5 x 20,5 cm, vazba pův., dva svazky. 
TX Jonáš Záborský. Spisy. 



VX V díle 1. Vstúpenie Krista do rája. Svatoplukova zrada. Mazepova láska. Juráš. 
Buld. Kulifaj. Hlovík medzi zbúreným ľudom. Básnici. Faustiáda. Žarty Josefa 
Paločaja. V díle II. Bájky. Pomsta za pomstu. O siedmych vodcoch maďarských. Dva 
dni v Chujave. Mrzutá. Šofránkovci. Smrť Jánošíkova. Borzajovci. Mroč. Chruňo a 
Mandragora. Frndolína. Nálezca pokladu. Rozmluva filosofická o svete. Básne 
lyrické. Žihadlice. Násmešné listy. Násmešné rozmluvy. Násmešné telegrammy. 
Kniha Džefr. Kalendár drotára Fedora. 
PX Literární odkaz roztrpčeného a umlčeného básníka, po zrušení Matice Slovenské 
darovaný 1875 Matici České, jí pak museu 12. X. 1875. 
 
X 218 
SX I F 26 (4 D 6) 
FX ok. 1705. str. 766. 16 x 20,5 cm, s rytinami, vazba pův. 
TX Nová záře Maryanská .., t. j. krátké připomenutí starožitného ... obrazu bl. P. 
Marie ... při farním kostele sv. Štěpána ... na Rybníčku ... Skrze důstojně velebného 
kněze Vincenciusa a s. Guilelmo, řádu sv. Augustína ... u sv. Vácslava ... převora 
sepsaná l. P. 1687. 
Původní jméno autora je Matěj Slivenský (F. Tadra ve VČA 15, 374). B. 
SX – I F 26 

TX – Messiada. 

XIX. st., pp. 20 

SX – I  F 26 

TX – P. Maria u sv. Štěpána na rybníčku. 

PX – Viz: Nová Záře. 

 
X 219 
SX I F 27 
FX XIX2. 34. 17,5 x 20,5 cm, sešit. 
TX Fysika. 
PX Sextánské přednášky J. Waltera. 
 
X 220 
SX I F 28 
FX XVI. ll. 8. 17 x 20 cm. 
TX Artykulové víry, zavření a sepsaní z jednomyslnosti od Concilium všech stavúv 
království Českého a markrabství Moravského, těch, kteří tělo a krev Pána Krysta 
přijímají pod obojí spúsobau ... v Praze l. P. 1524. 
PX Přepis přetisku t. r. z 1565. Podle textu Bartoše Písaře v jeho Kronice Vydal J. V. 
Šimák (Prameny dějin českých VI, 21-5). Dar A. Rybičky. 
 
X 221 
SX I F 29 (23 H 2) - Ausgeschiden Praes. Z. 2062/42 
FX ok. 1607. str. 436. 16 x 21 cm, vazba pův. 
TX Matouš z Chlumčan. Zřízení privilegií koruny a království českého jinak Registrum 
na deset truhlic z r. 1501. 
PX Po str. 358. Pak soupis podělených inkolátem českým z 1542-1607 (361-85) a 
seznam rytířů, přijatých do stavu panského z 1542-99, z desk (399-428). Hanka 
připojil seznam privilegií, odvezených z korunního archivu do Vídně 1750 (429-36), 
Riegger pak, jak se zdá, jenž 1787 v Materialien zur Statistik von Böhmen III 601-7 



podal výtah ze spisu, na předsázce literaturu o korunním archivu. Předmluva 
Matoušova ve Výboru II, 1101-10. 
 
X 222 
SX I F 30 
FX XVIII/XIX. ll. 16. 17 x 20 cm, vaz. mod. 
TX Jiří Volný. Pobožné písně. 
PX Osm písní. Srv. ruk. I D 10. 
 
X 223 
SX I F 31 
FX 1851. ll. 48. 12 x 19,5 cm, zápisník. 
TX Seznam všech výrazů filosofických, ministeriální komisí v Praze v sezeních ode 
dne 20. srp. až do 2. září schválených r. 1851. (Názvosloví) 
PX Předseda: Šafařík, údové: Čelakovský, Erben, Jireček, mimořádní Hanuš, 
Vrťátko, sekretář Štorch. Do l. 37. Pak poznámky hlavně o ruk. univ. od J. J. Hanuše, 
z jehož pozůstalosti věnovala rodina 6. X. 1894. 
 
X 224 
SX I F 32 (3 F 23, 560) 
FX 1470. ll. 214 (st. fol.). 14,5 x 19 cm, st. vazba opr. 
TX Solfernus a Belial z r. 1470. 
VX 1 (49)-115'. Solfernus. (Prvých 48 ll. doplněno pastorem Dan. Korbelym) x ne 
mně, ale věčnému bohu buď chvála a čest na věky věkuov, amen. Dokonány jsú tyto 
kniežky v středu po sv. Stanislavu l. od nar. syna božieho 1470. Pak přechod k 
Belialovi. 
VX 117 (119)-214. Belial. Začátek i řada listů uprostřed doplněna x on buď na věky 
požehnaný. amen. Dokonány jsú knihy tyto den sv. Lampertha ... létha božieho 1470. 
PX Na deskách perg. zlomek hist. obs. z XIV. st. Z Hankových (Jungmann1 III, 901). 
Srv. III E 44. 
 
X 225 
SX I F 33 (1 J 10 β, 400) 
FX ok. 1500. ll. 144. 15,5 x 20 cm, vaz. nová. 
TX Jádro lékařské (kdysi Jos. Devotyho). 
VX 1.-116. Lékařské jádro. Ve jméno sv. Trojice ... x (proti vojenskému masu) 
posypati tú múkú. 
VX 116'-30'. Drobné stati jako v ruk. I F 11. str. 255-79 a II H 38 l. 158'-67'. Pak tři 
články o dubovém jmelí srv. t. l. 172. 
VX 132'-44'. Drobné prostředky. Trank páně podkomořieho, kterýž žaludek posilňuje 
x (item proti dně) dna stojí. S poznámkami: hec Rychnovský, Mathias Poříčký, 
Henricus Horyna, d. Valentinus, plebanus a s. Eridio, Elška, pro d. Henrico de Rosis, 
hec paní Litevská, m. Rokycana, hospita a facie, m. Johannes Albi, m. Sigismundus, 
Mayskytl, a d. Zdenkone de Štembergk, hec d. Medek, Vacek, Johanka Došová, lék 
m. Havluov, m. Crist(annus), docta Krčín, Martinus medicus, Dorothea de Lisa, per 
Constantinum m. Sigismundi. 
PX Dar Jos. Devotyho 3. XI. 1819 (K 1, 96a). 
(Lékařství) 
Brodský, s. 13 
 



X 226 
SX I F 34 (770) 
FX ok. 1525. ll. 195. 16 x 20 cm, s iniciálami, zdobená vazba z 1565. 
TX Sborník horních práv rodiny Dačických z Heslova. 
VX I. 1-85. Knihy práva královského všem horníkóm po království českém obývajícím 
vydaného od najjasnějšího knížete a pana pana Václava druhého, krále českého 
šestého a polského (expl.). Jireček I, 267-435. Rejstřík l. 87-99. 
VX II. 99'-195. Horní nařízení a sněmovní i soudní nálezy z 1534-1601. 
PX Napřed miniatura udělení práv Václavem II. a práce v dolech s monogramem z M 
a V 1525, na předsázce hesla Matyáše Dačického z Heslova, syna jeho Václava a 
pravnuka Karla, jenž jest, zdá se, i původcem veršů o horách z 1701. Na desce 
letopočet 1565 a P. H. Z. L. Dar Jos. Devotyho 31. VII. 1829. Viz též V. Hanka 
v Rozboru stč. liter., str. 167, č. 40. 
PX Reprodukce miniatury udělení práv Václavem II. jako příloha XIV b k článku 
Václava Husy Organisationen des Kuttenberger Bergvolkes vom 14. bis 16. Jahrh. 
v Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, Bd. V, Jahrg. 1959. Akademie-Verlag, Berlin. 
 
(Právo) 
Brodský, s. 14 
SX – I F 34 

TX – Prawa kralowska hornikuow po kralowstwj českém od Wáclawa II. 

XVI. st. 

PX – Na pap. zpředu obrázek. 

 
X 227 
SX I F 35 
FX XVIII. str. 130. 15,5 x 19 cm, st. vazba opr. 
TX Lékařská kniha. 
PX Začíná se: Kap. 1. O zachování zdraví celého života. Voda hořcová, na str. 33 
poslední kap. XI. začíná: Obzvláště proti každodení zimnici. Potom dodatky. Mezi 
nimi (l. 100-2, 107, 113-17 a 125) zápisky (většinou rodinné) Fr. Šolce (Ssoltcz) v 
Chlumci n. Cidl. z. 1722-51. Vložena Nachlese oberlausitzischer Nachrichten. Des 
Juli 2. Stuck. Zittau 1773. 
(Lékařství) 
 
X 228 
SX I F 36 
FX XIX.1 str. 20. 13 x 20 cm. 
TX Překlad I. zpěvu (Klopstockova) Mesiáše. 
 
X 229 
SX I F 37 
FX ok. 1850. ll. 4. 17 x 20 cm. 
TX Dr. Václ. Staněk. O lopatárnách. 
PX Podle poznámky dárce (12. XI. 1875) F. Špatného asi článek pro naučný slovník. 
 
X 230 
SX I F 38 
FX 2. pol. XIX. str. 89. 16,5 x 20,5 cm, sešit. 
TX Analytika. 
PX Přednášky psal Eug. Rutte. 



 
X 231 
SX I F 39 
FX 1645. ll. 73. 15 x 19,8 cm, vazba pův. se sponami. 
TX Kniha na zadělávání a kuchyňský věci z 1645. 
PX Sbírka receptů z kruhů šlechtických. Dar adv. O. Gintla 8. IV. 1899. 
(Kuchařství) 
 
[X 232] 
[SX I F 40] LA R 49 
FX XIX.2 ll. 16. 17 x 20,5 cm, sešit. 
TX Krátký popis života Šebastiána Hněvkovského. Běh života básníkova. (Totéž 
veršem.) 
PX Prvý spis vyd. z textu necelého Růž. Jelínková-Doubková v ČČM 1905. 383-90, 
druhý 1906. 446-8. Psáno V. Štulcem, dar borohrádeckého říd. uč. Jos. Blažka a M. 
A. Šimáčka 6. X. 1904. 
 
X 233 
SX I F 41 
FX XIX.1 str. 13. 17 x 21,5 cm. 
TX České překlady st. i n. zákona až do rozkvětu literatury české. 
PX Z obšírnějšího pojednání od Vácslava D[urycha?] od Marka Kolínského vytaženo. 
 
X 234 
SX I F 42 
FX XVII./XVIII. ll. 15. 15,5 x 20 cm. 
TX Řeči při svatebních slavnostech. 
PX Začátek chybí. 
Zač. „My té celé a Důvěrné naděje souc x konec toho všeho.“ fol. (15) 
Srovnej tisk: Řeči na svadební služby pro družby. od Frt. Vaváka 1763 složené. 
 
X 235 
SX I F 43 
FX XV. ll. 8. 15 x 20,5 
TX Hra tří Marií. 
PX Vyd. J. Máchal. Staročeské skladby dramatické, původu liturgického (1908) 116-
25. 
 
X 236 
SX I F 44 
FX 1897. ll. 8. 21 x 33 cm. 
TX F. Šípek. Poslední »loučení«. Vzpomínka z let 1874. 
PX Autograf. Dar Ign. Hermanna 19. X. 1910. 
 
X 237 
SX I F 45 
FX 1909. ll. 24. 17 x 21 cm, sešit. 
TX Marie E. Zemanová. Pozdrav slovenských národů matce Slavii. 



PX Živý obraz se zpěvy a proslovy pro mládež. První české sokolské výpravě na 
sletu sokolstva v Chicagu v srp. 1909 věnuje autorka, učitelka chicažská. Dar Dr. 
Jos. Scheinera 20. X. 1910. 
 
[X] 
[SX I F 46] LA 21 K 50 
FX 1832-1907. 
TX Mach: Zápisky I, II. 
PX 2 sv. 
 
X 
SX I F 47 
FX 1464. 
TX Denník českého poselstva ku králi francouzskému. 

Počátek: l. 2: let Bozych etc. L XIIII. Wygezd posluov krale Czeskeho k krali ffranskemu y 

gynam etc. 

Konec: l. 14‘: a wssemohuczyemu panu bohu bud chwala z toho na wieky wiekuow amen. 

Rkp. papír. XV. stol., l. 13 pops., 1 prázdný, 22 x 16 cm. První list v novější době nahoře a po 

pravé straně ostříhán. Vložen v nové desky. 

Otiskl Palacký, Čas. spol. vlast. museum  1827, sv. 1, str. 40 – 67; Kalousek, Archiv český 

VII, 1887, str. 429 – 445. Sv. Zíbrt, Bibl. č. Hist. III, č. 3898 – 3902. 

Koupí od Karla Koďouska, 2./XI. 1921. 

K. 5186 

Rkps vystaven v Poděbradech v r. 1964 na výstavě J. z Poděbrad, o rkp. se psalo jako o 

ztraceném ve Svob. sl. z 15/5/1964 – pak následovala koresp. ohl. rkpisu mezi rodinou 

Koďouskových a redakcí Svob. slova. Rkpis daroval K. Koďousek a IVM mu poslalo 1000 

zlatých (podle rodiny Koďouskových – říjen 1977 – Šámalová). Podobiznu dárce má Anežka 

Koďousková, Pha 9 – Prosek, Novodvorská 620, tel. 88 67 79. 

I F 47 

Denník českého poselstva ku králi Francouzskému r.1464 
XV.stol.; ll.13 a 1 prázdný; otiskl např. Palacký, Čas.spol.vlast.museum 1827, sv.1, str.40-67 . 

 
I F 47 
 

c. 1464, Čechy, pap., II + 26 pag., 22 x 16 cm, vazba mladší 

 

Filigrán: Piccard: Ochsenkopf, XIII/675 (1466-70). Skladba: VII (p. 26). Paginace moderní. 

Psáno bez zrcadla, 27-31 řádek na stránce. Prázdná folia: I-II. Část p. I-II odstřižena, text na 

spodním okraji strany 26 špatně čitelný. 

Písmo: ruka A: pp. 1-26, gothica cursiva. Vazba moderní, lepenková, rovněž předsádky 

moderní. 

Na p. I a 1 signatura KNM I F 47, na p. I dále přírůstkové číslo KNM K 5186 a razítko dne 2. 

XI. 1921, kdy byl rukopis do KNM získán koupí od Karla Koďouska. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 119, č. 1. 

 

1-26: Deník panoše Jaroslava o cestě českého poselstva ke králi francouzskému roku 

1464 



Let Božích etc. LXIIIIo. Výjezd posluov krále Českého k králi franskému i jinam etc. Ve 

jméně Božie štiastnie. V středu po svaté Zofii v hodinu XIIItú vyjeli sme z Prahy. ... x ... a 

všemohúciemu pánu Bohu buď chvála z toho na vieky viekuov amen. 

Edice: J. Kalousek, AČ VII, 1887, s. 427-445, kde jsou uvedeny i starší vydání a výtahy 

z tohoto textu. Podle Kalouskova textu byl pak s rozšířeným úvodem vydán R. Urbánkem: Ve 

službách Jiříka krále, Praha 1940, s. 1-30. 

 
X 
SX I F 48 
FX 1803. 
TX Neinowgejssy Brněnska Kuchařska Knjha 
Neinowgeissy Brněnska Kuchařska Knjha 1803. 

2a Na 4 Libri howěziho masa, 3 LIbri x 160b a která w pecy se wařjt necha. 

Rkp.; pap.; 11.192; 1803; 18 x 23 cm; kurs.; t. F. 2a – 160b původní text, pak až do f. 183b 

připojen rejstřík a obsah. Na f. 183b – 185b pozdější přípisky pod názvem Wsseliaky přjdany 

gjdla, poslední jen tužkou. Je to zajímavá předchůdkyně pozdější proslulé Kuchařky 

Magdaleny Domromily Rettigové, vydané v r. 1826, resp. 1831. Při srovnávání obou děl bude 

nutno také uvážiti vliv moravského prostředí na naši rukopisnou Kuchařku, která se přímo 

hlásí svým názvem do Brna jako místa svého vzniku. Na zadním přídeští připsáno tužkou 

Karel Šefl, Hořehledy, p. Spál. Poříčí. 

Koupeno od Josefa Stránského z Prahy XX, Na Třebešíně 10, dne 17. listopadu 1951. 

4888/51 

PX Koupí od Josefa Stránského z Prahy XX, Na Třebešíně, 17. listopadu 1951. 
I F 48 

Neinowgeissy Brněnska Kuchařska Knjha 1803. 

ll.192; 1803; na konci rejstřík a obsah; vliv moravského prostředí 

 
X 
SX I F 49 
FX 1826/36. 
TX Václav Miřinský: Kancionalik to gest Kniha Písní. 
PX Koupí od Zdenka Holzingra z Bráníka, Pod svahem 11, 20. listopadu 1960. 
Kancyonalik to gest kniha písní z Stareho y Nowého Zákona složeni Předne ke cti a Chwale 

Negwissiho Boha, potom pak ku wzdělaní křestianskemu sepsany ode mě Matěge ( omylem 

místo Václava ) Miřického Leta 1520. 

1. Miřický, kancyonalik. 3b Mluwte sobě wespolek w žalmích x 106a a nebudu se chlubiti. 

Žalm 119, w 45 

2. 106b -122a Tuto položeno gest sedm Písní o sedmi hříssích smrtedlnych téhož skladatele 

Waclava Myřinského…106b Negprw o Pegsse. O smrtedlnych hříssích x 122a s tebou w Nebi 

přebiwati. Amne. 

3. 122a písen k chwale Boži a wděčnosti x 130b milostiwy Abba Otče Amen. 

4. 132a Počinagi se zpíwaní o wtělení Pana nasseho x 147b k wečné w Nebi častce. Amen. 

5 . 148a Písen o způsobu wsseho běhu Lidského w swětě x 245b w příbytku w wěčne radosti. 

Amen. 

6. 246a - 269b Písně Křestianske rozlične, zebrane a shromážděné z rozličných autorů…246a 

Píseň o Stwoření od Boha wssech wiecy x 269b do Kralowství swého. Amen.1827 

7. 270a Dwě Nowe Písně o Milostiwem wyswobození x 281a wěčně míti. Amen. (W) Berůíně 

Anno 1773. 

8. 281a A písně Exulantů Českých x 317b přissli k wečne slawe. Amen. 

9. 318a Tak y podle něho žiwot swůg x 331b milosti w Prawdě nabywagi. Jan 5. 



Rkp.; pap.;1826-36; ff.331;22x 13,5 cm; got. krakt.; pův. dřevěná, koží potažená, částečně 

zničená. Podle zápisu na f.1b „ psano Roku 1826 Jan Czermak w Borowey“. Evangelický 

zpěvník, který čerpal v první části z kancionálů kněze Václava Miřinského, vydaných v 16. 

stol.. Jméno Matěj Miřinský v titulu první čísti je nepochybně omyl, jak ukazuje i incipit další 

části na f.106b, kde se výslovně mluví o tom, že tato část je od téhož skladatele Václava 

Miřinského. Také z literatury žádný Matěj Miřinský není znám. Zdá se, že původní ukončení 

kancionálu bylo na f.269b, kde k Amen připsán r.1827, a že další části byly připsány, třebas 

v těsné časové blízkosti. V části počínající Písněmi exulantů je také píseň Jana Husa a Píseň o 

vítězství Gustava Adolfa. O písni Mocný Bože, slavný králi se uvádí na f.315a jako autor 

evangelický kazatel Jiří Opočenský ( 1781 - 1841 ) ve své Cíthara Sanctorum r. 1819. 

Připojená samostatná složka od f.318a postrádá začátek, stejně mezi f.324b - 325a něco chybí. 

Tato složka je datována na f.320a dole rokem 1836. Na f.81b, 130b a 317b poznámky o 

současných událostech z let 1826 a 1827. Písař rukopisu Jan Čermák žil asi v Borové u 

Poličky, kde byla silná skupina evangelíků.  

Koupí od Zdenka Holzingra z Prahy – Bráníka, Pod svahem 11, dne 20. listopadu 1960. 
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X 
SX I F 50 
FX XIX. 
TX Jan Weigert: Básně a písně. 
PX Přestaveno 29. 6. 1981 z I H 39. 
 
X 238 
SX I G 1 
FX 1773. ll. 145. 15 x 20,5 cm, s lid. inic. vazba pův. 
TX Duchovní zahrada. 
PX V kterej se křesťanská duše z Bohem a z jeho vyvolenými každodenně pobožně 
radovati může, přináležející mnoho vzácné paní Kateřině Gollové. Na konci: ... 
sepsané od P. B. S. P. 1773. Dar příručího J. Gráfa 20. VII. 1869. 
 
X 239 
SX I G 2 
FX ok. 1682. ll. 84. 16 x 20 cm. 
TX (Zpěvy nad hrobem a) písně pohřební, založené ode mně, Tomáše Veselého 
jinak Vinaře, v l. 1682. 
PX Název na l. 54, bez not. Ze sbírky Chlumčanského. 
SX – I G 2 

TX – Písně. 

 
X 240 
SX I G 3 
FX 1711. str. 214. 16,5 x 20 cm. 
TX Vidění andělského, činění lidského aupravné vypsání: hrozných lakomcův, 
arcikacířův velikých autrpně trestaný život. 
PX Datum z chronogramu. Druhé centurie příkladův a povídek zachováno pouze 50. 
Toutéž rukou i téhož asi spisovatele [Václav Hlaváč] jako ruk. II G 3. 
 
X 241 
SX I G 4 
FX XVII./XVIII. str. 159. 17 x 20 cm, s lidovými iniciálami, vazba pův. 



TX Modlitby vybrané ze štěpný zahrady. 
PX Koupeno 28. II. 1890. 
SX – I G 4 

TX – Modlitby vybrané ze stiepny zahrady, totižto ranní, wecžerní, pržy mssy swaté, pržed y 

po spowědi, přžed y po pržigimaní a gine rozlicžné. 

pp. 156+3 

 
[X 242] 
[SX I G 5] LA 13 T 89 
FX ok. 1829. ll. 181, 176, 122. 13 x 20 cm, vazba pův. u 2 svaz., třetí bez vazby. 
TX Šeb. Hněvkovský. Děvín. (2. vyd.) 
PX Svitek nevázaný obsahuje kusý zpěv II.-VII. Autograf z pozůstalosti, darované M. 
Hamerníkovou 1892. 
 
X 243 
SX I G 6 
FX XIX.1 ll. 238. 16,5 x 20 cm. 
TX Přepis Dubánkova tisku Chelčického Síti víry z 1521. 
PX Dar J. A. Dundra 23. I. 1860. 
 
X 244 
SX I G 7 
FX XIX.2 ll. 110. 16,5 x 20,5 cm. 
TX Sbírka básní. 
PX I. Touha Čechů a Moravanů (Z alba, podaného cís. Alžbětě). II. Otázky. III. Žena. 
IV. Písně milosti. V. Aforismy. 
SX – I G 7 

TX – Písně vítací, milostné, otázky a aforismy. 

ff. 111 

 
X 245 
SX I G 8 (I J 15, 404) 
FX 1545. str. 441. 17 x 21 cm, st. vazba pap. 
TX Sborník lékařský z r. 1545. 
VX 1-272. Knihy rozličného lékařství vo rozličných nemocech a neduzích lidských, 
jak má zase od nich spomožieno býti. Psány L. P. 1545. Najprve kdo má hlavu 
strupavú. Vezmi koření x (když by se na tebe co vymítalo) jistě věc zkušená. 
(Zpracování t. zv. Jádra.) 
VX 272-96. Vo rozličných mastech dělání. Mast pruská. Vezmi lytargira x (mast k 
žilám nebo údóm skrčilým) spomůžeť; skušeno. Ze starší sbírky v ruk. I F 11. 255-64. 
VX 303-47. Tuto učí vo vodách ohledávání každého člověka. Izák, krále Šalamounů 
syn (předmluva Františkánova) x zlá horkost trápí ji na tělě. Srv. ČČM 1917. 324. 
VX 347-59. Počínají se Spisové vo vodách z knih mistra Bartoloměje. Sluší 
znamenati, že člověk všeliký x rozuměj jinde. 
VX 359-71. Tuto máš znamenati, kterak se máš spravovati vo rozličných neduzích 
lidských. Mistr Yppokras ... praví takto, že zdraví jest krátký x smilstvo činiti. 
VX 371-9. Správa vo pauštění baňkami, kde mají sázeny býti. Mistr Avicenna dí, že 
pauštění x na lejtkách. 
VX 380-441. Znamená se vo vodě jisté a skušené a dokonalé lékařství proti bolestem 
zastaralým na hnátích. Vezmi koření x (pilulie dělati) kdy bude třeba. 
PX Dar Jos. hr. Auersperka 13. IX. 1819. 



(Lékařství) 
 
X 246 
SX I G 9 
FX XVII. ll. 457. 18 x 22 cm, st. vaz. 
TX (Vil. Dyryx z Brucku a Rothenbergku. Extract aneb vejtah sněmův a sjezdův.) 
PX Na l. 1: 1698. Srv. ruk. III F 1. Ze Stentzschových. 
Příběhové sněmovní 
 
X 247 
SX I G 10 (4 D 3) 
FX XV. ll. 334. 14 x 19 cm, st. vaz. opr. 
TX Nový zákon libuňský. 
PX Jungmann III. 563. Na konec rejstřík perikop a epištoly postní. Časté mezery a tit. 
l. doplněny 1648. Na tit. l. ex libris libuňského děkana Meinharda Jelínka, jenž dostal 
knihu 1810 od šumburského faráře Fr. Pollnera. Dar A. Marka 13. XI. 1846. 
Brodský, s. 15 
 
X 248 
SX I G 11 
FX 1765-6. str. 337. 15,5 x 19 5 cm, vazba pův. 
TX M. Servus. Díl II. historie o církvi české, zdržující v sobě ty věci, které se staly již 
v městě Berlíně při českém národu, a díl III. o těch Češích, kteří r. 1741 z Čech 
vycházevše do Slezska se stěhovali. 
PX O autorovi na předsázce berlínský učitel J. Vil. Rückert 1822. 1845 získal knihu 
M. A. Přibil, z jehož pozůstalosti věnována byla synem Alexandrem, berlínským 
obchodníkem, 21. VII. 1874. Srov. o knize G. A. Skalský, Z dějin české emigrace I 
(1910). Díl I. je nezvěstný. 
 
X 249 
SX I G 12 
FX XIX.1 ll. 205, 163. 11 x 18 cm, vazba st., tři svazky 
TX A. Durdík: Výňatky. 
PX Výpisky z četby. 
 
X 250 
SX I G 13 
FX 1788. ll. 48. 16 x 20 cm, vaz. st. 
TX Sborník českých písní českobrodského souseda Jiřího Ferdinanda Čermáka. 
PX O Čermákových pamětech, chovaných v museu mladoboleslavském, F. Bareš v 
ČČM 1891. 247-51. Dar prostřednictvím Jos. Jirečka 6. VI. 1888. 
 
X 251 
SX I G 14 (23 H 5,) 777) 
FX 1582. ll. 142. 15 x 19,5 cm, v pap. 
TX Kniha Tovačovská. 
PX S vyd. Brandlovým, pro něž kodexu nepoužito, jde shoda do § 209 (l. 104). Dále 
do l. 130 nálezy soudní a zápisy sněmovní z 1437-1526 a rejstřík l. 131-42'. Končí se 
na l. 130: 1582. Přízeň lidská z štěstím utieká. F. K. Z. K. Koupeno z pozůstalosti 
Jos. E. Horkého 31. XII. 1844. 



 
X 252 
SX I G 15 (23 G 13) 
FX 1653. ll. 151. 16 x 19,5 cm, v pův. vazbě. 
TX Kniha Tovačovská. 
PX Všech 224 § vyd. Brandlova do l. 99'. Pak latinsko-český právní formulář z listů 
soukromých i veřejných zápisů deskových a sněmovních z XV-XVI. stol. Na desce: I 
G Z D 1653. 
 
X 253 
SX I G 16 
FX 1868. str. 69. 16,5 x 19,5 cm. 
TX J. K. Hraše. Pavel Stránský. 
PX Vyšlo ve Světozoru 1868. Dar autorův 5. 1. 1881. 
 
[X 254] 
[SX I G 17] LA 38 P 75 
FX ok. 1830. str. 95, 75, 144 (-32) 180. 17 x 20 cm, 5 sešitů. 
TX Vincenc Zahradník. Spisy. 
VX I. Druhá zbírka bájek s připojenými aforismy o bájce. 
VX II. Krátké vypsání třidcetileté války z ruk. Václava Kozmanecia Čáslavského, 
vytažená a doplněná. 
VX III. Filosofická jednání o vnitřní i zevnitřní povaze ctnosti. Svazek první. 
VX IV. Počátkové umění myslitelství. Svazek I. II. 
PX Prvé vydal F. Strejček ve Světové knihovně č. 511-4, druhé vyšlo v ČČM 1833, 
92-112, 123-63 (srov. vydání Podlahovo ve Sborníku hist. kroužku 1898 a d., třetí 
odsud 1907/8 F. Čáda ve Filosofických spisech V. Zahradníka (II. 71-182, I. 125-
255). Dar probošta V. Štulce, jenž ruk. měl z redakce Časopisu kat. duchovenstva, 
14. XII. 1867. Srv. Čáda m. uv. I 65. 
 
X 255 
SX I G 18 (3 G 25, 590) 
FX poč. XIX. ll. 30. 12,5 x 20 cm, sešit. 
TX Sborník prací písmáka Jos. Bláhy. 
PX Jest to: Moje cesta do Moravy (r. 1800) a Výtaeh z lekcí pana Šlechty, co dítkám 
při vyučování ve škole přednášel (l. 12'-30). 
 
X 256 
SX I G 19 (23 G 23) 
FX 1579. ll. 79. 15 x 20 cm, vazba pův. 
TX Přepis tisku: Zřízení zemské knížetství Opolského a Ratibořského z r. 1563. 
PX Z péra Linharta Rechela, jenž je začal psáti 7. ún. 1579. R. 1682 měl Mich. 
Knecht. Dar V. Hanky 31. XII. 1825 (K 2, 225). 
Práva 
 
X 257 
SX I G 20 (23 H 6) 
FX ok. 1600. ll. 302 + 32. 15,2 x 19 cm, vazba nová. 
TX Kniha drnovská. 



VX Tyto knihy jsou sepsané (vyd. Brandlovo V.) x (O nevrácení prstenuo) Vilím 
Dubčanský z Donína. Pak rejstřík. 
PX Brandl textu tohoto nepoužil. Původu téhož jako č. 251. 
Kniha Giříka Sedlnického z ??? o Práwech ??? morawského, o níž se i Ctibora 
Towačowského, i ctibora z Drnovic Knihy zawíragí.  
 
X 258 
SX I G 21 (3 G 1, 567) 
FX ok. 1600. ll. 13, 234. 15 x 19 cm, vaz. mod. 
TX Sborník Adama Tesacia Brodského. či Gigeniův? 
Nápis má znít: Sborník Adama-Havla Terrigeny-Gigenia (K. Hrdina v Ref. sbor. 8, 
1948, 35-8). B. 
VX 1-13. Výpisky, epigramy, epitafy (Václava Plácela z Elbinku z 1604 a Štěpána 
Bočkaje na l. 3) s vloženým frankfurtským tiskem: Nova et in omni memoria omnino 
inaudita historia de aureo dente, qui nuper in Silesia - animadversus est. Deque 
eodem iudicium Martini Rulandi Ratisponensis z 1595. Stejně na obou přideštích. 
Výňatky v popise Jos. Jirečka v Zased. Zpr. kr. čes. Spol. nauk 1876. 89-91. 
VX 1-25. Illustrium aliquorum romanorum carminum liber de ... christianorum laniena, 
ab impiis ... Galliae tyrannis Luttetiae Parisiorum ... patrata a. 1572. 
VX 25-7. Foedus Solimani ... et Henrici II. regis Francorum ... contra Carolum V. (1. 
ún. 1553). 
VX 27-32. Conditiones a Carolo IX Gallorum rege propositae Polonis. Pamflet proti 
kandidatuře Jindřicha z Anjou z 1572. 
VX 32-43'. Spis o zmordování pod zradou v Paříži při svadbě krále Navarského 
Hugenotův L. P. 1572 dne srp. 24. List o noci bartolomějské lyonskému měšťanovi 
Longinovi z Londýna a Th. Bezův z Ženevy, jehož originál l. 23'-4 . 
VX 43'-4'. Jistá a pravdivá správa o vysvobození dvau synův (Vratislava, 
Ferdynanda) uroz. p. Floryana Kryspeka od zamordování v Paříži 24. srp. 1572. 
ČČM 1844. 553 a d. 
VX 45-53'. Morská španělská a englitská bitva létha tohoto 1588, začatá 3. die Jul. 
VX 53'-9. Krátký spis o porážce a zajetí Maximiliana, voleného krále polského 
arciknížete rakauského. ČČM 1834. 191-203. 
VX 60-62. Liga papeženská aneb spuntování Antykrysta v Římě s svými pomocníky 
na záhubu a zkázu církví evangelitských ... v Fararii l. 1596 a podruhé l. (15)98. Z 
německého ... přeloženo l. 1599. 
VX 62'-4. Pasquillus, Pragae ad fores habitaculi C. Maiestatis affixus a. 1599. 
VX 64-5. O lidu španělském válečném, kterej l. 1599 do říše (vtrhl, ale zahnán) jisté 
poznamenání. (Zdá se, necelé.) (Španělsko) 
VX 65'-74. Rerum Chomutovii a VI. Non. Julii ad IX Cal. Sept. a. huius 1591 ... brevis 
et occurta narratio. 
VX 74'-82. Pamětihodná poznamenání věcí, kteréž se dály s Jiřím Popelem z 
Lobkovic, též s bratrem jeho Ladislavem l. 1594. Akta procesu s doslovem o jeho 
konci a poznámkou o konci Jiřího z 1610. Otištěno v ČČM 1844, 176 a d. 
VX 82'-4'. Latinská zpráva o jednání strany lobkovické na sněmě r. 1593 a procesu 
Ladislavově. Sacra caes. Maj. ad dominicam Reminiscere x condemnatus est. Tisk 
ve Sněmech VIII, 317-319. 
VX 84'-7. Typus iustissimi in Bohemiae regno iudicii in Popeliones coniuratos, Roma 
Venetias missus. 
VX 87-90. Pasquillus anno destructionis Popelianae Narrenclavii 1594. Něm. překlad 
vyd. Wolkan v MVGDB 38 (1900) 408-12. Necelé. 



VX 101. Konec české alegorické básně o vyvržení a pádu sokola. 
VX 101. Písnička na žalm XXIII: Hospodin ráčí sám, od něho samého hofmistra 
Jiřího z Lobkovic složená. (Pamflet na něho.) Světozor 1876. 110. 
VX 101'-2. Prophetia de domo Austriaca M. Nicolai Šúd Litomyšleni de Semanína, 
mathematici eximii, propria ipsius manu consignata in libro chronicorum abbatis 
Urspergensis a. d. 1581. Nulli dubium est fatales mundi mutationes x bestia quarta. 
VX 102. Pasquillus (dvě disticha). 
VX 102'-3. Responsum a rege Galliae Jesuitis a. 1601 datum. Perlegi ego, 
sacerdotes, apologiam vestram x abite et valete. 
VX 103-4. Versus de primo Jesuitarum authore Ignatio ... et de nominibus Jesuitarum 
in honorem rev. senis d. Galli, terrigenae Slanei, decani Neoboleslaviensis, a 
Christophoro Mathebaeo Bohdaneceno ... 7 Id. Sept. anno. Hi semper errant x per 
sua bella mori. 
VX 104-5'. Noviny bavorského pána Vilémovi z Rožmberka, naplnivší se v říjnu 1601 
a sdělené jím s Boh. Jáchymem z Lobkovic 4. list. v Ml. Boleslavi, a báseň Kr. 
Mathebaea Bohdaneckého o tom z 8. t. m. 
VX 106-10'. Rellací spolu s vajpovědí o Jeronymovi Makovském. Z 29. říj. 1603. 
Výpis z register komorního soudu. 
VX 115. Báseň kněze Matěje Zaubecia Pacovského na ženy. Qui sumit uxorem x 
ipse teget. 
VX 119-56'. 186'-95'. Přípis obdarování obce města Mladé Boleslavě, kterýchž jsau 
od králův a mnohých pánův dosáhli..., vypsaný z starého exempláře a. d. 1603 10. 
Sept. Privilegia z let 1334-1595, 1562-1607. 
VX 157-170. 196-7. Listiny, týkající se bratrské obce v Ml. Boleslavi z 1576-1602. 
1606. 
VX 170-86'. Listiny sporu o výčep vína tamtéž 1601-3. 
VX 198. Písnička k tomuto nynějšímu času složená l. b. 1632. Jako: Bože můj, 
spravedlivý saudce. Všichni lidé, kdeří jste v světě x ctěn, veleben i chválen až na 
věky amen. 
VX 198'-9. Jiná. Poslechněte mne, Čechové x mějte se dobře. Obě básně jsou asi z 
péra Václ. Viktorina Víta Šermera z Litoměřic, na nějž ukazuje akrostich prvé 
(Světozor 1876. 110) a který je podepsán na l. 2. 
VX 203-18. 224'-30. Listy Matyášovy a Rudolfovy do Ml. Boleslavě a sněmovní akta 
r. 1608. 
VX 219-23. Pasquillus Bohemicus. Povím vám novinu ... Rudolf (II). Bože, jenž si na 
výsosti x (Štampach) spomenete na mně potom. 
VX 223-4. Aliud. Ku poctivosti ... p. Ladislava Berky i jeho puntovníkuv z Říma 
pasquill přinesený na veliký pátek 1608. 
VX 230. Paskvill z Říma poslaný l. 1609 v bílau sobotu. Zdeněk z Lobkovic ... Ach 
več sem se bídný dával x (Kašpar z Žerotína) i s papežem, vaší hlavau. 
VX 230'-2. Pannoniae extremum vale. Císaři Rudolfe x než zabiti duši v ... Alkoraně. 
VX 232'. Anagrammatismus ex nomine Jesuitarum. De Švermeris seu Pichardis. 
VX 233-4. Passkvil mauřenína, u hodin na St. Městě Pražském smutně stojícího, l. 
1593 Maii 14. Když Spravedlivost pod lavici vsadí x praktyky dáleji vyjeviti. Drobnosti 
lat. i české. 
PX Podpis autora sborníku na l. 4'. Popsal J. Jireček m. uv. 89-93. O pamětech 
Tesákových A. Sedláček v ČČM. 1909. 57 a d. Že sborník náležel rodině Gigeniů 
v Ml. Boleslavi prokázal K. Hrdina: Gigeniové, Ref. sborn. 1941 (?), 29 a n. 
 
X 259 



SX I G 22 (391, 414) 
FX ok. 1535. ll. 607, 6,16 x 19,5 cm, pův. vaz. v schránce. 
TX t. zv. Česká alchymie. 
VX I. 1-141'. Alchymistický sborník Krásův (?). Ecce nos magos. My spatřili sme v 
audolí x tyto knihy ... dokonány jsú l. b. 1535. Na okraji připsal Bavor Rodovský z 
Hustířan (II): Z Krásových knih, to jest ruka jeho. Ukázky a výčet obsahu v O. 
Zacharově O alchymii a českých alchymistech (1911) 219. 
VX II. 142-329'. Alchymistické a jiné recepty. Jediný větší celek tvoří rady rybářské, 
ptáčnické a lovecké (l. 290-6'), při mnohých jmenován původce l. 169, 241, 316', 19, 
21, 22 a j. 
VX III. 330-6'. O cejnu spis Enceliů(v). V předním traktátu sem oznamoval x konec 
nejistý. 
VX 337. Výborní veršíčkové Arnaldovi (de Villanova). 
VX 337'-51'. Vejklad některých vokabulí alchimistských z důvody a(u)tore mag. 
Vimando. 
VX 351'-5. Vokabulář alchimistů pro novotné učedníky (asi neukončen). Dále recepty 
(II). 
VX 362-71'. O pátej bytnosti. 
VX 372-95'. Drobné recepty. 
VX 396-412. Rogeria Bacona Anglického o divnej moci přirození a umění knížka. 
Vašemu ustavičnému prošení x zření bylo. Přepsal a vydal D. Ž. Bor ve sborníku Pět 
traktátů (Paracelsus, Roger Bacon, Sendinogius, Fulcanelli, Treviranus), Praha 1990. 
VX 412-20. Tractát o markazitě, z kteréžto ... dělá se elixir ... Mnohého pokolení x v 
hromadě drží. Alegoria Merlínova. Otiskl Zachar v ČČM 1900. 318-20. 
VX 420-2', 423-588, 597-615. Výpisky a recepty (m. Petra z Novosedel l. 431, 
Lepolta od černého slona, přepsaný Rodovským, l. 432' a j. v. 
VX III. 589-96'. Alberta Velikého kniha o pěti materiích minerálních. 
PX Na l. 1: Krystoff Güldnern aus Glatz zugehorigh dises (na rasuře) 1513 Jares (o 
něm A. Vraný. Geschichte der Chemie in Böhmen 18 p. 1), na předsádce něm. znak 
rýnské falckraběnky Marie Anny Karoliny. K popisu srv. Zacharovu uv. knihu 218 a 
d., Jungmann III. 247. Kuncitr, Vl.: Alchymie v Českých zemích. In: Opus magnum, 
Praha 1997, s. 60. Z Dobrovského. 
 
X 260 
SX I G 23 (39 G 19, 584) 
FX ok. 1746. str. 39. 15,3 x 19,5 cm, sešit. 
TX Šimona Podolského z Podolí knížka o zemských měrách. 
PX Proti přetisku v H. Jirečkových Spisech právnických o právu českém v XVI. stol. 
(1883) 219-34 má více o přípis s pamětmi o historii spisu a o předmluvu (str. 1-14). 
Datum na konci je možná mladší. Je to snad přepis originálu u Truhláře 310, odkudž 
spis vydal A. Sedáček, Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách (1923), 
329-41. 
SX – I G 23 

TX – Podolského z Podolj Šimona O mierách zemských w králowstwj českém. 

XVII. st. 

PX – Srv. Jungm. Hist. Lit. IV. 745. 

 
X 261  
SX I G 24 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/4 
FX ok. 1562. ll. str. 110. 16 x 19 cm, vazba novější. 



TX Akta pře mezi Kateřinou Karygkovou z Řezna, roz. Mydlářovou, a Novým Městem 
Pražským i kapitolou svatovítskou o ves Svejpravice u Počernic r. 1562. 
PX Na tit. l. Jan Jeník z Bratřic upozorňuje na obsah, s kterého se spatřuje, jak 
mnoho naši milí předkové každý dost malý kausek země neb púdy sobě vážili ... 2. 
list. 1809, a ex libris Joa. Zimmermann. 
 
X 262 
SX I G 25 
FX ok. 1630. ll. 32. 11,5 x 18 cm. 
TX Ondřej Kramolín. Veršování a zápisky nymburské z let 1630-34. 
PX Po přípise (asi městské radě) rýmování o tom, co jest město Nimburk prv bylo a 
od koho jest založeno, kterého léta čeho zlého zakusilo a jak se ním vynachází (l. 3'-
21'), a lamentací (l. 22-4), pak zápisky o nepřátelských vpádech do města v l. 1630-
34 s podpisem: Ondřej Kramolín, nymburský měšťan veršovec. Dar Jos. Pelikána 6. 
X. 1873. 
 
X 263 
SX I G 26 
FX XVIII. ll. 8. 12,5 x 19 cm. 
TX Doctor Teoprastus Paracelsii. Proroctví a. 1532 v prvním svém dílu položené. 
SX – I G 26 

TX – Doctor Teoprastus. Paracelsij. Proroctví. 

1532, ff. 8 

 
X 264 
SX I G 27 
FX 1873. str. 180. 12 x 18,5 cm, vazba pův. 
TX Fr. V. Koula. Vzkříšení národa Českého. 
PX Pro sebe sama napsal v septimě. Dar matky autorovy Marie 13. XI. 1875. 
 
X 265 
SX I G 28 
FX 1803. l. 37. 15,5 x 18 cm. 
TX Jos. Dobrovský. Přepis plzeňského tisku Rady zvířat. 
PX Vyšlo s předmluvou, jež zde chybí, 1814. Jungmann III. 71. Z Dobrovského. 
 
X 266 
SX I G 29 
FX ok. 1827. ll. 32 + 4. 11 x 19 cm. 
TX Sborník lidového veršovce Vojtěcha Koťary z Proseče. 
PX Obsah sborníku o 4 kusech autografických a tisku s výňatky podal Č. Zíbrt. Č. Lid 
VII. 407-20. Dar autorův 1827. 
 
X 267 
SX I G 30 
FX pol. XIX. str. 52. 10,5 x 18 cm. 
TX Zpěvník českých a polských písní. 
PX Většinou ze známých básníkův i sbírek. 
 
X 268 
SX I G 31 



FX ok. 1850. ll. 17. 12 x 19,5 cm, vazba pův. 
TX J. E. Purkyně. Fysiologie života roštného. 
PX Přednášky posluchače J. N. Syrovátky. 
1864, fol. 16 
 
X 269 
SX I G 32 
FX 1587. ll. 5. 13 x 19 cm. 
TX Pravidlo neb správa strany nového kalendáře l. 1584 v Čechách a v Moravě 
(15)85 přijatého. 
PX Srv. Zíbrt v ČČM. 1906. 550. 
SX – I G 32 

TX – Pravidlo neb Správa strany nového Kalendáře l. 1584 v Čechách a v Moravě 85 přijatého. Jakub Czykan 

Cžaslawský.  

ff. 4 

PX – Na konci: Hulinae descripta a. 1587. 

 
X 270 
SX I G 33 
FX 1845. str. 256. 12 x 19,5 cm, váz. 
TX Jos. Umlauf. Přepis čtvrtého dílu České kroniky F. M. Pelcla. 
VX Svazek I (1378-1420). Srov. ruk. I A 7. Přepis je neúplný, poněvadž obsahuje jen 
léta 1378-1420. Opis pořízen podle originálu chovaného v rodině autorově, nyní 
v universitní knihovně v Praze pod sign. XVII B 31. 
PX Z censurovaného prvopisu z majetku MUDra. Jiřího Horčičky. Dar prof. L. 
Dolanského 28. IV. 1900. 
SX – I G 33 

TX – Pelcl, Frant.: Kronika česká. 

Praha 1845, pp. 256, IV. díl 

PX – Opis, pořízený Josefem Umlaufem, je neúplný. Obsahuje jen léta 1378-1420. Pořízen podle originálu 

chovaného v rodině autorově, nyní pod sign. XVII B 31 v universitní knihovně v Praze. 

 
X 271 
SX 1 G 34 
FX poč. XIX. ll. 7. 12,5 x 19 cm. 
TX Zlomek lidových pašijí. 
 
X 272 
SX I G 35 
FX 1860. str. 21. 12 x 19 cm. 
TX J. V. Feyerfeil. Náhrobky českých vystěhovalců v Perně v Sasích. 
 
X 273 
SX I G 36 
FX poč. XIX. ll. 8. 11 x 19 cm. 
TX Vánoční kázání. 
 
X 274 
SX I G 37 
FX 1836. ll. 115. 12 x 19 cm, vazba pův. 
TX Ctnost trpí časně, odplatu béře věčně. Příběh Sebalda a Olivie. 
PX Na přídeští: Ferdynand Šebor N. 77. Koupeno 30. IX. 1902. 



 
X 275 
SX I G 38 
FX XVIII/XIX. str. 212. 12 x 19 cm, vazba mod. 
TX Přepis tisku: Jana Aventrota epištola aneb psaní k velikomocnému králi 
Hyšpanskému. Překlad Matěje Etesia (viz Chládek) Sušického 1620. 
PX Bez tit. a 1. l. Daroval K. Janků, řídící v Provodově, 31. VII. 1897. Darování 
rukopisu zprostředkoval Alois Jirásek, který byl k řídícímu Janků v přátelském 
poměru (dopis Jiráskův Adolfu Paterovi v Lit. archivu NM). 
 
X 276 
SX I G 39 
FX 1847/8. ll. 72, 15. 11,5 x 19 cm, vazba st. 
TX Náčrtky kázání a ohlášky. 
PX Dar katechety V. Fähnricha 7. XI. 1899. 
SX – I G 39 

TX – Promulgationes sponsorum ab. a. 1847. 

PX – Ohlášky. 

 
[X 277] 
[SX I G 40] LA 18 H 36 
FX 1. pol. XIX. ll. 13. 12,5 x 19 cm. 
TX Jos. Vlast. Kamarýt. Výpisky a poznámky. 
PX Dar kanovníka A. Skočdopole 16. I. 1889. 
 
X 278 
SX I G 41 
FX 1821. ll. 57. 12 x 19,3 cm, vazba st. 
TX Věneček v hodinách mé samostatnosti uvitý. 1821. 
PX Na předsázce J. E. Bellingova rytina Umučení a razítko Fr. Moučky, úředníka 
banky Slavie. Sbírka veršů. 
 
X 279 
SX I G 42 
FX XVIII/XIX. ll. 49. 14,5 x 19,5 cm, vazba pův. 
TX Diarium t. j. každodenní pobožnost. 
PX Na vazbě: A. K. Koupeno 29. V. 1901. 
 
X 280 
SX I G 43 
FX 1856. str. 146. 12 x 19 cm, vazba pův. 
TX J. F. Zoubek. Zápisky od 7. června do 16. září 1856. 
PX Ze Zoubkových. 
 
X 281 
SX I G 44 
FX poč. XIX. str. 166. 12,5 x 19 cm, vazba pův. 
TX Auszug aus der böhmischen Sprachlehre von J. Nejedlý III. Ausg. 
PX Für Hafenrichter Lorenz. Dar faráře E. Šittlera 15. II. 1900. 
SX – I G 44 

TX – Auszug aus d. böhm. Sprachlehre von Nejedlý. Zte Ausgabe. Für Hafenrichter Lorenz. 



pp. 186 

 
[X 282] 
[SX I G 45] LA 28 J 42 
FX XIX´ ll. 41. 12 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Sborník prací M. D. Rettigové. 
VX 1-25 Bílá růže. Vyšla 1823. 
VX 25'-8. Růže česká. Cytové na den jmenin ... cýsaře Františka. V Richnově n. Kn. 
4. října 1826. Pak přípis Dr. (V. Pešinovi). 
VX 29-41. Cesta do Lititz. O práci J. Pešek ČMM 1909. 382/3. 
PX Dar Dr. Jos. Gregora z Litomyšle 8. VII. 1898. 
 
X 283 
SX I G 46 
FX ok. 1820. ll. 4. 12,5 x 18 cm. 
TX Dík nejvyššímu gubernátoru království českého z slavných stavův Kollovratův za 
ujmutí se jazyka starobylého českého. 
PX S notami. Snad z péra V. Sedláčka, jemuž, jak se chválí, svěřen úkol sbírati staré 
ruk. Vzadu podepsán Ptáček. 
 
[X 284] 
[SX I G 47] LA 4 a J 43 
FX XIX1. ll. 5. 12 x 18 5 cm, sešit. 
TX K. J. Erben. Básně. 
PX Poludnice. Horál Čech. Večer. Autograf. Použil pro Veškeré spisy básnické Jar. 
Sutnar (1905). Znovu v díle K. J. Erbena I (1938). Fototypický přetisk vydal J. Krecar 
(1928). (Gr.) 
 
X 
SX I G 48 
FX XVIII2. 
TX Kssafft Patryarchů, synůw Jakobowych. 
Kssafft Patryarchů synůw Jakobowych. 

1a A tak tato yasná a swětlá Proroctwj x 119b na podlaze pláčem hořkým plačicy a postila 

se… 

Rkp., pap.; 11.119; XVIII2; 11 x 17.8 cm; frakt.; t. Jde o pozdní lidový opis starozákonního 

apokryfu Poručenstvie (testamenty) dvanácti patriarch, naučení patriarchů, synů Jakubových 

jejich synům, ve středověku zvláště oblíbeného pro svou životní mravokárnou moudrost a 

věčné poučení. K němu je připojen opis povídky Asseneth o životě a milostném příběhu 

Josefa Egyptského Rukopis je torsem. Na začátku chybí část předmluvy ke Kšaftu, na konci 

zase část povídky Asseneth. Srovn. rkp. Testamentowe (I H 52) z r. 1828. 

Koupí od Věkoslava Kurčíka z Říkvic u Přerova 17. dubna 1954. 

4286/54 

PX Koupí od Věkoslava Jurčíka z Říkovic u Přerova 17. 4. 1954. 
I G 48 

Kssafft Patryarchů synům Jakobowych. 

ll.119; XVIII/2; jde o pozdní lidový opis starozákonního apokryfu Poručenstvie dvanácti 

patriarch, naučení patriarchů, synů Jakubových jejich synům, ve středověku zvláště 

oblíbeného pro svou životní mravokárnou moudrost a věčné poučení. K němu je připojen opis 

povídky Asseneth o životě a milostném příběhu Josefa Egyptského. 



 
X 
SX I G 49 
FX 1787. 
TX Koťara, Vojtěch: Dík Lask. Otcy Wlasti Joseffowi Druhemu. 
Dík Laskawemu Otcy Wlasti Jozeffowi Druhemu; Tež Geho Maudrosti Chwala. Od powinne 

wděčnosti gednoho prawe sprosteho nehodneho poddaneho w píseň uwedena, a tež geho 

wlastni rukau psana w roku 1787. 

S powolenim Cys:Kral:Censuri. 

4a Neioswiceněgssy Swate Rzimske Ržisse Cysařy x 11b Hagil w panowanj Jozefa Welikeho. 

Rkp.; pap.; ff. 12; 1787; 12.3 x 20.4 cm; frakt.; pův. hedv. Na titul. listě provedeném 

perokresbou, obrázek ze zaměřování půdy (Josefinský katastr), při němž pomáhali sedláci, 

mezi nimi též Koťara. Na f.3b citát ze Starého zákona z knihy Ecclesiasticus. F.4a – 4b 

předmluva, ukončena slovy „wděčny nehodny poddany Wogtěch Kotiara, sedlak we wsy 

Proseči na haberskem Panstwj w Kragi Czaslawskym“. Verše opatřeny notací. Byly vydány 

tiskem v Kutné Hoře r. 1787. V tisku vynechána předmluva a autor Vojtěch Koťara uveden 

hned na titul. listě (srov. exemplář přiv. k rkp. I G 29). Autor rukopisu Vojtěch Koťara (1742 

– 1831), lidový veršovec – samouk, byl rychtářem, pozd. vrchním rychtářem v Proseči. Na 

fol. 8b akrostichon jména Hephlinger, pravděpodobně geometra. který řídil vyměřování na 

Habersku. Rukopis v původní hedvábné vazbě se zlatou ořízkou. Na přídeští „Ex libris Fr. R. 

Chaura Pragae 773 II Karel Chaura.“ 

Koupí v ant. Kniha A 4 v Praze I, Karlova 2, dne 3. června 1953. 

6115/53 

PX Koupí v ant. Kniha A4 v Praze I, Karlova 2, 3. VI. 1953. 
I G 49 

Koťara, Vojtěch : Dík Laskawemu Otcy Wlasti Jozeffowi Druhemu, Tež Geho Maudrosti 

Chwala. Od powinne wděčnosti gednoho prawe sprosteho nehodneho poddaneho w piseň 

uwedena, a tež geho wlastni rukau psana w roku 1787. S powolenim Cys:Kral:Censuri. 

1787; ff.12, na f.4a-4b předmluva, ukončena slovy “wděčny nehodny poddany wogtěch 

Kotiara, sedlak we wsy Proseči na haberskem Panstwj w Kragi Czaslawskym”. 

 
X 
SX I G 50 
FX 1685/92. 
TX Leuchtius, Valentin: Vita sanctorum. Žiwotowe, Skutkowe, Utrpeni Obzwlasstnich 

Swatych 1610 od Cztihodneho Walentyna Leychtya, Swatych Pisem doktora v Německy 

Rzeczi sepsane. Nyní pak ke czti a Chwale Panu Bohu, Panně Maryj a wssem milym Swatym 

ku potěsseni pak wssech wěrnych Katholyczkych Kržestianůw na cžesko prželozeni wlastním 

nakladem a ku pocztiwostj Urozeneho Wladyky a Statecžneho Rytirže Pana Krysstofa 

Chanowského z Dlauhe Wsy, na Switaniczych, Chanowiczych a Augezdczy G. M. Czys. 

Raddy a Purkgrabi Krage Hradeczkeho na swětlo wydane a ode mne Wylhelma Francze 

Hybnera pržepsane w Letu 1685. 

I. 1a-80b Valentin Leuchtius, Vita sanctorum. 2a Swate a Slawne Mucžedlnicztwi Swateho 

Julyana x 80b a protiwnik žadne krwe newylyl. 

II. 81a-102b Nowe Poselstwi. Pržiklady ex Speculo exemplorum wybrany a odemně 

Wylhelma Caspara Francze Hibnera v Letu 1692 pržepsany. 81a Byla ňaka Panna welmi 

z Urozeneho x 102b ku Pohržbu Bratra nasseho Bi- 

Rkp.; pap.; 1685-92; ff. 102; 19,5x16 cm; got. kurs.; pův. prkénková koží potažená. Na 

předním přídeští připsáno neúplní „Prorocztwj“, na zadním obalovém listě přípis o některých 

událostech v Opočně z let 1676-1762. První část rukopisu je výbor jen některých 



Leuchtiových životů svatých z tištěného vydání z r. 1625. Některé životopisy jsou neúplné, 

tak „Ziwot S. Pawla Neyprwněgssyho Paustewnika“ nemá konce, kdežto „Pokáni a obrácenj 

Teoffila Akaňského Kstelnika nemá začátek. Druhá část je výbor z oblíbené středověké sbírky 

povídek zvané speculum exeplorum nebo Exempla. Je torsem, chybí konec. Podle přípisů na 

zadním přídeští býval pozdější majitel rukpisu občanem v Opočně. 

Dar Ing J. Kolence z Prahy 2, Gorazdova 12, 28. října 1959. 

4787/59 

PX Dar Ing. J. Kolena z Prahy 2, Gorazdova 12, 28. XI. 1959. 
Nowe Poselstwi. Rkp., 1692 

 

X 285 
SX I H 1a 
FX 1834. str. 139. 12,5 x 20 cm, vaz. st. 
TX Písmácký sborník evangelický. 
VX 1-98. Přepis tisku Epištola Jana Aventrota k králi Hišpánskému v překladě Mat. 
Etezia (Chládek Sušický) Sušického z 1620. Psáno věku posledního 5. září 1812 a 
opět přepsáno 1. ún. 1834. V. P.  
VX 99-109. Přídavek první aneb vejklad ... na zjevení sv. Jana. Prak Davidů(v), 
kterýž zabíjí kaliště bludu t. j. ... o velikých ohavnostech a bludech Antikrista ... Pán a 
Spasitel náš x učení papežské poraženo. 
VX 110-16. Přídavek druhý aneb vejklad ... na III. knihu Machabejskau ... kap. 12 v. 
43 ... Těmito slovy spisovatel x té mše původa sv. Jakuba býti pravějí. 
VX 117-32. Přídavek třetí aneb starodávní spis očistci vymyšleném ... Očistec 
nejistec x na věky požehnaný. Přepis z 11. 7. 1812 a 20. ún. 1834. V. P. A. H. M. S. 
B. 
VX 133-9. Závírka pamětná aneb nové priv. holandské noviny 11. říj. 810: řeči cís. 
Napoleona k duchovenstvu, z lipských novin přetištěné. 
PX Podle zápisku na konci z r. 1871 psal Ant. Vodička ve Vyčapech. Toutéž rukou č. 
297 a 299. 
 
X 286 
SX I H 1b (4 I 9) 
FX poč. XIX. str. 200. 11 x 18 cm, vaz. st. 
TX Písmácký sborník evangelický. 
VX 1-168. Přepis tisku Epištola J. Aventrota z 1620. 
VX 169-96. Kalendář nový a starý t. kat., protestantský a starořecký, k němuž jest 
přidaný datum měsíční republikánský. Jest z lat. jaz. na český přeložený, sepsaný a 
vydaný l. P. 1620 (ve skutečnosti velkonoční tabulka je pro r. 1811-34). 
VX 197-200. Krátký vejtah z života sv. Petra. 
PX Z Dobrovského. 
 
[X 287] 
[SX I H 2] LA varia 
FX 1832. ll. 22. 12 x 18,5 cm, sešit. 
TX Fr. (Jar.) Rubeš. Jaroslav a Jitka. 
PX Se snímkem začátku i konce otiskl Fr. Sekanina v Kočího Knihovně čes. klasiků a 
beletristů I (1906) 347-56. Dar nejmenovaného filosofa 29. VIII. 1868. 
 
X 288 
SX I H 3 (1918) 



FX ok. 1788. ll. 98. 11,5 x 18, vazba pův. 
TX Jos. Bláha. Sborník historických přepisů. 
VX 1-28'. F. Vavák. Poslaupnost všech administratorů Pražských consistoře dolejší 
pod obojí přijímacích. S velikau pilností sebraná a vypsaná od F. V. z Milčic. 
Veršovaný úvod vyd. Č. Zíbrt ve VUS 1894 X. 3. 
VX 29-37. Píseň o korunování Frydrycha. Král nebeský požehnej x na časy budaucí. 
S životopisem autora Šimona Lomnického z Budče a vysvětlivkami. Jungmann IV. 
173 c. Zíbrt IV. 5411. 
VX 38-40'. Poprava pánů českých v Praze na staroměstským ryňku. Úvod k básni (V. 
Jelenského) Píseň o popravě 1621: Běda nám, Bratří Čechové x zbledli po 
červenosti. (l. 40 -54 ) s vysvětlivkami (l. 55-7). Vyd. A. W(aldau). Obrazy života 
1861. 285-8. 
VX 58-85. Historie o životu, smrti i pohřbu ... Albrechta ... z Valdštejna. Smutný hlas 
se zas rozlíhá x (sloka 205) až na věky věků amen. Pak: vysvětlení citací po l. 88, 
Přípis k té písni o knížeti z Fridlandu po l. 92 a Jména panství a statků, které 
generalissimus Valdštejn nakaupil. (l. 93-8'.) Lumír 1861. I. 227-9, 51-2, 78-9, 300-3. 
PX Původce sborníku přepsal druhou a třetí báseň z knih kláštera sedleckého, 
koupených na dražbě kutnohorských zlatníkem N. Hořickým, přítelem to jeho matky, 
1787-8 (l. 54', 58'). Jiný rozmnožený přepis sborníku, v Petrohradě chovaný, popsal 
V. Flajšhans. Knihy české ve Švédsku a v Petrohradě (1897). 22-3. 
SX – I H 3 

TX – Šimona Lomnického Píseň o korunování Frydrycha falcgrabího a Alžběty manželky 

geho. L.P. 1619 dne 4. a ona 7ho dne listop.  

opsal W. Wawák, ff. 7 

PX – Viz: Wawák František. Poslaupnost vzsech administratoru Pražských Consistoře dolegší 

pod obojí přigimagících. 

PX – Igm. Hist. Lit. IV 173c. 

 
X 289 
SX I H 4 
FX 1836. str. 347. 10,5 x 17,8 cm, vazba pův. 
TX Fr. Jar. Vacek. Duchovní písně pro zámeckou kapli v Březnici. 
PX Psal Hynek Geringer. Z Pálffyovských. 
 
X 290 
SX I H 5 
FX ok. 1825. ll. 95. 11 x 18,5 cm, brož. 
TX Ant. Durdík. Zápisník výpisků. 
PX Podpis na l. 44. Vloženo Vojt. Keglerovo Vyobrazení a popsání ... (zázračného) 
kříže kutnohorského z 1823, vyd. Jos. Devotym (l. 48-51), a 3. svaz. časopisu 
Pamietnik Lwowski 1818 (l. 55-62). Z Durdíkových. 
 
X 291 
SX I H 6 
FX 1821. str. 220. 11 x 18 cm, vazba pův. 
TX Jan Michael Leonhard. Katolické vyučování náboženství v otázkách a 
odpovědech ... v češtinu přeložené a sepsané od J. L. 
PX V Plasích 1821. Na přídeští podpis kozojedského faráře Václ. Hampejse. 
SX – I H 6 



TX – Katolické vyučování náboženství v otázkách a odpověděch.V něm. jaz. Od Leonharda 

J.M. v češ. přel. od J.L. 

V Plasych 1821, pp. 214 (6)  

 
X 292 
SX I H 7 
FX 1826 a d. ll. 265. 11 x 18 cm, vazba pův. 
TX Ant. Durdík. Zbírka z českých novin a rozličností. 
 
X 293 
SX I H 8 
FX 1802. ll. 53. 11 x 18 cm, vazba st. 
TX Přepis tisku: Šimon Lomnický. Postný zvyk z 1589. 
PX Jungmann IV. 1741. Na přídeští něm. podepsán J. Al. Zib 1818, na předsázce ex 
libris P. Fr. Vogl. 
SX – I H 8 

TX – Šimona Lomnického Postní zwyk, to jest krátký a pobožný spis a křestanské naučení o 

zwyklem starobylém a křestianském postu. 

VX – Z ucžitelůw křestinských sebraný od ... ... V Senětíně 1589. Přepsaný r. 1802. 

ff. 53 

PX – Viz Igm. Hist. lit. IV. 174i. 

 
X 294 
SX I H 9 
FX XVII/XVIII. ll. 308. 14 x 17,5 cm, vazba mod. 
TX Notované rorate. 
fol. 16 + od 51-306 + 2 f rejstřík 
 
[X 295] 
[SX I H 10] LA varia 
FX ok. 1843. ll. 9. 11 x 18 cm. 
TX Anna Vlastimila Růžičková. Básně. 
 
X 296 
SX I H 11 (3 G 13) 
FX XVIII/XIX. ll. 124. 15 x 17,5 cm, vazba st. 
TX Perikopy. 
 
X 297 
SX I H 12 
FX ok. 1800. str. 288. 11,5 x 17,5 cm, vazba souč. 
TX Přepis vilémovského tisku I. dílu Chelčického Síti víry z 1521. 
PX Rukou č. 285. Z Hankových. 
 
X 298 
SX I H 13 (5 E 30) 
FX 1744. str. 71-361, 100. 10,5 x 17,5 cm, vazba nová. 
TX Staročeské rýmování o pernikářství z r. 1744. 
PX Nemá začátku ani konce. Datum z chronogramu na tit. l. druhého dílu, jenž zní: 
C. P. P. R. C. P. Arithmetica dulcis t. j. exempla početní pernikářská: o váze, táře a 



peněžitej summě za netto, o nádavku strany zlatejch a kop. Mistrům pernikářským k 
prospěchu rythmovně sepsaná. Ukázky z něho podal L. Peprný v Časopise pro 
pěstování mathematiky a fysiky XXXI (1902), 54/70.  
PX Vydala s předmluvou Jos. Hrabáka Zdenka Tichá s názvem Verše o perníkářství, 
Stát. nakl. krásné literatury a umění, Praha 1964. První díl zval se Mechania dulcis. 
Ten vydal s názvem, jak v čele, Č. Zíbrt 1895. Koupí 1581 (K 7/311). 
SX – I H 13 

TX – Mechania dulcis et Arithmetica dulcis. Pernikař∫twj we wer∫∫jch če∫kých. 

1744 
SX – I H 13 

TX - Pernikař∫twj zpj[wáno] we wer∫∫ jch. 

od r. 1744 

PX – 20 stránek zpočátku chybí. C.P.P.R.C.P.  Mechanica dulcis. Djl prwní, pp. 361. Arithmetica dulcis. Djl 

druhy, pp. 100. 

PX – První část (Mechanica dulcis) vydal r. 1895 Dr. Čeněk Zíbrt pod názvem „Staročeské rýmování o 

pernikářství z r. 1744.“ 

 
X 299 
SX I H 14 (5 E 33) 
FX 1822. str. 82. 10,5 x 17,5 cm, st. vazba. 
TX Život Jana Žižky z Trocnova, rytíře českého ... od kněze Jana Herynka 
Nymburského, faráře a kazatele žerčického L. P. 1618. 
PX Nyní pak, po dvauch stech a čtyrech letech, podle téhož rukopisu přepsaný. 
Vskutku však není to než přepis Krameriova překladu životopisu Eckartova, který viz 
v č. 1063. Rukou č. 285. Dar Elišky hr. Kounicové 2. VIII. 1852. 
 
X 300 
SX I H 15 (4 H 16) 
FX XVIII/XIX. ll. 134. 11 x 17,5 cm, vazba st. 
TX Paleografický přepis nezvěstného znění Tkadlečka. 
PX Popis rukopisu v úvodě vydání H. Hrubého a Fr. Šimka v akademické Sbírce 
pramenů Skup. I, ř. I, č. 11 (1923) str. XV a d. Z Dobrovského. 
 
X 301 
SX I H 16 (5 I 20) 
FX ok. 1820. ll. 370. 11 x 16 cm. 
TX V. Hanka. Sborník národních písní. 
PX V desky se znakem J. Jiř. Purgstallera z 1591 svázána tu sbírka Hankova otce, 
odevzdaná Čelakovskému pro Slovanské národní písně, jejíž obsah vyčetl Č. Zíbrt, 
Bibliografický přehled 20-1 (l. 1-107), censurovaný text Hankových Dvanáctero písní 
I. II. i 2. vyd. (l. 120-174) s dodatky k oběma sbírkám (l. 118-119, 175-212), 
Slovenskie národnie piesnie, přešlé v Šafaříkovy Písně světské lidu slovenského v 
Uhřích (l. 213-25 ), materiály a přepisy Hankovy české, slovanské i makaronské (l. 
228-316 ), Písně, skládané od Volnejch, přepis to Joz. Bláhy z 20. ún. 1822, zaslaný 
asi Hankovi po vydání sborníku Vavákova t. r. (l. 317-40), a drobné zlomky a přepisy 
ze sbírek hlavně Hankových (l. 341-70). 
 
X 302 
SX I H 17 
FX XVIII. ll. 71. 10,5 x 17 cm, vazba st. 
TX Šeb. Hněvkovský. Zápisník latinských a německých přísloví a výpisků. 



PX Jsou tu verše z klasiků, pravidelně s německým překladem, drobná proroctví, 
recepty, slovníček něm.-francouzský a p. poznámky (na př. o korunovaci Josefa II. 
1764 l. 28). Z pozůstalosti synovce Hněvkovského, faráře Vojtěcha, dar M. 
Hamerníkové 1892. 
 
X 303 
SX I H 18 
FX XVII. ll. 72. 11,5 x 17 cm, vazba pův. 
TX Modlitby. 
PX Tit. l. chybí, první jsou ranní; vzadu rodinné poznámky z 1756 a 1817, na desce: 
J. A. W. Dar L. Jelínka z Blanska 3. VI. 1859. 
 
X 304 
SX I H 19 
FX 1731. ll. 111. 14,5 x 16,5 cm s lid. inic. 
TX Písně pohřební. 
PX Pouze v dodatcích (l. 104-11) dva ll. notovány. Dar hradištského zámeckého 
kaplana Jos. Žilíka 18. IV. 1872. 
SX – I H 19 

TX – Písně pohřební. 

XVIII. st. 

 
X 305 
SX I H 20 
FX poč. XIX. ll. 7. 10,8 x 17,4 cm. 
TX Chvála tej jistej paničky Tyrolskej ... jmenem Cecilie. 
PX Začátek povídky. 
 
X 306 
SX I H 21 
FX 1869. str. 92. 10,5 x 17 cm. 
TX Povinný vděk na nový věk veleb. p. P. Bernardovi od sv. Filipa Neria, v noviciatě 
pobožných škol rectorovi ... od Lipnických noviciusův dokázaný. 1712. 
PX Přepis a dar J. A. Dundra 30. IX. 1869. 
Autorem je Viktorin Jevina a s. Cruce (F. Křemen v LF 1920, 95, kde dále spisek 
otištěn odjinud s názvem Epibareton). B. 
 
X 307 
SX I H 22 (4 I 42) 
FX 1777. str. XXII, 557. 10 x 17 cm, vazba pův. 
TX T. Z(ycha) Modlitby kající. 
PX Napřed předmluva a rejstřík. O autorovi F. Hrejsa v ČČM 1919. 49 a d. Dar 
pražského železníka J. T. Hoelzela 17. I. 1835. 
SX – I H 22 

TX – Kagjcj Modlitby. 

pp. 557 

 
X 308 
SX I H 23 
FX 1788. str. 330. 10 x 17 cm, vazba pův. 
TX Nábožné modlitby ... přepsané pro Joz. Veselýho dne 12. ledna v r. 1788. 



PX Na předsázce záznamy z rodiny Veselých. Dar JUSt. R. Auerhanna 4. I. 1890. 
SX – I H 23 

TX – Nabožné modlitby w nichžto se nachazegi mnohé rozliczné pobozné, wibrane z giných, 

gak k P. Matyi, P. Krystu tak také k mnohým swatým Patronům. Pržepsané pro Jozefa 

Wesel[i]ho dne 12 ledna 1788. 

pp. 330 

 
X 309 
SX I H 24 (5 E 32) 
FX 1774. str. 487. 10,5 x 17 cm, vazba pův. 
TX Přepis tisku: Kniha žalmův s. Davida z 1537. 
PX Psána z bible české l. P. 1537 (2. vyd. Severínovy bible) v St. M. Pražském 
tisknutej a od veleb. p. Jana Koržyška, ten čas missionáře Petrinského v markrabství 
moravském, revidirované a approbirované. 
PX Psáni jsau tito žalmové pro Mart. Maléřa, měštěnína Rožnovského, r. 1774. Psal 
Joz. Kundt, rector Rožnovský. Dar kovanického faráře J. Maryšky 20. VIII. 1851. 
 
X 310 
SX I H 25 
FX ok. 1800. str. 105. 11 x 16,5 cm, s lid. inic., vazba pův. 
TX Modlitby. 
SX – I H 25 

TX – Modlitby a letanye. 

pp. 105 

 
X 
SX I H 26  přeloženo bibl. Kuškou na V F 72 
 
[X 311] 
[SX I H 27] LA varia 
FX ok. 1832. ll. 6. 11 x 17 cm, sešit. 
TX Alois Uhle. Písně o české vlasti v Polště básněné. 
PX Vyšly v ČČM 1832. 381-4. Dar F. Palackého 5. II. 1872. 
 
X 312 
SX I H 28 (23 B 24, 942) 
FX 1422 a XV. ll. 329. 10,5 x 15,5 cm, vazba z 1597. 
TX Nový zákon z r. 1422. 
VX I. 1-275'. Nový zákon. Matouš - Zjevení sv. Jana. Ukázka v Palackého a 
Šafaříkových Aelteste Denkmäler der böhm. Sprache (1840). 
VX 275'-91'. Epištoly postnie. x Dokonáno. Nalij vína, paní Anno, leta etc. 22. 
VX 297-307. Zpravidlo na epištoly a na čtenie. 
VX II. 292-6'. 307'-29'. Mistra Januov tractatus o přijímání krve. (České znění 
Rokycanova traktátu contra sex propositiones frivolas doctorum apostatarum.) Ve 
jméno božie svaté a nerozdielné trojice ... V prvnie kanonice sv. Jana x Kristovi 
Ježíšovi. Srv. Jos. Volf v ČČM 1909. 231-3. 
PX Jungmann III, 542. F. M. Bartoš: Lit. č. M. J. Rokycany, str. 43, č. 36a; vydal Fr. 
Šimek: Traktát m. Jana Rokycany O přijímání krve, Věstn. Král. čes. spol. n., Tr. 
histor.-filolog. 1940, č. 2. Na desce letopočet a: S. I. T. B. 
Brodský, s. 16 



 
X 313 
SX I H 29 (4 I 20, 1023) 
FX XV. ll. 292. 10,5 x 16 cm, st. vazba opr. 
TX Lékařský sborník XV. stol. kdysi Hankův. 
VX 1-196'. Herbář. Začátek (počíná l. B XXVI) i konec chybí, hesla: psí rmen - 
zázvor. 
VX 197'-240. Různé prostředky. Proti črvené nemoci a přielišnému toku x (kto vyvine 
nohu nebo ruku) pař sě často a budeš zdráv. 
VX 241-61. Vybránie ku početí ženám. Vezmi mléko x (proti odjímání mléka kravám) 
dávajž kravám s chlebem. 
VX 261'-8. Lékařstvie proti šlaku. Vezmi jalovec x (proti krticiem) a maž po všie 
bolesti té. 
VX 268'-76'. Masti, kterak mají dělány býti, tuto sě zpravovati takto máš ... A najprve 
komuž údové schnú x přilož na bolest. 
VX 280-7'. Výtah z koňského lékařství Albrechta z Napule. = celkem v rkpe I F 10 str. 
426-34. 
VX 289'-92'. Drobné dodatky. Pozdější doplňky po celém rukopise. 
PX Na desce perg. zlomek lat. knihy králů z XV. st. 
PX Z Hankových. Jungmann 1IV, 173, III2. 265. 
(lékařství) 
 
X 314 
SX I H 30. 
FX XVII/XVIII. str. 364. 10 x 16 cm, vazba mod. 
TX Přepis tisků: Václava Dobřenského Vrtkavé štěstí a Věník fikový z 1583 a 87. 
PX Jungmann IV. 673 d, f. Dar ústského [Jde o Ústí nad Orlicí] uč. E. K. Zeinera 9. 
XI. 1881. 
 
[X 315] 
[SX I H 31] LA 17 J 41 
FX 1843. str. 312. 10,5 x 16 cm, vazba st. 
TX (F. M. Klácel.) Kulíšek. 
PX Směšnohrdinská báseň ve dvanácti zpěvích. 1843. Vzadu tit. l. prvého vyd. 
lipského 1845, dopsáno 28. 7. 1843. Pro vyd. Kabelíkovo ve Svět. knihovně č. 493-6 
(1906) neužito. Z pozůstalosti Ign. Hanuše věnovala rodina 6. X. 1894. 
 
X 316 
SX I H 32 
FX 1666. ll. 86. 10 x 15,5 cm. 
TX Přepis tisku: Daniele Löbrina Pohádky duchovní. 
PX Václ. Soudného přepis karlsperkovského novoměstského tisku neznámého 
Jungmannovi (IV, 1438). Srv. Č. Zíbrt v Č. Lidu III, 236/42, V, 337/8. Na l. 581 až 86 
zápisy kmotrovství nějakého měšťana, zdá se, benešovského, z r. 1671 až 1715. 
 
X 317 
SX I H 33 
FX XVI/XVII. ll. 11. 10,5 x 16,5 cm. 
TX Zlomek evangelické postily. 
PX Zdá se částí č. 320. 



 
X 318 
SX I H 34 
FX 1653./1667. ll. 13. 10,5 x 16 cm. 
TX Mik. Drabík. Píseň o pádu Babylona a modlitba. 
PX Píseň ctitelů božích od Antykrysta zsaužených, složená 1660 dne 30. Sep. Aj již 
přišel čas slaužící k radosti x muzyku zvučnú, bez konce na věky, amen. Dvojí 
přepis, prvý dopsaný 19. srp. 1667. - Modlitba. Modlitbu tauto já sem učinil na rozkaz 
pána mého a boha l. 1653 dne 28. Apr. O věčný bože a všemohaucí x (necelá). 
Zíbrt-Volf V. 21284 (článek Volfův nevyšel). Z Drabíkových. 
SX – I H 34 

TX – Modlytba. 

1653, ff. 6 

PX – Allig. ad: Píseň ctitelů Božích od Antykrysta saužených. Složena 1666, f. 3. 
SX – I H 34 

TX – Píseň Božích ctitelů očekawagicych na pad Babilona a skaženj Antikrysta papeže Řymského a geho 

adherentů. 

ff. 4 

PX – Allig. ad: Píseň ctítelů Bozích od Antykrysta saužených. Složena 1666. ff. 3. 

SX – I H 34 

TX – Píseň ctítelů Bozích od Antykrysta saužených. Složena 1666. 

ff. 3 

PX – Allig.: 1.) Píseň Božích ctitelu očekawagicych na pad Babilona a skaženj Antikrysta papeže Řymského a 

geho adhorentů. ff. 4.  2.) Modlytba. 1653, ff. 6. 

 
X 319 
SX I H 35 (4 I 21) 
FX 1701. str. 252 6 x 15,5 cm, vazba nová. 
TX Sbírka výpisků většinou z lékařských knížek Křišťanových. 
TX Aby kosti z rány vyšly ... Vezmi šalvěje x (Jinak proti svrabu) věc jistá ode mně 
samého na sobě zprubovaná a zkušená. Amen. 1701. M. K. L. (str. 127). Potom 
pozdější dodatky. 
PX Na předsázce rodinný zápisník z 1724 a podpisy majitelů, z nichž druhý jest 
dárce Leop. Jelínek z Blanska (3. VI. 1859). 
 
X 320 
SX I H 36 (1012?) 
FX XVI. ll. 199. 10 x 15,5 cm. 
TX Evangelická postila. 
PX Na 11.-26. neděli trojiční. Srov. č. 317. Dodatky na l. 169 a 171 z 1607 a 8, na l. 
179 nahoře ustřižený začátek jména, zdá se, autorova. Dar D. Kinského 12. VIII. 
1839. 
 
X 321 
SX I H 37 
FX 1537. ll. 18. 10,5 x 15,5 cm, dva svaz. 
TX (Jan Augusta). Pravidlo těch, jenž zbory Páně navštěvují a k nim dohlídají. Jiná 
forma k vizitování. 
PX Na konci prvého spisku: J. A. Vydal A. G. Skalský v Písemných památkách evanj. 
minulosti české II. (1907) 9-19. Druhý svazek je moderní přepis. Srv. ruk. V G 53. 
SX – I H 37 

TX – Prawidlo těch genž sbory Páně nawsstěwugí a k njm dohlídagí. 



1537, ff. 18 

PX – I H 37 (originál a opis). 

 
[X 322] 
[SX I H 38] LA 12 L 54 
FX XIX.1 jedenáct zápisníků. 
TX Ign. Hanuš. Zápisníky. 
PX Většinou, ne-li všechny, z universitních let a německé. Dar rodiny 6. X. 1894. 
 
X 323 
SX I H 39 
FX XIX.1 str. 72. 18 x 11 cm, sešit. 
TX Studentský zpěvník. 
SX – I H 39 

TX – Písně a básně. 

pp. 72 

 
[X 324] 
[SX I H 40] LA 3 a E 25 
FX 1850-1. str. 236. 10,5 x 17 cm, vazba pův. 
TX Zora (roč. I.) 
PX Časopis oktávy akademického gymnasia, vydávaný V. Čeňkem Bendlem za 
spolupracovnictví Dřizhala, Boh. Jandy, Jos. Koláře, Kováříka, Horáka, Říhy, 
Nevařila, Pelikána, Tomka a Vraného. Část roč. II. v ruk. I E 41. Dar K. Kulicha, řed. 
velkostatku bohosudovského, 17. IX. 1901 z pozůstalosti Bendlovy. 
 
X 325 
SX I H 41 
FX poč. XIX. str. 49. 10,5 x 17 cm sešit. 
TX Kuchařská knížka. 
(kuchařství) 
 
X 326 
SX I H 42 
FX poč. XIX. ll. 60. 11,5 x 17 cm, vazba st. 
TX Horlivé modlitby. 
PX Pro Fany Laskovou (později Dumkovou) - psal Wenzl Mácha. Dar řed. Jos. 
Dumka 30. XII. 1901. 
SX – I H 42 

TX – Horlivé Modlitby upřímného vzdychání prozřetedlnosti božské. Pro Fany Čáskovou. 

XIX. st.,  psal Václ. Mácha 

 
X 327 
SX I H 43 
FX XVIII/XIX. ll. 80. 10,5 x 17 cm. 
TX Modlitby pro dům i kostel. 
PX Na přídeští a předsázce podpisy majitelů: Jiříka Třeštíka z Horní Bečvy z 1826 a 
Anny Prorokové (?) z 1848. 
SX – I H 43 

TX – (Modlitby.) 

1826, ff. 80 



PX – Tato Knížka je Jiř. Třeštíka z Horní Bečvy. 

 
X 328 
SX I H 44 (5 I 5, 1014) 
FX poč. XVII. ll. 75. 10,5 x 16,8 cm. 
TX (Evangelické) modlitby nedělní a sváteční krátké. 
PX L. 61-75. Kázání o m. Janovi Husovi téhož autora, mistra pražského z 1610 až 
1618, možná H. Žalanského, k jehož II. kázání (z 1612) je snad skizzou. 
SX – I H 44 

TX – Pěknička: Kázání z sv. písma. 

ff. 15 

TX – Modlitby na evangelia a epištoly. 

XVII. st., ff. 56 

 
X 329 
SX I H 45 
FX XVII/XVIII. ll. 222. 10,5 x 16 cm, vazba mod. 
TX P. Kr. Koldín. Suma z městských práv. 
PX Začíná se l. 16 a 25 teprve, od l. 220 stať o povinnostech soudcových. Kdo chce 
dobře právům rozuměti a je srovnati, musí na časy pozor dáti. Srov. ruk. II H 3. Dar 
svídnického uč. J. Teplého 10. VII. 1902. 
SX – I H 45 

TX – Práva městská král. Č. 

PX – Začátek chybí až f. 16, pak mezera až opět ff. 25-197, rejstř. f. (16). Pokuty … f. (10). 

 
X 330 
SX I H 46 
FX ok. 1806. str. 117. 10,5 x 17,5 cm, sešit. 
TX Vejtahy z rozličných spisův Václava Grolmusa, žáka 1806 v Bělý. 
PX Koupeno 9. IV. 1900. 
 
X 331 
SX I H 47 
FX XVIII/XIX. str. 61. 11 x 17 cm, váz. 
TX Čáry a prostředky hospodářské i lékařské. 
PX Dar prof. B. Němce 5. IV. 1913. 
(hospodářství) 
 
X 332 
SX I H 48 
FX poč. XIX. str. 50. 10,5 x 17 cm. 
TX Zpěvník nábožných písní. 
PX Koupeno 13. XI. 1912. 
SX – I H 48 

TX – Písničky nábožné. 

XIX. st. 

 
X 333 
SX I H 49 
FX 1784. str. 246. 12 x 18,5 cm, vazba pův. 
TX Agenda aneb formulář modliteb i čtení sv., která se užívá ... v církvích českých 
bratrských ... v Berlíně, v Husinci i v Táboře na Slesku. 



PX Psáno v Berlíně L. P. 1784 měs. března. Na předsázce věnování původce, 
Krystiána Frydrycha Elsnera, bratrského správce v Berlíně, reformovanému učiteli v 
Nosislavi, pozdějšímu superintendentovi Michalovi Blažkovi t. r., jehož výtah z 
matriky čte se na l. dalším. Koupeno 16. VI. 1914. 
 
X 334 
SX I H 50 
FX XVIII/XIX. str. 241. 11,5 x 19 cm, vazba pův. 
TX Písničky duchovní. 
PX Evang. zpěvník. Původu téhož. 
 
X 
SX I H 51 
FX XV. 
TX Spis o krmiech. 
1a Chczessli mieti cžerwenu ssalssy Y wezmiz x 56b wrzieti bude w hrnczi nebo w kotlijku. 

Rkp.; pap.; 11.58; XV; 9.5 x 13.7 cm;, frekt.; t. Kuchařka skládá se vlastně ze dvou částí. Prvá 

úpravnější sahá až po f. 23, od f. 24 pokračuje část druhá. V první části nadpisy odstavců 

psány rumělkou, kterou jsou oddělovány i jednotlivé věty. Je však pravděpodobné, že ani 

písmo další části není časově o mnoho mladší. 

Rukopis vyňat ze starého tisku 28 G 33 Eur. Lordus, Lékařství výborné 1529 dne 16. října 

1951. 

viz Zíbrt: Staročes. umění kuchařské, otiskl. 

6077-51 

PX Vyňato ze sign. 28 G 33 St. tisky 16. X. 1951 
I H 51 
 

1490-1520, Čechy, pap., 58 ff. 14 x 9,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: na f. 1-23 snad varianta Piccard: Krone XII/37 (1494-1506), na f. 24-56 snad 

varianta Piccard: Ochsenkopf XVI/190 (1512-17). Skladba: (VII-1, f. 13) + V (f. 23) + VI (f. 

35) + (VI-1, f. 46) + V (f. 56) + (II-2, f. 58). Dvě folia chybí za f. 58, jedno před f. 1 a 44. 

Poslední složka je mladší než zbytek rukopisu. Foliace moderní. Na f. 1-23 psáno v zrcadle 12 

x 7 cm, 23-25 řádek na stránce, zbytek bez zrcadla, 16-18 řádek na stránce. Prázdná f. 43, 57, 

58. Text na f. 24-56 poškozen oříznutím. 

Písmo: A f. 1-23 bastarda konce 15. století, B f. 24-56 zběžnější bastarda počátku 16. století. 

Rubrikace pravidelně na f. 1-23, dále spíše ojediněle. Vazba moderní, lepenková, rovněž 

předsádky mladší. 

Na f. 1r signatura KNM I H 51, na zadní předsádce verso (f. IIv) přírůstkové číslo KNM 

6077/51. Rukopis byl vyňat 16. října 1951 ze starého tisku 28 G 33 (E. Lordus: Lékařství 

výborné, 1529). 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 120, č. 2. 

 

1r-56v: Spis o krmiech (kuchařské recepty) 
1r-23v 

/// Chcešli mieti červenú šalši. I vezmiž šípky ruožené a ztluč v moždieři, rozpustie octem 

dobrým a naklada zázvoru a skořice, budeš mieti dobrú šalši. Ale proceď skrze sítko nebo 

plátno, jádra vybeř, jedině kožky ztluč.  



Počíná se spis o krmiech, kterak mají dielány býti, a najprve o zadušenině. Najprve 

odpéci a osoliti a jíchu z řeckého vína učiniti ... x ... Potom když ustydne, krájejž tu kyselici 

pošikem, dávajž na mísu. A pospi, čimť se zdá najlépe. 

Na f. 14r rubrika „Tuto se počíná připravovanie krmí Strnišťových připsané. A najprve 
o srní hlavie aneb o telecí.“ Na rozdíl od další části zahrnuje recepty na všechny 
druhy jídel, většinou kaše. 
 

24r-56v 

Jícha na jeleninu novú. Vezmi octa a piva, smies spolu, a tiem zvieřinu z jejie krve vymyj, 

potom skrze sítko proceď a v tom zvieřinu zastav, na kusy ji zsekaje ... x ... Pomni přidati kus 

másla, když vřieti bude v hrnci nebo v kotlíku. 

V první části recepty povětšině na zvěřinu a jiné pokrmy z masa, na f. 44r rubrika „O 
rybách a o postních krmiech tuto se píše“, za níž jsou uváděny pokrmy z ryb a raků. 
Obě části vydal Č. Zíbrt: Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, s. 112-138, kde je i na s. 

130 reprodukce fol. 1r rukopisu. Novější edice s hodnocením H. Švarcová: Strava a kuchyně 

v pozdně středověkých Čechách. Edice nejstarší české kuchařky. Diplomová práce Ústavu 

českých dějin FF UK, Praha 2004, zejm. s. 64-85 a 132-161. 

 

X 
SX I H 52 
FX 1828. 
TX Testamentowe aneb Kssaftowe Jakuba, Arcy Otce dwanáctj Patryarchůw a Synůw 

Jakubowých. Předně: kterak geden každý z nich obwzlásstne Syni swé před swau smrtj učil a 

k obcowánj dobrému napomýnal: Při tom také, kterak geden každý z nich w swém Kssaffftě 

obwzlasstně w duchu Prorockém o Krystu Pánu, zaslýbenem Mesiássy wyswědčil, a 

Prorokowal: což geden každý pobožný čtenář, a milownjk slowa Božjho: wzlásstě pak 

Rodičowe y dětj, budau-li Pilně a bedliwě s Rozwažowánjm čýstj: Wssak ale niniegssy čas 

málo sobě Pisma swatého wažegj, mnohjch užitků duchownjch odtud nabýtj mocti budau: 

ninj z welikau Pracy wipsane od Wogtěcha Jánna Sayfferta, Mystra Kreyčowského a spolu 

Učitele Liternjho w Cwrkinj a nynj obywatele w Doalench pod Turskem Roku Páně 1828… 

Srpna … 

I. Testamentowe (2a-120a) 

2a (str. 1) Neyprwe se položy, kterak tito x 12a (str. 239) wigjtj gegich ze země Egjpské w 

ruce Moyžissowe. 

II. Fol. 121a (str. 241) Začýná se historie, kteráž slowe Assenath. W starodáwnich 

židowských w skrytých spísich nalezená a na swětlo widaná: a oak w český jazik přeložená… 

(121a-164b) 

121a (str. 241) Kdiž bilo po wiprawowánj Sinůw Jozefowých x 164b (str. 328) a wiernie 

slaužil Panu swemu. 

Rkp.; pap.; ll. 164; 1822; 11x17,5 cm; kurs.; kž. Jednoduchá úprava písma. Poslední řádek na 

titulním listě Testamentů kromě data měsíce je nečitelný. Vazba je pozdější než vznik 

rukopisu. Další zprávy o osobě písaře máme při ukončení Testamentů na fol. 210a (str. 239) 

Skonáwagy se Testamentowe: aneb Kssaftowe dwanáctj Patriarchůw Synůw Jakobových: 

kteréžto prácy welikau, a s pilnotj wypsane gsau ode mie Woytěcha Jánna Sayfferta, Mistra 

Krexčowského w Dollanech pod Turskem, w kragy Rakownickem a Panstwy Swolenskem 

(Zvoleněves) Roku Páně 1822 dne 25. zářij. Kdežto ten Rok welike krupobýtj Ssiroko a 

daleko potlauklo a hrom udeřil w Auholicich Pražákowy do Speycharu a schořeli stadky y 

domi: gen 2 stadky a hospoda ostala. Podle těchto i na fol. 1 uvedených údajů vznikl rukopis 

v blízkém okolí Prahy. Jde o oblíbené vypravování středověké, známé od pol. 15. stol., které 



v 16. stol. bylo vydáváno též tiskem a přetrvalo i protireformaci. Srov. rkp. IV G 37 i starší I 

G 48. 

PX Koupí u fy Kniha Praha I, ul. 28. října, 26. III. 1953 
3456/53 

 
X 
SX I H 53 
FX XIX. 
TX Zaklínací knížka. 
1b Předmluva Této Knižki. Tato Knižka jest x 48b Nebeskau Říši veliki hřích odpuštěný má. 

Rkp.; pap.; 11.50; XIX; 12.5 x 16 cm; lat.; t. Lidová zaklínací knížka z minulého stol. 

s barevnými malůvkami zaklínacích znamení, iniciál a názvů. Původní paginace 1 – 100. 

Dar p. Krále, Na Jezerce v Nuslích, 10. září 1953. 

3476 – 53. 

PX Dar p. Krále, Na Jezerce v Nuslích, 10. IX. 1953. 
I H 53 

Zaklínací knížka. 

ll.50; XIX; lidová zaklínací knížka z minulého stol.s barevnými malůvkami zaklínacích 

znamení, iniciál a názvů. 

 
X 
SX I H 54 
FX 1797. 
TX Obět Bohu aneb Katolicke Modlitby z rozličnych textů Pisma Swateho witažene 
No:172 1797. 
PX Koupí od Václ. Ulrycha z Pankráce – Nuslí, ul. M. Cibulkové 3, 12. VII. 1954. 
2a Modlitby Ranni. Pane Bože můg! x 48 zastan s(e) gi, Maria. Amen.  
Rkp.; pap.; 11.49; 1797; 9,8 x 16,3 cm; kurs.; pův. kž. Lidové modlitby s barevnými 
malovánkami květů na titul. listě a počátku textu a s barevnými iniciálkami. 
Jednoduchá empírová vazba. Na listě 2b“ Jan … je tu podepsaney 1800 “ Příjmení 
původního majitele bylo však vyškrabáno a nahrazeno pozdějším „ Beneš “. Pod 
tímto zápisem připsána pozdější modlitba. 
3490/54  
 
X 
SX I H 55 
FX 1798. 
TX Cwicženj Pobožnosti  
PX Koupí v ant. Kniha A4, Praha 1, Karlova 2, 14. XI. 1956. 
I H 55 

Cwicženj Pobožnosti Gednoho Kržestiana Rannjho a Wecžernjho Cžasu, Spowieddi a 

Pržigjmanj Wiettssym Djlem ze Žalmůw Dawidowych wytažene. Tyto Modlitby Psal Mikulass 

Matula na ten čzas Řutzlawský Ucžitel w Roku 1798. 

ff.121; 1798; 

3a Cwicženj Pobožnosti Rannjho Cžasu. O Bože! x 119b na Wieky, Pane Bože 
weliky. Amen. 
Rkp.; pap.; ff.121; 1798; 11 x 18,5 cm; got.kurs.; pův. kž. Ozdoben lidovými 
malovánkami, listy barevnými rámci a iniciálkami s rozvilinami použitím květinových 
motivů. Začátky jednotlivých odstavců provedeny rumělkou. Původní koženné desky 
s empírovou zlacenou výzdobou v obdélnících na deskách a na hřbetě. 



6588/56 
 

X 
SX I H 56 
FX XVIII2. 
TX Prorocztwy Sybilly dle mnohich zdani Pan Manna ginacz a Malchea tak Nazwanj 

z gedne Welmj stare sepsano Knihi tuto witazeno gest. 

2a Hlas tomu mnozy gak tak w starich X 44a a pokani Czin Na tomto Swietie. Amen. 

Rkp.; pap.; ff. 45; XVIII; 10,6x16,8 cm; got. kurs.; pův. perg. Známá skupina lidových 

proroctví, Sibylino, slepého mládence, sv. Hildegardy aj. Na přídeští ex libris Míla Trnka. 

PX Koupí od Anny Lamblové z Prahy II, Ve Smečkách 30, 12. XI. 1957. 
7218/57 

 
X 
SX I H 57 
FX 1687. 
TX Knížka … pro wsselygake wieczy potržebne. 
Knižka tato gest udielana Pro wsselygake wieczy Potržebne a Poznamenanj hodne, gak Pro 

sklepniczke, tak hospodařske a niektere Lekařzske. Leta Panie 1687 dne 6 Cžerwencze. 

4a Negprwe Pak se Zacžina od Instructione Processu x 158a Z czeskeho grosse wichazy 

Rocznie 1 kr.1/13 d. 

Rkp.; pap.; 1687 a pozd.; ff.162; 15.7 s 10 cm; kurs.; pův. kž. s řemínky. K původnímu textu 

připisován další v podstatě obsahově stejný v pozdější době různýma rukama. F. 133b – 143a 

prázdné. Z obsahu se vymykají jedině „ Unglückliche Tage sind 43 im Jahre, Nemblich…“ na 

f. 1444a – b, které jedině s ještě dvěma věcmi jsou v textu německy. Na f. 159b a 160a pozdní 

přípisky, druhý z r. 1816. 

Ze staré zásoby zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 22. září 1959. 

3736-59 

PX Ze staré zásoby zapsán 22. IX. 1959. 
I H 57 

Knižka tato gest udielana Pro wsselygake wieczy Potržebne a Poznamenanj hodne, gak Pro 

sklepniczke, tak hospodařzske a niektere Lekařzske. Leta Panie 1687 dne 6 Cžerwencze. 

1687 a později; ff.162;  

 
X 
SX I H 58 
FX XIX1. 
TX Formula Agendae pro Constitutione Seniorum. 
PX Ze staré zásoby zapsán 4. V. 1960. 
I H 58 

Formula Agendae pro Constitutione Seniorum. 

 1a-5a Formula Agendae pro Constitutione Seniorum. 1a Negmilegssj w Krystu Gežissj! 
W gednom každem x 5° požehnanj na wěku wěku. Amen. 
 6a-8b Formula Agendi cum Poenitentibus. 6a Allocutio ad Populum. Kdoby byla x 8b 
nežli prwnj. gdj w pokogi. 
ff.8; XIX/1 

Rkp.; pap.; XIX1; ff.8; 19 x 12,5 cm; kurz.; t. Bez jakékoliv stopy původu. 
Zapsán do přírůstků Knihovny NM 4.5.1960. 
3148-60 
 



X 
SX I H 59 
FX XIX. 
TX Písně [školní]. 
PX Koupí v ant. Kniha A4, Praha 1, Karlova 2,  31. I. 1961. 
1b Zdlouha. Tutti. Přijdiž o Duše swatý! X 103a schopni dosti sebe i vlast blažiti. 

Rkp.; pap.; XIX; ff. 106; 17x11 cm; lat.; ppl. Z titulu na f. 1a další slova nečitelná. Zpěvník 

písní školních. Na f. 106a poznámky o pérech a o nové dani. 

100/61 

 
X 
SX I H 60 
FX 1783. 
TX Duchowni Pokladt: Aneb Katolyczke Modlitby a Pysničky. Z Rozlicžnych Pobožnich 

knižek sebrane. Wssem Nabožnym Kržestianum k Duchownimu Potiesseni, prospiechu a 

spaseni: Nyní w nowie Pržeúsana An.: 1783. 

4b Tabule Mnieniczych se Swátků X 162b w Swatem Pokogy. Amen. O. A. M. D. G- Anno 

1783. 

Rkp.; pap.; 1783; ff. 167; 16x10,5 cm; frakt.; pův. kž. črvená s tlačenou barokní výzdobou. 

Na přední desce při středové výzdobě iniciály majitelky T S a v rozích ANNO. Na zadní 

desce při středové výzdobě písmena G K a v rozích jednotlivá čísla letopočtu 1783. Od f. 20a 

původní paginace. Moditby vyzdobeny pérokresbou. Byly do nich vevázány mědirytiny 

pražského umělce Jana Balzera /1738-1799) (f. 19, 61, 77, 100). Z mědirytiny f. 31 zbyla jen 

nepatrnáá část, mezi f. 96-97 vytržen list. O pražském původu rukopisu záznam na f. 163a 

Tato Kniha Nakladem Cztne Bohabogne Panny Terezye Sskworowy Ten Czias dobrze 

Werytyrowane Dczerky a Obywatelkynie Pražsky K gegim Wlastnim Rukaum 

Pržinaležegiczy a gi Wlastnie Patřzicy gest. Pro modlitby je dále charakteristická Tabulka 

pohyblivých svátků a Kalendář, což se běžně v rukopisných modlitbách nevyskytuje. 
PX Koupí od Zdenka Horáčka, Praha 1, Veleslavínova 6, 4. IV. 1963. 
2887-63 

 
X 
SX I H 61 
FX XVIII. 
TX Modlitby welmi potrzebne pro nábožnou osobu pohlawj ženskéjo. 
PX Koupí od Jiřiny Heimové v Praze 4 – Spořilově 1077 9. I. 1965. 
la Welmi Piekny Poklad o Biedach nassych x 67b w službie Božy cwiczeni dobrem 
zamesskal.  
Rkp.; pap.; 18.stol.; ff. III-67-III; 16 x 10 cm; frakt., kurz.; ppl. vazba s perg. obalem. 
Název podle doplňků rukopisu R. Wonky, který jej snad převzal z pův. poškozeného 
obalu. Někdejším majitelem R. Wonkou byl rukopis konservován, někdy neodborně, 
takže byl přelepen i text. Při tom byly doplněny 3 listy vpředu i vzadu s poznámkami 
Wonkovými o psaní rukopisů a lidových modliteb a datem konzervaci rukopisu 
7.8.1934. Podle Wonky vznikl rukopis v Křinci nebo Rožďalovicích u Poděbrad. 
268/65 
 
 
X 
SX I H 62 
FX XVIII2. 



TX Modlitby. 
PX Darem 24. 5. 1965. 
la Aby od Ney odwrátil Ten kalich x 74b Gakož bylo na počátku, tak budiž a t. 
Rkp.; pap.; 2.pol.18.stol.; ff.75; 18 x 12 cm; frakt.; kž. Chybí podle původní paginace 
str. 1 -2 a titulní list. Název volen podle názvu na hřbetě. podle Registrjku na 
f.75/p.145/ byla na počátku Swatá Křižowa Cesta. Na f.1a vepsáno tužkou Choceň. 
Rokoková tlačená výzdoba s ornamentálními i figurálními motivy na deskách se 
sponou. 
Získáno výměnou dne 24. května 1965. 
4682/65 
 
X 
SX I H 63 
FX XVIII. 
TX Wyborne Duchownj Cwjčenj. 
PX Darem Ferd. Chochole z Prahy 5, Petřínská 18, dne 9. 11. 1966. 
I H 63 

Wyborne Duchownj Cwičenj o prawem Křesťanském obětowánj Dle Nawrženj Missionis 

Neboližto Duchowniho Wysláni ...skrze gednoho kněze z Towarysstwa Ježissowa. 

XVIII; ff.157; jde o opis tisku, opětně vydávaného v letech 1733-1775. 

3a Kdo kryge hřjchy swé, nebude x 157a y my ssťastnou smrti zemřeli. Amen. 
Konec. 
Rkp.; pap.; XVIII; ff.157; 17,5 x 11 cm; got.kurz. (kurent); pkž. Lidová barevná 
výzdoba titulů a zakončení oddílů rostlinnými malovánkami. Jde o opis tisku, opětně 
vydávaného v letech 1733-1775. Na f.157b majetnický záznam zdola odříznutý „ Ty 
Modlitby Patřeg Eleonoře dceři Jozefa Holubce z Poniklyho Stare “. Josef holubec byl 
výrobce proslulých „ ponikelských preclíků “ zvaných po něm „holubec “. Na hřbetě 
vyražen chybně název rukopisu. 
Darem sběratele Ferdinanda Chochole z Prahy/Smíchova, petřínská 18, dne 
9.11.1966. 
10067/66 
 
X 
SX I H 64 
FX XVIII. 
TX [Zpěvník]. 
1a Wssichni lidi doma spěgi tisse x 11a pamatugte k bližnim wassi lasku w niem… 

Rkp.; pap.; konec XVIII st.; ff. 11; 18x11 cm; got. kurz. (kurent); neváz. Torso, začátek 

rukpisu chybí, písmo na f. 1a velmi vybledlé. Písne náboženského i světského obsahu. 

PX Koupí od Vilemíny Havránkové z Prahy 4, ul. Sdružení 23, 17. 11. 1966. 
1069/66 

 
X 
SX I H 65 
FX XIX1. 
TX Zbirka wssech pisnich. 
5a Samotinka N. l. Samotinka sedim u okinka X 125a Neb břjmě toho křižku snassim i sam. 

Rkp.; pap.; 1. pol. XIX. st.; ff. 125; 17 x 10,5 cm; got. kurz.; pův ppl. Obsah podán na 

doplněných f. 1a-3b. Na malovaném původním titulním liostě f. 4a jméno majitele „Josepch 

Pokorný“. Pěkná malířská výzdoba původními malbami i vlapovanými barevnými obrázky 



hlavně zvířat, ptáků a motýlů. Na f. 125b opět jméno majitele Jozef Pokorný. Obsahuje 

spoustu písní, které znárodněly. Podle údajů dr. Pletky z pozůstalosti po Stanislavě Pokorné. 

PX Darem od Vladimíra Otty v Praze 1 – Nové Město, Myslíkova 28, 13. 3. 1967. 
2678/67 

 
X 
SX I H 66 
FX 1838. 
TX Láska k Bohu neb Modlitby pro katolického Křesťana na swětlo wydany a dussj 

k spasenj prospěssny 1838. 

2a (p. 3) Modlitba. Jak Ráno procytneš x 77b (p. 152) k 5ti ranám Krysta Pána. Amen. 

Rkp.; pap.; 1838; ff. 78; 16 x 11 cm; kurz.; pův. kž. Původní paginace od 1 do 153- Lidová 

barevná výzdpba. O původu na předním obalovém listu Gsau wydané od Karla Roberta 

Praského w skladu nowem 1838 a na f. 78a 1838 Wypsany gsau ke cti a chwále Božj a 

k dussj spasenj prospiessny: genž naležegj mě. 
PX Dar od Marie Pešatové z Loučnice, okr. Jablonec nad Nisou, 29. IX. 1967. 
8960/67 

 
X 
SX I H 67 
FX 1969 (faksimile). 2 sv. 
TX Hradecký rukopis – facsimile. 
PX Koupí v Pragopressu 17. 7. 1970. 
 
X 
SX I H 68 
FX XIX1. 
TX Modlitební knížka franc. 
Pap., XIX1. stol. (na fol. 49 a datace: 1826), 58 ff (foliace nová), prázdná folia: 30, 43 – 44, 

57 – 58, rozměry – rozdílné (vlastně konvolut různých složek): ff 1 – 28: 13,5 x 9,5 cm, ff 29 

– 30: 12 x 9 cm, fol. 58: 13,5 x 9,5 cm, vazba lepenková, potažená tmavě hnědým hedvábím, 

desky se zlaceným tlačeným rámečkem, hrany desek – rovněž tlačený zlacený ornament – 

geometrizující, na hřbetě 6 tlačených zlacených linek a při obou okrajích stejnou technikou 

provedené spirálovité ornamenty. 

Francouzsky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-1947/81 

Vide: Modlitební knížka 

 
X 
SX I H 69 
FX 1875. 
TX Selská Pranostyka. 
Selská Pranostyka. Knížka o povětří a správě, kterak spůsobnost času přez celý rok 

předzvěděti a poznati se může rok od roku vždy trvající. V Jindřichovském Hradci. 1750 

tištěná. přepsaná (nově připsáno tužkou) 



Pap., 1875, 46 ff (ff 22 – 27 a, 28 – 34 a, 35 b, 36 b – 42 a, 44 a prázdná), za fol. 21 řada folií 

vyřezána, rozměry: 17 x 11,5 cm, vazba papírová, potažená červeným plátnem, hřbet 

potrhaný. 

Přepis tisku z r. 1875 – poznámka a titulním listě, na zadní straně titulního listu poznámka: 

Přepsal Karel Suchomel 1875, na titulním listě okrouhlý ornament s opisem Karel Suchomel 

1875 – tisk zaznamenán v Knihopise, č. 14.291 – zde údaje neúplné – chybí rok a místo 

vydání. 

Vlastnické poznámky: na předsádce Václav Chejn, kovář 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: na předsádce písmeno M sestavené ozdobně z rostlinných úponků a medailonkem 

s iniciálami K. S., titulní list má trojité orámování, na titulním listě okrouhlý ornament se 

jménem a datem přepisovatele, nadpisy velkým písmem, někdy ozdobné, kapitoly od sebe 

odděleny ozdobnými linkami, na fol. 44b a 45a neumělé kresby tužkou – stromy s kořeny, na 

fol. 45b ornamentální malůvky, na fol. 46b kolorovaná perokresba Sv. Hory u Příbrami – 

překresba rytiny (dodržen i omyl rytce – část písma zrcadlově obrácena), na zadní předsádce 

kolorovaná perokresba Černého Mlýna – rovněž překresba rytiny 

Obsah: kromě vlastního přepisu tisku též památníkové zápisy a eteorologické zápisy – perem i 

tužkou. 

Papír částečně poničen působením kyseliny z inkoustu – prosakování na druhou stránku 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-1956/81 

 
X 
SX I H 70 
FX 1823. 
TX Pět Čerwených Korálůw. 
Pět čerwených korálůw, to gest: Nabožne a vctiwé Autočisstě k pěti předrahym 
ránám Pána Gežjsse Krysta, gakož také Modlitby k neyswětigssimu Gmenu Pana 
Gežisse, k neyswětěgssj Trogicy. Huin... (?) to přidána patnácte modliteb sw. Brigity 
při mssi swaté, před a po přigjmanj welebne Swátosti oltářnj; modlitby s litanyemi za 
dussičky, gakož pisně rannj y wečernj, horliwé dusse k potěssenj. Wypsana w 
Podssegně v Jana Allojsiusa Durchauka. 1823. 
Pap., 1823, 269 pp (paginace původní až do str. 259), rozměry: 14,5 x 9 cm, vazba 
kožená, bez výzdoby, hřbet poškozen, druhá polovina rukopisu poškozena 
červotočem, na některých místech rukopis poškozen prosakováním kyseliny sírové 
z inkoustu. 
Česky 
Písmo: kurent 
Bez výzdoby 
Psáno v dvojitém rámečku, v přední části zdobeném 
Vložena kolorovaná rytina s Ukřižováním 
Ze staré zásoby 
Přír. č. 1731/80 
Vide: Modlitby 
 
X 
SX I H 71 
FX 1867-68. 
TX Jozeff Hawránek: Modlitební knížka. 



PX Koupeno od Marie Petříkové. 
Tato Modlitebný knjžka gest wypsaná od Jozeffa hawránka Sedláka z Radětic, Čjslo domu 9., 

a ge wgenowaná bratowcy Jozeffowi hanzlikowy do Wohaře na Památku. 

Pap., 1867 – 1868 (datace na pp C, D a před p. 1), A – D + 248 pp + 5 ff prázdných na 

začátku a 3 ff na konci (paginace původní), rozměry: 15,5 x 10 cm, vazba kožená, zdobená na 

přední i zadní desce slepotiskem a zlatým orámováním – v architektonicky pojatém 

baldachýnu (gotické článkoví) stojí socha madony s Ježíškem, na soklu pod křížkem písmena 

IHS, hřbet zdoben 5 zlacenými linkami, mezi nimiž jsou květiny a latinský kříž, zlatá ořízka. 

Česky 

Písmo: kaligrafická novogoticá minuskula 

Výzdoba: okolo textu dvojitý barevný rámeček s perem kreslenými ornamenty, v celém 

rukopise ozdobné barevné iniciály a nadpisy, rukopis dále bohatě zdoben kolorovanými 

perokresbami květin, apod., při výzdobě též hojně užito zlacení, dále řada celostránkových 

ilustrací, většinou s náboženskými motivy (často jde o vlepené kolorované rytiny): p. C – sv. 

Josef, za D – květina, 1 – sv. Josef, 20 – květina, 46 – květina, 47 – krucifix, za 53 vložen 

obrázek s Veraikonem, 89 – monstrance, 115 – Ježíšek jako dítě, s křížem, 129 – Ukřižování, 

v pozadí pohled na město, 131 – Ecce Homo, 133 – P. Maria Svatohorská, 141 – Nanebevzetí 

P. Marie, 146 – P. Maria Svatohorská, 159 – sv. Josef, 163 – Dobrý pastýř, 165 – sv. 

František Xaverský, 167 – sv. Helena, 169 – sv. Jan Nepomucký, 172 – Udílení almužny, 180 

– monstrance, za 181 vložen dvoulist – Ježíš, P. Maria a sv. Anna, 182 – monstrance, 186 – 

sv. Ignác, za 189 vložen obrázek – P. Maria jako dítě, 191 – květina, 247 – socha sv. Jana 

Nepomuckého na Karlově mostě, 248 – květiny 

Obsah: katolické modlitby k různým příležitostem 

Přír. č. II-196/76 

Koupě od Marie Petrikové 

 
X 
SX I H 72 
FX 1969 (faksimile). 2 sv. 
TX Hradecký rukopis – faksimile. 
PX Koupeno v antikvariátě. 
Sborník českých veršovaných skladeb z druhé poloviny 14. století. Versus Bohemici secunda 

parta s. XIV. compositi Editio Cimelia Bohemica Vol. X. Edidit Bohuslav Havránek. 

Sumptibus Pragopress. Pragae 1969. 

Fotografické faksimile rukopisu ze XIV. století s komentářovým svazkem 

Rozměry originální, 146 ff 

Vazba kožená 

Přír č. II-5014/87, II-5015/87 

Koupeno v antikvariátu 

 
X 335 
SX II A 1 
FX 1850. ll. 23. 24,5 x 28 cm. 
TX P. Jos. Hausmann Hořínský. Cervántes - Camoens. Životopisní nákres. 
Romance. Její výměr a nástin dějepisu jejího ve Španělích zvlášť. S příklady. 
 
[X 336] 
[SX II A 2 (7 A 27)] LA 105 
FX poč. XIX. 2. ll. 145. 40 x 25,5 cm, vazba pův. 
TX Joh. Nejedlý. (Böhmische) Literatur. 



PX Autograf přednášek, proložený řadou doplňků. Dar Vojt. Nejedlého 26. XI. 1835. 
 
X 337 
SX II A 3 
FX 1786. str. 196. 25 x 38 cm, s lid. inic., pův. vazba. 
TX Roráte neb veselí a radostní spěvové adventní ... sepsané ... l. P. 1786. 
PX Na tit. l.: Pro tento chrám Páně Jaroměřský zaopatřil l. P. 1811 čtvernásob zdejší 
nový měšťanosta pan Jan Goll; pak souč. monogram z M a F, vzadu inic. J. H. 1820. 
Dar prof. Jar. Golla 29. X. 1886. 
 
X 338 
SX II A 4 
FX 1860. str. 120. 24,5 x 39 cm. 
TX Fr. Rud. Bezděka. Překlad spisu: Vie de Charles - Bonaventure de Longueval, 
comte de Buquoy, generalissime des armées de ľEmpereur Fardinand II. 1796. 
PX Popis originálu Zíbrt IV. 4152. Dar jako I E 57. M. Bezděková 
 
[X 339] 
[SX II A 5 (4 A 25)] LA 105 
FX 1828. str. 113. 24 x 40 cm, brož. 
TX F. B. Štěpnička. Přeoděná Iliada. 
PX Dar Fr. Palackého 26. XII. 1841. 
 
[X 340] 
[SX II A 6] LA 105 
FX 1842. ll. 131. 38 x 24 cm. 
TX J. Berger. Johana z Orleansu. Don Carlos. Rafael. Maria Magdalena. Maria 
Stuart. Mozart. Zvon. 
PX Viz ruk. III A 11. Dar Jar. Pospíšila 5. XII. 1845. 
 
X 341 
SX II A 7 (5 A 25, 618b) 
FX ok. 1780. 23 x 37 cm, dva hrubé svaz. v pův. vazbě. 
TX J. Dobrovský. Český slovník. 
PX Základem je slovník MUDr. J. Michalovského. Jungmann slovníku použil (Slovník 
I. předml. IV). Srv. Dobrovského Korespondenci III, 31 a d. a Jirečka II. 28. Z 
Dobrovského. 
SX – II A 7 

TX – Michalowského Slownjk gazyka českého we dwau welikých swazcjch. 

 
X 342 
SX II A 8. 
FX 1833. str. 423, 497. 36 x 22 cm. 2 svaz. 
TX M. Jiří Christian Raff. Přírodopis pro dítky. Zčeštil Joz. Alex. Dundr. 
PX Sv. II. jest čistopis. Dar Dundrův 22. XII. 1838. 
 
X 343 
SX II A 9 
FX 1847. str. 250. 22 x 36 cm. 
TX Jan Spott. O tělesném vychování dětí. 



PX Dar České Matice 25. 1. 1871. 
 
X 344 
SX II A 10 
FX 1819. str. 24. 24 x 37 cm. 
TX Jos. Lib. Ziegler. První zpráva o staročeských knihách v Kr. Hradci. 
 
X 345 
SX II A 11 
FX 1830. str. 50. 23 x 36 cm. 
TX V. Hanka. Staročeské glossy (z Mater verborum). 
PX Vyšlo v knížce: V. Hanka, Zbírka nejdávnějších slovníků lat. českých (1833) 1-24. 
Srov. ruk. X A 11. Dar F. Palackého 26. III. 1873. 
SX – II A 11 

TX – Mater verbotum scriptore Vacerado de anno 1102. Staročeské glossy. Vetustissima 

vocabularia Latino-bohemica. Edita atque locupletissimo indice bohemico instructa a 

Wenceslao Hanka. 

Pragae 1830, pp. 50 

 
X 346 
SX II A 12 
FX 1818. ll. 26. 37 x 24 cm, vazba pův. 
TX Kniha pravidel institutu hudebního v městě Sadský, založená 1. led. r. 1818. 
PX Z Paroubkovské knihovny dar pí. Skopcové 28. XII. 1910. 
SX – II A 12 

TX – Kniha pravidel Institutu hudebního v m. Sadské založená 1. ledna r. 1818. 

PX – S několika protokoly. Sadský rukopis po Janu Jak. Němečkovi. 1887. 

 
X 347 
SX II B 1 
FX 1694 str. 60, 40. 23 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Pašije P. J. Krysta na květnau neděli a na veliký pátek, sepsaná ode mně 
Tomáše Ambrože Mrlička, rektora Hnojického, 1694. 
PX Darovaná Joz. Mrličkovi, rektoru ždánskému od r. 1782 (str. 1b) v r. 1819 (str. 1). 
S notami a vlepenými barevnými iniciálami. Dar Jos. Schürera. 
SX – II B 1 

TX – Passije Pána Gežisse Krysta na Květnau Neděli. Sepsána ode mne Mrličky Tomásse 

Ambrože. 

1794, pp. (II) 60c. 1 f. 

PX – All.: Ejns dem: Passyje Pána Gežísse Krysta na weliký Pátek. 1794. pp. (II) 40 [c.] 1 f. 

 

SX – II B 1 

TX – Mrlička Tomásse Ambrože Passyje Pána Gežísse Krysta na weliký Pátek. 

1794, pp. (II) 40 c.1.f. 

PX – Allig. ad: Ejnsdem: Passije Pána G. Krysta na Květnau Neděli. 1794. pp. (II) 60 c.1.f. 

 
[X 348] 
[SX II B 2] LA 14 P 74 
FX 1821. ll. 9. 34 x 22 cm. 
TX J(os.) H(ukal). Hrabě Podivín. Truchlohra. 



PX Dar rodiny 4. IX. 1883. 
 
X 349 
SX II B 3 
FX ok. 1877-99. ll. 279, 305, 320, 297, 311, 337, 287. 20 x 34 cm, 7 svaz. 
TX Přepis Aktů Jednoty bratrské (t. zv. ochranovských foliantů) I. VIII-XIII. 
PX První 2 sv. vydal Jar. Bidlo. Akty Jednoty bratrské I. 1915, II. 1923 v Pramenech 
dějin moravských, obsah ostatních rozepisuje J. Th. Müller v Zeitschrift für 
Brüdergeschichte 1913 a 1915. Přepisy ostatních foliantů jsou v zemském archivě, 
originál posledního níže č. 376. Pořízeno nákladem Č. Matice (Tieftrunk 263) a 
musejním výzkumem archivním (ČČM 1907, 457-8), pro který pracovali Jos. Cvrček 
a Zd. Nejedlý. 
Originály Akt jsou v SÚA, deposit Unitabis Biblioteca Herrnhut odd. 3, rkp. B 41º 
SX – II B 3 

TX – Ochranovský archiv. 

PX – Viz: Jednání II B 3. 

 
X 350 
SX II B 4 (2 F 14) 
FX XVI. ll. 821. 20,5 x 32 cm, n. č. i b. ch. i. m., vazba nová. 
TX Husitský graduál. 
PX Tit. l. a začátek (l. A-A XI) chybí; kniha má pět dílů, rejstříky k prvým čtyřem na l. 
725-37', pátý tvoří žaltář a písně zákonné (z proroků). Vzadu vlepen souč. krasopisný 
text pamětní desky o kompaktátech v kostele Božího Těla a verše: Památka slavná 
slavné královny Anny, psané 9. led. 1598. Z Chlumčanských. 
 
X 351 
SX II B 5 
FX XVII. str. 878, 11. 19 x 32 cm, vazba pův. se sponami. 
TX Vil. Slavata. První dvě knihy Historického spisování. 
PX Název: Pravdivé poznamenání toho, co se v království českém stalo od l. 1612 
zvláště při tej rebelliji, když páni na hradě Pražském z oken byli schozeni, od jednoho 
tehdáž v Praze přítomného sepsané. Začíná podle vyd. Jirečkova I. 81 a končí 
celkem II. 343 (str. 872), výpisky z Thurnova spisu však vynechává. Na konec: O 
vojácích Pasovských a příbězích ninějších v Čechách vzláštně v Praze. Vydal F. 
Palacký v ČČM. 1830. 443/52. Na předsázce XVIII. st.: ex libris Fr. Dollenstein. Srov. 
ruk. V A 19. 
 
[X 352] 
[SX II B 6 (3 F 12)] LA varia 
FX 1823. ll. 140. 21 x 33 cm, vazba pův. 
TX Ed. Rössler. Literatura česká od vynalezení umění tiskařského až do našich časů 
1823. 
PX O autoru († 1825) vložen lístek dárce, týnského učitele Prokopa Rösslera (15. V. 
1835). 
 
X 353 
SX II B 7 
FX XVII. ll. 142. 20 x 30,5 cm. 
TX Boh. Balbína Epitome aneb vejtah knihy historické ... přeložena od ... Pavla 
Pučálky, faráře v Kardašové Řečice. 



PX Necelé. Na desce: Václav Matauss Lykal 1704, jenž daroval knihu na památku 
svým sestrám (l. 35'). Dar děkana Leopolda Titze 13. XII. 1826. Svázáno ve st. 
desky. Jungmann V. 297. 
 
X 354 
SX II B 8 
FX ok. 1630. str. 149. 20,5 x 33 cm, vaz. pův. 
TX (J. A. Komenský) Didactica (česká). 
PX Přepis Komenským revidovaný. Poslední vydání J. V. Novákovo ve Veškerých 
spisech IV (1913) 1-454 s faksimily a popisem ruk. 14-15. Srv. i Zíbrt-Volf V. 17940 a 
d. Vazbou perg. zlomek lat. misálu z XIV/XV. st. Dolní lístek vlepený na zadní straně 
titul. listu a obsahem s Didaktikou nesouvisející r. 1970 na doporučení Dr. Králíka 
vyňat a vlepen do rukopisu Komenského Paradisus sign. V A 24. Koupeno 1851. 
Faksimile vydané v edici Cimelia Bohemica sv. 14. v nakl. ˇČTK Pressfoto v roce 
1970. 
 
II B 8 

 

Polsko, cca 1630 + XVII1, pap., 154 (recte 158) pp. 33,5 x 20 cm, vazba soudobá 

 

Skladba: (I+2, p. II, 4) + 5. V (p. 104) + (II-1+1, p. 110 ter) + III (p. 122) + V (p. 142) + III 

(p. 154). Pp. I-II jsou moderním obalem první složky, pp. 2 bis-2 ter jsou tvořeny menším 

vlepeným lístkem. Na konci složky za p. 110 jeden list chybí a byl nahrazen doplněným 

menším lístkem 110 bis-110 ter. Na koncích složek ojediněle reklamanty. Text psán v zrcadle 

cca 26,5 x 16 cm, na stránce obvykle 32-40 řádků, levý a horní okraj obvykle odděleny 

inkoustovou linkou, do marginálního sloupce vepisovány obsahové poznámky. Spodní okraj o 

výšce cca 4,5 cm ponecháván prázdný, někdy využíván k doplňkům. Na některých stránkách 

marginální sloupec vyznačen pouze přehnutím listů, někde ani není dodržován. Prázdné 

strany: 2, 110 ter, 150-154. Dobová paginace perem, na titulním listu doplněna moderní 

paginace tužkou. Chyby paginace: p. 2 a 110 ter (menší lístky do paginace nezahrnuté). 

Okraje listů doplňovány papírem, některé listy spojovány papírem rovněž ve hřbetu. 

Písmo: Ruka A: Jan Amos Komenský, pp. 1-4 (p. 4 necelá), 74, 110 bis, 148-149; doplňky 

textu na p. 34, 46, 60, 61, 64 a na vložce k ní, 75, 85, 94, 124, 125; krátké doplňky, škrty, 

opravy, poznámky a pokyny k přeskupení textu na okrajích rukopisu a marginálie k 

jednotlivým odstavcům textu. Ruka B: část p. 4; ruka C: pp. 5-100, 111-147 (tato ruka je v 

části od p. 85 poněkud odlišná, může jít také o dva písaře); ruka D: pp. 100-110. Rukopis je 

vevázán do pergamenového dvojlistu misálu 14./15. století, rozměr listu 36,5 x 21 cm, horní 

okraj je přehnutý. Text psán v zrcadle 24 x 15 cm, 32 řádků na stránce, okraje zrcadla, 

sloupců a linkování připraveny inkoustem. V záhlaví soudobá foliace rubrikou C XI a C 

XIIII. Jedna ruka, gothica libraria. Rubrikace, červené, modré a dvojbarevné iniciálky o výšce 

jednoho až tří řádků textu, žluté protrhávání majuskul. Na přední desce a předním přídeští 

dochován neúplný text oficií v pátek po první neděli postní a v sobotu postních suchých dní, 

na zadním přídeští a zadní desce neúplný text oficií v pondělí a úterý po druhé neděli postní. 

Na předním i zadním přídeští rukou Komenského krátké poznámky (vydány v Dílo Jana 

Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia 11, Praha 1973, s. 200). Vpředu 

vevázána jako obal první složky jedna moderní předsádka (nezahrnuta do paginace). 

Na přední desce na žlutém papíře otisk razítka s korunovaným českým erbem a opisem 

„Museum regni Bohemiae“ (otisk téhož razítka i na p. 150), otisk kruhového razítka s opisem 

„Museum regni Bohemiae“ (otisk téhož razítka i na p. 1 a 149) a štítek s částí současné 

signatury (8). Na předním přídeští exlibris Národního muzea, na němž je perem zapsána 



současná signatura a tužkou údaj „Vitrina 53 Kim.“, další údaje vztahující se k uložení v 

KNM zapsány tužkou přímo na přídeští: „Kim. č. 53“, „16 A“, „Tres. 4A“, „Bal. 3“, „I a“. K 

hornímu okraji p. 2 a 3 přilepen žlutý lístek s textem „J. A. Komenského Didaktika“. 

 

Rukopis byl napsán v Polsku kolem roku 1630, obsahuje další doplňky druhé čtvrtiny 17. 

století (k dataci srov. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia 

11, Praha 1973, s. 10, 199). V roce 1841 jej objevil evangelický kazatel Josef Kačer v archivu 

kostela sv. Jana Křtitele v Lešně a upozornil na něj Jana Evangelistu Purkyněho. Rukopis byl 

do NM koupen v roce 1851. 

 

Literatura: Bartoš I, č. 354, s. 71; Jan Amos Komenský: Didactica to jest Umění umělého 

vyučování, ed. S. Králík (Cimelia Bohemica 14), Praha 1970; Dílo Jana Amose Komenského 

= Johannis Amos Comenii opera omnia 11, Praha 1973, zejm. s. 33-222, zde i starší edice a 

další literatura; k rukopisu zejm. s. 199-202. 

 

 

1-149: [Jan Amos Komenský: Didaktika česká] 

Nejnovější edice Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia 11, 

Praha 1973, edice s. 35-198, dále v komentáři další literatura. 

1: [Titul] 

Didactica, to jest umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk, dřív než na těle vzroste a 

stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života 

přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. 

Což se vše mocně, základy z samého přirození vzatými, prokazuje; ustavičně, příklady jiných 

řemeslných umění, vysvětluje; dokonále, na léta, měsíce, dny a hodiny, rozměřuje; a ke 

všemu tomu, aby k cíli přivedeno bylo, i probuzení činí, i rada dává 

Dále čtyři citáty (Cicero 2 De divinatione; Diogenes apud Stobaeum 41; Joh. Val. Andreae 

Dialogo Theophili de literatura christiana (z tohoto díla 2)). 

2 bis-2 ter: [Doplňky] 

Lístek psaný Komenským, na straně recto přeškrtaný text s náčrtkem nové pedagogické 

soustavy (ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia 11, 

Praha 1973, s. 201), na straně verso poznámky k titulu spisu Paradisus ecclesiae renascentis. 

3-4: [Úvod] 

Čtenáři, zdráv buď. Didactica, slovo nám nové, řecské jest, znamenající docendi artificium; to 

jest umění o umění aneb (jakž titul náš má) o umělém vyučování a cvičení mládeže v uměních 

jazyků a moudrosti všelijaké ... x ... Pán Bůh, kterýž jest světlo očí našich, osvěcujž nás ke 

všeliké líbeznosti své. Amen. 

4: [Obsah] 

Kap. I. Že člověk nejdokonalejší, nejdivnější, nejslavnější tvor ... x ... XXX. Napomenutí 

všechněch k oblíbení té rady. 

5-146, 148-149: [Text] 

Kapitola I. Že člověk nejdokonalejší, nejdivnější, nejslavnější tvor jest. Když řecký mudřec 

Pittacus známé ono povědění gnósi te autón (poznej sebe samého) ponejprv vynesl, tak se ono 

hned jiným tehdejším pohanským mudrcům zalíbilo, že schváliti je všechněm lidem chtíce, 

oněm, že z nebe spadlo, hlásali ... x ... (146) takže se veselil lid jedni z druhých, vidouc, že tak 

ochotně obětovali (1 Par. 29, 6. 9). 

Na pp. 148-149 doplňky, které patří k textu na p. 119 a 120. 

147: [Závěr] 



Zavírka. Dejž i nyní, Hospodine, v srdce lidu svého a v srdce všech předních v lidu svém 

ducha dobrovolného k obětování tobě ochotnému dárů a obětí k chrámu tvému! ... x ... v tebe 

jsme doufali, Bože, nedej nám zahanbenu býti pro milosrdenství tvé! Amen i amen. 

 
 
II B 8/fa 

Didactica bohemica 

Faksimile Komenského Didaktiky české, uložené pod stejnou signaturou v rkp. oddělení 

Knihovny Národního muzea. Edice Cimelia Bohemica sv. 14. Presssfoto 1970, cena 354 Kčs. 

Textová část Dr. Stanislav Králík, rec. Dr. Jaromír Červenka, Dr. Josef Tichý. Čtyřjazyčná 

textová část, 28 stran. 

Dar VOÚ 1974, přír. číslo II – 135, 136/75, zapsáno 29. ledna 1975. 

Vlastní rukou Komenského je psána v originále rkp. předmluva Čtenáři, zdráv buď (str. 3 + 

4), doplňky textu na str. 46, 60, 61, 64, 74, 75, 85, celá strana 94, dále doplňky na str. 110, 

124, 125, celá strana 148 a 149, všechny krátké doplňky a opravy na okrajích rukopisu a 

marginálie k jdtl. odstavcům textu. 

Ostatní část textu psal 1 – 2 písaři s dobrou znalostí dobové spisovné češtiny (str. 5 – 84 písař 

1, str. 85 – 99 a 111 – 147 písař 2; v případě jediného písaře u této části psal strany 5 – 147). 

Text následující psal písař 3: str. 100 – 110, jeho písmo je značně odlišné od prvé části textu. 

Spis je napsán spisovnou češtinou 17. století, četné latinské termíny. 

Knižně vydáno poprvé 1849 V. V. Tomkem v Staročeské bibliothece, nákl. Čes. mus. 

Literatura: 

Fr. J. Zoubek: Kdy byla Didaktika česká dopsána, ČČM 51, 1877, str. 31 – 41 

Fr. J. Zoubek: Život Jana Amose Komenského, Praha 1892, str. 55 – 60 

J. Novák: Působení vševědných záměrů J. A. Komenského na jeho zásady pedagogické, Praha 

1899, str. 22 – 35 

J. Novák: Osudové Didaktiky J. A. Komenského, Pedag. rozhledy 17, 1904 

J. Novák: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy, Praha 1920 

J. Kvačala – J.Klíma: Jan Amos Komenský, jeho osobnost a jeho soustava vědy pegagogické, 

Praha 1920 

J. Hendrich: Příspěvky k studiu Komenského I, Poznámky k čes. Didaktice Komenského, 

Bratislava 5, 1927 

J. V. Klíma: Dva náčrtky Komenského, Pedag. sborník na počest Otakara Kádnera, Praha 

1930 

J. Hendrich: Drobnůstka ke Komenského Didaktice, Sborník věnovaný Jánovi Kvačalovi, 

Bratislava 1933 

J. Hendrich: Komenský jako pegagog, Co daly naše země Evropě a lidstvu I, Praha 1940 

J. Kopecký – J. Patočka – J. Kyrášek: Jan Amos Komenský, nástin života a díla, Praha 1957 

A. Škarka: Dějiny české literatury I, Praha 1959 

J. Kyrášek: Vývoj pedagogické soustavy J. A. Komenského, Rozpravy ČSAV, ř. spol. věd. 

1967, 77, sešit 8 

též úvodní stati všech editorů při vydáních Didaktiky 

 
X 355 
SX II B 9 
FX XIX.2 ll. 40. 21 x 34 cm, váz. 
TX Přepis ruk. I D 2 (Sborník městských pamětních spisů právních. 1571.) 
PX Dar Jar. Čelakovského 1895. 
 
X 356 



SX II B 10 
FX XVI.2 ll. 7. 22 x 33 cm. 
TX (Mart. Kuthen a Matouš Collinus). Vítání císaře Ferdinanda do Prahy 1558. 
PX O vydáních Zíbrt III, 9 106. 
 
X 357 
SX II B 11 
FX XVII. ll. 8. 22 x 34 cm. 
TX (Václ. Budovec z Budova). Kratičké poznamenání o přitažení J. M. arcikn. 
Mathiáše do Čech. 
PX O spisku a jeho vyd. Jul. Glücklich. O historických dílech V. Budovce z Budova 
(1911) 64-74. Ze Stentzschových. 
SX – II B 11 

TX – Přitažení do Čech Mathiáše arciknížete Rakouského etc. L.P. 1608. 

ff. 8 

 
X 358 - Ausgescheiden Praes. Z. 2062/42 
SX II C 1 (23 I 12) 
FX XVI/XVII. ll. 787. 20 x 31,5 cm, vazba pův. 
TX Sborník sněmovních artikulů z 1541-75 Krištofa Khobera z Khobersperku. 
PX Na l. 718-87 věcný rejstřík, na zdob. desce znak Krišt. K. z K. Dar hr. Eleonory 
Kounicové 17. I. 1853. 
 
X 359 
SX II C 2 
FX ok. 1500. ll. 663. 29 x 41 31 x 22 cm, pův. vaz. 
TX Právní kodex hořovický. Hořovice 
VX 1-33' rejstřík kodexu. 
VX 35-48. (Ondřej z Dubé. Výklad na) práva země české. Jirečkova vydání (II. 2) 
361-79 § 82. Ondř. z Dubé: Práva zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 101. Pak řada 
právních památek, popsaná při ruk. I A 1 l. 9-29'. 
VX 87-91. Nálezové českého krále Jana Slepého (Lucemburský). Zápisy z desk 
zemských. 
VX 97-108. Acta temporibus Karoli (IV.) imperatoris Romanorum. Nálezy. 
VX 109-162. Temporibus regis Venceslai (Václav IV). Nálezy. Tu též (l. 149-53) 
Přípis Ondřeje z Dubé Václavu IV. (Jireček II. 2. 357-61) a dva §: kdyby kto koho 
chtěl držeti dlúho na útociech a pohnati koho, an své dědiny jiným zapsal (t. 98-9), a 
pamět o měrách zemských z 1407. Listiny přítomných na soudě zemském l. 508-12. 
VX 169-184'. Temporibus Sigismundi imperatoris. (Zikmund) 
VX 195-231'. Temporibus Ladislai regis. (Ladislav Pohrobek) 
VX 238-301. 635-43'. Temporibus Georgii regis Boemîe. Nálezy i veřejná akta. (Jiří 
z Poděbrad) 
VX 303-507. Nálezy, sněmy listiny vladislavské do 1506. Tu také výčet panských 
rodů z 1503 (l. 395). 582-614'. 629-34'. 643'-63'. (Vladislav II.) 
VX 518-53'. Regesta trhových zápisů duchovních zboží. 
VX 557-580. Inventář korunního archivu českého z 1466. Z něho privilegium 
Klimenta VI. l. 581. Část AČ V, 362-4. 
VX 616-28. Řád korunovánie krále českého (i královny) (Karel VI.). Vyd. Emler, Spisy 
Karla IV. 73-108. 



PX Jako rukopis hořovický popsal Hanka v Rozboru stč. lit. II, 159-61. Srov. č. 1, s 
nímž se kodex obsahově shoduje a při němž popsány podrobnosti. 
(Právo) 
SX – II C 2 

TX – Práva země české. 

1507 

 
II C 2 
Čechy, XVI in., pap., I + 667 (recte 672) + I ff. 31 × 21 cm, vazba soudobá 
 
Filigrány: na ff. I, 1–383, 482–493 a 542–588 několik rozměrově podobných variant 
koruny, méně často se čtyřmi perlami na oblouku koruny, k těmto dvěma typům 
nejblíže WZIS DE4060-Nr_6_42 (1510); resp. DE4860-Arist_83_1_154 (1509) a 
DE4060-Nr_6_33 (1510), k variantám se třemi perlami nejblíže WZIS DE4060-
Nr_6_159 (1510); resp. WZIS DE4060-Nr_6_169 (1510), event. DE4620-PO-53159 
(1509). Na ff. 384–481 na jednoduché lince vodorovně rozdělený kruh, příčná čára a 
hvězda tvořená jednoduchou linkou, nejblíže WZIS AT3800-PO-161031 (1511), 
event. AT3800-PO-160943 (1507), AT3800-PO-160925, AT3800-PO-160867 (oba 
1508). Na fol. 494 ojediněle volská hlava, nad ní kříž s hadem, neurčena. Na ff. 495–
541, 589–667 medvěd ve dvou variantách, k nimž jsou blízké typy WZIS CH0870-
PO-84289, CH7740-PO-84569, AT3800-PO-84341 (všechny 1511), CH7740-PO-
84090 (1509), CH7740-PO-84230, DE6300-PO-84619 (oba 1512); resp. CH0870-
PO-84124, DE4215-PO-84106 (oba 1511), CH7740-PO-84042 (1510). Na ff. 615, 
623 ojediněle váhy v kruhu, s rovně zakončenými miskami, stejný tvar závěsu v 
podobě poloviny srdčitého lístku ale v databázích nezachycen. Na menších 
vevázaných lístcích filigrány rozřezané, na jednom z lístků fragment volské hlavy, 
nad níž je had. 
Skladba: VI (fol. I, 11) + (VI-3, fol. 20) + 5. VI (fol. 80) + (VI-1, fol. 91) + 2. VI (fol. 114 
bis) + (VI+2, fol. 128) + (VI+1, fol. 141) + 4. VI (fol. 188) + (VI+1, fol. 201) + (VI+1, fol. 
214) + 13. VI (fol. 370) + (VI+1, fol. 383) + VI (fol. 395) + (VI+1, fol. 408) + (VI+1, fol. 
421) + 6. VI (fol. 481) + (VI+1, fol. 494) + 5. VI (fol. 553) + (VI-1, fol. 564) + 7. VI (fol. 
658) + (V-1, fol. 667). Tři listy chybí za fol. 11, jeden za fol. 80 (vyříznut po provedené 
dobové foliace), jeden za fol. 554, jeden za fol. 665. Menší vevázané lístky tvoří ff. 
125, 127, 139, 198, 203, 381, 403, 412. V části od fol. 33 dále na koncích složek 
reklamanty, dochovány ve větší míře jen v poslední čtvrtině rukopisu, předtím jen 
ojediněle ve zbytcích. 
Psací plocha: Na ff. Iv–35v připraveno inkoustem zrcadlo o rozměrech 28 × 15,5 cm, 
na obou okrajích v celé výšce listu připraveny sloupce o šířce 1–1,5 cm, určené vlevo 
pro odsazení řádků jednotlivých zápisů a vpravo pro odkazy, vodorovný okraj 
vyznačen pouze nahoře. Zrcadlo o stejných rozměrech pro samotný text od fol. 36 
dále připraveno obdobným způsobem, pouze svislé okraje jsou vyznačené 
jednoduchou linkou. Prázdné sloupce o šířce 4–4,5 cm na vnějším okraji listů byly 
využívány k marginálním poznámkám, hojnějším pouze na ff. 635r–639v. Počet 
řádků na stránce proměnlivý, mezi zápisy často úmyslně ponecháván prázdný 
prostor, kromě toho také ponecháván prázdný spodní okraj listů o výšce cca 7 cm. 
Některé seznamy psány ve více sloupcích. Prázdná folia: I, 1v, 2v–3v, 4v–5v, 7–8, 
9v–10v, 11v–12v, 14–15, 16v–17v, 18v–19v, 20v, 21v–22v, 24v–26v, 27v, 29, 30v, 
31v–32v, 34, 67, 71v, 79–83, 86r, 88v, 91v–96v, 97v, 98v–100v, 102r, 103r–105r, 
106, 107v, 108v, 109v–110v, 113v–114 bis v, 116r–117r, 119, 124v, 127v–129v, 
131v–133r, 135, 137v–138r, 141v, 144–145 bis, 147–148, 153v, 162v–168v, 177v–
179v, 180v–182v, 185–192, 193v, 195, 198v, 200–201, 203v, 207–208, 212v–216v, 



217v, 232–236, 237v, 239v–240r, 245v, 265v–266v, 288v, 290v–297v, 301v–302v, 
306v–307v, 313–317, 318v, 353, 358v–359v, 364v, 384v, 385v, 389r, 390v–393r, 
469v, 473v, 474v–476v, 486v, 488v, 501v, 507v, 514–517, 552, 554–556, 578v, 
580v, 584v, 604, 612v, 615, 628v, 648, 658, 660v–661r, 662r, 664–667 (v části 
výpisů ze zemských desek ponechávány úmyslně prázdné listy za výpisky z 
jednotlivých kvaternů, zřejmě se počítalo s jejich doplňováním, k němuž ale došlo jen 
výjimečně, a to pomocí menších vevázaných listů). 
Foliace: moderní v dolních vnějších rozích listů, tužkou, asi z počátku 20. století. 
Chyby foliace: ff. 114, 145, 509 bis, fol. 656 ter. Na ff. 35r–497r aperturní foliace 
složená z písmene abecedy a římské číslice (jednotlivá písmena respektují věcné, 
příp. chronologické členění kodexu; horní hranice kolísá, nejvyšší číslo LII, poslední 
list Q XX), užitá k odkazům v rejstříku na začátku rukopisu. 
 
Písmo: ruka A: ff. 1r–663v, novogotická kurziva, nadpisy kaligrafičtější (bastarda, 
novogotická polokurziva); ruka B: fol. 28r, první řádek, fol. 506r, konec zápisu v 
rozsahu 14 řádků, novogotická kurziva; ruka C, fol. 28v, posledních šest řádků. 
Několika rukama 16. století psány také marginálie: jedna ruka psala dodatky na ff. 
40v, 41r, 42r, 46r, 111r, 118r, 122v, 123v, 140r, 146v, 170v, 283v, 285r, 308v, 349v, 
565v; druhá snad na ff. 342v, 398v, 400v, 415v, 421r, 436v, 438v, 439r, 455r, 457v, 
461v, 462v, 464r, 465v, 466r; další poznámky také na ff. 133v, 136r, 151r, 199v, 
290r, 311r, 320r, 635r–639v. Některé z marginálií mohou pocházet od rukou A nebo 
C. 
Výzdoba: na ff. 616r–628r rubrikace a červené iniciály o výšce jednoho až tří řádků 
textu, na počátku rejstříku (ff. 1–11) červené podtrhávání částí zápisů a protrhávání 
majuskul, na fol. 613r červené podtrhávání a žluté protrhávání, ojediněle 
vyznačování červeným inkoustem také na fol. 485v a 486r. V textu inventáře 
korunního archivu nákresy označení truhel s uloženými listinami. 
Vazba: Dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskem, výzdoba obou desek 
mírně odlišná. Na přední jsou trojitými linkami vymezeny čtyři koncentrické rámce, ve 
vnějším jsou pouze u vazů rostlinné motivy, v druhém jsou kolky s dvěma různými 
rostlinnými motivy, ve třetím a čtvrtém je stejný kolek s trojicí listů, ve třetím rámci se 
stopami zlacení. Přiléhající rohy dvou vnitřních rámců jsou spojeny diagonálními 
trojitými linkami. Kolky s trojicí listů a ozdobnými linkami rovněž ve středním poli. Na 
zadní desce jsou trojitými linkami vymezeny tři koncentrické rámce, dva vnější jsou 
stejné jako na přední desce, vnitřní je prázdný, jen s diagonálním spojením přilehlých 
rohů trojitou linkou. Ve středním poli kolky s rostlinným motivem a ozdobnými linkami. 
Slepotisková výzdoba vazby pochází z dílny EBDB w000134 (Laubstab negativ), jejíž 
činnost je doložena zhruba v rozmezí let 1482–1514, působila možná v Praze. Na 
obou deskách rohová deltoidní kování zdobená bombírováním a prosekáváním, 
které vytváří v části směřující do středu desky plastický trojlist, při rozích desek 
doplněná plochou puklou (na obou deskách po jednom kování dnes chybí); střední 
kování čtvercová, nakoso postavená, rovněž zdobená prosekáváním, s plochou 
puklou ve středu. Na přední desce kování podložena kůží. Zapínání dvěma 
nedochovanými řemínky s háčkovými sponami, kování na přední desce zdobena 
ornamentem imitujícím dříky písmen. Vazy na hřbetě ohraničeny a zdobeny linkami. 
Žlutě barvené ořízky, na přední několik pergamenových hledáčků. 
 
Podle zapsaných textů rukopis vznikl nejdříve v roce 1507, podle filigránů nejspíše 
kolem roku 1510. 



Na hřbetě částečně sedřený štítek s novověkým titulem „Co…nes“ (možná 
Constitutiones?) „… Bohemi…“, a na konci číslo (starší signatura) „N° (?) 352“. 
Na hřbetě štítek s částí současné signatury (2). Na předním přídeští exlibris 
Národního muzea s rukou dopsanou současnou signaturou. 
 
Za fol. 398 vložen papírový útržek o rozměrech 3 × 18,5 cm s fragmentem českého 
listu, jímž neznámý pisatel oznamuje panu Zdeňkovi, že se mu skrze Jičínské děje 
škoda; za fol. 666 vložen papírový útržek o rozměrech 2,5 × 7,5 cm s fragmentem 
českého textu psaného rukou 16. století. 
Na konci do rukopisu vlepen jeho přeložený a částečně slepený badatelský list (v 
digitálním dokumentu jeho viditelné části označeny jako fol. I) 
 
 
Literatura: František Michálek Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze I, 
Praha 1926, č. 359, s. 72; Michal Dragoun: Rukopisy s českým zněním 
Korunovačního řádu Karla IV., in: Martina Jamborová (ed.): Korunovační řád Karla 
IV., Dolní Břežany 2019, s. 21–36, zde zejm. s. 27–30. 
 
1r–663v: [Sborník zemského práva] 
Sborník převážně s ustanoveními zemského práva je založen na souboru, který měl 
pořídit nejvyšší komorník Jindřich z Hradce (F. Palacký: Dějiny národu českého v 
Čechách a v Moravě V/1, Praha 1865, s. 366). Z prvotní sbírky vycházejí tři dnes 
dochované rukopisy (tzv. Talmberský kodex, KNM I A 1; tento rukopis, mylně 
označovaný jako hořovický; rukopis Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 
13758) a nejspíše z ní vycházel také dnes pohřešovaný kodex uložený dříve v 
gersdorfské knihovně v Budyšíně. Žádná dvojice ze tří existujících rukopisů patrně 
nemá vzájemný vztah předloha a opis. Textově blízký Talmberský kodex byl 
využíván pro edice řady právních textů (zejména J. Emler (ed.): Reliquiae tabularum 
terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum 1–2, Praha 1870–1872; 
různé soubory sněmovních usnesení a listin uveřejňované v Archivu českém), v 
nichž je tak porůznu vydána i většina textů opsaných zde. 
 
1r–33r: [Rejstřík části rukopisu] 
Aby žádný jeden druhého nekaceroval ani haněl a jeden na druhého mocí aby 
nesahal, I XIIII. Aby žádný kradeného a lúpežného nekupoval, I XV. … × … Zboží, 
kteráž pro zlodějstvo na krále spadnú, ta král má moci s povolením panským dáti 
komu ráčí, D XXXI. 
Věcný rejstřík obsahující odkazy na dobovou foliaci rukopisu, není ale úplný – 
poslední odkazy se vztahují k části označené ve foliaci písmenem K. 
 
35r–48r: [Ondřej z Dubé: Výklad na práva země české (Práva zemská česká), čl. 10–
105] 
Práva země české. Právo země české zemské dávno nalezené ještě od pohanstvie a 
najvíce od Přemysla Oráčě a od těch pánuov, kteříž jsú té chvíle byli. A toho jest jistý 
duovod … × … odhádanie jinde nečiň, než kdež jest zvod a panovánie, aby právo ku 
právu zjednal. 
F. Čáda (ed.): Ondřeje z Dubé Práva zemská česká, Praha 1930, rkp. uveden jako č. 
30 na s. 101, obsahuje pouze text bez nálezů a na některých místech je doplňován z 
pohledu pozdějšího komentátora; v edici s. 123–162. 
 



48r–48v: [Formulae iuramentorum] 
Iuramentum pro negativa. Na tom přísahám, že sem se stavěl Václavovi Zmrzlíkovi 
ten den na svatého Jiří, když jsem se stavěti měl … (48v) Iuramentum, quod datur 
domino vel clienti aut alteri hominum, qui elligitur in examinatorem, hoc est za 
frzuchara pro Montibus Cuthnis. Přísahám pánu bohu, všem svatým, pánuom, 
rytieřóm i zemanóm i vší obci, chudému i bohatému královstvie českého … × … 
jakožto dobrý člověk, tak mi buoh pomáhaj i všichni světí. 
 
49r–54v: [Officium circa tabulas terrae] 
Nota, que occurrunt circa officium minorum tabularum. Item pro debito maiori trina 
citacio. Pro debito fideiussorio maiori trina citacio. Pro debito fideiussorio dotali maiori 
III citacio … × … sed dotalicium non tenet nisi poneret disbrigatores. 
CIB II/2, s. 257–283, v rkp. končí článkem 179, hořovický rukopis je uveden mezi 
prameny na s. 256 s písmenem c. 
 
54v–55v: [Formae iuramentorum] 
Forme iuramentorum. Na tom přisahám, jimž mě P. vinní, bych se jemu v jeho dědiny 
uvázal bezprávně, tiem sem jemu vším nevinen … (55v) De suscepcione. Na tom 
přísahám, jímž mě N. vinnie, že když Io. de S. učinil jemu škodu svú mocí bezprávně 
na krále Václavově králově českého dědině … × … tiem sem jemu vším nevinen, tak 
mi buoh etc.  
Část vydána v CIB II/2, s. 331–332, hořovický rukopis je uveden mezi prameny na s. 
331 s písmenem c. 
 
55v: [De distributione pecuniarum inter beneficiarios] 
Peccunie dominacionum sic veniunt distribuende. Primo cuilibet beneficiario danda 
est equa porcio incluso purgkgravio Pragensi … × … item omnia vadia recognita 
pertinent ad beneficiarios subcamerarii nec debent deleri sine eius consensu et 
voluntate. 
Vydáno v CIB II/2, s. 354–355. 
 
55v–60v: [Diversae formae querelarum] 
Secuntur diverse forme querelarum. Conqueritur pro debito decem marcarum argenti 
minus lothone, quia ei tenetur pro equis et diversis kupecstvie, což sta spolu utiežila 
… (60v) Quia se intromisit sine iure et tenet hereditatem eius dotalem obligatam in 
S., in qua hereditate habet C marcas argenti … × … et ipse penes eam illam 
traduccionem suscepit. 
Vydáno v CIB II/2, s. 312–325 (tento rukopis neuveden). 
 
60v–62v: [Formae querelarum] 
Secuntur alie forme querelarum. Actor iurat vel ille, qui nominatur póvod pro eo ante 
et reus postea iurat in eadem verba et habet duos purgatores … (62v) Querela 
quando quis Iudeus citat ad litteram IIIa citacione pro hereditate. Quia se intromisit et 
tenet sine iure hereditatem eius obligatam in B. … × … et potuit obligari in XX 
sexagenis grossorum debiti principalibus damnis et usuris. 
 
62v–63v: [Processus iudiciarius]  
Nota processum cause, quando aliquis citat aliquem pro damnis maioribus. Monicio. 
Ibi citatus in testacione citacionis non astitit, terminus monere ad in crastino Ieronimi, 
ibi de mandato dominorum baronum dominus N. prothonotarius tabularum … (63v) 



Dominacio pro nezprávu. Anno domini etc. Io. de N. cum camerario W. dominatus est 
in hereditatibus Io. de S. … × … in censu sancti Georgii preteriti propter impedimenta 
predicta pleno iure. Relacione eiusdem etc. 
 
64r–66v: [Právní ustanovení] 
O uvázanie s komorníkem. Item uvázanie s komorníkem takto podle práva má býti. 
Od starosty komorničieho, ješto on v svá registra má zapsati, dán jest komorník … × 
… Item jest toto za právo. Kdyby kto koho pohnal a toho pohnaného král pro svú 
potřebu anebo pro zemskú poslal a král dal to úřadu znáti, že nemá své pře proto 
ztratiti. 
Ustanovení jsou většinou založena na Výkladu na práva země české Ondřeje z 
Dubé. 
 
68r–68v: [Ustanovení o poplatcích] 
Nalezeno a ustaveno, jakož jest bylo od starodávna bráno od desk. Od kopy groš a 
potom z milosti ode sta kop grošů kopa. Nynie páni a zemané učinili, aby bylo bráno 
ode sta kop padesát grošuov … × … Item od othádanie I kopa grošuov. 
 
68v: [Ustanovení o právní příslušnosti sporů] 
Item měšťané ve vší české zemi, kteříž mají na dědinách svobodných na zemi, ti aby 
byli pohoněni ku právu zemskému o dědiny, o věna, a povinni sú státi a odpoviedati k 
žalobám. 
 
69r–69v: [Ustanovení o poplatcích] 
Jiný řád u desk. Najprve kto komu vloží trh, úředníci berú od sta kop jednu kopu gr. a 
druhý spustí X gr. A jestli že jest chudý, spustí jemu polovici … × … pakli póvod 
požiena a nevysvědčí póhonu, tehda vinna na něm, totiž na póvodu. 
 
70r: [Ustanovení o poplatcích] 
Jiný řád o braní od desk. Najprve od trhu ode sta LIIII gr. Od každé ss. 0,5 gr. Item 
od desieti kop VIIII gr. … × … a po odhádanie do dvú nedělí muož odpor udělati, 
chceli etc. 
Podobný text vydán v CIB III/2, s. 204–205 (tento rukopis neuveden). 
 
70v: [Ustanovení o poplatcích] 
Páně právo u úřadu desk zemských toto jest. Item od vkládanie ve dcky od trhuov, 
od věn, od spolkuov, od poručenstvie, od rozdieluov … × … ale miestopísař má jeho 
diel třetí v zvodech, jakož jest to prve bylo. 
Část textu vydána v CIB III/2, s. 205–206 (tento rukopis neuveden). 
 
71r: [Ustanovení o poplatcích] 
Jiný řád, co se od desk béře i od jiných práv, a to za krále Vladislava. Item najprve od 
trhu, ktož komu trhem klade ode sta kop grošuov českých, padesáte gr. čes. a písaři 
IIII gr. alb. … × … Item jestliže by král co komu dával dskami, buď i něco manského 
neb od královstvie, tu pánóm úředníkóm vyšším XL gr. a místopísaři I sexagenam gr. 
 
72r–72v: [Ustanovení o poplatcích písařům desk zemských] 
Najvyšiemu písaři samému. Item ktož zapisuje většie zápisné dcky, kdež se zapisuje 
výš sta kop, tu se dává ode sta kop gr. XII gr. a písaři menšiemu od každé osoby, 



kolikú koli osobám zapisuje, vždy IIII gr. … × … Item miestopísaři od každého 
odhádanie I sex. gr. buď malá summa neb veliká. 
 
72v–73r: „Důchodové písaře menších desk, totjiž mistra Prokopa“ 
Item od čtení zápisuov I gr. Item od čtení nálezuov aneb v památných knihách, tu IIII 
gr. od každého čtení … × … Item písař od menších desk, totjiž mistr Prokop béře 
polovici památného, když úředníci menší soudí. 
 
73v–75v: [Ustanovení o poplatcích úředníkům a sporech] 
Tito jsú duochodové, kteříž jdú na miestokomorníka, na miestosudieho, na 
miestopísaře, na písaře menších desk, na úředníka králové, na úředníka 
podkomořieho. Item od zvoduov, od každého kraje LXXV gr. totjiž od prvnieho a od 
druhého tolikéž tak … × … k tomu žádný práva nemá ani úředníkóm menším, ani 
žádnému jinému nic nemá dáno býti. 
 
76r–76v: [Ustanovení o poplatcích] 
Hec Blasius. Item když se kto s komorníkem uvazuje, beru k sobě a přijímám XXI gr., 
dávám komorníkóm XV gr. … × … toliko když se s ostatními póhony jim jeti dostalo, 
tu sobě jim opraví. 
 
77r–78v: [Smlouvy] 
Zpráva na úmluvu, kterak býti má dána. Jsú v tom rozdielové. Da monicionem a 
Iohanne Wlassimsky de N. Wenczeslao de A. ob indisbrigacionem hereditatum … × 
… iure regio iuxta forum etc. 
 
84r: „Zahájenie súdu“ 
Já tento soud zahajuji boží mocí, matky božie mocí, všech svatých mocí, 
najjasnějšieho knížete a pána, pana N. krále českého mocí … × … pakli kto skutkem, 
jdi mu na hrdlo. 
 
84v: [Ustanovení o krajích] 
Krajuov jest dvanádct. Najprve Kúřimsko, kmet purkrabie pražský nebo Kunštát nebo 
jeden z Dubé nebo z Šternberk … × … pro puotky a žaloby před panem kmetem. 
Úvodní část o krajských úřednících vydána z textově blízkého Talmberského 
rukopisu v CIB II/2, s. 97–98. 
 
84v: [O zasedáních soudu] 
Item páni zemští mají z práva jeti k súdu ke dckám třikrát do roka a tu na každé roky 
mají z práva seděti tři dny … × … mohú súditi jiné věci etc. 
 
85r–85v: „O puohoniech“ 
Z zlodějstva jeden puohon, též právo pohoniti, jakož zplna právo veda … × … a 
útoku nemuož žádný vložiti poručník pře, než sám kohož se pře dotýče. 
 
87r–91r: [Zápisy zemských desek z doby vlády Jana Lucemburského] 
Počínají se nálezové českého krále Jana Slepého. Primo Zdislai, A II, III. Barones 
inter Wok de Kowar, Plichta de Adlar, Plichta de Rozdielowicz, Albertus de Krir … × 
… Anlka de Lubkowicz conqueritur super Ludek, quia raptam opressit et violavit 
virginitatem eius multis plagis afficiens, VI apertis et XII lividis. 
 



97r–108r: [Zápisy zemských desek z doby vlády Karla IV.] 
Acta temporibus Karoli imperatoris Romanorum. (98r) Secundo Zdislai, K XVI. Když 
mezi Dětřichem z Mančic puovodem s jedné a Jenišem a Bětú mnohokrát 
poháněných s strany druhé o dědicstvie v Mančiciech … (108r) Serenissimis 
princeps et dominus, dominus Karolus, Romanorum imperator et Bohemie rex 
ordinavit, disposuit et mandavit, quod barones regni Bohemie presideant … × … 
Petrus de Costi dictus de Wartmberg, magister curie imperialis. Actum anno ut supra. 
 
109r–162r: [Zápisy zemských desek a další právní ustanovení z doby vlády Václava 
IV.] 
Temporibus regis Wenceslai. (111r) Primo Procopii, S primo. Barones testem 
levaverunt et dederunt pro iure obtento contra dominum regem. Actum anno domini 
M CCC LXXXIII sabbato quatuor temporum Quadragesime … (162r) V bielých 
dcskách puohonných za krále Václava na konci knieh, co má komorníkuom od 
kterého kraje, kdež pohánějí, dáváno býti. Pražský V gr. … × … Klatovský, plzenský, 
střiebrský, sušický, ti dávají pražskému komorníku XV gr. a druhému X gr. 
Zde také úvod Výkladu na práva země české Ondřeje z Dubé (F. Čáda (ed.): 
Ondřeje z Dubé Práva zemská česká, Praha 1930, čl. 1–9, ff. 149r–152r), dvě části 
soudního řádu (ff. 152r–153r) a paměť o zemských mírách z roku 1407 (fol. 153r). 
 
169r–184v: [Zápisy zemských desek z doby vlády Zikmunda Lucemburského] 
Temporibus Sigismundi imperatoris. Quarto Mathie, A II°. Anno domini M° CCCC 
XXXVII feria secunda ante Purificacionem Marie serenissimus princeps et dominus, 
dominus Sigismundus, Romanorum imperator semper augustus, Hungarie, Boemie, 
Dalmacie, Croacie rex etc. fecit et constituit beneficiarios Pragenses maiores et 
minores … (184v) Heress de Brzezowe citat Albertum de Brzezowe etc. quia se 
intromisit ei sine iure et tenet hereditatem eius … × … actum coram dominis 
Zbinkone archiepiscopo Pragensi, Hynkone Krussina supremo burgravio Pragensi. 
 
193r–231v: [Zápisy zemských desek z doby vlády Ladislava Pohrobka] 
Temporibus Ladislai regis. (194r) Secundo Ioannis Daupovecz, A XIIII. Jan z Hradce 
vyznávám tiemto listem všem, ktož jej uzřie nebo čtúc slyšeti bude, že znamenav 
rozličné ruoznice mezi přátely mými … (231v) In flaveo citacionum, in memoriis, K IX. 
Ladislaus dei gracia etc. de plenitudine potestatis sue et gracia speciali Iohanni de 
Tazowicz et de Niemczicz hanc graciam fecit specialem … × … et Iohannes iunior de 
Dieczin refferentes predicta etc. Actum anno domini M CCCC LIIII° feria V ad vincula 
Petri. 
 
237r–301r: [Zápisy zemských desek a veřejná akta z doby vlády Jiřího z Poděbrad] 
Temporibus Georgii regis Boemie etc. (238r) Secundo Iohannis Plana, 2° folio. 
Georgius dei gracia Boemie rex etc. de plenitudine potestatis sue et gracia speciali 
Hermano et Henrico fratribus de Nova domo filiis olim Iohannis ibidem … (301r) Já 
Burian z Lažan a na Bechyni tiemto listem všem vuobec a všudy vyznávám, jakož 
vysoce duostojný v Bože otec a pán, kněz Jošt a biskup vratislavský etc. … × … aniž 
muož navrátiti nižádné právo duchovnie ani světské. Toho na potvrzenie a zdrženie. 
 
303r–508r: [Zápisy zemských desek, sněmovní usnesení, veřejná akta a různé listiny 
z doby vlády Vladislava Jagellonského] 
Item léta božieho M CCCC LXXIIII°, jakož sněm v Benešově najjasnější králova 
česká etc., pány řediteli i jinými pány, rytieřstvem a městy obojie strany držán byl 



první neděli v postě i takto jest obapolně zjednáno a zřízeno, jakož níže sepsáno jest 
… (507r) V kvaternu trhovém léta M V° IIII v úterý před svatým Bonifaciem. V té při, 
kteráž jest mezi Šebestiánem Šlikem z Holajče s jedné a rytieřstvem, many kraje 
loketského, měšťany loketskými a varskými strany druhé … × … jej Albrechta při tom 
zuostavit ráčí, dali památné. 
 
509r–513v: [Předsedající zasedání zemského soudu 1387–1460] 
Barones iudicio presidentes anno domini M CCC LXXXVIII quatuor temporum 
Quadragesime. Procopius marchio Moravie. Andreas de Duba, supremus iudex. 
Henricus Škopek de Dubé, supremus camerarius … (513r) Secundo Plana, G IIII. 
Barones iudicio presidentes. Serenissimus princeps et dominus, dominus Georgius 
Boemie rex etc. Henricus de Michalowicz, supremus camerarius. Zbinko Zajiecz de 
Hazmburg, supremus iudex … × … Ioannes Řepa de Neweklowa. 
 
518r–553v: [Regesta trhových zápisů duchovních zboží] 
Ad comunia templa. Primo Nicolai, V XXVI. Nicolaus de Lipan vendidit ecclesie in 
Viticz quatuor sexagenas grossorum. Eodem, T XXII. Philippus de Slepoticz vendidit 
ecclesie in Choczna. … (553r) XII Adalbertum. IIII Ambrosium. XIII Annam vel 
Laurencium … × … XIIII Zacz. II Zderaz. 
Na fol. 553r–553v rejstřík. 
 
557r–581v: [Inventář archivu České koruny s doplňujícími dokumenty] 
V truhlici pomykací s takovým znamením jsú v ní tito listové. Majestát ciesaře Karla s 
zlatú bulí a českého krále, když má král korunován býti, aby arcibiskup pražský, 
kterýž by ty časy byl, aby mazal na královstvie české. Datum tomu listu M CCC XLVII 
… (579r) Léta božieho M CCCC LXVI ve čtvrtek po svatém Remigi pan Zdeněk z 
Švamberka s jinými pány a zemané k tomu vydaní seděli jsú na ohledávanie práv a 
listuov a desk, což se svobod zemských dotýče … (581r) Clemens biskup, sluha sluh 
božiech k věčné paměti. Jasných osob žádostem zvláště těm, kteříž poctivosti 
svatých hledí … × … v nemilost buoha všemohúcieho a svatých Petra a Pavla 
apoštoluov jeho znaj se upadnúti. Datum Avinone II Nonas Maii pontificatus nostri 
anno quarto. 
J. Hanousková: Česká koruna a král v představách české šlechty na přelomu 
středověku a novověku (Registrum desíti truhlic Matouše z Chlumčan jako pramen k 
politickému myšlení české šlechty), diplomová práce Ústavu českých dějin FF UK, 
Praha 2009, zejm. s. 39–62.  
Samotný inventář byl podle obsahového rozboru sestaven v 90. letech 15. století, 
nejdříve v roce 1491, připojené dokumenty (zpráva stavovské komise o zemských 
svobodách z roku 1466 a část buly papeže Klimenta VI.) byly převzaty ze staršího 
inventáře z let 1466–1467. Zpráva stavovské komise je vydána mj. z Talmberského 
rukopisu v AČ 5, s. 362–364. 
 
582r–614v: [Zápisy zemských desek, sněmovní usnesení, veřejná akta a různé listiny 
z doby vlády Vladislava Jagellonského] 
Item kříž veliký zemský zlatý, v kterémžto kříži svrchu jest kámen smaragdus veliký a 
pod tiem smaragdem dvě perle veliké … (614r) Toto jest přípis toho listu, kterýž jest 
pan Šelmberk kancléř přimlúvacieho vydal o ouřady všem třem pánuom. Najjasnější 
králi etc. Došlo jest mne, že by pan Jenec najvyšší purkrabie pražský, znaje sešlo[s]t 
svú  a léta svá … × … pan Špetle, pan Chmelický, purkrabie Hradu pražského, pan 
prokurátor. 



 
616r–628r: [Korunovační řád Karla IV.] 
Řád korunovánie krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, s kniežími a s 
šlechtici provodí kníže, ješto chtie králem korunovati, na Vyšehrad … × … Blažený 
muž, jenž neodstúpil po radě nemilostivých etc. Finis. 
M. Jamborová (ed.): Korunovační řád Karla IV., Dolní Břežany 2019, edice s. 85–
125. 
 
629r–663v: [Zápisy zemských desek, sněmovní usnesení, veřejná akta a různé 
listiny, převážně z doby vlády Vladislava Jagellonského] 
Vladislav z boží milosti uherský, český král a markrabie moravský etc. Urození a 
stateční, věrní naši milí. Jakož vás s obú stran tajno není, než obojím dobře vědomo 
jest o těch ruoznicéch … (663v) Vladislav z boží milosti uherský, český etc. král a 
markrabie moravský etc. Slovutný náš věrný milý, věz, že jest nás došlo … × … ex 
proprio regie maiestatis mandato. 
Zde také opsány nejmladší texty pocházející z roku 1506 (dokumenty Maxmiliána I. a 
Vladislava Jagellonského, ff. 643v–647v; výpis ze zemských desek, ff. 659r–660r), 
na fol. 663r uveden letopočet 1507. 
 
X 360 
SX II C 3 
FX 1654-97. ll. 84. 20 x 31,5 cm, not. váz. 
TX Sborník písní třebešického kantora Václava Felixe Jankovského. 
PX Písně věnovány Pardubickým většinou a Rosickým, autor podepsán na l. 76'. Dar 
Al. Gallata 9. XII. 1859. 
(Písně) 
 
X 361 
SX II C 4 (23 E 1) 
FX XVII. str. 246. 20 x 31 cm, vaz. nová. 
TX Ctibor Tovačovský z Cimburka. Kniha tovačovská (ruk. Hauserův). 
PX Název: Zřízení staré zemské, kteréž slove knížka p. Ctibora Tovačovského. Po 
str. 203 zhruba shodno s vydáním V. Brandlovým (kap. 198), pak dodatky listinné z 
1406-1502 (str. 233), posléze mezi dodatky rodinné většinou zápisky opavského 
vasala hraběnky Thurnové z 1644-65, podepsaného asi na str. 1: Mikulás Vohr ... 
Zde též z XIX1. st.: Jos. Hauser, curati Perucensis. 
 
X 362 
SX II C 5 (I C 9, 217) 
FX XV. ll. 233. 22 x 31 cm, vazba nová. 
TX Mammotrekt. 
VX 1-184'. Biblický mammotrekt. Začátek chybí x (žalmy) dedit ille. Amen. 
VX 185-7. Epistola b. Dionisii ad Thimoteum de morte ... Petri et Pauli. Salutate x 
semper et in sec. sec. amen. 
VX 187'-230. Liber dyalogi ss. Johannis Crisostomi et Basilii. Michi quidem x recipias 
in habitaculum. amen. 
VX 230'-31. Tractatulus de norma vivendi sacerdotum. Expedit, ut presul sit 
simplicitate columba x antiquus subvertere nititur hostis. Pak drobné výpisky. 
VX 231'-3. Bernardi libellus de cura rei familiaris ... Generoso militi x sue damnabilis 
senectutis. 



VX 233. B. Jeronimi epistola ad Nepocianum. Petis a me x konec chybí. 
PX Na přídeští drobné výpisky, na hřbetě zlomek misálu z XIII/XIV. Z Dobrovského. 
Srv. Jungm., Hist. III, 3. Flajšhans, Klaret I, str. XVII. 
SX – II C 5 

TX – Mamoterctus s českými glosami. 

sec. XV. 

 
X 363 
SX II C 6 
FX 1588. XVII. ll. 140. 20 x 31 cm, st. vazba opr. 
TX Postylle Gregora Žarnovca první díl. 
PX Na okraji poznámky Mik. Drabíka, z nichž výtah v H. Hrubého popise postily v LF 
1897. 268-71. Z Drabíkových. II. díl v Těšíně (A. Frinta ČČM 1919 259). 
 
X 364 
SX II C 7 
FX ok. 1420. str. 248. 22 x 33 cm, vaz. nová. 
TX Kancionál jistebnický. (Jistebnice) 
VX Píseň Ktoz gsu boží bojownici je na str. 87. 
PX Posledně popsal Z. Nejedlý. Dějiny zpěvu husitského (1913) 371 a d., v přílohách 
pak většinou otiskl. Srv. F. M. Bartoš. Kniha Z. Nejedlého o husitské písni a 
bohoslužbě (1915) 20/2. O nejstarším nápěvu písně Jesu Kriste štědrý kněže a jeho 
vztahu k Husově variantě Frant. Mužík v Acta Universitatis Carolinae 1958, 
Philosophia et historica, No. 1, pag. 31-53. Dnešní literární historie klade vznik J. k. 
do poloviny 15. stol. jako opis starší předlohy pocházející z let dvacátých 15. stol. 
Srov. Dějiny české literatury I. Praha 1929, str. 238 a další. Dar faráře Schullera 28. 
II. 1874. 
Brodský, s. 17 
 
X 365 
SX II C 8 (2 G 2) 
FX XVI. str. 368. 20 x 31 cm, st. vazba. 
TX (Sixt z Ottersdorfa. Akta nebo knihy památné.) 
PX Částečně vyd. volně Zimmermann. Příběhové Ferdinanda I. (1820) a zpracoval 
K. Tieftrunk. Odpor stavů českých proti Ferdinandovi r. 1547 (1872), výňatky ve 
Výboru II. 1377 a d. [Vydání kritické chystal Jos. Teige v Pramenech dějin českých, 
lidově pak vydal ve Světové knihovně 1919. Týká se sign. III A 10.] Na přídeští 
podpis F. L. Čelakovského, na str. 1. razítko Vojtěcha Juhna. Nejspíše ruk., jejž K. J. 
Erbenovi poslal Ant. Krejčí 17. VIII. 1847 (K 6, 319). 
 
X 366 
SX II C 9 
FX XV. ll. 172. 13 x 28 cm, pův. vaz. s kováním. 
TX Kniha magdeburských distinkcí (Liber distinctionum). 
TX Tyto kniehy jsú kniehy vikpildie práva sasického řádu, jakož Majdburg požívá a 
Halešené. Buoh ostavil dva meče k uobraně na zemi svatého křěsťanstva x musí ... 
jeho dědicuovi proto odpoviedati, amen. 
PX Na l. 1-28' přehled obsahu. O knize H. Jireček. Život právnický v Čechách (1903) 
210-1. Po I. c. XXIII. 1 z kusého a pozdního ruk. jevíčského vyd. Prasek v Časopise 
mor. musea zemského 1912. 124-55. Výměnou s obcí táborskou. 



(Právo) 
 

SX – II C 9 

TX – Práva Sasického řádu, jenž Magdburg jich požívá. 

XV. st., ff. 179 

PX – Končí: „A mu∫y tomu aneb kazdemu geho dyediczuowy proto odpowiedaty. amen. (Jiným, pozdějším 

písmem:) Protoz tomu w∫∫emu konecz.“ Rukopis psán v prvé čtvrti XV. století písmem pěkným.  

PX - Výměnou od města Tábora za přepis nejstarší knihy Táborském která se nalézá v archivu musejním. 

SX – II [C] 9 
TX – Legendy i rozličné starobylé básně. 

 
X 367 
SX II C 10 
FX ok. 1445. ll. 233. 12,5 x 30 cm, vazba pův. 
VX 1-27'. Beneše z Hořovic překlad kroniky Twingerovy z Könighofenu (Římská 
kronika aneb Martimiani). Tuto sě počíná acces nebo přístup na kronyku Martimiani. 
Nalézají psáno latině ... Prvnie capitolum, kak jest bón svět počal x (Pak Cambisses 
a Judith) čímž on kázal. amen. Jungmann II. 73. 
VX 28-81. Tuto sě počíná celá kronyka o velikém Allexandru. Najmúdřejší zajisté 
Egiptští x (c. XLVI) března toho měsiece. Pak registrum po l. 84'. Z jiného ruk. vyd. F. 
Prusík v Kroku 1894. 84-1897. 84. 
VX 85-156'. Tuto sě počíná kapitolum druhé (kroniky Königshofenovy) a praví o 
všech římských králích a o ciesařích x (král Václav) od božého narozenie tisíc tři sta 
sedmdesát šest let. 
VX 157-225. Cestopis Jean de Bourgoigne t. zv. Mandevilly v překladě Vavřince z 
Březové. Tyto knihy pravie o jednom rytieři, jenž jest byl veliký lantfareř nebo jezdec, 
o němžto mnoho slýcháno jest, že téměř vešken svět zputoval a zjezdil jest x (stý a 
jeden a dvacátý rozdiel) v nebeském království. Amen. Skonány jsú tyto knihy v 
Soběslavi den sv. Havla l. od nar. božného 1445 amen. Vydání Fr. Šimkova v 
akademické Sbírce pramenů I. ř. I. č. 9. (1911) text A. (úv. VIII). 
VX 225'-33'. Katónova mravná naučení. Katho mistr byl veliký x chciť tě rád nad sě 
chváliti anebo mieti etc. Chvála bohu, Patera. Rukopis svatovítský. 192-278 srv. úv. 
XXXVII. č. 4. 
PX Na přídeštích dvojí souč. rybniční účet: impense in piscina Žar, a ex libris:Václ. z 
Rovného. Z Neuberských. 
SX – II C 10 
TX – Martimiani. 

PX – Obsahuje: a) Kronika Martimiani. (ff. 1-27). Jung. str. 32)II 73).  b) Kronika o velikém 

Alexandru. (ff. 28-84). Jung. str. 68 (III 21).  c) Kronika o všech římských králích a cesařích, 

kterak sú své žiwoty vedli. (ff. 85-156). Jungmann.  d) Jana Mandevilly cesta po světě (ff. 

157-225) (II 79) 

PX – Končí: Skonany g∫u tito knihy w Sobie∫lawi den ∫wateho hawla leta od narozenye ∫any 

bozzie. 1445. 

 
II C 11 
XVII1, Čechy, … 
… Kancionál 
koupí od doc. Jakuba Wienera 2009 (90 000,-Kč) 
 
X 368 
SX II D 1 a (324) 



FX 1460. ll. 280. 12,5 x 31,5 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Jan Rokycana. Výklad kanonik. 
TX Nunc accedit liber VII canonicarum (l. 144) x (canonica Jude) in requie opulenta. 
In festo Agate sunt canonice finite currente a. 1460. 
PX Viz dále. F. M. Bartoš: Lit. d. M. J. Rokycany, str. 47, č. 43. (Gr.) Ze 
Stentzschových. 
Brodský, s. 18 
 
X 369 
SX II D 1 b (dříve musej. XIII C 13) 
FX 1466. ll. 560. 12,5 x 31,5 cm, s inic., pův. vaz. se sponami. 
TX Jan Rokycana. Výklad epištol Pavlových. 
TX (Začátek, epištoly ke Korinthským, chybějí.) Prologus ad Gallatas. In exordio 
huius epistole querendum est x deus per omnia sec. sec. A. d. 1466 finite sunt 
epistole. Pauli ap. ad Hebreos sabbato ante memoriam egregii predicatoris s. mem. 
Joh. Hus per manum Johannis cognomine Kratochvilník. Epištoly k Thessalonickým 
dopsány feria VI magna ... 1466 (l. 296). 
PX Na přídeští: post mortem liber convertatur in pauperes iuxta premissa. Pak: Hic 
liber et alter eiusdem generis (tuším II D 1a) collecturae Rokycanitanae sorte mihi 
obvenit post mortem d. Nicolai, parochi Lacustris, et adscriptus est per me solenni 
bibliothecae domus Caesarianae a. d. 1541. M. Joa. Hortensius (Zahrádka). O díle 
ČČM 1919, 9. F. M. Bartoš: Lit. d. M. J. Rokycany, str. 47, č. 42. (Gr.) Dar městské 
rady jindřichohradecké 1866 (ČČM 1866 54). 
Brodský, s. 18 
 
X 370 
SX II D 2 
FX 1844. ll. 82. 
TX J. A. Dundr. Přepis budyšínského rukopisu Štítného Řečí besedních. 
PX Vyd. M. Hattala v akademické Sbírce pramenů I. ř. I. č. 1 (1897). Pořízeno 
nákladem musejním. 
 
X 371 
SX II D 3 (23 C 1, 684) 
FX XV. ll. 307. 21 x 28,5 cm, s iniciálami, st. vazba opr. s kováním. 
TX Sborník městských a zemských práv, kdysi Jos. Devotyho. 
VX 1-29. Rejstříky. 
VX 24. Constitucio tempore ser. d. Sigismundi imperatoris a. d. 1437 in quatuor 
temporibus quadragesimalibus edicta ... Nalezeno a ustanoveno x byli vracováni. AČ 
II, 387. 
VX 29-36. T. zv. práva soběslavská s názvem: Statuta civium civitatis Pragensis. 
Vydání Schranilova (viz ruk. I E 3 s. 331) text M. 
VX 36'. Pozdější výpisky ze Starého zákona. 
VX 37-220. (Liber distinctionum.) Tyto kniehy jsú kniehy u vikpildie práva sasického 
řádu, jakož Majtburg požívá a Hališené ... Buoh ostavil meče x každému jeho 
dědicovi odpoviedati. Srov. ruk. II C 9. 
VX 221-48. (Ondřeje z Dubé výklad na) zemské právo české. Právo zemské české 
jest dávno nalezené x vnově úřad přijal. Jireček II. 2. 361-86. Ondřeje z Dubé Práva 
zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 96-7. (Gr.) 



VX 248-72. Kniha rožmberská. Ktož pojme comorníka x kúpil se vší zvólí t. 70-93 (§ 
1-200). 
VX 272-92. Řád práva zemského. Kdyby kto chtěl z hlavy x z svých vlastních 
dědických. t. 199-255. 
VX 292-4. Třináct kapitol Maiestatis Carolinae česky. 
VX 294-307. Řád ustavenie české Coruny, ciesařem Carlem potvrzený. Pomoz, milý 
Hospodine x v jednotě spolu přěbývali. Maiestas Carolina § 1-38. 
VX 307. Formule a pokyny o přísaze. Na tom přísahám x přísahy nesnadně ztratiti 
móže. 
VX Od l. 221 tvoří kusy ty svod o 303 kap. s názvem: práva zemská a panská země 
české o všelikerakých věcech. 
PX Vlepeny dva perg. listy neumovaného misálu z XII. st., napřed popsané 
seznamem nymburských privilegií z XV. st. Dar Jos. Devotyho I. 1821 (K 1, 96a). Viz 
též V. Hanka v Rozboru stč. liter., str. 162-163, č. 23. 
(Práva) 
Brodský, s. 19 
SX – II D 3 

TX – Prawa Rozmberska: Ktoz poyme Komornika &. 

PX – Viz: Prawo zemské slezke. n. [v]iii. 

SX – II D 3 

TX – Práwa Sobieslawská a Statuta civium Pragens. 

PX – Vide: Prawo zemské slezké., f. 1[9]; Knizky o čtyřech ctno∫tech., f. 67. 

SX – II D 3 

TX – Prawo zemské slezské w šestery knihy rozděleno: Tyto knihy gsu knihy o Wikpildie pwa Sasickeho & in 

fine a musí tomu aneb kazdemu geho diedicowi odpowiedati. 

XV. st. 

PX – Připsáno giných práw wjce a sice zpředu. b. iv: Constitutio Sigismundi imp. anno 1437. b. i[c]: Prawa 

Sobieslawska a statuta cinium pragens. m. i: Zemské prawo czeske. n. viij: Prawa Rozemberska. o. [c]ij: Rzad 

prawa zemského. p. [c]ij: Niektere czlanky z Majestatu Karlowa. 

 
X 372 - Ausgescheiden Praes. Z. 2062/42 
SX II D 4a 
FX 1640. ll. 75. 19,5 x 30,5 cm, vazba pův. 
TX Ferdinanda III. na obnovené zřízení zemské ... deklarací a novelly. 1640. 
PX Z Kolovratových. 
 
X 373 
SX II D 4 b 
FX 1640. ll. 61. 18,5 x 27,5 cm, v obale. 
TX Ferdinanda III. na obnovené zřízení zemské deklaratí a novelly. 
PX Konec chybí, na tit. l. podpisy majitelů souč. a z r. 1708 a 9. 
 
X 374 
SX II D 5 (23 E 5, 728) 
FX poč. XVII. ll. 76. 19,5 x 30,5 cm, seš. 
TX Moravský právní sborník. 
VX 1-54. Acta a ortelové právní, z práva vyžšího Brněnského vyšlé a na právo města 
Vyškova a na práva dule psaných měst přěd drahně lety odeslané. 
VX 55-6. Odpověď od J. C. M. Rudolfa druhého velkým poslóm od krále Perskýho v 
Praze l. 1600 skrz Barviciusa sekretáře. 
VX 56'-8. Závěť kr. Vladislava II. (1516) srv. Palacký. V. 2. 302. 
VX 58-9. Vejpověď J. M. C. mezi Štefanem Kučerau a Olomoučany 23. II. 1596. 



VX 59-65'. Snešení velikých poslův ... o vysvobození od Poláků z vězení Maximiliana 
arcikn. Rakauského. V Bytomi a Bendzinie 9. břez. 1589. 
VX 66-7'. Snešení B. M. L. z J. M. arcikn. Matyášem 19. č. 1608. 
VX 68-72'. Znamenají se vejvody rodu ... p. Lukáše Dembinského z Dembině, na 
Střílném a Heruticích, hofrychtýře práva manského knížětství biskupství 
Olomúckého, které v originálích ... zůstávají, kteréž taky páni z kapituly Olomaucký 
moravskau řěčí zvidimovali. 
VX 73. Insignia ... d. Luce Dembinsky de Dembina. Epigramma. 
VX 74. Forma sive processus electionis episcopalis. Lat. zpráva o volbě Jana 
Mezouna biskupem olomouckým 13. ún. 1576. Pouze začátek. Srov. B. Navrátil, 
Biskupství olomoucké (1909). 
PX Znak Dembiňského na l. 54. Dar prof. J. B. Knolla 20. IV. 1838. 
(Právo) 
SX – II D 5 

TX – Ortelové Práva Brněnského pro Wyškow. 

ff. 76 

 
II D 6 Podle usnesení výboru 22/1 1917 škrtnuto č. j. bibl. 1917/č. 35 
 
X 375 
SX II D 7 (23 D 13, 711) 
FX XVII/XVIII. ll. 54, 72. 18,5 x 29,4 cm. 
TX Sborník městských instrukcí a spisů Šimona Lomnického z Budče. 
VX I. 1-5. Extract neb vejtah instrukcí královské appellací na hradě pražském pod 
datum v Linci 26 Nov. 1644. Art. 19. Co se předně x (art. 23) aby revisí žádnému 
dopřína nebyla. (Ferdinand III.) 
VX 9-13'. Ferdinanda III. instrukce rychtářům spolu s artikuly. Výtah v J. F. A. Vrbově 
Krátkém vejtahu práv městských (1700) 136-145. Pak taxa, která při právě 
rychtářským se zachovává ... v St. Městě Pražském (l. 14). 
VX 19-22'. Nařízení Leopolda I. proti lichvářům a o taxách z 9. XI. 1678 a 24. V. 
1671. 
VX 23-8'. Publikace král. instrukce (Ferd. III.) o apelaci z 26. XI. 1644 radou 
staroměstskou. Instrukce vyšla 1673. Jungmann V. 609. 
VX 31-3'. Gradus consanguineitatis prohibiti in causa matrimonii. S čes. překladem. 
VX 36-52. (Ferdinanda III.) instrukce městům král. (z 27. VIII. 1650). U Vrby 146-201. 
VX 35, 54. Výpisek právnický a prostředek proti ovčí prašivině od p. Kapříka. 
VX II. 1-33. (Šimona Lomnického z Budče Instrukcí anebo naučení mladému 
hospodáři.) Přepis tisku z 1597 (27 D 11). 
VX 33-5'. Povídka z Gesta Romanorum. 
VX 35'-71'. Knížka o životu a dobrém chování filosoffův pohanských k navedení 
mravův křesťanských (Šimona Lomnického). Přepis tisku z 1591. Jungmann IV. 619. 
Na konec německé mravoučné veršování po l. 72'. 
PX Dar královéhradeckého kanovníka Jos. St. Urbana 1824 (K 2, 69). 
(Právo) 
SX – II D 7 

TX – Instrukci. 

Šim. Lomnický, přep. 

PX – Viz: Instrukcy. 

PX – Allig. ad: Extract neb vejtah instrukcí král. appellací. Igm. Hist. lit. IV. 207a. 

 

SX – II D 7 



TX – O životu filosofů pohanských 

Šim. Lomnický, ff. 37 

PX – Allig. ad: Extract neb vejtah instrukcí r. 1644. 

Igm. H. Lit. IV. 619. 

 
X 376 
SX II D 8 (2 G 10, 374). 
FX 1589. ll. 595. 25 x 28 cm, pův. vazba se sponou. 
TX XIV. svazek Aktů Jednoty bratrské (1575-89). 
VX 1-258'. Diarium bratrské a památky o sněmech r. 1575. Vyd. po l. 139 ve 
Sněmech IV. 392-464. Srv. F. Hrejsa, Česká konfese 87-8, Jos. Cvrček v ČČM. 
1897. 436-7. Dále vlepeny dva zlomky, jak se zdá, konceptu a přehled obsahu. K f. 
259 připojen Komenského Soupis přísloví s nadpisem do Adagií českých. Ukazuje 
souvislost s Komenského Moudrostí starých Čechů. 
VX 265-78'. Jednota Mezřická. O jednání mezi protestanty na Moravě o Formula 
concordiae 1576-81 s jejím zněním z 1581. 
VX 281-448'. O Kyrmezerovi a nevoli od něho Bratřím činěné po tato dvě léta. Srv. 
Zíbrt III. 9879. 
VX 455-554'. Doktor Pavel Pressius. Sbírka jeho spisův a památek něm. Srv. Jireček 
II, 138-41, Hrejsa 136 p. 4. Vložen lístek o jeho smrti. 
VX 564-95. Hedericus. O sporech Jana Heidenreicha, kazatele Jihlavského, s 
Bratřími a Tad. Hájkem z Hájku 1580-2. 
PX Srov. č. 349. Redaktorem foliantu byl Jan Eneáš, pomocníkem písař Burián. Na 
okraji poznámky obou, Jana Kálefa i J. A. Komenského a j., na hřbetě: Tento díl 
příleží k l. 1576 a též k l. 1589 sau přídavkem. Dar J. E. Purkyně 11. IX. 1838. 
SX – II D 8 

TX – Listowé někteřj k hystorij Řádu cýrkewnjho pod obogj náležegjcý. 

PX – Wiz Knihy weř. ged. brat. českych list 154. 

SX – II D 8 

TX – Nařjzenj o neypředněgšjm dobrém w Cýrkwi. 

PX – Viz: Knihy [w]eř. ged. B[rat]. česk. list 488. 

Pressius, Doktor Pawel, wlassnia Práza, Co se za geho dekanstwj w brodu 
Zherském dálo. Wiz  Knihy weš. g. bruč. česk. list 495 (???) 
Řád Cýrkewnj w Děkanstwj Brodském.??? 
Řád Cýrkewnj od Knážj a Zpráwcům ewangelitských e markrabství moravském. 
Řád cýrkewnj w gest zpráva duchownj genž Konsistoř slouží pod obogj. 
Řád swatý cýrkevnj na panskejch Swetlowském, Weschsská stržniském a 
Slawicjnském 1584. 
 
X 377 
SX II D 9 
FX 1488. ll. 204. 18 x 29 cm, st. vaz. 
TX Kniha magdeburských distinkcí (Liber distinctionum) z r. 1488. 
TX Tyto knihy jsú knihy vikpildie práva sasického řádu, jakož Majtburg požívá a 
Hališené ... O dvú mečí, jenž jest buoh na zemi ostavil k křěsťanské obraně x musí ... 
jeho dědicovi proto odpoviedati. Finis huius operis ... a. d. 1488 sabbato quatuor 
temporum in vigilia Thome ap. Napsány jsú tyto knihy za rychtáře Allexij a za těchto 
konšel ... 
PX Na l. 204. Zápisy o třech aktech rady přeloučské z 1493, 1521 a 1547. O díle srv. 
ruk. II C 9. Dar ředitele cukrovaru v Přelouči J. D. Čisteckého 9. V. 1898. 



SX – II D 9 

TX – Práva Vikpildě sasickéhp řádu. 

ff. 204 

PX – Počíná: „Tyto knihy g∫u knihy wikpildie prawa Sa∫yczkeho rzadu, Jakoz maytburg pozíwa….“ Končí: 

„finis huius operis laudetur deus, qui e∫t in celis Anno domini 1488 Labbat[o] 4[o] temporum in vigilia Thome 

apostoli Chri∫ti.“  

PX – Dar p. ředitele J. Diviše Čisterkého ze Šerlinku v Přelouči. 

 
X 378 
SX II D 10 
FX 1473. ll. 245. 19,2 x 28 cm, s iniciálkami, st. vazba. 
TX Neuberský sborník práv zemských i městských z 1473. 
VX 1-29'. (Ondřeje z Dubé výklad na) práva zemská země české. Právo zemské 
české jest dávno nalezené x úřad v nově přijal. Jireček II. 2. 361-86. Ondřej z Dubé: 
Práva zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 99. (Gr.) 
VX 29'-55'. Práva pana starého z Rožmberga. O comorníciech. Ktož pojme x a kúpil 
se vší zvólí. t. 70-93. § 1-200. 
VX 56-74'. Řád práva zemského. A najprve o hlavu. Kdyžby kto chtěl z hlavy x ty 
dědiny mají na krále spadnúti. t. 199-255. 
VX 75-76. Tento jest řád pohoniti z lúpeže. Kdyžby kto koho na cestě oblúpil x jako z 
svých dědičných. t. 223-7 § 43-7. 
VX 79'-81 + 76-79'. Přípis Ondřeje z Dubé. t. 357-61. 
VX 82-94'. Maiestatis Carolinae § 1-38. Řád české koruny ciesařem Karlem 
potvrzený. A najprve o vieře cierkve svaté. Svatú trojici x v jednotě přebývali. 
VX 95-120. Totéž dílo celé. Práva napředpsaná země české prvepsaným ciesařem 
Karlem potvrzená. Boha všemohúcieho ku pomoci vzývaje řád a ustavenie ... tuto 
chci česky vyložiti x zjednati právem zemským. t. 109-188. 
VX 120'-126'. Práva manská země české, jimižto všichni manové mají súzeni býti. 
Ktož manská práva uměti chtějí x (co při najmenšijem má mieti v manství) zamietati a 
nalézati v obú súdech. A tot konec práv manských. = Překlad druhého dílu zrcadla 
švábského (Lehenrecht), vyd. Lassberkova čl. 1-24. 
VX 126'-8'. Kusové zvláštní, z práv pány úředníky starými pilně přemietaní. t. 414-16. 
VX 127'-8. Tito dolepsaní kusové jsú již súzeni úředníky. t. 404. 
VX 129'-30. Nález panský za ciesaře Sigmunda o listech. Najprve všecky listy x aby 
ti byli vracováni. t. III, 2. 8-9. 
VX 130-135. Sigmund ciesař. Ale že na všaký den x (o svědcích) řeč mnohá v počtu 
dvú záleží. Srv. ruk. V E 40 l. 132. 
VX 135'-6'. Nález panský za krále Ladislava (z 4. července 1454). Právník 1862. 37-
8. 
VX 137'-140'. Berna regalis generalis. Littera Maiestatis super collecctione berne 
generalis. Jireček II. 3. 123-129. 
VX 141-46. Una summa integra berne regalis a monasteriis et civitatibus regni 
Bohemie tollenda. Census hereditarius regius civitatum regalium. Ruga regalis. 
Statuta pretorii seu consilii Maioris civitatis Pragensis de homicidio. Ius iudicis curie 
ac aliorum officialium. Iura d. subcamerarii. Iura familie d. subcamerarii. Census a 
summa de civitatibus d. regine. Mimo kus čtvrtý a poslední vyd. J. Čelakovský II. 
901-3. I. 195. II. 848. 
VX 147-9. Práva města Pražského většieho. A najprve o conšéléch, kterak se mají v 
radách svých mieti x věci, kteréž se také obce dotýčí, zjednávati. Brikcí z Licka. 
Práva městská, vyd. Jirečkova 15-19 čl. 1-18. 



VX 149'-227. Práva rozličných příčin téhož města Pražského velikého. A najprve 
praví o rozličné lichvě v rozdielu prvniem. Přísahu-li já kterému člověku x (ktožby měl 
ženinu za ženu) před každým světským súdem s právem. Překlad druhé části prvého 
dílu zrcadla švábského (Landrecht) Lassberkova vyd. § 160-377. 
VX 227'-43. (Práva Starého města Pražského.) Léta od narozenie syna božieho x ten 
duom prodaný vzdá až do roku a do dne. 
VX 243'-5'. (Práva Soběslavská.) Za času kniežete Soběslava x bez všeliké 
otpornosti. 1473. Posledně obojí vyd. R. Schranil. Die sg. Sobieslawschen Rechte 
1916, jemuž však zůstal ruk. neznám. 
PX Na přídeští znak neuberský, na desce jiný. Z Neuberských. Srv. též V. Hanka, 
Rozbor stč. liter., str. 168, č. 44. 
(Právo) 
Brodský, s. 20 
 
X 379 
SX II D 11 (379) 
FX XIV/XV. ll. 225. 19 x 30,5 cm, st. vaz. 
TX Sborník právní (G. Pazaurka). 
VX I. 1-14. Ordo iudicii terrae § 33-83. Jireček II. 2. 218-48. 
VX 14-18'. Querele. t. 312-25. 
VX 18'-19. Forme iuramentorum. t. 330-1. 
VX 19-24'. Nota, que occurrunt circa officium minorum tabularum. t. 257-83. 
VX 24'. Invenciones baronum. t. 284. Že vdova ani panna nemají děditi. Kto by sě 
chtěl vyhostiti za jiného pána. 
VX 25-49. (Maiestas Carolina) t. 104-188. (Začátek l. 26.) 
VX 49'-53'. Jindřich z Isernie. Invektiva proti vratkému štěstí světa. Cogor adversum 
te, instabilis munde, flebiles querelas ... deponere x gracia spiritus s. illustrare. List 
Přemysla II. Dolliner. Codex epistolaris Primislai Ottocari II. 1-5. 
VX 53'-59'. Littere, que dantur a beneficiariis purgravio Pragensi. Jireček II. 2. 339-
51. 
VX 59'-62. Alie littere, que dantur burgravio ex parte beneficiariorum tabularum curie 
regis. t. 411-3 a tři jiná čísla. 
VX 62-8. Forma communis hereditaria atd. t. II. 294-311, pokud obsahuje Univ. I G 
18 (Truhlář I. 294). 
VX 69-80'. Práva Jihlavská. Nos Otagarus (= Wenceslaus) ... Cum regalis divinitas x 
(monicio debiti) a vobis consequi postulamus. (Od l. 77' § de precio deservito 
doplňky, kterých dosti i dříve.) J. A. Tomaschek. Deutsches Recht in Österreich. 193-
5, 201-300. 
VX 80'-83'. Latinské i české autority biblické a patristické. Cap. XIX. libri Levitici. 
Locutus est x (Jeronimus ad Eustachiam virginem) nequicia ellidatur in semine. 
VX II. 83'-85'. Výpisky z výkladu na Lombardovy sentence. Od l. 85 jsou to excerpta 
Husova výkladu na XXXIV. dist. knihy druhé, vyd. Flajšhansovo, str. 326, ř. 22-26, 
327, ř. 18-27. (Fl.) 
VX III. 86-212. Překlad celého švábského zrcadla. Tuto sú psána rozličná králova, 
zemská a manská práva, užitečná lidem svěckým. Pane bože, nebeský otče ... O 
svobodných lidech a o jich práviech. Kap. 1. Tuto se bude praviti o trojích 
svobodných lidech x (kterak man ztratí právo na zboží, kteréž měl od pána, kap. 
CCCCXVIII) nejmá viece práva na tom zboží ... (ve vyd. Lassberkově 35 § dílu II.). 
Rejstřík po l. 225. 



PX Za l. 225 vlepen výpisek o nápravě měr a váh Přemyslem II. 1260 – opis prvních 
dvou odstavců k r. 1268 z Hájkovy kroniky – (Fl.) asi z 1828, kdy jej majitel dostal od 
kancelisty berounského kraje Fr. Müllera, předsázkou kus perg. listu obsahu 
kanonistického z XIV./XV. st. Zde: ex libris JUDr. G. Pazaurek 1866. Jeho, řed. 
průmyslového musea v Liberci, dar 16. VII. 1902. 
(Právo) 
SX – II D 11 

TX – Ordo judicii terrae. 

PX – Vide: Král. zem. a panská práva. Ms. XV. st. 

SX – II D 11 

TX – Král. zemská a panská práva. 

XV. st. 

PX – Zpředu latinsky, od polovice česky: „Tuto jsú psána rozličná králová, zemská a manská práva.“ Vzadu: 

Copia l. 1260 (fol. 2) přips. později. 

 
X 380 
SX II D 12 
FX ok. 1655. ll. 192. 19,5 x 30 cm. 
TX Obnovené zřízení zemské. 
PX Kusé. L. 181-92 lat. novela z 22. břez. 1630. 
 
[X] 
[SX II D 13] Předáno LA 
FX 1901-21. 
TX Jetel, Frant.: Kniha pamětní. 
 
X 
SX II D 14 
FX 1590-1717. 
TX Registra zádušní. 
PX Dar od Františka Jíry a Vladislava Jiříka. 
Registra Zadussny kostela Czeslickeho za drzenij a panowanij Vrozeneho a Stateczneho 

Rytijrže Pana Zigkmunda Zabskeho z Zap. A Na Pruhoniczych. Pana Kollatora tehož 

Zadussij. W nichz Zapsano. Czo Ktemuž Cžasto Psanemu Zadussij se Schazi, anebo rocznie 

Platy. Pržepisowano Z Starejch Register Letha Panie 1590. 

Pap., 1590 – 1717 (titulní strana se hlásí do roku 1590, ale v textu záznamy až do roku 1717), 

43 ff (foliace nová, listy uvolněné – nelze vyloučit přehození listů), prázdná folia: 8, 9, titulní 

list ze třetiny utržen, rozměry: 31 x 11 cm, vazba dobová renesanční, s tlačenými ornamenty 

v pásech (ornamenty rostlinné i geometrizující, drobné polopostavy a opakující se hesla – 

fides, spes, apod.), dole vytlačeno datum 1590, nahoře ZZZZ (Zikmund Zabský z Zap ?), 

vazba celokožená, přídeští tvořeno makulaturou starého tisku (nutno vyjmout), vazba 

poškozená červotočem, rukopis uvolněn ze hřbetu. 

Česky 

Písmo: kurent (zřejmé rozdíly mezi jednotlivými zápisy – rozdíly rukou a dob) 

Bez výzdoby 

Obsah: uváděny jednotlivé vesnice a u nich poznamenáno, kolik odvádějí obilí, rejstříky 

příjmů a vydání kostelů v Czeslicích a Průhonicích (neplatné záznamy proškrtávány). 

Přír. č. II-1953/81 

Darem od Františka Jíry (Čs. armády 684, Chodov u Karlových Varů) a Vladislava Jiřely 

(Unhošť 115) z roku 1973 

 
X 381 



SX .. II E 1 (4 G 32) 
FX 1842. ll. 587. 18 x 22,5 cm, vazba st., 2 svaz. 
TX Dokonalý rolní katechismus pro mladé hospodářské úředníky, pro rychtáře a 
rolníky vůbec, jakož i pro mládež vůbec na venkovských školách. Od spisovatele 
berlínských přídavkův. Na česko přeložen od Fr. Jana Tomsy, správce oekonomie c. 
k. skladu normálních knih. V Praze 1842. 
PX Tento název napsal Hanka. Pod ním jinou rukou: Dem Dunder gehörig. Dar V. 
Nejedlého 26. XI. 1835. 
 
X 382 
SX II E 2 (4 C 24, 852) 
FX ok. 1800. ll. 215. 18 x 23 cm, vazba pův. 
TX Jos. Zlobický. Českoněmecký slovník. 
PX S dodatky J. Dobrovského, z jehož pozůstalosti. 
 
X 383 
SX II E 3 
FX ok. 1833. ll. 173. 18 x 22 cm. 
TX Norb. Vaněk. Přepisy z rukopisů universitních. 
PX Vázáno v deskách XVII./XVIII. st., část listinná se chová v mus. archivu. Dar J. 
Vlčka 24. XI. 1877. 
 
X 384 
SX II E 4 
FX 1853-9. str. 38, 938, 130. 18 x 23 cm. 
TX Dějepis okr. města Bělé, jinak Nového Bezdězí. Sepsal Jos. Umlauf, c. k. setník 
dělostřelectva na odp. 
PX Přivázáno 6 příloh. 
 
X 385 
SX II E 5 
FX 1873. ll. 1202, 356. 21,5 x 17 cm, vazba pův., 4 svaz. 
TX Arn. Vysoký. Materiál k slovníku technologickému. Část druhá. 
PX Část první vyšla 1861. Česká Matice koupila od dědicův (Tieftrunk 223) a 
věnovala 14. IV. 1878. 
 
X 386 
SX II E 6 
FX ok. 1630. str. 85. 16 x 20,5 cm, vaz. mod. 
TX (J. A. Komenský.) Informatorium školy mateřské. 
PX Komenským revidovaný přepis. Vložen jeho koncept z 15. ún. 1665. Poslední 
vydání J. V. Novákovo ve Veškerých spisech IV. (1913). 456-617 s faksimilem tit. 1.; 
o ruk. úv. 461. Srv. i Zíbrt-Volf V. 18665 a d. [Koupeno 1851.] Omyl Bartošův. R. 
1856 jej objevil Gindely v Lešně a zapůjčil do Prahy. Gindelyho vydání Praha, 
pomocí Musea král. Českého 1858. J. V. Novák říká r. 1913 v předmluvě k vyd. 
Informatoria, že jej získal pro knihovnu NM Gindely, kdy, však neudává. 
 
X 387 
SX II E 7 
FX XV/XVI. ll. 48. 17 x 21,4 cm. 



TX Dva theologické zlomky. 
VX 1-36'. Zlomek českého spisu o umučení Páně. Evangelium Nikodemovo. Vyd. 
Hankovo str. 20-75. (Fl.) Začátek a konec chybí. IV. kap. má název: Kterak Židé 
falešné svědectví vydali proti Ježíšovi, XVIII: David a jiní proroci mluvili sú ku P. J. 
Kristu. 
VX 37-48'. Opravy německých překladů písma. Začátek úvodu a konec chybí. 
(bible) 
SX – II E 7 

TX – Passige. 

XVI. st. 

 
X 388 
SX II E 8 
FX ok. 1850. ll. 39. 17,5 x 21,5 cm. 
TX J. A. Dundr. Přepis tisku: Traktát o mládenci marnotratném, z 1515. 
PX Přetiskl J. Jireček v ČČM 1873. 237/72. 
SX – II E 8 

TX – O mládenci marnotratném Traktát. 

PX – Viz: Dunder. 

 
X 389 
SX II E 9 
FX XV. ll. 12. 14,5 x 21,5 cm. 
TX Latinská kázání mariánská s českým překladem. 
TX Ipsa conteret caput tuum Gen. III. Ad serpentem x konec chybí. 
 
X 390 
SX II E 10 
FX poč. XIX. ll. 20. 22,5 x 18 cm. 
TX Přepis Krátkého sebrání z kronik českých. 
PX Z jediného ruk. Cerroniova spolu s několika drobnými památkami, z něhož 
posledně otiskl Sebrání A. Polák ve VUS. 1904. Srov. i ČČM 1920 202. 
Poczána sie kratke sebranie z kronik Czeskich k wistrazie wiernich Czechow. Saec 
XV. fol. 19 
 
X 391 
SX II E 11 
FX 1869. ll. 12. 13,5 x 22,4 cm. 
TX Upravil Karel Jičínský. MUDra Em. Kusého Studie lebkoměřické o národu 
slovanském a jihoněmeckém obyvatelstvu. 
PX Předmluva psána ve Vídni 1869. 
 
[X 392] 
[SX II E 12] LA 28 N 61 
FX ok. 1885. ll. 76. 17 x 22 cm. 
TX Rud. Pokorný. Mrtvá země. 
PX Vyšlo 1885. Dar pí. Růženy z Purkyňů 17. XI. 1893. 
 
X 393 
SX II E 13 
FX ok. 1858. ll. 16. 17,5 x 21,5 cm. 



TX Romantika historie Krymu. 
PX Podle angl. pramene. 
SX – II E 13 

TX – Milner, Thom.: Romantika historie Krymu. (Výpis). 

pp. 30 

 
X 394 
SX II E 14 
FX XIX.1 ll. 11. 17,5 x 22,2 cm. 
TX Lad. J. Roztočil. Jičín jindy a nyní. 
 
X 395 
SX II E 15 
FX ok. 1850. str. 18. 17 x 21 cm. 
TX F. B. Květ. Um a rozum. 
 
X 396 
SX II E 16 
FX ok. 1560. ll. 9. 17,2 x 22 cm, vazba mod. 
TX Zlomky lékařských spisů. 
PX L. 2 z výtahu kněze Jáchyma Pražského z lékařských knih, jež mu odkázal hr. 
Hanuš z Hardeku na Korytanech a Letovicích, l. 5 Správa králi Václavovi od m. 
Albika vydaná. Já zajisté učinil sem správu ... l. 6-9 z tištěných lékařských knih 
Křišťanových z 1543 (F II-IIII), l. 1. Kurze Belehrung des verständigen Gartners z 
XIX. Dar Dr. L. Riedla z Prešova 3. VII. 1897. 
 
X 397 
SX II E 17 - Ausgescheiden Praes. Z.2062/42 
FX pol. XVI. ll. 10. 17 x 21 cm, vazba mod. 
TX Výpisy ze sněmovních snesení z doby ok. 1510 o čeledi a kárání zločincův a 
škůdců zemských. 
PX Část zápisů je přetrhána, snad tedy předloha návrhu sněmovního výboru. 
 
[X 398] 
[SX II E 18] LA 48 K 91 
FX ok. 1892. ll. 158. 17 x 23 cm, v deskách. 
TX Sofie Podlipská. Mraveniště. 
TX Román tištěn 1892. Dar J. Vrchlického 12. VI. 1898. 
 
X 399 
SX II E 19 
FX 1789. str. 627. 17,5 x 21,5 cm, vazba pův. 
TX Jan Nep. Loos. Kázání o křesťanské víře. 
PX Napřed pérová silhoueta autorova s daty životopisnými. Dar včelákovského 
učitele Vil. Donata 14. VIII. 1900. 
SX – II E 19 

TX – Kázání o křesťanské víře, které svým osadníkům Žumberským přednesl Loos Jan Nep. 

VX – Díl I. 1789 

pp. (XXII)+627 

PX – Podobizna spisovatele v tit. 



 
X 400 
SX II E 20 
FX ok. 1900. ll. 258. 17 x 21 cm, v deskách. 
TX Přepis ruk. fürstenberského I d 36. 
PX Obsahuje Dalimila s přídavky (Prameny III. úv. XXIII), G. Burleighovy životy 
starých mudrců (l. 177-210) a konec kroniky o Alexandrovi Velikém (vydání F. X. 
Prusíkova v Kroku 1896. 79-284). S fotogr. 1. l. 
SX – II E 20 

TX – Tuto se čte o mudrcích přirozených, kterúžto múdrostí byli obdařeni od pána našeho 

Ježíše Krista. 

ff. 82 

PX – Ruk. kníž. Fürstenberské bibliothéky (sig. I d 36). Coll. Dr. Zd. Nejedlý. 

PX – Allig. ad: Dalemila Kronika Boleslavská. 

 
X 401 
SX II E 21 
FX XIX.2 ll. 15. 17,5 x 21,5 cm. 
TX Roderich Benedix. Svéhlavost. Veselohra. Česky od V. Maxy. 
SX – II E 21 

TX – Maxa V.: Benedix Rod. Svéhlavost. 

VX – Veselohra o 1 jednání. Česky od Maxa V. 

XIX. st., ff. 15 

 
[X 402] 
[SX II E 22] LA varia 
FX 1849. ll. 10. 17,5 x 21,8 cm. 
TX Thad. Jos. Klejzar. Pojem a výměr vychování. 
PX Známého spolužáka Havlíčkova. 
 
X 403 
SX II E 23 
FX 1842. str. 191. 17,5 x 21,5 cm, vazba pův. 
TX V. Klicpera. Izraelitka. 
PX Psáno v Blučině na Moravě v září 1842. Poslední otisk v Souboru Šubrtově II. 
345/80. Z Klicperových. 
 
X 404 
SX II E 24 
FX 1819. str. 56. 18 x 22,2 cm, sešit. 
TX Ant. Liška. Václav nábožný. Vlastenská smutná hra, k provození na stavovském 
divadle vzdělaná od J. N. Štěpánka. 
PX Přepis V. Leop. Špalka. Dar L. Vorla 29. V. 1899. 
SX – II E 24 

TX – Václav nábožný, vejvoda český 

VX – Vlast. smutnohra v 5 jedn. K provezení na stavov. divadle vzdělaná od Jana Štiepánka.  

Lisky Ant., 1819, pp. 56 

PX – Descripsit Venc. Leop. Špalek. 

 
X 405 



SX II E 25 
FX XVII. ll. 17 x 21,5 cm, st. vazba opr. 
TX Rejstřík ke Koldínovým právům městským. 
PX Na deskách perg. list lat. antifonáře XV. st. Z Neuberských. 
 
X 406 
SX II E 26 
FX 1881. str. 116. 17 x 21,5 cm. 
TX Jar. Čelakovský. O soudní právomocnosti panovníka a jeho úředníkův nad 
církevními korporacemi a královskými městy v Čechách. 
PX Výtah z druhé části této rozpravy, vyšlé v Právníku XVIII (1879). Z pozůstalosti 
prof. J. Řeháka 31. VII. 1896. 
 
X 407 
SX II E 27 
FX 1877. ll. 77. 17 x 21 cm. 
TX J. A. Komenského Brána věcí otevřená. Překlad F. A. Zoubkův. 
PX Nevyšel. Ze Zoubkových. 
 
X 408 
SX II E 28 
FX XIX.2 ll. 32. 17 x 21,5 cm. 
TX [Přepis ruk. III G 22.] Opis Prostopravdy Mikuláše Dačického z Heslova. 
 
X 409 
SX II E 29 
FX 1889. str. 5. 17,5 x 21,5 cm. 
TX Jar. Vrchlický. Bratří. 
PX Úlohy statistů. 
 
X 410 
SX II E 30 
FX ok. 1861. str. 33. 17 x 21 cm. 
TX Jos. Dastich. Pojmy »dobrého« a »krásného« co základní pojmy praktické 
filosofie. 
PX Dar prof. Al. Dasticha 6. V. 1905. 
 
X 411 
SX II E 31 
FX 1884. ll. 21. 17 x 21 cm. 
TX F. J. Zoubek. Komenského »štěstí národu«. 
PX Stať vyšla ve Škole a životě 1884. Ze Zoubkových. 
 
X 412 
SX II E 32 
FX 1879. ll. 85. 17 x 21 cm, v deskách. 
TX J. A. Komenského Předchůdce vševědy. Překlad F. J. Zoubka. 
PX Vyšel 1879. 
 
X 413 



SX II E 33 
FX XIX.2 ll. 16. 17 x 21 cm. 
TX Přepis tisku: J. A. Komenského Útočiště v soužení ... aneb Boj s Bohem 
modlitbami. 
PX Přepis 2. vyd. z 1765. Zíbrt V. 17590. 
 
X 414 
SX II E 34 
FX XIX.2 ll. 20. 17 x 21 cm. 
TX J. A. Komenského list P. Montanovi. Překlad F. J. Zoubka. 
PX Vydání viz Zíbrt V. 22100. 
 
X 415 
SX II E 35 
FX XIX. ll. 20. 17 x 21 cm. 
TX Popis a výpisky z České alchymie. 
PX Viz ruk. I G 22. Snad z pozůstalosti Jos. Svátka (Zíbrt II. 10724). 
Lučebnické recepty z konce XV. století. (Ms.) pg. 40 
 
X 416 
SX II E 36 
FX 1845. ll. 8. 16,5 x 21 cm. 
TX Řeč pána z Florencourtu v Naumburce při schůzce osvěcenců držaná 8. 
července 1845. 
PX Dar A. Jungmanna 12. V. 1851. 
 
X 417 
SX II E 37 
FX XVII/XVIII. ll. 37. 16 x 21 cm. 
TX Evangelická postila. 
PX Od 21. neděle trojiční po advent. 
 
X 418 
SX II E 38 
FX ok. 1900. ll. 38. 17 x 21 cm. 
TX Přepis Jos. Kušky hvězdářského sborníku z r. 1454, = musej. rkp. V H 42 (Gr.) 
VX 1-6. Kalendář necelý s cisiojánem. 
VX 7-18'. Kalendářní tabulky s cisiojánem týmž jako v Rozboru stč. lit. II. 187. 
VX 19-21. Tabulky zlatého počtu i planet s výkladem. Chceš-li na tom kalendáři neb 
tabuléch x takéž o každém dni etc. 
VX 21'-6'. Výpis a zpráva planet. Saturnus jedna hvězda sem já nazvána x (měsíc) 
slovú měsiečného blesku děti etc. Konec tomu léta ... 1454 v úterý před sv. Petrem v 
okovách ... v Zátoře u Krnova. 
VX 27-9. Tabulky roční 1454-1507 a masopustní s nákresem. 
VX 29-37'. Výklad o měsících, svátcích, nedělích a znameních zvířetníku. Tato figura 
jest na kalendář x krom hleznu. 
VX 37'-8. O púščení krvě. Znamenaj, že sanguinei x (ryby) zle zle. 
VX 38'. Spera neb okršlek všeho firmamentu nebeského. Obrázek. 
(hvězdářství) 
 



X 419 
SX II E 39 
FX 1882. ll. 22. 17 x 21,5 cm. 
TX Fr. J. Zoubek. Komenský předchůdce rozumné emancipace pohlaví ženského a 
dělnictva. 
PX Vyšlo v Besedě učitelské 1883. Ze Zoubkových. 
 
X 420 
SX II E 40 
FX ok. 1890. ll. 324. 17 x 22 cm. 
TX Fr. J. Zoubek. Život J. A. Komenského. 
PX V úpravě J. V. Nováka vyšel 1892. Sahá pouze po r. 1642. 
 
X 421 
SX II E 41 
FX XIX.2 ll. 4. 17 x 21 cm. 
TX V. Štulc. Sv. František Paulanský a Ludvík král. Legenda. 
 
X 422 
SX II E 42 
FX XIX.2 ll. 122. 17 x 21 cm. 
TX J. A. Komenského Panaugie. Překlad F. J. Zoubka. 
PX Nevyšel. 
 
X 423 
SX II E 43 
FX 1842. ll. 12. 13 x 21 cm. 
TX Jan Václav Rozum. Čechů pravopis skladný. 
PX Sepsán dle druhého vyd. obdobné dobropísemnosti F. L. Čelakovského. V Praze 
1842. Dar prof. K. Vorovky 25. IX. 1902. 
SX – II E 43 

TX – Čechů pravopis skladný sepsán dle 2. vyd. obdobné dobropísemnosti Fr. Lad. Čelakovského. 

Praha 1842, pp. 22 

 
X 424 
SX II E 44 
FX XIX.2 ll. 43. 16 x 21 cm. 
TX Ó člověče, rozvažuj to dobře! 
PX Krátké rozjímání o čtyřech posledních věcech člověka. 
 
X 
SX II E 45 
FX XIX. 
TX Písně. 
PX Langrova knihovna. 
Pap., XIX.1 stol., 8 ff (foliace nová), rozměry: 21,5 x 18,5 cm, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: novogotická minuskula 

Pětiřádková notace 

Bez výzdoby 

Obsah: Fragment sborníku písní 



Vyjmuto z rukopisu XV D 13 (Přír. č. II-2620/81) z Langrovy knihovny – zlomek byl do 

rukopisu jen volně vložen, nebyl tam nijak evidován, nesouvisí vůbec s jeho obsahem 

Přír. č. II-2737/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
II E 46 

Čechy, XVII1, pap., XII + 308 pp., 18,5 × 15 cm, vazba chybí 

Původní paginace provedena inkoustem ve vnějším horním rohu textového zrcadla, 

s výjimkou pag. 296 označené nahoře uprostřed a neočíslovaných pp. 207 bis a 273. Chyba 

v paginaci: pag. 206 vynechána, pag. 207 bis. Textové zrcadlo vyznačeno inkoustem jednou 

linkou, při horním okraji dvěma, mezi nimiž je živé záhlaví, vpichy patrné. Pag. II prázdná. 

Na konci rukopisu minimálně jeden list chybí. Okraje listů na začátku a v závěru rukopisu 

mírně natrženy a olámány. Hřbety složek se rozpadají, několik listů uvolněno. Papír místy 

poškozen korozí inkoustu.  

Písmo: jedna písařská ruka píšící českou novogotickou kurzivou, předmluva, nadpisy a část 

živých záhlaví polokurzivou. Vazba chybí. Na pag. I a na hřbetu fragmenty hnědého papíru, 

snad jde o pozůstatky papírové vazby. Složky šité dlouhým stehem na čtyři otvory. Hřbet 

druhotně zajištěn papírem pravděpodobně z 18. století s nečitelným fragmentem nápisu na 

vnitřní straně.  

Na pag. II exlibris KNM se současnou signaturou. Na pp. II, 308 černé kruhové razítko KNM. 

Na pag. 308 přírůstkové číslo KNM 4/2019 a KNM2 6100. Do KNM byl rukopis zakoupen 5. 

4. 2019 z antikvariátu Ztichlá klika a dle sdělení antikváře Jana Placáka byl součástí knihovny 

Jana Jaroslava Becka (1812–1895), českého a rakouského právníka a politika. Viz též zde 

popsané rukopisy IV B 26; VI F 72; VIII B 12. 

I–XII, 1–308: [Jan Brtvín z Ploškovic, Mikuláš Artemisius, Jan Hus:] „Hospodář. Knížka 

velmi užitečná, zavírajíc v sobě předně navedení života křesťanského, jak by ti, kteříž v světě 

nad jinými panují, sami sebe i sobě poddaně [!] spravovati měli; potom gruntovní správu a 

pořádek všelijakého hospodářství, zvláště při panstvích a zbožích, potřebná pánům, kteříž 

veliké statky na zemi mají. Vydaná vůbec před lety XLVII a nyní opět s přidáním jiné kratší 

správy o témž znovu vytlačené mistra Daniele Adama Veleslavína léta Páně 1587 etc.“ 

Opis stejnojmenného tisku (K01308). Na pag. I titulní list opsaný i s impresem, na pp. III–XII 

předmluva, na pp. 1–76 „Přední stránka knížky této o způsobu a životu křesťanském“, na pp. 

77–207 „Druhá strana knížky této o hospodářství“, oboje od Jana Brtvína z Ploškovic, na pp. 

208–295 „Jiná kratší správa jednomu každému pánu velmi užitečná, …“ od Mikuláše 

Artemisia (1495–1556), na pp. 296–308 „Traktát o odúmrtí“, na rozdíl od tisku je zde jméno 

autora, Jana Husa, vynecháno a dopsáno až mladší rukou tužkou. Konec spisu v rozsahu 

necelé strany tisku chybí. 

 
X 425 
SX II F 1 (23 G 9, 772) 
FX XV. a XVI. ll. 37 + 460. 15 x 20 cm, pův. vaz. 
TX Jakuba Koženého z Krbové sbírka nálezů magdeburských a litoměřických. 
PX Ruka Koženého po l. 354', další do r.1524 po l. 369', pak listy královské a nálezy 
též staroměstské do r. 1566 po l. 397 (+l. 460). Napřed l. 1-37 rejstřík Koženého. Na 
přídeštích doplňky, vevázány dva perg. listy lat. gramatiky z XIV st. O díle J. 
Čelakovský ččM 1879. 14 7 p. 11 a H. Jireček, Život 254, 256. Srv. též V. Hanka 
v Rozb. stč. liter, str. 166, č. 36. Rkp. popsal a nálezy vydal Wilh. Weizsäcker: 
Magdeburger Schöffenssprüche u. Rechtsmitteilungen für den Oberhof Leitmeritz 
(Stuttgart u. Berlin 1943) Darováno 26. XI. 1819 (K 1/40).  
(právo) 



SX – II F 1 

TX – Práva Litoměřická. 

 
X 426 
SX II F 2 (558) 
FX ok. 1410. ll. 286 (bez vložek). 14 x 21 cm, vazba mod. 
TX Kodex vodňanský. (Vodňany) 
VX 2-4. Cura Mecenati cum distinccionibus anni in quatuor partes ... Ipocras 
Mecenati salutem. Libellum, quem roganti x nec medicis indigebis vale. 
VX 4. Versus de medicina. Sanguis purpureus x ruber est melior. 
VX 4'-6'. Gindicianus Pentaclio nepoti salutem. Licet scirem x auxilio medicorum. 
VX 6'-8'. Cornelius Celsus de medicina et fleubotomia. Omni tempore x videtur 
habundare et sic de aliis. 
VX 8'-10. O vlivu měsíce na člověka. Luna I. Mane omnibus rebus x tres dies 
cavendum est. 
VX 10-12'. Nota de cursu lune. Qui cursum lune voluerit scire x tunc temporis non 
medetur. (luna) 
VX 12'-3'. Verše o celoroční zdravovědě. Januarius. Expres mane cibi x commiscens 
sume. 
VX 14-5'. Subscripta tabula docet, in quo signo sit luna. Medicina secundum urinas. 
Nota regulas de plusu. 
VX 20-8'. Nomina infirmitatum. Allopicia est casus capillorum x (vulva) ventris valva. 
VX 29-34'. Nota de medicina notabilia pulcra et utilia secundum Adalbertum. 
Medicina, que corpus tuetur x Ypocrates in amphorismo etc. 
VX 35-46. Botanicko-lékařský slovníček lat.-český. Artemisia x zizania. 
VX 46'-52'. Slovník věcný (nomenklator). De arboribus, de piscibus, de avibus, currus 
et attinencia atd. 
VX 53-75. Slovník abecední s překladem často čes. nebo něm. Algidus i. e. frigidus x 
zebea prosiny. 
VX 75'-86'. Drobné léky a výpisky lékařské. Balneum pro infirmis in vanna x 
auripigmntum idem. 
VX 87-153'. Tractatus Magni Alberti de quadrupedibus et de avibus et de naturis 
herbarum. Et primo de ovibus. Pastores sumunt x ulcera oris. 
VX 154-9. Galienus in metha(fysi)ca de VII pellibus oculorum. Aput Paleon (?) x 
humores dissolvit. 
VX 159-60'. Tractatus Ypocrates de prenostica mortis ... qui inventus est ... continens 
XXIIII proposiciones x desiderio vehementi. 
VX 161-6. Incipit lapidarius. Abestok jest zelesné barvy x všecky srdečné nemoci. 
Vyd. E. Šedivý v Čas. čes. lekárnictva 1906, v otisku 14-37 se snímkem. Psal o něm 
Tuček. 
VX 167-74. Tractatus de astronomia. Juxta vestre voluntatis placitum x congrua 
planta pedum. Et hic finis theorice. Pak drobné výpisky veršem i prosou, m. j. de 
fleubotomia. 
VX 178-86'. Reges et duces Boemie et episcopi et archiepiscopi ecclesie Pragensis. 
První soupis vyd. F. M. Pelcl a J. Dobrovský v SSRB II. 427-33 (odstavec na str. 434 
již chybí), druhý tamtéž 437-445 (o Puchníkovi a Zbyňkovi, za něhož dopisován, zde 
více). Na l. 181 dvojverší o pogromu Židů r. 1389. 
VX 187'. Součet chrámů v Čechách podle archidiakonátů a zápisek o zjevení sv. 
Václava a Vojtěcha r. 1082. 
VX 188-9. Báseň o českých patronech. Jerusalem, plange et fletibus acriter ange, 
Praga sed o pange x Sigismundi ... gleba ... in ecclesia Pragensi decore locata. 



VX 189'-90'. Presagia Esdre prophete, aliqui dicunt, Ezechielis. Si dies circumcisionis 
fuerit x si (dies nativitatis fuerit feria) XII, infinitates medicabiles. 
VX 191-17'. Výpisky lékařské. Contra dolorem capitis. Abrotanum berberis x auditus 
et memorie. 
VX 217'-41. Quedam excerpta de libro, qui dicitur Nova vinea ... precipue de rebus 
comestibilibus x decenter perfrui. 
VX 241'-2'. Regimen sanitatis magistri Albici. In virtute divinitatis x limositas 
deponatur. 
VX 242'-3'. Regimen mag. Bertoldi tempore pestilenciali, quod dicitur scripsisse d. 
Karolo imperatori. Regimen aliud. 
VX 243'-5. Tractatulus m. Albici de regimine sanitatis. Primo omni mane x morpheam 
ammovet. 
VX 245'-51'. O moči. De colore urine ruffo vel subruffo x secundum. Ysaac 
calamentum ... generatum. 
VX 251'-7. Versus. Al. lac. glan. x sepe ferentur. 
VX 259-85'. Herbář se zdravovědou. Píše sě v obecním lékařstvie x (zimostráz) o 
tom napřed. de B. Pak latinské dodatky po l. 286 . 
PX Předsázkou Hankův obsah kodexu (z části = ČČM 1833. 349-51). Jungmann III. 
281. 
 
X 427 
SX II F 3 (23 G 11) 
FX 1516. 19 ll. 409. 16 x 21 cm, vaz. st. 
TX Právní sborník kolínský. 
VX I. 1-194. Kniehy u vykpi(l)die práva řádu Sasického (Magdeburské distinkce). 
Tyto jsú - jakož Meidburk požívá x dědicovi odpovídati. Stal se konec těmto 
distinkcím v úterý masopustní l. 1516 na den sv. Háty. Srov. ruk. II C 9. 
VX II. 195-8'. Práva, svolená a p. purgmistrem a pány staršími i vší tauto obcí v 
saudě k tomu zahájeném za právo utvrzená ... Najprve jestližeby který měštěnín x 
jinam nikam. Ta svolená práva jsau zapsána v knihách saudních ... pod litt. B XX ... v 
pondělí na nové léto 1532. 
VX I. 199-408. Regulae iuris. (Rejstřík k zrcadlu saskému, k distinkcím i Donátovi.) 
Abbatyše k vojštithu volená x zrušení zprávy hledaj napřed de 3. Finite ... regule iuris 
per me Martinum de Vyskytna, notarium civitatis Coloniensis, a. d. 1519 in profesto 
translacionis s. Venceslai. 
VX II. 408-9. Přísežní formule. 
PX Dar J. Krtičky z Jadenu 29. III. 1848. 
(právo) 
SX – II F 3 

TX – Práva řádu sasického v Wykpildě knihy šestery 1519. (Sedmé knihy 1516). 

 
X 428 
SX II F 4 (4 D 10) 
FX 1470. ll. 415. 15,5 x 21,5 cm, s miniaturou st. vaz. opr. 
TX Latinsko-německo-český slovník z r. 1470. 
TX A, a, a domine, nescio loqui ... Licet illud verbum x (l. 406) cum matre eius in 
secula seculorum. Et sic est finis a. d. 1470 f. III ante translacionem s. Venceslai. 
PX L. 410-5 derivacio aliquorum vocabulorum ex grecis terminis, terminorum in 
arbore consanguineitatis positorum declaracio (podle obsahu na přídeští). 
Předsádkou perg. list. neumovaného brevíře z XII. asi st., popsaný slovníčkem lat.-
něm.-českým, na přídeští nařízení převorovo o používání knihy (znovu na desce) a 



podpis: Andreas Foglhawser 1473. Dr. Lorenz Diefenbach. Frankfurt a. M. 1846. 
[Ten t. r.] slovník u výtahu vydal. Sborník koupen ve frankfurtské aukci. 
Brodský, s. 21 
 
X 429 
SX II F 5 (5 D 53) 
FX ok. 1850. str. 33, 364. 17 x 21 cm. 
TX Dalimilova Chronika boleslavská. 
PX Text Hankova vydání 1849. 
 
X 430 
SX II F 6 
FX 1869. str. 80. 17 x 21 cm, sešit. 
TX J. K. Hraše. Bohuš a Božena. 
PX Hist. smutnohra. Dar autorův 5. I. 1881. 
 
X 431 
SX II F 7 
FX XVIII/XIX. ll. 59. 18 x 21 cm, váz. 
TX Sborník proroctví. 
VX 1-24'. Přepis tisku: Dvanácte Sybilino proroctví vod začátku až ku konci světa ... o 
sv. Brigitě, Cyrillo-Methodio, Jachymo, Bratruv Reincharta Jana Hesten ... a bratra 
Jakuba ze Španihel zepsaní, Flavii Josephi ... svědectví o P. J. Krystu. Kteráž jest 
tisknuta v l. K. P. 1685. O jménu Sybylly x (Joseph Žid) takto jmenovány jsau. 
VX 24'-6'. O Antikristovi z kronik. Antichrist bude ze Syriji x Luce 22. cap. 
VX 26'-32. Znamení před soudným dni ... Ten svět jest plný x tam uvěrzení (?). 
VX 32-8. (Přepis předmluvy ke spisu K. Žalanského O sedmi ranách Božích z 1620. 
Čti: Havla Žalanského. B.) 
VX 38'-52'. Zlomek knih sibilských s českým překladem. Templa sacerdotes tributa 
solvere ... Na vše strany bude velký dav lidu x (signa ante suum iudicium dabit...) 
Bůh všemu konec učiní. 
VX 53. Proroctví z biblotheky krumlovské od Balbína. Otiskl Č. Zíbrt ve Světové 
knihovně č. 1154. 70-1. 
VX 54-9'. (Vejtah z dvanácterého Sibilliného proroctví.) Proroctví pravdivé a skušené 
o české zami ... Zpívá se obecní notau. Ve jménu tvém nejsvětější x ať nás chybí 
boží metla. Ot. týž. t. 92-104. 
 
X 432 
SX II F 8 (4 D 4) 
FX 1459/69. ll. 213. 13,5 x 20 cm, vazba st. 
TX Sborník Pinvičkův (kdysi Zebererův). 
VX I. 1-98. Kronika Dalimilova v třetí recensi s notou o panu Zajíci z Valdeka. Vyd. J. 
Jireček v Pramenech III. Končí se: expliciunt cronice per manus Johannis de 
Domažlic dicti Pinvička) ...in Ledeč f. II. in festo s. Gregori ... 1459. 
VX 98'-123. (Smila Flašky z Pardubic) Nová rada. Základní text vyd. J. Gebauerova v 
Památkách st. literatury české I. Dopsáno: v sobotu přěd květy přěd polednem léta 
1459 v Ledči. 
PX Spladanost jest toto pravenie/ Tisíc let od bozieho narozenie/ Pana mileho 
jezukrysta/ V tom počtu když se psachu třista/ devadesateho pate leto/ Stalt se jest 
konec reci tento/ ktoz tiemto kniezkam jmen žádáú protož viez žeť slowu nova rada. 



A tak této řeči konec nako bez wlasov bývá holec, v sobotu předknieti před polednem 
leta od narozenie bozeho 14 9 wleci… 
 
VX 123'-7'. Skládání o podkoním a žáku. Vyd. J. Jireček v Zased. Zpr. kr. čes. Spol. 
nauk 1877. 332-52. Srv. P. M. Haškovec v Listech filol. 1916 a V. Ertl ve Sborníku 
Pastrnkově 1924. 
VX 128-153. Počíná sě Apolon. Vyd. Jar. Vrťátko v ČČM. 1863. 277-93, 352-63. 
VX 153-60. Počíná se Walterus a Grizeldis. Byl jeden W. v Lašiech mocný x 
shledána byla. Otiskl odjinud Fr. Černý v LF. 1894, 313 a d. 
VX 160'-86'. Počíná se Tandariáš. Byl král jeden x po vše časy ráje. Milost vieže a 
chudoba ještě tiežě. Psalť jsem sedě jako sup, někto mi za to za haléř piva kup. 
Anno etc. (14) 63. Per Johannem de Domažlic, dictum Pin(vi)czka. Otiskl V. Hanka v 
Starobylých skládáních V (1823), pozdější literatura v J. Jakubcových Dějinách čes. 
literatury 100 p. 
VX 187. O zlobivé ženě. Pakli kto má ženu zlobivú x potom sě bohu dostati. Otiskl J. 
Jireček v ČČM 1875, 322 a J. Pelikán v LF. 1904. 436. 
VX II. 188'-91. Item tuto sě počínají kroniky české. Kratičké letopisy z 893-1457. 
VX 192-207. Kronika česká ode tří se let. Starých letopisů text B z 1378-1461. Na 
konec výtah ze součtu berně královské za Václava IV., srv. vydání Palackého (1829) 
úv. VII. O t. zv. Krušinkově kronice husitské, z které čerpal text B, psal F. M. Bartoš 
v Č. Č. M. 1928. 
VX 210'-13. Proroctví Sibillino. Vyd. F. Menčík. Česká proroctví. 20-9. Pak kratičké 
proroctví (Křišťanovo) o příští orla krále Fridricha. t. 8/9. Impletum a. d. 1409 et alias 
69. 
PX Předsázkou perg. list lat. brevíře, na l. 209 zápisek o † Fr. Kuchaři 1750. O 
Pinvičkovi Jireček II. 112. Kodex v XVIII. st. Zebererův, za Dobrovského a Palackého 
Jos. Krtičky z Jadenu, od něhož koupen. 
 
X 433 
SX II F 9 (3 F 18, 555) 
FX XV. ll. 207. 14,5 x 20,2 cm, s obr. vazba pův. 
TX Sborník opatovický. 
VX 1-42'. Výňatky z Pasionálu. Z prvé legendy o sv. sedmi spravedlivých (srov. ruk. 
III D 45. l. 72') jen konec, Život sv. Alexia (l. 1-6), O zboření Jeruzalémském a o jeho 
velikém opovržení (6-9), Život Eustacha rytieře (9-12', konec chybí), legenda 
Kryštofova (l. 13-7 bez začátku), Život Marie Egipciaky (17-20), o sedmi svatých, 
kteříž jsú v jedné jeskyni spali (20-6'), Život sv. panny Barbory (26'-31'), sv. panny 
Juliany (32-3'), o jednom králi velmi bohatém, jemuž jméno Jovinianus (33'-4) 
nedopsáno), Modlitba krásná o sv. královně: Maria ruože stkvúcie, matko božie 
přežádúcie (34'-5), Advent nebo svaté příštie syna božieho (36-42' bez tří řádek). 
Srv. ruk. III D 44. 
VX 35. 43-104'. Ze života Krista Pána neznámého dominikána. Jakožto sv. písmo 
praví, že pro hřiech našie prvnie rodičky Evy x (o sv. duchu a o sv. trojici) budú 
přebývati na věky věkoma. Amen. Část na l. 44'-50 a 68/70 rovna zlomkům, vyd. J. 
Truhlářem v LF 1884. 286-92 a A. Paterou v ČČM 1885. 303-5, od l. 78' (pašije) zase 
pasionálu (srv. ruk. III D 45. str. 189, 209-15, 253, 258 až na l. 96-100'. 
VX 104'-111'. Z téhož díla život P. Marie. Tuto se počíná ... řeč o Joachymovi ... 
Podle starých mudrcóv pověděnie ... Protož já, panno Elška ... chci od počátku 
praviti, jakož jest psáno o našem spasení, najprve o narozenie matky božie ... až do 
jejieho syna porozenie ... O tom sem umyslil ... psáti já Jiřík, aby v budúciech časiech 



panna Elška z Bezdražic čtúci ... se zachovala jeho milé panně x (život drahé panny 
Maryje, kterak jest jej vedla od svého dětinství až do konce etc.) ať se za nás 
přimlúvá. Srv. Truhlář 348. l. 170'. 
VX 112-121. Krásná řeč o pravém pokání a o rozličných skutcích dobrých, jenž jsú 
užitečni každému křesťanu. Prvnie jeho jest naučenie totižto P. Ježíše x bude sám 
před tě slúžiti. Amen. Tuto se skonává, kterak radí milost božie proti škaredému 
ďáblu a jeho zlosti. 
VX 121'-2. Řeč o božiem těle a o jeho sv. krvi. Jakož píše sv. Jan v šesté kapitole x 
abychom ... přébytek věčný obdrželi. 
VX 122. Užitkové o přijímánie těla a krve božie každé duše věrné. Znamenajž užitky 
ot přijetie těla božieho x v té věrné duši. 
VX 122'-31. Tuto se znamenají svaté prosby. Tuto máš ohledati sv. prosby x (nuže 
jdiž ještě do tohoto města do chrámu) aťby nás zprostil od našeho nepřítele t. j. od 
zlého ďábla. (Jedná o třech skutcích milosrdenství: modlitbě, postu a almužně, o 
sedmerém městě bližních, o Betlémě a chrámě obětování Páně.) 
VX 131. Tuto sobě mnozí stýskají o zpovědi a v ušklivost berú, kterak by se měli 
svých hřiechóv knězi vyznati. Mnozí jsú x ostati ho nechceš. 
VX 131'-2. Sedm hřiechóv smrtedlných s vejklady, aby se jich uměl varovati. Nuže, 
toť jest tvé naučenie x vystřiehal. 
VX 132-5'. Počíná se šíře o témž. Znamenajž dobře, což jest pýcha x vzvláště v 
dobrých skutcích. 
VX 136. O dvú bratrú, ješto spolu válku měli příkladem, totiž Ježíš a ďábel nebo svět 
a ďábel. Když se čte v jedněch římských knihách x na věky věkoma přebývali. Amen. 
VX 137-45'. O skonání sv. královny nebeské. Račtež všichni již poslúchati x nás 
potvrzují. Patera. Rukopis svatovítský 109-44. srov. XXX. 
VX 146-56. (Smil Flaška z Pardubic) Otec múdrý svému synu radí. Otiskl F. Frank v 
LF 1892, 182-97. Srv. Patera ČČM 1892. 394. (Rada otce synovi) 
VX 156-98. Nová rada, ješto pan Smil Flaška ji skládal mnoho v ní rozumného 
uslyšíte, ktož toto čisti budú toť zví což radí. Vyd. J. Gebauer v Památkách st. lit. čes. 
I. 1876. (Svár vody s vínem) 
PX Spladanost jest toto pravenie/ Tisíc let od bozieho narozenie/ Pana mileho 
jezukrysta/ V tom počtu když se psachu třista/ devadesateho pate leto/ Stalt se jest 
konec reci tento/ ktoz tiemto kniezkam jmen žádáú protož viez žeť slowu nova rada. 
VX 198'-205'. Řeč dobrá, ješto se s vínem sváříše voda. Otiskl Frank m. uv. 268-80. 
PX Rukopis, kdysi Fr. Šafaříkův v Opatovicích, pak Benedettiův v Pardubicích, dostal 
1832 Hanka (Gebauer, Úvahy o Nové radě ve Sborníku věd. musea kr. čes. V. 16. p. 
- ČČM 1832. 148). 
Brodský, s. 22 
SX – II F 9 

TX – Zywot Marie Egipcziaky. 

SX – II F 9 

TX – Modlitba kra∫na o ∫wate kralownie „O Maria ruoze ∫tkwuczie“. 

PX – Ne celá. 
SX – II F 9 

TX - Pa∫sional swatych Mučedlmikuow. 

VX – Řeč o božiem tiele a o geho sw. krwi. Etc. etc.; O dwú bratrú gešto spolu walku mieli.; Swi[e]∫t a diabel.; 

Skonánie nebeské králowny. Weršem.; Rada Otcze k Synu. Smila Flašky z Richmburga.; Rada zwieřat králi. 

Skladána 1395.; Swár wody s Wínem. Wše weršem. 

XV. st., ff. 205 

PX – Ms. chart. cum picturis. 

Řeč o božiim lide a geho swate krwi. 



O skonanie Swate kralowny nebeske. (Na konci☺ Slpnawa se rzecz o smrti Matky 
bozie danzto bychom sni tam byli milý bože. V předu vyobrazení. Listů 9 
 
X 434 
SX II F 10 
FX ok. 1617. str. 357, 320. 16,5 x 20,5 cm, 2 svazky. 
TX Dekreta Jednoty Bratrské, t. j. usauzení společná z starých i nových sněmů neb 
synodů starších a kněžstva jejich, vybraná a shromážděná i bedlivě přehlídnutá.. 
PX Na tit. l. svaz. I.: výtah tento předních úsudků zpraven jest z poručení celé rady a 
konsistoře Jednoty skrze B: Wr. l. P. 1617, pak jeho monogram s pozn. anno aetatis 
49. Úvodem rozdělení sbírky na čtyři svazky, z nichž zachovány jen dva, první, 
sahající po 1529, druhý o l. 1531-75; na desce prvého o usnesení poříditi opis do 
Polska a na Moravu. Deskou perg. listy souč. lat. misálu. Vydal A. Gindely v Starých 
pamětech dějin českých I. (1865) 1-243. Koupeno 1851. 
 
X 435 
SX II F 11 
FX pol. XIX. str. 47. 13,5 x 22,5 cm, sešit. 
TX Vilibald Hugo Svoboda Skutecký. Zboží a hrad Richenburk v XIV., v XV. a XIX. st. 
PX Dar F. L. Riegra 8. II. 1896. 
 
X 436 
SX II F 12 
FX XIX.1 str. 228 a 12 obr. 17 x 21,5 cm, vazba pův. 
TX Joz. H. A. Gallaš. Valaši v kraji přerovském. 
PX Vyd. K. Kadlec v Čes. Lidu XV. 161 a d. O osudech knihy ČMM 1908. 358 – 
datace mylná! (Sč.). Dar kanovníka A. Petruševiče ze Lvova 5. XII. 1898. 
 
X 437 
SX II F 13 
FX 1869. str. 144, 48. 14 x 22 cm. 
TX Jonáša Záborského vlastní životopis. 
PX Přidány (týž:) Pohrobné dodatky 1868 (drobné práce). Dar autorův 12. X. 1875. 
 
X 438 
SX II F 14 
FX XV. ll. 95. 14,5 x 22 cm, s obrazci, st. vazba opr. 
TX Hvězdářstvie krále Jana, knězě z veliké Indie. 
VX 2. Konec stati o žilách x pro bolest v ledvinách. 
VX 2'-4'. O pouštění krve. Slušie nám také znamenati, kdy a kterak mámy púštěti 
krev bankami x za vděk přijeli. Buď buoh pochválen. 
VX 4'-8'. Co dělati v jednotlivých dnech měsíce. Znamenati slušie takto, že prvého 
měsiece x sen ve čtiřech dnech zjeví sě. 
VX 8'-12'. Jak uhádnouti, kdo zvítězí v souboji neb umře ze dvou nemocných, 
kratičký snář, pomůcky kalendářní. 
VX 13-22. O měsících a rozdělení roku. Pravý pořad a jména měsiecóv. ... jest tento 
x o níž napřed i dole pořád psáno jest etc. 
VX 22-44'. O znameních totiš o zvěrocestách. Viece slušie znamenati, že když jest 
sv. Pavla na viery obrácenie den jasný x přeběhne ve čtiřidcieti dnech. 



VX 44'-56'. Planetář z Ptolemaia. I slušie znamenati, že každý človiek, pod kterým sě 
znamením urodí x (o sférách - okrotách) toto kolečko ukazuje. Týž spis v Univ. XI C 
2. 17'-31. (Truhlář II. 2027.) Jiné kusy tohoto kodexu jsou, zdá se, předlohou naší 
sbírky. Pozdější zpracování v III F 25 l. 1-59. 
VX 56'-62. O lidských letorách. Pravokrevný. Již tuto bude psáno o lidských letorách, 
jemuž mnozí, ale nedobřě řiekají přirozenie x (vodokrevnost) jest letory kalostudné. A 
tak jest konec o těch čtiřech letorách etc. 
VX 62-71'. O přirození člověčiem vedlé postavy jeho tuto sě píše. Člověk jest jako 
strom podvrácený x oko jest pravý posel tajemstvie srdečného. A tak jest konec. 
Skonává sě (název, jak v čele), ježto skládal jest pod horú Embron ... léta božieho 
narozenie 90 pod ciesařstvím Tyberia ... A k tomu hvězdářství jest mnoho z jiných 
knih připsáno. 
VX 72-91. Traktát o osudu a Bohu. Z těch rozdielóv věcí a jich skutkóv tento rozdiel 
jde k řeči umieněné potřebný ... A najprv otázka ... jest tato: muožli býti v božských 
skutciech proměna anebo odpornost čili nic x (II. díl o věcech přirozených, pouze 
však úvod, posléz o devátém nebi srv. l. 79 ) věcí živých všeli kakých etc. A tak nynie 
toho kúsku konec. 
VX 91-4'. (O kalendáři.) O dnech do roka. Aby také věděl pravý dnóv počet x dlúho 
bude nemocen etc. 
VX 94'-5'. Příručka pro lékaře. Poněvadž nemóž žádný lékař býti (do)konalý x konec 
chybí. 
PX Popsal J. Jungmann v Rozboru I. 193-5 a III. 234. Z Neuberských. 
PX Edice rukopisu: Hvězdářství krále Jana, Praha 2004. vyd. A. Černá, P. Hadrava, 
A. Hadravová, M. Struka. in Práce z dějin vědy, sv. 12: Scripta astronomica 
SX – II F 14 

TX – Navedení hvězdářsko-lékařské. 

XV. st., ff. 94 

PX – Rkps necelý pap. u rytíře z Neuberka ve 4ce listů 94 z XV. století. Viz Jungmann 

v Rozboru [I] str. 193-195. Jungmann str. 76 (III/234). 

 

X 439 
SX II F 15 
FX XIX.2 ll. 13. 17 x 21 cm. 
TX K. Zahradník. Vývoj vyšší analysí. 
PX Začátek pouze. 
 
X 440 
SX II F 16 
FX pol. XIX. 4. 17 x 21 cm. 
TX Fr. J. Zoubek. Komenský předchůdce jazykozpytu srovnávacího. 
 
X 441 
SX II F 17 
FX XIX. ll. 4. 17 x 21 cm. 
TX J. Dobicer. Životopis Ditmára. 
 
X 442 
SX II F 18 
FX 1760. ll. 6. 17 x 21 cm. 
TX V. J. Petrů, kantor bysterský. Zpěvník nábožných písní. 



PX Zač.: Písnička k dvanácti s. patronům. 
SX – II F 18 

TX – Petrů V.J.: Písnička k 12 sv. patronům. 

1760, ff. 6 

PX – Petrů V.J. kantor bysterský. 

 
[X 443] 
[SX II F 19] LA varia 
FX 1823. ll. 7. 17 x 21 cm. 
TX Michal Sylorad Patrčka. Oda na Jos. Lib. Zieglera. 
PX Dar a přepis A. Rybičky 19. VI. 1871. 
 
X 
SX II F 20 
FX 1828. 
TX Kronika. 
Pap., 1828 (datace na fol. 121b), 122 ff (foliace nová), prázdná ff: 122, za fol. 58 2 ff 

vytržena, rozměry: 22 x 18 cm, papír částečně poškozen prosakováním inkoustu na protější 

stránku, červotočem, otrhané okraje rukopisu, rukopis zcela bez jakékoliv vazby. 

Česky 

Písmo: kurent 

Řídké marginální poznámky 

Podtrhávání a škrtání v textu 

Bez výzdoby 

Obsah: nejrůznější záznamy ze starších českých dějin, i pověsti o původu různých míst, 

obrazů, apod. – výtahy z rozličných jiných kronik 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-2009/81 

Vide: Kronika 

 
X 444 
SX II G 1 
FX XVII. ll. 22. 16,5 x 20 cm, váz. 
TX Zlomek katol. písní pohřebních. 
 
X 445 
SX II G 2 
FX 1854. ll. 251. 17 x 21 cm, vazba st. 
TX Jindř. Zschokke. Samozor. I. díl. Osud a člověk. Překlad Ant. J. Jungmanna. 
PX II. díl v ruk. IV A 3. Dar Jungmannův 1854. 
 
X 446 
SX II G 3 
FX 1711. str. 68. 16 x 20 cm. 
TX Václav Hlaváč. Veliké aučinky cís. Leopolda, arciknížete vídeňského. 
PX Jméno autorovo a datum z kryptogramu na tit. l. Na konci podpis Schmidt, 
Friedberg 14. IV. 1783. Viz ruk. III G 3 I G 3. 
 
X 447 
SX II G 4 
FX 1606. str. 432. 16 x 20 cm, vazba pův. 



TX Kniha umění výborného a skušeného pana Alexia Pedemontana o rozličných a 
skušených secretis neb uměních, z vlaské a latinské řeči do německé nejprve 
uvedena od dra J. Jak. Wekkera ... l. 1570, nyní pak v nově do českého jazyku neb 
řeči přeložená etc. l. 1605. 
PX Od str. 314. Užitečná knížka o rozličných mistrovských vodách, olejích, vínech, 
nekdy skrze dra J. Jak. Wekkera ... do němčiny přeložená 1570, nyní pak v nově do 
češtiny uvedená l. 1606. Dar Jos. Štěpánka, řed. rakovnické reálky, 22. VI. 1893. 
SX – II G 4 

TX – Pedemontana Alexia Kniha úmění, o rozlicžných a skussených Secretis neb Uměních, z wlaske a latinské 

ržeči do němec. nejprwe uwedena od Doctora Jana Ja[st]. Wekkera v Kolmaru l. P. 1570, nyní pak do czeského 

jazyka prželožena l. P. 1605. 

pp. (XLV) 432 

 
X 448 
SX II G 5 
FX XVII. str. 60. 16 x 20 cm. 
TX Popis Čech podle krajů. 
PX Začátek chybí, počíná Žateckem a končí Kladskem. Hlavním pramenem Hájek až 
Stránský a Theatrum Europaeum, ale též ruk. 
 
X 449 
SX II G 6 (5 E 35) 
FX XVI/XVII. ll. 335. 14,5 x 19,5 cm, vazba pův. se sponou. 
TX Letní část postily podobojí. 
PX Na desce: S. M. P. - Secunda pars. Z Krtičkových. 
SX – II G 6 

TX – Postilla česká aneb Kázání nedělní. 

XVI. st. 

 
X 450 
SX II G 7 (5 G 19) 
FX 1620. ll. 53. 16 x 19,5 cm, s obr. 
TX Tyrocinium t. j. Správa a běh, po kteréž by hbitost soldatská měla ve všeliký 
zbraně spravena bejti ... postavena skrze Bartoloměje Pelliciara ... l. 1616 od Lukáše 
Jenisa z vlaské řeči na německou řeč přeložena, nyní pak ... l. 1620 ode mně Matěje 
Pštrosa V. Kutnohorského přeložěná a sepsaná a k vytištění shotovená 28. dne 
prasince. 
PX Přehled obsahu Zíbrt III. 12544. Vazbou perg. zlomek lat. antifonáře z XIV/XV st., 
na němž podpis majitele Jos. Vinohorského z 1850. 
SX – II G 7 

TX – Pelliciara Barthol. Tyrocinium t.j. Správa a běh soldatský L. 1616 od Lukáše Jenisa z vlaské řeči na 

německou přeložena. Nyní z něm. řeči na českou l. 1620 od Matěje Pštrosa Kutnohorského přelož. a sepsána. 

 
X 451 
SX II G 8 (5 D 57) 
FX XVII. ll. 131. 15 x 19 cm, st. vazba. 
TX T. Pešina z Čechorodu. Prodromus Moravographiae. 
PX Autograf. Dar Ant. Skřivana 3. IX. 1856. 
SX – II G 8 

TX – Tomáš Pešina z Čechorodu: Moravia. 

Litomyšl 1663 

 
X 452 



SX II G 9 
FX 1817. ll. 19. 17 x 20 cm. 
TX (V. Hanka. Pravopis český.) 
PX Na l. 19 imprimatur z 25. ún. 1817, kdy vyšel. Srv. V G 10. 
 
X 453 
SX II G 10 
FX poč. XVIII. ll. 17. 16 x 20 cm. 
TX Krátkej popis běhu života mého Adama Maxm. Chanovského z Dlouhé vsi a na 
Smolotelích (1647-1707). 
PX Z Chanovského. 
 
X 454 
SX II G 11 (5 G 30) 
FX 1823. ll. 73. 13 x 19,5 cm, vazba st. 
TX Písmácký sborník. 
VX 1-17'. Svaté přemyšlování o tom, že netoliko nebe a peklo jest uloženo od Boha 
za podíl pro syny a dcery lidské u věčnosti dle slov Spasitelových u sv. Luk. 16 k. 23 
v. Filozoffové někteří praví x do slávy života věčného, amen. Psáno věku mého 41. 
roku l. 1823. J ... 
VX 18-21. Prak Davidův, kterýž zabíjí kaliště bludu, t. j. krátký vejtah ze zjevení sv. 
Jana o velikých ohavnostech a bludech Antikrysta ... Pán a Spasitel náš x od meče té 
zbéři Satanovy amen. Totéž v ruk. I H 1a str. 99-109. 
VX 21'-33'. Vyvolení některých lidí k věčnému s Bohem a s anjely sv. přebývání a 
rozkoší nebeských na věčné věky užívání, učiněné od Mikuláše Drabíka 
Strážnického v l. P. 1650. Amstrdam u Jana Paskovského 1679. Přepis tisku. Zíbrt V. 
21294. 
VX 34-61'. Písně exulantů českých, rozžehnávajících se z českou zemí, vlastí svau. 
Rozepsal týž IV. str. 571/8. 
VX 62-71'. Nový svět a o spůsobu starého světa. Neb mnozí maudří mužové x sláva 
Bohu na výsosti amen. Skladba z části veršovaná. 
VX 71'-3'. Píseň o smrtedlnosti. Kniha rodu Antykrystova. 
PX Koupí od ev. uč. Jos. Šolína 1852 (Č. Zíbrt v ČČM 1907. 164). 
(Písmáci) 
SX – II G 11 

TX – Písně exulantů českých. 

1823 

PX – Allig. ad: Přemyšlování svaté. 1823. 

SX – II G 11 

TX – Prak Dawidůw, kterýž zabigi Kali∫∫tě Bludu. To ge∫t krátký wegtah zgewenj S. Jana o welikých 

ohawno∫tech a bludech Antykry∫ta. 

1823 

PX – Alli. ad: Přemyšlování sváté. 1823. 

 
X 455 
SX II G 12 (4 D 1 d) 
FX 1577. ll. 132. 15,5 x 19,5 cm, vazba novější. 
TX Sborník konfesí habrovanských a spisů Optáta z Telče. 
VX I. 1-21'. Confessí, vydání počtu z víry kristianských služebníkuov, že ne 
Habrovanští, ne Cvinglianové, ale kristianové jsau ... Všem vůbec Buohžské pravdy a 
krystyanské šlechetnosti milovníkuom ... Lilečtí Bratří, církve boží služebníci, milosti a 
pokoje ... vinšují a žádají. Mnohé věci napřed předloživše x pravda ... zústává na 



věky. Kristianské církve ... služebníci každému upřímnému čtenáři milost a pokoj ... 
žádají. O tomto i dalším spisku směru habrovanského O. Odložilík v ČČH 1923, 60 a 
d. 
VX 22-52'. Kristianské církve služebníkuv o večeři Páně učení s písmy pravé i také 
gruntovního smyslu víry s učením obecné staré církve jest srovnalé a jednostejné 
etc. Našeho, kteréž o večeři Páně jest učení základ x bez něho nevyhlásili. Amen. 
Pravda Přemáhá a zústává na věky, amen. 
VX 52'-9. Modlitba ped posluhováním. Všemohaucí, věčný Pane x Požehnaný Pán 
Buh na věky věkuv. Amen. 
VX II. 60-78'. (J. Wernerův) Katechismus nový pravý kristianský na dvanácte článkuv 
víry obecné též o svátostech křtu a večeře Páně pro dítky Páně vydaný. Předmluva 
... Kristianské církve služebníci ... Jakož se nám x požehnaný Pán Buoh náš, amen, 
amen. O spisku O. Odložilík v ČČH 1923, 60 atd. 
VX 79-85'. Votázky z šesté kapitoly sv. Jána kněze Benedikta Optáta sebrané. První 
votázka. Jaký rozdíl jest x živ bude na věky. Konec otázek z VI. kap. 
VX 86-94. Otázky o večeři Páně. Kteříkoliv křesťané ... těm při večeři Páně tyto 
otázky příslušejí. První otázka. Co jest Pán Kristus x mezi sebau vyznamenáváme. 
Skrze řeči tyto svaté samému Pánu Bohu buď chvála. 
VX 94'-8'. List kněze Petra ze Závřešť, odvolání bludův, kteréž jest držel o svátosti 
těla a krve Krista Pána s důvody šesti pořád poznamenanými. Já kněz Petr ze 
Závřešť x na pravdu Páně, amen. Monogram Václava Zimy 1577 v pondělí po 
čtiřmecítmý neděli po sv. trojici. 
VX 100-14. Kázání o duchovním požívání těla a krve Pána Krista od k(něze) 
B(eneše) O(ptáta) na den památky těla božího na řeč z šesté kapitoly ev. sv. Jana 
(expl.). V Pánu Jézu Kristu lidé milí x Pán Kristus jest amen. Konec kázání. - Týž 
monogram s r. 1577. 
VX 115-32. O poručenství Pána a Spasitele našeho Jezu Krista, kteréž jest učinil při 
poslední večeři své ... kázání ... od kněze Benedikta Optáta z Telče. Oznámiv 
apoštol x na věky věkuv požehnaný amen. Týž monogram s r. 1577. Výňatek z díla v 
ruk. V A 23. 
PX O sborníku F. Hrejsa v ČČH 1915. 195, o Optátovi vůbec týž v ČMM 1917, 284 a 
d. Koupeno 1863. Viz č. další. 
SX – II G 12 

TX – Benedykta Optata z Telče. Wotázky z sšesté kapitoly sw. Jana. 

PX – Allig. ad: Confessí. Wydání počtu z víry krystaňských služebníkůw. 

 

SX – II G 12 

TX – Benedikta Optáta z Telče. O porucženstwí Gezu Krysta, kteréž gest učinil při posl. wecžeřži swé a o 

prawém vzywání y o hodním přigímání Těla a Krwe geho Swaté. 

1577 

PX – Allig. ad: Confessí. Wydání počtu z víry krystaňských služebníkůw. 

 

SX – II G 12 

TX – (Beneše Optata) Kázaní na den památky Těla Božího na ržecž z sšesté kapitoly Ewangelium sv. Jána. 

1577 

PX – Allig. ad: Confessí. Wydání počtu z víra krystaňských služebníkůw. 

SX – II G 12 

TX – Otázky o wecžerži páně. 

PX – Allig. ad: Confessí. Wydání počtu z víry krystaňských služebníkůw. 

SX – II G 12 

TX – List kněze Petra z Zawržesst Odwolání Bluduw, kteréž gest držel o swátosti Těla a Krwe Krysta Pana, 

s důwody šsesti poržad poznamenanými. 1577. 

PX – Allig. ad: Confessí. Wydání počtu z víry krystaňských služebníkůw. 

 



X 456 
SX II G 13 (4 D 1 ε) 
FX 1578. ll. 131. 15,5 x 19,5 cm, vazba novější. 
TX Sborník prací P. Chelčického a Habrovanských. 
VX I. 1-24'. (P. Chelčický.) Krátké sepsání z písem svatých o Antikristu a jak se po 
čem poznává Antikrist. 1578. Pobožný spis o Antikristu z písem sv. vybraný. Dí sv. 
Jan: Nejmilejší, nechtějte každému duchu věřiti ... Toho slova často x poznal ducha 
pravdy a ducha bludu. Srv. J. Goll v ČČM 1881, 23. 
VX 25-9'. (Petr Chelčický) O nejvyžším biskupu pánu Kristu, abychom k němu 
největší zření měli nade všecky svaté. Ale že jest čas chudoby, zámutku, úzkosti x 
lapaje zemi a práhna (ostatek chybí). Srov. LF 1921, 132. 
VX II. 30-3'. List od bratra Matěje Pausteníka, poslaný knězi mistru Havlovi Caherovi. 
Přepis tisku, posléze v J. V. Šimákově vyd. Kroniky Bartošovy 143-5, necelý. 
VX 34-7'. Řada habrovanských promluv (napomenutí) před přijímáním. Z šesti, jež 
uvádí Jungmann IV. 1283a) kus 2 až po nápis 6. 
VX 38-131. Celoroční postila habrovanská. V první neděli adventní kázání. V 
dnešním sv. evangelium x do nebeského života a království půjdem, amen. Tato 
knížka jest přepsána skrze Václava Zimu etc. v sobotu v ochtáb sv. Matěje ap. Páně 
léta božího 15(7)6. O spise O. Odložilík v ČČH 1923, 65 a d. 
PX Rukopis tvořil celek s předešlým (Jungmann IV. 1283) a kdysi byl V. Krolmusův; z 
jeho pozůstalosti koupen 1866. Spisy určil F. Hrejsa v ČČH 1915, 216. 
SX – II G 13 

TX – Lyst od bratra Matěge Pansteníka poslaný knězy mistru Hawlowi Czaherowi, 

administratoru doleyssi konsystorze Pražské, pro kteréž i hned wsazen byl do wězení 1525. 

PX – allig. ad: Krátké sapsání z písem sv. o Antykrystu a jak se po čem poznívá Antykryst. 

1578. 

SX – II G 13 

TX – Šestero napomenutí jednoho každého křesťana k wečeři páně, kteráž důtkliwá a welmi 

kausawá jsau, po po kterýchž následují kázání až do neděle čtyrmecítme po sw. Trojicí. 

PX – Def. Inc.: na památku swého newiného těla (napomenutí 2.)  K závěrku: Tato knížka jest 

přepsána skrze Václawa Zimu … w sobotu w oc[k]tab sw. o Antikrystu. 1578. 

 
X 457 
SX II G 14 (4 D 1 ζ) 
FX 1659. ll. 83. 15 x 19,5 cm, pův. zdob. vazba. 
TX J. A. Komenský. Rettunk proti Antikristu a svodům jeho. 
PX Přepis K. B. Skrbenského, psaný 4. břez. až 26. června 1659. Vydal B. Souček 
s názvem: J. A. Komenský O papežích, 1924, u něhož i název celý a literatura; srov. i 
Zíbrta-Volfa V. 21702 a d. (článek Volfův nevyšel) a č. 827, fol. 73-195. Koupí 1866. 
Retuňk proti Antykrystu a svodům jeho, kteříž v těchto zarmůcených časích mnohým 
ku zahynutí nešťastné se rozmáhají, a ne jedných od víry odstupování se děje, těm 
pak kteříž by duše svej vetovati a před zahynutím vystrahnúti chtěli, poddaný od 
jednoho z milovníků Ježíše Krysta, k čemuž beru slova z Kapitoly osmé Lukáše 
evangelisty, které v tejž kapitole ve vršu osmém od něho napsané jsou takto: Kdo má 
uši k slyšení, slyš.“ Kterýžtoretunt jest ode mne dne 4. měsíce martii l. p. š´tastně 
počítajícího začat psáti 1659 a dokonaný jest 26. měsíce junii. Počíná se: „K 
čtoucímu napomenutí. Kohokoli dojde tento božá retunk, bu´d že by byl kníže, pán, 
zeman, kněz, měštěnín nebo sedlák tec.“ 
končí se: „Restauratum ad laudem et yloviam dei vivi edificationen bonorum et 
confusionem malorum ad a. 1627. d. 20. martii.“ 



83 litův ve vel. 8°. 
 
X 458 
SX II G 15 (5 G 29) 
FX 1695. ll. 272. 15 x 19,5 cm st. vazba opr. 
TX Perikopní kniha církve žitavské z r. 1695. 
PX Datum na tit. l. pašijí (l. 217), na desce iniciály: I. S. Z. L - N. P. C. I. et A. O. C. P. 
1698, na l. 1 , 3, 264-72 zápisky kazatelů z XVIII/XIX st. 
 
X 459 
SX II G 16 (5 E 14 β) 
FX 1694. ll. 133. 16 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Lékařství koňská ... od císaře Fridricha ... kováře a štolmistra (Albrechta z 
Neapole) sepsaná, v létu 1694. 15. Jun. zase poznovu přepsaná a založená. 
PX L. 124-31' rejstřík; vloženy výpisky, většinou německy. Na desce zlomek 
prvotisku lat. misálu. Znění namnoze shodné, ale spořádanější než v ruk. III G 6. 
 
X 460 
SX II G 17 (3 G 6) 
FX 1706. ll. 72. 12,5 x 18,8 cm, vaz. souč. 
TX Rorate nedělní a. d. 1706. 
PX Na l. 1' povolení k tisku konsist. asesora Max Wietrowského 1735 a mladší 
imprimatur gen. vikáře Jana M. Martini. 
 
[X 461] 
[SX II G 18] LA 14 P 75 
FX 1823. ll. 49. 16,5 x 20 cm, sešit. 
TX Jos. K. Chmelenský. Zápisník básní. 
PX Původní i datum podle starého katalogu. 
 
X 462 
SX II G 19 
FX pol. XIX. ll. 7. 16 x 20,5 cm. 
TX Starodávní spis o očistci smyšleném. 
PX Celý název: Kratochvilná rozprávka o očistci smyšleném, nejprve vytištěná l. 
1599. Viz č. 285. 
SX – II G 19 

TX – Lékařství konské. 

1694, ff. 123+ rejstřík 

PX – Rejstřík s mnohými přídavky. 
SX – II G 19 

TX – Starodáwní spis o Očistci smyšleném. 

pol. XIX.st. (přepis st. XVI.), ff. 7 

 
[X 463] 
[SX II G 20] LA 21 P 71 
FX 1834. ll. 8. 12,5 x 20 cm, sešit. 
TX K. H. Mácha. Denník na cestě do Itálie. 
PX Vydal J. Thon v LF 1910, 350/69. Dílo K. H. Máchy III (1929), vyd. Fr. Krčmy, str. 
9 a d., 397. Dar malíře L. Kuby z Poděbrad 19. V. 1895. 
 



X 464 
SX II G 21 
FX 1759. str. 3094. 16 x 20 cm, vazba st. 
TX P. Jarolíma od Boladontia (?) augustiniána bosáka Domácí kazatel. Druhý díl. 
1759. 
PX Srov. stejnojmenný anonymní spis z 1709 u Jungmanna V. 842. 
 
X 465 
SX II G 22 
FX XVII/XVIII. ll. 130. 16 x 20,5 cm. 
TX Přepis lékařských knih t. zv. Křišťanových a Ad. Huberovy Apatéky domácí. 
PX Tit. l. utržen, příloha o rozličných vodách na l. 64-87 , pak Ad. Huberův výtah z 
Mathioliova herbáře (Jungmann IV. 883 a 890 z 1544 a 1595), na konci drobné 
zápisky rodinné z XVIII.1 
(lékařství) 
 
[X 466] 
[SX II G 23] LA 33 A 4 
FX 1877. str. 84. 17 x 21 cm. 
TX A. V. Šmilovský. Starohorský filosof. 
PX Autograf, dopsaný v Litomyšli 21. 2. 1877. 
 
X 467 
SX II G 24 
FX ok. 1850. ll. 151. 12,5 x 20 cm. 
TX Sborník písní a básní českých i slovanských. 
PX Většinou ze sbírek předbřeznových, na konec politické z r. 1848 a Havlíčkovy 
Tyrolské elegie. Na l. 52': A. Svatoš, v Táboře 29. list. 1843. O buditeli tom Thir, St. 
domy a rodiny táborské 756. 
 
X 468 
SX II G 25 
FX 1871. ll. 75. 16 x 21 cm, sešit. 
TX A. P. Záturecký. Slovenské porekadlá. 
PX Spis vydala Č. Akademie. Dar J. V. Nováka 3. X. 1904. 
 
X 469 
SX II G 26 
FX XVIII. ll. 96. 17 x 21 cm, v deskách. 
TX Výpisky z Ad. Huberovy Apatéky domácí. 
PX Zlomky. Koupeno 2. VII. 14. 
 
X 
SX II G 27 
FX XVIII. 
TX Rorate Cžesky, které se prži Kůru Lyteraczkem cžasu Adwentniho Obycžegně Úžiwa. 

4a Rorate w Neděly. Boha Žadostiwy X 65a Wywyssugme gho na Wieky. Amen. 

Rkp.; pap.; XVIII; ff. 66; 20x16,5 cm; frakt.; mod. pkž. K původnímu textu připsány později 

v 19. st. na začátku i na konci rukopisu i na předsádce další písně. Na předním přdeští zápis o 

úmrtí pozdější majitelky rukopisu Lidmily Kotlerové 1. června1887. 



PX Dar Ing. Miloše Pecky z Prahy 5 – Košíř 23. 4. 1964. 
4104-64 

 
X 
SX II G 28 
FX XIX. 
TX Lékařská kniha. 
Pap., XIX.2 stol., 6 ff (foliace nová), rozměry: 20 x 12,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Česky 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: sbírka lékařských receptů 

Rukopis je neúplný, chybí začátek i konec. 

Přír. č. II-4692/84 

Ze staré zásoby 

 
X 
SX II G 29 
FX XIX. 
TX Zpěvník. 
PX Dar Antonína Malého, Brod 33. 
Pap., XIX.1 stol., 6 ff, rozměry: 19,5 x 13 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Rukopis je silně poškozen špínou a vlhkostí. 

Česky 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-4822/85 

Dar Antonína Malého, Brod 33, 34961 Kladruby u Stříbra 

 
X 
SX II G 30 
FX 1838. 
TX Modlitební knížka. 
Tato modlytba gest welmi močna každemu Boha milugjcjho kdo se gi skroussenim swem 

modliti bude a nebo slissj a we swem přibytku má tomu njč zleho močy nema diti tam osoba 

těhotná bila tedy lehce porodi. 1838. 

Pap., 1838, 29 ff, rozměry: 19,5 x 12,5 cm, bez vazby (vevázáno do papírové obálky). 

Česky 

Písmo: novogotická polokurzíva 

Výzdoba: naivní ornamentální perokresby 

Přír. č. II-5119/88 

Ze staré zásoby 

Vide: Modlitební knížka 

 
X 470 
SX II H 1 (5 I 14, 1029) 
FX 1825/6. ll. 51. 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX (J. N. Drbal). Fialinky u věneček svité v Zálabí. 
PX Verše. Autor jmenován v katalogu Hankově, jeho životopis v Riegrově NS. 



 
X 471 
SX II H 2 
FX XIX.1 ll. 12. 10 x 16 cm. 
TX (V. Hanka. Rozmluvy.) 
 
X 472 
SX II H 3 
FX XVII/XVIII. ll. 36. 10 x 16 cm 
TX Přepis tisku: (P. Kristián z Koldína) Práva městská království českého s artykuli 
některými z Zřízení zemských srovnané a v krátkou summu uvedené. 
PX Končí se větou D 28. Přepis některého ze čtrnácti vydání Summy, v H. Jirečkově 
vydání Práv městských otištěné petitem. 
SX – II H 3 

TX – Prawa městská kralowstwí czieskeho, s artykuli některymi, s zřízeni zemskych srownane a w kratkau sumu 

uwedene. 

 
X 473 
SX II H 4 
FX ok. 1500. Str. 661 (-22). 10 x 16 cm. St. vazba opr. s kováním. 
TX Sborník lékařský. 
VX 23-392. Lékařská kompilace z různých příruček, zvláště o mastech. Začátek 
chybí x konec doplněn o něco později od str. 363. 
VX 393-487. Tyto knihy skládal jest jeden mistr, jménem Bartholomeus, a vybral je z 
jedněch kněh řeckých, jimž říkají Practika, a vykládal je z latiny v řeč vlaskú; a já z té 
v čěskú (nejdříve o moči) x (o moru) nemoc tak jest nejistá a škodlivá. Srv. 
Jungmann III.275 a, ε 3. 
VX 487-99. Toto lékařství mistr Křišťan jest vydal proti neduhu svrchnímu a zprávu 
učinil, jakž jest psáno. Polévka hrachová x přechází na jiné nemoci, konec utržen. 
VX 500-4. Celoroční diaetetika m. Bonifáce. Ledna nebo hrudna toho měsíce mistr 
Avicenna velí jísti krmě čisté x požívá v jedení a v pití. A tak se těmi mistry zprav. 
Srv. ruk. III F 25, 77-89. 
VX 505-46. Tuto se vypisuje o všelikém kořění. Najprv o galganu. Galgan jest horek 
a such x (poslední sajr mladý), str. 256, odtud recepty (naposled proti vlku na noze) 
obrátě na druhú stranu. 
VX 546-51. Mistr Křišťan. Zpráva a naučení v těch miestech, kdež m(o)r, jest tato: 
najprve múžěli to býti x vedle rady lékařě rozomného. 
VX 551-63. Další recepty. O dítkách - proti kameni. 
VX 564-89. Vlastnosti nerostů (Lapidarius). Akštýn jest zelený jako zmazán olejem x 
(idryn) uzdravuje mocí svú. 
VX 590-7. Rostlinář. Latinsko-český lékařský slovníček. Athanasia ... vratič x prasium 
commune žabí žluč. Blíže určil V. Flajšhans: Klaret I (1926), str. XV. 
VX 598-610. Koňské léky. Když kůň jest ztlučený v hlavu x potřikrát a bude zdráv. 
VX 611-621. Recepty. Proti palici. Vař natržník u víně x (posléze o vodách) voda z 
řěřabin proti kameni. Do 649 pozdější drobné dodatky. 
PX S. 650-6 rodinné zápisky z 1811-33, pak recepty. 
 
X 474 
SX II H 5 ( 5 I 13, 1027). 
FX XVII/XVIII. str. 408. 10 x 15,5 cm, vazba pův. se sponami. 
TX Překlad 15 knih Ovidiových Metamorfos. 



PX Jungmann V. 255. Dar Jos. Šť. Urbana, kanovníka hradeckého, 19. II. 1824. 
SX – II H 5 

TX – Ovidia Nasona Metamorfosy česky. 

XVII. nebo XVIII. st. 

 
X 475 
SX II H 6 (23 H 15, 983) 
FX 1593. ll. 220. 9,5 x 16 cm, vazba pův. z 1602. 
TX Bratrský sborník (Hurdálkův) z 1593. 
VX 1-133. Přepis tisku: Krátké a důvodné dokázání pravého učení katolického, 
vydané proti kacířům od Jana Bilštejnya Marsberského. Vytištěné v Bazilei 1. P. 
1589, a nyní z lat. jazyku v český přeložené 1. P. 1593. Jungmann IV. 1351c. 
VX 136-61'. (Katechismus bratrský.) Rozmlauvání pobožná o věcech k spasení 
potřebných s otázkami a odpovědmi. A to se začíná takto. Otázka: Jaké jsi víry? x 
skrze J(ežíše) K(rista) Pána našeho, amen. 
VX 163-77'. Kratičká vejstraha od falše těm, kteříž čítali Apollogiam totiž obranu 
doktora Václava Šturma z Tejna Horšovského. L. P. 1587.Sv. Pavel v druhé epištole 
x za to tě žádám. 
VX 178-98'. Jan Blahoslav. Zpráva upřímná a sprostná na tyto dvě otázky. I. Proč se 
Bratři od jiných Jednot buď pod jednau neb pod obojí dělí? II. Proč lidí ku 
poslušenství zavazují? Srv. F. Hrejsa. Česká konfesse, 38 a v Blahoslavově 
Sborníku (1523-1923) 106. 
VX 199-202. Tito artykulové pořád poznamenáni jsou k žádosti jednoho přítele. O to 
jest péče má byla ... artykule ty, čímž sme my od přisluhování kněžského strany 
české rozdílni x milost ... budiž s námi, amen. Z r. 1538. Srv: J. Bidlo, Jednota 
bratrská v prvém vyhnanství I. XIV. 
VX 202'-5. Proč Bratří tomu odpírají, by Valdenští byli, a proč nechtí slouti valdenští a 
vždycky praví a vyznávají, tak že omylně Valdenští slovou. Nejprve že jsou Bratří x 
přísni byli v tom Táboři. 
VX 205'-6'. Odpověď těm, kteříž praví, že Bratři nemají řádně svěcených kněží. Že 
mají řádně x věc velmi hrozná byla by. Srv. ruk. IV H 8 1. III. 35. 
VX 207-9'. Jan Kaleph (Sjednocení v pravém náboženství). L. 1575. Poznamenání 
artykuluv k jednomyslnosti. Srv. F. Hrejsa. Česká konfese. 146 p. 1. 
VX 209'-17. O sedmerém očistci. Sedmer očistec jest pravý a jistý x v onom očistci 
pozdním čistí. Anno ultimae tollerantiae divinae 1597. 
VX 218-20'. Traktát o tanci. Milosti Boží a pokoje pravého x svornosti na světě živ 
jest (necelý). Vyd. z části Č. Zíbrt. Jak se kdy v Čechách tancovalo (1893). 107 a d. 
PX Dar biskupa Jos. Hurdálka 26. IV. 1828. 
SX – II H 6 

TX – O sedmerem očistcy. Sedmer očistec gt prawy a gisty w tomto Swěte a w smrtedlně žiwotě wěrných lidí a 

wywolených Bozích. 

1597, ff. 8 

PX – Allig. ad: Bilšteynya Jana. Krátké a důwodné dokázání prav. Učení katol. V Basilii 1589. 

SX – II H 6 

TX – Odpowěd těm, kteříž prawí, že Bratří nemagí rádně swěcených kněží. 

pp. 3 

PX – Allig. ad: Bilšteynya Jana. Krátké a důwodné dokázání prav. Učení katol. V Basilii 1589. 

 
X 476 
SX II H 7 
FX XIX.1 ll. 79. 10 x 16,5 cm, sešit. 
TX (A. Durdík). Zápisník výpiskův a výtahů. 



 
X 477 
SX II H 8 (1 J 18, 407) 
FX XVIII. ll. 151. 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX Koňské lékařství Albrechta z Napule. 
PX Rozšíř. vyd. textu z ruk. II G 16. První list a řada vzadu chybí, začíná výčtem 
druhů koní: Kůň s sypatýma ušima hotovější jest, končí se naučením proti vším: 1. 
Vezmi žlautek od tvrdě pečeného vejcete ... Napřed několik pozd. receptů, na 
přídeští: Tato kníška náleží Matějovi Heritesovi, měšťanovi města Horažďovic 1766. 
Ze Stentzschových. 
SX – II H 8 

TX – Naučení, jak máš lečiti koně. 

ff. (II) 2-151 

 
X 478 
SX II H 9 (4 H 9, 976) 
FX XVII/XVIII. ll. 38. 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX Šimon Podolský. Knížka o měrách zemských. 
PX Shodné se zněním ruk. I G 23. Na přídeští souč. podpis Ferd. Fritz. 
SX – II H 9 

TX – Podolský Šim.: O měrách zemských v království českém. 

1601 

PX – Srv. Jgm. Hist. Lit. IV. 745. 

 
X 479 
SX II H 10 (4 J 13) 
FX ok. 1778. str. XVI, 262. 10 x 17 cm, brož. 
TX (Tomáš Zycha). Světlo z temnosti, t. j. že pokáním a modlitbou vyhejbáme se 
ranám posledním. 
PX Srv. ruk. I H 22, s nímž i stejného původu. 
dar J. T. Hoelzela 
 
X 480 
SX II H 11 
FX 1644. str. 205. 10 x 16 cm, vazba st. 
TX Přepis tisku: Jana Brtvína z Ploskovic a Milkuláše Černobýla Hospodář z 1587. 
PX Na tit. 1.: Vypsána v arretu na rathauze St. Města Pražského v 1. P. 1644 a 
monogram A. M. Přepis Veleslavínova tisku (Jungmann IV. 858), jak na předsázce 
zjišťuje Jos. Jireček. Dar Jos. Devotyho 7. VII. 45. 
 
X 481 
SX II H 12 
FX 1837. str. 134. 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX Modlitby a rozjímání pro osobu ženskau. 
PX Anně, manželce Jana Zajíčka a tchýni své, obětoval Jan Kadavý. Dar J. K. Hraše 
5. I. 81. 
SX – II H 12 

TX – Modlitby a rozgimání pro osobu ženskau. 

pp. 130 (4) 

PX – Skromný dárek ku jmeninám (1837.) Anně manželce Jana Zagička a tchýni swé 

obětowal Jan Kadawý. 



 
X 482 
SX II H 13 
FX 1821. str. 129. 10 x 16 cm, vazba st. 
TX Zápal lásky boží duší vyvolených aneb modlitby katolické. 
PX Viz č. 1245; srv. Jgm. VI, 2299. (Sč.) 
 
X 483 
SX II H 14 (23 B 41) 
FX XVI. ll. 469. 11 x 16 cm, st. vaz. 
TX Sborník nálezů moravských. 
VX I. 1-28'. Nálezy moravského soudu zemského. O zboží dobytém mocí, na 
kterémž by věno bylo. Nález in longo registro a. 1475. Mezi pánem Markvartem a 
panem Janem z Perštejna x (nález mezi Jindřichem z Morkovic a z Kuřic a Janem 
Kapříkem z Honbic 1464) obdarování má. 
VX 28'-389. Znamenají se někteří púhonové a nálezové, paměti, přípovědi i jiné 
potřebné věci, v tomto markrabství Moravském zběhlé od 1. P. 1499. Antonius převor 
i všecek konventus řádu kartauského a kláštera Dolanského pohoníme Václava 
Skrbenského x do 1. 330' po r. 1524, pak z 1516-61 do 341', kde v prostřed věty 
končí Srv. Truhlář 92. Pak jiná sbírka nálezů z XV. a XVI. st. 
PX 391-469. Sněmovní usnesení i nálezy zemského soudu moravského z 1573-9, 
1586, 1592-3. 
(právo) 
SX – II H 14 

TX – Nálezové soudu Brněnského. 

1475-1593, ff. 469 

 
X 484 
SX II H 15 
FX 1792. str. 116. 10 x 16 cm, s lid. ornam., vazba pův. 
TX Duchovní poklad aneb katolické modlitby. 
PX Na předsázce rodinné poznámky rod. Kuldenerovy z Hudlic z poč. XIX. st. 
Koupeno 28. V. 1900. Viz rkp. II H 30, II H 37, V G 99. Srv. tisk u Jungm., Hist. V, 
1594. (Gr.) 
SX – II H 15 

TX – Duchowní poklad aneb Katolické Modlitby vssem nábožnym křestianům k duchownímu prospěchu a 

spasení. 

1792, pp. 116 (1) 

 
X 485 
SX II H 16 
FX XVI/XVII. ll. 176. 10 x 15,5 cm, vazba st. 
TX Knížka o Alexandru Velikém. 
PX Vyd. odjinud F. X. Prusík v Kroku [1896] 1894-1897. Z pozůstalosti F. L. 
Čelakovského, dar od syna Ladislava 1880. 
 
X 486 
SX II H 17 
FX poč. XIX. str. 109. 10 x 16 cm. 
TX Modlitby katolické. 
SX – II H 17 



TX – Modlitby. 

pp. 3-109 

PX – Defekt., inc.: Modlitby k neyblahoslaweneyssí panně Maryi. 

 
X 487 
SX II H 18 
FX 1585. ll. 4. 10 x 16 cm. 
TX Kratičká summa historie o zkáze města Jeruzaléma, sebraná z knih Flavia Josefa 
o válce židovské od J. N. B. 1585. 
PX S poznámkami Mik. Drabíka. Z Drabíkových. 
 
X 488 
SX II H 19 
FX poč. XVIII. ll. 137. 10 x 16 cm. 
TX Katolický zpěvník. 
PX Bez not, na l. 137 poznámka z 1734. 
SX – II H 19 

TX – Modlitby a písně duchovní. 

(1746), ff. 137 

PX – Defekt. 

 
X 489 
SX II H 20 
FX 1707. ll. 37. 10 x 15 cm. 
TX Šimon Lomnický z Budče, Písně o zimním králi (sborník Jak. Marle). 
VX 1-12. Sedlské vítání. Přepis tisku z 1619. Zíbrt IV. 5413. 
VX 12'-22. Píseň o příjezdu a korunování J. M. knížete Fridricha. Přepis tisku Zíbrt 
IV. 5411. 
VX 22'-37. O vítězství na Bílé Hoře dne 8. list. 1620. Přepis tisku z 1621. Zíbrt IV. 
7435. Na konci: pro sešlost exempláře v nově přepsaná ode mně Jakuba Marla, 
mě(šťastna) král. N. Města Pražského v l. 1707 dne 1. Aug. 
SX – II H 20 

TX – Šimona Lomnického z Budče Sedlské Wítání aneb Prosté a kratké Pisnie o oswiczeném 

Knížeti a Panu, Panu Frydrychowi Woleném Králi Czeském. 1619. 

pp. 23+20 

PX – Add.: Ejusdem: O vítězstwí na Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620. 

pp. 31 

PX – Přepsal z tisknutého exempláře r. 1707 Jakub Marle. 

SX – II H 20 

TX – Marle, Jakub: Přepsal z tisknutého exempláře: Šimona Lomnického z Budcže: Sedlské 

Wítání aneb prosté a krátké Pisnie (?) o Frydrychowi V. a téhož: O wítězstwí na Bílé Hoře. 

roku 1707 dne 1. Augusta. 

 
X 490 
SX II H 21 (23 B 23 β) 
FX perg. 1448. ll. 171. 11 x 15,5 cm s 10 obr. a inic., pův. vazba s kováním. 
TX Theologický sborník Musilův z r. 1448. 
VX 1-157'. (Hus). Výklad na piesničky, jenž slovú Šalamúnovy Dokonává sě výklad 
piesniček Šalamúnových léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyrstého 
čtyřidcátého osmého. Spisy české vyd. Erben III. 1-103 srv. 333. 



VX 158-171'. Počíná sě Hugo (a s. Victore) o chvále lásky. A najprve předmluva. 
Sluze Krystovu, Petrovi x buoh na věky věkóv, amen. Dokonává sě řeč o chvále 
lásky krátká a užitečná. Dajž, pane bože, abychom měli tu lásku. 
PX Iniciály nedávno vyloupeny. Z pozůstalosti J. Jungmannovy, dar Dr. A. Musila 7. 
VIII. 77. 
Brodský, s. 24 
 
X 491 
SX II H 22 
FX XV/XVI. ll. 80. 10 x 15 cm, vazba nová. 
TX Modlitby ze sv. Jeronyma. 
VX I. 1-25. Tuto sv. Jeronym volá k Hospodinu, aby ráčil k němu zavítati a jemu svú 
milost dáti. A jest při smrti každému člověku velmi dobrá. Milostný Ježíši, sílo má x 
(tuto mluví o božiem těle) proti nepřáteluóm mužně bojují. Jest část podvrženého díla 
O sv. Jeronymovi knihy troje, vyd. Paterova (1903) str. 50-60. 
VX 26-72. List sv. Jeronyma Pavlíně. Počínají se kniežky velmi pěkné řeči sv. 
Jeronyma. Tvé prosby pamětliv sa, matko dobrotivá Paula x po smrti věčné 
kralovánie, amen. 
VX II. 72'-6. List příteli o umučení Páně. O velebné a přehořké a přesvaté umučenie 
x zpievajíc přes věky všech věkuov, amen. 
VX 76-80'. Rozjímání před přijímáním. Šestera jest věc, jíž se duostojně člověk má 
připraviti x jeho svaté milosti slaužila. Amen rač to dáti mój milý hospodine. 
PX Z pozůstalosti F. L. Čelakovského, dar syna Ladislava 1880. 
 
X 492 
SX II H 23 
FX XV/XVI. ll. 67. 10 x 15 cm, vazba nová. 
TX Sborník modliteb. 
VX 1-10'. Viděnie sv. Pavla, které jest viděl a okázáno mu bylo skrze sv. Michaela. 
Znamenaj člověče, že v neděli stvořen jest svět x v nebeském království věky 
věkoma, amen. Dokonáno jest. - Část listu s nebe seslaného, vyd. Paterou v ČČM 
1889, 447-51. 
VX 10'-35'. Dvanácte hodin. V hodinu první veden před Pilata x (poručenie těchto 
hodin) popřej nám své sv. milosti, amen. 
VX 35'-54. Otázka a naučenie, dokud umierající při rozumu jest. V dole psané otázky 
x v nebeském Jeruzalemě, amen. 
VX 54'-67'. Zpráva, aby řiekáno bylo nad člověkem, kterýž s smrtí bojuje na sotnách. 
Kyryeleyson x jakož jest zjevil tomu svému kaplanovi po smrti a kaplan potom jiným 
lidem. 
PX Z pozůstalosti F. L. Čelakovského, dar téhož. 
SX – II H 23 

TX – Naučenie umírajícím. 

ff. 18+1 pp. 

PX – Allig. ad: Widenie sw. Pawla. Ff. 10. 

 
X 493 
SX II H 24 ( 23 B 25, 943) 
FX 1480. ll. 334. 10,5 x 15,8 cm, vazba nová. 
TX Nový zákon Mikuláše z Kolína z r. 1480. 



PX Začíná II. kap. Matouše, po zpravidle na epištoly a na čtenie a epištolách 
postních: ... konec léta (14)8(0 v sobo) tu na den (zvěsto)vánie Panny (Marie) per 
manus Ni(colai de) Colonia. Jungmann III. 553. Z Březnických. 
 
X 494 
SX II H 25 (4 J 15 β) 
FX XV. ll. 203. 10,5 x 16 cm, st. vazba. 
TX Sborník lékařský. 
VX 1-30. Izák, krále Šalomúnóv syn, v Arabii udělal jedny knihy od moče, totiž ot 
uriny ... (z něm. Ortolfova). A najprve o tom, kterak se pitie a jiedlo v naturu obracuje 
x podle velikého palce. 
VX 30-107. Lékařská komplikace neznámého Františkána. O všech nemocech, které 
sú v člověku. Již chci učiti ote všech nemocí x (o jizvě) a vyjie vše zlé. Srv. I D 7. 
Rejstřík do l. 114'. 
VX 118-197'. Herbář a zdravověda zároveň. Oves. Oves jest horkého přirozenie x 
(proti zimnici) v těch skořepinách a budeť zdráv. Rejstřík do l. 202. 
PX Na l. 202 zápisek o moru z 1(5)99 a prostředek proti němu; na přídeští kusy 
receptů z XV/XVI., vlepeny zlomky výkladu sentencí z XIV. 
(lékařství) 
SX – II H 25 

TX – Ortolf. 

PX – Viz: Yzaak, Knihy od mocze. 

 
X 495 
SX II H 26 (4 H 34) 
FX XVII. ll. 248. 10 x 15,3 cm, vazba pův. 
TX Krátké poznamenání některých věcí z autorů starých Římských, co se za hodné 
vidělo k kázáním nedělním a svátečním. Zpisu od kněze Jáfeta sebraného summa 
vytažená. 
TX Neděle první adventní. Théma: Povězte dceři Syon Mat. 21. Bernardus. Kdo se 
může hodně odplatiti x (na den prom(ěnění) P. K.) dále nehrubě vhodnýho. 
PX Napřed vlepena kolorovaná pérokresba filosofické jakési alegorie, na přídeští 
souč. pozn.: Tuto knihu jsem dostal od Jana Viktory, jenž byla p. děkana Václava, 
který se byl z Vrbna do města dostal. Na hřbetě nečitelný název: Conciones ... na 
ostatních ll. různé výpisky. Dar F. K. Miltnera, vrch. smečenského, 14. V. 1846. 
SX – II H 26 

TX – Krátké poznámenanj některých wěcy z Autorů starých Římských co se zahodné widělo k kazáním 

nedělným.  

SVI. st., ff. 245 

 
X 496 
SX II H 27 
FX 1599. ll. 130. 10 x 15,5 cm, s miniaturami (bohatě iluminováno), st. vazba. 
TX T. W. B. Zahrádka růžová bl. panny Marie. 
PX Tit. l. chybí, název z předmluvy, dané 24. červ. 1599, kdež o vzniku sbírky. 
Obsahuje trojí zahrádku a korunu bl. Marie Panny (l. 70) a P. Ježíše (l. 95). Na l. 
124'-30 rodinné zápisky Lorence Bergera z Rozenwertu z Třeboně z let 1629-51. 
Podle arch. V. Hadače je autorem V. Březan (Třeboňský), podepsaný na ruk. archivu 
krumlovského [neověřitelná informace]. B. 
Brodský, s. 25 
 



X 497 
SX II H 28 
FX 183(2)1. str. 92. 9 x 15,5 cm, s lid. ornamenty, vazba pův. 
TX Duchovní rajská růže z libau vůní naplněná, t. j. z vonými modlitbami. 
PX Na desce: R. Š. Viz rkp. II H 34, III H 33, V F 44. Srv. tisk u Jungm., Hist. V, 1605, 
Doucha, Knihopis. slovník, 214a. Dar Al. Jiroutka, uč. v Prosíku, 16. X. 94. 
 
X 498 
SX II H 29 
FX XV. str. 30. 11 x 15 cm. 
TX Kniha Tobiášova. 
TX Thobiáš z pokolenie a z města Neptalym x přebývajícím na zemi. Et sic est finis. 
PX Napřed i nakonec drobné výpisky. 
 
X 499 
SX II H 30 
FX 1820. ll. 56. 9 x 15 cm, s lid. mal., vazba pův. 
TX Duchovní poklad aneb modlitby katolické. 
PX Na předsázce ex libris Jana Litoše z Velké Lhoty u Votic. Dar Č. Pinskera 21. III. 
96. Viz rkp. II H 15, II H 37, V G 99. (Gr.) 
SX – II H 30 

TX – Duchovní Poklad aneb Modlitby katolické k pravému užívání Duši křesťanské vydané. 

1820, ff. 34 

 
X 500 
SX II H 31 
FX 1702. ll. 188. 8,5 x 14,5 cm, vazba pův. 
TX Přepis tisku: Mistra Jana Gersona knihy o následování Krysta Pána z 1551. 
PX Tak podle poznámky na konci. Dar téhož. Č. Pinshera 
 
X 501 
SX II H 32 
FX 1822. str. 180. 9 x 15 cm, s lid. mal., vazba pův. 
TX Katolická modlitební knížka k vzdělání křesťanského náboženství. 
PX Na desce: I. L. Výměnou 18. VII. 96. Srv. tisk u Jungm., Hist. VI, 2347. 
(Modlitby) 
 
X 502 
SX II H 33 
FX ok. 1581. ll. 140. 9 x 15 cm, pův. vazba z 1589. 
TX Bratrský sborník neuberský. 
VX I. 1-79'. Consolatio cuiusdam afflictissimi et variis tentationibus obruti hominis, 
scripta ante natalem Christi a. 1557. Kapitola aneb rozdíl první. Apoštol sv. Pavel x 
(kap. XXXVI) všemohúcí otec, syn i duch sv., amen. Předepsáno létha 1581. Spis 
pouze vzdělavatelný. 
VX II. 80-113'. (Jan Černý-Nigranus) Napomenutie všech věrných v nynějších 
pokušeních a zamauceních k dověrnosti o pravdě spasení svého a dojitie jeho 
zřiezeně v Jednotě etc. ... Věrným v Pánu Bohu milým x nám všechněm spasitedlné, 
amen. Dán pohostinu a na cestě v XX. den měsíce dubna a. d. 1555. Aučastník 
pokušení i zármutkú vašich a zprávce váš. Srv. podobný rozluční list J. Černého po 



uzavření sboru boleslavského tamním bratřím soudcům, vydaný G. A. Skalským v 
Písemných památkách evanj. minulosti české I. (1906) 25-33. 
VX I. 116-36'. Otázka, kterak z víry Jezukristovy spravedliv bývá učiněn člověk. Tak 
naprosto, když uvěří, že jest tak dobrý Bůh x (kudy člověk přichází v hřích dokonalý) 
svědomí pokojné a naději pevnau. 
VX 137-40'. Přikázání deset a zápovědí deset a na ně krátce výklad a naučení 
užitečné etc. První přikázání: Pána Boha znáti x strany dobytka neb sluh etc. 
PX Na desce znak s rokem a: W Z K , předsázkou popis Jungmannův. Jungmann IV. 
1812. Z Neuberských. 
(Bratří) 
SX – II H 33 

TX – Napomenutí všech věrných v nynějších pokušeních a zamouceních k dověrnosti a 

pravdě spasení svého a dojití jeho zřízené v Jednotě br. Č. (1555.). 

ff. 34 

PX – Allig. ad: Consolatio cujusdam affictissimi et variis tentationibus ob[r]uti homini.  

1581. 
SX – II H 33 

TX – Otázka, kterak z víry Jezu Kristovy spravedliv bývá člověk. 

(1581), ff. 25 

PX – Allig. ad: Consolatio cujusdam afflictissimi et variis tentationibus ob[v]uti hominis. 1557. 1581. 

 
X 503 
SX II H 34 
FX XVIII. str. 188. 10 x 15 cm, vazba pův. 
TX Rajská růže vonnými modlitbami ... vyplněná. 
PX Konec chybí. Viz. rkp. II H 28, III H 33, V F 44. 
(modlitby) 
SX – II H 34 

TX – (Modlitby.)  Rajská růže … vonnými modlitbami vyplněna. 

XIX. st., pp. 188 

PX – S 9 obrázky. 

 
X 504 
SX II H 35 
FX 1754. ll. 155. 9 x 15 cm, rytinami, vazba pův. 
TX Modlitby horlivé z mnohých knížek sebrané, z 1754. 
PX Na l. 151-5' rodinné poznámky z XVIII. a XIX. st., na desce: M. R. 
SX – II H 35 

TX – Modlitby horlivé z mnohých knižek sebrané a vydané l. 1754. 

pp. 243+9 

PX – Rozl. zápisky p. 9, zpředu 2 obrázky a titul, uvnitř s 13 obrázky. 

 
X 505 
SX II H 36 
FX XVI/XVII. ll. 5. 9,5 x 14,2 cm. 
TX A. S. P. K služebníkům a správcům napomenutí. 
PX Péči vaši otcovskau x vídají a vídati mohau. L. 4-5 De sacramentis Θέματα s 
pozn. na okraji: J(an) B(lahoslav) P(řerovský) 1554 in Carmel. Zde též Collorarium 
Nigrani. 
PX Dar Václ. Diviše, přednosty v Třebíči n. M., 1876. 
SX – II H 36 



TX – K služebníkům a zprávcům Napomenutí. 

(1554), ff. 4+1 lístek (přilep.) 

 
X 506 
SX II H 37 
FX 1776. ll. 54. 10 x 15 cm. 
TX Duchovní poklad aneb katolické modlitby z 1776. 
PX Konec chybí. Koupeno 15. X. 00. Viz rkp. II H 15, II H 30, V G 99. (Gr.) 
SX – II H 37 

TX – Duchovní Poklad, aneb Katol. Modlitby. 

1776, ff. 54 

 
X 507 
SX II H 38 
FX 1491. ll. 184. 10 x 15 cm, st. vazba opr. 
TX Lékařský sborník z r. 1491. 
VX 1-145. Jádro lékařské. Začíná teprve l. B III x (proti vojenskému masu) posypati 
tau múkú. Širší recense než v rkpe I F 11, str. 18-255. 
VX 145'-51'. O rozličných mastech, kterak mají dělány býti. (t. 255 až 64). 
VX 152-8'. O pouštění krve. Začátek vytržen (t. 266-79). 
VX 158'-61'. Lékařstvie proti ukúšění psa vzteklého a proti ukúšení vlčiemu a koho 
kočka zdrápe ... Vezmi bukvicové kořenie x tiem kořením zhojil. 
VX 161'-3'. Lékařstvie proti hlízám mistra Albíka. Když komu naskočí x (aby hlíza 
vyzrála) budeť měknúti. 
VX 164-6'. Zpráva a lékařstvie, kterak sě máš zachovati ve zdraví od zlého povětřie a 
v mor. Atvin tak řečený mistr x krátkými slovci. A ktož proti tomu mluví, ten nenie 
lékař, ale klamař, neb mluví proti m. Ipocrasovi, Galienovi, Avicennovi a proti m. 
Atvinovi. Výbor II. 448-51. 
VX 166'-7'. Proti moru pillule. Vezmi tuflanský šafrán x (Dyamarum dělaj tak) 
nenakazýš se zlým povětřím. 
VX 167'-72. (M. Bartoloměje o podstatě lidské.) Slušie znamenati, že člověk všeliký 
složen jest podlé člověčné podstaty a to ze čtyř živluov x rozuměj jinde. Svr. rkp. I G 
8 str. 347. 
VX 172-4'. Tuto sě píšě o moci dubového jmelé. Ypocras, najvětší mistr ... nechává 
ve všěch kniehách x (o dubovém listu, který poradili kr. Zikmundovi v Kostnici) tiem 
prachem. 
VX 174'-6. Lékařstvie o hadové kuoži. Věz, žěť jest x (o krvi hadové) nelepého a 
nečistého. 
VX 176-8'. Tuto o moci bukvicové. Betonya z brunátným květem x (dryák) také jest 
dobrý proti dně etc. A tak jest konec léta božieho tisícieho čtyřstého devadesátého 
prvnieho die nativitatis b. Virginis hora etc. 
VX 179-84'. Pozdní výpisky o lékařství ranném. 
(lékařství) 
 
X 508 
SX II H 39 
FX XVIII. ll. 101. 9 x 15 cm, s lid. mal., vazba pův. 
TX Nebeský klíč ke mši sv. 
PX Vzadu rodinné zápisky z XIX. st. Srv. Doucha, 97 ? (Sč.) 
 
X 509 



SX II H 40 
FX 1741. str. 8. 9 x 15 cm. 
TX A. P. Te deum laudamus o narození Jozeffa (II.) r. 1741. 
TX Raduj se a plesej x (XX) můžem chváliti. A. P. a. d. 1741. 
PX Na předsázce: Franz Komonda den 1. Máj 1794, Brázda Jos. Dar učitele Jos. 
Spály 4. III. 70. 
 
X 510 
SX II H 41 
FX XVIII/XIX. ll. 18. 13 x 15,5 cm, vazba pův. 
TX Modlitby k sv. Paně a mučedlnici Koruně. 
PX Viz rkp. III E 5. 
SX – II H 41 

TX – Modlitby. 

XIX. st., pp. 18 

 
[X 511] 
[SX II H 42] LA varia 
FX 1880. ll. 82. 10 x 15,5 cm, pův. vazba. 
TX Z přátelství. 
PX Sbírka vedle cyklu 39 básní na Bertu (l. 1-35 ) obsahuje ještě Cizí verše (z 
Vrchlického a Heyduka) a Prosu J. Arbesa. Dar mag. oficiála J. Beránka 30. VII. 01. 
SX – II H 42 

TX – Z přátelství. (Památník). 

1880 

PX – Verše. Cizí verše (Jar. Vrchlický své Ludmile) 1880. Z básní od Heyduka. Prosa od J. Arbesa. 1880. 

 
X 512 
SX II H 43 
FX ok. 1857. ll. 61. 10 x 16 cm, zápisník. 
TX (J. F. Zoubek) Německo-české historické výpisky. 
SX – II H 43 

TX – Rozličné poznámky z děje- a zeměpisu. 

XIX. st. 

PX – Německy. 

 
X 513 
SX II H 44 
FX 1771. ll. 175. 9,5 x 16 cm, pův. vazba. 
TX Modlitby z r. 1771. 
PX Dar Ž. Pitterové, choti řed. tiskárny, 1. IV. 05. 
SX – II H 44 

TX – (Modlitby.) 

XIX. st., pp. 5-175 

 
X 514 
SX II H 45 
FX XVIII. 174. 10 x 15 cm, s lid. mal., vazba pův. 
TX Nábožné křesťanské modlitby. 
PX Pro čest a chválu Boží vypsané pro mně, Marii Novákovu. Evangelické. Na 
přídeští nové podpisy Fr. a Marie Matějkové z Přední Lhoty a dárce Ph. Mag. Emila 
Šedivého (4. IV. 1905). 



SX – II H 45 

TX – Nábožné křesťanské modlitby pro čest a chválu boží vypsané pro mne Marii 

Novákovou. 

1762, pp. 176 

 
X 
SX II H 46 
FX XV/XVI. 
TX Lékařská kniha. 
PX Koupě – Antikvariát – 6. II. 1980. 
Pap., XV. – XVI. stol., 188 + 11 + 1 + 18 ff (foliace nová – tužkou na spodním okraji 

stránek), fol. 16 chybí, fol. 27 – 2x, rozměry: 15,5 x 11 cm, vazba lepenková, potažená bílým 

ohmataným pergamenem, jednoduchá – snad jednotná vazba většího souboru (klášterní 

knihovny ?), vazba mladší – ze XVII. stol. 

Rukopis poškozen – otrhané stránky – vyspraveno papírovými přelepy, někde doplněny skoro 

celé stránky – restaurace z XIX. stol., na některých místech doplněno i písmo (též XIX. stol.), 

některé stránky poškozeny vodou a dokonce i barvou, horní části stránek ušpiněny – sazemi ? 

Starší signatury a zápisy: na přídeští tužkou POP 5488, 5000 (cena z Antikvariátu), na 

předsádce tužkou Novější opis mistra Krziasstiana z Prachatic ze XVI. století. 

Česky 

Písmo: novogotická minuskula zběžná, u přípisků a marginálních poznámek kurent 

Výzdoba: červené nadpisy a podtrhávání, žlutě vybarvené smyčky písmen, na fol. 11a 

neumělá kresba anatomie člověka (většina odtržena, stránka později doplněna čistým 

papírem) 

Rámeček perem kolem každé stránky – pozdější než text. 

Obsah: sborník lékařských receptů, opis Křišťana i dalších lékařských knih, začátek i konec 

rukopisu chybí, ale začátek lze identifikovat s Křišťanem – shody s rukopisem III F 46 – 

chybí pouze část předmluvy (snad jen 1 folio), konec nesouhlasí s Křišťanem – výtah 

z dalších lékařských knih – rozlišeno různou foliací, fol. 188 rejstřík. 

Incipit: ...a zpraz na panlbi Nebo w czis... strziepu nebo... 

Explicit: ...listie gegie ztlugene yako flastr na oczy položeny pomaha proti sslaku wuoczij 

gessto slo... 

Koupě – Antikvariát, Praha 1, 28. října 13 – 6. 11. 1980, přírůstkové číslo II-1792/80 

Vide: Lékařská kniha 

 
II H 46 

Lékařský sborník 

XV ex., Čechy, pap., 218 ff. 16 x 10,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Filigrány: Rozměrově i vizuálně nejpodobnější jsou varianty Piccard: Ochsenkopf XVI/131, 

132 (1480-1482), avšak přímo o žádný z těchto filigránů nejde. Na počátku rukopisu ojediněle 

další rozměrově odlišná varianta patrně stejného typu filigránu. Vzhledem k doplňování 

některých listů a dvojlistů papírem není skladba vždy zřejmá a dnešní je alespoň zčásti 

odlišná od původní. Dnešní skladba snad V (f. 10) + (III-1, f. 15) + V (f. 26) + 3 (f. 28) + 2. V 

(f. 48) + (VI-1, f. 59) + V (f. 69) + 2. VI (f. 93) + (V-1, f. 102) + 2. V (f. 122) + (VI-1, f. 133) 

+ VI (f. 145) + 2. V (f. 165) + I (f. 167) + (VI-1, f. 178) + (V-1, f. 187) + 1 (f. 188) + (VI-1, f. 

199) + 1 (f. 200) + 3. III (f. 218). Jeden list chybí snad za f. 15, 48, 93, 102, 122, 178, 199. I 

pořadí listů je místy porušeno, jistě f. 27 náleží za f. 15, omylů a chybějících listů však může 

být i více. Na koncích některých původních složek reklamanty nebo jejich zbytky (f. 59, 133, 

145, 165, 203). Psáno v zrcadle 11-12 x 7-7,5 cm (nedodržováno jen výjimečně), 23-26 řádek 



na stránce. Foliace moderní, tužkou. První část foliována do f. 188, dále znovu f. 1- až 11, 

opět 1 a 1-18. Chyby foliace: f. 16 chybí, f. 27 bis. Kniha restaurována. Okraje listů zejména 

na počátku rukopisu doplňovány papírem, listy poškozeny působením vlhkosti. 

Písmo: ruka A: ff. 1-187, 189-198, 201-218, ruka B f. 188, ruka C f. 199v, vše bastarda, A a C 

druhé poloviny 15. století, ruka B je patrně poněkud starší. Nepříliš četné marginální doplňky, 

z větší části jednou rukou 15.-16. století. Text na f. 200 opisem staršího, dnes jen 

fragmentárně dochovaného textu, rukou 19. století. Výzdoba: na f. 199r částečně dochovaný 

nákres lidského těla s vyznačením bodů pro pouštění žilou, rubrikace. Pozdější 

celopergamenová převazba ze začátku 20. století. Desky lepenkové, hřbet oblý, kapitálek 

lepený strojový, ořízka nebarvena. Šití na 3 pergamenové proužky, protažené drážkami. 

Kožené tkanice na zavazování, z nich dochován pouze drobný fragment spodní na zadní 

desce. Vpředu i vzadu jedna moderní papírová předsádka. 

Na přední předsádce recto titul rukou 1. poloviny 20. století „Novější opis mistra Krzisstiana 

z Prachatic ze XVI. století“. Na předním přídeští antikvární záznam POP 5488 a cena 5000,- 

Kč. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury (46). Na předním přídeští exlibris Knihovny 

Národního muzea s předtištěným označením Rukopisy a rukou doplněnou současnou 

signaturou. Na přední předsádce verso rukou současná signatura. Na zadní předsádce verso 

přírůstkové číslo KNM II-1792/80. V lokálním katalogu KNM uvedena jako způsob získání 

koupě v antikvariátu 6. 11. 1980. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 3, s. 120. 

 

1r-218v: Lékařský sborník 

1r-187v, 201r-207v: Recepty 

Bukvičku a zpraž na pánvi nebo v čistém střěpu nebo v hrnci … Také prachu z těchto věcí 

má požívati člověk. Skořice, koliandru dělaného, hřěbíčky, kubeby, muškáth … (7r) Počíná 

sě lékařstvie o nedostatku sluchu. Proti hluchotě. Vezmi listíčko netřeskové, ztlučiž jě a 

když ztlučeš, vložiž jě v rúchu, vytiskniž tu vodu … x … a přikládaj na hlízu a budeť 

měknúti. A to jest lékařstvie mistra Albíka. 

Tématicky uspořádané recepty (výjimečně pojednáváno i rozdělení nemocí a jejich příčiny) 

proti chorobám a kosmetickým vadám postupující ve větší části od hlavy a smyslů postupně 

k nižším a okrajovým částem lidského těla. Po chorobách a úrazech nohou a rukou následuje 

od f. 160r „lékařstvie proti veliké nemoci svatého Valentina a proti padúcie nemoci“ (sem 

vložen dvojlist – f. 166-167 – s kosmetickými radami týkajícími se vlasů), od f. 173r 

„lékařstvie proti zezžení a spálení ohněm nebo ukropem a kohož hrom opálí, a také ktož by 

byl zmučen“, od f. 176r „lékařstvie proti rozličným nemocem dětinským“, od f. 178r 

převážně recepty „na rány a krev staviti v ráně“. Od f. 180r následuje oddíl „o rozličných 

mastech, kterak mají připravovány a dělány býti“. Části na f. 201r a dále obsahují recepty 

proti zraněním způsobeným zvířaty a „hlízám“ (f. 202 zde přerušuje souvislý text). Na f. 55v-

56r i několik receptů k léčení dobytka, jako součástí některých léčebných metod se objevuje i 

užití mluvených či psaných formulí (např. f. 54v, 56v-57r, 71r, 74v-75r, 100v-101r, 112r-

112v, 160v-161r, 168r-169r, 171r, 172r-172v, 178v-179r, 201v, 203r). Ze zdrojů autora 

uváděno v rubrice na f. 11v „Mistra Galiena k očima lékařstvie“ (mistr Galienus uváděn i na 

f. 202v), na f. 49r „Proti kašli mistr Albík“, na f. 89r „Proti kameni mistra Albíka“ (i na f. 

207v poznámka „a to jest lékařstvie mistra Albíka“), na f. 116r „Lékařstvie mistra Křišťana 

Pražského proti červené nemoci zkušené“ (podle incipitu totéž uvádí mezi díly Křišťana 

z Prachatic Spunar: Repertorium I, č. 316, s. 120), na f. 122r „Opět mistr Křišťan“ (také 

uvádí Spunar: Repertorium I, č. 318, s. 120), v textu na f. 50v „a to jest mistra Havla“, na f. 

131v „Proti dně Zdeňkuov lék“, je však pravděpodobné, že podobných odkazů je v textu 



roztroušeno více. Na f. 65v autor uvádí svůj záměr „Počíná sě lékařstvie proti žlútennici a 

proto sem ji sepsal po snědku nebo sě stává z snědku a jestiť troje…“ U jednotlivých rubrik 

marginálně často uváděna čísla (nejčastěji 2) nebo značky nejasného významu. Na f. 27 bis r, 

65v, 89v, 99v, 105r, 107r, 112r, 128r, 203r asi dvěma rukama marginální soudobé nebo o 

málo mladší přípisky, v nichž je na f. 89v uvedeno „Item proti kameni jistý lék, ješto kněz 

Tobiáš požívá“, na f. 107r zápis ojediněle latinsky. Na f. 103r mladší rukou komentář „To je 

hrozná lež“. Některé recepty odpovídají rukopisům, které vydala A. Černá: Staročeské knihy 

lékařské, Brno 2006, s. 91sqq. a passim. 

188r-188v: Vocabularius medicus 

Otřelý list s latinským vysvětlením lékařských termínů, k nimž je částečně připojen i jejich 

český překlad. 

189r-198v: O pouštění žilou 

Tuto jest psáno o púštění krve, z čeho a proč a kdy máš púštěti, sebrané z mnohých kněh 

lékařských, nebo sě mnozí lazebníci žil chybují a na ně právě a dobřě trefiti neumějí. Ale 

ktož čísti bude a pilně pamatovati, nalezneť, i také těmito tatrmanky zpravie sie úplně … x … 

Žíla na chodlách menšiech strany spomáhá nemoci pěnohorké a žlučné nemoci etc. A tak 

jest konec o púštěnie z žil a po tatrmankovi namalovaném těm sě budeš zpravovati. 

K textu náleží nákres na f. 199r s kresbou lidského těla a vyznačením bodů, v nichž se má 

pouštět žilou, větší část listu však není dochována. 

199v 

Fragment částečně otřelého českého lékařského textu psaného rukou 2. poloviny 15. století, 

větší část listu navíc utržena a doplněna nověji papírem. 

200r-200v 

Doplněk rukou 19. století, jistě alespoň zčásti jde o opis úplného textu na f. 199v. Na f. 200r 

zmíněn „mistr Galienus“. 

207v-210v  

Počíná sě zpráva a lékařstvie, kterak sě máš zachovati ve zdraví od zlého povětřie v mor 

etc. Atvin tak řečený mistr to praví zajisté, žě každý člověk šesteru věc činie, žě bude 

z boží pomocí dlúho zdráv. Prvá věc jest dobrého povětřie hledati a zlého sě varovati … x 

… to jest vybráno z kněh lékařských krátkými slovci a ktož proti tomu mluvie, ten nenie 

lékař, ale klamař, neb mluví proti mistrovi Yppokrasovi, Galienovi, Avicenovi a proti 

mistrovi Atvinovi. 

Kromě autorit uvedených v závěru i na f. 210r zmíněni mistři „Yppokras“ a „Galienus“. 

210v-212r: Recepty 

Proti moru pillule. Vezmi tuskánský šafrán puol lotu, hadového kořěnie puol lotu, římské 

mirry puol lotu, červené mirry puol lotu … x … a budeš zdráv a nenakazíš sě zlým povětřím. 

Recepty proti moru, „šelmě“ a zlému povětří.  

212r-214v 

Slušie znamenati, žie člověk všěliký složen jest podle člověčné podstaty, a to ze čtyř 

živluov zpuosobených. Jenž jsú podstata a příčiny zbytečné všěch věcí ohmotných nebo 

tělesných, jakož praví ten přěvzácný mudřec řěčený Aristotiles … x … bolíli koho hlava, ten 

má bolest /// 

Neúplný text, který v druhé kapitole udává, jak poznat živel, který je původcem lidských 

chorob, v neúplné třetí o poznání příčin bolestí hlavy. Srov. A. Černá: Staročeské knihy 

lékařské, s. 60-61. 

215r-218v  

/// na ctitrobu a tož má …sti tu nemoc, ten jez od me … dubového list nebo kuoru a budeš 

zdráv … x … listie jejie ztlučené jako flastr na oči položený pomáhá proti šlaku vuočí ješto 

slo/// 



Okraje listů poškozeny vlhkostí, někde porušen i text. Účinky některých substancí (dubového 

listí a kůry, jmelí, hadí kůže a krve, bukvic). Částečně odpovídá edici A. Černá: Staročeské 

knihy lékařské, s. 246-247. 

 
X 
SX II H 47 
FX 1895. 
TX S. Čech: Lešetínský kovář. 
PX Dar Ing. Karla Rohleny. 
Svatopluk Čech: Lešetínský kovář. 

Vlastnické záznamy: na předsádce Rudolf Šejvl, VI. gymnasium Hradec Králové. 

Pap., 1895 (datace na titulním listě), 131 pp (paginace původní), rozměry: 16 x 10 cm, vazba 

celoplátěná, zdobená tlačením a zlacením (květy a autor a název), červená ořízka. 

Česky 

písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis básně S. Čecha; Lešetínský kovář, který pořídil roku 1895 sextán 

královéhradeckého gymnasia Rudolf Šejvl. Báseň byla šířena opisy, neboť byla rakouskou 

cenzurou konfiskována. 

Přír. č. II-3826/82 

Dar ing. Karla Rohleny, Leninova 59, 160 00 Praha 6 dne 9. 6. 1982 

 
X 
SX II H 48 
FX 1933. 
TX A. K. Oderský: Na frontě života. 
A. K. Oderský: Na frontě života. Verše. 

Pap., 1933 (datace na přední desce), 6 ff, rozměry: 17 x 10,5 cm, vazba z tenkého růžového 

papíru (vlastní sešitek). 

Staré signatury a vlastnické zápisy: na přední desce razítko (signatura ?) 25, a zadní desce 

nalepen tištěný štítek (exlibris ?) A. K. Oderský, spisovatel, Boskovice, Morava, ČSR. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: básně A. K. Oderského: 

Na frontě života 

Bubnová palba 

Beznohý voják 

Dovolená 

Žena 

Píseň tambora 

Přír. č. II-4305/83 

Ze staré zásoby (koupě v Antikvariátu ?) 

 
X 515 
SX III A 1 
FX 1847-79. ll. 257. 23 x 37 cm, vaz. st. 
TX Vojtěch Hněvkovský. Rozličná poznamenání z vědy bohomluvecké. 
PX Náčrtky kázání. Jako mutějovický farář zemřel 13. V. 1890. Dar choti prof. M. 
Hamerníkové 1892. 



 
X 516 
SX III A 2 (7 A 26) 
FX XVIII/XIX. ll. 189. 24 x 38 cm. 
TX Jos. V. Zlobický. Catalogus librorum Bohemicorum. 
PX Abecední seznam starých tisků českých. Použil již Jungmann1 úv. III. 
 
X 517 
SX III A 3 
FX XIX.1 str. 11. 25 x 38,5 cm. 
TX Cvičení vojáka každého zvlášť. 
PX První hlavní částka vojenské příručky. 
 
X 518 
SX III A 4 
FX pol. XIX. ll. 217. 23 x 37 cm. 
TX Přepis ruk. III B 5. 
Tomáš Štítný: Kniha naučení křesť 
 
X 519 
SX III A 5 (5 B 26) 
FX 1824. ll. 62. 23,5 x 36,5 cm. 
TX Václav Franz. Reformované náboženství v čtverém rozmlauvání mezi Jobem a 
Symsonem, dvěma reformíry, v 129 otázkách Heidelberského katechizmu 
pochopitedlně vysvětlené. 
PX Autor jest farářem u sv. Víta, dáno v Praze 24. kv. 1824. Dar jeho 26. X. 1841. 
 
X 520 
SX III A 6 
FX poč. XIX. str. 344. 33,5 x 36,5 cm, vaz. st. 
TX Fr. Petrarchy Rozmlauvání (překlad 81 dialogů). 
PX Dar A. Rybičky 10. V. 1879. 
SX – III A 6 

TX – Petrarcky Františka Poety a welmi znamenitého a dospělého muže w wýmluwnosti kniehy dwoje o 

lékařstwí proti štěstí a neštěstí totiž proti libým a nelibým wěcem. A nejprwé na knihy prwní, w nichž se o štěstí 

to jest o štastných nebo o libých wěcech rozmlúwá. Z lat. jazyka w český přeložil Řehoř Hrubý z Jelení. L. P. 

1501. 

 
X 521 
SX III A 7 
FX XIX.1 ll. 41. 23 x 37 cm. 
TX (K. Mensinger.) Jmenný slovník vlašský. 
PX Překlad jest fr., něm., angl., rus.,pol. a český. Svr. ruk. III A 27. 
 
X 522 
SX III A 8 
FX 1832. str. 121. 23 x 36,5 cm. 
TX Jos. Alex. Tondeur (Dunder). Tisíc tři sta osmdesáte šest uložení početních. 
PX Autor, tehdy početvedoucí, dopsal ve Vídni 7. list. 1832. 
 
X 523 



SX III A 9 
FX 1837. str. 49. 23 x 36,5 cm. 
TX Jos. Pelikán. Práva řemesel, živností a obchodu v cís. král. zemích. 
PX T. j. sestavení zákonních předpisů, nimiž se řídí spolkové a pořádkové živnosti 
svobodné a obchodnické od časů J. J. Karla VI. až do r. 1839. Censurováno 1838 a 
mělo vyjít v Praze u Pospíšila. 
SX – III A 9 

TX – Pelikán, Josef: Práwa řemesel, žiwností a obchodů v cís. král. zemích. Od času Karla ViIaž do r. 1839. 

1839, pp. (III) 49 

 
X 524 
SX III A 10 (5 A 28) 
FX XVIII str. 965. 23 x 36 cm, vaz. st. 
TX Sixt z Ottersdorfu. Acta rerum gestarum (1591). 
PX Přepis, pořízený 1591 panu Janu Labouňskému z Labouně a na Klášteře Hradišti 
nad Jizerou zámeckým písařem Janem Bytouchovským z originálu, tu přepsán. 
Vydal K. Teige lidově ve Světové knihovně 1919, vyd. kritické chystal v Pramenech 
dějin českých. [Bartoš má u II C 8] 
SX – III A 10 [? II C 8-IV B 14] 

TX – Sixta z Otterstorfu: Diarium seu Acta rerum ge∫tarum Dermopis krvavého ∫wětu 1546 i 1547. 

rks. XVII. st. i opis XVIII. st., pp. 965 

 
[X 525] 
[SX III A 11] LA varia 
FX 1842. str. 50, 47, 80. 22 x 36 cm. 
TX Jan Berger. Johanna z Orleanu- Maria Stuart - Zvon. 
PX Básně, povolené censurou 1842. Dar Jar. Pospíšila 5. XII. 1845. 
 
X 526 
SX III A 12 
FX ok. 1575. ll. 113. 24 x 35,5 cm, s miniaturami, s červ. l. n. č. ch., vaz. st. 
TX Pašije bakovské z r. 1575. 
PX Na l. 35 lat. souč. báseň s podpisem V. J. M. 1575, na přídeští: iste liber est 
emptus pro ecclesia Baccov(ensi) 1612. Dar bakovského učitele Jos. D. Tondera 26. 
XI. 1868. 
Brodský, s. 26 
SX – III A 12 

TX – Passyge w Kwětnau Neděli. 

(1612), ff. 113 

 
X 527 
SX III A 13 
FX 1841. str. 197. 22,5 x 36 cm. 
TX Jos. A. Dunder. Kniha methodní. 
PX Nebo navedení k dokonalému vedení učitelského úřadu pro učitele na trivialních 
a hlavních školách. Druhé vydání podle druhého z 1839. Přeložil J. A. D. V Praze 
1841. S imprimatur z 1841. Jungmann (VI. 1262) zná jen vyd. prvé z 1824. 
 
X 528 
SX III A 14 
FX 1823 a d. 21,5 x 35 cm, čtyři svazky. 
TX V. Krolmus. Český slovník. 



PX Název: Rukopis slovníku českého, započatého od V. K-. lokalisty Kresejnského 
1823 
 
X 529 
SX III A 15 (171) 
FX 1763. str. 365. 23 x 35 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Císaře ... Ferdinanda druhého Obnovené právo a zřízení zemské dědič. král. 
českého (1763). 
PX A. 1763 přepsané skrze Jak. Benedikta Severu p. t. actuariusa v m. 
Stržebechovicích. Str. 360-2 zápisky z 1743-4, str. 364-5 výpisky z klasiků. Dar Jos. 
L. Zieglera 4. IV. 1823 (K 2, 54). 
 
[X 530] 
[SX III A 16] LA varia 
FX 1855. ll. 24. 21 x 35 cm. 
TX Fr. Dřevikovský. Opuštěná. Truchlohra. Lednice. Veselohra. 
PX V Hlinsku 26. 8. a 25. 10. 1855. Vzadu báseň: Na den 3. října 1855. O spisovateli 
Alfr. Waldau. Böhmische Naturdichter (1860) 113. Dar J. A. Dundra 1866. 
 
X 531 
SX III A 17 
FX 1795. ll. 128. 21 x 35 cm. 
TX V. M. Kramerius. Jana Mandivily cesty po světě. 
PX Vyšlo 1796. Rkp. neopisoval Kramerius, ale Alexander Dunder (1802-1874, podle 
Zíbrta) až v 19. stol. (Určeno podle vydání Mandevilly z r. 1963.) Chyba datace 
vznikla tím, že písař citoval v poznámkách předmluvu (i s datací a podpisem) 
Krameriova vyd. z r. 1796. 
SX – III A 17 

TX – Mandiwily Jana Cesta po swětě. 

PX – Osmé vydání. 

 
X 532 
SX III A 18 
FX pol. XIX. 21,5 x 35,5 cm, čtyři sv. vaz. st. 
TX Přepis P. Skálovy historie církevní. 
PX Z ruk. I B 7. O přepise pracoval K. J. Erben (V. Brandl. Erben 1887. 10), naposled 
J. A. Dundr (ČČM 1858. 287). Nákladem musejním. 
 
X 533 
SX III A 19 
FX XIX.1 ll. 134. 21 x 36 cm. 
TX P. Virgilia Marona Eneida. 
PX Na l. 126: O časomíře české. Údajně překlad Josefa Rokoše, kaplana 
v Malšicích. Srv. Hendrich, Vergilius v českých překladech, Sborník filologický VII, 
1922, str. 342. Dar V. B. Nebeského 1867. 
Překlad je práce Jos. Rokoše (B. Ryba v LF 58, 1931, 122). B. 
báseň hrdinská w dvanácti zpěwých. 
 
X 534 
SX III A 20 



FX 1859. ll. 25. 21 x 36 cm. 
TX Jos. Jireček. O českém prvotném překladu sv. evangelií. 
PX Vyšlo v Pojednáních Učené Společnosti V. 10. 1859. 
 
X 535 
SX III A 21 (5 E 26 b) 
FX 1853. ll. 28. 22 x 35 cm. 
TX Jindř. Zschokke - A. J. Jungmann. Českobratrská rodina. 
PX Dar Jungmannův 9. IV. 1853. 
 
X 536 
SX III A 22 
FX ok. 1850. str. 148. 22 x 35 cm. 
TX W. Shakespeare - J. J. Kolar. Hamlet. 
PX Vyšlo v matičním vydání 1855. 
 
X 537 
SX III A 23 
FX XIX.2 str. 101. 21,5 x 34,5 cm. 
TX Shakespeare - J. J. Kolar. Skrocení zlé ženy. 
 
X 538 
SX III A 24 
FX 1849-50. str. 144-287. 22 x 35 cm, seš. 
TX Fr. Bezděka. Výtahy z rozličných knih (a rukopisů pro P. J. Šafaříka). 
PX Většinu revidoval Šafařík, z jehož pozůstalosti rukopis pochází. 
 
X 539 
SX III A 25 
FX 1840. str. 96. 22 x 35 cm, seš. 
TX Fr. L. Čelakovský. Ukazatel slov rukopisu Králodvorského. 
PX Opis P. J. Šafaříka. Viz originál rkp. I A 5. Z pozůstalosti. 
 
X 540 
SX III A 26 
FX 1853. str. 67. 21,5 x 35 cm, seš. 
TX Přepis listu Boh. z Lobkovic Petrovi z Rožmberka a V. Píseckého překladu 
Isokratovy řeči Demonikovi. 
PX Z ruk. univ. XVII D 38 (Truhlář 168). Z pozůstalosti Šafaříkovy. 
SX – III A 26 

TX – Řehoře Hrubého z Jelení překlad dvůj 

1953 

VX – 1. Bohuslava z Lobkovic Hasištejnského Traktát politický. 

VX – 2. Spis Isolerata k Démonikovi napomenutedlný. 

pp. 67 

 
X 541 
SX III A 27 
FX 1848. ll. 65. 23,5 x 35 cm. 
TX Karel Mesinger. Pokus mluvnice českovlaské. 



PX Autor, vojenský kaplan, chtěl spis vydati v Miláně 1848. Přivázány potřebné, 
užitečné a snadné rozprávky česko-vlaské Karla Tynského (= Mensingera). Dar V. J. 
Rotta 23. III. 1877. 
SX – III A 27 

TX – Mensinger, Karel (Týnský): Pokus mluvnice česko-wlaské aneb snadný a pochopitelný 

návod pro panského Čecha, aby se vlaské řeči pro domácí potřebu sám naučiti mohl. 

Miláno 1848 

PX – Add: Ejnsdem: Potřebné, užitečné a snadné rozprávky česko-wlaské pro domácí 

potřebu. 

 
X 542 
SX III A 28 
FX XIX.1 ll. 130. 21,5 x 35 cm. 
TX Přepis prvotisku Kroniky trojanské z 1488 Quidona z Kolumny. 
PX Hankou, jenž přidal různočtení, chystané a ohlašované již (ČČM 1834, 116) 
vydání. 
 
X 543 
SX III A 29 
FX 1824. ll. 12. 21 x 35,5 cm. 
TX Velký verbář. 
 
X 544 
SX III A 30 
FX ok. 1855. ll. 65. 22 x 35 cm. 
TX P. J. Šafařík. Přepisy a výtisky hlavně z literatury bratrské. 
PX Jest zde přepis J. Urbanova rejstříku starých písní bratrských z 1765, obsah a 
výňatky z t. zv. ochranovských foliantů I, II, V, VI, VIII, X, XII, z dekretů bratrských (z 
ruk. II F 10) a některých tisků a ruk. bratrských z knihovny universitní. Také náčrtek o 
konfesích bratrských (l. 46-51) a obsah gramatiky Blahoslavovy a o jiných jeho 
spisech z listu A. Gindelyova (l. 65'). Z pozůstalosti. Šaf. 
(bratří) 
SX – III A 30 

TX – Pikardi. 

PX – Viz: Výpisky. 

 
X 545 
SX III A 31 
FX 1850-1. ll. 51. 23 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výtahy z rozličných knih českých. Sbírka slov a rčení ze st. 
slovníků. 
PX První 1850-1, druhé 1851 a d. 
Sbírka slov a rčení 
1) Ze Síti víry Chelčického P. V klášteře Vilémovském ve Vilémově 1521. 12 fol 2°s 1 
lístkem 8° 
2) Vocabularium latino-bohemicum a Beneše Opáta, Česká Grammatika. V Pr. 1643. 
2 fol. 2° 
3) Sbírka slov a rčení (Vytaženo z větší sbírky) 1851. (Z bible Králické a j.) 
4) Seznam českých rukopisů. 1 fol. Compendium Arithmetice Bohemicum 1580 - 1 
fol. Sbírka rozličných významů - 1 fol. 
Mimo to 2 lístky, na nich rozl. grammat. poznámky 



 
X 546 
SX III A 32 
FX 1851-3. ll. 16. 23 x 36 cm, seš. 
TX Grammatické názvosloví pro slovník vědeckého názvosloví 1851-3. 
PX Z pozůstalosti P. J. Šafaříka, jenž vzadu přiložil dva lístky. 
SX – III A 32 

TX – Grammatické názvosloví pro slovník vědecký od Šafaříka sestavené. 1851-3. 

ff. 14+1 lístek (přilep.) 

PX – Šaf. 

 
X 547 
SX III A 33 
FX 1856. str. 64. 23 x 36 cm, seš. 
TX Přepis překladu žalmů V. Benedikti z Nudožer podle tisku z r. 1606. 
PX Pro P. J. Šafaříka. 
SX – III A 33 

TX – z Nudožer V. Benedikt: Metrický překlad žaltáře. 

přeps. 1856, pp. 64 

 
X 548 
SX III A 34 
FX ok. 1855. str. 60. 22 x 35 cm, sešit. 
TX P. J Šafařík. Zprávy o spisech Jana Blahoslava a některých jiných. 
PX Jest tu popis rukopisů sběratele Brožovského, hlavně Blahoslavovi přičítané 
Historia fratrum (nyní Truhlář 281-2), výtah z ní, vyšlý v ČČM 1862. 101-24, 201-12 
(str. 13-42), poznamenání o některých spisech bratrských podle sdělení Palackého z 
doby prešpurské (str. 42 i-k), opravy k Frantovu vydání Bílkova života Augustova 
podle ruk. Cerroniova (39-8) a rejstřík jmen i spisů. Z pozůst. 
(bratří) 
 
X 549 
SX III A 35 
FX 1854. ll. 76. 23 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Přepis hornických práv Václava II. 
PX Šafaříkova jest pouze kritická úprava. Z pozůstalosti. 
 
X 550 
SX III A 36 
FX 1849. ll. 65. 23 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výtahy z právních knih českých, polských a litevsko-ruských. 
PX Ve Vídni 1849. Z pozůstalosti. 
 
X 551 
SX III A 37 
FX 1854. ll. 41. 23,5 x 36,5 cm, seš. 
TX Dr. V. Staněk. Přepis repliky proti Rokycanovi a listu knězi Mikulášovi a devíti 
kusóv zlatých P. Chelčického z rukopisu pařížského. 
PX První dva vyd. K. J. Černý v LFil. 1898 (261 a d.), kdež úvodem o vzniku přepisu, 
třetí K. J. Erben ve Spisech Husových III., k čemuž F. Ryšánek v LF 1922 a ve 



Sborníku Pastrnkově 1923. List Mikulášovi vyd. i Jar. Bidlo, Akty Jednoty I, 568 a d. Z 
pozůstalosti P. J. Šafaříkovy. 
 
X 552 
SX III A 38 
FX XIX.1 ll. 60. 22 x 35,5 cm. 
TX Přepis Husovy postily, dcerky a traktátu o šesti bludích. 
PX Z ruk. IV C 18. 
 
X 553 
SX III A 39 
FX XVII/XVIII. ll. 10. 23 x 36 cm. 
TX Propovídky užitečné. 
PX Sbírka přísloví ze Dvora Králové. Dar J. K. Hraše 9. VII. 1883. 
PX Rukopis pocházející ze Dvora králové. Zakoupil J, K,hráše od p. Jos. Důsky 
v Josefově a daroval Museu. Fol. 10 
 
X 554 
SX III A 40 
FX perg. XIV. str. 54. 34,5 x 23 cm, st. vaz. 
TX Čtenie zimnieho času. 
Vydal i se zlomkem zrcadla člověčího spasení (53-4) A. Patera v akademické Sbírce 
pramenů I. ř. 1. č. 7. 1905. Kdysi J. Dobrovského, z Neuberských. Novodobý přepis 
pod sign. IV C 24. 
 
X 555 
SX III A 41 
FX 1853. ll. 86. 21,5 x 36 cm. 
TX F. M. Opiz. Pokus květeny okolí Pražského. 
 
X 556 
SX III A 42 
XVIII. ll. 199. 24,5 x 36 cm, vaz. pův. 
TX Jan Durych z Sonnenbergku. Kronyka starodávní o všelijakých příběhů v 
království Českým. 
VX 1-103. Kompilace o českých dějinách r. 894-1505 většinou ze Starých letopisů 
(text J vydání Palackého). 
VX 103-119'. Staré letopisy text H z 1448-70. svr. úvod Palackého X. 
VX 120-130'. Coram ser. d. Sigismundo imperatore processusintercives Pragenses. 
ČČM 1836. 312-22. 
VX 131-5. List šlechty české koncilu kostnickému 2. z. 1415. Ač III. 187. 
VX 135-8. Zikmund sněmu čáslavskému 1421. t. 232. 
VX 138-43'. Vypravování o stětí Jana Želivského. Palacký Staří letopisové 480-5. 
VX 143-5'. List glejtovní cís. Zikmunda českým poslům k němu z Norimberka 28. d. 
1431. 
VX 145'-8'. List poslů basilejských J. Nidera a J. z Geilhúz do Čech z Norimberka (5. 
led.) 1432. Lat. v Monumenta conciliorum gen. s XV. I. 142-4. 
VX 148'-51'. Smlouva Zikmundova s Čechy z 2. čce. 1436. AČ III. 446. 
VX 151'-4'. Výrok o sporu mezi městy pražskými z 15. ř. 1429. J. W. Zimmermann. 
Pokračování kronyky B. z Hořovic (1819) 151-4. 



VX 154'-7'. Úmluva Přemka Opavského s Prokopem Holým z 28. z. 1431. t. 155-7. 
VX 157'-9'. Překlad listu pap. Jana Boleslavu II. z Kosmy. Prameny děj. čes. II. 36. 
VX 159-67'. Potvrzení výsad židovských Ferdinandem II. z 23. ún. 1623. 
VX 167'-99. Letopisy z 1492-1552, prokládané zprávami z ok. 1620. 
PX Asi z pozůstalosti Dobnerovy. Srov. děčínský ruk. 215 (Kapras ČČM 1904. 428). 
Z Neuberských. 
 
X 557 
SX III A 43 
FX ok. 1890. str. 142, 45. 25 x 35 cm, v deskách. 
TX F. X. Prusík. Dvojí vydání stč. památek. 
PX 1. České glossy v roudnickém rukopise XV. stol. Výbor z nich otiskl v XXII. 
programu akad. gymn. v Praze 1886. 2. Kronika o Rohovém Sajfrídovi. Vydal ve VUS 
1891. Dar Prusíkův 10. IV. 1899. 
Přepis Krok II, 346. Ms. XIX. st. pg. 142. 
Téhož: Kronika o Rohovém Sajfrídovi. Ze vzácného výtisku přepsal. Věst. kr. č. spol. 
n. 1891. 
Ms. XIX. st. pg. 45. 
 
X 558 
SX III A 44 
FX XVII. str. 193. 24,5 x 36 cm, vaz. st. 
TX Matěj Bolelucký. Přepis historického sborníku děčínského č. 231. 
VX 1-67. Acta publica sub Vladislao II. rege. Sněmy a listiny. 
VX 68-164. Staré letopisy české 1378-1440, text E. 
VX 165-93. Totéž dílo o l. 1288-1467 text C. 
PX O předloze J. Kapras v ČČM 1904. 429, o st. letopisech úvod vydání Palackého 
VIII/IX. Přiložen neuberský přepis našeho rukopisu, tehdy chovaného v Duchcově, ze 
stol. XVIII2. o 187 ll. 
 
X 559 
SX III A 45 
FX XVIII. ll. 75. 24,5 x 36 cm, vaz. st. 
TX Přepis duchcovského znění Georgii Kezelii Chronicon Neo-Boleslaviense. 
PX Vložen seznam mladoboleslavských děkanů od 1596-1813 z péra děkana V. J. 
Káry. Z Neuberských. 
 
X 560 
SX III A 46 
FX 1864. ll. 15. 22 x 37 cm, váz. 
TX F. J. Zoubek. Dějiny Častolovic. 
PX Vyšlo 1864. 
 
X 
SX III A 47 
FX XVII. 
TX B. Balbín: Turbae haereticorum in Bohemia ab a. 1603. 
 
X 
SX III A 48 



FX  
TX Katalog knihovny P. J. Šafaříka. 
PX Psaný rukou J. Wegnera. 
 
X 
SX III A 49 
FX 1936. 5 sv. 
TX Jan Šeba: Rusko a Malá Dohoda. 
III A 49/1 

Jan Šeba: Rusko a Malá Dohoda v politice světové. 

Pap., 1936, 4 + 2 + VI + 191 ff (foliace původní), rozměry: 35 x 22 cm, vazba plátěná, zcela 

nová. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou a otrháním. 

Česky 

Písmo: strojopis a humanistická kurzíva 

Četné vpisky a opravy 

Bez výzdoby 

Poznámky a znaménka pro tiskárnu 

Vloženy různé fotografie jako předloha pro tiskárnu 

Obsah: rukopis připravený pro tiskárnu. Jde o knihu zabývající se mezinárodní situací 

v Evropě od roku 1866 do roku 1933 (kapitoly I – III), Úvod napsal Kamil Krofta. 

Přír. č. II-4790/84 

Ze staré zásoby 

 

III A 49/2 

Jan Šeba: Rusko a Malá Dohoda v politice světové. 

Pap., 1936, 148 ff (původní foliace 192 - 339), rozměry: 35 x 22 cm, vazba plátěná, zcela 

nová. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou a otrháním. 

Česky 

Písmo: strojopis a humanistická kurzíva 

Četné vpisky a opravy 

Bez výzdoby 

Poznámky a znaménka pro tiskárnu 

Vloženy různé fotografie jako předloha pro tiskárnu 

Obsah: rukopis připravený pro tiskárnu. Jde o knihu zabývající se mezinárodní situací 

v Evropě od roku 1866 do roku 1933 (kapitoly IV – VI). 

Přír. č. II-4791/84 

Ze staré zásoby 

 

III A 49/3 

Jan Šeba: Rusko a Malá Dohoda v politice světové. 

Pap., 1936, 156 ff (původní foliace 340 – 495), rozměry: 35 x 22 cm, vazba plátěná, zcela 

nová. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou a otrháním. 

Česky 

Písmo: strojopis a humanistická kurzíva 

Četné vpisky a opravy 

Bez výzdoby 

Poznámky a znaménka pro tiskárnu 



Vloženy různé fotografie jako předloha pro tiskárnu 

Obsah: rukopis připravený pro tiskárnu. Jde o knihu zabývající se mezinárodní sutiací 

v Evropě od roku 1866 do roku 1933 (kapitoly VII – X) 

Přír. č. II-4792/84 

Ze staré zásoby 

 

III A 49/4 

Jan Šeba: Rusko a Malá Dohoda v politice světové. 

Pap., 1936, 151 ff (původní foliace 496 – 646), rozměry: 35 x 22 cm, vazba plátěná, zcela 

nová. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou a otrháním. 

Česky 

Písmo: strojopis a humanistická kurzíva 

Četné vpisky a opravy 

Bez výzdoby 

Poznámky a znaménka pro tiskárnu 

Vloženy různé fotografie jako předloha pro tiskárnu 

Obsah: rukopis připravený pro tiskárnu. Jde o knihu zabývající se mezinárodní sutiací 

v Evropě od roku 1866 do roku 1933 (kapitoly XI – XIII). 

Přír. č. II-4793/84 

Ze staré zásoby 

 

III A 49/5 

Jan Šeba: Rusko a Malá Dohoda v politice světové. 

Pap., 1936, 117 + 16 ff (původní foliace 647 – 764), rozměry: 35 x 22 cm, vazba plátěná, 

zcela nová. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou a otrháním. 

Česky, resumé francouzsky 

Písmo: strojopis a humanistická kurzíva 

Četné vpisky a opravy 

Bez výzdoby 

Poznámky a znaménka pro tiskárnu 

Obsah: rukopis připravený pro tiskárnu. Jde o knihu zabývající se mezinárodní sutiací 

v Evropě od roku 1866 do roku 1933 (kapitoly XIV – XV). 

Přír. č. II-4401/83 

Ze staré zásoby 

 

 

 

 
X 
SX III A 50 
FX 1888. 
TX V. Bukovský: O montování nosičů. 
O montování nosičů systému Howeho. Napsal vl. rada prof. V. Bukovský. Poznámka: Podaný 

výpočet platí v principu též pro jiné konstrukce dřevěné i železné. V Praze v lednu 1888. 

Nákladem spolku posluchačů inženýrství na c.k. české vysoké škole technické. 

Pap., 1888, 6 pp (paginace původní), rozměry: 34 x 21,5 cm, vazba lepenková, potažená 

škrobovým papírem, hřbet zpevněn plátnem. 

Staré signatury: na přídeští a na titulním listě N. 402. 



Česky 

Písmo: kaligrafická humanitní kurzíva 

Výzdoba: geometrické náčrty 

Přír. č. 4069/61 

Ze staré zásoby 

 

III A 51 

Čechy, 1777, pap., 170 ff., vazba dobová 

Franz Ambros Strahl: Beschreibung böhmischer Bibeln des Grafen von Waldstein. 

Z Čejetiček (150). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 3. 

 

III A 52 

Čechy, XVIII.?, pap., 76 ff., 36 x 25,5, vazba dobová 

Opis kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína a staročeské skladby české 

Z Čejetiček (209). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 5. 

 

III A 53 

Čechy, XVIII.?, pap.,134 ff., 36 x 25,5, vazba dobová 

Tato gest Kronyka Starodawný O wsseligakých Příběhů v Králowstwj Cžeským. Jan Durich 

ze Sonnenbergku. 

Z Čejetiček (214). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 6. 

 

III A 54 

1838, 147 pp. + 6 ff., pap. 33,8 x 21 cm, vazba dobová. 

Darlegung der Haupt – Resultate, wegen der revolutionären Complotte der neueren Zeit 

geführten Untersuchungen. Auf Grund der richterlichen Erkentnisse verfogdt. 

Z Čejetiček (226). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 7. 

 

III A 55 

8. 4. 1848, pap., 66 ff., 34,5 x 21 cm, vazba dobová 

Summarium über alle in Königreich Böhmen befindliche Städte, Märkte und Vorstädte, 

dann deren einheimische Bevölkerung nach dem Conskriptions-summarium vom Jahr 1846. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 24. 

 

III A 56 

Čechy?, zač. 18. st., pap., 29 ff., vazba dobová. 

Abschrifft Der Röm. Kay. auch zu hungarn und Boheimb König. Mayest. Ferdinandi Tertii 

etc. Instruction so datirt Lintz den 26. Novembris Anno 1644. Josephi Trentin. Instrukce 

Ferdinanda III. – opis. 

Z Čejetiček (297). 



Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 9. 

 

X 561 
SX III B 1 
FX 1848. ll. 81. 21 x 35,5 cm, brož. 
TX Jan Vl. Kocian. Výbor z elegií římských. 
PX Překlad i výklad, datovaný v Linci 10. pros. 1848. Dar V. B. Nebeského 1867. 
 
X 562 
SX III B 2 
FX XVIII/XIX. ll. 81. 25 x 32 cm, vazba pův. 
TX (J. Bartsch.) Soupis českých tiskův a bohemik z 1584-1626. 
PX Svr. l. 74 a ruk. VI B 8. 
 
X 563 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX III B 3 (3 D 9) 
FX XVII. ll. 25, 492. 19 x 31 cm, vazba nová. 
TX Registra purkmistrovského úřadu na Malé Straně z l. 1630-81. 
PX Dar gub. řed. Kaj. Nádherného 26. IV. 1828. Praha 
SX – III B 3 

TX - Obnovování Rady Menšího m. Praž. 

PX – Viz: Registra. 

 
X 564 
SX III B 4 (3 D 3) 
FX XVII. ll. 482, 546, 1052, 511, 308, 449 (729). 19,5 x 31,5 cm (20,5 x 30,5 cm), 
vazba pův. 
TX Vil. Slavata. Historické spisování I, II, III, VIII, IX, X. 
PX Podle poznámky na předsázce II. dílu pochází sbírka, po jindřichohradecké 
nejbohatší, ex libris Czechorodianis a. 1660. Vedle toho je tu III. díl v mod. vazbě 
původu neznámého. O díle srv. ruk. I C 1, obsah desáté knihy vypsal K. J. Černý v 
programu pardubické reálky 1892. 
Guilhelmi Comitis Slavatae, De rebus sui temporis in Bohemia. (6 Vol) 
 
X 565 
SX III B 5 (1 C 11) 
FX 1450. ll. 166. 12,5 x 31 cm, s inic. st. vazba. 
TX T. Štítný. Knihy naučení křesťanského (Štít. Mus.). 
PX Předposlední recense štítenského sborníku z r. 1400, vydaná 1873 J. Vrťátkem s 
názvem , jak v čele. Podle poznámek o dobývání Karlštejna 1422 a smrti kr. 
Ladislava a Jana z Rabštejna 1457 na přídeští i vzadu náležel kodex, dopsaný 1450, 
příteli tohoto muže (úv. II-IV.). Na hřbetě byla kdysi z XVII st. sign. M. N. 385 a nápis: 
Doctrina christiana idiom. boem. Vevázány dva perg. listy lat. výkladu hymnů z XV. 
st. Popis nový u J. Gebauera, Spisy T. ze Štítného I (1923) 32 a d. R. 1843 měl 
sborník asi A. Boček (Tieftrunk 118). Koupen 1849. Novodobý přepis pod sign. 
III A 4. 
Brodský, s. 27 
 
X 566 
SX III B 6 (1 C 13) 



FX 1465. ll. 284. 21 x 31,5 cm, vaz. pův. 
TX Tomáše Štítného sborník zv. sázavský. (Štít. Sázav.). 
TX L. 282: Skonávájí se kniehy tyto uroz. panoše Pavla z Sulevic a z Řehlovic, psané 
skrze Jakuba z Velemína l... 1465 tu sobotu před posvícením toho božieho domu a 
kostela v Řehloviciech a prvnieho léta po moru. 
PX Obsah sborníku, který vznikl spojením recense nejstarší a svodu z 1400 (K. 
Černý v LF 1888, 119), v úvodě vydání Erbenova, Knížky šestery o obecných věcech 
křesťanských (1852) XXXIV a u J. Gebauera, Spisy T. Štítného I (1923) 36 a d. Na 
přídeští poznámky J. Voborského, jenž knihu dostal od jednoho kněze, z XVI./XVII. 
st, na l. 1 z XVII/XVIII: bibliothecae monasterii s. Procopii ad Sazavam. Dar 
hrusického faráře Vojt. Vil. Krameria 10. IV. 1831. 
 
X 567 
SX III B 7 (I C 12) 
FX XV. str. 423. 20 x 30 cm, st. vaz. opr. 
TX Tomáše Štítného sborník zv. opatovický. 
PX Poslední , dceři Anežce psaná recense sborníku Štítenského, bez začátku a 
nedopsaná. Popis s výňatky J. Stárka v ČČM 1841. 317-32. O poměru k ostatním 
sborníkům úvod vydání K. J. Erbenova XXXIV, J. Jungmann v Rozboru 196-8, J. 
Gebauer v LF 1900. 101 p. a ve Spisech T. ze Štítného I (1923) 29 a d. Koupeno 19. 
III. 1842 od královéhradeckého theologa J. Červenky. 
 
X 568 
SX III B 8 
FX perg. XIV. ll. 72. 23 x 31 cm, st. zdob. vazba opr. 
TX Knihy (podvržené listy) o sv. Jeronymovi. 
PX Na l. 70 lékařský recept z XVI. st. a zápis Jindřicha Běšína z Běšin a na 
Štěpanovicích, že přečetl knihu 1539, l. 71' kratičké české záznamy o r. 1436-8, l. 72 
modlitba Zdrávas císařovno všie cnosti z XV/XVI. Podrobně A. Patera v úv. svého 
vydání O sv. Jeronymovi knihy troje v akademické Sbírce pramenů I. ř. I. č. 5 1903 
(VIII-IX). Z Pálffyových. 
 
X 569 
SX III B 9 
FX XV. ll. 248. 22 x 30,5 cm, vazba pův. 
TX Starý zákon (pálffyovský). 
VX Knihy Genesis. U počátcě stvořil buoh x tato reč teď bude skonána. Amen. Tuto 
sě skonávají druhé knihy Machabeorum. 
PX Z Pálffyových. 
 
X 570 
SX III B 10 
FX perg. poč. XV. str. 487, s miniaturami. 21 x 31 cm, vazba pův. 
TX Sborník náboženských traktátů zv. krumlovský. 
VX 1-111. Knihy, jenž slovú zrcadlo člověčieho spasenie. (Úvod:) Na počátku všeho 
stvořenie ... Počínají se - v nichž se zjevuje padenie člověčie x (sedmá a poslednie 
radost Marie) radosti věčné požívati. To nám rač dáti... 
VX 113-231. T. zv. Ráj duše Alberta Velikého. Sv. Jan Zlatoústý vykládá sv. Matějě 
čtenie x Tato kniha miení neb znamenává nám obecnú známost všěch věcí, v 



nichžto sedmera věc ... moc božieho umučenie otemčeny jsú. Chvála... O sborníku 
těchto traktátů Jos. Truhlář v ČČM 1884. 270-85; srv. i J. Menšíka t. 1918, 21 a d. 
VX 231-55. Tuto sě píše, kterak má člověk znamenati své hřiechy. Nebo mnozí 
žádají, aby sě uměli zpoviedati dobřě x (o devieti ciziech hřieších). Odpusť sluze 
svému, Hospodine. Amen. Část o sedmi smrtelných hříších (l. 239 -51 ), vydanou při 
Husově postile 1563, otiskl K. J. Novák v LF 1896. 61-72; srov. F. Ryšánek ve 
Sborníku Máchalově. 
VX 256-308. Soliloquium sv. Bonaventury. Počínají sě knih(y) o čtveru užitečném 
myšlení. Všecko naše dobré x přídem k tomu dobrému. Amen. 
VX 308-337. Překlad Bonaventurova spisu de perfectione vitae ad sorores. Počíná 
sě capitula, čím sě člověk má v zákoně božiem lepšiti. Blahoslavený jest člověk x v 
pokoj liba svého pána Jezukrista, kdežto ... přebývá ... 
VX 337-49. Knížky o smrti mládence bujného. Počínají sě -. Cap. 1. Když nezbytí jest 
x kochal sě v něm věky věkóv. Amen. 
VX 351-486. (Susonův) Orloj věčné múdrosti. Počínají sě... O Pánu Bohu čijte v 
dobrotě x konec utržen. 
PX Na str. 487 lat. výpisek z Augustina. Z prelatury krumlovské (ČČM 1843, 420). 
Podrobně popsán Jos. Truhlářem v ČČM 1884. 22-36. 
PX Rkp. III B 10 kladen je dnes historiky umění do doby kolem r. 1420 (srov. L´art 
ancien en Tchécoslovaquie, (Paris) 1957. Části vydány ve Výboru z české literatury 
od počátků po dobu Husovu, Praha 1957. Na str. 656-659 ukázky z Albertova Ráje 
duše, str. 660 a n. Soliloquium sv. Bonaventury, str. 670-675 Zrcadlo člověčieho 
spasenie (text jeho částečně otiskl Ad. Patera, ČČM 61 (1887), str. 464-481), str. 
698-701 Knížky o smrti mládence bujného. O rukopisu srov. Bohumil Mráz, 
Krumlovský sborník v Dějiny a současnost, roč. XI, č. 7, r. 1969. 
(hříchy) 
Brodský, s. 28 
 
X 571 
SX III B 11 (2 D 18 II) 
FX XV. ll. 221. 20,5 x 30 cm, st. zdob. vazba. 
TX Sborník husovský zv. Douchův. 
VX I. 1-2. Na začátku kolik ll. chybí. Po závěru neznámého spisu, jenž chválí 
statečnost svatých, je výklad otčenáše. [Husův Menší výklad otčenáše]. Dochován 
závěr 2. kapitoly: „svaté, jenž jsú radějše dali sě rozličnými mukami zmordovati x aby 
nám ráčil k setrvání pomoc dáti. Amen,“ a celá 3. kapitola. Modlitba najvýbornějšie od 
najlepšieho mistra x modlme sě užitečně v pravé vieře, v pravé naději a lásce. Amen 
milý božě, rač to dáti, abychme sě tak modlili. Popsal a otiskl V. Flajšhans: Ještě 
Husův „Menší výklad“, ČČM 101, 1927, 1-5. Pak mladší rukou Husův traktát o tanci. 
Tanec jest okršlek x v srdci svém Job 21, Tobie 3. Celý v Sebraných spisech vyd. 
Svoboda a Flajšhans V. 4-6. 
VX II. 3-155'. Husova česká postila. *Spisy české vyd. Erben II. 
VX 155'-180. (Jakoubek ze Stříbra) O boží krvi. Poňavadž za veliké božie 
dobroděnstvie máme vždy děkovati x dušiem věrným veliký prospěch. Amen, milý 
bože, rač to dáti. Amen. A takť jest konec tomu všemu o boží krvi. Srov. ČČM 1923, 
34. 
VX 181-210'. Jakoubkův překlad Viklefova dialogu. Vyd. M. Svoboda v akademické 
Sbírce pramenů I. ř. II. č. 7. 1909. Srov. F. M. Bartoš, Lit. činnost Jakoubka ze Stříbra 
(1925) 66. 



VX II. 211. Mistr Mikuláš z Rakovic... sepsal jest hod a slavnost navštievenie Panny 
Marie, z kteréhožto sepsánie toto krátce jest vybráno. Srv. V. Flajšhans ve VČA 
1904. 817, ČČM 80, 1906, 478 a ruk. XII D 4. l. 324. 
VX 213-4. Kázanie o božiem vstúpení, kdež znamenati máme, žě sě zpievá x s 
naším biedným tělem dělati. Amen. 
VX 214'-21'. Životy světic, většinou z životů sv. otců a P. Komestora, a to: sv. Heleny, 
Apollovy, Eufroziny, Mariny a Barbory. (Zde vzpomíná Krchlebcova spálení Sirotků 
po Lipanech l. 221'.) Otiskl E. Smetánka, Životy sv. otců, 471-480. 
PX Popsal K. J. Novák ve Sborníku hist. IV. 335-6. L. 5´ a 6, 6´ doplnil V. Hanka 
vlastnoručně krásnou iniciálkou podle rkp. IV C 18. Dar heraleckého faráře F. 
Javůrka prostřednictvím F. Douchy 15. XI. 1852. 
SX – III B 11 

TX – Mikuláš z Rakovic. 

PX – Viz: z Rakovic. 

 
X 572 
SX III B 12 (2 G 3, 365) 
FX XVI/XVII. ll. 291. 19 x 32 cm, vazba pův. se sponami. 
TX Staré letopisy (text L). 
PX Tit. l. prohlašuje je za kroniku Pulkavovu, z níž do l. 10 stručňoučký výtah. Srv. 
Palackého vydání úv. XI. Řada listů vytrhána. Na desce znak Krištofa Khobera z 
Khobersperku, na tit. l. z 1. pol. XVII. st.: Gsem Jsau Vendelína Benedikta z Wilden, 
z XVIII: ab Elisabetha Kubrihiana Pragensi. Z Chlumčanského. 
SX – III B 12 

TX – Starší letopisové čeští. 

FX – 19x32 cm. 

XVI./XVII. st., ff. 335 

PX – Frakt., pův. kž. 1a: Země Cžeská wzala gmeno od Czěcha  x  292a: a gsau neb tak gim 

yako onj. 

PX – Titulní list udává Kronyka Cžeska o pržihodách Země Cžeské a Zprawczych gegich ... 

sebraná z mnohych starych Spisův ... k rozkazu Karla Cžtwrtého Řjmské[h]o Cysaře A to 

skrze Pržibijka, ginak Pržibislawa Dluhogowa z Radenjna ... Ve skutečnosti, jak již r. 1829 

zjistil Palacký, není to kronika Pulkavova, z níž je zde jen do f. 10 kratičký výtah, nýbrž text 

Z starých letopisů českých psaný na poč. XVII. st. Počíná se příchodem Čechů do země , 

který klade k r. 639, a podává salší události až do r. 1521, od r. 1502, f. 133a počínaje, zvláště 

podrobně, ale v udávání letopočtů málo spolehlivě. Mnoho listů vytrháno, tak jmenovitě listy, 

na nichž se vypravovalo o událostech let 972-1211, 1397-1409, 1430-1437 a 1485-1496. Na 

titul. listě z 1. pol. XVII. st. "Gsem Wendelyna Benedykta z Wylden. Ab Elisabetha 

Kubrihiana Pragensi." 

PX- Původní bohatá renesanční vazba se dvěma sponami. Na přední desce erb majitele pana 

Kryštofa Khobera Khobersperka. jenž jako direktor z městského stavu při povstání r. 1618 

popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí, s devisou Spes mea Christus. Palacký 

usoudil, že náš rukopis byl právě psán pro pana Khobera. Na zadní desce erb jeho choti 

Anežky Khoberové z Rottenfeldu s českou devisou Pan Buh ma naděje. Tato deska potrhána. 

PX - Na titul. listě razítko s erbem pražského arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského 

z r. 1824 a původní musejní razítko Musaeum Nationale 1818. 

PX – Srovn.: Palacký, Stařj letopisové česstj od r. 1378 do 1527, Praha 1829. p. 11. 

Z Chlumčanského.   

 
X 



SX III B 13 
FX 3 sv. 
TX Knihovna Františka Palackého I – III. 
SX – III B 13 

TX – Knihovna Palackého. 

(Praha), 3 sv. 

PX – I. sv. Knihy české, II. sv. Knihy německé, III. sv. Knihy cizojazyčné. 

PX – Katalogy psané rukou Fr. Šubrta, profesora karlínské reálky pro Obec Karlínskou, kt. bylo majitelkou 

knihovny Palackého do roku 1877. Katalogy přešly do Musea zároveň s knihovnou v roce 1877. 

 
X 
SX III B 14 
FX 1848. 
TX Týniště nad Orlicí – redakci Nár. Novin v Praze. 
 
X 
SX III B 15 
FX 1914. 
TX Komenský, Jan Amos: Truchlivého 3. díl. 
 
X 
SX III B 16 
FX 1694. 
TX Passye Pana Nasseho Gežisse Krysta Podle  ... Sv. Matausse. 
SX – III B 16 

TX - Pa∫∫ye Pana Na∫∫eho Geži∫∫e Kry∫ta Podle Sep∫ani || Ewangeli∫ty S. Matau∫∫e: Spiwa∫e w Kwětnau || 

Nediely: w kapitole: 26 a 27: || Anno 1694. 

FX – 21x32 cm. 

1694, ff. 10 

PX – Ps. čitelně, s notami. Poč.: [notový zápis a pod ním text:] „Muczeni, Pana na∫∫eho Geži∫∫e Kry∫ta. Podle 

pop∫anj Swatého Matau∫∫e.“ Kon.: [notový zápis a pod ním text:] „zapečžetiwse Ramen straž ny mi.“ Na p. 1 

dole poznámka. 

 
X 
SX III B 17 
FX 1866. 
TX [Havlíček – rod] (Popsání rodu Havlíčkovského ...) [Maloval a popsal] (Vácslav 
Havlíček ...) Přiv. 2 dop. 
 
X 
SX III B 18 
FX poč. XIX. 
TX Herbář. 
 
X 
SX III B 19 
FX XVIII. 
TX Zřízení zemské z r. 1500. 
1a Leta Božiho Tisysczyho Pietisteho x 329b bez gich Tržetyeho Hlasu nemá se pržicžinitj 

anj ugimatj. 

Rkp.; pap.; ll. 330; XVIII; 21,5 x 35 cm; kurs.; kž. Opis zřízení zemského krále Vladislava II. 

z r. 1500 podle tištěného vydání z téhož roku. Použito k opisu exempláře lobkovické 

knihovny (varianty „y Prywilegy na Karlssteynie“ na f. 2b rkp.) Srov. exemplář mus. 



knihovny sign. 25 D 6. Na koženém hřbetě nápis Alte böhmische Landesordnung. Na přídeští 

ex libris Dr. J. Holzingra z r. 1883 s citátem ze Seneky Nam etiam quod discere supervacuum 

est, prodest cognoscere podle návrhu T. Wüsta a ex libris Václava Palivce z r. 1942 s obrazem 

sv. Václava podle návrhu Z. Vojny. Liter.: Knihopis čsl. tisků I 1925. Vladislavské zřízení 

nově vydáno tiskem v Archivu českém V. 1862. Rkp. z XVI. stol. na sign. I F 24. 

PX Dar gen. sekretariátu KSČ v Praze 30. XII. 1950. 
150303-50 

 
X 573 
SX III C 1 (23 C 6) 
FX 1525. ll. 278 H, 21 x 31 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Viktorina ze Všehrd O práviech země České z 1525. 
PX Text postupický. Na konec: Dokonávají se knihy práv zemských čěské země 
šťastně létha buožího 1510 v středu po Zvěstovanie P. Marie, přepsané a dopsané l. 
etc. 1525 tu středu post nativitatem Marie proprio charactere et manu Galli Gallmatei 
Manthiniani, pueri mei tum a servicio existentis. Τέλος εστω αγαθό . (Ex libris Buriani 
de Všehrd: podle popisu v ruk. IV C 3.) 
 
X 574 
SX III C 2 (23 E 2, 726) 
FX XVII. ll. 235. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Kniha Drnovská. 
PX Psáno od l. 50' mladší rukou, do l. 6 doplněno Hankou z ruk. hořovického, s nímž 
se shoduje po l. 215'; od l. 214 nálezy pozdější (145-61). Na vazbě perg. listy lat. 
bible XIV. st. Ze Stentzschových. 
viz. Žer. rkpy bludov. 
 
X 575 
SX III C 3 (2 G 4) 
FX XVII. ll. 281. 19,5 x 30,8 cm, vazba pův. 
TX Václav Budovec z Budova. Akta a příběhové let 1608-1610. 
VX 1-19'. V příčině pozdviženie Uhrů. O spisku Jul. Glücklich. O historických dílech 
V. Budovec z Budova (1911). 127-9. 
VX 20-82'. V. Budovec. Krátké poznamenání o příjezdu arcikn. Matyáše do Čech, o 
jeho odchodu a o sněmu 1608. O vydáních a spisku Glücklich 64 a d. 
VX 82'-92'. Vyjevení falešných praktyk, zložených proti straně podobojí v Moravě a 
Oppavě. O spisku Glücklich 129/30. 
VX 93-281'. Budovcova Akta v recensi kratčí. Glücklich 45. 
PX Na konci podpis písařův: Alex. K. Lomnický, na l. 1: ex libris nobis testatis ab ... 
Eva Joanna de Trautmannsdorf. Obiit 2. Dec. 1674. Za Dobrovského byl majetkem 
kapucínů horšovotýnských (J. Volf ČČM 1907. 312), od nichž pochází asi nápis na 
hřbetě: Rebelio Hungar. W. G. Ze Stentzschových. 
SX – III C 3 

TX – Uherské powstání 1608. 1609. 

 
X 576 
SX III C 4 (23 D 6, 693) 
FX XVII. ll. 280. 19,5 x 34 cm, vazba pův. opr. 
TX Obnovené zřízení zemské a novelly. 
VX 1-171. Obnovená práva a zřízení zemská království českého. Vyd. H. Jireček V. 
1. 



VX 173-89. Narovnání o hory a kovy ... 1575 ... tolikéž smlauva svatováclavská... Asi 
přepis tisku z 1627 (viz při ruk. III C 9), nedopsaný však. 
VX 210-80. Ferdinanda třetího... Declaratoria a novellae. 1640. Konec utržen. 
PX Na desce perg. zlomek lat. misálu z XV./XVI. st. a nápis, jak v čele. Dar prof. J. 
Dlabače 6. V. 1826. 
SX – III C 4 

TX – Obnowena Práwa a Zřízení zemská králowstwí českeho a Novelly. 

XVII. st. 

 
X 577 
SX III C 5 (23 C 10, 690) 
FX 1543. ll. 143. 20 x 28 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Kniha Majdburských městských práv, kteráž Donat slove. 
TX Cap. 1. Buoh soudce to jest rychtář x jakož jemu svým obmeškáním ztratil. 
Transcriptus et finitus mense Julio die Saturni anno Christo 1543. 
PX L. 117'-18' magdeburský nález litoměřickým v statek poručený po smrti, l. 121-43 
rejstřík. O spise J. Čelakovský ČČM 1879. 148-53. Srv. též V. Hanka v Rozboru stč. 
liter., str. 165, č. 35. Dar Václava Hály 4. IX. 1830. 
SX – III C 5 

TX – Magdburských městských práv kniha. 

PX – Viz: Práv měst. Magdt. kniha. 
SX – III C 5 

TX – Kniha Magdburskych miestských Praw gešto Donat slowe. 

1543 

 
X 578 
SX III C 6 (4 C 8) 
FX 1638. ll. 50. 19 x 29,5 cm, vazba pův. 
TX Výpisky z Plácelovy Historie židovské (z 1592) a Kocínova překladu církevní 
historie Eusebiovy a Kassiodorovy (z 1594). 
PX Začátek i konec utržen, na l. 50 rodinné zápisky manžela Juliany Puchovské ze 
Sedlčan z l. 1689-1705, na předsádce chotě Evy Javůrkové z Jistebnice z l. 1714-28, 
na desce, perg. to l. theolog. díla z XIV/XV. st. nápis: Naučení a Vysvětlení a. 1638. 
No 80. 
 
X 579 
SX III C 7 (23 D 1) 
FX 1684. ll. 147. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Extract obnoveného práva a zřízení zemského království Českého. 
PX A na též publicovaných kr. Declaratí a Novell, jako i práv městských, narovnání 
hor, kovů a smlauvy sv. Václavské do alphabety v celém smyslu uvedený a v jedno 
spojený. L. P. 1684. 
 
X 580 
SX III C 8 
FX 1842. ll. 187. 24 x 30 cm, vazba pův. 
TX J. A. Dunder. Přepis Komenského Didaktiky. 
PX Z autografu II B 8. Kolacionoval V. Hanka. Nákladem musejním. 
 
X 581 
SX III C 9 



FX XVII. ll. 59. 19,5 x 30,5 cm, vazba st. 
TX Ferdinanda Třetího... Deklaratí a novelae. L. P. 1640. 
PX Přivázáno: Narovnání o hory a kovy ... tolikéž smlauva s. Václavská. V St. Městě 
Praž. v impressí Šumanské l. 1627. Podepsán F. L. Čelakovský 13. říj. 1818 v Praze. 
 
X 582 
SX III C 10 
FX 1432. ll. 276. 12,5 x 30 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Marchesiniův mamotrekt s českým a německým překladem z r. 1432. 
TX Impaciens proprie inpericie x (de accentibus) aspirans habeo non debeo, prebeo 
tantum. A. d. 1432 f. II. ante pascha finitus est liber iste per manus Johannis. 
PX Od l. 72' po 213 písař nechává pro německý překlad mezery, dále pak od oddílu 
legend je již pouze lat. text. Na hřbetě krumlovská sign. No 65. 
SX – III C 10 

TX – Mamotractus. 

1432, fol. 276 listů 

 
X 583 
SX III C 11 
FX ok. 1856. ll. 137. 22 x 30 cm. 
TX J. B. Malý. Překlady ze Shakespearea. 
PX Jsou to: Král Jindřich VI., díl I-III, podané 1856-8, Marná lásky snažení, Jak se 
vám to líbí a Veselé ženy Windsorské, podané 1856. Vyšly ve vydání Matice české.  
SX – III C 11 

TX – Malý, J. B.: Král Jindřich VI. Díl I. 

VX – Od W. Shakespeara. Přeložil Malý. J. B. 

ff. 26 

PX – Ejsdem: 1.) Král Jindřich VI. Díl II. a III., ff. 26+30.  2.) Marná lásky snažení. ff. 18.   

3.) Jak se vám to líbí. ff. 15.  4.) Veselé ženy Windsorské. ff. 39. 

 
X 584 
SX III C 12 
FX ok. 1820. str. 127. 23 x 30 cm, váz. 
TX Sammlung böhmischer Nationallieder geistlichen u. weltlichen Inhaltes, nelezt 
Nationaltönzen mit n. ohne Test.. 
PX Asi úřední sbírka, vzniklá z podnětu vídeňské Společnosti přátel hudby 
rakouského mocnářství na rozkaz hr. Fr. Ant. Kolovrata sbíráním po krajích. Popsal 
Č Zíbrt. Bibliografický přehled čes. nár. písní (1895) 15./9. 
(písně) 
SX – III C 12 

TX – Böhm. Nationallieder. 

PX – Vide: Sammlung. 

Tato Sbírka písní a tanců českých je beze vší pochyby Originál sbírky, která byla 
podkladem vydání "Českých národ. písní", vyd. v Praze r. 1825, známého pod 
jmenem "Rittersberkova" sbírka. (Sr. Č-Lid I. 33.) Sbírku tu pořdíl r. 1822 hr. Frt. Ant. 
z Kolovrat Libštejnský, nejvyšší purkrabí král. Č., nařídiv, aby po vší zemi byly úředně 
sbírány. Vydání r. 1825 ostře posuzuje Erben (Nápěvy. I-II.). Totožnost vyd. z r. 1825 
a tohoto rukopisu vysvítá ze srovnání obou sbírek. O rukopise tomto viz poznámku 
ve vyd. z r. 1825 str. I. Text tištěný viz v mus. knih. (67 E I), nápěvy mezu 
hudebninami. 



 
X 585 
SX III C 13 (4 C 16) 
FX 1842. str. 292. 21 x 30 cm, vazba pův. 
TX J. A. Dunder. Přepis děčínského překladu kroniky Vavřince z Březové. 
PX Nákladem musejním. Kolacionoval V. Hanka 24. červ. 1842. O předloze, vydané 
Jar. Gollem v Pramenech V, srv. úvod XXXVIII. 
 
X 586 
SX III C 14 
FX XIX.2 ll. 130. 22 x 30 cm. 
TX (A. Kudla.) Porovnávací mluvnice jazyka ruského s čítankou. 
PX Srv. ruk. I B 15. 
SX – III C 14 

TX – Porovnávací mluvnice jazyka ruského. 

 
X 587 
SX III C 15 
FX XIX.1 ll. 11. 18,5 x 31 cm. 
TX V. Hanka. Božena, kněžna česká. Hudba Václ. Tomáška. 
 
X 588 
SX III C 16 
FX XVII. ll. 357. 19 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Sborník lékařsko-cukrářský. 
VX 1-238'. Líkařská knicha o rozličných nemocech, proti nim remedia z mnohých 
kněch zebraná a do tyto knichy vepsaná. Každej lékař má tuto modlidbu uměti x (pro 
žízeň) vymejvej ústa. Základem sbírky je t. zv. Jádro. 
VX 239-310'. Knicha kuchyňská cukrová o všelijakých kaších, polívkách, krmích, 
dortích... a takových dobrých věcí. Kaše některé kerak se strojiti mají. Vzíti slepičího 
x (kdůlovej dort) a tak je dělati. Pak pozdější dodatky k obojí knize po l. 357. Vydal 
většinou Č. Zíbrt. Staročeská kniha cukrářská a kuchyňská (1906/7) 6/76. 
PX Kdysi J. Cejpa z Peclinovce, pak prof. V. Weisse. Dar MUDra Jar. Franty 31. X. 
1896. 
 
X 589 
SX III C 17 
FX XVII. ll. 604. 442. 20 x 32 cm, vazba pův., 2 sv. 
TX Vil. Slavata. První dvě knihy Historického spisování. 
PX Dva totožné exempláře téhož zpracování co v ruk. II B 5. Na přídeští druhého lat. 
znak hrabat Voračických z Paběnic. Z Neuberských. 
 
X 590 
SX III C 18 
FX 1658. ll. 128. 18,5 x 30 cm, váz. 
TX Kniha hospodářská Štefana Hynka, jenž jest v pořádnost uvedena a. 1658. 
PX Srv. Truhlář 69. Dar prof. Jar. Šťastného 22. VI. 1901. 
 
X 591 
SX III C 19 



FX XVII. ll. 24. 20 x 30 cm, váz. 
TX Sborník pobělohorských instrukcí. 
VX 1-6. Instrukce apelační z r. 1644. Appellování aneb ku právu vrchnímu odvolání J. 
M. C. královskému appellationum na hradě pražském. (O) hlavní vejpovědi x 
Decretum per imp. regiamque Maiestatem in consilio Boe. Linecii d. 26 m. Nov. a. d. 
1644. Úplněji v ruk. V C 18. l. 1-5 Jungmann V. 609 (tisk 1673). 
VX 7-24'. Instrukcí nová městům královským v království českém, vydaná 2. Mart. 
1651. J. M. ř. c. ... tejná i činé rady, komorníci královští, místodržící a nejvyšší páni 
auředníci v království českém x Decretum in consilio C. R. M. cancell. Boh. Pragae 2. 
Mart. 1651. Podpisy úředníků. Tištěno 1673. Jungmann V. 608. 
PX Přivázán tisk: Ř. císaře ... Ferdynanda II. Obnovené taxy nařízení. 1629. V Praze 
u dědicův Štěpána Bíliny L. P. 1629, str. 26. Z Neuberských. 
 
X 592 
SX III C 20 
FX XIX.1 ll. 7. 22,5 x 30 cm. 
TX Ant. Fridrich hr. Mitrowsky - Fr. Cyr. Kampelík. Nejstarší pomník na Moravě od r. 
1090. 
PX Překlad z Jurendovy Moravie 30. led. 1815 pro Musejník. 
SX – III C 20 

TX – Pro Musejník. Nejstarší pomník na Moravě od r. 1090 psáno v německém jazyku od Jo. Exc. p. Antonína 

Fridricha hrab. Mitrowkského, nejvyššího dvorského kancléře atd. atd. Převedeno od Frant. Cyrila Kampelíka 

z Jurendovy Morawie 30. ledna 1815 fol. 17. 

Brno 1815, ff. (VII) 

 
X 593 
SX III C 21 
FX XIX.2 ll. 8. 23 x 30 cm. 
TX F. V. Jeřábek. Brejle a vousy. 
PX Veselohra podle Scribea. 
 
[X 594] 
[SX III C 22] LA varia 
FX 1866. str. 38. 22,5 x 29,5 cm. 
TX Ant. Melišová-Körschnerova. Havlíčkovy boty. 
PX Dar B. Riegera 2. IV. 1904. 
 
X 595 
SX III C 23 
FX ok. 1710. ll. 11 + 477, 370, 137, 587. 16 (24) x 20,5 cm. 4 svaz. pův. vaz. 
TX (J. Hübner S. J.) Dictionnarium latino-czechicum. 
PX Obsah i jméno autorovo u Jungmanna V. 59. Z knihovny neuberské (srv. přídeští 
III. sv.) koupil J. Vlček Vlčkovský (ok. 1840), jehož prací je dvojsvazek II. náhradou 
za díl tehdy ztracený, dnešní ruk. III G 1. Dar sl. Jar. Smolíkovy 1916. 
 
[X] 
[SX III C 24] LA varia 
FX  
TX Gallat, Alois: Zaklené knihkupectví. 
 
X 



SX III C 25 
FX 1769. 
TX (Matějka) Jan Jos. Božan: Kancionálek. 
TX – Matějka Jan mládenec školní v Chocni. 

PX – Viz: Kancionalek 1769. 

 
X 
SX III C 26 
FX XVIII2. 
TX Lidový kancionál. 
1a Wssyckni zarmauceni, utecte se důwerne x 187a Udiel stiastne skonani. Amen. 

Rkp.; pap.; 187 11.; XVIII2; 17.5 x 21.5 cm; frakt.; kurs.; kž. Katolický zpěvník. Rukopis 

zdoben jednoduchými iniciálkami provedenými perokresbou. Na f. 1a razítko Knihovna Karla 

Jar. Obrátila 2738. Na přední desce zbytky kovových spon. 

Dar řed. Karla Jar. Obrátila z Prahy – Košíř 28. dubna 1944. 

2121/44 

PX Dar řed. K. J. Obrátila z Prahy – Košíř 28. IV. 1944. 
III C 26 

Lidový kancionál. 

ll.187; XVIII/2; 

 
X 
SX III C 27 
FX 1669. 
TX Kancziónal. 
Kanczionál a nebo Pjsnje, Kterýhžto Czyrkew Swata užjwá na Wegročtnj Slawnostj gako y 

Dny Neidelnj prži Mssy Swaté prži wsseligakých Proczessych w Kržižowé Dni, w den 

Božjho Tiela, Blahoslawené Panny Marye, ano y prži pochowawáni Tiel mrtwých Requiem 

drzianem sebrane a sepsane od nižie psaného Anno 1669 Thobiasze Prykman Bližkowskyho. 

2a A Dominica Adventus usque ad festum Paschae x 160b Pjsnje o některých Aposstoljch 

Božjch. 

Rkp.; pap.; 1669; ff. 160; 31 x 21 cm; frakt.; pův. kž. Na f. 1b vepsáno v malovaném oválu 

věnování kancionálu primátoru a radním města Polné. Začátky jednotlivých oddílů kancionálu 

opatřeny barevnou výzdobou. Písně mají notaci. Zachovány jsou jen zbytky měkké kožené 

vazby. Rukopis byl součástí Langrovy knihovny v Broumově a měl sign. Ms. 23 – 

III.11.1.1.1. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 25. března 1959. 

1648-59. 

PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově 25. III. 1959. 
III C 27 

Kancziónal a nebo Pjsnje, Kterýhžto Czyrkew Swata užjwá na Wegročtnj Slawnistj gako y 

Dny Nedielnj prži Mssy Swaté prží wsseligakých Proczessych w Kržižowé Dni, w den Božjho 

Tiela, Blahoslawené Panny Marye, ano y prži pochowawání Tiel mrtwých Requiem drzianém 

sebrane a sepsane od nižie psaného Anno 1669 Thobiasze Pryknam Bližkowskyho. 

ff.160; 1669 

 
X 
SX III C 28 
FX XVII. 
TX V. Slavata z Chlumu: Historické spisování. Tržetj Kniha. 



3a Tržeti Kniha. Gedenacztey Dil. W tomto dilu x 574b Za krale Cžeskeho wyhlassen a 

Korunowan byl. 

Rkp.; pap.; 17. stol.; ff. 575; 31,3 x 20 cm; kurs.; pův. kž. Na hřbetě nápis Hist. Co. Slavata 

Lib. III. a starší sign. A Nr. 64. Rukopis se dostal do Langrovy knihovny v Broumově a měl 

signaturu III 9 K 4. Ms. 120. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 3. června 1959. 

PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově 3. VI. 1959. 
2752-59 

 
X 
SX III C 29 
FX XVII. 2 sv. 
TX Vilém Slavata z Chlumu: Manuscriptorum Slawatianorum. Tomus primus. Acta 
rebellionis in regno Bohemiae ab ejectione Wilhelmi Slawata et Jaroslai Bořitae a Martinic 

e fenestris Cancellariae regiae arcis Pragensis die 23. Mají 1618. (Pozdější přípis:) Ex 

Bibliotheca Instituti Theologici Reginaehradecensis 1832. 

I. 2a Jak se to wyhozenj z okna dalo x 199b Psani Papezie Klymenta Osmeho k czysarzy 

Rudolffowi. 

II. Manuscriptorum Slaeatianorum. Tomus secundus. 2a W Kristu Negmilegssymu Synu 

Nassemu Rudolffowy x 288b Uherskeho druhem a Czeskeho w Tržetim Lethu. 

Rkp.; pap.; XVII; ff. 199; 288; 31,5 x 20,5 cm; kurs.; pkž. Na f. 1 prvního i druhého svazku 

razítku „Ustawu Bohomluwneho Král: Hradeckého“. Na obalovém listu I. svazku AK S18 a 

na přídeští Doskočil 118-I Sychrov 189. Na obalovém listu II. Svazku táž signatura 

Manuscriptorum Slawatianorum 7-M, na hřbetě II. svazku Manuscriptorum Slawatianorum 2-

M. jeden z řady zachovaných rukopisů Slavatovým pamětí. Rukopis byl asi od počátku 19. 

stol. v knihovně bisk. semináře v Hradci Králové. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 8. března 1960. 

PX Z knih. bisk. semináře v Hradci Král. 8. III. 1960. 
1742-60, 1743-60 

 
X 
SX III C 30 
FX po 1640. 
TX Ferdinand III. Král. Declarati a Novellae. 
PX Z Langrovy knih. v Broumově XI. 1960. 
III C 30 

Czysarže Rzymského, Uherského a Cžeského Krale geho Milosti Ferdynanda Tržetiho Na 

Obnowené Zrzyzeni Zemske Publykowane Kralowske Declarati a Novellae Letha Panie 1640. 

po 1640; ff.78; na f.77a doplněn přípis místodržitelství v Praze úřadu perkmistra viničných 

hor  z 19.května 1679. Na f.78a Regstržik. 

2a My Ferdinand Tržietí, z Boží milosti x 78a O Wieznich…LI 12 Finis. 

Rkp.; pap.; po 1640; ff.78; 29,5 x 20,5 cm; got. kurs.; pkž. od f.2a do f.77b původní paginace. 

Na f.77a ( str.171 ) doplněn přípis místodržitelství v Praze úřadu perkmistra viničných hor 

z 19.května 1679. Na f.78a Regstžik. Součást býv. Langrovy knihovny v Broumově, na 

předním přídeští sign. IV 3 F 15 ( 1-4 ). 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 25. listopadu 1960. 

Alig.: 1. Cysaře Rzymske, Uherského a Cžeského etc. Krále etc. Geho Milosti Ferdynanda 

Druhého etc. Obnowené Práwo a Zřízení Zemské Dědičného Králowství Cžeského. Praha 

1627. Cum gratia et Privil. S. C. Mtis speciali ad decennium. Tisk do pag. CXXV (40 ff.), 



odtud f. 71a – 229a dpsáno (oddíly F I. – Z VI. s rejstříkem). K rejstříku připsáno “W Zřzizeni 

Zemském czo obsazeno neni, to z Práw Miestských doplniěno býti má R 31.” 

2. Narownáni o Hory a Kowy, též gich Panowání w Králowství Cžeském, Kteréž se od 

Slawné Paměti Geho Milosti Cýsaře Maximilána Druhého spolu s Stawy téhož Králowstwí w 

Létu 1575 stalo… Praha, w Impressy Szumanské 1627. Str. 40.  

3. Připsán Weytah z Obnowené Králowského Tribunalu Appellationum Instructi pod datem z 

Lyncze 26. Novembris Letha Panie 1644.F.l. 

7528-60 

 
X 
SX III C 31 
FX 1401. 
TX Jan Milíč z Kroměříže: Quadragesimale. 
Jan Milíč z Kroměříže: Quadragesimale z roku 1401. 

Pap., 1401, 119 ff, rozměry: 29 x 22 cm, vazba z hnědé kůže, dobová, ale restaurovaná r. 

1926 v konzervační dílně Archivu hl. m. Prahy (záznam na zadním přídeští z 10. 6. 1926), 

desky prkénkové, bez výzdoby, hřbet o 7 provazcích, uzavírání na dvě spony (kombinace 

kůže a kovu – z roku 1926). 

Na předním přídeští vlastnický záznam Společnosti Husova muzea – sign. I f 22, č. 511 

Na fol. 116 a datace: ...sub anno d(omi)ni millesimo quadri(n) gentesimo p(ri)mo in die 

s(anc)ti Tyburenenris. Amen dicant om(n)ia. 

Vevázán za přední přídeští jeden pergamenový list a před zadní přídeští polovina 

pergamenového listu s notací (listy z XV. stol., latinsky) – folia při konzervaci byla sejmuta 

z přídeští, kde byla původně umístěna, a připojena samostatně. 

Rukopis na okrajích poškozen červotočem. 

Latinsky 

Písmo: gotická kurzíva 

Psáno ve dvou sloupcích 

Červené iniciálky a podtrhávání v textu, jinak rukopis bez výzdoby 

Prázdná folia: 116b – 118 

Incipit: fol. 2a: Recepunt incedem suam m... VI. Om(n)es q(ui) nu(n)c in carnis puis corrupti 

s(un)t... 

Explicit: fol. 116a: A finita est pustilla Milicij p(er) xlam (+ datace) 

Přír. č. II-1975/81 

 

III C 31 
 

Jan Milíč z Kroměříže: Quadragesimale 

1401, Čechy, pap., 119 ff. 29 x 22 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: Několik variant, jimž je rozměrově nejbližší asi Briquet: Cloche 3966 (1389) a 

3968 (1393-99). Jeden typ volské hlavy objevující se v několika variantách není možné podle 

Piccarda identifikovat. Zvon na f. 119 je sice odlišný od variant ve zbytku rukopisu, patří však 

nejspíše ke stejné skupině. Skladba: 1 (f. 1) + 9. VI (f. 109) + (VI-3, f. 118) + 1 (f. 119). 

Jedno folio chybí za f. 117, dvě za f. 118. Kustody římskými číslicemi na konci složek 

uprostřed dole. Foliace moderní. Psáno v zrcadle 23,5 x 16 cm ve dvou sloupcích, 39-54 

řádek na stránce. Prázdná folia: 1r, 116v-118v, 119v. Rukopis mírně poškozen působením 

vlhkosti, vnější okraje posledních asi dvaceti listů poškozeny (sponou?). Rukopis restaurován 

v roce 1926 v dílně Archivu hl. města Prahy (restaurace a doplnění vazby). Protokol 

o konzervaci přilepen na zadním přídeští. 



Písmo: Ruka A ff. 2-116 gothica semicursiva, marginální opravy a dopisky asi dvěma rukama 

15. století, ruka B f. 119 gothica cursiva 15. století. Rubrikace. Nepůvodní celokožená vazba 

bez výzdoby. Hnědá kůže, desky dřevěné, hraněné shora. Šití na 5 kožených proužků, falešné 

vazy na hřbetě. Hřbet oblý. Na přední desce i na řemíncích původní háčkové spony. Kapitálek 

původní, šitý jako vazový. Jako přední předsádky použit pergamenový list (poškozený 

oříznutím) notovaného liturgického rukopisu 14. století (notace na čtyřech linkách, klíč C, na 

spodním okraji mladší notovaný přípis), jako obalu poslední složky část listu ze stejného 

rukopisu. Podle konzervační zprávy byly původně oba tyto listy přilepeny na přídeštích. 

Na f. 1v rukou 18. století zápis „Homiliae“. Na předním přídeští vlastnický záznam 

Společnosti Husova musea č. 511 a signatura I f 22.  

Na hřbetě štítek s částí současné signatury (31), na předním přídeští exlibris Knihovny 

Národního muzea v Praze s rukou doplněnou současnou signaturou. Signatura KNM III C 31 

na f. 1v, přírůstkové číslo KNM II-1975/81 na f. 119v. Lokální katalog KNM uvádí jako 

způsob získání „ze staré zásoby“. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 4, s. 120. 

 

2ra-116rb: Johannes Milicius de Chremsir: Postilla super evangelia quadragesimalia 

(Quadragesimale)  

Několik marginálních latinsko-německých přípisů rukou 15. století na f. 100v-102r. Spunar: 

Repertorium I, č. 443, s. 176-177 tento rukopis neuvádí (rukopis uvedený na s. 177 jako 

deperditum – Opava, Gymn. 13 – má stejný rozsah folií (2r-116r), na nichž mělo být Milíčovo 

dílo zapsáno, totožnost obou rukopisů však není pravděpodobná). Katalogový záznam uvádí 

dále rozpis jednotlivých kázání, neboť tento soubor není obdobným způsobem zachycen u 

Schneyera: Repertorium I. 

2ra-4rb 

In die Cinerum feria IIIIa. Receperunt mercedem suam Mt. VI (Mt VI,2). Omnes, qui nunc 

in carnisprivio corrupti sunt, omnes, qui propter inanem gloriam et transitoriam quitquam 

operati sunt ... x ... emundabat nos a peccatis in anima ut vincantur inimici et corona perpetua 

pro cinere acquiretur. 

4rb-6rb 

Feria quinta. Filii regni eicientur Mt. VI (Mt VIII,12). Karissimi filii, audistis, quia heri 

sanctus propheta Christi Johel curiam eius et nupcias proclamavit et dixit Canite tuba in Syon 

(Joel II,1) ... x ... unusquisque nostrum cum isto centurione mereamur audire Vade sicut 

credidisti fiat tibi (Mt VIII,13) adiuvante domino nostro. 

6rb-9rb 

Feria sexta. Attendite ne iusticiam vestram faciatis coram hominibus Mt. V (Mt VI,1). Si 

iusticiam fieri dominus prohibet propter laudem hominum, quanto magis iniusticiam fieri 

prohibet et contra eos, qui letantur, cum male fecerint ... (9rb) Et cum oratis, non eritis sicut 

ypocrite tristes ... ut videantur ab hominibus Mt. VI (Mt VI,5). Secundum Crisostomum 

quicumque vult orare, primo debet elemosinis sive corporalibus, sive spiritualibus suam 

animam preparare ... x ... quia ipse est inspector, erit et exauditor. De oracione quere plura in 

diebus Rogacionum. 

9rb-10vb 

Sabbato. Cum sero esset erat navis in medio mari Marci VI (Mr VI,47). Navis ecclesie 

submergi non potest fluctus quidem persecutorum inpingentes in eam disperguntur et 

confringantur et ipsa stat fixa in medio mundi ... x ... et in sacramentis distribuit, sanare 

potest, ut go salveris curre ad penitenciam ut acquirens graciam pervenies ad graciam 

supernam. 

10vb-13rb 



Dominica prima in XLa. Ductus est Ihesus in desertum a spiritu ut temptaretur a diabolo Mt. 

IIII (Mt IV,1). Mirabilis est hec curia Christi respectu aliarum, quia in aliis curiis homines 

saturantur, in ista autem ieiunium indicitur, sed non est mirum ... x ... in hoc sacro tempore ut 

ipse pro nobis pungnet et coronet nos in secula seculorum, amen. 

13rb-15vb 

Feria IIa. Separabit eos ad invicem sicut separat pastor oves ab edis Mt. XXV (Mt XXV,32). 

Omnes patres novi et veteris testamenti pastores se esse recognoscebant in figura quia fideles 

ecclesie tamquam intrabant in caules ecclesie sancte ... x ... ne cum impiis in ignem eternum, 

sed cum iustis transeamus in vitam eternam, amen. 

15vb-17vb 

Feria IIIa. Intravit Ihesus in templum dei et eiciebat omnes vendentes et ementes de templo 

Mt. XXI (Mt XXI,12). Aperite aures et considerate potenciam nostri regis, qui sine armis cum 

solo flgello potest sicut de ipso scribitur in psalmo Omnia quecumque voluit dominus fecit 

(Ps CXXXIV,6) ... x ...  Christus veniet et se ducat ad templum glorie sempiterne, ad quam 

nos perducat. 

17vb-20ra 

Feria IIIIa. Si quis fecerit voluntatem ... et mater est Mt. XII (Mt XII,50). Tanta est virtus 

curiensium nostre curie ut una sit voluntas cum rege et una virtus unde quandocumque faciunt 

voluntatem sui regis ministri huius curie tunc omnia possunt et omnia vincunt ... x ... sed 

ingrediamur, ubi filius noster, qui et pater est et regnat in gaudio beatorum, ad quod nos 

perducat, amen. 

20ra-22rb 

Feria quinta. Dicebat Ihesus ad eos, qui crediderunt ei ex Iudeis si vos manseritis in sermone 

meo Joh. VIII (J VIII,31). Beatus Gregorius dicit, quod gustacio spiritu desipit omnis caro sic 

econverso gustata carne desipit spiritus ... x ... nos autem credamus in eum, quia pater noster 

est ut eius paternam hereditatem consequi per veritatem eternaliter valeamus. 

22rb-25va 

Feria sexta. Ecce sanus factus est iam noli peccare Joh. V (J V,14). Omnis homo pro se 

patitur, unde et iste paciebatur propter sua peccata infirmitatem XXXVIII annis, unde dicitur 

in epistola hodierna, que scribitur Eze. XVIII Filius non portabit iniquitatem patris (Ez 

XVIII,20) ... x ... inimicos veritatem nunciavit sicut et nos faciamus ut veritatis coronam in 

vita eterna consequamur, amen. 

25va-27vb 

Sabbato. Assumpsit Ihesus Petrum et Iacobum ... excelsum seorsum Mt. XVII (Mt XVII,1). 

In curiis gaudent, qui vicini sunt regi et vident faciem eius sibi amicabilem et graciosam, ut 

semper gaudeant ... x ... proximis nostris visionem quam vidimus plenam gracia et veritate, ut 

per eam ad eternam gloriam valeamus feliciter pervenire. 

27vb-30vb 

Dominica IIa. Miserere mei filii David filia mea a demonio male vexatur Mt. XV (Mt 

XV,22). Iam munda est curia nostri regis ut sic Apoc. penultimo nichil inquinatum in ea intret 

(Sap VII,25) quia scribitur Apoc. ultimo sic de ipsa foris canes et venefici (Apc XXII,15) ... x 

... ita et fide catholicorum verborum (podtečkováno) virorum peccata parvulis relaxantur ut et 

nobis peccata relaxentur et sic obtineamus vitam eternam, amen. 

30vb-33ra 

Feria IIa. Ecce vado et queritis me et in peccato vestro moriemini Joh. VIII (J VIII,21). Hec 

est excellencia nostre curie, quia sive in loco, sive in mare sive in terra sive in aere nostri 

possunt habere curiam congregatam, ad quam inimici appropinquare possunt ... x ... multi 

crediderunt in eum, sic et nos corde credamus in eum, ut eius promereamur graciam in 

presenti et gloriam in futuro. 

33ra-35rb 



Feria tercia. Alligant onera gravia et inportabilia et ponunt in humeris hominum Mt. XXIII 

(Mt XXIII,4). Decet conditorem legis et mandatorem, legem in curiis principum autem sepe 

gravantur ministri et subditi, ut laborent et pugnent domino quiescente ... x ... istorum autem 

ex fide ipsorum humiliemur go nunc in penitencia graciam assumendo, ut exaltemur in gloria 

regnum eternum feliciter consequendo, ad quam. 

35va-36vb 

Feria IIIIa. Calicem quidem meum bibetis ... paratum est a patre meo Mt. XX (Mt XX,23). 

Hec est differencia curie nostre et curie secularis, quia in seculari alia est sponsa, alia est 

amica, alia pedissequa et aliud gaudium unius et aliud alterius ... x ... per potum huius calicis 

bibamus digne eius sangvinem ut inebrientur ubertate domus eius in eterna secula, amen. 

36vb-38vb 

Feria quinta. Non possum ego a me ipso facere quidquam sed sicut audio iudico Jo. V (J 

V,30). Sicut ramus non potest fructum dulcem aut amarum producere nisi sicut accipit a 

radice dulcedinem vel amaritudinem, sic predicator non potest veram dulcedinem ... x ... nos 

obruat in iudicio obediamus scripture et sequamur vitam sanctorum, quod promeruerunt ita et 

nos mereamur vitam eternam. 

38vb-41ra 

Feria VIa. Hic est heres, venite occidamus eum Mt. XXI (Mt XXI,38). Que maior curia quam 

nostra, quia ubique rex noster Christus hereditat totum mundum, quem constituit pater 

heredem universorum, per quem fecit et secula Hebre. I (Hbr I,2) et ipse suis militibus dixit ... 

x ... sed tenentes eam reddamus fructum penitencie iusticie nostre, ut per hoc regnum celorum 

eternaliter mereamur, ad quod etc. 

41ra-43va 

Sabbato. Homo quidam habuit duos filios et dixit adolescencior patri Luce XV (Lc XV,11-

12). In curiis principum diverse ferine ad curiam apportantur, que unus comedit et alter non 

comedit et tamen potest quam comederit iterum esuriit ... x ... et qui mortuus fuerat reviviscat, 

ut iusti cum peccatoribus simul epulentur et in vita eterna pariter gaudeamus in secula 

seculorum, amen. 

43va-46va 

Dominica IIIa. Erat enim Ihesus eiciens demonium et illud erat mutum Luce XI (Lc XI,14). 

Hec est differencia curie secularis et curie spiritualis, quia filii diaboli sive seculi faciunt 

opera tenebrarum a quibus Apostolus nos cavere precipit dicens in epistola hodierna ... x ... 

laudat matrem sicut subditur factum est autem cum hec dixisset extollens vocem quedam 

mulier dixit illi Beatus venter qui te portavit (Lc XI,27). 

46va-48va 

Feria IIa. Multi leprosi erant in Israel ... nisi Naaman Sirus Luce IIII (Lc IV,27). In curiis aut 

nupciis secularibus precipuam diem habent curienses pro balneo gratam et in curia nostra 

balneum saluberrimum invenitur multo melius quam inter seculares ... x ... inventores 

supersticionum ut a malis omnibus liberati bona et vera per fidem consequi mereamur ad que 

nos perducat etc. 

48va-50va 

Feria IIIa. Domine quociens peccabit in me frater meus et dimittam ei Mt. XVIII (Mt 

XVIII,21). Tam habundans est nostra curia omnibus bonis, quod nullus defectus invenitur, 

unde et si quis defectuosus accedit ad eam, ditatur, si debitis obvolutus est, liberatur a debitis 

... x ... et multitudo nostrorum innumerabilium peccatorum gracias go deo agentes agamus 

penitenciam et inveniamus ipsius graciam in presenti et gloriam in futuro. 

50va-52vb 

Feria IIIIa. Omnis plantacio quam non plantavit pater meus celestis eradicabitur Mt. XV (Mt 

XV,13). Omnis princeps dum sibi aliquam terram comparat, solet statuere leges et iura 

secundum condicionem suam bonam et malam quia si iniquus est, tunc statuit sibi iudicia 



lucrosa ... x ... observare mundiciam ut exeat de corde in corpus omnis virtus et respleat in 

proximos a nobis bonum exemplum et sic promereamur vitam eternam. 

52vb-54rb 

Feria Va. Exiebant autem demonia a multis clamancia et dicencia tu es filius dei Luce IIII (Lc 

IV,41). Quemadmodum miles strenuus secundum unitatem cordis sui provocat alios in curiis, 

quis audeat contra eum nuda et acuta hasta rostrare sive hastiludere ... x ... quere nos scimus 

quia sanctus dei es, hec Innocencius. 

54rb-57vb 

Feria VIa. Omnis qui bibit ex hac aqua ... non siciet in eternum Joh. IIII (J IV,13). Ista est 

differencia secularis curie et curie spiritualis, quia in curia seculari habita esca adhuc homines 

deficiunt si potum non habent et si habent escam et potum, adhuc deficiunt in aliis necessariis 

... x ... et multo plures et firmius in ipsum credunt, quoniam ipse est salvator mundi, qui nos 

salvare dignetur per secula. 

57vb-59va 

Sabbato. Vade et iam amplius noli peccare Joh. VIII (J VIII,11). Hec est differencia inter 

amatores curie spiritualis et inter amatores curie secularis, quia seculares postquam 

peccaverunt cum amatoribus suis, tunc confundunt eas et morti tradunt eas ut isti fecerunt, qui 

adduxerunt adulteram ... x ... et promissa promerere bona quibus faciat nos omnes frui gracia 

et clemencia domini nostri Ihesu Christi in secula seculorum, amen. 

59va-62ra 

Dominica IIIIa. Abiit Ihesus trans mare Galilee, quod est Tyberiadis Joh. VI (J VI,1). 

Quemadmodum ad curiam invitati se mutuo adhortantur et precipue ubi festum et solempnitas 

alicuius sancti vel ecclesie celebratur turbe se exsuscitant, sicut dicit Augustinus super illo 

verbo ... x ... et mente et corpore laboremus uterque homo noster interior et exterior gloriam 

promereatur eternam, ad quam nos pervenire mereamur. 

62ra-63va 

Feria IIa. Zelus domus tue comedit me Joh. II (J II,17). Hec est differencia curie iudicium 

secularis et iudicium curie spiritualis, quia iudices seculares iudicant secundum probaciones 

exteriores sive iustas, sive iniustas, sed iudex spiritualis spiracionem internam iudicat ... x ... 

confiteamur go plura et maiora peccata nos habere quam nosse putamus, ut maiorem quam 

credimus gloriam consequamur, ad quam nos perducat etc. 

63va-65rb 

Feria IIIa. Nonne Moyses dedit vobis legem ... queritis interficere Joh. VII (J VII,19-20). 

Mirabilis est ista curia pre aliis, quia in aliis curiis si peccant subditi, principes eorum 

occidunt eos iudicio, in ista autem quod subditi peccant principes paciuntur. Ecce enim 

Christus servabat legem ... x ... illius medicinam sine dilacione suscepit amplectemur go hanc 

medicinam, ut credentes veritati ipsa fruamur in secula seculorum. 

65rb-67va 

Feria IIIIa. Vade et lavare in natatoria Siloe quod interpretatur missus Joh. IX (J IX,7). In 

curiis secularibus habent mulieres smigmata et confecciones quibus lavantur, ut pulchre 

appareant et amabiles, secundum quid prodest exterior pulcritudo, si anima est feda ... x ... ne 

in nostra cecitate remaneamus sed recognoscamus pocius nostram cecitatem, ut claris oculis 

faciem divinam contemplari eternaliter valeamus. 

67va-71ra 

Feria quinta. Adolescens, tibi dico surge et resedit qui erat mortuus Luce VII (Lc VII,14-15). 

In hoc concordat epistola hodierna cum evangelio hodierno, quia sicut Helizeus filium 

mulieris Sunamitis resuscitavit a mortuis sicut dicitur IIII Regum quod Helizeus incubuit 

super mortuum puerum ... x ... et nos solvant a peccatis, ut liberi de sepulcro peccati revelata 

facie prodeamus ad videndum faciem ipsius in secula seculorum, amen. 

71ra-72vb 



Sabbato. Ego sum lux mundi ... habebit lumen vite Joh. VIII (J VIII,12). Hec est differencia 

inter curiam spiritualem et curiam secularem, quia eorum lux ad tenebras obscuratur et eorum 

iocunditas et pulcritudo in disturbium permutatur, nostra autem lux est gracia, veritas et gloria 

... x ... de hiis thezauris verba vite, quibus nostra inopia relevatur, iniquitas redimatur et vita 

eterna feliciter comparatur, ad quam nos. 

72vb-75ra 

Dominica IIIIa. Quis ex vobis arguet me de peccato Joh. VIII (J VIII,46). Quia iuste non est 

lex ponita, ideo ipse quidem alios iudicat et a nemine iudicatur, sic veritas a nemine argui 

potest, sed omnis arguit sicut lux a tenebris anichilari non potest, sed ipsa anichilat tenebras ... 

x ... humiliter declinemus, ut per hoc vitam mereamur eternam, ad quam nos perducat. 

75ra-76vb 

Feria IIa. Miserunt principes et pharisei ministros, ut apprehenderent Ihesum Joh. VII (J 

VII,32). Tanta est virtus curie nostre, quod ubi videntur capti nostri milites, ibi capiunt suos 

detentores, ecce cum pharisei misissent ut caperent eum et adducerent eum ad eos, subito 

Ihesus cepit nuncios ... x ... et ibi cum illis fontem dominice veritatis et eternitatis aliquando 

saturemur, quod nobis prestare dignetur, qui vivit et regnat etc. 

76vb-78va 

Feria IIIa. Quidam dicebant bonus est, alii autem dicebant non sed seducit turbas Joh. VII (J 

VII,12). Hec est consolacio nostra et in hoc curia nostra est omnibus excellencior, quia omnes 

qui fideliter serviunt nostro (?) regi non possunt apud eum infamari licet apud homines falsis 

locucionibus sepius infametur ... x ... gracia et clemencia domini nostri Ihesu Christi, cum quo 

pater et gloria simul cum sancto spiritu, honor ex hoc nunc et semper in secula seculorum, 

amen. 

78va-80ra 

Feria IIIa. Si tu es Christus, dic nobis palam Joh. X (J X,24). Hec est differencia curie 

secularis et curie spiritualis, quia in curiis secularibus sepius turbant iniusti et duellant 

maxime pro fama et inani gloria et si sint rei descendunt adhuc gloriam (opraveno in margine) 

suam ... x ... faciamus go voluntatem dei tamquam spirituales, quia ex deo renati sumus per 

graciam, ut in gloria eternaliter renascamur, quod nobis prestare. 

80ra-81vb 

Feria Va. Numquam sic locutus est homo sicut hic homo Joh. VII (J VII,46). In hoc melior est 

nostra curia quam secularis, quia habundat caritate, si enim in seculo unus alium diligit, hoc 

fit propter amorem carnis vel noticie vel muneris vel peccati, in nostra autem curia omnes 

diligunt ... x ... pro debitis satisfacere et merita laborum nostrorum in vita eterna in felicitate 

invenire, quod ipse nobis. 

81vb-83va 

Feria VIa. Expedit nobis ut unus moriatur homo pro populo et non tota gens pereat Joh. XIo (J 

XI,50). Inter principes seculares aut milites dum res publica periclitatur, quicumque magis 

strennuus est solet se exponere ad mortem pre aliis, sic Eraclius bonus imperator cum contra 

filium Cosdre infidelis pugnaret ... x ... cum segregantes nos a consorciis peccatorum ut nos 

cum eo et ipse nobiscum in eterno consorcio manere dignetur, quod nobis presta. 

83va-86vb 

Sabbato. Non pro eis rogo tantum sed pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me Joh. 

XVII (J XVII,20). Boni principes solent habere bonos advocatos pauperum intercessores 

eorum, in quibus signum et species est melioracionis, sed prochdolor multi sunt advocati qui 

pro pecuniis ... x ... (86rb) quod caput nostrum est, sequamur go nos caput membra nostrum in 

vitam eternam, ad quam nos perducat etc. 

Na f. 84r poznámka o chybě v textu, která je doplněna na f. 86rb-86vb. 

86vb-89vb 



Dominica Palmarum. Ecce rex tuus venit tibi Mt. XXI (Mt XXI,5). Ecce gloria curie nostre, 

quia rex regum et dominus dominancium, qui in celesti curia sedens super cherubin in terris 

pungnaturus sedet super asinam et asellum non propriis utens asinis, sed ut dicit Paulus in 

epistola hodierna ... x ... oremus go pro sacerdotibus ut procedant nos bonis operibus et nos 

usque in Iherusalem ubi visio pacis est in requie sempiterna, ad quam nos perducat, qui sine 

fine vivit. 

89vb-92ra 

Feria IIa. Noli timere, filia Syon ... super pullum asine Joh. XII (J XII,15). Fatuum animal est 

asellus, super quo sedit Ihesus, designavit in hoc stulticiam crucis, ut omnis predicator non 

verecundetur, cum dicitur sibi insanit ... x ... cum go nos adoptaverit in coheredes suos, 

ministremus ei, ut ibi simus, ubi ipse regnat in secula seculorum. 

Na závěr zde poznámka „Hic est divisio evangelii“, avšak následující kázání již náleží k úterý 

velikonočního týdne, i když rubrika „Feria IIIa“ je zaznamenána až na f. 92rb. 

92ra-93va 

Nunc anima mea turbata est ... ex hac hora Joh. XII (J XII,27). Presens vita est hora 

tenebrarum, in qua filii huius seculi ambulant in errore nec volunt in luce videri decipientes 

alios sicut legitur in epistola hodierna, que scribitur Sapiencie II circumveniamus iustum (Sap 

II,12), id est Christum ... x ... ut ad unam mensam dominicam sic uniti per graciam accedamus 

et una cum eis valeamus eternam gloriam promereri, ad quam nos perducat. 

93va-96ra 

Feria IIIIa. Scitis, quia post biduum pascha fiet et filius hominis tradetur ut crucifigatur Mt. 

XXVI (Mt XXVI,2). In milicia terrestris exercitus signa deferunt bellorum quidam in vexillis, 

quidam in tunicis armis super indutis, que dicuntur theotonice waffenrok, sic rex noster 

Christus ... x ... simus discipuli Christi et nullus sit Iudas inter nos, ut sic manducemus 

Christum nunc in sacramento, ut ipso possumus frui cum sanctis omnibus in secula 

seculorum, amen. 

96ra-99vb 

In cena domini. Misit aquam in pelium ... quo erat precinctus Joh. XIII (J XIII,5). In hoc 

precellit curia domini nostri Ihesu Christi omnes scilicet curias seculares, quia in curiis 

secularibus ad mensas accedunt lotis manibus sed pollutis cordibus, ad mensam autem nostri 

regis solum illi accedunt digne ... x ... corda nostra ad suscipiendum digne corpus domini 

nostri Ihesu Christi in remissionem omnium peccatorum nostrorum, ut hic per graciam 

mereamur eo frui et in futuro gloriam, ad quam nos perducat etc. 

99vb-114rb 

Feria VIa in parasceve. Unus militum lancea latus eius aperuit et continuo exivit sanguis et 

aqua Joh. XIX (J XIX,34). Sunt homines vani in mundo, qui ut faciant sibi nomen glorie 

secularis vel propter amorem mulierum cum acutis hastis invicem hastiludunt et occidunt se 

mutuo ... x ... ad inmortalitatem resurgere valeas et ad gloriam sempiternam, ad quam nos 

perducat, qui cum deo patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

114rb-116rb 

Altera autem die, que est post parasceven ... custodiri sepulcrum Mt. XXVII (Mt XXVII,62-

64). In vanum custodiunt sepulcrum ne exeat de morte vivus quem mors tenere non poterat et 

infernus claudere non valebat, in hoc enim anima Christi ... x ... et in abscondito faciei sue 

dignetur in celo eternaliter sepelire, quod nobis prestare dignetur, qui vivit deus in secula 

seculorum amen.  

Na závěr kolofón „Finita est pustilla Milicii per XLam sub anno domini millesimo 

quadringentesimo primo in die sancti Tyburcii martiris“ (13. 8. 1401). „Amen dicant omnia.“ 

 

119r: Exempla 



Ridiculum in die pasce de una muliere (?). Fuit quidam simplex et devotus homo, qui habuit 

uxorem valde proteram et malivolam, cui vir umquam potuit benefacere ... x ... sed in 

omnibus te sequi. Et tunc gratifica sancto Petro, quod te liberavit a mala muliere etc.  

Aliud ridiculum de viro: Fuit quadam domina devota multum diligens in servicio dei, que 

habuit valde malum et disparatum virum ... x ... et hoc totum factum est et ipsa liberata a malo 

viro. Sic eciam vos mulieres invocetis tres Marias etc. 

Podle konzervační zprávy byl tento list původně přilepen na zadním přídeští kodexu. Počátek 

textu je poněkud poškozen. 

 

 
X 
SX III C 32 
FX 1665. 
TX Alphabet der Lands Ordnung. 
Alphabet Der Lands Ordnung, vnd Novellen, Wo Ein jedes punctum zufinden, Ordentlich 

durch Buchstaben registriret. Anno LeopoLDVs LVnaM sVbsternat, LeopoLDes Lob 

VnterDrVkhe Den tVrken. 

Pap., 1665 ? (dvojnásobný chronogram na titulním listě), 11 ff (foliace nová), 26,5 x 17,5 cm, 

vazba papírobá, měkká (rukopis brožovaný), bez jakékoli výzdoby. 

Staré signatury: na přední desce tužkou slabě č, 1983 

Německy 

Písmo: kaligrafická novogotická minuskula 

Velmi vzácné marginální poznámky – pozdější – kurent 

Psáno mezi dvěma svislými čarami – na vnějším okraji odkazy 

Bez výzdoby 

Obsah: abecední rejstřík článků zemského zřízení 

Přír. č. II-1967/81 

Ze staré zásoby 

Vide: Landesordnung 

 

SX – III C 62 

TX –Listy z denníka chudého wikáře w Wiltshiře z Z[schoke] od Newandra Wl. (J. Ant. 

Jungmanna.) 

Praha 1848, pp. 73 

PX – Allig. Ejusdem: Dwanáctero obrazů přewráceného swěta ze Z[schoke]. H. W Praze 

1848. pag. 37. 

 
X 596 
SX III D 1 
FX pol. XIX. str. 64. 22 x 29 cm. 
TX Kniha starého pána z Rožmberka. 
PX Paleografický přepis díla, tuším z ruk. II D 3. 
 
X 597 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX III D 2 
FX ok. 1600. ll. 56. 20 x 28,5 cm. 
TX Nálezy apelačního a komorního soudu z let 1571-1604. 
PX Na l. 52-6 dodatky z 1502-1652. 
 
X 598 



SX III D 3 (4 c 18) 
FX 1843. str. 41. 22 x 28,5 cm, pův. vazba. 
TX F. Palacký. Přepis táborských projevů z 1443-4. 
PX Vyd. Zd. Nejedlý, Prameny k synodám v l. 1441-4 (1900), 95-100, 44-56 z téhož 
vratislavského ruk., z něhož je přepsal Palacký ve Vratislavi 8.-13. června 1843. Dar 
Palackého 22. I. 1848. 
(Táboři) 
 
X 599 
SX III D 4 
FX pol. XIX. ll. 10. 21 x 29 cm. 
TX Dr. Jan Melichar. O vzdělání lidu obecného. 
PX O Melicharovi M. Hýsek. Literární Morava v l. 1849-85 (1911) 302. 
SX – III D 4 

TX – Melichar, Jan, Dr.: O vzdělání lidu obecného. 

ff. 10 

 
X 600 
SX III D 5 (4 C 17) 
FX 1842. ll. 88. 20,5 x 28 cm, vazba pův. 
TX Přepis husitských skladeb ruk. budyšínského. 
VX 1-7. Žaloba Koruny české k bohu na krále Uherského a sbor kostnický. Slyšte, 
nebesa x Dán... 1420 den 20. měs. črvna. 
VX 7-13. Porok české koruny králi Uherskému. Nedávno před najvyššího ciesaře x 
viečné blahoslavenstvie, amen. 
VX 13-25. (Nářek koruny české na Zikmunda veršem.) Král Uherský chtě dobýti x 
ještě dále. 
VX 25-37. Porok Koruny české ku pánóm českým o korunování krále Uherského. Já 
Koruna ovdovělá x v písmě kladú. 
VX 37-88'. V této kapitule Praha porokuje Hoře. V čas všie búře x a neblúdie. O 
skladbě posledně Jos. Pekař v ČČH 1925, 60 a d. 
PX Vlepena facsimilia. Přepsáno v lednu 1842. Úryvky J. Srezněvského v ČČM 
1840. 410 a d., nejhojněji pak u A. Krause, Husitství v literatuře I. (1917) 33 a d. 
Srov. i ČČM 1920, 199. Pořízeno nákladem musejním. 
(husitství) 
Že původcem skladeb je Vavřinec z Březové, o tom naposledy R. Urbánek ve 
VKČSN 1951 a B. v Jihočes. sbor. hist. 22, 1953, 103. B. 
 
X 601 
SX III D 6 (295) 
FX ok. 1867. ll. 427. 18,5 x 27,5 cm. 
TX J. A. Dunder. Přepisy z Dačického, Paprockého a j. 
PX Z Dačického pamětí (1-237), o rukopisích, životě a z Prostopravdy (238-63), 
srovnání tisků a výpisky z Paprockého Diadochu (264-39), překlad seznamu 
pobělohorských konfiskací (350-86), listiny a písně z P. Skály (387-419) a písně o 
Valdštejnovi z Lumíra 1861 (420-7). Dar J. A. Dundra 24. VI. 1872. 
SX – III D 6 

TX – Otevřený list od I.M. pp. direktorů 16. srp. 1618 

fol. 387 

PX – Přeps. z Historie církevní od P. Skály ze Zhoře X. str. 949. 



PX – Viz: Dačického Paměti. 
SX – III D 6 

TX – Paprocký, Bart.: Diadochos. S Přídavkem. 

ff. 264 

PX – Viz: Dačického Paměti. 

 
X 602 
SX III D 7 
FX XIX.2 ll. 46. 21 x 27,5 cm. 
TX Ondřej Svorný. Obraz života M. J. Husa, mučenníka Páně, rodu 
českoslovanského. 
PX Pseudonym. 
 
X 603 
SX III D 8 
FX 1823. ll. 31. 18 x 27,5 cm. 
TX Edv. Počehradský. Přepis Knížky českých slov vyložených Mat. Philonoma 
Benešovského z 1587. 
PX Knihu znovu otiskl Č. Zíbrt v Č. Lidu XVI. 174 a d. Dar prof. Jar. Vlacha 20. XI. 
1885. 
SX – III D 8 

TX – Philonoma Mathau∫∫e Knjžka ∫low če∫kých wyložených. MD.LXXXVII. wla∫tni[e] Bene∫∫ow∫kého. 

 
X 604 
SX III D 9 (24 I 9n) 
FX XIX.2 str. 408. 18,5 x 27,5 cm, pův. vazba. 
TX Přepis dvou spisů bratra Lukáše. 
VX 1-292. (Bratr Lukáš.) Kniežka tato jest o gruntu viery obecné křesťanské s jistými 
duovody proti odporóm antikristovým vydána od Bratří anno 1525. Jungmann III. 805; 
Historia fratrum v ČČM. 1862. 121. Jos. Th. Müller, Dějiny Jednoty bratrské I (1923) 
334. Přepis pořízen asi z výtisku Ribayova (Dobrovský, Korespondence II, 103). 
VX 293-408. (Bratr Lukáš) Spis velmi užitečný a potřebný o stavu svobodném a 
manželském počíná se šťastně. L. P. 1523. Srv. uv. Müller 340 č. 48. 
 
X 605 
SX III D 10 
FX ok. 1860. str. 27. 21 x 27 cm, vazba st. 
TX Max Jordan. Přepis listu Oldř. Kalenice. 
PX Viz ruk. IV A 29. Jordan list přeložil ve svém spise Das Königtum Georges von 
Poděbrad (1861), Z pozůstalosti F. Palackého. 
 
X 606 
SX III D 11 
FX 1645. ll. 177. 20 x 26,5 cm, 5 č. l. n. č. ch. i m. pův. vaz. se sponami. 
TX Písně a roramina adventní Adama Razonia Pacovského z r. 1645. 
PX Na l. 177': Tyto - k obzvláštní žádosti ... Anny p. Diviše Černýho, měštěnína 
Novo-Pražského manželky ... ode mne - l. P. 1645, na desce: Darována v záduší 
chrámu P. sv. Mikuláše od slov. p. Jos. Nigrina m(ěšť.) k(r.) N(ového M(ěsta) 
P(ražského) 1712, na předsázce podpis dárcův: K. Zahrádka, pražský měšťan a 
obchodník ve dříví (25. X. 1841). 
(písně) 



 
[X 607] 
[SX III D 12] LA 19 K 49 
FX XIX.2 ll. 29. 21 x 27 cm, pův. vazba. 
TX Karel Bendl - Eliška Krásnohorská. Břetislav. 
PX Skladatelův dedikační exemplář hr. J. Karlovi Krakovskému z Kolovratů. 
 
X 608 
SX III D 13 
FX pol. XIX. str. 685. 20,5 x 26,5 cm. 
TX Václ. Krolmus. Přepisy rukopisů. 
VX 1-345. (Joh. Guallensis) O čtyřech stěžejných ctnostech. 
VX 346-403. Práva velikého města Pražského (vyd. Schranil, Sg. Sobieslawschen 
Rechte 1916). 
VX 404-73. (Inventář korunního archivu z 1471.) 
VX 474-634. Sněmy a zápisy (XV. st.). Jak se zdá, vše z ruk. I F 23. Z. Nejedlý, 
Dějiny hus. zpěvu 812-5. 
VX 640-85. Písně starožitné. Kdož jste boží bojovníci. Píseň o bitvě u Ústí 1426 
(znění odchylné od ruk. VI H 3), Rada králi l. P. 1547 v městech pražských obecně 
zpívaná. Tu radu Satan králi dal x sbohatíš tvé rady věrné (Tieftrunk, Odpor stavů 
99), O antikristu. O velikém božím saudu a o jeho propasti x zvěstoval ho každému. 
Srov. St. Souček, Domnělá píseň pražských vyhnanců (1924). Pameť o písni Věrní 
křesťané r. 1480. 
od Václava Krolmusa Břežinského opsané. 
 
[X 609] 
[SX III D 14] LA varia 
FX 1805. str. 51. 21,5 x 26,5 cm, vazba st. 
TX Pana Šikanedra [P]Lautníci anebo veselá bída. 
PX Veselá spěvohra. Muzyka jest od p. France Volkerta, regenschori při kostele sv. 
Ducha v Kr. Hradci. A. 10. IV. 1805. Podepsán (censor?) Fähndrich. 
PX Autorem něm. originálu byl Emanuel Schikaneder. Správný název díla je Lautnicy 
(v orig. Die Lyrer). Fähndrich nebyl censorem. 
Weselá Spěwohra w 3. jednáních. Sepsana od Pana Ssikanedra spolu Onda c. k. dworského díwadla w Insspurku 

Muzyka gest od Pana France Volkerta – Regenschori při kostele s. Ducha w Kralowým Hradcy.   
 
X 610 
SX III D 15 
FX pol. XIX. ll. 70. 20 x 26 cm, vazba st. 
TX F. L. Čelakovský. Přepis žaltáře zv. kapitulního. 
PX Z ruk. I E 65. Dar Jar. Čelakovského 30. IV. 1879. 
 
X 611 
SX III D 16 
FX 1843. str. 400. 22 x 26 cm, vazba pův. 
TX Tom. Kempenského Zlatá kniha o následování Krista Pána. V rýmované verše 
přeložil Jos. Holásek, farář v Blansku. 
PX Censurovaný autograf, dar kanovníka Václ. Pešiny 8. V. 1846. 
 
[X 612] 
[SX III D 17] LA 4 A D 16 



FX ok. 1849. ll. 184. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a literatury národův 
slovanských. 
PX Autograf přednášek, vydaných J. Jirečkem 1877 v České Matici. 
 
[X 613] 
[SX III D 18 (5 E 2)] LA 31 N 65 
FX 1805. str. 303, 369. 21 x 26 cm, seš. 
TX Messiáš od Klopštoka. K užitku pohořelých měšťanů Kutnohorských obětovaný 
od překladatele Václava Stacha. 
PX Censurovaný 1806/7 autograf. Dar K. Vinařického (ČČM 1830. I. 51). Srov. M. 
Hýsek v ČMM 1906, 30 a d. 
 
X 614 
SX III D 19 (4 C 22) 
FX 1825. str. 285. 21,5 x 26,5 cm, seš. 
TX F. Palacký. Přepis třeboňského sborníku Liber generosi domini Alšonis de 
Sternberg. 
PX O sborníku Palacký, Dějiny IV. 1. 201 p. 193, k čemuž F. Mareš v Palackého 
Památníku 118. Dar Palackého 27. VII. 1845. 
SX – III D 19 

TX – Zápis krále Ladilawa čeké zemi. 

PX – H.12. 

SX – III D 19 

TX - Přjaha krale Ladilawa. 

PX – G.7. 

SX – III D 19 

TX – Nález pan∫ký o li∫tech a o wleženi. 
SX – III D 19 

TX – Odpowěd Kardinalowa od. [I] Sept. 1448. 

f. 7 

SX – III D 19 

TX – Odpowěd od Pražan na p. Al∫∫ůw z S∫tenberka li∫t o Dur∫∫[mi]dowi nebo∫∫tjku.  

[.]. 3  

SX – III D 19 

TX – Odpowěd Krale řjm∫kého. 

f. 4 

SX – III D 19 

TX - O∫wiedčowanie na krále Rjm∫kého. D.5. 

SX – III D 19 

TX – Podánie panuow cze∫kých Rakú∫kému. 

b. 12 

SX – III D 19 

TX - Po∫el∫twie krále řjm∫kého o uloženie S[nie]mu. 1449. F.8. 

SX – III D 19 

TX - Po∫el∫twie u krále řjm∫kého prwnie. C. 8. druhé. D. 2. 

SX – III D 19 

TX - Po∫el∫twie ([.]d 1 Sept. 1148). F. 6 

SX – III D 19 

TX - Po∫el∫twiek králi řím∫kemu do Nowého Mie∫ta. F.2. G.5. 

Prowolanie wedle swolenie wšie zemie J. 4. 
Danie ciesare Sigmunda. 
 
X 615 



SX III D 20 (5 D 22) 
FX poč. XIX. ll. 101. 20 x 25 cm. 
TX Překlad spisů Jana Zlatoústého. 
PX Jest to: knížky o zkroušení srdce k Demitriovi, řeč o marnosti a krátkosti života 
tohoto zdejšího (l. 34), řeč, kterak se lidé při postě zachovati mají (l. 50), řeč o těch, 
kteříž nehodně svátosti Boží přijímají (l. 75), a řeč o rytířství křesťanském (l. 83). 
 
[X 616] 
[SX III D 21] LA varia 
FX ok. 1870. ll. 220. 20 x 26 cm. 
TX J. Čejka. Překlady ze Shakespeara. 
PX Jsou to: Komedie plná omylů, Pohádka zimního večera, Timon Athenský, Král 
Jindřich VIII, Titus Andronikus. Vyšly ve vydání České Matice 1864-70. 
 
[X 617] 
[SX III D 22] LA 34 D 20 
FX 1846. str. 36, 86. 20 x 25,5 cm. 
TX J. K. Tyl. Pražský Posel. Seš. 4 a 6. 
PX Censurované autografy. Dar nakladatele Jar. Pospíšila 28. IV. 1886. 
 
[X 618] 
[SX III D 23] LA varia 
FX 1827. str. 60. 20 x 25 cm. 
TX Jan Hýbl. Beránek. Holubička. Ztracený syn. Tři povídky pro děti. 
PX Censurovaný autograf překladu. Poslední z povídek vyšla 1838. 
 
X 619 
SX III D 24 (5 E 10) 
FX 1806. str. 264. 21 x 26 cm, seš. 
TX V. Stach. Harmonye a dobrozvučnost jazyka českého. 
PX Censurou 1808 povolený autograf. O původu srv. ruk. III D 18. 
(Murický?) 
 
X 620 
SX III D 25 (5 E 3) 
FX XIX.1 str. 218, 260, 195. 21 x 26 cm, tři seš. 
TX Wenzel Stach. Versuch eines forschenden Denkers über den wahren Ursprung 
der deutschen, griechischen, lateinischen und czechisch-chaldäischen Sprache aus 
den hebräischen Ausdrücken gegen die beliebten seit d. J. 1771 allen Sprachen 
aufgedrungenen Naturlaute. Philosophie der Sprache für die erste Offenbarung 
Gottes im Garten Edens. I, III, IV Theil. 
PX Původu asi téhož. 
(Vinařičký) 
 
X 621 
SX III D 26 
FX 1852. ll. 148. 19 x 25 cm. 
TX Lud. Štúr. O národních písních a pověstech plemen Slovanských. 
PX Autograf díla, vydaného 1853 Čes. Maticí. 
 



[X 622] 
[SX III D 27] LA 21 O 69 
FX 1819. ll. 107. 20 x 25 cm. 
TX Ant. Marek. Logika. 
PX Censurovaný a opravovaný autograf knihy, vyšlé 1820. Přivázány náčrtky, úmrtní 
oznámení Jos. Jungmanna a list K. Lad. Zapa Markovi z 10. 8. 1832. 
SX – III D 27 

TX – Logica. 

pp. 202 

PX – Dedik.: Pánu P. Františku Adamu hraběti z Waldšteyna Wartenberka. 

 
X 623 
SX III D 28 
FX 1843. str. 144. 21,5 x 25,5 cm. 
TX J. Hulakovský. Přepis J. Příbramova útoku na Tábory a Života kněží táborských. 
PX Vydal většinou K. Vinařický v Časopise kat. duchovenstva 1863. Srov. LF 1914. 
117. Nákladem musejním. 
(táborští) 
z rukopisu třeboňského 
 
X 624 
SX III D 29 
FX 1840. str. 151. 20 x 26 cm. 
TX J. A. Dunder. Navržení, jak by se mohl dobytek hovězí v Čechách a Moravě 
zvelebiti. 
PX Povoleno censurou 1840. Dar Dundrův 22. XII. 1841. 
 
X 625 
SX III D 30 
FX XIX.1 ll. 150. 
TX V. Krolmus. Materiály ke slovníku. 
PX Složky zápisníkové i lexikové. Dar Krolmusův 28. X. 1858. 
 
X 626 
SX III D 31 
FX ok. 1850. str. 282. 20 x 26 cm, seš. 
TX Přepis Beckova ruk. Knihy tovačovské. 
PX Na předsázce úvod P. J. Šafaříka o ruk., na okraji varianty ruk. univ. a 
Šemberova. Z pozůstalosti Šafaříkovy. 
 
X 627 
SX III D 32 
FX ok. 1840. ll. 13. 20 x 26 cm. 
TX J. K. (J. A. Dundr.) Statistické vypsání následkův války a pokoje v Čechách. 
PX Srovnání dat Stelzigových v Bohemii 1836 s daty statistiky Jos. Ed. Ponfiklovy z 
1820 ( Vollst. Umriss e. atatist. Topographie des Königreichs Böhmen). Německy v 
ruk. VIII F 19. 
 
[X 628] 
[SX III D 33] LA 17 K 47 



FX 1814. ll. 4. 21 x 26 cm, seš. 
TX V. Klicpera. Zpěv k jmeninám ... Hynka Fryce, lék. umění doctora a profesora. 
PX Z Klicperových. 
 
X 629 
SX III D 34 
FX poč. XIX. ll. 34. 21 x 25 cm. 
TX Klíč Šalamounův. 
PX Syna Davidova požehnaný knihy. Kniha zaklínací. 
 
X 630 
SX III D 35 
FX XIX.1 ll. 66. 19 x 25 cm, vazba pův. 
TX Písmácký sborník Jos. Procházky z Pekla. 
PX Obsah podal J. Kalousek v Č. Lidu IV. 220. Druhý sborník v ruk. III F 29. Dar 
vambereckého učitele Jos. Krále 26. IX. 1894. 
 
X 631 
SX III D 36 
FX XIX.1 ll. 53. 20 x 25 cm. 
TX J. Krása. Výpisky z tisků XVI. st. 
PX Z Aubana-Mirotického 1579 (Jungmann IV. 646), ze Zřízení zemského z 1564. a 
1549, z Paprockého Diadochu a Koppova Regimentu zdraví (IV. 878). 
SX – III D 36 

TX – Mirotický, Jan: Obyčeje, práwa, řády anebo zvyklosti wssech národů. 

VX - Skrze Jana Aubana, přijmeňím Čecha, sic Němce, z mnohých nejwznešenějších 

scribentů takowých wěci w hromadu sebrané. Z latinské řeči w českou přeložené skrze [Jana 

Mirotického] w Kroměříží. Wytištěno w Holomouci 1579. 

PX – O pojití člowěka, domnění pohanské falešné. Kapit. II.  

ff. 22 

PX – Igm. H. Lit. IV. 646. 

PX – Viz: Krása J. Opisy z rozličných spisů stol. XVI. 
SX – III D 36 

TX – Paprocký, Bartholomeus: Poslaupnost knížat českých. Praha 1598. 

VX – O příhodě, která se Libusy na saudu od poddaných stala. Kap. IX. ff. 10 

PX – Viz: Krása J. Opisy z rozličných spisů stol. XVI. 

 
[X 632] 
[SX III D 37] LA 13 T 89 
FX XIX.1 ll. 87. 20 x 24 cm. 
TX Š. Hněvkovský. Jaromír. Smutnohra. 
PX Dar M. Hamerníkové 1892. 
 
X 633 
SX III D 38 
FX XIX.1 ll. 12. 20 x 25 cm. 
TX Mik. Dvorský. Hrdelní příběh český z XVI. stol. 
PX Přepis, zdá se, souč. ruk., z něhož vydán v ČČM. 1832. 314-27 (konec však 
odchylný). 
(právo) 
 



X 634 
SX III D 39 
FX poč. XIX. ll. 157. 19 x 23,5 cm. 
TX Jos. Fr. Kauble. Zoologie. 
PX Podle Okena, část o ssavcích. Jungmann VI. 1467. Dar J. Jungmanna 13. XI. 
1837. 
 
X 635 
SX III D 40 
FX XIX.1 ll. 17. 20 x 25 cm, s lid. mal. 
TX Příležitostné básně. 
VX 1. City měšťanstva Solnického k svátku uroz. sl. Anny Slivkové ze Sliviců, 
obětované od měšťanosty Václ. Maryšky 5. srp. 1833. 
VX 2. K zasnaubení vysoce uroz. sl. Anny Slivkové... s uroz. p. a p. Fr. Steidlem. c. k. 
radou zem. práv v Brně 1833. 
VX 3. Mitgefühl der Freude am Tage glückl. Entbindung der... Amalia von Veith, geb. 
Baron von Deym, Frau der Herrschaften Semil u. Jesseney, verf. von Joh. Nossek, k. 
k. Lokalisten in Passek, in Musik gesetzt von Jos. Valáschek, Lehrer in Jesseney im 
J. 1820 am 30. Dez. 
VX 4. Chválozpěv ke cti... p. J. Nep. hr. z Harrachu a Rohrau . zpívaný při slavnosti 
dosazování duch. pastýře veleb. p. Karla Vrány osadě Jablonecké 9. červce 1820. 
VX 5. Vítání od školní mládeže farní školy Laukovské veleb. p. Jos. Kauble... 13. ún. 
1824, složené od Jos. Ďaubalíka uč. Trojí. 
SX – III D 40 

TX – Nossek Joh.: Mitgefühl der Freude am Tage der glückl. Entbindung der gn. Frau Amalia 

v. Veith geb. Bar. V. Deym.  

1820, ff. 3 

PX – Allig. ad: City měšť. Solnického. ff. 2. 

 
X 636 
SX III D 41 
FX 1836. str. 24. 20 x 24,5 cm. 
TX P. Vergilia Marona Aeneida, veršem vyložená od K. Vinařického. 
PX Autograf, censurou dovolený 27. 10. 1836. Z pozůstalosti F. Palackého. 
 
X 637 
SX III D 42 
FX 1834, 1827, str. 27, 13. 17,5 x 21, 19,5 x 24 cm. 
TX F. Palackého příspěvky pro Musejník. 
PX Jest to referát o Robinsonově Historical view of the Slavic language a zpráva o 
českých časopisech r. 1834 (ČČM. 1834. 456-70) a Slovo k vlastencům od redaktora 
(t. 1827. 145-52). 
 
X 638 
SX III D 43 (3 G 26) 
FX XVIII/XIX. 13 x 20. 20 x 25 cm, vazba pův., dva svaz. 
TX Českoněmecký slovník. 
 
X 639 
SX III D 44 (3 F 16, 553) 



FX perg. XIV. str. 657. 18,5 x 24,5 cm, st. vazba. 
TX Passionál t. zv. Musejní (Juhnův). 
VX Tuto se počíná ot adventa. Adventus latině, česky jest řečeno přijitie x (o dúškách 
str. 646) smiluj se. 
PX Hankou doplněno a poznámkováno. Str. 649-57 rejstřík, pořízený 1731 
plzeňským měšťanem Ondř. Fr. Staňkem, v jehož rodině byl podle ex libris na str. 1. 
Od budějovického děkana Jos. Pingasa dostal rektor tamního semináře Vojt. Juhn, 
jehož je kniha darem 16. IV. 1820 (K 1, 47). Části starší str. 275-436, 451-90 vyd. J. 
Gebauer v LF. 1878. 1881-2. 1884-7 (přehled 1887. 261 p.) a v rozpravě: „Über die 
weichen e-Silben in Altböhmischen“ (1878). (Gr.) 
 
X 640 
SX III D 45 (3 F 17) 
FX perg. 1379. ll. 205. 18 x 24 cm, vazba novější. 
TX Passionál z r. 1379. 
VX (C. LVIII.) Sv. Marek evangelista x (Život sv. Katheřiny c. CLXVI) kralije věky 
věkóm. Amen. Skonává sě passionál na čest všem svatým po božiem narození léta 
tisícieho třistého sedmdesátého a devátého v sobotu... po všěch svatých. Amen. 
PX V museu již 1825 (Jungmann1 III. 84). Ze Stentzschových. 
SX – III D 45 

TX – Skonawa ∫ie pas∫yonal nacze∫t w∫∫yem ∫watym Poboziem narozeny. leta ty∫iczieho trzy∫teho ∫edmde∫ateho 

adewateho. w∫obotu   pow∫∫yech ∫watych. Amen:. 

[1379 – uvedeno nad titulem], 2. ex. fotokopie ve 3 sv., perg. 

PX – Pergamen necelý. Počíná se životem sv. Marka ewangeli∫ty cap. LVIII. a končí živ. sv. Katheřiny cap. 

CLXVI. 

 
X 641 
SX III D 46 
FX poč. XIX. ll. 17. 20 x 25,5 cm. 
TX Penktakuly. 
PX Česká knížka zaklínací. Srv. s rkp. XI G 8 ( - Není toto překlad?). Srv. 
Nakonečný, M.: Magie. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 131.  
Název má znít: Pentakuly. B. 
SX – III D 46 

TX – Penktakuly. Spisek obsahu kabalistického. 

ff. 16 

 
X 642 
SX III D 47 
FX XIX.1 ll. 10. 20 x 24,5 cm. 
TX Výňatek z Plutarchových spisů mravnických. O zvědavosti. 
PX Přeložil František Šír (zjistil srovnáním prof. F. Šimek. 28. 4. 1953). 
SX – III D 47 

TX – Wyňatek z Plutarchowých spisů mrawnických: O zwědawosti.  

XIX. st. ff. 9 

PX – Přeložil podle zjištění prof. F. Šimka František Šír. 

 
X 643 
SX III D 48 
FX XVIII/XIX. str. 10. 20,5 x 26 cm. 
TX Bratrská láska. Hra pro školní mládež z německých písem pana Wayza vzatá a 
do českého ... od Boh. Jana Dlabače, kanovníka na Strahově, přeložená. 



PX Autograf z pozůstalosti J. L. Zieglera, dar A. Rybičky 1866. 
 
[X 644] 
[SX III D 49] LA 15 B 6 
FX ok. 1820. ll. 14. 19 x 25 cm, váz. 
TX (J. Jungmann). Slovo o pluku Igorově. 
PX Znění ruské s překladem a úvodem. Úvod překladu Hankova, Igor Svjatoslavič 
1821, klade spisek do r. 1808. 
 
X 645 
SX III D 50 
FX 1814. ll. 4. 20 x 23,5 cm, seš. 
TX Fr. Vavák. O havířích nevinně stínaných ... l. P. 1496 dne 5. srp. píseň historitská. 
PX Podle poznámky administrátora v Kaňku na předsázce přepis kancelisty v Kaňku 
J. Heyselnera. Jana Hejzelny (1764-1822), nebo písmáka Jos. Bláhy (1754-1830), 
srv. Stanislava Hájková: Vavák a jeho pojetí čes. dějin, ČČH 35, 1929, 329. (Gr.) 
Otiskl A. Rokyta v Č. Lidu XVIII. 66/9. Dar Jos. Devotyho 30. VI. 1858. 
 
X 646 
SX III D 51 
FX 1831-72. str. 405. 20 x 25 cm. 
TX Tomáš Burian. Bohemica, aneb památné drobné spisy, dotýkající se znamenitých 
osob a věcí někdy slavného, nyní ale utlačeného království Českého a markrabství 
Moravského. 
PX Sebráno v Novém Městě za Vídní při konci r. 1872. Z pozůstalosti Burianovy 
koupil 1874 Ferd. Čenský, z jehož pozůstalosti koupeno 1896. Podrobný popis podal 
Č. Zíbrt v ČČM. 1898. 69-73. 
 
X 647 
SX III D 52 
FX 1836-1866. str. 135. ll. 24. 20 x 25 cm. 
TX Tomáš Burian. Všelijaké, někdy bývalého, nyní ale již skoro pominulého království 
Českého pamětihodné věci. Počato l. P. 1836. - Tomáše Buriana, c. k. majora, 
působení v jazyku českém. 
PX Podrobný obsah podal Č. Zíbrt v ČČM. 1898. 62-9. Původu téhož. 
 
X 648 
SX III D 53 
FX 1831-2. ll. 10. 20 x 24 cm. 
TX (V. Krolmus). Národní lékařství. Slovanské staré pověsti a pověry atd. 
SX – III D 53 

TX – Národní lékařství. 

ff. 9 

PX – Z části rukou Erbenovou. 

 
X 649 
SX III D 54 
FX 1851. ll. 30. 19 x 25 cm. 
TX Dr. J. A. Gabriel. Úvaha o Prok. Ondrákově překladě Chateaubriandových 
Mučedlníků z 1851. 



PX Dopsáno v Hradci Kr. 22. říj. t. r. 
SX – III D 54 

TX - Úvaha o spisu: Mučedlníci. Z francouz. pana vikomta Chateaubrianda přeložil Ondrák Prok. V Praze. 1851. 

Tisk a náklad arcibiskup. knihtiskárny vedením Jana Krečmara. 

V Hradci Král. 1851, ff. 30 

PX – Psal Dr. J.A. Gabriel. 

 
[X 650] 
[SX III D 55] LA 95 C 25 
FX 1843. ll. 45. 19 x 24 cm. 
TX K. Havlíček. Zápisky pro upamatování v pracích mojích. 
PX V Moskvě 20. ún./4. bř. 1843. 
 
[X 651] 
[SX III D 56] LA 95 C 25 
FX 1842. ll. 12. 19 x 24 cm. 
TX K. Havlíček. Výbornější básně v naší literatuře z časopisů vybrané. 
 
[X 652] 
[SX III D 57] LA 95 C 25 
FX ok. 1841. ll. 23. 19 x 24 cm. 
TX K. Havlíček. Zaznamenání šťastných i nešťastných dnů z dějepisu Slovanského. 
Slované znamenití. Weltgeschichte. 
 
[X 653] 
[SX III D 58] LA 4 a J 43 
FX XIX.1 ll. 15. 21,5 x 26 cm. 
TX Pastýř. 
PX Cyklus 26 písní. Z pozůstalosti K. J. Erbena darováno 2. X. 1872. 
SX – III D 58 

TX – Písně. 

ff. 15 

PX – Z pozůstalosti Erbenovy. 

 
[X 654] 
[SX III D 59] LA 38 P 75 
FX 1816. ll. 43. 22 x 25 cm. 
TX Dopisy Václ. Pešinovi. 
PX V. Zahradníkovy vydal F. Čáda v jeho spisech IV. 
 
X 655 
SX III D 60 
FX ok. 1840. ll. 139. 20 x 25 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Materiály jazykozpytné a literárně historické. 
PX Většinou skizzy k pracím pro Rozbor stč. literatury. Z pozůstalosti. 
 
[X 656] 
[SX III D 61] LA 
FX 1834-5. ll. 20. 
TX Vzájemné dopisy M. Dobromily Rettigové a kaplana Jana Bohaboje Mitisky. 
PX Dar Mitiskův 13. VIII. 1870. 
SX – III D 61 



TX – Mitisky Jana – Dopisy. 

PX – Viz: Rettigová Dobr. Ms. 

 
[X 657] 
[SX III D 62] LA 18 H 40 
FX 1822. ll. 4. 19,5 x 25 cm. 
TX Jan Kollár. Myšlénky o libozvučnosti a pravidelnosti řeči vůbec obzvláště česko-
slov. 
PX Vyšlo v Kroku I. 3. 32-47. 
 
X 658 
SX III D 63 
FX 1837. ll. 8. 20,5 x 25 cm, seš. 
TX Fr. Jar. Vacek (Kamenický). Pohřební řeč. 
PX Nad rakví Ant. Krakovské hr. z Kolovrat, držená v Blovicích 25. led. 1837. 
 
[X 659] 
[SX III D 64] LA 4 A D 16 
FX 1830. str. 38. 19,5 x 25, 5 cm, váz. 
TX F. L. Čelakovský. Prostonárodní písně Slovanů v Lužici dolní. 
PX Censurovaný autograf. Vyšlo v ČČM 1830, bez škrtů ve spisech vyd. Kobrova II 
(1876) 409/24. 
 
X 660 
SX III D 65 
FX 1838. str. 40. 20 x 25 cm. 
TX Vdova a vdovec neb věrnost až do smrti. Veselohra zčeštěná dle Holbeina od 
Magd. Dobr. Rettigový. 
PX Dar děkana K. Rojka 25. IV. 1872. 
 
X 661 
SX III D 66 
FX XVI/XVII. ll. 6. 18 x 26,5 cm 
TX Zlomek Růžové zahrádky Mat. Filomatesa z Wolkenberga. 
PX Přepis tisku asi z 1576 (Jungmann IV. 907). Dar Ant. Kopeckého, faráře 
kolíneckého, 3. II. 1827 (K 2, 305). Viz ruk. III F 14. 
 
[X 662] 
[SX III D 67] LA 4 A D 16 
FX 1830. ll. 10. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Slovo o Slávy dceři p. Jana Kollára. 
PX U censury 30. 12. 1830-3.1.1831. Vyšlo v ČČM 1831, 39 (= Spisy vyd. Kobrova 
IV. 366/85). 
 
[X 663] 
[SX III D 68] LA 4 A D 16 
FX 1835. ll. 6. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Nový spis v novém jazyku. 
PX Censurovaný autograf, vyšlý v ČČM 1835. 445 a d. (= Spisy IV. 386/93). 
 



[X 664] 
[SX III D 69] LA 4 A D 16 
FX 1832. ll. 4. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Krajinská literatura. 
PX Autograf článku, vyšlého v ČČM 1832. 443 a d. (= Spisy IV. 427/34). 
 
[X 665] 
[SX III D 70] LA 4 a D 16 
FX 1852. ll. 10. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Pamětní spis o vydávání naučného slovníku Maticí Českou. 
PX Koncept k ruk. I A 30. Viz tam. 
 
[X 666] 
[SX III D 71] LA 4 a D 16 
FX 1830. ll. 18. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Posudek Langrových selanek a Hankova i Jana Nejedlého 
překladu Gessnerových idyll. 
PX Vyšlo v ČČM 1830. 39 a d. (= Spisy IV. 344/65). 
 
X 667 
SX III D 72 
FX 1824. ll. 2. 20 x 26 cm. 
TX Slavnostní báseň: Nejjasnějším Františkovi a Karolině. 
PX Při vstaupení ve vlastenské Museum dne 22. června 1824. Na konci: 
Geschrieben von Cecilie Schuberth Raigern 22. Nov. 1824. Dar faráře V. Pešiny 31. 
XII. 1824. 
 
X 668 
SX III D 73 
FX XIX.2 ll. 78. 20 x 26 cm. 
TX Přepis Jiř. Bydžovského překladu V. Offtalmiova Procesu. 
PX Z ruk. IV G 7 pořízen pro H. Jirečka. 
SX – III D 73 

TX –Proces práva městského po slavném král. Českém těchto časův se užívající s řízením zemským a právem 

císařským, pokud možné bylo, srovnaný. Od Offtalmia Víta latinskou řečí sepsaný, potom z lat. do české řeči od 

M. Jiř. Bydžowského, písaře m. Boleslava Mladého, l. P. 1607 přeložený. Jehožto dílu jsou dva. 

přepis z XIX. st., pp. 149 

 
X 669 
SX III D 74 
FX 1829. ll. 18. 20 x 26 cm. 
TX Jos. Horčice, kaplan. Život p. Ant. Himle, prelata a děkana staroboleslavského. 
 
X 670 
SX III D 75 
FX ok. 1835. str. 31. 20 x 25 cm. 
TX Fr. Jar. Vacek Kamenický. Z Petrarkových znělek výbor druhý. 
PX Pokračování výboru, vyšlého v ČČM 1838. 443-59. 
SX – III D 75 

TX – Petrarka. 

PX – Vide: Wacek. 

 



X 671 
SX III D 76 
FX XVIII/XIX. ll. 42. 20 x 26 cm. 
TX Přepis Rady zvířat. 
PX Z pozůstalosti vydavatele Jos. Dobrovského. 
 
[X 672] 
[SX III D 77] LA 95 C 25 
FX 1852. ll. 7. 17 x 21,5 cm. 
TX K. Havlíček. Tyrolské elegie. 
PX Začátek autografu. Dar F. L. Riegra 1865. 
 
[X 673] 
[SX III D 78] LA 34 M 62 
FX 1835. ll. 6. 20 x 26 cm. 
TX K. Vinařický. Z Aeneidy Virgiliovy (II. 1-233). Lyra. 
PX Druhá báseň podána censuře 26. 8. 1835. 
 
X 674 
SX III D 79 
FX ok. 1855. str. 64. 16 x 24,5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Tajný pověrec. 
PX Konec chybí. V Šubrtově Souboru I. 588/619. 
 
X 675 
SX III D 80 
FX ok. 1850. str. 362. 20 x 24,5 cm, vazba pův. 
TX Přepis (děčínského) překladu kroniky Vavřince z Březové. 
PX Srv. ruk. III C 13. Dar Jar. Čelakovského 17. V. 1901. 
 
X 676 
SX III D 81 
FX ok. 1830. ll. 122-9. 20 x 24,5 cm. 
TX (B. Tablic). O mnohonásobném Slovákův s Čechy a s Moravany od nejstarších až 
po naše časy společenství. 
PX Psáno pro Krok. Částečně v Hlasech (1846), ostatek otiskla F. Kleinschnitzová ve 
sborníku Matice slovenskej I (1922), 85-7. 
 
X 677 
SX III D 82 
FX ok. 1848. 19,5 x 24,5 cm. 
TX J. A. Dundr. Seznam knih a časopisů vyložených v sále musejním. 
 
[X 678] 
[SX III D 83] LA 4 a D 16 
FX 1849. ll. 13. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Úvodní přednáška na pražské universitě. 
PX Vydal M. Hýsek v LF 1923. 
 
[X 679] 



[SX III D 84] LA 4 a D 16 
FX 1829. str. 65. 20 x 26 cm. 
TX F. L. Čelakovský. Ohlas písní ruských. 
PX Censurovaný autograf. 
 
X 680 
SX III D 85 
FX 1853-6. str. 516, 660. 20,5 x 25,5 cm. 
TX (A. Fähnrich). Exhorty a kázání. 
PX Dar katechety V. Fähnricha 20. XI. 1902. 
 
[X 681] 
[SX III D 86] LA 21 R 80 
FX XIX.2 str. 76. 19 x 25 cm. 
TX J. N. Štěpánek. Třináctý plášť aneb Krejčí z Lisabonu. Veselohra dle Scribe a 
Bluma. 
PX Psal V. E. Klement. Dar. B. Riegra 20. IV. 1904. 
 
X 682 
SX III D 87 
FX 1860. str. 86. 20 x 25 cm. 
TX V. Vlček. Soběslav. 
PX Drama vyšlo 1864. Dar Riegrův rovněž. 
 
X 683 
SX III D 88 
FX 1864. str. 66. 20 x 25 cm. 
TX Jos. Junghans. Dimitr Sanguško. 
PX Truchlohra. Dar téhož. 
 
X 684 
SX III D 89 
FX XIX.2 str. 360. 17 x 21 cm. 
TX Přepis budějovického ruk. Beliala Jak. z Teramu. 
PX O něm i nekritickém vydání J. Novákově J. Jireček ČČM 1884. 319. 
  
X 685 
SX III D 90 
FX XIX.2 ll. 68. 17 x 24 cm. 
TX Katolické zpěvy pohřební. 
PX Dar suplenta Eng. Šubrta 9. I. 1905. 
SX – III D 90 

TX – Obřady pohřební s písněmi pohřebními. 

XIX. st., pp. 63 

PX – S notami, s 3 písněmi vloženymi 

SX – III D 90 

TX – Písně pohřební. 

PX – Viz: Obřady pohřební. 

 
X 686 
SX III D 91 



FX XIX1. 
TX Josef H. A. Gallaš. Rozmanitosti morawske. 
PX Dar Karla J. Obrátila z Prahy – Košíř 1. II. 1944. 
III D 91 

Gallaš, Josef Heřman Agapit : Rozmanitosti morawske obsahu historyczko.fyzyczko-

statistickeho, etc. pouze gen Morawy se tegkagicziho, shromaždene od Josefa H.A.Gallasse. 

Dil V ty a souč. poslednj. 

ll.108; poč.XIX.; Na zachovaném prvním listě (podle pův. paginace pag.9) počíná kapitola 

Poznamenanj znamenitych Umělců morawskych w Malbě. 

1a Kteregžto znamenity nalez připisugi Němcy x 108a trauba mudreho oswjcenosti 
degny bywy. 
Rkp.; pap.; ll.108; poč.CIX.; 21 x 25,5 cm; kurs.; pkž. Rukopis ( autograf ) moravkého 
buditele Josefa H.A.Gallaše. Podle původní paginace chybí na počátku rukopisu 4 
listy ( pag.1-8). První zachovaný list pag.9, odtud pokračuje paginace normálně až do 
pag.219 ( mylně 119 ). Na zachovaném prvním listě počíná kapitola Poznamenanj 
znamenitych Umělců morawskych w Malbě. Na přídeští Ex libris K.J.Obrátila zalepilo 
jméno původního majitele tukopisu. Na přední desca kromě názvu rukopisu razítko 
Knihovna Karla Jar.Obrátila číslo 66. 
284-44 
 
X 687 
SX III D 92 
FX 1845. 
TX Václav Studený. Methoda aneb způsob o wyučowánj mládeže roku 1845 pro 

wenkowské i městské učitele k potřebě a poučenj na sw. Gindřisské sskole přednássena od 

Wáclawa Studeného, učitele českých čekanců skolnjch w Praze. 

2a (p. 1) O Wychowánj. Wychowánj gest pomoc, s kterouž x 79a Čtenjm nemučte, netrapte a 

nezaměstknáweyte. 

Rkp.; pap.; ff. 79; 1845; 16x24,4 cm; got. kurs.; pkž. Po ukončení textu připsáno Konec 18 

20/6 45 T. S. candidatus. Na hřbetě vyzlacen název rukopisu Methoda. Spis podává tehdejší 

názory na povinnosti učitelů v lečems zajímavé pro poznání doby. 

PX Koupí v ant. Kniha v Praze I, Karlova 2, 6. VI. 1956. 
3612/56 

 
vynechaná čísla 688-690 
 
X 691 [!] 
SX III E 1 (869) 
FX 1713. ll. 126. 18 x 24 cm. 
TX Jak. Marle. Přepis Sim. Lomnického Instructio aneb krátké naučení hospodáři z 
1586. 
PX Na konci: A nyní pro sešlost exempláře přepsána a v této knížky v čas toho 
velikého moru, kdež sem také sedm téhodnů a tři dny v krankhausu vystál, ode mně 
Jakuba Marle, měšťana král. Nového Města pražského a rybhandlíře léta 1713 dne 
24. Decmb. Z Dobrovského. 
SX – III E 1 

TX – Lomnického Šimona Kratké Nauczenj hospodarzij mlademu. 

PX – descript. de impresso an. 1713 

PX – Igm. Hist.lit IV. 207a. 

PX – Srv. II D 7. 



SX – III E 1 

TX – S∫ijmona Lomniczkeho In∫tructio aneb: Kratke Nauczenj Ho∫podarsij Mlademu, kterak 

by ∫am ∫ebe, Manzielku ∫wau ij Czieladku ij ∫we Ho∫podarz∫twj užitecžnie ∫prawowatj a 

žiwno∫t ∫wau we∫tj miel. W [.]ijtmij ∫ložena a nynj w nowie wubecz wijdana od Leta Panie 

1586. 

VX – A nynj přzep∫ana a Nakladem k mi∫tu prziwedena odemnie Jakuba Marle Mie∫∫tiana 

Kra. Now. Mie∫ta Pra∫keho Leta 1713. 

PX – Jest to opis Iního vydání. 

PX – Srv. II D 7. 

SX – III E 1 

TX – Marle Jak. 

PX – Viz: Lomnického Šim. Instructio. 

PX - Viz: II D 7. 

 
X 692 
SX III E 2 
FX pol. XIX. str. 154. 19,5 x 24 cm. 
TX Přepis Pamětí o bouři pražské r. 1524. 
PX Přepis textu brněnského, vyd. posledně J. V. Šimákem v Pramenech dějin 
českých. VI. 299-342. Dar F. Palackého 4. V. 1867. 
SX – III E 2 

TX – Paměti o bouři pražské r. 1524 neznámeho spisovatele. 

pp. 154 

PX – Opis rukopisu brněnského M IX 10. zem. archivu. Tišt. v Pojednáních kr. společnosti náuk ř VI sv. 11 

(1881) od A. Rezka. 

 
X 693 
SX III E 3 (5 G 27) 
FX poč. XIX. ll. 113. 19 x 24 cm, seš. 
TX C. G. Salzmann. Obšírné vypravování, kterak Arnošt Haberfeld ze sprostého 
poddaného sedláka za svobodníka povýšil. Překlad Athanasia Waň(ky). 
PX Dar Jos. Devotyho 30. VI. 1856. 
 
X 694 
SX III E 4 
FX poč. XIX. 19 x 24 cm, seš. 
TX Materiály slovníkové. 
 
X 695 
SX III E 5 
FX XVIII. ll. 27. 18 x 23,5 cm. 
TX Modlitby ke sv. Koruně. 
PX Výtah; konec chybí. Viz rkp. II H 41. 
SX – III E 5 

TX – Modlitby. 

ff. 28 

PX – Inc.: Wiklad těch modliteb. 

 
X 696 
SX III E 6 
FX ok. 1829. ll. 215, 143. 19 x 24,5. 14 x 22,5 cm, seš. 2 svaz. 



TX Šeb. Hněvkovský. Děvín. 
PX Opravovaný autograf 2. vyd. z 1829. Dar M. Hamerníkové 1892. 
 
X 697 
SX III E 7 
FX 1825. str. 89. 20 x 24 cm. 
TX Ant. Laudil. Hildegarda. 
PX Rytířská činohra v 4 jednáních. Dar autora, malostranského kostelníka, 7. III. 
1844. 
SX – III E 7 

TX – Laudil, Antonín: Hildegarda, manželka Karla Welkého. 

VX – Rytířská činohra v 4 jednáních. 

Praha 1825, pp. (VII) 88 

 
X 698 
SX III E 8 
FX 1844. str. 99. 20 x 23,5 cm, vazba pův. 
TX Svobodín Svatop. Novotný. Osud řádu v Čechách a na Moravě slovanského. 
PX Dar autora, kněze, 1847. 
SX – III E 8 

TX – Novotného Svobod. Svat. Osud rádu v Čechách a na Moravě slovanského. 

1844, pp. 99 

 
X 699 
SX III E 9 (4 C 35) 
FX 1818. str. 125, 339. 17 x 25 cm, vaz. pův. 
TX Antonín Jan Jungmann. Přepis Rhazesova a Salicettiova ranného lékařství. 
PX Z ruk. IV D 56. Vlepeny 2 ll. předlohy. Dar Jungmannův 1. IV. 1848. 
Z rukopisu původního, Pánu z Schönherra, ck. k. radě opsal 1818 Anton Jan 
Jungmann lékař a c. k. profesor v Praze. 
pag. (V) 125, 339(2) + fol. starého rukopisu + 1 fol vložen. 
 
[X 700] 
[SX III E 10 (5 E 9)] LA 31 N 65 
FX 1801. str. 64. 18 x 24 cm. seš. 
TX Václav Stach. Vlastenecké písně. 
PX Otcům vlasti, vysoce vznešeným p. p. stavům slavného národu Českého, k 
začátku nového věku nejpokorněji obětováno. O knize A. Novák v LF. 1903. Dar K. 
B. Štorcha 1. XII. 1849. 
 
X 701 
SX III E 11 
FX 1833. str. 133. 19,5 x 24 cm, seš. 
TX K. V. Zap. Kutná Hora a její vůkolí. 
PX S censurním imprimatur z 13. 11. 1833. Z pozůstalosti faráře K. Navrátila 18. IV. 
1888. 
 
X 702 
SX III E 12 
FX 1827. str. 49. 19,5 x 23,5 cm, vazba pův. 



TX Jan Ceynar. Kronika Staro a Maloskalská. 
PX T. j. historický prohled o založení a zase zpuštění hradu Skály Staré a nyní se na 
něm zpatřujících nových ozdobností, též i také založení nynějšího panství a zámku 
Malé Skály spolu s postupností vrchností od l. 840 až do l. 1827... prací J. Ceynara, 
souseda z vesnice Friedštejna. Dar okr. hejtmana M. Lüssnera 26. VIII. 1871. 
PX Hrubá Skála 
 
X 703 
SX III E 13 (3 H 15) 
FX 1821. str. 147, 140. 19 x 23,5 cm, vazba st. dva svaz. 
TX Matěj Minyde. Kronyka Poděbradská. 
PX Neb popsání starobylých pamětí c. k. kom. města Poděbrad nad L. jakož i kr. m. 
Nymburka, Sadské a všech na tomto panství znamenitějších vesnic od M. M., učitele 
hlavní školy Poděbradské. První díl censurou zamítnut. Dar F. Palackého 12. IV. 
1828. 
SX – III E 13 

TX – Minyde, Mat.: Kronika Poděbradská, jakož i král. města Nymburka, Sadské a všech na 

tomto panství znamenitějších vesnic. 

Poděbrady 1821, díl I. a II., pp. (VI)+144+(3) 

SX – III E 13 

TX – Nymburk. 

PX – Viz: Minyde Mat. 
SX – III E 13 

TX – Poděbrady. 

PX – Viz: Minyde Mat. 

 
X 704 
SX III E 14 
FX XIX.1 ll. 6. 18 x 24 cm. 
TX Veršování: Stroj mlejnský. 
PX V spojenosti z něho pocházejícíma mechanickejma mašinama. Vzadu: 
Novodvorský. 
SX – III E 14 

TX – (Novodvorský): Strog mlegnský: w spogenostij z něho pochazegicíma mechanickegma 

massinama. 

ff. 6 

 
X 705 
SX III E 15 
FX 1845-62. str. 598, 644, 635, 72. 19,5 x 23 cm, s notami, vazba pův., čtyři svazky. 
TX Zpěvník Karla Marie Jiříčka. 
PX Z pozůstalosti autora-sládka daroval prostřednictvím F. Šimáčka kand. uč. M. 
Kučera 29. V. 1863. ČČM 1863 Zprávy o Museu 1/III-31/V a NL 1863, 2/3. Užit Č. 
Zíbrtem v Bibliografickém přehledu čes. nár. písní (srv. 23). Karel Maria Jiříček (ok. 
1821-1863) nebyl sládkem, nýbrž protokolistou c. a k. okresního úřadu v Pardubicích. 
Byl výkonným členem zpěv. spolku „Pernštýn“ od jeho založení v r. 1861 a znám jako 
obětavý národovec v l. 1848-50. Zemřel 28. II. v Pardubicích v domě čp. 101 na 
vodnatelnost mozku. (Srovn. Matrika zemřelých arciděkan. úřadu v Pardubicích , 
sign. N. 70, dále Ing. Josef Havlín, Památník zpěv. spolku Pernštýna v Pardubicích, 
1911, str. 23.) 
 



X 706 
SX III E 16 (23 G 17) 
FX pol. XIX. str. 130. 19 x 23,5 cm, váz. 
TX Přepis českého překladu Majestas Carolina. 
PX Překlad doslovný, kusý. 
 
X 707 
SX III E 17 (3 H 34, 630) 
FX XVIII/XIX. ll. 21. 18 x 22,5 cm. 
TX Historie o jistým Matetajovi Židu. 
PX Kterak on... ohnivé duchy jest citiroval... ukrutného kauzedlníka jest přemohl... též 
kterak Lámenta... k vyzvednutí velikého pokladu jest přivedl... a ze závisti Lámentovi 
to vše s podvodem jest odňal, za kteroušto nešlechetnost... jej Láment potom 
duchům na čtyry čtvrtě roztrhati poručil. 
SX – III E 17 

TX – Historie o Matetagovi židu. 

 
X 708 
SX III E 18 (5 H 38) 
FX poč. XIX. ll. 31. 18,5 x 22,5 cm. 
TX (Fr. Svoboda). Krátké a užitečné jednání o dobytku ovčím. 
PX Jungmann VI. 1521 uvádí tisky z 1781 a 1789. Hankou svázáno v perg. l. praž. 
misáli z 1522. Dar Václ. Krolmusa 28. X. 1857. 
SX – III E 18 

TX – Ovce. 

PX – Viz: Jednání. 

 
X 709 
SX III E 19 
FX 1791. str. 24, 309. 17,5 x 22 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Jan Zykunla. Přepis Vidění a zjevení Kryštofa Kottera z 1628. 
PX Za předmluvou J. A. Komenského: Toto vypsal Jan Zykunla, obyvatel Krovna 
1791, v úředních listinách zvaný Zikuška (K. V. Adámek. Listiny k dějinám lidového 
hnutí náboženského I. (1911)72); na zad. přídeští: Joz. Kostelecký (?). Srv. J. Volf v 
ČČM. 1911. 219. Koupeno 5. V. 1892. 
 
X 710 
SX III E 20 
FX 1768. ll. 70. 18 x 22 cm, s notami, vazba pův. 
TX Písně literátní, kteréž se při pohřbu těla mrtvého spívati mají. 1768. 
PX Pro mně Fr. Tom. Mačka, jenž jsau přepsané v Novém Městě Hradišti nad 
Medthují od Jana M. Mačka a. 1768. Dar J. K. Hraše 5. I. 1881. 
SX – III E 20 

TX – Pisnie lyteratní, kteréž se prži pohřzbu tiela mrtwého spívati magi, pro mnie Frantisska Tomasse Mačzka. 

Přepsané w Nowém Miestie Hradissti nad Medthugi od Jana Macžka 1768. 

ff. 67 

 
X 711 
SX III E 21 (23 G 16, 780) 
FX XV. ll. 58 + str. 302. 17 x 21 cm, st. vazba. 
TX Českoněmecký sborník městských práv, kdysi D. Kinského. 



VX I. 1-3. Statuta consilii civitatis Pragensis. Et primum de rectura consulum. Najprve 
že všeliký conšel x (každý purkmistr za svého úřadu má něco dobrého udělati) aby 
potom k větčím škodám a strach i k nenabytým nepřišlo. Jinak = Brikcí z Licska. 
Práva městská. Vyd. Jirečkova 15-9. Čl. 1-18. Pak dva články: čtrnácterá věc jest, 
pro kterúžto děti dědictvie své ztracují. Což jest dobrý obyčej (z němčiny). 
VX 3'-55. Iura civilia Pragensis civitatis. Et primo de usuris. Přisáhnu-li já kterému 
člověku x před každém svědcským súdem a právem. Překlad druhé části prvého dílu 
zrcadla švábského, vyd. Lassberkova čl. 160-377. 
VX II. 1-234. Iura appelacionum i. e. orteluov. Nálezy magdeburské, vyžádané 
měšťany opavskými, pravidelně spolu s českým překladem. Czwu swestirn 
ebenburtig von vater x das sal er von staten an vorkaufen von rechtswegen. Srv. J. 
Kelle v Zeitschrift f. dt. Altertum XVIII (1875) 309/14. 
VX 234.-97. Distincciones (magdeburské). Distinccio prima. Mietet einer ein hawz x 
das sol. der miinner teil nech folgen etc. Et sic est finis a. d. incarn. 1461 in vigilia s. 
Pauli ... in Horsoviensi Tyn per Johannem de Egra. Vyd. Ortloff. Das Rechtsbuch 
nach Distinctionen (1836). 
PX L. 55-6 hesla z 1563-79, první Kryštofa Bohdaneckého z Hodkova, str. 299-302 
modlitby z XVIII/XIX., na desce kus souč. lat. misálu. Dar D. Kinského 26. III. 1835. 
Srv. též V. Hanka v Rozboru stč. liter., str. 166, č. 38. (Fl.) 
(právo) 
 
X 712 
SX III E 22 
FX XIX.2 str. 241. 18 x 22 cm, vazba pův. 
TX Jos. Umlauf. O puškařství starodávném v Čechách. 
PX Přechází na konec v paměti. Vlepena řada rytin. 
 
X 713 
SX III E 23 
FX 1833. str. 216. 19 x 22,5 cm. 
TX MUDr. F. X. Koráb. Něco o lékařství. 
PX Vloženy na konec pochvalné listy, dopsáno v lázních v Ústí n. Orl. Dar lékárníka 
J. Hellicha z Poděbrad 3. III. 1894. 
 
X 714 
SX III E 24 (5 G 31) 
FX XVIII/XIX. ll. 78. 17,5 x 22 cm, vazba st. 
TX Jan Kaupilius. Modla věku nynějšího. 
PX Srv. Zíbrt IV. 9220. L. 61-78: Přemišlování o duchovní radosti věrných a pravých 
evangel-refor-křesťanů. V Amstrdamě l. P. 1662. Koupí od Jos. Šolína 1852 (Č. Zíbrt 
v ČČM 1907. 264). 
 
[X 715] 
[SX III E 25] LA varia 
FX 1828. str. 48. 18 x 21 cm. 
TX F. B. Štěpnička. Krvavá svatba. 
PX Censurovaný autograf povídky. 
 
X 716 
SX III E 26 



FX XIX.1 ll. 161. 18 x 21,5 cm. 
TX (Jos. Fr. Kouble). Rostlinopis. O dřevinách obzvláště. fol. 164 
 
X 717 
SX III E 27 
FX 1870-2. ll. 24. 18 x 22 cm. 
TX Vojt. Hněvkovský. Účty o záduších a fundacích. 
PX Dar M. Hamerníkové 1892. 
 
X 718 
SX III E 28 
FX XV. ll. 344. 15,5 x 22 cm, vazba pův. 
TX Nový zákon krumlovský. 
PX Na l. 281-338 Zpráva na epištoly i na čtenie, l. 339-44 pozdější doplněk vytržené 
epištoly k Římanům (l. 129). Na perg. předsázce čes. výpisky z písma, na přídeští br. 
Vilém kvituje, že si knihu vypůjčil z krumlovského konventu od kvardiana 1527. 
 
X 719 
SX III E 29 (23 G 10, 773) 
FX 1518. ll. 323. 17 x 23 cm, pův. vazba. 
TX Právní sborník Jana z Tovačova z r. 1518. 
VX 1-227. Sbírka nálezů magdeburských, olomouckých a litoměřických. Řemesla 
složení. Do Mostu. Obeslal-li jest purgmistr x (z Austí. Nářek stal-li by se o krádež) 
vedle práva města našeho. Pak rejstřík l. 229-47. Srv. H. Jireček 256 č. 195. 
VX 253-5. Práva města pražského většieho. A najprve o conšeléch... Brikcí z Licka. 
Práva městská vyd. Jireček. 15-9 art. 1-18. 
VX 255-313'. Práva rozličných příčin téhož města praského velikého. Překlad druhé 
části prvého dílu zrcadla švábského, vyd. Lassberkova § 160-377 II. str. 167 a posl. 
čl. více. A najprve praví o rozličné lichvě ... Přísahu-li já x (kdož by měl ženimu za 
ženu) ač jsta oba byla svobodna. Leta ... 1518 v sobotu po božím těle na den s. 
Bonifacia per me Johannem de Thovaczov, protunc in Lithoměřic. Pak rejstřík l. 314-
23. 
PX Vevázán perg. zlomek lat. brevíře z XIV. st., na zad. přídeští v Lachově ortel z 
1521 a hlinkou nečitelné již poznámky. Dar Viléma Hály 4. IX. 1830. Srv. též V. 
Hanka v Rozboru stč. liter., str. 166, č. 38. Nálezy magdeburské vydal a rkp. popsal 
Wilhelm Weizsäcker: Magdeburger Schöffensprüche u. Rechtsmitteilungen für den 
Oberhof Leitmeritz (Stuttgart u. Berlin 1443). 
(právo) 
Brodský, s. 34 
SX – III E 29 

TX – Magdeburského Práva výpovědi. 

PX – Viz: Právo Magdeb. 
SX – III E 29 

TX – Práwa dotykagjci sie wraždy.  

PX – Vide: Wypowiedi pr. Magdb. 

SX – III E 29 

TX – Práwa konšelská stareho miesta pražského. 

PX – Vide: Wýpowiedi Práwa Magdburskeho. 

SX – III E 29 

TX – Wýpowiedi Práwa Magdeburského a niekteré Ortele Olomúcké pro niekterá miesta česká na půlnoci. 

1518 



PX – Allig: Prawa konšelska starého miesta praz∫keho.; Prawa dotykagici sie wraždy.; Prawa o porobenych 

služebných lidech. 

SX – III E 29 

TX – Práwa o porobených služebných lidech. 

PX – Vide: Wypow. pr. Magdeb. 

 
X 720 
SX III E 30 
FX XVIII/XIX. ll. 28. 18 x 22,5 cm. 
TX Výpisy z Rukopisu hradeckého. 
PX Vyd. Paterova str. 368-437 v. 327. 
Des heil. Prokop Lebensgeschichte. 
Vide: Abschrift aus einer Urhandschrift d. XIII. Jahrh. 
 
X 721 
III E 31 
FX pol. XIX. ll. 136. 15 x 21,5 cm, vazba pův. 
TX P. J. Šafařík. Přepis překladu Boccacciových novel z ruk. V E 39. 
PX Z Šafaříkových. 
Počínají se Rozpravky rozličné, a nejprve o Jeptiškách takto: fol. 136 
 
X 722 
SX III E 32 
FX pol. XIX. II. 101. 15 x 21,5 cm, vazba pův. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky z Pasionálu. 
PX Z pozůstalosti. 
SX – III E 32 

TX – Legendy staročeské (přepisy).  

ff. 101 
PX – Začíná: "Svatého Jana Krstitele božieho narozenie Gabrielem archngelem jest z zvěstováno tiemto činem."  

Končí: "Jakožto plněje v Knihách o jejie svatém životě psáno, proněžto všeliký národ vzdává jí chválu na věky 

věkoma. Amen." 

 
X 723 
SX III E 33 
FX ok. 1862. ll. 129. 17 x 21 cm. 
TX Rakouský obecný zákon horní od 23. máje 1854. Pochopitelně objasněn a 
formuláři opatřen podle Fernanda Štama od J. A. Dundra. 
PX Dar Dundrův 26. IV. 1869. 
 
X 724 
SX III E 34 
FX XVII.21 str. 110. 16,5 x 21 cm, váz. 
TX J. A. Komenský. Theatrum universitatis rerum. 
PX Vydal posledně J. V. Novák ve Veškerých spisech Komenského I (1913) 55-129 
(se snímkem). Srov. i S. Součka v ČČH 1925, 337 a d. Z Drabíkových. Nové vydání 
Komenského Theatrum v edici Dílo Jana Amose Komenského 1, Academia Praha 
1969, str. 95-181. 
 
X 725 
SX III E 35 
FX XIX.2 ll. 32. 17 x 21 cm. 



TX Marryat. Jafet hledající otce. Přel. Jak. Malý. 
SX – III E 35 

TX – Malý, Jakub: Jafet hledající otce. 

VX – Román kapitána Marrjata. Z ngl. přeložil Malý Jakub. 

ff. 32 

SX – III E 35 

TX – Marrjata. 

VX – Román. Jafet hledající otce. Z angl. přeložil Jak. Malý. 

ff. 32 

 
X 726 
SX III E 36 
FX 1845. str. 163. 18 x 21 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Přepis žaltáře zv. kapitulního. 
PX Z ruk. I E 65. Z Šafaříkových. 
 
X 727 
SX III E 37 
FX ok. 1845. str. 148. 18 x 21 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Přepis žaltáře vittenberského. 
PX S varianty žaltáře glosovaného. Na předsázce upozornění Šafaříkovo z 3. břez. 
1859. Z pozůstalosti. Srovn. s jiným přepisem z Šafaříka na sign. IV E 25. 
 
X 728 
SX III E 38 
FX XIX.2 ll. 40. 15 x 21 cm. 
TX Drobné články. 
PX Jsou to: J. Srb. Životopisný nástin Bedřicha V. Alois Vaníček. Odyssea I. zpěv. 
1853. J. F. Smetana. O působení magnetu. J. N. Woldřich. Anthropologie a 
anthropologické společnosti a výstavy. 
 
X 729 
SX III E 39 
FX poč. XIX. ll. 48. 18 x 21,5 cm. 
TX Přepis Veleslavínova překladu Augerii Gislinii a Busbequio itinera 
Constantinopolitanum et Amasianum. 
PX Nejspíše z tisku z 1594. (Jungmann IV. 335). Dar Vojt. Nejedlého 26. XI. 1835. 
 
[X 730] 
[SX III E 40] LA varia 
FX 1820. str. 28. 18 x 21,5 cm. 
TX Fr. B. Štěpnička. Vidění a posouzení přízvuku a časomíry. 
PX S vynecháním míst prosaických (srv. J. Král v LF 1894. 177) vyšlo v Zieglerově 
Dobroslavu. Dar A. Rybičky 13. XII. 1882. 
 
X 731 
SX III E 41 
FX XIX.2 ll. 9. 18 x 21 cm, seš. 
TX J. A. Dundr. Rozprávka velmi pěkná o jedné krásné paní urozené. Opis poslední 
rozprávky z Decameronu z rkp. V E 39. Z ruk. 16. st. přepsal J. A. Dundr. fol. 9. Ms. 



 
X 732 
SX III E 42 (3 E 26, 563) 
FX XV. ll. 126+99. 21 x 14,5 cm, vazba nová. 
TX Marka Pavlova (Polo) z Benátek Milion. Vavřince z Březové překlad cestopisu t. 
zv. Mandevilla. 
PX Prvý spis vyd. J. V. Prášek 1902, druhý F. Šimek 1911 (text B, úvod XII) v 
akademické Sbírce pramenů I. ř. I. č. 3 a 9. O osudech ruk., jenž vznikl v pol. XV. st. 
v Letovicích a jest z Hankových (Jungmann1 III. 49 a str. 627), prvý v vodě XIII, ú XX, 
druhý XII p. 3. 
SX – III E 42 

TX – Mandivilla Jana Putování téměř po všem světě. 

sec. XV. 

PX – Allig. ad: Marco Polo Million. 
SX – III E 42 

TX – Marco Polo Million Markušowy z Benatek popsanie o obyczegiech a polozeni kragin na wzchod sluncze. 

Mandivilla Jana Putowanie témierz po w∫∫iem swietie. 

XV. st. 

 
X 733 
SX III E 43 
FX 1443. ll. 154. 21,5 x 13,5 cm, st. vazba. 
TX Gesta Romanorum (text zv. březnický) z 1443. 
VX I. 1-138. (Gesta Romanorum). Dorotheus ciesař ustavil zákon x všě jeden 
hospodin. amen. Základní text vydání J. V. Novákova, Staročeská Gesta 
Romanorum, akademická Sbírka pramenů 1 ř. 2 č. 2 1895. 
VX 138-150. Počíná sě súd Astarothóv proti lidskému pokolení a jest velmi pěkný a 
užitečný. Vězte, najmilejší, že když syn boží chodieše po světě x ó laskavá, ó sladká 
panno Maria, amen. Skonán jest súd Astarothóv, pekelnieho řečníka proti lidskému 
pokolení tu středu před sv. Lucií léta 14430. Překlad Bartola de Sassoferrato 
„Processus Sathane“. Určil a vydal Fr. Šimek: Stč. Soud Astarotův a jeho předloha, 
LF 65, 1938, 157/163. (Gr.) 
VX II. 150'-4'. Latinské kázáni na text Abiit Jesus trans mare Gallilee. 
PX Předsázkou perg. zlomek Viklefa. Z Pálffyových. 
Sermo dominicalis. pg. 9 
 
X 734 
SX III E 44 (3 F 24, 561) 
FX 1450. ll. 127. 15,5 x 21,7 cm, s inic., vazba st. se sponou. 
TX Knihy, řečené Belial, užitečné k súdu práv duchovních příslušejície, kteréžto mají 
čteny býti po knihách, ješto slovú Adam. Všem věrným křěsťanóm x utěšils mě, 
amen. V Habříně 1450 etc. 
PX Z Chlumčanského. Srv. I F 32. Jungm. III, 901. 
Brodský, s. 35 
 
X 735 
SX III E 45 
FX 1863. ll. 21. 17 x 20 cm. 
TX J. A. Dunder. Pohádky staré babičky. 
PX Přepsal z ruk. v Uher. Hradišti 1854. 
SX – III E 45 



TX – Sex Nece∫sari p[re]tori. 

PX – Vide: Simbolũ apl[o]rũ. 
SX – III E 45 

TX – Ordo gestorum. 

PX – Vide: Simbolum apostolorum. 

Quimdecim Proprietatis iusti kominic. Vide Simboum aplorum (???) 
Recem Signa probabilia prodestimucionis. Vide Simblu aplorum???  
 
X 736 
SX III E 46 (23 G 12, 776) 
FX 1455-9. ll. 302. 16 x 22 cm, st. vazba. 
VX I. 1-175'. Knihy magdeburských distinkcí. Tyto knihy, jenž slovú práva 
Majdburská (obsah) ... Bóh ostavil dva meče x každému jeho dědicovi proto 
odpoviedati. Skonávají sě práva majnburská ... léta etc. 55 tu sobotu po božiem těle. 
Srv. ruk. II C 9. 
VX II. 177-8. Řád tax. Jireček III. 2. 7-8. 
VX 178-9'. Za krále Ladislava pánští nálezové. Právník 1862. 37-8. 
VX I. 180-302'. Jakub z Theramu. Beliál. Všem Kristovým věrným x 
najmilosrdnějšieho súdce nábožně prosili. Explicit Beliam a. d. etc. 59. 
PX Vevázány perg. zlomky postily z XIV. st. Z Březnických. Viz též V. Hanka 
v Rozboru stč. lit., str. 163, č. 26. (Fl.) 
(právo) 
SX – III E 46 

TX – Nálezové za krále Ladislava. 

1454 

PX – Vide: Právo zemské Slezské (1455). 
SX – III E 46 

TX – Prawo zemske Slezské, w šestery knihy rozděleno. in fine leta & Iv (1455). 

PX – 177: Nalezeno a vstaweno iakz bylo od starod. brano od desk &. 178: Nálezowé za krále  

Ladislawa. (1454). 180: Jacuba z Theramu [C]etial. (1459). 

 
X 737 
SX III E 47 (3 P 28) 
FX XV. ll. 198. 15 x 21 cm, vazba st. 
TX Mystický sborník Juhnův. 
VX I. 1-61'. Traktát Jana Bechyňky o obrácení, pokušeních i sladkých viděních a 
naučeních z živých knih ducha sv. a o kralování vnitřního člověka v mládenci, jenž 
skončí v klášteře (kap. II) bieda a nebezpečnost a kterak lidé bláznie x (kap. XLI) 
smyslu spustil a jinde sě obie = ruk. III H 8, l. 10 -138 , kdež však o řadu kapitol spis 
zkrácen. Proto nejisto, zda l. 61 není snad již z díla jiného. Jungmann III. 722-IV. 792. 
VX II. 62-177'. (Jindř. Suso). Orloj věčné múdrosti. Začátek utržen (předmluva) neb 
byl jest v ty časy hospodin poslal oheň x potom u věčné radosti, amen. Jungmann IV. 
878. 
VX 177'-182'. Hádání pravdy a milosrdenství podle Bernarda. Aby přebývala chvála v 
zemi našie, milosrdenstvie a pravda, potkali sú sě... Na kterúžto řeč mluvil sv. 
Bernarth x pokoj lidem dobré vuole. Amen. 
VX 182'-95'. Řeči nebo lekcie za mrtvé (i jiné na velký pátek). Zpomenuje bratřie na 
smrt našich bližních x neměl jest ukřižován býti král nebeský. A tak jest konec těch 
řečí božích. 
VX 196-8. Pašije sv. Jana, modlitba na květnou neděli a na kupletě (Bože, kterýž na 
kříži). 



PX Na přídeštích obrazy umučení Páně a Kristův. Dar Vojt. Juhna 16. IV. 1820. 
Brodský, s. 36 
SX – III E 47 

TX – Mládenec aneb vorloj věčné moudrosti. 

 
X 738 
SX III E 48 (3 F 25, 562) 
FX 1473. ll. 148. 21,5 x 14,5 cm, vazba nová. 
TX Gesta Romanorum (text Hankův) z 1473. 
PX Psal Jan z Přeštic podle chronogramu na l. 143 , v XV/XVI daroval kodex Pavel 
Katharin a Katharo bratrovi Janovi, faráři Zvířetickému. Na desce lat. zlomek bible z 
XIV/XV. Vydání J. V. Novákova (srv. III E 43) text M. (úv. X-XII). Z Hankových. 
Příkladové z Kronik rzimských. Ms. chart. de anno 1473. Chybí l. 130. L.. 143. Opis 
rukopisu Neubergova. 
 
X 739 
SX III E 49 
FX XVIII/XIX. ll. 5. 18 x 22,5 cm, váz. 
TX (Vejtah z dvanácterého Sibilliného proroctví.) 
PX Otiskl Č. Zíbrt ve Svět. knihovně č. 1154. 92-103 (necelé). Na l. 5 souč. něm. 
pameť o zázraku sv. Prokopa na Sázavě. 
Proroctví slepého mládence we werších. Add: Tunder zu Sazava 
 
X 740 
SX III E 50 
FX XIX.1 ll. 20. 17 x 20 cm. 
TX Sladovnické řády a zaříkání. 
PX Výpisky z ruk. prý z konce XVI. stol., půjčeného pražským sládkem Svobodou. 
Překážky a opravy sladovnické. (Vyňato z rukopisu psaného ku konci XVI. stol., 
sděleného od p. Swobody slávka a mštana pražského.) 
 
X 741 
SX III E 51 
FX XIX.2 ll. 41. 18 x 22 cm. 
TX Přepis knihy bratrstva malířského od r. 1348. 
PX Vyd. posledně A. Patera a F. Tadra 1878. 
SX – III E 51 

TX – Pořádek mistrovský od den sv. Lukáše počínajíc. 

přepis, XIV. a XV. st., ff. 41 

PX – Malířů a štítařů. 

 
X 742 
SX III E 52 
FX XVIII/XIX. ll. 4. 18 x 22 cm. 
TX Jos. Dobrovský. Přepis zlomku zv. Schürerovského. 
PX Je to Píseň o Pravdě a řeč jinocha mladého a kmetě starého. Viz mezi zlomky; 
srv. Z. Nejedlého Počátky zpěvu husitského (1907). 404. Odevzdal archiv 5. X. 1891. 
SX – III E 52 

TX – O Prawdye. 

přepis 

PX – Ex Codice Cerroniano membraceo manuscripto. Seac. XV. me[un]tis. 

 



X 743 
SX III E 53 
FX XIX.2 ll. 10. 18 x 22 cm. 
TX Ant. Vánkomil Maloch. Přepis kroniky Václava Kněžoveského od r. 1578-1620. 
PX Zpráva o ruk. Truhlář 422. Kroniku nově vydal Peters v Slánském obzoru, VI 
(1898) 
SX – III E 53 

TX – Maloch, Ant. Wánkom: Kronika Kněžoweského od r. 1578-1620. Zpráva od Malocha 

Ant. Wánkom. 

 
X 744 
SX III E 54 
FX 1823. ll. 13. 18 x 21 cm. 
TX Jaroslav, vítěz nad Tatary. Vydán od V. Hanky. 
PX Censurovaný autograf. 
 
X 745 
SX III E 55 
FX 1856. ll. 10. 18 x 23 cm. 
TX F. R. Bezděka. Jméno Bezděka a Bezděkov. 
PX O původě srv. ruk. I E 57. 
 
X 746 
SX III E 56 
FX 1846. ll. 13. 19 x 23 cm. 
TX (K. V. Zapův) Pautník svaz. 22. 
PX Censurováno. 
 
X 747 
SX III E 57 
FX XIX. ll. 47. 17,5 x 22 cm. 
TX K. J. Erben. Svatební obyčejové okolo Domažlic. 
PX Srov. Č. Zíbrt, Staročeská svatba 24-5. Z pozůstalosti 2. X. 1872. 
SX – III E 57 

TX – Obyčejové svatební. 

PX – Viz: Erben K.J. 

 
X 748 
SX III E 58 
FX XIX.2 ll. 7. 17,5 x 21,5 cm. 
TX Nápěvy někdejších národních písní z kancionálu Jak. Kunvaldského a z žaltáře 
Jak. Melisea z r. 1596, a hymny kostela Pražského z 14. st. 
PX Poslední pouze texty faksimilované. Původu téhož. Erben 
SX – III E 58 

TX – Meliseus Jak. 

PX – Viz: Nápěvy. Ms. 1596. 

SX – III E 58 

TX – Nápěvy někdejších národních písní, jenž jest vyňatek z kancionalu Jakuba 

Kunvaldského od r. 1576, toliko dva poslední nápěvy vypsáni jsou z žaltáře od Jakuba 

Melisea r. 1596. Ku konci jsou též připojeny hymny kostela Pražského z čtrnáctého století. 

ff. 7 



PX – Z pozůstalosti Erbenovy. 

 
X 749 
SX III E 59 
FX XVIII.1 str. 48. 17 x 20,5 cm. 
TX Naučení řemesla sladovnického. 
PX Přidány léky (38-46) a necelá Lékařství pro dobytek ovčí, kravský, svinský, kozy 
probýrované. První část otiskl Č. Zíbrt. staročeské obyčeje a pověry pivovarské ve 
VUS. 1896. VII. 13-25. 
SX – III E 59 

TX – Naučení sládkům. 

XVIII. st., pp. 48 

 
X 750 
SX III E 60 
FX XVIII/XIX. ll. 25. 16,5 x 21 cm, váz. 
TX Proroctví Sybylino. 
PX Prosaické zpracování Sibily veršované, nejbližší asi ruk. V G 88. Na l. 3-4 Dnové 
egyptských planetářův, l. 4' t. zv. Noviny z Neapole (srv. ruk. III F 48 l. 18). 
 
X 751 
SX III E 61 
FX 1794. ll. 20. 17 x 20 cm. 
TX Jan Rulík. Život Marie Antonie, slavné královny Francauzské. 
PX Censuře 13. led. 1794 podaný autograf. Jiný, podaný 27. list. 1793, má arch. dr. 
V. Vojtíšek. 
SX – III E 61 

TX – Marie Antonie, král. franc. 

PX – Viz: Kulík Jan: Život M.A. 

Rkp.; pap.; ff. 2é; 1794; 18x21,5 cm; got. kurs.; ppl. Censuře 13. ledna 1794 podaný autograf 

Rulíkův. 

 
X 752 
SX III E 62 
FX 1848. str. 73, 37. 18 x 21,5 cm. 
TX Vlastimil Nevander. (Ant. J. Jungmann). Listy z denníku chudého vikáře v 
Wiltshiře. Převrácený svět v dvanáctero obrazích. (Překlady z J. Zschokke). 
PX Dar České Matice 25. I. 1871. 
 
[X 753] 
[SX III E 63] LA varia 
FX 1843. ll. 21. 18 x 22 cm. 
TX Ludevít Štúr. Nátisky a stížnosti Slováků. 
PX Autograf, daný v Bratislavě v únoru. Vyšlo německy: Klagen und Beschwerden 
der Slowaken wider die Uebergriffe der Magyaren. Lipsko 1844. 
 
X 754 
SX III E 64 
FX 1844. str. 76. 17 x 22 cm. 
TX W. D. Polesný. 



PX Censurovaný autograf. Příběh pravdivý dle nedávné události věrně vypravovaný. 
SX – III E 64 

TX – Polesný: Příběh pravdivý dle nedávné události věrně vypracovaný od W.D. 

(1844), pp. 78 

 
[X 755] 
[SX III E 65] LA varia 
FX XIX.2 ll. 144. 13 x 22 cm, vazba pův. 
TX Karel Ant. Jedlička. Almanach. 
PX Sebrané básně a písně. Dar V. Kuchválka 31. VII. 1896. 
 
X 
SX III E 66 
FX 1834. 
TX Kdo se chce něco dověděti. 
Kdo se chce něco dowěděti, musý s třema kostkamy hoditi, zdaliž se bude moct brzo oženiti. 

Wěř, gestli chceš, budessli wěřit, nic se ti nemůže státi. 

2a A budely dlauho žiw x 18b 8. Rači te magj cyzj než přátelé. Konec. 

Rkp.; pap.; 11.18; 1834; 15.3 x 20 cm; kurs.; t. Datováno na titulním listě Poritschen [Poříčí] 

den 10ten April 1834 Anton Mařánek, 

Koupeno od Karla Procházky z Břevnova, Na zástřelu 95, dne 23. ledna 1952. 

9/52 

PX Koupí os Karla Procházky z Břevnova 23. I. 1952. 
III E 66 

Kdo se chce něco dowěděti, musý s třema kostkamy hoditi, zdaliž se bude moct brzo oženiti. 

Wěř, gestli chceš, budessli wěřit, nic se ti nemůže státi. 

ll.18; 1834; datováno na  titulním listě Poritschem den 10ten April 1834 Anton Mařánek. 

 
X 
SX III E 67 
FX XVIII2. 
TX Modlitební kniha. 
1a Laskawa Křesťanko. Dříw než Ty s Bohem x 134a zůstalo Pane Gezissy, ktere [poslední 

řádek nečitelný]. 

Rkp.; pap.; 11.134; XVIII2; 15 x 22 cm; frakt.; kž. Český rukopis z druhé třetiny 18. stol. 

obsahuje řadu dobových modliteb k P. Marii (Sedmibolestné u sv. Jakuba, Svatohorské), 

k světcům (z méně známých k sv. Brigitě) a modlitby několika náboženských bratrstev (např. 

Novodvorského, Karlovského, Svatováclavského) a pod. Písmo prozrazuje vypsanou ruku 

písmáka nebo duchovního. Na prvním listě zpředu začátek jakéhosi lidového veršování o 

uzdravení slepého ovčákova syna poblíže Zhořelce (psáno Gerdlic) v Lužici. Celek je 

příznačným dokladem dobové zbožnosti v české jazykové oblasti 18. stol. 

PX Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, 10. června 1952. 
189/52 

III E 67 

Modlitební kniha. 

ll.134; XVIII/2; řada dobových modliteb k P.Marii, k světcům a modlitby několika 

náboženských bratrstev 

 
X 
SX III E 68 
FX XIX1. 



TX Duchovní a užitečný pamětníček. 
PX Z pozůstalosti pí M. Červenkové 22. VI. 1972. 
Duchovnij a Užitečznij Pamnietničzek, w Kterem Pobozne a každe Kžzesteinske Dussy 

prospiessne gak ke Mssy swate a mnohim swatim Patronum w bidach a auskostech se 

utikagiczi Dussy pro popoteissenij z Mnohich Knieh witazene Modlitbi wepsane gsau. 

4a Modlitby Rannj. Pochwalena a zwelwbwna bud 

34b Swietlo wiečne a’t gim swjtj. Amen 

Rkp.; pap.; XIX 1. pol., ff. 34; 23x18 cm, lat.; kž. Na f. 1a připisky „ze sbírky Lanovy-Kresby 

označeny co Skretovy Kreslil Skreta. Original.“ Obraz Ukřižování na frontispisu označen 

„Skretovy kresby Pérem“ Za f. 34 vyříznut jeden list. Výzdoba pérokresbou. Na titulním lisstě 

připsáno datování 1645, ale jazykem i obsahem se zařazuje do první pol. XIX. stol. 

Z pozůstalosti pí. M. Červenkové zapsáno 22. června 1972. 

II – 111/72 

 

 
X 756 
SX III F 1 
FX 1688. ll. 299. 14 x 21 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Vil. Dyryx z Brucku a Rottenbergku. Extract aneb vejtach sněmův a sjezdův, 
kteréž od L. P. 644 jakožto počátku českého panování až do.. 8bru 1561 v království 
českém držané a snešené byly ... Sepsaný od V. D. z B. a R. h. t. při J. M. C. král. 
berni zemské nařízeného vrchního registrátora. 1688. 
PX Od l. 183 Commenta aneb památky sněmovní, kterých se dovolává předmluva (l. 
2'). Srv. o díle ČČM. 1916. 355. Jak se zdá, vlastnoruční znění autorovo (srv. l. 76). 
Na předsázce: Ex libris Jos. F. Schorrer. 
 
X 757 
SX III F 2 
FX 1469. ll. 192. 15 x 22 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Překlad pentateuchu z r. 1469. 
PX Začátek utržen x A tak sú sě dokonaly páté knihy Mojžiešovy léta Božieho etc. 
469 ten pondělí před s. Jiřím. Z Pálffyových. 
Brodský, s. 37 
SX – III F 2 

TX – (Mojžíšových pět kněh.) 

1469 

 
X 758 
SX III F 3 
FX 1480. ll. 60. 16 x 20 cm, st. vazba opr. se sponami. 
TX Theologický sborník Jana z Pardubic z r. 1480. 
VX 1-13'. G. Burleyovy životy starých filosofů. Hermes, mudřec Egypský x (k. 46 
Astrages) svého života jest polepšil. amen. Pak lat. zápisek o kacířství. 
VX 13'-16'. Libellus de quatuor virtutibus ... qui pretitulatur vite honeste, editus a 
quodam Marthino (Braccarensi) episcopo, ad Mironem regem annorum etc. 80. 
Quatuor virtutum species x deficientem contempnat ignaviam. 
VX 16'-18. Epistola seu yconomia Gamfredi (Bernardi) de regimine familie et sui 
ipsius atque domus. Gracioso et felici militi Raymundo ... Bernardus x dampnabilis 
senectus. 



VX 22-60'. Apokryfní život sv. Jeronyma z listů Eusebiova, Augustinova a Cyrillova. 
[Části životopisu Jeronymova od Jana ze Středy]. (Fl.) Epistola b. Euzebii ad 
Damasum x in tuis oracionibus memor esto. Explicit ... sub. a. d. 1480 f. V. in vig. 
nativitatis b. Marie V. ganeroso d. Balthazari de Miletinko mensis octobris f. II. per 
manus Johannis de Pardubic. 
PX Přivázány prvotisky: Liber phisionomie m. Michaelis Scoti, Rubriky Justiniánova 
corporis iuris civilis bez tit. l., Resolutorium dubiorum circa celebracionem missarum 
occurrentium per ... Johannem de Lapide, dr. th. Parisiensem ord. Carth. Coloniae 
per Henricum Quentellum a. d. 1493. Sicconis Polentonii praefatio ad Modestum 
filium in s. Antonii conf. de Padua vitam. 1476 die XI. m. Jun. finem habuit foeliciter. 
B. V. C. P. F. F. a Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni de virtutibus 
herbarum, lapidum et animalium quorundam. s doslovem vydavatelovým o kalendáři 
r. 1467 a vlašskými poznámkami o Albertovi z XVI-XVII. st. Na hřbetě: Michael... 
PX Rkp. neznámý Fr. Novotnému , LF 40, 1913, 352 a n. (Sč.) 
 
X 759 
SX III F 4 (5 D 52) 
FX 1823. str. 242, L II. 17 x 21 cm. 
TX Dalimilova kronika česká. V naidávnieišie čtenie navrácena od V. Hanky. 
PX Censuře podáno 6./11. 1833, zamítnuto 5. břez. 1838. Srov. Jos. Volf v ČČM 
1913, 453. Vazba táž, jako dále. 
 
X 760 
SX III F 5 (5 D 51) 
FX 1823. str. 409. 17 x 21 cm. 
TX Dalimilova chronika česká. Vydána od V. Hanky. 
PX Zvláštní tento druhý díl Starobylých skládání nevyšel. Odchylná čtení různým 
inkoustem. Vázati si jej dal Hanka v perg. l. lat. bible z XIV/XV. st. 
 
X 761 
SX III F 6 
1857. str. 257. 17 x 21 cm. 
TX Jos. Pečírka. Paleografický přepis štokholmského, dnes brněnského sborníku 
legendy o sv. Kateřině. 
PX Obsah podává Pečírka v ČČM. 1851. III. 37-9. Daroval 24. V. 1864. 
SX – III F 6 

TX – Pečírka, Dr. Jos.: Život sv. Kateřiny. 

přepis z r. 1857 

 
X 762 
SX III F 7 
FX 1843. str. 37. 17,5 x 21,5 cm. 
TX A. N. Vlasák. Zlomek historie rytířův a pánů z Vlašímě. 
PX Autograf censurovaný. Článek asi nevyšel. 
 
X 763 
SX III F 8 
FX 1754. str. 372. 16,5 x 20 cm, s rytinami, pův. vazba ve schránce. 
TX Vraucné, pobožné a všelijaké a vzláštně vybrané modlitby, skrze které 
křestianská pobožná duše mnoho milostí sobě zejskat může. 



PX Na tit. l.: 20. Aug. 1754. J. No. B. W., na zadní desce: E. S.-D. S.-1755. Dar V. 
Krolmusa 4. VI. 1831. 
 
X 764 
SX III F 9 (3 G 28) 
FX 1819. ll. 100. 16 x 20,5 cm. 
TX V. Hanka. Přepis štokholmského, nyní brněnského ruk. Starých letopisův (F) a 
Korandova poselství k papeži z 1462. 
PX Srv. Palacký, Staří letopisové úv. IX, druhý spis vyd. A. Patera v AČ VIII. 322. 
Nákladem musejním. 
SX – III F 9 

TX – Poselstwj krále Giřjho k papeži. 

PX – Wiz: Nowá kronika [300a/I]. 

 
X 765 
SX III F 10 
FX 1845. str. 110. 13,5 x 21 cm, seš. 
TX Kašpar Fejerpataky. Skizza autobiografie. 
PX Autograf, dar autorův 30. X. 1845. Menší autobiografie z let 80tých je uložena 
v liter. archivu. 
 
X 766 
SX III F 11 
FX 1887. str. 334. 16,5 x 20 cm. 
TX V. E. Mourek. Přepis cambridgeského textu Dalimila. 
PX Se 2 snímky. Vyšel nákladem České Akademie 1891. Dar Mourkův 3. XII. 1892. 
SX – III F 11 

TX – Mourek V.E. Dr.: Přepis Cambridgeského Dalimila (vykonaný v srpnu 1887). *Přidány 

jsou 2. originální fotogr. snímky rukopisu; dále collace přepisem Wratislawowým (z r. 1875) 

provedená při příležitosti otisku transcripce výše jmenované (v r. 1891). 

pp. 334 

 
X 767 
SX III F 12 
FX ok. 1512. ll. 109, 95, 97. 15 x 20,5 cm, pův. zdob. vazba z 1598 se sponami. 
TX Bratra Lukáše spisy (I. sborník Jůskův). 
VX I. O modlitbě. Začátek vytržen x radost ducha svatého tvého zůstávajícího na 
věky věkův amen. Jos. Th. Müller, Dějiny Jednoty bratrské I (1923), 335 č. 3. 
VX II. Spis o spasení (l. 95). Člověku, chtějícímu spasenu býti, potřebí mu poznati, co 
jest spasení a v čem Bůh lidi rozumu došlé spaseny činí. To slovo spasení x žádám s 
vámi do smrti setrvati a k životu slávy přijíti. Léta 1512. O spise J. Goll v ČČM. 1883. 
368-70. 
VX III. 1-62. Spis o pravdě a o znamení. Předmluva. Poněvadž na skonání světa x 
které pravdy k spasení potřebné pochodí. 
VX 62'-97'. Počíná se traktát druhý o znameních posvátných a o pravdách 
vyznamenaných. Znamení jest spúsob x konec chybí. Uv. Müller 336 č. 13. 
PX Na přídeští obsah, na desce znak s legendou: Dominus prope. Dar krumlovského 
kaplana Jana Jůstka 20. XI. 1885. 
SX – III F 12 

TX – Lukáše Br.: O Modlitbě. 

ff. 108 



PX – Zpředu 2 ff. chybí. 

PX – Allig: 1.) O spasení. 1512.  2.) O prawdě a znamení. Traktaty dwa. 

 
X 768 
SX III F 13 
FX 1576. str. 280. 16 x 20 cm, n. č. ch. i m., vazba pův. 
TX Rorate Ambrože Václava Zimy z r. 1576. 
PX Na str. 214: 4. Apr. 1576 Ambrosii Venceslai Zima. Dále t. rukou Písně na dva 
hlasy o narození Páně, od 249 tříhlasní. V XVI/XVII. připsána od str. 258 Patryamina 
(texty). Dar hořovického notáře Jul. Seiferta 3. XI. 1863. 
SX – III F 13 

TX – Rozličné Písně pro Chrám Páně. 

(Josef Žáček aneb Jozef Procházka), pp. 280 

PX – Museu Českému věnoval Julius Seifert c.k. notář v Hořovicích r. 1863. 

 
X 769 
SX III F 14 (5 G 39) 
FX 1574. ll. 420. 16 x 20 cm. 
TX Matthauš Filomates (Dačický. O vyvýšení a vysokém důstojenství lidského 
pokolení). 
PX Prvních 11 ll. (přípis) asi při vazbě v cizorodý pergamen vzalo za své. Úryvky ze 
spisu a přehled obsahu u Jungmanna IV. 664 a. Skoro úplné vydání v Zíbrtově 
Staročeské zdravovědě 1925. Hanka nabídl výměnou 6. III. 1854. 
Brodský, s. 38 
 
X 780 
SX III F 15 
FX 1739. str. 190. 16,5 x 20 cm, vazba pův. 
TX Písně aneb kantileny ... při próvodu těl mrtvých ..., sebrané v l. 1739 od Jiříka, 
syna Jana Tomáše z Blešna. 
PX Napřed zápisy o úmrtích z 1753-84 a J. Dušky v Josefově r. 1881. Dar J. K. 
Hraše 4. III. 1881. 
SX – III F 15 

TX – Písně pohřební. Sebrané v r. 1739 od Giržíka syna Jana Tomasse. 

 
X 781 
SX III F 16 (566) 
FX 1462. ll. 20, 228. 15 x 21 cm, s iniciálami, vazba st. 
TX Traktáty Albertana Brixenského z r. 1462. 
VX 1-72'. Kniehy mistra Albertana tak řečeného o krátkém naučení a příkladiech, 
kterak se člověk má mieti při mluvení a mlčení i o jiných mnohých věcech tuto 
napsaných. A že v mluvení mnozí blúdie x s radostí a veselím rozešli sú se. 
VX 72'-228. Velmi pěkná naučenie Albertana, kterak Albertan učil syna svého 
všelikým mravuom a milovánie božieho a bližnieho svého a zpuosoby života... 
Počátek mého mluvenie x kraluje na věky věkóv amen. Skonávají se tyto kniežky, 
jenž slovú Albertán o rozličných věcech, kterak se má člověk na tomto světě mieti a 
mravně živ býti a pána boha milovati a bližnieho svého, l. b. 1462, jenž sú napsány 
rukú Jana, řečeného Dpxcovsky tu středu před božím vstúpením... 
PX Svodu nejbližší jest ruk. u Truhláře 190 (srv. i 145 a. d.). Předsázkou perg. list s 
hebrejským textem, napřed i vzadu znění adventních officií z XVI/XVII. 
Brodský, s. 39 



 
X 782 
SX III F 17 (3 G 14) 
FX 1588. ll. 284. 16 x 20 cm, pův. vaz. opr. 
TX Kněze Adama rodiče Tháborskýho Voltářní knihy (1588). 
PX S kanonem, s prefacími i s venite. Přepsané ode mne, Václava Čáslavskýho, 
sauseda z města Písku na faře ve vsi Bubovicích a t. č. faráře v městě Březnici l. P. 
1588. 
PX O knize Z. Winter. Život církevní v Čechách II. 855 a d. Jungmann IV. 1964. Z 
Chlumčanského. 
 
X 783 
SX III F 18 
FX 1873. str. 552. 17 x 21 cm, seš. 
TX Jan M. Hulákovský. Přátelstvo pokrevné i příbuzné, co obecný rodopis 
představené ku prospěchu soudních i polit. úřadů... 
 
X 784 
SX III F 19 
FX ok. 1826-8. ll. 11. 13,5 x 21 cm, seš. 
TX Kašpar Fejérpataky. Verše slovenské. 
PX Přiložena báseň kladranského kazatele Jana Hlovíka: Selánka, dámon Alexis a 
čtyři básně S. Chalúpky. 
 
X 785 
SX III F 20 (3 G 14, 579) 
FX 1576. ll. 233. 15,5 x 19,5 cm, vazba pův., zdob. 
TX Pohřební kázání Jana Chrudimského a bratrská. 
VX 1-100. Kázání, kteráž se mohau užívati při provázení těl lidských k hrobu, 
sebrané z písem sv. ode mne kněze Jana Chrudimského. Jiné ruky přidaly pohřební 
kázání další po l. 169. 
VX 171-3. Pohřební kázání nad ... pí. Zuzannou Auerpekovou, manželkou ... Jana 
Auerpeka etc. lékaře kraje Prachenského v Horažďovicích ... 25. červ. 1592. 
VX 194-203'. Kázání bratra Jafeta. První v Krchlebích 1592, druhé tamtéž nad 
Annou, manželkou B. M. Bedrona 1596 v první ned. po 3 králích, páté v Taurkovicích 
nad pí. Kat. Kerštorfovou z Bydvina 1597 dom. 8. Trin. 
VX 204-10'. Kázání šesté od br. Eliáše Amosa, sedmé od br. (B.) Němčanského nad 
p. Jindřichem Slavatou z Chlumu v Luži 1599, osmé nad pí. ... 
VX 212'-3. Kázání nad pí. Justynou, manž. p. Bohuše Kostky z Postupic a na 
Litomyšli, od br. Jana Augusty. Nad Reginou Šramhovou, vdovou od železných dveří, 
od kněze Havla Faetona Žalanského, post praes. Mariae Virg. 
VX 215-19'. Nad p. Zikmundem Smiřickým z Smiřic na Kostelci nad Černými lesy a 
Skalách etc. J. M. C. rady a komorníka, kterýž v letech věku 49 dokonal v Praze 27. 
máje a pochován na Kostelci 22. červce od kněze Jana Kandulina Hořického, t. č. 
faráře ve Lstiboři l. 1608. 
VX 220-25. Pohřeb slov. p. Jana Hořivky, měšť. Nového M. Pražského, nevinně a 
nenadále zabitého od N. Z. měšť. St. M. Praž., 1610 od kn. Di(casta) u sv. Štěpána v 
pátek post divisionem apost. Contio při pohřbu pí. Kat. Chly .... roz. Myslíkové z 
Hyršova v út. po ochtábu všech sv. 1610. Nad pí. Annou, dcerou p. Jindřícha 
Holdrmona, kupce při dvoře u Vídni, manž. p. Gotfrýda Zlatníka, v pátek po Martinu l. 



1610 (Jiří) Dicastus. Nad pí. Voršilou Kulhavou, sousedy N. Města Praž. 7. Nov. 
1610. Dicastus. 
VX 228-33'. Kázání pohřební nad p. Václavem Albrechtem Smiřickým z Smiřic ... od 
kn. Jiříka Dicasta, t. č. p. faráře u s. Štěpána velkého, v kostele sv. Mikuláše na M. 
Straně ve středu po první ned. sv. Trojice l. 1614. (Jinou rukou: Přepsána l. 1617 ...) 
Z tisku u Jungmanna IV. 1685. 
PX Na přídeští: Toto sau knihy pí. Alžběty Kautovic v m. Táboře l. P. 1586. 
Jungmann IV. 1672. 
(bratří) 
 
X 786 
SX III F 21 
FX 1861. str. 143. 17,5 x 21 cm. 
TX Václ. Šimerka. Příspěvky k neurčité analytice. 
PX Vyšlo v Pojednáních Učené společnosti 1862. O Šimerkovi K. Adámek v Č. 
Revue 1908/9. 
 
X 787 
SX III F 22 
FX 1766. ll. 70-186. 16,5 x 19,5 cm. 
TX Zlomek evang. zpěvníku z 1766. 
PX Na l. 86: dopsal jsem tyto písně dne 11. máje a. d. 1766. G. M. Dar J. K. Hraše 4. 
III. 1881. 
 
X 788 
SX III F 23 (5 D 36) 
FX 1809. str. 175. 12,5 x 19,5 cm. 
TX V. Matauš, Jána Millera podivné příhody. (1809) 
PX Celý titul: Jána Millera, kupce vídeňského, podivné příhody po cestách v 
španělské zemi; při čemž se také vypsání lodí a starožitných vojenských zbrojných 
nástrojů i některá naučení nalézá. Sepsané a vydané od Václ. Matauše, učitele 
školního r. 1809. Připsáno hlineckému purkmistrovi Joz. Pantučkovi. 
SX – III F 23 

TX - Matau∫∫e Wáclawa Jana Millera kupce Wjdeň∫kého, Podiwné Přjhody po ce∫tách w 

S∫paniel∫ké zemi. 

1809 

 
[X 789] 
[SX III F 24] LA 15 D 6 
FX 1801. a. d. ll. 315. 11,5 x 19 cm. 
TX Jos. Jungmann. Výpisky z četby. 
PX Z belletrie hlavně francouzské, z novin a st. tisků čes., materiály k historii 
literatury. Dar advokáta Jar. Musila 13. IV. 1883. 
SX – III F 24 

TX – Spráwa Pana Jana z Lobkowicz a Ha∫[n]∫∫teyna Synu geho Panu Jaro∫lawowi co činiti a 

co nechati ano y kterak ∫e w czem chowati ma. Stalo ∫e letha 1504. 

sec. XVII. 

 
X 790 
SX III F 25 



FX XVII. str. 258. 16 x 19,5 cm, s miniaturami, vazba mod. 
TX Sborník hvězdářsko-lékařský. 
VX 1-19. O planetách aneb který člověk narozen jsa pod kterau planetau, též pod 
kterým znamením co by jemu budaucně přijíti mělo. První znamení. Na východ 
slunce jest x (střelec) Flores Gallici u takového se nachází. 
VX 19-33. O planetách sedmi tak jako sedum dní do téhodne. První planeta v neděli 
x post S. J. M. S. V. M. sequitur ultima Luna subest. 
VX 37-51. O početí člověka a z čeho se rodí. Aristoteles mistr to die x O tom více 
vykládati nechci, neb v tajemství ženském o tom máš šíře a tak ono bez tohoto málo 
užitečné jest a toto bez onoho málo platné. 
VX 53-9. O pěti znameních, které na obloze nebeské se spatřují a okazují se před 
ňákou roztržitostí aneb zkázau některého města. Bývají někdy tři ... slunce x 
přidržme se svatých ctností. O všech částech srv. starší zpracování v ruk. II F 14. 
VX 61-75. O zachování zdraví. Ipokras, tak řečený mistr, praví x aby břicho nebylo 
plné. 
VX 77-89. Bonifacius učí o dvanácti měsících ... co má člověk požívati ... chce-li 
dlauho živ býti. Ledna ... mistr Avicena praví x věcí porušených. Lat. v ruk. IV H 28. 
124'-31'. 
VX 90-4. Pilně znamenej, že na každý rok 32 dní vyvržených jest. Jakož od mistrův 
paříských x dobrým koncem nedokoná. 
VX 97-115. Passiomatrum, jenž slove ženská nemoc. Ta nemoc stává se x dávej s 
vodú nemocnému. 
VX 115-8. Lékařství proti auplavici. Vezmi listy dubové x (dětem nedávat ovoce) 
stvořil a učinil. 
VX 121-35. Moci a nátury žil a kterak mají poznat zdravého a nemocného člověka. 
Když chce lékař puls x podle velikého palce. 
VX 137-53. Pauštění krve z žil: z kterékoli, kde a proč mají pauštěti. Napomenutí: A 
nejprve počnauc od hlavy x to jest velmi prospěšné. 
VX 153-166. (Izák ben Suleiman) O vodě aneb o moči naučení v krátkých slovích 
obsažené. Summa. Isaac, krále Šalamauna syn x v rucho rozličné. 
VX 167-80. O mastech rozličných ... Mast šerá x (když rána oteče) uvaž ránu. 
Pozdější rukou recept proti souchotinám, psotníku a moru a 13 str. prázd. 
VX 182-3. O věcech škodlivých, kteréž škodí audům. Co mozku škodí? x proti 
zubům, nedopsáno, 4 str. prázdné. 
VX 184-220. Kompilace neznámého Františkána. Naučení o nemocech rozličných, 
kteréž se při člověku nacházejí. A nejprve počnauc od ... hlavy až do paty nohy 
člověka. První lékařství proti struplivé hlavě x (Ynula němecsky blot) po třikrát čiň. 
Srv. ruk. I D 7 l. 3. 
VX 222-58. Kuchyňské recepty z XVIII/XIX st. 
PX Na předsázce znak s heslem: serius aut citius metam properamus ad unam. Dar 
A. Žaluda v Hořovicích 1863. 
(lékařství) 
SX – III F 25 

TX – O planetách, neb: který člověk narozen jest pod kterou planetou, též pod kterým znamením a co by jemu 

budoucně přijíti mělo. 

pp. 258 

SX – III F 25 

TX – O početí clověka a z čeho se rodí. 

PX – Viz: O planetách, neb který člověk narozen jest pod kterou planetou. Od pp. 37-51. 

 
X 791 



SX III F 26 
FX poč. XX. ll. 126. 12 x 20 cm. 
TX Přepis tisku: M. Luther. Knížka tato jest o tom, proč by a jak křesťanské koncilium 
svobodné býti mělo, též i přísahách a závazcích papeženců. 
SX – III F 26 

TX – Luther (na konci). 

PX – Viz: Knižka tato jest o tom, proč by a jak atd. 

 
X 792 
SX III F 27 
FX XV/XVI. ll. 195. 25 x 20 cm, st. vazba opr. 
TX Lékařský sborník. 
VX 1-69'. Jádro lékařské. Konec i začátek chybí. (= ruk. I F 11. str. 3-156). 
108-111. 70-107'. Herbář jako v tomtéž ruk. 
111-119'. Lékařstvie proti červené nemoci a také proti běhavce ... A najprve sluší 
věděti, od čeho se stává červená nemoc x (opět proti fiku) tiem prachem posypaj. 
119'-183. Drobné kusy, popsané při ruk. III H 4 l. 265-331. 
183-94. Sepsání o púštění krve. (= ruk. I F 11. str. 266-79). 
194'-5'. O podstatě člověčí (= ruk. II H 38 l. 167 -8, necelé). 
(lékařství) 
 
X 793 
SX III F 28 
FX poč. XIX. ll. 8. 24,5 x 19,5 cm. 
TX Pochicené psaní jedné jeptišky. 
PX Na jejího spovědníka, jednoho Františkána, spolu z odpovědí spovědníka na své 
spovedlní dítě. 
 
 
X 794 
SX III F 29 
FX XVIII/XIX. ll. 72. 12 x 19 cm, váz. 
TX Písňový sborník Jos. Procházky z Pekla. 
PX Všecky písně vypočetl Č. Zíbrt. Bibliografický přehled nár. písní 1895, 19. Dar uč. 
Jos. Krále 26. IX. 1894. 
SX – III F 29 

TX – Osmero naučení mládencům aneb swadební ceremonige, z kterehožto pořadne se naučiti 

mužau, kteréhož na odawky zwati příslussí též také pani mladenci panam družičkam, při 

swadeb. Weseli připigeti magí. 

PX – Add: Rozličné písně.  

PX – Z pozůstalosti pismáka Josefa Procházky z Pekla u Vamberka. 

 
X 795 
SX III F 30 (3 G 4) 
FX XVI. ll. 301. 15 x 19 cm, n. č. ch., vaz. st. opr. 
TX Český velkonoční a postní kancionál. 
PX Část postní (od l. 158) mladší. V prvé na l. 123 : Hec Venc. Černoch knap, filius 
Fabri. Na přídeští z XVIII/XIX: Ex libris J. Zimmermann. 
SX – III F 30 

TX – Písně duchowní s notami. 

ff. 301 



 
X 796 
SX III F 31 (3 G 11) 
FX 1591/3. ll. 290. 15 x 19,5 cm. 
TX Bratrský sborník D. K. Lanndta. 
VX 1-41. Jiří Strejc, Překlad spisu curyšských bohoslovců proti Brenzovi. Pana Jana 
Brencia slova z kšaftu jeho vypsaná, na kteráž se v té knížce odpověď dává. Na 
konci: traductum e latino septimana festum Catharinae praecedenti in gratiam cariss. 
collegarum, messi domini quam ditissime apud exteros congratulari cupidorum, anno 
temporis postremi 1582 G. Vetteruss (J. Strejc). Perscriptum die Martii post 
dominicam 5. Epiph. a. d. 1593 a me D. K. Lanndt etc. v Podivíně. O díle F. Hrejsa 
ČČH. 1917, 418. 
VX 42-51. Benedictus Aretius v dílu II. Problematum fol. 110 takto píše o vstaupení 
Páně a jaký jest spusob Krystu ... po jeho vstaupení. Přepsáno v středu po 
masopustní neděli 1593 v Podivíně D. K. L. 
VX 52-115. Jakub Němojevský. Diatribe anebo přátelské rozmlauvání s kněžími 
jezuvity Poznaňskými ... Překlad spisu z 1579, o němž Bidlo, Jednota III. 151. 
Přepsáno v pátek po s. Matěji 1593 od D. K. Lanndta. 
VX 117-213. Obecní a hlavní artykulové učení křesťanského v Jednotě Bratrské 
zákona Krystova, kteříž místo Appologia t. j. dosti učinění z víry sepsáni jsau a. 1564. 
Přepis z 1591. 
Asi spis Matěje Červenky (A. Molnár v Křesť. Revue 19, 1952, 80). B. 
VX 214-90. Pravdivá historická zpráva z Božího slova vzatá o rozepři a nesnázi při 
smyslu o večeři Páně, v jistý pořádek rozdílných kapitol uvedená skrze kazatele 
Božího slova a služebníky církve Krystovy v slavném městě Embden. Z něm. ex. na 
česko přeložená a. 1591 od Izaiáše Konečného v Witemberku. Konec chybí. Viz i 
ruk. V E 24. 
PX O všech spisech uv. Hrejsa. Dar biskupa Jos. Hurdálka 26. IV. 1828. 
SX – III F 31 

TX – Nemogewského Diatribe anebo Přátelské Rozmlouvání s kněžími Jezuvity 

Poznaňskými. 

PX – Vide: Brencya Slova z kšaftu jeho. 

 
X 797 
SX III F 32 
FX 1657-77. ll. 46. 15 x 19 cm, vazba pův. 
TX Rodinné paměti Alžběty z Lisau roz. Tengnaglovny z Kampu. 
PX Na desce zlatem obsah souč., vzadu přehled moderní. Obsah ve studii: Z. 
Wintera, Spisy II. 183/210. Z Klebelsberkových. 
SX – III F 32 

TX – Rodinné paměti 

Alž. Lid. svob. Paní z Lisova, 1657-1677 

SX - *III F 32  

TX – Paměti (?) Alžběty Ludmily sv. pí. z Lysova, roz. Tengnaglovny. Od r. 1657-1677. 

PX – Viz: Paměti. 

PX – XI A 20 Freifr. v. Lüssau, Kochbuch 1661. (něm. a česky). 
SX – III F 32 

TX – Rodinné Paměti Paní Alžběty Lidmily Svobod. Paní z Lysova, roz. Tengnaglovny. Od r. 1657-1677. 

PX – Viz: XI A 20. 

 
X 798 



SX III F 33 
FX ok. 1645. ll. 86. 15,5 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Hospodářský sborník kanceláře smečenské. 
PX Tabulky, přísahy a poddanský řád smečenský z 1602 (l. 63-86 odjinud otištěn 
Jos. Kalouskem v AČ XXIII. 153-71). Dar J. Kalouska, jenž vlepil popis, 1905. 
Przisahy rozličných auředeníkův. 
 
X 799 
SX III F 34 
FX 1639. ll. 28. 15,5 x 19 cm, sešit. 
TX Jan z Lobkovic Naučení synu Jaroslavovi. 
PX Z roudnického orig. vyd. naposled Fr. A. Zeman v Bibliotéce paedagogické XXVI. 
1876; podle poznámky: Praes. 13. May 1796, vydáno asi odsud 1796 nákl. J. 
Beránka v Praze s názvem: Český Mentor. 
 
X 800 
SX III F 35 
FX 1844. ll. 15. 12 x 19 cm. 
TX Jan Stárek. Výpisky z hospodářského sborníku Jana Dobřenského z 1550. 
PX Doplňuje výpisky, vyšlé v ČČM 1843, podle nichž o ztracené dnes knize té J. 
Kalousek v AČ XXII. 145/150. 1843 měl sborník budínský mlynář V. Schubert. 
 
X 801 
SX III F 36 
FX 1806. str. 261. 12,5 x 19 cm, váz. 
TX Písmák Jos. Procházka z Pekla. Sborník Žalanka. 
VX 1-86. Přepis tisku: Epištola Jana Aventrota v překladě Mat. Etezya Sušického z 
1620. 
VX 86-100. Havla Žalanského. Kázání o velikých modlářských bludích. Srv. E. Dlask 
ve Sborníku filolog. IV. (1913) 92 č. 25. 
VX 100-34. Téhož spis neb kázání první o sv. a bl. mučedlnících českých m. J. z. 
Husince a m. Jeronymovi z Prahy. Přepis tisku z 1611. srv. t. 88 č. 23 a). 
VX 134-213. Téhož Spisové o mučedlnících českých. Kázání 2-5. t. b), c). 
VX 213-47. Téhož Spis o mučedlnících českých a krvavých protivenstvích církve a 
veliké, předivné a heroitské stálosti ... mučedlníků církve prvotní, našich českých, 
franckých, nydrlantských etc. 1619. t. d). 
VX 247-54. Kalendář. 
VX 255-61. Soupis knih Procházkových. 
PX Vypsané u Joz. Procházky v Slatině v r. 1806. Popsal Jos. Kalousek v Č. Lidu IV. 
221. Dar uč. Jos. Krále 8. II. 1895. 
Sborník protestantských spisů „Žalanka“. (Spisy ty opsány byly r. 1805 á 6 v Slatině 
z tištěných knih vyšlých v Praze 1619-20. Vpředu jest Epištola Jana Awentroota. 
Ostatní spisy vepsané jsou vesměs kázání Havla Žalanského. Na konec opsáno jest 
kalendárium. Na posl. místě soupis khin Procházkových, psaný asi 1830-40.) 
fol. 134 
 
X 802 
SX III F 37 
FX 1837. ll. 6. 13 x 20 cm. 
TX Písmák Jos. Procházka z Pekla. Má vůle s pomocí Boží. 



PX Katalog vlastní jeho knihovny (srv. J. Kalousek v Čes. Lidu IV. 216-9) a 
prohlášení o přestupu k vyznání reform. z 1822 (otiskl týž t. V. 25). Dar téhož. 
PX Add. Episdem: Oznámení o přestoupení u římsko katol. církve k evangelické 
helvet. vyznání. 1822. 1 fol. in 2°. 
 
X 803 
SX III F 38 
FX XVII/XVIII. str. 471. 13 x 19 cm, vazba mod. 
TX Jádro lékařské. 
PX Konec i začátek chybí, znění často širší o drobné kusy, jinde samostatné, 
pořádek vazbou nezřídka porušen. 
SX – III F 38 

TX – Všeliká lékařství. 

XVI. st.  

PX – Začátek i konec chybí. 

 
X 804 
SX III F 39 
FX 1844. str. 15, 21. 12 x 20 cm. 
TX (A. J. Rosciszewski) Jan Tumpach. Polemika proti K. V. Zapovým Cestám a 
procházkám po Halické zemi. 
PX S výtiskem knihy poslána do Musejníka, který ji však neotiskl, do musea dána 24. 
IX. 1844. O věci Jiří Horák. Tři čeští spisovatelé v Haliči. Otisk z Národopisného 
Věstníku českoslov. x (1915) 37 a d. 
 
X 805 
SX III F 40 
FX XVII/XVIII. str. 179. 14,5 x 19,5 cm. 
TX Ženské modlitby. 
PX Tit. l. chybí, psal Joz. Řídil. Podle poznámky Ant. Materky na konci z r. 1696. 
SX – III F 40 

TX – (Modlitby.) 

pp. 3-179 

TX – Inc.: Předmluva neb Povinnost pravýho křesťana atd. … Ku konci: Nalezeno v. r. 80 

[.]te zbytku od vrchního listu staré 190 let. Přepsané ode mne Joz. Rzidila. 

 
[X 806] 
[SX III F 41] LA 22 R 76 
FX 1819. str. 14. 12,5 x 19,5 cm. 
TX Vojtěch Nejedlý. Bohyně. 
PX Zlomek autografu, podaného censuře 10. kv./7. z. 1819. Vyd. F. Strejček v 
akademické Sbírce pramenů II. č. 15. Dar A. Rybičky 8. III. 1878. 
 
[X 807] 
[SX III F 42] LA 4 a D 16 
FX ok. 1852. ll. 13. 10 x 17,5 cm. 
TX Lad. Čelakovský. Básně. 
 
X 808 
SX III F 43 



FX 1776. ll. 99 s rytinami. 16 x 20 cm, vazba pův. 
TX Nábožné modlitby, s velké štěpné zahrádky vytažené. 1716. 
PX Na tit. l. monogram: J. D. na desce: K. S. Dar stud. Wollka 3. VII. 1900. Srov. tisk 
u Jungmanna, Hist. VI, 2330 a 2351. 
SX – III F 43 

TX – Nábožné modlitby z Velké štěpné Zahrádky vytažené. 

1776, ff. 96 

PX – S třemi rytinami. 

 
X 809 
SX III F 44 
FX 1818. ll. 3. 18 x 20 cm. 
TX D. A. Vítání Beneše Jana Nep. Pfeiffera, řádu premonstrátského na hoře Syon 
opata, do Milnické školy r. 1818 7. srp. 
 
X 810 
SX III F 45 
FX 1837. str. 104. 12,5 x 20 cm. 
TX M. A. Přibyl. Poslaupnost biskupů, též arcibiskupů Pražských. 
PX Mimo to: Poslaupnost suffragánů a Popsání hl. chrámu sv. Víta. Psal v Píšelích 
F. W. Pokorný 1837. Část o arcibiskupech vyšla v Čas. kat. duchovenstva 1836. 710-
40. Dar sekretáře obchod. soudu A. Menouška 10. VI. 1902. 
SX – III F 45 

TX – Pešina, Václ.: Popsání hl. chrámu sv. Víta  

(Praha) 1837, pp. 54-104 

PX – Allig. ad: Přibyl Posloupnost biskupů … pražských. Ms. 1837. 

 
X 811 
SX III F 46 
FX XVII/XVIII. ll. 121. 16 x 20 cm, vazba mod. 
TX Lékařská kniha ... mistra Křišťana. 
PX Přepis tisku z 1543. Jungmann IV. 883 + 847. 
 
X 812 
SX III F 47 
FX XIX.2 ll. 74. 15,5 x 20 cm. 
TX Matka synů královských. 
PX Truchlohra. Dar magistrátního oficiála J. Beránka 30. VII. 1901. 
SX – III F 47 

TX – Matka synů královských.  

VX – Truchlohra v pěti dějstvích. 

XIX. st. 

 
X 813 
SX III F 48 
FX pol. XIX. ll. 21. 17,5 x 21 cm, seš. 
TX Sborník proroctví. 
VX 1-16'. Proroctví jednoho mládence od narození slepého ... r. 1362. Otiskl Č. Zíbrt 
ve Svět. knih. č. 1154. 28-37, zde rozšířeno do počátku XIX. st. 
VX 16'. Divná příhoda z městem Konstantinopolis. Pak pameť o majitelích proroctví 
od 1491-1846 (l. 17). 



VX 17'-8'. Proroctví jednoho nábožného formana z Kopšic na panství chotěšovském 
blíž Plzně. Přišlo na světlo r. 1730. Výtah u Zíbrta 129, vydal J. Volf v Plzeňsku IV, 
44. 
VX 18'-20'. Proroctví z Neapoli. Dostalo se do Vídně r. 1716 d. 23. Febr. Ot. týž 
126/7. 
VX 20'. Sedm saudů Páně. 
VX 21. Dvanáctero proroctví ... z knih Taulerových. Otištěno t. 127/8. 
Proroctví jednoho mládence od narození slepého, byl starý 56 let, když Karlovi IV. … 
předpověděl o naší české zemi v r. 1362. Fol. 21 
 
[X 814] 
[SX III F 49] LA 99 C 25 
FX ok. 1860. ll. 64. 16 x 20,5 cm, vazba pův. 
TX Duch Havlíčkův. 
PX Sbírka jeho básnických spisů. Dar L. Quisa, jenž sbírky 1897 použil pro svoje 
vydání (u Laichtra) a na předsázce ji ocenil, z pozůstalosti J. E. Vocela a Edv. Jelínka 
27. XI. 1897. 
 
X 815 
SX III F 50 
FX XVIII. ll. 80. 17 x 19 cm, vaz. mod. 
TX Koňské lékařství. 
TX Lékařství a naučení, jak máš koně hojiti na ochvat. Vezmi staré podešvy x (112. 
Kdyby někdo užitek a tlustost z tvých koní odnímal) klisnám odníti chtěl. 
PX L. 65-70' rejstřík s vytčením autora každé rady, pak dodatky i něm., l. 78-80 
zápisky rodinné (i o počasí a drahotě) rodiny Hladkých, z níž Jan dostal knihu 1821, z 
1839-68. 
SX – III F 50 

TX – Lékařství a naučení, jak se mají koně hojiti. 

1575 

 
X 816 
SX III F 51 
FX 1866. str. 300. 16,5 x 20,5 cm, vazba pův. 
TX Jos. Srb (-Debrnov). Hrdinské písně národa srbského. 
PX V Praze 1866. Sbírka tištěných překladů od Hanky po Gebauera. Dar autorův 10. 
XII. 1898. 
 
X 817 
SX III F 52 
FX 1872. ll. 99. 16,5 x 20,5 cm, vazba pův. 
TX J. S(rb) Debrnov. Písně o kraljeviči Marku. 
PX V Praze 1872. Z II. dílu sbírky V. St. Karadžičovy. Dar téhož. 
 
X 818 
SX III F 53 
FX XV/XVI. ll. 118. 15,5 x 19 cm. 
TX Vnoučkův sborník lékařsko-hospodářský. 



VX 1-3'. Právo koštéřské, kterak a pokud jest jich za právo ... vedle míry a práva 
české země v městech prvních Prahy hlavy a potom po vší české zemi ... Od 
draylinka hostinského nebo uherského x za čber co se dostane ... 
VX 3'-4'. Tuto o penězích, kolik učiní grošuov. Srovnávací tabulka. 
VX 4'-11. Tuto se pokládá a počíná vo mocnosti vína. A najprve kdy a kterak víno má 
zbíráno býti x (pakli chceš učiniti z červeného bílé) bílé jako voda. 
VX 11-12'. Slušie také věděti, proč z které žíly dobré jest púštěti etc. Žíla prostřed 
čela x žíla na malém prstu ... na stehnách. Tu se skonává zpráva obecních žil velmi 
čistě. 
VX 13. A teď se počínají vybrané žíly nového obyčeje mistruov múdrých a zkušených 
Vlachuov z Bononye. Žíla, která jest nad temenem x (o zraku v očí) voči zdravé. 
VX 14-21. Rostlinář. Kalgan jest horek a such, má tyto moci x (majorána) proti všeem 
neduhóm zimničným jest. Pak drobné prostředky. 
VX 22-63. Tuto se počínají lékařské knihy přirozeného lékaře m. Rudolta ... a m. 
Křišťana ... i jiných mistruov. A zvláště po complexi poznati člověka muože ... Když 
se komu pysky padají x (komu nároky otekú) a bude zdráv. 
VX 63-7'. Tuto se znamenává o dvanácti měsících ročních, co má kterého činiti. Máš 
znamenati ... Ledna ... Avicenna: jísti krmě čisté x vypuzené věcí porušených. Potom 
drobné rady. 
VX 69-76. O souvislosti mezi hvězdami a povahami a o complexích. Ptolomeus a 
Ipocras praví, že má lékař dokonalý býti, aby byl hvězdář x (o kalostudeném) k 
Věčnému zatracení duše jeho amen. 
VX 76-7'. O zacházení s nemocným. Když k nemocnému přijdeš x okolo srdce leží. 
VX 78-84'. O moči. Kto chce uměti vody rozsúzení x (voda bílá) žě své tělo 
dobrovolně dal na smrt. Amen. 
VX 85-94'. Tuto se počínají tajemství ženská mistra Alberta (Velikého) a duovodové 
Arystotyleše a Averrois. Pro kněze a ctného tovařiše mého x konec na chybícím l. 95. 
VX 96-122. Drobné prostředky z příruček. Která žena má nemoc tajnú, to učiň jí x 
(aby chlupy rostly), maž, kde chceš. 
VX 122'-4. Počínají se hodiny planetnie. V neděli v první hodinu slunce panuje x (v 
sobotu ktož se narodí) podle běhu jeho. 
VX 124'-32'. Drobné prostředky hlavné z dodatků příručky Františkánovy. 
VX 132'-7. Nástrahy na ryby. Vezmi herynk smrdutý x (na pstruhy) klaď do chvoru. 
VX 137'-44. Prostředky proti neduhům hlavy. 
VX 144'-7. Tuto již bude o šafranici. Vidělo se mi potřebné x šintovka najprvnějšie. 
VX 147'-54. Položiv o šafranici vidělo mi se potřebné i o vinnici s boží pomocí 
sepsánie učiniti x (když pozdě ktve víno) z něho nic nebude. 
VX 154-5. Tuto ještě o šafránu. Ktož chce šafrán saditi x vyvrže a zabije. 
VX 155-6'. O znameních zvířetníku. Aries-skopec jest prvnie znamení x prostřední 
jest. 
VX 157-71. Lékařstvie proti rozličným nemocem dětinským, o ženách. 
VX 171-2'. Zdravotní šestero. Acvin t. ř. mistr praví x doktoróm výborným. Potom 
drobné prostředky po l. 175'. 
VX 175'-7. O rozličných mastech k ranám i k otokám. Mast proti otoku. Vezmi dvě 
libry jitrocele x dobře husté bude. 
VX 177-9'. Lékařství m. Křišťana. Najprve o mastech, kterak mají dělány býti. Mast 
celistvá x (na zlé nohy flastr černý) secundum artem significat. 
VX 179'-89. Knížky o vodách. Voda z ruože pálená x (voda malinová) chována velmi 
pilně. 
VX 189-201'. Drobné recepty. Potom rejstřík. 



PX Napřed na l. 1: ex bibl. Georgii Pontani, praepositi Pragensis, l. 1' potrhaný 
zápisek Petra Boh ... o jeho léčení m. Jiříkem z 1586, potom drobné léky i zaříkání z 
XVII/XVIII. ts. Dar sládka P. V. Vnoučka 20. VII. 1842 
 
X 819 
SX III F 54 
FX poč. XIX. ll. 20. 13 x 20 cm, váz. 
TX Komedie o narození P. Ježíše Krysta. 
PX Psána u Dominyka Výška v Vamberku. Mimo to l. 15-7 a 18-20 zlomky dvou 
jiných her. Otiskl J. F. Král v Č. Lidu V. 131/43, znovu pak v Památníku 
ochotnockého divadla ve Vamberku (1903) 171/7. Dar jeho 22. III. 1898. 
 
X 820 
SX III F 55 
FX ok. 1825. ll. 67. 12 x 19,5 cm, v obálce. 
TX Písničky a zápisky. 
PX Novoroční přání k 1821 psal plzeňský měšťan Em. Stehlík z Čenkova (l. 11'); m. 
j. přípitek na slavnosti dostavění kostela při augustinianském klášteře v Domažlicích 
(l. 42'-4). 
 
X 
SX III F 56 
FX XIX. 
TX Agenda českolatinská. České a lat. písně. 
 
X 
SX III F 57 
FX XVIII. 
TX Agenda českolatinská. České a lat. písně. 
 
X 
SX III F 58 
FX 1609-1610. 
TX Václav Budovec z Budova, Diář let 1609/1610. 
PX Koupí od řed. Boh. Černohorského z Prahy II. 29. XII. 1950. 
III F 58 

Budovec z Budova, Václav : Pamiet Sniemu, Kteryž rozepsán k 28:Januari, Letha 1609. Czo 

prži niem gednáno bylo. 

ll.367; 1609/10; rukopis podává události celého památného roku 1609 a 1610, vypravování je 

dále rozděleno v samostatně označené oddíly. 

1a 28. Januarij. Když se téhož dne w střzedu po na Wjru bráczenj x 365a gemuž bud 
čzest a chwala wzdawana nynj  na wieky. Amen. 
Rkp.; pap.; ll.367; 1609/10; 15,5 x 19,5 cm; kurs.; perg. Rukopis Václava Budovce 
z Budova podává události celého památného roku 1609 a 1610, ne pouze, jak je na 
počátku řečeno, průběh sněmu z r.1609 a 1610. Vypravování je dále rozděleno 
v samostatně označené odíly : F.77b - 111b Acta tiech Wieczy kterež se dály Přzi 
Sgezdu Kteryž gsau sobie wssiczkni Trzj Pánj Stawowé ( na Sniemie Obeczném 
Letha 1609 na Hradie Pražském držianém ) gmenovali. Aby na Rathauz Nowého 
miesta Pražského 4.dne Miescze ( sic! ) Máge, To gest w Pondieli po Nedieli 
Misericordia se sgedauncz o gistau hotowost pro Opatrzenj G.M.C. sebe, Manzielek, 



ditek a Stateřzkow swych mezy sebou nařzdili. MIserICors DeUs sperate In Ipso. Zde 
jsou vylíčeny události ve dnech 4 - 20. května 1609. Pak následuje bez zvláštního 
označení vylíčení dalšího sněmovního jednání od 25. května 1609 oddělené 
prázdným listem ( f.113a - 157b ) po němž je jako samostatný oddíl od f.159a Acta 
na Rathauze Staromiestským, na něž přímo navazuje popis dalšího jednání o vydání 
majestátu Rudolfa II. i pokračování ve sněmovním zasedání do konce r. 1609 až do 
f.319a. Sněmovní jednání r. 1610 až do 23. února zaneseno je na f. 320a - 365a se 
záhlavím Anno Christi 1610. Pro autorství Budovcovo mluví zde to, že nám autor, 
který byl členem stavů velmi často a obšírně uvádí řeči Budovcovy a v nich opět 
obšírně projevy Budovcovy náboženské vroucnosti. O panu Budovcovi, jehož 
vynikající úloha v událostech je z diáře zřejma, mluví se v rukopise ve třetí osobě. 
Rukopis patří ke Glücklichově kategorii A Budovcova díla aktu, ke které patří 
rukopisy obšírnější, jež jedině v sobě obsahují podstatné známky autorství 
Budovcova. Dílo Budovcovo dosud nebylo vydáno tiskem a hodnota jeho je tím větší 
jako prvořadého pramene, poněvadž sněm r. 1609/10 také dosud nebyl vydán v edici 
Sněmů českých. Srov. mus. rkp. III C 3 ( text zkrácený ). Literatura : Jul. Glücklich o 
histor. dílech Václava Budovce z Budova … Praha 1911 v Rozpravách Čes. 
akademie I. tř., č.42. 
Koupeno od řed. Boh. Černohorského z Prahy II, Jungmannova 9, 29. prosince 
1950. 
V obšírnější, jež jedině v sobě obsahují podstatné známky autorství Budovcova. 
15214/50 
 
X 
SX III F 59 
FX 1557. 
TX Lykarzstwi Koňske. 
1a Neiprwe a przedkem, kterak mass kůň klysnam pausstieti x 62a když potrzebj bude, dej 

konj wypitj. 

Rkp.; pap.; ll. 73; 1557; 15,5 x 20 cm; frakt.; kurs.; t. Několik různých původních foliací. 

Původní text sahá až po f. 62a. Na f. 62b počíná rejstřík Lykarzstwi Koňske Sepsane 

S pilnosti, Jakz Registra tato Ukazugj Letha 1557. Od f. 65a připsány další recepty na léčení 

koní i jiné, mezi nimi i německé. Počínají na f. 65a Przykreg, Aby Para odtud nemohla a 

končí na f. 73b ist ausgezogen worden Authore Joan. Christoph Thiemen. Rukopis pochází 

údajně z Volenic u Strakonic. 

PX Koupí od Jana Turka z Čes. Těšína, Fučíkova 26, 8. XII. 1951. 
K 6191/51 

 
X 
SX III F 60 
FX XIX2. 
TX Pohřební písně, jež se zpívaly na Pelhřimovsku v minulém století večer u mrtvého. 

Sebral a napsal Frant. Soukup, chalupník v Drbohlavech u Pelhřimova. 

1a Hle, jak hyne světská sláva X 48b Skrze Krista Pána našeho. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 52; XIX 2. pol.; 16,5x20,5 cm; lat.; t. K původnímu rukopisu připojen na f. 

48b-49a Rejstřík a později připsány Píseň u hrobu na hřbitově a Žalm při průvodu Miserere. 

Dar Václava Soukupa, řídícího učitele v Praze-Žižkově, Chelčického 17, dne 20. března 1953. 
PX Dar říd. uč. Václ. Soukupa ze Žižkova 890 20. III 1953. 
3453-53 

 



X 
SX III F 61 
FX XIX1. 
TX Rekwiem Cžesky. 
3a Spjwá se Gako Umučenj Nasseho x 33a Budiž do Skonánj Časy po wssecky. Finis. 

Rkp.; pap.; ll. 34; XIX1; 19x22,2 cm; lat., frakt.; t. Rukpis latinskočeský s notací. Připojeno na 

samostatném listě Alto Zde se s Tebou rozžehnáwám. Na fol. 34a podepsán Bohumil M. 

Hedrlín. 

PX Dar řed. Karla J. Obrátila z Prahy – Košíř 18. IV. 1944. 
2182-44 

 
X 
SX III F 62 
FX XVIII. 
TX Lidové lékařství. 
1a Pare mauky wessieg w nowy hrnecz x 161b ein gesteck, dass es darin bleibe. 

Rkp.; pap.; ff. 161; XVIII; 15,5 x 18,3 cm; kurs.; pkž. Torso lidového lékařství, začátek chybí, 

také na konci několik listů uřezáno. Na český text navazují od f. 158a až do konce 

bezprostředně recepty německé. 

PX Koupí od V. Horáka z Prahy 10 – Strašnic, Královická 29, 7. VI. 1955. 
5592/55 
 
[X] 
[SX III F 63] Odepsáno 1980 (Podle usnesení MK ČSR 17191/80-VI/3 z 8. 10. 1980 
povolen odpis. 
FX po 1730. 
TX Katolický kancionál. 
2a Písně Adwentnij. [Wesele] zpiwegme. Boha Otcze x 494a a hognym požiehnanjm ge 

obdařzj. 

Rkp.; pap.; ff. 394; po 1730; 16 x 20.6 cm; got. frankt.; prk. kž. Kancionál obsahuje české 

písně zpívané při bohoslužbě po celý církevní rok. Sestavil jej asi neznámý školní kantor, jak 

o tom svědčí píseň zachovaná na f.444b-445a k sv. Kassiánovi, patronovi kantorů /13. srpna/, 

světci jinak u nás neznámému. Vznik kancionálu lze datovat nejdříve po r.1730, poněvadž na 

f.214b se mluví o  schválení loretánské litanie papežem Benediktem XIII. /1724 – 1730/ a 

dále Jan Nepomucký je již uváděn jako světec. 

Rozhodnutím ministerstva kultury ČSR ze dne 8. 10. 1980, čj. 17 191 /80 – VI/ 3 povolen 

odpis 

6337/56 

PX Koupí v ant. Kniha A2 v Praze I, Kaprová 3, 9. XI. 1956. 
III F 63 

Katolický kancionál. 

ff.94; po 1730; Kancionál obsahuje české písně zpívané při bohoslužbě po celý církevní rok. 

Sestavil jej asi neznámý školní kantor, jak o tom svědčí píseň na f.444b-445a k sv.Kassiánovi, 

patronovi kantorů, světci jinak u nás neznámému. Vznik kancionálu lze datovat nejdříve po 

r.1730, poněvadž na f.214b se mluví o  schválení loretánské litanie papežem Benediktem XIII. 

a dále Jan Nepomucký je již uváděn jako světec. 

 
X 
SX III F 64 
FX 1747. 



TX Písně o Přze Radostnem A Slawnem Wzkřisseni pana nasseho Gežisse Krysta. 

Psany Leta Panie 1747. Psal Jozeff Falka Wlowkowym. 

2a Wstalť gest této chwilw X 34b swym weselym spiwanim. Amen. 
Rkp.; pap.; 1747; 34 ff.; 20,7x17 cm; frakt.; pův. kž. Bohatá barevná ornamentální výzdoba 

titulního listu a iniciál s národopisnými prvky moravskými. Na f. 23a přípisek, dne 20. dubna 

prawe prowodnj nedelij ge to zapsano 1762 Roce. Další datovné přípisky z 18. stol. napsány 

na zadním přídeští. Původní kožená vazba s proimitivní tlačenou lidovou výzdobou. 

PX Koupí od Libuše Reslerové v Praze 12, Velehradská 6, 2. III. 1959. 
1254/59 

 
X 
SX III F 65 
FX pol. 18. st. 
TX Kancionál. 
pp.1  Adwentni. Ga Posel Archangel Sem x 244 nas zegskatj a wssechny spasitj. 

Rkp.; pap; pol. 18. st.; [3]+123; pův. knížka se zašlou barokní výzdobou. Na předním přídeští 

záznam Leta paně 1768 dne 30 Novemb. Na den S. Ondřeje po Swěcena gest Byla Tato 

zdegssy Caple a Prwnj Duchowny dwogicti hodny pan Pater Metelka... Následují záznamy o 

dalších duchovních, poslední záznam „Velebny pan P. Antonín Holeček, t.č.kaplan v 

Loukově do 20/7 1916.“ Písně na ff.1-3 připsány později k původnímu textu. Od f. 4 původní 

paginace od 1 do 244. Za původním textem Regstržik. Na jeho zadní straně záznam Anno 

1771 d.23. Juliij Prwnj Literat byl gest Karel Hebner, druhý Waczl. Kopp a tak dalle. Tato 

Kniha neb Cancional založen gest na Kladem Waczl. Koppa /?/…/další nečitelné/. Vložena 

pozdější Píseň na Veliký Pátek. 

PX Koupí od Lidmily Kloučkové ze Svijan u Turnova čp. 18, 7. VI. 1964. 
6751/64 

III F 65 

 
X 
SX III F 66 
FX XVIII. 
TX Domaczy prostřzedky neb pržepsanj rozlycznych lýků protj wsselykym neduhum a 

nemoczem lydskym prospěssne. 

2a Wezmy kwět bile bukwice a gak X 65b z toho plneho hrnce leg po swey (ruce?) 

Rkp.; pap.; 18. stol.; ff. 65; 20x17 cm; got. frakt.; pkž. Na první list původně obalový 

připsány další prostředky. Přiložen dopis o původu rukopisu ze 7. června 1966. 

Darem Josefy Zevelové z Nové Včelnice u Jindřichova Hradce dne 7. června 1966. 

PX Dar Josefy Zevelové z Nové Včelnice 7. VII. 1966. 
6836/66 

 
X 
SX III F 67 
FX XVIII2. 
TX Proroctví Sibilino. 
PX Odkaz Marie Calmy-Veselé z Prahy 8 – Karlína 30. VII. 1966. 
1b …a na swětlo pro wu… wssemu lidu widano X 35a druhy swětlo… a protož wi wssichni 

patřite. 

Rkp.; pap.; 2. pol. 18. stol.; ff. 35; 18x11 cm; got. kurs. (kurent) neváz. Rukopis značně zašlý, 

první list poškozen a zašpiněn k nečitelnosti, stejně poslední. Tzv. proroctví Sibylina končí na 



f. 28b, následují dvě jiná proroctví. K datování srov. poznámku o vydání proroctví Janem 

Tetlerm r. 1740 na f. 1b a o smrti císaře Karla VI. a válce o rakouské dědictví na f. 29b. 

Odkazem marie Calmy-Veselé v Praze 8-Karlíně, Křižíkova 13, dne 30. července 1966. 

8150/66 

 
X 
SX III F 68 
FX 16.-17. st. 
TX Práva a Zřízení zemské knížectví Těšínského. 
PX Z reserv. fondů 10. 7. 1067. 
Prawa a Zřizenij Zemské Knijženstwij ěssynského. Sepsane ode mne Frydrycha Wochiussa 

Goldtmansdorffského. Létha Paně 1592. 

2a Potwrzenij Geho Milosti Cysařské na Obdarowánij X 56b Zawijrka a Stwrzenij toho 

Zřijzenij, List 52. 

Rkp.; pap.; XVI-XVII st.; ff. 56; 19,5x15 cm; got. minuskula; t. Podle tisku z r. 1592 

proveden částečně barevně titulní list se znakem knížectví těšínského, rok 1592 na rozdíl od 

tisku zde vypsán arabsky a po stranách erbu text „Erb knižat Těssynskych“ a „Sepsane ode 

mne Frydrycha Wochiusa Goldtmansdorffského“. Na hřbetě stará muzejní signatura 23 G 22. 

Táž signatura na předním přídeští s věnováním K českému Muzeu Fr. Kamarýt r. 834. Na 

vnější straně přední desky vlepen štítek s textem „F. Wochiusa Goldmansdorfského Práwa a 

Zřijzenij Zemské Knijženstwij Těssynského pozdější rukou“ Památka ze stoletj XVItého“. 

Zřejmě opis tisku vydaného r. 1592 v Olomouci, pořízený F. Wochiusem. Srov. rukopis III G 

10, u něhož však chybí titulní list se znakem. 

Rukpis byl původně pod sign. 23 G 22 v Knihovně NM. Byl pak vypůjčen Zdeňkem 

Nejedlým. Po jeho smrti vrácen 10. července 1967 Ústavem pro hudební vědu ČSAV v Praze 

1 - Kampa, U Sovových mlýnů 2, knihovně Národ. muzea. 

 

X 821 
SX III G 1 (3 G 27) 
FX XVIII.1 ll. 478-1031. 16 x 19,5 cm, vazba pův. 
TX (J. Hübner) Latinsko-český slovník (E f - Purp.). 
PX Ostatek v ruk. III C 23. Z Dobrovského. 
 
X 822 
SX III G 2 
FX ok. 1500. ll. 397. 15,5 x 20 cm, st. vazba opr. 
TX Lékařský sborník. 
PX Nejpodobnější tisku t. zv. Křišťanových Lékařských knížek z r. 1544 (Jungmann 
IV. 883). Začátek chybí (l. 7-19), l. 1-6 zlomek o pouštění krve: Tato tabule jest o 
rozeznánie žil a o púštěnie jich ... Púštěnie krve jedno bývá. Po oddíle o nemocech 
dětských (po l. 336 srv. tisk l. F VII) a zdravotním šesteru m Akvina (l. 341-6 = ruk. II 
H 38. 164-7') stať o přípravě léků (prachy, soli) po l. 352. Ostatek vyplněn pozdějšími 
recepty a prostředky, i německými. 
(lékařství) 
 
X 823 
SX III G 3 (3 G 3) 
FX XV2/XVI.2 ll. 126. 16 x 20 cm, 5 č. l. n. č. ch., vaz. nová. 
TX Agendový sborník benešovský (t. zv. husitská agenda). 
PX Popsal F. Hrejsa v ČČM. 1919, 57 a d. 



SX – III G 3 

TX – Liturgie česká 

ff. 125 

PX – Incipit: In Vigilia Epiphaniae. 

PX – Expl.: s platností sloužiti mohl. Am. 

 
X 824 
SX III G 4 
FX XVII. ll. 211. 15,5 x 19,5 cm. 
TX (Extract obnoveného práva a zřízení zemského království Českého.) 
PX Srv. ruk. III C 7. L. 201-11' Instrukcí od JM. (Ferdinanda III) ... všem městům 
královským ... vydaná per decretum. Pragae 2, Mart. a. 1651. Z knihovny Jos. Burde. 
 
X 825 
SX III G 5 
FX 1763. str. 532. 15,5 x 19,5 cm, vazba pův. 
TX Modlitby katolické. 
PX Z mnohých rozličných kněch vybrané pro osobu ženskou 1763. Na předsázce 
zápisek o svatbě a smrti Terezie Česané roz. Hyllerové 1787/9. Dar Jana Kostky 
1830. 
SX – III G 5 

TX – Modlitby katolické. 

1763, pp. 532 

 
X 826 
SX III G 6 (1 J 17, 406) 
FX XVII. ll. 142 (st. 204). 15,5 x 19,5 cm, vaz. pův. 
TX Koňské lékařství Albrechta z Napule. 
PX Z valné části shoduje se sruk. V G 62, jenž tu a tam udává autora. Na prázd. ll. 
pozdní doplňky. Ze Stentzschových. 
(lékařství) 
SX – III G 6 

TX – Naučení, jak máš hojiti koně. 

ff. 204 (3) 

 
X 827 
SX III G 7 
FX XVII. ll. 195. 15,5 x 19,5 cm, vazba pův. 
TX Petr Palladius. Isagoge. - J. A. Komenský. Retuňk boží proti Antikrystu. 
VX 1-70. Petra Palladia, biskupa Roschildenského Isagoge t. j. uvedení (v) písma sv. 
st. i nového zákona. 
VX 70'-2. Modlitba generální všeho křesťanstva k neděli a pátku přináležející. 1653. 
7. Marci N(ic.) D(rabicius) S(tražnicensis), exul Christi. 
VX 73-195. (J. A. Komenský). Retunk Boží proti Antykrystu a svodům jeho. Celý 
název a literatura u Zíbrta-Volfa V. 21697 a. d. srv. ruk. II G 14. 
PX Psáno několikerou rukou. Z Drabíkových. 
SX – III G 7 

TX – Palladia Petra. Biskupa Roschildenského Isagoge, tj.: Uvedení písma svatá starého i nového zákona. 

PX – Na konci spisu: 1653, 7 Marci N.D.S. exul Christi. 

PX – Allig: Retuňk Boží proti Antikristu a svodům jeho. 

 



X 828 
SX III G 8 (5 D 5) 
FX 1637. ll. 92. 15,5 x 19,5 cm. 
TX Jindř. Ondř. Hoffman. Ocularia. 
PX Aneb oči sklenné starého Čecha, které podává Čechu na předešlau staročeskau 
nábožnost sformovaný od kněze J. O. H., děkana Brodu Německého, vyd. a 
vytištěné l. 1637. Připsáno rychtářům N. Městskému a j. král. měst. 22. d. 1637. 
Obsah u Zíbrta III 5904. Z pozůstalosti J. E. Horkého 31. XII. 1834. 
 
X 829 
SX III G 9 
FX ok. 1836. ll. 10. 13 x 18 cm, seš. 
TX Jos. (Jar.) Kalina. K. K. Sallustia Srocení Katilinářské. II. - Excerpta ex Bohemicis. 
PX První jest zlomek, výpisky jsou většinou z plzeňské černé kroniky (tuším Šimona 
z Třebnice). Na l. 9: v máji 1836 vo svátcích svatodušních ve čtvrtek. Dar J. Vlčka 
1855. 
 
X 830 
SX III G 10 (23 G 21) 
FX XVI/XVII. ll. 67. 15,5 x 19 cm, vazba st. 
TX Přepis olomouckého tisku: Práva a zřízení zemské knížetství Těšínského z 1592. 
PX Jungmann IV. 929. Na přídeští ex libris hr. Fr. Řeh. Gianninia. Z pozůstalosti Fr. 
Dobr. Kamarýta věnováno 15. X. 1838. Z tisku zde chybí titulní list se znakem 
těšínského knížectví. Věnování Fr. Dobr. Kamarýtem se týká druhého exempláře 
rukopisu. 
SX – III G 10 - I G 19 

TX – Kníž. Opolské. 

PX – Viz: Práva kníž. Těšinského.  

SX – III G 10 

TX – Prawa a zřizeni zemske kniýetstwj Tiešinskeho. 

XVII. st. 

PX – Knjžetstwj Opolskeho a Ratiborského.  Ex impresso I G 19. 

 
X 831 
SX III G 11 (4 D 1 n) 
FX 1676/7. ll. 209. 15,5 x 19 cm, pův. vazba se sponami. 
TX (Krištof B. Skrbenský). Přepis Lukášova Spisu o pravdě a pravé jistotě Božího 
spasení. 
PX I připravení a spusobením jeho dostatečně z hojné milosti otce nebeského v 
skutcích Pána Jiezu Krysta, též i o docházení jeho jistým a zřízeně skrze dary ducha 
svatého v jednotě církve sv. Začat dne 1. Dec. l. P. 1676 ode mne C. B. S. x tejto mej 
práce stal se konec dne 9. měs. Julii l. P. 1677. Na desce datum 1677 a monogram 
Skrbenského. O spise Lukášově J. Th. Müller, Dějiny Jednoty I (1923) 336 č. 13, o 
Skrbenském A. Frinta ve Věstníku Matice opavské č. 25 (1919) 70. Koupeno 1866. 
 
X 832 
SX III G 12 (2 H 2, 415) 
FX ok. 1600. ll. 317. 15,5 x 19 cm, s rytinami, vazba pův. 
TX Bavora ml. Rodovského z Hustířan Řeči filosofické. (Řeči filisofů starých. O 
Zlatodějství od Rodowského z Hustiřan.) 



PX Obšírný obsah podal Ot. Zachar v ČČM. 1899. 244-9 (= O alchymii a čes. 
alchymistech (1911) 209 a d.). Kuncitr, Vl.: Alchymie v Českých zemích. In: Opus 
magnum, Praha 1997, s. 62. Z Březnických. 
Brodský, s. 40 
 
X 833 
SX III G 13 
FX 1649. ll. 52. 15,5 x 19 cm. 
TX Jan Klatovský. Klatovská historie opata Rotomana. 
VX 1-27'. Katolický spisek dogmatický ve formě katechismu. O snech a zdání 
nočním. Co smejšlíš, ó křesťane katholický x (o Kalvíních), žádostiv byl. 
VX 28-52'. Fundací aneb založení i vystavení města Klatov ... sepsané od 
Rotomana, jinak Radomila ... vydaný ode mně Jana Klatovského, městěnína Nového 
Města Pražského. Končí se r. 1630, ostatek chybí. O díle J. Vančura v ČČM. 1913. 
232-43. 
PX Na předsázce datum 1649 a podpis majitele Mart. Václava Maloveckého, 
advokáta klatovského, z r. 1742, pak zápis Fr. X. Hrušky, že knihu dostal od konšela 
Fr. Voříška (srov. ruk. IV B 1). Dar Křížkův 12. V. 1853. 
 
X 834 
SX III G 14 
FX XIX.1 ll. 111. 13 x 19,5 cm, seš. 
TX Ant. Durdík. Výpisky české i německé. 
PX Většinou písně nábožné a něm. básně. Výčet v Č. Zíbrtově Bibliografickém 
přehledu čes. nár. písní 23. 
 
X 835 
SX III G 15 (3 G 7, 572) 
FX XVI. ll. 166. 16 x 19 cm, n. č. ch. i m., st. vazba. 
TX Rorate. 
PX Od l. 154 patriamina, začátek i konec chybí. 
 
X 836 
SX III G 16 
FX 1672. ll. 79. 14 x 19 cm, vazba pův. 
TX Kryštof Bern. Skrbenský. Extract z biblie svaté. 
PX Tit. l.: Extract tento vzat jest z biblie svaté ode mně Kryštoffa Bernarta 
Skrbenského a tuto do tejto knihy vepsaný k učení se a přemyšlování v písmě 
svatým, která obracejí člověka k pobožnosti i poznání vůle boží. K čemuž mně i 
jednomu každému pán Bůh naš dar ducha svatého dáti, a srdce k horlivému 
následování jeho milosti božské spravovali. Monogram a 1672. Od l. 67' německy. 
Tato část začíná: Dr. Christophori Pezelii Bericht von der reformirter evangelischer 
Lehr, a probírá některé otázky dogmatické. Srov. č. 831 a o jiném ruk. těšínském u 
Frinty 73 č. 9. Koupeno 1866. 
Začíná se: O věčnosti žalmu 102. Bože od národu do pronárodu jsou leta tvá jsi 
založil zemi a dílo rukou svých nebesa i onat pominou, ty pak zůstaneš, a leta tvá 
nikdy nepřestanou. 
Končí se: ??? 
79 listů, 8°. 
 



X 837 
SX III G 17 (4 H 23) 
FX 1819. str. 78. 12,5 x 19,5 cm, seš. 
TX Fr. Pacner. O pokoji, válce, řízení a stavu vojenském. 
PX Dar J. L. Zieglera, jenž napřed poznamenal obsah díla i smrt autora, solnického 
magistrátního rady 1827, 27. IX. 1828. 
SX – III G 17 

TX – Paenera, Frant.: O pokogi, wálce a stawu wogenskem. 

pp. (II) 78 

 
X 838 
SX III G 18 
FX XVIII. ll. 8. 11,5 x 19 cm. 
TX Theophrastus Paracelsus. Proroctví. 
PX Z II. dílu spisů z 1532 l. 1690-2. Na předsázce: Ant. Jos. Hlauschek, p. t. rector 
Podhradní. Dar rolníka Jos. Miky v Podolí u Val. Meziříčí 5. VIII. 1876. 
 
X 839 
SX III G 19 (3 G 12, 577) 
FX poč. XVII. ll. 184. 16 x 19 cm. 
TX Písně historické na svátky přes celý rok. 
PX Od Ondřeje po vše svaté. Deskou perg. zlomek lat. výkladu žalmů z XIV. st., na 
ní r. 1618. Na přídeští lat. heslo z 1622 a zápisek uprchlého poddaného o 5nedělní 
vazbě. Jungmann IV. 102 (V.1 89). Srov. V F 46; autor III G 19: Píseň o sv. Ludmile 
(r. 1589). Autorem je Šimon Lomnický z Budče (srov. jeho ruku v 27 D 11). Dar 
berounského měšťana P. Březiny 1819 (K 1, 31). 
SX – III G 19 

TX – Písně historické na svátky přes celý rok. 

1622, ff. 184 

 
X 840 
SX III G 20 (3 G 15, 580) 
FX ok. 1602. ll. 378. 16 x 19 cm. 
TX Katholická postila celoroční. 
PX Datum z l. 204'. Pozdější dodatky z ok. 1609-12 (l. 375, 377). Dar J. Kolára 27. 
IX. 1830. 
srov. V F 46 
 
X 841 
SX III G 21 (2 H 3, 416) 
FX ok. 1680. str. 32, 408. 15,5 x 18,5 cm. 
TX Sborník alchymistický z doby ok. 1680. 
VX 1-31. Knížka o šesterém hnutí Božské maudrosti. První hnutí ... V tomto prvním 
slovu x jedinému buď vzdávána. 
VX 39-84. Krátké poznamenání o tom gruntovním a vysokým kunstu vo archadumia 
proti těm falešným a nevěrným alchymistům 2. deauroetlunapotabili. 3. Tabellae 
smaragdinae claris. Hermetis Trismegisti explicatio Johan. Carlandi Ankli ... skrze 
Jana Schauberta, chymika v městě Nordthausu a. 1600. Část otiskl O. Zachar v 
ČČM. 1900. 321-5. 
VX 84-107. Pravdomluvná Správa o filozofském Athanore a také užitečné užívání 
jeho Hendricha Kundráta Lipského (Lipsko). 



VX 108-241. Correctorium alchimiae Richardi Anglici, t. j. I. Reformací alchymie - 
totiž proměnnost - aneb alchimiji opraviti a strestati ... od Richarda z Engelandu 
sepsaná. II. Rainmundi Luli apertorium et accuratio vegetabilium ... III. Toho krále 
Gebera z Hyspanie Secretum ... vytištěno a zhotoveno v Štrospurgu ... a. 1596. 
Překlad není ukončen a změten s podobnými kompilacemi. 
VX 242-95. Knížka o pravých a gruntovných uměních ... totiž o připravování 
rozličných kovů ohněm i krom ohně podle alchimistského a přirozeného gruntu ... 
přeložená z němčiny J. B. l. 1554, podruhé přepsaná od J(ana) Č(ervenky) M(alíře) 
Z. T. l. 1578 v Hranicích a nyní znovu l. p. 1680. 
VX 295-408. Knížka prubýřská ... na všeliké kovy ... všem mladým horníkům ... 
vydaná. Doplněno odjinud, zdá se, a nedokončeno. 
PX Napřed (str. 2-14) souč. alchymistický slovníček a kalendář, ostatek vyplňují 
pozdější, většinou německé, recepty. Str. 108 psána 15. č. 1681. Jungmann IV. 854. 
Dar protivínského faráře V. Havla 6. X. 1830. 
(alchymie) 
SX – III G 21 

TX – Kratke poznamenanij o tom gruntowním a wy∫okým kun∫tu [Voa]rcha dumia proti těm ffale∫∫nym a 

newěrnym Alchymi∫tům. 

 
X 842 
SX III G 22 (3 G 20, 585) 
FX 1658. ll. 186. 15,5 x 18,5 cm. 
TX Václ. Fr. Mašek. (Sbírka) historijí příkladnejch a strašnejch. 
PX Které jsau vypsány z jedné pěkné pobožné knížky. (1658). Na konci: konec - ode 
mne V. F. Maška, kantora Zásadského, měšťana, rodiče Litoměřického v l. 1658 dne 
6. Nov. Sbírka příhod a anekdot většinou českých z XVI. st. Dar M. Herzogenratha v 
Krušovicích 30. VI. 1825. Novodobý přepis pod sign. II E 28. 
SX – III G 22 

TX – Maška Přjklady a Powjdačky. 

 
X 843 
SX III G 23 (1 J 13) 
FX XVIII. ll. 186. 15 x 18,5 cm, vazba pův. 
TX Sbírka lékařská. 
TX Lektvař, jenž slove morný a složený od paní Kateřiny z Rysmburku a z Voseka. 
Vzíti dyptanu 3 loty x (flastr proti horkosti) přiložit v ty místa. 
PX Obsahem zcela odlišná sbírka od obyčejných komplikací. Na l. 121 spis paní z 
Rožumberka staré, již nebožky. 
(lékařství) 
 
X 844 
SX III G 24 (1 J 16 α,) 405) 
FX 1664. ll. 248. 15 x 19 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Kniha lékařská ... od nejvyžšího ... lékaře M. Podaliria. 
PX Před 900 lety vydaná, nyní pak z těch starých (s)pisů na česko vyložená a 
sepsaná l. 1664. Po lat. předmluvě, podepsané: Joan. Franc. Cruciger: Kapitole 
první. O bolení hlavy. Ale že bolení hlavy z rozličných příčin pochází x (když komu co 
překáží) nos při sobě na krku. Je to rozšířené vydání t. zv. Jádra. Dar J. Kolára 27. 
XI. 1830. 
(lékařství) 
 



X 845 
SX III G 25 
FX ok. 1800. ll. 7. 11 x 18 cm. 
TX M. Tögel. Naučení, jak se má při nadmutí hovězího dobytka ... pomáhati. 
PX Z lásky k Čechům v jejich řeč převrácené. Přiložen něm. originál z 1798 (Praha). 
Dar Dr. J. Fleischmanna 17. XI. 1874. 
Čti: M. Kögel. B. 
 
X 846 
SX III G 26 
FX 1841. str. 204. 11,5 x 18 cm. 
TX Fr. Vlad. Hek. Obsah Aktů Jednoty bratrské t. zv. foliantů ochranovských. 
PX Na konec též obsah ruk., dnes rovněž ochranovského, popsaného J. Gollem v 
ČČM. 1876. 733-43, tehdá však obsáhlejšího. Dopsáno v Nízké Lužické 30. z. 1841, 
věnováno museu 14. VII. 1842. Srv. J. Volf ČČM. 1914. 408, A Jirásek, Spisy XXXIX, 
194 a B. Souček v Reformačním sborníku I (1921) 48, jakož i J. Jakubcovo vyd. 
Hekových spisů III, 1924. 
SX – III G 26 

TX – Ochranovský archiv. 

PX – Viz: Archiv. Viz též: Jednání II B 3. 

 
X 847 
SX III G 27 
FX ok. 1790. ll. 24. 11 x 17,5 cm. 
TX Jan Záhorský ze vsi Krámcu. Pronostika. 
PX Neb hádání dle časův a dní vypsaných, kterak spusob a počasí celího roku na 
vánoce můž poznáno býti. Od l. 5. Dříve hospodářské záznamy z 1790-6 a o počasí 
r. 1790. 
 
X 848 
SX III G 28 (5 E 38) 
FX 1620. ll. 66. 14 x 18 cm, vazba st. 
TX Mik. Dačický z Heslova. Prostopravda. 
PX Autograf. Vyd. Ferd. Strejček ve Světové knihovně. Koupí od Jos. Šollína 1852 
(ČČM 1907. 264). 
PX Dne 31. října 1946 zakoupen druhý exemplář Dačického Prostopravdy, rovněž 
autograf, postavený na sign. XVIII C 90. Nové vydání Eduard Petrů a Emil Pražák 
v živých dílech minulosti, sv. 9, Stát. nakl. krásné literatury, hudby a umění. Praha 
1955. 
 
X 849 
SX III G 29 
FX pol. XIX. ll. 16. 11 x 18 cm. 
TX (Jonáš Záborský). Slovenskje Iskrice. 
PX Autor nikoliv Záborský, nýbrž Samo Bohdaň Hroboň ? Tak soudí Frl. 
Kleinschnetzová: Sloven. rkp. v Českom krajinskom muzeu v Prahe, Let. Mat. 
Slovenskej 13, 1920/21, s. 42. (Gr.) 
 
X 850 
SX III G 30 
FX 1658-60. ll. 198. 15 x 17,5 cm. 



TX Kancionál exulanta Jana Martinů ze Stanového. 
PX Na l. 125: Písně tyto chval Božských v rozdílnostech písní jiných sebrané ... 
shromážditi sobě i mým potomkům sem dal ... Jan Martinu z Stanového, vyhnanec J. 
Krysta ... v své exilii v Ecdorfu mezi Městy Markalisy a Lau(b)nem l. P. 1659. Začátek 
chybí, první píseň má č. 123, notování jen zřídka. Jediný větší celek jest oddíl mešní 
(od začátku) a nešpor český (l. 81-94), řada písní s udáním data (l. 95, 109', 188). L. 
92' psán 1658, l. 99 r. 1660. Z ev. fary v Libštátě dar stud. Lad. Tůmy 16. X. 1894. 
 
X 851 
SX III G 31 
FX poč. XIX. ll. 8. 12 x 18,5 cm. 
TX Pobožnost neb vraucné uctění pěti ran ukřižovaného Ježíše Krysta. 
SX – III G 31 

TX – Pobožnost neb wraucné uctení Pěti Ran Ukřížowaného Gezisse Krysta za sstastné skonaní. 

 
X 852 
SX III G 32 
FX XIX.1 40. 21 x 17 cm. 
TX K. J. Erben. Sládci. 
PX Srv. ruk. I D 17. 
 
X 853 
SX III G 33 
FX XIX.1 str. 522. 11 x 18 cm, vazba pův. 
TX Sborník přepisů písmáka Jos. Procházky. 
VX 1-200. 1-148. Přepis kutnohorského tisku z 1790 (Jungmann VI. 1282): Psaní 
aneb klíč, zdržující v sobě slova svatá evangelická k mládeži o velikém 
blahoslavenství takových dítek a mladých lidí, jenž se časně k Bohu obracejí ... Od 
věrného služebníka Páně psané, nyní něco kračeji do českého jazyka uvedeno etc. - 
Jana Amosa Komenia dvojí kázání I. vánoční ... II. Postní. 
VX 148-64. (Jos. Salatnay). Zahrádka dítek dobrých, obsahující v sobě nový 
katechismus náboženství křesťanského evangelicky-reformovaného. Přepis tisku z 
1832 (Jungmann VI. 1855). 
VX 165-293. (V. R. Kramerius). Všeobecná kronika světa pro školy zřízená. Přepis 
tisku z 1820. Jungmann. VI, 973. 
VX 294-322. Přepis II. a III. části modliteb a zpěvníku z r. 1835. Kvítky Bohu milé a 
vzácné. - Zpěv libý a rozkošný aneb písně školní a kostelní. 
PX Tisky určil Jos. Kalousek. Dar uč. Jos. Krále 8. II. 1895. 
 
X 854 
SX III G 34 
FX 1848.ll. 124. 10,5 x 17,5 cm, vazba st. 
TX Sborník letákův a přepisů písmáka Jos. Procházky z r. 1848. 
VX Píseň pro kralovéhradeckou národní stráž. Dle Fr. Feldenhauera, gardisty, od 
Ant. Ládmana. 2. ll. tisku. V Hradci Kr. 3. dub. 1848. 
VX (Starý Táborita). Pláč a nářek koruny České. V Praze u B. Stýbla str. 15. O spisku 
Jos. Pešek v Nár. listech 1924 z 27. I. 
VX Fr. C. Kampelík. Plán a stroj bývalé ministerské vlády, který práva i svobody 
národův hanebně potlačoval. V Praze u J. Spurného 1848. Pouze 16 str. 
VX 1-20. Vejtah z dvanácterého Sibiliného proroctví v píseň uvedené o 
předpověděné skáze českého království ... Vytištěno nejprv v Kozmenicích, nyní 



zase v Litomišli přetištěné a nyní vypsané v Pekle od Joz. Prochásky 1848. Na konec 
též: Nábožná píseň v nově složená od Václava Váně z Jesenic na panství 
Poděbradském. 
VX Dr. Kampelík. Hněv mateře Prahy čili zpráva Čechoslovanům daná, jak 
občanstvo 10. května (1848) ... základní články udělené konstituce bránilo. V Praze u 
B. Stýbla str. 23. 
VX 21-39. Přepis první pražské petice, ústavy Pillersdorfovy a letáku o revoluci 
vídeňské z 26. května 1848. 
VX 40-4'. Novinárna vrabců vrabce, v nichžto každí z nich mluvý, jak mu zobák 
narostl. V Praze u B. Stýbla (1848) 
VX 45-50. Vyhláška královéhradeckého komisaře proti pověstem o bouři v Praze z 
16. č. 1848. 
VX 50'-7'. Prostonárodní ponaučení o všem, čehož stranny konštituce a volení na 
říšský sněm ve Vídni znáti potřebí jest. Od výboru měšťanů národní stráže a 
študentu vídeňských ... Z c. k. dvorní knihtiskárny. 
VX 58-60. Vyhláška L. Thuna o odložení sněmu zemského z 2. červce 1848. 
VX 60'-2'. Císařské vyhlášky o přesídlení dvora do Olomouce z 18. října t. r. 
VX 63-78'. Slovo k občanům českým (o konstituci K. Havlíčka). Kabinetní list z 8. 
dub. Pillersdorfovo provolání proti bouřím pražským z 17. č. 
VX II. 79-90. Havlíčkův článek proti pastýřskému listu biskupů rakouských z 3. čce 
1849. Polit. spisy (vyd. Tobolka) II, 606. 
VX III. 91-124. (Jana Češky) Příkladné řeči a naučení užitečná, vybraná z kněch 
hlubokých mudrců. Přepis vydání F. F. Procházkova z 1786. 
PX Předsázkou povolení litomyšlského úřadu J. Procházkovi, vykládati zboží 
kramařské na trhu, z 1819. Dar téhož dárce. Jos. Král 
 
X 855 
SX III G 35 
FX XVIII/XIX. ll. 53. 11,5 x 17 cm, vazba st. 
TX Sborník lidových proroctví písmáka Jos. Procházky z Pekla. 
VX 1-5'. Výpisek z proroctví Koterových. 
VX 6-7. Proroctví na l. 1792-1800, nalezené v Paříži. 
VX 7'-10. Píseň o králi Marokánovi. Poslechněte všicky nyní x druhý vostane spat. 
srv. ruk. V E 81. 
VX 10'. Počátek písně o Antikristu z r. 1745. 
VX 13-6'. Píseň Maří Magdaleny. Ženu silnou, dobře spořádanou x v nebi přebývání. 
VX 20'-53'. Recepty lékařské a barvířské z 1796-1801. 
PX Každá památka z jiné doby. Na přídeští zápisek o nar. (Procházkovy dcery) 
Francky v Borovnici 1805. Srv. J. Kalousek v Čes. Lidu V. 26. Dar téhož (Jos. Král). 
 
X 856 
SX III G 36 
FX XVIII/XIX. ll. 11. 12 x 18 cm. 
TX Masnoiie. 
PX Pěkná kněžška, v níž jsau všeliké krásné kausky ... Zaklínací knížka. 
 
X 857 
SX III G 37 (4 H 1) 
FX poč. XIX. ll. 9. 12 x 18 cm. 
TX Johan Korselt. Chvála stvořitele. 



PX Čtyřicet čtyři sloky. Z pozůstalosti Fort. Duricha. 
 
X 858 
SX III G 38 
FX XVIII/XIX. str. 2-47, s obr. 
TX Modlitby a zaklinadla. 
Sbírka zaklinadel a prostředků zaříkacích. fol. 23 
 
X 859 
SX III G 39 
FX XVIII. ll. 18. 11,5 x 18cm. 
TX Sborník historických písní XVII. stol. 
PX Jest zde píseň o Harantovi (vyd. Č. Zíbrtem ve VUS 1894. 13-5), píseň laučící se 
jedné bohabojné panny do kláštera, píseň o Valštejnovi (vyd. t. 10-2) a píseň k 
děťátku Ježíškovi, podepsaná F. M. Streker. Ostatek vyplňují lat. a něm. slohová 
cvičení studentská pozdější. Dar Jos. Antona z N. Paky 26. IV. 1895. 
 
X 860 
SX III G 40 
FX 1821. ll. 16. 11,5 x 18,5 cm, seš. 
TX Výpis z Royko-Stachovy Historie sněmu kostnického (II. 166 a d.). 
PX Z tisku z r. 1783 (Jungmann VI, 1763 c.). 
Royko Kašp. Viz. Dekret sněmu Konstanského o přijímání pod jedním spůsobem. 
Přeps. l. P. 1821. fol. (16) 
 
X 861 
SX III G 41 
FX 1830. ll. 33. 11,5 x 18,5 cm. 
TX Přepis tisku: Immanuel (Liberda Jan). Harfa nová z r. 1732. 
PX Jungmann V. 131. Dar Jos. Jirečka. Psáno dne 10. srpna léta Páně 1830. Autor, 
podepsaný jako „Přepisowatel: Milownik slowa Božiho“, je neznám. 
 
X 862 
SX III G 42 
FX 1787. str. 196. 11 x 18 cm. 
TX Jan Václ. Bělohaubek. Kniha rozličného umění zemokořených aučinků. 
PX Z dobrých a herbář od učených authorů sepsaná a nyní r. 1787 od J- V- B-, 
bejvalého sládka v Slaupně, založená. Vzadu tit. l. přepisu vlaského tisku milánského 
z 1768. Dar spisovatele Fr. Řehoře 29. V. 1896. 
 
X 863 
SX III G 43 
FX 1779. ll. 16. 11 x 18 cm, váz. 8° 
TX Proroctví jednoho mládence od narození slepého. 
PX Na předsázce: Knížka proroctví, patřící Matějovi Janovi Raušovi a přepsaná r. 
1779. na Horách Březových. Otiskl Č. Zíbrt ve Svět. knih. č. 1154. 28-37. Dar 
zemského výboru 8. VII. 1898. 
 
[X 864] 
[SX III G 44] LA varia 



FX 1859. ll. 32. 13 x 18,5 cm, pův. vazba. 
TX M. Hrubý. Pomněnky. 
PX Sbírka básní a drama Eliška, připsané advokátovi Em. Daníčkovi. 
 
X 865 
SX III G 45 
FX XVIII. str. 5, 108. 11,5 x 18,5 cm, vaz. st. 
TX Sedm klasův plných ... t. j. pobožnost ... k uctění sv. Vincencia Ferreria. 
SX – III G 45 

TX – (Modlitby.) Sedm klasův plných hojnosti ourody božské oplívajících. T.j. Pobožnost 

sedmi pátků k uctění sv. Vincencia Fer[t]eria. 

pp. 108 

 
X 
SX III G 46 
FX 1864. 
TX Hynek Vacek: Obřady při pohřbech. 
 
X 
SX III G 47 
FX 1841. 
TX Zápal lásky Boží (modlitby). 
 
X 
SX III G 48 
FX 1651. 
TX O štěpování. 
FX – 10x15 cm. 1651, ff. 35 

PX – Počátek f. 1a: Registrum aneb poznamenání … . Konec f. 35b: … Konecz Knížky této 

 
X 
SX – III G 49 

FX 1852. 
TX – Písně. Sborníček Ferdinanda Horáka. 

FX – 10x17 cm. 

1852, ff. 22 

PX – 1 list volně vložený, psaný kurentem. Počátek f. 1a: Ze zpěvoher. Kouzelná flétna …. Konec f. 22b: … 

Konec IIho dílu. Žák 7. XII. 1852. Ferd. Horák. 

 
X 
SX – III G 50 

TX – Lidové lékařství. 

XVII. st., ff. 74 

FX – 9,7x1502 cm. 

PX – 1a: Negprwe Proti dnie, ktera bywa w hlawie ...  74b: budess miti wybornj Ingaust aneb 

Czernidlo. Přepsáno pravděpodobně z nějakého soudobého tisku, jak o tom svědčí převzatá 

písmena na označení tiskových archů. 

PX – Dar Karla Procházky z Prahy-Břevnova dne 16, ledna 1939. 

 
[X] 
[SX III G 51] Přestaveno na III G 50, jejíž je součástí. 
FX XVII. 



TX Lidové lékařství. 
 
X 
SX III G 52 
FX 1833. 
TX Jádro od všech modliteb. 
 
X 
SX III G 53 
FX XVIII. 
TX Lidové lékařství. 
TX – Lidové lékařství. 

FX – 10x16 cm. XVIII. st., ff. 42 

PX – Počátek list 1a: Tomu kdož zymniczy ma ... 

PX – Konec list 42b:  ... trank, bukwicz 

 
X 
SX III G 54 
FX 1809. 
TX Zápal lásky Boží. 
 
X 
SX III G 55 
FX 1850/70. 
TX Písně. [Lidový zpěvník.] 
PX Dar Přemysla Pittra z Prahy XI., 28. VI. 1949. 
1a Swornost jest ta mocna paska 

x 54b aby ho po smrti v kultuře našli. 

Rkp.; pap.; ll. 54; 1850-70; 10,2x17 cm; kurs.; pkž. Lidový zpěvník z poloviny 19. stol., 

později v době vlády Schmerlingovy jinou rukou dopoisovaný (srovn. f. 54b Novočeská a na 

zadním přídeští Parlamenty). Na předním přídeští podpis Johann Krtek a na f. 1a Jan Pitter. 

Na hřbetě vytlačen titul Písně a znak českého lva. 

Dar řed. Přemysla Pittra z Prahy XI, U olšanského rybníka 1836, 28. června 1949. 

1882 K-49 

 
X 
SX III G 56 
FX 1839. 
TX Wýbor neylepssich katolických modliteb sepsané pro Annu Hegdowau. Leta Páně 

1839. 

2a Modlitby rannj. We gménu Otce y Syna x 64b wykonala, což sem uminila. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 64; 1839; 11,3 x 17 cm; kurs.; kž. Rámec titulního listu bohatě zdoben 

jednoduchými barevnými ornamenty. Ve čtyřech stranách tak vzniklého obdélníka uprostřed 

písmena Anna Hejdová z Mutějovic u Rakovníka. V dalším textu barevně zdobeny ornamenty 

názvy modliteb a jejich iniciály. Desky nesou prostý tlačený ornament obdélníkový, v jehož 

středu je jméno další držitelky modliteb Maria Hegdowa. 

PX Dar A. Kinčilové z Prahy XIX., Velvarská 51, 26. VII. 1949. 
3151 K-49 

 
X 



SX III G 57 
FX XIX1. 
TX Katolické modlitby. 
1a …mohaucy Pane, Synu gednorozený, Gežissj Kryste : x 40b Nyní se modlí na 
straně 3, 56, 60, 81, 90 a 96. 
Rkp.; pap.; 11.40; XIX1 ; 10,8 x 17,8 cm; frakt., kurs.; t.Lidové modlitby. Zdobeny 
perokresbou a ručně kolorovány červenou, zelenou a žlutou barvou. Větší obrázky 
na f.5b, 11b, 18b, 20b, 22b, 28b, 37b. Také text barevně orámován. Torso podle 
původní paginace chybí začátek i konec, str. 1 - 15, 24 - 27, 92 - 93, 102 a další. na 
f.1a ex libris Knihovna Karla Jar. Obrátila 2686. 
Koupeno od řed. Karla Jar. Obrátila v Praze - Košířích 5.2.1944. 
2892/44 
 
X 
SX III G 58 
FX XIX. 
TX Pobožnost katolického křestiana. 
3a We gmenu ukřižovaného Pana Gežisse X 42a Gak se otec nad swým… 

Rkp.; pap.; ll. 42; XIX 1. pol.; 11,5x19 cm; frakt.; Lidové modlitby z první pol. XIX. stol. 

Výzdoba provedená pérokresbou ručně kolorována, zvláště pěkně titulní list na f. 2a. Torso, 

opkračování ztraceno. Na f. 1a přípis1ster Bogen a exlibris Knihovna Karla Jar. Obrátila 

8756. 

Koupeno od řed. Karla Jar. Obrátila v Praze-Kšířích 5. února 1944. 

557/44 

 
X 
SX III G 59 
FX 1783. 
TX Zlaty Nebesky Kljč. 
III G 59 

Zlaty Nebesky Kljč. Nowe Modlitby k wyswobozenj Dussy Oczistcowych dobře pohodlně. 

Při tom take Rannj, Wecžernj při Mssy Swate, před a po Spowědi, před a po přigymanj 

Welebne Swatosti Oltařnj s Připogenjm Rozlicžnjch Modliteb. A to k obzwlassnjmu Užiwanj 

Pobožnmeu Ženskemu Pohlawj pro Alžbětu Nowakowau. Datum 16.Maje Ao.1783. 

5a Nebe – Kljcže djl Prwnj. Obsahugicy Rannj, Wečernj x 93a do wěcžne slawy Uwedsti 

racžil. Amen. 

Rkp.; pp.; 11. 94; 1783; 11.7 x 18.3 cm; kurs.; kž. Lidové modlitby s výzdobou titulního listu, 

názvu jednotlivých oddílů i iniciál kapitol v barvách zelené, rudé a modré. Jako frontispice 

titulního listu vlepen dřevoryt sv. Trojice. Před titulním listem připsány modlitby majitelkou 

rukopisu s jejím podpisem Alžběta Nowákowá a incipitem We gmenu Otcze y Syna y Ducha 

Swateho. Vazba barokní kožená s tlačenou ornamentální výzdobou. 

Koupí od Josefa Urbana, bytem dvůr Jestřábí, Černá v Pošumaví. 10. prosince 1952. 

K 619/52 

ll.94; 

 
X 
SX III G 60 
FX 1851. 
TX Píseň o milostiwém Létě. 
2a Pospěwugme Hospodinu, Stwořiteli swému X 7b Deg nám milost. Amen. 



Rkp.; pap.; 11,8; 1851; 9,8 x 17 cm; kurs., frakt.; t. Na úvodním fol. 1a frakturou Tato knjsska 

náležegjcj pro mě Karoljnu Budinskou z Počedělic. Pod ukončením textu Psáno dne 26. 

čerwna 1851. Descriptum: W. Menssiim. Na fol. 8a Detallende a Geneve W. W. L. Snad opis 

nějakého drobného tisku. Na předním přídeští razítko Knihovna Karla Jar. Obrátila 8362. 

Dar řed. Karla Jar. Obrátila z Prahy-Košíř dne 19. května 1943. 

3077-43 

 
X 
SX III G 61 
FX pol. 19. st. 
TX Hanka, Václav: Ruční katalog Rukopisůw, slovan. odd. 
III G 61 

Hanka, Václav : Ruční Katalog Rukopisůw, slovanského oddělení i inkunábulí českého 

Museum v Praze.  

ll.227; pol.XIX.stol; Nejstarší katalog knihovny Národního muzea, pořízený V.Hankou. Na 

obalovém zadním listě poznamenal Hanka tehdejší stav knihovny “V maji 1851 tištěných knih 

26.586 svazků, rukopisů 1.182”. V katalogu však zachyceny i knihy časově pozdější z 50 tých 

let XIX.stol. 

14b Acta collegii sanctorum omnium 1589 7 A 14 x 174b Zywot sw. Filomeny. Lw. 
1837 16 E 26. 
Rkp.; pap.; ll.227; pol. XIX.stol.; 12,7 x 19,3 cm; lat., azb.; pův. kž. Nejstarší katalog 
Knihovny NM pořízený Václavem Hankou. Na titulním listě původní razítko musea. 
F.14b-44a nejstarší katalog rukopisů a inkunábulí, f.82a-174b katalog slovanských 
tisků. Na obalovém zadním poznamenal Hanka tehdejší stav knihovny „ V mají 1851 
tištěných knih 26. 586 svazků, rukopisů 1. 182 “. v katalogu však zachyceny i knihy 
časově pozdější z 50 tých let XIX.stol. Původní sign. rukopisu 8 C 47, na desce 
označen sv.XIII. 
Převzat z Hankovy pozůstalosti v literárním archivu NM 23.7.1953. 
3472-53 
 
X 
SX III G 62 
FX 1827/30. 
TX Hanka, Václav: Kapesní katalog. 
III G 62 

Hanka, Václav : Kapesní Katalog ku potřebě při pražských licitacích menších, kdež žádných 

katalogů tištěno není. 

ll.228; 1827-30; původní katalog až po fol.155a. Od fol.155b-201s Supplementum I-IV z let 

1827-30. Na fol.226a Sněmy morawské z let 1593-1825. 

Kapesní katalog ku potřebě při pražských licitacích menších, kdež žádných katalogů tištěno 

není. 

14a Abano Petri de Conciliator differ. philos. et med. x 226a č.n.1817, 1818, 1819, 1821, 

1823, n. 1825.  

Rkp.; pap.; ll.228; 1827-30; 12,7 x 19,3 cm; lat.; pův. kž. Na fol.13a další titul rukopisu 

Catalogus librorum impressorum Bibliothecae Musei Nationalis Bohemici 1827 die 24 

Februarii s okrouhlým exlibris s českým erbem a textem Muesum Národnj. Původní katalog 

až po fol.155a. od fol.155b-201b Supplementum I-IV z let 1827-1830. Pak 24 listů 

prázdných, až na fol. 226a Sněmy morawské z let 1593-1825. Původní signatura rkp.8 C 48 a 

na desce označen sv.XIV. 

Převzat z Hankovy pozůstalosti v literátním archivu NM v červenci 1953.  



Nejstarší katalog knihovny Národního musea pořízený Václavem Hankou. 

3473-53 

 
X 
SX III G 63 
FX 1812. 
TX Každodenní Oběť Bohu. A nebo Modlitby Katoliczkez Pisma Swateho Witažené. 
Pro mne Jachima Skaliczkého z Nr.11 wypsané 1812 dne 1. Febru(arii). 
3a modlitby Rannj. poděkowanj za nocžni odpočinutj x 94b nás pod swau Ochranu. 
Amen. Finis. 
Rkp.; pap.; 11.94; 1812; 12 x 18,2 cm; kurs; pův. kž. Na rubu titul. listu úvodní 
formule Jáchyma Skalického, jehož jméno „ Joa.Skalicky “ v ozdobném záhlaví 
nahoře, „ Tyto modlitby gsau wipsane ode mnie Joachyma Skalickeho k wětssy cti a 
Chwale Božy.. “ Modlitby ozdobeny jednoduchou perokresbou a rumělkou. Na fol.1a 
„ Kaupyla sem ga tito Modlitby od Joachima za 2 Fr. ( floreny ) 1814 dne 6. března. “ 
Na předním i zadním přídeští zápisy Antonína Skalického o počasí r. 1814 a 1819.  
Podle zmínky o Lanškroupu možno soudit, že modlitby vznikly ve východních 
Čechách. Jednoduchá otřená empírová vazba. Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 
2, dne 3.9.1952. 
387/52 
 
X 
SX III G 64 
FX 1807. 
TX Modlitby Křesťansko-Katolické : gak rannj, tak též při Mssj swate; před i po 
Spowiedj, před y Po přigjmanj, též s rozličnymi Modlitbami spogene. psanj leta Panie 
1807.  
3a Modlitby Rannj. We gménu Pana nasseho x 64b y wečne oswobozena byla. 
Amen. 
Rkp.; pap.; 11.66; 1807; 12 x 18,7 cm; frakt.; kurs.;pův.kž. Na fol.65a poznamenáno 
rumělkou a zelenou barvou „ Tito Modlitby naležegj Maryi Charwatowy w 
Kormanskeych Žehrowycych : kdyby niekdo miel nagjti, ať ge nawrati Ano [!] 1807 
Domini : Jednoduchá lidová výzdoba malovánkami. Názvy a počátky kapitol 
provedeny rumělkou. Na deskách červenou koží potažených v obdélnících empirová 
výzdoba s ozdobnou vázou uprostřed. 
Koupí v ant. Kniha A 4 v Praze I, Karlova 2, dne 19.3.1954. 
3070/54 
 
 
X 
SX III G 65 
FX 1819. 
TX Reczepis, Oprawdiwy tento Reczepis pro Końsky, tež y howezy dobytek, z hlawního 

Werbaře wytaženy a na mnohich Mystech Skusseny gest 1819. 

2a Znameni dobreho koně. Neyprwe wědeti X 12a-b a na předepsany Spusob pokračug. 

Rkp.; pap.; ff. 16; 1819; 11,2 x 17,7 cm; got. kurs.; t. Od fol. 13a další listy prázdné. Lidové 

koňské lékařství. 

Koupí od Dr. Otty Seydla v Praze-Vinohradech, Budečská 6, dne 10. června 1957. 

5307/57 
 



X 
SX III G 66 
FX 1815. 
TX Groh, Jan Nep.: Wýborné Duchownj Cwjcženj. 
III G 66 

Groh, Jan Nepomucký : Wýborné Duchwnj Cwjcženj aneb Katolicke Modlitby, k Užitku 

wssech Kržestianů na Swětlo wypsana od Jana Nepomuckyho Groh, zaslaužilýho Kazatele. 

1815?; ff.59+2; na vloženém listě připsána modlitba k sv.Josefu. 

4a Modlitby Rannj. Když se ( ze ) Sna probudjss x 57b Syn Buch Duch Swatý, Amen. 
58a-2 Registrjk. 
Rkp.; pap.; 1815,; ff.59. (2); 17,8 x 11,7 cm; frakt, kurs.; kž. Na titulním listě připsáno 
1815-1875. Nemůže jíti o životopisná data autora tisku, jehož má být dílo opisem, 
neboť ten zemřel r.1786. První rok snad údaj o vzniku rukopisu. Vložen obrázek P. 
Marie ze sv. kopečku s označením rytce Farkass sc. Viennae, Ollmütz b.M.Faltus. 
Pochází asi od maďarského rytce Józsefa Farkasse, který žil v první pol.19. stol. 
nejprve v Pešti, pak v Bratislavě. Na vloženém listě připsána modlitba k sv. Josefu. 
Na hřbetě a deskách jednoduchá empírová tlačená výzdoba s křížkem na přední 
desce. Na hřbetě vytlačen nápis Modlitební kniha. Na f.1a zašlé razítko, 
redemptoristické koleje u sv. Kajetána v Praze, na f.2a razítko „ Kolej redemptoristů 
ve Staré Boleslavi. “ 
Do přírůstků Knihovny NM zapsán 3.9.1959. 
3471-59 
 
X 
SX III G 67 
FX 1696. 
TX Košetický, E. J.: Tato Knížka. 
Tuto knížku přepsal a s pomoczy Boži zhotowil Pr. Evermodus Georgius Kosseticzky, Sacri 

et Canonici Ordinis Praemostratensis Conventus Strahoviensis Senior. W Praze na Strahowie 

7. Martii Ao. 1696. 

2a Tento spis Oznamuge o hrozne Walcze, kteraž se Leta Panie 1618 w Cžeske Zemi zacžala 

x 214b W Praze na Strahowie 7. Martii Ao. 1696. 

Rkp.; pap.; 1696; ff. 215:, 19.5 x 16.5 cm; got. kurs.; pův. kž. Na předním přídeští pozdější 

finanční záznamy o jednotlivých osobách. Pro název rukopisu, který je na konci nazýván 

„knížkou“ a v incipitu „spisem“, razil Ferd. B. Mikovec a po něm Jireček název Památní 

kniha. Podle Mikovce Košetický jej sepsal pro „Františk Bollinga Ostrovského, všech panství 

knížete z Lobkovic vrchního hejtmana“ (srov. o tom zmínku v rukopise na f. 188b). Zde uvádí 

Košetický, že při sepsání knihy použil také svého materiálu zapsaného v II. svazku jeho 

Quodlibetu, který je dnes chován ve Strahovské knihovně. Spis je velmi cenný tím že 

Košetický, který žil v letech 1630 – 1700, mohl být u řady událostí jejich očitým svědkem 

nebo je znal z přímého vyprávění pamětníků. Rukopis býval v majetku spisovatele Ferd. B. 

Mikovce (zem. 1862), pak sběratele V. Dvorského, jehož razítko je na předním přídeští i na 

fol. 215b. Po Dvorském jej získal průmyslník dr. Kruliš-Randa. V jeho knihovně měl sign. 8 

G 19. Záznam o vpádu Švédů na Hradčany na f. 86b - 89a vydal F. B. Mikovec. Lit.: Ferd. B. 

Mikovec, Švédové na Strahově, Lumír 1851, str. 643 – 644, Jos. Jireček, Rukověť I, str. 399. 

Darem dr. Otakara Kruliše-Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 12. května 

1952. 

4117-52 

III G 67 



Kašetický, Evermod Jiří  : Tuto Knížzu přepsal a s pomoczy Boži zhotowil Pr.Evermordus 

Georgius Kosseticzky, Sacri et canonici Ordinis Praemonstratensis Conventus Strahoviensis 

Senios. W Praze na Strahowie 7. Martii Ao.1696. 

ff.215; 1696; patrně sepsáno pro Františka Bollinga Ostrovského, všech panství knížete z 

Lobkovic vrchního hejtmana. 

 
X 
SX III G 68 
FX 1845. 
TX Písně české w Praze 1845. 
1. 1a-126a Písně české. 3a Pějte mocně, ať se ozwau X 126a A s ním dobrau hodinu. 

2. 126b-136b Werbař. 126b Cheledonis Kamen z Břicha Lasstowcyho x 136b dobry Pořizeny 

a Statně se wratiss. 

Rkp.; pap.; 1845; ff. 200; 18,5x12,5 cm; got. kurz.; vazba kž. empirová, na hřbetě nápis 

ůČeské písně“, zlatá ořízka. Před tiulek připsána na obalový list a f. 1a-b píseň „Gako 

Waršawanka: Má milenko Přeupřimna“. Od f. 137 listy prázdné. Na zadním přídeští rodinné 

záznamy rodiny Hruškovy z pol. 19. stol. Rukopis byl pod sign. III ll. J. 6 v Langrově 

knihovně v Broumově. 

Konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 12. 

července 1961. 

D 3158-61 

 
X 
SX III G 69 
FX XVIII. 
TX Lidové lékařství. 
3b Ambrožka. Moc gegí obzwlasstní x 61b (str. 119) pozorug ale, aby ta… 

Rkp.; pap.; 18. st.; ff. 61; 17,5 x 10,5 cm; got. kurz.; frakt. pův., kůže s prkénkových desek 

ořezána. Původní sránkování (1-119) od f. 3b-61b. Torzo, konec vytržen. Nejprve abecedně 

léčivé rostlin a jich použití, pak různé přípravky a krmě pro nemocné. Podle f. 1a „Věnoval 

František Šimek, rolnik, Rozseč č. 39“. 

Dar MNV v Kunštátě ze zrušeného místního muzea 9. září 1961. 

D 3307-61 

 
X 
SX III G 70 
FX XVIII. 
TX Zpěvy při pohřbech. 
1a Kwilitiť nemá pržiliss cžlowěk pobožny x 94b prospěwowati, Zdrawa buď Marya. 

Rkp.; pap.; XVIII.; ff. 94; 20x17 cm; kurz.; pův. pkž. Název ma hřbetě. Na předním přídeští 

„Ex libris: Vladimír Dvorský“ s portrétem archiváře Fr. J. Dvorského (1839-1907) a sign. 

Dvorského knihovny 48 B. V. Barevené iniciály provedeny lidovou ornamentální výzdobou. 

Podle přípisku na okraji f. 94b „Sedum Žalmů-Ey giž se od“ se zdá, že zpěvník byl svázán 

jako torzo a původně měl ještě pokračování. Vložena píseň „Píseň velmi potěšená a 

příkladná“ z r. 1582, pořízená opisem z arcibiskupského archivu v Praze. Z knihovny 

Dvorského se dostal rukopis přes Zinkovu aukci (srov. záznam na obalovém listu) do 

knihovny pražského průmyslníka dr. Kruliše-Randy (sign. 8 G 20). 

Darem Dr. Otakara Kruliše-Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea dne 23. prosince 1961. 

9711-52 



 
X 
SX III G 71 
FX poč. 19. st. 
TX Proroctví slepého mládence. 
1a Czysarz Karel IV., král Czeský X 7b ať gim swjti w pokogi. Amen. 

Rkp.; pap.; poč. 19. st.; ff. 8; 19x12 cm; kurs.; pkž. Na f. 8a-b připojeno Nowe Sepsanj a 

dokonalá Skussenost… to gest Pranostyka. 

Dar Judr. Václava Ryneše z Prahy 4, ul. mikuláše z Husi 16. března 1962. 

2842-62 

 
X 
SX III G 72 
FX pol. 19. st. 
TX Sborník, obsah. přednášky a divadel. hry. 
Sborník, obsahující přednášky z chemie a matematiky a dvě divadelní hry. 

1a vlastnosti chromu. Jest bílý jako cín x 86b Nyní si prohlíží stav boháčů. 

Rkp.; pap.; pol. 19. stol.; ff. 86; 19x12,5 cm; lat.; ppl. fol. 21 z větší části utrženo. Původní 

paginace neúplná. Na f. 27b-52b divadelní hra Porouchané hodinky aneb Nepokoje v rodině 

bez udání jména autora a na f. 53b-67a  divadelní hra Mluvící pudl. Fraška se zpěvy ve 2 

jednáních od Vladislava Z. … Na f. 53a torzo hry Neblahé osudy děvčete. Veselohra ve 2 

jednáních od W. Mertla s podpisy V. Mertla. Při zadním přídeští vložen dvojlist s přednáškou 

z botaniky a lístek s torzem a podpisem Mert. na zadní přídeští podpisy tužkou J. Mert ze 

Stupna. Podle sdělení majitelky šlo o jejího prastrýce studenta Václava Mertla. Poloplítěná 

vazba na přední desce štítek s textem „V. R. Lučba“. 

Koupí od Anny Nové z Plzně, Jiráskovo nám. 6, dne 25 října 1965. 

9175/65 

 
X 
SX III G 73 
FX poč. 19. st. 
TX Zápal Lasky Božj dussi wywolenych aneb Modlitby Katolické k prawému užíwánj gak 

ráno tak y u wečer, tež při mssi a swate zpowiedj, s ginými mnohými pobožnými modlitbami 

doplniene. 

2a We gménu Boha Otce, který x 71a Gežjsse Krysta s Spasytele nasseho. Amen. 

Rkp.; pap.; poč. XIX. st.; ff. 72; 18,5 x 10,5 cm; Got. kurz.; pův. kž. vazba. Pěkná lidová 

malířská výzdoba. Na f. 72a-b rodinné záznamy z let 1836-1918. 

Dar Vladimíra Otty z Prahy 1, Myslíkova 28, dne 13. března 1967. 

2679/67 
 
X 
SX III G 74 
FX 1772/87. 
TX Vavák, F. J.: Weybor o Rozlicznosti gak starodawni tak niniegssi Mjnce neb Peniez, 

zde w Czechach užiwanych z Rozliczných knieh a Pamietj vytažený od Frant. J. Wawáka 

Mjlcžickeho: 1772 w Miesici Juni. 

2a 1772 Wyswietlenj, Stare Mince Cžeske x 9b Korunowěy tolary 2 fl. 2 kr. inde 2 fl. 14 kr. 

Rkp.; pap.; 1772/87; ff. 9; 17x10,5 cm; got. kurz.; vazba moderní s nápisem ůFrantissek Jan 

Wawák 1772“ na přední desce. Listy Vavákova spisku složeny do desek nesvázané. Na f. 7b-



8b pérokresby mincí, Na f. 1b záznam vydavatele Vavákových pamětí J. Skopce „Koupil 

jsem od p. O- Mikše z Mnichovic čp. 131 (za 70 kč) 10/7 1935 J. Skopec.“ 

Koupí z antikvariátu Kniha, Praha 1, Karlova 16, 19. prosince 1968. 

II-17/68 
 
X 
SX III G 75 
FX 1874/89. 
TX Zpěvník Bohumila Hrabánka. 
Spisy Bohumila Hrabánka, střelmistra 1874. 

2a (p. 1) Muž bez slzí. Hle muž zde leží x 63b moje srdiečko ti darujem 

Rkp.; pap.; 1874/89; ff. 150; 19,5 x 12,5 cm; got. kurs.; lat.; zbytky polokož. vazby. Částečná 

původní paginace. Písňový sborník. K původnímu obsahu z r. 1874 připisovány další písně, 

jak ukazují časové záznamy na f. 54a z r. 1881 a na f. 61a z r. 1889. Od f. 64 listy prázdné, jen 

na f. 149b Tagesbotovo vyznání víry a na f. 150b drobné přípisky. Tamtéž nacionale písaře a 

majitele rukpisu Boh. Hrabánek, c. k. střelmisr u I. polního pluku dělostřeleckého, dělobytna 

Čís. 12 v Terezíně. 

Koupí od Otakara Vondráčka, bytem v Praze 4-Krči, Oid Jalovým dvorem 1311, dne 24. 

června 1971. 

II-67/71 

 
X 
SX III G 76 
FX 18.-19. st. 
TX Zapal Lasky Božj. 
Zapal Lasky Božj. Dussj wywolany Modlitby Katolicke k Užiwanj gak rano, tak v wečer tež 

při Mssj a swate Spowědi s ginymi pobožnymi Modlitbami doplněne. 

Pap., XVIII. – XIX. stol., 55 ff (do fol. 49 foliace původní, pak nová), rozměry: 19 x 11,5 cm, 

vazba kožená, zdobená slepotiskem, velmi opotřebovaná a uvolněná. 

Vlastnické záznamy nejsou. 

Chybí fol. 27 – 32. 

Česky. 

Písmo: novogotická minuskula 

Papír porušen vlhkem, písmo prosakuje na druhou stranu folií. 

Výzdoba: text v trojitém rámci, na počátku nebo konci jednotlivých modliteb perokresby nebo 

malby (postavy, květiny, ptáci). Barvy též prosáklé na druhé straně folií. Nadpisy barevné, 

ozdobným písmem. 

Obsah: modlitby k různým příležitostem (při mši, při nemoci, apod.) 

Přír. č. II-1716/80 

Darem od Luďka Pokorného 

 
X 866 
SX III H 1 
FX XVIII/XIX. ll. 70. 9,5 x 16,5 cm s lid. mal., pův. vazba. 
TX Nebeský malý klíč. 
PX Na přídeští podpis Fr. Hrudky. Doucha, str. 97? (Sč.). 
 
X 867 
SX III H 2 (5 J 1) 
FX XVIII. ll. 187. 10 x 16 cm, vaz. pův. 



TX Rajská růžie. 
PX Přepis Rosenmüllerovského tisku pražského z 1713, svázaný 1731 (l. 184'). 
Vzadu i na předsázce rodinné zápisky. 
 
X 868 
SX III H 3 
FX ok. 1690. ll. 113. 9,7 x 15,5 cm. 
TX Březnická sbírka latinských přísloví a epigramů z r. 1690. 
PX Jsou tu sbírky: Justi Lipsii vita civilis (1-18), Philosophi universalia (19-33), Alciati 
emblemata. Aesopi fabulae (34-45), mag. Joannis (!) Sirnecii Varvažoviensis 
proverbia boemica (46-82), Argutiae P. Nasenii (83-104), Epitaphia selecta (105-9) a 
Epigrammata de s. Xaverio Březnicii, a repetentibus facta 1690 3. Dec. Asi z 
březnických. 
 
X 869 
SX III H 4 (4 J 19) 
FX XV/XVI. ll. 357. 11 x 15 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Lékařský sborník, kdysi Hankův. 
VX 1-248'. Jádro. Začátek doplnil Hanka x posypati tú múkú. 
VX 248'-59. O rozličných mastech. Totéž, co v ruk. I F 11. 255-64. 
VX 259'-65. O púštěnie krve. Z čeho a proč a kdy máš púštěti, sebrané z mnohých 
knich lékařských x (opět proti fíku) tím prachem posypaj a budeš zdráv. 
VX 265-8'. Lékařství proti šlaku, ješto umře jedna polovice člověka ... vezmi jmelé z 
hrušky x chleba daj chudým. 
VX 268'-79. Lékařství proti dně. Ale žě jest dna rozličná x (kto má křeč) maž na tom 
místě. 
VX 279'-80'. Lékařství proti přímětu kdežkoli na prstech. Vezmi stonuožky x na to a 
tiem bude zdráv. 
VX 280'-8. Lékařství proti neštovicím a proti svrabu a proti nežiduom a proti 
pryskyřóm a proti strupóm. Komuž sě neštovice vyvrže x (proti dně, ješto kyše opět) 
tiem maž bolest. 
VX 288-301. Lékařství proti nohám, ješto sě provalují a proti otoku a proti vlku na 
noze a proti raku a díře. Který člověk x také jiným ranám skušené. 
VX 301-2'. Lékařství, kto sobě zláme nohu nebo ruku ... Vezmi kořenie x (komu mozk 
schne) vezmi neřezaného (nedopsáno). 
VX 303-7'. Ale tuto dále o púštění krve z žil bude. (= I F 11. str. 271-9). 
VX 308-31. Drobné kusy, vyčtené při ruk. II H 38. l. 158'-78'. 
VX 331'-3. Výpisek z Izáka zv. Palmus o moci hadové kůže. 
VX 333-6. Modlitba jakéhosi Mikuláše P. Marii. Ve jméno božie, amen. Jdu z božieho 
domu x milosti a pravdy, amen. 
VX 337-40'. (O čase k pouštění krve). Měsíci zběhlí v roce. Leden podle naučení x 
tehdy jest dobré. 
VX 340'-56. Drobné prostředky. Proti čarám. Vezmi svacené soli x (proti toku ženské 
nemoci) večer a budeš zdráva. 
VX 356'-7'. Necelý rejstřík neznámé předlohy, jak se zdá, těchto výpisků. 
PX Z Hankových. 
 
X 870 
SX III H 5 
FX XVII. ll. 163. 10,5 x 16 cm, vazba st. 



TX Jak. Menšík z Menštejna. O mezech, hranicích, saudu a rozepři mezní i 
příslušenství jich v království Českém sepsání. 
PX Nejspíše přepis tisku z 1600, znovu otištěného H. Jirečkem IV. 5 (1883) 148-218, 
pořízený Janem Fischerem z Kostelce. 
SX – III H 5 

TX – Menssik Jakub z Menssteina: O mezech hraniczych, Saudu a Rozepři mezni y 

příslussenstwí gich w Králowstwí Czieskem, sepsaní Menssika Jakuba z Menssteina. 

ff. 140 (43), přepis 

PX – Igm. Hist. Lit. IV. 937. 

 
X 871 
SX III H 6 (4 J 5) 
FX 1679. ll. 164. 10 x 16 cm, vazba st. 
TX Václ. Vratislav z Mitrovic. Cesta do Cařihradu (ruk. Merklův). 
PX Titul: Historia o slavném legátství i o smutné a přežalostné tragedii domů 
navracení některých osob křesťanských a to převzácných pánův z Turecké země. 
Přepsaná ode mně Matěje Bernarta Budyňského l. P. 1679. d. 24. Febr. Podle 
zápisku na předsázce 1689 dostal knížku Václ. Fr. Aquila z Kolína od 
českobrodského děkana Tom. Fr. Košiny. Recense zkrácená. Srv. úvod posledního 
vydání V. Ertlova (Ottova Česká knihovna XX. 1906) XVII č. 6. Dar MUDr. Jos. 
Merkla na N. Městě 20. X. 1819. 
 
X 872 
SX III H 7 
FX XVII/XVIII. ll. 236. 9,5 x 15 cm. 
TX Přepis tisku: P. Krystyán z Koldína. Suma práv městských. 
PX Přepis vyd. z r. 1579 (Jireček IV. 3. 2.). Napřed tabulka na převádění zlatých na 
kopy, l. 200/7' staroměstská instrukce o apelování (z 1644). Dar J. K. Hraše. 
 
X 873 
SX III H 8 (5 J 11) 
FX XV/XVI. ll. II, 168. 10,5 x 15,5 cm, vazba pův. 
TX Knihy Jana Bechyňky. 
VX I-II Píseň: Slavně budem zpievati x všejednomu bohu amen. 
VX 1-8. Předmluva na tyto knihy poctivého kněze Jana Bechyňky. Když sem knihy 
tyto přečetl z daru božieho x děti duchovní i světští na věky věkúv amen. 
VX 8-139'. Traktát o viděních a pokušeních zbožného mládence. Pane, žádám toho 
ve jméno tvé svaté, rač mi dáti x uchovajž nás od zlého, Pane Bože, amen. Srv. ruk. 
III E 47. I. 
VX 140-168'. Bechyňkův list proti Bratřím a Mikulášencům. Kněz Jan psaním tímto ... 
pozdravení ... vzkazuje. Ačkoli pooddálen sem tělem x v životě nesmrtedlném, amen. 
PX Na deskách zlomek lat. spisu theol. Popsal J. Jungmann Rozbor I, 183. Z 
Hankových. Podle prof. Quida Hodury pochází dílo Bechyňkovo z konce XV. a poč. 
XVI. stol. (Bechyňka † 1507). Zmínka, že hrad Pražský byl pustý, bez krále, vztahuje 
se na dobu po r. 1490, kdy král Vladislav II. přesídlil do Budína. 
 
X 874 
SX III H 9 
FX 1679, 1721-2. str. 369. 10 x 15,5 cm, vazba pův. se sponami. 



TX (Barth. Michael Zelenka.) Catechismus rithmicus boemicus, ab incipientibus 
scribere discendus et scribendus. 
PX Additus etiam latine pro maioribus et pro minimis boemicae sententiolae. Na str. 
1: 1679. 8. Sept., quo ipso die vigesimum primum annum sacerdotii mei inchoavi. 
Konec, zdá se, nedopsán (str. 89). Toutéž rukou katechetická rozmluva mezi Petrem 
a Pavlem o církvi z r. 1696 (str. 105-14). Ostatek (i str. 91-101) vyplňují česká kázání 
rovněž katolická z l. 1721-2. Srv. dále jeho paměti v ruk. VIII D 23 a G 14. Dar 
krumlovského kaplana Jana Júska 1884. 
 
X 875 
SX III H 10 
FX 1679. 1721-4. str. 331. 10 x 15,5 cm, pův. vaz. se sponami 
TX Barth. Michael Zelenka. Český zpěvník. 
PX Notován. Jméno a datum na str. 1. Str. 104-331 česká kázání z 1721-4 jako v č. 
874. Dar téhož. 
 
X 876 
SX III H 11 (4 J 22, 157) 
FX XVII.2 str. 450. 9,5 x 15,5 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Alchymistický sborník z 2. pol. XVII. stol. 
VX 1-111. Přepis Ant. z Florencie Cesty spravedlivé z ruk. V H 21. 
VX 129-53. Observationes quaedam circa suprascriptum processum Bohemicum. O 
zkušenostech při pokusech, konaných dle cesty spravedlivé. Začátek po str. 141 vyd. 
Ot. Zachar. M. Ant. z Florencie Cesta spravedlivá (1899). 90-5. Jest i v strahovských 
kolektaneích Jakuba Dobřenského z Černého Mostu z 1677. (Ad. Wraný. Geschichte 
der Chemie in Böhmen. 1902. 9 p. 2). 
VX 113-24. Dva lat. recepty chemické. 
VX 163-388. 1576. V těchto knížkách jsau jisté a pravdivý, kdož jim pravě rozuměti 
umí ... Die 10. Febr. a. 1576. Toto jest má nejtejnější voda x Uroz. a statečnému rytíři 
p. Jiříkovi z Rysmburgku a z N. bratru mému milému B(avor?) de (Hustířan?). A. 
1576 die 24. Febr. dokonáno skrze mně J. ? S. Na str. 236: toto vypsání jest od 
Antonína Starého Ruapa. 
VX 389-92. Dva české chemické recepty, první Joannis Voják. 
VX 393-442. Alberta Velikého Aqua vitae. Ve jméno Boží amen. Nejvelebnějšímu p. 
a p. ... králi Aegyptskému a knížeti Sicilskému ... já m. Vojtěch Ratispanský ... Počíná 
se praktyka aquam vitae nebo voda života té medicíny. Vezmiž, co můžeš najlepšího 
bílého vína x zavírá ten artykul. A tak se dokonal tento spis ... l. 1557. 
VX 443-52. A. d. 1519 od Jana lékaře (Černého?) tento kus dán za pravé mně 
Petrovi Klenovskému z Stradovic toho času bytem v Praze na Zderaze. x Finita est 
coagulatio Mercurii a. d. 1519. Pak zlomek receptu. 
PX Jungmann III. 246. Kuncitr, Vl.: Alchymie v Českých zemích. In: Opus magnum, 
Praha 1997, s. 49. Dar Jos. hr. Auersperka 13. IX. 1819. 
 
X 877 
SX III H 12 
FX XV/XVI. ll. 215. 10,2 x 16 cm. 
TX Husitská postila letní. – fragment Rokycanovy Postily. 
PX O autoru na př. l. 24 a 169 o 4. art. pražském. Začátek utržen, vazbou zlomek lat. 
výkladu dekretu z XIV/XV. st. Fr. Šimek: Nové rukopisy Rokycanovy Postily, LF 69, 
1942; 259 a n. 



 
X 878 
SX III H 13 (5 J 10, 1018) 
FX 1564. ll. 212. 10 x 15 cm, vazba pův. 
TX Kázání přes celej rok z r. 1564. 
PX Přivázáno Kázání anebo řeč přikazující a napomínající, kteráž učiněna a mluvena 
jest řečí latinskú k osobám stavu duchovního v hlavním kostele na Hradě Pražském 
na připomínáni večeře Páně (doktora Hendrycha, probošta Hradu Pražského t. j. 
Jindřicha Skribonia-Píška). V Holomauci u Jana Günthera l. P. 1554. (Jireček II. 220). 
Z Chlumčanského. 
 
X 879 
SX III H 14 
FX 1606. ll. 130. 10 x 15 cm, vazba pův. 
TX Notule anebo formy všelijaké, kderé se při úřadu nejvyššího purgkrabství 
Pražského potřebují, l. 1606 v středu po památce sv. Jiljí založený. 
PX Vepsáno v něm. kalendář, tisk to vratislavského Jiřího Bawmanna a to snad, jak 
Hanka poznamenal, rukou Jak. Menšíka. Na desce znak Ondř. Reussa s lat. 
legendou. 
SX – III H 14 

TX – *Notule anebo Formy w∫∫eligaké k[de]re ∫e przi vrzadu neywys∫∫iho Purgkrab∫twi 

Praž∫keho pot[rzch]ugij.  

1606 

PX – Wlastnoruční Jakuba Menšíka. 

 
X 880 
SX III H 15 (5 E 31) 
FX 1606. VII, 240. 10,2 x 15,5 cm, vazba pův. 
TX Mathias Metanoeus Horažďovský. (Kniha o smrti). 
PX První díl knihy jedná o přípravě ke smrti životem, druhý o bídách života zemského 
a radosti věčného, třetí o smrti a potěšení proti hrůzám jejím. Věnována městské 
radě jaroměřské v dík za jmenování učitelem 31. list. 1606. Na předsázce výpisky 
jakéhosi Jana Nejedlého z Kleychova vyd. Lutherova katechismu z 1818, na desce 
souč.: P. A. R. M. J. N. L. Koupí od Jos. Šolína 1851 (K 7/311). 
SX – III H 15 

TX – Metanoeus Mathias Horažďow∫ký, Swobodného vmienj liternjho Bakalarz w 

Jaromjrz∫ké ∫∫kole nad Labem. Prawidlo kterak ∫e má Czlowěk k Smrti ∫trogiti, aby mohl 

blaho∫lawenie w Kry∫tu Pánu v∫nauti, a odpočinauti. 

Od r. 1606 

PX – Zpředu 7 listů, str. 238 a list. 

 
X 881 
SX III H 16 (23 H 14) 
FX XVII. ll. 83. 9,5 x 15,5 cm, vazba pův. 
TX Instrukcí o všelijakých věcech k hospodářství náležitých. 
PX Zpracování instrukce fridlandské z r. 1628, vydané J. Kalouskem v AČ XXIII. 23 a 
d. Na desce nerozluštitelný monogram. Z Dobrovského. 
 
X 882 
SX III H 17 



FX 1680. ll. 235. 10 x 15 cm, pův. vazba se sponami z 1681. 
TX (Kryštof Bernard Skrbenský.) Uvažování díla, skutků, vůle a dobrodiní Božího. 
PX Též běhu světa, lidí a všech věcí v něm nestálosti, že nic není než bída a trápení 
ducha i těla. Z rozličných autorů vybrané ode mne C B S. L. 1680. Dopsáno 3. pros. 
t. r. Na konec dva odstavce o smrti a přípravě na ni. Srv. č. 831. Koupeno 1866. 
 
X 883 
SX III H 18 (1 J 18 β) 
FX 1652. str. 202. 10 x 16 cm. 
TX Některé remedia aneb lékařství proti koňským nemocem. 1652. 
PX Proti hříbeci všeliký neb nemoci konský, která se po něm tluče (?). Vezmi 
mravence i z hnízdem x (koni když se sádlo rozpustí) budeš míti dobrí koně. Na tit. l.: 
6 Apr. 1652, a heslo i podpis: Jindřich V. Kunáš m. p. Dar stud. Al. Bernkopfa 11. IV. 
1878. 
 
X 884 
SX III H 19 (23 B 36) .. 
FX 1630. ll. 116. 19,5 x 15 cm. 
TX Exulantský sborník konfesí z r. 1630. 
VX 1-79. Přepis bratrského vydání České konfesse z r. 1608. Srv. F. Hrejsa. Česká 
konfese (1911) 440 a d. 673. Na konci: Scriptum Freibergae 18. Jun. a. 1630 a J A H 
B. 
VX 80-116. Křesťanské a na samém slovu Božím založené vyznání víry synův a dcer 
Božích, všudy po všem světě rozprostřených vel rozptýlených, z německého 
exempláře na česko přeložené od věrného, pravdy žádostivého křesťana. Psáno v 
Freiberce 12. Apr. I. 1630. 
PX Koupeno od Jos. Šollína 1852 (ČČM 1907. 264). 
 
X 885 
SX III H 20 (23 B 32) 
FX 1605. ll. XVI, 125. 9,5 x 14,5 cm, vazba st. ve schránce. 
TX Mich. Sendivogius alias Woysky. De lapide philosophorum tractatus duodecim. S 
českým překladem J. B. Brucka z Rotenperka. 
PX Překlad psán na listech, vložených v tištěný originál. Na l. 125: Tato knížka ... 
darována jest mi od Adamuse Jiskry Bělského m(ěšťana) N(ového) M(ěsta) 
P(ražského) na Židovské Zahradě l. 1604 ... kterauž dostal na zámku Krumlově z 
bibliotéky J. M. C(ísařské) nevázaného exempláře, když tam provozován byl po 
pokojích. Dokonána ode mne v Hošticích přeložením. l. 1605 21. d. ledna ... J. B. B. 
a Rotenperk. On též zapsal si napřed i vzadu řadu alchymických receptův a písní i 
modliteb. Na l. XVI z XVII/XVIII. st. výstraha před alchymisty maltézského křižovníka 
Adalb. Sigism. z Roždžina. Konec překladu otiskl O. Zachar v ČČM. 1900. 429-34. Je 
zde odjinud neznámá modlitba alchymistická (čís. VII). Kuncitr, Vl.: Alchymie 
v Českých zemích. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 54-55. 
Zpředu: Spis o dvou věčných světlech 5 fol. 
V Zadu: Modlytba pržistupujícího k praczy umění chimitského w nowě složena. fol. 4 
(def.) 
Píseň a winss za požiehnaní a powiecení Boží při spravovaní kamene mudrckého. 
fol. 1, Píseň za požehnání w Pracy, fol. 2, Jiná píseň za požehnání w Pracy Kamane 
mudrckého, fol. 3. 
 



X 886 
SX III H 21 (23 B 42) 
FX 1644. str. 387. 9,5 x 15 cm. 
TX Extract obnoveného práva a zřízení zemského království Českého 1644. 
PX Na desce perg. zlomek lat. výkladu theol. z XIV. st. 
 
X 887 
SX III H 22 (4 J 27) 
FX poč. XV. ll. 255. 10 x 15 cm, vazba st. 
TX Husitská postila. 
TX Dominica prima in adventu domini. Apostolus Paulus s. in presenti ep. ... Fratres, 
hora est iam ... Medicus fidelis animarum fidelium x (l. 166: dom. 25 post trinitatis) 
sicut dicitur: et faciet iudicium. 
PX Na l. 1-8 breviářové kalendarium s lat. cisiojanem: Cisiojanus Epi sibi vendicat 
(Gr.), l. 167-215 jiný cyklus od velkonoc po 2. ned. trojiční z téhož asi péra, 167 
Husova postila de tempore (B. Dvě studie 11, č. 7). B., od l. 216-38 nacelé české 
perikopy pravopisem Husovým, l. 239-55 lat. výpisky theol. hlavně, zdá se, z 
Pseudionysia Areopagity. Předsázkou hesla k postile, vevázáno v perg. zlomky lat. 
brevíře z XIII asi st. Husovo kázání božítělové z r. 1401 vydal jsem v ČČM. 1915. 
285-9; srov. i ČČM 1924, 68 p. Postila obsahuje kázání Husova z prvního roku jeho 
kněžského působení. Jsou tu latinská kázání Husova nedělní i sváteční, na celý 
církevní rok. Zjistil autorství Husovo prof. F. M. Bartoš. 
 
X 888 
SX III H 23 (5 G 32) 
FX XVII. ll. 331. 9,5 x 15 cm, vazba st. 
TX Tabulky na vypočítávání úroků a převádění měny. 
PX Popsal L. Peprný v Časopise pro pěstování mathematiky a fysiky XXXI (1902) 
49/54. 
SX – III H 23 

TX – Počty na peníze XVI. věku. 

 
X 
SX III H 24 
FX 1587 
TX Pravidlo těch, jenž sbory Páně navštěvují 
PX přeloženo na sing. I H 37 
 
X 889 
SX III H 25 
FX 1841. ll. 17. 19,5 x 15 cm, seš. 
TX Knížka pro abecedy (krasopisné) v Chocni 8. list. 1841 pro Joz. Syrovýho. 
 
[X 890] 
[SX III H 26] LA 27 T 86 
FX ok. 1852. čtyři svaz. 
TX G. Pfleger-Moravský. Zápisníky. 
PX Jiné zápisníky vydal K. Velemínský ve Vlčkově Obzoru lit. a uměl. IV (1902) 239 
a d. a L F 1903 120 a d. Výměnou s Aug. Hendrichem 12. I. 1894. 
 
X 891 



SX III H 27 
FX ok. 1648. ll. 8. 7,5 x 14,4 cm, váz. 
TX (J. A. Komenský). Výpisky z J. Lasitiovy historie bratrské. 
PX Rozbor F. Hrejsův v ČČM. 1916. 348-55. Z Drabíkových. 
Přehled dějin. (fragment) Saec: XVII. 
 
X 892 
SX III H 28 (23 B 26) 
FX 1450. ll. 156. 9 x 13,5 cm s iniciálkami, vazba pův. se sponou. 
TX Žaltář s kantiky z r. 1450. 
PX První list znapodobil Hanka x (žalm většie Creda) spasen nemóže býti. To již 
máš. Dokonán l. 1450 ve čtvrtek před s. Václavem. Koupeno z pozůstalosti Horkého 
31. XII. 1844. 
Brodský, s. 41 
 
X 893 
SX III H 29 (23 B 39) 
FX 1470. ll. 207. 10 x 13,5 cm. 
TX Řeči dvanádct patriarchuov z r. 1470. 
TX Počíná se život Jozefóv. Ke cti Božie x skrze ruku Mojžiešovu amen. Tak sú se 
dokonaly - třetí pondělí po velicé noci, kdy Buchlova dobývali l. P. 14(7)0. Matěj z 
Nov(ého) Města řečený Sup etc. 
PX Předsázkou zápisek novoměstského měšťana Jak. Marle, jenž 1715 knihu koupil 
z kláštera sedleckého, a Joz. Bláhy, který ji koupil ze sedlecké knihovny od 
kutnohorského zlatníka Hořičky 1788, pak Dundrův asi tit. l. se jménem dárce Fr. 
Nejedlého z Žebráku (1. X. 1855). Znění a podrobnosti u Č. Zíbrta v ČČM 1912. 59-
61. 
SX – III H 29 

TX – Poručenstvie. 

PX – Viz: Život Josefow y Asenech. 

 
X 894 
SX III H 30 (3 J 7) 
FX ok. 1647. ll. 251. 9 x 14,6 cm, vazba pův. 
TX Sborník exulanta Václava Svatkovského z Dobrohoště. 
VX 1-26'. Otázky křesťanské o vtělení, narození, obřezání, bolestném utrpení, 
slavném z mrtvých vstání, na nebe vstaupení Pána a spasitele našeho Ježíše Krysta 
též o seslání Ducha sv. Z německé řeči do české přeložené v l. 1635 v Drážďanech. 
V. S. Z D. id est Vác. Svatkovský z Dobrohošti exul. O vtělení ... O jakém adventu a 
příchodu nyní tohoto času v církvi Páně se mluví x uslyšiš nás o Bože Duše sv. 
amen. 
VX 27-35. Každodenní cvičení v pobožnosti křesťanské mládeži poviné, slušné a 
náležité. Když ranního času x se všemi vyvolenými jeho na věky. Amen. 
VX 36-60. Rozmlauvání Papežence s Lutheránem o věcech strany náboženství 
svědomí se dotýkajících ... Ode mně z německého do českého jazyku v Drážďanech 
v exilium přeložené v l. Páně 1638. Po mottu z písma. Papeženec: Kdy pak ty jednau 
budeš katolickým? x plesati budau v radosti. Žalm 68 v. 24. 
VX 61-76'. Jiné kratičké rozmlauvání Lutherána s Papežencem o odpadlství. Všem 
věrným křesťanům k vejstraze z německého jazyku do českého přeložené. V 
Drážďanech L. P. 1638. x Dej Pán Bůh dobrau noc. Psáno 1644 (l. 73). 



VX 77-88. Obzvláštní, duoležitý a k těmto časům k bedlivému uvážení hodné příčiny, 
křesťan věrný dle dobrého svědomí proč nemůže k církvi římské papeženské se 
připojiti ani s ní smejšleti. Z německé řeči do české přeložené v l. P. 1638. x dědicem 
života věčného amen. 
VX 89-104. Obzvláštní a další rozmlauvání strany svědomí podle té otázky 
papežské: Co se ještě nechceš accomodirovati? To jest: Přídavek dalších otázek a 
odpovídání k takovému rozmlauvání: Kdy pak ale jednau budeš katolickým? Mnohým 
a jednomu každému v tyto časy rozjímání velmi užitečné a potřebné, z řeči německé 
do české přeložené x před Hospodinem Stvořitelem naším (Žalm 95 v. 6). 
VX 105-8'. Z tractátu Jana Jacoba Grassera (Heidnisches Papsttum z Joh. Kroja) z 
německé řeči do českého jazyku přeloženo. Odstavce: O papeženském očistci. 
Papeženci bibli sv. zapovídají čísti pod stracením hrdla. Sv. Petr nebyl v Římě nikdy 
žádným biskupem anebo Papežem. 
VX 109-147'. Z přídavku Postylly Jana Arndta, general-superintendenta v Celly v 
knížetství Linneburgském. Z německého jazyku do českého přeložené. Fol. 502. O 
pravém smyslu slov v ustanovení svatosvaté večeře. Fol. 345. O ohavnosti spuštění 
(l. 120'). Fol. 148. O připravování se k stolu Páně (l. 125). Fol. 151. Kázání k rannímu 
a večernímu času (l. 132). Fol. 153. Požehnání stolní (l. 140'). x Až podtud má 
translací, kterau jsem ... vlastní rukau napsavši dokonal v Drážďanech 4. Sept. a. 
1647 exilium mého 19. a věka 57 1/2 léta. Vácslav Svatkovský z Dobrohoště. Pak 
píseň, otištěná J. Volfem v ČČM. 1908. 122. Tam i ukázky z pozdějších polemických 
poznámek Českého Bratra, snad onoho J. N. s l. 109, jenž se na l. tit. podepdal J. N. 
R. z V. Libice. 
VX 148-72' Katholická odpověď na kacířskou otázku Jezuitův, kde jest bylo 
náboženství pravé a církev svatá před časy D. Martina Luthera ... vydaná od 
Balthasara Mejsnera, písem sv. doctora a v Academii Vittemberské prof. a z něm. 
jaz. do čes. přeložená L. 1630 x nunc et in perpetuum amen. 
VX 173-245. Doktora M. Luthera velmi pěkná, užitečná a paměti hodná vejstraha, 
kterauž k národu svému psal L. P. 1531 ... k vejstraze potřebné v čas protivenství ... 
z něm. jaz, do čes. nejprve l. 1547 poněkud zatemněle a nyní znovu vlastněji a 
srozumitelněji skrze m. Thobiáše Adalberta Vodňanského, kazatele u sv. Klimenta v 
Novém Městě Pražském ... exula uvedená a. 1635. 
PX Na l. 248-51 index, na desce monogram sběratelův z 1648, na l. 245: Tuto knížku 
kaupil Jozef Nedoma, učitel visocký, v Žitavě v r. 1810, a vymazaný posudek. O 
Svatkovském a sborníku J. Volf m. uv. 119-23. Koupeno od Jos. Šolína (nabídl 24. X. 
1851: K 7, 311). 
SX – III H 30 

TX – Otazky krže∫tian∫ke, o Wtielenj, Narozenj, Obržezanj, Bole∫tnem Vtrpenj, Slawnwm z Mrtwych W∫tanj, na 

Nebe W∫taupenj, P. a S. n. Geři∫∫e Kry∫ta, tež o Se∫lanj Ducha Swateho. Z Niemecke Ržecži do Cže∫ke 

Prželožené w Lethu 1635 w Draždianech. W.S.Z.D. Waclaw Swatkow∫ky z Dobroho∫∫tj Exul. 

ff. 26 

 
X 895 
SX III H 31 
FX 1785, str. 133. 10 x 15 cm, vazba pův. 
TX Červená Růžička aneb modlitby z r. 1785. 
PX Na desce: J. B. Srv. tisk u Jungm., Hist. IV, 1967. 
 
X 896 
SX III H 32 
FX XVIII/XIX. str. 192. 9 x 14,5 cm s lid. mal. 



TX Modlitby. 
SX – III H 32 

TX – Začínají se Modlitby ranní, a nejprvé, když ráno z lože vstáváš, atd. 

(XIX. st.), pp. 4-186 

 
X 897 
SX III H 33 
FX 1802. ll. 47. 8,5 x 14 cm, vazba st. 
TX Rajská růže aneb modlitby katolické. 1802. 
PX Psané a. 1802. Viz rkp. II H 28, II H 34, V F 44. Dar advokáta Č. Pinskera 21. III. 
1896. 
SX – III H 33 

TX – Rajská Růže aneb Modlitby katolické. 

1802, ff. 47 

 
X 898 
SX III H 34 
FX XVIII. str. 3-351. 10 x 15 cm, vazba st. 
TX Katolické modlitby. 
PX Tit. l. utržen, na konci: Andr. Papaušek, spisovatel. Přivázány: Pobožné modlitby 
k sv. Františkovi z Pauly str. 15-110 (bez konce i zač.) a Páteční pobožnost ke cti ... 
sv. Františka Xaveria ... při chrámě sv. Salvátora. V Praze v impresí universitatis 
1741. ll. 4. Na desce: B. S. Podle výkazu přírůstků je prý kniha z r. 1767 a z 
pozůstalosti Jos. Devotyho. Zapsána 3. VII. 1878. 
SX – III H 34 

TX – Papoušek, Ondřej: Modlitby. 

PX – def., přivázány tisky: 1. Pobožné modlitby k sv. Františkovi z Pauly.  2.) Pobožnost ke cti Františka 

Xaveria. 1741. 

 
X 899 
SX III H 35 
FX ok. 1583. ll. 281. 7,5 x 13,2 cm, pův. vazba z 1590. 
TX M. Quirika z Augusty Světlo apatekářuov v překladě m. Matěje z Mýta z 1496. 
PX Na desce znak Jana Labúnského z 1583. Jungmann III. 270. Popis i výňatky J. 
Jirečka v Zasedacích Zprávách kr. čes. Společnosti nauk 1883. 38-52. Srv. i E. 
Šedivý. Quiricus de Augustis. Světlo apatekářův. Sbírka rozprav z oboru věd 
lékárnických č. 6 (1908). Týž vydal rkp. kritiky v Knihovně čsl. lékárnické společnosti 
č. 5 a 6 (1926). Současně jako publikace III. tř. Čes. Akademie ve Sbírce pramenů, 
skup. I., řada II., č. 12., kritický v Knihovně čsl. lékárnické společnosti č. 5 (1926) 
(Gr.) Z Neuberských. 
SX – III H 35 

TX – Matěj z Majta: Mistra Quirika z Augusty knížky, jenž slovou světlo apotekařuovo, 

v český jazyk přeložil Matěj z Majta. 

PX – Rks. v 12 listů 281 od r. 1496 u rytíře z Neuberka. 

PX – Jungmann str. 78 (III/270) Hanuš Dodatky II str. 41 (III/270) Jireček Rukověť II str. 48. 

SX - III H 35 

TX – Mistra Quirika z Augusty knižky, jenž slovú světlo apatekařuov, v český jazyk přeložil 

Matěj z Majta. 

1496, ff. 281 

PX – Viz: Quirik z Augusty (III H 35). 

Rkp. pap. 1496. l. 281., Jungm. str. 78 (III/270) 



 
X 900 
SX III H 36 
FX perg. 1444. ll. 149. 9 x 13,5 cm s inic., vaz. novější. 
TX Hodinky z r. 1444. 
VX I. 1-49'. Hodiny matky boží. Pomoc našě ve jmě božie x o sv. Maria. 
VX 50-74'. Hodiny o umučení Božiem. Hospodine, rty mé otevři x na věky věkóv 
amen. 
VX 75-94. Sedm žalmóv kajících. Milost ducha sv. x (závěr týž). 
VX 95-121'. Vigilie za dušě věrné. Modleme sě x (modlitba sv. Jeronyma o tělu a krvi 
božie, když jest měl umřieti) s tebú jedné podstaty. Amen. 
VX II. 122-149'. Návod k používání kalendáře z 1444 (l. 130'). Věděti máš, že slunce, 
měsiec x kořenové znamení a stupňóv na budúcie léta (1444-1459). J. Jungmannův 
obsah v Rozboru II. 141/2. Cisiojan otiskl tamtéž Hanka VI., 190-191. 
PX Jungmann III. 234, 942. Na l. 1 : Venc. Leopoldus S. M. successor Hostivař 1764. 
Z Neuberských. Exlibris šlechtické: v lev. nahoře a v pravém dole půl orlice, v pravém 
nahoře a v lev. dole čtyři vodorov pruhy = znak neuberský. 
Brodský, s. 42 
SX – III H 36 

TX – Modlitby. 

od r. 1444, ff. 118, perg. 

PX – Rkps. perg. v 12 od r. 1444 listů 118 u rytíře Neuberka. Jsou hodinky matky boží, o 

umučení božím, sedm žalmův, vigilie za duše. Druhá částka jedna o kalendárních věcech. 

PX – Jungmann str. 115 (III/942), str. 76 (III/234). Rozbor I str. 141- 

 
X 901 
SX III H 37 
FX perg. XV/XVI. ll. 290. 9 x 13 cm, s inic. a min., st. vazba opr. se sponami. 
TX Modlitby podobojí. 
VX 1-33. Sedm žalmů kajících s litaniemi a modlitbami. Pane božě, v prchlivosti tvé 
nerač mstíti nade mnú x skrze Pána Krysta, jenž kraluje živ na věky věkuov amen. 
VX 35-7. Tuto se píše osm veršuv z žaltáře sv. Bernarda, kteréž jemu ďábel zjevil. A 
tito jsú. Osvěť oči mé, aby nikdy neusnuly v smrti x (s modlitbou) skrze Krysta Pána 
našeho amen. 
VX 37-57. Modlitby mešní. Který člověk chce slyšeti mši sv... takto na počátku, když 
se kněz zpoviedá, má se s ním a zaň mosliti. Modlitba prvnie: zpověď tato jest. 
Všemohúcí bože x (když od oltáře kněz jde) u věčném veselí, amen. 
VX 58-82. Modlitby nešporní. Dokud, Pane, zapomínáš do konce, dokud odvracieš 
tvář tvú ode mne? x (třetí pravda) od církve svaté ustaveno jest amen. 
VX 86-118'. Modlitby o umučení Pána našeho Ježíše Krysta počínají se (také písně, 
většinou o sv. týdnu). Pane Ježíši Kryste, jenž si chtěl x (Jinak crux fidelis inter 
omnes) buď duchu sv. jednomu hospodinu amen. 
VX 120-135'. Drobné modlitby, netvořící asi celku. Opět jiná. Pane Ježíši Kryste, 
synu boha živého x A tak sě jest skonal votče náš s rozličnými výklady ... Jos. Tříška: 
Dvě husitské veršované skladby, Čas. Nár. muz. 134, 1965, s. 83-85: Parafráze 
Otčenáše ff. 131b-136b rkp. III H 37 zveřejněné. (Šám.) 
VX 136-8'. Počíná modlitba se, od niež sv. Řehoř dal mnoho odpustků. Hospodine 
Jezu Kryste, modlím se tobě x nynie i vždy i na věky. Amen. 
VX 138'-44. Tyto modlitby jsú na čest božiemu umučení každé hodině nešpornie, a to 
nábožně. Děkuji tobě, požehnaný pane x s tebú věčně kralovati amen. 



VX 144-50. Tyto modlitby matky božie sedm žalostí ... Děkuji tobě, milý pane Ježíši 
Kryste, žě si pro mě x kraluje na věky věkuov amen. 
VX 153-72'. Toto žehnánie jest skrze an(je)la svatého, ješto je zjevil sv. Karlu 
z nebes ... Jdu z božieho domu x (žehnání a poručení Pánu Bohu) ostříhaj úst mých i 
srdcze mého zpúsob (snad list chybí). 
VX 173-83'. Modlitby večerní a ranní. Když puojdeš dormitum, tuto prve máš 
modlitbu řékati. A to takto. Pane bože všemohúcí, pokorně kleče x což nynie béřeme 
amen. 
VX 184-92'. Počínají se velmi krásné modlitby. Pane Jhesu Kryste, jenž se pro nás 
naroditi ráčil x (ktož dobrého a šťastného skončení žádá, na každý den ... říkaj) 
požehnaný na věky věkuov. Amen. 
VX 192'-206'. Modlitby zpovědní. Vyznání hřiechuov Pánu Bohu samému. Lítostivý a 
milosrdný ... dárče x s pomocí ducha svatého, amen. 
VX 207-15. Modlitby při přijímání. Modlitba ku popuzenie náboženstvie k spúdobu 
přijímánie těla božieho a krve sv. posvátně. Pane Jeříši Kryste x (po přijímání ...) 
pane božě muoj amen. Pak pozd. rukou překlad Magnificat po l. 216. 
VX 224-37. Modlitby marianské. Počíná se matky božie ... Královno i paní přeslavná 
x dovedl k životu věčnému amen. 
VX 241-5'. Drobné tři modlitby. O světlá, o předivná múdrosti x odpuštěnie amen. 
VX 247-89'. (Modlitby k Bohu Otci, Synu i Duchu sv.) Modlitba dobrá k bohu otci. O 
nesmierná dobroto x (Sv. Augustina) požehnaný na věky věkuov amen. Toť tobě, 
pane kmotře. Dole přibližné datum 1490 z XIX. st. 
PX L. 290 zápisek o dobytí (tak) Paříže Jindřichem IV. 1590. Popsal J. Jungmann v 
Rozboru II. 142-3. Z Neuberských. 
Brodský, s. 43 
SX – III H 37 

TX – Modlitby. 

od r. 1490, ff. 273, perg. 

PX – Rkps. perg. u rytíře z Neuberka v 12 od r. 1490 listů 273, s malovanými obrázky a 

ozdůbkami, pěkně psané z částky červenou a modrou barvou. Jsou modlitby sebrané ke 

všelikým potřebám (ke mši tu žádné) slohem a jazykem prosté a čisté v 6 odděleních. 

Počínají: „Pane bože v pr[c]hlivosti tvé nerač místíti nade mnau …“ 

PX – Jungmann str. 115 (III/943). Rozbor 1842 str. 141. 

 
X 902 
SX III H 38 
FX 1834. str. 88. 9 x 14 cm s lid. mal., vazba st. 
TX Horlivý modlitby. 1834. 
PX Na konci: Scripsit Fr. Werner, studiosus in dominium Neostadiensis beneficii 
Heralecensis, natalis Svratecensis in Moravia. Koupeno 26. II. 1902. 
SX – III H 38 

TX – Horlivé modlitby. 

1834, pp. 88 

PX – Scripsit Franc. Werner. 

 
X 903 
SX III H 39 
FX XVII/XVIII. ll. 152. 9 x 14.5 cm, vazba st. 
TX Žaltář sv. Davida. 
PX Asi přepis tisku. Dar F. Menčíka 28. XII. 1898. 



 
X 904 
SX III H 40 
FX 1802. str. 178. 8.5 x 14.5 cm s lid. inic., vazba st. 
TX Duchovní poklad aneb katolické modlitby. 1802. 
PX Vypsáno v Popovicích 13. Jul. 1802 pro mne Fabyna Hradeckýho od rektora T. J. 
Tučka. Jgm.2 V, 1954; srv. č. 484, 499, 506. (Gr.) 
SX – III H 40 

TX – Duchovní Poklad, aneb Katol. Modlitby vypsané v Popovicích dne 13 července r. 1802 pro mne Fabiana 

Hradeckého od Popov. rektora F.J. Tučka. 

pp. 178 

 
X 905 
SX III H 41 
FX poč. XIX. str. 146. 9.5 x 14 cm s lid. mal., vaz st. 
TX Kníška ke mši. 
PX Na předsázce: přináležím ... mravnému mládenci Jozeffu Mika. Srv. tisk u 
Jungm., Hist. VI, 2352, 2397. (Fl.) Dar red. P. L. L. Pavla 5. VI. 1903. 
 
X 906 
SX III H 42 
FX XVIII/XIX. str. 91. 9 x 14.2 cm, vazba st. 
TX Díka Bohu. 
PX T. j. modlitby ranní, večerní, při mši sv. ... Koupeno 10. IV. 1899. 
SX – III H 42 

TX – (Modlitby.) 

VX – Díka Boha, tj. Modlitby ranní, večerní atd. 

XIX. st., pp. 91 

 
X 907 
SX III H 43 
FX 1819. str. 123. 9.5 x 14.5 cm s lid. inic., vazba st. 
TX Malá štěpná zahrádka. 
PX Sepsáno 1819. Na předsázce rod. záznamy z 1867-71. 
SX – III H 43 

TX – (Modlitby.) Malá štěpná zahrádka. 

1819, pp. 123 

 
X 907a 
SX III H 44 
FX poč. XIX. 
TX Sabina, K.: Úvod povahopisný K. H. Máchy. 
PX Vyšlo tiskem 1845. 
SX – III H 44 

TX – 1.) Máchy K.H. Úvod povahopisný. Od K. Sabiny.  2.) Na smrt K. Máchy od Riegr.  3.) 

Pomněnky na hrobě K.H.Máchy od K Sabinského.  4.) Pláč nad smrtí K.H.Máchy od K. 

Kusmany-ho. 

XIX.st., ff.13 

 
X 908 
SX III H 45 



FX poč. XIX. ll. 71. 9 x 14 cm s lid. inic. 
TX Libý pokrm duší vyvolených. 
PX Modlicí knížka pro pobožného kat. křesťana. Srv. tisk u Jungmanna, Hist. VI, 
2398. (Fl.) Dar faráře vranovského F. Čihaře 1. VIII. 1900. 
SX – III H 45 

TX – (Modlitby.) Libý porkm dušívyvolených. 

XIX. st. 

 
X 909 
SX III H 46 
FX poč. XIX. str. 136. 9 x 14 cm s lid. mal. 
TX [J. M. Král]: Rozmlauvání s Bohem. 
PX Aneb modlitby křesťana katolického. Srv. tisk u Jungmanna, Hist. VI, 2369. (Fl.) 
SX – III H 46 

TX – (Modlitby.) Rozmlouvání s Bohem, aneb: Modlitby křesťana katolického. 

XIX. st., pp. 136 

 
X 910 
SX III H 47 
FX 1816. str. 150. 9 x 15.5 cm, seš. 
TX Cvičení v pobožnosti. Z písma sv. a rozličných duchovních kněch vybraný ... 
1816. 
PX Psány ode mně Mart. Spurnýho z Ohrozym (?). 
 
X 911 
SX III H 48 
FX 1812. str. 125. 10 x 15.5 cm s lid. inic., vazba st. 
TX Jádro všech modliteb. 1812. 
PX Dar prof. E. Gabessama 23. VII. 1903. 
 
X 912 
SX III H 49 
FX XVIII/XIX. str. 183. 9.5 x 15 cm s lid. mal., vaz. st. 
TX Modlitby ke mši. 
PX Začátek i konec chybí. 
SX – III H 49 

TX – (Modlitby.) 

XIX. st. 

 
X 913 
SX III H 50 
FX 1805. str. 116. 9 x 14.5 cm s lid. mal., vaz. st. 
TX [Eckardtshausen]: Bůh jest nejčistší láska, má modlitba, mé rozjímání. 
PX Sau vypsány pro mne, Františku Novotnau 1805. Konec ožrán. Tisky u 
Jungmanna VI. 2296. Viz rkp. V F 42, V H 43. (Fl.) Dar burs. rady V. Zářeckého 28. I. 
1905. 
SX – III H 50 

TX – Modlitby. 

PX – Viz: Bůh jest nejčistší láska má. 1805. 

 



X 914 
SX III H 51 
FX poč. XIX. str. 161. 9.5 x 15 cm, vaz. utržena. 
TX Modlitby domácí i kostelní. 
PX Dar J. Hejny, tesaře v Zahrádce u Kostelce n. Vlt. 5. IV. 1905. 
SX – III H 51 

TX – (Modlitby.) 

pp. 162 

 
X 915 
SX III H 52 
FX 1850. ll. 194. 10 x 15 cm, vazba pův. 
TX S Bohem. Modlitby katolické. 
PX V Berlíně u Jos. Šmida r. 1850. Na desce: Joh. Nossek, Frankfurt a. M. 1850. Dar 
kolínského arciděkana V. Sixty 15. IV. 1914. 
SX – III H 52 

TX – Modlitby katolické. 

W Berlině 1850, ff. 194 

TX – Na desce: Joh. Nonek, Frankfurt a. M., 1880. 

SX – III H 52 

TX – Nosek Joh. 

PX – Viz: Modlitby, 1850.  

 
X 916 
SX III H 53 
FX 1850. ll. 89. 9.5 x 14.5 cm, st. vaz. 
TX Modlitby pravého křesťana. 
PX Opsané pro Jana Pavlíka, mistra řeznického 1850 v Libni. Dar M. Pavlíkové v 
Libni t. d. 
SX – III H 53 

TX - Modlitby Praweho Kře∫tana wobsahu [?] Při M∫∫i Swate, ∫powědi Přigimani etc. Op∫ane 

pro Jána Pawlik Mi∫tra Řeznickeho 1850. w Libni. 

pp. (1), 165, (2) 

 
X 917 
SX III H 54 
FX 1772. str. 250. 8.5 x 13 cm s lid. mal., vaz. st. 
TX Nebeský budíček duše křesťanské. 1772. 
PX Na předsázce: Tyto knížky jsau přepsány pro mne Jiřího Vavřince Přibyla. Viz IV 
H 58, V H 70. Srv. tisk u Jungm., Hist. V, 1522. (Fl.) Koupeno 16. II. 1914. 
 
X 
SX III H 55 
FX 1846. 
TX Březina, Josef: Důvěra v Boha, modlicí kniha. 
 
X 
SX III H 56 
FX 1743. 
TX Via vitae aeternae. 



 
X 
SX III H 57 
FX XV. 
TX Jádro lékařské. 
III H 57 

 

XV ex., Čechy, pap., 234 ff. 15 x 11 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: alespoň 5 variant volských hlav s tyčí, přes niž 7x přechází tělo hada, zakončenou 

křížem. Relativně nejblíže k některým typům jsou Piccard: Ochsenkopf, XVI-233 (1489-90) a 

XVI-237 (1483-84), jejich shoda však není natolik velká, aby je bylo možno považovat za 

varianty právě těchto filigránů. Další typy se nepodařilo identifikovat. Časové zařazení této 

skupiny vodoznaků u Piccarda zahrnuje léta 1483-1505. Skladba: IV (f. 8) + V (f. 18) + VI (f. 

30) + VIII (f. 46) + V (f. 56) + VII (f. 70) + 2. VI (f. 94) + VII (f. 108) + VI (f. 120) + III (f. 

126) + VII (f. 140) + X (f. 160) + II (f. 164) + IX (f. 182) + II (f. 186) + VII (f. 200) + 2. IV 

(f. 216) + VI (f. 228) + III (f. 234). Písmenné kustody uprostřed folia dole díky poškození 

rukopisu a převazbě neodpovídají dnešním složkám: D (f. 32r), E (f. 46r), F (f. 58r), G (?, f. 

70r), H (f. 85r), I (?, f. 95r), K (f. 109r), L (f. 121r), M (f. 127r), O (f. 145r), P (f. 157r). 

Zbytky foliace 16. století na ff. 7-9 (stará foliace 10-12), 11-12 (14-15), 14 (2.) a 16 (27?), na 

konci mladšího zápisu na fol. 224 označení „fol. 303“, moderní foliace tužkou. Psáno obvykle 

v zrcadle 13 x 8 cm, 20-26 řádků na stránce, četné marginální přípisky, v naprosté většině 

mladší, upozorňující na obsah. Prázdná ff. 24r, 33v, 44r-45r, 122v, 226r. Text poškozen 

agresivními vlivy inkoustu a ztrátou okrajových částí listů. Rukopis restaurován v r. 1991 

(zhotovení vazby, doplnění většiny listů papírovinou), protokol o konzervaci na zadním 

přídeští. 

Písmo: hlavní ruka: bastarda 2. poloviny 15. století, četné další přípisy dvojciferným počtem 

rukou konce 15.-19. století, z nichž některé se objevují v celém rozsahu rukopisu. Výzdoba: 

rubrikace pouze na fol. 1r-1v. Vazba moderní, lepenkové desky potažené teletinou, rovněž 

předsádky moderní. 

Současná signatura KNM na f. 1r. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 5, s. 120. 

 

Sborník lékařských textů 
Hlavní korpus textů byl zapsán na konci 15. století, přičemž v jednotlivých částech byl vynecháván volný 

prostor pro další doplňování. V 16. století byla doplněna větší v jedné době napsaná část od f. 201 a postupně 

byly na čisté listy a volný prostor až do 19. století doplňovány další texty, většinou lékařského charakteru, ale 

vztahující se i k dalším oblastem.  

Vzhledem k zčásti torzovitému dochování rukopisu před svázáním je v textový popis spíše mechanicky 

rozčleněn podle témat, o nichž rukopis pojednává, a doby zápisu (většinou jsou do zvláštních odstavců 

vyčleněny mladší přípisy). Stručný regest je podán v anotaci. 

 

1r-1v  

///zu přičiniti a jestli přimiet kořenie... Kohož prsy bolejí. Vezmi mátu, polej a kmín a pepře 

patnádcte zrn... x ... a bude mieti hojně mléka chovačka. 

2r-43v  

///též i na dětinské nádobie. Blen jest truoj. První horší jest druh a nemá přijímán býti 

v lékařství  ... (43v) Zenikl člověčí jest menší než koňský ... x ... Item kohož hlava bolí, vař je 

v vodě myz (!) sobě hlavu. 



Před f. 3 patrně část textu schází. Mezi fol. 13 a 14 část nedochována. Popis rostlin, nápojů a 

jiných léčiv, někdy jejich vzhledu, „přirozenosti“ a užití, přibližně alfabeticky uspořádaný. Na 

konci jednotlivých písmen abecedy ponecháváno volné místo, kam byly doplňovány v 16.-18. 

století jak informace o dalších lécích, tak i o nemocech apod. (ff. 2v, 6r, 7r, 8r, 9v, 17r, 29r, 

37, 39, 41v, na ff. 15r a 16v zápisy odlišného charakteru z počátku 18. století). Na f. 36r 

odkaz na Galéna. 

45r-121v  

Znamenaj výklad slov neobecných napřed psaných. Jakož píše se při kořenie, že tento kořen 

jest horký neb studený, suchý neb mokrý  ... x ... ty všecky věci vař v medu za puol hodiny i 

pij ráno a večer. 

Výklad „stupňů přirozenosti“ a některých dalších latinských termínů, pokyny ke sběru bylin, 

od fol. 47r způsoby léčení nemocí či kosmetických vad, zřídka promísené diagnostickými 

metodami. Zpočátku uspořádáno víceméně tematicky (pouštění žilou, choroby hlavy, smyslů, 

cizopasníci, bolesti a nemoci jednotlivých částí těla, vnitřní choroby, gynekologie, dětské 

nemoci, rány a uštknutí, atd.), později se stává více chaotickým nebo (od f. 107) opakuje již 

dříve uvedené tematické okruhy. Mladší přípisy na ff. 78r, 84r, 102v, 108r. Na f. 97r citován 

Plinius a Aristoteles, na f. 121v se odvolává na dílo Albíka (z Uničova). 

122r-126v  

Na vředy. Vezmi smetanu sladkú ... (126v) Proti bolesti hlavní. Vezmi zrna jalovcová a 

bobková ... x ... Obvaž hlavu, usni a budeš zdráv. 

Recepty proti nejrůznějším chorobám zapsané v alespoň 4 fázích v 16.-18. století. 

127r-139v  

Kto má vlasy u vočí, vezmi kduli jednu nebo dvě a spal je ... (139v) Komu zbroje oteče tak, 

že nemuož močiti, vezmi svrchní kuoru s cibule ... x ... drž kokot a vynma obviniž rúchú a 

budeš zdráv. 

Způsoby léčení nemocí či kosmetických vad uspořádané podobně jako na ff. 47r-121v. Za 

jednotlivými částmi vynecháván prostor, kam byly zejména v 18. století dopisovány jak 

tématicky náležející recepty, tak i rady z odlišných oblastí. Mladší přípisy na ff. 131, 134v, 

135, 136, 137v, 138, 139v.  

140r  

Pro kamen. Proti kamenu vezmi jádra z pecek hlušic a ty jádra usuš dobře ... x ... Recepta 

pana Hrušovského. 

Mladší zápisy 16. století. Není jasné, zda se záznam „Recepta pana Hrušovského“ vztahuje ke 

dvěma receptům na f. 140r, nebo zda po nich měl následovat jiný text. 

140v-141r  

Peří nazeleno barviti můžeš takto: Vezmi silného octa do měděné nádoby ... x ... a budeš míti 

pěknou ušlechtilou barvu etc. 

Zápisy 18.-19. století o barvení peří. 

141v  

Proti bradavicím vezmi cibuli, ztluč ji s solí ... Proti lámání v kostech. Vezmi štěrbák ... x ... a 

píti ráno aneb kdy chceš. 

Dva lékařské přípisy 16. století. 

142r-147r  

Mast komuž vlk nohu jie. Vezmi bílé kadidlo a zetři jako kaši a směs spolu s bílkem 

vajcovým ... x ... Také ktož má hlísty, ten jez kuoru neb listie od dubového melí a hned hlísty 

zemrú. 

Recepty proti kožním nemocím, ranám, o použití mastí, dubového jmelí a o pouštění žilou. 

Mladší přípisy na f. 145. 

147v  

Proti červené nemoci. Vezmi jáhly neprané ... x ... skrze čistý šat a dávaj nemocnému píti. 



Dva přípisy 18. století. 

148r-150r  

Ktož ve snách mluví ... (150r) Proti zpálení čímž kolivěk. Vezmi smetany zbera s mlíka, atby 

nebyla kyselá ... x ... to jest zkušeno na mnohých, že sú uzdraveni tiem. 

Většina zaměřena na praxi domácnosti: jak se zbavit myší, much, jak udělat z vody či octa 

víno či jak uchovávat potraviny. Mladší přípisy na fol. 150r. 

150v-153v  

Proti uřčení. Vezmi tři uhly ... x ... zamazati a píti. 

Přípisy 16.-18. století, kromě receptů a rad do domácnosti i záležitosti jiného charakteru 

(leptání nápisů do kovu, zjišťování pohlaví nenarozeného dítěte, zabránění spánku). 

154r-156v  

Tuto se píše o soli knězské. Vezmi soli, cožť se zdá a zavaž v lněnú rúšku a rozmoč v víně ... 

x ... pak požívaj jak se hodí, toť jest lékařský a prospěšný. 

Příprava a lékařské účinky „soli kněžské“ a jalovce. Na f. 155v uváděn „mistr Avicena“ a 

„mistr Ferarius“, na f. 156r „mistr Giserus ze vsi pařížské“. 

157r-164v  

Leden první měsíc. Toho měsíce člověk má požívati pokrmuov horkých, dobře uvařených ... x 

... a skrovnost hříchy vyčišťuje a vyhání. 

Rady a doporučení ohledně stravy, chování a pouštění žilou v průběhu roku rozdělené po 

jednotlivých měsících. Odkazy na Galéna (ff. 163v, 164r) a Hippokrata (f. 164r). 

164v-167v  

Proti šlaku. ... x ... sanytrem potříti. 

Série mladších přípisů (16.-18. století), kromě lékařských např. i obrana dobytka proti 

škodám. Na f. 166 čtyři německé zápisy, jeden z nich šifrou. 

168r-182r  

Ad dolorem capitis. Ad tollendum dolorem capitis sucus edere terrestris albe naribus infusus 

caput purgat ... x ... Ligva canis est calida et humida in primo gradu et habet proprietatem 

confortandi coitum et sperma augmentandi. 

Latinský popis léčení chorob i účinků léků. Jednotlivé choroby jsou řazeny tematicky pouze po 

relativně malých úsecích, na f. 173r rubrika Secuntur communia medicamenta per ordinem 

breviter, po níž následují převážně způsoby léčení chorob. V textu občasné české (výjimečně 

německé) překlady nebo výklady latinských slov. 

182v-187v  

Mast zelená. Vezmi kopytník, blínový list potoční ... x ... dobrá mast na všeliké rány. 

Přípisy konce 15.-18. století týkající se převážně medikamentů, ale i zvěrolékařství, mezi 

jinými zapsán recept na „prach mistra Křišťana pro rozličné nemoci“ (f. 183r). 

188r-195v Vocabularium latino-bohemicum 

Borago burak. ...  x ... Zynzibar zázvor. 

Latinsko-český slovník rostlin, zřídka s obsáhlejším latinským vysvětlením. Začátek 

pravděpodobně nedochován, na konci jednotlivých písmen opět vynecháván prostor pro 

(nedoplněné) možné přípisy.  

196r-234v  

Když napadne nehet kuoň neb krávu, aby roztrhl dásně nad svrchními zuby a vstrčil jí kus 

chleba do oust, aby s tou krví požírala ten chléb. ... x ... a dávati píti. 

Série mladších přípisů (16.-18. století), není vyloučeno, že část od fol. 201 mohla být k 

rukopisu připojena dodatečně. Obsahem kromě kosmetických a lékařských rad (objevuje se i 

léčba zaříkáváním, f. 198r-199r) a návodů k přípravě různých léků (včetně různých „vod 

života“) i rady z praktického života (jak poznat zloděje či svou budoucí manželku f. 196v, 

197r, jak zabránit střelbě a neprohrát v kartách f. 200r, rady při lovu ryb či chytání holubů f. 

222 apod.) a zvěrolékařství (f. 223r). Z receptů spojovaných s určitou osobou na f. 214r 



„Prach slavné paměti krále Vladislava pro závrať hlavy“, 215r „Líkařství od paní Dohalské 

pro bolest náramně velikú“, 228v „(Aqua) vita jiné paní Samuelov.“, 229r „Jiné aqua vitae 

doktora Tau...“ (? - konec slova nečitelný a ani čtení prvního písmene není jisté). 

  

 
X 
SX III H 58 
FX XVIII. 
TX Agenda. 
 
X 
SX III H 59 
FX XIX1. 
TX Wiborné Duchownj Cwicženj. 
PX Koupí u fy Orbis (Zink) v Praze 21. IX. 1950. 
III H 59 

Wiborné Duchovnj Cwicženj O prawem kržestianskem Obczowanj, dle nawrženj Missionis 

Nebolissto Duchownj Wipsanj Wssem o spasenj a dokonalost dussii swoich pecžugiczim. Pro 

W. Mlejnka. 

ll.86; XIX/1; modlitby od f.81 připsány dodatečně. 

8a Modlitba pržed mssi Swatau. Neymileissi Bože x 83b Plamen. Uchowegž nas gj 
Gezu Kryste. Amen. 
Rkp.; pap.; ll.86; XIX1; 9,5 x 15 cm; kurs.; kž. Na přídeští Bože můg dobrotiwi. 
Prvních 6 listů prázdných. Titulní list a počátky oddílů ozdobeny rumělkou. F.15a 
podpis Wencl Mlenek a f.15b připsána Modlitba k sv. Václavu. F.64 opět prázdný. 
Původní ukončení modliteb na f.80b. Další modlitby připsány dodatečně. Na přídeští 
vzadu zápis majitele Ma Matka zemřela 8 Mage Roku 1838. Původem asi z první pol. 
XIX.stol. 
Koupeno u firmy Orbis (Zink) v Praze 21. září 1950. 
11165/50 
 
X 
SX III H 60 
FX 1888/90. 
TX Šubrt, Filip: Volné chvíle I. Deštná. 
4a I. Dne 4. října 1888. Co jsem? Odpověd kolikerá x 237b (pag. 474) na konec zapláčí. 

Podobných víc!. 17. 1. 90. 

Rkp.; pap.; ll. 237; 1888-90; 10 x 16 cm; lat.; pkž. Autor podepsán na titul. listě „Filip Šubrt, 

kaplan“. Rukopis zajímavý postojem svého značně svobodomyslného autora-kněze. 

V přednášce se dovolával husitské minulosti, všímal si osudu továrních dělníků. Zde 

zpracované jeho dějiny deštné vyšly r. 1890 tiskem v Táboře pod názvem Z pamětí města 

Deštné a okolí. Filip Šubrt se narodil 30. dubna 1860 v Novém Etynku. Po svém vysvěcení na 

kněze 20. července 1884 působil jako kaplan v Deštné. V r. 1891 přešel do diecése 

královéhradecké a stal se farářem v Miletíně, kde byl rovněž patronem tehdejší patron fary 

v Deštné kn. Alexandr Schönburg. V Miletíně byl rovněž literárně činný a působil tam 

nepřetržitě téměř 40 let do r. 1929, kdy odešel jako biskupský konsist. rada a osob. děkan na 

odpočinek. Uchýlil se do svého někdejšího působiště Deštné u Soběslavě, kde zemřel 15. 

května 1934. 

Koupeno od Anny Stankové z Prahy XI, Biskupcova 46, dne 6. února 1952. 

582/52 



PX Koupí od Anny Stankové z Prahy XI, 6. II. 1952. 
 
X 
SX III H 61 
FX pol. XIX. 
TX Národní písně. 
PX Koupí u fy Orbis v Praze I, Karlova 2, 28. XII. 1951. 
1a Polsky čtvrti tem. Tisic bojownych X 48a Když by ho bolelo zada i ruce. 

Rkp.; pap.; ll. 55; pol. XIX; 11x17,3 cm; kurs.; pkž. Písně na motivy národní a slovanské z 

poloviny XIX. stol. Datovat lze podle Národní písně na f. 15b „Bože při mladistwem krali 

Františka Josefu stug” do doby po nastoupení císaře Františka Josefa I. (2 prosince 1848). K 

původním písním připsána na f. 47a-48a O sstesti w Americe, zbývající listy prázdné. 

Koupeno od firmy Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 28. prosince 1951. 

6258/51 

 
X 
SX III H 62 
FX 1799. 
TX Celestyn, Jan: Wyborne Modlitby. 
PX Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, 2. IX. 1952. 
III H 62 

Celestyn, Jan : Wyborne Modlitby, Ktere Od Swatostj Papežske Pia toho gmena ssesteho 

wyloženy byly. Sepsane roku 1799 od Jana Celestyna, Knieze Cyrkewnjho, a na pamatku 

Panu Staremu Frantisskowi Bregchowi obietowane. 

ll.43; 1799; chybí prvních asi osm listů. 

2a .. pro nas gsy milosti plna. Wzhledniž x 42b Gmeno twe na wssy zemi. Amen. 

Rkp.; pap.; ll.43; 1799; 10,2 x 16 cm; kurs.; kž. Podle původní paginace chybí pag. 1-16, tedy 

asi 8 listů. Titul by ukazoval, že jde o přepis tisku, avšak nezjistil jsem žádný exemplář. Autor 

byl r.1783 kněžem-lokalistou ve Sluhách u Brandýsa nad Labem. V tehd. Catalogu universi 

cleri je psán Joan.Caelestin ( str.48 ) . V r.1823 byl již mrtev. 

Koupí v antikvariátě Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 2.9.1952. 

K 604/52 

 
X 
SX III H 63 
FX 1809. 
TX Pobožne Rozmlauwánj s Bohem aneb Modlitby křesťansko-katolycke 1809. 

2a Modlitba Rannj. Teď opět cýtjm, že žiw gsem X 87b zawři tisse me oko - 88a Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 90; 1809; 9,5x16,5 cm; frakt. kurs.; pův. kž. Původní paginace od 1-177. Fol. 

88 (pův. str. 177-178) vyříznuto až na nepatrný zbytek. Další fol. 89a rodinný zápis „Roku 

1811 dne 1. Aprile Pan Buch si powolal s tohoto swěta Otcze meho, biwaleho mlinaře 

Pienkawskeho na panstwi Konopiskim - wěku sweho miel 79 let a ženati bil s gednau swau 

pani manželkau 53 leta a pochowan gest w Chrastě u Týnce nad Sázavou. Meno geho na křtu 

swatem Gan. Na fol. 90a další rodinný zápis o sestře Anně, asi v mládí zemřelé. Na předním 

přídeští vlepen vlastnický štítek ůTito modlitbi sau Gana Stárka, mlinaře Radiczkeho [na 

Sedlčansku]. Psano dne 10 Mage Ro. 1810. Desky mají jednoduchou tlačenou empirovou 

výzdobu. Na přední desce monogram W. S., na zadní téměř již neznatelný letopočet 1809. Na 

titulním listě razítko Národní škola v Praze 5-Liboci. 

PX Dar stálé škol. výstavy v Praze IV, Pohořelec 25, 9. IX. 1952. 
607-52 



 
X 
SX III H 64 
FX 1508. 
TX Bonaventura, Sanctus: Žaltárz Blahoslawené panny Marie. 
Žaltárz Blahoslawené panny Marie, ktery gest složil Bonawentura. 

1a Popadni gi a powiessit tebe a oslaven budess x 91a Pro scriptore cave, ne obmittatur ave. 

Jero[nym]. 

Rkp.; pap.; ll.93; 1508; 10 x 14.7 cm; frakt.; kž. K názvu rkp. srov. fol. 7b i 11a. K datování 

rukopisu srov. na f. 91a leta Panie Tisiczieho piatisteho osmeho w strzedu przed slawnym 

hodem Blahoslawene panny Marie zwiestowani [22. března 1508]. Na f. 91b současný přípis 

mariánské modlitby. Dále na f. 92a – 92b další přípis nepochybně o málo pozdější  Antifona 

k poczeti pany marie, na f. 93a – 93b mladší přípisek kursivou. Rukopis v původní části 

rubrikován červenou a modrou barvou, na f. 1a, 11a, 14a, 15b, 44b, 50b, 53b, 74b, 89b a 90a 

většinou jednoduché barevné iniciály. Spis Bonaventurův byl přeložen pro klášter panen sv. 

Kláry v Českém Krumlově (založ. r. 1361) na jejich žádost z latiny do češtiny (srov. fol. 9a). 

V předmluvě na f. 8a – 11a překladatel vykládá zásady, jimiž se řídil při překladu. Podle toho 

je překlad volný, ne doslovný, aby překladatel vystihl smysl; drží se „staršího“ pravopisu, má 

au místo u, ey za y, uo místo o, wo za o. Ke konci rukopisu některé listy ztraceny. Vazba 

původní prkénková, koží potažená, v rozích tlačená ornamentální výzdoba. Na přídeští 

pozdější přípisek Žaltář blahoslavené panny Marie, který jest složil Bonaventura 1508. 

PX Dar Marie Kálalové z Prahy XIX, Na pískách 100, 16. VII. 1952. 
P 6644/52 

III H 64 

Bonaventura, Sanctus : Žaltárz Blahoslawené panny Marie, ktery gest složil Bonawentura. 

ll.93; 1508; na f.91b současný přípis mariánské modlitby, na f.92a-92b Antifona k poczeti 

pany marie. Spis Bonaventurův byl přeložen pro klášter panen sv.Kláry v Českém Krumlově 

(založ. r.1361) na jejich žádost z latiny do češtiny. V předmluvě na f.8a-11a překladatel 

vykládá zásady, jimiž se řídil při překladu. Podle toh oje překlad volný, ne doslovný, aby 

překladalel vystihl smysl. 
 

III H 64 
 

1508, Čechy, pap., 93 ff. 14,5 x 10 cm, ilum., vazba mladší 

 

Filigrány: ve čtvrté až šesté složce Piccard: Krone XIII/6 (1501-1524), ve zbytku rukopisu 

Briquet: Cercle, č. 3098 (1507-1509). Skladba: V+1 (f. 11) + V (f. 21) + 2. VI-1 (f. 43) + V 

(f. 53) +  VI-1 (f. 64) + 2. V (f. 84) + III (f. 90) + II-1 (f. 93). Pravděpodobně jen jeden list 

tvoří dnešní f. 1, snad šlo o obal první složky. Snad jeden list schází za f. 21, 43, 64 a 90. 

Foliace moderní, tužkou. Psáno na f. 1-91 v zrcadle 9-10 x 6-6,5 cm, 12-13 řádek na stránce, 

text na f. 92 zrcadlo nedodržuje, dále bez zrcadla. 

Písmo: A: 1r-91r, kaligrafická bastarda počátku 16. století. B: 91v, bastarda 1. poloviny 16. 

století, C: 92r-92v, zběžnější kurzíva 16. století, D: 93r-93v, zběžnější kurzíva 16.-17. století. 

Nečetné marginální korektury a doplňky dvěma až třema rukama 16. století. Marginální 

novověké přípisky dvěma rukama na f. 21r, 84v, 85v. Výzdoba: ornamentální iniciály: 1r: P, 

11r: B, 14r: K, 44v: T, 50v: K, 53v: H, 74v: R, 89v: S, 90r: R. Rubrikace (červeně, zčásti i 

modře). 

Vazba mladší, dřevěné desky potažené černou kůží zdobenou po obvodu linkami a v ploše 

kolky s rostlinnými motivy. Řemínky nedochovány, potah přední desky zčásti stržen. Vpředu 

i vzadu jedna moderní předsádka. 



Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, rovněž na předním 

přídeští štítek Knihovny Národního muzea s tímto razítkem a signaturou. Současná signatura 

na f. 1v, na f. 93v přírůstkové číslo KNM P 6644/52. Do KNM získáno 16. 7. 1952 jako dar 

Marie Kálalové z Prahy XIX. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog rukopis neuvádí, Rukopisné fondy, č. 6, s. 120. 

 

1r-91r: Pseudo-Bonaventura: Žaltář větší Panny Marie 

Popadni ji a poviešíť tebe a oslaven budeš od nie, když ji obejmeš, dáť hlavie tvé 

rozmnoženie milostí a korunú nepřemoženú obrání tebe etc. Proverbiorum quarto [Prv IV,8-

9]. Sláva na výsostech bohu a diek vzdávánie a hlas chvály, kterýž druhdy skrze prorocké 

tajemstvie, druhdy skrze zjevenie z nebes padlé ... (7r) Skonána jest předmluva k žaltáři 

blahoslavené panny Marie, který jest složil Bonaventura a vyprávie se v té předmluvie, 

co se v tom žaltáři čísti buda ke cti a chvále pánu bohu všemohúciemu a přeblahoslavené 

pannie Mariji královnie nebeské. Předmluva svatého Jeronýma. (8r) Jakož píše svatý 

Jeroným předmluvie v bibli v páté kapitole, že žádný sám od sebe písmu rozumieti nemuož 

bez ukazatele a učitele zvláštnieho ... (11r) Počíná se žaltář blahoslavené panny Marie 

složený skrze Bonaventuru ke cti a chvále rodičky pána našeho Jezu Krista, všeho 

lidského pokolenie spasitele. Blahoslavený muž, který miluje jméno tvé Maria panno milost 

tvá duši jeho posilni jakožto vod studnicemi obvlažený ... x ... ode všech neustavičností a 

nebezpečenstvie obraň skrze Krista pána našeho, amen.  

Větší část textu tvoří „žalmy“ k jednotlivým dnům v týdnu a hodinkám. Rukopis není 

dochován v úplnosti, scházejí některé listy a patrně buď i složky, nebo je jejich pořadí 

přeházeno. Konec rukopisu poškozen, od f. 85 dále na sebe texty nenavazují. Na f. 8v-9v 

uvedeno „protož viedieno buď každému, ktož tento žaltář čísti bude česky z latiny vyložený, 

kterýž latinie složen jest k pohlaví mužskému, ale já sem jej k žádosti nábožným a bohu i lidem 

vzácným a zachovalým pannám kláštera krumlovského z latiny vyložil k pohlavie ženskému“ 

s další poznámkou o způsobu překladu, v němž mj. stojí: „také, že sem druhdy staré češtiny 

následoval v prodluhovánie vokálí nebo hlasitých liter, kterým řecky dyptongi řiekají“.  

Pro latinské znění srv. A. C. Peltier (ed.): Sancti Bonaventurae Opera omnia 14, Parisiis 

1871, s. 199-222, B. Distelbrink, č. 185, s. 172, P. Glorieux, č. 305dk, 316bd. 

Na závěr kolofón Léta pánie tisícieho pietistého osmého v středu před slavným hodem 

blahoslavené panny Marie zviestování [22. 3. 1508]. Pro scriptore cave, ne obmittatur ave. 

Jeronimus. 

 

91v-93v Mladší doplňky 
Na f. 91v česká modlitba, na f. 92r-92v antifona, veršík a kolekta ke svátku Početí P. Marie, na f. 93r-93v 

modlitby a verš. 

 

X 
SX III H 65 
FX XIX1. 
TX Knjžka Zlata Z gádra Wybraná. 
Knjžka Zlata Z gádra Wybraná. Rozlicznymi Modlitbami Ozdobená. 

2b Modlitby Rannj We gmenu Boha Otce x 36a Kryste elegson, Otčenáss, zdrawas Marya. 

Rkp.; pap.; ll. 37; XIX l, 9 x 14 cm; kurs.: t. Lidové katolické modlitby s prostou barevnou 

květinovou výzdobou záhlaví. Údajně jihočeského původu. 

PX Dar Josefa Maříka z Prahy – Břevnova, Nad závěrkou 16, 13. I. 1953. 
3451-53 

III H 65 

Knjžka Zlata Z gádra Wybraná. Rozlicznymi Modlitbami Ozdobená. 



ll.37; XIX/1; lidové katolické modlitby s prostou barevnou květinovou výzdobou záhlaví. 

Údajně jihočeského původu. 

 
X 
SX III H 66 
FX XIX1. 
TX Důwěra w Boha. 
PX Koupí od Růž. Lanzové z Prahy – Vinohrad, Bělehradská 42, 9. VI. 1954. 
III H 66 

Duwera w Boha. Modlicý knjžka pro katolické křesťany. 

ll.100; XIX/1; lidové modlitby, na konci obsah 

4a Láskawý Čtenáři! Gsaut zde každodennj pobožnosti x 98a Gežjš Krystus, až na wěky. 

Amen. 

Rkp.; pap.; ll.100; XIX1; 11,3 x 16,1 cm; kurs.; pův.kž. Lidové modlitby. Názvy modliteb a 

iniciály provedeny barevně s jednoduchou výzdobou. Do textu vloženy 3 německé mědirytiny 

provedené v nakladatelství C. Etlingera ve Vircburku. Fol.98b-99b „ Obsah modliteb“. Vazba 

z doby biedermeieru, tlačená ornamentální výzdoba v kůži. Na přední desce středem kovový 

křížek s vycházejícími paprsky, na zadní desce kalich s eucharistií. Také hřbet zdoben 

zlaceným ornamentem s náznem rukopisu. Zachována kovová spona. Na přídeští záznam Tjto 

Modljcj Knižky Patřegj Marjgj Božkowj, kterj od roku 1854 sau darem obdrženj. Na fol.1 

další záznam Tjto knižky sau darem od Waclaw Padljczkjho ze Dřewiczi, bjwaleho Studenta, 

které zejskal Roku 1843 a neležegy Marjgj Božek, manželce Waclawa Božka, Předstaweneho 

obce Dřewjč. 

Koupí od pí. Růženy Lanzové z Prahy – Vinohrad, Bělehradská 42, 9. června 1954. 

3489/54 

 
X 
SX III H 67 
FX 1826. 
TX Sliwka, Milostjn Stálost: Dalemil a Maloslaw. Smutnohra we třech děgstwjch od 

Milostjna Stálosty Sliwky 1826. 

1b Osoby Welebjn, mysliwec starý, Gasněna, geho manželka x 33a tak že ho widěti nenj 

(opona spadne) 

Rkp.; pap.; ll. 33; 1826; 10,2 x 16,8 cm; kurs.; pt. Na přídeští pův. sign. M. 6 (Roz. II. 28). 

Titul se opakuje na f. 1a. Původní stránkování od 4-65 str. Na obálce tištěný knihkupecký 

seznam tehd. pražské firmy Martin Neureutter. 

PX Koupí v ant. Kniha A1, Ul. 28. října 13, 11. X. 1954. 
7563/54 

 
X 
SX III H 68 
FX XIX1. 
TX Eckarthausen, Karl v.: Bůh gest neyčistssj láska. Modlitba má a rozgjmánj me. 
PX Z brandýské knihovny zapsáno 19. I. 1955. 
III H 68 

Eckartshausen, Karl von : Bůh gest neyčistssj láska. Modlitba má a rozgjmánj me. 

ll.72; XIX/1; přepis českého překladu svou dobou oblíbeného díla Eckarthausenova. 

4a Rannj rozgjmanj. Teď opět cýtjm x 72a a Marya na wěčnosti. Amen. 

Rkp.; pap.; ll.72; XIX1; 10 x 16,3 cm; kurs.; kž. Přepis českého překladu svou dobou 

oblíbeného díla Eckarthausenova. Lidové modlitby zdobené malbami s motivy hlavně 



rostlinnými. Titulní list proveden perokresbou. Jednoduchá tlačená empírová vazba, uprostřed 

obou desek v rudém obdélníku a elipse velikonoční beránek. Rukopis býval v brandýské 

knihovně arcivév. Ludvíka Salvátora. 

Zapsán do přírůstků knihovny Nár. musea 19. ledna 1955. 

501/55 

 
X 
SX III H 69 
FX 1550/51. 
TX Kázání utrakvistická. 
7a Dominica Prima in adventu Domini x 290a Item illi 3 secuti, 18 obtulerunt. 

Rkp.; pap.; ff.290; 1550/51; 10 x 14.8 cm; got. kurs.; pův. kž. Obsahem rukopisu jsou latinská 

a česká kázání od první neděle adventní po celý církevní rok do 24. neděle po svatodušních 

svátcích. Rázem svým jsou to jen bodové náčrtky kázání na epištoly a evangelia, které budou 

dále rozvinuty, Autor kázání byl utrakvista, jak jest o tom přímý doklad na fol. 33a, kde mluví 

o povinnostech rodičů k dětem. Praví zde „Secundo aby se za nie modlili etc., aby w nietczo 

zlého a ohawneho newpadli panu Bohu y lidem, yakoz se y skutek toho naleza na matcze 

mistra Jana z Husyncze, žadagicz mu od pana Boha dic etc.“ Je to také potvrzením toho, že 

v 16. stol. věděli ještě více podrobností o mládí Husově. Jde při tom o mírného podobojího 

zřejmě starého ražení, jak ukazuje výklad o proměnění chleba a vína na oltáři na fol 78a – b, 

kde autor uznává na rozdíl od husitského učení, že i špatný kněz provádí platně bohoslužebné 

úkony. Bohužel výklad na svátek Corpotis Christi, který bz dal blíže poznat autorovy názory, 

byl jen nadepsán a listy zůstaly prázdné. I jinak je zde řada listů prázdných. Rukopis je přímo 

datován. Na fol. 7a říká autor Anno Domini 1550 in die Nicolai /6. prosince/ incoepi, na fol. 

70b Pascha nostrum ymolatus est Christus itaque epulemur 1551. Na přídeští v předu „Stara 

Materie“ a jiný vybledlý přípisek. Původní vazba z prkének potažených vepřovicí. Kůže 

zdobená tlačeným ornamentálním slepotiskem s rostlinnými motivy v obdélnících. Zbytky 

mosazných spon. 

PX Koupí v ant. Kniha A4, Praha I, Karlova 2, 12. VI. 1956. 
3951/56 

III H 69 

Kázání utrakvictická. 

ff.290; 1550/51; latinská a česká kázání od první neděle adventní po celý církevní rok do 

24.neděle po svatodušních svátcích. Rázem svým jsou to jen bodové náčrtky kázání na epištoly 

a evangelia, které budou dále rozvinuty. Autor kázání byl utrakvista. 

 
X 
SX III H 70 
FX 1785. 
TX Božská Prozřetedlnost. A neb křestiansko-katolicke Modlitby 1785. 

1 Rannj Pobožnost. Pyseň. Probuď se X 96 Zdráwas Marya. Wěřjm w Boha. 

Rkp.; pap.; ff. 53 (pag. 98); 1785; 10,7x16,1 cm; frakt.; pův. kž. Původní paginace od 1 do 98. 

Rukopis vyzdoben perokresbou s motivy ornamentálními, figurálními i krajinkami ve stylu 

pozdního baroka. Na konci rukopisu říšská orlice, pod ní v oválném věnci písmena WAW; do 

oválu připsán monogram J. R. a pod ním pozdější podpis Ig. Stein. kožená vazba s tlačenuo 

obdélníkovou ornamentální výzdobou a křížem uprostřed na obou deskách. 

Zakoupen v aukční síni Zdenka Jeřábka v Praze II, Spálená ul. r. 1941 a dne 28. ledna 1958 

postoupen literárním archivem knihovně. 

419/58 
PX Postoupen Liter. archivem 28. I. 1958. 



 
X 
SX III H 71 
FX 1832. 
TX Modlitby týhodní. 
PX Dar Dr. Mil. Bohatce z Prahy – Dejvic 21. V. 1958. 
9a Prwnj Tyhoden W Ponděli Modlitba ránnj x 93b a sláwa nynj y na wěky. Amen. 

Rkp.; pap.; ff.102; 1832; 18,7 x 12 cm; kurs.; t. Na fol.1a kromě titulu tužkou. „Psal swazal 

1832“ dále nad tím perem jméno dalšího majitele rukopisu „J. Němec, učitel, 20-I 1863“. 

Název též na přední desce. 

2758/58 

 
X 
SX III H 72 
FX XVII1. 
TX Komenský, Jan Amos: Truchlivý. 
Truchliwý, to gest Smutné a teskliwé člowěka křesťana nd žalostnými wlasti a Cýrkwe 

bídami Naříkání… 

I. 1a-23b Truchliwý [1. díl.] 2a Truchliwý sám w sobie. Auch auwech x 23b až na wěky. 

Amen y amen. Finis. 

II. 25a Truchliwého Druhý díl… Sepsaný s začátkem Nowého Leta 1624. 25a Truchliwý. Ach 

auwech, běda mně x 47a wěky wěků. Amen y Amen. 

III. 49a – 107b Starého Čzecha s Mladým Rztírzem rozmlauwánj od Letha 1348 až do 

[připsáno:] 1604. 50a Rozmlauwánj Przatelske, gednoho Rytírze mladého x 107b za králem 

Franským y Papežem neučinil. 

IV. 108a – 132b  Kratičké Psaničko ku potěssení srdcým truchliwým slaužícý w nyněgssím 

weřegném těžkém Pokussení na Cýrkew Boži přisslém. Z gazyku německého do Česstiny 

přeložené a B: w Krystu milým odeslané… 109a B§h, dárce trpěliwosti, Pokoge a wsselikého 

potěssení x 132b Božské milosti obdržeti mohli. Amen. 

Rkp.; pap.; XVII1; ff. 133; 15 x 10 cm; kurz.; perg. Na předním obalovém listu připsáno 

Gratissium Petri Schikora Peculium ab Ao. 1785 a ex libris  Dr. Frinta. Pokud jde o 

Truchlivého, Frant. Tichý se domníval, že jde o autograph Komenského. Prof. Boh. Ryba 

srovnáním s písmem Komenského v dopisech určil, že jde o spis z písařské dílny 

Komenského, tedy poměrně blízký době vzniku díla a téměř bez chyb. (Úplný exemplář znám 

jen z Vratislavi a Lipt. Sv. Mikuláše). Druhá část rukopisu Rozmlouvání starého Čecha s 

rytířem není zde v celém znění. Je to dílo původem z počátku 17. stol. a známo je jinak z rkp. 

XVII D 20 universitní knihovny v Praze. Další rukopisy byly před válkou v Ochranově, 

Zhořelci a Žitavě, jeden též v soukromém majetku. Třetí spisek Kratičké psaníčko byl sepsán 

podle vlastních slov “v čas rozptýlení našeho”. Prof. Frinta vyslovil názor, nejde-li o dílko 

Komenského, určené do Fulneku. Rukopis byl od r. 1785 v majetku protestantského faráře 

Petra Šikory, původem Slováka ze vsi Sajó Vanos a později od r. 1811 – 1824 faráře v 

Husinci a do r. 1837 v Bedřichově Hradci v tehd. Pruském Slezsku. Od něho jej obdržel  jeho 

zeť emigr. farář Josef Kačer, přítel J. E. Purkyně. Od pravnuka Kačerova získal jej r. 1922 ve 

Velkém Táboře v tehd. Pruském Slezsku dr. Ant. Frinta. Literatura: Srovn. její přehled v M. 

Bohatcové J. A. Komenský soupis rukopisů, Praha 1957, kde uvedeny i edice. O rukopisech 

Rozmlouvání je přehled Jul. Glücklicha v práci O historických dílech Václava Budovce z 

Budova v Rozpravách I. tř. Č. A. č. 42. Srovn. též Jakubec, Dějiny literatury I, str. 703. 

Koupí od prof. Ant. Frinty v Praze 12, Na Šafránce 11, dne 13. února 1960. 

804/60 

PX Koupí od Dr. Ant. Frinty z Prahy 12, Na Šafránce 11, 13. II. 1960. 



III H 72 

Komenský, Jan Amos : Truchliwý, to gest Smutné a teskliwé člowěka křesťana nad žalostnými 

wlasti a Cýrkwe bídami Naříkání... 

  I.1a-23b Truchliwý [1.díl] 

 II. 25a Truchliwého Druhý díl...Sepsaný s začátkem Nowého Leta 1624. 

III. 49a-107b Starého Čzecha s Mladým Rytírzem rozmlauwánj od Letha 1348 až do 1604. 

IV. 108a-132b Kratičké Psaničko ku potěssení srdcým truchliwým slaužícý w nyněgssím 

weřegném těžkém Pokussení na Cýrkev Boži přisslém. Z gazyku němwckého do Česstiny 

přeložené a B: w Krystu milým odeslané... 

ff.133; XVII/1; 

Rozmlauwánj Przatelske, gednoho Rytírze mladého s gednjm Starým Czechem… XVII1 

 

X 
SX III H 73 
FX 1818. 
TX Nebeský Klicž. 
PX Koupí od M. Seifertové z Náchoda 13. V. 1960. 
III H 73 

Nebeský Klicž, to gest Křesťanske Katolicke Modlitby, totiž: Rannj, Při Mssi Sw., před a po 

Spowědj, před a po Přigjmanj, Letanye a gine Nabožne Modlitby, skrz ktere může sobě 

Nabožna dusse Nebe Otewříti. Sepsane sau od Wacslawa Bulanta, Učitele ze Wsy Kralowic 

pro osobu Ženskau 1818. 

2a (1. str.) Modlitby Rannj. Wstawage z sweho Lože x 63b (str. 122) ať odpočiwagi w 

pokogi. Amen. 

Rkp.; pap.; 1818; ff.64; 17.5 x 11 cm; got. kurz; pův. kž. Modlitby opatřeny pěknou barevnou 

lidovou výzdobou ornamentální, stylisací květin, živočichů i figurální. Z modliteb vymyká se 

z běžného rámce „Modlitba k sw. Izydoru“ s obrázkem světce s pluhem a volským pothem. 

Na předním obalovém listu přípis „Tito Modlitby Naležegi Roze Mansfeldoweg do Kwilic. 

Kdo ty Modlitby Nagde, tak ge bude wgedět, komu ge ma Nawrátit. Za to ho Uctiwě žádám 

w Kwilicych dne 18 Rigna Anno 1818.“ 

Koupí od M. Seifertové z Náchoda dne 13. května 1960. 

3927/60 

ff.64; na předním obalovém listu přípis “Tito Modlitby Naležegi Roze Mansfedoweg do 

Kwilic.kdo ty Modlitby Nagde, tak ge bude wgedět, komu ge ma Nawrátit.za to ho Uctiwě 

žádám w Kwilicych dne 18.Rigna Anno 1818. 

 
X 
SX III H 74 
FX poč. XIX. 
TX Zápal Lásky Boží. Dussy Wiwolenich aneb Modlitbi Katolicky. 

2a Píseň. V. 1. Kde gsy Potessenj x 38a Compar Sit Laudatio. Amen. 

Rkp.; pap.; poč. 19. stol.; ff. 38; 17x11,5 cm; frakt., kurs.; neváz. Rukopis poškozen politím 

masnou tekutinou. Na titulním listě barevná pérokresba růží, v textu iniciálky a názvy 

rzmělkou. na f. 1b, 3a-5a, 38b dopsány na původně čisté stránky tužkou a pérem hospodářské 

záznamy. Na f. 5b pérokresba pomníčku s monogramy F. S. A I. B., planoucím srdcem 

zasaženým šípem a německým veršováním neznámé Fany od B. Původní text byl doplněn 

písněmi na f. 2a-b, 37a (neúplná) - 38a. 
PX Darem od Josefa Půlpána z Újezdu nad Lesy 5. VI. 1962. 
6364-62 

 



X 
SX III H 75 
FX 1806. 
TX Prawá Cesta Křestanskou Dussi k wečnemu Spaseni wedaucy…Psany w Ohrozimy od 

Martina Spurnyho 1806. 
PX Koupí od Vilemíny Havránkové z Prahy 4, ul. Sdružení 23, 17. II. 1966. 
III H 75 

Prawá Cesta Křestanskou Dussi k wečnemu Spaseni wedaucy...Psany w Ohroziny od Martina 

Spurnyho 1806. 

1806; ff.63; na f.63bpozdější přípis. 

3a Modlitby Rannj. We gmenu Otcze y Syna x 62b (124 ) za mě objetowatj račyl. Amen. 

Konec. 

Rkp.; pap.; 1806; ff.63; 16 x 9,5 cm; got.kurz. ( kurent ); kož. Původní paginace od f.3 od 1 

do 124. Na f.63b pozdější přípis. 

Koupí od Vilemíny Havránkové z Prahy 4, Ul. Sdružení 23, dne 17. listopadu 1966. 

100068/66 

 
X 
SX III H 76 
FX 1824. 
TX Pět Čerwených Koralů aneb Srdečne a litostne Rozgimanj 5ty Ran Krista ukřižovaneho 

k nimžto připogené sau Modlitby Rannj, wecernj, při Mssj, před y po Spowědj, před y po 

Přimanj welebné swátostj Oltářnj Na obwtlasstnj weiročnj Swatý Paně… Pro Osobu Ženskau. 

2a Dil Prwnj Modlitby každodenj 

189b nebeske Rzysse pozorliwě přemeysslela. Amen. 

Rkp.; pap.; 1824; ff. 189; 16x9,5 cm; got. kurz.; pův. kž. s jednoduchou tlačenou výzdobou. 

Na přední desce ještě zřetelné monogramy M D a rok 1824. Na předním i zadním obalovém 

listě a na předním přídeští rodinné záznamy rodiny Theerovy z Kralup n. Vltavou z let 1852-

59. Na titul. listě, na konci textu a jinde razítko někd. majitele rukopisu „Jindřich Theer, mistr 

kominický v Kralupech n. Vltavou“. 

Z reservních fondů Knihovny Nár. muzea zapsán 21. ríjna 1968 

II-16/68 
 
 
X 
SX III H 77 
FX pol. XIX. 
TX Paměti. Gedichte. 
PX Z pozůst. M. Červenkové. 
2a Ritter Horimir. Eine Ballade von Anton Grinsel 

169b taky celoval „Holubičku sivou“ K. F. 

Rkp.; pap., pol. XIX. stol.; ff. 171, 14x10 cm, got. kurs., lat., vazba polokož. Na předním 

obalovém listě na přední straně zápis o Janu Sladkém Kozinovi a podpis Waclaw Horčic, na 

zadní straně titul s barevnou výzdobou. Na f. 169b rovněž barevná výzdoba s heslem Zpěvem 

k srdci, srdcem k vlasti. Od f. 170s Index-Inhalt. Nedůsledná původní paginace. 

Českoněmecký sborník básní, písní a historických textů asi z let 50-tých XIX. stol. (srovn. 

data na f. 72b, 73a, 76a, 80a). 

Z pozůstalosti M. Červenkové zapsáno 4 srpna 1972. 

II-114/72 

 



X 918 
SX IV A 1 
FX 1786. 21.5 x 35 cm, vaz. pův., 8 svaz. 
TX Joh. Jos. Zeberer. Deutsch-böhmisch und lateinisches Lexicon. 
PX Podáno censuře 5. ún. 1786 a povoleno, nevyšlo však. Z Krtičkových. 
 
X 919 
SX IV A 2 
FX 1853. ll. 161. 22.5 x 34.5 cm. 
TX Jindř. Zschokke-Ant. Jan ryt. z Jungmannů. Addrich z Mšena. 
PX Dar překladatelův 9. IV. 1853. 
 
X 920 
SX IV A 3 
FX 1854. ll. 116. 22.5 x 35 cm. 
TX Jindř. Zschokke-Ant. J. Jungmann. Samozor. II. 
PX Vzadu doslov. I. díl v ruk. II G 2. Dar Jungmannův 11. VI. 1853. 
 
X 921 
SX IV A 4 (3 D 15, 488) 
FX 1689. ll. 22. 22 x 34 cm. 
TX Ohnivá lamentací, pláč a naříkání král. města Klatov 8 dne měs. Julii l. P. ... 1689. 
PX Dar Jos. L. Zieglera. Srv. Jungm., Hist. V, 327. (Fl.) 
SX – IV A 4 

TX – Ohniwa Lamentací, Placž a Nařikání králowskeho Města Klattow 8. Dne měsíce Juli. 

Letha Panie 1689. 

ff. 22 

 
X 922 
SX IV A 5 
FX 1850-1. str. 348. 22 x 36 cm, vaz. pův. 
TX Přepis t. zv. M. Červenkova, vskutku však Jana Černého Poznamenání některých 
skutků božích obzvláštních. 
PX Přepsal p. Vaněček z ruk. univ. XVII C 3 (Truhlář 81) pro P. J. Šafaříka. O díle B. 
Souček v Reformačním sborníku I. (1921) 45 a d. Ze Šafaříkových. 
 
X 923 
SX IV A 6 
FX 1851. str. 396. 22 x 36 cm, váz. 
TX Přepis díla: Jan Jafet. Hlas Strážného. 
PX Přepis ruk. brněnského, kdysi Bočkova, z pozůstalosti P. Jos. Šafaříka, jenž 
napsal v předu Připomenutí o předloze a spisovateli z r. 1855 a pořídil vložený 
rejstřík. Původu téhož. Šafařík 
 
X 924 
SX IV A 7 
FX ok. 1850. ll. 82. 21.5 x 36 cm, seš. 
TX (Fr. Bezděka). Obsahy bratrských rukopisů. 



PX Jest zde obsah díla t. zv. Červenkova (srv. č. 922), obsah t. zv. foliantů 
ochranovských Vl. Heka z ruk. III D 26 a synod bratrských z ruk. II F 10 se 
Šafařikovým rejstříkem a úvody. Z Šafaříkových. 
SX – IV A 7 

TX – Ochranovský archiv českobratrský. 

PX – Viz: Archiv Ochran. Českobratr. Viz též: Jednání II B 3. 

 
X 925 
SX IV A 8 
FX 1849-51. ll. 57. 22 x 36 cm, seš. 
TX Fr. Bezděka. Výtahy z biblí Kralické. 
PX Pro P. J. Šafaříka. 
 
X 926 
SX IV A 9 
FX 1768. ll. 37. 21 x 33 cm. 
TX Přepis tisku: Historije velmi pěkná o jednom znamenitém rytíři, jménem Kalmy ze 
šotcké země. 
PX Přepis olomouckého tisku z 1610 u Mik. Hradeckého (srv. Jungmann IV. 249 z 
1561) z péra Fr. Václ. Tetynkra z r. 1768. 
 
X 927 
SX IV A 10 
FX XIX.1 ll. 28. 22 x 36 cm, seš. 
TX (F. Palacký). [P. J. Šafařík]. České kmeny. 
PX Určil prof. Dr. V. Flajšhans. Rukopis Šafaříkova syna Vojtěcha, jím samým 
doplňovaný a opravovaný. Srv. P. J. Šafařík: Sebr. spisy III, 1864, úvod J. Jirečka, 
str. X. (Fl.) 
 
X 928 
SX IV A 11 
FX XIX.2 ll. 26. 21.5 x 35.5 cm. 
TX Litevský slovník. 
PX Podle něm. slovníku Nasselmannova z r. 1850. 
SX – IV A 11 

TX – Nesselmann G.H.: Wörterbuch der littauischen Sprache. 

ff. 28 

PX – Viz: Česko-litev. slovník.   

 
X 929 
SX IV A 12 
FX XVIII/XIX. ll. 19. 21.5 x 34 cm. 
TX Slovkář neb sněmkář - Das Buchstabirbüchel der Böhmischen Sprache. 
PX Znění čes. i něm. Dar J. Jungmanna 30. V. 1829. 
 
X 930 
SX IV A 13 
FX 1846. ll. 23. 21.5 x 35.5 cm. 
TX Dr. Stanislav Kotík. O vyživování bylin. 
PX Autor, vrchní vojenský lékař v Tarnově, poslal pojednání 18. X. 1846 pro 
Musejník. 



 
X 931 
SX IV A 14 
FX 1850. ll. 69. 20.5 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Bol. Podstránecký. Slovník horvátsko-český. 
PX Dar Ant. Materky podle odkazu autorova 12. VI. 1895. 
SX – IV A 14 

TX – Slovník horvátsko-český. Napsal Podstránský Jos. Bol. 

1850, ff. 68 

PX – Vzadu na desce vnitřní obálky psáno: „P. Josef Boleslav Podstránský farář, spisovatel a vysoce zasloužilý 

buditel národa (biskupský notář) narozen v Rychnově nad Kněžnou r. 1815 zemřel v Kutné Hoře 28 listop. 1893. 

Dle Jeho odkazů, odevzdáno museu království Českého zaslal Ant. Materka správce v Hoře Kutné.“ 

 
[X 932] 
[SX IV A 15] LA 11 A 23 
FX 1872. str. 28. 22.5 x 36 cm, váz. 
TX F. Palacký. Doslov k Radhostu. 
PX Posledně vydal Jos. Borovička ve Světové knihovně 1917. Dar F. L. Riegera 26. 
II. 1897. 
 
X 933 
SX IV A 16 
FX 1842. str. 61. 21.5 x 36 cm, váz. 
TX F. Palacký. Předchůdcové Husitství v Čechách. 
PX Původní znění přednášky, vyšlé v Drobných spisech II, 203-47. 
SX – IV A 16 

TX - Palacký, Frant.: Předchůdcové husitství v Čechách. 

PX – Autograf. [3 il.] 

 
X 934 
SX IV A 17 
FX ok. 1559. ll. 572. 21 x 32 cm, s miniat. 5 červ. l. n. č., vaz. pův. s kováním. 
TX Český antifonář kněze Havla ze Stěžer. 
PX Začátek utržen, na konec části de tempore (300): ... per manus sacerdotis Galli 
nacione Stezereni. Na l. 301-3, 570-2 literátské dodatky z r. 1690, na desce: 1559. Z 
Neuberských. 
Brodský, s. 44 
 
X 935 
SX IV A 18 
FX 1832. str. 562. 20.5 x 34 cm, vaz. pův. 
TX Váceslav Krolmus. Sbírka rozličných zákonů církevních i světských i pověstí 
národních atd. 
 
X 936 
SX IV A 19 
FX 1878. ll. 8. 20.5 x 34 cm, pův. vaz. 
TX Pamětní spis okr. lékařů kr. hl. m. Prahy sboru obecních starších o vlastních 
poměrech hmotných. 
PX Dar prof. A. O. Zeithammera 27. V. 1904. 
SX – IV A 19 

TX – Praha. 



PX – Viz: Pamětní spis okres. lékařů. 1878. 

 
X 937 
SX IV A 20 
FX 1904. ll. 31. 21.5 x 34 cm v deskách. 
TX Přepis tisku: Martin Luther. Proti mordéřské a laupežné rotě sedláků z r. 1546. 
PX Z výtisku petrohradské Akademie. 
SX – IV A 20 

TX – Luther, Martin: Proti mordéřské a loupežné rotě sedláků. 

XX. st. ff. 31 a tit. 

PX – Opis z tisku chovaného v bibliothéce Petrohradské Akademie. Tišt. 1546. Viz o knize: 

ČM. 1905, č.1. 

 
X 938 
SX IV A 21 
FX 1904. ll. 17. 21.5 x 34 cm v deskách. 
TX Přepis tisku: Mandát nový Ježíše Krista z r. 1546. 
PX Z výtisku petrohradské Akademie. Srv. Jos. Jireček v ČČM 1875, 96 a Č. Zíbrt t. 
1905, 134. 
SX – IV A 21 

TX – Mandát nový Ježíše Krista. 

XX. st., ff. 17(a obrázek s tit.) 

PX – Opis tisku chovaného v bibliothéce Petrohradské Akademie s facsimilem titulního listu. 

(Tišt. 1546). Viz o Knize ČM 1905 č. 1. 

 
X 939 
SX IV A 22 
FX XIX.2 ll. 181. 21.5 x 34 cm v deskách. 
TX Přepis bratrského sborníku zhořeleckého 8o 15. 
VX 1-61. Traktátec aneb 52 otázek o církvi sv. ... Jezuitům k odpovědi podaný od 
Evangelíkův l. P. 1590. 
VX 62-181. Vavřinec Krasonický. Spis proti Caherovi. Výtah Gollův v ČČM 1878, 
390-404. 
 
X 940 
SX IV A 23 
FX 1904. ll. 30. 21.5 x 34 cm v deskách. 
TX Přepis tisku Artykulů sněmovních z r. 1543. 
PX Z výtisku petrohradské Akademie. 
 
X 941 
SX IV A 24 
FX ok. 1904. ll. 15. 21.5 x 34 cm v deskách. 
TX Přepis cvikavského tisku bratrské apologie: Eyn kurcz unterricht von dem 
ursprunck der Bruder yn Behmen ... gesant auf den lanttag ken Praga. 1525. 
PX Z výtisku ochranovského. O spise Jos. Th. Müller, Dějiny Jednoty I (1923). 343 č. 
89. 
 
X 942 
SX IV A 25 



FX poč. XX. ll. 215. 21 x 34 cm v deskách. 
TX Přepis bratrského sborníku zhořeleckého 4o 70. 
VX 1-24. (Mik. Biskupec). Traktát o velebné svátosti těla a krve P. Krysta. Výtah 
Gollův v ČČM 1878, 286. Srv. Sedlák, Táborské traktáty 24. 
VX 25-127. (Br. Lukáše Trialogus). Vyd. posledně Jar. Bidlo, Akty Jednoty bratrské II 
(1923), 25 a d. 
VX 128-181. List neb spisek starých Bratří dávno udělaný. 1542. Přepis Augustova 
přetisku bratrské apologie z r. 1503, o níž Jos. Th. Müller, Dějiny Jednoty bratrské I, 
342 č. 68. 
VX 182-215. Tato psaní níže položená jsau z příčiny pokušení tehdejšího od Bratří 
starších osobám některým ve jméno Páně učiněna l. 1548. List k králi (Ferdinand I.) 
do Augšpurku. List městuom Pražským i s jejich kněžími. 
SX – IV A 25 

TX – List bratří starších městům pražským i s jejich kněžími 

přepis z XX. st., ff. 195-215 

PX – Allig. ad: Traktát o velebné svátosti. 

SX – IV A 25 

TX – List neb Spisek starých bratří dávno vdielaný s předmluvou obšírnou však potřebnou, 

kterýž se nyní znovu z příčin nynějších proti bratřím kněžským psaní vydává 1542 

přepis z XX. st., ff. 128-181 

PX – Allig. ad: Traktát o vel. svátosti. 

Předmluva na spis Rokycanův 1524. fol. 25-127. 

Allig. ad: Traktát o velebné svátosti. Ms. XX. st. Přepis. 

Tato psaní níže položená jsou z příčiny pokušení tehdejšío od bratří starších osobám některým 

ve jmeno Páně učiněna l. 1548. List k králi do Augšpurku. fol. 182-194. Allig ad: Traktát o 

velebné svátosti 

 
[X 943] 
[SX IV A 26] LA 38 C 14 
FX ok. 1870. ll. 452. 21 x 34 cm v deskách. 
TX V. Zelený. Život Jos. Jungmanna. 
PX Vyšel 1873. Dar Bož. Augustinové, choti univ. profesora, 22. III. 1905. 
 
X 944 
SX IV A 27 
FX XVIII.2 ll. 132. 21 x 35 cm v deskách. 
TX Abschrift aus des Rosa Thesaurus linguae Bohemicae. Lit. A. et B. 
PX Z ruk. IV E 11. Přiložen ukázkový list vydání Rosova slovníku, chystaného kniht. 
Klauserem. Přivázána bývala Introductio ad linguam czechicam aus dem kleinen 
Dictionario Hexagloto. Z Neuberských. 
archů 2-33 (po 4 listech) a 2 t. v 4°(začátek) 
 
X 945 
SX IV A 28 
FX ok. 1905. ll. 22. 21.5 x 34 cm v deskách. 
PX Přepis listů Husových a životopisu jeho i Jeronymova Petra z Mladoňovic z 
přívazku pasionálu zv. jenského z r. 1495. 
PX Psal Z. Nejedlý, vyd. V. Flajšhans, O českých mučenících knihy patery (1917). 
Srv. i č. další a ruk. I D 26. 
SX – IV A 28 



TX – Petr z Mladenovic: (Historia de factis et actis M. Joh. Hus. Constanciae 1414, 1415.) 

PX – Český text Petra Mladenovice nejprvé v Passionálu tištěném r. 1495 (srv. rukopis v bibl. 

univ. v Jeně 50a) přepis a snímky v bibl. Musea král. Českého.) 
SX – IV A 28 

TX – (Passionál z r. 1495.) 

opis (XX. st.), 11 půlarchů 

PX – Přepis z rkp. Bibl. Univ. v Jeně č. 50 ff. 39a-54b.  

PX – Viz: z Mladenovic P. 

 
X 946 
SX IV A 29 
FX ok. 1902. ll. 50, tab. 32. 21 x 34 cm v pouzdře. 
TX Z. Nejedlý. Přepis husitského sborníku jenského. 
PX Popsal posledně týž ve VUS 1903 č. II, 4-12, kdež i vydán z něho Luciperův 
satyrický list Oldř. Kalenice. Základem jsou do češtiny přeložené Tabulae veteris et 
novi coloris Mikuláše z Drážďan (ČČM. 1915, 51, k. Chytil, Antikrist (1918), 153 a d.). 
Přiloženy fotografie a facsimilia obrázků. Nákladem musejním. 
SX – IV A 29 

Odpornost Kristova a Antikristem.  

PX – Přepis ruk. Bibl. Jenské č. 50b vázaný s kalichem na deskách. 25 půlarchů a 32 obrazů fotograf.  

PX – Viz: Jenský rukop. a Kalenic z Kalenice bldř. 

 
X 947 
SX IV A 30 
FX 1859. ll. 2. 21 x 33.5 cm. 
TX Výstražný příběh. 
PX Nebo ... burnusiáda ve dvouch zpěvích i z mravním naučením ku potěšení všem 
zarmuceným panám a mládencum ... Dar Dr. Jos. Volfa 19. XII. 1905. 
 
X 948 
SX IV A 31 
FX 1861. ll. 11. 22 x 35.5 cm. 
TX V. Krolmus. Běs a Běsna. 
PX Otiskl Č. Zíbrt v Č. Lidu XIX. 189 a d. Dar prof. A. O. Zeithammera 20. II. 1896. 
 
X 949 
SX IV A 32 
FX 1909. ll. 28. 20.5 x 33.2 cm. 
TX Přepis tisků dvou královských mandátů z 10. č. 1528. 
 
X 950 
SX IV A 33 
FX ok. 1910. ll. 11. 20.5 x 34 cm. 
TX Přepis tisku Sixta Palmy Močidlanského: Píseň pohřební na smrt sl. p. Brikcího 
zvonaře z Cynperku († 10. 9. 1599). 
PX Jest zde také Testament ... Jar. Smiřického z Smiřic a na Kostelci († 1597), zdá 
se, Jana a Samuele Trojana Bylanského z Bylan. 
SX – IV A 33 

TX – Sixt Palma Močidlanský, Píseň pohřební na smrt slovút. Pána Brikcího, zvonaře z Cynperku, někdy 

radního pána v Nov. m. praž., kterýž svůj život dokonal 10-9 1599. 

V Nové Praze, ff. 11, opis 

 



X 951 
SX IV A 34 
FX ok. 1910. ll. 19. 21 x 34 cm. 
TX Přepis tisku: Oeconomia t. j. knížka hospodářská ... od někdy kněze p. (Jana) 
Mathesia, faráře v Joachymstálu ... 
PX U Mik. Pštrosa, impresora a měštěnína St. M. Pražského. Jiné vydání u Zíbrta III, 
8263. 
SX – IV A 34 

TX – Mathesius: Oeconimia, t.j. Knižka hospodářská. 

St. m. praž. 1605, (opis), ff. 20 

 
X 952 
SX IV A 35 
FX ok. 1910. ll. 21. 21 x 34 cm. 
TX Přepis tisku: Proroctví Sybillino z r. 1586. 
PX U Jiříka Černého v St. M. Pražském. (Zíbrt ve Svět. knih. 1154, 24). 
SX – IV A 35 

TX – Matěj, farář ze Solnice: Píseň o prorokyni Sybille. 

St. m. praž. 1586, (opis), ff. 21  

PX – viz: Sybillino Proroctví. 

Sybilllino Proroctví, kteréž jest králi Šalomounovi předpověděla. Při tom písnička o 
též Sybille i o životě jejím. V St. m. praž. u Jiř. Černého 1586. fol. 21. (Opis). 
 
X 953 
SX IV A 36 
FX XVIII/XIX. ll. 4. 21.5 x 34.5 cm. 
TX Prostředky proti nemocem ženským. 
PX Koupeno 6. IX. 1912. 
SX – IV A 36 

TX – Lékařství pro ženy. 

XVIII. st., ff. 4 

 
X 954 
SX IV A 37 
FX ok. 1910. ll. 84. 20 x 34.5 cm. 
TX Přepis spisu: K(něz) Jan Regius (někdy Děkan v m. Žatci). Kázání na to vzácné 
povědění Syna Božího: Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal std. 
psané k rozptýleným synům a dcerám božím. V Žatci. 
PX O spise Jos. Volf v ČČM 1910, 26. 
 
X 955 
SX IV A 38 
FX XIX. ll. 59. 21 x 34 cm. 
TX Přepis tisku bratrské apologie: Spis dosti činící z víry (z r. 1518). 
PX Z výtisku vratislavského vydal I. Palmov. Češskija braťja v svojich konfesijach I, 2 
(1904) 280-364. Srov. Jos. Th. Müller, Dějiny Jednoty I, 334. 
 
X 956 
SX IV A 39 
FX XVIII/XIX. ll. 2. 21 x 34 cm, váz. 



TX První list abecedáře. 
 
[X] 
[SX IV A 40] LA 105 
FX 1869. 
TX Poloprutský: Esther; divadelní hra. 
 
[X] 
[SX IV A 41] LA 105 
FX 1869. 
TX Poloprutský: Mojžíš; divadelní hra. 
 
[X] 
[SX IV A 42] LA 105 
FX 1866. 
TX Poloprutský: Tobiáš; divadelní hra. 
 
X 
SX IV A 43 
FX 1821-9. 
TX – Hystorie Mjlon zablaudilj milownik. author Negedly. Woboře 1827. 

fol. 

PX – Viz: Tellina, Franz. 

Pribech o Danihelowy a Pepyce. 1822. Rkp. fol. 
Priběch o Jozifkowy s Ancžičkau. 1822. Rkp. fol. 
Přjbéch o Kardližkowy z Dorotkau. 1822. Rkp. fol. 
Přjběch o Wencličkovj s Kačenkau. Anno 1822. Rkp. fol. 
Rozmach pokroku ženského wěku: která pannau zůstane začjnagic od roku 
čztirnacteho. Woboře 1824, rkp. fol. 
 
SX – IV A 43 

TX – Hystorye o hrdinowj Kuriacjr (!) Witažena skladu Negedleho. Woboře 1827. 

fol. 

PX – Viz: Tellina, Franz. 

 
X 
SX IV A 44 
FX 

TX – Materka, Antonín: Pomník Karla havlíčka Borovského v Kutné Hoře a založení „nadace 

Havlíčkové“ 1881-1895. 

VX – Sbírka původních listin „spolku pro zbudování pomníku Havlíčkova v Kutné Hoře. Pro 

paměť budoucí uspořádal Antonín Materka, jednatel spolku od r. 188-1895. 

PX – V.: Havlíček-Borovský, Karel  (IV A 44).  

 

X 
SX IV A 45 
FX 1778-1821. 
TX [Paměti z Litomyšlska.] Tato Kniha gest Pro Rozlycže zaznamenani. 
PX Koupí od fy Orbis, v Praze I, Karlova 2, 12. XI. 1951. 
IV A 45 



Tato Kniha gest Pro Rozlycže zaznamenani w Pamiet uwadienj I Take na rozlycžne Przygmy 

a Wydani Jak Podle Czelatky Wyplaczeni Take y dielnikůw, kterzy u mnie Praczugy, w 

Kterem Roku dalegy y Take Czo skrze Wognu straty ucžinieneg, ktera w Roku 1778 Ao 

1779. 

1a Draha Mezy Gruntem Jozefa Wraspira magi x 41b na to gsem mu dal 30 x [=kr.]. 

Rkp.; pap.; ll. 41; 1778 – 1821; 22.5 x 33.5 cm; kurs.; pkž. Název “Tato kniha gest pro 

wssel…” se opakuje na desce, kde jsou jeho špatně čitelné zbytky. Obsahuje záznamy o 

příjmech a vydáních na selské usedlosti, záznamy o půjčkách sousedům, zprávy o přírodních 

katastrofách (bouře, krupobití, povodně), ale také záznamy o starších událostech z let 1756 – 

1776, mezi tím o neúrodě a hladomoru v letech 1770 – 1772 a o selských povstáních v letech 

1774 – 1776. Na posledních stránkách zprávy o vydání tolerančního patentu a o počátcích 

evangelické církve reformovaného vyznání v Čechách v r. 1781. Pisatel přišel do Čech v r. 

1742 (srov. f. 37b), byl evangelíkem a žil podle zájmu, který těmto místům věnuje, na 

Litomyšlsku (f. 38a – 39a i jinde). 

Koupeno od firmy Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 12. listopadu 1951. 

4865/51 

 
X 957 
SX IV B 1 
FX 1722. ll. 181. 20.5 x 33 cm, vaz. pův. 
TX Vácslav Vojtěch Voříšek. Kniha pamětní všelijakých vejpisuv pamětihodných c. a 
k. nadání i obdarování, v níž se obsahují rozliční instruktí, patenty J. C. a K. M. 
Leopolda I., neméně collatura Klatovským měšťanům udělená, item rozliční formuly 
přísach měšťanům obyčejných, appellatorní ortele a naučení ... item Historie 
Klatovská i jiné o Klatovech z rozličnými památkami na světlo vydanými, l. 1699 
sepsané k památce všem dobrým přátelům od V-V-V, měštěnína kr. m. Klatov l. P. 
1722. 
PX Od l. 103-14 Jana Klatovského Fundatí t. zv. opata Rotomana (srv. ruk. III G 13) 
a l. 115-181 (F. Hameršmídova) Historie Klatovská, přepis to tisku z r. 1699 (pouze 
čtyři díly). Dar K. B. Storcha 1. XII. 1849. 
 
X 958 
SX IV B 2 (2 F 15, 361) 
FX XVII/XVIII. ll. 386. 20.5 x 33 cm, 5 červ. l. n. č. i č. ch. i m., vaz. st. 
TX Český katolický kancionál. 
VX I. 1-86. Ordinarium missae. Od l. 37 prósy, od l. 53 patriamina. 
VX 95-160. Písně na evandělia nedělní, přepsané z kúru literádského s. Martina. 
VX 161-74. Písně na některý evangelia sváteční. 
VX 175-81, 195/8. Dodatky. 
VX 199-328. Nešpory. 
VX II. 364-86. Poznamenání římských papežův z římského bullaria, římských císařův 
od Joz. Gatty Florentinského, slavných nyní t. r. 1733 panujících potentátů, o 
paustevnících nábožné rozjímání a (od l. 382 pražské) paměti rozličnie z let 1717-40. 
PX Napřed i vzadu čtyři příležitostné slavnostní drobné tisky: (B. J. Pretlika) Lingua 
trium saeculorum ... Typohraphia ... při slavnosti Jana Kuttenbergia, rodiče a 
vlastence Kutnohorského, tisk z r. 1740 (vevázán na počátek rukopisu), Královna 
věkův v starožitném Russanském obraze, Agnus inter haedos Simon Abeles, pro 
theatro exhibitus in academico S. J. gymnasio, Pragae 1738, Agnus dei sv. Jan 
Nepomucký 1729. 
SX – IV B 2 



TX – (M.S. incip.) Odkud začnu, nešťastný člověče, vypisovati bid tvých, když hned jak se v životě počneš, 

věčné zahynutí sebou neseš. … 

ff. 380 a 381 

PX – Allig. ad: Lingua trium saeculovum … tj. Vejřečný trojího věku jazyk, … kunst nad jiné kunsty. 

Typographia. … V Praze 1740, ff. 1[5]. 

SX – IV B 2 

TX – M.S. incip. Paměti rozličné. Léta 1717 dne 16. Aug. císařstí obdrželi šťastné pole u Bělehradu.  

ff. 382-386 

PX – Allig. 7. ad: Lingua trium saeculorum … t.j. Vejřečný trojího věku jazyk, … kunst nad jiné kunsty, 

typographia … V Praze 1740, ff. 15. 

SX – IV B 2 

TX – O poustevnících. M.S. 

ff. 378a-379 

PX – F. 379 pr.. Allig. 5. ad: Lingua trium saeculorum … t.j. Vejřečný trojího věku jazyk, … kunst nad jiné 

kunsty, typographia … V Praze 1740, ff. 15. 

SX – IV B 2 

TX – Poznamená(ní) Římských papežův od s. Petra až do: Také kdy který vyvolen, jak dlouho panoval a kteří 

mučedlníci byli … M.S. 

ff. 364-369 

PX – F. 369 prázdné. Allig. 2. ad: Lingua trium … t.j. Vejřečný trojího věku jazyk, … kunst nad jiné kunsty, 

typographia … V Praze 1740, ff. 15. 

 
X 959 
SX IV B 3 (3 D 6) 
FX XVII. ll. 388. 20.5 x 31.5 cm, vazba pův. 
TX Vil. Slavata. První dvě knihy Historického spisování. 
PX Totéž zpracování jako v ruk. II B 5, jen přidán (l. 384'-8) List p. Adama Slavaty 
synu Vilímovi příčinau odstaupení od náboženství evangelitského, vytištěný l. P. 
1620 (Jungmann IV, 573), na předsázce pozdější: ex libris Jos. Novoveský. 
 
X 960 
SX IV B 4 (3 D 7) 
FX ok. 1788. ll. 62. 20.8 x 32.4 cm, vaz. pův. 
TX (Jos. Dobrovský). Bohemarius ordine alphabetico. 
PX Srv. ruk. I A 19. Hesla vlepena v olomúcký tisk: Fulcimen religionis ... cui 
accedunt opportunae quastiones de existentia, necessitate et characteribus verae 
religionis revelatae, z r. 1765. Na přídeští ex libris Jos. Vrat. Monsea. Z 
Dobrovského. Je to rejstřík k slovníku Bohemáři a jeho Dialogům. Srov. V. Flajšhans: 
Klaret I (1926), str. 36. (Gr.) 
 
X 961 
SX IV B 5 
FX 1683. ll. 24. 20 x 34 cm, seš. 
TX Pašije v květnau neděli. 
PX Náleží Jindřichovi Bilýnskýmu, jest vypsána l. 1683 dne 5. Apr. S notami. Deskou 
perg. zlomek lat. bible z XIV/XV. st. 
 
X 962 
SX IV B 6 (I C 6) 
FX XV.2 str. 21 x 31 cm, vaz. nová. 
TX Husitský misál. 
PX Svátku Husova (str. 80) není, evangelia a epištoly jsou však české. Vloženo 
(Dobrovského) srovnání s jinými překlady písma. Z jeho pozůstalosti. 
 



X 963 
SX IV B 7 
FX 1825. ll. 26. 22 x 34 cm. 
TX Starobylý letopis Jana Cariona. 
PX Z tevčanského neboli německého do latinského jazyka od velmi učeného mistra 
Heřmana Bono přeložený ... nejnověji v český jazyk snažně přeložený od kněze 
řeholního P. P. M. G. R. F. a to v r. 1825. Podle Hanky jest překladatelem Ondřej 
Morávek. Podle hallského vyd. z r. 1537. Dar slánského kvardiána Cel. Ausobského 
12. X. 1832. Jungmann IV, 282. 
 
X 964 
SX IV B 8 (23 C 3, 686) 
FX XV. ll. 167. 21 x 32 cm, st. vazba s kováním. 
TX Překlad celého Zrcadla švábského. 
PX Začátek doplněn Hankou, končí v pol. § 6 dílu druhého (Lehenrecht) podle vyd. 
Lasseberkova, ostatek vytržen. Hanka č. 33. Ze sbírky Chlumčanských. 
SX – IV B 8 

TX – Práva císařská, jichž užívalo rytířstvo i města po všem křesťanství. Das Schw¨bische Landrecht. 

PX – Def. 

 
X 965 
SX IV B 9 
FX XV/XVI. ll. 302. 21.5 x 30.5 cm, inic., 5 červ. l. n. č. ch., vaz. st. 
TX Husitský kancionál Krolmusův. 
VX A. 1-242. Český graduál. 
VX 1-59. Ordinarium missae. Husovo Kyrie l. 25, od l. 60 pozdější patriamina n. m. a 
zlomky oficií hlavně vánočních (od 69 ). 
VX 84-106. Prosy. 
VX 107-63. Proprium de tempore. 
VX 164-201. Proprium de sanctis a commune. Husovo oficium na l. 170, od 192 
dodatky. 
VX 202-42. Prosy. 
VX B. 243-69. Zpěvy nešporní. Též dodatky pozdější jako: Impnus. Lucis creator 
omnium etc. Bechyňkova l. 245. 
VX 270-301. Dvoj- až trojhlasá moteta (pozdější až XVII/XVIII n. b. m.). 
PX Na přídeštích hesla z let 1556-70, uvnitř všudy přípisky Krolmusovy, většinou z 
oslavné literatury o Husovi, Někdy (l. 244' a j.) i napodobené. Jungmann IV, 57 a. Dar 
Krolmusův 5. III. 1843. 
Brodský, s. 45 
 
X 966 
SX IV B 10 (23 C 8, 688) 
FX 1468. ll. 195. 21 x 31 cm, st. vazba s kováním. 
TX Kutnohorský právní sborník Víta Tasovského z Lipoltic z r. 1468. 
VX 1-14. Registrum práv měsckých, kterýchž požívají Horníci. 
VX 16-188. Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen, 
pořízený Vítem Tasovským z Lipoltic. Předmluva práva měsckého. Ciesařské 
velebnosti potřebie jest ... Kapitola prvnie o rozdělení práva všelijakého. V práviech 
píše se takto: rozum měscký x (čl. 848 o prodání lidí) bude zbit na kolo. Residuum 
quere in statutis provincialibus. 



VX 188-195. Articulové z jihlavských práv. Králova Milost x (čl. 881 o fentování pro 
dluh) nemohl fentovati. Již jest konec práv jihlavských ... léta Páně 1468 v úterý na 
sv. Mikuláše. 
PX Na l. 196 Zpráva přísahy z XVI. st., na desce: ius civile vulgariter scriptum rukou 
Jindřicha z Chocemic. Rozbor J. Čelakovského, O právech městských m. Brikcího z 
Licska (1881). 33 a d. Původu kutnohorského, dar Jos. Devotyho 5. VII. 1834. Srv. 
též V. Hanka v Rozboru stč. liter., str. 165, č. 32. (Fl.) 
SX – IV B 10 

TX – Práwa miestska vulgo Hornikuow kutnohorskych. 

1468 

 
X 967 
SX IV B 11 (I C 14, 219) 
FX ok. 1500. ll. 184. 21 x 31.5 cm, vazba pův. 
TX Českolatinská kázání na evangelium Lukášovo z péra mnicha podobojí. 
PX (Začíná teprve na l. 14' kap. I, 32) neb chceliť kdo po něm přijíti x (kap. 22, 21, 
chybí konec) trestce hněvem. O sobě l. 9', 139'. Na přídeštích poznámky rejstříkové, 
předsázkou Vrťátkův přepis tit. l. opisu postily Rokycanovy Jiřího Strnovského z r. 
1698. Domněnku Hankovu, že to postila Rokycanova, vyvrátil Jar. Goll v ČČM 1879, 
62. Úplné dílo u Truhláře 151, ukázka ve Výb. II, 737-42. Není postila Rokycanova, to 
z ní udělal r. 1698 Strnovský, nikoli Hanka, jak mylně tvrdí Bartoš, ČČM 1927, 22, 
pozn. Zde v katal. se omylu vyvaroval. (Fl.) F. M. Bartoš v Ref. sborn. VII (1939) 
pokládá znovu Postilu za dílo Rokycanovo. (Gr.) Dílo J. Rokycany (B. v Ref. sbor 5, 
1935, 94 a F. Šimek ve Sbor. filolog. XII). B. Dar pražských alumnů 8. XI. 1834. 
 
X 968 
SX IV B 12 (1 C 3) 
FX pap. i perg. 1462. ll. 731. 19.5 x 29.8 cm, s iniciálami, mod. vazba s kováním. 
TX Bible nymburská z r. 1462. 
TX Po žaltáři na l. 365': Rubrika, jež varuje před zavrhováním některých neobvyklých 
čtení, neb tato kniha psána jest s dobré staré bible Tetínské, ješto jie bylo tři sta let 
šest (na rasuře) a dvadceti ... Dokonáno v sobotu po všech svatých l. 1462, když sú 
jeli na vojnu do Rakús pro ciesaře a jemu na pomoc, na ostrově u Nymburka. Pak 
paměť o kompaktátech. Po Apokalypse na l. 724': Dokonáno na ostrově u Nymburka 
ten úterý po památce matky božie na nebe vzetie; a ten den podkomoří země české 
ženu sobě skrze město Nymburk nesl jest, sám jsa starý, ale ona mladá, a to l. 1462 
etc. Pak: Registrum neb zpravidlo (perikopní), na l. 731 církevněhist. poznámky 
pozdější. Řada listů doplněna v XVIII. st. 
PX Jungmann III, 518. Ukázka ve VČA XII, 45. L. 365' (Rubrika, jež varuje před 
zavrhováním některých neobvyklých čtení) = Husův úvod k opravě bible, srv. 
Flajšhans, Literár. činnost M. Jana Husi (1950), str. 38 a týž v ČČH 36, 1930, str. 
378. (Fl.) Ze sbírky Chlumčanského. 
Brodský, s. 46 
 
X 969 
SX IV B 13 (I C 4) 
FX XV. ll. 492, 435. 21.5 x 32.5 cm, s inic., vaz. nová, 2 svazky. 
TX Starý zákon Dobrovského. (Genesis - Žaltář, Pověsti Šalamúnovy - II. 
Machabeorum).  
PX Pod jedinou sign. tu sloučeny neprávem jako I. a II. díl dva biblic. rukopisy, patrně 
proto, že se I. začíná Genesí a končí Žaltářem, II. se začíná Příslovími a končí 



knihami Machab. Ve skutečnosti je však každý z obou svazků součástí zcela jiného 
biblic. celku. Míval také kdysi právem ještě za starší musej. katalogizace dvě odlišné 
signatury (I C 4  a I C 5). Jenom II. sv. je (neúpl.) St. zák. Dobrovského (Gesch.3 213, 
č. 6), s textem t. ř. 2. recenze, kdežto I. sv., Dobrovskému neznámý, je nejenom 
odchylné provenience („ze Stentzschových“), nýbrž i odchylné vrstvy textové, 
shoduje se s 3. recenzí. Viz Boh. Ryba, Ochechule v stč. biblic. textu, Věstn. Čes. 
ak., III, č. 1. Ve II. svaz. na okraji poznámky Dobrovského (l. 8, 151), na přídeští 
zlomky souč. lat. brevíře. I. sv. z pozůstalosti Stentzschovy, II. z pozůstalosti 
Dobrovského (srv. Geschichte d. böhm. Sprache2 213 č. 6 a Jungmanna III, 508). 
Brodský, s. 47 
 
X 970 
SX IV B 14 (5 C 37) 
FX 1596. ll. 444. 20.5 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník historických děl Sixta z Ottersdorfa z r. 1596. 
VX 1-323. Diarium seu acta rerum gestarum. Dopsal Mathias Sauček Jistebnicsius. 
Srv. ruk. II C 8. 
VX 324-444. (Diarium sněmu r. 1575). Použil F. Dvorský pro vydání ve Sněmech 
českých IV (1886), 318-464. 
PX S razítkem: Z Hankových. 
SX – IV B 14 

TX – Sixta z Ottersdorfa Diarium seu Acta rerum gestarum. Knihy památné z let 1546-47. 

 
X 971 
SX IV B 15 (3 F 28 γ) 
FX ok. 1526. ll. 352. 21 x 31 cm, vaz. st. 
TX Sborník mystických traktátů, kdysi minoritský z r. 1526. 
VX 1-9. Z trojích knih o sv. Jeronymovi. Tuto volá sv. Jeronym ... Milostivý Ježíši x 
mužně bojují ... O sv. Jeronymovi knihy troje vyd. Patera (1903) 50-60. 
VX 9-23. Kniehy velmi pěkné řečí milého sv. Jeronyma ... (matce Pavle). Tvé prosby 
pamětliv jsa, matko dobrotivá Paula x dalo po smrti věčné kralovánie. 
VX 23-93. Jindřicha Seuse (Susona) Orloj věčné moudrosti. Předmluva na knihy, 
jenž slovú Mládenec. O Pánu Bohu x v tvé okrase Jezukrysta jediného, jenž ... 
kraluješ ... Skonaly sú se knihy, jenž slovú Mládenec aneb vorloj věčné múdrosti. 
VX 93-156'. Spis velmi užitečný o umučení Božím, o šedesáti a pěti strastech, kteréž 
jest ráčil P. Ježíš při konci života svého trpěti. Každý křesťan pilně poslúchati x 
(šedesátý pátý artikul) k té radosti, kdež na věky přebývá. Skonávají sě řeči 
svrchupsané o umučení božiem ... 
VX 156'-240. [Tomáš ze Štítného]: Knihy užitečné o zeveních sv. Brigitty. Předmluva 
o životu jejím ... Divné slyšáno jest v naší zemi x chvála na věky věkuov. Skonávají 
se knihy přeslavné sv. Brigitty ... A dokonal sem psánie toto l. ... 1526 ten pondělí 
před sv. Jiřím. O díle Jos. Hanuš v LF 1886. 144. Flajšhans, ČČH 29, 1923, 513. (Fl.) 
VX 243-80'. O čistotě panenské. Pro stud panenský x (kap XIX) i větší chvála na 
věky věkoma. Amen. 
VX 280'-97. (Husova Dcerka). Slyš, dcerko, a viz x na věky požehnaný. Spisy vyd. 
Erben III, 104-30. Flajšhans, ČČH 29, 1923, 513. (Fl.) 
VX 297-302. O panenské čistotě. Protože neznámost činí nemilost x nad jiné stavy 
vládnúcí bez konce. Srv. Truhlář 186 l. 233. 
VX 302-8'. Tyto pořád psané kusy jsú zvěstovány sv. Brigitě. Úryvky. 



VX II. 304-314. Pět listů Hynka Roupova, jako Kartuziána br. Brunona, kaplana, 
panně Lidmile z Klinštejna a na Hořovicích z Vídně, Gamingu a Štrubiny z let 
1519/27. 
VX 314'-322. Panu Janovi z Raupova a na Raupově (list téhož mnicha). Dokonáno 
skrze Michaela z Varalie 1532. Na Tejnci. 
VX 322'-323. Zjevení sv. Albrechtovi o deseti věcech Bohu najlibějších a člověku 
najužitečněj(ší)ch. 
VX 323'-331. (Brunonův) Život sv. Reginy panny. Sv. Regina byla jest x chvála na 
věky věkuov. 1532 per Michaelem Varaliensem. O Hynkovi Jireček II, 163. 
VX 331'. Mše, ješto je zjevil sv. Duch sv. Řehoři. 
VX III. 332-6'. Tyto řeči přeložil Rufin kněz k prozbě jedné panny (ze stol. XVI/XVII). 
VX IV. 337-8. Egyptská prognostyka (XVIII). 
VX V. 351'. Píseň. A co mi spomúž, bych měl veškeren svět x když přijde hodina 
smrti (XVI). Na přídeští přepis l. 331'. 
PX Za Dobrovského u Minoritů (Geschichte1 (1792) 155,2 (1818) 246, 249). Odtud 
Jungmann III, 904, 917. Koupí 1963. 
Brodský, s. 48 
SX – IV B 15 

TX – Mladenecz aneb Worloy wieczne mudrosti.  

 
X 972 
SX IV B 16 (2 F 17) 
FX XVI/VII. ll. 151. 20.5 x 30.5 cm. 
TX Písně na celý rok na čtení pořád zskládaný slavné paměti uroz. a ctihodného 
kněze Johele Krčínského z Krčína. 
PX Ze Stentzschových. 
 
X 973 
SX IV B 17 
FX 1819. ll. 19. 20.5 x 32 cm. 
TX Phil. Max. Opiz. Čechische Benennungen der Vögel. 
SX – IV B 17 

TX – Opiz, Philip Maximilian: Čechische Benennungen der Vögel. 

Prag 1819, ff. 14 (autogr.) 

 
X 974 
SX IV B 18 
FX XV. ll. 290. 21 x 31 cm, st. vazba s kováním a sponami. 
TX Pazaurkův právní sborník XV. stol. 
VX I. 1-11'. (Maiestas Carolina čl. 1-38). Práva které učinil velebný Karel, ciesař 
římský a český král s pomocí ctného kněze Arnešta. Všeho světa stvořitel ... O sv. 
Trojici jednotě. Nejsvětější Trojici x spolu v jednotě přebývala. Jiný překlad u Jirečka 
II, 2, 109-38. 
VX 11'-16. Překlad privilegií a státních listin od Fridricha II. z r. 1212 až po Jindřicha 
Hlohovského z r. 1329 i některých výňatků z kroniky Pulkavovy. 
VX 25-8'. Snůška městského práva. Cap. I. Si aliquis accusatur pro homicidio x (cap. 
LXVI. iura scolarium) modo simili et equali. S dodatkem o trestu za znesvěcení 
hřbitova. Nejspíše práce Jana z Teplé neboli z Žatce, básníka spisu Ackermann aus 
Böhmen (B. v Nábož. revue 25, 1954, 16). B. 
VX 29-30. Hic sermo est quantum ad iuratos, ut se noscant regere x tunc vitam 
eternam possidebitis. A. d. 1411 die quarta m. Aprilis. 



VX II. 30-1. Řada městských právních článků. Item když by kto u vinnici byl popaden 
x (o glejtě) komu viny dávati než sám sobě. 
VX 31'-2'. Svobody městské. Item měštěnín buď konšel nebo kterýkoli úředník x pakli 
zabie, bráně se, ale prázden hospodáře. 
VX III. 33-5. Nález z 8. břez. 1437 o listech. AČ II. 387-8. Přísaha před volbou krále. 
Nález za kr. Ladislava. Právník 1862. 378. 
VX 36'. Přísaha konšelů, obce, rychtáře i starších. 
VX 37-143'. Cursus seu registrum civilium sentenciarum. Quidam proposuerunt hunc 
casum x scribitur superius in rubrica de debitis solutis. Jireček II., 4. 26-287. 
Proloženo nálezy pozdějšími na lístcích. 
VX 143'-9. Secuntur quedam quandoque civibus occurrencia secundum Clementem 
papam VI. edita... a. 1355. Dolenter referimus x fuerit integraliter obeditum. 
VX 149-157. Statuta civilia civium civitatis Iglaviensis. Nos Wenceslaus x (§ 62) ab 
omnibus teneatur. Jireček I, 83-114 (text B). 
VX 157-8'. Iura moncium et montanorum, ad mensurandum montes. Statuimus 
autem x non instaurent. t. 114-9 (B). 
VX 158'-162. Privilegia et iura civium de Bruna. Nos Wenceslaus x (de iudice, 
quomodo iudex iudicet subditos) dominis eorum cedat. t. 73-80 (s uv. čl. více). 
VX 162-9. Statuta Iudeorum. t. II, 3, 365-6. Přiepis listu na clo v městě Malé Strany 
vysazené. Čelakovský I, č. 103. Viniční řády Karla IV. z r. 1358-70. Jireček II, 3, 325-
34. 
VX 169-73'. Berna regalis až iura familie d. subcamerarii jako v ruk. I E 17, 103. 
VX 173'-5. Práva města pražského a najprv o konšelích. Brikcí z Liska vyd. Jirečkova 
15-9, čl. 1-18. 
VX 175-216'. Práva rozličných věcí a běhuov téhož města pražského velikého. 
Přísahu-li já x světským súdem s právem. Překlad prvého dílu zrcadla švábského čl. 
160-377 vyd. Lassberkova. Vydal Bedř. Mendl: Tak řečené norimberské právo 
v Čechách, Rozpr. Čes. Akad., Tř. I, č. 86 (1938). 
VX 216'. Statuta pretorii seu consilii maioris civitatis Pragensis de homicidio. Na 
vložce (l. 217) začátek překladu prvních čl. zrcadla švábského. 
VX 216'-33. (Ondřej z Dubé. Výklad). Práva zemská o póhoniech atd. Právo zemské 
české dávno nalezené x nynie v nově úřad přijal. Jireček II, 2, 361-86. Fr. Čáda ed. 
Ondřeje z Dubé Práva zem. česká (1930), 91/92. (Gr.) 
VX 233'-48. Práva pana starého z Rožmberka. Ktož pojme x se vší vuolí. t. 70-93 (§ 
1-200). 
VX 248-60'. Řád zemského práva. Když kto chtěl x z svých vlastních dědických. t. 
199-255, 223-7. 
VX 260'-4. Práva řečí českú ta, jimižto manové mají súzeni býti, znamenaj počátek 
pilně. Ktož manská práva uměti chtie x v uobú súdú. Překlad druhého dílu zrcadla 
švábského (Lehenrecht vyd. Lassberkova čl. 1-24). 
VX 264-5. Paměti o manských právech v Čechách. Jireček II, 2, 404. 414-6. 
VX 265-79'. (Ordo iudicii terrae.) Processus in ydiomate latino de capite fratris ... 
secundum ius terre Boemie. t. 199-255, 223-7. 
VX 270'-86. Tuto řád a kusové kladú sě o rozličných věciech jsú popsány etc. Za 
času kniežěte Soběslava x item kramáři mají mieti korúhev zelenú a na nie váhy 
červené etc. amen. Jsou t. zv. práva Soběslavská a práva města pražského, 
doplňovaná skoro současnou rukou na okraji; srv. ruk. I E 3 l. 331. Pak rejstřík po l. 
287' a obsah podobného ruk. právního, vypůjčeného 1828 prostřednictvím 
berounského krajského hejtmana Prokopa Platzera a sekretáře Müllera, dnes 
chovaného v měst. arch. praž. č. 1865. (Čelakovský, Soupis 27-9.) 



PX Dar libereckého ředitele prům. musea JUDra. G. Pazaurka 16. VII. 1902. 
PX – IV B 18 

TX – (Práva, které učinil velebný Karel císař řím. a čes. král pomocí ctného kněze Arnošta, prvého arcibiskupa 

pražského). 
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PX – Zpředu česky, pak latinsky, ku konci opět česky. Asi uprostřed genealog. tabulka na jednom listě. Vzadu 

přípisky dílem česky, dílem něm. f. 2. 

 
X 975 
SX IV B 19 
FX XVII. ll. 249. 19 x 30.2 cm 
TX Obnovené zřízení zemské. 
PX Psal Samuel Daubrava Sadský, podle poznámky F. A. Paroubka r. 1664-70. Z 
pozůstalosti prof. O. Paroubka darováno 28. XII. 1910. 
 
X 976 
SX IV B 20 
FX 1873/84. str. LVII, 188+974. 20 x 33 cm, s plány a nákresy, 2 svaz v pův. vaz. 
TX Fr. Ad. Paroubek. Dějinopis města Sadska. 
PX Původu téhož (Paroubek, O.). 
SX – IV B 20 

TX – Dějinopis města Sadské.  

PX – Díl I. (Letopisy). Díl II. (Přílohy). Původní rukopis F.A. Paroubka do r. 1886. 

Sadská, hudební institut 
 

X 977 
SX IV B 21 
FX ok. 1890. ll. 156. 21 x 34 cm. 
TX Přepis vratislavského znění kroniky Vavřince z Březové. 
PX Srv. úv. vyd. Gollova (1893) v Pramenech děj. č. V. str. XXV. Dar prof. Golla 1. 
IX. 1911. 
 
X 978 
SX IV B 22 
FX XVIII. str. 347. 22.2 x 33 cm, vaz. st. 
TX Lékařské recepty. 
PX České, latinské i německé. Na přídeští vlepený chronogram předpovídá dobytí 
Slezska Josefem II. na 1779. Koupeno 6. IX. 1912. 
 
X 979 
SX IV B 23 
FX 1735. ll. 81. 21.5 x 33.5 cm, vaz. st. 
TX Kuchařská kniha z r. 1735. 
PX Podle zápisu na l. 1 přepsána pro hr. Annu Kateřinu Valdštejnovou její služebnou 
(Dienerin) Annou Ludmilou Řepieźkinovou z Ragesdorfu. Koupeno 26. VI. 1914. 
Incipit: Anno Christi 1735. Diesel Buch ist verehret worden Ihro gebohrnen Frauen… 
Anna Catharina vermählten undt Gebohrnen Gräffin von waldstein. D. T., 1735, list 
81 
 
X 
SX IV B 24 
FX XV2. 



TX Antithesis Christi et Antichristi (Jenský kodex). 
PX Přepisy: sign. I D 26 (z r. 1815), IV A 29b (překresby), IV A 29a (přepis Nejedlého 
z r. 1902), XVIII A 43 fotografie (celého rkp.). Sign. IV B 24/fa maketa (Hus na 
kazatelně, upálení M. J. Husa, Žižka s vojskem, Boj husitů s křižáky). Dar pres. Wilh. 
Piecka 23. X 1951. 
Brodský, s. 49 
IV B 24/fa 

Maketa Jenského kodexu pro výstavní účely. 

Vyobrazení Hus na kazatelně (v orig. f. 37v) a Upálení Mistra Jana Husa (v orig. f. 38r). 

Maketa zhotovena v Knihařské a konservátorské dílně KNM. Použito fotografií (barevných) 

z časopisu Tschechoslowakei 1955/Nr. 7, str. 13 + 16. 

Barevné fotografie jsou vevázány do orientálního časopisu vhodného formátu. 

Druhá dvojice vyobrazení: Žižka v čele vojsk (f. 76r) a Bitva husitů s křižáky (f. 56r), tyto 

obrazy nejsou v originále kodexu za sebou. 

Přír. č. 1730/80 

 

IV B 24 

 

Husitský sborník (tzv. Jenský kodex) 

XV ex., Čechy, IV + 114 (recte 116) ff. 31,5 x 21,5 cm, ilum., vazba dobová 

 

Pergamenové listy 1, 9-12, 55-56 a 78-79, zbytek papír. Současná skladba: (I+2, nečíslovaný 

list, f. III) + 2 (f. 1 a nečíslovaný vevázaný list) + III (f. 7) + 1 (f. 8) + II (f. 12) + I (f. 14) + III 

(f. 20) + (II+1, f. 25) + (IV+1, f. 34) + II (f. 38) + 2.IV (f. 54) + I (f. 56) + (III+1, f. 63) + 

(II+1, f. 68) + III (f. 74) + (I+1, f. 77) + I (f. 79) + VI (f. 91) + (VI-1, f. 102) + VI (f. 113) + 1 

(f. 114). Tato skladba je výsledkem restaurace rukopisu, původní skladbu rekonstruoval M. 

Vlk, který rukopis studoval před konzervací, takto: 3 (f. I-III) + 1 (f. 1) + III (f. 7) + 1 (f. 8) + 

II (f. 12) + VI (f. 24) + 1 (f. 25) + (IV+1, f. 34) + II (f. 38) + 2. IV (f. 54) + I (f. 56) + (II+5, f. 

65) + VI (f. 77) + I (f. 79) + VI (f. 91) + (VI-1, f. 102) + VI (f. 113) + 1 (f. 114). Určení 

filigránů v řadě případů znemožňuje plošná iluminátorská výzdoba. Nečíslovaná předsádka, f. 

I a zadní přídeští: varianta Piccard: Krone XIII/6 (1501-1524), f. 7: nejbližší je Piccard: Krone 

XII/35 (1493-1527), neurčené typy koruny jsou i na f. 3, 4. F. 18, 20, 22: neurčené volské 

hlavy. F. 26: varianta Piccard: Krone XIII/5 (1497-1502). Nezřetelný filigrán na f. 33, 

neurčená volská hlava na f. 36. V Pasionálu se objevují tři neurčené typy z oddělení Piccard: 

Ochsenkopf XVI a jeden z Piccard: Krone VI. F. 57, 60 a 61: varianta Piccard: Ochsenkopf 

XVI/196-197 (1498-1503), f. 62, 66, 73: neurčitelná koruna. Ve třetí složce od konce varianta 

Piccard: Krone XII/37 (1500-1506), předposlední složka varianta Piccard: Ochsenkopf 

XII/793-794 (1509-1519), poslední složka Piccard: Ochsenkopf XVI/194, 196, 197 (1492-

1503). Foliace: tři soudobé foliace (resp. foliace, poněkud mladší paginace – autorem těchto 

dvou byl snad sestavovatel sborníku Bohuslav z Čechtic – a smíšená paginace a foliace, 

doplňující paginaci dřívější). Jejich srovnání a zhodnocení zpracoval M. Vlk, řada záznamů 

již po restauraci rukopisu není zřetelná. Poslední foliace moderní. Chyby foliace: f. 1 bis 

(resp. nečíslovaný list za f. 1 byl vevázán při restauraci kodexu, aby se zabránilo poškození f. 

2 předcházejícím pergamenovým listem), f. 108 bis. Většina stránek obsahuje iluminátorskou 

výzdobu, do níž byly texty doplňovány následně. Text na f. 8r-8v psán v jednom sloupci, na f. 

8r 29 a na f. 8v 12 řádek. F. 57r-65r psána v jednom sloupci v zrcadle cca 25 x 15,5 cm, 36-47 

řádek na stránce. F. 92r-97v psána ve dvou sloupcích v zrcadle 24-24,5 x 16 cm, 48-50 řádek 

na stránce. F. 103r-107r psána v jednom sloupci v zrcadle 22,5 x 15 cm, 34-39 řádek na 

stránce. Prázdná folia: 1v, 6v-7v, 9r, 10r, 11v, 25v, 54v (nepotištěná poslední strana 

prvotisku), 55r, 56v, 65v, 77v, 78r, 79v, 86r-91v, 98r-102v, 108r-114v. Rukopis byl silně 



poškozen špínou, vlhkostí, negativními vlivy inkoustu a opadáváním barvy. Psací látka byla 

ztvrdlá a popraskaná. Rukopis byl v minulosti neodborně vyspraven přelepy různých typů, 

včetně plastických hmot. V letech 1982-1983 byl rukopis kompletně restaurován Milanem 

Kodejšem a Jaromírem Laudou (sejmutí přelepů, scelení a dolití folií, protokoly o restauraci 

uloženy v oddělení rukopisů a starých tisků KNM). Vazba byla v roce 1985 restaurována v 

konzervační dílně KNM (nové sešití knižního bloku, nastavení desek, nový kožený pokryv s 

aplikací původních zbytků, doplnění spon). 

Písmo: Ruka A: Bohuslav z Čechtic: f. 1r, 2v-6r, 9v, 10v-11r, 12r-25r, 27r-33v, 35r-37r, 66r-

77r, 103r-107v a doplnění rubrik na f. 26, 34, 83, ruka B: f. 8r-8v, ruka C: f. 26, 34, ruka D: f. 

57r-65r, ruka E: f. 80r-85v (a některé opravy na f. 103-107), ruka F: f. 92r-97v, vše bastarda 

konce 15.-počátku 16. století. Různé doplňky mladšíma rukama 16. století. Iluminace: 

Figurální iluminace: 2v: Farizejští vůdcové (kazatelé, učenci, doktoři) jako slepci, kteří vedou 

slepé, 3r: Curia romana, římská kurie jako pastýřka, která stříhá ovce a obléká se do jejich 

vlny, ale nestará se o zaběhlé, 3v: Dobří mniši budují podpěry chrámu, špatní je bourají, 4r: 

Vlk dáví ovce, 4v: Nesení kříže a Ukřižování, 5r: Světská a duchovní knížata kráčejí po široké 

cestě k zatracení, 5v: Kristus jako brána Nebeského království, mezi spravedlivými jako 

klíčník Jan Žižka z Trocnova, 6r: Nebe, 9v: Zrcadlo všeho křesťanstva, 10v: Pozemské město 

neřesti a hříchu, v medailonech Aristoteles a Vergilius, Platón a Ovidius, Empedokles a 

Horatius, Cicero a Otharrus (?), 11r: Město nebeské, v medailonech sv. Jan Evangelista a sv. 

Augustin, sv. Ambrož a sv. Matouš, sv. Lukáš a sv. Řehoř, sv. Jeroným a sv. Marek, 12v: 

Nesení kříže, 13r: Papež na koni s odznaky apoštolského úřadu v čele průvodu kardinálů, 13v: 

Evangelisté, 14r: Konstantin Veliký uděluje církvi světské panství, 14v: Ukřižování sv. Petra, 

15r: Císař Ludvík uděluje papeži vládu nad Římem, 15v: Kristus a sv. Petr, 16r: Papež 

ustanovuje, aby na kněze nebyli svěceni nemajetní, 16v: Sv. Prosper a sv. Lukáš, 17r: Biskup 

shromažďuje prebendy, 17v: Sv. Jakub a sv. Pavel, 18r: Doktor dekretů, 18v: Bičování Krista, 

19r: Papež dává trestat své protivníky, 19v: Mojžíš, Daniel, sv. Matouš, 20r: Právník, 20v: 

Prorok, 21r: Doktor církevního práva, 21v: Sv. Matouš a sv. Jan Evangelista, 22r: Biskup a 

mnich, 22v: Apoštolové Matouš, Pavel a sv. Řehoř (?), 23r: Mnich a kvardián uchvacují cizí 

majetek, 23v: Sv. Matouš, sv. Štěpán a sv. Lukáš, 24r: Papež, Žid kamenující sv. Štěpána 

(zobrazeného na protilehlé straně) a farizejský zákoník se protiví božímu zákonu, 24v: 

Apokalyptický jezdec s vahami v ruce, 25r: Biskup váží tiáru a kalich, 27r: Kristus vyhání 

penězoměnce z chrámu, 27v: Daniel obhajuje Zuzanu, 28r: Konstantin Veliký předává papeži 

Silvestrovi odznaky světské moci a vykonává úřad papežova podkoního, 28v: Narození 

Krista, sv. Martin slouží mši, 29r: Arcibiskup a biskup v bohatém oděvu v čele průvodu 

prelátů, před kardinálem je nesen patriarchální kříž, 29v: Korunování trním, 30r: Doktoři práv 

Johannes Andreae a Bartholomeus Brixiensis, 30v: Lazar s ranami olizovanými psy, sv. Jan 

Křtitel v rouše z velbloudí srsti, sv. Matouš, 31r: Boháči volají Lazara z pekla, 31v: Dvojice 

církevních otců (sv. Jeroným a sv. Augustin ?), 32r: Obhájce honosného šatu, 32v: Dvojice 

církevních otců (jeden z nich sv. Jan Zlatoústý), 33r: Dva doktoři, 33v: Sv. Jan, sv. Petr (?) a 

sv. Jeroným, 34r: Modla Berith lživě tvrdí, že apoštol Bartoloměj se odíval do purpuru a nosil 

pallium zdobené drahokamy, sv. Šebestián (či římský doktor ?), 34v: Kristus myje učedníkům 

nohy, 35r: Mniši líbají papežovi nohy, 35v: Papež zpovídá jeptišky, 36r: Prorok Zachariáš, sv. 

Pavel, Daniel, Ezechiel, Mikuláš z Lyry, Job, sv. Matouš, Daniel, 36v: Sv. Jan, sv. Jan 

Zlatoústý, sv. Jan, prorok Micheáš, Daniel, Mikuláš z Lyry, 37r: Sv. Jan, král David, sv. 

Pavel, prorok Daniel, sv. Pavel, sv. Ambrož, 37v: M. Jan Hus na kazatelně, 38r: Upálení M. 

Jana Husa, 38v: Upálení M. Jeronýma Pražského, 41v: Upálení M. Jana Husa (dřevořez), 48r: 

Upálení M. Jeronýma Pražského (dřevořez), 55v: Přijímání podobojí, 56r: Boj husitů s 

křižáky, 66r: Kněz křtí druhému dítě, 66v: Vyhnání apoštolů, 67r: Farář se svou konkubínou 

se stěhuje, 67v: Poslední večeře Páně, 68r: Nová mše jako oběť svévolníků, 68v: Sv. Jan 

Zlatoústý, sv. Jan Evangelista a žalmista David, 69r: Papež, kardinál a biskupové v objetí 



apokalyptické šelmy, 69v: Apoštolové se modlí o náhradu za Jidáše a Bůh vybírá Matěje, 70r: 

Kardinál korunuje ženu Agnes tiárou na papeže, 70v: Kristus předává správu svému kněžstvu, 

71r: Svěcení kněží nynějších, 71v: Satan rozdává odpustky, 72r: Venkovský farář, mniši 

z kláštera ve městě a v odlehlé pustině v osidlech nevěstky, 72v: Josef a Putifarova žena, 73r: 

Stromy smilstva, 73v: Apoštolové odmítají peníze čarodějníka Šimona, 74r: Církevní 

představitelé světí kostel a udílí svátosti za úplatu, 74v: Sv. Petr a apoštolové jsou pro víru 

vsazeni do žaláře, stětí sv. Jakuba, 75r: Kněz sadí konšely, 75v: Apoštolové na pranýři, 76r: 

Kněz s monstrancí a Jan Žižka v čele husitských vojsk, 76v: Sv. Filip křtí komorníka etiopské 

královny, 77r: Kněz vraždí své dítě, 78v: Mniši v lázni, 79r: Mučení sv. Vavřince, 80r: Sluha 

boží hází falešného papeže do ohnivé tlamy apokalyptické šelmy, 80v: Autor textu nebo 

prorok, 81r: Prorok (?), 81v: Prorok (?), 82r: Sv. Matouš, 82v: Sv. Petr, Ovidius (?), 83r: Sv. 

Matouš, Daniel, 83v: Jeremiáš, Daniel, sv. Pavel (?), 84r: Ovidius, Jakub z Terama (?), 84v: 

Gomerilius či sv. Pavel, prorok Ezechiel, 85r: Proroci (?), 85v: Proroci (jeden z nich Esdráš 

?), 92ra: Biskup (Chytrost) a český (kališnický) mistr (Upřímnost) se přou o pravdu božího 

kalicha, 92rb: Čeští mistři (Upřímnost) obviňují lstivou Chytrost, ztělesněnou mnichy, 

z překrucování pravdy, 93ra: Papež a mnich (Chytrost) ostouzí české mistry před světským 

stavem, Představitelé římské církve, papež, kardinál, biskup a mnich (Chytrost), 93rb: Rytíři, 

zemané a měšťané pokorně vzhlížejí k Pravdě (Kristovu kalichu) a prosí ji, aby za ně 

chytrosti odpověděla, 93va: Kristus (Pravda) hovoří z nebeského oblaku k Upřímnosti a žehná 

milovníkům Pravdy, 93vb: Anděl (Upřímnost) se zastává milovníků Pravdy a obviňuje 

Chytrost, ztělesněnou biskupem a mnichem, že učitele Pravdy dává z moci biskupského úřadu 

do klatby a protiví se Božímu zákonu, 94rb: Kristus posiluje milovníky pravdy, 94va: Papež a 

řádový kazatel (představitelé Chytrosti) odrazují obecný lid od učení milovníků Pravdy, 94vb: 

Anděl (Upřímnost) obviňuje mnichy (Chytrost), že lstivě odvádějí lid od Pravdy, 95ra: 

Kristus dává naučení milovníkům pravdy, 95va: Boží ruka žehná věrným, 95vb: Papež mluví 

ke svým pochlebníkům, mistrům, doktorům a mnichům, proti přijímání pod obojí způsobou a 

překladu biblického textu do češtiny, 96ra: Zástupci Upřímnosti se obracejí proti biskupovi 

(Chytrosti) a obviňují jej ze svádění lidu sliby štěstí a světských statků, 96vb: Biskup 

(Chytrost) se radí s mnichy, aby Neupřímnost učinila smlouvu s českými kališníky, 

Neupřímnost (mniši) přijímá slib, Neupřímnost (papež a mnich) uzavírá smlouvu 

(kompaktáta) s Čechy, 97rb: Církevní sněm svolaný Neupřímností - papež, kardinál, biskup a 

mniši, Čeští mistři a milovníci Pravdy se radí a prosí Upřímnost, aby jim pomohla překonat 

nástrahy ďábla, 97va: Boží ruka žehná upřímným (českým mistrům), aby před světem odkryli 

Pravdu. Figurální bordury: 41v: Dítě sedí na jelenu, 47v: Jelen s laní, 57r: Medvěd hraje na 

citeru, Medvěd s holí, Opice hraje na dudy, 103r: Jeleni s laněmi. Ornamentální iniciály: 57r: 

L, 103r: T. Ornamentální bordury: 39r, 41v, 47v, 57r, 103r. Rubrikace. Celokožená převazba 

v hnědé teletině. Na obou deskách nalepeny části původního renesančního koženého potahu 

se slepotiskovou výzdobou, tvořenou rámovou kompozicí rámečků, z nichž některé jsou 

vyplněny rolnami s pletencovým a vegetabilním motivem. Na přední desce uprostřed rámů 

setřená plotna s postavou Mojžíše s deskami zákona v rukou, nad jehož hlavou je kalich. 

Nové obdélníkové háčkové spony s novými řemínky. Původní nehraněné dřevěné desky. 

Hřbet oblý. Šití na 4 dvojité kožené vazy. Na přídeští původní předsádky z ručního papíru. 

Provenience: Na fol. 1r záznam „Bohuslaus de“ (část textu vyškrabána) „sui causa memorie 

manu propria me fecit“ a mladší titul rukopisu „Antithesis Christi et Antichristi, odpornost 

Kristova s Antikristem“, na f. 76r: „Hec Deosolemnisa de Czechticz“. Podle těchto záznamů 

byl sestavovatelem a hlavním písařem rukopisu Bohuslav z Čechtic, kodex však vznikal 

postupně a s podílem dalších osob – názory na postupné fáze jeho vzniku uvádí M. Vlk: 

Jenský kodex a M. Dragoun: Jenský kodex. Při konzervaci byl odkryt částečně čitelný zápis 

na přídeští: „Forsitan auctor huius codicis est Bohuslaus de Kozle ... nobilium Bohemorum, 

anno 1415 die 2 Sept. scriptae et ad concilium ... propter combustum Hussum subscripsit, vide 



M. Loederi Hussiten ... Sed tantum haec est coniectura, alius accuratius hanc in rem inquirat 

et ...rat. M. I. C. Mylius, Adiutor et Bibliothecarius.“ Rukopis byl jistě ještě roku 1526 

v Praze (marginálie na f. 41v: „1526... Bratra Mikuláše člověka šedivého z starou babkou 

upálili v Praze, stateční oba rytíři z milosti Pána Ježíše byli a víru zachovávavše zemřeli 

v Kristu“). Mezi léty 1527-1548 se rukopis dostal do Německa, v roce 1548 byl podle 

Goetheho již v Jeně. Na nečíslované přední předsádce verso různé zápisy související 

s uložením rukopisu v univerzitní knihovně v Jeně: „Nro. 50b, bis fol. 79 90 grossen 

Miniaturen, von da nach 21 Seiten mit kleinen“ (?), „fol. 114“, „Enthält Blatt I. II. III. 1-108. 

108*. 109-114. 1. 10. 1901“, „Elect. Mspt. f 50b“ a dvě razítka univerzitní knihovny v Jeně – 

její razítka i na řadě dalších listů rukopisu. V univerzitní knihovně v Jeně byl rukopis 

uschován do roku 1951, kdy jej Wilhelm Pieck věnoval Klementu Gottwaldovi, jenž jej pak 

uložil v KNM (podle lokálního katalogu KNM sem byl uložen 23. 10. 1951). Na f. 1v 

současná signatura KNM. 

Rukopis byl digitalizován a je přístupný na www.manuscriptorium.eu, dále s uvedeným 

komentářovým svazkem vyšlo v roce 2009 i faksimile. Výpisky z textu rukopisu pořízené P. 

J. Šafaříkem jsou uloženy v KNM pod signaturou I D 26, přepis rukopisu s popisy iluminací a 

fotografiemi jsou uloženy tamtéž pod signaturou IV A 29a, starší překresby některých 

iluminací pod signaturou IV A 29b. Černobílá fotokopie rukopisu pořízená Národní galerií 

v Praze je uložena v KNM pod signaturou XVIII A 43. Přepis listu Oldřicha Kalenice je 

v KNM uložen i pod signaturou III D 10. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 7, s. 120. Ke kodikologickému rozboru rukopisu M. Vlk: 

Jenský kodex – kodikologický rozbor, SNM, řada A, sv. 21, č. 2, 1967, M. Vlk: Paleografický 

rozbor Jenského kodexu, Sborník historický 14, 1966, s. 49-74, M. Dragoun: Jenský kodex 

z hlediska kodikologie, in: M. Vaculínová (ed.): Jenský kodex, komentář, Praha 2009, s. 77-

86. Uměleckohistorickou literaturu shrnuje P. Brodský: Katalog, č. 41, s. 49-54. Bibliografii 

sestavil P. Brodský: Bibliografie k Jenskému kodexu, SNM, řada C, sv. 29, 1984, s. 55-58, 

aktualizovaná verze P. Brodský: Bibliografie k Jenskému kodexu, in: M. Vaculínová (ed.): 

Jenský kodex, komentář, Praha 2009, s. 201-204. Poslední shrnutí poznatků z jednotlivých 

oblastí s využitím starší literatury M. Vaculínová (ed.): Jenský kodex, komentář, Praha 2009, 

zde i přepis jednotlivých částí Jenského kodexu (P. Mutlová, M. Homolková, M. 

Studničková: Přepis textu kodexu s ikonografickým komentářem, s. 87-199). Vzhledem 

k existenci této publikace je literatura k jednotlivým částem rukopisu uváděna jen velmi 

výběrově. 

 

 

2r-6r: Zlomek latinské antiteze 

Erravimus a via veritatis et lumen iusticie non luxit nobis ... (Sap V,6sqq.) ... x ... et 

efficiamini sicut parvuli non intrabitis regnum celorum. Mathei decimo octavo capitulo. (Mt 

XVIII,3) 

 

8r-8v: Věrní křesťané, silně doufajme 

Věrní křesťané, silně doufajme, o Kristově večeři nepochybujme ... x ... že rozličných milostí 

nabudem i radosti v nebeském království, amen. 

Ed. Z. Nejedlý: Dějiny husitského zpěvu za válek husitských, Praha 1913, s. 836-838, J. 

Daňhelka: Husitské písně, Praha 1952, s. 101-102. 

 

10v-11r: Urbs terrena et Urbs coelestis 

Urbem terrena (sic) viciis et crimine plenam ... x ... superedificati super fundamentum 

apostolorum et prophetarum. 



 

9v, 12r-24v, 26r-37r: Tabulae veteris et novi coloris 

Tyto knihy slovú Zrcadlo všeho křesťanstva ... (12r) Prvnie tabule. Počíná se obcovánie 

aneb život Krista Ježíše, apoštoluov jeho a pana papeže s jeho rotú, v čem se dielé od 

něho. Tu poznáš jestli náměstek svatého Petra čili náměstek onoho Lucipera pyšného, 

kterýž strčen jest s nebe. Ktož chce tuto čísti, má najprv věděti ... x ... toť jest oděnie viery 

našie, přikázánie Kristovo jest oděnie křesťanské. Ambrosius in libro de officiis. 

 

39r-54r: Utrakvistická příloha k pasionálu (prvotisk) 

E. Urbánková: Soupis prvotisků českého původu, Praha 1986, č. 20, s. 79-90, J. Šimáková, J. 

Vrchotka a kol.: Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a 

hradních knihoven v České republice, Praha 2001, č. 1089, s. 233. K. Boldan: Takzvaný 

Jenský dodatek k Pasionálu, in: M. Vaculínová (ed.): Jenský kodex, komentář, Praha 2009, s. 

69-76. 

 

57r-65r: Oldřich z Kalenic: Satirický list Luciperův Lvovi z Rožmitálu 

Luciper mocí lsti naší král nad králi zemskými ... x ... a jisti sme tebú, že listu našemu 

nezapečetěnému a posluom našim i vnuknutí našemu lépe věříš, než Ježíšovu čtení. 

Na horním okraji f. 57r mladší rukou poznámka „Oldřich Kalenice z Kalenic a na 

Škvořeticiech tento list jest složil“. Vydal Z. Nejedlý: Oldřicha Kalenice z Kalenic Satyrický 

list Luciperův ke Lvovi z Rožmitála z roku 1478, VKČSN, třída filosoficko-historicko-

jazyková, 1903, č. II. 

 

25r, 66r-77r: Časové obrazy 

Teď váží biskup vieru Kristovu a vieru papežovu, totižto přikázánie Kristovo a 

přikázánie papežovo. ... (66r) Nižádná na světě tak ukrutná zvěř jako zlý kněz: trestati se 

nedá, pravdy slyšeti nechce a všechny přesahá v zlosti ... x ... a to se dálo v Brožanech na 

zboží pana Borše od toho kněze hradského. 

K Časovým obrazům jsou řazena i vyobrazení Přijímání podobojí a Bitva husitů s křižáky (f. 

55v-56r) a Mniši v lázni a Umučení sv. Vavřince (f. 78v-79r) bez textových částí. 

 

80r-85v: O oklamání a zmámení křesťanstva skrze zlé kněžstvo 

A polapena jest šelma a s ní falešný prorok, kterýž činil znamenie před ní ... (80v) V těchto 

knihách jest o oklamání psáno a znamení (sic) křesťanstva skrze zlé kněžstvo ... x ... a bydlil 

si na zemi tolik časuov ve lsti a súdil si zemi nepravě. 

 

92ra-97vb: Hádání Chytrosti s Upřímností 

Tuto otec svým synóm oznamuje to, kterak se jest pravda božieho kalicha v Čechách 

vyzdvihla se jest a kterak jest zákon syna božieho Čechóm věrným oznámen. Budiž 

pánu bohu chvála a čest amen. Milí mistři, proč ste držali (škrtnuto) se odtrhli a odřezali od 

své matky ... x ... a k dobrému konci pravdy své drahé dovésti, amen. 

 

103r-107r: Zrcadlo o posledních věcech člověka 

Tyto věci dolepsané všem i každému zvláště jsú velmi potřebné a užitečné vo těch věcech 

z rozličných knih ... x ... a nic dobrého nebude bez odplaty, nic zlého bez pomsty a což 

naseješ, to žieti budeš. Což vám pravím všem, pravím bděte a hotovi buďte. 

Srov. M. Vlk: Traktát „Zrcadlo duše“ v Jenském kodexu a jeho původ, in: Traditio et Cultus. 

Miscellanea historica Bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi ab eius collegis 

amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha 1993, s. 79-90, a literatura uvedená u K. 



Boldana: Takzvaný Jenský dodatek k Pasionálu, in: M. Vaculínová (ed.): Jenský kodex, 

komentář, Praha 2009, s. 69-76, pozn. 8 na s. 69. 

 
X 
SX IV B 25 
FX 1590. 
TX Viktorin Kornel ze Všehrd: O práwijch Zemie Čzeske Knihy Dewatery. 
5a Pocžinagij se Knihy Prwnij o Prawijch Zemie C¨zeske x 466b w XLVII Kapitole w Listu 

361. Pan Buoh buď pochwalen. A. Weiß, m. pria. 

Rkp.; pap.; ll. 512; 1590; 20 x 32 cm; frakt.; pův. kž. Původní foliace počíná na dnešním fol. 

5a. před tím je na fol. 4a věnování díla králi Vladislavovi II. s dalšími přípisky „ex libris 

Joannis Felicis Constantini Kauržimskij, Regni Bohemiae Procuratoris et authoritate 

Apostolica et Imperiali publici Notarii, a quo emit 12 sex Gervasius á Gollen.” Původní 

foliace končí fol. 393, ačkoliv Kniha Dewátá ještě pokračuje na 13 fol. Písař opomenul 

foliovat dalších 5 lsitů čistých a 9 listů znovu se opakující Kapitoly 16 z Knihy IV O odhadu 

(fol. 415a-423b). ak následuje 11 fol. čistých a po nich na fol. 435a-466b Register tiechto 

Knich, který opisovač folioval 394-425, úplně opomenuv listy mezi svým fol. 393 a 

rejstříkem. Vázán v současné vazbě prkénkové koží potažené s dvěma mosaznými sponami a 

kováním v rozích. Dílo Všehrdovo bylo hned po svém vzniku hojně opisováno. Hermenegildu 

Jircěkovi bylo již známo 23 rukopisů. Náš rukopis je dílo druhé recense královské. Proti 

rukpisům známým Jirečkovi jest rozmnožen o kapitolu 11 IX. knihy O Weypisych z Desk na 

fol. 408b-410b, kterou neuvádí ještě ani Jireček na podkladě jemu známých rukopisů obou 

recensí. Mezi Knihou IX a rejstříkem se opakuje na fol. 415a-423b kapitola 16 Knihy čtvrté s 

tím rozdílem, že obsahuje ještě další velice důležité stati Takto se pocžita prži Odhadu..., Item 

Neywyžssimu Panu Komoniku od Odhadanij toto se dawa..., Odhadanij pro Naprawu Diedin 

stare..., Toto se berže od Zwoduow... s příslušnými praktickými a finančními smšrnicemi. 

Tato část IX. knihy rovněž nebyla ještě známa Jirečkovi ze zachovaných rukopisů. Kromě 

jména opisovače na fol. 466b (pův. 425b) A. Weisse máme na fol. 410b přesný časový údaj o 

vzniku rukopisu Finitum est ff I ante Dominica Quasimodo geniti 1590 t. j. 22. dubna 1590. 

Na předním přídeští rukopisu razítko Umělecká pozůstalost Fr. Kretz. Pochází z knihovny 

zmř. moravského badatele P. Jelínka z Bojkovic. Edice: V staré době Všehrd vydán nebyl. 

Teprve r. 1841 vydal Knihy dewatery V. Hanka povrchně a nekriticky. R. 1874 vydal je podle 

22 známých mu rukopisů obou recensí Herm. Jireček. 

PX Koupí v ant. Kniha A4 v Praze I, Karlova 2, 20. VII. 1954. 
3491/54 

 
IV B 26 

Morava, XVI2, pap., III + 70 ff., 31 × 20,5 cm, vazba chybí 

Původní foliace inkoustem v pravém horním rohu. Textové zrcadlo vyznačeno inkoustem 

zleva a zprava. Ff. Ir–IIv, IIIv a 32v prázdná. Z poslední složky dochován jen vnější dvoulist. 

Další neurčitý počet složek na konci rukopisu pravděpodobně chybí. Knižní blok silně 

poškozen vlhkostí a plísní, patrné zatekliny. Listy se rozpadají, z mnohých části chybí. Při 

vnějším okraji listů skvrny po korozi. Ztráty textu při vnějších okrajích a zvláště při horních 

rozích. Ff. I–II seříznuta.  

Písmo: psáno jednou písařskou rukou českou novogotickou kurzivou, nadpisy a začátky 

článků polokurzivou, latina humanistickou polokurzivou. Opravy a doplňky textu soudobou 

rukou. Vazba chybí, rukopis vložen do desek z lepenky a dvou archů papíru. Stopy korozních 

produktů poukazují na možné kování nedochované vazby. Na hřbetě pozůstatky šití na pět 

vazů. Za ff. 3, 17 a 49 vložen čistý půllist papíru z 20. století.  



Na přední desce lepenkového obalu inkoustem rukou 19.–20. století „Kniha půhonů a 

nálezů“, v levém horním rohu nalepen štítek z růžového papíru s číslem „1407“, který snad 

souvisí s knihovnou Jana Jaroslava Becka či její částí (viz také zde II E 46; VI F 72; VIII B 

12). Na fol. IIIr „Ex bibliotheca illustrissimi [!] domini Ignatii comitis Waldorff 1733“ a „C. 

Modestus Moravus z Mezříče nad Bečvú pod Rožnovem capucinus“, oboje rukou téhož (viz 

DOKOUPIL – ŠTACHOVÁ 2011, s. 12–13). Na fol. Ir exlibris KNM se současnou 

signaturou. Na ff. IIIr, 70v černé kruhové razítko KNM. Na fol. 70v přírůstkové číslo KNM 

4/2019 a KNM2 6099. Do KNM byl rukopis zakoupen 5. 4. 2019 z antikvariátu Ztichlá klika 

a dle sdělení antikváře Jana Placáka byl součástí knihovny Jana Jaroslava Becka. Viz též zde 

II E 46; VI F 72; VIII B 12. 

IIIr, 1r–70v: „Extrakt ze všech register zemských půh[onných] Margkrabství moravského 

[všech pů]honúv, na kteréž se nálezy panské [při prá]vě zemském olomouckém od léta Páně 

čtrnáctistého pátého až do léta patnáctistého devadesátého čtvrtého staly“ 

Opisy olomouckých půhonů a nálezů, přesněji jejich výběr z let 1405–1412 z knihy se 

znamením střely (ff. 1r–17r), z let 1412–1420 z knihy se znamením slunce (ff. 17v–32r), z let 

1437–1448 z knihy se znamením ostrve (ff. 33r–52v) a z let 1463–1466 z knihy se znamením 

měsíce (ff. 53r–70v), z níž část chybí. Ff. 1r–4v psána převážně latinsky, poté jen 

příležitostně. Podle Čádovy typologie sborníků moravských půhonů a nálezů lze tento extrakt 

zařadit do skupiny A (viz ČÁDA 1958). Edice všech olomouckých knih půhonů a nálezů ze 

zmíněných knih: BRANDL 1872, s. 103–404; BRANDL 1873, s. 365–630; BRANDL 1880; 

BRANDL 1882. 

 
X 980 
SX IV C 1 (3 F 11) 
FX ok. 1680. ll. 129. 20 x 32.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník lékařských receptů Tobiáše Scharfenberga z Lindenthalu. 
PX Psáno 1656-88 (l. 76), v obálce vloženo 5 ll. s recepty i zápisky z doby ok. 1670. 
Na přídeští podepsán Tobias Scharffenberg à Lindenthall, S. C. (M.) per provinciam 
Chrudimensem cerevisianus questor et in urbe phys. medicus ord. a. 16. ... jak se 
zdá, původce sborníku. 
Recepty, Zaklínání a Zlatodějství 
 
X 981 
SX IV C 2 
FX 1666-72. ll. 358. 19 x 31 cm, s lid. mal., st. vaz. opr. 
TX Obnovené zřízení zemské s novelami a přílohami (sborník Jana Doubravského). 
PX O. Z. Z. se končí: Tato kniha jest vypsána ode mně, Jana Daubravského, a. 1672 
d. 28. Jul. v městě Solnici (l. 235). Na l. 236'-8 výběr z císařských patentů převahou z 
práva poddanského z let 1652-65, l. 240-308 Declaratoriae z 1640, dopsané 2. d. 
1672, l. 310-4 Apostoli reverentiales t. j. publikace apelační instrukce z 26. list. 1644, 
na l. 316-32 Instrukcí (městům z 2. břez. 1651); ostatek přepis šumanského tisku 
Narovnání o hory a kovy z r. 1627, dopsaný Doubravským 9. led. 1666. O sborníku 
napsal Dobrovskému 1813 luštěnický farář Fr. Novotný (V. Brandl, Život Jos. 
Dobrovského, 1883, 1). 
SX – IV C 2 

TX – Narovnání o Hory a Kovy tolikéž Smlauva Sv. Wáclawská. Vyt. V Praze 1627. 

PX – Viz: Ferd. II. Obnovené právo. 
SX – IV C 2 

TX – Práwo, obnowené, a zřjzenj zemské. Ferd. II.; Deklaratoria a Novellae Ferd. III.; Patenty, rozličné, prwnj o 

Revizy. Ferd. III.; Taxy Obnowene narzizenj Ferd. II.; Narownánj o Hory a Kowy [tol]ikéž Smlauwa Swato-



Wáclawska. Wytiš. w Praze 1627.; Priwilegia Panůw Staroměstských. Ferd. III.; [J]ustrukcj městům wydaná. 

Ferd. III. 

 
X 982 
SX IV C 3 (23 C 4, 687) 
FX XVII. ll. 293. 20 x 31 cm, vazba pův. 
TX Vikt. Kornel ze Všehrd. Knihy devatery o právích země české. 
PX Text postupický. Hanka na předsázce poznamenal zprávy o Všehrdovi u 
Veleslavíny a závěr upravil podle znění z r. 1508. Vloženy výpisky z ruk. III C 1. Ze 
Stentzschových. 
 
X 983 
SX IV C 4 
FX XVII. ll. 151. 20 x 20.5 cm, váz. 
TX (Extract obnoveného práva a zřízení zemského. Novely a deklaratorie.) 
PX Vázáno nově v perg. zlomky lat. misálu z XV/XVI. st. 
 
X 984 
SX IV C 5 
FX XVI. ll. 119. 19 x 32 cm, vazba pův. 
TX Matouš z Chlumčan. Registrum desíti truhlic s privilegii zemskými. 
PX Začátek i konec chybí, celek rovná se ruk. I F 29 str. 30-333. Z březnických. 
Registrum na privilegia král. Českého. 
 
X 985 
SX IV C 6 
FX 1718. ll. 23. 20.5 x 31.5 cm, vaz. st. 
TX Rorate pardubického měšťana Jiřího Fr. Claudetia z r. 1718. 
PX Na předsázce: Sepsány tyto následující Rorate od Jiřího Fr. Claudetiusa, 
měštěnína m. Pardubic l. 1712 a nyní v nově přepsané od Ant. Felixa, t. č. třídníka J. 
M. C. Pardubského l. 1718. Dar pardubického přednosty V. Diviše Čisteckého 19. III. 
1877. 
 
X 986 
SX IV C 7 
FX 1654. ll. 131. 20 x 31 cm, vaz. st. 
TX Knihy líkařský. 
PX ... z rozdílných knich vybraná a od mnohých vzácných lidí skušená a na poručení 
J. M. paní Ančičky Vitanovský k ruce ode mne, Jindřicha V. Kunáše, 3. d. m. Martii l. 
1654 dopsaná. 
PX Pozdní zpracování t. zv. Jádra. Dar stud. Ot. Pečírky 2. IX. 1873. 
(lékařství) 
 
X 987 
SX IV C 8 (23 D 4) 
FX XVI. ll. 97. 20 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Ferdinanda III. Declarationes et novellae l. 1640. 
PX Přidána Nová instrukcí J. M. C. z strany kr. trybunalu appellationum z 26. list. 
1644 (l. 75-9) a Instrukce městům z 2. břez. 1651 (l. 80-97). 
 
X 988 



SX IV C 9 (27 C 17) 
FX 1687. ll. 172. 20 x 30.5 cm, s ornam. inkoustem, vaz. st. 
TX Obnovené zřízení zemské s novelami. 
PX Na konci: a. 1687 d. 2. Oct. descriptus. Dar plzeňského kaplana Adama 
Kacerovského, jehož lat. metrické věnování na l. 1', z r. 1820. 
 
X 989 
SX IV C 10 
FX 1644. ll. 143. 20 x 30.5 cm, s inic., vazba pův. 
TX Extract obnoveného práva a zřízení zemského l. 1644. 
PX Na desce znak Jana Skály ze Zhoře s datem 1673. O Skálovi K. Tieftrunk, P. 
Skály Historie česká I, 18 a d. 
 
X 990 
SX IV C 11 (4 C 7) 
FX 1633. ll. 43-167, 120-54. 18.5 x 30.5 cm, vaz. nová. 
TX Sborník lékařsko-hospodářský z r. 1633. 
VX 43-107. Pozdní zpracování lékařského Jádra s vložkami. 
VX 107'-114. M. Albrecht z Napule. Koňské lékařství. 
VX 114'-115. Rozličná štěpování dříví, v našich krajinách obecně vídané, a obyčejně 
je lidé umějí ... Najprve chceš-li štěpovati kteréž ovoce x osyp to koření. Potom 
drobné prostředky lékařské i hospodářské po l. 123. 
VX 125-36'. Správa zahradní o štěpování, ovotce chování, štěpův šetření a raubů 
řezání ... Bylo by mnoho a příliš dlauho vypravovati x poznamenáno najdeš. 
VX 136'-67. O víních, o včelách, o holubích, ručnicích, o pauštění baňkami, o krvi a 
pauštění z žil, lékařství koňské a drobné prostředky lékařské. 
VX 120 (168)-126'. O vodách pálených ... Voda z bezového květu x otok jí odjímá. 
VX 127-9. O rozličném rosazování plání a ... štěpování ... jakž staří sadovníci 
naučení dávají. Máš-li sad x když budeš vosívati. Pak drobné prostředky, o olejích, o 
praších dělání, o myslivostech, proti moru dobytka (a drůbeži) po l. 140. 
VX 140'-54'. Správa pěkná a potřebná, kterak jednoho každého pána dvůr jeho má 
se říditi a spravovati a tolikéž ... o průbě rybníkářské, o rozměřování rolí, luk, lesů a o 
jiných rozličných věcech. Sepsaná od Adama Volfa l. 1594. Konec chybí. 
PX Přesázkou stať o měrách a. 1407 Vencesilai, patriarchae Antiochensis, kancellarii 
aulae Romanae ac Boemiae (Králíka z Buřenic), na l. 120: a. 1633 psal sem to v 
Sendražicích D. W. I. Dar sládka P. V. Vnoučka 20. VII. 1842. 
SX – IV C 11 

TX – Koňské lékařství, složil mistr Albrecht, císařův Bedřichov kovář, urozeným z Napule 

mistr Albrecht z Napule. 

PX – Viz: Kniha lékařská a hospodářská, pp. 128 & 200. pp. 14 a 2. 
SX – IV C 11 

TX – O pouštění baňkami. 

PX – Viz: Kniha lékařská a hospodářská, pag. 196, str. 4. 

 
[X 991] 
[SX IV C 12] LA varia 
FX 1844. l. 27. 22.5 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Fr. Jar. Vacek Kamenický. Lilie a růže. 
PX Vyšlo 1844. 
 
X 992 



SX IV C 13 (23 C 5) 
FX XVI. str. 482, 25. 20 x 30 cm. 
TX Vikt. Kornel ze Všehrd. Knihy devatery. 
PX Text doplněn V. Hankou a censurován pro jeho vydání z r. 1841. Na deskách 
perg. l. lat. bible z XIV./XV. stol. Z Hankových. 
 
X 993 
SX IV C 14 (23 D 5) 
FX XVII/XVIII. ll. 61. 19 x 28.5 cm, vaz. pův. 
TX J. M. C. Ferdinanda III. Declaratorie a novelly. 
 
X 994 
SX IV C 15 
FX 1624. ll. 250, 147. 18.5 x 30 cm, st. vaz. opr. 
TX P. Kristián z Koldína. Práva městská. Zřízení zemské z r. 1564. 
PX Vyd. H. Jireček IV, 3 a IV, 1, 502-687. Přepis novoměstského souseda Mik. 
Výborného z r. 1624 (l. 146). Na předsázce právnické výroky a něm. zápisek 
kralodvorského radního Matěje Luňáka z r. 1755, pak patent Ferdinanda III. z 20. čc. 
1652, vzadu l. 147 zápisky rodiny Luňákovy z XVII. stol. Dar turnovského sládka Vil. 
Svobody 7. V. 1877. 
 
X 995 
SX IV C 16 (23 E 6) 
FX XVI. ll. 23-142. 19 x 29 cm. 
TX Kniha drnovská. 
PX Od znění Brandlova značně odchylné a plnější. Z Dobrovského. 
SX – IV C 16 

TX – Prawa a Zřjzenj zemská Markrabstwj Morawského. 

[přeškrtnuto: II u datace XVII. st., snad?:] XV. st. 

PX - [pod titul připsáno:] Kniha drnovská. Defect. 

 
X 996 
SX IV C 17 
FX XV. ll. 76. 19 x 28 cm, vaz. mod. 
TX Sborník práv zemských. 
VX 1-3'. České Maiestatis Carolinae zlomky § 1-2, 29-30. (Karel IV) 
VX 4-25. Ondřej z Dubé. Výklad na právo zemské. § 49-52. 55-70. 75-113. 117-22. 
Jireček II, 2, 373-86. Ondř. z Dubé: Práva zem. čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 101. 
VX 26'-56. Práva starého pána z Rožmberka. A najprve o komorníciech, když 
kterého poženú. Ktož pojme komorníka x kúpil se vší zvólí. t. 70-93 (§1-200). 
VX 56-76'. Řád zemského práva. A najprve o hlavu žaloba tuto bude. Kdyby kto chtěl 
z hlavy x móž dva svědky zavrci. t. 199-243 (§ 1-74). 
PX Na l. 5: Franz Kunz, grammat. classis studiosus. 
SX – IV C 17 

TX – Majestas Carolina. 

saec. XV. in (...) 

PX – Překlad Rosenberský. 

PX – Několik listů (def.). 

PX – V tomtéž: 1) Poczinagi sie prawa stareho pana z Rozmberka a nayprwe o komorniczích, 

kdiž kterého poženu.  2) Poczina sie rzad zemskeho práwa. (def). 

 



X 997 
SX IV C 18 (2 D 18) 
FX 1414. ll. 233. 20 x 28.5 cm, st. vazba. 
TX Husovský sborník Zikmunda z Domažlic, zv. Horčičkův, z r. 1414. 
VX 1-196. Husova postila česká. Část zpravidla napřed chybí x Tyto knihy sú 
skonány v sobotu před sv. Kateřinú léta od narozenie božieho tisicieho čtyřstého 
čtrnádctého skrze ruku Zikmundovu z Domažlic ... Spisy české vyd. Erben II. 
VX 196'-200'. 227'-33'. Výklad pašijí. Všel jest Ježíš ... Píše sv. Jan x jehož vy králem 
nazýváte (ostatek chybí). 
VX 201-12'. Hus. O šesti bludích. Znamenav šest bludóv x kněžstvie sú ztratili, 
amen. Pochválen milý bóh. t. III, 212-40. 
VX 213-27'. Husova Dcerka. Tuto sě počíná o poznání cěsty pravé k spasení. Slyš, 
dcerko x na věky požehnaný, amen. Částečně doplněno Hankou z ruk. IV E 29. t. 
104-30. 
PX Na přídeští: ex bibliotheca Fr. Horčička, pictoris acad. Popsal uv. Erben III., 324-6 
(ještě za Jungmanna1 IV, 602). V museu aspoň od let 40tých (Jungmann2 III, 873). 
Vlepena Jungmannova žádost o opisy pro Výbor. 
 
X 998 
SX IV C 19 (2 F 8, 995) 
FX XVII. ll. 59. 19 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Václav Vratislav z Mitrovic. Příhody. 
PX Na desce pozdější rukou: Peregrinatio Constantinopolim cum legato Caesareo 
Wenceslai Wratislav de Mittrowitz. Posledně vydal V. Ertl v České knihovně Ottově 
XX (1906). Srv. jeho úvod XVI č. 3. Z Dobrovského. 
 
X 999 
SX IV C 20 (372) 
FX 1578/9. ll. 226. 20 x 30 cm, pův. vazba. 
TX Bavora ml. Rodovského z Hustiřan sborník alchymistických překladů. 
VX 1-48. Vo Hermesové filozofiji t. j. o požehnaném kamenu filozofském Bernarda hr. 
z Marku a z Terviz jedna knížka skrze mne B- ml. R- z H- a v Novém Městě Praském 
na Poříčí ... v náš český jazyk ... uvedená. L. P. 1578. 
VX 49-138. Rosarium philosophorum t. j. růžená zahrádka filozofská ... ode mne B- 
ml. R- z H- vypsaná ... 
VX 140-65'. (Arisleus) Turba philosophorum t. j. obecné shromáždění filozofův, v 
kterémžto sau jejich sententiae sebrané, na třetím sněmu pithagoritském. 
VX 166-94. Řeči filozofské (Výbor výrokův a citátů). 
VX 194 -226'. Rejstřík jmenný i věcný. 
PX Na konci: Tato kniha jest ode mne B- ml. R- z H- léta etc. 78 den sv. Bartoloměje 
začata a dopsána, zrejstrovaná i dokonaná v sobotu den sv. Jakuba Vel. leta etc. 79. 
Na přídeští rytina s podobiznou Bavorovou z r. 1580, vzadu s jeho znakem. 
Podrobný obsah sborníku podal Ot. Zachar v ČČM 1899, 158-63, znovu pak v knize 
O alchymii a českých alchymistech (1911) 198 a d. Kuncitr, Vl.: Alchymie v Českých 
zemích. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 60. Z březnických. 
 
X 1000 
SX IV C 21 (ad 23 E 18) 
FX 1478. ll. 73. 20 x 29 cm, st. vazba opr. 
TX Sborník horních práv Jana Sosnovce z r. 1478. 



VX 1-56. Knihy práva královského, všem horníkóm po královstvie českém obývajícím 
vydaného od najjasnějšieho kniežete a pána pana Václava druhého (explicit). Úvod 
chybí. Neb žalobám a jich příslušnostem x nesnadně se kto odvolával. Tak se 
skonává právo královské horníkóm dané a psáno jest v tyto knihy l. P. 1478 ten 
pondělí před božím křtěním skrze náklad pana Jana, řečeného Sosnovec. Jireček I, 
269-435. Rejstřík do l. 64'. 
VX 64 -73'. Privilegia jihlavská a horská česky od Václava I. až po Vladislava II. 
(1477). 
PX Původu horského (l. 65'). 
SX – IV C 21 

TX – Listové horníkům od Jana do Wladislava. 

PX – Aod. ad: Wáclawa II. Knihy práv horníkům daných 1400. 

 
X 1001 
SX IV C 22 
FX 1682. ll. 272. 19 5 x 30 cm, vaz. st. 
TX P. K. z Koldína. Práva městská království českého. 
PX Přepis z 28. kv. 1682 za primatora Václ. Svobody a rychtáře Jach. Landra. 
Koupeno 2. VII. 1895. 
SX – IV C 22 

TX – Práva městská král. Českého.  

1682, přepsal Nedomský 

PX – V nově přepsána leta páně 1682. z Koldína Pav. Krist. Přepsal Nedomský. 

 
X 1002 
SX IV C 23 
FX XVII. ll. 119. 20 x 30 cm, váz. 
TX Soběslavské paměti. 
VX 1. 1-71. Poznamenání někderých pamětí od l. P. 1587-1604 Řehoře Smrčky, 
primátora soběslavského. (Podle zápisu o svatbě jeho l. 57' srov. s Březanovým 
Životem Petra Voka z Rožnberka (vyd. Marešova) 185.) Srv. ruk. V D 31. Z jiného 
pozdního zpracování vydal zlomkovitě F. Menčík v Musejním sborníku mus. spolku v 
Soběslavi (1901) č. 4. 
VX II. 72-102'. Soběslavské listiny a paměti XVII. stol. L. P. 1675 za prymaství J. Jiř. 
Bershle v m. Soběslavi vepsány jsau v knihu tuto všelijaké paměti, které se budau ... 
k dobrýmu obce hoditi. 
VX III. 102'-119. Paměti soběslavské 1702/40 s listinami též staršími. 
PX Dar kutnohorského řed. Jos. Šimka 20. VI. 1910. 
SX – IV C 23 

TX – Poznamenání některých „Pamětí“ (Soběslav) od l. P. 1587-1752. 

 
X 1003 
SX IV C 24 
FX pol. XIX. str. 74. 22 x 29.5 cm, váz. 
TX Přepis ruk. III A 40. 
PX Čtenie zimnieho času XIV 
 
X 
SX IV C 25 
FX 1678, 1696 
TX Kniha rotátní. 



S. l. Stříbro, Přeštice 1587, 1678, 196. Rkp. fol. 
 
X 
SX – IV C 26 

TX – (Manuálník cechu punčochářského města Sedlčan). 

(Sedlčany) 1690-1851, pp. 180 

PX – Extract z Register učedlnických. 

Rkp. k. 4°, str. 180.  
 
X 
IV C 27 

Kanczyonal (bohdaneczský). 

ll.231; 1693; Na f.2B původní zápis Tento Kanczyonal Přednie ke Czti a Chwale Panu Bohu 

Wssemohauczymu a Wssem Božim milym swatym od Pocztiweho kuru Lyteratskeho Městys 

Bohdancže Przy Chrámu Panie Swate Marřj Magdaleny. Nakladem Za S Prawy Starssych 

Lyteratur Téhož Cžasu Jana Rovenskýho,Samuele Worla, Gest k mistu pržyveden. Letha 

1693 To gest w Den Pamatny Swateho Wogtiecha , Patrona Cžeského. 

3a Zacžinagi se Spiwanj Chwal Bozskych przi mssy Swate x 231 a przygmiž nas laskawě do 

wěčzne radosti. Amen. 

Rkp.; pap.; ll.231; 1693; 18 x 29 cm; frakt.s notací; pkž. Mezi f. 39 a 40 vložena soudobá 

Píseň o Sty Marzy Magdaleně, mezi f. 69 a 70 opět pozdější Píseň o Swaty Máří Magdaleně, 

mezi f. 215 a 216 Wzdychání dusse w potřebách postawené. Také jinde na prázdných listech 

vpisovány pozdější modlitby, na př. hned a počátku f. 1b – 2a píseň W Cžas Wogny 

Tureczké. Na f. 2b původní zápis Tento Kanczyonal Přednické czti a chwale Panu Bohu 

Wssemohauczymu a Wssem Božim milym swatym od Pocztiweho kuru Lytertskeho Neštys 

Bohdancže Przy chrámu Panie Swate Maržj Magdaleny. Nakladem Za Sprawy Starssych 

Lyteratur Téhož cžasu Jana Rovenskýho Sanmele Worla, gest k mistu pržyweden. Letha 1693 

To gest w Den Pamatny Swateho Wogtiecha, Patrona Cžeského. Na f. 231b zápis Letha Panie 

1693. Tento Kanczyonal gest Prze Psany Ke czti a Chvale Božy založeni Chramu P. Swate 

Marzy Magdaleny Pocytiwemu Curu Lyteratskému Ode mnie Antonina Felyksa Tehož Čzasu 

Cantora Rosyczkeho. Totiž w den Pamatky Sw Wogtecha dne 23 Aprylis. Pod tím další 

datování Letha Panie 1738 a opakuje se volně hořejší zápis uvedený vepsanou poznámkou 

prof. Šolty “Psáno později než kancionál”. Pod tímto zápisem Leta Páně 1765 Tento… 

[nedokončeno]. Týž rok 1765 čteme doplněný za explicitem na f. 231 a. Na předsádce přípis 

Šoltův: “Kancionál tento napsal Wáclav Šťastný, rector školní”. Viz acrostich v písni Všech 

dobrých věcí dárce O Bože náš. Ant. Šolta 1897. Skutečně je v této písni akrostich na f. 214b 

Waczslav Sstiastný, rektor. 

Kancionál je bohatě zdoben barevnými iniciálami a výplněmi s rozvilinami, květy a listy. 

Vedle původních iniciál jsou zde iniciály obkreslené ze starších kancionálů, hlavně ze stol. 

XVI. Zvláštní samostatné obrázky, které byly na lišty vlepovány, jsou na f. 21b Zvěstování, 

22a iniciála V, 39b iniciála A (obraz anděla), 51a iniciála S, 112b Matka bolestná, 113a 

Kristus pod křížem, 133a iniciála S (Sv. Trojice), 139b iniciála J (Kristus zmrtvýchvstalý), 

163a Nanebevstoupení (vlepeno obráceně), 177a iniciála O (Bůh Otec). Je zde týž ráy písma I 

způsob výzdoby jako u kancionálu kunětického (sign. mus. V B 19), jest však méně skvostná, 

iniciálky nejsou zde tak pečlivě kresleny. Také notace někde schází, nakresleny jen notové 

linky. Poněvadž podle letopočtu patřil by kancionál mezi pozdější práce rektora Václava 

Šťastného, jinak Felikse, vysvětlovalo by stáří jeho menší dokonalost v provedení. Vzadu 

uvedený Antonín Felix byl by snad jeho syn, který mu při zhotovení kancionálu pomáhal a 

výzdobu dokončil. Šolta upozornil take na jiný akrostich v písni k Nejsv. Trojici na f. 179a – 

180b. Jan Benedikt Smolík, což snad bylo jméno tehdejšího faráře bohdaneckého, ačkoliv je 



Sakař v Dějinách města Pardubic nad Labem III, str. 76 mezi duchovními správci 

bohdanečskými nejmenuje. 

Vazba rukopisu je nová z r. 1859, při ní byly bezohledně uříznuty i okraje listů s názvy písní. 

Kancionál byl chován při kostele sv. Maří Magdaleny (srovn. obě písně) v Bohdanci, odkud si 

jej r. 1897 vypůjčil chrudimský profesor Ant. Šolta (1855 – 1899), jak svědčí na přídeští 

vlepený dopis bohdanečského faráře P. Aloise Kašpara (žil 1857 – 1916) prof Č. Zíbrtovi z 6. 

srpna 1897. Popis srovn. Ant. Šolta: Kancionály psané vesnickými kantory Chrudimska, 

Chrudim 1899. 

Převeden z deposit do majetku knihovny 11. srpna 1949. 

3155 K/49 

 

X 
IV C 28 

Bergbuch.Kniha práv horních. 

 I. 2a - 40b Das gemeine Berckrecht. 2a Welcher man Oberster Berckmeister ist x 40b 
soll auch nicht waltwergk haben. 
 II. 41a - 62b Vorrede Mattheß Enderleins Bergampts Vorwalders Inn Sant Joachims Thall. 

41a Es ist ein alt Sprichwortt bey den Leittenn x 62b Matthess Enderlein, 
Bergambtman in S:Yachimsthall, 
 III. 63a - 269b Horní práva krále Václava II. 63a Wentzeslaus von Gottes gnaden der 
Sechste Königk zw Böheim x 269b unnd verhüttet werden. Ende des Bergkrechterrn. 
 IV. 271a - 332b Matthes Enderlein, Von dem Bergkwergk undt was sich dabei zutregt in 

der ordtnunge 1556. 272a Was sich der Bergkmeister in Annehwunge x 332 b in 
drittentheill der Bergkordnunge. Finis. 
 V. 334a - 353b opis st. tisku Des... Herrn Augusti Hertzogen zue Sachsen, Zinbergkwerges 

Ordnung, Dresden 1568.334a Von Gottes gnaden wier Augustus Hertzogk zue 
Sachsen x 353b Dresden durch Matthes Steikell MDLXVIII.  

 VI. 354a Dess Goldt Bergkwergs Eulle Jílové anfangen. 354a Die Eulle ist auffkommen 
nach Christi Geburt x 354a ein Quartal Sechsmal hundert 1000 Ducaten. 

 VII. 354b - 395a Von dem Bergkwergk und was sich beim Bergkwergk zuetregt.354 b Wie 
sich der Bergkmeister in Annehmung x 395a erfunden unnd gehaltten werden.  
 VIII. 396a - 416 a Různé horní řády, soudní řád horní, privilegium horní Rudolfa II. 

Vilémovi z Rožmberka (s.a.), Ein nützlich Bergk-Büchlein, Vortzeichnis der Bergfesten, 

statistické údaje Die Cron Behimben.396a Einn Yezlicher Bergkman no Eissensteinn x 
416a zuegeben, Sollte bringen in der Zahl 340720. 
Rkp.; pap.; ll.417; XVI2; 19,5 x 30,8 cm; frakt.; kurs.; perg. Titulky jednotlivých částí i 
článků prováděny rumělkou. Při zadní straně vlepen dopis prof. Jaromíra 
Čelakovského (  1914 ), který prohlašuje počáteční horní řád za jáchymosvký asi z 
r. 1548. Rukopis je ovšem mladší z doby po r. 1576, jak ukazuje přepis privilegia 
Rudolfa II. ( 1576 - 1612 ). Rukopis pochází podle všeho také z Jáchymova. Na 
deskách perg. zlomek latin. homiliáře asi ze XIV. stol. 
Převedeno z deposit. knihovny 12.9.1949.  
4406/49 
 
X 
IV C 29 

Artykul o Naboženstwy. 

ll.4; 1609; 



1a W Kwaternu Trhowym Stžibrnym Leta 1609 w Sobotu po Sm. Gilgi O, 9 Artykul o 
Naboženstwy x 4b Bohuslav z Michalowicz mistopisarž Kralowstwi Cžieskeho mp., 
Pawel Lopatsky z Libiechowa, Registrator przi dskach zemskych Kralo:Cžie:mp. 
Rkp.; pap.; ll.4; 1609; 21 x 33 cm; kurs.; perg. Okraje listů poškozeny vlhkem. 
Porovnání na proslulý majestát císaře Rudolfa II. s podpisy stavů na základě znění 
vloženého do desk zemských v opise ( srovn. přípis na f.4b “ tento weypis dan gest z 
desk zemskych...”) přitištěny jsou pečeti zachariáše Káby z Rybňan místosudího 
království Českého ( na pečeti erb rozpůlený, v pravé polovici ruka v lokti ohnutá se 
šípem hrotem dolů obráceným, levá polovice červená, v klenotě orlí křídlo) a 
místopísaře království Českého Bohuslava z Michalovic ( na pečeti erb trojdílný, 
svrchní pak červené, prostřední zlaté, dolní černé a přese všechna pole půl 
stříbrného berana se zlatými rohy vyskakujícícho za třemi zelenými pahorky, v 
klenotě půl berana mezi dvěma rohy) s nápisem v kruhu Bohuslav z Michalovicz. Za 
obal slouží dva listy latinského misálu ze XIV. stol. psaného na pergamenu, jehož 
iniciály zdobeny rumělkou, bohatší z nich V(ocem). Na pergamenu napsán přes 
původní text nápis Tachauisch ( Tachov) urbanium de AO 1607. Lit. B.N.2 Rukopis 
byl v pozůstalosti obrozeneckého básníka Ant.Pflegra-Kopidlanského (  1896 ). 
Dar MUDr. V. Zakopala v Brně 21.12.1949. 
7012K/49 
 
X 
IV C 30 

Knihy půhonné (przi práwě Olomuczkém 1499-1575). 

2a Letha od Narozenj Syna Božjho Krysta Pána Tisycyho Čtyřstého, Dewadesátého 

Dewáteho x 780b Sit Laus Deo 5. Maij 1602 13. hora. 

Rkp.; pap.; ll. 785; 1602; 19.5 x 31 cm; frakt.; kurs.; pův. perg. Plné incipit zní “Letha 

...(1499)... Tito Puhonowe A na ty Púhony Nálezowé Przi Swa[té]m Girzj Przi Práwě 

Olomuczkém se Staly.” Opis knih půhonných olomouckých chovaných v Zemském archivu v 

Brně. Do nich se zapisovaly půhony, svědectví a vše, co se vztahovalo ke při a nálezy. Opis 

pořízen snad pro někoho z moravských stavů či právníků r. 1602, jak kromě explicitu ukazují 

zlacené iniciály ZZZP 1602 na renesančních deskách. Velmi čitelná a téměř současná kopie 

(Srovn. na f. 2a Z knjh Dtarých w Žlutey Starey Pergameně.) Podle písma a doby vzniku se 

zdá, že opis pořídil Kašpar Dobrzicenus, který současně r.1602 napsal výbor z půhonů a 

nálezů z l.1406 až 1528 (sign.IV C 30). Knihy půhonné obsahují hojnost dat k historii a 

topografii moravské, jsou zachovány od r. 1405 nepřetržitě. Olomoucké knihy půhonné byly 

sice vydány Vincencem Brandlem v l. 1872 – 1895, ale pouze do r. 1493. Tato kniha (1499 – 

1575) dosud tiskem vydána nebyla. Vazba podle emblemu a střed. oválu bratrská, což by 

mohlo svědčit o tom, že podnět k opisu vyšel u okruhu Fridricha ze Žerotína, který byl do své 

smrti zástupcem nejvyššího komorníka. Ten totiž opatroval zemské desky. Na přídeští ex 

libris Václava Palivce se sv. Václavem z r. 1942. 

Liter.: A. V. Šembera, Staré desky zemské i manské v Moravě a v Opavsku v C. C. M. XX 

1846, str. 541. Jan Kapras, Přehled právních dějin zemí koruny české I 1921. Libri citationum 

et sententiarum, vyd. Vinc. Brandlem a B. Bretholzem. Díl I – VII. 1872 – 1911. Úvod k edici 

Moravské zemské desky II (1480 – 1566), vyd. Frant. Matějkem 1948. 

Dar gen. sekretariátu KSČ v Praze dne 30. prosince 1950. 

15314/50 

 

X 
SX IV C 31 
FX 1602 



TX Knihy půh. a nál. ol. 
Výbor půhonů a nálezů Olomouckých 1406-1528.  

2a Letha od Narozenj Syna Božjho Krysta Pana Tisycyho Cztyrz Steho Sseteho x 197b Pan 

Waczlaw Haugwicz z Biskupicz. A z Wladyk Zdeniek z Sswabenica. 

Rkp., pap.; ll. 199; 1602; 20 x 31 cm; frakt., kurs.; pův. perg. Je to výbor půhonů a nálezů z l. 

1406-1528, sestavený jako právnická příručka. Proto k jednotlivým půhonům přidány věcné 

titulky se stručným obsahem soudního jednání, např. O wienu a Wydawanj Platu, když 

manžele spolu nebydlj - Zie Syn z Otczowych Slibuw nemá Odpowidatj Duchownjm Prawem 

z Dluhu Swietskeho Pohanjno býti nemá atd. Výbor sestavil a přepis provedl podle poznámky 

na f. 197b Casparus Dobrzicenus descripsit 5. Augusti Anno Domini 1602. L vazbě opužito 

pergamenových listů latinského missálu z XV stol. Ex libris býv. majitele Václava Palivce se 

sv. Václavem z r. 1942- 

Dar gen. sekretariátu KSČ v Praze dne 30. prosince 1950. 

15765/50 

 
X 
IV C 32 

Kniha ortelů. Vypsana ... ode mnie Matyasse Ursyna Czesko Brodskeho. Rkp.; 1604-1616. 

ll.334; 1604-1616; výpisky z tzv. manuálů ortelních měst královských i poddanských od 

druhé pol.XVI.stol. do r.1616. 

6a Ze Stareho Miesta Prazskeho. W manualu Ortelnim x 268b Pragae XXIIII Februarii Anno 

1616. 

Rkp.; pap; ll. 334; 1604 – 1616; 19,5 x 31,5 cm; frakt., kurs.; pův. kž. Výpisy z tzv. manuálů 

ortelních měst královských i poddanských od druhé pol. XVI. stol. do r. 1616. Od f. 272a – 

287b věcný rejstřík, seřazený podle soudů  měst, od f. 288b – 289a abecední rejstřík, seřazený 

podle míst a soudů. Od f. 298a – 319b „Nalezowe“ práva zemského, vypsáno z desk 

zemských, 319b – 337a Nalezowe k Saudu Komornimu, Wypsana Letha Panie 1597 

Miesycze Julij dne 17. Ode mnie Matyasse Ursyana Czesko Brodskeho. Pan Bůh Rucz daty, 

aby ke wssemu dobremu uziwana býti mohla. Na f. 337b – 340b Obvinění vznesená proti 

Václavu Kinskému z Vchnynic a Tetova na generálním sněmu českém r. 1615 a výsledky 

pátrání vyšetřující komise. List 343 vyříznut. Na fol. la We wssem mem Przesewzetj Pane 

Božie, racž mym Pomocznikem býtj. Imen. Kom glück unnd erfreue mein hoffnung. Původní 

renesanční vazba, na přední i zadní desce tlačená výzdoba ornamentální. Ve vnitřních 

obdélníkových pásech medailony a vprostřed postava Spravedlnosti s nápisem Casta tulit 

magna forme Lucretia laude acta magest. Vulne clara sui. Vedle toho vetlačena na přední 

desce písmena A L P Z a r. 1604. Vznik rukopisu lze tedy datovat lety 1604 a 1616, z kterého 

je poslední záznam. Na fol. 5b Ex libris Joannis Augustinij Petrželka. (Na hřbetě perem 

Nalezy a Weypowiedj rozdilnych Miest). 

Dar Národní kulturní komise v Praze 22. března 1951. 

5773/51 
 
X 
IV C 33 

(Cechovní artikule cechu řeznického města Vizovic.) 

ll.10; 1681; Potvrzení cechovních artikulí tehdejší vizovickou vrchností s vlastnoručním 

podpisem Gervaisa Viléma z Gollen a přivěšenou pečetí. 

1a ja Gerwazy Wilim z Gollen, na Wizowiczych x 10° Ssestnácztistého Osmdesátého 
Prwnjho. Gerwaz Gollen ( m.p.) 
Rkp.; perg.; ll.10; 1681; 25,5 x 29,3 cm; frakt., kurs; kž. Potvrzení cechovních artikulí 
tehdejší vizovickou vrchností s vlastnoručním podpisem Gervasia Viléma z Gollen a 



přivěšenou pečetí. V pečeti opatřené dřevěným pouzdrem erb z červeného vosku. 
Pergamen vložen v papírový dvojlist, na jehož předním listě zápis „ Majetník : Karel 
Ja. Obrátil, Vizovice “ pod tím červenou tužkou „ Artykule cechovní z Vyzovic “. Na 
přídeští ex libris K.J.Obrátil. 
Dar řed. karla Jar. Obrátila z Prahy-Košíř 28.4.1944. 
2811-44  
 
X 
IV C 34 

Kancionál literátského kůru v městě Volyni. 

1a Tento Cantczional Pro Cžest a Chwalu x 182a geho mohly až do Smrtj. 

Rkp.; pap.; ll.182; 20,2 x 30,4 cm; frakt., kurs.; t. O původu kancionálu na f.1a “Tento 

Cantczional pro Cžest a Chwalu Negsvietiegssy Trogycze Swate, k Chramu Panie Založenj 

wssech Božych milich Swatych, w Miestie Wolynnj Panum Literatum Kůru Cžeského k 

Uzywanj darowal, Slowuttne Pocztiwostj Pan Karel Kusyk, Miestienin a Spolu Raddnj 

nadepsaneho Miesta, ten Cžas Ustanoweny druhý literat. Degž Pane Bože wssem tiem, kteržy 

z nieho Spiewatj budou, dussy na Spasenj. Actum w Miestie Wolynj dne 1.Martij A: 1710.” 

Dole pak přípis “Tento Cantzional zase Oprawen od Jana Got… [další část jména nečitelná]. 

Anno et die ut Supra.” Řada listů poškozených, části listů úplně chybí (tak od f. 34 – 38, 89 i 

jinde). 

Koupeno od pí. Anny Hasíkové z Prahy VII., Veverkova 10, 30. června 1951. 

6014/51 

 
X 
IV C 35 

Knihy Prawa Nuczniczskeho. Kni.scyl.obnoweny Letha 1630. 

ll.278; 1630-75; do knihy jsou u jednotlivých gruntů přepsány odjinud zápisy sstarší před 

r.1630, počínaje r.1596. Příznačné je, že zápisy do r.1670 jsou vedeny česky, teprve od této 

doby německy. 

2a (pův. 3a) Informaczy, podle kteréž tyto knihy ržizeny x 278a (pův. 282a) trzydceti kop, 

odwésti Napržed Powjnen byl. 

Rkp.; pap.; ll.278; 1630 – 75; 19,3 x 32,2 cm; frakt., kurs.; pův. perg. Podle původné foliace, 

která probíhala od 1 do 282, chybí 4 listy pův. foliace, totiž 1, 6, 35, 36. Z pův. fol. 2 zůstal 

zachován jen levý dolní roh se zbytkem instrukce purkmistra a pánů radních města Litoměřic 

nad Labem, z jmen správců obecních statků zachovala se jen křestní jména Waczslaw, Jan a 

Matyass. Zadní deska z velké části úplně vyříznuta. Titul rukopisu převzat z přední desky, 

titulní list je mezi ztracenými. Na pův. fol. 3a – b je Informaczy, Podle kteréž tyto Knihy 

ržizeny býti mohau o 3 bodech. Na pův. fol. 5a – 7b je Powinnost Lidi Poddaczych k Miestie 

Litomieržiczům naležiegiczych o 36 bodech. Bohužel, pův. fol. 6 je vytrženo, takže chybí 

body 13 – 28. Fol. 6 – 8 (pův. 8 – 10) jsou prázdné a na dalším fol. 9 (pův. 11) je nadpis Wes 

Nučznicze. Za ním na dalších listech jsou zápisy. Na předním přídeští letopočet 1630 s 

heslem Trpieliwost false przemaha, dole “Nucžniczky” a Langrova sign. I 5 LL 5. Je to 

gruntovní kniha vsi Nučnice, tehdy poddané městu Litoměřicům, původně úplně české, do 19. 

stol. poněmčené. Do knihy jsou u jednotlivých gruntů přepsány odjinud zápisy starší před r. 

1630, počínaje r. 1596. Příznačné je, že zápisy do r. 1670 jsou uvedeny česky, teprve od této 

doby německy. Poněmčování bylo tak důsledné, že na př. na fol. 11 (pův. 13) Martin Sklenář 

z r. 1669 je přepsán hned v násl. r. 1670 na Martin Glaser. Rukopis býval součástí Langrovy 

knihovny v Broumově. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 19. února 1954. 

3481-54 



 
X 1004 
SX IV D 1 
FX ok. 1850. ll. 20. 20 x 26 cm. 
TX Václav Šimerka. O sledách desítinných zlomkův. (De periodis fractionum 
decimalium.) 
PX Dar České Matice 25. I. 1871. 
 
X 1005 
SX IV D 2 
FX XVIII, XIX.2 ll. 25. 20.5 x 26 cm. 
TX Přepis ruk. V G 19. Dan Vetterus, Islandia 
 
X 1006 
SX IV D 3 
FX ok. 1848, ll. 42, 95. 20 x 26 cm, váz. 
TX Jindř. Zschokke - A. J. Jungmann. Převrácený svět. Listy z deníku chudého 
vikáře v Viltshire. Mistr Jordan. 
PX Dar Jungmannův 17. VI. 1852. 
 
[X 1007] 
[SX IV D 4] LA varia 
FX 1819-20. ll. 26. 20 x 25.5 cm. 
TX Frant. Trnka. Tankred. Smutná činohra dle Voltaire. 
 
X 1008 
SX IV D 5 
FX 1823. str. 76. 21 x 26 cm. 
TX J. Al. Dundr. Přepis tisku: Mat. Philonoma Benešovského Knížka slov českých 
vyložených z r. 1587. 
PX Nový otisk Zíbrtův v ČL XVI, 174-XVII. Dar Dundrův 1823. 
SX – IV D 5 

TX – Knížka slow českých wyložených odkud swůj počátek magí, totiž: gaký gegich gest rozum. Léta 1587 od 

Matauše Philonoma sepsana a l. 1823 od J. Alx. Dudra přepsana. 

pp. 76 

 
X 1009 
SX IV D 6 
FX 1836. str. 29. 19 x 25 cm. 
TX Ant. Laudil. Křižovka. 
PX Romantická hra. Dar autora, malostranského kostelníka (Laudil), 23. IX. 1836. 

SX – IV D 6 
TX – Laudil, Antonín: Křižowka. 

VX – Romantická hra v gednom gednánj od Laudila Antonína. 

1936, pp. 29 

 
X 1010 
SX IV D 7 
FX XIX.1 str. 48. 20 x 25.5 cm. 
TX Ondřej Šoltys. Zvěromil či přítel zvířat. 
 



X 1011 
SX IV D 8 
FX 1850. ll. 115. 20 x 26 cm, seš. 
TX Jindřich Zschokke - Ant. J. Jungmann. Tetička Rosmarýnova aneb vše naopak. 
PX Dar překladatelův 9. IV. 1853. 
 
X 1012 
SX IV D 9 
FX ok. 1850. ll. 78. 20 x 26 cm, seš. 
TX Tíž. Drobnůstky. 
PX Dar téhož (Zschokka, Jungmann) 12. V. 1851. 
 
X 1013 
SX IV D 10 (3 F 20) 
FX XVIII/XIX. ll. 189. 19 x 25 cm, vaz. st. 
TX (Jos. Dobrovský). Přepisy a výpisky z bible zv. hlaholské. 
PX O bibli Truhlář 1. Z Dobrovského. 
SX – IV D 10 

TX – Pišelé. 

(písař) 

PX – Vide: Biblia. 

 
X 1014 
SX IV D 11 
FX poč. XIX. str. 75. 20 x 24.5 cm. 
TX Přepis díla: Ign. ze Štenberka. Cesta do cizích zemí l. 1664. 
PX Přepis univ. ruk. XVII A 25 (Truhlář 25, kdež o vydání v Lumíru 1853. 89 a d.). 
 
X 1015 
SX IV D 12 
FX ok. 1860. ll. 44. 20 x 25 cm, seš. 
TX (V. Vlček). Soběslav. 
PX Prvotní asi znění činohry pro soutěž o cenu Náprstkovu, kterou obdržela 1862. 
Srv. ruk. III D 87. 
 
[X 1016] 
[SX IV D 13] LA 13 A 1 
FX ok. 1862. ll. 78. 21 x 26 cm, seš. 
TX (Vít. Hálek. Král Vukašín). 
PX Posledně vydal* Jar. Vlček v Hálkových Sebraných spisech V, 242-372. 
 
X 1017 
SX IV D 14 (5 E 6) 
FX XVIII/XIX. str. 404 + 175, 348, 472, ll. 14, 20 x 26 cm, seš. 
TX W. Stach. Neuster, mehrere Jahre geprüfter Beweis, dass die vier europäischen 
Mundarten: Teutsche, Griechische, Lateinische, Slawischczechische nach der 
Sündfluth ... aus der Sprache Noachs und Adams, welche Eber schriftlich und 
mündlich für seine Familie als die Ebräische oder Hebräische erhielt, buchstäblich 
geschöpft worden sind. 
PX Příloha I. dílu necelá, III. díl označen tak jen domněnkou, z IV.(?) pouze zlomky, 
vložené v I. Původu jako ruk. III D 24. (K. Vinařický) 



 
X 1018 
SX IV D 15 
FX ok. 1840. ll. 90. 20.2 x 25 cm, vazba nová. 
TX V. Hanka. Přepis Knihy rožmberské a zákoníku ordo iudicii terrae. 
PX Ordo, od l. 49, v pořádku zcela zmateném začíná se § 43 a přepsán, zdá se, z 
exempláře zemských desk, zapůjčovaného pro musejní výstavu kimelií. 
SX – IV D 15 

TX – Prawo ∫tarého Pána z Rozmberga.  

PX – Přepis z de∫k dwor∫kých. 

SX – IV D 15 

TX – Prawo zemské Ordo judiciarius juris bohemici.  

PX – Přepis z Desk lennjch. 

 
[X 1019] 
[SX IV D 16] LA 34 D 20 
FX 1849. str. 138. 19.5 x 25 cm, váz. 
TX J. K. Tyl. Krvavé křtiny. 
PX Psáno v Kroměříži v lednu 1849. Posledně vyd. F. Sekanina v Kočího Sbírce čes. 
klasiků-beletristů I (kdež i snímek tit. l. odsud). Dar nakladatele Jar. Pospíšila 7. X. 
1885. 
 
X 1020 
SX IV D 17 (4 D 9) 
FX 1816. ll. 104. 17 x 25 cm, pův. vaz. 
TX Básníř sprostý, bající do světa k zármutku, k útěše, k vzdělání pospolnému 
jevením, jakýť jest a jakýť má být svět. Vydán od kněze Františkána, vlastenského 
jazyka ctitele v m. Slaným r. 1816. 
PX Autorem snad Coelestin Ausobský gvadrián františkánský ve Slaném Ondřej 
(klášter. jménem Petr) Morávek kustos františkán. provincie české, naroz. v Jindř. 
Hradci 25. 11. 1745, zemřel ve Skaném 15. 2. 1827. Srov. Jungman, Historie 
literatury české 1825, str. 672, 637, F. M. Bartoš vJihočes. sborníku IV (1933), str. 
80-81. Podlaha, Posvátná místa král. Čes. Ř. 1. díl VII, str. 161. (Jungmann str. 531, 
770). Na l. 102/3 lat. epitaf Františkovi Anacletovi Burgermeisterovi (1789) a kancléři 
st. městskému J. Jos. Zebererovi (1783). Dar zábořského faráře Jindry 10. X. 1842. 
SX – IV D 17 

TX – Basnjř sprostý bagicy do swěta k zármutku, k utěsse, k wzdělánj pospolném gewenjm, 

gakýť gest a gakýť má být swět wydán od kněze frantisskana wlastenského gazyka Ctitele w 

městě Slanym roku 1816. 

FX – 17x25 cm. 

1816, psal Ondřej Morávek, ff. 104 

PX – Původní slaměná vazba. Na f. 102a latinský epitaf františkánu P. Anacletovi 

Burgemeisterovi (1789) a na f. 103a kancléři staroměstskému Janu Jos. Zeberovi (1783). 

Autorem byl Ondřej Morávek – kláster. jménem Petr – gvardián františkánský, narozený 

v Jindřichově Hradci 25. listopadu 1745, ku[t]os františkánské provincie české ve Slaném. 

Tiskem vydal r. 1796 Krátký popis života Bl. Leonarda a Portu Mauricio, r. 1820 Den 

swatých neboliž knjžka nebeská z rozlič. pjsem sw. mjst snažně sebraná v Slaném (s ryt.). 

V mladších letech proslul jako znamenitý kazatel v Praze u sv. Štěpána a u P. Marie Sněžné. 

Zemřel ve Slaném 15. února 1827 ve věku 82 let. Lit.: F. M. Bartoš v Jihočes. sborníku VI. 

(1933), str. 80-81. Riegrův slovník naučný V (1866), str. 475. Josef Jungmann, Historie 

literatury české 1825, str. 672, 637. Podlaha, Posvátná místa král. Čes. Ř. 1, díl VII, str. 161.  



PX – Dar zábořského faráře Jindry 10. října 1842. 

 
X 1021 
SX IV D 18 
FX 1843. str. 206. 16 x 25 cm, seš. 
TX J. Zschokke. Alamontade aneb lodní otrok. Přel. A. J. Jungmann. 
PX Dar překladatelův 17. V. 1852. 
 
X 1022 
SX IV D 19 (588) 
FX 1832. ll. 81. 20 x 25.5 cm, seš. 
TX P. Tad. Vil. Settelayn. C. Cri. Sallustia spisy pozůstalé historické v převodu 
českém. 
PX Dokonáno na Hrádku Komorním nad Sáz. 17. dub. l. P. 1832. 
I. Katilina, II. Jugurtha, III. Větší části ze zlomku Hystos, IV. Dvé epištol Caezarovi v 
převodu českém. P. Tad. Vil. Sattelayn. 1832. 
 
X 1023 
SX IV D 20 
FX pol. XIX. ll. 151, 115. 20.5 x 25 cm. 
TX Jos. Roštlapil. Přepis ruk. II F 10. Dekreta Jednoty bratrské j 1617 
 
X 1024 
SX IV D 21 
FX 1833. str. 47. 19.5 x 25 cm. 
TX Jan Hýbl. Kratochvíl na přástvě. 
PX Nebo rozmařilé povídky pro ukrácení času při večerních schůzkách v zimě. 1833. 
Censurováno. Z litomyšlských. 
 
[X 1025] 
[SX IV D 22 (5 E 8, 865)] LA 31 N 65 
FX (1797) str. 473. 19 x 19.5 cm, váz. 
TX V. Stach. Divný oučinek potěhu. 
PX Část s názvem: Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli, vyd. K. V. Tham 1805. 
Původu jako ruk. III D 24. K. Vinařický 
 
X 1026 
SX IV D 23 
FX 1842. str. 44. 19.5 x 24 cm. 
TX Jan Berger. Sv. Maria Magdalena. Rafael. 
PX Druhá báseň má imprimatur z 3. srp. 1842. Dar nakladatele Jar. Pospíšila 5. XII. 
1845. 
 
X 1027 
SX IV D 24 
FX ok. 1840. str. 95. 19.5 x 25 cm, seš. 
TX Eutropiův obrys dějů římských přeložen od Fr. Šíra. 
PX Dar České Matice 25. I. 1871. 
 
X 1028 



SX IV D 25 
FX ok. 1880. 20 24.5 cm, tři svazky. 
TX F. J. Zoubek. Výpisky o právech a výsadách měst českých (J-Z). 
PX Ze Zoubkových. 
 
X 1029 
SX IV D 26 
FX 1847. ll. 78. 20 x 26 cm, váz. 
TX (Kr. H. Spiess) Špys. Věž Maryánky. 
PX Přetisk překladu vyšlého r. 1803 (Jungmann VI. 799). Z litomyšlských. 
 
[X 1030] 
[SX IV D 27] LA 14 P 75 
FX 1824. str. 72. 19 x 24.5 cm. 
TX Jos. Kr. Chmelenský. Klam. 
PX Truchlohra. Dar Jak. Malého 18. IV. 1884. 
 
X 1031 
SX IV D 28 
FX 1843. ll. 34. 19.5 x 25 cm. 
TX Martin Kopecký. Historie pravdivá o přestěhování církve české ze země Saské od 
Žitavy a z Henersdorfu do země Brandenburské do města Berlína v r. 1732 dne 10. 
říj. v píseň uvedená. 
PX Přepis V. Krolmuse. Vydání chystal G. A. Skalský (ČČM 1905. 524, Z dějin české 
emigrace I (1911) úv.), připravuje Jos. Volf. 
PX Celé vydání Deutsch-slavische Wechscheitigkeit in sieben Jahrhunderten. 
Gesammelte Aufsätze. Berlin 1956: H. Rösel, Halle Der Schwannengesung des 
Martin Kopecký str. 299-323 
 
X 1032 
SX IV D 29 (3 G 31, 597) 
FX ok. 1810. ll. 81. 19 x 24.5 cm, st. vaz. 
TX Val. Zlobický. Přepis Církevní kroniky Boh. Bílejovského. 
PX Vlepeno ohlášení přetisku Dytrychova z r. 1804, vyšlého však až r. 1817. Dar 
Jos. hr. Auersperka 13. IX. 1819. 
 
X 1033 
SX IV D 30 
FX XIX.1 ll. 110. 20 x 25 cm, seš. 
TX (F. L. Čelakovský). Přepis Putování k božímu hrobu Jana z Lobkovic. 
PX Vydal Čelakovský v České Včele 1834. Kritické vydání F. Strejčka vyšlo v 
akademické Sbírce pramenů I. ř. II. č. 4. 
SX – IV D 30 

TX – Jana z Lobkovic a na Hasištayně Putowání do Jerusaléma r. 1493 vykonané. 

ff. 110 

 
X 1034 
SX IV D 31 
FX ok. 1506. ll. 13. 10.5 x 24 cm. 
TX České recepty lékařské i alchymické. 



PX Začátek, zdá se, chybí. Na l. 12: Narodil král Ludvík l. 1506, l. 8 podepsán Fr. 
Desiderius 1849 a Fr. Gotthardus Dedek Franc. 1850. Dar spisovatele Fr. Sasinka 
22. II. 1883. 
 
X 1035 
SX IV D 32 
TX Pěkná uhlířka. 
PX Povoleno censurou 26. VIII. 1846. srv. Doucha 274. (Sč) Z litomyšlských. 
 
X 1036 
SX IV D 33 (925) 
FX 1821. str. 174, 19 x 24 cm, váz. st. 
TX Vojt. Sedláček. Základové měřictví čili geometrie. 
PX Censurovaný autograf spisu, vyšlého 1822. Dar autorův 29.III.1836. 
 
X 1037 
SX IV D 34 
FX ok. 1820. ll. 18. 20,5 x 24,5 cm. 
TX Národní písně sebráním F. L. Čelakovského. 
PX Popis u Č. Zíbrta. Bibliografický přehled čes. nár. písní 21. 
SX – IV D 34 

TX – Národní písně. Sebráním F. Lad. Čelakovského. 

ff. 18 

 
X 1038 
SX IV D 35 
FX XVII. ll. 96. 23. 18,5 x 23,5 cm. 
TX Přepis překladu Jana Mirotického: I. Aubana obyčeje, práva a řády všech národů 
(z 1579) a Kocínova překladu dvou listů Busbeque-ových o cestě do Cařihradu (z 
1594). 
PX Srv. Jungmann IV, 646, 654 = 335. 
SX – IV D 35 

TX – Mirotický, Jan: Aubana Jana: Obyčeje, práwa, řády wšech národůw. Přel. Mirotický 

Jan. 

ff. 96 

PX – Allig.: Busbeq[u]ia A[n]geria. Jízda do země Thrac[ké] aneb do Konstantinopole první a 

druhá.  

1654-5, ff. 23 

 
[X 1039] 
[SX IV D 36] LA varia 
FX 1847. ll. 142. 20 x 24,5 cm, seš. 
TX (Prokop Šedivý). mnislav a Světivina. 
PX Censurou povolený litomyšlský přetisk vydání z 1794 a 1812 (Jungmann VI, 782 
c). Z litomyšlských. 
 
X 1040 
SX IV D 37 (5 D 11) 
FX XVII/XIX. str. 82. 18,5 x 24,5 cm. seš. 
TX (Jiří Volný). Písně kratochvilné. 
PX Vydal u výběru Č. Zíbrt 1894. 



 
X 1041 
SX IV D 38 
FX 1829/30. ll. 64. 18 x 22,5 cm. 
TX (Jos. Vlad.) Pelikán. Statistika Europská. 
PX Čtená v Karolíně 1829/30. 
SX – IV D 38 

TX – Pelikánowa Statistika Europská, čtěná na Karolíně Českém. 

1829 

 
[X 1042] 
[SX IV D 39] LA varia 
FX 1823. ll. 57. 20 x 25 cm, váz. 
TX Fr. Grillparzer. Pramáti. Překlad Jos. V. Sporta. 
PX Autograf spisu vyšlého 1824. Dar správce V. Pokorného 9. IV. 1889. 
 
X 1043 
SX IV D 40 
FX 1818. ll. 3. 19,5 x 24,5 cm. 
TX Přepis písně o Valdštejnovi z ruk. 288 pro (Fr.) Šternberka. 
 
X 1044 
SX IV D 41 (3 I 1) 
FX ok. 1790. ll. 473. 19 x 23,5 cm. vaz. st. 
TX (A. Pišely). Přepisy staročeských básní. 
PX Jest tu Tristan z ruk. u Sv. Jakuba na St. Městě (l. 346 lit.-hist. poznámky Jos. 
Dobrovského z břez. 1791), nyní strahovského, z něhož vydán V. Hankou v St. 
Skládáních IV. (l. 66-346), Anzelm a Alan i jné drobnosti z ruk. svatovítského (l. 1-65, 
349-406=vyd. Paterovo 159-91, 152-8, 145-51, 92-107; 1-57), Alexandreis 
svatovítská (l. 408-71 vyd. Patera-Hattala 1-59) a drobná modlitba z ruk. 
universitního (l. 472-3). Jméno přepisovatelovo z katalogu Hankova. Z Dobrovského. 
 
X 1045 
SX IV D 42 (1 I 12) 
FX XVIII. ll. 88. 19,5 x 23,5 cm, vaz. st. 
TX Přepis t. zv. Jádra lékařského s přílohou o vodách. 
PX Z Dobrovského. 
 
[X 1046] 
[SX IV D 43] LA varia 
FX 1847. str. 36. 20 x 24,5 cm, seš. 
TX Hrabě Polgočov aneb vypovězenec z vlasti. 
PX Censurováno 1847, dotištěno 25.V.1848. Z litomyšlských. srv. Doucha 68. (Sč.) 
SX – IV D 43 

TX – Hrabě Polgočow anebo: Wypowězenec z wlasti. 

Leitomischl 1847, pp. 36 

??? 1660, ff. 163+(II)+(I) pr. 

PX – Psáno v jednom sloupci v rubrice vyznačené perem. Vně rubrik citace. Index. Písmo současné, čítelné, na 

titulním listě dvojí ruka. Vazba pergamenová s řeménky na zavazování. Incipit: Przedmluwa. OPatr[n]ym 

Panum Purgkmi∫tru a Kon∫∫elum  x  a po∫mrti wiecznau rado∫t, Amen. Konecz knižky. 

Pražák Jan. Viz: Zbořeniny od Pána Volného. Opravil, … 1835 v Čer. Kostelci 
 



X 1047 
SX IV D 44 
FX XVII/XIX. ll. 27. 18,5 x 23,5 cm, váz. 
TX [Jiří Volný] (Sč.): Písňový sborník. 
PX Písně jarmareční i národní. 
 
X 1048 
SX IV D 45 
FX 1775. ll. 716. 17.5 x 22.5 cm. 
TX Přepis Velikého života Krysta Ježíše Mart. Kochema. 
PX Konec chybí. Trojí vydání u Jungmanna V, 1244. Přepis Mik. Kubína v Holiči 
(Holicii). Dar rolníka F. Teplého z Vršovic 25. VII. 1876. 
 
X 1049 
SX IV D 46 
TX A. Rybička. O erbovní rodině Svěchinů z Paumberku. 
PX Vyšlo v ČČM 1862. Přizvány: Artikulové, jimiž se lidé při soudu zemském a při 
právě markr. moravském spravovati mají. Taktéž asi redakční sbírky Musejníku. 
Pomůcka k rodopisu domácímu. Fol. 13. 
Allig. Ejusdem: Artikulowé, jimiž se lidé při soudu zemském a při práwě w 
markrabství moraw. spravowatri mají. fol. 2. 
Potvrzení Artikulůw sepsaných, čím se lidé při soudu zemském a při práwě w mark. 
Moravském sprawovati mají. fol. 6. 
 
[X 1050] 
[SX IV D 47] LA 14 P 74 
FX 1819 a d ll. 101. 17.5 x 22 cm. 
TX Jos. Hukal. Rastislav a Lidmila - Doctor Colera. 
PX Prvý spis, původní hra smutná, povolen censurou 1820. Dar rodiny Hukalovy 
4.IX.1883. 
 
X 1051 
SX IV D 48 
FX 1839. ll. 109. 17 x 22 cm. 
TX J. A. Dundr. Vedení gruntovních kněh. 
PX Dar Dundrův 22.XII.1841. 
 
X 1052 
SX IV D 49 
FX ok. 1850. ll. 28. 18.5 x 22 cm. 
TX J. Umlauf. Výtah z Krolmusova přepisu knihy O čtyřech cnostech stěžejních Jana 
Guallensis. 
PX Z ruk. III D 13. Dar architekta A. Bauma 17.I.1877. 
 
[X 1053] 
[SX IV D 50] LA varia 
FX XIX.2 str. 617. 17 x 21 cm. 
TX Ad. Jos. Vlček Slatinský. Soud Parisův. 
PX Lyricko-epická báseŇ v desíti zpěvích. Dar. MUDra L. Šíra 19. X. 1876. 
 



X 1054 
SX IV D 51 
FX 1836. str. 28. 19 x 23 cm, seš. 
TX A. Štrobach. Dvě pojednání o vzdělání řemeslníků. 
PX Censurováno 1836, vyšlo v Čes. Včele 1836 (Jungmann VI, 1588 f.). 
 
[X 1055] 
[SX IV D 52] LA varia 
FX 1848, str. 54, 62. 17.5 x 21.5 cm. 
TX Václ. Al. Svoboda. Cyrillomethodiada. 
PX Znění české i německé. Dar. A. Rybičky 13. XII. 1882 (srv. jeho čl. v Osvětě 
1879, 978). 
 
X 1056 
SX IV D 53 
FX poč. XIX. ll. 34. 17.5 x 22.5 cm. 
TX Přepis rukopisu V H 40. Knížky mistra Katúna z XV. st. 
PX Z Neuberských. 
 
X 1057 
SX IV D 54 
FX XVI. ll. 157. 10 x 21.5 cm. 
TX Simon Jelenius Suticenus. Logica a Retorika. 
VX I. 1-66. Logica. Obsah u Č. Zíbrta ČČM 1898, 172-3. 252-62. Vyd. Čestmír 
Stehlík. Šimon Gelenius (Jelenský) Sušický: Logika Filos. biblist. I. tř. As. akad. Ř. I, 
č. 7. Praha 1926. 
VX 67'-83. Rhetorického umění kniha první. Z druhé stránky (1.81) pouze začátek, 
rozvrh. Srv. Z. Winter. Život a učení na školách partikulárních 587 a d., o obojím 
spise i K. Svoboda L F 1917, 354 a d. 
VX 83-132. Paradoxa. Překlad spisu Ciceronova s výkladem. Rozbor K. Svobody t. 
1916. 33 a d. 
VX II. 134-54'. Discentium iuxta ac docentium officia. Ex paradigmatibus hoc 
verborum, illud hominum descripta a Johanne Ebero Chamensi. Prodest assidue x 
utilitatem ecclesiae. 
VX I. 155-7'. Invektiva proti mastičkářům. Inter tot calamitates x dinosci poterunt. 
PX Na l. 133' lat. výtah proroctví slepého mládence (po Rudolfa II.) a proroctví, 
nalezené v klášteře Zlatokorunském 1470 (Consurget aquilla x eos devorabit lewhart) 
o němž F. Menčík. Česká proroctví (1879), 8 a R. Urbánek v ČPSČP 1918, 10, na l. 
2. o sňatku a smrti Jeleniově 1599. Dar. P. Max. Krupského, novicmistra od sv. 
Tomáše, 21. III. 1865. 
 
X 1058 
SX IV D 55 
FX ok. 1880. ll. 275. 15 x 21 cm, váz. 
TX Jakub Malý. Naše znovuzrození. V. VI. 
PX Vyšlo 1880. 
SX – IV D 55 
TX - Malý, Jakub: Naše znovuzrození. Část V. a VItá.  

VX – Nová doba ústavní až do zavedení dualismu. (V: Od října 1860 až do vyrovnání o 

Uherském r. 1867.) (VI: Od r. 1867-12 srp. 1879.) 



Praha 1880 

 
X 1059 
SX IV D 56 (4 C 35 α) 
FX XV. str. 848. 15.5 x 22 cm, s inic. vazba pův. se sponou. 
TX Ranná lékařství Rasesovo a Salicettiovo. 
VX 1-193. Toto jsú knihy lékařské mistra velikého řečeného Rasis. Předmluva. U tyto 
knihy sberu králi x (V. 23) přilož na miesto. Vydal K. J. Erben a V. Staněk 1864. 
VX 193-848. Počínají se tuto ranná lékařstvie, skládaná od mistra Vilhelma 
Placentinského z Saličetu. A to jsú druhé knihy. Úmysl mój jest tobě dobré knihy 
složiti x (V. 9) hřebík vězal. Vydali tíž 1867. 
PX Na přídeští z XVI/XVII. st.: Tato kniha jest Jiříka Zyňkovského z Klenového na 
Zderaze, od něho kaupena od Mikuláše Kauřímského. Vzadu vodňanské, jak se zdá, 
zápisy o ohni, jenž vyšel od Patitů 1432, o porážce v Dřemínech u Vodňan 1474 a 
velikém požáru 1513 (otisk v úvodech Staňkových V a III), vlepeny pak úsudky 
Dobrovského a Jungmannovy z jejich rukovětí a zpráva dárce MUDra Václ. Staňka, 
jak kodex získal od dědice Václ. z Schönherrů, jehož znak je na přídeští. 
Brodský, s. 55 
 
[X 1060] 
[SX IV D 57] LA 95 C 25 
FX ok. 1850. ll. 17. 18.5 x 23 cm. 
TX K. Havlíček. Výpis hradů z Palackého Popisu. 
PX O původu ruk. I D 23. 
 
X 1061 
SX IV D 58 
FX pol. XIX. ll. 45, 7. 17.5 x 21.5 cm. 
TX A(nt). J(os.) J(ungmann). Potrava - Člověk, potopy svědek. 
PX Správně Ant. Jan Jungmann, srov. rkp. III E 9 (699). 
 
[X 1062] 
[SX IV D 59] LA 95 C 25 
FX 1855. ll. 37. 17 x 22 cm. 
TX (K. Havlíček). Výbor slovanských přísloví z Čelakovského Mudrosloví. 
PX V Brixenu. K tomu v Něm. Brodě dodatek: lotyšská přísloví sbírky Jul. Altmanna z 
Jahrbücher für slawische Litteratur 1854. Původ jako I D 23. 
 
X 1063 
SX IV D 60 
FX ok. 1800. ll. 20. 17.5 x 21 cm. 
TX (Friedr. v. Eckart) - V. M. Kramerius. Život Jana z Trocnova, příjmím Žižky. 
PX Originál vyšel 1784 a 1791 německy; srov. o něm A. Kraus, Husitství v literatuře 
II, Autograf. Na konci: Non imprimatur. Willmann. Vyšel však přece, jak zjistil p. nám. 
řed. Dr. Jos. Volf, v Krameryusových Vlasteneckých novinách 1818, 87 a d. Koupeno 
1889. 
 
X 1064 
SX IV D 61 
FX 1867. ll. 38. 17 x 21 cm. 



TX Jos. Slavíček. Rozpravy o právu trestním. 
PX Vevázán autorův list Výboru Matice české o přepracování Rozprav v Naučnou 
knihu o právě trestním z 21.VIII.1867. 
 
X 1065 
SX IV D 62 
FX 1792. ll. 11. 18.5 x 24 cm. 
TX Fr. Jan Vavák. Hrstka popele z kostí Plzenských i jiných Čechů katholických na 
polích u vsi Lipan a Hřibu ... v nové vyhrabaná. 
PX neb mappa goemetrica - poloha zemoměřická, představující onnau poslední 
porážku Sirotků a Táborů ... L. P. 1434 d. 30. máje. O spisku J. Skopec ve vydání 
Vavákových Pamětí III, 3, 49 a d. vzadu: Přivítání biskupa kralohradeckého v 
Chotauni, d. 25. Aug. 1791 (srov. uv. vyd. III, 1, 22; 3, 29). 
 
X 1066 
SX IV D 63 
FX 1815. str. 25. 19 x 23.5 cm. 
TX (Fr. J. Vavák). Popsání všech kostelů a kaplí, pod jménem Nanebevzetí P. Marie 
v král. Čechském se vynacházejících. 
PX Datum z chronogramu věnování faráři Matěji Vavákovi (str. 24). 
 
X 1067 
SX IV D 64 
FX ok. 1830. ll. 10. 20 x 24.5 cm. 
TX Jos. M. Ludvík. Životopis Jana N. Paďaura kanovníka. 
PX Vyšlo v ČČM 1831 a d. 
SX – IV D 64 

RX – Ludvíka Jos. M.  Životopis Jana Paďaura kanovníka v Mikulově 

VX – V Tisové u Vys. Mýta  1829 

ff. 10 
SX – IV D 64 

TX – Paďaura Jana, kanovníka v Mikulově Životopis. Od Jos. M. Ludvíka, kapl. V Náchodě. 

Tisová u Vys. Mýta 1829, ff. X 

 
X 1068 
SX IV D 65 
FX ok. 1820. ll. 18. 19.5 x 23.5 cm. 
TX Přepis písně o Valdštejnovi. 
PX Srv. ruk. IV D 40. 
SX – IV D 65 

TX – Píseň historická o životě, smrti a pohřbu osvíceného Pana Pana Albrechta, Wáclava Eusebia urozeného 

Pána Waldšteina v království českém, knížete z Fridlandu etc. pod cís. Ferdinandem II. slavného vojenského 

generalissima. Nejprv l. P. 1638 složena, nalezena v klášteře Sedleckém r. 1786. 

ff. XVIII 

 
[X 1069] 
[SX IV D 66] LA R 38 
FX 1823. str. 73. 19.5 x 24 cm. 
TX Vojt. Sedláček. Krátké životopisy učených a znamenitých Čechů a spisovatelů 
vlasteneckých. 
PX Mělo být zadáno censuře 1823, 1827 určeno pro ČČM. 
 



X 1070 
SX IV D 67 
FX 1826, 32. str. 17, ll. 13-24. 20 x 25 cm. 
TX J. Jungmann a F. L. Čelakovský. Příspěvky pro Musejník. 
PX Jungmannovy rozpravy o klassičnosti (o zněních A. Novák v LF 1910, 121) a o 
různění čes. písemného jazyka (Spisy vyd. Kobrovo I, 1869, 30-7), Čelakovského 
Nápisové (Spisy téhož vyd. II, 110 a d.). 
 
X 1071 
SX IV D 68 
FX 1447. str. 58. 15 x 21.5 cm. vazba nová. 
VX Kniehy o štěpování z r. 1447. A najprve o neduziech a nemociech stromových 
cap. Ia. Slušie srozoměti a zanmenati nemoc x (kap. 93) móžeš jimi ctíti své dobré 
přátely. Amen. Skonaly jsú sě kniehy o rozličném stromóv štěpování léta ot narození 
syna božieho tisícieho čtyrstého štyřidcátého sedmého na sv. Zikmunda skrze ruku 
Jana Pitrkaffa z Hradiště a STuchovic. 
PX Z němčiny. Jungmann III, 251 srv. III, 256. Kdysi Jos. Dobrovského (K. v. 
Sternberg, Pflanzenkunde in Böhmen I, 60). Z Neuberských. 
PX Chybí 1 list (str. 23-24) 
SX – IV D 68 

TX – Kniehy o rozličném stromóv štiepování od Bohuňka kněze. 

1447, (opisovač) Pitrkaff Jan, ff. 27 

PX – Viz: Štiepování. 

 

X 1072 
SX IV D 69 
FX XIX.2 ll. 27. 14.5 x 23.5 cm. 
TX (F. L. Rieger) Česká jména křestní. 
PX Psáno na hudební příloze Posla z Budče. Dar B. Riegera 10. IV. 1904. 
 
X 1073 
SX IV D 70 
FX ok. 1859. ll. 8, 6. 19.5 x 24 cm, 2 sešity. 
TX V. Vojáček. Výpisy o Platónovi a obsahy jeho dialogů. 
PX Původu jako ruk. IV E 54. 
P. A. Jamelka 
SX – IV D 70 

TX – Některých spisů Platonových „Obsahy“ od Václ. Vojáčka. 

2.pol. XIX. st. 

 
[X 1074] 
[SX IV D 71] LA varia 
FX pol. XIX. str. 51. 20 x 24.5 cm. 
TX Jos. Kubínová roz. z Kunovic. Věnceslava, kmotřinka krále Vácslava IV. 
PX Činohra věnována Radeckému. Srv. Č. Zíbrt v ČČM 1911, 381-2. Dar prof. K. 
Kadlece 26. XII. 1910. 
 
X 1075 
SX IV D 72 
FX XIX.2 ll. 29. 19.5 x 24 cm. 
TX Fr. Myška. Zázvorkova poslední láska. 



PX Autor frašky byl malířem karet. Dar téhož. 
SX – IV D 72 

TX – Myška, Frant.: Zázvorkova poslední láska. 

VX – Fraška se zpěvy ve 3 odděl. 

V Plzni 

 
SX IV D 73 

FX 1808 

TX Konvička, O. : Učení náboženství neb katechismus. 

 

SX – IV D 74 

TX – Lehnerová, Marie: Rorate pro mně. 

VX – Lehnerová Maryge. Rokycany, 1825. 144 str 

PX – Viz: Roráte. 
 
SX IV D 75 
FX 1785 
TX Heimbacher, Filip : Hostinství a chudoba. 
 
SX IV D 76 
FX 191 
TX Schiller, Fr. : Loupežníci, truchlohra v 5 jednáních. přel. J. Kolár. 
 
SX – IV D 77 

TX – M. Laurencin: Má žena a můj deštník 

VX – Veselohra v 1 jednání od M. Laurencina. 

2. pol. XIX. st., Praha, ff. 34 

 
SX – IV D 78 

TX – Souboj dám nebo Zápas o lásku. 

VX – Veselohra ve třech jednáních pp. Scribe a Legouvé, zčeštěná od Dra. J. Palackého. 

Praha, pol. XIX. st., ff. 26 

PX – Viz: Scribe, Eugene (IV D 78). 
SX – IV D 78 

TX – Souboj dám nebo Zápas o lásku. 

VX – Veselohra ve třech dějstvích pp. Scribe a Lego[uv]é, zčeštěná od Dr. J. Palackého. 

(Praha, 1. pol. XIX. st.), ff. 26 

PX – Viz: Scribe, Eugene (IV D 78). 

 
IV D 79 

Laudetur Jesus Christus. Kanczional, založený w Letu Panie 1787. Pro mnie Karla Hladíka 

d.20.Mart. 

4b Psalmus 1mo. 1. Blahoslaweny Cžlowiek a Stiasny x 28a was poraučjm, a wssak tu wjru 

Slnau mam. 

Rkp.; pap.; ll. 47; 1787; 17,5 x 22 cm; kurs.; t. Kancionál je opatřen notací. Listy od fol. 29 

prázdné. 

Koupí od fy. Kniha A l v Praze I, Ul. 28. října, dne 26. března 1953. 

3455/53 

 

SX IV D 80 

FX 192 



TX Pravdivá zpráva v způsob písně uvedená 

Prawdiwa Sprawa w Spůsob Písnie uwedena, o ukrutnem Tiranstwy, ktere gsau Miestiane a 

Obiwatele Mniesta Lytomissle Naboženstwy Ewangeliczkeho nad Katoliczkimy 

prowozowaly, a diekana sweho Welebneho Knieze Daniele Hagka za pržicžinau katoliczkeho 

Naboženstwy z Miesta potupnie wywedly a kamenowaly, tež nesmirnie mordowaly; při tom y 

gineho Knieze Pangratia, Farařze Literbaskeho, ukrutnie zamordowaly a neslichane Tiranstwy 

nad Kržestiany pachaly Roku 1619 dne 11ho Junij. Widana ke czti a Chwale Pana boha, 

Blahoslawene Panny Marie, a wssech miolich Satych, tež k Potiessienj Wieržicich na 

Pamatku. Spiwa se Notau Postnj gako : Gestit psano dawnym Rokem etc. 

2a Gestit psano dawnym Rokem, Krystem x 38a et in Saecula Saeculorum. Amen. 

Rkp.; pap.; XVIII; ff. 38; 25,3x17,7 cm; kurs.; ppl. Na přední desce vytlačen název „Pravdivá 

zpráva o týznění kn. Daniela hájka a zamordování kn. Pankrácia, faráře Litrbašského 1619.” 

Na f. 1b dva majetnické záznamy, naležely Waczlawowy Czenikrowy, Toho cžasu 

zakristianowi Pržy Chramu Panie sspitalskem. V prvním záznamu jde zřejmě o děkanský 

kostel Povýšení s. Kříže v Litomyšli. Rukopis byl chován v Langrově knihovně v Broumově 

pod sign. III 9 J 19. Ms. 337. 

Do přírůstků knihovny Národního musea zapsán dne 22. října 1959. 

4250-59 

 

IV D 81 

Čechy, XVIII2, 7 sv. (502, 700, 664, 816, 1072, 806), 20 x 25 cm, vazba dobová 

Wenc. Rosa: Thesaurus linguae Bohemicae. 

Z Čejetiček (528). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 31. 

 

IV D 82 

Čechy, XVIII med., pap., 132 pp., 21,5 × 17 cm, vazba mladší 

Původní paginace provedena inkoustem ve vnějším horním rohu, na pp. 119–129 opravena 

dobovou rukou. Četné stránkové reklamanty. Textové zrcadlo vyznačeno jednou linkou 

inkoustem. Živá záhlaví na pp. 1–81 s názvy kapitol, na pp. 82–132 nedůsledně s variantami 

názvu díla. Na konci rukopisu chybí minimálně jedna složka. Ztráty okrajů listů dolity 

papírem. Zašpiněné rohy, především dolní. Koroze inkoustu v některých iniciálách a 

nadpisech po pag. 40. 

Písmo: psáno pravděpodobně jednou písařskou rukou M. W. P. S. (?) (pag. 68) novogotickou 

polokurzivou s proměnlivým modulem písma, latinská slova humanistickou polokurzivou. 

Místy opravy a doplňky provedené inkoustem a tužkou několika rukama 18. a 19. století. 

Výzdoba: ornamentální iniciály přes 3–13 řádků (obvykle kolem osmi) na pp. 1, 3, 16, 18, 21, 

22, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 50, 55, 59, 69, 81, 86, 88. Pletencové viněty na 

pp. 15, 35, 68. Rubrikace. Měkká papírová vazba z roku 2015. Složky šité dlouhými stehy. 

Rukopis byl restaurován v roce 2015 Karlem Křenkem v restaurátorské dílně KNM (očištění, 

dolití papíru, nové sešití knižního bloku, nová vazba). Záznam o restaurování přilepen na 

zadním přídeští. 

Na předním přídeští exlibris KNM se současnou signaturou, tatáž signatura tužkou rovněž na 

hřbetě a na přední části vnitřní obálky. Na pag. 132 černé kruhové razítko KNM. Na zadní 

části vnitřní obálky modré kruhové razítko KNM, současná signatura, přírůstkové číslo KNM 

1/2014 a KNM2 6058. Do KNM byl rukopis zakoupen 5. 12. 2014 od Petra Prokeše z Běchar. 

 

1–81: [Jindřich Václav Zyvalda: Dejm města Kouřima, někdy čtverou vůni z sebe vydávající] 



Opis stejnojmenného tisku vydaného pravděpodobně v pražské jezuitské tiskárně roku 1659 

nebo 1665 (K19028), v současnosti známého pouze z jediného neúplného exempláře. Titulní 

list chybí. Na pp. 1–3 „Dedicatoria“, na pp. 3–15 „První vůně města Kouřima. 

Starožitnosti“, na pp. 16–35 „Druhá vůně města Kouřima. Vzáctný města zakladatel“, na pp. 

36–58 „Třetí vůně města Kouřima. Knížetství“, na pp. 59–68 „Čtvrtá odporná vůně města 

Kouřima“ (v živém záhlaví kapitoly „odporná“ opravováno na „čtvrtá“), na pp. 69–

81„Odporná vůně města Kouřima“. Na pag. 68 kolofon (?) „M. W. P. S. 1746“. 

82–132: „Letopisové neb všeliké paměti královského krajského města Kouřima“, [část] 

Letopisné záznamy z let 1608–1747, na konci neurčitá část chybí. Na pp. 99, 100, 103, 105, 

107, 126 a 127 několika rukama pozdější záznamy k letům 1844, 1806, 1771, 1768, 1778, 

1853, 1875, 1811 a 1859. Rukopis stejného názvu – opis pořízený roku 1937 s pozdějšími 

doplňky – se nachází v SOkA Kolín, knihovna, sign. 10849 R 1159. Je součástí opisu 

Zyvaldova Dejmu, zněním se však od zde popisovaného rukopisu místy lehce liší.  

 

X 1076 
SX IV E 1 
FX XVIII/XIX. ll. 60. 18.5 x 23 cm. 
TX Pohřební písně. 
PX Dar tuším J. K. Hraše 9. VI. 1882. 
SX – IV E 1 

TX – Písně pohřební. 

ff. 59 

 
[X 1077] 
[SX IV E 2] LA varia 
FX ok. 1815. ll. 24. 18.5 x 23 cm, vaz. st. 
TX Věnc. Svoboda Návarovský. Sebrání českých básní. 
PX Napřed obsah s poznámkami bibliografickými. Dar A. Rybičky 21.IV.1879. 
 
X 1078 
SX IV E 3 
FX XIX. 20 x 23 cm, váz. 
TX V. Hanka. Sborník rukopisův i tištěných jeho článků, většinou z Musejníku. 
 
X 1079 
SX IV E 4 
FX 1775. ll. 128. 17.5 x 21 cm, vaz. st. 
TX Písně pohřební k potřebě Matěje Smrčka z r. 1775. 
PX Bez not. L. 120 dodatek, podepsaný: d. 28. máje 1796 Cotorskej, 129' podpis 
Jana Ježka 1818 z obce Verchovinské. Dar. J. K. Hraše 5. I. 1881. 
SX – IV E 4 

TX – Písně pohržební, které se užiwati mohau prži pochowawani těl mrtwych, tež y nad dítkami k potržebě 

Matěge Smrčzka. 

1775, ff. 117 + 14 

 
X 1080 
SX IV E 5 (1 I 22) 
FX XV. ll. 144. 14.5 x 21.5 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Latinskočeský lékařský sborník XV. stol. 
VX Jediným větším celkem je herbář (106-27': Si quis herbarum vires breviter velit 
cognoscere x (virga pastoris) nedopsáno) a stať o chorobách hlavy (1-12': Contra 



dolorem capitis. Chephalicam fac aperire x (ad fatuum caput) sanabitur in brevi). 
Jmenován je častěji M. Albík (Sal sacerdotale rev. Albici yemalis 1. 18, A. d. 1422 
currente hec collegit rev. M. Albico in Vratislavia. Sciatis, quod medicine in omnibus 
membris diversificantur x (cap. II. Medicorum industria) ungentum efficacissimum. 
Hec rev. Albicus, olym arciepiscopus Pragensis (= zkrácený t. zv. vetularius v ruk. XI 
E 20, 1-15) l. 22-30, contra obtusitatem pectoris ... remedium M. Albici 35'). Jiné 
celky: de regimine sanitatis cuiuslibet hominis sequntur metra. Aries. Nil capiti facies 
x (de polucione) ventre resolvit l. 38-45, Informatio doctoris Sweuwi pro medicina 
capitis nociva l. 65', de libro M. Galli 68, o letorách. Cum humani corporis condicio x 
(colericus) insurgit in furorem 72-4', de mensibus. Nota, quod in quolibet anno x 
(december) quotienscunque vis. 75-8', rejstřík k této části l. 97-105, pozdější recepty 
české 129-32', botanický slovníček latinsko-český i německý z části 133-8, jiný 141-2' 
a lékařství M. Havla dobré paměti proti tvrdosti života a dušnosti v prsech 140'. 
PX Na přídeštích zápisky o kněžských příjmech, asi Němcovy, na desce: Medicinale 
51 (?). Srv. K. Sternberg. Abhandlug über die Pflanzenhunde i. Böhmen II, (1818) 22. 
Z Březnických. 
SX – IV E 5 

TX – Liber medicus. 

PX – latinus, ad finem bohemicus. 

PX – Vide: Albicii, Liber medicus. 

 
X 1081 
SX IV E 6 (5 G 37) 
FX XV. ll. 163 + 169. 15.5 x 21.5 cm, s iniciálami, vazba nová. 
TX Belial a Solfernus (sborník Karáskův). 
VX 1-163. Belial. Začátek doplněn z ruk. III E 44 x (o seslání ducha sv. apoštolóm 
Kristovým), aby uzdraveni byli, amen. A tak jest konec těchto knich, amen. 
VX 1-164'. (Solfernus). Poněvadž všeliká múdrost od pána boha jest x ne mně, ale 
věčnému bohu buď chvála a čest na věky věkóv, amen. 
VX 164'-9. List sv. Bernarda o věcech hospodářských. Velebnému a štiastnému 
rytieři Reymundovi Bernarth x važ sobě a změř. Pozdní rukou (možná padělek): L. P. 
1090 d... na jest tato kniha. Jungmann III, 252, Hanuš II, 40. 
PX Dar realisty Fr. Karáska 20. VI. 1856. 
Brodský, s. 55 
 
X 1082 
SX IV E 7 (2 H 14) 
FX ok. 1434. ll. 328. 142 x 21.5 cm, pův. vaz. se sponou. 
TX Sborník latinských postil. 
VX I. 1-6. Mnemotechnické verše latinské o neřestech s výkladem latinským, prózou 
s čes. glosami. Septem mortalia peccata cum ramis metrice et exposicionibus 
eorundem. Superbia, ut ait Augustinus ... Expone: pýcha jest x facio quoque mente 
vagari. 
VX 6-7. Mnemotechnické verše latinské o ctnostech bez výkladu prózou. Arbor 
septem virtutum cum ramis metrice, sed sine exposicione (t. j. bez překladu). 
Humilitas. Nolo superbire x celebs celo potieris. 
VX 7'-10'. Verše: Alanum brevis hora brevis tumulus sepelivit x integrum salve 
regina. 
VX II. 11-186'. Summa super epistolas et evangelium tocius anni per distincciones 
diebus dominicis sub a. d. 1434 in die s. Bonifacii (expl.). Abiciamus ergo ... Hodie 



tempus quoddam inchoamus x (Est puer hic unus) ad manducandum apponere. 
Tatáž postila v Mikulově (Patera-Špaldák, Bohemika v Mikulově č. 16). 
VX 187-258'. Sváteční postila. De recurreccione veliká noc. Pasca nostrum ... 
Notandum, quod antiquitus x (in novo anno) in vita eterna, quam ... 
VX III. 259-328'. Epistole cum evangeliis a septuagesima usque pascha et amplius. 
Fratres, nescitis ... x domine deus noster. 
PX Vlepeno v perg. zlomek lat. spisu gramatického z XIV. st. Z Březnických. 
 
X 1083 
SX IV E 8 
FX 1523. ll. 594. 16 x 21 cm. 
TX Nový zákon z r. 1523. 
VX Na l. 549': Skonává se zákon nový, jenž jest dokonán první středu v postě a. d. 
1523 v Ratajích u Kroměříže, po registrum na l. 594: skonává se registrum anebo 
pravidlo zákona nového ten pondělí po družěbné neděli l. P. 1523. 
PX Z Pálffyových. 
 
X 1084 
SX IV E 9 
FX ok. 1870. ll. 151. 15 x 20 cm, váz. 
TX W. Shakespeare - Jak. Malý. Perikles, kníže Tyrský. Troius a Kressida. 
PX Dramata vyšla v matičním vydání 1872 a 1870. 
SX – IV E 9 

TX – Malý, Jakub: Troilus a Krassida. 

VX – Od Wiliama Shakespeara, přeložil Mlý Jakub. 

PX – Allig. ad: Shakespeara: Perikles. 

 

SX – IV E 9 

TX – Malý, Jakub: Perikles, kníže Tyrský. 

VX - Z angl. W. Shakespeara přeložil Malý Jakub. 

PX – Allig: Ejnsdem: Troilus a Kressida. 

 
[X 1085] 
[SX IV E 10] LA 17 K 47 
FX XIX. ll. 10. 18 x 21.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Krkonošská kleč. 
PX Z Klicperových. 
 
X 1086 
SX IV E 11 
FX XVII. 16 x 21 cm, čtyři sv., vaz. mod. 
TX Venc. Joh. Rosa. Thesaurus linguae Boemicae. 
PX Srv. o díle J. V. Novák VČA. XI, 155-69. S Přípisky Jos. V. Zlobického, jenž je 
koupil od Krameria. Z pozůstalosti Zlobického, koupené hr. Jos. Auršperkem, 
prostřednictvím Dobrovského prodán Jos. Jungmannovi, který jej věnoval 1. VII. 
1840 (Jungmann1 VI. 52). 
PX disertač. práce: Helen Svoboda: Word formation by V. J. Rosa, Borkeley, 
California 1973 
PX 1901 Volf (se zabýval česky naposled sign IV E 11) 
 



X 1087 
SX IV E 12 
FX 1847, str. 99. 17.5 x 21 cm, váz. 
TX Bohumír, první křesť. Jeruzalémský král. 
PX Censurou dovoleno 3./2. 1847. Z litomyšlských. 
 
X 1088 
SX IV E 13 
FX 1609. ll. 81. 16 x 21 cm. 
TX Jana Venatora Duisburgenského krátké vypsání odporu přednějších za našeho 
věku strany náboženství ... L. P. 1609. 
PX Konec chybí. 
 
X 1089 
SX IV E 14 (5 E 13) 
FX XVIII/XIX. ll. 12. 18 x 22 cm. 
TX Fr. Vavák. Poslaupnost všech administratorů Pražských consistoře dolejší pod 
obojí přijímacích. 
PX Přepis písmáka Jos. Bláhy, ovčáckého mistra, z r. 1798 (?). Ze Stentzschových. 
 
X 1090 
SX IV E 15 
FX XVI. ll. 6. 16 x 22 cm. 
TX Acta et conditiones Fratrum cum ecclesiis Prussicis 1549. 
PX Český, neúplný text t. zv. církevních dekretů P. Speráta, o nichž Jar. Bidlo, 
Jednota bratrská v prvém vyhnanství I, 60 a d. 
 
X 1091 
SX IV E 16 
FX XVIII/XIX. ll. 47. 18.5 x 21.5 cm. 
TX Hra o Repsýně. 
PX Podepsán Petr Mataušek. 
 
X 1092 
SX IV E 17 
FX 1650. ll. 38. 15.5 x 20.5 cm. 
TX Mik. Drabík. Rozjímání druhé o skutku přehrozné a nevystižitedlné Boží 
spravedlonosti. 
PX Necelé. Na l. 37-8 Píseň o mukách pekelných. (Slyštež hříšníci x dokonáno ... l. 
1650 d. 14. Maji). Z Drabíkových. 
 
X 1093 
SX IV E 18 
FX ok. 1640. ll. 8. str. 73. 17 x 20.5 cm. 
TX J. A. Komenský. Rada k opravě kancionálu. Písně některé nábožné, potřebné, z 
německých neb polských pod české rytmy uvedené a naše některé staré předělané. 
PX První vyd. A. Patera v ČČM 1891, 214-24, druhý spis přešel většinou v kancionál 
z r. 1659; pokud nikoli, vydal písně F. Tichý 1920, jenž o tom píše i v LF 1920, 324-5. 
S poznámkami M. Drabíka. Z Drabíkových. 
SX – IV E 18 

TX – Písně nábožné z německých neb polských pod české rytmy uvedené. 



ff. 9-45 

PX – Allig. ad: Komenský, Rada k obnově kancionálu. 

 
X 1094 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX IV E 19 
FX 1576-84. ll. 7. 16 x 20.5 cm. 
TX Registra příjmův i výdejů bratrské školy v Evančicích z let 1576 až 1584. 
PX Začátek vyd. aug. Kratochvíl, Ivančice (1906) 244-5. Původu téhož. Drabík 
 
X 1095 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX IV E 20 
FX 1600-9. ll. 38. 16 x 20.5 cm. 
TX Rejstra zboru Evančického, obnovená l. P. 1600 na podzim. 
PX Otiskl téměř cele tamtéž Aug. Kratochvíl str. 206-16. Na l. 7 pamět Mik. Drabíka z 
r. 1668. Původu téhož. Drabík 
1) Tuto se znamenati bude, kdo by z našich v obřadě budou. fol. 1. 
2) Zprávy některé, jichž při rejstřích a zpravování zboru Ivančického šetřiti potřebí. 
fol. 8. 
3) Paměť bratří padlých. Od r. 1599. fol. 3 
4) Saudcowé atd. an. 1604. gol. 7+6 
5) Dítky bratrské. fol. 4 
6) Němecsstí Bratří. fol. 2 
 
[X 1096] 
[SX IV E 21] LA 37 F 28 
FX XIX.1 str. 24. 17.5 x 21 cm. 
TX Fr. Vetešník. Sňatkové novohradští (novgorodští). 
PX Povídka podle Marmontelových Sammitských sňatků. Dar markvartické knihovny 
28. XI. 1870. 
 
X 1097 
SX IV E 22 
FX XIX.1 ll. 16. 10.5 x 20.5 cm. 
TX K. J. Erben. Sládci 
PX Začátek hry, o jejímž vydání při ruk. I D 17. Z divadelní knihovny v Žebráce. 
 
X 1098 
SX IV E 23 
FX XIX.2 ll. 19. 17.5 x 22 cm. 
TX Václ. Šimerka. O občíslích (periodách) zbytků z mocností. 
 
X 1099 
SX IV E 24 
FX ok. 1860. ll. 26. 17.5 x 22 cm. 
TX Jaroslav Lubomírský (Ferd. Wilsdorf). Děje Serbův (Lužických). 
PX První část stati, určené pro ČČM, s přípisem redakci. 
SX – IV E 24 

TX – Děje Serbůw. Od příchodu jich na polabí až do amrti Gerra markraběte.. 0-965. 

 
[X 1100] 
[SX IV E 25] LA varia 



FX 1854. ll. 51. 17.5 x 22 cm. 
TX Jak. Malý. Krátký přehled a ukázky básnictví severoamerického. 
 
X 1101 
SX IV E 26 
FX ok. 1840. ll. 29. 18.5 x 22 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Přepis žaltáře Wittenberského. 
PX Z Šafaříkových. 
PX Srov. přepis Žaltáře z doby kol. 1845 na sign. III E 37 z Šafaříkovy pozůstalosti. 
 
X 1102 
SX IV E 27 
FX 1867. ll. 11,7. 17 x 21 cm. 
TX Al. P. Trojan. Koncepty řečí v adresní debatě českého sněmu 25. ún. 1867. 
PX O řečích A. Srb. Politické dějiny I, 161. Dar Ing. Bol. Trojana 25. IV. 1893. 
 
X 1103 
SX IV E 28 (23 G 4,769) 
FX ok. 1518. ll. 329. 16 x 21 cm, s iniciálami, pův. vazba. 
TX Právní sborník Jana Trubače z r. 1518. 
VX 5-76. Práva ciesařská, jichž užieváše rytieřstvo i města po všem křesťanství. 
Pane Jezu Kryste nebeský ... Buoh jest ustavil dva meče na zemi x (o bulli papežově 
i jiných pečetech moci) pečeti k němu přiložiti. Konec práv ciesařských, jenž obecně 
slovú zemská práva, proto že páni, rytieřstvo i města po všem křestianstvu jimi se 
zpravovati mají. Překlad prvé části prvého dílu zrcadla švábského, vyd. Lassberkova 
čl. 1-159. 
VX 76-88. Práva manská země české, jimižto manové všichni mají súzeni býti. A 
najprv o sedmi vojenských štítiech. Ktož manská práva uměti chtějí x (žádnému 
nenie třeba podruhé jeho sboží přijímati) jako on chce, a to jest právo. Překlad 
druhého dílu zrcadla švábského, §1-33 vyd. Lassberkova. 
VX 88-89. Kusové zvláštních práv, pány a úředníky starými pilně přemietaní a jimi 
potvrzení o práviech dědin manských i svobodných. Jireček II, 2, 414-5 § 1-12. 
VX 89-90. Dole psaní kusové jsú již súzeni úředníky. t. 404, 415-6 § 13-17. 
VX 90-93. Ustavení a zjednání pánuóv a zeman země české za ciesaře Siegmunda. 
t. III, 2, 7-9. 
VX 93-5. Za krále Ladislava panští nálezové l. b. etc. (14)54. Právník 1862. 37-8. 
VX 95-7'. O promlčení nároku na dědictví. Řád tax a pokut. Výklad pojmů pankhart, 
sebranec, padúch, chlap, zlosyn, cvikéř, ženina jako v ruk. I F 23 l. 149-51'. 
VX 97-102'. Zpráva o konšeléch a o jich radách. Přísežní dobře mohú od večera u 
vigiljí apoštolských x nikoli nebuďte přijati mezi přísežné. A tak buď nynie na tom 
přestáno. 
VX 103-116. Majestas Carolina § 1-38 v slovném překladě. Řád a ustavenie české 
koruny, ciesařem Karlem potvrzený. Najprve o vieře cierkve svaté. Pomoz, milý 
hospodine ... Ve jméno pána boha ... my Karel x spolu přebývala. 
VX 129-328. Starých letopisů českých text K od r. 1378-1518. Srv. Palackého vydání 
úvod X. 
PX Napřed rodinné zápisy z XVI. stol., vzadu na perg. listě výkladu sentencí z XIV. 
st: L. b. 1518 dokonány sú tyto kniehy ten pátek den s. Ipolita ... a psal je Jan 
Trubač, služebník pan(uo)v Novoměstských, jich milostí, i také svázal. Možná falsum 



Hankovo, jenž připsal: Skrz Rösslera Dunder obhájil! Hanka č. 28. Dar faráře v 
Jablonci Lucke 24. VII. 1822 (K 1/107). 
Brodský, s. 56 
SX – IV E 28 

TX – Prawa cziesarska gichz vžiewaše rytierstwo y miesta po wšem krzestianstwij. 

PX- p. 76: Prawa manská zemie czeské.; p. 88: Kusowé o prawie diedin manskych.; p. 90: Vstawenie a 

zgednanie panow a zeman za ciesara Sigm. co brano od desk zemskych.; p. 93: Nalezowe za krále Ladislawa 

1454.; p. 97: Zprawa o konšelich a o gich radach.; p. 103: Rzad a ustawenie czeske koruny.; p. 116: Berna 

re[g]alis; p. 12[9]: Kronika česká. 

 
X 1104 
SX IV E 29 (3 F 22, 559) 
FX XV. ll. 252. 16 x 21.5 cm, vazba st. 
TX Sborník kronik a spisů náboženských. 
VX 1-65'. Kronika Martimiana t. j. Beneše z Hořovic překlad kroniky Königshofenovy. 
(Začáteční listy utrženy, počíná se povoláním Saula králem) x (Čtvrtý a poslední král 
t. j. Václav IV.) ješto četli od narozenie božieho 1376 let. Tuto se skonává - per 
manus Pauli de Radnic a. d. 1400 (zdá se, nedopsáno). Pak české výpisky z 
Cicerona a neumělé verše o stáří a marnosti světa z XVII. stol. po l. 66'. Jungmann II, 
73. 
VX 67-154. (Solfernus.) Poněvadž všeliká múdrost x na mně, ale věčnému bohu 
chvála a čest na věky věkóv, amen. 
VX 154'-193'. Jakuba z Teramu Belial. Všem křesťanóm x (nedopsáno, Belial 
přichází k Josefovi do Egypta) má býti vzdržáno z práva. 
VX 198-206'. Život Adama a Evy. Adam a Eva, když byli vyhnáni z ráje rozkošného x 
kralovati budú na věky věkóv. Amen. vydal F. X. Prusík dosud v Kroku 1888, 213-
312. 
VX 206'-23. M. J(an) H(us). Dcerka. Viz a znamenaj, co tuto praví. Slyš, dcerko, a viz 
x na věky věkóv požehnaný amen. Tak buoh daj amen, dcerko. Spis české vyd. 
Erben III, 104-30. Pak česká i lat. hesla a výpisky z XVI/XVII. st. po l. 224'. 
VX 232-9. Zápisy o kompaktátech z let 1433-6, vydané Palackým v AČ III, 398-412, 
421-6 (s datem 5. čc. 1436), 445/6, 428-31. 
VX 243-252. Staré letopisy české z let 1283-1437 s doplňky o létech 1481-1509. 
Palackého text a (úv. VII). Napřed vlepen lístek o dobytí Marchegga Husity, z jejichž 
zajetí se pisateli podařilo uprchnouti, r. 1427. 
PX Kdysi na faře sv. Vojtěcha, z Hankových (za Palackého). Jungmann III, 873. 
SX – IV E 29 
TX – (Létopis český od 1278 až do 1437. Pozdější rukou připsáno až do 1507.) 

PX – Viz chronika Martiniani č.6. 

SX – IV E 29 
TX – *Kronika Martymiama. Skonawa se (7) manus Pauli de radnic anno dui M CCC.  Solfernus a Belial.  

Adam a Eva.  4.) M.J.H. Dcerka o poznáni czesty prawe k spaseni.  Kompaktata basilegska aneb 

spolecznesmlúwy.  Letopis český od 1278 až do 1437, pozdněgšj rukau připsáno až do léta 1507. 

sec. XV. 

 
X 1105 
SX IV E 30 
FX XIX.1 ll. 114. 16.5 x 21 cm. 
TX Lidová hra o umučení Páně. t. zv. Lastibořská. 
PX Psal Franc Šilhán, jenž si na předsázce poznamenal knihovnu o 41 svaz. Vyd. F. 
Menčík. Prostonárodní hry divadelní II, 59-222, srov. úv. IV a d. Dar J. hr. Harracha, 
23. X. 1895. 



 
X 1106 
SX IV E 31 
FX XVII/XIX. ll. 97. 17 x 22 cm. 
TX Lidová hra o vzkříšení Páně. 
PX Vyd. uv. Menčík II, 223-331, srov. úv. XI a d. Psal prý Jos. Havel (1778 až 1838). 
Dar téhož. Havel 
 
X 1107 
SX IV E 32 
FX ok. 1703. str. 391. 17.5 x 21.5 cm, váz. 
TX Sborník písní Lukáše Volného. 
PX Osobní zmínky a data z akrostichů a chronogramů sestaveny v příloze. 1894 
koupil od rodiny Kateřiny Novákové z Běronic u Chlumce n. C. J. Hellich a daroval 
museu 17. XII. 1895. 
 
X 1108 
SX IV E 33 
FX 1670-80. ll. 690. 15.5 x 20 cm. 
TX Kašpar Motěšický. Kázání. 
PX Za autograf označuje téměř souč. pozn. na l. 1. 15 paměť o něm od žitavského 
pastora Jana Borotta z 1801. 1883 daroval major O. z Krigerů Včele čáslavské, s níž 
vyměněno 18. VII. 1896. 
SX – IV E 33 

TX – Motěšického Kašpara Kázání. 

V Žitavě 1666, 1675, 1679 

 
X 1109 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX IV E 34 
FX XVI. ll. 226. 16 x 20 cm, vaz. mod. 
TX Sbírka nálezů soudu zemského a komorního. 
VX 1-171'. Knížky nálezů soudu zemského. (Předmluva:) Král, najvyšší činitel pokoje 
... O bratřích nedílných, strajcích a o sestrách. Bratr mladší nedílný nemuož prodávati 
x (zmučiti ktož by koho dal) pohání Petra Amchu z Borovnice. Vyd. J. Čelakovský v 
AČ XIX, (1901) 482-605. 
VX 172-226. Nálezové tito k saudu komornímu příležejí. O saudu komorním najdeš v 
památných M 1o. x základ obdržal Michal Strachota ... k roku svátostí l. b. 1513. Vyd. 
tamtéž 605-44. 
PX Koupeno 12. XII. 1896. 
SX – IV E 34 

TX – Knižky nálezuov soudu zemského komorního ze XVI. Století. 

 
X 1110 
SX IV E 35 
FX XVII/XIX. str. 274. 16.5 x 21 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Modlitby. 
PX Tit. l. utržen. 
SX – IV E 35 

TX – Modlitby s kalendářem. 

pp. 265 (9) 



 
[X 1111] 
[SX IV E 36] LA 21 G 32 
FX ok. 1890. str. 121. 17 x 20 cm. 
TX Edv. Jelínek. Nadežda. 
PX Děj činohry v r. 1886. Dar bratra Jelínkova Viktora z pozůstalosti 29.IV.1897. 
 
[X 1112] 
[SX IV E 37] LA XIII 15 
FX ok. 1835. ll 17. 12.5 x 20 cm. 
TX K. Villani. Okus v básnění českém. 
PX Z pozůstalosti T. Buriana, koupeno od dědiců F. Čenského, s jehož poznámkami. 
 
X 1113 
SX IV E 38 
FX XVI/XVII. ll. 13. 8 x 20 cm, váz. 
TX Zlomek zveršovaných perikop s českým překladem. 
PX Dominica Laetare ... Dum maris assiduo x (Exaudi). 
 
[X 1114] 
[SX IV E 39] LA 95 C 25 
FX XIX.2 ll. 41. 17.5 x 20.5 cm, seš. 
TX Fr. Taur. Přepis K. Havlíčkových Epištol kutnohorských. 
 
X 1115 
SX IV E 40 
FX XVII/XVII. str. 5-102. 15.5 x 19 cm. 
TX Modlitby. 
PX O šesti částech. Na str. 70 monogram C. P. J. H. 
SX – IV E 40 

TX – (Modlitby.) 

pp. 5-102 

PX – Začátek i konec chybí. 

 
X 1116 
SX IV E 41 
FX XVI. ll. 25. 12.5 x 19 cm v deskách. 
TX Zlomky rhetorických cvičení žáka Šimona Proxena ze Sudétu. 
PX Většinou české a lat. překlady z němčiny. Na prvním zlomku: sententia Ciceronis 
loco argumenti dictata a d. mag. Simone Proxeno a Sudetis, praeceptore meo. Srov. 
Z. Winter, O životě a učení na školách part. 681. Dar řed. A. Truhláře 7. I. 1901. 
Proxenus, Sim. Latinsko – česko – německé úlohy, dávané ve škole Šimona Proseta 
ze Sudetů r. 1560. 
25 listů. 
Z části otištěny prof. Ant. Truhlářem v Trogr. Akadem. gymn. v Praze r. 1900. 
 
[X 1117] 
[SX IV E 42] LA 4 a J 43 
FX 1841. str. 54. 16 x 20 cm, seš. 
TX (K. J. Erben). Sládci. 



PX Necelé. O vydání při ruk. I D 17. V r. 1892 spolku »Tyl« v K. Hoře. 
 
X 1118 
SX IV E 43 
FX XVIII/XIX. ll. 8. 12.5 x 19 cm. 
TX Krátký vejtah vyučování o dobrém hospodářství ... Obzvláště z p. Jana Kašpara 
Rychlíka. 
PX Výměnou s »Včelou čáslavskou« 1. I. 1909. 
 
X 1119 
SX IV E 44 
FX 1811. ll. 8. 17 x 20 cm, váz. 
TX Píseň o francouzské revoluci. 
PX Začíná: Přišla jest ta novina x (82 sloka) pastíři i s svau zemí, amen. Na konci: 
Ponejprv k nám tato písnička přišla r. 1795, zase přepsána r. 1800, 1807, 1811 d. 8. 
Máje. Původu téhož. Včela 
SX – IV E 44 

TX – Píseň o francouzské revoluci. Ponejprv k nám tato písnička přišla r. 1795. Nově přepsána r. 1811. 

 
X 1120 
SX IV E 45 
FX 1766/70. str. 122. 10.5 x 17.5 cm, váz. 
TX Písňový sborník Ant. Francla jinak Sýkory, mlynáře švihovského, z r. 1766-70. 
PX Podepsán často (52,55 a j.). Od str. 55 dodatky, psané většinou r. 1804 (str. 99). 
Písně rozepsal Č. Zíbrt, Bibliografický přehled čes. nár. písní 12/3, vydal Kl. Čermák 
1894. Původu téhož. Včela 
SX – IV E 45 

TX – Písně. 

1770, opsal Ant. Francl 

PX – Inc.: Píseň nová. 

 
X 1121 
SX IV E 46 
FX 1719. ll. 19. 12 x 19 cm. 
TX Správa o časech posledních, vzláště pak o Antikristu dilem z písma sv., dílem z 
rozličných hodnověrných spisovatelův, jmenovitě pak dvojí ctihodného p. Diviše z 
Lucemburku sv. řádu kapucínského vytažená a na žádost mnohých zase znovu na 
světlo vydaná. 
PX Původu téhož. O autorovi H. Preuss, Vorstellungen vom Antikrist (1906) 254. 
Včela čáslavská 
 
X 1122 
SX IV E 47 
FX XVIII. ll. 3. 12 x 19 cm. 
TX Ezopa, mudrce znamenitého, mravné naučení. 
PX Asi přepis některého z vydání, vyčítaných u Jungmanna III, 106. Původu téhož. 
Včela čáslavská 
 
X 1123 
SX IV E 48 
FX 1837. ll. 8. 17 x 21 cm. 



TX Jan Straka. Krátké naučení o štěpařství. 
PX Přednášky cerhovického pomocníka v II. tř. triviální r. 1837. Dar filosofa J. Straky 
31. VII. 1909. 
 
X 1124 
SX IV E 49 
FX 1772. ll. 11. 17 x 21 cm, váz. 
TX Prostředky proti nemocem koňským z r. 1772. 
PX Na l. 5': abgefertik d. 26 July a. 1772. potom pozdější dodatky jako vše česky. 
Dar faktora J. Huňáčka 2. VI. 1909. 
SX - IV E 49 

TX – Koňské lékařství. 

1772, ff. 11 

PX – S přídavky. 

 
X 1125 
SX IV E 50 
FX poč. XIX. str. 109. 13.5 x 18.5 cm, vaz. st. 
TX P. Eduard T. J. Vyprubirované tajemství. 
PX Autor zaklínací knížky jmenuje se univ. profesorem matematiky v Ingolštatě 1717. 
Dar. Fr. Urbana v Litni. 
 
X 1126 
SX IV E 51 
FX XVIII/XIX. ll. 209. 16.5 x 20.5 cm, vaz. st. 
TX Kancionál. 
PX Vzadu (l. 207'-9) nápěvy. Koupeno 14. IX. 1909. 
SX – IV E 51 

TX – Písně adventní, vánoční, k P. Marii, litanie, modlitby atd. s některými nápěvy. 

pp. 475 

 
X 1127 
SX IV E 52 
FX 1745. ll. 23. 18 x 21.5 cm, s obrázky, vaz. pův. 
TX Veršovaný snář z r. 1745. 
PX Název: Sibilla prorokyně pravdivá, založená l. 1745. První z dvanáctera dvojverší 
k obrázku ohně zní: O tom nemocným se praví, že se tohoto světa zbaví. Na přídeští: 
ex libris Car. Bor. Choczensky a. 1745. Koupeno 30. V. 1910. 
Text a 40 vyobrazení. l. 25 
 
X 1128 
SX IV E 53 
FX poč. XX. str. 290. 17 x 21 cm. 
TX Václ. Popelka. Ze zvyků, pověstí a pověr a p. od Týna n. Vlt. 
PX Dar autora, typografa, 31. X. 1910. Popelka 
SX – IV E 53 

TX – Popelka Václ.: Ze zvyků, pověstí, pověr apod. od Týny n/ Vet. 

XX. st., pp. 271-290 

 
X 1129-41 
SX IV E 54-66 



FX XIX.2 17 x 21 cm. 
TX V. Vojáček. Překlady z Platóna. 
PX Jsou to dialogy: Euthydemos, Protagoras, Ion, Gorgias, Lysis, Obrana Sokratova, 
Kratylos, Alkibiades (a začátek Hippia většího), Charmides, Hippias větší a menší, 
Menon a Theaitetos. Srov. Jos. Hendrich v LF 1920. Dar P. A. Jemelky 17. XII. 1910. 
SX – IV E 54 

TX – Platonův Euthydemos. Přel. V. Vojáček. 

2. pol. XIX. st., 15 půlarchů+1 f. 

PX – Nověji přel. a vyd. 

SX – IV E 55 

TX – Platonův Protagoras. Přel. V. Vojáček. 

2. pol. XIX. st., 23 půlarchů 

PX – Nověji přel. a vyd. 

SX – IV E 56 

TX – Platonův Jon 1867. Přel. V. Vojáček. 

PX – Neúpl., nověji přel. a vyd. 

SX – IV E 57 

TX – Platonův Gorgias. Přel. V. Vojáček. 

2. pol. XIX. st., 36 půlarchů 

PX – Nověji přel. a vyd. 

 

SX – IV E 58 

TX – Platonův Lysis. Přel. V. Vojáček. 

2. pol. XIX. st., 7 půlarchů+1 f. 

PX – Nověji přel. a vyd. 

 

SX – IV E 59 

TX – Platon, Obrana Sokartva. Přel. V. Vojáček. 

2.pol. XIX. st., 5 půlarchů+1 f. 

PX – Nověji přel. a vyd. 

 

SX – IV E 60 

TX – Platonův Kratylos. Přel. Václ. Vojáček. 

2.pol. XIX. st., 22 půlarchů 

PX – Do r. 1909 nověji nepřel. a nevydáno. 

 

SX – IV E 61 

TX – Platonův Alkibiades. Přel. Václ. Vojáček 

2.pol. XIX. st., 17 půlarchů 

PX – Do r. 1909 nověji nepřel. a nevydáno. 

 

SX – IV E 62 

TX – Platonův Charmides. Přel. Václ. Vojáček. 

2.pol. XIX. st., (neúplný c. 4-11) 

PX – Do r. 1909 nověji nepřel. a nevydáno. 

 

SX – IV E 63 

TX - Platon, Hippias větší. Přel. Václ. Vojáček. 

2.pol. XIX. st., půlarchy 2-13+1 f. 

PX – Do r. 1909 nověji nepřel. a nevydáno. 

 

SX – IV E 64 

TX – Platon, Hippias menší. Přel. Václ. Vojáček. 

2.pol. XIX. st., 6 půlarchů 

PX – Nepřel. nověji a nevyd. 

 

SX – IV E 65 

TX – Platonův Menon. Přel. Václ. Vojáček. 

2.pol. XIX. st., 17 půlarchů 



PX – Do r. 1909 nověji nepřel. a nevydáno. 

 

SX – IV E 66 

TX – Platonův Theaitetos. Přel. Václ. Vojáček. 

2.pol. XIX. st., 33 půlarchů 

PX – Do r. 1909 nověji nepřel. a nevydáno. 

 

SX – IV E 54-59, IV E 60-66 

PX – Platonových spisů překlady od prof. Václ. Vojáčka z let šedesátých vesměs nevydané.  

IV E 54-59: Obrana Sokratova; Protagoras; Gorgias; Lysis; Jon; Eithydemos – jsou přelož. a vyd. tiskem (do r. 

1909) 

IV E 60-66: Menon; Kratylos; Theaitetos; Hippias větší; Hippias menší; Alkibiades; Charmides – nebyly do r. 

1909 novějším překladem vydány. 

PX – Dar P.A. Jemelky 17. XII. 1910. 

 
X 1142 
SX IV E 67 
FX XIX.2 ll. 10. 16 x 21 cm, váz. 
TX J. A. Komenský. Agenda potocká. Překlad F. J. Zoubka. 
PX Vyšlo v Besedě učitelské 1878. Ze Zoubkových. Stejně čísla další až po 76. 
 
X 1143 
SX IV E 68 
FX XIX.2 ll. 19. 16 x 21 cm, váz. 
TX J. A. Komenský (Brána věcí). Překlad téhož. Zoubek 
PX Začátek pouze. 
 
X 1144 
SX IV E 69 
FX XIX.2 ll. 11. 16 x 21 cm, váz. 
TX Tíž. Katóna mravná naučení. (Komenský) 
PX Vyšlo v Drobnějších spisech Komenského (1876) 95-105. 
 
X 1145 
SX IV E 70 
FX XIX.2 ll. 11. 16 x 21 cm, váz. 
TX Tíž. (Faber Fortunae.) (Komenský) 
PX Vyšlo ve škole a životu 1872. 
PX Zoubek 
 
X 1146 
SX IV E 71 
FX XIX.2 ll. 64. 16 x 21 cm, váz. 
TX F. J. Zoubek. Výpisy a překlady z Komenského Fysiky. 
 
X 1147 
SX IV E 72 
FX XIX.2 ll. 23. 16 x 21 cm. 
TX J. A. Komenský - F. J. Zoubek. Snah vševědných objasnění. 
 
X 1148 
SX IV E 73 
FX XIX.2 ll. 33. 16 x 21 cm. 



TX Tíž. Přídavek k české Didaktice. (Komenský, Zoubek) 
PX Vyšlo v Besedě učitelské 1876 (i samostatně). 
 
X 1149 
SX IV E 74 
FX XIX.2 ll. 38. 16 x 21 cm. 
TX F. J. Zoubek. Výpisy z gramatických spisů J. A. Komenského. 
 
X 1150 
SX IV E 75 
FX XIX.2 ll. 20. 16 x 21 cm. 
TX J. A. Komenský - Zoubek. Diogenes. 
PX Překlad nedokončen. 
 
X 1151 
SX IV E 76 
FX XIX.2 ll. 29. 16 x 21 cm, váz. 
TX F. J. Zoubek. Výpisy a překlady z Komenského Independentia. 
 
X 1152 
SX IV E 77 
FX 1880. str. 75. 17 x 21 cm, váz. 
TX Jos. Schwarzleitner. Otec a dcéra. 
PX S přípisem zem. divadlu. Dar prof. K. Kadlece 26. XII. 1910. 
 
X 1153 
SX IV E 78 
FX 1868. ll. 216. 17 x 21 cm. 
TX Jan Křest. Jodl Kralupský. Soustavná mluvnice česká. 
PX O spisovateli Palacký, Korresponcence a zápisky III (1911) 28. dar minického 
řídícího V. Fleischmanna 1. IX. 1911. 
 
X 1154 
SX IV E 79 
FX 1879. ll. 42. 18 x 21 cm. 
TX Leop. Kešaranof. Zkamenělci. 
PX Báječný obraz v 3 jednání. Původu jako č. 1152. (Kadlec) 
 
[X 1155] 
[SX IV E 80] LA 95 C 25 
FX ok. 1850. ll. 7. 17 x 21.5 cm. 
TX Přepis K. Havlíčkovy První generální schůzky čes. nár. museum. 
 
X 1156 
SX IV E 81 
FX poč. XIX. ll. 22. 17 x 23 cm. 
TX Prostředky lékařské i hospodářské. 
PX Koupeno 6. IX. 1912. Rovněž čísla další až po 1159. 
SX – IV E 81 

TX – Lékařství koňské. 



1. pol. XIX. st. 

 
X 1157 
SX IV E 82 
FX XIX.2 ll. 10. 14 x 21 cm. 
TX Verbář. 
 
X 1158 
SX IV E 83 
FX 1743, str. 286. 16 x 20.5 cm. 
TX Lékařství pro koně a všeliký spůsoby pauštění žilami. 
PX Vybrané skrze dobře skušené kováře a lehrmistry practicirované ... a ode mne 
přepsané ... a. 1743. Johann Novotnej, panský ... Na konci: skrze Tobiáše Holaubka 
... 
SX – IV E 83 

TX – Lékařství pro koně. 

1743 

 
X 1159 
SX IV E 84 
FX 1843. ll. 12. 17 x 20 cm. 
TX Knížka k napravení a zhojení ... dobytka. 
PX Pro Fr. Hrdinu z Dol. Chvátlin, sedláka 1843. 
 
X 1160 
SX IV E 85 
FX 1894. ll. 151. 14.5 x 20 cm. 
TX Fr. Mikule. Sborník písní a výpisků. 
PX Úvod dán v Golobrďje 5. z. 1894 v kasárnách 13. setniny 74. pluku, sborník psán 
po různých kasárnách. Dar prof. dra. Jos. Chlumského 8. V. 1897. 
SX – IV E 85 

TX – Mikule, Frant. : Písně. Sebrané od Mikule Frant. 
SX – IV E 85 

TX – Písně. Sebrané od. Frant. Mikule 1894. 

 
X 1161 
SX IV E 86 
FX XVII. ll. 16. 16 x 20,5 cm. 
TX Zaklínací knížka. 
PX Na l. 1. jinou rukou poznámka z 1750. Koupeno 13. XI. 1912. Stejně č. 87. 
 
X 1162 
SX IV E 87 
FX 1861. ll. 16. 17 x 21 cm. 
TX Prostředky a zaříkání dobytčí a hospodářství. 
SX – IV E 87 

TX – Lékařství koňské. 

1861, ff. 16 

 
X 1163 
SX IV E 88 



FX XVI.2 str. 150. 16 x 18,5 cm, seš. 
TX Regiment ovčího dobytka. 
PX Věnováno panu Oldřichovi Dubanskému z Duban po r. 1542 (srv. Ottův Slovník 
N. VII. 75). Jungmann V. 562. Dar sl. Jar. Smolíkovy 1916. 
Regiment ovčího dobytka v dvojím způsobu rozdělený. První, kterak jej hospodář nový a nezvyklý rozšafně 

spravovati i v dobrém zdraví zachovati má, druhý přišly-li by na něj nemoci nebo mor, čím jej má a jakým 

způsobem kojiti. str. 150. Zač. 17. stol. 

 

Koňské lékařství  viz: Dobřenský IV E 89 

SX IV E 89 

FX 1732 

TX Dobřenský: knižka lékařství jistá 
 
Koňské lékařství  viz Ypser IV E 90. 

SX IV E 90 

FX 1779 

TX Ypser: Kniha koňská lékařská 

 
SX IV E 91 

TX Herbář, sbírka receptů a rad. 

 
SX IV E 92 

FX 1828 

TX Kulhavý: Krasopisná cvičení. 

 

SX IV E 93 

FX 1824 

TX Adamec: niha léků a pomocí. 

 

SX IV E 94 

TX 1830/41 

FX Jos. Nosek: Kázání. 

Kázání dvojct. p. Josefa Noska, evang. reform. duchovního správce v Libštátě od r. 1830 – 

1841. 

I. Josef Nosek, Kázání : 1b Textus Serm. Sancti Gen. 17: 1. A řekl Bůh x 255b a korunu 

spravedlnosti dosáhneme. Amen. 

II. 246a - 270b Kázání Jana Šilera v Prusenovicích. 1840. 256b Kazanj Pana Jana Ssillera x 

270b w Morawie dne 26ho Mage Jan Ssiller, 

Rkp.; pap.; 11.270 - 6; 1830 - 41; 13 x 20,3 cm; kurs.; pkž. K původnímu textu kázání 

připojeny při vazbě vpředu i vzadu tři listy. Z nich na titulním listě kromě názvu připsaného 

jinou rukou než text rukopisu poznámka Daroval kázání ta církvi bratr Josef Šádek v Libštátě 

č.d.4 r.1893 a razítko evangel. farního úřadu v Libštátě. U posledního kázání datum 29.5. 836 

l.M. Pak vložena Kázání Jana Šilera podle f.256b drzane w Prosynowiczych dne 26 ho Mage 

1839. Na připojených třech listech vzadu Seznam kázání podle jednotlivých perikop z Písma. 

Dar Dr. Miloslava Bohatce, faráře v Libštátě 15.6.1951.  
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IV E 95 

Kniha cechovní cechu řeznického města Lanškrouna. 

ff.158; 1557-1740; 
postoupeno Lanškrounu 
Kniha cechovní cechu řeznického města Lanškrouna. 

1a Leta panie ICLVIII ten štvrtek przed Swatem pawlem x 152a In Bey seyn Comissarij Herr 

Franz bruttmann. ut supra. 



Rkp.; pap.; ff. 158; 1557 – 1740; 21,5 x 17 cm; got. kurs.; perg. Kniha cechovní cechu 

řeznického města Lanškrouna. Provenience zjištěna ze zápisů, např. fol. 30b z r. 1599, fol. 

37a z r. 1609, fol. 53a z r. 1631 a v dalších hojně. Při některé pozdější přvazbě byly zápisy 

zpřeházeny, takže zápis z r. 1557 je až na fol. 3a, po zápisech z r. 1618 na fol. 42b následují 

na fol. 43a  - 45b zápisy z let 1603 – 1607 a teprve na fol. 46a pokračují zápisy z r. 1619. Pak 

jdou až do 152a zápisy pravidelně do r. 1740, ale na dalších listech formátu 13.6 x 21.5 cm 

(fol. 153a – 158b) připojeny jsou různé zápisy starší z 16 – 17. stol. Na desce 

z pergamenového listu zbytky různých zápisů, zřetelný ještě nápis Leta Panie a několik dat, 

počínaje r. 1592 a 1597. Na přídeští přední desky německý zápis z r. 1726 a na přídeští zadní 

desky český zápis z r. 1664. Zápisy jsou vedeny od r. 1557 do konce r. 1716. vesměs česky, 

teprve od r. 1717 německy. Ukazuje to nesprávnost dosavadních názorů, že Lanškroun byl 

poněmčen již v druhé pol. 17. stol. 

Koupí od Karla Michala z Prahy 12, Polská 50, dne 6. června 1958. 

Ve smyslu výnosu MŠK č. 31449/59 – VI 2 z 15. 7. 1959 postoupen 3. října 1959 OA 

v Lanškrouně. 

2933/58 

 
X 1164 
SX IV F 1 
FX pol. XIX. 17.5 x 21 cm, 7 + 7 + 5 svaz. 
TX Ant. Durdík. Vejklad knih zjevení sv Jana. 
PX Trojí přepis, z prvopisu chybí svaz. 2. a 3. Z Durdíkových. Stejně všechna ostatní 
čísla tohoto pořadí. 
 
X 1165 
SX IV F 2 
FX pol. XIX. 17.5 x 21 cm, 3+3+3 svaz. 
TX Ant. Durdík. Výhledy z řiše hmotu a duchohmotu. 
PX Trojí přepis. 
 
X 1166 
SX IV F 3 
FX pol. XIX. 18 x 22 cm, 1 + 1 svaz. 
TX Ant. Durdík. Jaromírkův denníček. 
PX V kterémž se vypravuje, jak se ve škole učili Boha znáti a co k našemu spasení 
byl zřídil a věděti dal. Dvojí přepis. 
 
X 1167 
SX IV F 4 
FX pol. XIX. 18 x 22 cm, 1 + 1 svaz. 
TX Ant. Durdík. Přípojek k Jaromírkovu denníčku. 
PX A doplněk jeho, v kterém obsahuje, jak se ve škole učili (a) co křesťansky 
katolicky věřiti jest. Dvojí přepis. 
 
X 1168 
SX IV F 5 
FX pol. XIX. 18 x 22 cm, 1 + 2 svaz. 
TX Ant. Durdík. Přepis knihy chval božích Sixta z Ottersdorfu z 1572. 
PX Dvojí přepis. O mladoboleslavském tomto kancionále F. Bareš v Pam. arch. XIV, 
613 a d. 



 
X 1169 
SX IV F 6 
FX pol. XIX. 18 x 22 cm, 3 svaz. 
TX Ant. Durdík. Pováženíčka. 
PX Cyklus básní a všelijakých úvah, které obzvláště nynějšího věku příhodny a 
potřebny jsau. Trojí přepis. 
 
X 1170 
SX IV F 7 
FX XIX.1 18 x 22 cm, 3 svaz. 
TX Ant. Durdík. Stručné sestavení tohoto učení v auhrnkových otázkách a 
odpovědích. 
PX Jakýsi katechismus. Trojí přepis. 
 
X 1171 
SX IV F 8 
FX XIX.1 18 x 22 cm, 3 + 3 + 3 svaz. 
TX Ant. Durdík. Ctibor. 
PX Příběh v básních a skládáních, od něho sama a málo jiných osob zhotovených. 
Jakási autobiografie v dokumentech i německých. Trojí přepis. 
 
X 1172 
SX   
FX pol. XIX. 18 x 22 cm. 
TX Ant. Durdík. Některá pozorování o řeči české. 
 
X 1173 
SX IV F 10 
FX pol. XIX. 18 x 22 cm. 
TX Ant. Durdík. Některá mluvozpytecká pojednání o řeči české. 
 
X 1174 
SX IV F 11 
FX XIX.1 16,5 x 20 cm, 2 sešity. 
TX Ant. Durdík. Auszüge, Abschriften und dergleichen. 
 
X 1175 
SX IV F 12 
FX XIX.1 20 x 24 cm, 2 sešity. 
TX Ant. Durdík. Auszüge, Abschriften und andere Sachen. 
 
X 1176 
SX IV F 13 
FX pol. XIX. 18 x 22 cm, 2 svaz. 
TX Ant. Durdík. Co křesťansky katolicky věřiti jest. 
PX Prvopis nesvázán. 
 
X 1177 
SX IV F 14 



FX pol. XIX. 18 x 22 cm, 6 + 6 + 6 svaz. 
TX Ant. Durdík. Uvedení k poznání Boha 
PX Trojí přepis. 
 
X 1178 
SX IV F 15 
FX pol. XIX. ll. 202. 11,5 x 19 cm. seš. 
TX A. Durdík. Jaromírkův denníček. 
 
SX IV F 16 

FX 1803 

TX Modlitby v čas ranní. 

Modlitby w Čazs rannj wečernj při Obětj Msse swate, tež k rozličnjm Swatjm. A(nno) 1803. 

Pap., 1803, 120 pp (paginace původní, vybechána str. 77, chybí str. 104 – 105), rozměry: 18 x 

11,5 cm, vazba dřevěná, potažená kůží zdobenou slepotiskem (ornamentální rámec kolem 

přední i zadní desky – velmi poničená – popraskaná, kůže otrhaná, na přední desce bílý štítek 

s nečitelným nápisem (název rkp. ?) 

Česky 

Písmo: kurent 

Psáno ve dvojitém rámečku 

Výzdoba: nadpisy větším písmem, ozdobné iniciály, ornamentální a rostlinné motivy na 

začátku nebo na konci jednotlivých modliteb. 

Vlastnické zápisy: na zadní předsádce Tito Modlici Knižki Gsau Jozefa Wotroubka ze 

sinkowa z lumera 37., na poslední stránce tužkou Katrina Berankowa... uriweic (?) P Wada 

(?) 

Obsah: Modlitby k různým příležitostem 

Papír poničen inkoustem a zelenou barvou iniciál – prosakování na druhou stranu 

Dar – Antonín Šmíd, Prosecká 61, Praha 8 

Přír. č. II-1952/81 
 

SX IV F 17 

FX 1748 

TX Lékařská kniha 

Pap., 1748 (datace na fol. 1r), 239 ff (foliace nová), rozměry: 18 x 11 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: opis Regimentu zdraví z roku 1595 

Přír. č. II-4877/85 

Koupě – Ing. Karel Vavřínek z Prahy 

Vide: Lékařská kniha 
 
X 1179 
SX IV G 1 
FX pol. XIX. str. 18. 17 x 21,5 cm. 
TX O zvláštním uctivého mluvení způsobu mezi českým venkovním lidem. 
 
X 1180 
SX IV G 2 



FX 1875. str. 397, 491, 388, 344. 17 x 20.5 cm, čtyři sv., pův. vaz. 
TX Jonáš Záborský. Dějiny královstva uhorského od počiatku do časov 
Zigmundových (1935). 
PX Autograf. O jiném M. Weingart v ČČM 1922, 276. Dar autorův 12. X. 1875. 
 
X 1181 
SX IV G 3 
FX 1698. ll. IX., 98. 16 x 20 cm, pův. vaz se sponami. 
TX Jakub Menšík z Menštejna. O mezech, hranicích, saudu a rozepři mezní. 
PX Přepis Jakuba Hubáče z Plaz z r. 1698. Vyd. posledně H. Jireček III, 5, 148-218. 
Přidány příslušné články zemského zřízení z 1564 (l. 97-8). Dar prof. Jos. Smolíka 
29. II. 1868. 
SX – IV G 3 

TX – Menssyk z Mensstegna: O mezech hraniczych: Soudu a Rozeprzi Mezní y 

przislussenstwi gich, w Kralowstwí Cžeskem. 

(1606), ff. (IX) 73, a reg. 24 ff+2 ff. 

PX – Přžepsané a wyhotowené od Jakuba Hubacže Roku 1698. 

 
X 1182 
SX IV G 4 (23 G 3) 
FX XV. XVII. ll. 72 + 105. 15,5 x 20 cm. vaz. mod. 
TX I (Johanes Guallensis). Knížky o čtyřech cnostech stěžených, jenž sú tyto: 
spravedlnost, múdrost, skromnost a síla. První list doplnil Hanka x věčného života 
dosáhl. Amen, tak Buoh daj. S rejstříkem. Část ve Výboru II, 653/62 a v Malém 
výboru 79-86. Opis tisku plzeňského z r. 1528. 
TX II. Tuto správu a kroniku popsal a složil jeden Srbín anebo Rác ... ménem 
Konstantin, syn Michaela Constantinoviče z Osterviče (Ostrovice). Přepis tisku 
Jungmann IV, 300 (z 1565, 1580), závěr lituje války nebožtíka kr. Matyáše proti 
Čechám. O díle srov. Č. Zíbrt ČČM 1912, 424-54. 
PX Dar realisty F. Karáska 20. VI. 1853. 
 
X 1183 
SX IV G 5 
FX 1823. str. 77. 16 x 20.5 cm, vaz. st. 
TX Immanuel Vilím Šimko. Zkauška básní metrických. Oddělení I. 
PX O spisovateli v Palackého Korrespondenci I-III. Dar A. Rybičky 11. I. 1871. 
 
X 1184 
SX IV G 6 (3 G 8) 
FX 1824. ll. 65. 17 x 20.5 cm, vaz. st. 
TX Norb. Vaněk. Výpisky z hospodářských rukopisův a starých tisků. 
PX Jsou tu přepisy tisku O štěpování (Jungmann IV, 864) l. 1-15, z ruk. st. 
štěpařského (16-20), z ruk. p. Dobrovského z XIV. st. (21-30) a novějšího (31-8) o 
štěpařství, přepis tisku o vinařství (Jungmann IV, 865) a ruk. III H 16. Dar Jana Vlčka 
z odkazu Vaňkova 24. XI. 1877.. 
 
X 1185 
SX IV G 7 
FX 1607. str. 189. 15.5 x 19.5 cm, vazba st. 
TX M. Jiří Bydžovský-Kezelius. Překlad Procesu práva městského Víta Offtalmia. 



VX Celý název: Proces práva městského po slavném království Českém, těchto 
časův se užívající, s Řízením zemským a Právem Císařským, pokudž možné bylo, 
srovnaný od Víta Offtalmia, měštěnína a senátora Nového Města Pražského lat. řečí 
sepsaný, potom z latiny do české řeči od mistra Jiřího Bydžovského, měštěnína a 
písaře předního radního města Boleslava Mladého v L. P. 1607 přeloženo. 
PX Konec (překlad str. 69-80 vyd. Jirečkova) vytržen. Ukázky překladu u Jirečka III, 
5, 89-97. Na přídeští zápisek o darování knihy brandýským polesným Sam. Didikem 
1712, na tit. l. z XVII/XVIII. st.: Venc. Bern. Čapek, civis Novodomensis, Joa. Venc. 
Wolf de Ružiokwiet. Dar jindřichohradeckého advokáta Václ. Naxery 29. X. 1878. 
SX – IV G 7 

TX – Process práwa městského po slawném kralowstwí Cžeském, těchto czasuw se vži[m]agiczy s ržizením 

Zemskym a právem czysaržským srownany od Opthalmia Wita latinskou ržecži sepsany, potom do cžské ržeczi, 

od mistra Giržího Bidzowského l. P. 1607 přeložený. Gehožto dílu gsou dwa. 

pp. 189 

 
X 1186 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX IV G 8 
FX 1556. ll. 245. 16 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Knížky nálezů soudu zemského a komorního. 
VX 1-192. Sbírka Nálezů soudu zemského. O bratřích nedílných, strajcích a o 
sestrách. Item bratr mladší nedílný (zmučiti aneb ztrápiti ktož by koho dal) Anna 
Hubenková ... pohání Petra Amchu z Borovnice. Vyd. Jar. Čelakovský v AČ XIX, 
482-605. 
VX 196-245'. Nálezové tito k saudu komornímu příslušejí. O saudu komorním najdeš 
v památných M 1. Saud komorní má držán býti dvě neděle pořád x (o zástavě) 
Základ obdržel Michal Strachota na Benešovi Vranovském k roku svátosti l. b. 1546. 
Finitum est f. IIII post Venceslai a. d. * Tamtéž 605-44. 
PX Totéž dílo v ruk. IV E 34. Na desce znak a iniciály: B A (?) R Z H. Jako Krameriův 
rukopis znal Jungmann IV, 1105. 
SX – IV G 8 

TX – (Nálezové) O bratrzích nedílných, strayczých a o sestrách. 

VX – Nálezové tito k saudu komornímu przislu∫∫egij. 

 
X 1187 
SX IV G 9 
FX 1525. str. 562. 15.5 x 20 cm. 
TX Knihy lékařského mistra Jana. 
VX 1-172. Počínají se - velmi užitečné ke všelikým nemocem ... Angelský trank x 
(zelí) hojí tvrdí. 
VX 172-14. O vodách, kteraké moci sú pálené a k jakým nemocem ... Ambrožková 
voda x (zimnice čtvrtého dne) jazyku dubového listu. A tak konec knížkám lékařským 
mistra Jana f. III. ante oculi a 1525. 
VX 215-63. Druhé knížky lékařské o vodách, kteréž jest udělal Ysak, syn krále 
Šalamúna v Arabii. Najprve, kterak se pití a jedené přirození obracuje x (proti 
ukúšení vzteklého psa) flegma viscosum. 
VX 263-5.Toto se znamenává, které kořeny proti kterým nemocem dobré. Proti 
bolesti hlavy x (aby ryby v haltéři nezhubeněly) nabýti púdu. 
VX 266-85. Ex secreto mulierum. Suffocatio matricis slove ženská nemoc x (které 
ženě se mléko stratí) míti zase mléko. 
VX 287-536. Třetí strana knížek lékařských o rozličných mastech, o kořeních i 
mnohých a užitečných věcech, k tomu také i starodávních obecních věcí, co které 



koření proti čemu jest a jakú moc má ... po abecedě ... počnúc od A od hlavy až do Z 
pod noh. Do A. Item proti bolení hlavy (z druhé již abecedy: v kom by had byl) píti 
koňského moče. 
VX 537-44. Tuto opět znovu na druhú abecedu počíná se. De Aa ... Andělička x 
(blén) zezpod podlož (nedokončeno). 
VX 549-59. Zásypové a nástrahy rozličné na ryby všelijaké. Zásyp na kapry x (o 
liškách) až k stupici. 
PX Poslední kus již mezi dodatky z XVI/XVII. st. Za Dobrovského (Geschichte2 290) 
na Strahově. Jungmann III. 279. Jireček I, 295 přičítá Janovi z Chocně. Koupí za 5 zl. 
2. III. 1867. 
 
[X 1188] 
[SX IV G 10] LA R 38 
FX 1830, str. 146, 93. 12.5 x 20 cm. 
TX Vojt. Sedláček. Příležitostné zpěvy - Gelegenheitslieder. 
PX Mělo vyjíti ve prospěch pohořelých čelakovických r. 1830, vydáno většinou 
samostatně. Dar Sedláčkův 29. III. 1836. 
 
X 1189 
SX IV G 11 
FX XVII. ll. 256. 15 x 18.5 cm. 
TX Obnovené zřízení zemské. 
PX Přepis Fr. Langa. Na konec výnos Ferdinada III. o věcech poddanských z 20. č. 
1652. Darováno 16. X. 1883. 
 
X 1190 
SX IV G 12 
FX XIX.1 ll. 195, 205, 293. 12 x 19 cm, vaz. st. 
TX Ant. Durdík. Geistige Aehren- und Blumenlese aus verschiedenen Gefilden. I. III. 
IV. 
PX Z Durdíkových. 
 
X 1191 
SX IV G 13 
FX 1834-8. str. 453, 557, 709, 529, 590, 599, 552 a rejstřík, 12.5 x 19 cm, vaz. pův., 
svaz. 7 + 1 (18 x 22 cm) + 1 (12.5 x 18.5 cm, str. 77, výtah). 
TX Jan Jeník z Bratřic. Bohemica (Exemplář Čenského). 
PX Předlohou Jeníkův autograf v ruk. V D 6. Obsah podává Č. Zíbrt v ČČM 1897, 
306-23, 442-62. Sešitek obsahuje dvojí Epitaphium ... Alberti de Waldstein a 
Epitaphium regni Bohemiae (Siste viator x quis finis temporis huius erit?), výtah 
pořízen z druhého ex. o 7 svaz. Koupeno od pí. Selmy Mauermannové z Chodouně 
1. VI. 1883, o čemž M. Novotný, Kuriosní revue 1925 seš. 2. 
PX Použila Květa Medřická, Čechy a francouzská revoluce. Praha, Naše vojsko 
1959. 
 
X 1192 
SX IV G 14 
FX XVI. ll. 33. 14.5 x 18.5 cm. 
TX Výpisky z moravského zřízení zemského z r. 1545. 
 



X 1193 
SX IV G 15 
FX 1848-9. ll. 20. 11 x 18 cm. 
TX Jos. Vinohorský. Staroslovanská literatura. 
PX Přednášky Drahot. Navrátila roku svobody 1848 na akad. gymnasiu. Z 
pozůstalosti jindřišského faráře K. Navrátila 26. X. 1888. 
SX – IV G 15 

TX – Navrátil Drahot. (písař). 

PX – Viz: Vinohorský, Staroslov. literatura. Ms. 

 
X 1194 
SX IV G 16 
FX XVIII. ll. 144. 15.5 x 19 cm, vazba pův. 
TX Přepis lékařských knížek zv. Křišťanovými z r. 1544 s přílohou o vodách. 
PX Jungmann IV, 883, 847. Na l. 142'-5 něm dodatky, vzadu: ex libris Ant. Joh. 
Eques de Dobřan. Dar MUDra Jar. Franty 31. X. 1896. 
 
X 1195 
SX IV G 17 
FX 1824. str. 60. 11.5 x 17 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Pobožnost ke cti a chvále srdce P. Ježíše. 
PX Na desce: K. W. 1824. Z Bylan u Chrudimě. dar. prof. Ant. Šolty z Chrudimě 29. 
XII. 1896. 
SX – IV G 17 

TX – Modlitby. 

pp. II 61 

PX – Viz: Pobožnost ke cti a chvále srdce P. Ježíše. 
SX – IV G 17 

TX – Pobožnost ke cti a chvále srdce Pána Ježíše. 

pp. (II) 61 

PX – Modlitební knížka z Bilan u Chrudimi. 

 
X 1196 
SX IV G 18 
FX 1583. ll. 8-258. 10 x 16 cm, vaz. st. 
TX Effrem-David Pretorius. Knížky o Antykrystu i o jiných mnohých a užitečných 
cnostech, spasení lidskému velmi potřebných ... Předloženy z latinské řeči v českú i 
také ... přepsány ode mne Davida Pretoriusa, nyní obývajícího v městě Hradiště Hory 
Tábor tu sobotu po sv. Tomáši l. P. 1583. 
PX Začátek utržen. O Praetoriovi Jireček II, 135. Dar musea klatovského 31. X. 1896. 
 
X 1197 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX IV G 19 
FX XVIII/XIX. ll. 16. 10 x 16 cm. 
TX Knížka sladovnickému řemeslu k užitku potřebná. 
PX Otisk Č. Zíbrt, Staročeské obyčeje a pověry pivovarské ve VUS 1896, VII, 26/31. 
Dar prof. A. Šolty z Chrudimě 7. XII. 1896. 
 
X 1198 
SX IV G 20 
FX XVII. ll. 22. 10 x 16 cm. 



TX Frydrych Brydel S. I. Život sv. Ivana. 
PX Asi přepis tisku z 1657 (Jungmann V, 1269). Koupeno 6. II. 1897. 
 
X 1199 
SX IV G 21 
FX 1833. str. 415. 12 x 19 cm, vaz. st. 
TX Jan Jeník z Bratřic. Sborník zv. Hostašův. 
VX 1-227. Popsání hrdinských skutkův ... Jiřího z Poděbrad. 
VX 227-50. Přísloví starodávné, kteréž se ... za často v rozprávkách užívají. Většinou 
z Dobrovského vydání sbírky Srncovy. 
VX 251-388. Popsání života a hrdinských skutkův Albrechta hr. Valdštejna. Přepis 
písně z ruk. I H 3 s úvodem, o němž P. Sobotka v ČČM 1880, 285, a s pokračováním 
v dějinách třicetileté války po 1648, zvláště o studentské legii a odměnách za hájení 
Prahy t. r. 
VX 388-415. Bývalá vznešenost slavného magistrátu Pražského. Dopis ruského cáře 
michala magistrátu o jeho svatbě z 15. led. 1670 a oslavné básně humanistů na 
Prahu. 
PX S Birckhartovou rytinou krále Jiřího. Popis Č. Zíbrtův v ČČM 1909, 115-22. 
Vyměněno s museem klatovským 1908. 
 
[X 1200] 
[SX IV G 22] LA 38 J 44 
FX 1852. ll. 24. 12 x 19.5 cm, seš. 
TX Fr. J. Zoubek K(ostelecký). Sbírka rozličných nápisů veršem i prosou. 
PX Se hřbitovů hradeckého kraje sebral Zoubek jako oktaván v Hradci Kr. Ze 
Zoubkových. 
 
X 1201 
SX IV G 23 
FX 1847. ll. 44. 10 x 18 cm. 
TX Verbář. 
PX Pro honáky a pro hovězí dobytek i pro lickau pomoc ... sepsaný r. 1847. Dar. 
řídícího B. Nunváře 4. XII. 1913. Stejně všechna ostatní čísla tohoto pořadí. 
 
X 1202 
SX IV G 24 
FX XIX.2 ll. 4. 11 x 18 cm, seš. 
TX Evangelický katechismus. 
PX Nunvář 
 
X 1203 
SX IV G 25 
FX XIX.2 ll. 11. 10.5 x 17.5 cm, seš. 
TX Lidový zpěvníček. 
PX Nunvář 
SX – IV G 25 

TX – (Písničky světské). 

XIX. st., ff. 11 

 
X 1204 
SX IV G 26 



FX 1796. str. 31. 8 x 12 cm, sešit. 
TX Evangelický sborníček písňový z r. 1796. 
VX 1-3. Píseň z XXIII. kap. s. Mat(ouše) o mistřích a zákonnících. Mistři zákonníci, 
jsauc k tomu zřízení x (13) dej v nebi bydlení. 
VX 3-9. Lamentací česká. Vzhůru Čechové, vzhůru se strojte x (34) kdo skládal ... 
Jméno jeho zatajím. Viz ruk. V H 23. 
VX 9-16. (Píseň o pravdě kalicha). Pravda Páně zůstává x (40) v pravdě předrahý 
hosti. 
VX 16-20. Píseň. Nenaříkej, ctný národe český, že jsi vyhnán od roty papežský x (23) 
v pekle bída od hladu věčného. 1796. Zíbrt IV, 9600. 
VX 21-31. Píseň. Sem pospěšte, poběhněte, všickni dobří křesťané x (38) musí jít do 
jezera. 
PX Nunvář 
SX – IV G 26 

TX – Píseň o mistřích a zákonnících a jiné. 

XIX. st., pp. 30, 11 

 
X 1205 
SX IV G 27 
FX XIX.2 ll. 16. 11 x 17 cm, seš. 
TX Evangelické promluvy a příběhy ke kázání. 
PX Nunvář 
SX – IV G 27 

TX – Domovní nábožnost. 

XIX. st., ff. 16 

 
X 1206 
SX IV G 28 
FX XVIII/XIX. ll. 19. 12 x 18.5 cm, 2 seš. 
TX Sborník protikatolických proroctví. 
VX 1-4. Proroctví, kteréž jest vypsané a vytažené z prorkyně oné Sybily o posledních 
příhodách před skonáním světa a posledním pokoji. Když budau počítati l. 1666, 
tehdy se přiblíží skonání světa Saracenů / pokoj míti budau. Srv. ruk. V G 92 l. 9. 
VX 4-8'. Proroctví eptišky Hyldykardys, panny klášterské. Stane se, když bude Turek 
panství svá rozšiřovati x tak je prorokováno. 
VX 8'-14'. Proroctví z zákona Božího a ... od anjela jeho a od proroků božích ... První 
psáno z Jeremiáše proroka x (po věštbě velikého pokoje na r. 1690) do veliké hanby 
přijdau. obojí proroctví pochází z kruhův emigrantských. 
VX 14'-15. Vejtah z proroctví Franckého hvězdáře, kterýžto při konci svej knihy píše 
takto: Když se srazí vojsko x nad svau nemaudrostí prvnější. Otiskl J. V. Šimák ČČM 
1919, 111. 
VX 15-16. Proroctví starého Čecha Nykláše Vlásenického ... První: Praha od 
velikého ohně má bídně pohořelá býti x přenesau slavně (ostatek vytržen). Otisk t. 
112-3. 
VX 17-18'. Píseň na oslavu zrušení řádu jezuitského. (9) Jakž jest mnohým lidem 
známo x (38) sau toho jistá znamení. 
VX 18'-9'. (Česká lamentací). Zhůru, Čechové, zhůru se strojte x (21) biskupi a kněží 
všichni (ostatek chybí) srv. ruk. IV G 26. 
PX Ruk. IV G 28b je přepis sborníku po l. 7' z pol. XIX o 6 ll. 
PX Nunvář 
 



SX – IV G 29 
TX – Pokuty a Tre∫tani Přze∫tupníkuw Božich přy kazanj w nich ∫e každemu 
Pobožnemu Krže∫tianu dawa weg∫traha anapomenutj z Pi∫ma Swateho az Hy∫torygj 
mnohych arozlycžnych, pro Ozdobu wnich položene. Przep∫ane w miě∫tiě wodnanech 
Obzwla∫tnj Pečzj a nakladem Dwogy [Č]ztihodneho Knieze Jana Jakuba 
Brambur∫kyho, toho [Č]za∫u Diekana tyhož Kralow∫keho Mě∫ta Wodnian. Od S∫ymona 
Ko∫teleczkyho toho [Č]za∫u Kantora Wodnjan∫keho w lettu 1660. 
FX – 19x15,5 cm. 
 
IV G 30 
Czechownj Knjha Cechu Saukednickeho w Daubrawniku. Od 1758. 
ll.222; 1724-1868; na f.5a zápis o založení knihy “Tato Kniha Gest Založena od 
Pocztiweho Ržemesla Nasseho Saukenickeho w Miestecku Daubrawniku dne 
1.January w Rocze 1758.” 
Czechownj Knjha Cechu Saukednickeho w Daubrawniku. Od 1758. 

5a Tato Kniha Gest Založena od Pocztiweho x 221a fzalo se z matky Pokladnice na 

Postafnikie. 

Rkp.; pap.; ll.222; 1724 – 1868; 17 x 21 cm; kurs.; pkž. Na f. 2a zápis vrchního panství z 17. 

července 1824 o předložení knihy k schválení. Na f. 5a zápis o založení knihy: „Tato Kniha 

Gest Založena od Pocztiweho Ržemesla Nasseho Saukenickeho w Miestecku Daubrawniku 

dne 1. January w Rocze 1758.“ Iniciála T provedena ozdobnou perokresbou. První zápisy jsou 

však starší z let 20-tých XVIII. stol., takže se zdá, že zpráva o založení knihy byla sem 

vepsána dodatečně. Vtělení mistrů je prováděno do konce r. 1866 (fol. 109b), tovaryšů do r. 

1868 (fol. 149a). Pak byla kniha v majetku soukromém – z té doby zápis o požáru 

v Doubravníku z let 1877 – 78 na f. 210b a o osévání polí z let 1880 – 81. Na fol. 1a a 222b 

přitištěná pečeť, na této straně ještě zřetelný městský znak Doubravníku s pernštejnským 

zubrem. Na přídeští zadní desky An Wohlgeboren Herrn Herrn Johann Pilát, Lehrer, Haus 

Nro 38, Josefstadt in Brünn. Rukopis dostal se pak do majetku Frant. Veselého v Uhříněvsi, 

zapůjčen byl odboru Národoposné výstavy r. 1895 v Říčanech. Pak byl uložen v museu 

obchodního grémia v Praze – Karlíně (razítko na přídeští vpředu a na fol. 722b). 

Dar vyšší hospodářské školy v Praze – Karlíně 15. září 1950. 

8645-50 

 

IV G 31 
Chmelenský, Josef Krasoslav : Kytka. Dar uměny zpěwu na rok 1837 švil Dr.Joseph 
K.Chmelenský. W Praze, w knjžecj arcibiskupské knihtiskárně, wedenjm a nákladem 
W.Špinky. 
ll.48; XIX/1; Opis Chmelenského tisku z r.1837 spolu s přílohou XXXIX-L.Poputnice 
čili pjsně cestugjcjho. Nepatrné rozdíly mezi opisem a tiskem. 
Kytka. Dar uměny zpěwu na rok 1837 šwil (!) Dr. Joseph K. Chmelenský. W Praze, w knjžecj 

arcibiskupské knihtiskárně, wedenjm a nákladem W. Špinky. 

Rkp.; pap.; ll.48; XIX1; 10,8 x 17,5 cm; švabach; t. Opis Chmelenského tisku z r. 1837 spolu 

s přílohou XXXIX – L. Poputnice čili pjsně cestugjcjho. Celkem slovný opis s nepatrnými 

změnami, tak píseň XXIV místo Wečernj píseň zahradnjka je Zahradnjka wečernj píseň. 

Obsah na f. 43b – 44a je také rozdílný od tisku. 

Koupí v ant. Kniha A l, Praha I, Ul. 28. října 13, dne 18. října 1954. 

7650/54 

 

IV G 32 
Jeník z Bratřic, Jan : 



Von der Gewalt der Regierungen oder Von der Uibereinstimmung, in welcher die 

Militärmacht mit der Natur des Guvernements und ferner Verfassung stehen soll. Von 

J.J.Tarayre, Generalleutenant. Aus dem Französischen übersetzt und Aus Europäischen 

Annalen, Jahrgang 1819. Viertes Stuck herausgezogen. Tübingen in der J.G.Cottaschen 

Buchhandlung 1819. 

2a I. Kapitel. Das Reich der Gewalt. Alles in der Natur x 88b 118 Monestier do den 1. Juni do 

119. Sergent do 1. Juni do. 

Rkp.; pap.; ff.90; po r. 1819; 16,3 x 20,5 cm; kurs.; t. Výpisky kromě pojednání franc. 

napoleonského generála J. J. Tarayre uvedeného na titul. listě z knihy Allgemeine Zeitung z r. 

1819, z Oppositionsblatt z r. 1819. Svědčí o svobodomyslných názorech a zájmech pisatele, 

stejně jako další výpisky, týkající se francouzské revoluce a císařství Napoleona I. Jeník sám 

se jako pisatel nikde neuvádí, ale rukopis je psán jeho charakteristickým písmem, takže není o 

jeho autorství pochyby. Rukopis býval pravděpodobně v zámecké knihovně ve Vrchotových 

Janovicích, které patřily synovci Jeníkovu Frant. Josefovi hr. z Mitrovic a jeho potomkům. 

Deposit Státní památkové správy v Praze od 6. října 1955. 

 

ff.90; po r.1819; autorství Jeníka nikde přímo uvedeno, určeno pouze podle jeho 
charakteristického 
rukopisu. 
 
SX IV G 33 
FX 191 
TX Koňské lékařství 
1b Terpentin Gayst Weyn Gayst mazat x 33a ať z wrssku hnet moczy. 

Rkp.; pap.; ff. 33; XIX1; 18,2x21,7 cm; got. kurs.; t. Lidové recepty pro léčení nemocí koní. 

Na titul. listě v ozdobném rámci „Tato Knyska náležy Janowy Czaubkowy, Kowaržy.“ Tento 

kovář Jan Čoubek žil ve Zbiroze počátkem 19. stol. a býval prý hledaným „Konským“ 

doktorem (srov. přípis tužkou na fol. 1b). 

Koupí v ant. Kniha A 4, Karlova 2, dne 30. ledna 1956. 

684/56 

 
SX IV G 34 
FX 191 
TX Koňské lékařství. 
2a Kdyby ty zli towaryssi z winni dobitku x 22a dey do obroku snist, bude zdraw. 

Rkp.; pap.; ff. 23; XIX1; 10,7 x 18,3 cm; got. kurs.; t. Lidové recepty koňského lékařství. 

Zápisy na fol. 1 i konečném fol. 23 jsou setřeny někdejším uložením. 

Koupí v ant. Kniha A 4, Karlova 2, dne 30. ledna 1956. 

685/56 

 
SX IV G 35 
FX 191 
TX Koňské lékařství 
2a Wegterku, potom wotireg s nim kone x 19b dey ho dobryho cžerweniho. 

Rkp.; pap.; ff. 19-1; XIX1; 11,6x17,8 cm; got. kurs.; t. Lidové recepty koňského lékařství. 

Zápisy na fol. 1 setřeny, stejně na fol. 19b. Za to přiložen půlarch papíru s dalšími recepty. 

Koupí v ant. Kniha A 4, Karlova 2, dne 30. ledna 1956. 

686/56 

 
IV G 36 



Jeník z Bratřic, Jan: 
Písně kratke wětssim počtu starodawne Lidu Obecneho Českeho; kterež Při Muzyce neb 

Hudbě dawali se hratj, při comž od Tanečnjkůw wesele spiwano a tancowano bywalo... W 

Praze. Sepsano Leta 1832. Přepsal Jan Jenik z Bratřic. 

2a Předmluwa. Česka řeč, nastogte! – od mnohych x 292b (467) wyhlidnutj ke Konskemu 

Trhu zlepssilo. 

Rkp.; pap.; ff. 300; 1832; 12 x 19 cm; got. kurs.; pkž. Titul pokračuje Ačkoliw Mnohe z Njch 

nemalo pohorssliwe gsau,- wssak předce gista Ostrowtjpnost, a lekdes přediwny, a směssny 

Nápad gim se odepřitj nemůže. -z kterehožto Ohledu chtělo se: aby se tež w teto Zbírce bez 

proměny wepsali. Podle Jeníkova názvu na str. 7 obsahuje ten Jeníkův rukopis především 

Pisně kratke, kterež při hudbě se spiwawali, a při čemž wesele tancowano neb reydowano 

bywalo. V další části vypravuje Jeník o různých staročeských zvycích a obyčejích i 

zajímavých událostech. Část, kde sleduje občanský i církevní rok, jak se jeví v příležitostných 

zvycích, zábavách a slavnostech českého lidu, výslovně na str. 187 nazval Obyčege Nassjch 

Předkůw starych, kterež se až do meho mladeho wěku zachowali... Kroniku významných 

událostí v Praze i na venkově v let. 1781 – 1829 nazval Přjběhy, kterež se od 1ho ledna 1781 

až do toho času... přihodili. Kronika spestřena jest verši. V závěru jsou Tabule historicka, 

kolik krwawych Wálek Dům Rakausky skrz 220 let wedl, Brany Měst Prazskych a posléze 

Obsach. Tento svými záznamy velecenný sborník nemá žádné přílohy, pouze k fol. 24 je 

použita pozvánka na společenský ples na Malé Straně 18. února 1829 a dřevoryt mezi str. 64 a 

65 Lästerliches Schand-Gemähl. 

Rukopis býval majetkem hudebního historika Otakara Kamrpa v Karlíně. Když byl tento za 

heydrichiády 1942 popraven, získal rukopis do svého majetku pražský advokát Dr. Ivo Halík. 

Koupí od vdovy Dr. Halíka MUDr. M. Halíkové v Praze X, Křižíkova 46, dne 23. května 

1956. 

3426/56 

 

SX IV G 37 
FX 191 

TX Testamentové aneb Kšaftové dvanácti Patriarchůw. Synůw Gakubowich. Kterak gedn 

každy z nich, obzwlasstně syny swe před Smrty swau Učil a k Obcowany dobremu a 

Poctiwemu Napominal. Při tom také, kterak geden každy z nich w swem kssaftu Obwzlasstně 

w duchu Prorockemo Kristu Panu Prawém Mesyassy zaslybenem Swědčyl a Prorokowal. Tež 

geden každy Pobožny Čtenař, zwlasstě Pak Rodičowe a děty budauly Pilně z Rozwažowanim 

čisty, mnohych Užitkůw duchownich odtud Nabity budau mocty. Nyní gsau lepe než prwe 

Uprawenij a nowě wytysstěni. 

2a předmluva. Negprwe se položi, kterak x 132b a wěrně slaužil panu swemu. 

Rkp.; pap.; ff. 136; poč. XIX; 11,5 x 18,2 cm; got. kurs.; pkž. V titulu rukopisu se výslovně 

říká, že jde o opis tisku. Srovnáním se ukazuje, že jde pravděpodobně o pois tisku 

s pokračováním povídky Asenath bartoloměje Netolického před r. 1544. Dílo bylo oblíbeným 

duchovním románem středověkým, který byl opd názvem Poručenstwie dwanácti patriarch od 

pol 15. stol. často opisován a v 16. stol. dokonce tiskem vydáván. Protireformace přerušila 

další rozšiřování díla, takže Zíbrt objevil další jeho rukopis prací malíře Cereghettiho teprve 

v druhé pol. 18. stol. Na fol. 133a zápis o úztratách pohřbu dcerky neznámého majitele 

rukopisu Marie 30. ledna 1832 a pod ním jinou rukou podpis Sojkowa Anna. To slouží m. j. 

k určení stáří rukpisu, který, jak také svědčí pravopis, vznikl jistě již nějakou dobu před tím, 

tedy počátkem 19. stol. Srov. rkp. I G 48 z druhé pol. 18. stol. a I H 52 z r. 1828. Liter.: Zíbrt 

v ČČM 86, 1912, str. 1-81 a roč. 87, 1913, str. 80 a násl. 

Koupí od Gabriely Bueršové z Nymburka čp. 653 dne 14. srpna 1956. 

4865/56 



 
IV G 38 
Komenský, Jan Amos: 
Retuňk proti Antykrystu a swodům geho, kteříž w Zarmaucených těchto časych mnoho k 

zahynutj nesstastnie se rozmáhagj a negedněch od wjry odstupowánj se děge. Těm Kdožby 

dusse swé retowali a před zahynutjm wystrahnauti dáti chtěli; podaný Od gednoho z 

miliwnjků Gežisse Krysta. Luk.8.V.8. Kdo ma Ussi slyssenj slyš Te. Sepsany Leta Pánie 

1617. 

2a K Čtaucymu Napomenutj. Kohožkoli dogde x 108b (p. 209) slawa a syla na wěky wěkůw. 

1 alig.: Concio habita Un funere Illustrissimi Comitis ac Domini, Domini Georgii Thurzi de 

Betthlemfallia, etc. Regni Hungariae Palatini Anno 1616 die 19, Februarij. A Reveren: etc. 

Claris: Viro Domino Alexandro Soczovino, Ecclesiae Vihelien: Praeposito. S. l. a. Str. A1 – 

CII [16]. 
2 alig.: Služebník Boha Žiweho Urozený a mnoho wážny Pán Pán Daniel Knögler Slawného a 

Swobodného Králowského Města Trenčín wzácný a dobře zaslaužilý Měsstěnín, kterak 

z Gámy Lwowé, To gest Z mnohonásobného a dlauhotrwanliwého Kříže přediwně a sstiastně 

skrze smrt blahoslawenau dne 12. Octobr. Roku 1736 wyweden a potom w Kázanj pohřebnjm 

Při mnohém Shromážděnj dne 14. Octobris. Wssechnem zarmauceným a nad smrti geho 

časnau bolestjcým ku potěssenj zwlasstnjmu předstawen od Matege Augustiniho, Cyrk. 

Ewang. Trenč. S.B.K.S.1.a.Str. [VIII] – 30. 

3. alig.: De imagine dei in homine ante lapsum. S. l.a. Str. 443 - 444. 

Rkp.; pap.; XVII1; ff. 108; 18 x 15,5 cm; kurz.; pkž. Je to pravděpodobně nejstarší z 6 

známých rukopisů Retuňku, u kteréhožto díla bylo autorství Komenského dříve sporné. Podle 

tohoto rukopisu otiskl Retuňk poprvé r. 1924 B. Souček v Táboře s názvem O papežství. O 

ostatních rukopisech srovn. M. Bohatcová, J. A. Komenský, Praha 1957, str. 13 – 14. První 

přívazek, kázání Alexandra Soczovina, evang. faráře v Novém Městě n. Váhem, r. 1616 nad 

palatinem Jiřím Thurzem je pravděpodobně unikát. Jungmann je nezná ani knihopis. Druhý 

přívazek, Matěje Augustiniho Kázání nad Danielem Knoglerem je neúplný, neboť chybí 

poslední list. Místo něho je vevázán list z neznámého latinského traktátu De imagine dei in 

homine ante lapsum. Uvedený tisk Augustiniho je znám jen v 5 exemplářích, z nichž 4 jsou 

na Slovensku a jeden v Brně. Podle razítka na předním obalovém listu byl majitelem tohoto 

exempláře Ludevít Horniak, zástupce pojišťovacích ústavů v Staré Turé, od něhož jej získal 

evang. farář Ján Drobný ve Staré Turé. Po smrti Drobného stal se majitelem rukopisu Dr. Ant. 

Frinta, jehož razítko je rovněž na obalovém listu. 

Koupí od Dr. Ant. Frinty v Praze 12, Na Šafránce 11, dne 13. února 1960. 

805/60 

 
SX IV G 39 
FX 172 

TX Koňské lékařství. 
8a O znamenj Dobrého Koně. Neyprwe slussi x 112a Z Witrolium neb trzisla Zaseypeg a 

Zhogi se. 

Rkp.; pap.; XVII stol.; ff. 16; 19,5 x 16 cm; got. kurz.; perg. 7 listů na počátku a listy od f. 

113 prázdné. Na f. 161b stopy nezřetelného zápisu. 

Koupí v antikvatiátu Kniha v Praze 1, Karlova 2, dne 10. listopadu 1967. 

11801/67 

 
SX IV G 40 
FX 1752 



TX Rajská růže, Wonnymi Modlitbami wiplniena. A ku potissenj Dusse Gedne každe 

Osobie Ženske pržedstawena. Wipsane skrze Mnie W. D. a darowanw Pannie Lidmile 

Felinkowj. Letha 1752. 

4a (p. 3) Ewangelium Swatého Jana w prwni Kapitole x 78b (p. 156) Jako y Pateřj 

Maryansky. Konec. 

Rkp.; pap.; 1752; ff. 80; lid. mal.; 19x14 cm; got. kurz.; pův. polokož. vazba. Od f. 3 původní 

paginace. Lidová výzdoba pérokresbou a hlavně v názvech a ukončeních rumělkou. Jak se 

zdá, jde o zkracovaný opis tisku vydaného r. 1752 u Jana klim. Tybely v Hradci Králové. 

Poslední část tisku od str. 274 začinagi se Pjsničky Rannj a Wečernj vynechána. 

Koupí od Mileny Seifertové z Prahy 2, Fügnerovo nám. 3, dne 24. června 1968. 

II-12/68 
 
X 1207 
SX IV H 1 
FX 1615. ll. 186. 10 x 16 cm. 
TX Postila nedělní a sváteční z r. 1615. 
PX S doplňky a poznámkami Mik. Drabíka až po r. 1669, jenž ji, jsa jáhnem, psal v 
Meziříčí (l.1). Z Drabíkových. 
 
X 1208 
SX IV H 2 (985) 
FX pol. XIX. ll. 46. 10 x 17 cm. 
TX Vejtahy z Historie židovské Václ. Plácela z Elbingu. 
SX – IV H 2 

TX – Placela Wáclawa z Elbingu Weytahy z hystorie Židowské. 

 
X 1209 
SX IV H 3 
FX XVII. ll. 6. 10.5 x 17 cm. 
TX Přepis písně o bitvě u Ústí r. 1426. 
PX Vzadu insignia Trčkae. Posledně vyd. Z. Nejedlý Dějiny zpěvu husitského (1913), 
921-7, srv. 274. Dar p. Přibíka 1852. 
PX Na f. 6b perokresbou erb Trčků z Lípy. 
SX – IV H 3 

TX – Píseň o bitvě u Austí. Zpíwá se jako: Ey nuž wažme. 

ff. 6 

TX – Inc.: Slissjť Czechům spominati. 

 
X 1210 
SX IV H 4 
FX XVI/XVII. ll. 8. 10 x 17 cm. 
TX (P. Kr. z Koldína). Práva městská král. českého s artykuly některými s zřízení 
zemských srovnané a v krátkau summu uvedené. 
PX Nyní v nově vypsané ode mne Václava N. Veselickýho. Spojená obojí suma 
Koldínova, o níž H. Jireček, Život právnický 372 a 379. 
SX – IV H 4 

TX – Prawa městska kralowstwí čzeskeho s artykuly některými s zřizení zemskych srownane a w kratkou 

summu uwedene. Nyní w nowě wypsane ode mě Waczslawa weselyczskyho. 

ff. 8 

 
X 1211 
SX IV H 5 



FX 1642. ll. 65. 10 x 16 cm, vaz. pův. 
TX Lístky, který se spívají na květnau neděli. 
VX I tolikéž dvoje verše, který se in festo corporis Christi při procesí říkávají. Sepsány 
v l. 1642 ku potřebě Jak. Gregora de Mons, někdy varhaníka sv. Maří Majdaleny 
Menšího Města Pražského, od Václ. Ježovskýho učedníka. 
PX Lístky velkonoční psali učedníci Václ. Duchek a Jan de Mons (l. 22), druhé verše 
složil Gregor sám (l. 41'). Knížka patřila 1699 Vil. Fojtovi, 1734 Erazimovi Fojtovi (?), 
rektoru roudnickému (l. 2) a doplněna 1658 Janem Cubinii z Rakovníka (l. 62'); z r. 
1806 má zápisek o smrť Evy Niklovy, choti Josefa N. (l. 64). Dar roudnického učitele 
J. Náhlovského 1847. 
SX – IV H 5 

TX – Lístky, které se zpívají na květnou neděli sepsané od Václ. Ježovského, úředníka Jakuba 

Gragora de Mons. 

1642 

PX – Add. Lístky velikonoční 1642. 

 
X 1212 
SX IV H 6 
FX 162-. ll. 84 10 x 16 cm, vaz. st. 
TX Regule regenta a jiných officírův. pod jurisdikcí jeho přináležejících 162. 
Dokonáno 1641. 
PX Zpracování instrukce hejtmanské na statcích komorních, jak poznamenává 
vydavatel J. Kalousek (v A. Č. XXII, 358-481). Od 1. 80 doplňky z 1641, psané S. N. 
S. Dar komisaře M. Lüssnera 7. X. 1853. 
 
X 1213 
SX IV H 7 
FX XVI/XVII. ll. 15. 10 x 15.5 cm. 
TX Výpisky z Karionovy kroniky. 
PX Na l.1 prozdější chronogram z r. 1713. 
Proroctví domu Eliassowa. 1713 
 
X 1214 
SX IV H 8 
FX XVI. ll. 167, 87, 106. 10 x 15 cm, vazba pův. opr. 
TX Sborník bratrský. 
VX I. 1-60'. (Jan Blahoslav). O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní. Vyd. N. V. 
Jastrebov ve sborníku otděl. rus. jaz. i slovesnosti Imperatorskej akademii nauk. 
LXXI, č. 1, 1902. 
VX 61-2'. Co mne drží v Jednotě Bratrské. Nejprve to, co jsem x k zachování v té 
víře. 
VX 63. Jan Blahoslav. Bratří, vypovědíni jsauce z Čech, proč jsau se do Prus 
obrátili? Příčina k tomu x to sem slyšel od B. J. Izraele. J. B. P. Vyd. Jar. Bidlo, 
Jednota bratrská v prvém vyhnanství I, 263. 
VX 65-93'. Proč Bratří Čechové k kněžím Luteryanským, neb jakž řkau, 
Evangelitským přistaupiti nechtí? Odpověď. Nejprvé to jisté jest x v síněch svatyně 
mé. O autorovi F. Hrejsa, Česká konfese 40 p. 5 a Sborník Blahoslavův (1923) 107, 
kdež píše o dílku i F. Chodoba. 
VX 95-100'. Tito artykulové pořád znamenaní k žádosti jednoho přítele sepsáni sau. 
Srv. ruk. II H 6 l. 199. Na konci: 1538: 1579. 



VX 100'-7. Otázka: co jest svatokupectví? Jest taková žádost x vezmi kdy vezmi. 
VX 107-8'. O kázni kněžské. Starší kněz neb jáhen x poslušenství stolice apoštolské. 
VX 109-23. Sepsání B. Jana Blahoslava o rozdíle Jednoty Bratrské od Luteryánské. 
Předmluva. Žádal si mne x buď poručen. Datum l. 1558 i skorigován. O spise uv. 
kniha Hrejsova 26 a d. 
VX 124-9'. Proč má býti přistaupení k Jednotě. Jakož sluší odstaupiti x přiď nač přiď. 
VX 129'-30. Napomenutí ke všechněm věřícím. Výroky písma. 
VX 130'-2'. Zpráva a naučení těch, kteříž od některých Valdenskými nazýváni bývají, 
jak by se lid míti měl k dobrým a pobožným služebníkům, kteříž by se kde v které 
obci nalézali, od jich starších učiněná l. 1496. Po mottu: Předmluva. Poněvadž o 
Bratřích x vchod do života věčného jest. Srov. Jos. Th. Müller, Dějiny Jednoty I 
(1923), 122 p. 
VX 163-7. (Br. Jan Albín). Rozdíl mezi kněžími pod obojí způsobau a službami jejich 
a z druhé strany mezi Bratřími. Vyd. J. Skopec ve VKČSN 1904, II, 10-2. O autorovi 
G. A. Skalský v ČČM 1906, 364 b. 
VX II. 1-14. O mrzutém hříchu opilství saud z písem sv. i z starých učitelův 
křesťanských a ktémuž i o tanci a rozličné hře l. 1560. Po mottu: Předmluva. Mezi 
mnohými znameními skonání světa x viz více tam lit. I. cap. 27. Srv. Č. Zíbrt, Jak se 
kdy v Čechách tancovalo 100. 
fol. 12-12'. Překlad Husova listu, srv. Flajškans: Listy Husovy [ed. V. Novotného: M. 
Jana Husi Korespondence a dokumenty 1920], Nové Athenaeum 1920, II, 379. (Fl.) 
VX 20-32. Kázání o tanci. Sv. Matauš o Herodesovi x dílo koná a působí. Výtah 
tamtéž 100-7. 
VX 36-52'. (V. Koranda) O lichvě. Od přirození každý člověk x na věky požehnaný 
amen. Přepsán i skorigován třetí středu postu anno 80 M K. A jest tištěná tato knížka 
(1493). 
VX 53-60'. Zrcadlo ohnivé s dvanácti znameními lidí lakomých, kteříž, jestliže pokání 
nepředejde, království božího míti nebudau. Po mottech: První znamení lakomce. 
Jest cizího nestředmě x dosáhli věčného života. Amen. 
VX 61-83'. O tanci. Milosti boží ... žádám, urozená paní. Z rozmlauvání nejedněch x v 
duchu svém sv. amen. Výtah u Zíbrta 107-9. 
VX 71-6. Husův list neznámé paní o tanci. Paní urozená, slyším x nebeskau radost. 
Posledně vyd. V. Novotný, M. J. Husa Korespondence (1920) 15-8. 
VX 84-5'. Jiní o lichvě. lichva tělesná jest x jakožto kacíře. 
VX 86-7'. O lichvě saud bratrský. Jednoho času bylo rozmlauváno x od Boha 
osvícení. Vyd. v Dekretech Jednoty bratrské (1865) 160-2 (z r. 1540). 
VX III. 1-34'. Jan Blahoslav. Zpráva upřímá a sprostná na tyto dvě otázky I. Proč se 
Bratří od jiných jednot buď pod jednau neb pod obojí dělí? II. Proč lidí ku 
poslušenství zavazují? 1576. Z. R. Srv. Hrejsa, Konfese 38. 
VX 35-8. Odpověď těm, kteříž praví, že Bratři nemají řádně svěcených kněží. Že mají 
tak řádně x věc velmi hrozná byla by. J(an) K(álef) l. P. 1572. Tato knížka dopsána v 
pondělí velikonoční l. P. 1581. vyd. uv. Skopec 14-5. 
VX 41-65'. Cedule od bratra Tůmy Přelaučského (p. Janu Kostkovi). Odpověď pana 
Jana Kostky. Druhá cedule bratra Tůmy panu Janovi Kostkovi z r. 1509. 
VX 67-106'. Spis bratra Tůmy, přijmím Přelaučského, uroz. p. p. Albrechtovi z 
Štemberka a na Lúkově 1502. x Toto napsání dokonáno jest v neděli druhau po 
veliké noci ... 1502 a přepsáno v auterý před památkau M. Jana Husi l. 1581. Úryvky 
ze všech čtyř spisů Tůmových u Jar. Golla. Čelčický a Jednota (1916) 55 a. d. 
PX V I. a II. části poznámky o skorigování z 1584-5 a přípisky Mik. Drabíka, o nichž 
J. Volf v ČČM 1911, 473-5. Z Drabíkových. 



SX – IV H 8 

TX – O lakomstwí. Zrcadlo ohniwé s dwanácti znameními lidi lakomých, kteříž, (gestliže 

pokání nepředeyde) králowstwí Božího míti nebudau. 

pp. 53a-60b 

PX – Allig. ad: O původu Jednoty bratr. č. 12. 

SX – IV H 8 

TX – O lichwě Saud Bratrský. 

pp. 86a-87b 

PX – Allig. ad: O původu Jednoty bratr. č. 15. 

 

SX – IV H 8 

TX – O lichwě. Giné o lichwě. 

 pp. 84a-86b 

PX – Allig ad: O původu Jednoty bratr. č. 14. 

 

SX – IV H 8 

TX – O lichwě 

pp. 36a-52b 

PX – Přepsán i korygován An 80. 

PX – Allig. ad: O původu Jednoty bratr. č. 11. 
SX – IV H 8 

TX – O mrzutem hříchu opilstwí Saud z písem Swatých y z Starých učitelůw křestanských. V kterémž y o Tanci 

a rozličné hře. Léta 1560. 

1560, pp. 1-14a 

PX – Allig. ad: O původu Jednoty bratr. č. 9. 

 
X 1215 
SX IV H 9 
FX před 1711. ll. 80. 10 x 15.5 cm, vaz. st. 
TX P. Václav Accantius S. J. Spůsob katechismu dělání. 
PX Na l. 80': Joa. Georgius Wobtza accepit dono a patruelo J. a. 1711, na l. 1: 
procuravit Frater Georgius ... 1722, a ex libris Jos. Devotyho. Dar prof. Jos. Smolíka 
29. II. 1868. 
 
X 1216 
SX IV H 10 (4 J ¾, 994) 
FX 1817/22. str. 301 (66,145,83,126), 441, 150. 9 x 15 cm, 4 svaz., vaz. pův., 1 nev. 
TX V. Hanka. Starobylá skládánie I-V. 
PX Censurovaný autograf edice. Dar Hankův a archiváře K. Köpla 15. II. 1909. 
 
X 1217 
SX IV H 11 
FX XVII/XVIII. ll. 54. 9.5 x 15 cm. 
TX Sborník proroctví. (Proroctví česká) 
VX I. 1-10'. T. zv. Výtah z dvanáctera Sibylinného proroctví. Začátek chybí x do slávy 
věčné, amen. Srv. ruk. IV H 15. 
VX II. 11'-12. Proroctví ve jménu sv. Tomáše muč., které se vynachází v bibli. 
VX 13'-4. Modlitba proti nepřátelům. Stůjtež nepřátelé moji ... 
VX I. 15-33. Velmi hrozné a strašlivé předpověděnie muže Božího ... co se pro hříchy 
lidu sodomského státi má ... (variant Sibyly) Česká země mimo jiné země x Pánu 
Bohu ze všeho chvála. 



VX 33'-42. Druhé toho muže proroctví velmi hrozné o zkáze některých stavení ... Ten 
muž boží, sa ještě živ x na ta slova pamatovati. Obojí otiskl Jos. Volf v ČČM 1922, 
115-25. 
VX 42'-4. Znamení před saudným dnem tato míti budau, kdo do té chvíle věrni budau 
x dokonal ... věrným po sobě zůstavil, amen. 
VX 45-51'. Lékařství. 
VX 52-4. Proroctví jednoho mládence narozeného slepého l. P. 1350. Císař Karel 
Čtvrtý x konec chybí. Otiskl Č. Zíbrt ve Světové knihovně č. 1154. 28 a d. 
PX Na l. 11 pozdější zápis o křtu dcery Bartoše Macha 1709, na l. 14' o křtu syna 
Pavla Dvořáka ze vsi Mahouše u Netolic 1712. Na Přídeští popis Jos. Volfa. 
 
X 1218 
SX IV H 12 
FX 1678. ll. 114. 9 5 x 15 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Krištof Bernard Skrbenský. Budič a probuzování se k vůli Boha všemohoucího. 
PX Z písem sv. vybrán a ku přemyšlování ode mně extrahirován. Srov. č. 831. 
Dopsán 15. list. 1678. Koupeno 1866. 
 
X 1219 
SX IV H 13 
FX XVIII/XVII. str. 19-408. 10 x 15 cm, vaz. st. 
TX Katolické modlitby. 
PX Začátek i konec chybí. 
SX – IV H 13 

TX – Modlitby. 

pp. 19-408 

PX – Def., vpředu i vzadu schází listy. 

 
X 1220 
SX IV H 14 
FX XV. ll. 95. 10.2 x 15 cm, vaz. novější. 
TX Sv. Augustin. Samomluvenie a Rukovět. 
VX 1-55'. Počíná se smomluvenie sv. Augustyna ... Abych tě poznal x všecka milost 
buď bohu otci i duchu sv. amen. 
VX 55'-95'. Počíná se rukovět téhož sv. Augustýna a to takto. Poněvadž mezi osidly 
bydlíme x dokonána nebeská slavnost. amen. 
PX Z pozůstalosti F. L. Čelakovského, dar syna Ladislava 1880. 
 
X 1221 
SX IV H 15 (4 H 11, ad 985). 
FX 1743. ll. 18. 10 x 15.5 cm, vaz. perg. 
TX Proroctví ... slepého mládence. 
PX Přepis tisku z r. 1605 (vskutku ze stol. XVIII.) zv. Výtah z dvanáctera Sibyllinného 
proroctví. Otiskl Č. Zíbrt ve Světové knihovně č. 1154 str. 92-104. 
Proroctwj o zemi czeské. (Slepého Mládence). Proroctvi domu Eliašova. MS. d. a. 
1743. 
 
X 1222 
SX IV H 16 (25 B 24). 
FX ok. 1860. ll. 79. 9 3 x 15 cm, váz. 



TX J. A. Dunder. Přepis strahovského ruk. Knih Nikodémových. 
PX Vydal V. Hanka v Pojednáních Učené společnosti V, 11 (1860), 327-56. Dar 
Dundrův 24. VI. 1872. 
SX – IV H 16 

TX – Nikodema Knihy o umučení P. n. Jesu Krista. 

 
X 1223 
SX IV H 17 
FX 1764. str. 311. 8.5 x cm, vaz. st. 
TX Modlitby Václ. Vintra. 
PX Datum z chronogramů. Vinter měl je ještě 9. května 1786 (zad. přídeští). Dar K. 
Hofa ml. 
 
X 1224 
SX IV H 18 (4 J 16, 1008) 
FX 1670. str. 254 a rejstřík. 9.5 x 15 cm, vaz. pův. 
TX Knížka lékařská Rud. Petra Rašína z Rysenburgku. 
PX Začatá dne 13. Febr. l. 1670, vypsaná z kněh J. M. paní mateře. Dar Jos. 
Devotyho. 
 
X 1225 
SX IV H 19 (23 B 37) 
FX XV. ll. 54. 11 x 15 cm, pův. vaz. s kováním. 
TX Knihy mistra židovského jménem Samuele (o příští Kristově). 
VX Počínají se - jimižto se doličuje příštie na svět Jezukrysta, dávno v časiech již 
přeběhlé, skrze dovedenie starého zákona i prorokóv. A k těm dóvodóm židové se 
přiznávají. Počíná se kapitola. Přečsnému v bože otsi i bratru m. Hugovi x odplacenie 
v sdrci jeho. 
PX Vzadu na přídeští začátky písní: Zavítaj, sladký utěšiteli a Búh všěmohúcí, na 
předsázce začátek něm. listu kr. Albrechta (1437-9), na l. 1: e mss. Emmanuelis 
Ferdinandi ... S. C. Maj. officialis n. 43, z XVII/XVIII. st. Za Dobrovského ve sbírce 
Brožovského z Pravoslavu (Geschichte2 1818, 176). Překlad lat. spisu br. Alfonse 
Španělského (srv. ruk. XIV E l. 17 8 f. 17-33). O vydání jiného překladu 1749 A. 
Podlaha ve Sborníku hist. kroužku VII, 171, srv. též Jireček II, 251. 
Na zadni desce napsána jest cyrillská azbuka. 
 
X 1226 
SX IV H 20 (1013) 
FX XVI. ll. 153, 53, 66, 134. 10 x 15 cm, váz. 
TX Sborník novoutrakvistických postil. 
VX I. 1-153. Epištolní postila až po 6. neděli po velikonoční. Začátek utržen. Z r. 
1619/20 
VX III. 1-53. 1-66. Epištolní postila po 1. neděli po velikonocích. Neděle první 
adventní. Summa 3. Mojžíš. 19: Svatí buďte x království nebeské, do kteréhož etc. Z 
r. 1594. 
VX III. 1-66. Enarratio 2. epistole b. Petri ap. 1576. Argumentum epistole. Sv. Petr 
tauto kanonykú x stojí slovem božím. 
VX 67-134. Výklad první kanoniky. Caput tertium Petri. V tomto třetím rozdílu x 
císařství na věky věkův, amen. Z r. 1575. 



PX Rozbor F. Hrejsův v ČČM 1917, 64-75. Na deskách býval podle moderní 
poznámky J. W. K. na konci spisu monogram S. G. J. R. z 1599. Dar asi L. F. 
Čelakovského 6. II. 1827. 
SX – IV H 20 

TX – Petri apostoli epistola. 

PX – Viz: Enarratio. 

 
X 1227 
SX IV H 21 (4 H 17) 
FX 1657. ll. 300. 9 5 x 15 cm, vaz. st. 
TX Jan Kopřiva. Knížky dvoje (lékařské) z r. 1657. 
PX První o všelikých lékařstvích ..., druhá o všelikých bolestech a nemocech 
ženských ... sepsaná od J- K- služebníka právního, t. č. v městě Polný zůstávajícího, 
l. 1657. Dar J. Tomáše Hoelzela 17. I. 1835. 
 
X 1228 
SX IV H 22 
FX poč. XVII. ll. 135. 9.5 x 14.5 cm, vaz. pův. 
TX Jakeš Vít Přerovský. Tractatus de apostasia. - Napomenutí lidu Božímu. 
VX 1-47. Tractatus de apostasia. Krátké sebrání o hrozném odstaupení se lidském 
od Pána Boha, zákona a slova jeho sv., náboženství čistého zapírání a marného 
modloslužebného přijímání ... Od kněze Víta Jakše Přerovského t. č. služebníka 
církevního ve vsi Kralovicích blíže Prahy. S přípisem impresora Voldřicha Valdy 
Henykovi z Valdštejna na Dobrovici. 
VX 55-135. Napomenutí lidu Božímu, v náboženství čistém postavenému, k stálému 
Pravdy Boží se přidržení i k následování jí skutečnému učiněné. Léta ssaužení 
těžkých duchovních i tělesných plného 1624. Jungmann V, 682 (z Indexu). 
PX Koupeno 1866. 
SX – IV H 22 

TX – Napomenutí lidu božímu v náboženství čistém postavenému, k stálému pravdy boží se 

přidržení i k následování jí skutečnému učiněné. Léta soužení těžkých duchovních i tělesných 

plného 1624. 

ff. 81 

PX – „Není vám neznámé, nám v pánu Kristu nejmilejší posluchači, kterak těchto dnů 

jmenem císařským poru[č]ení stalo se mnohým vrchnostem v království tomto statky držícím 

etc. etc.“ Končí se: „Již poprosme nebeského Otce skrz Syna milého, Ať pro jeho zasloužení 

dá nám v pravdě setrvání. Mocí toho ducha svého, Boha vždy jednobytného.“ 

PX – Přivázáno k: Tractatus de apostasia od kněze Víta Jakše Přerovského. 

 

IV H 23 - není 
 
X 1229 
SX IV H 24 (4 H 10 , 977) 
FX XVI/XVII. ll. 209. 19.5 x 15 cm, vaz. st. 
TX Sborník lékařských prostředků. 
PX Dar prof. Fr. Weisera 19. XI. 1829 nebo ze Stentzschových. 
 
X 1230 
SX IV H 25 
FX perg. XV. ll. 129. 10 x 14 cm, vaz. st. 
TX Čtenie Nikodemovo. 



VX 1-114. V těchto kniežkách jest položeno - Jsú také druhé kniežky o tom, kterak 
Tyberius ciesař poslal po pána Ježíše do Jeruzaléma Voluziana knieže a biskupa 
Římského. Stalo se jest v létě devatenáctém x třetí den z mrtvých vstal etc. A tak se 
skonává Nykodem a Voluzian etc. *Vyd. V. Hanka v Pojednáních Učené Společnosti 
V, 11 (1860) 227-56. 
VX 115-29'. Hodinky o Panně Marii Sněžné. Najprv k prvniemu nešporu na žalmy: 
Chvalte pořád, antyfona tato: Maria panno x také kumplet včerajší. 
PX Dar krumlovského kaplana Jana Júska 1885. 
SX – IV H 25 

TX – Hodinky o panně Marii Sněžné. 

PX – Allig. ad: Čtení Nikodemovo. 

SX – IV H 25 

TX – Čtení Nikodemovo. 

PX – Addit. Hodinky o panně Marii Sněžné. 

 
X 1231 
SX IV H 26 
FX 1679. ll. 288. 9 x 14.5 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Kr. Bernard Skrbenský. Otásky rozdílná na běh a spůsob nynějšího světa. 
PX Srv. č. 831. Psáno od 26. srp. do 26. list. 1679. Koupeno 1866. 
SX – IV H 26 

TX – Otasky rozdilná na Bieh a spůsob nynějšího světa. 

dne 26. augusti 1679, ff. 287 

PX – „Kdo chce nedostatek na jiném trestati, poznej prvé sám svůj.“ „Dejž Bůh šťastně a k prospěchu duši mé, 

tej práce užiti, která dokonána ode mne dne 26. Nov. .. 1679.“ 

 
X 1232 
SX IV H 27 
FX 1767. ll. 118. 10 x 14.5 cm, vaz. pův. 
TX Modlitby Ferdinanda Vokurky z r. 1767. 
PX Název: Tato kniha z mnohých jiných kněch přepsána ... nákladem p. Ferd. 
Vokurky ... od Ondřeje Papauška r. 1767 d. 2. Maji. dar Jos. Devotyho. 
SX – IV H 27 

TX – Modlitby. Tato kniha z mnohých giných kniech pržepsaná ke cti a chwale Boží 

zhotowena nákladem Pana Ferdinanda Wokurky, k geho wlastním rukaum przinaležegicí. 

Přepsana o[t] Održege Papausska r. 1767. 

pp. 229 (3) 
SX – IV H 27 

TX – Papaussek Ondrž.  

PX - (písař). Viz: Modlitby. Ms. 1767. 

 
X 1233 
SX IV H 28 
FX XV. (1444). ll. 340. 10 x 14 cm, st. vazba, opr. se sponou. 
TX Sborník lékařský z r. 1444. 
VX I. 1-27. Kniehy od Močě totiž od uryny. Izák, krále Šalamounóv syn x podle 
velikého palcě. 
VX 27-92'. Lékařská kompilace neznámého františkána. Již chci učiniti ode všech 
nemocí, kteréž jsú od samého vrchu až do pat, od čeho se ty stávají anebo kterak 
slovú ... Má-li kto skrupivú hlavu x (má-li který člověk jiezvu)vjie vše etc. Explicit iste 
liber f. II. post Domine, ne longe a. d. 1444 (=ruk. II H 25 l. 1-107). srv. ČČM 1917, 
324. 



VX II. 96-112'. Lékařské recepty. Proti hlavnie nemoci. Vezmi bukvici x (confekt těm, 
ješto s ženami léhati nemohú) a to ztluč. 
VX 113-23, 295-316', 145-290'. Tractatus de remediis diversis magistri Galieni. 
Rejstříky. Contra calculum. Pulvis erinacii x (lebedka červená) na to sypati. 
VX 124'-131'. Hic tractandum est de XII mensibus ... et quid in illis sit utendum. Hic 
docet M. Bonifatius x abstinencia ... est summa medicina. 
VX 132-8. Zdravotní šestero. Avicena ten mistr praví, že život člověčí x (šestý kus) 
cor gaudens exhilarat faciem. Výtah ve Výboru II, 448-51. Zváno též Poklad chudých 
(Flajšhans ve VČA X, 598). 
VX 139-45. Rostlinář Vocabula medicorum per alphabetum. Arsenicum-hutrých 
vulgago vel azarum - kopytník. Srv. V. Flajšhaus: Klaret I (1926), str. XV 
VX III. 319-24'. Kto chce koňské lékařstvie uměti, ten čti tyto kniežky. A ty jest složil 
Albrecht, césařóv Bedřichóv kovář, urozený z Napulie. A mistr Štěpán, Praský 
magistrát, pokusil jest toho všeho učení a na mnohých koniech, jenž jemu césař 
bieše poručil. Který kóň má x měj v teple a budeť zdráv etc. 
VX IV. 330-35'-9'. Zlomek lat. spisu o moči a lat.-český slovníček. 
PX Na l. 316' české dvě rodinné zápisky z Janovic 1603-4, na l. 1 z XVII. asi st. 
monogram z M, C, H s heslem, pak podpis z 1669: Daniel Táborský. Dar F. A. hr. 
Kolovrata 30. IV. 1827 (K 2, 91). 
SX – IV H 28 

TX – Lékařství rozličná. 

1444 

 
X 1234 
SX IV H 29 (23 B 23 γ) 
FX XV., XVII/XVIII. str. 553. 8.8 x 12.5 cm, vazba st. se sponou. 
TX Knížky Hugovy o připravení svého srdcě. 
VX Počínají sě-. Předmluva počíná sě najprve. Připravte srdcě x (šestý rozdíl) vše 
jeden hospodin, amen. 
PX Asi překlad Matěje Prostějovského (J. Gebauer v LF 1883, 301/3). Od str. 445 
(VI, 1) doplněno v XVII. st. Na přídeští z XVIII. st.: Wenzl Řízek. Z pozůstalosti F. L. 
Čelakovského koupeno od syna jeho Ladislava 1864. 
 
X 1235 
SX IV H 30 (23 B 23 α) 
FX perg. ok. 1414. ll. 161. 9 x 12.8 cm, vazba st. 
TX Husovský sborník, kdysi vratislavský. 
VX 1-24. Husův traktát o víře. (Začátek chybí.) Ale ta viera x všě jeden Hospodyn, 
amen, amen. Spisy české vyd. Erben. III, 291-9. Srv. Flajšhans, Literární činnost M. 
J. Husi 30-1. 
VX 54-75'. Husovo kázání na boží tělo. (Začátek chybí.) Z lehkosti a bez příčiny x 
duch svatý, amen. Spisy III, 170-7. 
VX 75 -106'. Překlad spisu certamen rationis et conscientiae Matouše z Krakova. 
Počíná sě řěč o božiem tělu velmi dobrá. Capitola x na věky věkóm, amen. Daj to 
buoh. 
VX 107-114'. Výtah z Husova výkladu t. zv. menší, velmi kusý. Spisy I, 44-7. 
VX 115-156. (Řeč na) zvěstovánie matky buožie a příščie našeho milého Jezukrista, 
ješto bývá hod jějí u postě. začátek chybí, konec vyřezán. 
VX 156'-9'. Husův menší výklad na páteř. (Pro spro)stné a ne (prázdné) x amen to 
věz tak sě staň nebo. Spisy I, 357-8. 



VX 160. Husův výklad na amen. (bo)žích nebo na chvále božie x potom stojí viery v 
buoh dvojie etc. t. I, 43-4. srv. III, 324. 
VX 161-2. Zdráva královno milosrdenstvie x panno Maria. Dokonaly s(ě) knížky 
vel(mi dobré a už(itečné kaž)dému člověku (léta od) narozenia syna (božího po) 
tisíce čtyři sta (čtrná)stého v tu sobotu p(řed) svatým Jiljím ... 
PX Na zad. přídeští podpis Georgius pistor Luissynsis (?) z XVI./XVII. st. Iniciály, ba 
celé listy vyřezány. 4/II 1949. Popsal Erben Spisy Husovy III, 320-4. Vyměněn z 
Vratislavě (K 4, 61, 214). 
 
X 1236 
SX IV H 31 
FX ok. 1480. str. 440. 9 x 12 cm, s miniaturami, vazba nová. 
TX Českoněmecké modlitby XV. stol. 
VX 1-43. Hodinky sv. Bernharda. pane Jezukryste, synu boha živého x i žádné škody 
amen. 
VX 43-85. O sedmi radostech P. Marie. V dřevniem rozdielu slyšeli sme o sedmi 
žalostech b. P. Marije x pros za nás Hospodina, Alleluia. 
VX 85-97. Počíná sě patnácte pateřuov s tolikéž modlitbami o božiem umučení. 
Napomínám tě, mój milý pane x zdráva Maria zpomínají. 
VX 97-104. Takto jinak o témž ... Mój milý všemohúcí pane x od tvé sv. milosti. 
VX 105-68. Drobné modlitby též s odpustky. Item když by kto byl v které tesknosti ... 
spěj pět páteřuov ... Pane Jezu Kriste x (modlitba k milé sv. Trojici) bez konce 
kralovánie, amen. Jos. Tříška: Dvě husitské veršované skladby, Čas. Náar. muzea 
1965 - str. 83-85 - Žehnání kalicha - sign. KNM IV H 31 p. 152-154, z let kol. 1480 - 
zveřejnění. Šám. 
VX 169-235. Žalmuov Davida krále kajíciech sedm podle řádu a obyčeje sv. kostela 
pražského ... Rci najprv: Otče náš x skrze oheň amen. 
VX 236-315. Modlitby mešní. Řiekaj s knězem sv. zpověd ... Všemohúcí věčný bože 
x (o matce božie) na věky kralovali, amen. 
VX 315-48. Modlitby k P. Marii a sv. Anně. Po úvodě o odpustcích: O nepoškvrněná 
x na mém skončení, amen. 
VX 348-54. Hir noch folget eyn gut gebete von unsers Herren leyden ... Jesus 
Nazarenus, Konig der Juden x ewiglich an ende. 
VX 355-60. O sv. Valentinu. Sv. Valentine x radosti věčné, amen. 
VX 361-411. Počíná sě žaltář sv. Jeronyma ... Slov mých ušima pozoruj x nikdá 
nebyl odlúčen, amen. 
VX 411-25. Hienach volget der heylige rosenkrancz unser lieben frawen ... Maria 
muter x nicht wersmoen, amen. 
VX 425-9. Modlitba s odpustky pap. Klimenta. O du awsflissender brunne x vor der 
marter unseres herren J. Cristi. Amen. 
PX Datum určuje Hanka modlitbou za pap. Sixta (str. 160,220). Dar K. Vinařického, 
jenž 1831 knihu koupil od malostranského kupce Blechy, 10. VI. 1868. 
Brodský, s. 57 
SX – IV H 31 

TX – Modlitby na pergam[eně]. 

XV. st. 

 
X 1237 
SX IV H 32 
FX perg. XV. ll. 158. 9.5 x 14 cm, s miniaturami, vazba nová. 



TX Husitské modlitby. 
VX 1-21. Různé modlitby ke mši a ke zpovědi. Začátek chybí x (modlitba užitečná, 
ktož v sv. pokánie stojí) dovedeni byli. 
VX 21-43'. Tuto sě počíná o Božím umučenie. Nebeský pane králi x (modlitba ke 
kříži) na věky věkóv amen. 
VX 43'-68. Modlytby a prozby Panně Maryji. K svátosti tvých noh x (modlitba ke všem 
sv. anjelóm) věky věkuov amen. 
VX 68-80'. (Modlitby ku přijímání). Naučenie k tělu božiemu. Znamenaj tuto, že když 
Buoh kázal x milostivý hospo(dine ...). 
VX 81-120'. Zpracování trojích knih o sv. Jeronymovi ... Jakožto zlato x v tvoji ruce 
porú(čím ...) Vydání Paterova v akademické Sbírce pramenů sk. I, ř. I, č. 5 (1903) asi 
str. 29-62. 
VX 121-153. Ze Susonova Orloje věčné moudrosti. (začátek vytržen) múdrost, 
vniežto jsú skryti x se všemi jeho vyvolenými, amen. 
VX 153-4'. Tuto již o blahosalvenství dobrých. O blahoslavené odpočinutie x tyto věci 
jsú v něm ... 
VX 155-8'. Zlomek Husovy Dcerky ... věk a tak že máš tělo x a tak kam. Erbenovo 
vyd. spisů III, 105. ř. 8-107. ř. 5 zdola. 
PX Dar K. Amerlinga 22. X. 1831. 
Brodský, s. 58 
SX – IV H 32 

TX – Modlitby. 

XV. st., perg. 

 
X 1238 
SX IV H 33 
FX 1823. ll. 86. 9.5 x 15 cm. 
TX V. Hanka. Přepis Smilovy Nové rady a Májového snu Hynka z Poděbrad. 
PX Z ruk. II F 8 a V E 39. Dar archiváře K. Köpla 17. II. 1896. 
Z rukopisu Zeberovského nyní u P. R. Krtičky. Přepsáno 1823 rukou V. Hanky. pg. 
170. 
 
X 1239 
SX IV H 34 
FX 1864. ll. 188. 9 x 15 cm. 
TX J. A. Dunder. Přepis císařských práv. 
PX Z ruk. V C 9 a II C 5. Dar Dundrův 24. VI. 1872. Na konci perg. dvoulistí, na němž 
se Dundr pokoušel o epos "Krok a jeho dcery" ve stylu a úpravě R Z. Zpráva 
Flajšhansova o něm v Nár. listech 1896, 9. 10. Srovn. Česká literatura, roč. 4, str. 
361-366 Ant. Škarka Epos o Krokovi - poslední romantické falzum z rodiny RKZ. 
SX - IV H 34 

TX – Práva císařská, jichž užívalo rytířstvo i města po všem křesťanství. Das schwäbische Landsrecht. 

Senkenberg. 

Praha 1864, přepis Jos. A. Dundra. 

 
X 1240 
SX IV H 35 
FX 1650-4. str. 330. 10 x 15cm. 
TX Dr. Jacobus Dobrzanski de Nigro ponte. Sborník prací lékařských. 
VX 1-152. Lékařské latinské i české recepty, většinou z příruček vypsané r. 1654 v 
Bologni. 



VX 153-82. Tractatus brevis de febribus ex magno Gennerti opere in compendium 
redactus Bononiae A. d. 1654 mense 17. Mai/20. 
VX 183-92. Synopsis de morbis mulierum, collecta et in compendiolum ex magno 
Gennerdi opere redacta a Jac. Dobrzenski de Nigro ponte Boemo Pragensi AA. LL et 
Ph. Mro et Med. Cand Bononiae a. d. 1654 m. 21 Maii. Nedopsáno. 
VX 201-32. Notata quaedam ex Gregorii Horstii Pharmaceuticarum exercitationum ... 
libris. 18/22. Jan. 1651. 
VX 233-64. Compendium ex Gennerdi institutionum medicinae epitome, factum 
Pragae a. d. 1651 2. Jan (necelé). 
VX 281-9. Compendium simplicium et compositorum a. d. 1650 d. 23. Sept. 
VX 291. Aphorismi Hippocratis ad morbos, qui externi esse dicuntur. Začátek. 
VX 297. De rebus istis sibi providere ad curandum od sebe samýho. 
VX 299/300. Pretium librorum Venetiis habendorum. 
VX 301. Spesa per le robbe di speceria per andar a Calistan. 
VX 305-11. Notata ex Hercule Saxoniae practica medicina a. d. 1651 12. Martii. 
VX 317. Z Benátek dáti přinésti (knihy a chemikálie). 
VX 319. Nomina metallica usitata na Horách Kutných. 
VX 320/2. komu posla do ciziny vlastní knihy, seznam knih s cenami. 
PX O jeho strahovském sborníku Č. Zíbrt 1909, 68. Koupeno 1898. 
 
X 1241 
SX IV H 36 
FX 1825. str. 122. 9 x 14 cm, vaz. pův. 
TX Modlitby. 
PX Na konec: Vypsané ode mně Joz. de Castello, t. č. učitele školního v farní škole 
Borotické 13. čc. 1825, na desce: M. P. 
 
X 1242 
SX IV H 37 
FX 1771. ll. 95. 10 x 15 cm, vaz. pův. 
TX [Mercatoris - Martýny]: Duchovní křesťansko-katolické Jádro. 
PX Pro Johannesa Demutha ... r. 1771. Na desce: M. H. 1771, na l. 95 zápisek o 
svatbě dcery vlastníkovy r. 1773. Viz rkp V G 41, 42, 55, V H 61, Srv. tisk u Jungm., 
Hist. V, 755 a Doucha, Knihopis. slovník 75a, 75b. 
Řídil Josef 
 
X 1243 
SX IV H 38 
FX 1741. ll. 115. 10 x 15 cm. 
TX Vejtach modliteb, jenž slujau Štěpná zahrada, z r. 1741. 
PX Psal W. R. (l. 8'). 
 
X 1244 
SX IV H 39 
FX XVIII/XIX. ll. 23. 10 x 16 cm. 
TX Modlitby. 
PX Většinou zaříkadla. 
SX – IV H 39 

TX – Modlitby celmi potřebné. 

ff. 23 



 
X 1245 
SX IV H 40 
FX 1804. ll. 18. 10 x 16 cm, s lid. mal. 
TX Zápal lásky pro osobu ženskau. 
PX Název: Tito modlitby náležejí Anně Dvořákovy ze Březinky, vypsáni sau od 
Václava Fr. Haubnera, učitele školního z Počap d. 14. Jul. a. 1804. Dar Č. Pinskera 
21. II. 1896. Viz rkp. V G 38, V H 52 a 63. Srv. tisk u Jungmana, Hist. VI, 229, u 
Douchy, Knihop. slovník 305a. (Fl.) 
 
X 1246 
SX IV H 41 
FX 1763. str. 378. 11 x 17.5 cm, vaz. pův. 
TX Modlitby ... sv. Gertrudy a sv. Mechtildy pro osoby ženské l. 1763. 
PX Na desce: W. D. 1788. Viz rkp. IV H 47. Srv. tisk u Jungmana, Hist. V, 1604. (Fl.) 
SX – IV H 41 

TX – Mechtildy (v.) Modlitby. 

SX – IV H 41 

TX – Modlitby sv. Getrudy a sv. Mechtildy. 

1763, (2), 378  

 
X 1247 
SX IV H 42 
FX 1802. ll. 95. 10.5 x 17 cm. 
TX Modlitby Jana Černýho z Lipýho. 
PX Na l. 94'-5' zápisky majitelovy z 1802-15. 
SX – IV H 42 

TX – Modlitby nábožné. 

(4), 95 ff. 

 
X 1248 
SX IV H 43 
FX 1842. str. 106. 10.5 x 17 cm. 
TX Jos. Leop. Auštěcký. Přepis Fr. Daškových Prvních základů umění polesného z 
1800. 
PX Jungmann VI, 1560. 
 
X 1249 
SX IV H 44 
FX 1844. ll. 8. 11 x 17.5 cm. 
TX Jos. Umlauf. Přepis J. E. Vocelovy básně Meč a kalich. 
 
X 1250 
SX IV H 45 
FX ok. 1500. ll. 225. 10 x 15 cm, st. vaz. opr. 
Dle sdělení M. Dragouna  je v celém rkp. jeden filigrán (erb s hradbou a třemi 
věžemi) blízký typu WZIS DE4620-PO-106197, jehož užití je doložené k roku 1541. 
TX Sborník traktátů Jana Bechyňky (neuberský). 
VX 1-25'. Bratru Ondřejovi, náměstku pauště své, korbelík duchovní. Br. Ondřejovi ... 
na Javorném kněz Jan Bechyňka x na věky věkuov, amen. 



VX 26-34'. Poctivému knězi Jakubovi, Načeradskému faráři ... pozdravení vzkazuje x 
kněz Jan od sv. Apolináříše, discipulus vester. 
VX 34'-48. Urozenému panu Pěšíkovi na Komárově kněz Jan, kaplan váš x se vší 
církví sv. po všem světě rozšířenau, amen. 
VX 48-65. Uroz. paní Dorotě, pí Řéhové, kněz Jan, kaplan tvůj x na věky věkuov. 
VX 65'-70. O křtu zvonů. Novina mrtvá x vzkříšeni byli. 
VX 70-89. Benešovi, bratru vilémovskému, vejklad na stav tkadlcovský. 
Vilémovskému nábožnému bratru Benešovi Dorotha Kostková a Eliška Kovařovská 
pozdravení x k duše prospěchu věčnému amen. 
VX 90-116'. Praga mistica. Nic není, praví Pán x v městě nebeském dal, amen. 
VX 118-149'. Vlastním rodičúm svým t. j. otci s mateří x vás spatřiti zdrávy myslím, 
amen. 
VX 150-214. (Pí.) Rybové. Vyšpehovalť sem x opět amen. 
VX 214'-25'. Paní Rybové, v Pánu milé, kněz Jan, kaplan tvuoj x shledati žádám na 
věky, amen. 
PX Ukázky podal J. Jungmann v Rozboru (1842) 177-83. Z Neuberských. 
 
X 1251 
SX IV H 46 
FX 1749. ll. 44. 9 5 x 16 cm. 
TX Knížka sladovnická. Proti rozličným čarám ... kdyby jeden druhému v tomž 
řemesle kaziti chtěl, od mistra Jana Kopřivy l. 1721 sepsaná a nyní pro Jana 
Martinovskýho skrze Philipa Růžičku přepsaná r. 1749 d. 10 Mart. 
 
X 1252 
SX IV H 47 
FX 1792. str. 190. 11 x 16 cm, s lid. mal. 
TX Nábožné modlitby sv. Gertrudy a sv. Mechtyldy ... pro osobu muskau. 1792. 
PX Konec chybí. Viz rkp. IV H 41. Srv. tisk u Jungmana, Hist. V, 1604. Dar stud. Jos 
Čermáka 1. VII. 1901. 
SX – IV H 47 

1792, pp. 190 

PX– Nábožné Modlitby dvou sv. sester Gertrudy a Mathildy. 

 
[X 1253] 
[SX IV H 48] LA varia 
FX 1846-7. 10.5 x 16.5 cm, vaz. st. 
TX Ant. Maloch. Zápisník. 
PX Většinou z cest, převahou obsahu archeologického. Dar A. Truhláře 16. II. 1898. 
 
X 1254 
SX IV H 49 
FX 1825. str. 105. 10.5 x 16.5 cm, vaz. st. 
TX Duchovní malý nebeklíč. 1825. 
PX Náležel Fr. Dumkové, jejíž rodinné zápisky na předsázce z 1843-51. Dar syna 
Jos. Dumka, hospod. inspektora, 8. IV. 1902. Viz rkp. V G 43, 44, V H 83 
SX – IV H 49 

TX – Duchovní malý Nebeklíč s připojenými modlitbami. (Pro osobu ženskou.) 

1825, pp. 87+(16) 



PX – Dle zprávy p. inspektora Jos. Dumka sepsal V. Mácha, tovaryš pekařský pro matku p. 

inspektora rozenou Částkovou. 

 
X 1255 
SX IV H 50 
FX poč. XIX. ll. 140. 10 x 16 cm. 
TX Sborník hospodářský. 
PX Přepis listu Učitel lidu (Jungmann VI, 727) I, 1-3, 1786. 1-900, Vejtach z knihy 
bídy a pomoci ... skušenosti pro hospodáře (l. 95-103) a většinou německé 
prostředky lékařské a rady hospodářské. 
 
X 1256 
SX IV H 51 
FX 1820. str. 106. 9.5 x 16 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Štěpná zahrada. 
PX Sepsané sau od Václava Bulanta, učitele ze vsi Kralovic, pro mne Kateřinu 
Bublilovau ze vsi Malých Přílep. 1820. Srv. Jgm. VI, 2330. (Sč) Dar škol. řed. Fr. 
Melichara z Unhoště 24. II. 1902. 
 
X 1257 
SX IV H 52 
FX poč. XIX. str. 4-92. 10 x 16 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Modlitby. 
PX Dar téhož 7. IV. 1902. (Melichar) 
SX – IV H 52 

TX – Modlitby. 

XIX. st., pp. 4-91 

 
X 1258 
SX IV H 53 
FX ok. 1620. ll. 213. 10 x 16 cm, s lid. ornam., vaz. pův. 
TX Rorate z r. 1620. 
PX Datum na deskách. Notováno. Z Neuberských. 
Rorate adventní s notami a jiné kostelní zpěvy. 
 
[X 1259] 
[SX IV H 54] LA 6 D 17 
FX 1865. str. 221. 8 x 15 cm, zápisník. 
TX Jos. Dastich. Zápisník o cestě do Němec. 
PX Dar jako ruk. II E 30. Z části otiskl B. Lifka v Č. Mysli XIX, 35 a d. 
 
X 1260 
SX IV H 55 
FX poč. XIX. ll. 9. 10.5 x 16.5 cm, seš. 
TX J. Vrabec. Písně národní. 
PX Sběratel je krajský lékař v kraji kouřímském. Psal J. Jeník z Bratřic. 
 
X 1261 
SX IV H 56 
FX XIX.1 ll. 50. 10 x 15.5 cm, s lid. mal., vaz. st. 



TX Nábožné uctění srdce P. Ježíše. 
PX Koupeno 1912. 
SX – IV H 56 

TX – (Modlitby.) Nábožné uctění srdce Pány Ježíše. 

XVIII. st. 

 
X 1262 
SX IV H 57 
FX 1845. ll. 86. 10 x 16 5 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Pět červených korálů 
PX aneb modlitby katolické ... pro osobu ženskau l. P. 1845. Srv. tisk u Jungmana, 
Hist. V, 1584. (Fl.) Koupeno 19. VIII. 1914. 
 
X 1263 
SX IV H 58 
FX 1808. ll. 57. 10 x 16.5 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Nebeský budíček. l. P. 1808. F. H. 
PX Viz rkp. III H 54, V H 70; Jgm2 VI. 2450. Koupeno 31. X. 1914. 
 
X 1264 
SX IV H 59 
FX 1830. ll. 63. 10 x 16 5 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Modlitby. 
PX Ke cti a chvále sv. p. Kateřině a sv. Anně pro osobu ženskau. Na konec podpis: 
Anna roz. Veselá N.o 1. v Svinařích l. P. 1830. Dar skuhrovského rolníka Ant. 
Pintnera 5. XI. 1914. 
SX – IV H 59 

TX – Modlitby pro křesťany katolické ke cti a chvále svaté panně Kateřině a sv. Anně pro 

osobu ženskou vypsané. 

Svinaře 1830, ff. 63 

PX – Anna rozená Veselá. 

 
X 1265 
SX IV H 60 
FX XV.2 str. 468. 10.5 x 15.5 cm, vaz. pův. 
TX Lékařské Jádro XV. stol. kdysi Brožovského z Pravoslavů. 
VX 1-270. (Jádro). Ve jméno sv. Trojice ... počínají sě knihy, kteréž já nazývám 
jádrem x (proti padúcí nemoci) mineť mu ta nemoc. (= II H 38 l. 138', kdež šíře). 
Dodatky po 272. 
VX 272-83. O mastech, kterak mají dělány býti (=t. l. 145' a d.). 
VX 283-310. Články jako tamtéž 161'-3', 138'-45, 158'-61'. 
VX 311-8. O rybách, kterak mají lapány býti. Máje. Item máje měsíce x aby mnoho 
ryb lapil. Pozdější dodatky po 329. 
VX 329-44. Stať M. Bartoloměje t. 167'-72. 
VX 344-59. Stať o pouštění krve (= I F 11 str. 266-79). 
VX 360-6. Dva články jako v ruk. II H 38 l. 174'-6, 172-4' a pozdější dodatky. 
VX 369-89. Zpráva lékařství koňského. Ordanus, t. ř. mistr a rytieř Fridrycha ciesaře 
v kniehách svého lékařstvie o stvořenie koně x jako holubie vajce. Pak drobné 
poznámky a dodatky. Jungmann III, 289. 



VX 395-420. Secuntur secreta mulierum per Aristotelem philosophum rapta. 
Aristoteles die o rozenie x (asi již dodatek) po všecky věky věkuov. Drobné dodatky. 
VX 433-63. Hienach steend verzaichnet die ausgeprannten wasser von Mayster 
Mich. Schrick. Pak prostředky proti nemocem ženským. 
PX Vlepen A. Jungmannův obsah. Jungmann III, 275. Dar sl. Jar. Smolíkovy 1916. 
PX Kresby. Tato kniha koupena po dr. Brožovském z pozůst. Jos. Dobrovského. V 
únoru 1857. Jan Vlček 
Brodský, s. 59 
 
X 1266 
SX IV H 61 
FX 1693. str. 318. 10 x 15.5 cm, vaz. pův. 
TX Přepis tisku Testamentové aneb kšafthové dvanácti patryarchů z r. 1653. 
PX Pořídil si ze sešlého tisku, o němž Č. Zíbrt v ČČM 1912, staroměstský měšťan 
Jakub Marle. Srv. též ruk. III H 29. Napřed i vzadu zapsal rodinné paměti z let 1685 
až 1733. Dar téže slečny. (Smolíková) 
 
X 1267 
SX IV H 62 
FX 1655. str. 58. 10 x 16 cm, seš. 
TX Sepsání hospodářské, kterak ovčí dobytek před neduhem máš časně opatrovati. 
PX Přepsané r. 1655. Dar téže slečny. (Smolíková) 
 
SX – IV H 63 
TX – Vavřinec Orlík. Šťastné skonání žiwotův a rozkošné zesnutí v Pánu mnohých 
osob z Jednoty. 
pp. 4 
 
SX – IV H 64 
TX – Kancionálek český, spolu s písněmi latinskými, léta Páně 1580 snešený a 
svázaný, dne 19ho ledna 1860 v Jaromíři převázaný … Psáno v Jaromíři … 1860. 
Kněz František Petera Rohoznický… 
1580 
 
SX IV H 65 
FX 1656 
TX Herbář houňský (opis 19. st.) 
 
SX – IV H 66 
TX – W.Z. Laučeny newěstj. 
pp. (2)+14+(1) 
 

SX IV H 67 
FX 1817 
TX Myslivecká knížka. 
 
SX IV H 68 
FX 1841 
TX Adamec, Jakub: Modlitby k sv. Gabrielu. 
 



SX IV H 69 
FX 19. st. 
TX Adamec, Jakub: Vypsání dělání spravedlivých virgulí. 
 
SX – IV H 70 
TX – Modlenj k swate Koroně za obdrženj poladu (!) peněz.  
PX – Viz: Adamec, Jakub. 
 

SX IV H 71 
FX 192 
TX Havlíček Borovský: Sbírka čes. písní. které složil a na světlo vydal letošního roku 
Vašek.  
Rkp. 2. pol. 19. st. 17x10 cm. 
 
SX IV H 72 
FX 1778 
TX Marie Rozkoše zahrada. 
Marie Rozkosse Zahrada, s obzwlasstnegssyma W Kralowstvwi Cžeskem, w Markrabstwi 

Morawskem a w Knížetstwí Slezskem se wynachazegicyma Zazrácznyma obrazy Marye 

Panny S Pržiloženyma rozlicžnyma a wybornyma Modlytbamy Rannimi, Prži mssy Sw : 

Pržed y po Spowědi, Pržed y po Pržigimanj welebne Swatostj oltaržnj, s Letanyi o Pržesl : 

Gmenu Gežiss, hodinky o nepossk. Pocžeti p. Marye z leta ke wssem Sw. spolu z nekterymi 

Pautnickými Písmeni wsazena a okrasslena 1778, w kterežto Gedna každa Pobožna dusse w 

duchu neb duchowně se obweselyti a w ni Putowati mocti bude. S powolenim duchownj 

wrchnosti wydane Wytišstěne w Hradcy:Kra:u Wac:Tybely. Nynj wypsane w roku 1778.  

la Milosti Plna Marya tys po Bohu x 65b neyswietiegssy a nerozdylne Trogycze Swate. 

Amen. 

Rkp.; pap.; 11.65; 1778; 10,2 x 16 cm; frakt.; kž. Titulní list zdoben perokresbou, ostatní text 

jen v záhlaví a v iniciálkách zdoben rumělkou. Opis královéhradeckého tisku uvedeného 

v knihopise pod č.5193, jehož jediný známý exemplář má ve svém majetku sběratel J. Nygrín 

v Ústí nad Orlicí. Dar Karla Procházky z Břevnova 29. října 1951.  

5001-51 

 
SX IV H 73 
FX 1767 
TX Duchovní poklad 
Duchowni Poklad. Die 10. Augusti MDCCLXVII. 

2a buď Ježissy mieg Hlawie, Bud Ježissy X 92a obgetowali podle twe swaté wůle. 

Rkp.; pap.; ll. 95; 1767; 9,7 x 15,7 cm; kurs.; kž. Původní paginace od 1 do 195. Za textem na 

f. 1994a a dále Reigstřik. Na jeho ukončení na přídeští Ego Scripsit Joan. Jos. Ca W. Filiis 

Canto. Okrauhlik. Lidové modlitby s výzdobou provedenou barevnou pérokresbou. 

Oranmenty s motivy hlavně rostlinnými.  

Koupeno od Karla Procházky z Břevnova, Na Zástřelu 95, dne 13. listopadu 1951. 

4883/51 

 
SX IV H 74 
FX 191 
TX Horlivé modlitby katolické při Službach Božjch a w ginych Potřebach Duchownich. 

3a Modlitby Rannj Děkowanj za sstastně přesslau noc x 61 a gednorozenemu Synu, y 

s Duchem swatým. 



Rkp.; pap.; 11.69; poč. XIX; 10 x 16 cm; frakt.; perg. Na přídeští píseň „ Swatj, swati,swati, 

Bůh otecz na wisosti“, na f.1a pozdější přípisek Katolická Modlitební Knížka. Na f.1b štítek 

Národopisná Výstava Českoslovanská v Praze 1895. Z.P.118-283 Chotěboř L1.3-325. Na f.2b 

lidová ilustrace Anděl s kalichem zastíněný Duchem sv. Celý rukopis zdoben krásnými 

lidovými ornamenty a výzdobou s rostlinnými motivy. Na f.61b-63b provedena ještě rámová 

ornamentální výzdoba, ale tyto i další již nevyzdobené listy zůstaly prázdné. Desky 

pergamenové, starší než modlitby. na obou vytlačen erb rozpůlený. 

Rukopis, který pochází z Chotěbořska ( na f.69b znát ještě tužkou N.Ves ( Nová Ves u 

Chotěboře)) byl vystaven na Národopisné výstavě v Praze r. 1895. Dar ing. Karla Turka 

z Vršovic, Ruská 48, dne 1.4.1952. 

590-52 
 
IV H 75 
Eckartshausen, Karl von : Bůh jest neičistčj láska, Katolické Modlitby, w němž se 
wynacházy rozličné Modlytby rannj, wečernj, při Mssi swaté, před y po Spowědi a 
Přigimánj a Letanie. 
ll.46; XVIII/2; lidový anonymní přepis oblíbených svou dobou modliteb Karla z 
Eckarthausenu, člena a archiváře Akademie v Mnichově, osvícence a mystika 
(†1803).  Jeho modlitby přeložil m.j. Thám. 
Bůh jest neičistčj láska, Katolické Modlitby, w němž se wynacházy rozličné Modlytby rannj, 

wečernj, při Mssi swaté, před y po Spowědi a Přigimánj a Letanie. 

1b Modlitby Rannj. Když ráno procytneš x 46b Matku k op(a)ttrowanj ti zanechal. 

Rkp.; pap.; ll.46; XVIII2; 10 x 15 cm; frakt., kurs.; pův.kž. Lidový anonymní přepis 

oblíbených svou dobou modliteb Karla z Eckarthausenu, člena a archiváře Akademie 

v Mnichově, osvícence a mystika (  1803 ). Jeho modlitby, přeložené m.j. Thámem, byly 

s oblibou v obrození vydávány znovu a znovu tiskem. S lidovými barevnými malovánkami 

s rostlinnými motivy. Také tituly kapitol provedeny frakturou a barevně. Jazyk modliteb 

prozrazuje jisté vzdělání. Torso, konec modliteb chybí. Desky s tlačenou barokní výzdobou. 

Koupí od Karla Procházky v Praze-Břevnově, Na zástřelu 95, dne 13.1.1951. 

4884/51  

 
IV H 76 
Modlitební knížka. 
ll.128; 1773; na přídeští rodinné záznamy Tato nowem wazana knisska naleži 
Wogtechowi Daussowi Heynowckemu Numero 31ho Roku 1851.....  Vzadu vložena 
osmilistová Modlitba k Swate Matce Monice. 
Modlitební knížka. 

1a Ranny Pobožnost. Piseň. Probuď se Duchu můj x 128b. Pržypraweny w Nebesich žiwot 

Wgečny. 

Rkp.; pap.; ll. 128; 1773; 10,3 x 15,5 cm; kurs.; kž. K datování srovn. na fol. 106a Cesta 

Křižowa, Wsstipena, Neynowe Letta Pannie 1773 tu Nediely po Neysladssym gmenu Geziss 

dne 24 Miesicze Ledna Pro spaseny wssech dussy a Wzswobozeny dussy W ocžisczy Jo: An: 

Pro[chaska]. Na fol. 83b Ga Jann Prochaska mam mau hodinku dne 28ho Ledna od 8mi až do 

9ti Hodiny Rano. Na přídeští rodinné záznamy Tato nowem wazana knisska naleži 

Wogtechowi Daussowi Heynowckomu Numero 31ho Roku 1851. [Jinou rukou] zemřel dne 

6ho Czerwence 1873. Tatinek umřel Roku 1873 w mnesici 6ho Czerwen. Maminka 1876 tiho 

29. Prosince a Strýček Černi 1875ho 5 Řijna. 30ho Ledna umřela Sestřenice Sudečke 1884. 

Bez výzdoby, jen jednotlivá zastavení křížové cesty označována rumělkou. Vzadu vložena 8-

listová Modlitba k Swate Matce Monice. 

Koupí v antikvariátu Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 2. září 1952. 



K 603/52 
 

SX IV H 77 
FX 182 
TX Modlitby katolické 
5a Díkůw Czyněni zaopatrowanj nocžnj x 252a pokani za hrzichy doprowodila. Amen. 

Rkp.;pap.;11.252; XVIII2 ; 10,3 x 16,2 cm; frakt., kurs.; kž. Obsáhlé lidové modlitby s řadou 

modliteb k sv. Václavu, Ludmile a ostatním českým světcům. Titulky provedeny frakturou a 

rumělkou, text ostatní kurzívou. na fol.65a připsán rodinný zápis 1832 se narodila Maryge 

Ražkowa 24. ledna, na fol.139b Ro: 1804 d.6.Febru. narozeny kmotr Hrdina 1.gmeno Giržy a 

druhy Frantissek a tatik geho Toho mnesicze zwrch menowaniho d.7 Febru. odessel do wogny 

rodilj z Kissperku. Na fol.1a zápis z první pol.XIX stol. tužkou „ Tito modlytby naležeg 

Matiegowy Nowakowy z Rosycz od Parduwic ( sic!) Rychtaržowy“ Desky mají jednoduchou 

tlačenou barokní výzdobou, na přední desce zlacený křížek. Koupí v antikvariátu Orbis 

v Praze I,Karlova 2, dne 2.9.1952. 

K 606/52 

 
IV H 78 
Knisska gedna welmy užitecžna O samich zelinach aneb ginssich Rozlicznich Bilin k 
užitku zdrawy aneb ginssichc neduch sau tuto k nalezeny. Patřili mnie Kapralowy 
Wenzlowy Erbenowj psana dne 12teho Jullij 806. 
ll.51; 1806; v přední části rukopisu jsou lidové lékařské předpisy, ale nejcennější 
částí rukopisu jsou české i německé písně na dalších listech rukopisu obsažené. 
Knisska gedna welmy užitecžna O samich zelinach aneb ginssich Rozlicznich Bilin k užitku 

zdrawy aneb ginssichc neduch sau tuto k nalezeny. Patřili mnie Kapralowy Wenzlowy 

Erbenowj psana dne 12teho Jullij 806. 

1b IIII Vers: Ich setze mich neben Sie so nette x 51b abi ge wgediel k cžemu potřebowaty. 

Rkp.; pap.; ll.51; 1806; 7,5 x 13,5 cm; kurs.; perg. Obsah rukopisů je smíšeného druhu. 

V přední části jsou lidové lékařské předpisy, ale  nejcennější částí rukopisu jsou české i 

německé písně na dalších listech rukopisu obsažené. Jsou zde některé písně jinak neznámé. 

Příbuzenství kaprála Václava Erbena s básníkem Karlem Jaromírem Erbenem, které 

předpokládal dárce, se mi z dosavadní literatury nepodařilo zjistiti. 

Dar Julia Janče z Prahy – Strašnic dne 14. února 1953. 

3452-53 

 
 
IV H 79 
Cwičenj k Pobožnosti z Modliteb Cyrkewnjch sepsane. Od mně Frantisska Matury, 
toho Času naslednjho Učjtele A.D.1792. Descr. die 21  7br. 
ll.96; 1792; lidové modlitby 
Cwičenj k Pobožnosti z Modliteb Cyrkewnjch sepsane. Od mně Frantisska Matury, toho Času 

naslednjho Učjtele A.D.1792. Descr. die 21 7br. 

4a We Gmenu Otce y Syna y Ducha Sw. x 95a nebudu na Wěky zahanben. Amen. 

Rkp.; pap.; ll.96; 1792; 10,2 x 16,2 cm; kurs.; kž. Lidové modlitby s jednoduchou výzdobou 

názvů modliteb a počátků odstavců, provedenou rumělkou. Původní vazba s tlačenou barokní 

výzdobou. Na fol.2a označení KJO 4983, na přídeští Ex libris K.J.Obrátil 

Dar řed. Karla Jar. Obrátila z Prahy-Košíř dne 17.11.1943. 

9521-43 

 

SX IV H 80a, b 



FX 182 
TX Modlitby 
la Modlitby Ranni, kdiž rano ze sna proczytness x 95b milowati na wěky, amen.  

Rkp.; pap.; ff. 102; XVIII2 ; 10,5 x 17 cm; got. kurs.; pův. t. Původní paginace od 1 do 181. 

Na ni navazují na fol.91b - 95b modlitby připsané jinou o něco pozdější rukou. Mezi pag.12 - 

13 vložena mědirytina Madonny z kapucínského kostela na Hradčanech, kterou podle kresby 

P. Ivana Ca. ryla Catharina Klaubern v 18. stol. Samostatně vloženy psané modlitby Te Deum 

La(u)damus a 2 mědirytiny sv.Františka z Assisi od Müllera, snad Karla, který v Praze 

působil v 18. stol. a mezi jehož díly uvádí Dlabač právě sv. Františka, a blah. Bernarda 

z Corlionu od G. arnolda, žijícího pravděpodobně v Praze, jak dokazuje označení G. Arnold 

Sc.Pr. 1/. 

Dar Vlasty Mastníkové z Prahy - Dejvic, Šolinova 7, 3.1.1957 

53/57 

 
 

1 / Knihař při vazbě rukopisu svázal tuto část za nepřítomnosti referenta samostatně, takže 

nyní tvoří /od srpna 1957 / rukopisnou jednotku sign. IV H 80a 

 
SX IV H 81 
FX 182 
TX Modlitby lidové 
1a/25/ ho strachem saudu sweho a wzbud x 111/46a/ pozdrawenj angelske nyní 
wykonam. Amen. 
Rkp.; pap.; ff.47; XVIII2 ; 9,8 x 15,2 cm; got. kurs.; pkž. Torso lidových modliteb 
z konce 18. stol. s původní paginací od 25 do 114. Pěkné lidové malovánky 
s použitím hlavně rostlinných motivů v titulech a začátcích modliteb. 
Koupí od Otakara Beneše z Prahy 14, Kischova 3, dne 23.1.1957. 
758/57 
 
SX IV H 82 
FX 1806 
TX Modlitby 
4a Modlitba Rannj. We Gmenu Otce y Syna x 83b tebe Ctili a welebili. Wssecknu 
nadegi. 
Rkp.; pap.; ff.83; 1806; 11 x 17,8 cm; got. kurs.; pův. kž. Fol.15 
/str.22/,35/str.58/,47/str.80/,66/str.116/,71/str.125/ rytiny pražského rytce Jana 
Balzera / 1738 - 1799 /. Fol.83 /str.148/ připsána neúplná modlitba později jinou 
rukou. Jednoduchá empírová vazba, na přední desce vytlačeny iniciály M P 1806. 
Koupí od pí. A. Moudré z Prahy XVI-Smíchova, Ostrovského 28, 12.6.1957. 
4647/57  
 
SX IV H 83 
FX pol. 19. st. 
TX Písně české. 
2a Na Marianku. 1. Marianka ach to je X 51a Rekni, zda ráda mě más. 

Rkp.; pap.; pol 19. stol.; 68 ff.; 17x11 cm; lat., kurs.; pkž. Na přídeští pozdější přípis Písně a 

říkánky naší milé babičky Marie Vintrychové, rozené Šťastné, selky a mlynářky v Kovárech. 

Naroz. 9. I. 1828 v Letkách No. 7, zemř. 13. XI. 1883 v Kovárech No. 3. Na hřbetě vyzlacen 

titul Písně České a monogram M. Št. Rukopis obsahuje různé lidové písně milostné, z nich 

některé jinak neznámé. Původ z poloviny 19.s tol. dokazuje kromě monogramu dívčího jména 



majitelky před provdáním na hřbetě též charakteristické verše písně Na Marianku na f. 2b; 

opčínající slovy marianka - ach to je dewčw! To je Češka upřímná… 

Koupí od vnuka původní majitelky Viléma Vintrycha z Prahy 2, Jaromírova 25, dne 13. října 

1958. 

4783/58 

 
X 1268 
SX V A 1 
FX XIX.1 ll. 7. 24 x 40 cm. 
TX F. B. Štěpnička. Přeoděná Iliada. Zpěv čtvrtý. 
PX Srv. ruk. II A 5. 
 
X 1269 
SX V A 2 
FX 1844. str. 140. 22 x 36 cm. 
TX Jos. Chmela. Kornelia Neposa životy výtečných vůdcův polních. 
PX Censurováno, ale nevyšlo. Srov. A. Truhlář v ČČM 1882, 362. 
 
X 1270 
SX V A 3 
FX XIX.2 ll. 12. 21 x 36 cm. 
TX [Mickiewicz]: (Gr.) Lilie. Ballada z nár. pověsti. Paní Tvardovská. 
SX – V A 3 

TX – Lilie 

VX – Ballada z národní pověsti. 

ff. 8 

TX – Paní Tvardovská. 

VX – Ballada. 

ff. 4 

 
X 1271 
SX V A 4 
FX 1823. str. 196. 21 x 36 cm, brož. 
TX Ant. Hye - J. A. Dunder. Kniha o navedení. 
PX Čili obšírné poukázání, všechny ... vyučování a učitelského stavu nařízení 
vykonávati. 1823. 
 
X 1272 
SX V A 5 
FX 1826. ll. 131. 20 x 36 cm. 
TX J. A. Dunder. Přepis nálezů pražského soudu apelačního z 2. pol. XVI. stol. 
PX Sbírka náležela M. Janu Brněnskému, prokurátorovi v Táboře, Dundrem 
přepsána v Hlinsku 1826 a darována 5. XII. 1829. 
 
X 1273 
SX V A 6 
FX 1862-3. 24 x 38 cm, brož. 
TX J. A. Dunder. Slovník hospodářských a právnických názvů. 
PX Dar autorův 24. VI. 1872. 
 



X 1274 
SX V A 7 
FX 1855. str. 83. 23 x 36 cm. 
TX Shekespeare - J. J. Kolár. Makbeth. 
PX Vyšlo v matičním vydání 1855. 
 
X 1275 
SX V A 8 
FX pol. XIX. 22 x 36 cm, vaz. pův. 
TX Vojt. Hněvkovský. Výpisky hlavně z farních pamětnic. 
PX Dar M. Hamerníkové 1892. 
 
X 1276 
SX V A 9 
FX ok. 1840. ll. 39. 22 x 36 cm. 
TX (Fr. Svoboda). Překlad kroniky Kosmovy. 
PX Po r. 1073. Dar J. B. Pichla 29. XI. 1872. 
 
X 1277 
SX V A 10 
FX pol. XIX. 22 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Vojt. Hněvkovský. Náčrtky ke kázáním. 
PX Dar jako č. 1275. 
 
X 1278 
SX V A 11 
FX 1848. ll. 124. 23 x 35 cm. 
TX J. A. Dunder. Přepis cestopisu M. Polova zv. Milion. 
PX S věcnými poznámkami. Měl vydati Hanka (Tieftrunk 116). Dar České Matice 25. 
I. 1871. 
 
X 1279 
SX V A 12 
FX XIX.2 ll. 194. 22 x 36 cm, vaz. pův. 
TX Přepis olomúckého sborníku traktátů P. Chelčického. 
PX Poslední popis sborníku v Jagičově úvodě k petrohradskému vydání Siti (1893) 
XV-XXIV. Zde vydána Replika proti Biskupcovi, ostatek vydal J. Karásek v Comeniu 
III. (1891-2). Nákladem musejním 1870. 
 
X 1280 
SX V A 13 (4 C 7 β) 
FX 1754 a d. str. 508. 22 x 34 cm, vaz. pův. 
TX Peter Swieteczky. Lékařsko-hospodářský sborník. 
PX Název německý: Allerhand ausgeprobierte ... Arcana, Geheimnussen, Hand- und 
Kunsstgriffe, auch andere Vortheile in allerhand dingen, zusammen gesuchet und 
geschrieben ... von mir P- S-. Na tit. l. zápis o smrti autorově r. 1788 v Třeboni. O 
něm Fr. Mareš v ČČM 1879. 424, o knize Č. Zíbrt v Osvětě 1918, 170. Dar účetního 
rady Jos. Schürera z Vídně 21. X. 1875. 
 
X 1281 



SX V A 14 (6 B 12) 
FX 1759/63. ll. 103. 21 x 33 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Ferdinanda III. Deklaratí a novellae. 
PX Přepis třebechovického radního Jak. Ben. Severa. Na l. 89-100 městská 
instrukce o 12. čl., pak apatéka domácí. Dar Jos. L. Zieglera 1823 (K 2, 54). 
 
X 1282 
SX V A 15 
FX 1862. ll. 71. 22 x 35 cm. 
TX Lev Fr. Saska. Skladba jazyka řeckého. 
PX Dar vdovy Al. Saskové 1. II. 1894. 
 
X 1283 
SX V A 16 
FX 1879. str. 46. 23 x 34 cm. 
TX Ferd. Menčík. Knížky o hře šachové. 
PX Vydal 1879 v Památkách st. literatury české VI. 
 
X 1284 
SX V A 17 
FX XVII/XVIII ll. 188. 20 x 33 cm. n. č. ch. i m. váz. 
TX Rorate. 
 
X 1285 
SX V A 18 
FX 1785. ll. 89. 22 x 33.5 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Rorate 
VX neb veselí a radostní spěvové adventní ... sepsané k pobožnému užívání pí. 
Anny Kořínkovy, sausedy a měštěnínky Kralohradecký, ode mně Jana Karla Fr. 
Wallenty v r. 1785. 
PX S imprimatur z r. 1819 asi pro hradeckého děkana Josefa Čeňka z Vartenberka. 
Dar A. Rybičky 1. V. 1879. 
 
X 1286 
SX V A 19 (3 D 4, 368) 
FX XVII. ll. 262. 20 x 33 cm, vazba st. 
TX Vil. Slavata. První dva díly Historického spisování. 
PX Název jeho v ruk. II B 5, jenž jest, zdá se, výtahem z něho a s nímž má společný i 
přídavek o vpádě pasovském (l. 258/62); o jeho vydání viz tam. 
De regno Bohemiae memorabilia od časů dwau z okna wyhozených. 
 
X 1287 
SX V A 20 (364) 
FX XVI/XVII. ll. 105. 23 x 32.5 cm, s miniat. 
TX Kancionál slánský. 
PX Introity a kyriamina n. ch. č. s příslušnými celoročními písněmi n. m. b. Z chrámu 
sv. Gotharda (l. 105'). Není to slánský graduál, na jehož dárce psal báseň M. Kolín 
(F. Menčík, Dopisy m. M. Kolína z Chotěřiny a jeho přátel (1914) 23). 
 
X 1288 



SX V A 21 
 
FX 1883. str. 30. 20 x 33 cm. 
TX Fr. V. Sasinek. Slovenský lekár na zač. XVI. storočia. 
PX Výpisky z ruk. IV D 31. Dar Sasinkův 22. II. 1883. 
 
X 1289 
SX V A 22 
FX 1894. ll. 282. 20.5 x 33 cm, s fotogr. a inic. 
TX Jos. Cvrček. Přepis pařížského sborníku štítenského a Chelčického. 
PX Obsah a popis Anněnkovův v ČČM 1885. 396-402, 1882. 283-4. Srv. přepis 
Staňkův v č. 551. Pořízeno nákladem musejním. 
 
X 1290 
SX V A 23 (1 C 7, 214) 
FX 1570-1. ll. 522. 20.5 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Beneš Optát. Postila na epištoly Pavlovy. 
VX Ve jméno Páně amen. Nádoba zvolená mně on jest ... V P. Ježíši Krystu x (Žid. 
XIII) vše jeden pán bůh, amen. 
PX Psal 1570-1 Václav Zima na N. M. Pražském. Na konci monogram J. Z. L. 
Rozbor díla od F. Hrejsy v ČČH 1915, 179-97; srv. též jeho článek o Optátovi v ČMM 
1917, 291 a d. o druhém ruk. díla univ. ruk. XVII E 21 Jungmann IV, 1505. Dar 
budějovického profesota M. Schönbecka 28. III. 1834. 
SX – V A 23 

TX – Epištoly Sw. Pawla s wykladem. 

XVI. st. 

 
X 1291 
SX V A 24 
FX XVIII.1 str. 12. 20.5 x 33 cm, váz. 
TX J. A. Komenský. Paradisus ecclesiae renascentis. 
PX Předmluva k české didaktice. Poslední vydání i popis a o původu viz při ruk. II B 
8. Prof. Josef Hendrich: Příspěvky ke studiu Kom. Sborn. filos. fak. univ. Komen. v 
Bratislavě. Roč. V. Čís. 49 (1927), str. 3-4, prokázal že předmluva je samost. 
úvodem, nikoliv "věnování nár. českému", jak se dosud myslilo, k Didaktice. 
PX Sem vlepen r. 1970 dolní lístek ze zadní strany titulního listu Komenského 
Didaktiky (II B 8), který sem obsahově patří. 
 
X 1292 
SX V A 25 
FX ok. 1800. ll. 16. 21 x 33 cm. 
TX Český slovníček s doplňky J. Dobrovského. 
PX Z Dobrovského. 
 
X 1293 
SX V A 26 
FX ok. 1862. ll. 13. 21 x 34 cm. 
TX A. J. Vrťátko. Apolon Tyrský. 
PX Vydání vyšlo v ČČM 1863, 270 a d. 
 
X 1294 



SX V A 27 
FX 1868. str. 123. 20 x 33.5 cm, seš. 
TX Jos. Vl. a Fr. Dobr. Kamarýt. Rýmované propovědi nábožnosti, mravnosti a 
moudrosti. 
PX Třetí vydání, jež s názvem Poměnky vydal J. Fr. Zítek 1898. Dar J. V. Nováka 17. 
VII. 1896. 
 
X 1295 
SX V A 28 
FX 1896. ll. 11. 21 x 34 cm. 
TX Jan Řezníček. Vzpomínky na válku r. 1866. 
PX Dar bratra dr. Václava Řezníčka, pro něhož psány, 26. IV. 1897. 
 
SX V A 29 
FX XIX 
TX Jos. Smola. Chození za Řehoře 
 
X 1297 
SX V A 30 
FX XIX.2 ll. 9. 23 x 34 cm. 
TX F. J. Zoubek. Drobnosti místopisné. 
PX Jsou to: Bráškov a Kyšice, Únhošť, Přítočno, Přivázán článek kn. E. V. Řičáka: 
Vícov, kostel u Přeštic. Z Zoubkových. 
XIX. st. fol. IV. 
 
X 1298 
SX V A 31 
FX XIX.2 ll. 14. 22 x 34.5 cm. 
TX J. D. Zelenka. Ježíš na Kalvarii. 
PX Vlaský a český text recitativův oratoria. Dar J. Srba-Debrnova 10. VII. 1898. 
 
X 1299 
SX V A 32 
FX 1895. ll. 5. 21 x 34 cm. 
TX Jos. Kadleček. Životopis Jana Plhy. 
PX Pro Museum napsáno nástupcem Plhovým v ředitelství školy v Kynšperku 13. II. 
1896. 
SX – V A 32 

TX – Plhy Jana Životopis. Napsal Jos. Kadleček. 

Kyšperk 1895, ff. 5 

 
X 1300 
SX V A 33 
FX XIX.2 ll. 13. 21.5 x 34.5 cm. 
TX G. S. L. Mravové. 
PX Neumělé veršování. 
 
X 1301 
SX V A 34 
FX XIX.2 ll. 34, 28, 20, 34, 35. 21 x 34 cm. 
TX Jos. Jireček. Přepisy tisků starých her divadelních. 



VX I. (Hans Sachsova) Komedie česká o ctně a šlechetné vdově Judith a o 
Holofernovi, hajtmanu krále Nabuchodonosora. Od Mik. Vávry Litomyšlského a z 
německé řeči v českú přeložena. U Jiřího Nygrina l. (1605). 
VX II. Komedya nová o vdově ... Kn. Pavla Kyrmezerského. V Litomyšli 1574. 
VX III. Pavla Kyrmezera komedie o Tobiášovi. V Olomouci 1581. 
VX IV. Historia duchovní o Samsonovi. 1608 u Dan. Sedlčanského. 
VX V. Jan Záhrobský. Héli, komedya nová česká. 1582. O spise posledně K. 
Svoboda ČČM 1917, 21-5. 
PX Je to chystaný druhý svazek Staročeských divadelních her (I. Vyšel 1878) pro 
matiční Památky st. lit. čes. Dar. K. Jirečka z pozůstalosti otcovy 13. I. 1896. 
 
X 1302 
SX V A 35 
FX 1848-76 svaz. 5. 22 x 36 cm, váz. 
TX F. Palacký. Dějiny národu českého. 
PX V díle II. nejprve 2. vyd., potom od str. 395 koncepty či dodatky k dílu IV, sv. 1, 
posléze pak cizí překlad něm. znění 1. vydání. Podobné koncepty u dílu V. Ostatek 
uložen v oddělení pozůstalostí. Dar pí. M. Červinkové-Riegrové 1894. 
SX – V A 35 

TX – Palacký Fr.: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. 

Praha 1848, díl I. 1., 2., II. 1.,2., III. 1.,2., IV. 1., V. 1.,2., vol. 6. 

PX – Něm. Vyd. VI A 19. 

 
X 1303 
SX V A 36 
FX 1826-9. ll. 358. 23 x 37 cm, váz. 
TX F. Palacký. Materiál k vydání Starých letopisů českých. 
PX Vedle výpisův a přepisů Palackého i přepis textu O (z ruk. V E 89), opravovaný 
Jos. Dobrovským. Dar Učené společnosti, jež dílo 1830 vydala a poctila cenou, 24. 
V. 1897. 
SX – V A 36 

TX – Palacký Fr.: Ad scriptores rerum bohemicarum. III. 

Prag 1828 

PX – Česky. 

 
X 1304 
SX V A 37 
FX poč. XIX. 25 x 37 cm, v deskách. 
TX (J. Jos.) Klauserovskýho Pokladu staré češtiny díl. I. 
PX O tomto Klauserově zpracování slovníku Rosova Jireček I, 348. Z Neuberských. 
 
X 1305 
SX V A 38 
FX XVIII/XIX. ll. 8, 26. 23 x 36 cm, v deskách. 
TX M. W. K(ramerius). Výpisky z Ondřeje Klatovského Knížky v českém a německém 
jazyce složené. 
PX Jungmann IV, 22. 
 
X 1306 
SX V A 39 
FX perg. 1720. ll. 4. 29.5 x 36.6 cm, pův. vaz. 



TX Potvrzení artikulů cechu mlynářského, pekařského a perníkářského na panství 
brtnickém hrabětem Ant. Rom. z Collaltu a s. Salvatore. V Trhové Brtnici 1720. 
PX Koupeno 18. IX. 1906. 
 
X 1307 
SX V A 40 
FX ok. 1795. 26 x 39 cm, ve st. deskách. 
TX F. M. Pelcl. Knihopis české literatury. 
PX Chronologický seznam českých tisků po r. 1798 s rejstříkem. Přiloženo devět 
katalogů (hlavně z Mikulova) z pozůstalosti J. Dobrovského. 
SX – V A 40 

TX – Pelzel, Martin: böhmische Literatur. 

autogr. 

PX – Add: Catalogus librorum bibliothecae Schaffgotschianae, quam Pragaeemi 1780 Joa. Heidel. 

 
X 1308 
SX V A 41 
FX XVIII. ll. 6. 21.5 x 37 cm. 
TX Přepis zprávy o korunovaci krále Rudolfa II. r. 1575. 
PX Tištěna ve Sněmech IV, 258 a d. 
Pravdivé Poznamenání, jaký jest se proces při korunování J. M. C. Rudolfa, krále 
českého, l. 1575 ve čtvrtek na den sv. Matouše, 22. dne měsíce Septembris 
zachoval. fol. VI. 
 
X 1309 
SX V A 42 
FX ok. 1880. str. 430. 21 x 34 cm. 
TX Jan Krejčí. Geologie Europy s ohledem na ostatní pevniny. 
PX Přiložen svitek dodatků ke Geologii z r. 1877. Dar vdovy Aloisie 7. V. 1907. 
 
X 1310 
SX V A 43 
FX ok. 1855. str. 26. 23 x 37 cm. 
TX A. Rybička. Pomůcky k českému životopisnému slovníku. 
PX Vyšly v ČČM 1856 III, 82, Živě 1856 a 61 a v Blahověstu a Lumíru 1856. 
 
X 1311 
SX V A 44 
FX ok. 1868. str. 455, 430. 25 x 39.5 cm, dva svaz. váz. 
TX Edv. Pelhřimovský ryt. z. Greifenfelsu. Paměti m. Úpice nad M. 
PX Dar V. Řezníčka 4. XI. 1908. 
SX – V A 44 

TX – Pelhřímovský ryt. z Greifenfelsu, Edv.: Dějiny m. Úpice. 

(Úpice 1889), díl I., pp. 455, díl II., pp. 430 + index jmen pp. 19 

 
X 1312 - Ausgeschieden. Praes. Z. 2060/42 
SX V A 45 
FX 1825-1910. 23.5 x 38 cm, vaz. st. 
TX Pamětní kniha kaple na Zvíčině. 
PX Dar Monsign. Albína Seidela, faráře brusnického, 5. XII. 1911. 
PX 2. díl uložen ve Dvoře králové v Klubu českých turistů (zač. rokem 1899) 



 
SX  V A 46 
FX 1874 
TX Šubert, Ant.: Upomínka na pány z Adlaru. 
 
SX V A 47 
FX 1916 
TX Zjevení sv. Jana theologa. 
Pap., 1916, I + 23 ff, rozměry: 32,5 x 25 cm, bez vazby, vloženo do papírových desek 

s tkanicemi. 

Česky 

Písmo: kaligrafická kreslená humanistická majuskula 

Výzdoba bohatá, jde vlastně o kolorované perokresby, jež jsou textem pouze doplněny. Na 

každé straně apokalyptický výjev, často v lunetě. Výzdoba je doplněna ornamentální 

rostlinnou výzdobou. 

Provenienční záznam: Na přední desce humanistickou kurzívou autorův zápis Zjevení svatého 

Jana theologa. Kapitola 1. – 22. Ilustroval F. Salvátor Novák. Věnováno milující duši mé 

ženy. Bruck a/Mur, 5. 5. 1916. 

Obsah: Apokalypsa, text je organizován kolem centrálních obrazových výjevů. 

Přír. č. II-3627/82 

Ze staré zásoby 

Vide: Zjevení sv. Jana Theologa 

 
X 1313 
SX V B 1 (3 D 18, 492) 
FX XVI/XVII. ll. 162. 25 x 32 cm, vaz. nová. 
TX M. Šimon Plachý z Třebnice. Paměti Plzeňské. 
PX Autograf, vydaný Jos. Strnadem 1883 v Pramenech a příspěvcích k dějinám kr. 
m. Plzně I. O osudech knihy úvod XVII/XVIII. Dar. V. Sedláčka 10. I. 1824 (K 2,44). 
SX – V B 1 

TX – (Plachý Šimon) Chronika Města Plzně. 

Plzeň 1609 

 
X 1314 
SX V B 2 (23 C 7) 
FX 1684. ll. 425. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Viktorin Kornel ze Všehrd. Knihy devatery. 
PX Znění vladislavovské. Přepsáno z ex. u. m. p. Gervasiusa a Gillen v Praze l. P. 
1684. 
 
X 1315 
SX V B 3 (2 F 11, 357) 
FX 1605. ll. 410. 21 x 31 cm, s inic., vaz. pův. 
TX (Jan Kapito). Postyla I. 
PX Přepis tisku (Jungmann IV, 1553) z r. 1605. Na přídeští: L. 1622 v sob. před 
masopustní nedělí kaupil sem tuto knihu, poznavše ji, čí jest rukau psána, od Jac. 
Bavorovinusa, rectora Bechyňského, v Tejně nad Vlt. v domě p. Václava 
Podmanického. Bohuslav N. z Gros. Druhý díl je chován v zem. archivě v Brně. Ze 
Stentzschových. 
Brodský, s. 60 
 



X 1316 
SX V B 4 (23 C 18) 
FX XVII/XVIII. ll. 286. 20 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Obnovené zřízení zemské. 
 
X 1317 
SX V B 5 
FX XVI.1 ll. VII, 375. 21 x 31 cm, n. č. ch., vaz. nová. 
TX Husitský graduál. 
VX Originarium missae (l. 67/75 více hlasy) l. 1-75 s dodatky po 80 z r. 1549 od G. S. 
B., zimní proprium de tempore 82-118' s dodatkem oficia posvícenského po 125, 
rorátní prosy vánoční, proprium de sanctis (Husův svátek 223/5') a commune 126-
245, sváteční prosy (s dodatky jiných menších částí) 251-331, patriamina 
(nedopsaná) 332/45, antifony, zpívané před rorate, 345'-50', rejstřík po 345, posléze 
dodatky prós z 1539 n. b. a m. po 365. M. P. S.-ovy dodatky z 1550/5 l. I-IV. 
(napřed), 246/50. 366/75 (375' podpis J. S. S.) 
 
X 1318 
SX V B 6 
FX XIX. ll. 220. 21 x 31 cm. 
TX (K. Mensinsger-Týnský). Vlasko-frc.-něm.-angl.-rus.-pol.-český 
slovník. 
PX Spořádán věcně. Dar V. J. Rotta 23. III. 1877. 
 
X 1319 
SX V B 7 (2 F 16) 
FX 1580. ll. 3, 107. 21 x 31.5 cm, vaz. nová. 
TX Valentin Šchubar Landškraunský. Písně na evangelia a epištoly nedělní i 
památek jinejch křestianských. 
PX Přepis vydání z r. 1578 pro Louny podle lat. epigramu přepisovatelova. Dar V. 
Hanky 31. XII. 1825 (K 2,225). 
 
X 1320 
SX V B 8 
FX XVI ll. 123. 19.5 x 31.5 cm, s inic. n. č. ch., vaz nová. 
TX Pašije. 
PX Začátek utržen, l. 84/92' o něco mladší rukou Pláč Jeremiášův a písně o 
umučení. Dar A. Martínka ml. 30. XII. 1851. 
Brodský, s. 61 
SX – V B 8 

TX – Pašije. 

XVII. a XVIII. st. 

 
X 1321 
SX V B 9 
FX 1648. ll. 11. 19 x 31 cm. 
TX (Krištof Bernard Skrbenský.) O brusérně jazyka. 
PX Aneb ohnivej kule světa tento extract jěst vzat a tuto vypsán ode mně C. B. S. l. 
P. 1648. Dopsáno v bř. 1649. Na str. 22. začínají výpisky z Cosmografie české 
(Münsterovy). Srov. č. 831. Snad podle Plachého překladů z Drexelia. Jungmann (V 
488 a 492). Koupeno 1866. 



 
X 1322 
SX V B 10 (6 A 10 β) 
FX XVII. ll. 388. 19 x 30 cm, vaz. nová. 
TX Obnovené zřízení zemské s deklaratoriemi. 
PX Od l. 360 i Narovnání o hory a kovy se smlouvou svatováclavskou z tisku z 1627. 
Doplňováno a poznámkováno (srv. zvl. l. 43). V XVII. st. majetkem J. Bernarda 
Jestřibského z Risemburka, od jeho potomka Petra Pavla r. 1700 dostal Fr. Ant. 
Novotný, kutnohorský měšťan Mich. Gassenbauer daroval pak lyceu v XIX. stol. Z 
pozůstalosti Šafaříkovy. 
 
X 1323 
SX V B 11 
FX 1875. str. 34. 23 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX A. H. Wratislaw. Přepis Dalimila cambridgeského. 
PX Srv. úvod akademického vydání Mourkova 1892. Dar přepisovatelův 1875. 
 
X 1324 
SX V B 12 
FX XVI. str. 317. 21 x 30 cm, st. vazba opr. 
TX Lékařský sborník. XVI. stol. 
VX 1-119. Jádro lékařské. Ve jméno sv. a nerozdílné Trojice ... Jsa napomenut od 
svého úmyslu, pro lidský prospěch a navrácení k zdraví sepsal sem knihy tyto ... 
Sluší znamenati každému, žě bolení hlavy z rozličných příčin pochází x (kdo má 
rozsedliny) posypejž sobě mezi prsty. 
VX 119-21. O moci dubového mejlí. Já Ippocras, největší mistr x tiem prachem.(= 
ruk. II H 38, 172-4 .) 
VX 121-46. Toto naučení sú mistra Křišťana a velmi užitečné ke zdraví navrácení. 
Nejprve o střipové hlavě. Protož tomu vař slez x (mast červená takto se dělati má) 
bukvici, řepíček. 
VX 148-54. Lékařství proti psa vzteklého ukúšení, proti hlízám, správa a lékařství, 
kterak se máš zachovati ve zdraví. (=ruk. II H 38, 158'-66'.) 
VX 155-6. Pilule tyto z hlavy táhnau a žaludek napravují. Vezmi hořec x (proti morní 
bolesti opět) V nebo VI krápějí pij. 
VX 156-61. O pauštění krve (=ruk. I F 11, str. 266-79). 
VX 161-2. 146-8. M. Bartoloměje o podstatě lidské (=týž ruk. 291 až 5, jen 3 kap.). 
VX 162-78. Dodatky k Jádru (=týž ruk. 28-41, 49-76). 
VX 178-208. Lékařství proti tváři pihavé, proti té nemoci, ješto slove neroď se 
dotýkati mně, proti všem nemocem, kteréž bývají v hrdle i také svrchu, a proti žábě v 
hrdle, proti štkavce, proti nemocem prsí a těškosti, proti veliké nemoci sv. Valentina a 
proti padúcí nemoci, proti zezžení ohně a spálení, proti rozličným nemocem, lékařství 
na rány a krev staviti v ráně. Jsou to buď části z Jádra nebo dodatky, většinou vyšlé 
ve vydání 1543, v t. zv. Lékařských knížkách mistra Křišťana. 
VX 208-36. 38-41. O rozličných mastech (uv. ruk. 255 a d., zde však proloženo 
odstavci Jádra). 
VX 236-7. Slušné jest věděti, žě každého měsíce jest několik dní nešťastných nebo 
vyvržených. Leden má V dní x nebo by zabití neušel. 
VX 249. Recepta pilularum sacerdotis Nicolai. Opercio earum. 
VX 250-77. Knihy o rozličných vodách. Přepis tisku (Jungmann IV, 847). 



PX Na tit. l. něm. ex libris prachatického měšťana Jos. Millpergera z XVIII. st., na str. 
308 synův zápisek o smrti Václ. Mirány-a z 1844. Od nich jest asi většina dodatků po 
celé knize. Dar královédvorského učitele B. Nechvíle 22. II. 1881. 
 
X 1325 
SX V B 13 
FX 1642. ll. 77. 21 x 31 cm, vaz. nová. 
TX Deklaratí et novelly na obnovené zřízení zemské. 
PX L. 72-7. Instruktí a poručení našim raddám a kr. úředníkům Pražským menším při 
našich kr. dskách zemských. 
 
X 1326 
SX V B 14 
FX XVIII/XIX, ll 21. 19.5 x 32 cm, vaz. st. 
TX Pašije Matoušova a Janova. 
PX Dar Fr. Bouze, řed. kůru, 1872. 
SX – V B 14 

TX – Pašije dle čtyr Evangelistů. 

XVIII. st. 

PX – Dar. Bonz Fr. 1872. 

 
X 1327 
SX V B 15 
FX ok. 1735. ll. 45. 20 x 30.5 cm. 
TX Katolické nedělní písně na celý rok. 1735. 
VX Neděle I. adv. Když vidíš hrozná znamení x (l.35) ať tě věčně chválím s nimi. Ao. 
1735 Martin Cundrat. 
PX Dodatky z části (od l. 39) z r. 1757. Nenotováno. Dar řídícího Ad. Müllera 25. VI. 
1895. 
SX – V B 15 

TX – Písně nedělní po celý rok. 

ff. 43 

 
X 1328 
SX V B 16 
FX 1862. str. 198. 21 x 32.5 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Jireček. Překlad obchodního zákona z 17. XII. 1862. 
PX Z Jirečkových. 
 
X 1329 
SX V B 17 
FX XV. ll. 5. 24 x 31.5 cm, s miniat. 
TX Zlomek českých modliteb XV. stol. 
PX Na velký pátek, boží hod a pondělí velikonoční. 
Brodský, s. 62 
SX – V B 17 

TX – Pašije. 

XV. st., ff. V, perg. 

 
X 1330 
SX V B 18 
FX XVII. str. 260. 21 x 32 cm, s inic. váz. 



TX Rorate literátů poděbradských. 
PX Podle dat 1615, 1618 v iniciálách, která jsou však psána moderní rukou (J. 
Hellich, Průvodce musea Poděbrad. 96), domnívá se asi na předsázce dárce, spis. 
Jan Hellich, že knihu psal poděbradský bakalář J. Hovorinus Čáslavský. Dodatky od 
str. 197 psal 1717-38 (podle Hellicha soused a literát poděbradský Fr.) Taierle, 
podepsaný na str. 229. Na str. 195 poroučí v ochranu boží pány poděbradské 
rokycanský měšťan J. V. Biskup 1736. 
SX – V B 18 

TX – Poděbradské Rorate z r. 1615. 

pp. 2-258 (2) 

 
X 1331 
SX V B 19 
FX 1661-84. ll. 943. 19.5 x 30 cm, s bohatými iniciálkami, pův. vazba s puklicemi opr. 
TX Kancionál kunětického rektora Václ. Šťastného jinak Felix. 
PX Na l. 95', 123' monogram WF z 1661 a 84, na l. 582 akrostich dává: Wáclav 
Šťastný, rektor, jak upozorňuje na předsázce Ant. Šolca 1897. Dva ll. v předu a 
několik vzadu chybí. Popsal Antonín Šolta, Kancionály psané vesnickými kantory z 
Chrudimska. Chrudim 1899. 
 
X 1332 
SX V B 20 
FX 1782. ll. 7. 20 x 31.5 cm. 
TX Václ. Thám. Přepis Žižkova listu Domažlickým a t. zv. vojenského řádu (zápisu 
německobrodského sjezdu z r. 1423). 
PX Pořízeno z univ. ruk. (Truhlář 5) 6. srp. 1782. Jos. Dobrovský připsal píseň Ktož 
jste boží bojovníci z tisku XVI. st., o němž Z. Nejedlý, Dějiny husitského zpěvu 252. 
Thámovo vydání obojí památky vyšlo 1816. Dar K. J. Erbena 24. V. 1864. 
 
X 1333 
SX V B 21 
FX 1611/2. ll. 474. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX M. Jan z Rokycan. Čtení s vejklady přes celý rok 1470 (sborník Sixtův z r. 1611-
2). 
VX L. 456'-8'. (Spis) o přijímání těla a krve Boží pod obojí spúsobau, překlad to 
Jakoubkova traktátu Salvator noster (srov. F. M. Bartoš, Lit. činnost M. Jak. ze 
Stříbra č. 43), l. 458'-65'. Řád posluhování večeří Páně pod obojí spúsobau, vypsán 
ze všech čtyř evangelistův. 1o sv. Pavla. Přede dnem slavnosti velikonoční x života 
věčného v sobě zůstávajícího. L. 465'-74 . O sedmi smrtelných hříších. První hřích, 
pejcha. . Pejcha jest kořen x v pokušení neuvede. Zpracování spisku Husova, o 
němž K. Novák v L F 1896, 55 a d. 
PX Přepis pořídil 27. p. 1611-10. říj. 1612 Martin Nikolaides Brodský v domě Jiříka 
Žiňkovského z Klenového na Zderaze nákladem staroměstského měšťana Václ. 
Syxta. Znění pozdější. Srv. H. Hrubý, České postily 71. Fr. Šimek: Postila 
rokycanova. Kdysi J. Dobrovského, z Neuberských. 
 
X 1334 
SX V B 22 
FX 1854. ll. 51. 24.5 x 31 cm. 
TX Dr. G(ustav) R(euss). Zlomky (archeologické). 
PX Psáno ve Velké Řevanci (Revúci) 1854. Dar Č. Zíbrta 6. V. 1901. 



 
X 1335 
SX V B 23 
FX XVII. ll. 209. 19 x 31 cm, vaz. nová. 
TX Obnovené zřízení zemské s novellami. 
PX Přidán výnos o lichvě z 19. břez. 1644. Kdysi K. Sladkovského, dar JUDr. Em. ryt. 
Trmala z Toušic 18. XII. 1900. 
 
X 1336 
SX V B 24 
FX XV.2 ll. 204. 20 x 30.5 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Pulkava. Staří letopisové, Karel IV. 
VX 1-123. Pulkavova kronyka, znění blízkého litoměřickému podle vydání 
Gebauerova v Pramenech dějin čes. V, srv. úvod XVII č. 22. Pak dodatky z let 1340-
99. 
VX 124. Nota od p. Vilhelma Zajíce. prameny III. příl. 
VX 124'-6. Kterak Židé mučili boží tělo, kúpvše od kacířuov (1338). Vyd. J. Gebauer 
v LF 1884. 305-11 srv. J. Soukup ve VUS 1907 IV. 
VX 126-157. Staré letopisy od r. 1378-1470. 
VX 158-62'. Majestát ciesaře Constantyna, daný Sylvestrovi papeži (donatio 
Constantini). 
VX 162'-3. Tuto dole vypisuje se postava a tvárnost p. n. Ježíše Krysta. 
VX 164-89'. Karla IV. vlastní životopis znění prvého. Vyd. J. Emler, Spisy 3-69. 
VX 189'-193-204. Jeho morality a řád korunovační. t. 121-30, 73 až 108. 
PX Kodex sourodý s litoměřickým (srv. úvod Emlerův XVII č. 22). Z Neuberských. 
Pulkava Přibíka Kronika česká. Ms. (I. pol. XV. st.) 
Allig: 1) Majestát císaře Konstantýna daný Silvestrovi papeži a náměstskom jeho na 
římském panování. Ms. fol. 6 
  2) Počíná se předmluva O životě přešlechetného Karla IV. a Řád korunování, 
fol. 39. 
Pulkava – Řád korunování za Karla IV. 
 
X 1337 
SX V B 25 
FX XVII/XVIII. ll. 79. 20 x 31.5 cm, vaz. st. 
TX Hospodářské instrukce. 
PX Je to výtah z instrukce komorní (l. 1-18) a drobné kusy z jiných, u nichž většinou 
Jos. Kalousek připsal, kde je v AČ otiskl. Z Neuberských. 
SX – V B 25 

TX – O opatrování zámků a dvorů. 

1653 

PX – Instrukce hospodářské. 

 
X 1338 
SX V B 26 
FX XVII. ll. 35. 20 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Deklaratorie na obnovené zřízení zemské. 
PX Přepis Jakuba Plaského pro (hrubo) skalského valdštejnského purkrabího J. Václ. 
Maternu. Většina vytržena. 
 
X 1339 



SX V B 27 
FX 1905. ll. 359. 21.5 x 34 cm, v deskách. 
TX Tob. Smollett-F. X. Prusík. Příběhy Rodericka Randoma. 
PX Vyšlo 1905. Dar překladatelův 18. VI. 1906. 
Z angličtiny přeložil, v Praze 1905. Archů 189 + 1 půl., arch. 
 
X 1340 
SX V B 28 
FX 1709. str. 1222. 20 x 33 cm, vaz. st. 
TX Johannis Hermanni Postylla. 
PX Celý název: Kázání z německé postylle J- H-, někdy faráře v Köben při Odře, na 
český jazyk přeložené v tom roku, kdy evangeličtí kněží pro náboženství z knížectví 
Těšínského vyhnáni byli od uroz. p. p. Frydrycha Jiřího Vlčka, svob. pána z Dobré 
Zemice a Gulčína, onen čas na Velkých Kunčicích a Kačicích, a. 1654 a nyní zase ... 
přepsaná s připojením některých kázání jiných starých ... učitelů v tom roku, kdy zase 
... evangelíkům kostel od J. M. C. J. Jozefa I. před m. Těšínem vybudovati ... 
povoleno jest l. P. 1709 d. 24. máje. Jiří Bydž(ovský). Koupeno 11. X. 1906. 
 
X 1341 
SX V B 29 
FX XIX.2 ll. 38. 20 x 34 cm. 
TX Edv. albert. Zdroje lékařského vědění. 
PX Dar prof. L. Haškovce 31. VII. 1902. 
 
X 1342 
SX V B 30 
FX 1730. ll. 23. 20.5 x 32 cm. 
TX Závěť Heřmana Černína z Chudenic z 15. č. 1650. 
PX Výpis z desk z 16. bř. 1730. Z pozůstalosti J. Jirečka, dar syna Konstantina 13. I. 
1896. 
 
X 1343 
SX V B 31 
FX XIX.2 ll. 8. 21 x 34 cm. 
TX Konst. Jireček. Přepis traktátu Vaňka Valečovského proti Rokycanovi. 
PX Vyd. posledně Jar. Bidlo v Aktech Jednoty bratrské II (1923) 242 s d. 
 
X 1344 
SX V B 32 
FX 1879. str. 72. 21 x 34 cm. 
TX J. J. Kolar. Mistr Jeronym. 
PX Drama vyšlo v Dramatických dílech 1886. Dar rodiny Kolárovy 31. X. 1896. 
 
X 1345 
SX V B 33 
FX 1845-7. dva svazky. 
TX Přepisy pro II. díl matičního Výboru ze staročeské literatury. 
PX Podáno k censuře 1847. O osudu díla, vyšlého 1857-68, Tieftrunk 227 a. d. a 
úvod vydavatele K. J. Erbena, z jehož pozůstalosti darováno 2. X. 1872. Přiloženy i 
jeho úvod a poznámky k vydání Letopisu Nestorova. 



 
X 1346 
SX V B 34 (7 B 28 α, 399 a/1) 
FX 1828. str. 239, 191. 21 x 34 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Ant. Seydl. Kronika města Berauna. 
PX Dar autorův 8. X. 1841. 
Kronika čili vuplné a obšírné popsání všech památností král. Kraj. M. Berouna.  
 
[X 1347] 
[SX V B 35] LA 43 K 80 
FX pol. XIX. ll. 32. 21.5 x 34 cm, v deskách. 
TX K. Sabina. Žižka. 
PX Koupeno 19. XI. 1908. O dramatě M. Hýsek v Žižkově sborníku (1924) 209. 
 
SX V B 36 
PX Karionova Kronika (opis) přeložena na sign IV B 7. (Byla to totiž druhá část téhož 
spisu.) (Zíbrt) 
 
X 1348 
SX V B 37 
FX 1896. ll. 26, 90. 22 x 36 cm, v deskách. 
TX Přepis ruk. IV E 34. 
PX Pořízen pro vydavatele J. Čelakovského, jenž jej otiskl v AČ XIX. 
SX – V B 37 

TX – Nálezové tito k soudu komornímu příležejí. O soudu komorním. 

ff. 26+89 

 
X 1349 
SX V B 38 
FX ok. 1770-90. v deskách. 
TX Zápisky a církevně historická skládání pobožné Pražky. 
PX Zachovány pouze trosky. Nejstarší zdá se pokračování v Diadochu B. 
Paprockého na listech k němu přivázaných, hlavně z Beckovského a Balbína; 
předcházejí výpisky z církevního starověku bez začátku. Rozbité listy výpisků 
kronikářských a pokusů z církevního místopisu českého jsou snad částí další. Ve 
svazku třetím c) jsou zápisky o XVIII. stol., Notata o papežích současných a o 
kostelích pražských, na něž navazuje kniha o církevních poměrech českých o více 
kapitolách (str. 123): jaké víry byli Čechové, když přišli, o administrátorech a 
arcibiskupech pražských a jiných hodnostářích církevních, namnoze však i zde bez 
ladu i skladu. Souvisí asi s F. Vavákem. Po l. 135 podepsán Franz Brázda. 
 
X 1350 
SX V B 39 
FX 1863. ll. 4. 21 x 35 cm. 
TX Kázání o ječmínkovi. 
PX Přepis Ant. Čepelky, z dědictví po statkářce M. Adamcové v Dolanech, přešlý do 
kolínské rodiny Jynkovy. Otiskl Č. Zíbrt, Sladovnické obyčeje (1910) 29/33. Dar F. 
Šimáčka, jenž skladu dostal od Al. Jynka, r. 1906. 
 
SX V B 40 



FX 1871 
TX Arnold, Jan. Ed.: Pamětní kniha rodu Arnoldova. 
 
V B 41 
Dalimilova kronika. 
fotografie rkp.ll.171; 1950; první recenze první české rýmované kroniky z první pol. 
XIV. stol.; 
3a Poczynasye kronyka czeska. Mnozy powyesty hledagy x 170a 
muczyechu:czechowe na rozlycznach czyestach sswa. 
Fotografie rkp.; pap.; ll.171; 1950; 24,5 x 30 cm; frakt.; kž. První recense první české 
rýmované kroniky z první pol. VIV. stol. nejstarší a nejdůležitější z rukopisů 
Cambridgských ( Trinity College ) z pol.XIV. stol., který se dostal do Anglie 
prostřednictvím nějakého anglického sběratele asi v XVII. stol. Byl objeven 
bibliotékářem Trinity College Dr. Robertem Sinkerem r.1874. Rukopis Cambridgeský 
vzat hlavně za základ vydání Dalimila v Pramenech dějin českých III, 1877, pak 
vydán Václ. Em. Mourkem diplomaticky věrně nákladem České akademie r. 1892, 
v 2.vydání r.1910. Řeč Dalimilovu zmodernisoval V. Flajšhans, Čes. kronika 
t.řeč.Dalimila v Laichtrově Žeň z literatur, č.53 r.1920. Náš rukopis byl pořízen 
v r.1950 výměnou s prof.F. Normanem z King´ College v Londýně, jemuž knihovna 
pořídila snímky našeho rukopisu 1 E a 1 Nibelungenlied. Po pořízení snímků 
cambridgeského rukopisu za ně doplaceno 14 £. Vazba provedena v musejní 
knihárně. 
Získán od prof. F. Normana z King´s College na University of London 15.8.1950.  
10849/50 
 
SX V B 42 
FX kol. 1637 
TX O hejtmaních, purkrabích a písařích. 
I. 1a-15b O Heytmanich, Purgkrabich a Pisarzych : 1a Przede wssymj tež grunt a 
Prawidlo x 15b se Zachowatj a Oznamowatj magj. 
II. 16a-27b ( Instrukce Jana Jetřicha Berky z Dubé a Lipého pro město Mezříčí 
n.Oslavou a vesnické soudy: ) 16a Ja Jan Getržych Berka z Dube a Lypeho x 27b 
rychtarž s Starssymi takowau wiecz na… 
Rkp.; pap.; 27 ff.; před r.1637; 33,2 x 21 cm; got. kurs.; t. V první části rukopisu 
instrukce, týkající se panského hospodářství na vrchnostenských dvorech, pivovarů, 
sladoven, šenku vína, prodeje dříví, rybničního hospodářství, chovu ovcí, setí a 
sklizně obilí, předení lnu atd. V další části jsou připojeny opisy instrukcí Jana Jetřicha 
Berky z Dubé a Lipého pro jeho poddané v městě Meziříčí nad Oslavou ) dnešním 
Velkém Meziříčí ) všestranně regulujíících život ve městě a dále instrukce téhož 
berky pro vesnické soudy na meziříčském panství. Tyto instrukce jsou torsem, končí 
uprostřed 27. článku. Poněvadž Jan Jetřich Berka z Dubé zemřel r. 1637, lze 
instrukce přibližně datovat k tomuto časovému mezníku. Koupí od Vladimíra Lambla 
z Prahy II, Ve Smečkách 30, dne 25.4.1958. 
Analogický rukopis ze 17. stol. doplněný některými číselnými údaji je v Krajském 
museu v Hradci Králové čís. 6330. 
2299/58 
 
SX V B 43 
FX 17. st. 
TX Memorial, při kterých věcech hospodářských. 



Memorial, Przy kterych Wiecech Hospodařzskych, Kdy a Ktereho miesycze geden Každy 

dobry Hospodarž pržes Czely Rok Swau Praczy Westj ma.  

1b Januarius . leden. Slady dielyti x 16b tak mizerně ležyti musy. 

Rkp.; pap.; 16ff; 17.stol.;32,8 x 20,5 cm; got. kurs.; t. Celoroční hospodářský plán rozdělený 

podle měsíců. na fol. 1a ohlášen rejstřík : Pro Snadssy, kdeby miel Czeho w tom Monath 

Memorialu a przy Kterem Miessyczy Hledatj, tento gest založeny Registržyk. Následuje 15 

hesel rejstříku, počínaje 1.0 Sladu, Piwowaru a Piwowarniczkem naržyzení až po č. 15 O 

lukach, krawach a Senu. Rejstřík však chybí. K původnímu textu místy pozdější přípisky. Že 

jde o hospodářství panské, ukazuje např. na fol. 16a na prosinec plánované obnovení 

svatojiřských a svatomichalských knih a register, přijímání počtu kostelních, špitálních a 

sirotčích. Koupí od Vladimíra Lambla z Prahy II, Ve Smečkách, dne 25.4.1958. 

2300/58 

 
X 1351 
SX V C 1 
FX 1649. ll. 303, 23, 85. 19 x 30 cm, vaz. pův. opr. 
TX Obnovené zřízení zemské s deklaracemi a novelami. 
PX Uprostřed i přepis tisku Narovnání o hory a kovy z 1627. Přepis Fr. Valeše, 
rodilého z m. Březnice (l. 303). 
 
[X 1352] Ausgesheiden 
SX V C 2 (23 E 10, 732) 
FX XVI/XVII. ll. 217. 21 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Sborník husitských listin a snesení synodních. kopiář arcibiskupa Arn. Harracha z 
1627/89. 
VX 1. Král Ladislav stvrzuje správcem Jiřího z Poděbrad 1. a 3. května 1453. 
VX 2. Osazení saudu zemského 1485. 
VX 2'-16'. Inventář korunního archivu z r. 1466. 
VX 17-8. Výrok krále Vladislava z 14. břez. 1487. AČ V, 11-4. 
VX 19-23. Zápis pražského sněmu z 22. XII. 1433. AČ III, 412-5. 
VX 23'-7. Zápis kr. Zikmunda Čechům z 20. čc. 1436. t. 446-50. 
VX 27'-8. Listy zemským správcům z 23. a 19. čce 1434. t. 418/9. 
VX 28'-32. Žižkův t. zv. řád vojenský. Posledně ve vydání F. M. Bartoše, Listy br. J. 
Žižky (1924) 18 a d. O původu Žižkova vojenského řádu F. M. Bartoš v Č. Č. M 1924. 
Žižkův vojenský řád vydán red. Frant. Svejkovským v Památkách staré literatury 
české, str. 23a n. Vydal orbis Praha 1952. 
VX 32'-5. Úmluvy Pražanů s kr. Vladislavem 1484. Vyd. Jar. Goll (viz níže) 182-4. 
Srv. Tomek X, 63-4 p. 38. 
VX 35'-40. Zápis sněmu pražského z 3 kv. 1452. AČ II, 309-13. 
VX 40'-41. Zápis sněmu z 21. říj. 1435. t. III, 436-7. 
VX 41'-2. Zápisy Zikmundovy z 1436. t. 445, 449. 
VX 43-7. Zápis měst pražských z 6. říj. 1483. vyd. Jar. Goll v Zas. Zpr. Spol. nauk 
1878, 175. 
VX 46-50. Majestát kr. Vladislava o víře a jednotě v řádech kostelních z 10. srpna 
1508, z desk vypsaný 1557. AČ VI, 391-3. 
VX 51. Smlouva Rokycanských a praž. kapitolou 27. květ. 1530. 
VX 52. Výsada Václava II. biskupské vsi Běchařům z 1. led. 1292. 
VX 53-6. Snesení prokopské synody pražské 1421. Palacký. Urk. Beiträge zur 
Gesch. der Husitenkriege I, 128-30. 
VX 56'-60. Pražská synoda jakubská 1434. t. II, 425-30. 



VX 61-2. Rokizane mandata 1462. Palacký, Urk. Beiträge zur Geschichte Georgs v. 
Poděbrad 267-8. 
VX 63-67. Synoda kutnohorská 1441. Z. Nejedlý, Prameny o synodách 32-42. 
VX 67'-70. Synoda roudnická 1426. Zasedací zprávy Učené Spol. 1878, 253. 
VX 73-5. Vejpis recessu cís. Ferdynanda stavuom pod obojí strany konsistoře a 
administratorův 28.IX.1562. Sněmy III, 155. 
VX 75. Náboženské odstavce sněmovního snesení 1526, t. I, 44-5. 
VX 76-9. Spis kněží podobojí Ferdinandovi I. z 1549. lat. znění u Borového. Dopisy 
konsistoře I, 260-5. 
VX 79'-80. Reces straně pod voběma prijímající z 26. květ. 1570. 
VX 80'-82. Nařízení Maxmiliana II. konsistoři podobojí o potrestání kněze Jana 
Turka, služebníka král. puchaltéře na Malé Straně, z 4. z. 1570. 
VX 82'-3 . Ferdinand I. ustanovuje stavům českým arcibiskupem A. Prusa 13. led. 
1562. 
VX 84-5. Dekret university pražské o kalichu z 10. břez. 1417. AČ III, 203. 
VX 86-97. Usnesení a hádání mistrů praž. s Tábory z 1420-4. Vyd. F. F. Procháska, 
Miscellaneen 268-93. 
VX 102-217. Kopiář listů arcibiskupa Arnošta Harracha z let 1627-9. 
PX Pochází zřejmě z dolejší konsistoře. Na přídeští ex libris od jesuity Leop. Jana 
Šerníka (1747-1814). Podle Golla (uv. m. 175), zdá se, měl ruk. 1827 F. L. 
Čelakovský. 
SX – V C 2 

TX – Nálezové za krále Ladislawa a Wladislawa. 

ff. 217 

PX – Cum 5. allig. 

PX Registrum na privilegia králowstwí Českého. 

 
X 1353 
SX V C 3 (23 C 16) 
FX 1662. ll. 179. 19.5 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Obnovené zřízení zemské s novelami. 
PX Přiložena Smlouva svatováclavská a Nová Instruktí J. M. C. z strany král. 
tribunalu appellationum z 1644, vložen rozrod písaře Václ. Třísky z péra dědice 
knihy, chrudimského primátora K. Václ. Choceňského, z 1768, na přídeští 
augšpurská rytina sv. Václava od J. Kašp. Gutweina, na tit. l. z XVIII/XIX. st. podpis 
Fr. Aug. Vodičky. 
 
X 1354 
SX V C 4 (23 E 11, 733) 
FX XVII ll. 159. 20 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Matouš z Chlumčan. Registrum desíti truhlic karlštejských s privilegii zemskými. 
PX O spise H. Jireček, Život právnický 305. L. 88-159 německý překlad spisu, na l. 1 
podpis apelačního rady a referendáře berního úřadu Adolfa Hammera ze 
Schwarzburku, na desce: N. 26 MS. 
Extractus privilegiorum regni Bohemiae et omnium feudorum Bohemiane, Silesiae, 
Lusatiae et Moravice 
 
X 1355 
SX V C 5 (I C 8, 216) 
FX ok. 1400. ll. 109. 20.5 x 30.5 cm, st. vazba. 



TX Sborník mravoučných a mystických traktátů zv. Alberta Velikého Ráj duše. 
PX Začátek chybí x zjevil sě skrze kříž. Rozbor sborníku Jos. Truhláře v ČČM 1884, 
275 a d. Srv. též t. 22 a d. a J. Menšík v ČČM 1918, 129 a d. 
 
X 1356 
SX V C 6 
FX XVII. ll. 344. 20 5 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Obnovené zřízení zemské s novelami. 
PX L. 246-72 přepis tisku Narovnání o hory a kovy a smlouvy svatováclavské z 1627. 
SX – V C 6 

TX – Narownánj o Hory a Kowy, tolikéž  smlauwa Swatowáclawska. Wytišt. 1627. 

PX – Viz: Obnow. Práwo Ferdinanda II. 1627. 

 
X 1357 
SX V C 7 
FX XVII. 766. 18.5 x 29.5 cm, vazba pův. 
TX Vil. Slavata. První dvě knihy Historického spisování. 
PX Znění původní. Dar prof. Hyp. Soběslava Pinkasa 14. VII. 1876. 
Vyvrácení Thurnova tvrzení, že by stavové čeští vždycky svobodné krále sobě vplení 
měli. 
 
X 1358 
SX V C 8 (23 C 14) 
FX ok. 1657. str. 324. ll. 78. 19 x 29.5 cm, vazba pův. se sponami. 
TX Právní sborník z r. 1657. 
VX 1-5'. Appelací instrukcí (z r. 1644). Srv. ruk. III c 19 l. 1-6, I D 62 l. 85-9. 
VX 5'-11'. Jiný artykulové. Totéž v ruk. I D 62 l. 81-4. 
VX 11'-12'. O promlčení. V deposicí listovní červený Z. 115. Výpis přípisu 
místodržitelského Adamovi z Valdštejna z 22. č. 1630. 
VX 14-324. Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království českého 1627. 
Scriptum 1657. Vyd. H. Jireček V, 1. 
VX 1-58. Ferdynanda třetího ... Declaratoriae a novellae l. P. 1640. 
VX 58'. Přípis svobody z desk zemských v království českém (z 27. červce 1652). 
Výpis z desk z 20. říj. 1656. 
VX 59-78. Narovnání o hory a kovy ... l. 1575. Tolikéž smlauva sv. Václavská ... 
Přepis tisku z r. 1627. Jungmann IV, 957. 
PX Ex libris Jo. Grüner, civis Prag. 1700. Z Chlumčanského. 
 
X 1359 
SX V C 9 (23 C 2, 685) 
FX ok. 1448. ll. 402. 21.5 x 30 cm s iniciálami, st. vazba. 
TX Právní sborník Krameriův z r. 1448. 
VX 1-39'. T. zv. práva císařská, překlad to prvého dílu Zrcadla švábského. Pane bože 
všemohúcí, nebeský otče ... Když již buoh miera i pokoje ostavil jest dva meče x (o 
pečetech), pečeti k němu přivěsiti neb přiložiti (vyd. Lassberkova Landrecht § 1-159). 
VX 39'-84'. Překlad druhé části zrcadla švábského čl. 160-377. Přisahu-li já kterému 
člověku x (o ženině) před každým súdem světským s právem. 
VX 84'-88'. T. zv. práva manská, překld to druhého dílu zrcadla švábského 
(Lehenrecht čl. 1-24). Ktož manská práva uměti chtie x muož svědek býti i řečník i 
práva móž nalézati, jako je napřed psáno. amen. 



VX 88'-90. Práva konšelská. Najprve že všelikaký konšel má poslušen býti 
purgmistra x sjednávati. Brikcí z Licka, Práva městská vyd. Jirečkova 15-19. čl. 1-18. 
VX 93'-94. Sedm článků právních. Chtě sě hoditi který člověk ptáka na cestě x 
manstvie pánóm. 
VX 96-116'. (Ondřeje z Dubé Výklad na) práva zemská. Právo zemské české země 
jest dávno nalezené x v nově úřad přijial. Jireček II, 2, 361-86. Ondřej z Dubé Práva 
zem. čes. (ed. Fr- Čáda) 1930, str. 97. (Gr.) 
VX 116'-135'. Kniha rožmberská. Ktož pojme komorníka x kúpil se vší zvólí. t. 70-93 
§ 1-200. 
VX 135'-50'. Řád práva zemského. Když by kto koho chtěl pohoniti z hlavy x jako z 
svých dědičných. t. 199-255, 223-7. 
VX 150'-153'. Přípis Ondřeje z Dubé králu Václavovi. Hotovi jsúce k jeho potřebě x 
(konec začátku) se mnú starším člověkem za tebe neminula. t. 357-61. 
VX 154-171'. Řád a ustavenie české země (Maiestas Carolina). Boha všemohúcieho 
ku pomoci vzývaje x zpósobiti zemským právem, t. 109-88. 
VX 172-184'. Statuta et iura civitatis Yglaviensis et aliarum civitatum per terram 
Boemie. In nomine domini, amen. Nos Othecarus II... Cum regalis dignitas ... De 
religiosorum princium gracia x (de mensura angulari) non instaurent nec instaurare 
debent. t. I, 83-119 (B). 
VX 185-7. Jana Lucemburského potvrzení pražského privilegia Soběslavského. 
Rössler I, 187-91 srv. Čelakovský I, 3. 
VX 187-99. Statuta Caroli imperatoris. Maiestas Carolina § 1-38. Pomoz mi, 
Hospodine x v jednotě spolu přěbývala. 
VX 199. Formule a pokyny o přísaze. Na tom přísahám x přísahu nesnadně ztratiti 
muože. Srv. Jireček II, 2, 331. 
XV 202-402. Práva majdburská (kniha distinkční). Tyto knihy jsú knihy vikpildě práva 
sasického ... O dvú mečí ... Buoh ostavil dva meče x každému jeho dědicovi proto 
odpoviedati. Finis a. d. 1448 circa festum Simonis et Jude. Srv. ruk. II C 9. 
PX Kodex, r. 1782 novoměstský (Dobner, Annales Hajeciani VI, 523), od J. A. 
Rieggera koupil Kramerius, od něho pak Hanka 1829. Srv. též V. hanka v Rozboru 
stč. liter., str. 163, č. 25. 
Brodský, s. 62 
SX – V C 9 

TX – Maiestus Carolina boemico idiomate. 

PX – Viz: Práwa ciesarská 1448. 
SX – V C 9 

TX – Práwa ciesařska gichž vžiwaše rytieřstwo i miesta po wšem křestianstwu. 2) Prawa manská. 3) Prawa 

konšelská. 4) Práwa zemie czeské. 5) Práwa Rosemberská. 6) Řád zemskeho prawa. 7) Přípis krali Waclawowi. 

8) Řád a vstawenie koruny czeské. 9) Statuta ci[n]itia. 10) Statuta & inva iglaviensia. 11) Jus [mon]tanorum & 

urbari[o]rum. 12) P[rinilo]gia regis Johannis. 13) Majestas Carolin[a] idumate boemico. 14) Prawa 

magd[b]urská. 15) Zrcadlo práwa saského. 

1448 

SX – V C 9 

TX – Práva konšelská. 

PX – Vide: Práva císařská. 1448. 

SX – V C 9 

TX – Práwa Magdburská. 

PX – Viz: Práwa ciesarská 1448. 

SX – V C 9 

TX – Práwa manská. 

PX – Viz: Prawa ciesarska. 1448. 

SX – V C 9 

TX – Práva saského Zrcadlo. 



PX – Viz: Zrcadlo. 

SX – V C 9 

TX – Práwa zemie czeské. 

PX – Viz: Prawa ciesařska 1448. 

 
X 1360 
SX V C 10 
FX 1841. ll. 87. 29 x 23 cm, seš. 
TX Jos. Pečírka. Přepis žaltáře klementinského. 
PX L. 56-9. Šafaříkův přepis Canticum Anastasii z ruk. univ., l. 60-87. přepis začátku 
Šesterých knih T. Štítného, vyd. Erbenem, vložen Šafaříkův přepis zlomku žalmů z 
XV/XVII. st. a žalmů z hodinek universitních v ruk. XVII H 30. Ze Šafaříkových. 
 
X 1361 
SX V C 11 
FX 1621-26. ll. 255. 18 x 28.5 cm, vazba pův. 
TX Mik. Dačický z Heslova. Paměti. 
PX Autograf, podle znaku na přídeští r. 1748 majetek rodiny. Na desce souč. zlomek 
čes. misálu. O ruk. a jeho osudech úvod vydání A. Rezkova (1878) 59-64. Dar 
kutnohorského děkana Ferd. Hansy 10. III. 1826 (K 2, 213; srv. 11. III. 1825, kdy byl 
slíben Zieglerovi). 
PX Vydány Eduardem Petrů a Emilem Ražákem v Živých dílech minulosti, sv. 9. 
Stát. nakl. krásné literatury, hudby a umění. Praha 1955. 
 
X 1362 
SX V C 12 
FX 1592. ll. 16. 22 x 28 cm, vaz. pův. 
TX Jan Táborský z Klokotské Hory. Správa o orloji pražském. 
PX Podle autografu, jehož náš přepis má i úpravu vnější, vydal J. Teige v Časopise 
přátel starožitností čes. v Praze IX (1901), 69/90. Dar prof. K. Vorovky 2. VI. 1894. 
 
X 1363 
SX V C 13 
FX ok. 1848. ll. 12. 22 x 29.5 cm. 
TX Jiř. Slota. Právo horenské dědiny Malých Hostěrádek na Moravě. 
PX Posláno pro Musejník. 
 
X 1364 
SX V C 14 
FX 1862. ll. 23. 23 x 28.5 cm. 
TX Alex. Humboldt - J. Jos. Kouřím. Kosmos. 
 
X 1365 
SX V C 15 
FX 1820. str. 135. 29 x 22 cm, vaz. st. 
TX Jan Němeček. Staré světské písně. 
PX O sbírce, sepsané J. Tad. Plačkem a notované učitelem Václ. Pickem na podnět 
sadského rady a direktora společnosti muzikantské pro úřední soupis písní, Č. Zíbrt v 
Č. Lidu XVIII, 362-4. Dar spis. Jar. Hrubého 9. I. 1897. 
PX Sadská 
SX – V C 15 



TX – Němeček Jan. 

PX – Viz: Písně steré světské. 1820. pp. (II) 130 a rej. 
SX – V C 15 

TX – Picek V. 

PX – Viz: Písně staré světské 1820. pp. (II) 130 a rej. 

SX – V C 15 

TX – Staré světské Písně. Pro paměť sepsané, abychom o předkách našich věděli, jak v bázni boží veselí 

bývávali, a nyní na oblíbení dvorské, vynasnažil se Pán radda Jan Němeček c.k. kom. m. Sadsky, jakožto 

direktor společnosti muzikantské, skrze Jana Tad. Plačka, tuto sepsati, a skrze P. školního učitele V. Picka 

vynotovati atd. 

1820, pp. (II) 130 a rej. 

SX – V C 15 

TX – Plaček J.T. 

PX – Viz: Písně staré světské. 1820, pp. (II) 130 a rej. 

 
[X 1366] 
[SX V C 16] LA 17 K 47 
FX pol. XIX. ll. 16. 22.5 x 28 cm. 
TX V. K. Klicpera. Krása a nekrása. 
PX Psáno v 5. seš. II. humanitatis classis se začátkem Theoria styli. V Šubertově 
Souboru I. 55.3-87. Z Klicperových. 
 
X 1367 
SX V C 17 
FX poč. XVIII. str. 260. 20 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Arn. Jos. z Valdštejna. Würthschaffts-Instruction. 
PX Částečně vyd. J. Kalousek v AČ XXIII, 513-39. Na předsázce: Jos. Nowak 1743, 
na str. 1-4, 253-60 doplňky i česky a lat. Z Neuberských. 
 
X 1368 
SX V C 18 
FX 1781. arch. 45 x 42 cm. 
TX Vděčnost pro(testantů) českých a moravských ... Jozefovi II. za udělení milostivé 
svobody v náboženství 1781. 
PX Dar Jos. Havelky, rolníka v Potěhách, 24. IV. 1906. 
PX 1 list (po krajích s ornamenty) 
 
X 1369 
SX V C 19 
FX 1846/7. ll. 27. 21 x 29 cm. 
TX V. Hanka. Výtahy z pojednání o pravopise, čteného ve Sboru Matice České 17. 
září 1846. 
PX Vloženy polemiky z České Včely 1847. 
 
X 1370 
SX V C 20 
FX 1852. ll. 24 x 30.5 cm, vaz. st. 
TX Ceremonie při svěcení vody tříkrálové a před dušičkami. 
PX Část. not. 15. dubna 1852 v Markvarticích. 
 
X 1371 
SX V C 21 



FX pol. XVII. ll. 54, 35, 34. 19 x 29.5 cm, vaz. st. 
TX Sborník hospodářských instrukcí. 
VX 1. Mathyáš ... čísař. Instrukcí slov. Tiburcímu Čejkovi z Olbramovic, hejtmanu 
panství křivoklátského. O ní Jos. Kalousek v AČ XXII, 360. 
VX 2. Instrukcí Frydlandská z r. 1628. Vyd. týž XXIII, 28 s d. srv. 24. 
VX 3. Instrukcí hr. (Heřmana) Černína (s jinými řády). Vyd. týž t. 194-223. 
PX Na deskách perg. zlomek lat. misálu z XIV/XV stol. Z dražby po Jos. Beckovi 
koupeno 7. XII. 1906. 
SX – V C 21 

TX – Matyáš císař: Instrukce slovut. Tibur. Čecikovi z Olbramovic hejtmanu panství 

Křivoklátského. 1628. 

ff. 54 (et tit.) 

PX – Allig: 1.) Instrukce Fridlandská od l.P. 1628, ff. 35.  2.) Instrukce hraběte Černína ff. 34 

(et tit.). 

 
X 1372 
SX V C 22 
FX ok. 1860. str. 372, 302. 22.5 x 28.5 cm, 2 svaz. pův. vaz. 
TX Zápisky Jana Raýmana, faráře v Lišanech u Rakovníka. 
PX Obsah přírodovědecký a hospodářský. Dar arcib. notáře J. Hlasivce 30. IV. 1907. 
sv. I. str. 332 a náhled. rejstř., sv. II. str. 283 a náhled. rejstř. 
Dokončeno 1861 
 
X 1373 
SX V C 23 
FX XVII. ll. 364. 18 x 29 cm, vaz. st. 
TX P. Kristián z Koldína. Práva městská. 
PX Tit. l. vytržen, Dar J. Hlávky. 
 
X 1374 
SX V C 24 
FX 1706. ll. 35. 19.5 x 29.5 cm, vaz. st. 
TX České oficium na květnou neděli z r. 1706. 
PX S benedikcemi a nešpory, notováno. Datum na l. 14', na l. 1: Fr. Riegel, Maler 
1850. Dar téhož. 
SX – V C 24 

TX – Pašije sv. Matouše, kterážto se v církvi křesť. Katolické, totiž v neděli květnou zpívá. 

1706, ff. 35 

 
X 1375 
SX V C 25 
FX XVI/XVII. ll. 23. 19 x 30 5 cm, vaz. pův. 
TX Zlomek hvězdářsko-alchymistického sborníku. 
PX Začíná se l. 233 závěrem spisu o pozlacování, l. 6-17 Grundt a začátek 
vyměřování slunečných hodin na zdi cirklem (bez konce), l. 18-20 zlomek návodu ke 
hře na loutnu, obojí s nákresy, l. 21-3 alchymistické nákresy z lat díla. Na deskách 
perg. zlomek lat. spisu lékařského z XIV./XV. stol. a nápis: Rationes menstruae 1642, 
1657. 
SX – V C 25 

TX – Naučení, jak se má na loutnu učiti hráti. 

ff. 3 



PX – Allig. ad: Alchym. Rkp. č. 4. 
SX – V C 25 

TX – Planeta které hodiny panuje. 

PX – Viz: Správa; Alchym. rkp. 

 
X 1376 
SX V C 26 
FX 1911. ll. 9. 23 x 30 cm. 
TX J. V. Šimák. Seznam rukopisů biskupské knihovny litoměřické. 
PX Dar autorův. 
 
X 1377 
SX V C 27 
FX ok. 1880. str. 96, 157, 94. 22.5 x 29 cm. 
TX A. H. Sokol (Neslovský). Spisy (dramatické). 
VX 1. Poslední Moravec. 
VX 2. Jelínek a společník. S razítkem feriálního klubu akademiků v Brně. 
VX 3. Kleopatřin prsten. Povoleno Švandově areně na Smíchově 2. června 1880. 
PX O hrách M. Hýsek, Literární Morava (1911) 156, literatura 303. Dar autora, odb. 
uč. K. Elgarta 9. V. 1908. 
SX – V C 27 

TX – Poslední Moravec. 

VX – Obraz ze života ve 3 jedn. 

pp. (IV) 96 

PX – Viz: Sokol A H. 

 
X 1378 
SX V C 28 
FX XVII.2 ll. 43-275. 9 x 28 cm. 
TX Ortele brněnské se zápisky hnojického rektora Mik. Fr. Kerneria. 
PX Zápisky i výpisky Kerneriovy (o něm srv. l. 70, 85, 263, 274), většinou historické z 
kronik, pravidelnější asi od r. 1660 (l. 57) do 1689 (l.97'), jsou prodlužovány později 
1709-23, 1801-4 (po l. 103), a týkají se většinou počasí a drobných událostí na 
panství šternberském na Moravě. Určil Dr. Fr. Hrubý. Psány jsou na okraji sbírky 
ortelů z XVI. stol. O podobné sbírce V. Prasek, Tovačovská kniha ortelů 
olomouckých úv. XXI c). 
PX Srovn. o něm. Jos. Poličenský, Historické spisování M. F. Kerneria a dějepisná 
próza pobělohorská v čas. Slovesná věda IV. 1950/51, str. 222 a d. 
SX – V C 28 

TX – Ortele brněnské se zápisky hnojického rektora Mik. Fr. Kerneria. 

FX – 9x28 cm. 

XVII. st., ff. 225 (43-275 pův. foliace) 

PX – 37a: Priesezny z Byleho Kostela w Raddie toto przedlozyl  x  275b: Bratrzi wssak mrtweho s rodiczi geho 

gednostegnie se przipausstiegi. Frakt. 

PX – K ortelům psaným vždy po vnitřní straně listů připisovány v druhých sloupcích zápisky i výpisky Mikuláše 

Františka Kerneria, školního rektora ve vsi Hnojicích (okr. Šternberk) (o něm srv. ff. 70, 85, 263, 274). Obsahem 

většinou historické z kronik, pravidelnější asi od r. 1660(f. 57) do 1689 (f. 97b), jsou prodlužovány později 

1709-23, 1801-4 (po f. 103) jinými pisateli a týkají se většinou počasí a různých událostí na panství 

šternberském na Moravě. Určil prof. Fr. Hrubý. Původ. sbírka ortelů ze XVI. stol. 

SX – V C 28 

TX – Práva.  

XVII. st. 

PX – Rukopis XVII. st. s přípisky ze druhé polovice XVII. st. o Moravě (hlavně Šternberk) a ze zač. XIX. st. 



 
X 1379 
SX V C 29 
FX XVII. ll. 95. 20.5 x 31 cm. 
TX Satirické veršování o řemeslnících. 
PX Jungmann, 228. Otiskl Č. Zíbrt v Č. Lidu XV/XVI. Dar K. Hostaše. Před r. 1906. 
SX – V C 29 

TX – Práwa Rosemberská. 

PX – Viz: Prawa ciesařska 1448. 

 
X 1380 
SX V C 30 
FX ok. 1845 v pozdře. 
TX Hlasy o potřebě jednoty spisovného jazyka. 
PX Autografy projevů, vydaných souborně Č. Maticí 1846. 
 
[X 1381] 
[SX V C 31] LA 18 H 40 
FX 1848. ll. 10. 20.5 x 26 cm. 
TX Jan Kollár. Ukázky ze Staroitalia slavjanská . 
PX V knižním vydání str. 552-63, 551-2,689-90. Vyšlo v ČČM. 1848. 619/30. 
 
[X 1382] 
[SX V C 32] LA 34 D 20  
FX 1846. str.144. 20 x 25.5 cm, vaz. pův. 
TX J. K. Tyl. Flamendr aneb co mu přece pomohlo? 
PX V Praze v listop. 1846. Dovoleno censurou 23. pros. 46. Bibl. div. č. 29. (Sč.) Dar 
sl. B. Turnovské 20. XI. 1912. 
 
[X 1383] 
[SX V C 33] LA 34 D 20 
FX 1849. ll. 4. 20 x 26 cm. 
TX J. K. Tyl. Proslov k otevření arény ve Pštrosce. 
PX V Turnovského vydání Spisů Tylových XIII (1892), 25 a d. Dar téže slečny. 
(Turnovská) 
 
X 1384 
SX V C 34 
FX XIX.1 str. 128. 20 x 25 cm. 
TX J. N. Štěpánek. Faust druhý aneb: Tak se krotějí zlé ženy. 
PX Z bibliotéky divadelních her J. K. Tyla (vlastnoručně). Vyšlo 1817. Jungm. VI, 
635, II f. Původu téhož. (Turnovská) 
 
[X 1385] 
[SX V C 35] LA 37 E 23 
FX ok. 1900. 20 x 27 cm, v obale. 
TX Z. Winter. Řemesla dle národnosti v St. Městě Pražském 1526-1622. 
PX Ke studii, vyšlé v ČČM 1901, 401-50, připojeny i materiály tištěné i rukopisné. Dar 
rodiny Winterovy 2. VI. 1913. Stejně obě čísla další. 
 
[X 1386] 



[SX V C 36] LA 37 E 23 
TX Z. Winter. Dějiny řemesel a obchdu v Čechách v XIV. a XV. stol. 
PX Materiál ke knize, vyšlé 1906. 
 
[X 1387] 
[SX V C 37] LA 37 E 23 
TX Z. Winter. Doktoři a lékaři v XVI. st. Glosa k 60letému jubileu Al. Jiráska. 
PX Vyšlo v Sebraných spisech V (1913) 235 a d. a Zlaté Praze XXVIII (1911) 570 a 
d. 
 
SX – V C 38 
TX – Perger: Starožitnost rodu Pergerů. 
ff. 1685 
 
[SX V C 39] LA před r. 1963 
FX před r. 1963 
TX (Confiteor, Lit. jednota dr. Vraštilovi.) 
 
SX – V C 40 
TX – Catalog bratrstva literátského v Prachaticích 1884. Výtah jmen členů bratrstva 
literátského v Prachaticích z památní knihy od začátku roku 1569 až ku konci roku 
1884. 
FX – 33x21 cm. 
(Prachatice) 1884 
PX – Viz: Katalog (V C 40). 
SX – V C 40 

TX – Menšík, Jakub: Privilegium Literatorum ac totius societetis et musiae [!] artis peritis 

civitatis prachatiensis … přeloženo od … Jakuba Menšíka … písařem … města Prachatic. 

[Incalce]: Mat. Kasimor. 

FX – 34x21 cm. 

(Prachatice), 1. pol. XIX. st.  
 

SX – V C 41 
TX – Seznam rukopisů a knih darovaných p. hr. Pallffy –m z Březnice dne 19. 
července  1893. 
pp. 66 
PX – Viz: Seznam (V C 41). 
 
SX V C 42 
FX 1411 
TX Husovo Quodlibet. 
 
V C 42 
 

Příručka ke kvodlibetní disputaci na pražské univerzitě v letech 1411 a 1416 

XV in., Čechy, pap., 145 ff. 30 x 22 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: varianty Piccard: Ochsenkopf XII/243 (1418), Ochsenkopf XII/270 (1416-17), 

Ochsenkopf XII/381 (1416-18), další typ (volská hlava s očima a lístkem se sedmi květy) není 

možné identifikovat. Skladba: (VII-2, f. 12) + 11. VI (f. 144) + 1 (?, f. 145). U poslední 



složky nelze určit, kolik listů ji původně tvořilo. Jedno folio chybí před f. 1 (resp. jeho část o 

maximální šířce 8,5 cm dochována), 13. Na f. 63-145 středověká foliace 1-84 (chybí 33), 

foliace celého kodexu moderní, opravovaná. Psáno v zrcadle 23 x 14 cm, na f. 43-52 řádek na 

stránce. Prázdná folia: 52v, 53r (na spodním okraji folia 52v je pouze poznámka Hoc non est 

defectus). Text na f. 145 místy špatně čitelný. 

Písmo: Ruka A f. 1-54 a doplňky na f. 129v, 130v, 145r, ruka B f. 55-145, obě gothica 

semicursiva. Výzdoba: na f. 55-145 rubrikace. Původní polokožená vazba ze světlé jelenicové 

kůže, s dřevěnými bukovými deskami, shora lehce hraněnými, potaženými jen do třetiny šířky 

bloku. Ukončení kůže na deskách zakryto koženými proužky, upevněnými 10 původními 

železnými hřebíky na ploše i hranách desek. Rovný hřbet. Ořízka nebarvena. Šití na 4 pravé 

dvojité kožené vazy, kapitálkové vazy obtočeny koženými proužky. Vazy upevněny do 

výžlabků v deskách dřevěnými kolíčky. Přední přídeští vylepeno ručním papírem 

s rukopisným textem. Dochovány 2 původní trny v přední desce. Na zadní desce dochována 

torza řemínků s železnými hřebíčky, spony chybí. Mezi f. 77-78 zbytek lístku (1,5 x 2,5 cm), 

na němž je rukou 15. století zapsáno uarius (zbytek po aquarius ?), mezi f. 87-88 lístek na niti 

s nápisem virgo psaný touž rukou. 

Na předním přídeští vlastnický přípis 15. století „Quottilibet (sic) Pragensia magistri Johannis 

Papuskonis“, poznámka „Detur ad nacionem“ (2x) „pro collegio“ a tituly tří kvestií s jejich 

umístěním v kodexu. Na straně recto fragmentu pergamenového obalového listu první složky 

tituly dvou kvestií („Utrum dileccione honesta melius et laudabilius sit diligere amicos quam 

inimicos“ – srov. kvestie kvodlibetu Prokopa z Kladrub, J. Kejř: Kvodlibetní disputace, s. 

161, „Utrum omne, quod potest fieri prima causa ad actualem existenciam in propria forma 

possit producere et causare“ – srov. zde f. 120r-121r a kvestii na kvodlibetu Matěje z Knína, 

tamtéž, s. 119) a poznámky o akademických prázdninách s jejich datací cisiojánem. Na versu 

tohoto fragmentu titul „Quotlibetum magistrorum Hus et Tyssnow“. Na hřbetu štítek 

s krumlovskou signaturou N. 84.  

Na hřbetě štítek s částí současné signatury (42). Na předním přídeští tužkou signatura (?) 17 a 

exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisné oddělení, rukou doplněnou 

současnou signaturou a starší signaturou Tr. 6 a. 

Rukopis náležel knihovně koleje Národa českého pražské univerzity, před rokem 1454 se stal 

majetkem M. Jana Papouška a patrně po jeho smrti v roce 1455 přešel do knihovny kostela sv. 

Víta v Českém Krumlově. Patrně v rozmezí let 1830-1896 byl darován do knihovny 

Národního muzea. Při katalogizaci nesignovaných rukopisů v roce 1904 si patrně dr. Josef 

Volf zpracování tohoto sborníku vyhradil, znovu však byl objeven až po jeho smrti v jeho 

pozůstalosti. 

Digitalizovaný rukopis je přístupný na www.manuscriptorium.eu. 

 

Literatura: B. Ryba (ed.): Magistri Iohannis Hus Quodlibet, Praha 1948, doplněná edice 

Magistri Iohannis Hus Quodlibet. Disputationis de Quolibet Pragae in Facultate Artium 

Mense Ianuario anni 1411 habitae Enchiridion. Edidit B. Ryba, editionis anno 1948 perfectae 

impressio aucta et emendata, Turnhout 2006 (Corpus Christianorum, continuatio mediaevalis 

211), zejm. s. XV sqq., F. M. Bartoš: Musejní sborník s Husovým kvodlibetem, ČNM 112, 

1938, s. 188-197, Tichý: Husitika, s. 42, 49, Rukopisné fondy, č. 8, s. 120. 

 

1r-54v: Johannes Hus: Disputationis de quolibet de anno 1411 manuale 

Pater et filius et spiritus sanctus, unus deus omnipotens, omnium rerum principium, in quo 

vivimus, movemur et sumus ... (1v) Utrum a primo ente intellectivo et inmutabili, 

omnipotenti, omniscienti, dependeat optima disposicio universi. Arguitur primo suppositum 

primum esse falsum  ... x ... cuius nos dignetur participes efficere ipse Deus. 



B. Ryba (ed.): Magistri Iohannis Hus Quodlibet, Praha 1948, Magistri Iohannis Hus 

Quodlibet. Disputationis de Quolibet Pragae in Facultate Artium Mense Ianuario anni 1411 

habitae Enchiridion. Edidit B. Ryba, editionis anno 1948 perfectae impressio aucta et 

emendata, Turnhout 2006 (Corpus Christianorum, continuatio mediaevalis 211). V. Flajšhans: 

M. Jo. Hus Quodlibetum 1411, ČČH 44, 1938, s. 267-295, J. Kejř: Kvodlibetní disputace na 

pražské universitě, Praha 1971, passim, zejm. s. 90-94 a 137-148, Bartoš, Spunar, č. 21, s. 80-

82, kde je uvedena další literatura, dále k jednotlivým kvestiím  Spunar: Repertorium I, č. 

300, 389, 562, 715, 912, 951, 979, 1033, Spunar: Repertorium II, č. 345. 

 

55r-145v: Simon de Tišnov: Disputationis de quolibet anno 1416 manuale 

J. Kejř: Kvodlibetní disputace na pražské universitě, Praha 1971, passim, zejm. s. 97-101 a 

149-158 (seznam kvestií, určení autorů, kteří jednotlivé kvestie vypracovali, bylo-li možné, 

paralelní dochování a literatura). Spunar: Repertorium I, č. 953, s. 341-342, srov. i č. 977. 

Kromě kvestií je in margine k jejich většině zapsáno i probleuma. Přes existenci seznamu 

kvestií je snad účelné uvést i jejich incipity a explicity. 

55r-56r  

In nomine eius feliciter amen, ex cuius potencia constat tocius huius mundi sensibilis confecta 

armonia ... x ... quescio determinanda et disputanda proponitur sub hac forma: 

56r-62r Quaestio principalis 

Utrum a summo bono creatore et conservatore omnium dependeat optima disposicio universi. 

Et arguitur, quod non, et primo contra primum suppositum nullum est supremum malum ... x 

... bene posita. 

62r-62v  

Gradu primo presentis actus iam posito provocatisque ingeniis magistrorum... domino ac 

capiti nostro domino rectori quescio proponitur sub hac forma: Utrum supremus rector rerum 

universi secundum optimas leges possibiles suam universitatem sit regens et gubernans. 

Arguitur, quod non, quia supremus rector rerum universi secundum meliores leges suam 

universitatem posset regere ... x ... nequaquam optime regenti. 

62v-63v  

Utrum sicud omnis homo est univoce homo cum omni homine, ita est cum omni homine 

univoce individuum et persona. Quod quescio sit falsa arguitur sic: supponitum quescionis est 

falsum, igitur quescio falsa ... x ... quod Christus sit univoce persona et individuum cum aliis 

hominibus. 

64r-65v  

Utrum subesse Romano (nadepsáno que est pure creatura) summo pontifici tamquam 

(nadepsáno tamquam non dic similitudinem sed rei veritatem) capiti sancte universalis 

ecclesie sit de necessitate salutis cuiuslibet Christiani. Quod quescio sit vera arguitur per illam 

extravagantem decretalem Bonifacii octavi, que sic incipit: Unam sanctam ... x ... quod autem 

summus romanus pontifex hanc habeat preeminenciam a deo quere infra l. 69.  

Závěr dopsán na razuře. 

65v-67r  

Utrum monasteria vel alia loca pro omnibus fugitivis privilegiata licet invadere pro 

malefactoribus expurgandis. Arguitur, quod sic, quia de inere nature frustra invocatur legis 

auxilium qui offendat in eam ... x ... quod ex nuda misericordia ortum habet non admittunt et 

impugnant. 

67r-68v  

Utrum possibile est simpliciter primam causam, que tantum est unica esse negacionem, 

pretericionem, futuricionem vel aliam veritatem contra affirmacionem simplicissimam 

condistinctam. Quod quescio sit falsa arguitur, quia est articulus dampnatus Parysiensis, quod 



sint multe veritates distincte coeterne ... x ... et simile est argumentum omne simpliciter  

eternum est prima causa etc. 

68v-70r  

Utrum deus, qui solus potest rem creare, potest rem simlpiciter anichilare. Quod quescio sit 

vera arguitur sic: universaliter facilius est destruere quam construere, ut testantur omnes 

philosophantes. Cum go deus rem creando ipsam construit in esse ... x ... quod deus non 

potest esse per se causa non essendi rei go etc. 

70v-71v  

Utrum contradictoria, quorum semper si unum est verum, reliquum est falsum et e contra, 

possint in rebus preter signa logicalia inveniri. Arguitur, quod in rebus sint contradictoria 

signa non sunt contradictoria nisi propter res, quas significant ... x ... igitur nec causa secunda, 

igitur non possunt esse nisi in signis. 

71v-72r  

Utrum sit possibile, quod accidens per infinitam virtutem prime cause preter subiectum 

existat. Arguitur, quod non per Philosophum primo Physicorum et commentatorem ibidem, 

qui dicit, quod querens accidens sine subiecto querit ... x ... et plura alia argumenta ibi vide. 

72r-73v  

Utrum accidens de cuius essencia est inherencia secundum se vel sua inferiora insit prime 

cause. Quod quescio sit vera arguitur sic: prime cause inest sciencia, qua scit me esse et sibi 

inest volicio, quia vult me esse, que duo sunt realiter inter se ab essencia prime cause ... x ... 

potenciarum anime est accidens et non numerus talis in prima causa. 

73v-74v  

Utrum omne ens simpliciter unum sit substancia vel accidens, et capio ens nominaliter (?). 

Arguitur, quod non, quia Adam fuisse ... x ... quod est metrum et mensura aliorum et ille est 

primus motor ut dicit commentor 10 Metaphysice commento 1o etc. 

74v-75r  

Utrum actus exterior addat aliquam maliciam vel bonitatem moralem super actum interiorem. 

Arguitur, quod sic, quia lex non infligit maiorem penam nisi pro pluribus aut maioribus 

delictis sed a iusto iudice magis punitur ... x ... si ista complevisset actu exteriori ipse esset 

peyor dyabolo sed tantum peccat modo sicut tunc go etc. 

75r-76v  

Utrum pro iusta et debita eleccione facienda in prelatum officialem vel collegiatum sufficit, ut 

qualitercumque ad illa habilis eligatur. Quod quescio sit falsa arguitur sic, quod propositis 

duabus personis secundum magis et minus ad illa habilibus, ut A sit magis habilis et B minus 

habilis ... x ... et de indignacione principis vel alterius potentis multum nocere vel relevare. 

76v-78v  

Utrum circumscripta symonia potest summus Romanus pontifex reservando sibi primos 

fructus distribuere generaliter beneficia regnorum. Arguitur, quod quescio sit vera, in 

summum Romanum pontificem non potest cadere symonia ... x ... alius non esset verus rector 

tocius ecclesie katholice go alius fuit verum etc. 

78v-81r  

Utrum tota lex iuris canonici in nullo contrarians sed concordans cum lege dei iuste precipiat, 

ut universaliter sentenciet iudex secundum allegata et probata. Quod quescio sit falsa arguitur 

sic: nullus iudex debet scienter facere contra hoc, quod prius et iustissimus iudex sentenciat ... 

x ... iudicat secundum propriam informacionem veritatis, quam ipsemet congnoscit etc. 

81r-83r  

Utrum ex diversitate ydyomatum adversantibus aliquod ydyoma insit a natura. Quod quescio 

sit vera arguitur ex opinione Platonica, ut recitatur primo Peryermenias per commentatores, 

qui asserunt ipsum dicere ... x ... reliquit ingenio humano signa vocalia et ydyomalia ad 

populum servicia (?) ordinare. 



83r-85r  

Utrum ordo predicamentorum, quorum quodlibet est metrum et mensura omnium suorum 

inferiorum competenter sub numero denario computetur. Quod quescio sit vera, arguitur 

auctoritate Aristotelis, qui in libro Predicamentorum sic sentit dicens ... x ... posteriorem super 

denarium in omni ydyomate consueverunt non sine misterio replicare. 

85r-86r  

Utrum terror predicancium de perpetuo et sine fine cruciatu dampnatorum possit vere probari 

fidei scriptura et racione. Arguitur, quod quescio sit falsa, fides scripture est pro falsitate 

quescionis go quescio falsa ... x ... et nullibi scriptura autentica asseruit esse talem sine fine 

cruciatum et cetera. 

86r-88r  

Utrum probari potest demonstracione vel evidencia naturali deum esse trinum cum aliis fidei 

articulis et cetera. Quod quescio sit vera arguitur sic: sanctus Augustinus, Linconensis, 

Anselmus et multi alii sancti philosophi quam gentiles reputarent se probare deum esse trinum 

... x ... quod fides non est argumentum et sic diffinicio fidei est falsa quam ponit Apostolus ad 

Hebreos XI etc. 

88v-91r  

Utrum stante fato et divina providencia possint existere effectus casuales fortuiti et 

contingentes eternitates animarum. Quod non arguitur, quia fato et divine providencie 

repugnat existere aliquem effectum casualem fortuitum et similiter qualecumque contingens 

... x ... quia omnis homo habet unam animam, que est intellectiva et sensitiva. 

91r-92v  

Utrum omnis christianus in qualicumque materia fidei et ecclesiastica teneatur credere, sicud 

Romana credit ecclesia et non aliter. Romana ecclesia in informacione et direccione et 

disciplinacione circa totam materiam fidei et universam materiam ecclesiasticam est audienda 

... x ... non est securum fidelibus refugium ut est satis notum go etc. etc. 

92v-95v  

Utrum fundacio pro perpetua cleri elemosina corporali sit consona legi evangelice et racioni. 

Quod non arguitur sic: Nulla fundacio peccato deformata mortali est consona legi evangelice 

et racioni, sed fundacio pro perpetua cleri elemosina corporali est fundacio peccato deformata 

... x ... pape data est potestas ligandi et solvendi in celo et in terra ut patet Mt. XVIo 

Quodcumque ligaveris etc. (Mt XVI,19). 

95v-97r  

Utrum elementa perfectum compositum constituencia sub suis propriis essentialibus formis 

permaneant composito in eodem. Quod non arguitur sic quia si elementa essent inmixto 

formaliter aut sub suis propriis essencialibus formis sequitur quod mixtum ex eis non esset 

formaliter unum ... x ... primo De generacione tractatu 6, ubi Philosophus distingvit 

mixtionem a nuttricione et augmentacione et a generacione igitur etc. 

97r-98v  

Utrum sicud stante primaria significacione univoca terminorum et unico modo limitatorum 

quelibet proposicio est tantum vera vel tantum falsa ita omnis consequencia de forma est 

tantum bona vel tantum mala. Quod quescio sit (vera podtečkováno) falsa arguitur sic: quia 

suppositum quescionis est falsum, go quescio falsa ... x ... simul vera et falsa stat in veritate 

aut in falsitate cum qualibet proposicione et sic non repugnat. 

98v-100r  

Utrum in unoquoque genere encium primum sit causa et mensura in eodem genere omnium 

aliorum. Arguitur quod non, quia si quescio foret vera, sequitur quod in unoquoque genere 

encium unum primum de per se reduceretur ad multa ... x ... nec potest esse, go non est 

mensura encium go penes ipsum non attenderet (?) essencialis perfeccio rerum go etc. 

100r-101r  



Utrum quelibet species universi habeat gradum essenciandi punctualis sue essencialis 

perfeccionis invariabilem, quem individua eiusdem attingere non possunt etc. Arguitur quod 

quescio sit vera, quia species universi consistit in individuali et proprie assimilantur numerus 

... x ... pari racione species gradum essendi sui generis attingere et sic quodlibet possit fieri 

quodlibet etc. 

101r-102r  

Utrum quelibet duo individua eiusdem speciei specialissime sunt essencialiter eque perfecta. 

Arguitur quod sic quia cuiuslibet individui species specialissima est ultima eius perfeccio 

essencialis que consistit in indivisibili, go quescio vera ... x ... cum non sint unius quantitatis 

materialis sed plurium etc. 

102r-103v  

Utrum sicud una duarum causarum potest effectum causare prima causa ipsum non 

concausante ita prima causa non cuiuslibet cause secunde vicem supplere potest in causando. 

Quod quescio sit falsa arguitur sic: prima causa est omnino totaliter per se specialissima in 

causando ... x ... per se in omnis ut vult auctor libri de causis etc. 

103v-104v  

Utrum habitus unius determinate virtutis moralis possit stare viciis sibi oppositis vel aliarum 

virtutum moralium in eodem subiecto. Arguitur, quod sic quia aliquis secundum 

determinatam racionem potest se exercere in propriis actibus unius virtutis moralis ... x ... 

haberet virtutes et vicia etc. 

104v-105v  

Utrum omnes virtutes morales in volutate (sic, pro: voluntate) subiective connexe ad invicem 

habeant vicia sibi opposita et connexa etc. Arguitur quod sic quoad suppositum nam dicitur 6o 

Ethicorum habens unam virtutem habet omnes et quoad quesitum videtur ... x ... quia carnem 

illicitis actibus faciat go etc. 

105v-106v  

Utrum virtus quelibet moralis consistat in medio duarum maliciarum extremarum. Arguitur 

quod non, quia magnanimitas et magnificencia sunt virtutes morales et non consistunt in 

medio duarum maliciarum, cum magnanimitas ad magnos honores inclinat ... x ... tantum in 

medio existens quoad nos est virtus moralis go omnis virtus etc. 

107r-107v  

Utrum legalis iusticia virtutum preclarissima sit tota et maxime perfecta virtus. Arguitur, quod 

non, quia iusticia non est legalis virtus perfecta simpliciter go non est maxime perfecta virtus 

... x ... et per consequens a coniugatis in essencialibus iusticia particularis est iusticia legalis 

etc. 

107v-109r  

Utrum prima rerum naturalium materia de una forma substanciali in aliam transmutabilis 

possit in formis existere per tempus eciam vel instans. Arguitur contra suppositum quod non, 

quia prima rerum naturalium materia non potest transmutari de una forma substanciali in 

aliam ... x ... quia omne, quod advenit enti in actu est accidens 2o de anima. 

109r-113r  

Utrum pro reformanda in ecclesia Christi unione necesse est clerum renunciare omnibus, que 

possidet in affectu et effectu et sequi Christum in evangelica paupertate etc. Arguitur, quod 

non, nam ecclesia Christi fuit tempore beati Silvestri in bona unione post acceptacionem 

possessionis et donacionis, ut in cronicis et legendis legitur sanctorum ... x ... sequi in 

evangelica paupertate si non clerus qui successit in officium et statum Christi et suorum 

apostolorum etc. 

113r-115v  

Utrum in totali ecclesiastica policia christianorum necesse est semper esse capitalem 

plenitudinem ecclesiastice potestatis in aliqua simplici persona humana in humanis super 



terram visibiliter conversante etc. Quod quescio sit vera arguitur sic: Necesse est dare regem 

vel imperatorem supra universas provincias ecclesie ... x ... de potestate pape capitulo 8vo et 

bene valet illa huc materia. Invenies hac (sic) materiam in principio libri ante quesciones. 

115v-118r  

Utrum indulgencie per pontifices concedi consuete et usitate possunt lege divina fundari vel 

ratione. Quod quescio sit vera arguitur sic: Annus iubileus per pontifices Romanos concedi 

consuetus et usitatus fundatur in lege divina, patet quia figuratus est huiusmodi annus iubileus 

in Abram ... x ... ecce verba huius sancti martyris contra consuetam et usitatam donacionem 

indulgenciarum. 

Na f. 117r in margine uvedeno „Utrum de potestate pape sit disputandum“, patrně však nejde 

o samostatnou kvestii. 

118v-120r  

Utrum sicud idem tempus in numero secundum se totum est ubique ita eidem in numero 

corpori esse dimensionaliter simul et semel in diversis locis incommunicantibus non repugnat. 

Quod quescio sit falsa arguitur sic: inpossibile est duo corpora numero distincta esse 

dimensionaliter simul et semel in eodem loco, go quescio est falsa ... x ... ydemptitas 

materialis, ex quibus omnibus infertur veritas quescionis. 

120r-121r  

Utrum omne, quod potest fieri prima causa ad actualem existenciam in propria forma possit 

producere et causare. Arguitur, quod sic, quia omne, quod potest fieri, potest actualiter in 

propria forma existere cum posse fieri et posse actualiter in propria forma existere 

convertuntur ... x ... eciam idem est credere peccatum et ipsum esse go sicut creditur peccatum 

esse sic et peccatum etc. 

121r-122v  

Utrum locus localiter immobilis sit ab omni superficie realiter condistinctus. Arguitur quod 

non quia superficies aeris continentis me est mobilis et illa est locus go suppositum quescionis 

falsum et quod non sit a superficie realiter condistinctus ... x ... et quero, si locus est 

superficies in quo est formaliter et subiective etc. 

122v-123r  

Utrum licitum sit adiurare seu incantare. Arguitur quod non quia illud est illicitum quod est 

(reprobatum škrtnuto) prohibitum ab ecclesia, sed adiurare seu incantare est prohibitum ab 

ecclesia igitur non est licitum adiurare seu incantare ... x ... invocaciones demonum multa 

utilia sunt sicut patet in invencione rerum amissarum go videtur, quod talia licitum est fieri. 

123r-126v  

Utrum divinacio futurorum vel previsio per sompnia insit hominibus a natura propria vel a 

celi influencia vel supernaturaliter a prima causa. Arguitur, quod omnis talis divinacio 

(figurarum škrtnuto) futurorum vel previsio per sompnia, que inest hominibus solum inest 

hominibus supernaturaliter ... x ... propter conformem causam, nec de 3a specie, quia tunc 

qualitas sensibilis, nec de 4a. 

126v-128r  

Utrum summus legislator ex infinita potencia, sapiencia et benevolencia plenissime tradidit 

media homini pro ultima felicitate aquirenda. Quod quescio sit falsa arguitur sic: Suppositum 

quescionis est falsum go quescio falsa ... x ... ex sua infinita potencia, sapiencia et 

benevolencia tradit sibi media plenissima ad ultimam felicitatem acquirendam etc. 

128r-130r  

Utrum licet veritati et expediat in aliquo casu scienter contradicere menciendo cognite veritati 

etc. Quod quescio sit vera arguitur sic licet et expedit coram principe insensato et furioso 

dicere unum lene falsum pro conservacione magne communitatis ... x ... ab universis ecclesie 

filiis devotissima obediencia, honoratissima reverencia, ferventissimus amor, subiectissimus 

timor etc. 



130r-131v  

Utrum tonum unde originantur consonancie musicales dividi per equalia sit possibile etc. 

Quod sic arguitur proporcio sesquioctava dividitur per equalia igitur tonus continet, quia tonus 

est in proporcione sesquioctava patet per omnes artis musice magistros ... x ... in que pares 

partes non posse tonum mediare etc. 

131v-133v  

Utrum oculus ex quatuor tunicis et tribus humoribus copositus pro visione sine fallacia exigit 

remocionem, opposicionem, lucem proporcionalem, quantitatem medii, dyafaneitatem, 

corporis densitatem, tempus ac sui ipsius sanitatem etc. Patet veritas quescionis per omnes 

perspectivistas go etc. Quod quescio quoad suppositum sit vera arguitur auctoritate Pisani ut 

dicit 45 primi in fine commenti ... x ... ut patet de institore iuvene sedente ante portam collegii 

circa domum lupi etc. 

133v-134r  

Utrum totum chilum converti in formam flegmatis et neccessario prius in ipsum flegma quam 

in sangvinem sit possibile etc. Contra suppositum arguitur sic chilus convertitur in chinium go 

non in formam flegmatis ... x ... convertitur in flegma aliis partibus non conversis in alios 

humores. 

134r-134v  

Utrum urina colores sui varios trahat ab accione caloris naturalis vel ab humorum permixtione 

etc. Et videtur, quod a calore sic quia calor secundum sui varios gradus varios inducit colores 

... x ... habebit urinam rubeam vel tinctam igitur etc. 

134v-135v  

Utrum operaciones occulte que dicuntur fieri a forma specifica fiat a forma substanciali dante 

esse vel ab aliquo accidente formam substancialem aut compositum consequente. Et arguitur, 

quod fiant ab accidente et hoc auctoritate commentatoris 5o Colliget (?) ... x ... habent a forma 

specifica (?) etc. 

135v-136v  

Utrum semidiameter terre sit quantitas non proporcionaliter stellarum longitudini a centro 

terre magnitudoque magnitudinibus earundem. Quod quescio sit falsa arguitur sic 

longitudinibus stellarum ad centrum semidiameter non est aliqua mensura ... x ... parvus enim 

error in principia est magnus in fine igitur etc. 

136v-138r  

Utrum omnes species sciencie indiciorum sive pronosticacionum et divinacionum ut 

interrogacionum, nativitatum, revolucionum, eleccionum, piromancie, aerimancie, 

ydromancie, geomancie, nigromancie, spatulamancie et ciromancie et aliis habeant radices 

firmas naturales etc. Quod sic patet ex experiencia practicancium illas ut nobis referunt, igitur 

quescio vera. In oppositum est Ptolomeus ... x ... inest nisi perpetuum igitur etc. 

Na konci poznámka „Quere plura argumenta vertens folium unum circa b“. 

138v  

Utrum omnes planete quorum quidam directi, quidam retrogradi alii occidentales, alii 

orientales, alii aucti numero, lumine et cursu, alii minuti in diversis partibus celi et 

ecentricorum et epiciclorum suorum suorum (sic) existentes possint simul suis motu, lumine 

et influencia eundem in istis inferioribus producere effectum etc. Quod sic probatur  

quecumque sunt eiusdem motus idem influunt sed omnes planete sunt huiusmodi igitur ... x ... 

inter duos malignos benignum ut eorum maliciam contemperet etc. 

138v-139v  

Utrum numerus predestinatorum vel prescitorum augeri possit vel miniri etc. Arguitur quod 

non quia deus eternaliter diffinivit utrumque cuius diffinicio non potest in contradiccionem 

quia tunc deus esset insipiens ... x ... et plura eorum insunt libero arbitrio go non sunt certa 

etc.  



Dále poznámka „De necromancia habes supra sed parum“. 

139v  

Utrum prelato notorie deficiente a suo officio subiectus debeat sibi tribuere stipendia ut 

prelato. Arguitur, quod non, quod sic foveret subiectus dei principalem hostem ut ducat 

populum per voraginem viciorum ... x ... a subditis mensurari quod est inquiens go quescio 

vera. 

139v  

Utrum licet sacerdoti bona sua in foro repetere contencioso etc. Arguitur, quod non, omnes 

viri ecclesiastici et specialiter superiores ecclesie debent omnem sollicitudinem humanam 

abicere, sed taliter contendere pro temporalibus est sollicitudo maxima secularis ... x ... et ad 

hoc sunt multe leges etc. 

140r-141v  

Utrum summus Romanus pontifex super meritis Christi et omnium sanctorum dispensator 

constitutus de plenitudine potestatis sue possit ad quemcumque locum ecclesiasticum 

quantascumque voluerit indulgencias applicare etc. Quod quescio sit falsa arguitur sic quia 

data veritate quescionis sequitur quod potestas summi pontificis ... x ... totum antecedens est 

verum go et consequens et ex consequente sequitur quescionem esse veram. Sumantur 

argumenta. 

141v  

Utrum alicui licet dimittere uxorem suam propter aliquam causam excepta causa fornicacionis 

etc. Quod quescio sit falsa arguitur sic per verbum Christi cui non licet aliquid apponere vel 

deponere Mt. 5, ubi sic diffinitive statuitur ... x ... debet uxorem suam dimitteri quia ex causa 

voti vel religionis go quescio vera etc. 

142r-143r  

Utrum deus vult loquendo de velle beneplaciti dei peccatum quod est deformitas vel privacio 

iusticie. Pro veritate quescionis est sanctus Augustinus concedens deum velle omne ens quid 

intelligit vel cognoscit etc. ... x ... et si peccatum vult, male fieri vult patet quia talia pessime 

fiunt. 

143r-143v  

Utrum propter decursum etatum mors naturalis possit contingere nulla causa violenta 

superveniente etc. Quod quescio sit falsa arguitur sic nulla est mors naturalis igitur etc. non 

potest contingere ... x ... talis autem consumpcio fit a contrario igitur fit violente etc. 

143v-145r  

Utrum corpora dilatatorum pororum minus ledantur ab aere pestilenciali quam corpora 

habencia poros strictos etc. Pro falsitate quescionis arguitur corpora dilatatorum pororum plus 

leduntur igitur quescio falsa ... x ... nec predicacio variatur quod utrobique predicacio formalis 

etc. Si. 

145r-145v  

Articula sophistica ad quamcumque materiam applicabilia (tento nadpis jinou rukou). Si 

oppositum vestre quescionis est necessarium vestra conclusio est falsa ... x ... et communis 

plures etc. 

 
 
SX –  V C 43 
TX – Práva zemie české. (Sborník výpisků Václava Hanky). 
1.pol. XIX. st. 
PX - :Hanka, Václav (V C 43). 
 
V C 44 



Extractus Patentium a Reverendissimo Officio Archi-Dioecesis Pragensis 
emanatarum ab Anno...1676 ad Usum Francisci Joannis Trnka, tunc temporis 
Capellani Neo-Praga ad S.Henricum conscriptus Anno Domini 1758 Die 10 Julii. 
37 listů; 1758. 33x20 cm 
Rkp., Praha 1758, psal kaplan F. J. Trnka krasopisnou latinkou, papír, 33 x 20 cm, 
4o, polokožená vazba, ll.37, koupeno u K. Jeřábka 31.5.1939. 
Počátek : List 3a : Anno 1676. Incipit Annus 1676, quo Parochi conscientiosam 
relationem… 
Konec : List 73a : …et veri sensus declarationem ad captum exponere sataganti. 
3595...39 
 
V C 45 
z Koldína, Pavel Kristian:  Prawa Městská Kralostwj Czieského. 
ll.274; 1661; od fol.236a-274a Index aneb Registrum. Přepis vydání Koldína z r.1579, 
jak doloženo v kontextu. Na fol.109b-110a reprodukován Koldínův “Arbor 
consanguinitatis - Strom krewnosti” s přípisem Ex impresso Anno domini 1579 
Descripsi Anno Domini 1661. Dne 21 Januarii na Hržessohlawech. G.C.S. Rovněž na 
konci textu záznam persolutum describendo Anno 1661 23 die Augusti oder 
[přeškrtnuto] A me Meorgio Christoph:Schult[eto] Iglavensi. 
1b Ad Invictissium Romanorum Imperatorem D. D. Rodolphum Secundum x 235b prwe za 

Prawo a obycžeg držano Bylo. 

Rkp.; pap.; ll. 214; 1661; 19,5 x 29 cm; frakt.; t. Od fol. 236a – 274a Index aneb Registrum. 

Papír obsahuje filigrány, korunovaný erb, erb okrouhlého tvaru s písmeny nahoře, dole a po 

stranách. Přepis vydání Koldína z r. 1579, jak doloženo v kontextu. Na fol. 109b – 110a 

reprodukován Koldínův „Arbor consanguinitatis – Strom krewnosti“ s přípisem Ex impresso 

Anno domini 1579 Descripsi Anno Domini 1661. Přepsan 1661. Dne 21 Januarii na 

Hržessohlawech. G. C. S. Rovněž na konci textu záznam persolutum describendo Anno 1661 

23 die Augusti oder [přeškrtnuto] A me Georgio Christoph: Schult[eto] Iglavensi. V tištěném 

katalogu Orbisu vysvětlováno to, že jde o jihlavského šoltyse, ve skutečnosti běží o občana 

Jiřího Kryštofa Schultese. Iglavensis (Jihlavský) značí po vzoru analogických přívlastků jen 

původ. Svědčí o tom, že přepis byl pořízen na Hřešohlavech neboli Řešihlavech na Radnicku, 

místě od Jihlavy značně vzdáleném. Jihlavský šoltys by měl pro přepis bližší některé 

královské město ve východních Čechách. Vložena značně poškozená ilustrace nábožensko-

polemického obshu Defensio fidei, vystřižená z neznámého díla z konce 17. stol. 

Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 1, dne 14. července 1952. 

598/52 
 
 
V C 46 
Tento Kanczyonal Gest Založeny a doplnieny Pieknymi Spiewy Starodawnimi w 
Lethu Panie 1620. Kteražto kniha skrze 150 let gest se Przi Kůru lyteraczkym 
Potržebowala tak jest Přissla k skažieni tak žie gest kosstowala welykau Praczy a 
naklad. Nyní ale w Roku 1777 gest wssecka znowa Pržewazana nowymi deskami a 
Przidaní nowýho Papíru a wypsanych Písní, které se nýni w chrámu Páně spiwagyw 
tom Cžiase za sprawcze Duchowniho Důstognie Welebneho a wysocze Učzeneho 
Jana Daniela Alexiusa, Pana fararže Holyczkyho a Ržediczkyho a Starssich lyteratův 
Wita Kalyny a Martina Sstiepanka a Pana Cantora Holyczkyho Tomasse 
Kržiczenskyho, Gijrziho Wogtiecha, Rektora Ržediczkýho.  
1b Pjseň za deset. Ma swau Notu x 297b Zdrawas genž gsy pozdrawena. 



Rkp.; pap.; 1620 – 1777; ff. 300; 31,5 x 20 cm; got. kurs., frakt; vazba pův., poškoz., stopy po 

sponách a kování. K titulu dopsáno „Jozef Macela, sskolni, nyni opět Učitel Ržedicky 1790“. 

Rukopis dnes představuje původní kancionál, počínající dnešním fol. 44 a listy s písněmi 

doplněné k němu od dnešního titul. listu po fol. 43b. Na dnešním fol. 44a původ. titulní list, 

potvrzující dobu vzniku „Ewangelia Nedělnj y Episstoly, které se w Cyrkwi Boži přes cyli 

Rok cztau, na písně složené, a nynj opět podruhe wubec wydane pro potwrzeni wiry Krysta 

pana, praweho Boh a czlowieka Pana a Spasytele nasseho: a pro potesseni lydi kagicych 

wypsane gsau a tato Kniha doplněna tekstem gest ode mne Martina Theobalda Konstanskýho 

z miestys Chotusyc toho czasu rektora we wsy Ržedicých letha Panie 1620.“ Po textu 

následuje neúplný abecední rejstřík, počínající písmenem G. Na f. 294a – 295b s incipitem 

We gmeno Swate a nerozdilne Trogice Amen zápis o ustavení literátského bratrstva 

v Ředicích r. 1619 a na f. 300a „Registra založena“ bratrstwem a datovaná 22. prosince 1619 

(„čtvrtá neděle adventní“) za faráře „v městyse Holicích a v Ředicích Mathausse Lyntera 

z Ssenperghu“. Hlavně nejstarší část vyzdobena barevnými iniciálami s lidovými motivy 

ornamentálními i figurálními. Kancionál sloužil také ke kronikářským záznamům z dějin 

kostela, o nástupu učitelů aj. Podle záznamu o opravě varhan z r. 1804 byl kancionál chován 

při kostele sv. Václav v Ředicích ještě po josefinském zrušení  literátských bratrstev. Zprávu 

o něm měl naposled p. Brdička z Budislavi u Litomyšle, jehož zásluhou se rukopis dostal 

sběrateli Josefu Hudcovi z Diviny čp. 71, okres Žilina, který jej poslal presidentu republiky 

Ludvíku Svobodovi. 

Darem kanceláře presidenta republiky Národnímu muzeu dne 20. ledna 1970. 

II-30/70 

 
SX V C 47 
FX 1584 
TX G. Laulerbeck: Politia historica. 
Přívazek 1 

Vwedenj k Cžeské Literatuře. 

Přivázáno ke starému tisku: Georg Lauterbeck, Politia Historica o Wrchnostech a Spráwcých 

Swětských Knihy Patery... přeložena a wůbec wydaná pilnostij, pracý a nákladem M. Danyele 

Adama z Weleslawijna. 1584. 

Pap., XIX1. stol., 39 ff (foliace nová), rozměry: 30 x 19 cm, vazba dobová (při převázání 

starého tisku vznikl i rukopis – viz nápis na přídeští), celokožená, zdobená slepotiskem – 

ornamentální rámec kolem přední i zadní desky, na obou deskách uprostřed kosočtverečný 

ornament, hřbet zpevněn 4 vazy, na hřbetě nápis – nečitelný, kůže opotřebovaná, částečně 

poškozená. 

Vlastnické záznamy: na přídeští nápis Tato knjha gest patřjcý Frantisskowi Pleskotowi ten čas 

Mlináři w Auwalech. Roku 1816. přewázaná 815 r., na fol. 72b nalepen štitek s nápisem 

Okresní odbor n. p. v. v Kouřimi. Místní odbor v Plaňanech. Čís. 1. Majitel: pí. Šinderová, 

soukromnice v Plaňanech. 

Česky 

Písmo: kurent, nadpisy kaligrafickou novogotickou minuskulou 

Nadpisy a některé důležité údaje červeně 

Bez výzdoby 

Obsah: obecné údaje o Slovanstvu (zeměpis, historie), česká literatura rozdělená do několika 

etap (doba předhusitská, doba husitská, doba předbělohorská, doba protireformační, doba 

obrozenecká) – v každé etapě uvedeni nejdůležitější představitelé se stručnou osobní 

charakteristikou a svým dílem, na konci rejstříky. 

Autorem a písařem snad František Pleskot – zpracováno podle nějakého vzoru (Jungmann ?) 

Přívazek 2.: Písně 



Přívazek 3.: Historie Josefa Egyptského 

Ze staré zásoby 

Přír. č. 3492/54 

Vide: Uvedení k české literatuře 

 

Přívazek 2 

Přivázáno ke starému tisku: Georg Lauterbeck, Politia Historica O Wrchnostech a Spráwcých 

Swětských Knihy Patery... přeložena a wůbec wydaná pilnostij, pracý a nákladem M. Danyele 

Adama z Weleslawijna. 1584. 

Pap., 1821 – 1829, 9 ff (folia 40 – 49 – foliace nová), rozměry: 30 x 19 cm, vazba dobová (při 

převázání starého tisku vznikl i rukopis – viz nápis na přídeští), celokožená, zdobená 

slepotiskem – ornamentální rámec kolem přední i zadní desky, na obou deskách uprostřed 

kosočtverečný ornament, hřbet zpevněn 4 vazy, na hřbetě nápis – nečitelný, kůže 

opotřebovaná, částečně poškozená. 

Vlastnické záznamy: na přídeští nápis Tato knjha gest patřjcý Frantisskowi Pleskotowi ten čas 

Mlináři w Auwalech. Roku 1816. přewázaná 815 r., na fol. 72b nalepen štítek s nápisem 

Okresní odbor n. p. v. v Kouřimi. Místní odbor v Plaňanech. Čís. 1. Majitel: pí. Šinderová, 

soukromnice v Plaňanech. 

Česky a německy 

Písmo: kurent, nadpisy kaligrafickou novogotickou minuskulou 

Notace 

Bez výzdoby 

Obsah: Joseph und seine Brüder, Jozf a geho Bratři, Wlasta, Pamietný Spiew Bjtwy u 

Sswarcenfeldu, Der brave Mann, Der Schlechte Mann, Hodný Muž, Sspatný Muž, König und 

Letlet, Král a Žebrák, Pjseň o hrobnikowi, Přidawek kte Pjsni, Tak to chce tento swět. 

Písně sebral a sepsal snad František Pleskot 

Přívazek 1.: Uvedení k české literatuře 

Přívazek 3.: Historie Josefa Egyptského 

Ze staré zásoby 

Přír. č. 3492/54 

Vide: Písně 

 

Přívazek 3 

Ljbohra z Historie Jozeffa Egiptskeho, Genž se na Theatru we III gednánich Osobně: 

mnohým k naučeni, potěsseni, y wegstraze konat muže; s připogenými k tomu Zpěwy neb 

Ariemi, w Muzyku Figurálni uwedeno, a po opraweno. Leta Páně 1816 in Janu(ario) od 

Františka Pleskota toho času hornjho Mljnáře w Auwalech 

Přivázáno ke starému tisku: Georg Lauterbeck, Politia Historica O Wrchnostech a Spráwcých 

Knihy Patery... přeložena a wůbec wydaná pilnostij, pracý a nákladem M. Danyele Adama 

z Weleslawijna. 1584. 

Pap., 1816 (datace na titulním listě a na fol. 72b), 23 ff (folia 50 – 72, foliace nová), rozměry: 

30 x 19 cm, vazba dobová (při převázání starého tisku vznikl i rukopis – viz nápis na přídeští), 

celokožená, zdobená slepotiskem – ornamentální rámec kolem přední i zadní desky, na obou 

deskách uprostřed kosočtverečný ornament, hřbet zpevněn 4 vazy, na hřbetě nápis – nečitelný, 

kůže opotřebovaná, částečně poškozená. 

Vlastnické záznamy: na přídeští nápis Tato knjha gest patřjcý Frantisskowi Pleskotowi ten čas 

Mlináři w Auwalech. Roku 1816. přewázaná 815 r., na fol. 72b nalepen štítek s nápisem 

Okresní odbor n. p. v. v Kouřimi. Místní odbor v Plaňanech. Čís. 1. Majitel: pí. Šinderová, 

soukromnice v Plaňanech. 

Česky 



Písmo: kurent, nadpisy kaligrafickou novogotickou minuskulou 

Notace 

Bez výzdoby 

Autorem a pisatelem František Pleskot 

Přívazek 1.: Uvedení k české literatuře 

Přívazek 2.: Písně 

Ze staré zásoby 

Přír. č. 3492/54 

Vide: Historie Josefa Egyptského 

 

 
SX V C 48 
FX 1960 
TX J. Tichý: Dějiny polských disidendů. 
Dějiny polských disidentů, zvláště Jednoty bratrské od rokoše Zebrzydowského do počátku 

války třicetileté. 

Pap., 1960 ?, 409 ll, rozměry: 29 x 20,5 cm, vazba papírová, hřbet plátěný. 

Česky 

Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Vložen list s rukopisnými údaji autora, odkud byl čerpán archivní materiál. 

Obsah: kandidátská práce dr. Tichého, bývalého správce rukopisné sbírky KNM, vypracovaná 

na základě materiálů z polských archivů (viz sign. XI C 107). Práce je vlastně pokračováním 

původního díla započatého ve 30. letech bývalým učitelem dr. Tichého, prof. J. Bidlem. 

Z majetku Dr. Josefa Tichého, CSc. 

Přír. č. II-3614/82 

Vide: Josef Tichý 

 
SX V C 49 
FX 1628 
TX Rybníkářská instrukce pro panství frýdlantské 
PX kooupí: Antikvariát Ztichlá klika 16. 5. 2066 
 
[X 1388] 
[SX V D 1] LA 21 G 32 
FX XIX.2 ll. 17. 20 x 24 cm. 
TX Edv. Jelínek. Diplomatka. 
PX Kontušovská veselohra s mazurou L. Lewandovského. Dar bratra Jelínkova 
Viktora 29. IV. 1897. 
SX – V D 1 

TX – Materiál ke slovníku naučnému. 

saec. XIX, 21 sv. 

PX – 1. sv.: Zeměpis, 2. sv.: Zeměpis, 3. sv.: Životopisy cizinské, 4. sv.: Směs (písmena G.), 

5. sv.: Směs, 6.-9.sv.: Směs, 10. sv.: Zboží a obchodnictvo, 11. sv.: Přírodopis, 12. sv.: Krásná 

umění, 13. sv.: Lekařství, 14. sv.: Bájesloví a pověsti. 15. sv.: Národopis, 16. sv.: Heraldika, 

17. sv.: Právnictví, ústavy a společnosti, 18. sv.: Dějepis, 19. sv.: Slovanští umělci, 20. sv.: 

Histor. mužové (písm. A.), 21. sv.: Hesla ke slovníku. 

 
X 1389 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX V D 2 



FX XVIII. ll. 52. 19 x 23.5 cm. 
TX Akta sněmovní XVI. stol. 
VX 1-31 Jednání sněmu pražského r. 1537. Sněmy I, 414-27. 
VX 31-4, 47-8'. Při sněmu obecným 1538 v út. dne sv. Vavřince. Zdání na vznešení a 
žádost J. M. Kr., kteráž se jest při nynějším sněmu z strany koncilium od J. M. Kr. 
stala. 
VX 48'-50'. Sněm r. 1539. Sněmy I, 463-4, rozšířeno o výčet bodů, kterých je žádati 
na králi, na l. 51-2. 
VX 35-46. Výpisy ze staroměstské knihy pamětní, o níž J. Čelakovský, Soupis 
rukopisů 41. 
 
[X 1390] 
[SX V D 3] LA 17 K 47  
FX pol. XIX. str. 89, 5. 15 x 24 cm. 
TX V. K. Klicpera. Friedrich Bojovný. 
PX Ze zpracování pro divadlo z led. 1859 jen 5 str. V Šubertově Souboru II, 172. Z 
Klicperových. 
 
[X 1391] 
[SX V D 4] LA 17 K 47 
FX pol. XIX. str. 78. 15 x 24 cm. 
TX V. K. Klicpera. Hadrián z Římsů. 
PX Pro divadlo přepracováno, jakož i pro tisk, kdyby k II. vydání přišlo. V Šubertově 
souboru I, 153 a d. nepoužito. Původu téhož. (Z Klicperových) 
 
X 1392 
SX V D 5 
FX XVIII. ll. 24. 19 x 23.5 cm. 
TX Přepis olomouckého tisku Knížky rýmovní z r. 1687-8. 
PX Vydal posledně V. Flajšhans ve Sborníku filologickém V (1917). Z Neuberských. 
 
X 1393 
SX V D 6 
FX 1810-19. str. 660, 636, 777, 768, 702, 722. 18.5 x 24 cm. 6 svaz. pův. vazby. 
TX Jan Jeník z Bratřic. Pamětihodno bývalého slavného ... národu českého (Autograf 
neuberský). 
PX Obsah rozepsal Č. Zíbrt v ČČM 1907, 70-106 a P. Sobotka t. 1880, 285-92. Z 
Neuberských. 
 
X 1394 
SX V D 7 
FX XVIII. ll. 76. 19.5 x 23 cm. 
TX Přepis Kroniky trojánské. 
PX Srv. ruk. I E 18. Končí se knihou IX. Z Neuberských. 
 
X 1395 
SX V D 8 
FX 1855/7. str. 69. 15 x 23.5 cm. 
TX (V. K. Klicpera) Krása a nekrása. 
PX Viz ruk. V C 16. Původu téhož. (Z Klicperových) 



SX – V D 18 

TX – Toto Vypsání Orloje Pražského, vysvětlování, nesnadnosti jeho tehdáž se stalo, když se jest psalo 1570. 

ff. 24 

 
[X 1396] 
[SX V D 9] LA 17 K 47 
FX ok. 1855. str. 72. 15 x 23 5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Soběslav, selský kníže. 
PX V Souboru Šubertově II, 15-54 srv. 1174. Rovněž z Klicperových. 
 
[X 1397] 
[SX V D 10] LA 14 D 75 
FX 1836. str. 31. 18 x 23 cm. 
TX J. K. Chmelenský. Litertura česká r. 1836. 
PX Vyšlo v ČČM 1836, 370-85. 
 
[X 1398] 
[SX V D 11] LA 17 K 47 
FX pol. XIX. str. 92. 15 x 23.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Boleslavovci. 
PX V Souboru Šubertově II, 208 a d. Z Klicperových. 
 
X 1399 
SX V D 12 
FX 1701. ll. 26. 17.5 x 22.5 cm. 
TX Poznamenání kunstu k lagirování a k rozeznání k tomu potřebných kumat a 
barev. 
PX Vynalezeno po p. Wattinsovi (?) v Parisu l. 1701. Konec chybí. 
 
X 1400 
SX V D 13 
FX XIX.2 ll. 8. 19 x 23 cm. 
TX Přepis K. Havlíčkovy První generální schůzky čes. nár. Museum. 
 
X 1401 
SX V D 14 
FX XVIII/XIX. ll. 115. 17 x 23 cm, souč. vaz. 
TX Albrecht Ojíř z Očedělic. Registrum na dávní zřízení zemské. 
PX Přepis textu křižovnického, nespořádaného však ještě věcně jako text Jirečkův III, 
2, 180 a d. 
SX – V D 14 

TX – Nálezové obecní králů českých, jakož i stranní a soudové. 

VX – (Od krále Jana slepého až za krále Wladislava pána našeho milostivého.) 

 
X 1402 
SX V D 15 
FX XVII/XVIII. ll. 10. 18 x 22.5 cm, váz. 
TX Proroctví slepého mládence. Proroctví Havla Pavlaty. 
PX Prvé otiskl Č. Zíbrt ve Svět. knih. č. 1154. 28-37, druhé (l. 8-10) z 1663* F. 
Menčík, Česká proroctví (1879) 34/40. Z Neuberských. 
fol. (10) (1) 



[X 1403] 
[SX V D 16] LA 17 K 47 
FX pol. XIX. str. 64, 30. 15 x 23.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Eliška Přemyslovna. 
PX Druhé ze zpracování nedokončeno. V Šubertově Souboru II 76-85, 86-105. Z 
Klicperových. 
 
X 1404 
SX V D 17 
FX 1844. ll. 20. 18 x 23 cm. 
TX Slovo v čas o vlastenectví, o češtině a o národu českoslovanském s ohledem na 
spolek německý, zvláště celní. 
PX Dvojí přepis projevu, vyšlého 1845. Rozbor v knize J. Heidlera, Čechy a 
Rakousko v polit. brožurách předbřeznových (1920) 120. 
Opravovaný prvopis a čistopis, psaný J. Hulákovským, jenž nepochybně brožuru 
sepsal za pomoci mladého Havlíčka. B. 
 
X 1405 
SX V D 18 
FX XVIII. ll. 24. 19 x 23 cm. 
TX Jan Táborský z Klotovské Hory. Zpráva o orloji staroměstském. 
PX Z originálu vyd. J. Teige v časopise přátel starožitností čes. v Praze IX. 69/90. Z 
Neuberských. 
 
[X 1406] 
[SX V D 19] LA 17 K 47 
FX ok. 1855 str. 74. 15 x 23.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Tajný pověrec. 
PX Viz ruk. III D 79. Z Klicperových. 
 
X 1407 - Ausgeschieden Praes. Z. 2060/42 
SX V D 20 
FX XVII. ll. 18. 18 x 23 cm. 
TX Zlomek úředního spisu Akta těch všech věcí o vzpouře české r. 1547. 
PX Tisku l. vvII-yyIII. Z Neuberských. 
 
[X 1408] 
[SX V D 21] LA varia 
FX XIX.1 str. 66. 19 x 23.5 cm. 
TX Terezie Lichtenberková. Básně. 
PX O spisovatelce J. Michl, Literaturní letopis (1837) 299. 
 
X 1409 
SX V D 22 
FX 1865/86. str. 599, XII. 15.5 x 24 cm, s fotogr. vaz. pův. 
TX Ant. Ferles. Paměti kr. kom. města Čelakovic. 
PX Odevzdala M. Ferlesová 27. IV. 1903. 
 
X 1410 
SX V D 23 



FX ok. 1850. ll. 28. 18 x 22 cm. 
TX (J. Kollár). Místopisný slovník polabských Slovanů. 
SX – V D 23 

TX – Materiál k místopisnému slovníku. 

 
X 1411 
SX V D 24 
FX 1800/3. ll. 14. 20 x 23 cm. 
TX Dvě mariánská kázání. 
PX Kázána 1800. 1803 v Petrovicích, 1810, 16 v Turnově. Dar žižkovského faráře E. 
Šittlera 6. XI. 1898. 
 
X 1412 
SX V D 25 
FX 1828. ll. 6. 19 x 23 cm, seš. 
TX Jan Jindřich Marek. Kázání na den sv. Prokopa ve Všehrdech. 
PX Výměnou 13. I. 1906. 
SX – V D 25 

TX – Marek, Jan Jindř.: Kázání na den sv. Prokopa ve Všehrdech. 

1828, ff. 6 

 
X 1413 
SX V D 26 
FX 1768. ll. 227. 19 x 22 cm, vaz. st. 
TX (P. Krystyán z Koldína). Artikulové práv městských. 
PX. Ode mně Joz. Viczichla do této knížky vřazena r. P. 1768. Připojena smlouva 
Svatováclavská z 1517. Dar auskultanta Jar. Karasa 2. VI. 1906. 
 
X 1414 
SX V D 27 
FX 1796/1826, čtyři obaly, 18.5 x 24 cm. 
TX (Ant. V. Oliva). Kázání. 
PX Autorství vyplývá z poznámek o působišti, o němž ruk VIII E 33. Dar všeňského 
administrátora J. Náhlovského 20. VIII. 1906. 
 
X 1415 
SX V D 28 
FX XIX.2 ll 6. 20 5 x 25 cm. 
TX Kníška pro všeliké domácí prostředky hovězího dobytka. 
PX Necelé koupeno 4. X. 1906. 
 
X 1416 
SX V D 29 
FX XIX.1 ll. 44 36 x 22.5 cm v obálce. 
TX Jan Kollár. Paměti hl. VII-VIII. (1805-19.) 
PX Vyšly v Kobrově vydání spisů IV (1863). Koupeno z pozůstalosti Šemberovy. 
 
[X 1417] 
[SX V D 30] LA 28 J 42 
FX 1825/30. ll. 168. 19 x 23 cm, vaz. st. 



TX M. D. Rettigová. Zbírka rozličných myšlének. 
PX Většinou příležitostné básně, koncepty listů a recepty, česky i německy. 
Podrobnosti u Jos. Peška v ČMM 1909, 381, 383/4, kdež odsud otištěna cesta do 
Kunětic (384/92), o níž též A. Jirásek v SS XXXIX, 200. Z pozůstalosti J. H. 
Pospíšila. Vyměněnno 15. I. 1907. 
 
X 1418 
SX V D 31 
FX XVIII.2 ll. 78. 16.5 x 21.5 cm, st. vaz. z 1677. 
TX Ant. Lekesch. Poznamenání některých pamětí m. Soběslavy. 
PX Vytaženo z pamětí sl. pam. uroz. p. Řehoře Smrčky, bejvalého primatora 
tamního. Od r. 1587-1782. Z ruk. IV C 23. 
SX – V D 31 

TX - Lekesch Ant. 

PX – Viz: Soběslav 1782. 
SX – V D 31 

TX – Poznamenání některých pamětí města Soběslavě. 

PX – Vytaženo z Pamětí slavné paměti Uroz. pána Řehoře Smrčky bývalého primatora tamního. A me Ant. 

Lekesch cive Soběsl. Ku konci udán r. 1782. 

 
[X 1419] 
[SX V D 32] LA 6 P 74 
FX 1864. ll. 35. 18 x 23 cm. 
TX E. Engel. Kytice básní. 
PX Připsáno J. Vrťátkovi k vánocům 1864. Původu jako ruk. I D 33. Boh. Englová 
 
[X 1420] 
[SX V D 33] LA 6 P 74 
FX 1866. ll. 16. 18 x 28 cm. 
TX Eman. Engel. (Sbírka básní.) 
PX Věnováno J. Vrťátkovi k vánocům 1866. Původu téhož. Boh. Englová 
 
[X 1421] 
[SX V D 34] LA 6 P 74 
FX XIX.2 ll. 24. 18 x 23 cm. 
TX E. L. Engel. Zločinci. 
PX Novela. Původu téhož. Boh. Englová 
 
[X 1422] 
[SX V D 35] LA 36 K 50 
FX 1838. str. 123. 18 x 22 cm. 
TX Jar. Ant. Vrťátko. Kletba. 
PX Určeno pro pospíšilův almanach Vesna na r. 1839, censurou však zamítnuto. 
 
X 1423 
SX V D 36 
FX XIX.2 ll. 128. 15 x 23 cm. 
TX Srdce a meč. Uspořádal Ed. Valečka-Merklínský. 
PX Sbírka zpěvů vlasteneckých. Dar smíchovského učitele Ferd. Polenského 12. VII. 
1907. 
 



[X 1424] 
[SX V D 37] LA 20 O 69 
FX 1816. ll. 6. 19 x 24 cm. 
TX Ant. Marek. Píseň k dosednutí na biskupskou stolici litoměřickou J. b. M. Jos. Fr. 
Hurdálka. 
PX Vyšla 1816 (J. Jakubec, A. Marek 122). 
 
X 1425 
SX V D 38 
FX 1898. 3 seš. v pouzdře. 
TX Lucerna t. j. světlo v tmách. 
PX Ročníku 1898 č. 5 a 6. 
SX – V D 38 

TX – Lucerna. 

VX - T.j.: Světlo ve tmách. V praze 1898, I/II. 

PX – R. 1898 č. 5. s přílohou. 

PX – R. 1898 č. 6. Lucerna a Plavajs. 

ff. 10 

 
X 1426 
SX V D 39 
FX 1828. str. 11-144. 18.5 x 23 cm. vaz. st. 
TX Písně pohřební. 
PX Pro Jana Straku 1828. Dar vnuka, prof. Alfréda Straky 17. IV. 1909. 
SX – V D 39 

TX – Písně pohřební k vyzdvižení mrtvého těla. Založené a sepsané pro Jana straku 1828. 

pp. 144 

 
X 1427 
SX V D 40 
FX 1741. ll. 7. 18 x 23 cm. 
TX Ing. Malý. Kázání o primici Matouše Myttnekera v Milevsku 16. čc. 1741. 
PX Řečník byl farářem v Petrovicích. Dar faktora J. Huňáčka 2. VI. 1909. 
SX – V D 40 

TX – Milivsko. 

PX – Viz: Myttneker Mat. 1741. 

SX – V D 40 

TX – Matouš Myttneker, kněz v nově posvěcený, slaví první mši sv. v chrámu páně 

Milívském a. 1741. 

ff. 7 

PX – Kázání. 

 
X 1428 
SX V D 41 
FX 1890/4. str. 44. 17 x 21 cm. seš. 
TX P. V. V. Bílá Hora. 
PX Články děje- a místopisné a pověsti. Dar Č. Zíbrta 9. VI. 1909. 
 
X 1429 
SX V D 42 
FX poč. XIX. ll. 11. 21 x 25 cm. 



TX Žalmy při vyzdvižení mrtvého těla. 
PX Dar filosofa J. Straky 31. VII. 1909. 
 
X 1430 
SX V D 43 
FX 1835. str. 145. 272. 15 x 23 cm, vaz. st., 2 svaz. 
TX Pána Volného (Vollney) Zbořeniny (Ruines). 
PX Překlad Václ. Dvořáka v Chotouni z něm. překladu Die Ruinen. Aus dem 
Französischen des Herrn von Vollney. 3. Aufl. (Lipsko 1798), viz F. M. bartoš: 
Zapomenutý evang. písmák, kostnic. jiskry 23 (1942), č. 22 (28/5). Jiř. Forstera z r. 
1817, přepsaný a opr. trůdem Jana Pražáka z Černokostelce 1835. Dar vdovy 
Růženy Pražákové 30. XII. 1909. 
 
[X 1431] 
[SX V D 44] LA 37 E 23 
FX ok. 1890. ll. 588. 16 x 22 cm. 
TX Z. Winter. Dějiny kroje v zemích českých od poč. stol. XV. až po dobu bělohorské 
bitvy. 
PX Dílo vyšlo 1893. Původu jako ruk. V C 35. 
 
[X 1432] 
[SX V D 45] LA 37 E 23 
FX ok. 1905. ll. 876. 16 x 22 cm. 
TX Z. Winter. Mistr Kampanus. 
PX Román vyšel původně ve Zvonu VI (1906), knižně 1909. Původu téhož. 
 
X 1433 
SX V D 46 
FX ok. 1800. ll. 37. 18 x 23.5 cm. 
TX Domácí prostředky lékařské s pranostikou. 
PX Na konec jinou rukou: den 1. Apr. 1810. 
 
SX – V D 47 
TX – Koňské lékařství. 

k. XVIII. st., ff 27 

PX – Defekt. 

 

SX V D 48 

TX Krátké rozmlouvání starého Čecha (opis) s některými duchovními osobami. Léta Páně 

MDCXX. 15. str. 

2a Geden Stary Čech prawdu milugicy X 9a daly pod vesty wám. Konec. 

Rkp.; pap.; ff. 10; 1848; 18,8x22,5 cm; kurs.; pt. Na f. 9a rukopis datován 10. 6. 1848. Má 

podle toho jíti o novodobý opis rukopisu z počátku 17. stol. Tento opis vyzdoben byl 

současně na zadní straně titulního listu tužkou kresbou představující asi „starého Čecha“ 

v kroji z 18. stol. s mečem po boku a jednoocasým lvem po levici, na f. 9b kresba lidské hlavy 

a na f. 10b poprsí vojáka z doby napoleonských válek. Obsahově je rozmlouvání zahroceno 

radikálně protikněžsky a protikatolicky. Při tom, přestože původní rukpis byl údajně datován 

r. 1620, v rozmluvě se starým Čechem, který tyto názory hájí, vystupují však kněží podoboj 

z let 30tých až 40ých 16. stol. za vlády Ferdinanda I. Tak Pavel Smetana (Bydžovský), který 

byl farářem u sv. Havla v l. 1536-1559, Jan Nožička (zde nazýván Nožnička) z Třebíče, opat 



slovanský (v Emauzích) 1535-1545, před tím 1532-1535 farář týnský, Jan Pipa, farář od sv. 

Jiljí, kazatel betlémský 1534-1537, Jakub, farář u sv. Štěpána 1534-1538, Jan, farář na 

Zderaze 1529-1540. Kněz Václav unhoštský z let 1529-1539, děkan u sv. Apolináře. Kněz 

Václav Šídlo, který je zde uveden ůz Hradce králové“, je nepochybně totožný s Václavem 

Šídlo, jinak Subule, který byl v letech 1543-1556 farářem u sv. Mikuláše na Starém Městě a 

v letech 1543-1556 farářem v Týně. I z venkovských kněz Šimon z Kolína, zde uvedený, byl 

děkanem v Kolíně v letech 1536-1539. 

Podle záznamu na titul. listě „Dar Gutava Dörfl, studujícího“. Do katalogu rukopisů zapsán 

po r. 1917. 

1958 T. 

 

SX – V D 49 

TX – Mejtský J. 

PX – Viz: Výtah z Desk zemskýh. 

 

SX V D 50 

FX 19. st. 

TX Herbář. 

 

SX – V D 51 

TX – Mikan, Wenzel: Generalbass vier mich Venzel Mikan. 

(26)+153 pp. 

 

SX V D 52 

FX 1621 

TX Jilemský, V.: Žalostná poprava. 

 

SX V D 53 

FX 1848 

TX Štěpánek, Xaver: Sbírka životopisů. 

 

SX V D 54 

FX 1892-99 

TX Štěpánek, Fr. Sl.: poklady z časů starodávných. 
SX – V D 54 

TX – Pověry. 

PX – Viz: Štěpánek, František Slavomír: Poklady z časů starodávných (V D 54). 

 

SX V D 55 

FX 1836 

TX Bell, Charles: Člověčí ruka. přel. K. Amerling. 

 

SX V D 56 

FX 1838-1846 

TX Amerling, K.: Deník. 

 

SX V D 57 

FX 192 

TX Zpěvník písní národních. 

 

SX V D 58 



FX 192 

TX Výtah hádek duchovních sloven. 

 

SX V D 59 

FX 192 

TX Quaestiones curiosae. [Slovenské hádanky]. Rkp. z 1. pol. XIX. stol. 

K 5437, 21 

 

SX V D 60 

FX 1846 

TX Rady hospodářské 

SX – V D 60 

TX – Domácí lékařství dobytka. 

1846 

PX – Viz: Rady hospodářské (V D 60). 

Inc.: Můj milý čtenáři 

130 ll. 19,5x17,5 cm 

Rukopis ohořelý, psán dvojí rukou 

od l. 97: Praktické zápisky pro řemeslníka a hospodáře od Ferdinanda A. Kuberta. 

D 6284, 21 

 

SX V D 61 

FX 1831 

TX Féjérpataf: Poznamenání a vysvětlení. 

 

SX V D 62 

FX 1863 

TX Stárka, Em.: Obec Bonkovice n. Milostice. 

 

SX V D 63 

FX 1840 

TX Havránek, J.: Zpěvy duchovní k varhanám. 

 

SX V D 64 

FX 18. st. 

TX Kancionál český 

 

[SX V D 65] LA 4 a J 43 

FX 19. st. 

TX Erben: Báje a pověsti 

 

SX V D 66 

FX 1780 

TX Mrliček, J.: Kancionálek. Aneb Knižka Pohřebni. Totiž kterak se pohřeby, gak dospielich 

Lidi, Tak také Malych ditek, wedle spůsobu a Obyčege křetianského katolického dle 

slussnosti odprawowati magi…Sepsana od joseffa bernarda mrličzka Roku 1780. 

1. 3a ( 1 ) - 124a ( 242 ) Kancyonalek…3a ( p.1 )Officium Defunctorum. Ad vesperas 

absolute incipitur x 124a(242 ) kdo se narodi, musy umříti. 

2.125a ( 244 ) - 145a ( 284 ) Následugi pisnie, které se užiwati mohau při Pohřebach, gak 

malich tak dospelich Lidi w Niemecke Ržeči. Joseff Mrlicžek sepsal pracně tuto knihu ke Cti 



a Chvale Vssech Svatich …125b(245) Ich wardt ein kleines kindelein x 145a ( 284 ) sey Ehr, 

lob und Preyss allein. Amen.  

Rkp.; pap.; 1780; 1780; ff.150; notace; 22,5 x 18 cm; frakt., kurz. pkž. Od f.3a původní 

nepřesná paginace. Na titulním listě pozdější přípis Darowaná Francowy Hawlitschkowy, 

učiteli sskolnjmu, roku 1823. Na titulním listě druhé části chronogram r. 1780. Od f.145b ( 

p.285) připisovány opět české písně. 

Koupí v antikvariátu Kniha v Praze I, karlova 2, dne 25.11.1963. 

10601-63 

 

V D 67 

Čechy (Praha), XIX in, pap., 180 + 1 pp., 23,5 x 19 cm, vazba dobová 

Jan Jeník z Bratřic: Böhmische Alterthümer und Merckwürdigkeiten. 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 4. 

 

V D 68 

18/19 st., 32 ff., pap. 24, 2 x 19 cm, nesvázáno 

Zlomek inventáře mincí (německy). 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 21. 
 

 

X 1434 
SX V E 1 
FX 1861-2. str. 503, obr. 21. 17.5 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Umlauf. Umění dělostřelecké a jeho stav l. 1857-61 v c. k. armádě 
Rakouské. 
PX Dle vydaného předpisu služebního přeložil a vzdělal. 
 
X 1435 
SX V E 2 (5 D 3) 
FX XV./XVI. ll. 750. 15 x 20.5 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Sborník postil pod obojí. 
VX I. 1-310. Postila Rokycanova. Začátek utržen, 12. 11. z doby o něco pozdější x 
račiž nám ji dáti, ukřižovaný pane Ježíši Kryste. Amen toho dobrého etc. Určil Jar. 
Goll v ČČM 1879, 62. Srv. doplňky u Fr. Šimka: Postila Rokycanova 
VX II. 315-478'. Českolatinská podobojí postila postní. Convertimini ad me ... Obraťte 
sě ... Tuto řeč utěšenú s. prorok Johel v II. kap. x (sermo in passione domini) radosti 
věčné v království nebeském amen. (O kalichu l. 466). Kázání Jakoubka ze Stříbra 
(B, Dvě studie 12, č. 4). B. 
VX III. 482-499'. Vánoční kázání podobojí. Exortacio in matutino natalis Christi 
Cantate ... Ve jméno p. n. J. Christa x jistě (konec chybí). 
VX IV. 500-750. Nedělní letní postila kazatele podobojí z poč. stol. XVI. Sanctissime 
Trinitatis in magna missa. Křesťané milí. Dnes máme slavnost velmi znamenitú x 
(dominica XXIIII) věčné odpočinutí v nebeské radosti. Ukázky Gollovy v ČČM 1878, 
209-11, srv. ČČH 1896, 246. 
PX Na vazbě uprostřed postava Justitia, na l. 479 pozdější rukou dva české recepty 
lék., na l. 480/1 jinou rukou mladší písně: Božě otčě, králi všemohúcí, Jest křestiané 



... za časté prorokováno, na přídeštích barevné tišť. obr. proměnění a utrpení Páně. 
Koupeno tuším 1849. 
 
V E 3 - přen. na sign I E 1 
 
X 1436 
SX V E 4 
FX ok. 1823. str. 344. 15 x 21 cm, vaz. st. 
TX V. Hanka. Vydání kroniky Dalimilovy. 
PX. Přepis, pořízený pro P. J. Šafaříka. Z jeho pozůstalosti. 
 
X 1437 
SX V E 5 (4 D 1 a) 
FX XVI. ll. 233. 15 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Spisy bratra Lukáše (sborník A. Mokrého). 
VX 1-111'. O šesti příčinách bludu. Začátek utržen x k věčnému životu, amen. 
Přepsáno l. 1558. Srv. Gindely v ČČM 1861, 283 č. 45, Goll 1883, 368 (rozlišuje 
překlad z Erasma Rotterdamského l. 88-102 a traktát o dokonalosti l. 102-111') a J. 
Th. Müller, Dějiny Jednoty bratrské I, 337 č. 20. 
VX 112-73. (Počet z naděje, z čeho ji každý má a podle čeho by naděje pravé 
požívati mohl.) První list vytržen x důjde po smrti života věčného. amen. Doměnka 
Gindleyova m. uv. 282 č. 36, Müller 336 č. 17. 
VX 164-190'. O opravení moci člověka. Mezi vším stvořením na zemi x hlauposti se 
vystříhaje. 
VX 192-233'. Spis tento je o naději etc. Bratře milý, divíš se tomu velmi x k životu 
věčnému, amen. Létha 1510. Gindley 282 č. 35, Müller uv. 335 č. 10. 
PX Na desce: M. B. 1563. Dar budějovického magistrátního akcesisty A. Mokrého 
30. III. 1847. 
SX – V E 5 

TX – Lukáše M.: Spis o šesti příčinách bludu. 

ff. 88 

PX – Srov. ruk. V E 9, kde se nalézá počátek. 

PX – Allig. 4: 1.) Z knih Erasma.  2.) Hřích člověka prvního.  3.) O opravení moci člověka.   

4.) Spis o naději. 

SX – V E 5 

TX – Spis o naděgi [u]. 

ff. 42 

PX – Def., vprostřed chybí listy. Inc.: Bratře mily diwiss se tomu welmi  Expl:: K zřízenému 

požívání Naděge K žiwotu wěcznemu Amen. Letha 1510. 

PX – Allig. ad: M. Lukaše. Spis o šesti příčinách bludu. 
SX – V E 5 

TX – O oprawení mocy cžlowěka. 

ff. 27 

PX – Allig. ad: M. Lukáše. Spis o šesti příčinách bludu. 

 
X 1438 
SX V E 6 (5 G 40) 
FX XVIII/XIX. ll. 118. 17.5 x 21.5 cm, vaz. st. 
TX Přepis tisku B. Bílejovského Kroniky církevní z r. 1537. 
 
X 1439 



SX V E 7 
FX XIX.2 str. 310. 18 x 21.5 cm, seš. 
TX J. A. Dunder. Směs všestranného vědění lidského. 
PX Rukověť fraseologie nebo mluvosloví jazyka českého. 
 
X 1440 
SX V E 8 (392, 567, a) 
FX 1490/1. ll. 327. 15 x 21 cm. s iniciálami, pův. vazba se sponou. 
TX Sborník podobojí. 
VX I. 1-82'. Obrana viery proti Pikartuom. (Kniha pražských mistrů na 10 artikulů). 
Pán Spasitel a buoh náš Krystus Ježíš x popřeje nám radostí věčných, amen. Finis 
sabbato post concepcionem b. Marie V. per me Paulum de Sedlčana a. d. 1491. 
Ukázky u Hanky v Rozboru stč. lit. v Abh. böhm. Gesell. d. Wissenschaften V, 1. 711-
25. Srv. J. Goll. Quellen u. Untersuchungen z. Geschichte der böhm. Brüder I, 26, 
104, a K. Krofta. O spisech V. Korandy ml. Otisk z LF 1912. 24-6. O autořích ČČM 
1922, 192. 
VX 83-4'. Tabule česká k nalezení masopusta (s říkáním o událostech doby 
Vladislavovy do r. 1490). 
VX II. 85'-6. Protibratrská píseň: Ó svolání pikhartské (podle známé písně O svolání 
Konstantské). 
VX I. 87-132'. Obrana kalicha z r. 1472 či později. Nikodéme, v Krystu Ježíši bratře 
najmilejší ... slyš odpověď, žeť jest nerovně lépe ...pode dvěma zpuosobama přijímati 
nežli pod jednú x (Dvadcáté proto) také na ně rozpomene, amen. Finis sabb. in albis 
a. d. 1490. Srv. Krofta m. uv. 23-4. 
VX 134'-327. Řeči M. Příbrama (t. zv. Milíčovy knížky o zarmouceních velikých církve 
sv.) Sv. Jan ve svém zjevení voleným božím x zlý a nestatečný život. Finis in vig. 
nativitatis domini sub. a. d. 1490 per me P. ze Sedlčina. Rozbor spisu podal Klicman 
v LF 1890, 29 a d. 265-6. Allig. ad. Traktat proti Bratřím. 1491. fol. 84+2 
PX Na zadním přídeští souč. pozn. o dluzích a výpis z knih památných od desk o míli 
= 365 provazcům po 52 loktech. Dar prof. dr. M. Schönbecka 29.II.1832. 
 
X 1441 
SX V E 9 
FX 1591. ll 316. 15 x 20.5 cm, vaz. pův. 
TX Spisy bratra Lukáše (sborník Jůskův II.). 
VX 1-203. Spis Bárky. Přepsáno l. P. 1570 na den rozeslání apoštolův páně. G. F. 
Výňatky Jar. Golla v ČČM 1883, 362-8. 
VX 204-316'. O šesti příčinách bludův obecných. Předmluva. Znamenaje časův 
nynějších x k věčnému životu. Srv. ruk. V E 5. 
PX Na desce znak z 1591 jako v ruk. III F 12. Dar Jos. Jůska 30. III. 1885. 
SX – V E 9 

TX – Lukáše Bratra: O ssesti přičinách Bludůw obecnych. 

ff. 85 

PX – Allig. ad: Spis Bárky. O prawém náboženstwí. 

SX – V E 9 

TX – Lukáše Bratra: Spis Barky O prawém náboženství. 

ff. 163 

PX – Allig.: 1.) O Antikrystu. ff. 40, připsáno: 1570. Lukáše br.  2.) O ssesti pričiních Bludůw 

obecných. ff. 85.  3.) Z Knih Erazyma Slowow od Slowa. O pomoci oblaštní proti hříchům. ff. 

29. 



 
X 1442 
SX V E 10 
FX XVIII/XIX. str. 284. 17 x 21 cm s nákresy, vazba pův. 
TX Koňské lékařství Albrechta z Neapole. 
PX Pozdní recense knihy Albrechtovy, k nepoznání již přepracované. Ze 
Stentzschových. 
SX – V E 10 

TX – Koňský lékař. 

pp. 284 

 
X 1443 
SX V E 11 (3 F 27, 564) 
FX 1484. ll. 144. 20.5 x 15 cm, st. vazba opr. 
TX Vavřinec z Březové. Překlad cestopisu t. zv. Mandevilly z r. 1484. 
PX Vydání F. Šimkova v akademické Sbírce pramenů I. ř. I. č. 9 (1911) text C (úv. 
XV a d.). Na l. 141 z XVI. st. proroctví Křišťana z Prachatic, na l. 142-4'. a zad. 
přídeští rodinné zápisy pánů z Říčan z let 1524-1605, vzadu vevázány dva perg. 
zlomky lat. Jeremiáše z XV. st., napřed zlomek lat. theolog. výkladu z XV. stol. Z 
Chlumčanského. 
SX – V E 11 

TX – Mandivilla Jana Cesta po swětě. 

1484 

 
X 1444 
SX V E 12 
FX 1783. ll. 129. 18 x 21 cm, vaz. st. opr. 
TX Václ. Nemasta. Přepis t. zv. cestopisu Mendevillova. 
PX Přepisovač, 40 let kantor provodovský, přidal na l. 126-8 Píseň o bauřlivých 
sedlácích proti víře samospasitedlné římské katolické, a to nejvíce na panství 
opočenském a novoměstském, jenž se stalo r. P. 1734 d. 15. Sept. (Nejmilejší 
katolíci x amen aneb na věky.) Vyd. naposledy Č. Zíbrt, z doby úpadku (1905), 7-20. 
Dar J. K. Hraše 7. V. 1877. 
SX – V  E 12 

TX – Mandivilla (Jana) Cesta po swietie. 

ff. 3 (1 pag) 

PX – Allig.: Píseň o bauržliwých sedlaczych proti wíře samospas. Rzimské katoloczké, a to 

negwíce na panstwí Opocženskem a Novomiestském, genž se stalo r. 1734.  Sepsal W. 

Nemasta v Prowodowě 1783. 

PX – MS. de an. 1483. 

SX – V E 12 

TX – Nemasty Waclawa Píseň o bauřzliwich sedlaczych proti wíře samospasytedlne, 

Ržimske katolicke a to negwíce na panstwí Opočzenskem a Novomiestskem, genž se stalo 

R.P. 1734 dne 15. Semptembry. Sepsal Nemasta Waclaw kantor ve škole Peowodowsky R. 

1783. 

ff. 3 (1 pag.) 

PX – Allig. ad: Mandivilla, Cesta po swietie. (Přepis z. r. 1783). 
SX – V E 12 

TX – Píseň o bauřzliwich sedlaczych proti wíře samospasytedlne: Ržimske katoliczske, a to negwíce na panstwí 

Opočženskem a Novomiestskem, jenž se stalo R. P. 1734 dne 15 Septembry. 

ff. 3 (p. 1) 



PX – In fine: „Tato knížka gest sepsana ode mně W. Nemasty, kantora ve škole Pr[o]wodowsky R. 1783. 

PX – Allig. ad: Mandivilla, Cesta po swietie. (Přepis z r. 1783). 

 
X 1445 
SX V E 13 (23 C 2, 767) 
FX XV. ll. 159. 16 x 21 cm, st. vazba. 
TX Sborník zemských práv. 
VX 1-34. (Ondřeje z Dubé Výklad na) práva zemská. Právo zemské české země jest 
dávno nalezeno x v nově úřad přijal. Jireček II, 2, 361-86. Ondřej z Dubé: Práva zem. 
čes. (ed. Fr. Čáda) 1930, str. 98/9. 
VX 34-64'. Práva pana starého z Rožmberka o komornících. Ktož pojme komorníka x 
kúpil se vší zvólí t. 70-93 (§1-200). 
VX 65-91'. Řád zemského práva císaře Karla. A najprve o hlavu. Kdyžby kto koho 
chtěl z hlavy x jako z svých dědických. t. 199-255, 225-7. 
VX 92-107'. Ustavení císaře Karla (Maiestas Carolina čl. 1-38). Svatú Trojici x v 
jednotě spolu přebývala. 
VX 107'-9. Pokyny o přísaze, púhonu, taxách a sedmi právech císařových. Přísaha. 
Na tom přísahám x sedmé, komuž darem dávají. 
VX 109-10. O listech ... Item o všecky listy, že mnoho jest x aby ti listové byli vráceni. 
Jireček III, 2, 8-9. 
VX 110-112. Ustavenie panské za krále Zikmunda ... Nalezeno a ustaveno x (o 
zběhlých) proti právu a řádu zemskému. t. 7-9. 
VX 112-4'. Nálezové za krále Ladislava (1454). Právník 1862, 37-8. 
VX 114'-7. Stará práva písařská. Právo Ondráčka písaře menšího. Jireček III, 2, 205. 
VX 117-23. Paměť o úřednících zemských z r. 1407-17. t. I-VI. 
VX 123'. Panské nálezy z r. 1456 a 7. 
VX 124-7. Summa celá berně královské. Plat dědičný měst. Práva pana 
podkomořího. Právo hofmistrovo. Lat. u Čelakovského II, 901, 848. 
VX 127. Latinský zápis o korunovaci krále Jiřího. = ruk. I E 3 438. 
VX 128-53'. Ustavení císaře Karla (Maiestas Carolina). Boha všemohúcieho ku 
pomoci vzývaje x zpósobiti zemským právem. Jireček II, 2, 109-88. 
VX 153'-8. O najvyššiech úřednících. Z přípisu Ondřeje z Dubé, začátek l. 157'. t. 
357-61, 158'-9'. Přísaha krále Jiřího. 
PX Hanka č. 24. Z. Chlumčanského. 
SX – V E 13 

TX – Nalezowe za krale Ladislawa skrze pany czeske s wolij wssech zeman kralowství 

czeského. 

ff. 115-126 

PX – Allig. ad: Prawo zemské czeské. 
SX – V E 13 

TX – Prawa Pana starého z Rozmbergka o komorniczych. 

ff. 36-63 

PX – Inc.: Kdož pogme komorníka prazskeho na pohon … . Allig. ad: Prawo zemské czeské. 

SX – V E 13 

TX – Prawo zemské czeské. 

ff. 35 

PX – Ff. 9-10 schází. Allig: 1) [f]. 36: Prawa Rozmberska: Kdoz poyme komornika &. 

2) 64: Majestas Karolina česky I až XXXVIII art. 3) 94: Poczina se ustanowení cysarze Karla. 

4) 110: Několik czlanků k zemskému práwu. 5) 113: Za Sigmunda ustawenie panské co má brano byti &. 6) 115: 

Nalezowe za kr. Ladislawa. 7) 127: Summa cela berně králow. od klašteruow a miest. 8) 130: Coronatis regis 

Georgii. 9) 131: Ustawenie Ciesaře Karla. 10) 156: Přípis Ondřeie z Dubé krali Wácl. o 4 urzednicjch. 11) 161: 

Přjsaha krále Giřjho. 

 



X 1446 
SX V E 14 
FX 1832. ll. 83. 17.5 x 20.5 cm, vaz. st. 
TX Mart. Alex. Přibil. Praha a její pamětihodnosti, které pro domácí a cizince, jakož i 
mládež na uměnj a schůzky do nj přicházející sepsal. 
PX Dar Jos. Tieftrunka 17. V. 1872. 
1832. fol. 87. V předu životopis Přibila od Dra Jos Tieftunnka… pag. 17. vloženo. 
 
X 1447 
SX V E 15 
FX 1826. ll. 77. 17 x 21 cm. 
TX N. Vaněk. Považování nebes. 
 
X 1448 
SX V E 16 
FX XIX.2 ll. 134. 17 x 21.5 cm. seš. 
TX J. Al. Dunder. Rozličnosti v exemplářích Diadocha B. Paprockého. 
PX Část díla Doplňkové k rozličným českým tištěným knihám , které jest v ruk. III D 
6. 
 
X 1449 
SX V E 17 
FX XIX.2 ll. 41. 17 x 21 cm. 
TX Historické články. 
PX 1-20. Mart. Kolář. Práva města Kamenice nad Lipou z r. 1460 a 1476-93. Z 
přepisu P. Svobody v jeho historii kamenické z r. 1846. 
PX 21-30. Jos. Kořán. Artykule hrnčířů ronovských z r. 1488, Jindř. Šťastného z 
Valdštejna pro řemeslo ševcovské nové r. 1534 a pekařů, mlynářů a pernikářů 
chrudimských z r. 1300. 
PX 31-41. Tim. Ctibor Zoch. Dějepisná zpráva o vyslanství stavů král. čes. v příčině 
compactátů králi Ludvíkovi 1525. Z ambrozovského, dnes asi brněnského rukopisu 
Pamětí o bouři pražské r. 1524 (vyd. naposled J. V. Šimák v Pramenech dějin čes. 
VI.) v Oravě. Určeno pro Musejník 1858. 
 
X 1450 
SX V E 18 
FX pol. XIX. ll. 156. 12 x 20 cm, s notami, váz. 
TX Písňový sborník z písecka. 
PX Rozepsal Č. Zíbrt, Bibliografický přehled českých nár. písní 22-3. Přivázanou 
starší Píseň o proměnách světa otiskl týž ČMM 1895, 174-9. 
 
X 1451 
SX V E 19 
FX XVIII.2 ll. 11. 18 x 21 cm, váz. 
TX Přepis (Mik. Konáčova) překladu: Hra pěkných přípovídek od Boccatia podle tisku 
z r. 1547. 
PX Jungmann IV, 221 b. L. 10-11 přepis básně: Naříkání nad smrtí sv. p. 
Podmanický Šándora ... od jeho syna Šándora v Göttince 20. z. 1786 vytišť. u J. Kr. 
Ditricha. Dar Vojt. Nejedlého 26. XI. 1835. 
 



X 1452 
SX V E 20 
FX poč. XVII. ll. 19. 16 x 20 cm. 
TX Hynek Bruntálský z Vrbna. Paměti z l. 1610-11. 
PX Autograf, vydaný V. J. Nováčkem ve VUS 1896, XII. Z Drabíkových. 
 
X 1453 
SX V E 21 
FX ok. 1660. ll. 12. 15.5 x 20 cm, seš. 
TX Zápisky Mikuláše Drabíka. 
PX Zíbrt-Volf V, 21280, jakož i tam uvedená vydání úryvků u Kvačaly. Původu téhož 
až po č. 25. Z Drabíkových. 
 
X 1454 
SX V E 22 
FX XVII. ll. 10 15.5 x 20 cm. 
TX Usnesení bratrských synod z r. 1636 a 1635. 
PX Otiskl A. Gindely, Dekrety Jednoty bratrské (1865) 309-14, 294-8. Z Drabíkových. 
SX – V E 22 

TX – (Zprávy o zboru Lešenském a otázky: traktát psaný ve vyhnanství.) 

1636, pp. 20 

PX – Inc.: Anno 1636. Dostalise ke dni 25 Nov. do Lešna přední Starší Polští. Fin.: čemuž 

všemu Pán Bůh rač požehnati. Amen. 

 
X 1455 
SX V E 23 
FX 1660. ll. 15. 16 x 21 cm. 
TX Pavel Vetterýn Boleslavský. Traktát aneb spis o pokladu v skále Lednické již 
dávno složeném a proroku Mik. Drabíkovi Strážnickému ... zjeveném. Z Drabíkových. 
 
X 1456 
SX V E 24 
FX 1593-1607. ll. 218. 16 5 x 20 cm, vazba z 1607 opr. 
TX Bratrský sborník Viléma Paděry Žiželického z let 1593-1607. 
VX 1-87. Pravdivá historická zpráva a naučení z božího slovavzaté o rozepři a 
nesnázi při smyslu o večeři Páně ... skrze kazatele Božího slova a služebníky církve 
Krystovy v slavném městě Embden. V nové na česko přeložena l. P. 1592. Is. 
Konečný. Na konci: Přepsáno v Přerově l. P. 1607 Vilím Paděra Žiželovský m. p. 
Jungmann IV, 1337. 
VX 87'-97'. Dvoje kázání od předkův českého a křesťanského národu o věcech, k 
tomuto času se schylujících a k poznání velmi potřebných, a zvláště o svátosti těla a 
krve Pána našeho Jezu Krysta. 
VX 98-150'. Apologia neb obrana náboženství a učení křesťanského v církvích 
Englických od pana Jana Juella, někdy biskupa Sarysburgenského složená. Dávno 
sepsaná a v lat. jazyku vytištěná l. 1586, do českého přeložená l. 1594. Na konci 
Paděrův podpis s datem 7. Sept. (15)98. O tisku Apologie z r. 1619 Jungmann IV, 
1462. 
VX 152-190'. (Synoda strážnická r. 1600.) L. P. 1600 v pondělí po třetí neděli 
velikonoční ... stalo se shromáždění služebníků Jednoty Bratrské t. j. Bratří starších, 
kněží, jáhnů a učedlníků některých z Čech a z Moravy do Strážnice k br. Pavlovi 



Sperátovi, v kterémž shromáždění kázání jáhnům a kněžím činěno a řízení neb 
svěcení jáhnů a kněží s jinými službami se dálo, kteréhožto kázání ... tuto 
poznamenání učiněno. Paděra psal 1607. 
VX 194-213. Krátkej spis o zlatém budaucím a již nastávajícícm věku. Sepsaný l. 
1584 od V(aclava) B(udovce) z B(udova). O spise Jul. Glücklich v ČČH 1908, 324-6. 
Paděra přepsal 25. Aug. 1593. 
VX 214-8'. Předmluva k pobožnému a pravdu katolickau, tu starau, sprostnau a 
upřímau milujícímu čtenáři. Spis katolický, nedopsaný. 
PX Na desce iniciály Paděrovy s datem 1607, po celém sborníku poznámky Mik. 
Drabíka, jenž jej koupil 1646 (l. 1). O Paděrovi uv. Glücklich. Z Drabíkových. 
 
X 1457 
SX V E 25 
FX 1660. ll. 8. 16.5 x 21 cm. 
TX Pavel Vetterin Boleslavský. Troje prúba revelací, t. j. zjevení aneb vlastněji 
Figment, t. j. vymyšlení proroka Mik. Drabíka Strážnického na papír uvedena od 
Pavla Vetterina Boleslav. Rkp. 1660. 16 str. 
PX Celý název u Zíbrta-Volfa V, 21292. Původu téhož. Z Drabíkových. 
 
X 1458 
SX V E 26 (3 G 8) 
FX XV/XVI. str. 665. 16 x 19,8 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Knihy vo puožitcích vpolních, vydané pro Petra z Krescenciis, Měštěnína 
Bononienského. 
VX Počínají se - ke cti Boha všemohúcího a najjasnějšího krále Karla 
Jeruzalémského a Sicilského etc. Epištola. Ve jméno ... Poctivému v Krystu otci ... 
bratru Aymerykovi z Placentii x (XII, 12) síťmi rozličnými i lpem. Tato kniha ... 
vytištěna jest ... v městě, jenž slove Argentýna l. P. 1486 v pátek před s. Řehořem. 
PX Jungmann IV, 257. Str. 662-5 něm. botanické výpisky z XIX. st., na předsádce 
rady o roubení, na str. 1 zápisek kosteleckého truhláře Šim. Karla Svobody, že 1662 
koupil knihu od rychtáře Jana Mouška. Čti: rychtáře J. Maška. B. Dar. K. Šternberka 
(jeho Abhandlung über d. Pflanzenkunde i. Böhmen III, 68). 
PX Text knihy VII-XII jakožto druhý svazek díla vydalo r. 1967 Čsl. zemědělské 
muzeum v Praze. Vydání připravili Vratislav Šmelhaus a Květa Neradová. 
SX – V E 26 

TX – Wo Lukach a wo Le∫ych. 

pp. 11 

PX – Viz: Petra Kre∫cencijs Knijha wo puozitczych wpolnijch, kap. VII. 

SX – V E 26 

TX – Wo rozlicznych wtipijch lapanij zwijrzat diwokych, A nayprwe e poklada przedmlũ. 

pp. 53 

PX – Viz: Petra z Krecencijs knijha wo puozitczych wpolnijch, kap. X.  

Wo regulijch, to gest wo zprawach praczij a dijl polnijch. 

 
X 1459 
SX V E 27 
FX pol. XVIII. ll. 24. 17 x 21 cm. 
TX Jiří Bahyl. Sphalmata et malitiosae correctorum detorsiones, in Novi Testamenti 
Bohemici edicionem admissae inventaeque. 



PX Na žádost vydavatele jeho Mat. Béla r. 1744. Otiskl J. Volf v ČČM 1909, 328-30. 
Dar Alex. Přibila z pozůstalosti otcovy 21. VI. 1874. 
 
X 1460 
SX V E 28 
FX 1863. ll. 12. 25.5 x 25.5 cm. 
TX H. Jireček. Kniha Tovačovská. 
PX Vyšlo v ČČM 1863, 227 a d. Dar musejního archivu 5. X. 1891. 
 
X 1461 
SX V E 29 
FX ok. 1840. ll. 12. 17 x 20.5 cm. 
TX Jos. Umlauf. O puškařství XVI. st. v Čechách. 
PX Podává řád, vydaný Umlaufem v ČČM 1847, I, 202. 
 
[X 1462] 
[SX V E 30] LA 12 H 37 
FX 1819. ll. 79. 16 x 20 cm, váz. 
TX V. Hanka. Gessnerovy idylly. 
PX Vyšly 1817. 
 
X 1463 
SX V E 31 
FX XIX.2 ll. 11. 17 x 21 cm. 
TX A. D. Výšek. K monumentální statistice někdejších slovanských osad v Horním 
Štýrsku. 
 
X 1464 
SX V E 32 
FX XVI/XVII. ll. 55. 16 x 20 cm, vaz. mod. 
TX Přepis lékařských knížek zv. Křišťanových. 
PX Ve vydání 1543 ll. A-G a (od l. 40') Knížky o rozličných vodách (po l. C IIII). 
 
X 1465 
SX V E 33 
FX 1574. ll. 214. 15.5 x 20.5 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Václav Miřinský. Písně na čtení a epištoly nedělní přes celej rok. 1574. 
PX Asi přepis tisku bez udání r. (Jireček II, 34. 2). Na předsázce zápis o prodejích 
knihy purgkanckým učitelem Šim. Weberem, který ji dostal od tchána, kosovského 
mlynáře Jiříka Sovy, a farářem hosínským Mat. Drexlerem zlatokorunskému faráři 
Bart. Sládkovi 1843. Koupeno 2. VII. 1895. 
SX – V E 33 

TX – Wacslawa Mirzinského Písně na čzteni a episstoly nedělní přes celey rok. 

1574, ff. (III)+211 (před tím 5 ff.) 

PX – Písař: Joannes Ledečzsky. 

PX – Add: Noty aneb Melodie nekaždému obyčegné a známe w tiechto Pisních obsažené, pro 

powiedomost tuto wynotowane ode mne Wespazyana Roždialowského. Letha 1622. 

ff. 3 

 
X 1466 



SX V E 34 
FX XVIII. ll. 69. 18 x 27 cm, váz. 
TX Duchovní zpěvník Fr. Hůlky. 
PX Notován. Od Hůlky ze Zlaté Koruny pochází pouze poslední, nejmladší zlomek z 
let 30tých XIX. st., píseň: Já nechci žádnou než Káču (l. 61/2). Z polovice asi latinsky. 
 
X 1467 
SX V E 35 
FX XVII/XVIII. ll. 29. 16 x 20 cm, n. b. m., váz. 
TX Zlomek českých vícehlasých motet cizích i domácíchc mistrů. 
PX Jmenován Orlandus Lassus a Jac. Handl. 
SX – V E 35 

TX – Písně nábožné s notami. 

I. XVII. st., ff. 15 

II. XVII. st., ff. 14 

III.  

X 1468 
SX V E 36 
FX 1893. ll. 419. 16.5 x 20 cm v deskách. 
TX J. V. Novák. Přepis Gest Romanorum z ruk. III F 25. 
PX Viz tam. Dar Novákův 3. XII. 1895. 
SX – V E 36 

TX – Opis rukop. Knihovny mus. III F 25. Pořídil r. 1893 Novák, Dr [J].V. Kollationoval 

prof. Dr V.E. Mourek. 

 
X 1469 
SX V E 37 
FX 1829. str. 41. 17.5 x 21.5 cm. 
TX V. Hanka. Přísloví česká (J. Blahoslava). 
PX Vyšlo v ČČM 1829. IV, 39-74. 
 
[X 1470] 
[SX V E 38] LA varia 
FX ok. 1850. ll. 9. 18 x 21 cm. 
TX F. J. Smetana. Slovo o vychovávání mládeže české. 
 
X 1471 
SX V E 39 
FX XV. ll. 228. 15 x 20.7 cm, st. vazba opr. 
TX Sborník skladeb Hynka z Poděbrad. 
VX 1-6'. Zlomky básní o Zlaté svobodě mládenecké. Obsah V. Nebeského v ČČM 
1848, 115-6. 
VX 7.-37'. Alegorie zv. Ctnost. Část v ČČM 1840, 391-402, srv. Nebeský 116-122. 
VX 38-48'. Skládání o ctnosti, mládenci a moudrosti. t. 122-6. 
VX 49-67'. Veršové o milovníku. Hanka. Starobylá skládanie. V. 78-111. Nově Č. 
Zíbrt ve Světové knihovně č. 1204 str. 35-64. 
VX 68-74. Hynka z Poděbrad májový sen. t. 111-22, Zíbrt 65-74. 
VX 75-91'. Báseň o manželství. t. 122-52. 
VX 92-109. Prosaická alegorie o štěstí. Nebeský 126-9. Tisk z r. 1505 s názvem Pán 
rady otiskl Č. Zíbrt, Řády a práva starodávných pijanských cechů (1908), 297 a d. 



VX 110-228'. Rozprávky rozličné. Překlad z Bocaaciova Decamerone. A najprve o 
jeptiškách takto. t. 129-131. Část vyd. Č. Zíbrt v Č. Lidu XIV. 456 a d., úplně pak 
novočesky u Hynka. 
PX Kodex celý je velmi kusý. Podrobně popsal jej V. Pražák, Neuberkův sborník a 
Májový sen (Sborník fil. fakulty university Komenského v Bratislavě II, 1924. Na 
přídeští rožmberské ex libris z r. 1609. Z Neuberských. 
PX Novodobý přepis pod sign. I F 7, L. 110-228' a 92-109 v novodobém přepise opd 
sign. III E 31, l. 68-74 v Hankově přepise IV H 33. (Gr.) Veršované skladby 
Neuberského sborníku vydala Zdeňka Tichá v Nakladatelství ČSAV v Praze 1960 
jako 23 sv. Památek staré literatury české. 
Brodský, s. 63 
SX – V E 39 

TX – Neuberský sborník. 

PX – Viz: Sborník skladeb Hynka z Poděbrad u Bartoše. 
SX – V E 39 

TX – Hynek z Poděbrad (z Münsterberka): 1. Ctnost mládenec a moudrost. 2. Skládání: Ctnost. 3. Ctnost, rytíř a 

múdrost. 4. Májový sen. 5. O manželství. 6. O štěstí. 7. 11 novell Boccacciových. 

XV. st. 

 
X 1472 
SX V E 40 
FX XV. ll. 258. 15.5 x 21 cm, s iniciálami, st. zdobená vazba se sponou. 
TX Právní sborník neuberský. 
VX 1-44. Práva říská. Překlad prvé části zrcadla švábského vyd. Lassberkova čl. 1-
159. (Landrecht). Pane božě všemohúcí, nebeský otčě ... Tuto sě bude praviti o 
trojích svobodných lidech x pečeti k němu přivěsiti. Mladší rukou rejstřík do l. 48. 
VX 49-74. (Ondřeje z Dubé Výklad na) práva zemská. Právo zemské jest dávno 
nalezené x vnově úřad přijal. Jireček II, 2, 361-86. Ondř. z Dubé Práva zem. čes. (ed. 
Fr. Čáda) 1930, str. 98. 
VX 74-95. Práva, kteráž byla u pana starého z Rožmberka. Ktož pojme komorníka x 
kúpil se vší zvólí etc. t. 70-93. § 1-200. 
VX 95'-113'. Řád práva zemského. A najprve o hlavu. Póhon z hlavy. Kdyžby kto 
chtěl z hlavy x z svých dědičských. t. 199-255, 223-7. 
VX 114-117'. Přípis Ondřeje z Dubé Václavu IV. Začátek na l. 117. t. 357-61. 
VX 117'-118'. Kdyžby kto chtěl koho držeti dlúho na útociech. Kdyžby kto koho chtěl 
pohnati, an své dějiny jiným zapsal. t. 98-9. 
VX 119-29'. Řád české Coruny, Karlem ciesařem potvrzený. (Maiestas Carolina) čl. 
1-38. Svatú Trojici, v jednotě tři osoby x spolu v jednotě přebývala. 
VX 130-31. Nález za krále Ladislava (4. července 1454). Páni v plném súdě nalezli x 
ve dcsky kladeno býti. Právník 1862. 37-8. 
VX 131-2. Nález panský za ciesaře Karla sl. pam. o listech. AČ II, 387-8 (z 8. břez. 
1437). 
VX 132-7. (O úřednících, soudcích, přísežných a svědcích). Ciesař Karel praví. Ale 
žě na všaký den x v počtu dvú záleží. Týž spis v ruk. II D 10. l. 130. 
VX 137'-43. Rejstřík k následujícímu zákonníku Maiestas Carolina. 
VX 143'-165. Statuta české země ciesařem Karlem potvrzená a tuto krátce vybraná. 
Boha všemohúcieho x zjednati zemským právem. Jireček II, 2, 109-88. 
VX 169-174. Práva manská země české, jimižto manové všichni mají súzeni býti. 
Překlad druhého dílu Zrcadla švábského (Lehenrecht), vyd. Lassberkova § 1-24. 
Ktož manská práva uměti chtějí x práva zemietati i nalézati v uobú súdú. 



VX 174-5'. Kusové zvláštní z práv, pány a úředníky starými pilně přemietaní a jimi 
potvrzení o práviech dědin manských i svobodných. t. 404, 414-6. 
VX 180. Výklad slov právních termínů: (1926) I, str. XIV pankharth, sebranec, 
padúch, chlap, zlosyn. Srv. V. Flajšhans: Klaret. 
VX 181-92'. t. zv. Práva starého města pražského. Léta od narozenie syna božieho 
1310 x až do skoka (roka) a do dne z práva. srv. níže. 
VX 193-4'. t. zv. Práva Soběslavská. Za času kniežete Soběslava Vyšehradského x 
má zaplacen býti z toho zbožie. srv. ruk. I E 3 l. 331. 
VX 195-6'. Práva města pražského (t. zv. konšelská). A Najprv o konšeléch, kterak 
sě mají v raddách mieti, a to takto: najprve že všelikaký konšel x kteréž sě také obce 
dotýče, zjednávati. Brikcí z Licka, Práva městská vyd. Jirečkova 15-19(čl. 1-18.) 
VX 197-258. Práva rozličných příčin téhož města pražského velikého .. Překlad druhé 
části prvého dílu švábského zrcadla (Landrecht) čl. 160-377. (vyd. Lassberkova). 
Přísahu-li já kterému člověku x (ktož by měl ženu za žěninu) před každým světským 
súdem s právem. 
PX Hanka 167 č. 43. Z Neuberských. 
Brodský, s. 64 
SX – V E 40 

TX – Práva.  

PX – Rks. ve 4ce dříve u ryt. z Neuberka. Obsahuje:  

ff. 1-49. Práva Říská. Pane bože všemohúcí nebesky otče.  

49-74. Práva zemská. (Výklad Ondřeje z Dubé). (Jung. II 87). 

74-95. Práva kteráž byla u pana Starého z Rozmberka (Jung. II 84). 

95-114. Řád práva zemského. Ku konci: Skonáwagi ∫ie práwa pan∫ka zem∫ka cze∫ka (II 85). 

114-119. O čtyřech úřednících najvyšších: Hotowi g∫ucze …  

119-130. Řád české koruny Karlem ciesařem potvrzený: Swatú Trogiczy w gednotie … 

130-131. Nález za krále Ladislava. Léta b. 1454.  

131-135. Nález panský za ciesaře Karla slavné paměti o listech: Item o w ∫∫ecky li∫∫ty … 

135-137. O svědcích: Weliké vz[ct]erzno∫ti … 

137-143. Registrum neboli zpráva na statuta země české ciesaře Karla. Prvá kap. o pohanech atd. 

143-169. Statuta česká země ciesařem Karlem potvrzena. Boha w∫∫emohúczieho … 

169-174. Praáva manská, země české. 

174-180. Kusové zvláštní dědin manských (II 88). 

180-181. Pan[k]hart, sebranec, paduch, chlap, zlosyn. (Práva císařská. Jung. II 99). 

181-188. Léta od n.s.b. 1310 Obarovánie města starého pražskeho kralem Janem.  

188-193. L. 1351. Obdarovanie města pražského Karlem. Koruhve. 

193-195. Práva kniežete Soběslava (II 93). 

195-197. Práva rozličných příčin téhož města pražskeho. 

PX – Jungmann str..   Rozbor I str 167-168. 

 
X 1473 
SX V E 41 
FX 1490-1515. ll. 360. 15.5 x 20.5 cm, st. vazba se sponou. 
TX Sborník práv horních a městských. 
VX I. 1-6. Výsady Kutné Hoře Václava IV. z 1386 a 1392, vložené v desky dvorské o 
svatodušních suchých dnech 1470. (J. Čelakovský II, č. 608, 654), Václava II. a 
Přemysla II. společně s Jihlavou (Jireček I, 83-4) a Jiřího z r. 1467. 
VX 8-110. Knihy práv horníkuom vydaných od sl. pam. Václava druhého. (t. 267-
435). Tak se koná právo horní, jenž jest psáno l. P. 1515 v pondělí u vigilii s. Barbory. 
Finis per me W. B. Pak rejstřík do l. 125'. 
VX II. 128-329. Jana z Gelnhausen sbírka nálezů brněnsko-jihlavských. Ciesařské 
velebnosti potřebie jest ... O práviech píše sě takto: rozum městský x (o fentovánie 
pro dluh) ženě nemóž fentovati. Jižť jest konec ... a. d. 1490 illa sillaba vil byli fra. 
Rejstřík do l. 360'. Srv. ruk. IV B 10. 



PX Podle zápisek na okraji z r. 1513 a 15 l. 223', 330 rukopis vznikl v Hoře. Na 
předsázce: P. D. Horáček. Z Neuberských. 
SX – V E 41 

TX – 1) Knihy práw horníkuom wydanych od slawne pametí Waczlawa druheho. 

PX – Předcháží na 6 listech přepisy několika listů a sice: Podpi∫uge ∫e mege∫tát krále Waczlawa, zie Mie∫∫tiane 

zdey∫∫ij zbozie ∫wa mohu, komuzkolichchtiegij, porucuiti …, končí na listě CIII: Finis per  me W.B. Zatím na 15 

listech rejstřík, který končí se: Finis regi∫tri anno 1515. 

TX – 2) Práva Jihlavská počínají: Cie∫arz∫ke welebno∫ti potřiebie gt netoliko odienim byti okra∫∫lev  ale take y 

prawy byti ozdobenu ….  

 
X 1474 
SX V E 42 
FX 1475. ll. 318. 16 x 20.5 cm., vaz. st. 
TX Nový zákon z r. 1475. 
PX Na l. 266: Skonala sě jest kniha zákona nového leta od narozenie syna božieho 
1475 ve čtvrtek před sv. Tiburcím. Pak zpravidlo epištol. Začátek uvnitř doplnil 1635 
Václ. Patočka, jenž knihu dal i převázat. Původu téhož. Z Neuberských. 
 
X 1475 
SX V E 43 
FX ok. 1510. ll. 207. 16 x 21.5 cm, st. vazba. 
TX Neuberský sborník práv městských. 
VX 1-2. t. zv. práva Soběslavská. Tito kusové vybráni sú z listuov a z práv 
městských, kterýmižto listy a právy městskými kniežata a králové darovali veliké 
město pražské, t(otiž) milostmi a svobodami ode všech obtiežení nade všecka jiná 
města. Za času kniežete Soběslava Vyšehradského x zbit jest v Olomúci. srv. ruk. I E 
3 l. 331. 
VX 2-16. t. zv. Práva velikého města pražského. Léta od narození syna božieho x 
korúhev zelenú a na ní váhy červené. Srv. t. 
VX 17-29. Maiestas Carolina čl. 1-38. Řád a ustavenie české koruny ciesařem 
Karlem potvrzený. Pomoz, milý Hospodine x v jednotě spolu přebývala etc. 
VX 29-33. Extractum de aurea bulla divi Karoli Romanorum imperatoris. 
VX 33'-5. Výsada Václava IV. Starému městu z r. 1384. (Originál J. Čelakovský I, 
170-2.) a výtah z náboženského míru kutnohorského z r. 1483. 
VX 36-117. Staré Letopisy od r. 904-1504. Textu toho Palacký neužil. 
VX 118-173. Starých letopisů základní text z let 1378-1503, Palackému rovněž 
neznámý. 
VX 174-206. Actum 1502 quatuor tempotum in quadragesima. Akta rozepře mezi 
městy a rytířstvem s konečnou výpovědí krále Vladislava (l. 187'-205) i resumée se 
strany měst. Pražané a jiná města oč mají pohaněni býti a oč nic. ČČM 1847, 422-
40, 492-9, srv. Dačický, Paměti I, 128. 
VX 207. Dva výpisy z desk o věcech pražských z r. 1443 a dříve. 
PX Na rubu předsázky zápisy o příjezdu Ferdinada I. do Prahy 1558 a 1561. Z 
Neuberských. 
SX – V E 43 

TX – Práva. 

1515 

PX – Rukopis právnický. Obsahuje: 

a) Práva Soběslavská. (Tito kusové vybrani z listuow) (1-47). 

b) Rzad a v∫tanoweny cze∫ké koruny (17-35). 

c) Letopisové. Pokračování v kronikách Puklavy a Benešez Hořovic (36-117). 

d) Pokračování (118-173). 

e) Rozepře mezi městy (Rozsudek krale Vladislava) (174-206). 



f) Dva výpisy z desk (f. 207). 

g)  

X 1476 
SX V E 44 
FX 1846. ll. 10. 17 x 21 cm. 
TX Václ. Tauber. O trojím různořečí v střední Moravě obecném, totiž horáckém, 
hanáckém i Rajeckém. 
PX Psáno na přání A. V. Šembery. 
 
X 1477 
SX V E 45 
FX XIX.2 ll. 6. 17 x 22 cm. 
TX Jan Orth. O genitivu v češtině. 
SX – V E 45 

TX – Orth, Jan: O genitivu v češtině. Syntakt. pokus. 

(XIX. st.), ff. 6 

 
[X 1478] 
[SX V E 46] LA 34 K 51 
FX ok. 1896. ll. 68. 16.5 x 21 cm. 
TX Vinc. Vávra. Nové dopisy B. Němcové. 
PX Vydal v ČČM 1896. 
SX – V E 46 

TX – Nové dopisy Boženy Němcové. Podává prof. Vinc. Vávra. 

řada I. ff. 33, řada II. ff. 30, vol. I. 

 
[X 1479] 
[SX V E 47] LA 17 K 47 
FX 1831. ll. 16. 13 x 20.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. K mluvnici. 
PX Z Klicperových. 
 
X 1480 
SX V E 48 
FX ok. 1890. ll. 27. 17 x 21 cm. 
TX Vil. Gabler. Vév. F. Orleanský a jeho vliv na vývin vel. revoluce francouzské. 
PX Nedopsáno. Z Gablerových. 
 
X 1481 
SX V E 49 
FX poč. XIX. ll. 10. 17 x 21 cm. 
TX Písně svatební od Jana Sedláčka. 
PX Dar zárybského učitele J. V. Votavy 19. VII. 1901. 
SX – V E 49 

TX – Písně svadební. 

ff. 10 

 
X 1482 
SX V E 50 
FX ok. 1890. ll. 35. 17 x 21 cm. 
TX Vil. Gabler. Divadlo v Paříži za doby revoluce. 
PX Neukončeno. Z Gablerových. 



 
X 1483 
SX V E 51 
FX ok. 1880. ll. 10. 16.5 x 21 cm. 
TX (Engelbert Šubrt). Školní poznámky gymnasistovy. 
PX Dar Šubrtův 3. X. 1903. 
 
X 1484 
SX V E 52 
FX ok. 1866. ll. 12. 17 x 21 cm. 
TX Aug. Veselý. Popis znamenitostí, starožitností a pověstí v okolí Tmáňském blíž 
Berouna. - Jos. Lehký. Popsání Strašic (u Rokycan). 
PX Druhé necelé. Práce, zdá se, žáků Zoubkových. Ze Zoubkových. 
SX – V E 52 

TX – Lehký, Josef: Popsání Strašic. 

XIX. st., ff. 4 

PX – Allig. ad.: Veselý Aug. Popis znamenitostí v okolí Tnaňském u Berouna. Ms. XIX. st. 

 
X 1485 
SX V E 53 
FX 1874. 2 ll. 31-65. 17 x 21 cm v pouzdře. 
TX Vlad. Šír. Pitva těla lidského. 
PX Dar řed. Jos. Dumka 4. VIII. 1899. 
 
[X 1486] 
[SX V E 54] LA 3 a K 47 
FX ok. 1850. ll. 33. 17.5 x 21 cm, vaz. st. 
TX B. Němcová. Slovenské písně, pohádky a pověry. 
PX Autograf zápisní knihy. Vydal z části J. V. Novák v Č. Lidu V, 422, a d. a VI. a 
věnoval 3. X. 1903. 
 
X 1487 
SX V E 55 
FX 1876. str. 145. 11 x 21 cm. 
TX Vlad. Šír. Hmyz užitečný. 
PX Dar řed. Jos. Dumka 30. XII. 1901. 
 
X 1488 
SX V E 56 
FX 1860. ll. 4. 17.5 x 22 cm. 
TX Jan Palacký. O vzniku anglických osad. 
PX Posláno J. Malému pro Musejník nebo jinam. 
SX – V E 56 

TX – Palacký, Jan, Dr.: O vzniku anglických osad. 

1860, ff. 4 

PX – Autograf. 

 
X 1489 
SX V E 57 
FX XIX.2 ll. 1. 17 x 21 cm. 
TX (F. J. Zoubek). České staré zámečnictví. 



PX Necelé. Ze Zoubkových. 
 
X 1490 
SX V E 58 
FX 1898. ll. 17. 17 x 21 cm. 
TX Jan Podlipný. Náčrty slavnostních řečí. 
PX Při zahaájení výstavy architektury a inženýrství, při uvítání slovanských hostí a 
položení základního kamene pomníku F. Palackého 1898. Dar autorův 8. VIII. 1898. 
SX – V E 58 

TX – Podlipný Jan, JUDr.: Výstava architektury a inženýrství. 

(Praha) 1898, ff. 6, autogr. 

PX – Allig: Einsdem: Uvítání hostí zavítavších do naší matičky  Prahy k oslavě Palackého. 1898, ff. 5 (autogr.) 

Add: f. 4 (o Palackém). 

 
X 1491 
SX V E 59 
FX XIX.1 ll. 6. 17 x 21.5 cm. 
TX Památka sestře. 
PX Verše. Z pozůstalosti F. L. Čelakovského. 
 
X 1492 
SX V E 60 
FX ok. 1870. ll. 63. 17.5 x 21 cm. 
TX Korn. z Ayrenhoffů - Bohuslav Pelikán. Virginie. 
PX Přehled tragedie věnován F. L. Riegrovi. Dar prof. B. Riegra 20. IV. 1904. 
SX – V E 60 

TX – Kornelius z Ayrenhoffů Virginie. 

VX – Truchlohra ve 4 jedn. Přel. Pelikán Boh. 

XIX. st. 

 
[X 1493] 
[SX V E 61] LA 31 O 68 
FX 1866. ll. 12. 16 5 x 21 cm. 
TX Jos. Jiří Stankovský. Už ho máme. 
PX Dramatický žert. Původu téhož. Rieger 
 
X 1494 
SX V E 62 
FX ok. 1860. str. 116. 17.5 x 22 cm, váz. 
TX (Jos. Junghans). Ottokar II. v Samlandu. 
PX Drama vyšlo 1860. Původu téhož. Rieger 
 
X 1495 
SX V E 63 
FX XIX.2 ll. 31. 17 x 21 cm. 
TX Jos. Dastich. Náčrtky k metafysice. 
PX Původu jako ruk. II E 30. 
 
X 1496 
SX V E 64 
FX 1856/7. ll. 28. 14 x 22.5 cm., seš. 
TX Básně. 



PX Deník ženy. 
 
X 1497 
SX V E 65 
FX XVI/XVII. str. 10-(511). 16 x 20 cm, n. č. ch. i m. váz. 
TX Rorate písaře Lukáše z Prahy. 
PX Začínají se kusými antifonami, po roraminech přidáno officium o moudrosti boží 
(str. 470-87), písně o vtělení syna božího a jiné písničky adventní (488-95), 
podepsané: Pragenus scripsit Lucas, a posléze necelá patriamina. Vyměněno 30. 
XII. 1904. 
 
X 1498 
SX V E 66 
FX poč. XIX. ll. 14. 16 x 20.5 cm. 
TX Domácí lékařství 
PX Dar kanovníka Ed. Šittlera 5. IV. 1905. 
SX – V E 66 

TX – (Lékařství). 

poč. XIX. st., ff. 14 

VX – Inc:: Počíná se lékařství proti kuří řiti na prstech (atd.) 

 
X 1499 
SX V E 67 
FX poč. XIX. ll. 15. 18.5 x 21.5 cm. 
TX Koledy. 
PX Částečně notovány. Původu téhož. Šittler 
 
X 1500 
SX V E 68 
FX ok. 1903. ll. 27. 17 x 22 cm. 
TX Jar. Čelakovský. O původu středověké ústavy městské. 
PX Přednáška vyšla v Almanachu České akademie 1903, 185-204. Dar autorův 10. 
IV. 1905. 
 
X 1501 
SX V E 69 
FX XVIII. ll. 167. 17 x 20.5 cm. 
TX Maxim. Větrovský - Fr. Ben. Dom. Rozsypal. Historie nebo příhoda o sv. vojně za 
vysvobození té sv. země. 
PX Z lat. řeči a do malé knihy uvedená od dvojí ctihodnýho p. P. M- V- T. J. sv. 
písma doktora a arcibiskupské Pražské konsistoře přísedícího, nyní ale od F- B- D- 
R-, na t. čas varhaníka sladovnického, z lat. řeči do české přeložená a do jedné knihy 
sepsaná. Na l. 1 zápisek J. B. Fr. Jos. Volfa o smrti překladatelově 12. dub. 1783, l. 
161-5 zápisky rodiny Volfovy z 1782-1891. Dar arch. řed. Jos. Teige 18. IV. 1905. 
Na konci přípisky na 5 listech. 
 
X 1502 
SX V E 70 
FX XIX.1 ll. 18. 17.5 x 20.5 cm. 
TX Počtářská knížka učitele Chmela. 



PX Vzadu účetní poznámky z 1841-53. Dar tesaře J. Hejny v Zahrádce 26. IV. 1905. 
 
X 1503 
SX V E 71 
FX ok. 1906. ll. 118. 17 x 21 cm. 
TX F. Bartoš. Dialektický slovník moravský. 
PX Vyšel 1906 v akademickém Archivu pro lexikografii VI. Dar Č. Akademie 3. V. 
1905 a 15. X. 1906. 
 
X 1504 
SX V E 72 
FX XVIII/XIX. ll. 73. 17 x 20.5 cm. 
TX Herbář. 
PX Prvních 7 bylin chybí. Koupeno 19. V. 1905. 
 
X 1505 
SX V E 73 
FX ok. 1700. ll. 26. 17 x 23 cm, v obálce. 
TX Zlomek planetáře. 
PX Výklad o počasí a hospodářské rady podle vlády planet Saturnu - Luny. Na l. 
1:1700. Původu téhož. 
SX – V E 73 

TX – Planetář. 

XIX. st., 1 sv. bez tit. 

 
X 1506 
SX V E 74 
FX XV. str. 459. 13.5 x 21 cm, vaz. st. 
TX Lékařský sborník XV. stol. 
VX 23-394. (Jádro). Začátek chybí x (proti vojenskému masu) posypati tú múkú. 
VX 395-406. Lékařstvie o rozličných mastech (= ruk. I F 11, 255-64). 
VX 406-20. Tuto jest psáno ... o krve púštěnie (= t. 266-79). 
VX 420-35. Drobné kusy, vyčtené při ruk. II H 38, 158'-174' bez článku M. 
Bartoloměje a s necelým dodatkem. 
VX 436-59. Izákovy knihy o moči, kusé. (= IV H 28, l. 1'-13', 16 až 22). 
VX 459. Proti trávenie. Urozený p. Jene. V. Mti pamětliv ... napsal sem velmi tajného 
lékařstvie naučenie o vodě, kterak se má dělati proti všemu trávenie zlých lidí, 
kteréžto jest užíval Mathiáš, král uherský, a zjeveno jest od jednoho komorníka ... 
Najprve vezměte celidonii x (pouze začátek). 
PX Na str. 313 podepsán Jan Beneš Prachatický z XVIII. st., na přídeští poznámky o 
počasí r. 1853/4. Dar choti finanč. rady M. Buchtelové 20. IV. 1906. 
SX – V E 74 

TX – (Lékařství rozličná). 

XV. st. 

PX – Začátek a konec chybí. 

 
X 1507 
SX V E 75 
FX 1863/4. ll. 110. 18 x 22 cm. 
TX A. Randa. Směnkové právo. 



PX Přednášky z r. 1863 v Praze, psané K. Stříbrným, jenž je daroval 27. IV. 1906; 
rovněž čísla další až po 1511. 
 
X 1508 
SX V E 76 
FX 1862/3. str. 500. 18 x 22 cm. 
TX A. Randa. K občanskému právu. 
Přednáška z r. 1862/3 v Praze. Psal JUDr. Kar. Stříbrný. pg. 500. 
 
X 1509 
SX V E 77 
FX 1864. ll. 144. 18 x 22 cm. 
TX A. Randa. Obchodní právo. 
Přednáška r. 1864 v Praze. Psal JUDr. Kar. Stříbrný, nyní rada vrch. zem. soudu 
v Pr. 
 
X 1510 
SX V E 78 
FX 1863/4. str. 610. 18 x 22 cm. 
TX A. Randa. (Občanské právo II.) 
Přednáška z r. 1863 v Praze. Psal JUDr. Kar. Stříbrný. pg. 610 
 
X 1511 
SX V E 79 
FX 1863/4. ll. 212. 18 x 22 cm. 
TX J. Slavíček. O právě trestním. 
 
X 1512 
SX V E 80 
FX ok. 1855. ll. 41. 17 x 21 cm. 
TX Karol. Birch-Pfeifferová - J. V(ávra) Lomnický. Sirotek Lowoodský. 
PX Vyšlo v Bibliotéce divadelní Jar. Pospíšila č. 19. 
SX – V E 80 

TX – Birch-Pfeifferové Karol. Sirotek Lovoodský. 

přel. J.V. Lomnický, XIX. st., ff. 41 

 
X 1513 
SX V E 81 
FX 1846. ll. 7. 18 x 21 cm, seš. 
TX Píseň o králi marokánském zv. stoveršová. 
PX Píseň ze starýho zákona na novo vytažená a vypsaná, pravo křesťanské 
náboženství 1846 roce vynalezená. - Wenzel Kegmar z Makotřas. Vyd. V. Řezníček 
v Č. Lidu XII, 401-5. srv. stať B. Vyskočila ve Zprávách měst. musea v Něm Brodě 
1916, 58 a d. a J. V. Šimáka v ČČM 1919, 110. Koupeno 4. X. 1906. Stejně čísla 
další až po 1516. 
SX – V E 81 

TX – Píseň ze starého zákona vypsaná.  

1846, ff. 8 

 
X 1514 
SX V E 82 



FX poč. XIX. ll. 10. 17.5 x 21.5 cm. 
TX Zlomek lékařství a zaříkadel. 
 
X 1515 
SX V E 83 
FX XVIII/XIX. ll. 6. 17 x 22.5 cm. 
TX Píseň o slavném knížeti Valdštejnovi. 
PX Znění kratší otiskl Č. Zíbrt. ve VUS 1894, 6-9. 
 
X 1516 
SX V E 84 
FX poč. XIX. ll. 72. 18 x 22 cm, vaz. st. 
TX Lidový sborník Václava Nechleby ze Smrtkovic. 
VX 1-11. Pamětihodné proroctví jednoho starýho lesního ... které od jednoho 
pocestného kupce z Rigy vynalezeno bylo a které od r. 1790 až do konce světa 
vyplnit se má. Přepsáno od Václava Nechleby za S- 1816, 15. máje z jednoho 
proroctví. 
VX 12-3. Pravdivý vejpis jednoho divného a hrozného psaní, které v Perlíně v hl. m. 
prajským v kostele sv. Michala arch. nad křitelnicí se snášející ... se otevřelo. fol. II 
Václ. Nechleba přepsal 20/3 1872 
VX 14-23. Vypsaný snář. fol. 11. 
VX 28-38. Kníška v hospodářství potřebná (prostředky pro dobytek). 
PX Ostatek vyplněn domácími léky a prostředky. 
 
[X 1517] 
[SX V E 85] LA 23 T 90 
FX 1807. ll. 6. 18.5 x 22 cm seš. 
TX B. Šiller - Jar. Puchmír. Píseň na radost. 
PX V Praze 1807. 
 
X 1518 
SX V E 86 
FX 1860. str. 91. 18 x 22 cm seš. 
TX V. Hanka. Čtenie Nikodemovo. 
PX Srv. ruk. IV H 16. 
 
[X 1519] 
[SX V E 87] LA 17 J 41 
FX 1847. ll. 95. 19 x 22 cm seš. 
TX K. Immermann - Mat. Fr. Klácel. Tulipánek. 
PX Vydal F. Kabelík 1910 ve Světové knihovně. Koupeno z pozůstalosti Šemberovy. 
 
X 1520 
SX V E 88 
FX XIX.2 ll. 132. 18 x 22 5 cm. 
TX Přepis pamětí Jana Kollára. 
PX Srv. ruk. V D 29. Původu téhož. Šembera 
 
X 1521 
SX V E 89 



FX poč. XVI. ll. 320. 16 x 21 cm, s iniciálami, st. tlačená vazba. 
TX Vyšehradský sborník právní. 
VX 1-10. Práva rozličných běhuov velikého města Pražského. Překlad druhé části 
prvého dílu zrcadla švábského, vyd. Lassberkova § 160-200. A najviece o 
lichevnících. Přisáhu-li já x konec rozežrán. 
VX 10'-12'. Berna regalis generalis. Ordo colligendi bernam. Littera Maiestatis super 
colleccione berne. Jireček II, 3, 130, 124, 126. 
VX 13. Zřiezení co se dotýče nádenníkuov, kteří z peněz na den dělají. Item 
tesařuom, aby za den placeno bylo x trestán bude jako ten, ješto ruší obecní dobré. 
VX 14-16'. Majestát (Karla IV.) o volení krále českého a kde má býti volen. VII. Id. 
Apr. 1348. 
VX 16'-21. Privilegium židovský krále Ladislava 17. květ. 1454. Dvorský-Bondy. K 
dějinám Židů v zemích českých. I (1908), 140. 
VX 21-4'. Práva a ustavenie jiehlavská a horská ... všem měšťanuom a horniekuom v 
královst(vi)e českém a markrabství moravském králi a markrabiemi vydyná a 
potvrzená. Překlad výsad a statut u Jirečka I, 82-6. II. § 2. Výsada Jiřího 
Poděbradského z r. 1467 a tržní řád de officio sex dominorum z r. 1456 f. III post 
Andree. 
VX 25-26. t. zv. Práva soběslavská. Za časuov kniežete Soběslava Českého x až do 
krále Václava, kterýž jest v Olomúci zabit. Srv. ruk. I E 3 l. 331. 
VX 26-35. t. zv. práva starého města Pražského. Léta od narozenie syna božieho x 
kramáři mají mieti korúhev zelenú a na ní váha čěrvená s anjelem, an váží duši a 
čerta. Srv. i. uv. ruk. 
VX 35-6. Překlad soupisu každoroční berně z klášterův a měst za Václava IV. u J. 
Čelakovského II, 901. Vsi, co jich bylo v české zemi ... ješto z nich pastuchy vyhonili 
stáda. A tak nalezeno v registrách králových. 
VX 36-46. Komplikace městských práv hlavně z práv jihlavských a sbírky Jana z 
Gelnhausen. Kterak rychtář a conšelé o potřebách trhových a o mierách mají pilnost 
mieti. Conšelé každého města všecky věci trhové x (přiesaha židovská) te přiesaha, 
jenž jsi přisáhl. 
VX 49-108. Výsady pražské z let 1303-1504, v překladě, využité částečně J. 
Čelakovským II; srv. úvod jeho CLXIV č. 17. Zde též l. 89 až 102 vypravování o 
jednání měst pražských navzájem a s králi Václavem IV. a Zikmundem. Tuto 
znamenaj o přiehodě conšelské za krále Václava sl. paměti, odvolánie ortele etc. Tak 
se přihodilo conšeluom novoměstskýcm x dělati a bydliti. S odkazem: de libertatibus 
civitatis et de artificibus vide in libro theutonicali Petri Lupi etc. (l. 94). Pak řádové a 
artykulové řemesla sladovnického nového města pražského z r. 1456 (l. 105'-8). 
VX 108-117. Řád a ustavenie české koruny ciesařem Karlem potvrzený. Maiestas 
Carolina čl. 1-38. Pomoz, milý Hospodine x v jednotě spolu přebývala. 
VX 118-169. Práva ciesařská, jichž užieváše rytieřstvo i města po všem křestianství. 
Překlad obou dílů zrcadla švábského po § 33 vyd. Lassberkova. Pane Jezu Kryste, 
nebeský otče ... Buoh jest ustavil dva meče na zemi x nikamo, než jako on chce. A to 
jest právo. 
VX 169. V dole psaní kusové jsú již súzeni úředníky. jireček II, 2, 404. 
VX 169'-171. Ustavení a zjednánie pánuov a zeman země české za ciesaře 
Zikmunda. t. III, 2, 7-8. 
VX 171-2. Za krále Ladislava panští nálezové. 1454. Právník 1862, 37-8. 
VX 172'-4. Právo o promlčení, taxy a pokuty podle Karla IV. z r. 1402, výklad pojmů 
pankharth, sebranec, padúch, chlap, zlosyn a odstavec o ženině jako v ruk. I F 23 l. 
149-51 . 



VX 174-183. L. b. 1466 ve čtvrtek po sv. Remigii páni a zemané k tomu vydaní, 
seděli sú na ohledování práv a listuov a desk, což se svobod zemských dotýče. 
Inventář korunního archivu. Končí se překladem buly Klimenta VI. o koruně chování z 
7. květ. 1346. Část v AČ V, 362-4. 
VX 183'-5'. Znamenaj, že Kliment papež šestý žákovstvu tato práva oznámil l. p. 
1345. A najprve o životě a o počestnosti kněžstva x (oprodání lidí) buď zbit na kolo. Z 
jihlavsko-brněnských nálezů Jana z Gelnhausen. 
VX 185'-7. Překlad buly Bonifáce IX. z 21. pros. 1397. Monumenta universitatis 
Pragensis II, 370-4. 
VX 194-216'. Proroctví Hyldegardis. A prorokuje o všech věcech až do súdného dne. 
Z celého a dlúhého proroctvie ... učinil sem řeč krátkú obecnému lidu x Buoh na věky 
věkuov. amen. 
VX 218-25'. Zlomky kronikářské. O pražském biskupu Ondřejovi. O králi Otakarovi a 
kterak zboží v Rakúsích po Dunaji potratili Čechové (Přemysl a Záviš). Fontes III, 
240-2. Vidění kněze Jana arcibiskupa pražského. Staré Letopisy 467-9. (Počátkové 
husitství a táborství) t. 470-9. 
VX 226-42'. Staré letopisy let 1457-83. Palacký nepoužil. 
VX 243-88'. Staré letopisy let 1448-1524. Palackého text O. Srv. jeho úvod XII a ruk. 
I A 25. 
PX Na l. 319-20 nedokončený obsah z XVIII. st., na desce s rytinou: Práva rozličná. 
Z kapituly vyšehradské (Hanka 172-4). 
PX fotokopie sign. XVIII B 67 
Brodský, s. 65 
SX – V E 89 

TX – Tuto se počínají Práva rozličných běhův velikého města pražského a najvíce o lichevnicích. 

ff. 1-187 

TX – Počíná se proroctví Hyl de Gardis a prorokuje o všech věcech až do súdného dne 

ff. 194-216 

TX – Incipiunt Manuscripta Chronica Boëmica Autore Anonymo.  

ff. 217-286 

XV. st. 

PX – Mezera mezi ff. 188-193 včetně. 

 
[X 1522] 
[SX V E 90] LA varia 
FX 1883-4. ll. 13, 25. 13 x 21 cm, 2 seš. 
TX Augusta Kunerlová. Básně. 
 
X 1523 
SX V E 91 
FX XIX.2 ll. 12. 18 x 22 cm seš. 
TX E. V. Překlady ze srbských národních písní. 
PX S rukou Valečkovou (srv. ruk. V D 36) se neshoduje. 
SX – V E 91 

TX – Marko králevič. 

PX – Viz: Píseň srbská. 
SX – V E 91 

TX – Píseň srbská národní Marko králevič a Vuča plukovůdce. 

PX – Česky, při tom jiné národní písně srbské. 

 
[X 1524] 
[SX V E 92] LA 95 C 25 



FX ok. 1850. ll. 26. 17 x 21.5 cm. 
TX (K. Havlíček). Včelařství. 
PX Výtah z F. X. W. Hlubek-a a z Ehrenfels-Morlotovy Übersicht der Bienenzucht in 
Russland. 1841. O původu srv. ruk. I D 23. Jos. Jamník, obuvník 
 
[X 1525] 
[SX V E 93] LA 95 C 25 
FX XIX.1 ll. 33. 18 x 22.5 cm seš. 
TX K. Havlíček. Výpisky z Šafaříkových Starožitností slovanských. 
PX Původu téhož. Jamník 
 
X 1526 
SX V E 94 
FX 1841. ll. 41. 12.5 x 20.5 cm, vaz. st. 
TX Početní klíč na prodávání ryb. 
PX Pro Matěje Zářeckého ... vyhotovený v r. 1841 od E. H. Od l. 25 obchodní zápisky 
majitelčiny z 1860-76. Dar majitele realit V. Zářeckého 7. V. 1907. 
 
V E 95 - přeloženo na sign. V E 107 
 
X 1527 
SX V E 96 
FX XIX.1 str. 9-45. 18 x 21.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Laudon u Bělěhradu. 
PX Otisk zlomku v souboru Šubertově II, 835-44. Dar F. A. Šuberta 18. V. 1907. 
 
[X 1528] 
[SX V E 97] LA varia 
FX 1868-75. ll. 121. 13.5 x 22 cm, vaz. 
TX Fr. Šimeček. Kniha veršů. 
 
X 1529 
SX V E 98 
FX 1847. ll. 44. 17 x 21 cm, v pouzdře. 
TX Joz. Pokorný. Česká národní řeči tejčnost novislovím přizmýnjená. 
PX Zlomek s předmluvou a přípisem redakci z Terezijalu 1845. 
SX – V E 98 

TX – Pokorný Jos.: Česká národní řeč smíšená. 

1847 

 
X 1530 
SX V E 99 
FX ok. 1884. ll. 37. 17 x 21 cm, v pouzdře. 
TX F. J. Zoubek. Matouš Kolín z Chotěřiny. 
PX Nevyšlo. Ze Zoubkových. 
 
X 1531 
SX V E 100 
FX 1791-1801. ll. 69. 19 x 23.5 cm seš. 
TX Kníška na příjem a vydání obecních povinností (obce Vel. Bělče u Pardubic). 
PX Dar J. Jánského 1. II. 1909; stejně obě čísla další. 



 
X 1532 
SX V E 101 
FX 1822. ll. 42. 17 x 23 cm, vaz. st. 
TX Jo. Jirsa. Rechenbuch aneb kniha početní pro mne Johannesa Mužíka. 
 
X 1533 
SX V E 102 
FX 1832. ll. 28. 17 x 23 cm, vaz. souč. 
TX Jo. Jirsa. Rechenbuch pro Joh. Janckýho. 
 
X 1534 
SX V E 103 
FX XIX.2 ll. 28. 18 x 22 cm. 
TX Apophtegmata. 
PX Neb pro povídky slavných mužů a žen řeckých. 
 
X 1535 
SX V E 104 
FX XVIII/XIX. ll. 44. 18 x 22.5 cm. 
TX Ceremonie. 
PX Notovaná příručka ředitele kůru. Dar filosofa J. Straky 31. VII. 1909. 
SX – V E 104 

TX – Obřady. 

PX – Viz: Ceremonie. 

 
X 1536 
SX V E 105 
FX XVIII/XIX. str. 119. 15 x 20 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Beckovský, Jan František: Modlitby pobožné katolické, tak nazvané truchlivá 
hrdlička. 
PX Aneb pobožná duše, hledající svého miláčka K. Ježíše; k užívání osoby ženské. 
Konec chybí. Viz rkp. V F 69. V H 56 
SX – V E 105 

TX – Modlitby pobožné katolické – tak nazvané „Truchlivá Hrdlička“. K užívání pobožnému 

osoby ženské. 

(zač. XIX. st.), pp. (II) 119 

 
X 1537 
SX V E 106 
FX XVIII/XIX. ll. 20. 17 x 21.5 cm. 
TX Modlitba k sv. Kryštofovi. 
PX S návodem při hledání pokladu. Dar učitelky A. Skokanové 6. VI. 1910. 
 
X 1538 
SX V E 107 
FX 1907. ll. 31. 16 x 20 cm. 
TX Vítěz. Stein. Zákon o pensijním pojištění soukr. úředníků. 
PX Dar autorův 28. VI. 1907. 
 
X 1539 



SX V E 108 
FX ok. 1800. str. 492. 17 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Kancionál. 
PX Bez not. Str. 451-3 rodinné a hospodářské zápisky z let 1811-58. 
 
X 1540 
SX V E 109 
FX poč. XIX. str. 384. 17.5 x 21.5 cm. 
TX (F. M. Pelcl). Krátce obsažená kronyka česká. Díl třetí. 
PX Poslední část překladu Kurzgefasste Geschichte der Böhmen podle 3. vyd. z r. 
1782, podniknutého však až za Františka I. pro překladatelovy dítky. 
 
X 1541 
SX V E 110 
FX 1728. ll. 6. str. 11-115. 16.5 x 21 cm, vaz. st. 
TX Biblické výklady mystické z r. 1728. 
PX Nezcela pravověrné (s. 84). Začátek i konec utržen. 
 
X 1542 
SX V E 111 
FX XIX.1 ll. 20. 18 x 22 cm seš. 
TX Karel Zákostelský. Pád rodu Vršovského. 
PX Konec povídky chybí. 
 
X 1543 
SX V E 112 
FX poč. XIX. ll. 8. 13.5 x 22 cm. 
TX Řeč duchovní o čistotě na den nepoškvrněného početí Panny Marye. 
PX Dar z pozůstalosti prof. O. Paroubka 28. XII. 1910. 
 
[X 1544] 
[SX V E 113] LA 30 P 75 
FX 1898. ll. 146. 17 x 21 cm, váz. 
TX V. Řezníček. Mladí starci. 
PX Vyšlo v Modré knih. č. 39. Dar autorův 29. XI. 1911. 
 
[X 1545] 
[SX V E 114] LA 30 P 75 
FX 1892. ll. 164. 17 x 21 cm, váz. 
TX Týž. Český román. 
PX Vyšlo v téže knih. č. 7. Dar téhož 7. II. 1912. 
 
X 1546 
SX V E 115 
FX XIX.2 ll. 17. 19.5 x 21 cm. 
TX Stručné dějiny království Českého. 
PX Počínaje od příští Čechů až do Rudolfa II. S barev. poprsími králů. Koupeno 11. 
III. 1912. 
 
X 1547 



SX V E 116 
FX XIX. ll. 4. 18 x 21 cm. 
TX Prostředky proti nemocem koňským. 
PX Koupeno 6. IX. 1912. Stejně čísla další. 
 
X 1548 
SX V E 117 
FX XIX. ll. 8. 17.5 x 21 cm. 
TX Zlomek lékařské knížky koňské. 
SX – V E 117 

TX – Lékařství koňské. 

XIX. st. 

 
X 1549 
SX V E 118 
FX pol. XIX. str. 68. 18 x 21 cm. 
TX Lidová sbírka prostředků lékařských i hospodářských. 
 
X 1550 
SX V E 119 
FX 1870. ll. 13. 17 x 21 cm. 
TX Ant. Pavany. Příspěvek ku poznání starých prací zámečnických v Čechách. 
PX Přednáška v archeolog. sboru musejním 28. dub. 1870. 
SX – V E 119 

TX – Pavany Ant.: Příspěvek k poznání starých prací zámečnických v Čechách. 

1870, ff. 14 

 
[X 1551] 
[SX V E 120] LA varia 
FX 1909. ll. 14. 17 x 21 cm. seš. 
TX A. Holinová. Výpis z exulantského památníku Jiřího Mladoty ze Solopisk. 
PX Úplně vydal F. B. Mikovec v ČČM 1856, 81-90. Dar Ad. Heyduka 26. IX. 1913. 
SX – V E 120 

TX – Mladota ze Solopisku: Památník. (Stambuch) 

1909, ff. 14  

PX – Opis sl. A. Holinové.  (Quaedam ex libro de Exulantibus). 

 
X 1552 
SX V F 1 
FX ok. 1845. ll. 245. 13 x 20.5 cm, v deskách. 
TX (Jos. Jar. Kalina.) Hesla k naučnému slovníku. 
PX Je-li Paterova zpráva o autorství Kalinově správná, pracováno asi pro slovník 
matiční. 
PX Srv. Fr. Šimek: Postila Rokycanova. 
 
X 1553 
SX V F 2 
FX 1654. ll. 170. 16 x 19.5 cm. 
TX M. Jana Rokycana Postylla 
VX neb vejkaldové na evangelia, kteráž se přes celý rok na každou neděli od první 
neděle adventní až do poslední neděle po sv. Trojici v církvích křesťanských od 



věrných křesťanův čítají. Sepsána a vydána od dobré a slavné paměti M. J. 
Rokycana ... l-P. 1470 a nyní podruhé přepsána ode mne St. W. na Zrúbku l. P. 
1654. 
VX Neděle první adventní. Evangelium s. Matouše v 21. kap. Pobožní věrní milí 
křesťané. Dnes pamatujme čas a hod slavný x (l. 155 o posvěcení chrámu) do 
kteréžto slávy a věčného blahoslavenství rač nám všem dopomáhati blahoslavená 
sv. Trojice ... 
PX Na l. 156-70 vánoční kázání Matěje Hrušky. Jemu aspoň přičteno první na sv. 
Štěpána. Na začátku i konci o životě Rokycanově. Dar M. Buchtelové, choti fin. rady 
20. IV. 1906. 
 
X 1554 
SX V F 3 
FX 1855. ll. 122. 17.5 x 21 cm, vaz. st. 
TX Karel Jílek. Pastýřské bohosloví. 
PX Přednášky seminární z r. 1855. Z pozůstalosti faráře K. Navrátila 18. IV. 1888. 
 
X 1555 
SX V F 4 
FX pol. XIX. str. 32. 13 x 20 cm. 
TX Zpěvník kostelní. 
 
X 1556 
SX V F 5 (5 D 6) 
FX XVII/XVIII. ll. 83, 48, 11, 17. 16 x 20 cm, vaz. st. 
TX Kašpar Motěšický. Výklad na sedm slov P. Jezu Krysta, nejposléze promluvených 
na kříži. Umučení Pána našeho Jezu Krysta podle sepsání sv. Marka ev. v pěti 
kázáních obsažené a vyložené. 
PX Přivázána tištěná kázání Motěšického: Kázání svatomichalské o ustavičné a 
bedlivé ochraně a stráži sv. anjelů ... nad dítkami ... Na den sv. Michala ... v Žitavě l. 
1678. Vytištěno v Žitavě. - Vera felicitas, pravé a dokonalé štěstí a balhoslavenství v 
Pánu usnulé pí. Kateřiny roz. Foratyn, vdovy po neboštíkovi sv. pam... Janovi 
Milesiusovi, kazateli exulantů českých v Žitavě ... v den pohřbu ... auterý svatodušní 
l. 1678. Na předsázce zápisek o smrti Jana Baltazara 1733. Za Jungmanna (V, 825) 
byl ruk. u vrchního Miltnera na Smečně. 
SX – V F 5 

TX - Mote∫∫iczký Ka∫∫par: Wýklad na sedm slow Pána Gezu Kry∫ta negpo∫li[zc] 

promluwených na křjži. 

XVII. st., pp. 165 

PX – Allig: 1.) (Motěšický) Umučení našeho J. Kr. podle sepsání sv. Marka evang. v 5 

kázáních obzažené. Ms. 2.) Motěšický, Kázání sv. Michalské. Tisk. 3.) Motěšický, Vera 

felicitis. Tisk.  

PX – (V Žitavě 1678). Podle knihopisu unikát. 

 

SX – V F 5 

TX – Umučení P. naš. J. Kr. podle sepsání sv. Marka evangel. v 5 kázáních obsažené a 

vyložené. 

XVII. st. 

PX – Allig. ad: Motěšický Kašp., Výklad na slov sedm P. J. Krista. 

 



X 1557 
SX V F 6 
FX XVI/XVII. ll. 96. 16.5 x 20.5 cm, n. b. m., vaz. st. 
TX Sborník vícehlasých motet. 
PX Bez dodatku 60 skladeb, českých i lat., dvoudílných, dvousborových, většinou 
tenor I. nebo II. chóru. Některé původem od Orlanda Sassa ze dvora Rudolfa II. 
Vazbou perg. zlomek antifonáře z XIV/XV. Dar prof. M. Koláře z Tábora 1875. 
 
X 1558 
SX V F 7 (23 F 15, 779) 
FX 1676. ll. 255 + rejstřík. 15.5 x 20 cm. 
TX Obnovené Zřízení zemské dědičného margkrabství Moravského. 
PX Na l. tit.: A. 1676 scrip. - Pro monasterio Zarensi S. O. Cis. comparatus. Na l. 255' 
monogram písařův: P. F. Z. O. Na přídeští: ex libris Jos. Wratislai Monse U. J. D. Z 
Dobrovského. 
SX – V F 7 

TX – Markr. Moravského Obnovené právo a zříz. Zem. 1676. 
SX – V F 7 

TX – Obnowene Zrzyzeni Zemske Margkrabstwi Morawskeho. 

1676, ff. 255 

 
[X 1559] 
[SX V F 8] LA 22 R 76 
FX 1819 str. 338. 12.5 x 20 cm. 
TX Vojtěch Nejedlý. Bohyně. 
PX Autograf básně, vydané F. Strejčkem v akademické Sbírce pramenů II, č. 15 
1910. Dar Jak. Malého 6. VI. 1882. 
 
X 1560 
SX V F 9 
FX 1859. ll. 14. 17 x 20 cm. 
TX Bedř. Vil. Spiess. Pluralia českých složených jmen místních. 
PX S přípisem autora, píseckého tehdy sextána, redakci Musejníku. 
 
X 1561 
SX V F 10 
FX XVII. ll. 11. 16.5 x 20 cm. 
TX (J. A. Komenský). Otázky některé o Jednotě Bratří českých. 
PX Posledně vyd. J. Th. Müller a J. V. Novák ve Veškerých Spisech J. A. 
Komenského XVII. (1912) 261-77 s facimilem ruk. Asi z Comenian, koupených 1851. 
 
X 1562 
SX V F 11 
FX ok. 1669. ll. 6. 16 x 20 cm. 
TX J. A. Komenský. O horlivosti bez umění lásky. 
PX Napomenutí bratrské k D. Samuelovi Maresiovi ... Vytlačeno v Amsterdamě u 
Jana Janssonia a. 1669. B. Zíbrt-Volf V, 17. 343. Z pozůstalosti Mik. Drabíka, jenž 
připojil na konci doslov. 
 
X 1563 
SX V F 12 



FX 1794. 1801. ll. 276. 11 x 19 cm. 
TX Jos. Jungmann. Výpisky. 
PX Převahou z literatury anglické. Dar vnuka Jungmannova adv. Jar. Musila 13. IV. 
1883. 
 
X 1564 
SX V F 13 
FX VII.2 ll. 4. 15.5 x 20 cm. 
TX Pavla Vetterýna Boleslavského Dar nového léta proroku aneb hadači Mikulášovi 
Drabíkovi Strážnickému ... l. P. 1671 Jan 2. 
PX Z Drabíkových. 
 
X 1565 
SX V F 14 
FX 1637. str. 526. 15.5 x 19 cm. 
TX Lékařství koňská rozličná 
VX ... z rozličných knih vybraná ... přepsaná na Jaroměřicích l. P. 1637. 
PX S nečitelným podpisem. Od str. 117 pozdější doplňky i něm. a lat. Dar V. 
Šťastného, rolníka v Letkách, 16. VII. 1852. 
 
X 1566 
SX V F 15 
FX XV/XVI. ll. 4. 15 x 20 cm. 
TX Dva zlomky protibratrského či protitáborského spisu o večeři Páně. 
PX V odpovědi na desátý blud činovaté falše těch kněží praví se: nevímy, kde ta 
písma jsú o tělesném a hmotném sedění těla Krystova na pravici Boží leč v 
registrách pikhartských, jimž sem já jedním i druhým již psaním v jazyku lat. na to 
odpověd dal (l.1'). Tedy snad z péra J. Příbrama, spíše však spis namířen již proti 
Bratřím. 
 
X 1567 
SX V F 16 
FX 1650. ll. 28. 15 x 20 cm. 
TX Sborník Drabíkův. 
VX I. 1-9'. (O svodech ďáblových a jejich poznání). Začátek nečitelný, konec 
nedopsán. 
VX II. 9'-11'. Artykulové aneb domnělí důvodové pánův Čechův a těch, který ... od 
kalichu nechtějí odstúpiti a je ... katholickým přednášejí ... Artikul aneb odpor prvný. 
Od užívání kalicha, pane, odstúpiti nemohu x končí se nadpisem č. 15. 
VX I. 12-28. (Mik. Drabík. O vyvolení). Začátek chybí x po písni a modlitbě: 
Dokonáno l. 1649. 10. Julii a na čisto přepsáno 1650. 11. Febr. Srv. ruk. II G 11. l. 
21'. 
PX Na okraji časté poznámky Drabíkovy (II) z r. 1666. Z Drabíkových. 
Rozjímání o desatero Božích přikázání. 
Rozjímání o 12 článcích víry. 
Rozjímání o vyvolení Božím. (Zač. chybí) 
 
X 1568 
SX V F 17 
FX 1836. ll. 28. 17 x 19.5 cm. 



TX Komedyje o svaté Jeneefě. 
PX Přepsaná v r. 1836 ode mně Ant. Polmana z Držkova z N. 71, tehdy bývalého 
kostelníka. Dar tamního učitele Fr. Vl. Kodyma 7. XI. 1879. 
SX – V F 17 

TX – Komedyge o Swaté Genoefe přepsaná Polmana Antonína. 

Držkov 1836, ff. 28 

PX – S přípisem. 

 
X 1569 
SX V F 18 
FX 1656. str. 225 15 x 19 cm. 
TX Sv. Bernarta Klarevalenského k sestře své spůsob dobrého života. 1656. 
PX Dar křivoklátského tesařského mistra Jos. Šnobla prostřednictvím Společnosti 
přátel starožitností českých v Praze 29. IV. 1890. 
 
X 1570 
SX V F 19 
FX XIX.1 str. 49. 12.5 x 19.5 cm. 
TX Česká přísloví vázaná. (a několik písní) 
PX Dílem k vejstraze, dílem k naučení a dílem k žertu. 
 
X 1571 
SX V F 20 
FX 1808. ll. 6. 12 x 19.5 cm. 
TX Václ. Al. Ströcker. Kázání na vzkříšení Páně, držené u sv. Vojtěcha 17. Apr. 
1808. 
 
X 1572 
SX V F 21 
FX 1829. ll. 59. 12.5 x 19.5 cm. 
TX Klíč od toho pravdivého příběhu. 
PX Podepsán Franc Böhm 1829. Dar musejního úředníka Jos. Kafky 23. II. 1889. 
 
X 1573 
SX V F 22 
FX poč. XIX. ll. 8. 12 x 19 cm. 
TX Koledy. 
PX Začátky: Půj Betléma na salašu, Poslyš Ondráši, cosi nás straší, Hojsa, Valaši, v 
našem salaši. Dar smiřického kaplana J. Mitisky 13. VIII. 1870. 
 
X 1574 
SX V F 23 
FX ok. 1640. ll. 59. 15 x 18.5 cm, vazba mod. 
TX Paměti rakovnické z let 1425-1639. 
PX Na l. 1-3, 6-7, 9 zápisy o svědectví rakovnického měšťana Sim. Arn. Slánského v 
procesu Adama Henrycha z Tejřova v r. 1633-4, na l. 3-5', 7, 10 dramatisovaný 
pamflet politický Nová piketní hra z doby ok. 1638. Paměti vydal Jos. Emler ve 
Věstníku kr. čes. Společnosti nauk 1894 č. IV, 7-43. Po druhé Jan Remer: nejstarší 
kronika král. m. Rakovníka (Rakovník [1935]). Týž soudí, že zakladatelem pamětí 
kolem r. 1561 byl David Crinit. Na l. 53-4, 51-2, 58-9 Poznamenání rozdílných pamětí 



ode mně Jak. Thobiáše Libertina z let 1666-1702, na l. 55-6 Processus regis Galliae 
in camera Spirensi z r. 1688. Dar Emlerův 31. III. 1895. 
 
X 1575 
SX V F 24 
FX ok. 1800. str. 99. 16 x 19 cm, s lid. inic., vaz. st. 
TX Kniha početní neb aritmetika. 
PX Školní učebnice. Koupeno 12. X. 1895. 
 
X 1576 
SX V F 25 
FX 1804. str. 479. 12 x 19 cm. 
TX Pavla Krystiana z Koldína Práva městská král. Českého v krátkau sumu uvedená. 
PX Přepis Jo. Wy. 25. břez. 1804. Dar spis. Fr. Řehoře 29. V. 1896. 
 
X 1577 
SX V F 26 
FX 1828. str. 57. 11.5 x 19 cm. 
TX Jan Jeník ryt. z Bratřic. Vypsání života a hrdinských skutkův Albrechta z 
Valdštejna. 
PX Ze sbírek českých (srv. ruk. IV G 21) napsáno p. Aloysovi Jelen, c. k. gub. 
archivnímu auředníku, 27. č. 1828. Po Norb. Vaňkovi. Dar prof. Jos. Smolíka z 
pozůstalosti P. J. Vlčka (Vlčkovského) 25. IV. 1896. 
 
X 1578 
SX V F 27 
FX poč. XIX. 12 x 19.5 cm. 
TX Obilní klíč. 
PX Od jednoho až do dvaciti zlatých. Náležel pí. Anně Náprstkové. 
 
X 1579 
SX V F 28 
FX 1650. str. 477. 15.5 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Kniha lékařská. 
PX Ze všelijakích receptů založená d. 6. Nov. a. d. 1650. Česky i německy. Od str. 
221 recepty kuchařské. Na tit. l. pozd. podpis: Nic. Hinco, liber baro de Kravař, na 
desce zlomek souč. lat. misálu. 
 
X 1580 
SX V F 29 
FX 1779. ll. 16. 12.5 x 20 cm. 
TX Vejpis proti zbrani. 
PX Vypsáno o dne 1. Máje r. 1779. Z pozůstalosti J. Špotta dostal Č. Zíbrt a užil v 
knížce Myslivecké pověry a čáry za starých časů v Čechách (1889); srv. úvod 11. 
Jeho dar 4. VI. 1897. 
 
X 1581 
SX V F 30 
FX XVIII/XIX. ll. 15. 11 x 18.5 cm. 
TX K myslivosti. 



PX Rady a prostředky, necelé. Věnoval a dostal týž od p. Jirouška z Kovářova u 
Milevska a užil tamtéž. 
SX – V F 30 

TX – (O myslivosti.) 

 
X 1582 
SX V F 31 
FX poč. XIX. ll. 51. 11.5 x 18 cm, s lid. mal. 
TX Modlitby. 
PX Tit. l. chybí. 
SX – V F 31 

TX – (Modlitby.) 

XIX. st., ff. 37 

 
X 1583 
SX V F 32 
FX 18(5)1. str. XXI, 910. 11 x 18 cm. 
TX Jan Zykán v Čenkově. Věrný obraz historický dějův v okolních místech Berauna a 
Příbramské. 
PX O prvopočátné důvěře k zázračnému obrazu Marie Paní na Sv. Hoře, též domácí 
pověsti ve okolí a hornaté položení Čenkova ... Koupeno 10. IV. 1902. 
 
X 1584 
SX V F 33 
FX ok. 1820. ll. 65. 11 x 18.5 cm. 
TX Přepis Aleše Pařízka Pravidel zdraví, maudrosti a opatrnosti (1809) a Pravidel 
české dobropísebnosti (1819). 
PX Jungmann VI, 1299, 46. Přepsal Ant. Brožek z Louček. Na předsázce: Jan Abl z 
Dolánek N. 7. d. 12. bř. 1836. Dar doláneckého mlynáře Jos. Abela 3. XII. 1897. 
SX – V F 33 

TX – Pařízek Aleš, Pravidla české dobropísemnosti praktickými příklady vysvětlená; pro učitele českých škol. 3 

vyd. 

(Praha), psal: Anton Brožek, ff. 30 

PX – Allig. ad: Všeobecná pravidla opatrnosti. Podepsán na desce Jan Abl z Dolánek. R. 1836. 

SX – V F 33 

TX – Všeobecná pravidla opatrnosti. 

ff. 34 

PX – Při tom: Pravidla české dobropísemnosti praktickými příklady vysvětlená. 3. vyd. Od Alše Pařížka. 

 
X 1585 
SX V F 34 
FX XVII. ll. 5-50. 16 x 18 cm. 
TX Zlomek lékařských knih. 
PX Dar spis. F. Řehoře 25. VIII. 1897. 
SX – V F 34 

TX – (Rozličná lékařství.) 

ff. 5-50 (2) 

PX – Začátek chybí. 

 
X 1586 
SX V F 35 
FX 1841. ll. 75. 11 x 18 cm. 



TX Katolická modlitební knížka. 
PX Při odpoledních službách božích. Na tit. l.: J. P. 1841. 
 
X 1587 
SX V F 36 
FX pol. VIII. ll. 19. 11 x 18 cm. 
TX Zlomek českých přednášek z historie a české mluvnice. 
SX – V F 36 

TX – Rozličné poznámky a výpisky. 

1.) Z historie všeob. XVIII. st., pp. 28 

2.) Explanatio bohemica. Ff. 5  

PX - [k č. 2:] Z české mluvnice pronom. a verb. česky. 

 
[X 1588] 
[SX V F 37] LA 36 K 50 
FX XIX.1 ll. 8. 12 x 18 cm. 
TX Ant. Vrťátko. Smíšené básně. 
SX – V F 37 

TX – Knižka o štěpování. Psal Fr. Filip 1850. Add. Recepty. Psal Václ. Paroubek. 

PX – Něm. i česky. 

 
X 1589 
SX V F 38 
FX ok. 1805. ll. 54. 11 x 18.5 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Modlitby katolické (kostelní). 
PX 1805 přehlídl kozlanský farář J. Schabat. Dar kralovického ředitele J. Dyka 27. V. 
1904. 
SX – V F 38 

TX – Modlitby katolické k pravému užívání jak ráno i večer atd. 

1805, ff. 53 

 
X 1590 
SX V F 39 
FX 1820. ll. 23. 12 x 18.5 cm. 
TX Verbář. 
PX Aneb lékařství jak pro koně, tak pro hovězí i ovčí dobytek. Založeno 1820. Dar 
líbeznického zvěrolékaře V. Kvíze 3. XI. 1904. 
SX – V F 39 

TX – V roce 1820 tým jest tato Knížka založena. Verbář aneb Lékařství pro koně a hovězí 

dobytek. 

1820, ff 24 

 
X 1591 
SX V F 40 
FX XIX. ll. 16. 12 x 19 cm. 
TX Přepis tisku: Tobiáše Masniciusa Zpráva písma slovenského z r. 1696. 
PX Jungmann VI V, 16. Z Neuberských. 
SX – V F 40 

TX – Masniciusa, Tob.: Zpráva písma slovenského, jak se má dobře psáti, čísti i tisknouti.  

VX - Vydaná l. 1696 v Levoči u Sam. Bewera. A – B. 

XIX. st. 

 



X 1592 
SX V F 41 
FX 1590. ll. 361. 15.5 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Sborník prací Vavřince Krasonického. 
VX 2-28. (O učených). Ve jméno Boží amen. Já, V. Krasonický, oznamuji úmysl svůj 
x při prvních Bratřích. Okolo .lP. toto psal B. V. Krasonický 
VX 29-62. Sepsání B. V. Krasonického o to, co se dálo předešlých let mezi Římany a 
Čechy. Může-li kdo a směl-li by x a k druhým kacířům a Pankhartům a odřezancům 
etc. A já též V- K-. 
VX 63-6'. Tito kusové jsau všicni vyhledáni z dekrétův, dekretátův a z doktorův ... 
Kněz první má býti k postům x Církev, když jest ... v dobytí ... přemožená stojí. 
VX 67-114'. B. Jana Blahoslava Přerovského O Původu Jednoty Bratrské ... a přitom 
i o příhodách některých těch časů zběhlých při též Jednotě. A. 1547 o masopustě. 
Vyd. z ruk. IV H 8 N. Jastrebov (viz tam). 
VX 115-20'. Sepsání muže jednoho dobrého etc. podávající k saudu každému muži 
rozumnému, jakým spůsobem vcházejí z kněžství kněží kališní, jestli to pravé a 
řádné kněžství čili není? Jestli toto řádné a pravé kněžství x pravého raději sobě 
nezřídiv. 
VX 121-32'. Traktát eucharistický. Těchto časů nebezpečných a nejhorších jest 
otázka, mají-li kteří lidé něco rozuměti o svém spasení, kteříž by nechtěli zahynouti s 
tímto světem, či-li tak nechati a málo nebo nic nerozuměti, ale sprostně věřiti, jakož z 
mladosti naučeni x svého lepšího neoznámiti rozumně jest věc nemaudrých. 
VX 133-49. B. V. Krasonického vyznání víry o těle a krvi Páně. Víra a smysl P. Krysta 
těch slov: To jest tělo mé x spravedlnost naplnili. 
VX 150-60. Vyznání B. V. Krasonického o nejvyšší pravdě víry. Ač mé vyznání víry 
psaním jest několikero x věří místo pravdy holé lži. 
VX 161-72. Psaní B. V. Krasonického, schvalující pravé poslušenství P. Boha nade 
všecky věci. Poslauchati P. Boha x nečekej tu pokoje etc. 
VX 173-82. Psaní, učiněné panu Žďárskému a on panu Hasistejnskému. Pane v P. 
Bohu milý x lepší naučení přijíti. O spise F. M. Bartoš ve VUS 1925, II, 6 a d. 
VX 183-93. Psaní B. V. Krasonického, v němž se očišťuje od nářku křivého, jímž 
narčen byl od p. Mikuláše Trčky u panny Marty v Litomyšli. 1503. Toto se dálo x K. 
Ježíše, pána našeho amen. Léta 1503. 
VX 194-202. Rozmlauvání B. V. Krasonického s biskupem Bosenským. Příteli můj 
dobrý, jakož žádáš x bylo by obé pravé. 
VX 203-17. Spis kněží Táborských o svátosti těla a krve Krystovy ... (Traktát Mik. 
Biskupce Ad magnificationem.) Výtah podal J. Goll v ČČM 1878, 286-8. 
VX 218-355. Historia, sepsaná od B. V. Krasonického ... co se dálo mezi Bratřími 
zboru Třebického a knězem Janem, farářem též tu v Třebíči ... l. P. 1519. A nejprv se 
pokládá psaní to kněze x nic více chleba není a vína též. Pragae 1590. V to vloženo 
m. j. 
VX 271'-85'. Psaní ... B. V. Krasonického ... proti mistrům Pražským neb spisu jejich 
... z r. 1513: O bludích Pikhartských. 
VX 291-314. Cedula Lukášova na list faráře třebíčského. 
VX 356-61'. Psaní B. V. Krasonického proti Kalencovi o puovodu odtržencův. Já V- 
K- viděl sem spis, kterýž se ... počíná: Příčina spisu tohoto znamenitá x více i pro 
jiné. 
PX Sborník, zdá se, je přepis svodu, pořízeného br. Vavř. Orlíkem (srv. Jireček I, 
413). Vydání přichystal V. Sokol pro Prameny dějin moravských. Sborník vyměněn 
22. XI. 1905. 



SX – V F 41 

TX – Lukáš  br.(1527)  viz: Krasonického Sborník  ff. 272, 285. 

 
[X 1593] 
[SX V F 42] LA varia 
FX 1808. str. 283. 11 x 17 cm, vaz. st. 
TX Eckartshausen - K. H. Tham. Bůh jest nejčistší láska, modlitba má a rozjímání 
mé. 
PX Viz rkp. III H 50, V H 43. Srv. Jgm. VI, 2296. Dar akademika Zd. Pášmy 19. I. 
1906. 
 
X 1594 
SX V F 43 
FX 1653. ll. 246. 12 x 17 cm, váz. 
TX Beneš Optát z Telče. Postilla. 
PX Přepis z r. 1653 z opisu Matyáše Trnky Soběslavského z Přehořova, pořízeného 
1586 pro Albr. Valovského z Ausuši a na Hamru, Vostrové a Valu. O knize F. Hrejsa 
v ČČH 1915, 197-9, o druhém pak jeho ruk. v ČMM 1917, 292. Dar pí M. Buchtelové 
20. IV. 1906. 
SX – V F 43 

TX – Beneše Optáta z Telče Postila. Jest přepsána od Matyáše Trnky Soběslavského r. 1586-1653. 

ff. (III) 246 

 
X 1595 
SX V F 44 
FX pol. XIX. str. 495. 11 x 18.5 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Rajská růže vonnými voní a krásnými modlitbami obsazená. 
PX viz rkp. II H 28, II H 34, III H 33. Dar Ad. Černého 2. V. 1906. 
 
X 1596 
SX V F 45 
FX XVII. ll. 275. 15 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX M. Jan Rokycana. Postylla neb vejkladové na evangelia. 
VX Neděle první adventní. Čtení sv. Matauše v 12. kap. A když se přiblížili k 
Jeruzalému x (o posvěcení chrámu) do kteréžto slávy ... rač nám dopomáhati ... Pak 
o smrti Rokycanově i Jiřího z Poděbrad. 
PX Z humpolecké rodiny Sluníčků. Dar filosofa Milana Janů 16. VI. 1906. 
PX Srv. Fr. Šimek: Postila Rokycanova. 
Sepsána a vydána od … v slavném Městě Praž. v 1471. Přepis ze XVI. st. fol. 275 
(et tit.) 
 
X 1597 
SX V F 46 
FX XVII/XVII. ll. 114. 14.5 x 18.5 cm. 
TX Písně historické na svátky. 
PX Většinou (od l. 14) shodné se zpěvníkem v ruk. III G 19. Dar advokáta Vil. 
Brzoráda, jenž připojil obsah, 1892. 
SX – V F 46 

TX – Sbírka „Písní svatých“. 

pp. 228 

PX – Začátek i konec chybí. S přípisem dárce p. Vil. Brzoráda. 



 
X 1598 
SX V F 47 
FX poč. XIX. l. 1. 23 x 37 cm. 
TX Přepis hymnu na Husa. 
PX Otiskl J. Truhlář ve VUS 1886, 13-4 a j. srv. A. Kraus. Husitství v literatuře I 
(1917) 17 p. 1. 
 
X 1599 
SX V F 48 
FX XVIII/XIX. str. 161. 16 x 19 cm, vaz. st. 
TX Písně při pohřbu mrtvého těla. 
PX Dar kyjovského řed. Jos. Klvaně 11. IX. 1906. 
SX – V F 48 

TX – Písně při pohřbu mrtvého těla. 

k. XVII. nebo poč. XVIII. st., pp. 161 

 
X 1600 
SX V F 49 
FX poč. XIX. ll. 14. 12 x 20 cm. 
TX Komedie o třech králích. 
PX Koupeno 4. X. 1906. 
 
X 1601 
SX V F 50 
FX poč. XIX. ll. 83. 12 x 19.5 cm, s lid. mal., vaz pův. 
TX Štěpná zahrádka. Neb rozjímání pěti ran Krysta Pána. 
PX srv. Jgm., VI, 2330? (Sč.) Na předsázce paměť majitelky Ant. Bursíkové z 
Kosové Hory (* 1854). Původu téhož. 
 
X 1602 
SX V F 51 
FX ok. 1835. ll. 20. 13 x 19.5 cm. 
TX Písňový sborník světský. 
PX Dar spis. M. Hórnika, jehož popis sbírky přiložen, 31. I. 1863. 
SX – V F 51 

TX – (Rukopisná sbírka písní českých). 

(1835), ff. 20 

PX – Inc. 40.) Víšli pak kolik je smrtedlných hříchů. Fin.: věčnou radost Amen. S proveniencí podanou od M. 

Hórnika. f. 2. 

 
[X 1603] 
[SX V F 52] LA 95 C 25 
FX XIX.2 ll. 22. 13 x 18 cm, váz. 
TX Vil. Gabler. Přepis Havlíčkova Křtu sv. Vladimíra. 
PX Z Gablerových. 
 
X 1604 
SX V F 53 
FX 1792. str. 85. 16.5 x 21.5 cm, váz. 
TX (W. Shakespeare). Král Lír a jeho nevděčné dcery. Smutnohra v 5 jednáních, 
přeložená od Prok. Šedivého 1792. 



PX Na předsázce: Ex libris Venc. Kaubek. Koupeno 27. V. 1907. 
 
X 1605 
SX V F 54 
FX 1840. str. 136. 11 x 18 cm. vaz. pův. 
TX Duchovní křesťanské katolické Jádro všech modliteb. 
PX Přepis pardubického tisku z r. 1809, pořízený J. Šulcem z Vrutice 1840. Na 
desce: J. J. S. - A. K. 1840. Dar A. Kořínkové 9. IX. 1907. 
 
X 1606 
SX V F 55 
FX ok. 1908. ll. 18. 17 x 21 cm. 
TX J. Čelakovský, Národní autonomie ve školství. 
PX Vyšlo v České revue 1908/9. Dar autorův 27. III. 1908. 
 
X 1607 
SX V F 56 
FX 1815-25. ll. 54. 17 x 21.5 cm, seš. 
TX Preliminaria (morálky). 
PX S českým překladem lat. znění. Koupeno 28. III. 1908. 
Rukopis počínající: Homo animalibus katione percellit tec. Vedle lat. textu jest český 
překlad: Člověk živočichům předčí rozumem. 
 
[X 1608] 
[SX V F 57] LA varia 
FX 1864. str. 128. 16.5 x 20.5 cm, váz. 
Tx Ant. Sokol (Neslovský.) Jarkvěty. 
PX Básně vyšly 1866. Dar autora K. Elgarta 27. III. 1908. 
 
X 1609 
SX V F 58 
FX XIX.2 ll. 26. 12 x 19.5 cm, váz. 
TX Přepis norimberského tisku: Joannes Mantuanus Pelsnensis, Moralissimus 
Catho, z r. 1518. 
PX O tisku J. V. Novák v LF 1915, 361/4 a J. Volf v ČČM 1925, 281. 
SX – V F 58 

TX – Mantuanus Joannes: Moralissimus Catho Boemo: haud non Feutono vulgaribus 

sermonibus interpretatus. 

Nurenbergae 1518, ff. 26 

PX – Přepis z ms. Strahovského. 

 
X 1610 
SX V F 59 
FX poč. XIX. ll. 2. 17.5 x 20.5 cm, v pouzdře. 
TX Píseň za déšť. 
PX Začíná: Bože Abrahámů ... Pak notované Audi nos. Dar filosofa J. Straky 31. VII. 
1909. 
SX – V F 59 

TX – Píseň ze déšť. 

XIX. st., ff. 2 

 



[X 1611] 
[SX V F 60] LA varia 
FX 1871. str. 17. 17 x 21 cm, v pouzdře. 
TX Jos. Tieftrunk. Martin Přibil (1808-71). 
PX Vzpomínky pro J. V. Friče: Dar autora, osobního lékaře Ferdinanda V., 17. V. 
1872. Otištěno ve Světozoru 1872 s doplňky Fričovými. pg. 78, 90, 98. 
Životopis. Ms. XIX. st. pg. 17 
 
X 1612 
SX V F 61 
FX 1825. ll. 138. 11.5 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Johann Pražák z Kostelce. Zbírka rozličností I. 
PX Výpisky z časopisů, převahou veršem. Původu jako ruk. V D 43. 
SX – V F 61 

TX – (Písně a rozl. krátká poučení). Sepsané od Jana Pražáka z Kostelce 1825. 

díl I. 

PX – Ku konci: Konec dílu čtvrtého. 

 
X 1613 
SX V F 62 
FX 1746. ll. 72. 15.5 x 20 cm, v obale. 
TX Václav Hamza ze Skalice. Písně morní. 
PX Aneb pohřební při pochcování těl mrtvých ku pohřbu křestianskému, sepsané léta 
Páně 1746 d. 3. Juny od V- H- ze S-. Koupeno 13. V. 1910. 
 
X 1614 
SX V F 63 
FX 1829/31. str. 253. 12 x 19 cm, vaz. st. 
TX (K. B. Štorch). Výtahy II. 
PX Autorství plyne z osobních poznámek (zvláště 145). O jiných zápisnících Jos. 
Pešek v ČČM 1916, 100 a d. 
 
X 1615 
SX V F 64 
FX XVII/XVIII. ll. 177. 14.5 x 18.5 cm, vaz. st. 
TX Přepis Písní nových na evangelia sv. nedělní přes celý rok Šimona Lomnického z 
Budče z r. 1580. 
PX Jungmann IV, 77 a. Úvod a konec vytržen. 
SX – V F 64 

TX – Lomnického Šim. Kancionál. 

VX – V Praze 1580. 

k. XVIII.st. (opis), ff. 181 (bez titulu) 

 
X 1616 
SX V F 65 
FX XIX. ll. 58. 12 x 19 cm, váz. 
TX F. Ad. Paraubek. Recepty při rozličných nemocech. 
PX Z pozůstalosti po prof. O. Paroubkovi 28. XII. 1910. Stejně obě čísla další. 
SX – V F 65 

TX – Recepty při rozličných nemocích sebrány od F.A. Paroubka. 

Sadská 1873, pp. 38 

PX – Ku konci: Zpráva o dělání paroubkovské masti, 2 litsy. 



 
X 1617 
SX V F 66 
FX 1848. 1845/62. ll. 20, 27. 10 x 18, 10 x 12 cm. 
TX Karolina a Antonie Paroubkovy. Zpěvníček. 
SX – V F 66 

TX – Písně pro Karolinu Paroubkovu. 

1845-1850, 2 knížečky (menší a větší) 

 
X 1618 
SX V F 67 
FX XIX.1 ll. 68. 11.5 x 18 cm, váz. 
TX F. X. Filip. Přepis Knížky o štěpování Jošta z Rožmberka. Václ. Paroubek. 
Recepty hlavně dobytčí. 
 
X 1619 
SX V F 68 
FX poč. XIX. ll. 12. 12.5 x 20 cm. 
TX H. J. Šlechtislav Svatopolský. Sbírka básní. 
PX Tak podepsána báseň Hugon a Eližběta. 
 
X 1620 
SX V F 69 
FX poč. XIX. ll. 98. 15 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Truchlivá hrdlička. 
PX Aneb Duše kající ... (modlitby). Viz rkp. V E 105, V H 56. Vzadu i napřed rodinné 
zápisky z let 1831/77. Koupeno 1. XII. 1910. 
 
[X 1621] 
[SX V F 70] LA 95 C 25 
FX 1864. str. 128. 12.5 x 19 5 cm, pův. vaz. 
TX Karel Homolka. Přepis 2. vyd. Havlíčkových Epištol kutnohorských. 
PX Dar Jar. Čelakovského 4. V. 1911. 
 
[X 1622] 
[SX V F 71] LA 4 a J 43 
FX před 1870 V obale. 
TX K. J. Erben. Zlomky divadelní hry »Štěstí«. 
PX Otiskl Č. Zíbrt v Českém Lidu XXI, 66-76. Dar Dr. Jos. Teigeho, archiváře hl. 
města Prahy1 
 
X 1623 
SX V F 72 
FX XVIII. ll. 31. 10.5 x 17 cm. 
TX Krátká správa ... K duchovnímu cvičení bolestné cesty křížové. 
PX Přepis Joz. Šourka, majetek souseda Joz. Strnádka. 
 
X 1624 
SX V F 73 
FX 1819. str. 78. 13 x 21.5 cm, seš. 
TX Jan N. Štěpánek. Tintili vantili. 



PX Censurovaný r. 1819 autograf hry, vyšlé v Divadle XI (1826). Dar sl. Bož. 
Turnovské 20. XI. 1912. 
 
X 1625 
SX V F 74 
FX poč. XIX. ll. 45. 12 x 18.5 cm. 
TX Lidové lékařství. 
PX Koupeno 6. IX. 1912. 
 
X 1626 
SX V F 75 
FX poč. XIX. ll. 22. 12 x 19.5 cm, s lid. mal. 
TX Zaklínací knížka. 
PX Připisována Karlu IV. Původu téhož. 
PX Nakonečný, Milan: Magie. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 127 
 
SX V F 76 
FX Konec 18. st. 
TX Herbář 
 
SX V F 77 
FX 1880 
TX Koledy 
 
SX V F 78 
TX Adamec J.: Klíč zemský 
 
SX V F 79 
TX Adamec - Zpěvník 
 
SX V F 80 
FX 1851 
TX Gaba, Frant.: Literatura česká. 
 
SX V F 81 
FX 1851 
TX Gaba, Fr.: Výtah z děj. a li. české. 
 
SX V F 82 
FX 1824 
TX Adamec, J.: Výtah z knihy kopa. 
 
V F 83 

Ferdinand II., cís.řím., král český : Obnowena Prawa a Zržizeni Zemska Kralowstwi 

Cžeskeho. 

1a O diediczne Successy w Kralowství Cžeskem x 125b Przed Nas nebo Saud nass Zemsky 

Obeslati. 

Rkp.; pap.; ll.128; XVIII/2; 16 x 20,5 cm; frakt.; kž. Za obnoveným zřízením na f.126a-128a 

Registrum na Obnowene Zržizeni Zemske. Na předním přídeští přípisek “Psal slavný 

hospodář Vavák z Milčic. Daroval mi Václav Homolka, rolník v Bylanech. Frant.Kratochvíl 



ze Lstiboře”. NA f.125b jiný přípis Tato Kniha Naleži pro Johanesa Pospissila, Sauseda 

Billanskeho, process kdy bi niekdy se až stalo, žebi se stratila Tak kdo by gy přinesl. ten bi za 

to obdržel totiž na penězych 5 f Ssajnů, tak zagiste tomu ge tak neginacz. S tim se wam 

poraučim a zůstawam w prawdě stogicy.. Na f. 128b různé již nečitelné přípisky, mezi nimi 

Jozef Pospissil ( z ) Bilann to psal. pozdrawugi te Ančičko Na stokrát atd. Přípis na předním 

přídeští na zákl. staré tradice se asi týká nyní téměř již nečitelného staršího zápisu na témže 

listě, takže není vyloučeno, že rukopis byl skutečně majetkem Vavákovým v Milčicích a 

odtud se dostal do nedalekých Bylan u Českého Brodu, tehdy přifařených ke Lstiboři. 

Původní desky kožené, přední se zachovaným prkénkem a zbytky kování. 

Koupeno v nakladatelství Brázda v Praze XII, Stalinova 16, dne 23.4.1952.  

K 591/52 

 
V F 84 

Hraše, Jan Karel : Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. 

asi 1885; ff.67; rukopis shodný s tiskem z roku 1885. 

Zemské stezky. strážnice a brány v Čechách. Napsal J. K. Hraše. 

3a Úvod. Podávaje přátelům české minulosti x 48b vedlejší od Budějovic k Plzni vedoucí 

cesty. 

Rkp.; pap.; c. 1885; ff. 67; 19,5 x 16 cm; lat.; neváz. Rukopisu chybí titulní list s názvem. 

Identifikován byl podle obsahu. Shodný s tiskem z r. 1885. Po srovnání konstatovámo, že 

rukopisný text končí na str. 112 prvního vyd. tisku. Nalezen r. 1946 ve Vanovce, okr. Nové 

Město nad Metují. 

Dar Rudolfa Jirmana z Prahy 6, Slovenského povstání 4, dne 30. srpna 1971. 

II-72/41 
 
X 1627 
SX V G 1 
FX 1815. str. 176. 13 x 20 cm. 
TX Jak. Bílek. Život Jana Augusty. 
PX Kazatele Joz. Krejčího přepis přepisu Bonav. Jeřábka, pořízeného 1797 
nákladem Krameriovým, kolacionovaný s ruk. brněnským. Byl základem vydání 
Franty Šumavského 1837. Srv. úvod posledního vydání L. B. K(ašparova) v 
Českobratrské bibliotéce III (1880) VI p. Dar Jar. Čelakovského 17. XI. 1878.  
PX Rkp. užil k nov. vyd. Fr. Bednář: Jakub Bílek, Jan Augusta v letech samoty. 
Praha, Leichter 1942. Str. 240 
SX V G 2 - Podle usnesení správ. výb. J. prot. bibl. 1917 č. 35 vyškrtnuto. Zíbrt 
 
X 1628 
SX V G 3 (5 D 44) 
FX ok. 1800. str. 154. 12 x 19.5 cm, vaz. st. 
TX Fr. Vambera. Přepis Sebrání básní a zpěvů Ant. Puchmajera. 
PX Nově vydal Jar. Vlček v akademické Novočeské knihovně č. 2. Dar Jos. Devotyho 
7. VII. 1845. 
Svazek první. Z Lištěného 1795. Autograf františka Wambery, ??? na Zbraslavi 
 
X 1629 
SX V G 4 
FX XIX.1 ll. 32. 12.5 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX Karel baron z Villani. Okus v básnění českém. I. 
PX O spisovateli F. Čenský v Osvětě 1883, 451 a d. Dar 26. V. 1885. 



 
X 1630 
SX V G 5 (23 H 22,814) 
FX XVIII/XIX. ll. 110. 15.5 x 19 cm. 
TX Vejtah z práv městských P. Krystyána z Koldýna. 
PX Na l. 1. souč. ex libris P. Martini Bernardi Wenc. Leidnetz, curati Welleschinensis. 
Dar PhC. F. D. Kamarýta 21. IV. 1833. 
 
X 1631 
SX V G 6 
FX ok. 1880. ll. 132. 12 x 19 cm, váz. 
TX P. Karel Navrátil. Seznam kázání z let 1855-80. 
PX Z pozůstalosti věnováno 18. IV. 1888. 
SX – V G 6 

TX – Navrátil K.: Seznam mých kázání počinaje na podzim r. 1855. 

ff. 128+6 

 
X 1632 
SX V G 7 (1 J 16 b) 
FX poč. XVII. str. 168. 15.5 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Hospodářsko-lékařský sborník. 
VX 1-2. Míry zemské a lesní 1599. 
VX 5-49. Spisové o víních skušení. 
VX 51-3. O dřevu klokočovém. Tento recept odkázal p. Jan hr. z Hardeku, preceptoru 
syna svého, nějakému knězi Joachymovi Pražskému. 
VX 54-7. Barvy na plátno strojiti, na dřeva. 
VX 59-85. Některá naučení z Ptolemea kvězdáře. 
VX 88-149. Lékařská sbírka. 
VX 150-7. Koňská líkařství. 
VX 158-64. Von der newen angefangenen Heydelgergischen Kirchenordnung. 1589. 
VX 166-8. Disputatio de hasibilitate, quam pro ingenioli hasibilis modulo strenue 
defendere conabitur. 
SX – V G 7 

TX – Míry zemské a lesní. 

1599, pp. 1-4 

PX – Allig: 5. 

SX – V G 7 

TX – Některá naučení z Prolemea hvězdáře. 

pp. 59-85 

PX – Viz: Wíry zemské a lesní. 

 
X 1633 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX V G 8 (5 D 39) 
FX XVI/XVII. ll. 4. 16.5 x 19 cm, seš. 
TX Obyčejný pořádek při obnovení auřadu konšelského v m. Plzni. 
PX Dar. Rud. Burde 8. V. 1839. 
SX – V G 8 

TX - Plzně m. Obyčejný pořádek při obnovení ouřadu konšelského. 

SX – V G 8 

TX – Obyčejný pořádek, který se při Obnovení ouřadu konšelského v. m. Plzni zachovává. 

ff. 4 



 
X 1634 
SX V G 9 
FX XVIII/XIX. ll. 27. 11.5 x 19.5 cm, seš. 
TX (J. Arndt). Rozjímání o díle Božím dne čtvrtého, totiž o slunci, měsíci a hvězdách. 
PX Přepis T. Zychy. Srv. ruk. II H 10, s nímž i téhož původu. Dar J. V. Hodzela, praž. 
železníka 
 
X 1635 
SX V G 10 
FX 1817. str. 76. 15 x 19 cm, seš. 
TX V. Hanka Pravopis český. 
PX Censurovaný autograf s podpisy knížat Lobkoviců, jimž věnován. Vyšel 1817. 
Srv. II G 9 
 
X 1636 
SX V G 11 
FX 1834. str. 165. 12 x 18.5 cm, váz. 
TX Jan Jeník z Bratřic. Sborník zv. Hankův. 
VX 1-75. Popsání života a hrdinských skutkův Albrechta hr. z. Valdštejnu. Srv. ruk. 
IV. G. 21. 
VX 75-165. Ferdynand III (a o úpadku pobělohorském i o deistech s protokolem 
rychemburským z r. 1822). Srv. t. a Č. Zíbrt v ČČM 1897. 527, 317, 444. 
PX S poznámkou: Na památku mnohováženému příteli přepsal a obětuje. Dar V. 
Hanky 19. XII. 1857. 
 
X 1637 
SX V G 12 (4 J 41) 
FX 1779. str. 22, 467. 11 x 19 cm, vaz. st. 
TX T. Z(ycha). Škola aneb cvičení křesťanské a věrné duše pobožného člověka. 
1779. 
PX Srv. ruk. II H 10, s nímž téhož původu. 
 
X 1638 
SX V G 13 (5 G 42) 
FX poč. XIX. ll. 79. 11.5 x 18.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Šim. Lomnického Hádání aneb rozepře mezi knězem a zemanem o 
moci a panování z r. 1588(9). 
PX Jungmann IV, 207 c. Z Hankových. 
SX – V G 13 

TX – Hádání, aneb Rozepře mezi knězem a zemanem o moci a panování jak správcův 

církevních, tak i potentátův světských. 

Šim. Lomnický 

PX – Viz Igm. Hist. Lit. IV. 207c. 

 
X 1639 
SX V G 14 
FX 1817. str. 129. 12 x 18.5 cm, vaz. pův. 
TX Koňské lékařství. Ze starých rukopisů 1817 Ant. Jungmann opsal. 



PX Základem textu ruk. universitní (Truhlář 219). Na str. 123-9 Rukopis 
Zelenohorský. Dar Jungamnnův 12. V. 1851. 
SX – V G 14 

TX – Koňské lékařství ze starých rukopisů. 

1817, pp. 125 

PX – Vzadu přepis Rukopisu Zelenohorského. 

 
X 1640 
SX V G 15 
FX ok. 1765. ll. 46. 12 x 18.5 cm, seš. 
TX Krátký vejtah povinnosti. 
PX Na které jeden každý křesťan přes celý den pozorovati má jednoho Boha slaviti. 
K tomu řada duchovních písní a skladeb, poslední zpívaná jezuity při pálení bludných 
knih 1765, naposled otištěná Č. Zíbrtem v ČČM 1907. 256/8, srv. J. Volf t. 1910, 151-
4. 
SX – V G 15 

TX – Rozličné písně. 

(1765), ff. 46 

PX – Inc.: Krátký Wegtah powinností na které geden každý křesťan přzes celý den pozorowati má. 

 
X 1641 
SX V G 16 
FX 1632. XVIII/XIX. str. 556. 15 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Dobrovský. Výpisky a náčrtky mluvnické. 
PX Jsou činěny do spisu: Loca ... quibus articuli fidei Romano-catholicae ... 
demonstrantur, collecta a 1632. 13. Mart. Viennae incepta. Z pozůstalosti. 
 
X 1642 
SX V G 17 
FX XVI/XVII. ll. 28. 16 x 18.5 cm, váz. 
TX Šimon Podolský z Podolí. O měrách zemských království českého. 
PX Viz ruk. I G 23. Z Klebelsberkových. 
SX – V G 17 

TX – Symeona Podolskyho, mierzicže zemského spis, wssem cztyrem Jich mil. Pánům Stawům do Plného 

sniemu w Lethu 1601 podany. 

ff. 28 

PX – Srv. Jgm. Hist. Lit. IV. 745. 

 
X 1643 
SX V G 18 
FX 1842-54. ll. 82. 12 x 19 cm, váz. 
TX J. Melichar. Zápisky v nevázané řeči. 
PX O Melicharovi M. Hýsek, Literární Morava (1911) 109, 302. Zachoval holický okr. 
soudce Pelikán. 
SX – V G 18 

TX – Melichara J. Zápisky v nevázané řeči. 

ff. 82 

 
X 1644 
SX V G 19 (4 H 8) 
FX XVIII/XIX. str. 85. 11.5 x 18.5 cm. 
TX Dan. Vetterus Islandia. 



PX Přepis tisku z r. 1638. Podle jiného tisku z r. 1673 vydal Č. Zíbrt, D. Fetter. 
Islandia 1894. Úryvky z připsání, v pozdějším vydání vypuštěného, otiskl pak v ČČH 
1895, 119. Ze Stentzschových. 
 
X 1645 
SX V G 20 
FX poč. XIX. ll. 32. 12 x 18.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Knihy F. Petrarchy mudrce přeslavné rozmlauvání o pravé múdrosti 
mezi mudrcem a nedoukem. 1501. 
PX Jungmann III, 204 e. Na předsázce Wenzeslaus Matauš. Ze Stentzschových. 
PX Novodobý přepis pod sign. IV D 2 
SX – V G 20 

TX – Knihy Frantisska Petrarcky mudrce přeslawne rozmlauwání o prawe maudrosti mezy mudrcem a 

nedoukem. 

1551, ff. 32 

PX – Viz: Igm. Hist. Lit. III. 204[c]. 

 
X 1646 
SX V G 21 4 E 19) 
FX XVII. ll. 21. 16 x 18 cm, seš. 
TX Spis dědiců hr. Zdeňka Vratislava z Mitrovic ve sporu s receptorem maltézského 
řádu hr. Vil. z Tattenbachu o dědictví po velikém převorovi Vilémovi Vratislavovi 
(†1637). 
PX Koupeno 15. III. 1830. Koupeno od Jos. burde. rkp. přeřazen za O. Grunda na 
sign. XVIII B 39 
 
X 1647 
SX V G 22 
FX 1804. str. 253. 11.5 x 18 cm, vaz. pův. 
TX P. Ant. Dařílek. Sebrání kázaních, vejkladů a pravidel pastorálních. 
PX Na předsázce zápis o narození 1784 a bratrově svatbě v Čes. Třebové 1810. Dar 
chrástského kaplana Fr. Kratochvíla 17. IX. 1894. 
 
X 1648 
SX V G 23 
FX ok. 1840. ll. 21. 12 x 18 cm, seš. 
TX Výpisky z P. Skály a H. Zschokke. 
 
X 1649 
SX V G 24 
FX ok. 1600. ll. 104. 11 x 16.5 cm. 
TX Synody aneb kázání sněmovní v Jednotě Bratrské. (Sborník Drabíkův.) 
PX Synoda žeravická 1592, strážnická 1600 (l. 13-68 znovu 69-92 = od l. 38, v 
přepise V(il.) P(adéry) z 1602; srv. ruk. V E 24) a dunajevická 1613 (podle doslovu 
Drabíkova). Z Drabíkových. 
 
X 1650 
SX V G 25 
FX ok. 1900. 10 x 17cm, váz, zápisník. 
TX Chemické recepty. 
SX – V G 25 



TX – Návody ku připravování rozličných likérů, barviva a pod. 

 
X 1651 
SX V G 26 
FX 1621/2. ll. 54. 10.5 x 17 cm. 
TX (Mik. Drabík). Postila. 
PX Na okraji Drabíkovy poznámky a paměti pozdější. Z Drabíkových. 
 
X 1652 
SX V G 27 
FX 1841. ll. 31. 11 x 17.5 cm. 
TX Fr. (J). Zoubek. Knížka pro písničky. 
PX Tehdy žáka II. třídy v Kostelci n./O. od veleb. p. Hlavatýho. Ze Zoubkových. 
 
X 1653 
SX V G 28 
FX poč. XIX. str. 241. 10 x 16.5 cm, s lid. mal., vaz. st. 
TX Mariale Lauretanum. 
PX Aneb Maryánské lauretánské modlitby. Na desce: Y. S. Od str. 231 něm. 
dodatky. dar K. Knauera 16. X. 1894. 
SX – V G 28 

TX – Mariale Lauretanum aneb Maryanské Lauretanské Modlitby. 

(Z okr. boskovského na Moravě), XIX. st., pp 241 

PX – Daroval pan K. Knaner v Praze. 

 
X 1654 
SX V G 29 
FX pol. XIX. ll. 13. 11 x 17 cm, seš. 
TX Prostředky proti koňským nemocem. 
PX Dar musejního zřízence J. Bořického 10. I. 1894. 
SX – V G 29 
TX – Návody zvěrolékařské i proti nemocem lidským. 

ff. 13 

 
X 1655 
SX V G 30 
FX ok. 1830. str. 56. 10.5 x 16.5 cm, seš. 
TX Jar. Langer. České Krakováčky. 
PX Vyšly v ČČM 1835. (= Spisy vyd. Filípkovo I, (1860) 250-83, srv. i Jar. Langer. 
Srdce mého hlasy, vyd. Jos. Pešek 1917). Dar Anny Srbové 17. VIII. 1870. 
 
X 1656 
SX V G 31 
FX ok. 1575. ll. 8. 11 x 16 5 cm. 
TX Duchovní zpěvník z doby ok. 1575. 
PX Začátky písní: Syn marnotratný nazván, Sliboval sem vždy mnoho, Máměť na to 
pilně pomysliti, Prosmež spolu otce nebeského, Radujme se všichni nyní. Na l. 1 
heslo Jana Kokorského z Kokor, l. 3' Martina z Bystřice, obojí z r. 1575. Dar Fr. 
Douchy. 
SX – V G 31 

TX – Písně. 



ff. 14 

PX – Vpředu lístek od. Fr. Douchy. Inc.: Leto Panie 1575. Odpust Pane hrzichy me pro welke milosrdenstwí 

swe. Jan Kokorsky z kokorz. 

 
X 1657 
SX V G 32 
FX XIX.2 ll. 8. 10.5 x 16.5 cm. 
TX Přepis předmluvy Mat. (Filomatesa) Valkmberského Růžové zahrádky z r. 1581. 
PX O spise Č. Zíbrt, Staročeská tělověda a zdravověda (1924) 50-8. Dar bělského 
faráře K. Čermáka 10. IX. 1842. 
 
X 1658 
SX V G 33 
FX 1873. ll. 6. 9 x 16.5 cm. 
TX B. U. - Ant. D. Just Minický. Císař Josef a poštovský. 
PX Písmem i nákladem vydavatele v Praze 1873. 
 
X 1659 
SX V G 34 
FX 1859. ll. 16. 9.6 x 16 cm. 
TX V. Hanka. Přepis básně o smrtedlnosti. 
PX Paterovo vydání ruk. svatovítského v Památkách st. lit. č. 92-108. Čteno prý v 
odboru kr. čes. Společnosti věd 4. července 1859. Srv. Sitzungsberichte t. r. 48. 
 
X 1660 
SX V G 35 
FX 1631. ll. 22. 9 x 14 cm. 
TX W. D. Z. Písničky svědské. 
PX Sepsané uroz. panně Anně Vitanovské z Vlčkovic a na Nihošovicích I. 1631, 21. 
Maie. Popis a ukázky u Č. Zíbrta. Z doby úpadku (1905) 7-20. 
SX – V G 35 

TX – Letha 1631 21 máje tyto písničky svědské sou sepsány ode mne níže podepsaného a to urozené panně 

Anně Witanowské z Wlčkowic a na Nihošowicích. Deo volente fortuna nihil. WDZ. 

FX – 10x14,8 cm. 

1631, ff. 22 

PX – Got. kurs.; mod. pkž. Na f. 22b pozdější přípisek. F. 1b: Prwni. 1 Prosym, madamo, powiez mi  x  f. 22b: 

potesseni žadneho mid nebudú. 

PX – Lit.: Zíbrt, Rukopisná sbírka českých písní světských z r. 1631. Květy 1895, str. 372-378. Zíbrt, Z doby 

úpadku. (1905), str. 7-20. 

 
X 1661 
SX V G 36 
FX XVII. ll. 6. 10 x 16 cm. 
TX Všelijaká líkařství pro dobytek hovězí. 
SX – V G 36 

TX – Všelijaká lékařství pro dobytek hovězí prospěšná. 

ff. 6 

 
X 1662 
SX V G 37 
FX poč. XIX. ll. 5. 10 x 16.5 cm. 
TX Píseň nová o povstání a pádu Antykrysta. 



PX Cžastos na svaté dopauštěl x (28) přiveď do věčné radosti. Jinou rukou na l. 5: 
Lermo na kněžstvo. Ten emauský opat x brzy zhrkneš, Antykriste.  
SX – V G 37 

TX – Píseň nová O povstání a pádu Antikrista. 

ff. 4 

PX – Add: Lermo na kněžstvo. ff. (I). 

 
X 1663 
SX V G 38 
FX poč. XIX. str. 118. 11 x 17 cm, vaz. st. 
TX Zápal lásky Boží. 
PX Aneb modlitby katolické. Podepsán Václav Písařík ze Semtína. Konec chybí. Viz 
rkp. IV H 40, V H 52 a 63. Srv. Jgm. VI, 1299, Doucha 305. (Sč.) 
SX – V G 38 

TX – Zápal Lásky boží duší vyvolených, aneb: Modlitby katolické. 

(XIX. st.), pp. (II) 118 

 
X 1664 
SX V G 39 
FX 1805. ll. 92. 10 x 17 cm, vaz. pův. 
TX Božská Prozřetelnost. T. j. křesťanské modlitby v nové na r. P. sepsaný 1805. 
PX Dar Č. Pinskera 21. III. 1896. 
SX – V G 39 

TX – Božská Prozřetedlnost, tj. Křesťanské Modlitby v nově na rok Páně sepsaný 1805. 

 
X 1665 
SX V G 40 
FX poč. XIX. str. 11-104. 10 x 17 cm, vaz. pův. 
TX Lidové modlitby. 
PX Na desce: I. T. 
SX – V G 40 

TX – Modlitby. 

pp. 11-104 

PX – Defekt. 

 
X 1666 
SX V G 41 
FX 1802. str. 541. 11 x 17 cm, vaz. pův. 
TX [Mercatoris - Martýny]: Jádro všech modliteb. 1802. 
PX Smolotelským učitelem psáno pro Annu Černou. Dar Jak. Tesárka 13. IV. 1896. 
PX Srv. rkp. IV H 37, V G 42, 55, V H 61; Doucha 75. Sč. 
SX – V G 41 

TX – (Modlitby.) 

PX - Viz: Jádro všech modliteb. 1802. 

 
X 1667 
SX V G 42 
FX 1775. str. 318. 12 x 18 cm, vaz. pův. 
TX [Mercatoris - Martýny]: Jádro všech Modliteb. 1775. 
PX Psáno v m. Polný d. 16. Jan. 1775. Na desce: F. R. Vyměněno 18. VII. 1896. 
PX Srv. rkp. IV H 37, V G 42, 55, V H 61; Doucha 75. Sč. 



 
X 1668 
SX V G 43 
FX 1796. ll. 93. 11 x 18 cm. 
TX Malý nebeklíč. 1796. 
PX Koupeno 7. VI. 1896. 
PX Viz rkp. IV H 49, V G 44, V H 83; srv. Jgm. VI, 2346b), Doucha 149. (Sč.) 
SX – V G 43 

TX – Malý Nebeklíč. 

1796 

 
X 1669 
SX V G 44 
FX ok. 1800. str. 292. 10 x 16 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Malý nebeklíč. 
PX Psal Jos. Kvasnička. Na předsázce souč.: Kat. Raudná z Lužan. dar K. V. 
Frypésa 8. V. 1897. 
PX Viz rkp. IV H 49, V G 43, V H 83; srv. Jgm. VI, 2346b), Doucha 149. (Sč.) 
SX – V G 44 

TX – Malý Nebeklíč aneb Modlitby křesťanské katolické k pravému užívání vypsané. Pro 

osobu ženskou. 

pp. 291 

[Mezi str. 110 a 111 vlepena „Modlitba ke cti a chvále nejsvětější rodičky Marie Panny 

Jičínské. V Hradci Králové 1766. ff. 2 (tisk). Mezi str. 186 a 187 vlepena ?Vroucná modlitba 

k pěti ranám Krista P. ff. 2 (tisk). Později škrtnuto a pod to připsáno: Oba vlepené tisky 

předány literárnímu archivu Národ. musea.] 

 
X 1670 
SX V G 45 
FX XVIII/XIX. str. 57. 10.5 x 16.5 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Modlitby při zpovědi a přijímání. 
SX – V G 45 

TX – (Modlitby.) 

VX – (před a po sv. zpovědi, před a po sv. přijímání atd.) 

18 

 
X 1671 
SX V G 46 
FX XVIII. ll. 40. 10 x 15.5 cm. 
TX Přepis tisku: J. N. Zatočila Leto- a dennopis měst Pražských l. 1648 z r. 1685. 
PX Zíbrt - Volf V, 15. 810. Dar zemského úředníka Rob. Pštrossa 29. IV. 1897. 
 
X 1672 
SX V G 47 
FX 1801-38. ll. 60. 10.5 x 17.5 cm, vaz. st. 
TX Účta br. Ludvíka O. S. Aug. 1801-38. 
PX Vepsáno v theologický zápisník. 
 
X 1673 
SX V G 48 



FX 1822/3. str. 91. 11 x 17 cm. 
TX Fr. Doucha. Školní poznámky z děje- a zeměpisu. 
PX V II. třídě gramatické. 
 
X 1674 
SX V G 49 
FX 1706. ll. 34. 11 x 18 cm, vaz. st. 
TX Opravdivý recepis pro koňský, též hovězí dobytek. 
PX Z hlavního verbáře vytažený,  na mnohých místech zkušený. 1706. 
 
X 1675 
SX V G 50 
FX XIX.1 ll. 16. 10 x 17 cm. 
TX Rozálie Černá-Němečková v Sadské. Zpěvník. 
SX – V G 50 

TX – (Písně). 

XIX. st., ff. 16, přepis (Rosália Čzerný) 

 
X 1676 
SX V G 51 
FX 1674. ll. 138. 15 x 18 cm, vaz. st. 
TX Nebeský prsten zlatý. 
PX Zasnoubený křesťanké duši ... v Praze. Prací - Jana Arnolta z Dobroslavína l. P. 
1674. Jungmann VI, 2319 zná jen přetisk z 1812. Srv. též Doucha 199. (Sč.) 
Koupeno 9. VIII. 1899. 
 
X 1677 
SX V G 52 
FX XVIII/XIX. str. 321. 10.5 x 17.5 cm. 
TX Přepis tisku: K. Fr. Haanuss Vysokomejtský. Chlebové posvátní. 
PX V Praze u Johanny vdovy skrze Fil. Mikeš, faktora 1780. Dar zárybského učitele 
J. V. Votavy 19. VIII. 1901. O spisovateli Jireček I, 225. 
 
X 1678 
SX V G 53 
FX ok. 1557. ll. 42. 9.5 x 16.5 cm, pův. vaz. opr. 
TX Sborník bratrských příruček agendových. 
VX I. 2-11. Zpráva k řízení saudcův, šafářů almužen, hospodářů domu, s(tarších) 
sester. Dí Apoštol: dal dary x rukau dáním. 
VX 11'-2'. Forma vylaučení. Nejmilejší bratři, známé jest x i publikánům sloužíval. 
VX 13-6. Forma přijetí kající hříšníka z pádu. Pastýř hříšníků x stolu Páně. 
VX 16-30. Agendy při přijímámí rozdílné. Summa agendy přijímání lidí zavedených 
ku péči pastýřské I. K tomu předložiti x (přijímání lidí ku požívání dobrého svědomí) 
skrze víru, kteráž jest ve mně. 
VX 31-2. O auvodu šestinedělek do kostela J. Aned (?). Kdyžby matky x nežli 
Antykrystu s škodau (?). 
VX 33-40. Zpráva o zavedení mladého kněze k konání nové služby (dvojí). Známo 
vám buď, přátelé x dejž vám pokoj. 
VX II. 42. Koncept zprávy bratrskému seniorovi o visitaci sboru rychnovského z 3. 
list. 1610. 



PX Na desce, perg. to zlomku lat. lekcionáře z XIV/XV. st., souč. obsah, ukazující, že 
část sborníku je i ruk. I H 37. O podobném sborníku zhořeleckém 8o 16 Goll v ČČM 
1876, 279. 
 
X 1679 
SX V G 54 
FX XIX.2 ll. 31. 10.5 x 17 cm. 
TX Aug. Kratochvíl. Poznámky dějepisné ze starověku. 
PX Podle přednášek F. J. Rypáčka. 
SX – V G 54 

ZX – Poznámky dějepisné a starověké. 

XIX. st., Aug. Kratochvíl, 1 seš. 

 
X 1680 
SX V G 55 
FX 1806. str. 82. 11 x 17.5 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX [Mercatoris-Martýny]: Duchovní jádro. 
PX Pro osobu mužskau. 1805. Viz rkp. IV H 37, V G 41, 42, V H 61 
 
X 1681 
SX V G 56 
FX XVIII/XIX. str. 443. 12 x 17.5 cm. 
TX Katolické modlitby. 
PX Titul chybí, na desce: T. K. 
SX – V G 56 

TX – Modlitby. 

pp. 428 

PX – Rejstřík, s 10 ryt. 

 
X 1682 
SX V G 57 
FX ok. 1805 ll. 34. 11 x 17 cm, váz. 
TX Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře. Komedie o sv. Janu Nepomuckém. 
PX Předsázkou název: Píseň postní o umučení Páně, založená v Vamberku u 
Dominyka Víška d. 5. břez. 1805 (* 25. pr. 1790). Der 3. Classe musicali. Obě hry 
otiskl J. F. Král v Č Lidu VI, 68 a d. IV, 400 a d., znovu pak v Památníku 
ochotnického divadla ve Vamberku (1903) 178-82 a 158-71. Dar jeho 22. III. 1898. 
 
X 1683 
SX V G 58 
FX XIX.2 ll. 17. 10.5 x 17 cm. 
TX Svatební řeči od Horní Bečvy. 
PX Koupeno 30. XII. 1898. 
Prastaré řeči při svatbách na Horní Bečvě, dosud v užívání. (Ms) fol. 15. Formule 
zvací. Ms. fol. (3.) (XIX. st.) 
 
X 1684 
SX V G 59 
FX XVII/XVIII. ll. 26. 10 x 17 cm. 
TX Domácí prostředky hospodářské. 
PX Na l. 25 rodinné zápisky z r. 1761. 



SX – V G 59 

TX – (Rozličná lékařství.) 

1760/61, ff. 25 

 
[X 1685] 
[SX V G 60] LA 95 C 25 
FX 1856. ll. 10. 10 x 17 cm. 
TX Přepis Havlíčkových Tyrolských elegií. 
PX Ve Vídni 30. list. 1856. 
 
X 1686 
SX V G 61 
FX ok. 1833. ll. 101. 11 x 17.5 cm, vaz. st. 
TX Rozličné věci a naučení. 
PX Většinou verše a theologica. 
 
X 1687 
SX V G 62 
FX 1755. ll. 46. 11 x 17 cm, vaz. st. 
TX M. Albrechta (z Napule) Lékařství konská. 1755. 
PX Pozdní zpracování z 13. září 1660 v přepise novoměstského měšťana Ant. Hakla. 
Z Neuberských. 
SX – V G 62 

TX – Lékařství koňská jistá a dokonalá zkušená, potom také sepsaná od mistra Albrechta 

štalmistra, kováře a koníře císaře Fridricha. L.P. 1660. 

1775, ff. 46 

PX – Ku konci: Tato knižka jest přepsána ode mne Anton. Haklla měšťana král. Nov. Města 

praž. l. 1775. 

 
X 1688 
SX V G 63 
FX XIX. ll. 5. 10.5 x 17 cm. 
Čáry a prostředky myslivecké. 
SX – V G 63 

TX – Myslivecké pověry. 

ff. 5 

PX – nebo průby. 

 
X 1689 
SX V G 64 
FX poč. XIX. ll. 8. 11 x 17 cm. 
TX Píseň o králi marokánském zv. stoveršová. 
PX Přepis tisku asi z r. 1800, přetištěného V. Řezníčkem v Č. Lidu XII, 402-5. Srv. 
ruk. V E 81. 
Proroctví krále Marokánského. fol. (8) 
 
X 1690 
SX V G 65 
FX 1809. ll. 36. 10.5 x 17 cm, váz. 
TX Joz. Šimon. Způsob pobožnosti na křížové cestě. 



PX Práci tehdážního obstárce duší fary Týništské přepsal tamtéž Ant. Kotťan. Dar 
úředníka L. Kuličky 26. X. 1904. 
 
X 1691 
SX V G 66 
FX 1833-8. ll. 121. 11 x 17 cm, vaz. st. 
TX (Thad. Fähnrich.) Svatební ohlášky ve Vlnovsi. 
PX Ohlášky z let 1833-8 l. 97-114, pak výpisky z agendy. Dar katechety V. Fähnricha 
31. XII. 1903. 
SX – V G 66 

TX – Ohlášky kostela Wlnowesského. 

Promulgationes penes ecclesiam parachiatem Wlnowefenfen ab a. 1833-1838. Ms. 
čes. 
 
X 1692 
SX V G 67 
FX 1773. ll. 7. 11 x 17.5 cm, seš. 
TX Leopold Lakmayr. Pamětní popsání, které do knoflíku věže Netolické vloženo 
bylo d. 13. Sept. 1773. 
PX Veršování kantorovo o tamnějších poněrech. Dar M. Bezděkové 6. XII. 1906. 
 
X 1693 
SX V G 68 
FX poč. XIX. str. 187. 10.5 x 16.5 cm, váz. 
TX Modlitby. 
PX Tit. l. vytržen, na předsázce podpisy rodiny Bernatovy a Barb. Procházkovy z 
Pňova čís. 42. 
SX – V G 68 

TX – (Modlitby.) 

XIX. st., pp. 185 

 
X 1694 
SX V G 69 
FX 1801. str. 169. 10 x 16 cm, váz. 
TX Dobrý den s modlitbou začatý. 
PX ... Provedený ... dokonaný. Přepsaný l. P. 1801 (?). Srv. Jgm. VI, 1496, 1620. 
(Sč.) 
SX – V G 69 

TX – (Modlitby.) 

pp. 169 

 
X 1695 
SX V G 70 
FX XVIII. str. 125. 13 x1 8 cm, váz. 
TX Modlitby. 
PX Tit. l. utržen. Koupeno 4. X. 1906. Stejně čísla další až po 1702. 
SX – V G 70 

TX – Modlitby. 

XVIII. st., pp. 121 (4) 

 
X 1696 



SX V G 71 
FX pol. XIX. str. 7-90. 11 x 19 cm. 
TX Svatební řeči. 
PX Podepsán Jan Šmída. 
 
X 1697 
SX V G 72 
FX poč. XIX. ll. 12. 10.5 x 18 cm. 
TX Zlomek lidových lékařských prostředků. 
 
X 1698 
SX V G 73 
FX poč. XIX. ll. 11. 11 x 18 cm. 
PX Malej verbář pro dobytek hovězí. 
PX Psal Adalb. Schindelář. 
 
X 1699 
SX V G 74 
FX pol. XIX. ll. 27. 11 x 17 cm. 
TX Lidové prostředky lékařské. 
PX Začátek chybí. Psal Franz Pácal. 
 
X 1700 
SX V G 75 
FX poč. XIX. ll. 38. 11 x 17 cm. 
TX Lidové lékařské prostředky pro dobytek i člověka. 
 
X 1701 
SX V G 76 
FX 1825. l. 1. 21 x 35 cm. 
TX Píseň heská o potopě světa. 
PX Začíná: Rádi se mějme, boha milujme. Psal K. Paur z Kozince, náleží Joz. 
Paurovi do Prahy na dobyční trh Šálkovům, a to p. potstaršímu zrovna do jeho 
rukauch. 
SX – V G 76 

TX – Píseň hezká o potopě světa. 

1825, f. (I) 

 
X 1702 
SX V G 77 
FX XVIII. ll. 22. 11.5 x 17.5 cm. 
TX Prostředky sladovnické a vinařské. 
PX Začátek chybí, od l. 16 zaříkání. 
SX – V G 77 

TX – Pověry pivovarské. 

kon. XVII. st. 

 
X 1703 
SX V G 78 
FX XVII.-XIX. ll. 173, 10 x 16 cm, vaz. pův. 
TX Sborník rakovnických pamětí. 



VX I. 1-26. Přepis tisku: Václav Dobřenský z Černého Mostu. Vrtkavé Štěstí t. j. 
historické rozjímání ... z r. 1583. V Přetisku V. R. Štěpánově z 1824 str. 9-42. S 
přípiskem: L. P. 1634. Tento dekret jest mě dodán 18. Febr. 162? Jan - Písař. 
VX II. 31-44. Historie příkladné. Výtah z V. Dobřenského Pramene vody živé (1581) a 
Koruny šlechetné a krásné ctnostné panny ctnosti z t. r. Jungmann IV. 673 a, b. 
VX III. 45-58. Rakovnická kronika let 1319-1609. Fundatio civitatis Rakovník. Druhé 
znění (b) pamětí, vydaných J. Emlerem ve VUS 1894, IV, 7-43, srv. úvod. 4. Podruhé 
vydal v kompilaci s rkp. V F 23 Jan Renner (?): Nejst. kronika král. m. Rakovníka, 
Rakovník (1935) 
VX IV. 59'-66'. Zápisky rakovnické o r. 1611-1795. Současná paměť o r. 1680 l. 59. 
Emler 3 p. 1. 
VX III. 68,73,74-8. Kraj Rakovnický, pokud a jak daleko se vstahuje. Statistika 
osídlení a obyvatelstva v Čechách. Pořádná succesí rychtářův v m. Rakovníce od l. 
P. 1425 (po 1633). Emler 3 p. 2, 3 a vydání pamětí. 
VX I. 69-70. Zápisky z r. 1644-8. 
VX IV. 70'-9. Výpisky z rakovnických archiválií a pamětí o r. 1319 až 1748. 
VX 80-173. Rakovnické paměti Fr. Hovorky, částečně z vypravování otcova († 1847) 
o r. 1771-1873. Použil Z. Winter v Slavnostním spise na paměť 50letého trvání vyš. 
reál. škol v Rakovníku 1883. 
PX Asi dar Z. Wintra. 
 
X 1704 
SX V G 79 
FX pol. XIX. str. 63. 10.5 x 16.5 cm, váz. 
TX Duchovní zpěvník. 
PX Na zad. přídeští: Math. Schmidl. Prag 1246-II. 
SX – V G 79 

TX – (Písně kostelní). 

XIX. st. 

PX – Čes. a něm. 

 
X 1705 
SX V G 80 
FX XVII/XVIII. str. 308. 14 x 18 cm. 
TX Příručka celoročních písní a ceremonií pro varhaníka. 
PX Texty a jenerálbas. Koupeno 28. III. 1908. 
 
X 1706 
SX V G 81 
FX ok. 1831. ll. 54. 11.5 x 18 cm, váz. 
TX Světský zpěvník. 
PX Výbor ze současné literatury, asi studentský. Dar bohoslovce J. Šacha 16. VII. 
1908. 
 
X 1707 
SX V G 82 
FX 1802. str. 184. 11.5 x 17 cm. 
TX Modlitby. 1802. 
PX Majetek Václ. Groha z Ostroměře. Dar prof. Fr. Groha 29. IX. 1908. 
SX – V G 82 

TX – Modlitby z rozl. modliteb vybrané. 



1800, pp. (VIII)+184 

 
X 1708 
SX V G 83 
FX 1806. ll. 27. 11 x 17 cm, vaz. st. 
TX (Křížová cesta). 
PX S tistknutý přepsaná d. 2. Marc a. 1806 pro mne Václava Voráčka z Nesvačil. Dar 
krejčího A. Neužila 16. X. 1908. 
 
X 1709 
SX V G 84 (67 L 15) 
FX poč. XIX. ll. 7. 11.5 x 19 cm, seš. 
TX Vojtěch Kotiara. Dík laskavému otci vlasti Jozeffovi II. 
PX Přepis horského tisku z r. 1787, vydaného Č. Zíbrtem v Č. Lidu VII, 408-411, dar 
autorův 1829. 
 
X 1710 
SX V G 85 (67 L 15) 
FX 1825. ll. 4. 11 x 19 cm, seš. 
TX Vojt. Koťara. Radostná citedlnost z hlasatele slova Božího ... Fr. Fryče, nově 
ustanoveného ... pastýře v osadě Habrský r. 1825. 
PX O autorovi Zíbrt m. uv. 404 a d. O rukopisech Koťarových Volf, Čas. pro děj. 
venkova 1925. 
 
X 1711 
SX V G 86 
FX 1815. ll. 9. 11 x 17 cm. 
TX Adalbert Koťara. Pravdivé důvody s písma sv. o onom žaláři, nazvaném očistec. 
PX Podle starého prvopočátku sv. katol. církve vejkladu a stálého učení v spěv 
uvedené, všem nábož. křesťanům k uvážení obětované od skaldatele. R. 1815. Srv. 
Zíbrt na m. uv. 408 f. 
 
X 1712 
SX V G 87 
FX pol. XIX. ll. 102. 11 x 16.5 cm, váz. 
TX Zpěvník českoněmecký. 
PX Asi studentský; také chemické recepty. 
 
X 1713 
SX V G 88 
FX 1761. ll. 22. 10.5 x 17 cm, váz. 
TX (Vejtah z dvanácterého Sibilliného proroctví). 
PC Název: Sibilino proroctví o předpověděné skáze království českého ... Vydáno l. 
P. 1760. Přepsáno z knížky † Fabyána Veselýho, t. č. kantora v Čechách 
(Čechticích), od Ant. Francla v r. 1761. Otiskl Č. Zíbrt ve Světové knih. č. 1154 str. 
92-104. Vzadu na l. 21'-2 Noviny z Neapole (jiný variant v ruk. III F 38 l. 18). 
Vyměněno s Včelou čáslavskou 1.I.1909. Stejně čísla další až po 1717. 
 
X 1714 
SX V G 89 



FX XVIII/XIX. ll. 16. 10.5 x 17 cm. 
TX Katolický katechism. 
SX – V G 89 

TX – Podstata víry křesťanské. 

ff. 16 

 
X 1715 
SX V G 90 
FX 1801. ll. 11. 11 x 17.5 cm. 
TX Píseň o posledních časech (o králi Marokánském, zv. stoveršová). 
PX Přepis tisku z 1801, přetištěného V. Řezníčkem v Č. Lidu XII, 401-5; srv. ruk. V E 
81. 
SX – V G 90 

TX – Píseň o posledních časech, kteréž v tyto nynější leta přijíti mají, vypsaná v r. 1801. 

ff. 11 

 
X 1716 
SX V G 91 
FX poč. XIX. ll. 27. 10.5 x 17.5 cm. 
TX Přepis Krameriova tisku: Vejtah z historie o Majnhartovi a Zdenkovi s svými 
tovaryši z r. 1799. 
PX Konec chybí. Zpracování povídky Schiffnerovy, o níž u ruk. VI F 7. 
SX – V G 91 

TX – Vejtah z historie o Maynhartovi a Zdenkovi s svými tovaryši.  

VX – Aneb: Rytíři v Blanickém vrchu zavření. Vytištěna v Praze, v St. M. l. P. 1799.  

přepis, ff. 26 

 
X 1717 
SX V G 92 
FX 1765. ll. 22. 11 x 17.5 cm. 
TX Sborník evangelických proroctví. 
VX 1-4'. Proroctví Anselma Kotera. Proměňování auhlavních pánů a potentátů a 
potom o třech skrejších skrytých pokladech, jak se z Babilonem, s Prahau a Vídní a 
Českou zemí díti bude. L. P. 1681. 
VX 4'-7'. Proroctví Theochrásta, jenž jest předpovědiena a vydána l. 1625 v dílu 
druhém v jeho knihách znamenáno. Srv. ruk. I G 26. 
VX 7'-9. Knížka proroctví Sybylyny. Tato kapitola ... jest starého Čecha o těchto 
posledních ranách ... 
VX 9-11'. Proroctví Sybilino z jejich kněch posledních a kapitol o posledních 
příhodách před skonáním a posledním pokoji. (=IV G 28. 1-4, zde však na r. 1777). 
VX 12-16'. Proroctví jeptišky Hylkardys, panny klášterské. Srv. t. 4-8'. 
VX 17-21'. Proroctví ze zákona božího od samého Boha a od proroků Božích 
předpovědieno. Srv. t. 8'-14'. 
VX 21'-2'. Předpovídka kněze Jána Holchaura, faráře v Phringy neb Finga pod 
Mohučí, zemřelého v r. 1628, v jehožto umrlčí truhle pod klerykau tyto řádky nalezné 
byly. Přepsáno v Praze r. 1765. 
PX Napřed obsah s poznámkou: přepsáno d. 28. Febr. r. 1791. 
 
X 1718 
SX V G 93 
FX 1796. str. 128. 10.5 x 16.5 cm, váz. 



TX Evangelium na neděle a svátky výroční. 
PX Jest sepsané l. P. 1796. Kniha perikop Adalb. Heringa, učitele v Moravči. 
Přivázán brněnský tisk z r. 1852: Svědectví církve evangelické proti apokryphám o 
21 str. Na předsázce novější podpis: Matěj Fiala z Lhenic z Lumera 12. Koupeno 17. 
IX. 1909. 
 
X 1719 
SX V G 94 
FX 1814. str. 91. 10.5 x 17 cm, s lid, mal. váz. 
TX Nábožná knížka horlivých křesťanů církve evangelické. 
PX Na předsázce: Linhart Wenzel 139. Karolinenthal 1845. Původu téhož. 
 
X 1720 
SX V G 95 
FX XIX.1 ll. 5. 10.5 x 17 cm. 
TX Píseň ke mši. 
PX Začíná: Zde před trůn velebnosti tvé. 
SX – V G 95 

TX – Píseň ke mši sv. 

ff. 4 

 
X 1721 
SX V G 96 
FX poč. XIX. ll. 7. 12.5 x 18 cm. 
TX Píseň o svatbě krále Marokánského. 
PX Vydal Jos. dobiáš v Časopise historickém II. (1882), 68-70 srv. ruk. III G 35 a stať 
B. Vyskočila ve Zprávách měst. musea v Něm. Brodě 1916, 57. Připojena 25sloká 
píseň: Již konec zsaužení, vycházím z trápení x všem dobrau noc dávám. 
SX – V G 96 

TX – Píseň o Marokánském králi. 

ff. 7 

 
X 1722 
SX V G 97 
FX 1834. ll. 53. 11 x 18 cm, váz. 
TX Jan Nešpor. Kázání jubielní. 
PX Držané ve vsi Krábšicích od J- N-, kazatele evangelicko-reformitského, d. 2. list. l. 
P. 1817, nyní pak ve jménu Božím přepsané d. 14. led. l. P. 1843. Koupeno 6. IX. 
1912. Stejně čísla další až po 1728. 
SX – V G 97 

TX – Nešpor Jan, kazatel evangl.- reform., Kázání 1817. Přeps. 1843. 

pp. 80, 28 

 
X 1723 
SX V G 98 
FX 1819. str. 92. 11 x 17 cm, s lid. mal. váz. 
TX Malé katolické modlitby. 
PX W. Brož fecit opus 1819. Na desce: P. T. 1806. 
 
X 1724 
SX V G 99 



FX 1793. str. 232. 10 x 16 cm, s lid. inic., vaz. pův. 
TX Duchovní poklad. 
PX Vlepeny Balzerovy rytiny. Viz rkp. II H 15, II H 30, II H 37, V G 99; srv. Jgm. V, 
1594, VI, 274. (Sč.) 
 
X 1725 
SX V G 100 
FX 1816. str. 99. 11.5 x 15 cm, váz. 
TX Cesta křížová. 
PX Sepsána v Chlumci d. 10. břez. r. 1816. Napřed i vzadu rodinné zápisky 
chlumeckých Krenčiků. 
 
X 1726 
SX V G 101 
FX poč. XIX. ll. 40. 10 x 15.5 cm, s lid. mal., váz. 
TX Modlitby katolické. 
PX Vzadu podpisy rodiny Macháčkovy z let 1812-80. 
SX – V G 101 

TX – Modlitby katolické. 

1817, ff. 39 

 
X 1727 
SX V G 102 
FX XVIII. ll. 23. 11 x 18 cm, s mal. márysy. 
TX Knížka zaklínací. 
 
X 1728 
SX V G 103 
FX XIX.1 str. 10, 44-288. ll. 87, 62. 10 x 17.5 cm, tři svaz. 
TX Sborník písní. 
PX I. 10/44-288. Písně světské. 1-46. c) 1-62. Písně duchovní. II. 48-87. Písně 
národní a politické hlavně z r. 1848. Na b) l. 85': Františka Holaubek, napřed vlepen 
něm. nákres Vrchlabí tužkou z r. 1830. 
SX – V G 103 

TX – Písně z pol. 19. st. 

4 sv. 

 
X 1729 
SX V G 104 
FX pol. XIX. ll. 2. 11 x 18 cm. 
TX V. Hanka. Přepis jesuitské písně o bludných knihách. 
PX Z ruk. V G 15. 
SX – V G 104 

TX – Píseň o bludných knihách. 

ff. 2 

PX – Rukou Hankovou opsána. Tuto píseň zpívali pp. missionáři, když pálili bludné knihy dne 4/6 1765. 

 
X 1730 
SX V G 105 
FX XIX.1 ll. 8. 11 x 18 cm. 
TX Zlomek lidového herbáře. 



PX Původu jako č. 1722; stejně další až po 1734. 
 
X 1731 
SX V G 106 
FX ok. 1720. ll. 13. 11 x 17.5 cm. 
TX Zlomky lidových prostředků a zaříkání. 
 
X 1732 
SX V G 107 
FX poč. XIX. ll. 20. 10 x 18 cm. 
TX Prostředky proti nemocem koňským. 
SX – V G 107 

TX – Lékařství koňské. 

XVIII. st. 

 
X 1733 
SX V G 108 
FX pol. XIX. ll. 22. 11 x 17.5 cm. 
TX Svatební zvyky a řeči. Svatební řeči a písně (1848) 
 
X 1734 
SX V G 109 
FX poč. XIX. ll. 8. 10 x 17.5 cm. 
TX Verbář pro opravení koňského dobytka. 
 
X 1735 
SX V G 110 
FX 1899. ll. 24. 10.5 x 17 cm, váz. 
TX Jos. Brož-Perun. Naše mládí. 
PX Název další: Aneb činnost knihovny mládeže v Kardašově Řečici, kteří nemohli 
vzdělávat se co učedníci ve spolku, založili si svůj tajný kroužek, jenž nazýván 
knihovnou. Verše, články i řeč 16letého krejčovského učně-socialisty. Koupeno 10. 
IV. 1913. 
 
SX – V G 111 

TX - Hy∫torya kratochwilna o gednom Sedl∫kem Pacholku, kterak v Sedlaka za tři Gro∫∫e III. 

Letha plaužil … W Litomy∫∫li, v Mattau∫∫e Březyny. (J.C.) Wyti∫∫těno Letha Paně 1647. 

Sepsal Mouřenín Tobiáš Litomyšlský 

PX – Viz: Sborník jablonecký (V G 111). all. (a), f. 104b-123b. ??? 
SX – V G 111 

TX - Hy∫torya kratochwilna o gednom Sedl∫kem Pacholku, kterak v Sedlaka za tři Gro∫∫e III. 

Letha plaužil … W Litomy∫∫li, v Mattau∫∫e Březyny. (J.C.) Wyti∫∫těno Letha Paně 1647. 

Sepsal Mouřenín Tobiáš Litomyšlský 

PX – Viz: Sborník jablonecký (V G 111). all. (a), f. 104b-123b. 

SX – V G 111 

TX – (Komedie o narození Páně.) 

(XVII. st.) 

PX – Defekt. Incipit: Choros. By∫∫te dlauho zdrawi byli. … [Johannes Tobeides Bytessky 

skladal]. 

PX – Viz: Sborník jablonecký (V G 111) [bα]. List 73-84a. 



SX – V G 111 [b β] 

TX - Pí∫nička pobožna podle Ewangelium so. Luka∫∫e, w II kap.  

XVII. st., ff. 84b-86a 

PX – 19 strof. Jako: We∫elým Hla∫em zpijw: (Incipit:) Pri∫∫lať potě∫∫na chwijle … 

PX – Viz: Sborník jablonecký (V G 111) [b β] list 84b-86a. 

SX – V G 111 [c] 

TX – Pohádky Welmi krato-chwilne o rozličných wěcech, pro vkracenj chwile a obwe∫eleni Lid∫ke z mnohych 

kněh ∫ebrane, a nynj opět w nowě wyti∫∫těne.. Wyti∫∫těne w Mě∫tě Lytomy∫∫li v Doroty Bržezynowe. Letha Paně: 

M.DCXXXXXII.  

PX – Obrázek“ Sedlák před mistry „počita na pr∫ty“. 

PX – Viz: Sborník jablonecký (V G 111) [c] List 98b-104a. 

SX – V G 111 [b γ 1-8] 

TX - Hy∫torya hrozna o Gida∫∫owi I∫∫karyot∫kém … O gědnom lakomem a nemilo∫rdnem Tyranu … O gědnom 

Lichewniku … O gědnom lakomem Me∫∫ťanu … Kterak Chudemu do∫taly ∫e Lakomcowy penijze … Příklad o 

Lichewniku … Kterak ∫e Lichewnik w ∫wem Lakom∫twj pro Syna polep∫∫il ? Kterak gednoho ne∫∫lechetneho 

Lakomce prži Smrti dwa pěkelni hrubj p∫y obchazeli … W Litomy∫∫li, wyti∫kl Matau∫ß Březyna. Ao 1637. 

PX – Viz: Sborník jablonecký (V G 111) [b γ 1-8]ff., 86a-98a. 

Rozmlouvání Otce se synem v Hospodaržstwj… W. Litomyssli, u Jana Arnolta etc… 4° 

Rozprawky tyto nadarmo nebudou, neb mnohym ku přjkladu gsau: A také nemuže se 
takova Kukla vssitj, aby se neměla na někoho treffiti. Protož kdožkoli gě sobě kaupiß, 
toho litovati nebudeß to zwiß: Tež negsau dawno w gědnu knížku sebrane a teď nynj 
w nowě Wytisstěné. Wytisstěne, w Litomyssli, v Matausse Waclaea Březyny. S. l. a. 
4° 
[Okreslený obrázek: v pozadí na vrších opevněné město, čáp letící s uzlíkem na šíji, 
liška pod stromem, na němž kohout a slepice, vlk požírající berana. 
 
Sborník jablonecký 
Sborník lidové četby XVII. věku, t. zv. jablonecký. 
[190] listů, papír. Nalez v Jablonci n. Jiz. 
Popis: Y. V. Šimák: Dva příspěvky knihopisné. I. v Č. Č. M. roč. XC = 1916. (15 x 
19.5) n. m. 4 
Obsah: [a] [Kronika v sedmi mudrcích.] [Defekt.] [Incipit:] Syna, aniž hlawy gěho na 
krchově chtěl pochovati... (knihopis č. 4465 [Litomyšl. M. V. Březina? 1637-1660, s. 
47] 
[b] aa) komedie v narození Páně. Incipit: Chorvs. Byppte dlouho zdrawi byli... 
[Johannes Tobeides Bytessky skladal.] 73-84, Knihopis č. 16229 [tisk. Litom 1637) 
bb) Písnička pobožná podle Ewangelium So Lukasse, w II kap. - Iako: Weselým 
Hlasem Zpijw: 84b-86a 
cc) 1) Hystorya hrozna o Gidassowi - Isskarydském, kterýž zradil na smrt Krysta - 
Pana. Nese na sobě obraz wssech Lakomcuw, a zauffalcum, nanaprawijli žiwota 
sweho POkanijm prawym, že Towaryfssy geho w Pekle byti musegi... [Na drzuhé 
straně kopie dřevorytu Jidáš visící na větvi o vyhřezlých vnitřnostech]. 
[Jend. prvt. č. 980 z 1. VII. 1919] 
2) O gědnom lakomem a nemilosrdnem Tyranu... 
3) O gednom Lichewniku... 
4) O gednom lakomen Messťanu... 
5) Kterak se Lichewnik w prvem Lakomstwj pro Syna polepssil? 
8) Kterak gednoho neslechetneho Lakomce prži Smrti dwa pekelni hrubj psy 
obchazeli... 
c) Pohádky Welmi kratochvilne v rozličných wěcech, pro ukracenj chwile a 
obweseleni Lidske - z mnohych kněh sebrane a nynj opět w nowě wytisstěne. 
[Obrázek: Sedlák před mistry „počita na prsty”.] Wytisstěne w Městě Lytomyssli v 
Doroty ržezynowe. Letha Paně: MDCXXXXXII 



98b-104a, Knihopis 14089, Škarka 142a 
d) Hystorya kratochwilna - o gednom Sedlskem Pacholku, kterak v Sedlaka za tři 
Grosse III. Letha slaužil... [Obrázek: Pacholek hude a na hý žif v trní] W Litomyssli, v 
Matausse Březyny. (I. c.) Wtisstěno Letha Paně 1647. [Mouřenín Toniáš 
Litomyšlský). 
104b-123b, Knihopis 5428 
e) Rozprávky tyto nadarmo nebudou, neb mnoham ku přikladu gsau: - A také 
nemuže se takowa Kukla vssitj, aby se neměla na někoho treffiti. Protož kdožkoli ge 
sobě kaupiß, toho litovati nebudeß to zwiß: Tež negsau dawno w gědnu knížku 
sebrane a teď nynj w nowě Wytisstěné. [Obrázek: V pozadí na vrších opevněné 
město, čáp letící a slepice, vlk požírající berana.]  Wytisstene, v Litomyssli, v 
Mattausse Waclawa Březyny. [mezi lety 1636-1659] 
124a-158b, knihopis č. 114999, text otiskl Grund 1952: Kratochvilné rozprávky 
renesanč Praha 1952, s. 93 ad. 
[obsah]: 1) Umřel Otec gakoby nevmřel aneb rovn-neho po sobě zustavil 
2) Cožkoli komu Přirozenj dalo, buď mnoho neb malo, než ono toho pozbude, snaz 
to s nijm do hrobu pujde? 
3) Kdo wymwyssli neupřimnau Raddu - ta přichazy na gěho samau hlawu. 
4) a) Chytrý wida zlau přihodu, wywaruge se 
  b) Gedna lisska často wjdala... 
5) Kdo miluge nebezpečenstwi, pokracugě w něm swe hrdinstwj 
6) Kdo gr skaupy, a narad gisti dawa, trognasobnj potom sskodu miwa... 
7) Pán Buh stwořil dwa Wolky a Cžert Spolky hleď každý sve Tobolky [S obrázkem: 
vlk a čáp v hospodě, kus listu nad obrázkem utržen.] 
8) Pro milost zahynulo mnoho čistych lidi... 
9) Nemúž težssy wěcy na Swětě byti, - Gako komu teyna milost nada spatj.. 
10) Lepe na cestu samému se dati, nežli s nesmělym Tovaryßem gitj. 
11) Před maudrym musyß welmi chytrže lhati, aby twe lžu neuměl porozuměti... 
12) Kdo by oklamal v svatek koho, ten oklaman zas bude od gineho 
13) O zle a nesslechetne Ženě, kteráž často muže sweho prawala. 
14) O zlem a wožralem Muži... 
15) Bude-li tě někdo nad miru chwaliti, hleďse na peči miti. 
16) Wogna welika pro Wlka. 
17) Po Nemocy po pauti, těžko dobrymi slauti 
18) [Defekt. Incipit]... dnoho času nosyly gsmw pytle do mleyna... 
19) Každy w swem powolanj stuj 
20) Chcessli proti ginemu raditi, hle’ds toho s pilnosti wystřihati... 
21) O gědnom Blaznu... 
22) O babě a Lekaři. 
23) O Sedlaku a Synech gěho 
24) O Hospodaři a Psych 
25) O wdowě a Slepicy. 
26) O Mladencych a Ržezniku 
27) O Lwu a Pastyři 
f) Spis welmi užitečny a potržebný, od Doktora robiana wssechněm wubec učiněny, 
w němžto napomina pilnš k ostřihani swych mrawuw a znamenitych ctnosti. 
Kteremužto kdož by dobře wyrozuměl, gistě nemaly užitek mohl by sobě odtud wzytj. 
[Obrázek: král na trůně, vedle dvořan a šašek, před nimi grobian konaje svou 
potřebu. Wytisstěný v Litomyssli v matausse Březyny. „Předmluva. Wswliky dobry a 
Upřímny ‘Cžtenarzi.... [I. f] Wytißtěne Letha Paně 1647. [Závěrečná vigneta.] 



Consummatum eft A. 1667 
g) Knižka: Rymownj gest tato, Gedenkaždy wěz a měg za to, Źeť nenij z ginych 
poslednj, mnoha w nj nagdeß naučenj: Z nichžto A užitku nabudeß. gestli gi pilně 
čisti budeß. [Obrázek: otec a syn rozmlouvající, vzadu odpočívající dobytek.] K 
kterezto přidano gest Rozmlauwani Otce s Synem o Hospodaržstwj: W Lytomyssli,  v 
Jana Arnolta etc. [Defekt. Končí:] Otec. Toliko w slowich twych, Synu, by se ti seda... 
[2. pol. 16. st.] 
178a-190b, Knihopis č. 4087, dochován 1 tisk: KNM 27 F 53 
 
SX V G 112 
FX 1608 
TX Jan z Krušce: Kniha lekař. koňského. 
 
SX V G 113 
FX 1827 
TX Dalimilova kronika (opis Hanky) 
 
SX V G 114 
FX 19. st 
TX Šachr: Vejtah, recepty doktorský. 
 
SX – V G 115 

TX – Prawda Wjtězycý. To gest: Odpowěd přjmá, na spis hanliwý proti Gednotě Bratrské … 1614. [In calce]: 

Psáno … L.P. 1797. Adalbert Hering. 

1797, ff. 288 

PX – Regenvolscius jmenuje autora: Mat. Konečný. 
 
SX V G 116 
FX 1842 
TX Havlíček, K.: Sbírka písní. 
 
SX – V G 117 

TX – Modlitby při mši svaté. 

z 1. pol. XIX. st., pp. 140 

PX – Schází titul. list a pp. 13/14 a 127/128. 
 
SX – V G 118 

TX – Píseň [o bitvě] u Křečhoře. 

XIX. st., ff. 10, psal Václav Šedivý 

PX – Lep. deska. 

 
SX V G 119 

FX 192 
TX Zpěvník písní. 

 

SX V G 120 

FX 192 
TX Zpěvník písní. 

 
SX V G 121 

FX 1707 



TX Rozmlouvání... 

Přátelské rozmlauwanj dwauch Krajanu o náboženstwj Ewangelitském a Papežském, 

k probuzenj w Papežstvu zustáwagjcych, a po prawé známosti dychtivých, gakž také 

k potwrzenj Ewangelitských Křestianů, wydané od Milownjka Gežišowého Krále swého. 

Dáno 1. dne Března Leta Páně 1707. [na 2. str. poznámk: den 1ten May Anno 1825], str. 128, 

b.m., rkp. pk. 8° 

Na titul. listě vytlačeno razítko: Sociatas physiocratica Pragae Bohemorum. Opis emigrant. 

tisku vyd. r. 1707 (mus. sign. 37 G 5). Srov. rukopis sign. XVIII C 89. 

 
SX V G 122 

FX 1820 

TX Fiala, Jos.: Truchlivé loučení novoliských ovčiček. (?) 
 
SX V G 123 
FX 1852-61 
TX Krolmus: Deník 
 
SX – V G 124 

TX – Písně. 

FX – 13x14,8 cm. 

XIX. st., ff. 15 

PX – Inc.: Zrada lásky. Chbíle šťastné blaženosti … 

 
SX V G 125 
FX 19. st 
TX Arnold: Držená řeč od generála jeziutů (?) 
 
SX V G 126 
FX 1830 
TX Zap, K. L.: Temperatur und Wasserstand. 
 
SX – V G 127 

TX – Instrukcí aneb v otázky a odpovědi uvedené pravidlo, podlé kterého jedenkaždý, kdo 

chce dřevoznalým myslivcem býti, vyučen býti má. Sepsaná od Jana Pekárka, vrchního 

myslivce na panství haberském. 

kol. 1800, pp. 126 

 
SX V G 128 
TX Kancionálek  
PX - přeřazen na IV H 64 
 
SX V G 129 
FX 1713 
TX Lomnický z Budče: Instructio. 
Instructio aneb Kratke nawržienj Hospodařzy Mlademu, kterak by sam sebe, Manžielku Swau 

y Czieladku y swe hospodaržstwj uzytecžnie sprawowati a žywnost swau westi Miel. W 

Rytmy složiena a nynj w nowie wůbecz wydana od Ssymona Lomniczkeho Leta Panie 1586 a 

nynj Pržepsana a nakladem k mistu Pržywedena odemnie Jakuba Marle, Miesstienina Kral. 

Now. Miesta Pražskeho leta 1713. 



2a Slowutnym, Pocztiwym a dobrže zachowalym, M(eho) Mil. Pana x 161a Wytisstiena w 

lethu Panie 1586. 

Rkp.; pap.; 11.164; 1713; 10 x 15,7 cm; kurs. perg. Text uvozen heslem na f.1b Wlastnj dům 

gest hospodaržy wdiecznieszy Než Czyzy Hrady Negwystawiegssy. Věnování díla na 

f.2a….Meho milostiweho Pana Wylema z Rožumberka Wssem Wůbecz Pisarzům y gynym 

Pánům a Pržatelům Mym…Za impressem zápis písaře A Nynj pro sesslost Exemplarže 

Pržepsana w této Knižky nakladem uwedena ( w cžas toho Welykeho Moru, kdež Sem také 

sedm tehodnů a třzy dni w krankhauzu wystal ) ode mnie a Jakuba Marle, Miesstienina Kral. 

Noweho Miesta Pražskeho a Rybhandlyrže letha 1713 dne 24. Decemb. Toto vydání spisu 

Lomnického není zachováno v žádném výtisku, nýbrž toliko v opisech. Jeden z nich je jiný 

rukopis knihovny NM sign. III E 1. Liší se od tohoto exempláře jednak větším formátem 18,2 

x 24 cm a pak, že má Index aneb Regystrum na konci díla, kdežto zde je tato část vsunuta 

mezi text, za konec tzv. Zawierek. Na předním přídeští  v dolním rohu iniciály J:M:1715 ( asi 

Jakub Marle ) a shora podpis pozdějšího majitele H.K.Miltaer. Přepis Lomnického byl asi 

v nějaké souvislosti s chystaným Krameriovým vydáním instrukce v r. 1794, jak ukazuje 

záznam o předložení censuře na f.1a Praest. am 8. Juny 1791. Koupě v ant. Orbis v Praze I, 

Karlova 2, dne 29. srpna 1952. 

K 601/52 

 
V G 130 

Konvolut práv městských. 

ll.193; XVII/2; řada různého materiálu převážně právnického ve vztahu ke královským 

městům. Např. Weypowed císařská mezi Lamingarem a Chody z r.1668. 

Konvolut práv městských. 

1a Apelugiczy Bude-ly Saudczy Narzykatj do Pokuty x 193a L.S.I. Waczslaw Ssrepl 

z Ssrepelsbergku, Registrator ibidem. 

Rkp.; pap.; ll. 193; XVII2; 10 x 15,5 cm; kurs., frakt.; t. Řada různého materiálu převážně 

právnického ve vztahu ke královským městům. Nejvýznamnější Právnický rejstřík A – 

Z s přílohami (Forma taxování příjmů a statků, mandát Leopolda I. o vězněch z 16. dubna 

1667), Modlytba Sedlakůw (o utrpení selského lidu), výnos apellačního soudu městu Sušici 

z 12. června 1671, Epitaphium Super Principem ab Ausperg (Jan Weikhard 1615 – 1677, 

rádce Leopolda I.), Rozkosse dlužnika, Przysaha zbiehlych poddanych 1663, Žydowska 

pržysaha, Przysaha Konsselska, Przysaha Starssych obecznich, Wyznani Wiry, Powinnost 

Miestanska, výnos Ferdinanda III. z 20. července 1652 o svobodnících, narozených na cizích 

statcích, císařská instrukce rychtáři v městě Klatovech, artikule vydané královským městům 

od král. komory 11. května 1628, Přísaha Martina Václava Malovského jako rychtář. adjunkta 

v Klatovech z 13. prosince 1660, Testamentum seu ultima voluntas Candiae (Kréta) A. 1668, 

statistika měst, městeček, zámků, tvrzí a vesnic z r. 1529, Narownáni o hory a kowy 

Maxmiliána II. z r. 1575, Smlouva Svatováclavská z r. 1517, list polského krále Michala 

městu Praze z 15. ledna 1670, různé židovské přísahy, Weypowed císařská mezi Lamingarem 

a Chody z r. 1668, o apellacích na hrad Pražský a jiných právních procesech. 

Koupí od firmy Kniha v Praze I, Karlova 2, dne 20. března 1953. 

3454/53 

 
V G 131 

Auplná Knjžka k modlenj, w njžto modlitby rannj, k mssj swaté, k sw.spowiedj a přigimánj, k 

Pánu Bohu o umučenj Pána nasseho Gežisse Krysta, k Panně Marygi y k ginssjm Swatým, 

gakož y modlitby wečernj, pak y Letanye Loretanska y ke wssem Swatým. 

3a Teď opět cýtjm, že žiw gsem x 66a Swatý sylný, Swatý a nesmrtelný etc. 



Rkp.; pap.; ll. 68; 1822; 10,5 x 16 cm; kurs., frakt.; kž. Lidové malovánky, výzdoba květy i 

onamenty s motivy geometrickými. Na předním přídeští razítko Knihovna Karla Jar. Obrátila 

6298. Desky původní kožené s empirovou zlacenou výzdobou v obdélnících s motivy 

rostlinnými. Na přední desce monogramm A. N. 1822. 

Dar řed. Karla Jar. Obrátila z Prahy – Košíř dne 22. září 1943. 

8505 - 43  

 
SX V G 132 
FX 182 
TX Modlitby k sv. Koruně. 
1a skrze něho. Nebyl on swětlo x 33b zawazugy tebe ga.N.N. o swata pan… 
Rkp.; pap.; 11.33; XVIII2 ; 11,3 x 18,2 cm; frakt.; pkž. Názvy a počátky modliteb 
provedeny rumělkou. Torso. Na začátku podle původní paginace chybí 4 listy ( 8 
stran ). Zachována první strana obsahuje počátek evangelia sv. jana. Také konec 
chybí. Málo známá světice Koruna ( Corona ), ctěná hlavně v Bavorsku, Dolní Falci a 
Dolních Rakousích. Fol. 30a - 33b doklady lidové úcty ke sv. Koruně jako pomocnici 
v peněžních nasnázích a opatrovnici podzemních pokladů. 
Zapsáno jako dar ze staré zásoby 18.9.1953.  
3477-53 
 
SX V G 133 
FX 191 
TX Každodenní nová oběť bohu 
Každodenn(j) (no)wá oběť Bo(hu). Modlitby wsselike připogene gsau pro Osobu 
Ženskau Psane Jozefa Janka z Mallenitz. 
3a Modlitby Rannj. We gménu pána nasseho x 51b Gezu Krysta Pána nasseho. 
Amen. 
Rkp.; pap.; 11.52; XIX1; 11 x 18 cm; frakt.; kurs.; kž. Rukopis zdoben barevnými 
lidovými malovánkami s použitím barev červené, modré a žluté s motivy rostlinnými a 
perokresbou. Jako frontispic titul. listu, na titul. listu a fol.7b vlepeny dřevoryty. Vazba 
původní kožená s tlačenou výzdobou z doby biedermaieru. 
Koupí v ant. Kniha A 4 v Praze I, Karlova 2, dne 8.9.1954.  
6677/54 
 
SX V G 134 
TX Modlitby lidové 
2a Požehnaná buď negswětěgssj Trogice Swata x 72b wrchowaté zadost učiniti ráčil. 
Amen. 
Rkp.; pap.; ff.73; 1824; 11 x 17,8 cm; got. kurs. ; pův. kž. Jednoduchá výzdoba 
vodovými barvami. Z fol.16 část utržena. Na fol.17b podpis „ Ján Burssjk, Joannes 
Burschik, studiosus primae gramaticae clasis. Possigkowi die 3 Jäner 1824.“ Původní 
zakončení zakončení modliteb na fol.72b, na fol.73a - b připsána Pjseň ke Mssi 
swaté. Jednoduchá kožená vazba s tlačenou výzdoboz rostlinnými motivy 
v obdélnících na deskách. Koupí v ant. Kniha A 4, Praha I, Karlova 2, dne 
14.11.1956.  
6589/56 
 
V G 135 
Kotter, Christoph : Widěnj a Zgewenj Krystoffa Kottera Ssprottawského, kteráž měl 
od Léta 1616 až do Léta 1624. Do Česstiny přeložená Léta 1625. 



  I.f.4a-11b (Předmluva k Čtenáři). 
 II.f.12a-126b Revelationes a Zgewenj... 
ff.139; 1627; na konci rejstřík, na fol.137b záznam o době vzniku rukopisu; 
Komenského překlad; 
Kotter, Christoph : Widěnj a Zgewenj Krystoffa Kottera Ssprottawského, kteráž měl od Léta 

1616 až do Léta 1624. Do Česstiny přeložená Léta 1625. 

I. Fol. 4a - 11b (Předmluva k Čtenáři). 4a Českému Čtenáři Wykladač Pozdrawenj wzkazuge 

x 11b Dáno w Knjžetstwj Hlogowském 26 Maij Leta Páně MDCXXV. NNN. 

II. Fol. 12a – 126b Revelationes a Zgewenj... 12a Létha 1619, 29 Augusti Předstaupil 

Krystoff Kotter x 126b neproměnila. Woslawug gméno Bozj. Amen. 

Rkp.; pap.; ff. 139; 1627; 16 x 20,5 cm; got. kurs.; pův. kž. Na fol. 136a – 137b Registřjk. Na 

fol. 137b záznam o době vzniku rukopisu“Přepsano Leta 1627 a dopsano w Neděli Oculi [7. 

března] W čas Hroznych ssauženj a ssacuňku od lidu Wogenského“ Fol. 2a „František 

Kaštovský v Klimkovicích.“ Na přídeští štítky z Národopisné výstavy 1895 čís. 363 a „N. V. 

Č. Praha 1895. Z. P. 730/363 Opava.“ Současná kožená vazba s tlačenou ornamentální 

výzdobou. Rukopis J. A. Komenského překladu proroctví Kotterových. Jde o velmi významné 

Comenianum, jednak pro váhu, kterou Komenský Kotterovi přikládal (mluví o něm ještě r. 

1659 v Historia revelationum a r. 1665 v Lux e tenebris) a jeho proroctví proti odpůrcům 

hájil, jednak pro zájem, kterému se tento Komenského překlad těšil u českého lidu, v němž se 

hojně na sklonku 20tých let 17. stol. šířil opisy a později i tiskem. Tento exemplář je 

nejstarším rukopisem Komenského překladu (1627), který jsme dosud v československých 

knihovnách neměli. Zatím byl tento Komenského překlad v rukopise z r. 1632 ve Stát. 

knihovně v Berlíně, kde jeho osud dosud  neznáme, kdežto v univesitní knihovně v Praze byl 

jen opis až z rozhraní 17 – 18. stol. a v naší knihovně dokonce z r. 1791 (III E 19). 

Komenského překlad vyšel sice r. 1629 tiskem, ale do naší doby se zachoval kromě téměř 

unikátního exempláře výtisku v KNM jediný další v musejní knihovně v Novém Bydžově. 

Rukopis, jak je z přípisku na fol. 2a zřejmo, je slezského původu a býval kdysi majetkem 

Františka Kaštovského v Klimkovicích u Opavy. Později jej získal významný slezský historik 

prof. Václav Hauer (zem. 1942) v Opavě, který jej zapůjčil r. 1895 na Národopisnou výstavu 

v Praze. 

Rukopis získán koupí od Milady Hauerové v Praze – Bubenči, Bubenečská 19, dne 30. 

listopadu 1957. 

7522/57 
 

 
X 1736 
SX V H 1 
FX 1598. ll. 148. 10 x 15 cm. 
TX (Mat. Konečný). Amanda Polána z Polansdorfu. Rozdílové theologičtí. 
PX V český jazyk přeložené i sepsané v Kralicích 1598. Obsah A. J. Vrťátka v ČČM 
1861, 293-6, 382-6, o překladateli Jireček I, 384. Napřed z XIX. st. vinš svatodušní a 
velkonoční. Z Hankových.  
PX Ing. Ivan Vávra ve studii Kralický tiskař a theolog B. Samuel Sylvestr identifikoval 
podle emblemu jako překladatele B. Samuela Sylvestra, správce kralického sboru z l. 
1596-1605 a faktora bratrské tiskárny z let 1596-1602. Hypothesu Jirečkovu o 
Konečném odmítá s toho důvodu, že Konečný v Kralicích nikdy nebyl. Studie vyšla v 
Čes. Zápasu, XLI, 1959, č. 23-33, z 6. srpna 1959. 
SX – V H 1 

TX – Amanda Polána z Polansdorfu Rozdílowé Theologičtí, podle práw přirozeného pořádku [.] formulovaný 

we dwě knihy. Vydání druhé. W Bazylei 1590. W Český gazyk přeložené y sepsané w Králicých 1598. 

ff. 148+1 



PX – 1 f. vpředu: Wynš swatodussný. 

 
X 1737 
SX V H 2 
FX XIV/XV. ll. 65. 10 x 14 cm. 
TX Svatojirské modlitby. 
VX I. 1-16'. Knížky sv. Bernartha o nábožném pamatování P. Jezukrysta. Najprve 
počni od kumpleta x na věky věkoma v nebesích. Skonávají se. 
VX 16'-30. Sv. Jeronym takto složil tento žaltář ... Slova má ušima přijmi x bezpečně 
přijíti, amen. 
VX 30'-5. Drobné modlitby. 
VX II. 36-49'. Modlitby o přijímání. Od. l. 43 a 46 pokračuje ruka jiná. 
VX III. 50-65'. Modlitby ke Kristu a P. Marii. Otče milý, pane milý x jeden buoh na 
věky živý. 
PX Kdysi přivázány k lat. modlitbám benediktinek svatojirských. Z pozůstalosti F. L. 
Čelakovského, dar syna Jaroslava 8. I. 1883. 
 
X 1738 
SX V H 3 
FX 1812. ll. 39. 9 x 14.5 cm, s lid. mal., váz. 
TX Modlitby křesť. katolické. 
PX ... Pro osobu mužskau. Vypsané r. P. 1812. Na zad. přídeští: Karl Zdiars(ký). Dar 
V. Wiesnera 3. III. 1894. 
SX – V H 3 

TX – Modlitby křestanske katolické v nichž se nachazegi ranní, wečerní, před i při mssi sw., 

před i po zpowědi a přijimání, jakož i letannye k Panu Gežissi a k Panně Marii. 

1812, ff. 39 

 
X 1739 
SX V H 4 
FX 1773. str. 140. 9.5 x 14.5 cm, s lid. mal., váz. 
TX Výborné duchovní cvičení skrze jednoho kněze s Tovařistva Ježíšova l. P. 1773. 
Přepis tisku. viz Doucha, Knihopis. slovník, 23a 
 
X 1740 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX V H 5 
FX pol. XVII. ll. 94. 8.5 x 14.5 cm, vaz. pův. 
TX Fridlandská instrukce hospodářská. 
VX 1-7.Memoriale k pivovarům. Otiskl Č. Zíbrt, Staročeské pověry a obyčeje 
pivovarské ve VUS 1896. VII, 11-3. 
VX 8-94. Poznamenání o rozvržení všelijakých věcí, podle nichž se v knížectví 
Frýdlandském řídilo a spravovalo a. 1628. Odjinud lépe vyd. Jos. Kalousek v AČ 
XXIII, 28-98. 
PX Na l. 1: Tato kniha je darována Pavlovi Sebaldtovi vod nejmilejšího Jakuba 
Suchánka d. 23. Apr. l. 1689. Dar F. M. Opize 6. IX. 1824. 
SX – V H 5 

TX – Memoriale Piwowarům welmi potřebné. 

Sec. XVII. 
SX – V H 5 

TX – Pivováry. 

PX – Vide: Memoriale; Naučení. III E 59; Knížka V H 10. 



 
X 1741 
SX V H 6 
FX XIX.1 str. 135. 10 x 14.5 cm, váz. 
TX Jos. Alex. Dundr. Pobožnost k uctění nejsvě(tějšího) srdce P. Ježíše. 
PX Otci Vítovi v m. Novostrašecím sepsáno. 
SX – V H 6 

TX – Pobožnost k uctění nejsw. srdce Pana Gežisse. D[i]mdrů Wítowi wlastnímu otci w městě Nowostrassecým 

od syna Josefa Alexandra sepsaná. 

XIX. st., pp. 135 

 
X 1742 
SX V H 7 
FX XVII/XVIII. ll. 183. 9.5 x 14.5 cm, seš. 
TX Jak. Menšík z Menštejna. O mezech, hranicích, saudu a rozepři mezní. 
PX Dar hořovického notáře Jul. Seiferta 16. VIII. 1884. 
SX – V H 7 

TX – Menssyk z Mensteyna, Jakub: O mezech hraniczych, saudu a rozeprzi mezní y 

příslussenství gich w Králowstwí czeském. 

ff. 140 (43) 

PX – Igm. Hist. Lit. IV. 937. 

 
X 1743 
SX V H 8 
FX 1681. ll. 62. 9 x 14 cm, n. b. m. váz. 
TX Evangelický zpěvník z r. 1681. 
PX Na l. 51: L. P. 1681, v dodatku l. 7: l. 1761. Přivázány zlomky tisků 
protikalvínského spisu jakéhos asi z poč. XVII. stol. a začátek překladu Kázání 
pohřebních Jana Spangenberga (Jungmann IV, 1670). 
SX – V H 8 

TX – Písně duchovní psané 1681 (?). 

ff. 97 

PX – In codem: 1. nějaké modlitby bez titulu a 1. archu s rozjímáním De praedestinatione „O předzvěděnj“ 

neukonč. 2. [.] pā: O mrtvých tělích. (defect.) 

 
X 1744 
SX V H 9 
FX 1662. ll. 280. 9 x 13.5 cm. 
TX Věnec duše křesťanské. 
PX Pro potěšení složené a vypsané od Pavla Dobrovolnýho v Austí nad Vorlicí l. P. 
1662. Na předsázce: Leopold Stehno v Ústí a v Brně. 
SX – V H 9 

TX – Modlitby. 

(1662), ff. 279 

PX – Defekt. 

 
X 1745 
SX V H 10 
FX ok. 1650. ll. 18. 8 x 13.5 cm. 
TX Knížka o všelijakých potřebných kusech při řemesle sladovnickém. 
PX Původu moravského. Otiskl Č. Zíbrt, Staročeské obyčeje a pověry pivovarské ve 
VUS 1896, VII, 4-11. Dar Dr. V. Staňka 30. IV. 1859. 



 
X 1746 
SX V H 11 (5 J 7/9, 115-17) 
FX ok. 1588. ll. 48, 97, 145. 16 x 14.5 cm, tři svaz. 
TX Benešovská postila novoutrakvistická z r. 1587-90. 
PX Rozbor F. Hrejsy v ČČM 1917, 191-200. Vazbou perg. zlomky lat. misálu z 
XIV/XV. stol. 
 
X 1747 
SX V H 12 (23 H 12) 
FX XVI. ll. 179. 8 x 13 cm, vaz. pův. 
TX Právní sborník XVI. stol. 
VX 1-7. Zápisy z desek zemských z pol. XVI. stol. 
VX 9-118. Krátká summa všeho zřízení zemského (českého z r. 1564). Přehled hesel 
podle článků. 
VX 120-179. Nálezové saudu komorního království českého. A nejprve zdvižení 
puohonuov a obeslání x (o vedení svědkuov) pátek po sv. Marku létha 48. Sbírka 
vzniklá v pol. XVI. st. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 1748 
SX V H 13 
FX ok. 1860. ll. 74. 8 x 13.5 cm, váz. 
TX J. F. Zoubek. Zápisník přísloví. 
PX Ze Zoubkových. 
 
X 1749 
SX V H 14 
FX 1859/62. ll. 4. 9.5 x 13 cm, váz. 
TX Ant. Durdík. Kvitanční knížka úroků jím splácených. 
PX Z Durdíkových. 
 
X 1750 
SX V H 15 
FX 1643. ll. 301. 8 x 13 cm, vaz. pův. 
TX Písně celoroční na evangelia nedělní (evangelické). 
PX Vydané s mnohými výklady zdravého učení vyjádřené, též k rozeznání 
všechněch sekt zatratitedlných prospěšné, nyní pak předně k rozšíření slávy Boží, k 
zastání čistého učení a k spasitedlnému církve vzdělání v jedno shromážděné. Na 
předsázce: l. P. 1643, a zápis o darování knihy pražské Hospitalbibliothek žitavským 
zednickým mistrem Arn. Hillerem 1865. Dar Jos. Emlera 16. I. 1871. 
SX – V H 15 

TX – Písně celoroční na Evangelia Nedělní wydané a mnohými wyklady zdrawého učení wyjadřené. 

1643, ff. 301 

 
X 1751 
SX V H 16 (4 I 40) 
FX ok. 1795. str. 441. 7 x 12 cm, pův. vaz. 
TX T. (Zycha). Mocná obrana pravého a ... věrného křesťana. 
PX Proti všem(u) nynějšího zlého ... světa arcikacířstvu, totiž Atheistům, Illuminatům, 
Arianům, Macedonům, Epicureům, Socianům, Novokřtěncům, Armenianům, 



Zwinglianům, Calvinům a konečně proti tomu celému Pariskému Jacubinskému 
Cluppu ... Srv. ruk. II H 10, s nímž i téhož původu. (Halzel, J. T.) 
SX – V H 16 

TX – Obrana proti Iluministům a Atheistům. 

1795, pp. 441 

 
X 1752 
SX V H 17 (23 B 35) 
FX 1825/7. ll. 48. 10 x 12.5 cm, váz. 
TX Jos. Alex. Dundr. Žižkův život a smrt. 
PX Zpracování Eckartova životopisu, jehož překlad Krameriův je v ruk. IV D 60, podle 
Žižkových projevů, pečlivě sebraných a Kroniky o Žižkovi. S řadou vlasteneckých 
básní a přehledem dějin českých pobělohorských (l. 26 a d.). Dundr nabídl spis 
Museu k vydání 13. V. 1827, věnoval pak. 10. IX. 1842. 
 
X 1753 
SX V H 18 
FX 1827. ll. 4. 19 x 12 cm, váz. 
TX Zlatá kniha 1827. 
 
[X 1754] 
[SX V H 19 (23 B 40)] LA 21 P 71 
FX 1851. str. 191. 10 x 12 cm, váz. 
TX Přepis Cikánů K. H. Máchy. 
PX Blahé památce Máchově opisoval Drahotín Vícemilovský-Schulz v list. 1851. 
Jeho dar 7. II. 1856. 
 
X 1755 
SX V H 20 
FX 1681. ll. 136. 8.5 x 12 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX C(rištof) B(ernard) S(krbenský). Apostasia. 
PX T. j. zrcadlo každodennímu se zhlídání, ode mně zepsané l. P. 1681. Srv. č. 831. 
Koupeno 1866. 
Skrbenský z Hříště, Kryštof Bernard 
Apostasia. To giest rczadlo každodennimu se Zhlydani, ode mnie Zepsane Letha 
Panie 1681. CBS. 
2a Czo giest po razu, kdy by strzibro nebylo 
136b sam? Würme staub, in Zweitegige Trauven 
Rkp., pap; ll 136, 1681, 8,5x12 cm, Frakt., pův. perg. s mosaznými sponami. Bíle 

vázán podobně jako 15 svazků Skrbenského rukopisů věnovaných knihovně 
evang. sboru v Těšíně. Rukpis psán převážně česky, teprve od 123a 
německy. Autor, horlivý evangelík ze starého slezského šlechtického rodu 
Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště žil v letech 1615-1686. Držel vedle 
Senova na Těšínsku panství Hoštálkovské, které bylo hlavním sídlem 
evangelíků na Krnosvsku. Byl soudcem a vrchním výběrčím zemským 
knížectví Opavského, kteréhožto úřadu se později musil vzdáti z důvodů 
náboženských. Spis Skrbenského horlí proti odpodlictví od náboženství 
evangelického, kterému později propadl i jeho rod. Lit.: A. Frinta; K. B. 
Skrbenský, slezský spisovatel XVII. stol. ve Věstníku Matice Opavské 25 
(1919) a Č.Č.M 44 (1866), str. 55. 

Zakoupeno antikvárně z příspěvku Frant. Palackého r. 1866. 



 
X 1756 
SX V H 21 (23 B 28, 1024) 
FX perg. 1457. ll. 116. 8 x 11 cm, vaz. pův. 
TX M. Anthony s Florencie. Cesta spravedlivá v alchimiji. 
PX Vyd. Ot. Zachar 1899. 38-89 se 2 snímky. O osudech knihy t. 90-1. Z Hankových. 
PX Kuncitr, Vl.: Alchymie v Českých zemích. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 49 
(uvádí rkp. pod chybnou signaturou V H 22) 
Brodský, s. 66 
 
X 1757 
SX V H 22 
FX XV/XVI. ll. 22. 8 x 11 cm. 
TX Zlomeky české postily. 
VX I. 1-12. Český necelý text s latin. citáty. 
VX II. 13-14. Kázání na evg. velkonoční. Vidi civitatem. (Fl.) (377), třeba prohlédnout 
rkp. 
PX Kázání na 4. (konec) a 5. neděli velkonoční a posvícenské. 
 
X 1758 
SX V H 23 
FX poč. XVI. ll. 30. 10.5 x 8.3 cm, vazba mod. 
TX Rukopis zv. telecký. 
VX 1-13. (Aminadab z Sturzenfeldu). Rozmlauvání starého Čecha s knězi českými. 
Starý Čech, přijda do hospody x kde pinta, vy na tu, kněz, konec. Obsah a výňatky u 
J. Jirečka v Zas. Zpr. kr. čes. Spol. nauk 1880. 229-32, otisk J. V. Šimákův v ČČM 
1919 116 a d. (srv. i 209); o autorvi V. Flajšhans, Knihy české v knihovnách 
švédských 25 č. 21. III. 
VX 14-17. Písnička o Bočkovi. Spívá se jako: Žalostně kvílím na tento bídný světet. 
Novina tato x mnichy zervati. amen. Srv. Jireček m. uv. 232-3. 
VX 17'-23. (Lamentací česká). Zhůru Čechové, zhůru se strojte x svého jména 
nezjevím. Amen. Srv. St. Souček, Domnělá píseň pražských vyhnanců (1924) 69 a d. 
VX 23-30. (Téhož směru). Píseň nová, spívá se jako: Adame, Jene, Mikši, Šimone. 
Čechové milí, se pozastavte x abychom svým panem Jezukristem byli. Amen. Srv. t. 
76-7 (otisk odjinud). 
PX Dar prof. J. V. Nováka 24. VII. 1894. 
 
X 1759 
SX V H 24 
FX 1858. dva zápisníky váz. 
TX Fr. J. Zoubek. Zápisníky. 
PX Větší školní, menší drobných výpisků. Ze Zoubkových. 
 
X 1760 
SX V H 25 (985) 
FX XVII/XVIII. ll. 22. 16.5 x 10.5 cm. 
TX Aenigmata a hádanky. 
PX Část lat. snad od Odilona (Odilo nomen authoris presentis libelli l. 1). z českých 
něco ot. Č. Zíbrt v Č. Lidu V, 336-7. Ze Stentzschových. 
SX – V H 25 

TX – Otázky a odpovědi. 



PX – V řeči lat. a české. 

 
X 1761 
SX V H 26 
FX 1858. ll. 14. 8.5 x 10.5 cm, váz. 
TX Siegnum der IV. Classe. 1858. 
PX Potupná knížka za český hovor ze školy berounské. 
 
X 1762 
SX V H 27 (23 B 45 a) 
FX perg. XV. ll. 130. 7.5 x 10 cm, s inic. vaz. st. 
TX Vratislavské modlitby písaře Matyáše. 
PX Začátek (a to i u většiny celků, z nichž se sbírka skládá) vytržen, na konci: 
Skonají se kniehy velmi nabuožných modliteb, kteréž sau psané ve Vratislavě od 
Matiáše písaře. Modlitby sv. Brigity od l. 62', hodinky o božím umučení od l. 79. Dar 
Truhlářského mistra Ant. Schwimberského ze Sázavy 9. VII. 1857. 
Brodský, s. 67 
SX – V H 27 

TX – Matiáš písař: Knihy velmi nábožných modlitev, kteréž sou psány ve Wratislawě. 

sec. XV., perg. 

 
X 1763 
SX V H 28 
FX XV. ll. 87. 6.5 x 9.5 cm. 
TX Katolické modlitby XV. stol. 
PX K P. Ježíši a P. Marii. Začátek úvodu utržen, od l. 83 dodatky XVII/XVIII. stol. 
SX – V H 28 

TX – Modlitby. 

ff. 82 (5) 

PX – Zpředu chybí listy. 

 
X 1764 
SX V H 29 (23 B 45 b) 
FX 1593. ll. 158. 6.5 x 8.5 cm, vaz. nová. 
TX Modlitby podobojí z r. 1593. 
PX Na konci: Dokonáno den obřezání P. Krysta ... léta ... 1593. Na l. 6 z XVII až 
XVIII. st.: revidit Jos. Jo. Thon, curatus loci. Koupeno 1864. 
SX – V H 29 

TX – Modlitby. 

1593 

 
X 1765 
SX V H 30 (4 H 13) 
FX XV/XVI. ll. 108. 9.5 x 9.5 cm, s miniaturami. vazba XVIII. st. 
TX Naučení Ludvíka z Pernštejna rodičům o vlastním vychování. 
PX Vyd. Jar. Vrťátko v ČČM 1864, 63-81, 178-86. knižně s doslovem Jos. Vašica, 
Stará říše 1928. Dar vyšňobrodského opata Is. Teutschmanna a prof. Maxe Milauera 
1819. 
Brodský, s. 68 
SX – V H 30 

TX – Pernšteynský Rukopis. Mrawná naučenj pro Lidwika naymladšieho z Pernštyna. 



SX – V H 30 

TX – Pernštein Lud.: Naučení rodičům. 

 
V H 31 - Památník V. Hanky přeložen na sign. IX H 28 
 
X 1766 
SX V H 32 
FX 1810-52. ll. 72. 16 x 9.5 cm, váz. 
TX Památník skladatele Jana Em. Doležálka (1780/1858). 
PX Dar A. V. Šembery 21. V. 1858. 
 
X 1767 
SX V H 33 (988) 
FX pol. XVII. ll. 52. 6.8 x 8.5 cm, vaz. pův. 
TX Tabule kalendářská - Schola Salernitana. 
PX Tabulky jdou od 1656-1895, k tomu rejstřík svátků a cisiojan. Cisiojan otiskl 
nepřesně V. Hanka, Stzb. d. k. böhmen gesellschaft d. wissen 1860, Januar-Juni, str. 
57-58. (Gr.) Překlad veršované dietetiky školy salernské, asi podle olomúckého tisku 
z 1536 či 1584 (Jungmann IV, 208, Zíbrt, Staročeská tělověda 1924, 73 a d.) na l. 
18-52. Psáno pro paní Polyxenu z Ryžmberka a Švihova, roz. hr. ze Žďáru (choť 
Ferdinanda Václava Švihovského † 1658). Dar faráře Jos. Seydela 21. III. 1820 (K 
1,69). 
 
X 1768 
SX V H 34 (979) 
FX 1614. ll. 108. 5.5 x 8 cm, vaz. st. 
TX Kratičké summovní sebrání zřízení zemského (z r. 1564) ... království tohoto 
českého 1614. 
PX Na l. 55-61: Nálezové o škody útratní a nákladní, l. 62-95: Pro nářky hrdla 
odsauzení, dny zasedání soudů, taxy, míra zemská a váha, poznamenání odporův, 
kteříž pro smrt jedné osoby míjeli (78'), saudové moravští a slezští (90) a drobné 
výpisky z písma i kalendáře, 96-101 souč. popis sněmu pražského, 103-5 Sídla 
jazyka slovanského a majestát kr. Alexandra Vel. národu slovanskému (posledně 
vyd. A. Polák ve VUS 1904. III), 106-8 vejtah pokut z zřízení zemského 1564. Na l. 
94: Vulcano tota est vastata Berona nocivo ante sacrum ... Viti. Dar MUDr. Fr. 
Klicpery z Lince (K 1, 59) 30. XI. 1820. 
SX – V H 34 

TX – Majestát Alexandra Vel. 

PX – Add: Zřízení zem. všech artykuluw. 

 
[X 1769] 
[SX V H 35] LA varia 
FX 1830. str. 30. 6 x 10 cm. 
TX Franc Melichar. Skutečský: Rozličné povídky. 
PX Z pozůstalosti K. J. Erbena 2. X. 1872. o autorovi Mil. Hýsek, Liter. Morava, 107. 
(Sč.) 
 
X 1770 
SX V H 36 
FX perg. XIV.2 ll. 84. 10 x 8 cm, s miniaturami, vazba nová. 
TX Hodiny sv. Máří. 



PX Vyd. A. Patera v Čes. Museu filolog. VII (1901), 87-103, 351-63. Dar technika V. 
Kasíka 16. II. 1872. 
Brodský, s. 69 
 
X 1771 
SX V H 37 
FX 1840. str. 157. 8.5 x 13 cm, váz. 
TX Josef Plocek. Modlitební knížka pro katolidského křesťana. 
PX Vybraná z velmi starých a v církvi užívaných knich od mnoha století, vybrané a 
opsané ode mně J- P- v Skraunici. 11. 11. 1840. Dar Jos. Machače 26. II. 1897. 
SX – V H 37 

TX – Plocek Jos. 

PX – Vide: Modlitební knižka pro katolického křesťana vybraná. 1840. 

 
X 1772 
SX V H 38 
FX 1794. ll. 42. 7.5 x 13 cm, váz. 
TX Modlitby. 
PX Také německé. Na předsázce: ex libris Jo. Jelínek, Bohemi Hrochov teinicensis, 
ex scribari sint (tak) d XV. m. Apr. a. d. 1794. V rodině Jelínkově, z pozůstalosti Edv. 
Jelínka. 
SX – V H 38 

TX – (Modlitby.) 

PX – 2 rytiny, ku konci německé modlitby. 

 
[X 1773] 
[SX V H 39] LA 95 C 25 
FX 1845. ll. 46. 10 x 13.5 cm. 
TX K. Havlíček. Jehly, špičky, sochory a kůly. 
PX Autograf. V Quisově vydání Básnických spisů Havlíčkových I2 (1906) 139 a d. srv. 
úvod XIII. Snímek ve Flajšhansově Písemnictví. Dar J. M. 25. VIII. 1872. 
 
X 1774 
SX V H 40 
FX perg. XV. ll. 110. 7 x 10.5 cm, s miniaturou, st. vazba. 
TX Knížky mistra Katúna. 
VX 1-90. Počínají sě knížky mistra Katúna. Katho mudřec, mistr veliký x chci jej nad 
sě rád chvíli etc. Dobrovský-Hanka, Slavín 2 (1834), 419-69. Srv. A. Patera. Rukopis 
svatovítský, XXXVI, 192 - 278. 
VX 91-106'. Dicta Senece, Cordubensis philosophi. Honesta res est leta paupertas x 
non properamus. Hec ... hactenus sufficiant. 
VX 106'-9'. Vita Senece. Fuit autem hic Seneca x scripsit autem multos libros. 
PX Na předsázce a l. 110 něm. verše o tanci a poznámky hist. o 1541 od Hanse 
Hertella vonn Wlachnik (?), na l. 90' český záznam o událostech r. 1771. Ruk. kdysi 
F. M. Pelclův (1774), jest z Neuberských. Novodobý přepis pod sign. IV D 53 
Brodský, s. 70 
 
X 1775 
SX V H 41 
FX XVIII/XIX. str. 13-220. 9 x 14 cm. 
TX Lidové modlitby. 



SX – V H 41 

TX – (Modlitby) večerní. 

XIX. st., pp. 13-218 

PX – Zač. chybí, přípisek p. ½. 

 
X 1776 
SX V H 42 
FX 1451. ll. 156. 10 x 13.5 cm, vaz. pův. se sponou. 
TX Moravský sborník hodinek a modliteb z r. 1451. 
VX 1-38. Kalendarium od května a tabulky astronomické i meteorologické s 
výkladem. Obsahuje čes. cisiojan: ochtab dal prvý křest. (Gr.) Přepis: II E 38 
VX 39-41. Co a kterak má býti modlitba. Die takto sv. Jan Zlatoústý x ustavičná 
prosba spravedlivého. 
VX 41-9. Počíná sě kurs od Božieho umučenie. Na jitřní hodinu. Otcova múdrost x 
(túto prosbú zavierají sě) kraluješ s otcem ... 
VX 49-55. Počíná sě teď opět sedm hodin o umučení Pána Krista, krátkými slovy 
takto řkúc. Jezus Cristus, bóh člověk x (completnie hodina) bóh na věky věkóv amen. 
Otče náš a zdráva Maria. 
VX 55-62'. Modlitba s odpustky papeže Jana, preces neb prosby po všech 
modlitbách a zvlášče po letanii s dodatky. 
VX 63-4'. Počínají sě hodiny menšie o matce božiej. A najprve hodina jitřnie takto. A 
v hodinu jitřní x doslov o odpustcích. 
VX 64'-8. Modlitby k andělu, vyznání hříchů, odpustková modlitba Urbana IV. 
VX 68-77. Počínají sě modlitby o umučení Pána našeho Jezu Crista, a takto řkúce. 
Pane mój, Jezu Criste x (celého života Pána našeho rozjímánie) skončenie ščastné a 
slavné, amen. 
VX 77-80'. Sedm hodin umučení Páně. (po úvodě). Hodiny znamenité, jichž jest 
sedm ... Jitřnije ... V hodinu jistě jitřní x (completnie hodina) jediný bóh na věky 
věkóv. 
VX 80'-2. Modlitba k všemohúciemu bohu. Všemohúcí hospodine x bóh na věky 
věkóv. 
VX 82-7. Modlitba o milosrdenství. Prosím tvé milosti x buoh na věky věkóv. 
VX 87-9. Osm veršů sv. Bernarda. (Po úvodě). Osvět oči moji x bóh na věky věkóv. 
VX 89'-91'. Sedm slov, kteráž Spasitel ... řekl jest, pně na kříži ... Pane Jezu Criste x 
vzal duch mój. 
VX 91'-103'. Modlitby mariánské. 
VX 103'-9. Odpustková modlitba pap. Bonifáce a sv. Augustina, jeho též modlitba, 
kto chce viděti sv. Máři ve snách. 
VX 109-20'. Žehnanie (patero). Epištola Pána Cristova ku králi Abagarsovi. O ní Jos. 
Karásek ve Zborniku u slavu V. Jagiča 1908. 
VX 120'-22'. Modlitby při vítánie Božieho těla na mši. 
VX 123-37'. Na sedm žalmóv. Vstaň, Hospodine, a pomoz nám x (modlitba k žalmu 
šestému) na všecky věky věkóv. 
VX 137'-44. Letania svatých x (místo konce chybně vlepený zlomek). 
VX 145-56. Německé modlitby: odpustková pap. Bonifáce a dvě sv. Agustina před 
přijímáním. Konec těmto knížkám v sobotu na sv. Havla a. d. 1451, v kterémž to létu 
byl vyšel z Vlach mistr Jan z Capistrány sem do Moravy, a tu kázal a divné věci 
počínal. 
 
X 1777 



SX V H 43 
FX 1819. str. 90. 9 x 13.5 cm, s lid. mal. , vaz. st. 
TX (von Eckhartshausen). Bůh jest nejčistší láska. 
PX Modlitby. Dar spis. E. Volfové 8. VII. 1902. 
SX – V H 43 

TX – (Modlitby.)  Bůh jest nejčitší láska. 

1819, pp. 90 

 
X 1778 
SX V H 44 
FX 1852/65. ll. 32. 21 x 13 cm. 
TX Václav Röhling Různohorský. Chudobky, violky a chrpy. 
PX Zápisník veršování. Koupeno 6. IV. 1900. 
1843-1864 
 
X 1779 
SX V H 45 
FX 1796. str. 3-160. 8.5 x 13 cm, s lid. inic. 
TX Modlitby z r. 1796. 
PX Na str. 160: k užívání Apolinařišovi Jakubovi Pavaukovi v městě Sadský. Rodiny 
této týkají se asi zápisy vzadu. Koupeno 8. XII. 1900. 
SX – V H 45 

TX – (Modlitby.) 

1796, pp. 3-156 

 
X 1780 
SX V H 46 
FX XVIII/XIX. ll. 12. 8.5 x 10.5 cm. 
TX Prak Davidův, kterej zabíjí Goliáše bludu. 
PX Týž evangelický pobělohorský tuším spisek jako v ruk. I H 1a str. 99. Z 
pozůstalosti V. Krolmusa, jenž knížku věnoval 31. XII. 1830, dar faráře Jana Hlasivce 
z Lišan 6. XII. 1900. 
SX – V H 46 

TX – Prak Davidův, kterej zabíjí Goliáše. 

ff. 11 (I) 

 
X 1781 
SX V H 47 
FX XIX.2 ll. 5. 9 x 11 cm. 
TX Lad. Engel. Zpěvník. 
PX Původu jako ruk. I D 33. (Boh. Englová) 
 
X 1782 
SX V H 48 
FX ok. 1658. ll. 26. 8 x 10 cm, seš. 
TX Postila z doby ok. 1658. 
PX Od adventu po quinquagesimu. Vevázáno v souč. zlomek notovaného zpěvníku. 
Z Neuberských. 
 
X 1783 
SX V H 49 



FX 1645. ll. 315. 10 x 10 cm, vaz. pův. 
TX Extract obnoveného práva a zřízení zemského království Českého. 
PX Na předsázce z XIX. st. hesla. Z Neuberských. Srv. Jungm., Hist. V, 603 
 
X 1784 
SX V H 50 
FX 1623. str. 681. 7 x 13 cm, vaz. st. 
TX J. A. Komenský. Manuálník. 
PX Autograf, koupený 1904. Viz F. A. Borovský v ČČM 1904, 150-2. Vydává ve 
Veškerých spisech J. Hrozný. Vyměněno 30. XII. 1904. 
 
X 1785 
SX V H 51 
FX 1894. str. 528, 288, 288, 264. 12.5 x 15 cm, pět. svaz. 
TX Fr. Haiss. Životní děje. 
PX Otiskl z větší části Č. Zíbrt v ČL XVII/XIX. Dar prostřednictvím Jos. Teige 30. XI. 
1905. 
PX Svazek 6 a 7 je uložen v Národopis. odd. NM, sign A 4621 
 
X 1786 
SX V H 52 
FX poč. XIX. ll. 62. 9 x 15 cm, s lid. mal. 
TX Zápal lásky boží duší vyvolených. 
PX Dar kutnohorského auskultanta Jar. Karasa 2. VI. 1906. Stejně obě čísla další. 
PX Srv. rkp. IV H 40, V G 38, V H 63; srv. jgm. VI, 1299, Doucha 305. (Sč.) 
 
X 1787 
SX V H 53 
FX poč. XIX. po r. 1823. str. 134. 9 x 15 cm, váz. 
TX [K. Horský]: Dobrota Boží, má útěcha a má důvěra. 
PX Srv. tisk z Jungm., Hist. VI, 2366, Doucha 32. (Sč.) 
 
X 1788 
SX V H 54 
FX 1729. ll. 94. 10 x 16 cm, váz. 
TX Rozjímání. 
PX Z jinších mnohých spisů vybrané a k zalíbení vysoce urozené paní Anně Lidmile 
Robenhaubtové, roz. slečně Schoffmance z Hemrles ... sepsané v r. 1729. 
 
X 1789 
SX V H 55 
FX 1844. str. 122. 10 x 15.5 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Nábožné uctění srdce P. Ježíše. 
PX Scripsit Fr. Jeremiáš, studiosus natus Oppocensis, 1844 - Anně Pitrové v Luži č. 
23. Dar kyjovského ředitele Jos. Klvaně 11. IX. 1906. 
 
X 1790 
SX V H 56 
FX 1813. str. 107. 10.5 x 16.5 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Pobožné modlitby katolické, nazvané Truchlivá hrdlička. 



PX Založil V. M. z M. M. Patřejí Marii Kovaříkový do Třebotova a psáno d. 8. Máje l. 
P. 1913. Koupeny 4. X. 1906. Viz rkp. V E 105, V F 69 
SX – V H 56 

TX – Pobožné modlitby katolické nazvané „Truchlivá Hrdlička“.  

(1813), pp. 107 (et tit.) 

 
[X 1791] 
[SX V H 57] LA 29 D 17 
FX 1859. str. 52. 16.5 x 10.5 cm. 
TX (Bedřich Peška). Hrobné nápisy některých proslulých mužův českých. 
PX V Mýtě Vys. 24. aug. 1859. Odjinud otiskl J. Herben v beletristické příloze Času 
IV (1899) 137 a d. (o autorství Besedy Času XIV (1909) 102), naposledy pak knižně s 
názvem Epitafy (1920). 
Napsal spíše K. J. Erben (B. v Čes. Slově 28. 6. 1939). B. 
SX – V H 57 

TX – Hrobní nápisy některých proslulých mužův českých. 

pp. 52 

PX – (1 seš.) 

 
[X 1792] 
[SX V H 58] LA varia 
FX 1817-64. ll. 55. 20 x 12 cm, vaz pův. 
TX Jos. Lábor. Památník. 
PX Výměnou 15. I. 1907. 
PX Obsahuje básně: Jana Nep. Hromádky, Truky, K. Š. Macháčka (něm), F. A. 
Heber, Jan Er. Vocel, P. Chocholoušek; Hudební skladby: Ant. Slavík, uč. hořovický, 
Jos. slavíka, Jos. Merk, Mates, Jos. Herzig, Jos. Wittek 
PX Srv. soubor Jos. Zábora z Nerudovy(?) knih. VIII E 59 
 
X 1793 
SX V H 59 
FX pol. XIX. str. 117. 10.5 x 15 cm, s lid mal., vaz. pův. 
TX Křesťanské náboženské modlitby. 
PX Sebrané ze slova Božího dle náboženství evangel. podle helv. vyznání, od ... Na 
deskách: Magd. Kasalická. Koupeno 2. I. 1907. 
SX – V H 59 

TX – Křesťanské nábožné Modlitby sebrané ze slova božího dle náboženství evangel. podle 

helvet. vyznání. 

pp. 117 

 
X 1794 
SX V H 60 
FX 1767. ll. 15. str. 274. 10 x 15 cm, vaz. st. 
TX Fr. Jan Vavák. Regiment aneb zpráva o mocech všelijakých bylin a koření. 
PX Z rozličných starých tištěných i psaných kněch a spisův lékařských ... v tento 
jeden spis uvedeno od F- J- V- v Milčicích l. 1767. Jemu též náleží. Otiskl Č. Zíbrt v 
ČL XVII, 190 a d. pí. Boh. Englové 31. XII. 1907. 
 
X 1795 
SX V H 61 



FX 1827. str. 165. 9 x 14 cm, váz. 
TX [Mercatoris - Martýny]: Pobožnost aneb jádro všech modliteb. 
PX Zhotovena 1827 pro Ant. Vaňka. Jeho rodinné zápisky vzadu. 
PX Viz rkp. IV H 37, V G 41, V G 42, V G 55, V H 61 
SX – V H 61 

TX – Modlitebnička. 

1827, pp. (II) 165 

PX – Viz: Jádro všech modliteb. 

 
X 1796 
SX V H 62 
FX ok. 1777. ll. 41. 7.5 x 13 cm, vaz. st. 
TX Pobožnost na den Božího těla. 
PX Napřed výtah z pamětí, vložených do báně kostela Nanebevzetí P. Marie v 
Ouštěku 1776, asi z péra Ant. Pýrkle, jemuž kniha náležela 1783. Dar úředníka J. 
Dostřela 16. VII. 1908. 
 
X 1797 
SX V H 63 
FX 1836. ll. 40. 8.5 x 13.5 cm, s lid. mal. 
TX Zápal lásky Boží aneb modlitby katolické. 
PX Náležely Járovi (?) Chaloupeckému. 
PX Srv. rkp. IV H 40, V G 38, V H 52; srv. Jgm. VI, 1299, Doucha 305. (Sč.) 
SX – V H 63 

TX – Modlitby katol. 1836. 

PX – Viz: Zápal. 

 
X 1798 
SX V H 64 
FX XVIII/XIX. str. 466. 9.5 x 14.5 cm. 
TX Modlitby. 
PX Tit. l. chybí. Dar krejčové pí Roz. Pitrové 14. XI. 1908. Stejně další číslo. 
SX – V H 64 

TX – (Modlitby.) 

pp. 446 (20) 

PX – S obrázky, některé listy chybí. 

 
X 1799 
SX V H 65 
FX XVII. ll. 6. 10 x 15.5 cm, v obálce. 
TX Zlomek modliteb. 
SX – V H 65 

TX – (Modlitby.) 

ff. 6 

PX – Fragm. 

 
[X 1800] 
[SX V H 66] LA 3 a E 25 
FX 1852-3. str. 102. ll. 13. 10.5 x 13 cm, dva seš. 
TX V. Bendl Stránický. Básně. 



PX Příteli Janu Kovaříkovi na památku v Praze 1883. Dar okr. soudce Kovaříka 28. 
VI. 1909. 
 
X 1801 
SX V H 67 
FX 1814. str. 9-79. 9 x 15 cm, s lid. mal., váz. 
TX Nábožná knížka horlivých křesťanů církve evangelické. 
PX Na předsázce: Kuby Matěj ze Bříze. Koupeno 17. IX. 1909. 
 
X 1802 
SX V H 68 
FX poč. XIX. ll. 14, 8. 10.5 x 17 cm. 
TX Píseň o králi Marokánském zv. stoveršová. 
PX Dvojí starší verše písně, vydané V. Řezníčkem v Č. Lidu XII, 402-5, druhá necelá. 
Srv. ruk. V E 81. Žena písařova byla Rozálie Hejlová (l. 14 srv. 9). 
 
X 1803 
SX V H 69 
FX XIX.1 str. 75. 10 x 16 cm, s lid. mal., váz. 
TX Oběť před Bohem neb katolické modlitby. 
PX Dar prof. Em. Vaetera 10. XI. 1910. 
PX Viz rkp. V H 78. Srv. tisk u Douchy, Knohpis. slow. 159a. (Fl.) 
SX – V H 69 

TX – Obět před Bohem, aneb: Katolické modlitby. 

pp. 75 

 
X 1804 
SX V H 70 
FX 1814. str. 92. 9.5 x 16 cm, s lid. mal., váz. 
TX Nebeskí budíček aneb modlitby ke mši. 
PX Psány v Praze 1814, dar Ant. Smělého z Mníšku Paroubkovské knihovně v 
Sadské 1892. Dar z pozůstalosti po prof. O. Paroubkovi 28. XII. 1910. 
PX Viz rkp. III H 54, IV H 58, srv. Doucha, 18. (Sč.) 
SX – V H 70 

TX – Paroubek, F.V.: Nebeský budíček, aneb: Modlitby ke mši sv. Vypsány jsou v Praze 1814. 

pp. 92 

 
X 1805 
SX V H 71 
FX 1631/71. ll. 267, 203. 11 x 16.5 cm, 2 svaz. váz. 
TX Mikuláš Drabík. Postila. 
PX Z Drabíkových. 
 
X 1806 
SX V H 72 
FX XIX.1 str. 3-80. 10 x 16.5 cm, s lid. mal., váz. 
TX Modlitby. 
PX Dar choti ředitele nem. pokladny Tekly Simonidesové 4. V. 1911. 
SX – V H 72 

TX – (Modlitby.) 

pp. 3-80 



 
X 1807 
SX V H 73 
FX 1858. ll. 93. 9.5 x 16.5 cm, váz. 
TX Zpěvník Karla Jindry v Čes. Brodě. 
 
X 1808 
SX V H 74 
FX 1813. str. 90. 10.5 x 16 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Jan Wégh. Modlitby křesťanské. 
PX Novoveskému sousedovi Václ. Holýmu psal Jos. Oppelt 1813. Srv. Jungmann VI, 
1303, 2313. Dar Jar. Čelakovského 1. IX. 1911. 
SX – V H 74 

TX – Modlitby křesťanské podle pravidla nejpřímějšího slova božího církví křesťanských 

evangelických českých a moravských. Od Jana Wégh. 

pp. (III) 90, psal Jos. Op[p]elta 

PX – Tyto modlitby patří Václ. Holému v Nové Vsi a. 1813. Psané od Jos. Op[p]elta. Přípisky 

na titul. listě. 

 
X 1809 
SX V H 75 
FX poč. XIX. str. 115. 9.5 x 15 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Modlitby nábožně žalmovní. 
PX Náležely rovněž V. Holému († 1877). Dar téhož. 
SX – V H 75 

TX – Modlitby nábožné žalmovní, t.j. Cvičení pobožnosti. 

pp. 114 (I) 

PX – Zpředu pag. 3 připsány. 

 
X 1810 
SX V H 76 
FX 1906. ll. 40. 21 x 17 cm. 
TX A. Dobiáš. K čemu máme přihlížeti v ruštině při učení se tomuto jazyku? 
PX Přednáška ve smíchovském ruském kroužku. Dar red. J. Alexandra 4. XI. 1911. 
 
X 1811 
SX V H 77 
FX ok. 1667. ll. 325. 10 x 14.5 cm. 
TX Exulantský zpěvník. 
PX Na l. 312: 1667 Eva J-, l. 321' rodinné zápisy z let 1810-6. Koupeno 16. VII. 1911. 
SX – V H 77 

TX – Sbírka písní exulantských. 

 
X 1812 
SX V H 78 
FX 1845. str. 175. 8 x 13.5 cm, s lid. mal., váz. 
TX Oběť před Bohem aneb modlitby katolické. 
PX D. 4. Jul. 1845 v Slověnicích Jos. Pibel (?). 
PX Viz rkp. V H 69. Srv. tisk u Douchy, Knihopis. slovník, 159 a . (Fl.) 
SX – V H 78 

TX – Oběť před Bohem, aneb Modlitny katolické. 



Ve Slověnicích 1845, pp. 175, (Jos. Píbel) 

 
X 1813 
SX V H 79 
FX 1787. ll. 43. 10 x 16 cm. 
TX Pobožnost každodenní Mariánské sodálky. 
PX Na tit. l.: Agnes Králova 1787. Konec utržen. Dar prof. Jar. Soukupa 6. XI. 1912. 
SX – V H 79 

TX – Pobožnost každodenní Mariánské Sodalky jednej i každej k spasení užitečná. 

1787, pp. (II) 84 

 
X 1814 
SX V H 80 
FX XVIII/XIX. ll. 31. 10.5 x 16.5 cm. 
TX Lidové prostředky lékařské a myslivecké. 
PX Zlomek. Koupeno 6. IX. 1912. 
 
X 1815 
SX V H 81 
FX poč. XIX. ll. 4. 8 x 11 cm. 
TX Píseň nábožná o umučení P. Ježíše. 
PX Zač.: Křesťanská duše, rozvažuj sobě. 
SX – V H 81 

TX – Píseň nábožná k Pánu Ježíši. 

XIX. st., ff. 4 

 
X 1816 
SX V H 82 
FX ok. 1890. str. 378. 12 x 15 cm. 
TX Fr. Hais. Modlitby. 
PX Dar správce svatobartolomějského chudobince Em. Pecky prostřednictvím Č. 
Zíbrta 26. IX. 1913. 
 
X 1817 
SX V H 83 
FX 1773. str. 313. 12.5 x 17.5 cm, s lid. mal., vaz. pův. 
TX Zlatý nebeklíč. 
PX Darováno Jiřím Karabáčkem dceři Ančičce. Koupeno 26. XI. 1913. 
PX Viz rkp. IV H 49, V G 43, 44, V H 83; srv. Jgm. V, 1539a), Doucha 149-150. (Sč.) 
SX – V H 83 

TX – Zlatý Nebeklíč aneb Modlitby. 

1773, pp. 212 (I) 

PX – 10 obráz. 

 
X 1818 
SX V H 84 
FX 1776. str. 401. 8 x 12 cm, vaz. pův. 
TX Modlitby křesťanské. 
PX Za všelijaké potřeby ... z písma sv. sebrané a vydané něk(dy) od D. J. H. z H. 
Datum na str. 364. Dar sl. Jar. Smolíkovy 1916. 
SX – V H 84 



TX – Modlitby křesťanské. 

XVIII. st., 364 pp. 

PX – 2a: všeliké potřeby každému člověku stavu potřebné … 

PX – 2 písma sv. sebrané a vydané někdy od D.J.H.Z.H. 

 
SX V H 85 
FX 1831 
TX Kolbaba: Duchovní jádro 
 
V H 86 
Kancionálek evangelický. 
ll.18; XVIII/2; obsah, notace 
Kancionálek evangelický. 

2a Bůh pro nasse zlosti gsa wzbuzen w prchliwostj x 15a Cžest, Slawa, Mocz, Czysařstwj, 

Bohu wěčzné se atť stkwj. 

Rkp.; pap.; ll. 18; XVIII2; 8 x 13 cm; lat.; t. Že běží o zlomek evangelického zpěvníčku, 

kromě obsahu výslovné doklady na f. 7a Za ochranu Cyrkwe w Kancionalu Bratrskem L.12 a 

na f.10b Z Německe D. Mart. Lutera. Fragment je opatřen notací. 

Dar redaktora Václava Váchy 22. listopadu 1950. 

12910-50  

 
SX V H 87 
FX 1820 
TX Malý nebeský klíč áneb modlitby Katolicke a pro užjwanj sepsany pro osobu ženskau 

1820.  

5a-b Modlitby Ránij. Požehnana buď swatá x 38b-39a hodni byli zaslibenjj Krystowych. 

Amen. 

Rkp.; pap.; ff.39; 1820; 9,5 x 16,7 cm; kurs.; kž. Lidové modlitby psané neumělou rukou. 

Titulky provedeny zelenou barvou a rumělkou s jednoduchou výzdobou s motivy rostlinnými. 

Na fol.39b podpis Joseph Hlawáček 1847 se současným přípisem touž rukou „ Kdo tu 

knyssku nawrátj, tomu (Pán)bu zaplatj “. 

Dar nadporučíka Josefa Trousílka z posádkové správy 61 v Praze 4.11.1955.  

7662/55 

 
V H 88 
Kwítky Bohu milé a wzácné aneb Modlitby křesťan: Ewangelické. 
ff.74; 1843; na fol.69a “Spysowatel Jan Čjžek, sskolnj pomocnjk w Lečicích”, připojen 
rejstřík modliteb. 
Kwítky Bohu milé a wzácné aneb Modlitby křesťan: Ewangelické. 

4a Uslyš mně, když wolám x 86b wyslyš mau modlitbu. Amen. 

Rkp.; pap.; ff. 74; 1843; 9,7 x 16,2 cm; got. frakt.; pův. kž. Původní paginace na fol. 3a – 73b 

od 1 do 140. Na titulní list připsáno současně zhotovitelem Modliteb „pro Alžbětu Brázdowau 

ze Střem J. Č.“ Původce je uveden na fol. 69a „Spysowatel Jan Čjžek, sskolnj pomocnjk w 

Lečicích“, který teké připojil Regstřík Modliteb. Tyto evangelické Modlitby jsou zajímavé 

tím, že vznikly v čistě helvetské obci Ledčicích /u Roudnice/. Původní empirová zlatem 

zdobená vazba. Na přední desku v oválném věnci vytlačeno Anna Brázdowa 1843. 

Koupí od Gabriely Burešové z Nymburka, čp. 653, dne 1. března 1957. 

2328/57 

 
SX V H 89 



FX 1820 
TX Rajská růže aneb Pekne Ranni a Wečerni Modlitby gakož y Při Mssi Sw. př a po spo: 

[wědi], před a po při[getj] Welebne Swátosti Oltářní 1820. 

3a Modlitby Ranni. Klanim se tobě x 47b Synu swjmu nas obětug. Amen. 

Rkp.; pap.; ff. 48; 1820; 8,2 x 13,7 cm; got. kurs.; pův. kž. Lidové modlitby zdobené 

barevnými malovánkami s rostlinnými motivy listů a květů. Na zadním přídeští podpis tužkou 

Marija Sojakowa. Na přední desce nalepen lístek se slovy Bukvička Dobrovice. Na deských 

tlačená výzdoba v obdělnících s rostlinnými ornamenty. 

Koupí od M. Fraňkové z Břevnova? 5. listopadu 1954. 

8293/54 
 
SX V H 90 
FX 1766 
TX Štěpná zahrada Naboznymi Modlitbamj Wsstipena. 

14b Modlitby Rannj. Podiekug za Nocznj x 106b budau utikatj. Protož y ga za … 

Rkp.; pap.; ff. 108; 1766; 14,8 x 10,3 cm; got. frakt.; pkž. Původní paginace od f. 14b 

nepřesná. Torso, chybějí listy, mezi f. 14 a 15 jeden list, mezi f. 20 a 21 jeden, mezi f. 36 a 37 

15 listů, mezi f. 100 a 101 jeden list, pak konec od f. 106b. Za to jsou připojeny dva 

nepaginované listy psané jinou rukou s bohatší výzdobou a dalšími modlitbami. Jednoduchá 

lidová výzdoba, titulní list zdobený věncem z květů a lsitů, titulky rumělkou. Na začátku 

rukopisu na rozdíl od jiných podobných modliteb přehledné kalendarium z let 1767-1777 a 

pak celoroční kalendář. Podle toho byly modlitby napsány asi r. 1766 a to na sklonek doby 

tereziánské poměrně dobrou češtinou. 

Koupí od Norberta Felsche z Brna, Jílkova 108, dne 18. února 1958. 

844/58 
 
V H 91 
Hora Kalwarska Krwj Krystowau skropená Aneb Modlitby při Mssy swaté s 
Rozgjmanjm Umučenj Pána nasseho Gežisse Krysta, k njmžto přidane gsau Modlitby 
k spowedi a Přigimánj, tež giné mnohé Pro osoby Mužské y Ženské. 
2a Modlitby Ranj. A neyprwe, když x 51b Amen. Otče nass. Zdráwas Marya. 

Rkp.; pap.; XIX1; 51 ff.; 13,3 x 10 cm; kurs.; kž. Titulní list, titulky modliteb a lidové 

perokresby provedeny červeně. Na předním přídeští rodinné záznamy z let 1854 – 56. 

Koupí v ant. Kniha A 4, Praha I, Karlova 2, dne 8. ledna 1959. 

140/59 
 
V H 92 
(Od sboru ctnosti a žiwota.) Blahozwěstowánj o nastáwagjcich wěkách welikého 
Proslawenj Božjho mezi lidmi na swětě. Sděleno sláwským bratřjm při nastupowanj 
gegich i dušewnj swětowlády mezi národy země. 
kol. 1850; ff.23; Na předním obalovém listu záznam “ Památka po Karlu S. 
Amerlingovi 
nar. v Klatovech 18.září 1807, zemř. v Praze 2.listop. 1884”. 
2a Hlas Budečanů k bratřjm swým slowanským x 21a Pročež we gmenu Božjm 
začneme práci radostnau. 
Rkp.; perg.; kol.1850; ff.23; 11 x 8 cm; lat. kurz.; pův. kž. vazba. Na  přední desce 
vyzlacen název „ Blahozvěstovaný “. Na předním obalovém listu záznam „ Památka 
po Karlu S.Amerlingovi. Nar. v Klatovech 18. září 1807 a zemř. v Praze 2. listop. 
1884 “. podle poznámky na obálce od řed.dr. Denksteina rukopis došel poštou 
7.února 1968 bez jakýchkoliv průvodních sdělení z Hradce Králové. 



Zapsán do přírůstků Knihovny NM 28.3.1968.  
II-7/68 
 
V H 93 
Bůh gest neyčistssj láska. Sepsané a darowané k Swátku mému welmi milému Pánu 
a Panu Thánu Frantjšek Řzehák dobře zaslaužilému miesstanu ze Sobotky od 
Waclawa Beránka, sskolnjho učitele ze Stračowa 1823. 
ff.85; 1823 
2b Modlitby Rnj. Tyto Modlitby rannj x 84a na wěky widěti mohli. Amen. 
Rkp.; pap.; 1823; ff.85; 14,5 x 9 cm; got. kurz.; vazba pův. empírová s jednoduchou 
tlačenou výzdobou a iniciálami F.R.1823 na přední desce. na f.1a tužkou Tato 
Kníška naleži Wazlawowi Janowi Hrdličkové. Na titul. listě Hrdlička V., Realschüler.  
Dar pí. Julie Flanderové v Praze 2, Václavská ul. 18, dne 11.11.1968.  
II-18/68 
 
X 1819 
SX VI A 1 
FX 1828. str. 45. 25 x 42.5 cm, váz. 
TX Joh. Ritter von Rittersberg. Biographie des k. k. Feldmarschall Carl Mack von 
Leiberich (1752-1828). (Mit eigenhänd. beigesetzen Bemerk. des F. M. L. Freon. 
Mack.) 
PX Skizza pro Biographien österr. Feldherrn. Censurováno. Dar autorův 15. VII. 
1829. 
PX Prag 
 
X 1820 
SX VI A 2 
FX 1748-80. 28.5 x 40 cm, váz. 
TX Matrika bratrstva sv. Aloise u sv. Klimenta v Praze. 
PX Napřed bohatě illuminovaný tit. l. perg. s povolením arcibiskupovým. 
 
X 1821 
SX VI A 3 
FX ok. 1735. str. 786 a 975. ll. 41. 26 x 39.5 cm, pův. zdob. vazba se sponami, 3 
svaz. 
TX C. Jos. Kitlitz. Epitome comitiorum. 
VX oder Substatialer Innhalt derer in dem Königreich Böheimb ab a. 722 bies incl. 
1735 durch ein Tausend dreyzehen Jahr gehaltenen Landtags-Schlüsse, wass von 
Zeit zu Zeit in einer jeden Materi oder Rubric besonders tractiret und diaetaliter 
geschlossen worden, wobey das dermahlige Systema seu status et ius publicum 
regni Bohemiae untermischter sich befündet. 
PX Index k tomu v ruk. VI A 8. - Index k dílu přerazen sem z pův. sign. VI A 8 
 
X 1822 
SX VI A 4 (5 A 23) 
FX 1724-60. ll. 59. 27 x 40 cm, váz. 
TX Matrika bakalářů filosofické fakulty Karlovy university v Praze 1724-60. 
PX Nepopsána, ježto od r. 1760 bakaláři promováni hned i na mistry a zapisováni v 
knize mistrů. Dar zlonického děkana Fr. Fähndricha 16. I. 1825. 
 



X 1823 
SX VI A 5 
FX 1822. str. 634. 24 x 39.5 cm, 2 sv., pův. vaz. 
TX Joh. Freiherr von Stentzsch. Leben und Thaten des Wenzel Albrecht Eus. von 
Waldstein. 
PX Aus einer alten neu entdeckten lat. HS. des Wenzel Adalb. Czerwenka von 
Wiežnow übersetzt mit Anmerkungen, friedländischer Korrespondenz, volltändigen 
Diplomatar und noch unbekannten Aktenstücken. Srv. ruk. VIII D 10. Autograf, 
poctěný přijetím dedikace Učenou Společností, s censurním non admittiur. Ze 
Stentzschových. O díle J. Volf, Hlídka Času 1914 č. 9. 
 
X 1824 
SX VI A 6 
FX poč. XIX. str. 401-792. 24.5 x 39.5 cm, vazba pův. 
TX Německý překlad českého zpracování Saského zrcadla. 
PX Nápis na tit. l.: Codex iuris civilis Boemici a Stephano de Krumlov, caes. regii 
notarii publici, compilatus a. d. 1495. Pars II. Povahu díla správně tu určil však V. 
Hanka. Jak vazba ukazuje, souvisí s ruk. VI D 8, který má tutéž úpravu a tytéž iniciály 
J. G. A. 
 
VI A 7 - přeloženo jakožto II. díl do sign. VI B 9 
SX – VI A 7 

TX – Maria Theresia. 

PX – Vide: Continuatio. 

 
VI A 8 - Index k dílu C. Jos. Kitlitz, epitome comitiorum přeřazen na sign VI A 3 
 
X 1825 
SX VI A 9 
FX 1800/16. ll. 194, 243, 129, 364, 334, 257. 24 x 38.5 cm, 6 svaz., váz. 
TX Jos. Schiffner. Geschichte der Böhmen von der ältesten Zeit bis zum Pariser 
Frieden 1814. 
PX Vyšel jen díl poslední Neuere Geschichte von Böhmen (1780-1814) 1816. Dar 
Julia Grégra 21. IV. 1887. 
 
X 1826 
SX VI A 10 (4 A 23, 122) 
FX 1792. ll. 20, 443, 93. 22.5 x 38.5 cm, váz., 2 svaz. 
TX Wenc. Oesterreicher. Annales inclyti regni Bohemiae, ex selectissimis quibusque 
cum antiquis, tum recentioribus in carmen heroicum redacti a W. Oe. presbytero 
ecclesiastico, patricio Pragensi. 
PX První díl povolen censurou, druhý, zpěv X-XI, sahá po rok 1799. Získal V. 
Sedláček (Čechoslav I (1820) 20) od žebráckého arciděkana F. G. Oesterreichera 
15. IV. 1820. O spis. viz Rulík, kal. I, 276 a Kram. Nov. 1820, 20, 28. 
SX – VI A 10 

TX - Ö∫terreicher W.: Annales inclyti regni Boëmiae hexametris descripti. T. 2. 

 
X 1827 
SX VI A 11 
FX 1830. ll. 114. 22 x 37 cm. 
TX Adrian Koecher. Přepis vratislavského ruk. kroniky Vavřince z Březové. 



PX Dopsáno 17. X. 1830 ve Vratislavi. Dar J. E. Purkyně 22. VIII. 1851. 
 
X 1828 
SX VI A 12 
FX XVII.1 ll. 186. 34 x 41 cm, s miniaturami, vaz. st. 
TX Heinrich Hiesserle von Chodaw. Raiss-Buch und Leben. 
VX Darinnen begriffen, was ich H- H- v. Ch- seider vom ailften Jar meines Alters als 
de a. 1586 angefangen und gefüret, so mit Figuren hiebeineben gezieret und jetzt 
aufs new abgeschriben worden in 1612 (asi místo 1652). 
PX Od. l. 86' pokračuje totiž až v léta čtyřicátá. Autograf českého, odchylného znění 
díla v zemském archivě (62 C 26). Ukázka v Českých sněmech XV, 1, 1917, 184 a d. 
O spisovateli Jireček I, 240. Koupí 1892. 
PX J. Vachová - Šípová: cestopis a životopis Jindř. Hyzrleho z Chodova z let 1612-
1648, Umění 1963, roč. XI., str. 112-123 ed. Příběhy Jindřicha hýzrla z chodů, Odeon 
1979, Živá díla minulosti sv. 86, překlady šimečková, Pelán, Schejbal, Šouha, foto 
Bláha, 160 stran [KNM 187 D 274] 
Brodský, s. 70 
 
VI A 12 

Čechy, 1612 - cca 1649, pap., II + 204 (recte 205) + I ff., fol. 186 bis (v digitálním dokumentu 

takto označen fragment utrženého listu přilepený k fol. 186), 38 x 26,5 cm 

 

Literatura: František Michálek Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea II, Praha 1927, č. 

1828, s. 2; Pavel Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v 

Praze, Praha 2000, č. 60, s. 70-73; Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979; Tereza 

Opavová: Obraz války a vojenství v 16. a 17. století očima českých šlechticů, diplomová 

práce Ústavu českých dějin FF UK, Praha 2013. 

Písmo: Pravděpodobně čtyři ruce, ruka A: ff. 1v-45v, 186 bis r-186 bis v; ruka B: ff. 46r-83v; 

ruka C: 84r-180v; ruka D: ff. 180v-185v (zběžná, podobná ruce C); jinou rukou ještě krátký 

doplněk na fol. 83r. Všechny ruce novogotická kurziva, latinská slova a texty humanistica. 

Vazba: Lepenkové desky s koženým potahem zdobeným slepotiskovou výzdobou. Na obou 

deskách dvojicemi trojlinek vymezen po obvodu rámec, jeho rohy jsou rovněž spojeny 

trojlinkami. Ve středním poli osmicípá hvězda v ozdobném terči se šestnácti výběžky po 

obvodu. Při hřbetu svislá trojlinka, trojlinkami vybíhajícími z plochy obou desek jsou rovněž 

ohraničeny vazy na hřbetě. Potah desek doplněn při restaurování, při němž byla vpředu i 

vzadu dodána jedna papírová předsádka. Zavazování dvěma páry kožených tkanic doplněných 

při restaurování, tkanice z přední desky u horního páru z větší části utržená. 

Na předním přídeští exlibirs Národního muzea s inkoustem doplněnou současnou signaturou, 

dále zde žlutý štítek se starší muzejní signaturou 3/F/7, která je zapsána také tužkou přímo na 

výlepu přídeští. Exlibris zčásti přelepeno přes záznam tužkou „Tr 3 A“, kromě toho na 

přídeští ještě tužkou číslo „54“. Na hřbetě papírový štítek s částí současné signatury 12. Řada 

listů označena otiskem oválného razítka s korunovaným českým erbem a majuskulním opisem 

Museum regni Bohemiae, resp. otiskem kruhového razítka s týmž majuskulním opisem. Na 

fol. Ir nalepen papírový štítek o rozměrech 10,5 x 16,5 cm se záznamem knihovníka Jaroslava 

Vrťátka o listech s malbami, prázdných a chybějících listech. 

Moderní foliace obyčejnou tužkou uprostřed spodního okraje listů po desítkách, později 

doplněna průběžná foliace inkoustovou tužkou, na ff. 186-204 doplněna foliace tužkou 

později a zběžněji. 

Text psán v zrcadle 32-32,5 x 20-22 cm připraveném linkou červeným inkoustem. většinou 

28-35 řádků na stránce, jejich počet se v průběhu psaní postupně zvětšuje, na ff. 180v-185v 



psán méně pečlivě, zde až 44 řádků na stránce. Červený rám je připraven rovněž na prázdných 

ff. 186r-194r, dále bez rámce. Pro nadpisy zčásti zřetelné připravené linkování tužkou. 

Prázdná folia: IIv, 1r, 2v, 3v, 6v, 186, 187v, 188v, 189v, 190v, 192v-194v, 195v, 196v, 197v, 

198v, 199v, 200v, 201v, 202v-204v. 

Skladba: 1 (přední předsádka) + I (fol. 2) + VI (fol. 14) + (V-1, fol. 23) + V (fol. 33) + 4. VI 

(fol. 81) + IV (fol. 89) + VI (fol. 101) + III (fol. 107) + 3. IV (fol. 131) + (IV-1, fol. 138) + 

(VI-6, fol. 144) + 5. V (fol. 194) + (VI-2, fol. 204). Po jednomn listu chybí za fol. 16 a 137, 

čtyři chybí za fol. 138 - po všech těchto listech jsou v rukopisu zřetelné zbytky, kromě toho 

dále chybí ještě další dva listy za fol. 138 a za fol. 204. Fol. 145 je tvořeno dvěma slepenými 

listy. Stránkové kustody (resp. podle terminologie středověkých rukopisů reklamanty). 

Filigrány: na ff. 1-107 erb, v jeho horní části spojené iniciály HE, ve spodní písmeno W, erb 

rámován ozdobami z jednoduché zatočené linky, nad středem erbu nahoře stylizovaná lilie, 

dole zakončení ve tvaru klínu; neurčen. Na ff. 108-144 erb se štýrským panterem, který má 

mezi předními a zadními tlapami písmeno S, na horním okraji erbu stojí písmena V a B a 

mezi nimi další symbol, dole s trojúhelníkem; blízká varianta Briquet, č. 1918, která je 

datována do rozmezí let 1591–1606, příp. až do roku 1621 (Georg Eineder: The Ancient 

Paper-Mills of the Former Austro-Hungarian Empire and Their Watermarks (Monumenta 

chartae papyraceae historiam illustrantia 8), Hilversum 1960, tabule 97, č. 331, podle něhož 

jde o značku štýrského papírníka Valentina Brämera). Na ff. 145-204 erb, patrně Starého 

Města pražského, tři věže nad hradbou s otevřenou bránou, erb rámován ozdobami z 

jednoduché zatočené linky, ve středu nad erbem zakončení ve tvaru stylizované lilie; neurčen.  

 

Části ff. 2, 21, 131, 182-184 utrženy a doplněny papírem. 

 

Výzdoba:  

1v: Erb Jindřicha Hýzrla z Chodova v edikule 

2r: Edikula s trofejemi a průhledem do krajiny 

8v: Turnaj na svatbě Karla z Harrachu 

9v: Zemětřesení ve Vídni 

11v: Arnošt Rakouský nasedá na loď do Mohuče 

12r: Arnošt Rakouský je zván na svatbu 

12v: Myší věž uprostřed Rýna 

14r: Komedianti na chůdách 

15v: Arnošt Rakouský vjíždí do Antverp, výjevy ze života v Antverpách 

16r: Turnaj na Šeldě v Antverpách 

16v: Hry na náměstí v Antverpách 

18r: Tábor Petra Voka z Rožmberka u Vídně 

20v: Obléhání Vácova 

21v: Obléhání Hatvanu 

25r: Turci u Pešti zahnáni do Dunaje 

25v: Siegfried Kolnic prchá před Turky z ostrova u Pešti 

29r: Bitva u Ostřihomi 

31r: Bastovo vojsko překračuje močál u Putnoku 

32r: Bitva s Turky za zapálenou vozovou hradbou 

33r: Požár košického předměstí 

36v: Bitva u Prešpurku 

37v: Bitva u Prešpurku 

42r: Klášter Svatá Hora u Mnichova, monstrance s hostiemi, relikvie 

45r: Slavnost sv. Jana v Paříži 

45v: Hýzrle se plaví z Dieppe do Doveru 



47r: Jakub I. s královnou a dvořany na lovu 

48r: Rytíři Podvazkového řádu obětují zlato ve Windsoru 

49r: Perpetuum mobile 

50v: Bouře v kanálu La Manche 

54v: Hýzrle a Jan Kazimír s vojenskými trofejemi a atributy 

57v: Matyáš II. přijat za uherského krále 

58v: Hýzrle se topí v řece u Nižboru 

66r: Tábor u Pasova 

70v: Hýzrle dobývá svůj statek v Zálezech 

74v: Vpád Pasovských na Malou Stranu 

76r: Přísaha stavovského a císařského vojska Rudolfovi II. 

77r: Vraždění mnichů u P. Marie Sněžné 

79r: Matyáš II. vítán českými stavy 

81r: Matyáš II. korunován za českého krále 

82r: Hýzrle se topí v řece u Vodňan 

86r: Castrum doloris Rudolfa II. 

88v: Hýzrlova nehoda s jelenem v oboře ve Vimperku 

94r: Hýzrlův pád z koně uprostřed stáda prasat 

95r: Hýzrle na lovu na jeleny 

97v: Druhá pražská defenestrace 

101r: Řád Militiae Christianae 

105v: Hýzrle připlouvá k zátarasu na Dunaji 

110r: Bitva u Nového Mlýna 

111v: Hýzrle na výzvědách u Nového Mlýna 

112v: Bitva u Břeclavi 

115r: Tábor stavovského a císařského vojska u Vídně 

119r: Bitva u Kremže 

122r: Požár třeboňského předměstí 

123v: Bitva u Českáých Budějovic 

125r: Hýzrlova bitka s uherskými rejtary u Hořovic 

126v: Sušičtí radní odevzdávají vojsku klíče od města 

128v: Bitva u Loun 

131r: Bitva na Bílé hoře 

131v: Tažení císařské armády do Uher 

133r: Obléhání Nových Zámků 

134v: Hýzrle nouzově překračuje Dunaj 

143v: Poprava zběhů od Lützenu 

149r: Zádušní mše za Ludmilu Vratislavovnu z Mitrovic 

181r: Castrum doloris Ludmily Vratislavovny z Mitrovic 

184v: Porod hraběnky z Donína 

Výzdobu lze rozdělit do tří skupin. Na první se podíleli dva malíři, první ilustroval autorovu 

cestu do Nizozemí, scény vztahující se k Hýzrlově cestě do Francie a Anglie v roce 1607 a 

ilustrace historických událostí z let 1608-1611, druhý vytvořil bitevní scény z let 1596-1605. 

Další skupina vznikla s časovým odstupem počátkem 30. let 17. století a je opět dílem dvou 

malířů. První maloval pokračování historických událostí, jež navazuje na předchozí časovou 

vrstvu, druhý soukromé události Hýzrlova života a obraz druhé pražské defenestrace. Poslední 

část kodexu ilustrovali opět dva malíři, dílem druhého z nich jsou však jen dvě ilustrace. 

Charakter ilustrací se blíží moderní popisné narativní ilustraci. Rubrikace, ornamentální 

ozdoby. (Popis výzdoby převzat z katalogu P. Brodského.) 

 



IIr: Popis rukopisu psaný Jaroslavem Vrťátkem 

 

1v-186 bis v: Heinrich Hiesserle von Chodaw (Jindřich Hýzrle z Chodů): Raiss-Buch und 

Leben (Kniha o cestách a o životě) 

3r: Titul 

Raiss-Buch und Leben, darinnen begriffen was ich, Heinrich Hiesserle von Chodaw, seider 

vom ailfften Jar meines Alters als de anno 1586 angefangen unnd gefüret, so mit Figuren 

hiebeineben gezieret unnd jetzt aufs new abgeschriben worden, im 1612.  

4r-185v: Text 

Wann ich betrachte, wie hoch und angenem bey den Alten die Ubung und Erfahrnheit ist 

gewesen, auch solliches von ihnen vor ein Eher unnd Tugent gehalten ... (7r) Nachdem ich  

das ailffte Jar meines Alters erreichet hab, bin ich von meinen Elktern zu dem wohlgebornen 

Herrn Herrn Hanssen von unnd zu Pernstain, Herrn auf Tawatschaw unnd Prostnitz vor einen 

Knaben geben worden, bei ihme biss auf die drey Jahe geblieben ... x ... dero wegen sie mich 

von dem vatterlichen unndt mmuetterlichen Erbschafft ganntz unnd gahr hin wüder quitirn 

unndt nichts mehr zu fordern von mier haben. 

157v-180v: Pojednání o obraně země 

Kriegsdiscurs über der hochlöblichen Cron Böhmen Landtdefension, wie dieselbe im Fall der 

Noth (als ein eröffnetes Land) vor dem Feind geschützt unnd in der Eyl mit dem Landvolck 

(bis das man zu der Werbung greiffen möchte) geschirmet werden, auch allerley Munition 

und Victualia, selbst im Land mechtig sein könten. Ausgeben und beschrieben von mir 

Heinrich Hysserle Freyherrn von Chodau und auf Sales, Ihr fürstlichen Durchleuchtigkeit 

Ertzhertzogen Leopoldi zu Österreich auch Ihr fürstlichen Durchleuchtigkeit Herrn Margraff 

zu Burgau Rath und Camerern und der hochlöblichen Ständin der Cron Böhmen bestelter 

Generalzeugmeister. (158r) Wolgeborne Herrn Herrn edle und gestrenge Herrn Ritter, als Ihr 

Khönigliche Mayestät der hochlöblichen Cron Böhmen, Räth und Landofficierer, auch 

Beysitzer der Landrechten, meine grossgünstige Herrn Patronen, Vettern, Schwäger und 

Öhmen ... x ... als ein treuhertziger Landsman nechst Gott in Ihre Dienst gehosamblich mit 

Fleisch und Blueth befehlendt. 

Pojednání o vojenské teorii vložené do textu pamětí. 

186 bis r-186 bis v: Fragment listu z předchozího textu 

Text je psán rukou A, snad jde tedy o pozůstatek listu chybějícího za fol. 16. 

187r-202r: Pozdější kresby a poznámky tužkou 

 
X 1829 
SX VI A 13 
FX 1836. ll. 15. 25 x 41 cm, váz. 
TX Wenzl Lichtner. Grundzüge zur Anlegung einer Eisenbahn zwischen Wien und 
Prag. 
PX Wien 21/4. Juny 1836. 
SX – VI A 13 

TX – Grundzüge zu Anlegung einer Eisenbahn zwischen Wien und Prag. 

Lichtner Wenzl, 1836, ff. 15 

 
X 1830 
SX VI A 14 (7 B 26) 
FX ok. 1783. ll. 59. 23 x 38 cm, váz. 
TX Das Königreich Böheim ist kein deutsches Reichsland, sondern ein freyer und 
unabhängiger Staat. 



PX Srv. ČČM 1917. 200 a d., kdež uvedeny důvody, nasvědčující autorství Pelclovu. 
Od l. 54 stížnost plasského profesora Const. Hromátky na spolubratří z 5. června 
1783. Otiskl ji Volf, Plzeňsko 1924. 
 
X 1831 
SX VI A 15 
FX 1783. ll. 32. 23 x 37.5 cm. 
TX (Ad. Pilarz-Fr. Morawetz). Moraviae historia politica et ecclesiastica cum notis et 
animadversionibus criticis probatorum auctorum compendio relata a piis scholis caes. 
gymnasii Cremsirensis a. 1783. 
PX Počátek díla, vyšlého v Brně 1785, poslaný ukázkou a energicky zkritisovaný na 
okraji (srov. d´Elvert, Hist. Literatur-Geschichte von Mähren 1850, 252.). 
SX – VI A 15 

TX – Moraviae Historia Politica et Ecclesiastica cum notis et animadversionibus criticis 

probatorum auctorum compendio relata ā piis scholis caesarei gymnasii Cremsirensis An. 

1783. 

 
[X 1832] 
[SX VI A 16] LA 105 
FX 1845. ll. 18. 25.5 x 41.5 cm, seš. 
TX J. J. Langer. Die böhmische Nationalhochzeit. 
PX Přepis A. Rybičky z originálu, určeného 1832 pro Bohemii. Srv. Spisy Langrovy 
vyd. Filípkovo (1861) II, 524, 562, 579. Dar Rybičkův 1866. 
 
X 1833 
SX VI A 17 
FX XVIII.2 str. 481. 22 x 37.5 cm, vaz. pův. 
TX Genuiner und deutlicher Extract aller ergangener k. k. Generalien vom J. 1700 bis 
1776 in ordine alphab. verfasst. 
PX Koupeno 30. XII. 1896. 
 
X 1834 
SX VI A 18 
FX XVIII.2 ll. 187, 147, 20. 24 x 36 cm, vaz. pův., 2 svaz. 
TX Journal der k. k. Armée unter Commando s. Exc. Leopold von Daun in der 
Campagne 1758. 1759. 
PX S ex libris z 1758 s legendou Christus protector noster. Koupeno 8. X. 1902. 
 
X 1835 
SX VI A 19 
FX 1836-56. str. 330, 482, 334, 332. 22 x 35.5 cm, 4 svaz., vaz. mod. 
TX Fr. Palacký. Geschichte von Böhmen I, II, III, 1, IV, 2. 
PX Autograf. Dar M. Červinkové-Riegrové 1894. 
SX – VI A 19 

TX – Palacký Fr.: Geschichte v. Böhmen. 

Prag 1836, Th. I., II. 1.,2., III. 1.,2., IV. 2., vol. 3. 

 
X 1836 
SX VI A 20 
FX 1822-74. ll. 139. 21.5 x 36 cm. 
TX F. Palacký. Gedenkblätter. 



PX Sborník je v prvopisech, vyšel 1874. Dar F. L. Riegra 26. II. 1897. 
SX – VI A 20 

TX – Palacký Fr.: Gedenkblätter. 

Prag 1874 

 
X 1837 
SX VI A 21 
FX XVIII.2 ll. 201. 23.5 x 39 cm. 
TX G. Dobner. Glossarium e chartis antiquis collectum. 
PX Dar Učené Společnosti 24. V. 1897. 
 
X 1838 
SX VI A 22 
FX poč. XIX. 8 obalů v deskách. 
TX Literární pozůstalost sv. p. Jana Stentzsche. 
VX I. Literární projekty a plány: Allg. Prager oekonomische Geschäfts- und Auskunfts 
Kanzlei a Böhmische National-Zeitschrift (s příspěvky pro ni). 
VX II. Výpisky z Veleslavínova Historického kalendáře. 
VX III. Přepisy starých rukopisů většinou universitních. 
VX IV. Prvopis díla o Albr. z Valdštejna (=ruk. VI A 5). 
VX V. Materiály bibliografické. 
VX VI. Miscellaneen böhmischer Historiographie. 
VX VII. Nástin českých dějin po husitské války. 
VX VIII. Materiály topografické. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 1839 
SX VI A 23 
FX XVIII/XIX. str. 1359-1684. 30 x 42 cm, váz. 
TX (C. J. Kittlitz). Systema status publici et cameralis IV. 
PX Srv. Riegger. Materialien zur Statistik von Böhmen XI, 30. 
 
SX VI A 24 
TX Marh. Kalina von Joetinstein: Übersicht der Gesch. der bild. Künste in Böhmen. 
 
SX VI A 25  
TX Hamle, Jos.: Spiel der Fantazie 
 
VI A 26 

Antonín Bernard Brožovský: Poëmata. Slaný 1794-1813. 
1794-1813; 17 básní, vložen životopis Brožovského od dr.Ant.Krecara “Slanský 
veršovec” otištěný v Národní Politice dne 11.srpna 1915, dále vložen “Stručný obsah 
latinských básní...” od Jindřicha Hulinského datovaný Slaný, v červnu 1922( pozor v 
charakteristice básně č.2 omyl). 
Magistratus-urbis Zatecenae 

Magistratus ac…Gymnasium regiae urbis Zatecenae Domino Antonio Brožovský… 

la Magistratus ac restauratum caesareo-regium Gymnasium regiae urbis Zatecenae Domino 

Antonio Brožowsky x 2b Suscipe quae promunt candida vota. Vale /Podpisy/ 

Rkp.; pap.; 1815; 2 ff.; 23 x19 cm; lat.; svázáno mezi Poemata Antonína bermarda 

Brožovského. 



1)  1a Mnemosinon Turris Slanensis Aedisque Curialis x 2b lusit P.Ansbertus Kržikawa, 

Schol. Piar. Sac. Professor. 

2)  1a Mane et homo transit scripto memoranda notavit Brozovsky, cujus patria Slana 

vetus x 2a die publicatae libertatis 11. Decemb. 1794 Antonius Bernardus Brozovský , 

Civis et Ephipiarus Slanensis 

3)  1a Illusrtissimo Baroni de Damnitz Wolfgango, Caesareo Regio Districtus 

Raconicensis Capitaneo dignissimo x 2a et vitam claudere saepe cupit. 

4)  1a Poema Elagiacum in laudem Panegiris a Venerando Patre Venceslao Prochaska, 

Augustiano et Concionatore Roczoviensi…in Ecclesia Slanensi SSS Trinitatis PP. 

Franciscanorum dictae 26.Augusti 1798 x 5a Antonius Bernardus 

Brožovsky…Annorum 67 completorum. 

5)  1a Damnitz Ironicum Leonina  Elegia explicatum x 1b Captans plus dantis proemia 

pro meritis. 

6)  1a Poema Elegiacum Super Illud Virgilii Ecloga…In laudem honorandi Magistri 

Adalberti Fendrich…in die Pentecosten 1800 x 3b Anteque mechanica suscipe quae 

cecini. 

7)  1a Elegia adplaudens Decreto Publico Gymnasio 5. Novembris proclamato x 4b En 

jam Brozovsky fronte Gadi cecini. 

8)  1a Universa stupente Europa Tu sola invictum domuisti Ludovica ( 1810 ) x 1b 

Invictum domitum, Lector amice Vale. 

9)  1a Salvifero nolis a partu Virginis anno 1802 x 1b Bernardus septem jam numeras 

decies. 

10)  1a Metricus Applausus Jubilaei ab …Francisco Boria Klinkaczek…Slavensium 

Decano honorando x 4b Slanae qua senior nulla probanda manet. 

11)  1a Anno 1732 ( 1811 ) Lamentatio Boëmiae prohibitorum cruciferorum x 6a Posse 

tibi fieri non tua mens reputat. 

12)  1a Carmen Elegiacum Quo Pater deprepitus ..originem et vitam suam et Conjugis 

describit x 23a Ergo Marita sacra Condo salute Vale. Cecini. 

13)  1a Inclito Magistratui Zateceno quam Gratioso Gymnasii Patrono…in Signum 

officiosae et debitoriae gratitudinis a Discipulo ante sexaginta sex annos…x 4b sistito 

plura fari carmine dico Vale 1815. 

14)  Magistratus ac… Gymnasium regiae urbis Zatecenae Domino Antonio Brožovský x 

2b Suscipe quae premunt candida vota Vale. ( podpisy ) 

15)  1a Thesis Nec Rex nec Caesar possunt capiscere Zlonitz x 1b Cum tua non ponas 

Nomina velo mea. / podpis / 

16)  1a Magno bonusque boni facio x 1b Sidere stellato carmina Vive cano. ( A tergo : ) 

Magnifico Dno de Woldrzich a otisk přitištěné pečeti. Avšak v textu v paprscích 

hvězdy vyraženo jméno Bonifacius Wurmbrand. 

17)  Carmen Heroico-acrostiohun…Pro Onomastica…Patris Prioris Magnoboni Grünes in 

Conventu FF. Misericordiae…dedicatum. Na přední straně datováno 1813. 1a Gravius 

obsticius Carmen fecisse retardans x 1b Nomen confundens matris da Pharmaca coit. 

Rkp.; pap.; 1794 - 1813; 17 básní; různé rozměry; lat.; svázány do plátěných desek. Vložen 

životopis Brožovského od dr.Ant. Krecara „ Slanský veršovec “ otištěný v Národní Politice 

dne 11.srpna 1915. Dále vložen „ Stručný obsah latinských básní…“ od Jindřicha Hulinského 

datovaný Slaný, v červnu 1922. Zde je omyl v charakteristice básně č.2. Neoslavuje zrušení 

nevolnictví, nýbrž propuštění města Slaného z poddanství Clam-Martiniců ( 1794 ). 

Koupí od Marie Brožovské, bytem Pecháčkova ul.7, Praha-Smíchov dne 16. 5.1972.  

II-101/72 

 
 



SX VI A 27 
FX 19. st. 
TX Dějiny 
Pap., XIX. stol., celkem 1368 pp (ale každá kapitola i její část stránkována zvlášť), paginace 

částečně původní, částečně nová, řada prázdných stránek – vinou různorodé paginace 

nepřehledné, rozměry: 39 x 24,5 cm, zcela bez vazby – volné dvoulisty vloženy druhotně do 

černých lepenkových desek odlišného formátu s dvěma tkanicemi, rukopis částečně poškozen 

– pomačkané a ušpiněné stránky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: Stručné dějiny evropských zemí dělené podle určitých časových období a podle 

jednotlivých dobových státních útvarů (např. Itálie a Německo rozčleněny důsledně na 

příslušná území), důraz kladen na střední Evropu, zejména na země Koruny české. 

Pravděpodobně součást rozsáhlejšího díla (rukopis začíná „sedmým obdobím“). Orientace 

značně stížena oddělenou paginací každé části. 

Siebenter Zeitraum von 1519 bis 1648 

Achter Zeitraum von 1648 bis 1789 

Neunter Zeitraum von 1789 bis 1811 

Zehnter Zeitraum von 1812 bis 30ten May 1814 

Eilfter Zeitraum von 30ten May 1814 bis 

Ze staré zásoby 

Přír. č. 2024/81 

Vide: dějiny 
 

VI A 28 

Čechy?, XIX in., pap., ff. 288, vazba dobová 

Anmerkungen zum Leben des Herzogs von Friedland. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 20. 
 

X 1840 
SX VI B 1 (5 A 12) 
FX XVIII/XIX. ll. 195. 22.5 x 37 cm, váz. 
TX Speculum practicum desjenigen styli practici, velcher bey denen hochoberen 
Instanzien im Königreich Böheimb in usu schwebet. 
PX Na konci iniciály: C. K. 
 
X 1841 
SX VI B 2 (5 A 14) 
TX Přepis ochranovského přepisu dvojího díla: Joh. Lasitii De origine et institutis 
Fratrum christianorum, qui sunt in Prussia, Polonia, Boemia et Moravia, 
commentarius. 1568. - De origine et rebus gestis Fratrum Bohemorum ... libri VIII. 
PX Z díla druhého pouze necelé tři knihy. Konec jeho dopsán Palackým, jenž si 
rukopis vypůjčil s baronem Stentzschem na zájezdě do Ochranova 1825 (o tom v 
korespondenci). O předloze Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der 
Böhmischen Brüder I, 77 p. 1. Srv. i F. Hrejsa v ČČM 1916, 352. 
SX – VI B 2 

TX – Lasicii, Joannis: Commentarius de Origine et Institutis fratrum Bohemicorum ab Aõ 

1568. 



PX - Přepis z r. 1828. 

 
X 1842 
SX VI B 3 
FX XVIII/XIX. ll. 180. 23 x 36 cm, váz. 
TX Thom. Ant. Putzlacher. Constitutio Bohemica e conclusis diaetalibus deducta ab 
a. 1590. 
 
X 1843 
SX VI B 4 (4 A 13) 
FX ok. 1735. ll. 40. 22 x 37 cm, vazba pův. 
TX Index k čtyřsvazkovému znění C. J. Kittlitzovy Epitome comitiorum ab a. 722 bis 
incl. 1735. 
 
X 1844 
SX VI B 5 (5 B 10, 145-7) 
FX XVIII.2 str. 689, 503, 672. 22.5 x 37 cm, vaz. pův., 3 sv. 
TX (C. J. Kitlitz. Epitome comitiorum). 
PX Původní název: Verschiedene, theils aus denen Landtagsschlüssen, theils aus 
einigen authoribus angemercte und das Königreich Böheim betreffende Nachrichten 
authore anonymo. Viz č. 1821. 
SX – VI B 5 

TX – Verschiedene theils aus denen Land-Tags Schlüssen, theils aus einigen a[n]thoribus 

angemerckte u. das Köngr. Böheimb betreffende Nachrichten. 

Tom. 3. 

 
X 1845 
SX VI B 6 (7 B 6) 
FX pol. XVIII. ll. 284. 23 x 37.5 cm, vaz. pův. 
TX (Joh. G. Miller von Mühlensdorf). Grana veteris et novae legis Bohemicae. 
PX Přepis tisku z r. 1741. Od l. 247: Formankische Pragmatic de a. 1688, od 257: 
Cridae Ordnung d. d. 4. Dec. a. 1750. 
 
X 1846 
SX VI B 7 (8 A 9) 
FX ok. 1753. ll. 276. 23 x 35.5 cm, váz. 
TX Jos. de Azzoni. Collegia iuridica practica seu expositio praxeos iudiciariae, 
praecipue Bohemicae tam in causis civilibus quam criminalibus compilante D. de 
Azzoni. 
PX Finivit seu potius abrupit hoc opus m. Apr. 1753, dum ad compilationem codicis 
Theresiani Viennam evocatus fuit. Jiný ruk. v knihovně universitní (Truhlář 1225). 
 
X 1847 
SX VI B 8 (4 A 15) 
FX XVIII/XIX. ll. 74 23 x 36.5 cm, váz. 
TX (J. Bartsch). Bohemica 1631/50. 
PX Další svazek ruk. III B 2. Vzadu od l. 60 nalepeny Dobrovského lístky 
staročeskolatinského slovníku. Asi z pozůstalosti Dobrovského. 
PX S přípisky Hankovými 
 



X 1848 
SX VI B 9 
FX 1759. ll. 116. 22.5 x 35 cm, váz. 
TX (Fr. X. comes de Věžník). Historia regni Bohemiae. 
PX Psána arcivévodovi Josefovi (II) r. 1759. Spisovatel jmenován v ex. pražské 
knihovny lobkovické. 
 
X 1849 
SX VI B 10 
FX XIX.1 ll. 9. 22 x 35 cm. 
TX Jos. Sláma. Äusserung des Chrasticer Pfarrers in Betreff der Einführung des 
deutschen Unterrichts in die böhmischen Schulen. 
PX Srv. ruk. VII A 15. Dar J. A. Dundra 14. VI. 1869. 
1835 
 
X 1850 
SX VI B 11 
FX 1881. ll. 29. 22.5 x 35 cm. 
TX Ed. Robert. Jean Amos Comenius et ses idées humanitaires et pédagogiques. 
PX Travail lu 15. Avril 1881 Alger la 16. Section (Pedagogie) de l´association frc. 
pour l´avancement des sciences. Vydala Revue pedagogique 1881/2, v překladě B. 
Pazderníková v Besedě učitelské 1881. O Robertových překladech z Komenského A. 
Frinta v Kalichu X, 1925. Z pozůstalosti Zoubkovy. 
2 exempláře (1 přeložen sem ze sign VIII E 2) 
 
X 1851 
SX VI B 12 (7 A 5, 106) 
FX ok. 1742. ll. 392. 21.5 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Urkundenbuch zur Böhmischem Kirchengeschichte aus Miscellaneen bestehend. 
VX 4. List Řehoře VII. knížeti Vratislavovi z r. 1079. G. Friedrich, Codex diplomaticus 
I, 87. 
VX 8-18. Německý překlad listů kr. Zikmunda a sněmu čáslavského 1421. Originály v 
AČ III, 225, 230, 232, 226. 
VX 21. Extractus ex Thesibus historico-politico-iuridicis de iure civitatum Wenc. Hild 
1746 pag. 47. O knize nesprávně H. Jireček, Život právnický 436, 438. 
VX 24-30. Majestáty Zikmundovy Čechům a Pražanům 1435. Český orig. v AČ III, 
427, 431. 
VX 32-3. Návrhy kostnického koncilu na navrácení Čeců do církve Hardt IV, 1514-9. 
VX 39-52. Akta o kompaktátech 1533-6. Vše v AČ III. 
VX 53. Extractus ex defuncti Jo. F. Hammerschmid Prodromo pag. 334. 
VX 58-60. Majestát kr. Vladislava o víře z 10. VIII. 1495. 
VX 64-6. Instrukce Lva X. legátovi Tomášovi z 20. IX. 1512. 
VX 69-72. Articuli synodales cleri bohemici sub utraque 1539. K. Borový. Akta 
konsistoře podobojí I, 136. Tisk českého znění v knihovně universitní. 
VX 77-82. 32 Articulóv, od theologův vysoké školy lovaňské složených, ... od Karla V. 
potvrzených l. P. 1545. 14. března. Vytištěno nákladem Václava Heydara z Vesce. 
VX 85-121. Augšpurský interim z 15. V. 1548 (německy). 
VX 123-9. Akta Ferdinanda I. o vymáhání kalicha Čechům v Tridentě 27. 6. 1562 a 
14. 2. 1564. 



VX 131-208. Confessio Bohemica evangelica d. i. Böhemische Confession Nürnberg 
1621. Srv. Hrejsa, Česká konfese (1912) 678. 
VX 213-8. Maximiliani II. Asserucation über die böheimische Confession. Srv. t. 237. 
VX 219-21. Pamětní spis poselství arcibiskupa Martina Medka Sixtu V. o stavu 
diecése 1589. Přeložil F. Vacek v ČKD 1908, 318/23. 
VX 223-44. Erzherzogs Mathiae zu Österreich von Reichard Strein von 
Schwartzenau abgefordertes Gutachten in materia successionis zur Cron Böheimb. 
VX 247-345. Akta sněmovního jednání o náboženství 1608/9. 
VX 351-2. Matthiae regis reversales ordinibus datae 1611. Tisky u Zíbrta IV, 2231-6. 
VX 355-8. Krátká, však ale gruntovní správa o vpádu lidu Pasovského válečného do 
měst Pražských ... l. 1611 v auterý den masopustní. Přepsána ze starého 
manuskriptu v Praze 23. ún. 1742. Německy přeložena vyšla v Rieggerově Archiv 
der Geschichte und Statistik II (1793), 491/7. Srov. České Sněmy XV, 1, 1917, 170. 
VX 359-62. Relation von den unvermutheten Einfall in die Prager Städte 1611 d. 14. 
Febr. A0 1611 miles Passaviensis x fuerint perpessi. 
VX 364-7'. Von denen bohemischen Ständen vorgekherte Defension wider den 
erfolgten Einfall des passauschen Volks de a. 1611. Česky v uv. Sněmech 424-7. 
VX 372-3. Attestatum über die befundene Unschuld deren PP. Societatis Jesu. 23. 
Sept. 1611. 
VX 377-82. Odsouzení Václava z Vchynic sněmem 1615. Zíbrt IV, 3032/3. 
VX 384. Extract aus F. Ch. Kevenhillers Annalibus Ferdinandaeis VIII, 941. 
VX 388-92. Bewilligung dem Wentzel von Wchynitz. Wegen Verkauffung der 
Mayneidigen zuvor aus dem Königreich bannisierten Leuth Güter. 18. bř. 1619. 
PX Vložena francouzská adresa Jos. hr. z Vrbna, Nejvyššímu sudímu v Praze. Ze 
Stentzschových. 
 
X 1852 
SX VI B 13 
FX 1856. ll. 17. 21.5 x 36 cm. 
TX Jos. Georg Böhm. Ueber die geographische Breite von Prag. 
PX Vyšlo v Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften V, 10, č. 6. 
 
X 1853 
SX VI B 14 
FX XIX.2 ll. 59. 21 x 34 cm. 
TX Des Joh. Amos Comenius Informatorium der Mutterschule. Aus dem böhm. 
verdeutscht von Jos. Sokol. - F. J. Zoubek. War Comenius Chiliast? 
PX Zoubkova práce je výtah ze studie, vyšlé v ČČM 1885. Ze Zoubkových. 
 
X 1854 
SX VI B 15 
FX ok. 1875. ll. 127. 21 x 35 cm, váz. 
TX Fr. J. Zoubek. J. A. Comenius. 
PX Lebensskizze zur 3. Auflage (totiž překladu Comenius' Grosse Unterrichtslehre, 
jenž vyšel 1875. Zíbrt-Volf V, 18002). Ze Zoubkových. 
 
X 1855 
SX VI B 16 
FX 1863. ll. 25. 21 x 34.5 cm, váz. 



TX Mich. M. Hodža. Pamětní spis soudu o útoku, podniknutém na něho dvěma 
Maďarony 15. května 1863. 
PX Liptau St. Nikolau 2. July 1863. Úvodem k autografu Poznamenania o procese P. 
Augustinya z 6. XI. t. r. Jeho dar t. r. 
 
X 1856 
SX VI B 17 
FX XIX. ll. 136. 21 x 35 cm, váz. 
TX Přepisy listů J. A. Komenského. 
PX Jsou tu epistolarum apographa z ruk. VIII F 23 a Paterova vydání akademického 
(1892) čísla 103, 109, 114, 125, 131, 168, 171, 213, 224, 235 a dedikace na str. 
284/7. 
 
VI B 18 viz st. tisky 43 A 18 
 
X 1857 
SX VI B 19 
FX ok. 1850. ll. 11. 22 x 35.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Fontes et subsidia historiae literaturae Bohemicae. 
PX Názvy se signaturami. Z Šafaříkových. 
 
X 1858 
SX VI B 20 
FX pol. XIX. ll. 34. 22 x 35.5 cm. 
TX P. J. Šafařík. Dobrá zdání a návrhy. 
VX 1-14. Gedanken über die Gleichstellung der Böhmischem und deutschen 
Sprache in den Schulen Böhmens. Mai 1848. 
VX 15-23. Gedanken über die Einrichtung des slavischen Sprachstudiums auf 
preussischen Universitäten. Sr. Excellenz dem kön. preussischen Staatsminister 
Eichhorn überreicht im Mai 1842. Vydal N. Popov, Pisma k M. P. Pogodinu (1879) 
433/42. 
VX 23-34. Německý návrh na zřízení slavistické stolice universitní v Praze. 
 
X 1859 
SX VI B 21 
FX ok. 1850. ll. 16. 22 x 35 cm. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky z M. Kolínovy Antiqua et constans confessio (1574) a Jak. 
Jacobaeovy Idea mutationum (1624). 
Rudolphus II., Romanorum imperátor. M. fol. 7. (Allig. N°-2) 
 
X 1860 
SX VI B 22 
FX 1790. ll. 89. 23 x 34.5 cm, váz. 
TX Inventarium deren in Bržeznizer Bibliothéque befündlichen Büchern von a. 1790. 
PX Z Březnických. 
 
X 1861 
SX VI B 23 
FX XVIII. ll. 63. 22 x 35 cm. 
TX (Boh. Balbinus. Dissertatio apologetica pro lingua slavonica praecipue bohemica.) 



PX Vyd. 1775 F. M. Pelcl. 
SX – VI B 23 

TX – De lingua bohemica 

C.a. 1700 

PX – Vide: Tractatio de lingua bohemica. 

De Regni Bohemiae felici quondam nunc calamitoso statu, ac praecipue de Bohemicae seu 

Slavicae linguae in Bohemia authoritate deque qus abolendae noxiis consiliis, aliisque rebus 

hue spectantibus, brevis sed accurata Tractatio. (Circa 1700) 

 
X 1862 
SX VI B 24 
FX XVIII/XIX. ll. 166. 22 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Genuiner und deutlicher Extract aller k. k. Generalien seit a. 1700 (recte 1600) bis 
a. 1777 (I A-F). 
PX Úplné v ruk. VII A 6. Ex libris J. J. comitis de Wrtby. 
 
X 1863 
SX VI B 25 
FX 1827. ll. 5. 22 x 34.5 cm, váz. 
TX Joannes Borott. Merkwürdiges Verzeichniss der böhmischen Bücher, welche sich 
auf der Rathsbibliothek und in der böhmischen Kirche zu Zittau befinden. 
PX Jako kazatel žitavský napsal tam 15. IV. 1827. Srov. Volf v ČČM 1909, 158. 
 
X 1864 
SX VI B 26 
FX pol. XVIII. str. 227. 135 + rejstřík. 21.5 x 35.5 cm, váz. 
TX (C. J. Kittlitz. Systema status publici et cameralis in regno Bohemiae). 
PX Vydání zkrácené. Z Neuberských. 
 
X 1865 
SX VI B 27 
FX XVII/XVIII. ll. 22. 23 x 36.5 cm. 
TX Manuductio seu generalia principa ad praxim Boemo-Moravicam. 
PX Nedopsáno. Srv. č. 1909. 
SX – VI B 27 

TX – Manuductio seu Generalia principia ad Praxim Boëmo-Moravicam. 

ff. 22 

PX – Něm. 

 
X 1866 
SX VI B 28 
FX pol. XIX. ll. 21. 25 x 36.5 cm, váz. 
TX Notizen über die ständische Verfassung Böhmens. 
PX Srov. ruk. VII A 9. Z Neuberských. 
PX Rukopis otištěn v díle Ant. Okáče, Český sněm a vláda před březnem 1848, 
Praha 1947, jako Přiloha II. na str. 325-360 s opravami podle rukopisu VII A 9. 
SX – VI B 28 

TX – Notizen über die ständische Verfassung Böhmens. 

(XIX. st.), ff. 21 

PX – [Nadepsáno tužkou:] Neuberg. 



 
X 1867 
SX VI B 29 
FX XVII/XVIII. ll. 19. 22.5 x 36 cm. 
TX Car. Fr. Gränitzer de Gräntzenstein. Praxis regni Bohemiae, olim confidenti 
cuidam in otio per partes subinde dictata. Cui author etiam adiunxit modum, qui 
hucusque circa comitia publica regni Bohemiae observatur. 
PX Vyšlo jako Vademecum 1710 (H. Jireček, Život 427). Z Neuberských. 
 
X 1868 
SX VI B 30 
FX pol. XIX. ll. 11. 21.5 x 35 cm. 
TX Právně-statistický přehled pozemkového majetku v zemích českých. 
PX Psáno německy. dar H. Jirečka 10. IV. 1904. 
SX – VI B 30 

TX – Pozemní majetek v Čech, na Mor. a ve Slezku. 

ff. (3)8 

PX – Něm. 

PX – Viz: Úředně zpracovaný přehled atd. 

Úředně zpracovaný přehled právní povahy pozemního majetku v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. 
fol. (3) 8. (Ms. XIX. st.) něm. 
 
X 1869 
SX VI B 31 
FX XVII/XVIII. ll. 115. 20.5 x 33.5 cm. 
TX Joa. Tanner Plsnensis. Epitome historica rerum civitatis Plsnae. Jeho historie 
plzeňská z r. 1680. 
PX Druhé dílo (l. 64-104) se začíná v pol. kap. 43 obležením města 1618 (=ruk. VIII 
D 11 l. 146'). Vyměněno s F. A. Borovským 30. XII. 1904. 
SX – VI B 31 

TX – Pilsma. 

PX – Vide: Tanner J. Epitome. 

 
X 1870 
SX VI B 32 
FX ok. 1780. ll. 6. 21.5 x 35 cm. 
TX Ph. Friebeck. De Hanatis. 
PX Auszug aus den Briefen Abbé´s Philipp Friebeck de dato Olmütz den 7, 10, 13, 
16, 19, u. 22. Dec. 1778 an den Piaristen Max. Schimek nach Wienerisch Neustadt 
geschrieben. Vyd. Č. Zíbrt v Č. lidu XVIII, 8-75, 238-42. Šimkovo pojednání, vydané 
A. L. Schlözerem v jeho Briefwechsel VII (1780), 220-7, označuje na konci J. 
Dobrovský za plagiát. O Friebeckovi Ch. d´Elvert, Hist. Litt.-Geschichte von Mähren 
215. Dar Jiřího Pešice 6. XII. 1828. 
 
X 1871 
SX VI B 33 
FX 1847. str. 524. 22 x 35.5 cm, st. vaz. 
TX J. Pfund. Böhmens Flora. 
PX Censurováno 1847. 
 



X 1872 
SX VI B 34 
FX 1911. ll. 36. 21 x 34 cm. 
TX J. V. Šimák. B. Balbínovy výpisy ze ztraceného rukopisu Pamětí Mik. Dačického z 
Heslova. 
PX Vyšly, pokud jich nemá vydání Rezkovo, ve VČA XXI (1912) 72-6. 
 
X 1873 
SX VI B 35 
FX 1837. str. 86, tab. 2. 22 x 35 cm, váz. 
TX Andr. Preininger. Geognostische Skizze der Umgebungen Prags. 
PX Podepsán A. Kořistka 1856. 
Mit 1 karte u 2 tafeln. )Prag), pg. 87. 
 
X 1874 
SX VI B 36 
TX Jos. Fr. Devoty. Historische Uberlieferungen von der Errichtung der Kuttenberger 
Ganker und Grunter, Kirchen, öffentlichen Kapellen und anderen Stiftsgebäuden ..., 
über die eingepfarrten Ortschaften und da befindliche Kunstwerke ... 
PX Dar autorův 2. VII. 1856. 
 
SX VI B 37 
FX 1918/25 
TX Trojan, B.: Z mých pamětí 
Z mých pamětí. Současné udalosti [!] veřejné i soukromé, národně – politické, rodinné i 

z odborné mé působnosti v létech mého žití 1850 až 1925 inclusive. 

Rkp.; pap.; (Praha a Poděbrady) [psáno:] 1915 – 1925; 3 kap. (úvod + 7 dílů) v 5. sv.; 21 x 34 

cm; 1 r., zběžným, čitelným písmem; p. pl. 

Iní kapitola z mého mládí, mých studií a z pobytu v Americe; o třech odstavcích: Úvod, I. díl, 

II.díl. 

Úvod: z předcházející doby mému narození r. 1848 – 49 dle vyprávění mého otce Dra Prav. 

Trojana. Psáno roku 1915... Str. VI (II. pr.) + 16 + [I] + 2 fot... + 1 promoční oznámení. 

Inc.: „Předmluva k první kapitole mých pamětí.“ 

Expl.: „...a v druhém roce hrozné války světové.]“ 

Iní díl: z dob mého mládí a pokračovacích studií v Praze i v Rakovníku s činností spolkovou, 

zvláště též s reminiscencemi na Tyrše, Smetanu, Zdeňku Havlíčkovou etc. z let 1850 až 1870. 

Psáno roku 1916 v Praze... Str. [II] + IV + [VI] (II pr.) + str. 17 – 194 (80e je pr.) + 12 fot. 

Inc.: „Obsahuje: Stránky – značky. První mé školní vychování...“ 

Expl.: „ 

2hý díl: Můj pobyt a příhody v Americe s prvním seznámením jsoucnosti mého dalšího 

životního oboru v rocích 1870 – 71. Psáno v roce 1917... Str. [IV] (I., II. pr.) + VIII + [II] (II. 

pr.) + 195 494. + 12 fot. 

Inc.: „Obsahuje: Stránky a značky. Tajené přípravy k mému odcestování do Ameriky.“ 

Expl.: (Psáno v Praze a v Poděbradech v letě [!] a na podzimu 1917.) Ing. Bol. Trojan.“ 

IIhá kapitola z mého privátního odborného průbojnictví o dvou dílech: 1ní díl; 2hý díl. 

1ní díl: z dob mé počátečné privátní odborné praxe v Čechách za Václavíka etc. v létech 1871 

– 1877. Psáno v létech 1917 v zimě a z jara 1918 sídlením v Poděbradech. 

Str. [VIII] (II., VII., VIII. pr.) + [VI (VI pr.)] [abec. označeno] + str. 497 – 791 + 6 fot. + 1 

obraz orig. 

Inc.: „Obsahuje: Stránky a značky. Seznámení mé v otcově notar. kanceláři...“ 



Expl.: „(Dodatná poznámka r 1919.)“ 

2hý díl: z dob mého samostatného odborného působení v létech 1877 – 1884. Psáno v létech 

1918 a 1919 v Poděbradech a v Praze. Str. [XXX] (30. pr.) + str. 791 – 1323 + [I. pr.]. 

Inc.: „Obsahuje: Stránky s značky. Přesídlení trvalé do Prahy...“ 

Expl.: „Dopsáno na konci roku 1919. Ing. Bol. Trojan.“ 

IIItí kapitola z mého úředního odborného akt. působení o třech dílech...: 1. díl; 2. díl; 3. díl. 

1.ní díl: v počátcích mé úřední činnosti od založení úř. odb. instituce v prvém desítiletí trvání 

1884 až incl. 1894. Psáno v roce 1919 na podzim na podzim a přes zimu v Praze. Str. [XXIV] 

(II., XXII, XXIII, XXIV je pr.) + str. j. – 538 (+[1] ad p. 80.) + 7 fot. 

Inc.: „Obsahuje: Stránky a značky. Opětovný stručný přehled příprav...“ 

Expl.: „...zásadně nezúčastnil. - -„ 

2hý díl: ve druhém období téže úř. odb. instituce po ustálenějším rozdělení okruhových 

referátů r. 1895 až 1907. Psáno v roce 1920 z jara a přes léto v Praze. Str. XXIII (II. je pr.) + 

([II] + str. 539 – 1109 + [III pr.] + 1 vlep. dop. + 4 fot. 

Inc.: „Obsahuje: Stránky a značky. Mé projekty...“ 

Expl.: „Tedy zcela dle mého „hodnostního odhadu. - - 

3tí díl: v pětadvaceti = a třicetiletí téže úřední istituce až po dobu mého vstoupení do výslužby 

– roky 1907 až incl. 1917. Psáno v podzimu a přes zimu r. 1920 a v lednu v Praze. Str. 

[XXXI] (II., XXX., XXXI. je pr.) + str. 1113 – 1700 + [1] ad p. 1114 + 1 vlep. dop. + 14 fot. 

Inc.: „Obsahuje: Stránky a značky. Povšechné o dočasném utváření se...“ 

Expl.: „Odejíti na odpočinek pracně [korrig] vysloužený.“ 

Připojeny všeobecné úvody k celku i kapitoláru. Úvody a rejstříky jsou namnoze abecedně 

pojmenovány. Vlepovány tu a tam dodatkové poznámky. Na rubech titulních listů jsou 

připsány  dedikace jednotlivých částí. 

D. 1118.25. 
 

 
SX VI B 38 
FX 1911 
TX Rozsudek c. k. zem. soudu trest., Praha 
Rozsudek (C. k. zemského soudu trestního v Praze, odd. IV.) Jménem Jeho Veličenstva 

cisaře. 

1 C. k. zemský soud trestní v Praze, odd.: IV nalezl x 109 v Praze, dne 8. června 1911. Kursch 

mp., Halsa mp., zapisovatel. 

Strojopis; pap.; 1911; ff. 56; 34 x 21 cm; lat.; neváz. Původní pagunace. Ověřený opis na str. 

109 „Souhlasí s prvopisem doslovně. Kancelář. C. k. zemský co trestní soud v Praze, IV. 

odělení dne 10. července 1911. Klíma c. k. oficial” a razítko s českoněmeckým textem. Na 

titul. listě označení Vr IV 4839/18/207 a pérem připsáno 11/7 1911 7469. Skutková podstata 

odsouzených anarchistů Vlastimila Borka, Bedřicha Sojky, Vítězslava Herlasa a Arnošta 

Hoffmanna se zakládá hlavně na jejich článcích v časopisech Proletář, Zádruha a Mladý 

průkopník. 

Koupí v ant. Kniha, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 5, dne 20. prosince 1966. 

11351/65 

 
SX VI B 39 
FX 18. st. 
TX Königs. Böhm. deutsche Landesordnung. 
Konigreichs Behemb deutsche Lanndsordnung. 

Pap., XVIII1. stol., (na hřbetě datace 1705), 11 ff + 734 pp (po str. 674 paginace původní), 

rozměry: 31 x 21 cm, vazba původní, pergamenová, bílá, zdobená slepotiskem (ornamenty 



v pásech, hlavičky v medailonech, poprsí osob, na přední desce vlevo dole a vpravo nahoře 

vyraženo datum 1555), na přední i zadní desce zářezy po původním uzavírání na tkanice (nyní 

tkanice zcela chybí), hřbet zpevněn 6 provazci, na hřbetě nápis – prakticky nečitelný a datum 

1705 a přeškrtnutá signatura 33., červená ořízka. 

Na předním přídeští graficky provedené exlibris s legendou Lex est non poena mori. 

Písmo: kurent, nadpisy kreslenou novogotickou minuskulou 

Německy 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku Petra Sturby (= Štěrby) z roku 1604 Beheimische Landordnung sapt 

erneuireten reformierten Articuln... (oproti tisku pravopisné rozdíly). Jde o německý překlad 

Zřízení zemského království českého (1564) – viz Jireček: Codex iuris bohemici IV, 1, str. 

497 – 687. Rukopis má na začátku rejstřík a pak předmluvu Wolfa z Vřesovic, u tisku je sled 

opačný, rukopis má navíc vlastní podrobný abecední rejstřík (ten tisk vůbec nemá) 

Incipit: fol. 10a: Dem Allerdurchleuchtigisten vnd Grossmechtigisten Vnüberwindlichisten 

Fürsten vnd Herrn Maxmiliano Römischen Keyser... 

Explicit: p. 674: ...dieser Reformation gehenn vnd demselben nach soll sich einer gegen dem 

anden verhalten. Ende. 

Papír porušen působením inkoustu, v pravém dolním okraji skvrnitý. 

Přír. č. 1715/80 

Koupě – v roce 1979 od Jana Uilskiho, Londýnská 62, Praha 2 

 
SX VI B 40 
FX 1936 
TX Seznam knih z Purkyňovy knihovny. 
Seznam knih z Purkyňovy knihovny. 

Pap., 1936 (datace na fol. 226), 226 ff (foliace původní), psáno jen po jedné straně listu, 29,5 

x 21 cm, zcela bez vazby – volné kancelářské papíry, vloženy do papírových desek se štítkem 

s nápisem: Oční; Podání a přípisy za rok 1934. 

Papír částečně pomačkán a ušpiněn 

Převážně německy, jednotlivé tituly ovšem uvedeny v příslušné řeči, naučná literatura 

převážně německá 

Strojopis 

Bez výzdoby 

Obsah: seznam knih z Purkyňovy pozůstalosti – beletrie i naučná literatura, rozdělení podle 

jednotlivých vědních oborů, v každém oddíle abecední řazení 

str. 1 – 3 Theologie 

str. 3 – 18 Philosophie 

str. 19 – 28 Geschichte 

str. 29 – 31 Geographie 

str. 32 – 38 Slavica. Russisch 

str. 38 – 47 Polnisch 

str. 48 – 50 Illirisch 

str. 51 Wendisch 

str. 52 – 65 Böhmisch 

str. 66 – 72 Deutsche Literatur 

str. 73 – 74 Literatur in anderen Sprachen 

str. 75 – 83 Linguistik 

str. 84 – 89 Astronomie, Mathematik 

str. 89 – 92 Technologie und Naturwissenschaften im Allgemein 

str. 93 – 95 Physik 



str. 96 – 99 Chemie 

str. 100 – 103 Mineralogie und Geologie 

str. 104 – 108 Botanik 

str. 109 – 129 Zoologie 

str. 130 – 148 Anatomie, Physiologie, Entwicklungsgeschichte des Menschen 

str. 149 – 161 Anatomie, Physiologie, Entwicklungsgeschichte des Menschen, II. Abteilung 

str. 162 – 172 Medizin 

str. 173 – 192 Medizin, II. Abtheilung 

str. 193 – 205 Medizin, III. Abtheilung 

str. 206 Bibliographie 

str. 207 – 212 Zeitschriften und Gesellschaftsschriften 

str 213 – 224 Nachtrag – Varia 

celkem uvedeno 5512 titulů – oceněny na 1485, 15 zlatých, na str. 224 – 225 uvedena a 

oceněna i ostatní pozůstalost, na str. 226 uvedena datace a autoři – D. E. Hykešová a J. 

Reřábek 

Přír. č. II-2018/81 

Dar – doc. dr. Josef Beneš, FF UK, Praha 5 – Radlice, Výmolova 169 

Vide: Seznam knih 

 
SX VI B 41 
FX 1882 
TX Seznam došlých spisů. 
Seznam došlých spisů. 

Pap., 1882 (datace průběžná), 39 ff (foliace nová), 29,5 x 23 cm, vazba papírová, měkká, 

hřbet zpevněn plátnem. 

Staré signatury a vlastnické zápisy: na přídeští nalepen štítek se signaturou 97.C.1., na 

předsádce tužkou B/608, na fol. 1a razítko Jan hrabě Harrach. 

Německy a česky 

Kurent a humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: Seznam spisů došlých k českému zemskému sněmu od 25. 9. 1882 do 21. 10. 1882. 

Rukopis je psán paralelně v německé a české verzi. 

Přír. č. II-4306/83 

Ze staré zásoby (původně z majetku Jana hraběte Harracha ?) 

Vide: Seznam došlých spisů 

 
SX VI B 42 
FX 1883 
TX Seznam čsdkému sněmu 
Seznam došlých spisů. 

Pap., 1883 (datace průbežná), 70 ff (foliace nová), 29,5 x 22,5 cm, Vazba papírová, měkká, 

hřbet zpevněn plátnem. 

Vazba je poněkud potrhaná. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na přídeští nalepen štítek se signaturou 91.C.1., na 

předsádce tužkou A/1071, na fol. 1a razítko Jan hrabě Harrach. 

Německy a česky 

Písmo: Kurent a humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: Seznam spisů došlých k českému zemskému sněmu od 4. 7. 1883 do 9. 8. 1883. 

Rukopis je psán paralelně v německé a české verzi. 



Přír. č. II-4307/83 

Ze staré zásoby (původně z majetku Jana hraběte Harracha ?). 

Vide: Seznam došlých spisů 

 

 
SX VI B 43 
FX 1880 
TX Český sněm. Denní pořádek 
Denní pořádek. 

Pap., 1880 (datace průběžná), 18 ff (foliace nová), 29 x 23 cm, vazba papírová, měkká, hřbet 

zpevněn plátnem. 

Vazba poněkud potrhaná. 

Staré signatury a vlastnické zápisy: na přídeští vlepen štítek s přeškrtnutou signaturou 91.C.1., 

na předsádce tužkou B/581, na fol. 1a razítko Jan hrabě Harrach. 

Česky a německy 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: Denní pořádek jednotlivých zasedání českého zemského sněmu od 9. 6. 1880 do 10. 7. 

1880. Zprávy jsou podávány paralelně v české a německé verzi. 

Přír. č. II-4308/83 

Ze staré zásoby (původně z majetku Jana hraběte Harracha ?) 

Vide: sněm, český zemský 

 
SX VI B 44 
FX 1883 
TX Český sněm. Sedění sněmu. 
Sedění sněmu. Denní pořádek. Presidiální sdělení. Zprávy o volbách. 

Pap., 1883 (datace průběžná), 18 ff (foliace nová), 29 x 23 cm, vazba papírová, měkká, hřbet 

zpevněn plátnem. 

Staré signatura a vlastnické zápisy: na přídeští vlepen štítek se signaturou 91.C.1., na 

předsádce tužkou B/582, na fol. 1a razítko Jan hrabě Harrach. 

Česky a německy 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: Denní pořádek jednotlivých zasedání českého zemského sněmu od 5. 7. 1883 do 4. 8. 

1883. Zprávy  podávány paralelně v české a německé verzi. 

Přír. č. II-4309/83 

Ze staré zásoby (původně z majetku Jana hraběte Harracha ?) 

Vide: sněm, český zemský 

 
 
X 1875 
SX VI C 1 (4 A 12, 112) 
FX 1723. ll. 12. str. 566. 22 x 35.5 cm, vaz. pův. 
TX (Maur. Vogt). Tilia Plassensis seu ... coenobii ... de Plass brevis historia ... Abbati 
Eugenio Titul ... compilat, explicat et dedicat coenobii euisdem devotus conventus. 
Descripta a F. Emgelberto, loci professo. 
PX Část III (1615/1729) vyd. z ruk. oseckého A. Podlaha ve Sbírce pramenů 
církevních dějin českých IV (1909), 1-118, listinné přílohy většinou B. Scheinpfulg c 
MVGDB XII (1874), 55 a d. Dar kraj. komisaře Jos. Wagnera 2. II. 1825. 



PX Nenapsal M. Vogt, ale J. M. Pelikán (dle sdělění badatele dr. čechury), 2 
zbývající rkp. jsou o OA v Litoměřicích. 
SX – VI C 1 

TX – Plass. 

PX – Vide: Tilia. Jahn VI D 25. 

 
X 1876 
SX VI C 2 
FX XVIII. str. 803. 22 x 35.5 cm, vaz. pův. 
TX C. J. K(itlitz). Appendix ad codicem Ferdinandeo-, Leopoldino- Josephino-
Carolinum dni de Weingarten. 
PX Podrobně Zíbrt II, 712. 
 
X 1877 
SX VI C 3 
FX ok. 1740. str. 906. 22 x 35.5 cm, vazba pův. 
TX (C. Jos. Kitlitz). Epitomes comitiorum tomus I. (et II). 
PX Přepracované a po r. 1741 prodloužené vydání díla, zachovaného v ruk. VI A 3, o 
28 hlavách. (O něm Riegger, Materialien zur Statistik XI, 2, 28-9.) Na hřbetě: Epitome 
rerum bohemicarum collectore D. Gütlitz. Vazba jako ve sbírce I C 1. 
 
X 1878 
SX VI C 4 
FX XVIII.2 ll. 548. 21.5 x 34.5 cm, vaz. pův. 
TX Thadd. Peithner. Einleitung in des heil. röm. Reiches, Erzherzogthums 
Oesterreich und Königreich Böheim Staats- dann gemeine Bergrechte neben einer 
Sammlung deren alt und neuen böhmisch, mährisch und schlesischen Berggesetzen. 
Anderter Theil. 
PX Ex bibliotheca authoris. S ex libris mikulovských piaristů. Dar účet. rady Jos. 
Schürera 21. X. 1875. 
SX – VI C 4 

TX – Peithner Thaddaeus: Einleitung in des Her[ogthum]s Österreich u. Köngr. Böheim Staats= dann Gemeine 

Berg Rechte nehen einer Samlung deren Alt= u. Ue[..]en Böhmisch= Mähr. u. Schles. Berg Gesätzen. Anderter 

Theil. 

Prag  

PX – Ex bibliotheca authoris. 

 
X 1879 
SX VI C 5 
FX pol. XVIII. str. 629. 22 x 34 cm, vaz. pův. 
TX (Magn. Ziegelbauer). Bibliotheca Bohemica, in qua notitia traditur authorum, qui 
scripsere de rebus Bohemicis. II. (a P usque ad Z). 
PX Autorství plyne ze str. 589. Na tit. l. rukou souč.: I. tomus non invenitur in 
bibliotheca Nicol(sburgensi). Z pozůstalosti M. A. Voigtovy (Riegger, Materialien zur 
Statistik I, 41, Jireček II, 329). Dar účetního rady Jos. Schürera z Vídně 21. X. 1875. 
Prvý díl v brněnském museu Františkově č. 557. 
 
X 1880 
SX VI C 6 
FX XVIII/XIX. ll. 100. 22.5 x 35 cm, váz. 
TX Německý překlad Výkladu Ondřeje z Dubé, knihy starého pána z Rožmberka a 
Majestatis Carolinae. 



PX Z třeboňského ruk. č. 64 (dnes B 2). Pracováno podle informací Dobrovského (l. 
61). Ze Stentzschových. 
PX Srv. Ondř. z Dubé: Práva zem. čes. (ed. fr. Čáda) 1930, str. 103. (Gr.) 
 
X 1881 
SX VI C 7 (6 A 11, 172) 
FX pol. XVIII. str. 425. 21.5 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Carolinus cum eiusdem continuationibus (Iac. de 
Weigarten) .. ad normam codicis Austriaci (Fr. Ant. de Quarient) synoptice 
compilatus. 
PX Na hřbetě rukou souč.: J. G. A. 
 
X 1882 
SX VI C 8 
FX XVIII. ll. 217. 21 x 35 cm, váz. 
TX Böhmische Rebelionsbeschreibung a. 1618. 
VX 1-40. (Jar. Martinic). Zpráva o defenstraci (=ruk. VI G 2). 
VX 41-51. Die Execution oder Belohnung deren böhm. Herren, welche wieder J. K. 
M. Ferdinandum II. den Pfaltzgrafen ... gekrönt. Gefährliche Dinge vorzunehmen 
gerathet nicht so leicht ... wie solches nachfolgender Bericht ausfindig machen wirdt 
x welchen todt er gantz geduldig ausgestunden. 
VX 52-156. Sententiae in causa cinfiscationis publicatae (1622/5). Erstlich ist zwar zu 
wissen nöthig x Hans Gerstorf absolutus. Totéž dílo v č. 1883. 
VX 157-88. Jar. Sesyma Raschin. Gründlicher und wahrhafter Bericht. Zíbrt V, 
13273. 
VX 189-208. Des weldberufenen k. generalissimi (Albr.) von Waldtstein ... a. 1634 
erfolgter Untergang. Tamtéž 1311-24. 
VX 209-17. Extract auss den Confiscations-protocoll de a. 1548 (necelé). 
 
X 1883 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX VI C 9 (6 A 22) 
FX XVII.1 ll. 89. 21.5 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Rozsudky konfiskační komise císařské 1622-6. 
FX Název: Sententiae in causa confiscationis publicatae, německy. Od l. 79 
Verzaichnus deren Rebellen, so durch offentliches Urtheil bey Criminal-Proces 
condemniret worden d. 14. May a. 1621. Kniha účastnivšího se úředníka (l. 79). Srov. 
T. Bílek, dějiny konfiskací LXX. 
 
X 1884 
SX VI C 10 
FX XVIII. str. 460. 21.5 x 34.5 cm, vaz. pův. 
TX Německý sborník c. k. reskriptů z let 1718-43. 
 
X 1889 
SX VI C 11 
FX XVIII. str. 705. 21.5 x 34.5 cm, vaz. pův. 
TX Extractus aus den teutschen Gutachten-buch de a. 1738-41. 
PX Další v ruk. VII B 6. 
 
X 1890 



SX VI C 12 (24 G 14) 
FX poč. XIX. str. 159. 25 x 31 cm. 
TX Fr. Müller: Acta litteraria medica Bohemiae. I. 
PX Dějiny lékařské literatury, dar bratra autorova (+ 1823) Václava M., měšťanosty v 
Čelakovicích, 9. X. 1835. 
SX – VI C 12 

TX – Acta li[t]eraria medica Bohemiae additis sparsim notis edidit Müller Franciscus. 

 
X 1891 
SX VI C 13 (7 A 10, 718) 
FX XVIII. str. 521. 22 x 34 cm, vaz. pův. 
TX Generalia ac specialia principia ad praxim iuridicam una cum ... explicatione 
advocatorum, cautelis, Formular-libellis et Exemplarinstrumentis tam quoad 
superiores quam inferiores in incl. regno Bohemiae necnon march. Moraviae et princ. 
Silesiae reperibiles instantias spectantia. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 1892 
SX VI C 14 
FX XVIII. str. 607. 21.5 x 34.5 cm, vaz. pův. 
TX Speculum practicum. 
PX Totéž dílo jako v ruk. VI B 1. 
 
X 1893 
SX VI C 15 (24 C 13) 
FX XVII. ll. 80. 21 x 33.5 cm, váz. 
TX Dubia ... der verneuerten königl. Mährischen Landesordunung. - K. K. 
Resolutionen auf vorgehende ... Dubia (z 12. říj. 1638). 
PX Srov. Jos. Kalousek, České státní právo2 458 p. 2. Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 1894 
SX VI C 16 
FX pol. XIX. ll. 36. 21 x 33.5 cm, váz. 
TX Fr. Al. Wacek. Geschichte der Dynasten von Welisch. 
PX (J. A. Dundrův) přepis ruk. VII A 23. 
 
X 1895 
SX VI C 17 (5 C 6) 
FX 1722. ll. 423. 21 x 33 cm, váz. 
TX (J. Kr.) Borscheck. (Declaratoriae, pragmaticae sanctiones und andere 
Documenta für das Markgraftum Mähren). 
PX Po vzoru Weingartenova Kodexu. Wien d. 13. Julii 1722. O Bořkovi Jos. Pekař v 
ČČH 1914, 330. 
 
X 1896 
SX VI C 18 
FX 1729. str. 58. 22 x 34 cm, váz. 
TX Ausführliche Deduction wie und was Gestalt Ihro Röm. Kais. Majestät denen 
Königen zu Böheimb über alle ... um Prag gelegene Weingärten ... das Bergrecht ... 



gabühret und hierüber das kön. Weinbergamt zu Prag in puncto iurisdictionis 
berechtiget seye. 
PX Ex libro relationum N. 4. des k. Weinbergamtes. Actum ... Pragae 9. Aug. 1729. 
Dar F. Palackého 26. XII. 1841. 
 
X 1897 
SX VI C 19 
FX 1740. ll. 134. 21 x 33.5 cm, váz. 
TX Ausweis der in dem Herzogthumb Schlesien gegen die übrigen königlichen 
Böhmischen und österreichischen Erbländer fürwaltenden Praegravation undt 
anderweither Gravaminum. 
PX Na desce: Mein Christoph Anton von Beer. Koupeno 12. IV. 1896. 
PX Rukopisu použil Milan Šmerda k článku Slaski import zboza w roku 1736/37 v 
Sobótce, roč. 1971, č. 2. (?) 
 
X 1898 
SX VI C 20 
FX 1847. ll. 43. 21.5 x 34.5 cm, váz. 
TX J. Falk. Die Grundsteueverfassung in Böhmen von der ältesten bis auf die 
gegenwärtige Zeit. 
PX Autor je c. k. rada a stavovský ředitel kanceláře. Z Neuberských. 
 
X 1899 
SX VI C 21 
FX 1847. ll. 85. 21 x 34 cm, váz. 
TX Wilh. Killian. Katalog seiner Münzsammlung. 
PX Autor byl vrchní pokladní důstojník. Z Neuberských. 
Sammlung von böhm. Münzen u. Medaillen. 
Prag, April 
 
X 1900 
SX VI C 22 
FX XIX.2 ll. 4. 21 x 35 cm. 
TX Jos. Jireček. Výpisky k životopisu P. Žídka. 
PX Dar K. Jirečka z otcovy pozůstalosti 13. I. 1896. 
 
X 1901 
SX VI C 23 
FX XIX.1 ll. 12. 23 x 34.5 cm. 
TX Přepis tisku: Heinr. Christian Lemker. Historische Nachricht von Unterdrukkung 
der evangelisch-lutherischen Religion in der Herrschaft Nikolsburg in Mähren. (Vyšel 
1748.) 
SX – VI C 23 

TX – Historische Nachricnt von Unterdrukkung der evangelisch Lutherischen Religion in der 

Herrschaft Nikolsburg in Mähren. Aus glaubwürdig geschriebenen Urkunden mitgetheilt von 

Heinr. Chr. Lemker. 

ff. 12 

PX – Ms. něm. 

SX – VI C 23 

TX – Nikolsburg im Mähren. Unterdrückg der evang. Luther. Religion. Von Lemker. 



PX – Vide: Nachricht. 

SX – VI C 23 

TX – Lemker, Heinr. Chr.: Histor. Nachricht von Unterdrukkung der evangel. Lutherischen 

Religion in d. Herrsch. Nikolsburg. 

ff. 12 

PX – německý opis 

 
X 1902 
SX VI C 24 
FX 1909. ll. 4. 22 x 35 cm, v deskách. 
TX Přepis tisku Copia de una carta escrita en Viena a dos de Março 1634. 
PX O vraždě Valdštejnově. Zíbrt-Volf V, 13115. 
SX – VI C 24 

TX – de la Llana Juan 

PX – Vide: Copia de una carta escripta en Viena a dos de Marco 1634. Caragoşa. 

 
X 1903 
SX VI C 25 
FX 1849. ll. 6. 21 x 34 cm. 
TX Joh. Kollár. Rede gehalten 21. Mai 1849 bei Eröffnung der Vorlesungen über 
slavische Archaeologie. 
 
VI C 26 
Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus-cum ejusdem Continuationibus 
et locupleti appendice annexisque hinc inde Sanctionibus Pragmaticalibus Ducatus 
Silesiae ad normam Codicis Austriaci Synoptice compilatus a Carolo Josepho Kitlitz. 
2a Das jenige fürtreffliche Werck, welches A0 1704 x 249b entschieden werden sollen. Cod. 

pag: 732. N0 752. 

Rkp.; pap.; ll. 263; po 1748; 22 x 35 cm; kurs.; t. F. 2a – b předmluva An den hochgeneigten 

Lesser. Za textem na f. 250a  - 263b Index Codicis Bohemici ad Normam Codicis Austriaci 

Compilati. Na přídeští Nescia mens hominum fati fortisque futurae Et servare modum rebus 

sublata secundis Andreas Kempler scribebat D. Matthiae Uchesaeo. Suppliciter d[omi]n[u]m 

timuisse potissima laus est. Pulchrius hoc nemo speret habere decus. Optima quaeque dies 

miseris mortalibus egris prima fugit, subeunt morbi tristisque senectus. Opakuje se 

Suppliciter... decus. Níže Ex libris Andreae Fromm Junioris a na f.2a Málek. Rukopisné dílo 

významného právníka a statistika Karla Josefa Kitlitze z Ehrenbergu (1689 – 1753), které na 

rozdíl od kodeksu Weingartenova z let 1701, resp. 1719 obsahuje daší nařízení a reskripty 

z let 1701 – 1748. 

Převzato z konfiskovaného německého majetku 22. září 1951. 

4471/51 

 
SX VI C 27 
FX 1528/88 
TX Stadtbuch města Frankensteinu v Kladsku. 

1a Nach Christi geburtt tawsent funff hundert und ym 29 iare x 68b Paul Konler 1 marca 

czynse, 1 marca auff walpurgis und 1 marca auff michaelis. 

Rkp.; perg.; ll. 68; 1528-88; 24,3x33 cm; frakt.; kurs.; pův. kž. jsou zde zapisovány majetkové 

přesuny (koupě a prodeje domů) v městě Frankensteinu v Kladsku v době kdy patřilo nejprve 

knížatům minstrberským, potomkům krále Jiřího z Poděbrad, a pak od r. 1569 přímo české 

koruně. F 1a německý záznam o tom, že do knihy se počalo zapisovat 8. ledna 1529. Níže 



český zápis „Letha Tisiczeho Vho XXXII [1532] w ten patek po Swate Markethie raczyl se 

mmi knizie geho milost poczet uczyniti, czoz mi kdy raczyl wydati na Summu II f C ss. 

missenskych y zaczyl mi na to wydati LXXXVII ss. missenskych XVII grossů slezskych. 

Item letha XXXIII [1533] przyial sem od geho milosti XVIII ss. missenskych XX ss. grossů.“ 

Na f. 2b záznam, Abschrift vom pfeyler yhm Closter [dominikánský] o husitském vpádu do 

Slezska v r. 1428 a o sjezdu králů uherského, českého a polského před Vratislaví v r. 1474. 

Běžné zápisy končí na f. 65b. Na témž listě seznam Schuester Eldiesten a Schneider 

Eldiesten. Na f. 66a seznam členů městské rady z let 1588-1614 rukou notáře a měst. písaře 

Henricha Schindlera, na f. 67a Schatsung všech knížectví a měst. ve Slezsku, f. 67b seznam 

volenců do městské rady v r. 1573 a f. 68 a-b jsou opět zápisy finančního rázu (dluh, platy) z 

let 1538-42. Na předním přídeští zápis o jakési městské stavbě v r. 1561 a rukou již 

zmíněného měst. písaře Henricha Schindlera poznámky o stavbách a českém povstání z let 

1618/20. Na zadní přídeští záznam plátů varhaníkovi a učiteli. Renesanční desky prkénkové 

koží potažené s talčenou bohatou výzdobou, mosazným kováním a dvěma sponami. Na přední 

desce vytlačeny ve čtyřech rozích obdélníku znaku český lev, slezská orlice, pravděpodobně 

městský znakVratislavi sv. jan a znak s dvojitým W. V daslších obdélnících nápis Stadtbuch 

An D. MXXVIII [1528]. Lit.: Kopietz: Kirgengeschichte des Fürstentums Münsterberg… 

Frankenstein 1885. 

Koupeno od firmy Orbis v Praze I, Karlova ul. 2, 29. srpna 1951. 

4379/51 
 
SX VI C 28 
FX 1718 
TX Libellus Supplex ad Sanst. Trinitatem Religiosi Societatis Jesu. 

1b Deus Trine, Deus Unus x 72a Ne aeternum priver te. 

Rkp.; pap.; po 1718; ff. 79; 35x20,5 cm; got. kurz., s notací; pkž. Posledních 7 listů 

prázdných. Vedle latinských písní obsahuje na f. 16a, 61b-62a, 70-71a písně české, resp. 

poslední z nich makaronskou česko-latinskou. O autoru rukopisu možno říci že byl 

obdivovatelem vojevůdce Eugena Savojského, k jehož poctě je zde několik písní, dále, že to 

byl podle různých známek Moravan, neboť v písni na f. 60b-61a se mluví o Vranově u Brna 

s pulánským klášterem a mariánským poutním chrámem. Autorem písně o Vranovu věnované 

provinciálu paulán. řádu P. Dominiku Loiperovi na Vranově je P. W. Majer a datuje ji r. 

1718. To je časový termín vzniku rukopisu. POdle písma je možno pokládat Majera 

pravděpodobně i za autora nebo alespoň písaře i dalších písní. Na předním přídeští rukopiu 

tužkou záznam „Sychrov 193“. 

Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků knihovny 

Nár. musea 3. března 1960. 

1702/60 
 
SX VI C 29 
FX 1777 
TX Strahl, F. A.: Beschreibung der bisher unbekannt. böhm. Bibeln, welche in der 

herrlichen Büchersammlung S. Excellenz des Hochwürdigsten Hoch-und Wohlgebohrnen 

Herrn Herrn Emmanuel Ernst Bischof zu Leitmeritz, des Heil: Röm Reichs Grafen von 

Waldstein zum Nutzen Ihres Hochwichtigen Hirten-Amtes aubehalten sind. Ausgefertiget von 

Franz Ambros Strahl, Domherrn der Cathedralkirche bey dem Heil: Stephan und Dechant bey 

Allerheiligen in Leitmeritz 1777. Mit Genehmhaltung der kais: königl : Censur. 

2a Schreiben Eines Freunds an mich x 177b Texts, wie dort anzutreffen ist. 

Rkp.; pap.; 1777; ff. 177; 34x32 cm; got. kurz.; t. Popis českých biblí z knihovny známého 

milovníka věd, litoměřického biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna (1760-1789). Exemplář 



připravený Strahlem k tisku, jak svědší na f. 177b poznámky cenzury „Admitto P. J. Chmel, 

Imprimatur Fischer“. Zdá se však, že k vydání z neznámých důvodů nedošlo. Rukopis býval 

v klášterní knihovně v Břevnově se sign. H 15 na obalovém listu. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 27. 

listopadu 1962. 

11151-62 
 
X 1904 
SX VI D 1 
FX 1841. ll. 8. 21.5 x 33 cm, váz. 
TX V. von Orlisar. Beschreibung eines Doppeldamast-Gewebes 1841 ... besonders 
angefertigt ... für S. Exc. Fr. Ant. Grafen v. Kolowrat-Liebsteinsky von Ernst Schiffner, 
Damastfabricant in Neuschönau bei Warnsdorf. 
SX – VI D 1 

TX – V. V. Orlisar’s Beschreibung eines superfeinen Doppeldamast-Gewebes. 1841 besonders angefertigt auf 

gn. Befehl des Hochg. H. Franz Anton Grafen v. Kolowrat Liebsteinsky, von Ernst Schiffner, Damastfabricant in 

Neuschönau bei Warnsdorf. 

ff. 7 

 
X 1905 
SX VI D 2 (2 G 33) 
FX 1739. str. 310. 20.5 x 31.5 cm, váz. 
TX Rosenbergische Kronik (von Wenzel Georg Augustin Neradio Zderadsky zusamb 
getragen, in eine rechte Ordnung durch 15. Capitel gebracht, an vielen Orthen 
gebessert, vermehret und ergänzet. 
PX Autograf (408) díla, jež po str. 372 vydal 1897 M. Klimesch s mylným názvem 
Norbert Heermanns Rosenbergsche Chronik. Srov. F. Mareš v ČČM 1899, 221 a d. 
Jeť to překlad kroniky Březanovy, užívaný již Balbínem. Na str. 411-4 Šimona 
Lomnického z Budče báseň na smrt Petra Voka z Rožmberka: Ó rytieři 
Rožumberský. 
 
X 1906 
SX VI D 3 (2 D 19) 
FX 1822. ll. 2, obr. 48. 22.5 x 31.5 cm, váz. 
TX Lud. Krones. Nákresy obrazů českých králů z hazmburského rukopisu 
vídeňského. 
PX Vložen článek Legis-Glückseligův o obrazech z r. 1854 (Zíbrt II, 4577 a d.). 
 
VI D 4 - Bericht u. Gutachten (král. české komory) přeloženo na sign. VII C 24 
 
X 1907 
SX VI D 5 
FX XVI/XVII. ll. 57. 20.5 x 32 cm, váz. 
TX Německý překlad Práv městských P. Kr. z Koldína. 
 
X 1908 
SX VI D 6 (5 C 14) 
FX XVII.2 ll. 46. 19 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník církevních aktů. 
VX 9-17'. Aufsatz, wiets bey meinen Güttern am geistlichen Sachen gehalten werden 
solle. Instrukce o 38 čl. 



VX 18-32. Fundation der H. Jesuiten zu Commothau a. 1591. Lat. zakládací listina 
Jiřího z Lobkovic. 
VX 33-46. Zakládací listiny Jana Adama Hrzána z Harasova v městě Jirkově 
(Görkau) se dvojím aktem městským z let 1660-70. 
PX Záznam na desce, perg. to zlomku lat. knihy Esther: zu N. 24 in Archiv gehörig, 
vztahuje se asi na městskou knihovnu jirkovskou. Dar chomutovského gymn. prof. L. 
Görlicha 23. IV. 1836. 
 
X 1909 
SX VI D 7 (24 E 14) 
FX poč. XVIII. ll. 56. 21 x 32 cm. váz. 
TX Manuductio seu generalia (principa) ad praxim praecipue Boemo-Moravicam. 
SX – VI D 7 

TX – Manuductio ∫eu Generalia ad praxim praecipuc Boëmo-Moravicam. 

 
X 1910 
SX VI D 8 (179) 
FX XVIII.2 str. 174, 351. 26 x 31.5 cm, vaz. st. 
TX Ludw. Ferd. Ritter von Heyssler und Adelshofen. Německý překlad českého 
převodu Zrcadla švábského z 1538. 
PX O předloze H. Jireček 342. Srov. ruk. VI. A 6. 
SX – VI D 8 

TX – *Mannsrecht (Lehnsrecht) überseht aus dem Böhmischen (gedr. 1538 zu Olmüz) vom 

Ludw. Fred. Ritter von Mei∫sler und Adelshofen. 

sec. XIX.  

 
X 1911 
SX VI D 9 (5 A 14) 
FX XVIII.1 ll. 148. 20 x 31 cm, pův. vaz. 
TX Přepis 2. vyd. Komenského Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae z r. 
1648. 
PX Na hřbetě: Manus. regni Bohemiae. Dar Dra Dlabače 26. VI. 1868. 
 
X 1912 
SX VI D 10 
FX 1729. str. 390. 20.5 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Maur. Vogt. Boemia et Moravia subterranea. 
PX Obsah rozepsal Zíbrt III, 7861. Dar budějovického rektora Vojt. Juhna 12. V. 
1820. 
 
X 1913 
SX VI D 11 
FX 1738. str. 215. 21 x 32 cm, vaz. st. 
TX (Venc. X. Neumann de Puchholz). Novae commissinaliter et aulicae approbatae 
compilationis ad materiam de iure publico statutario regni Bohemiae de a. 1738 
elaboratae vol. I. pars. 1. 
PX Ze Stentzschových. 
 
X 1914 
SX VI D 12 (24 E 27) 



FX 1739. str. 310. 20.5 x 31.5 cm, váz. 
TX Počtářská učebnice německá. 
PX Na předsázce: Ex libris Fr. Jos. Czapek, descriptus a Theophilo Langer 1739. 
 
X 1915 
SX VI D 13 (3 D 15, 488) 
FX poč. XVIII. ll. 67. 20.5 x 32.5 cm, seš. 
TX Jo. Flor. Hammerschmid. Historia universitatis Carolo-Ferdinandae Pragensis. 
 
X 1916 
SX VI D 14 (3 E 28) 
FX 1674-1748. ll. 122. 18 x 32 cm, váz. 
TX Kays. Schönfeld(er) Berckambdts-Manual. 
PX Na předsázce výkaz o jiných knihách horního úřadu v Schönfeldu; na desce perg. 
zlomek lat. theol. výkladu z XIII/XIV. st. Ex libris Norb. Rupperth 1769. 
 
X 1917 
SX VI D 15 (24 H 4) 
FX 1735. str. 428. 20.5 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Protokoly o schůzích slelzských stavovských komisí z r. 1735. 
PX Na hřbetě: Publica Siles. pro a. 1735. 
 
X 1918 
SX VI D 16 
FX 1700. str. 653. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Ferdinandi II. Vernewerte Landesordnung. 
PX J. Norb. Fr. Haanův přepis tisku. Dar alumna Václ. Nováka z Čechtic 1878. 
 
X 1919 
SX VI D 17 (5 C 15 a) 
FX 1597. ll. 352. 19.5 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Peter Stierba. Newe Reformation Ordenung und Recht des Landes und 
Königreichs Behaimb. 1568 
PX Na konci: Diss Buch ... ist dem ... Edvardo Kelleo von Imanii und auf Neu Lüben, 
Röm. Khay. May. Rathen, von mir Caspar Littman aufm Brüxer Schloss 22. Maii a. 
1597 aussgescchrieben. 
 
X 1920 
SX VI D 18 (3 D 23) 
FX XVI.1 ll. 12. 21 x 32 cm, váz. 
TX Magister Johannes Leonis. Historien der Aussaczung des herrlichen Festes der 
lobsamen Schneefeyer Marie in dr Stadt Brüx. 
PX Vyd. s tímto názvem L. Schlesinger 1877. Dar JUSt. E. Rösslera 24. XII. 1835. 
SX – VI D 18 

TX – Schneefeyer Mariae in der Stadt Brüx. 

ff. 12 

 
X 1921 
SX VI D 19 
FX 1699. ll. 11. 21 x 31.5 cm, pův. vaz. 



TX Genethliaca nominis et ominis constellatio, quam ... sub terfelici luce onomastica 
... d. Adolphi Vratislai, s. r. i. comitis a Sternberg ... fundatoris sui ... humiliter 
contemplantur ... patres et fratres O. M. s. Francisci reform. conventus Neo-
Pragensis B. V. Mariae ad Nives. 
 
X 1922 
SX VI D 20 (24 E 7) 
FX 1708. ll. 107. 20 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Manuductio seu generalia principia ad praxim praecipue Boemico-Moravicam, 
quae tamen etiam in aliis provinciis et iuribus magnum lumen conferre potest. 
PX Na konci: Abgeschrieben d. 8. Julii a. 1708 im königl. Rendtambt zu Prag, na 
přídeští souč. ex libris Dan. Seb. Schmidt, Boemi Hastoviensis, nunc autem per 
hereditatem recepit J. P. Krtičzka. 
SX – VI D 20 

TX – Manuductio seu generalia principia ad praxim juridicam praecipue Boemico-

Moravicam. 

1708 (abgeschr.) 

 
X 1923 
SX VI D 21 
FX 1788. ll. 15. 20.5 x 32 cm, seš. 
TX Specification der Carl-Baader Badegäste v. J. 1788. 
 
X 1924 
SX VI D 22 (3 E 35) 
FX 1563/7. ll. 110. 21.5 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Ambtshandlungen, Abschiede und Vertrege des ... Joachim von Byla etc. 
Verwalters der oberhaubtmanschaft (in Ioachimsthal) und Wolfen Wiebels 
Ambtsverwalters 1563-7. (Von David Enderlein, Ambtschreiber.) 
 
X 1925 
SX VI D 23 (4 C 5) 
FX ok. 1677. str. 547. 20 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Matěj Benedikt Bolelucký. Výpisky z historických spisů II. 
VX 1-60. Z B. Balbínova poznámkového výtisku Melch. Goldasta De Bohemiae regni 
incorporatarumque provinciarum iuribus ac privilegiis z 1627. 
VX 61-74. Excerpta ex Georgii Fabricii rerum Misnicarum libris VII (1569). 
VX 74-83. Ex G. Fabricii originibus stirpis Saxonicae (1597). 
VX 84-111, 299-547. Ex Vandalo-Boemia Max. Frid. Schleinicensis manuscripto cum 
notis B. Balbini. 
VX 112-38. Notata Patris Balbini ex Mathaei Dresseri Isagoge historica. 
VX 139-96. Joannis Tanneri Rizembergica familia et aliae. 
VX 197-271. Z téhož Historia Sternbergica. 
VX 272-97. Ex autographo eiusdem Historiae Plznensis. 
PX Od. fol. 148a až do konce rkp. opis díla prvního biskupa litoměřického 
Maximiliána Rudolfa bar Schleinice (+1675) Vandalo-Boemia sive Boëmiae 
modernae Vandalicae, Familiarumque eiusdem, ad nostram usque memoriam ab 
antiquo Baronalium sive Illustriorum vera origine, breve et indifferens Judicium s 
poznámkami na okrajích Notae R. Patris Bohuslai Balbini Societatis Jesu in hanc 



historiam. Na titul. listě tohoto Schleinicova díla je vlastně teprce napsána pozn. 
uvedená v Bratošovi o Boleluckém a jeho kaplanovi Chaberovi. T. 
PX Na str. 299: Descriptum a Mathia Benedicto Boleluczky de Hradisst, parocho 
Novae Urbis Pragensis ad s. Adalbertum Maiorem, a. d. 1677. Descripsit ingenuus 
iuvenis Casp. Car. Chabera Bochdanecensis, meus tunc apud s. Adalbertum 
amanuensis. O Pčedloze, VI. svazku Balbínových kolektaneí, J. V. Šimák, Zpráva o 
pozůstalosti B. Balbína ve VČA XXIV v otisku 26/7. Za Dobnera na Vyšehradě 
(Balbín-Ungar II, 282), 1801 známy byly tři svazky v různých pražských knihovnách (. 
C. Pfrogner, Einleitung in d. Christl. Religionsgeschichte I, 206.) 
Siffridi praesbyteri Misu??? Epitome ab a. 493-1117. 
 
X 1926 
SX VI D 24 (24 H 3) 
FX XVII. str. 205. 20 x 31.5 cm, váz. 
TX Etwelche k. Verordnungen in Landt Schlessien betreffendt die Cassatoria, 
moratoria undt das alterum tantum, dann etliche in iisdem punctis gefälte iudicata. 
PX I kus český. Vazbou perg. zlomek lat. misálu z XIV. st. 
 
X 1927 
SX VI D 25 
FX 1700. str. 586. 19.5 x 31 cm, vaz. pův. 
TX P. Jos. Jahn. Actorum vicariatus Bohemiae circa institutionem, functiones et 
negotia ... Andreae Troier, monasterii Plassensis abbatis, per Bohemiam, Moraviam 
et utramque Lusatiam visitatoris ... copmendiosa notitia. Conscripta pro monasterio 
Plassensi per P. J- J-, eiusdem loci professum et per quinque annos vicariatus 
secretarium, a. 1700. 
PX Akta visitační, stav osob, statuta i zakládací listiny klášterů řádových. Vložen 
úmrtní list plasského archiváře J. H. Scheppla (†1825). Dar komisaře Jos. Wagnera 
2. II. 1825. 
 
X 1928 
SX VI D 26 (2 F 34) 
FX XVII/XVIII. ll. 151. 20.2 x 31.5 cm, vaz. st. 
TX (Martin Leupold von Löwenthal). Kronika jihlavská let 799-1619. 
PX Z kusého ruk. vyd. Ch. d´Elvert, Quellenschriften zur Geschichte Mährens u. 
Österr.-Schlesiens I, 2, 1861. Dar hr. El. Kounicové 17. I. 1853. 
 
X 1929 
SX VI D 27 
FX 1689. str. 68. 19.5 x 31.5 cm, s mal. 
TX Plausus aggratulatorius ... Fr. Wendschuch, monasterii Altovadensis abbati, dum 
... mitra virgaque in valle Plassensi dinaretur, a conventu Plassensi. 
PX Dar berního výběrčího Mich. Imhofa 1. XI. 1821. 
SX – VI D 27 

TX – Plausus aggratulatorius rever. [ac] ampl. Dom. D. Francisco Wendschuch Sacri Cisterciensis Abhati 

dignissimo. 

1689, pp. 68 

 
X 1930 
SX VI D 28 (5 C 1) 
FX 1692. ll. 44. 20.5 x 31.5 cm. 



TX Dan. Fr. X. Voříšek. Historické skládání o Klatovech. 
PX Vlastně soubor příležitostných lat. projevů, většinou veršem, připsaný městské 
radě; autograf. 
 
X 1931 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX VI D 29 
FX XVIII. ll. 44. 19 x 30.5 cm. 
TX Ferdinandi III. Appellations-instruction. 
PX Datiert Lintz 26. XI. 1644. 
 
X 1932 
SX VI D 30 (2 G 27, 395) 
FX XV. ll. 70. 22 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Kaiser Sigmunds Reformatzion. Incipit reformacio sancta in concilio Basiliensi. 
Hie nach volget ... x einer ewigen verdampnuss etc. 
PX Na předsázce paměť z 1490, na začátku iniciála, na desce název, jak v čele. 
Poslední popis ruk. podal Koehne v Neues Archiv für ältere deutsche 
Geschichtskunde XXIII (1898) 697, poslední vydání H. Wernerovo v III. 
Ergänzungsheft des Archivs für Kulturgeschichte 1908. Nové vydání chystá R. Beer 
pro MG (MIÖG 1925). 
Dílo napsal pravděpodobně H. Beinheim (B. v Hist. sbor. III, 1955). B. 
Brodský, s. 73 
 
X 1933 
SX VI D 31 
FX pol. XVIII. ll. 206. 21 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Repertorium pragmaticarum. 
PX Abecedné sestavené reskripty nejvyšších českých úřadů. Na l. 267-73 nárys 
české ústavy, od l. 275 soukromá příručka Geheime Instruction vor einen 
neuangehenden Hof-Camer-Rath. Koupeno 30. XII. 1896. 
 
X 1934 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX VI D 32 
FX XVII. str. 44. 19.5 x 31.5 cm, váz. 
TX Ferdinand III. Instruction, was ... unser Cammerer obrister Stallmeister Max. Graff 
von Waldstein ... als unserer Stadt Prag Guardi Obrister ... handlen thuen und 
aussrichten solle. 
PX Lintz 10. XI. 1645. S razítkem uč. Em. Neumanna. 
 
X 1935 
SX VI D 33 
FX XVI/XVII. ll. 333. 21 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Peter Stirba. Překlad zemského zřízení z 1564. 
PX Předloha frankfurtského vydání z r. 1604 s původní dedikací oseckému opatu 
Baltazarovi, bez t. l. Dar H. Jirečka 1. I. 1903. 
 
X 1936 
SX VI D 34 
FX XVIII. ll. 296. 20 x 31.5 cm, pův. vazba. 



TX Jo. Fl. Hammerschmid. De comitiis regni Bohemiae (Pragae celebratis ab a. 
1306-1717). 
PX Autorství vyplývá ze shod předmluvy s příslušným odstavcem jeho Prodromus 
gloriae Pragenae (1723). 710-1, kde knihu slibuje vydati. Z Neuberských. 
 
X 1937 
SX VI D 35 
FX 1711. ll. 36. 21 x 31.5 cm, váz. 
TX De praxi seu modo procedendi tam in superioribus quam inferioribus instantiis et 
dicasteriis (in regno Bohemiae). 
PX Tit. chybí, závěr zní: Et haec pro brevitate temporis - tradita et finita sunt 13. Aug. 
1711. 
SX – VI D 35 

TX – De legibus seu juribus, quibus inclitum regnum Boëmiae tam in spiritualibus, quam 

etiam temporalibus regitur. 

1711, ff. (I)35 

 
X 1938 
SX VI D 36 
FX XVII/XVIII. ll. 19. 20 x 31 cm. 
TX C. Fr. Gränitzer de Gräntzenstein. Praxis regni Bohemiae. 
PX Koncept tit. l., jak dílo vyšlo, na vlož. l. 2. Viz č. 1867. 
Praxi regni Bohemiae a me Carolo Fracisco Gränitzer De Gräntzenstein olim 
konfidenti cuidam in otio per partes dubince Dictata. 
S připoj. listem, na kterémž stojí: Correctum: Vade meoum iuridico practicum 
impensis Joanni Zjeti bibliopolae Nornbergis h. a. 1710 typis mendose editum a \car. 
Franc. Gränitzer, Cancellario Antiquae orbis Pragensia tec. 
Fol. (XVIII) a 1 l. 4° (Ms. lat.) 
 
X 1939 
SX VI D 37 
FX 1594. ll. 392. 20 x 32 cm, vaz. pův. 
TX (Petr Stierba). Německý překlad zemského zřízení z r. 1564. 
PX Napřed (l. 1-14) Erbauung und newe vortrege zwischen der Chron zu Behem 
unnd dem Hauss zu Sachsenn 1482. Na desce: V. H. V. S. 1594. Vyměněno 15. I. 
1907. 
 
X 1940 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX VI D 38 
FX pol. XVII. ll. 14. 20 x 31.5 cm. 
TX Consignatio privilegiorum academiae Carolinae. 
PX Konec inventáře asi chybí. 
 
X 1941 
SX VI D 39 
FX 1560/1612. ll. 228. 21.5 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Etliche Müntzhandlungen sambt ... dem so zum probiern dienstlich und nutzlich. 
Ist mir Tobias Gebhart aufm Joachimbstal zuegehorig. Angefangn ... 1560 jare. 
PX Dar prof. dr. M. Rypla 15. IV. 1914. 
SX – VI D 39 



TX - Mün[z]handlungen 1560. 

PX – Viz Gebhart Tobias  VI D 39. 

 
VI D 40 

Bergwercks Vergleichung im Königreich Böhaimb. Welch von Weilandt Kaysern 

Maximiliano II. mit denen Ständten der Cron Böhaimb Anno 1575 auffgerichtet undt 

publiciret worden. Dessgleichen Sanct: Wentzls Vertrag, welcher beider Stuckh in der 

vernewerten Landes Ordnung A.21 undt A.35 gedacht wirdt. Cum speciali Privilegio 

Caesareo ad Decennium. 

 I. 1a -24a Bergwercks Vergleichung : 2a Wir Maximilan der Ander von gottes gnaden 
Erwählter Römischer Kayser x 24a in dem Cammer Undt dess Haubtmans Recht 
halten.  

 II. 39a - 97a Ferdinand III. Konigliche Declarationen und Novellen.30a Wir Ferdinand 
der Dritte, von Gottes Gnaden x 97a bey Mariae Formickin Wittib. Im Jahr MDCXL. 
Rkp.; pap.; ll.99; po 1640; 19,7 x 31,5 cm; frakt., kurs.;t. Bergwerck-Vergleichung je, 
jak se zdá, opisem nějakého tisku z doby kolem r.1640, který v Knihovně NM 
nemáme. Od tisku, vydaného pod podobným jménem v r.1575 se liší. Shoduje se 
však s rukopisem, který stojí na sign.48 B 17 jako přívazek st. tisku Der Röm : 
Kay:auch zu Hungarn und Böhaimb etc.  Königlichen Majestät Ferdinandi dess 
Dritten /etc. ‚Uber der Newen Landts-Ordnung dess Königreichs Böhaimb publicirte 
Königliche deslaratorien unnd Novellen. MDCXXXX. Cum gratia et privilegio 
S:C:M:tis speciali ad decennium. Náš přívazek rukopisu Bergwercks-Vergleichung je 
opis tohoto výtisku Deklaratorií a novell Ferdinanda III. z r.1640 ( srov. st.tisky 48 B 
17 ). Na f.16b jakýsi recept, f.27a Personal-schuld die nicht mit der Landtaffel 
versichert-Landtaffel schuldt!transit cum suo onere ad suum posessorem. Na titul. 
listě přívazku Ex libris meis proppriis Caroli…( příjmení nečitelné ). 
Koupeno od firmy Orbis v Praze I., Karlova ul.2, dne 19.4.1951.  
5899/51 
 

 
VI D 41 

z Koldína, Pavel Kristián   :   

Jus civile regni Boemiae: Die Stadt Rechte des Königreichs Boemen In einem Kurzen Inhalt 

Begrieffen undt Verfasset aus Böemischer in die Teutsche Sprach Transferiret und gebracht. 

I. 5a-135b Pavel Kristián z Koldína, Jus civile regni Boemiae. 6a Dem Aller 

Durchleuchtigsten grossmächtigsten und Unüberwundlichsten Fürsten x 153b nehme Unndt 

Züege N 4 Konez – Finis – Téhw. 

II. 154a-173a Denen Königlichen Präger Leibgedings Wie den allen andern Stadten im 

Königreich Böhaimb de dato Prag 2.Martij Anno 1651 ertheilte Instruction. 155a Der Röm. 

Kays. Auch zu Hungarn undt Böhaimb x 173a Pragae 2. Martij Anno 1651. 

III.174a-178a Taxa der Unkosten wegen der Criminal-Straffen und Executionen In Dem 

König Reich Böheimb. 174a An Alle Herren Creisshaubtleuthe x 178a Teplicz den 12ten Maij 

Anno 1683. Johann Schindler. 

Rkp.; pap.; ll. 180; 1651 – 83; 20,5 x 30,7 cm; frakt.; kurs.; kž. Je to německý překlad 

Koldínových Práv z této doby, neboť od r. 1618 do r. 1701 není zachováno jiné české vydání. 

Ostatně i vydání z r. 1701 je vydání brňenské, modifikované pro Moravu. Instrukce 

místodržícím městům z r. 1651 vhodně ilustruje poměry pobělohorské v naších městech. 

Rukopis byl majetkem Jana Schindlera v Teplicích, který do něho připsal třetí část podle 

exempláře Dieczlerova získaného hr. Clary – Aldringenem (srovn. zápis na f. 178a). 

Renesanční vazba s tlačenou výzdobou, vprostřed kosodélník a v pásech erby a medailony. 



Koupeno 7. června 1951 od Karla Caby, býv. knihkupce, v Praze V, U starého hřbitova 3. 

5944/51 

 
VI D 42 

Inventarium und Beschreibung der Privilegien dess Königreichs Behaimb, so auff dem 

Schloss Kharlstain in Zehen Truhen verwarth liegenn unnd Anno 1505 auf König Vladislai 

bevelch und Aller dreier Stende der Cron Behaimb bewilligung durch nachbeschriebebe 

Herrn mit vleiss ubersehenn unndt registriert worden. 

1a Wilhelm von Bernstain, Obristenn Landhoffmaisters x 138a seine bewilligung thuet, 

Datum 1361. 

Rkp.; pap.; ll. 143; XVI; 20,7 x 31,7 cm; frakt.; kurs.; kž. Jde o německý překlad soupisu 

privilegií a listin království Českého chovaných na Karlštejně, který pořídil z usnesení 

sněmovního po r.1501 pan Matouš z Chlumčan. V překladu chybí ovšem předmluva 

Matoušova králi Vladislavovi II., jména členů sněmovní komise, která měla zrevidovat 

korunní archiv na Karlštejně chovaný, jsou pak značně zkomolena. Jedním z důvovů toho je 

asi, že překlad pochází z doby časově značně odlehlé vzniku Matoušova Inventáře. Je to 

druhý známý jeho německý překlad, první je připojen k českému textu Registra na sign.V C 4 

musejní knihovny z poč. XVII.stol. Rukopis je opatřen původní koženou vazbou s tlačenou 

bohatou ornamentální výzdobou. Na přední desce vytlačeno jméno „Carlstein“. Srovn. rkp. V 

C 4. Liter.: K. J. Erben, Výbor z literatury české II. Praha 1868. Herm. Jireček, Právnický 

život v Čechách a na Moravě. Praha – Brno 1903. 

Koupeno od býv. hr. M. Valdštejnové v Praze III, Valdštejnský palác, 10. července 1951. 

5968/51 

 
VI D 43 

z Koldína, Pavel Kristián : 

Böhmische Stadtrecht Wie dasselbe in drey Prager, auch anderen Städten des Konigreichs 

Böhaimb täglich observiret und löblich gehalten wird. Kurtz zusammengezogen, in 

ordentliche Tottel verfasset Und in Teutsche Sprache Versetzet. Jetzo Zum andern mal in 

offenen druck gegeben. Von Newem mit dem Böhaimischen fleissig Collacioniret, Undan 

Unzehlichen örten Corrigiret Und Vermehret. 

5a Das Böhmische Stadt Recht Caput 1um x 137a die Rechtspruche darnach richten Und 

aussprechen. 

Rkp.; pap.; ll.2-156-1; XVII1; 20 x 30,3 cm; frakt.; prkén. Na druhém obalovém listu vpředu 

Ex libris Philippi Malek a opět na titulním listě jméno Malek. Na f.2a-3b Index Titulorum 

Juris Civilis-Ordnung der Tittel dieser Stadt-Recht. Od f.138a-153b Ordentliche Register 

Uber die gantzen Stadt Rechte. Kromě předmluv, keré zde chybějí, je to přepis lipského 

vydání z r. 1614. Zde schází impressum i jakékoliv údaje o roku vydání. 

Koupeno od firmy Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 12. listopadu 1951. 

4866/51 

 
SX VI D 44 
FX 1688-1689 
TX Relations - Buch Von ober und Fürsten Recht Mich. 1688 biss Jubilate Anno 1689. 

In Publico Proponirte Acta. 

1a Leopoldt. Liebe Getreuen demmoch wir x 200b anderen Ständen dass Ihrige Beyzutragen 

geruhen. 

Rkp.; pap.; ll. 200; 1688-89; 20x31,5 cm; kurs.; t. Jsou to vlastně jednací protokoly slezského 

zemského sněmu od 29. září (Michaelis) 1688 do 1. května 1689 (neděle Jubilate). Obsahuje 



císařské postuláty na sněmu, odpovědi sněmu na ně, rozpisy berní. Je to také doklad těžkého 

finančního zatížení země vojenskými náklady za válek s Turky. 

Dar ROH ústřední správy Lázní, zotavoven a rekreací v Praze X., čp. 1800, dne 21. listopadu 

1953. 

10275-53 
 
VI D 45 

z Koldína, Pavel Kristián : Böhmische Stadt Recht, wie dasselbe in drey Prager, auch anderen 

Städten des Königreichs Böheimb, täglich observiret undt Löblich gehalten wirdt. Kurtz 

zusamen gezogen, in ordentliche Tittel verfasset, undt in deitsche Sprache versetzet. Jezto 

Zum andernmahl in offenen druk gegeben von Newen mit denm Böhhaimischen fleissig 

Collacioniret und an unzehlichen örten Corrigiret undt vermehret. 1614. Cum Privilegio 

Speciali: In verlegung Hennig grossen dess Jüngern. 

7a Caput 1um. De Iustitia et Jure. Von gerechtigkeit x 154a die RechtSprüche darnach richten 

Undt aussSprechen. 

Rkp.; pap.; ll.170; 1684; 20,3 x 31 cm; frakt., kurs.; pův. kž. Od f.3a – 6b Index Titulorum 

Juris Civilis-Ordnung der Tittel dieser Stadt-Recht. Na f.155a – 169a Ordentliche Register 

über die gantzen Stadt Rechte. Na fol.169a dále impressum Koldína z vydání z r.1607 a dále 

přípis Actum Leithmeritz nach der Abschreibung diesser Böhm. Stadt Recht den 9.Februarij 

Ao. 1684. Mathias Ant.Himmel, Buerger daselbst. Na předním přídeští ex libris s erbem 

Ignáce Dominika hr. Chorinského z Ledské, zem. hejtmana kníž. opavského a krnovského, c. 

k. komořího a taj. rady (zem. 1792). Rukopis pořízen podle druhého lipského vydání překladu 

Koldína z r. 1614. Okolnost, že byl opsán v Litoměřicích, je svědectvím o vítězství městského 

práva norimberského nad magdeburským, které Litoměřičtí hájili ještě před Bílou Horou. 

Rukopis psán na titulním listě ozdobným písmem kancelářským, částečně rumělkou, ostatní 

tituly humanistickou majuskulou, text kursivou. Vazba pozdně renesanční v obdélnících s 

typickou slepotiskovou výzdobou figurální (symboly ctností) a ve vnějších částech akantovou. 

V deskách zbytky konopných tkanic. 

Koupí od ant. Kniha A 4 v Praze I, Karlova 2, dne 27. února 1954. 

3482/54 

  

VI D 46 

k Koldína, Pavel Kristián : Stadt Recht des Königreichs Böhaimb. Zacharias Prophet am 

7.Capitel 9. Also spricht Herr Zebaoth. Richtet recht Unnd ein Jeglicher beweise an seinem 

Bruder guette Unnd Barmherzigkeit, Und thuet nicht Unrecht den Wittwen, Wayssen, 

Frembdlingen, Und Armen: Unnd denke keiner nichts arges wieder seinem Bruder in seinem 

Hertzen etc. Anno Domini MDLXXIX. 

3a Dem Allerdurchleuchtigisten Grossmächtigisten Unnd Unuberwindlichsten Fürsten x 206a 

sollen wie zuvor gebräuchlich geörtert werd[en]. Ende. 

Rkp.; pap.; ff.220; XVII; 18,5 x 30,2 cm; kurs., frakt.; pkž. Po vlastním textu od 207a – 219b 

Register uiber die Statt Recht. Na titul. listě barvou zamazané razítko a pod textem přípisek 

Joannes Guiliemus de Planckenheimb me suis adscribit. Const. 8. Vzadu na f.220a Adalb. 

Barton, Antiquar, Carlsbad. Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Zapsáno do přírůstků knihovny Národního musea 15. června 1955. 

5627/55 
 
SX VI D 47 
FX 18. st 
TX Missellanea 
2a Anno 1313 in Bohemia et Polonia tanta fames x 67 a vix advenit unus et alter. 



Rkp.; pap.;ff.78;XVIII;20,5 x 31 cm; kurs.; perg. Různé výpisky a aforismy z jednotlivých 

autorů o dějinách českých i cizích. Od fol.73 psána od zadu italská zpráva z Londýna z r. 

1703 o politické situaci v zemi. Značná část rukopisu od fol.22 do 62 prázná. Od fol.77 je 9 

listů s textem vyřezáno. Původem z konce 18. stol.. Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Zapsáno do přírůstků knihovny NM 14.9.1955.  

6939/55 

 
SX VI D 48 
FX 172 
TX Sborník měst. práv. 
I. 4a-7a Leopold I., Majestát z 5. dubna 1664 o směrnicích pro pomoc vojskům, bojujícím 

proti Turkům. 4a Wir Leopoldt, von Gottes Gnadem Erwöhlter Römischer Kaysser x 7a und 

des Böhäimischen im Achten. 

II. 8a-185a Stadtrechten Im Königreich Behaimb Kurtz aus Gezogen Durch M. Petro Stierbo 

Anno 15844. Concordirt mit der landt Ordnung Iuxta Institut. D. Iustiniani 4 Librorum Iuris 

Caesarei et principaliter Iuxta Jux Saxon. 9a Neue Reformation der Stadtrecht im Königreich 

x 185a Beschriben durch Mich johannes Kraussen den 22 Sebtembris Ao. S. 93. 

III. 186a-438a Pavel Krystyán z Koldína, Stadtrechte. 186a Dem aller durchlauchtigisten 

Grossmächtigisten x 438a Gloria in Excelsis deo. 

Rkp.; pap.; ff. 442; koncem XVI.; 20 x 30,7 cm; got. kurs.; pův. kž. Na počátku přivázán opis 

majestátu Leopolda I. jako císaře římsko – německého, vydaný v Řezně. Druhá část rukopisu 

měla autorem M. Petra Štěrbu, který v druhé pol. 16. stol. zastával vysoké městské hodnosti 

v Kadani (byl posléze král. rychtářem) a přepracoval do němčiny dílo Koldínova Práva 

městská. Jeho překlad nalézal se sice dříve na radnici v Kadani, ale tiskem nevyšel. Poslední 

částí Sborníku je opis německého překladu Koldínových Práv městských, který vyšel tiskem 

r. 1607 a 1614. K oběma dílům jsou připojeny rejstříky. Původní dobová vazba z měkké kůže 

zdobená tlačenou výzdobou. 

Koupí v ant. Kniha A4 Praha I, Karlova 2, dne 30. ledna 1956. 

689/56 

 
VI D 49 

[Kniha pamětních zápisů.] 

XVIII/2; ff.170; latinsky a německy 

1a Pro Nocte Sacerrima Nativitatis D: N: J: C: x 127a pro nobis, semper sunt in flore. 

Rkp.; pap.; XVIII2; 170 ff.; 32 x 21 cm; kurs.; kž. Knih pamětních zápisů od let 70-tých 18. 

stol. do r. 1807. Psáno více písaři v jazyce latinském a německém. Původní foliace 

nedůsledná a neúplná. Na f.1a – 5b latinské kázání na den Narození Páně, pak na f.6a – 31b 

oslavná báseň a další text o sv. Janu Nepom., doprovázená 5 lavírovanými perokresbami (na 

f.6, 10a, 15a, 19a, 24a). Z dalších zápisů pozoruhodná na f.47a a dal. Information, welcher 

gestalten die Bauern in oberoesterreich den Klee bauen, die Acker mit Schlier betungen ind 

den Kleesamen erzeigen, fol. 49a a další Tabella... wie hoch während der Nelagerung der... 

Stadt Prag in September 1742 ein und ander Victualien bezahlet... f. 52b – 53a opis 2 listů 

králi pruskému Friedrichovi II. a jeho odpověď z 3. srpna 1775, f. 53b a další Gutachten, 

welches... Cardinal Antonelli (papeži Piovi VI.)... über den Jesuiten Händel dargelegt hat, na 

to navazuje domnělé odvolání zrušujícího breve Klimentem XIV. na f. 59b – 63b a na f. 64a – 

b Saxifragium na zrušení jesuit. řádu, f. 76b Extractus Parochiarum, quae a Monachis in 

Boemia occupantur, f. 85a vlepena rytá mapa sídel jesuit. řádu v české provincii řádové, f. 

102b a dal. opisy listů královéhradeckého biskupa Jana Leopolda Haye klášteru v Pohledě v r. 

1783. Dále je zde řada vtipných epitafů na významné zemřelé osobnosti. Časově nejpozdější 

je epigram na papežskou volbu v Benátkách r. 1800 na fol. 118a, Secular – Nachtwächterlied. 



Bei den Jahrhunderten gesungen (z r. 1800) na f. 119a a dalších. Aus dem Reiche der Todten 

(rozmluva zemřelých papeže Pia VI. a císaře Josefa II.) – po r. 1799 na f. 120b a dal. a 

posléze na f. 125a a dalších pod názvem Gefühle epitaf na smrt syna známého pražského 

průmyslníka barona Jakuba Wimmra 17. února 1807. Nově na f. 126a – 127b připsána po 

berlínském kongrasu r. 1878 studentská píseň Gaudeamus igitur s protibismarckovskou a 

protižidovskou versí. Na zadním přídeští vlepena tištěná úrokovací tabulka a výstřižek 

německých novin s anekdotou ze života Marie Terezie od básníka Metastasia. Různé básně a 

epigramy satirického rázu výborně dokreslují myšlénkové ovzduší doby josefinské. Podle 

pozornosti, kterou rukopis věnuje na mnoha místech českým věcem, je zřejmě českého 

původu. 

Koupí v Knize A 4, n. p., Praha I, Karlova 2, dne 7. listopadu 1958. 

5005/58 

 

VI D 50 

Jus civile Bohemicu[m], die Stadt Rechte dess Königreichs Böhaimb. So auf dem Rechten 

Böhmisch gedruckten Original, in diese Teutsche Sprach Transferiret, in der Königlichen 

Appellation ob dem Prager Schloss, bissehero dar nach Judiciret, von des Herrn Georg Polleth 

Wahrhafften Exemplar abgeschrieben, undt von Worth zu wortt Collationierter also befunden 

worden; Im Jahr Christi: 1667. 

9a Caput Imum. De Justitia et Jure x 244b Recht undt bräuchlich gehalten worden;... 

Rkp.; pap.; 1667; ff. 281; 31 x 20 cm; kurs., frakt.; pův. perg. Přepis nedokončen. Práva 

městská doplněna na f. 6a – 8b Indeksem Juris Civilis, na f. 246a – 269b Register a na f. 270a 

– 271b Repertorium oder Auszug aller Poenfall und Straffen... Na f. 5a dole později zabílená 

poznámka Me scripsit Joan: Georg: Hesseůius. Civis et p:t: Iudex iuratus in Branau, cuius 

subns. Eod. (?) Anno mp. Desky pergamenové s tkanicemi, na hřbetě nápis Jus CIvile 

Boemicum. Na f. 1a tužkou sugnatura Langrovy knihovny Ms. 117 a na přídeští III. 9. K. 3. 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků 2. dubna 1959. 

1773-59 

 
VI D 51 

Ius civile Bohemicum. Die Stadt-Rechte des Königreichs Böhaimb. So aus dem Rechten 

Böhmisch gedruckten Original in diese Teutsche Sprach transferirt, und in der Königlichen 

Appellation ob  dem Präger Schloss bieshero darnach Judiciret worden. Abgeschrieben durch 

Joannem Georgium Rosenberger Ao.1684. 

9a Index Titulorum Juris Civilis Boemici x 286b Von Uns geliebt, gelobet und gepreist. 

Rkp.; pap.; 1684; ff. 310; 32 x 21 cm; kurs.; pův. perg. Na přední desce stará sign. 15. Listy 

od fol. 287 prázdné. Na závěr Repertoria anagram roku 1684. Na fol. 1a sign. Langrovy 

knihovny v Broumově „III. 13. K. 4. Ms. 118“. 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea 

dne 23. ledna 1962. 

665-62 

 
X 1942 
SX VI E 1 
FX 1835. ll. 10. 22 x 26 cm, seš. 
TX Relation über den Zustand der Pilsener Kleinkinderbewahranstalt und über die 
Leistungen des Vereins im ersten Jahre seiner Wirksamkeit v. 12. Febr. 1835. 
Relation ïber den zůstane der unter dem Protektoráte Srov. Durchl. des Hochgeb. 
Heren Johann Fürsten v. Lobkowitz zn. Pilsen bergnudeten (???) ersten 
Kleinjinderbewahr – Anstalt auf dem Lande. 



 
X 1943 
SX VI E 2 
FX 1857. ll. 3. 21.5 x 26 cm, seš. 
TX Hugo Toman. Das Flügelaltare aus Dobrey aus d. J. 1605. 
 
X 1944 
SX VI E 3 
FX 1832. ll. 11. 21 x 25.5 cm, vaz. pův. 
TX Vojt. Sedláček. Jubelgesang zur erhab. Feyer des 40ten Regierungsjahres S. M. 
Franz I. am 1. März 1832. 
PX Též české znění. 
Sedláček Adalbert profesor in Pilzen. 
Deutsche u. böhmische Gelegenheitsgedichte zur 40j. Regireungsfeier Kaiser Franz 
I. 1 März 1832, und inene Gelenrtsfeste des Kronprinzen, 19. April 1832. fol 11. 
 
X 1945 
SX VI E 4 (3 F 32, 615) 
FX 1831. str. 242. 19.5 x 25 cm. 
TX Jos. Schön. Königl. Stadt Vodňan. 
PX Autograf věnoval autor 26. II. 1832. Jiný daroval městu Vodňanům. 
Rkp.; pap.; str. 242; 1831; got. Kurs.; t. Jiný exemplář díla choval se ještě r. 1905 v městském archivu ve 

Vodňanech (OSN XXIII, str. 30), kam byl rovněž darován autorem. 
 
[X 1946] 
[SX VI E 5] - LA varia 
FX pol. XIX. str. 15. 19.5 x 25 cm. 
TX V. A. Svoboda. Bilder und Erinnerungen aus meiner Jugend. 
PX Autograf, dar A. Rybičky 5. II. 1873. 
 
X 1947 
SX VI E 6 (3 G 24) 
FX poč. XIX. ll. 109. 19.5 x 25 cm, váz. 
TX Fr. de Paula Schwenda. Fasti ecclesiae b. V. Mariae et collegii quondam 
Societatis Jesu Reginae Hradecii cum fine saec. XVIII. per ordinem dierum compilati. 
PX Autograf, dar J. L. Zeiglera (srv. jeho Milozor 112) 12. XI. 1831. 
 
[X 1948] 
[SX VI E 7 (4 C 22)] - LA 11 E 25 
FX 1827. str. 157. 20 x 24.5 cm, seš. 
TX F. Palacký. Geschichte der schönen Redekünste bei dem Böhmen. PX Für I. G. 
Eichhorns Literärgeschichte in Göttingen bestimmt. O díle Jos. Fischer, Myšlenka a 
dílo F. Palackého 6. 1926. Dar autorův 26. XII. 1841. 
 
X 1949 
SX VI E 8 (3 H 13) 
FX poč. XIX. ll. 30. 20 x 25.5 cm, seš. 
TX Chronik der Stadt Teschen in Böhmen. 
PX Přepis originálu městského archivu děčínského. Dar Dra Legis-Glückseliga 21. I. 
1838. 
 



X 1950 
SX VI E 9 
FX XIX.1 str. 129. a rejstřík 19 x 24.5 cm, vaz. pův. 
TX M. W. H. Anleitung zur Einrichtung eines wohlgeordneten öffentlichen Credits- 
Hypotheken-buches mit Hinblick und anhandnahme des Geschäftsverfahrens bei 
dem Amte der kön. böhm. Landtafel. 
PX Dar hr. Eleonory z Ehrenberku prostřednictvím F. L. Riegra 1. X. 1877. 
 
X 1951 
SX VI E 10 
FX XIX.2 str. 64, 66. 20.5 x 25 cm. 
TX J. Lego. Přepis 2. vyd. Komenského Independentia (z 1616) s dodatkem De 
dissidentium in rebus fidei Christianorum reconciliatione. 
PX Asi z tisku hr. Mitrovských (srv. Zíbrt-Volf V, 18644). 
 
X 1952 
SX VI E 11 
FX pol. XIX. str. 52, 26, 107, 16, 20, 18, ll. 24. 100. 19.5 x 24.5 cm. 
TX Přepisy listů J. A. Komenského. 
PX Částečně rukou J. E. Purkyně, hlavně ze sbírek kdysi lešenských, nyní 
musejních. 
 
X 1953 
SX VI E 12 
FX ok. 1800. str. 57. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Versuch einer Uebersetzung in Hexametren von Polignacs Antilukrez. 
PX Jen I. kniha. K Opizově bibliografii viz: Jan Ferdinand Opiz (1741-1812) : písemná pozůstalost 

/ zpracoval Pavel Křivský. -- Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1978. -- 7 s. 
SX – VI E 12 

TX – Opitz J.F.: Ver∫uch einer Über∫etzung Polignacs Antilukrez von Gott und der Natur. 

pp. 56 

PX – Def. 

SX – VI E 12 

TX – Polignacs Antilukrez von Gott u. der Natur. Übers. von Opitz J.F. 

pp. 56 

PX – Def. 

 
X 1954 
SX VI E 13 
FX ok. 1768. str. 129. 20 x 24 cm. 
TX J. F. Opiz. Der Thor. 
PX Srv. E. Kraus, I. F. Opiz Autobiographie ve VUS 1909 (II.), 46. Dar F. M. Opize 
29. IV. 1856. 
SX – VI E 13 

TX – Opiz J.F.. Der Thor. 

pp. 129 

 
X 1955 
SX VI E 14 
FX 1802/9. str. 286. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Mein Briefwechsel mit H. Leopold v. Potier. 
PX Srv. m. uv. 65. 



SX – VI E 14 

TX – Opiz J.F.:Mein Briefwechsel mit Herrn Leopold von Potier. 

pp. 286 

 
X 1956 
SX VI E 15 
FX ok. 1800. ll. 212. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Frankreichs Revoluzion. 
PX Srv. m. uv. 84 č. 6. 
PX Použila květa Mejdřická, Čechy a francouzská revoluce. Praha, Naše vojsko 
1959. 
SX – VI E 15 

TX – Opiz J.F.. Frankreichs Revolution. (Gedanken, Empfindungen, Vermuthungen.) I Band. 

1785-92 

 
X 1957 
SX VI E 16 
FX ok. 1783. str. 404. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Kosmopolitische Einfälle und Gedanken für Staatsverbesserer. 
PX Srv. Kraus 53. 
SX – VI E 16 

TX – Kosmopolitische Einfälle u. Gedanken für Statsverbesserer. 

pp. 404 

PX – Def. 

 
X 1958 
SX VI E 17 
FX 1793. str. 394. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Mnemonika oder Denksprüche eines alten Politikers, der Wahrheit, 
Menschen, Künste liebt. 
PX Srv. m. uv. 84 č. 7. 
SX – VI E 17 

TX – Opiz J.F.: Mnemonika oder Denksprüche eines alten Politikers, der Wahrheit, Menschen, Künste liebt. 

1793, pp. 394 

 
X 1959 
SX VI E 18 
FX ok. 1800. str. 215. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Meine Bücher. Erstes Verzeichniss. 
PX Srv. Kraus 84 č. 9. 
SX – VI E 18 

TX – Opitz J.F.: Meine Bücher. Er∫tes Verzeichniß alphabeti∫ch. 

pp. 215 

 
X 1960 
SX VI E 19 
FX ok. 1800. str. 203, 83, 91. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. (Briefwechsel mit J. K. Grafen Auersperg II.), mit H. Gr. Vincenz von 
Strassoldo, mit H. Ignaz Biwanko. 
PX Srv. Kraus 63/4. 
SX –  VI E 19 

TX - Opitz´s J.F.: Briefwech∫el mit Grafen Auersperg. 

1800-3, pp. 203 

TX - Briefwech∫el mit Grafen Vinz. V. Stra∫soldo. 



pp. 83 

Briefwech∫el mit Ignaz Biwanko. 

1789-1805, pp. 91 

 
X 1961 
SX VI E 20 
FX 1797/1809. str. 289. 20 x 24 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Briefwechsel mit G. Dlabačz. 
PX Srv. Kraus 65. 
SX – VI E 20 

TX – Opiz J.F.: Mein Briefwechsel mit G. Dlabačz. 

1797-1809, pp. 289 

 
X 1962 
SX VI E 21 
FX ok. 1757. ll. 40. 18.5 x 23 cm, seš., fol. 38 
TX Fr. Car. Tent(s)cher. Zwo Predigten von dem geistlichen Ordens Stande. 
PX První při vstupu Josefy hr. Klebelsberkovy, bar. z Thumburku, v kadaňský klášter 
Alžbětinek 24. srp. 1756, druhé kázání při jejím vykonání slibu 4. září 1757. Autor, s 
theol. bacc. formatus, je farářem v Liběticích. 
 
X 1963 
SX VI E 22 
FX 1819/32. str. 85. 18.5 x 23 cm. 
TX Jos. Devoty. Tagebuch über die Sammlung der Beyträge für das böhmische 
National-Musaeum aus dem Königingrazer Kreise. 
 
X 1964 
SX VI E 23 
FX XVIII. ll. 60. 18 x 23 cm. 
TX Chronologický přehled českých sněmů r. 1644-1714. 
PX Na l. 58/9 jinou rukou dekret kanceláře pražské o věcech církevních z 2. břez. 
1651. 
Registrum comitiorum ab anno 1644-1714 
 
X 1965 
SX VI E 24 
FX ok. 1411. ll. 30. 15.5 x 21.5 cm, vazba mod. 
TX Zlomek benediktinské postily sváteční původu českého. 
PX Je to pouze konečné kázání sv. prokopské na text Fugiens mansi in sollicitudine 
(l. 1-6) a po přehledu kázání ztracených (l-6'-7') několik kázání později dodaných, 
hlavně dušičkových, s meziřádkovými čes. glosami. Sv. Benedikt jest autorovi pater 
noster (l. 1'). Dar I. W. I. Michala (Drašara), jenž 1850 zlomek získal z ruk. piaristické 
knihovny v Staré Vodě u Olomouce, psaného Václavem z Krumpsína pro jakéhosi 
Martina 15. červ. 1411, jak píše ve vloženém listě V. Hankovi, posílaje rukopis 
museu. Jeho práce o něm v ruk. VIII A 12. 
De Sancto Procopio 
 
X 1966 
SX VI E 25 
FX XVIII. ll. 31. 17.5 x 21.5 cm. 



TX Sborník latinských listin, hlavně církevních. 
VX I. 1-10. Ad ... Ferdinandum IV. petitio ecclesiastici status in Bohemia 13 Mai 
1634. 
VX II. 11-3. Benedikt XIV. jmenuje Filipa Schaffgotsche biskupem vratislavským 5. 
břez. 1748. 
VX 13'-9. Copia fidelis relationis re(ve)lationum, religiosae Maximilianae Sasmukin 
factarum, a Brunone, praeposito Doxanensi, tradita d. episcopo Litomericensi (z 
1695). S listem biskupovým a řeholničiným z r. 1696. 
VX 20-31. Latinský život Albrechta z Valdštejna. Natus est Albertus x vix vidit parem. 
PX Ad I. Je zde omyl. V petici míněn zřejmě Ferdinand III., který byl po pádu 
Valdštejnově v květnu 1634 představen zemské správě v Čechách a byl již (od r. 
1627) korunovaným králem českým. Pozdějšímu Ferdinandovi IV. (*1633) nebyl v té 
době ani rok věku. 
 
X 1967 
SX VI E 26 
FX 1802. ll. 8. 17.5 x 22.5 cm. 
TX Kanonikus Arnold. Nachricht von einigen auf der Herrschaft Lochowitz in 
Berauner Kreise eröffneten Grabhügeln. 
PX Necelý ruk. článku, vyšlého z Abhandlungen d. k. Böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften (III. Folge I. Bd.) 2. Abth. 1804, 1-31. 
Křestní jméno autora zní Hyacinth (Jiráskův sborník 1921, 347). B. 
SX – VI E 26 

TX – Nachricht von einigen in Böhmen entdeckten heidnischen Grabhügln. (Für die 

Abhandlungen der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften). 

ff. 8 

 
X 1968 
SX VI E 27 
FX 1730-40. ll. 6. 17.5 x 21 cm. 
TX Kurtzer, doch gründlicher Beweiss, dass das Königreich Böhmen S. K. Majestät 
in Preussen zustehe. 
PX Ze Stentzschových. 
 
X 1969 
SX VI E 28 
FX 1857. str. 12. 17 x 21.5 cm. 
TX C. A. Pescheck. Supplementa zu der Schrift: Das protestantische Kirchenthum in 
Böhmens Hauptstadt. 
PX Zittau 1857. Dar autorův 10. VI. 1859. 
 
X 1970 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX VI E 29 
FX XIX.2 ll. 20. 17 x 22.5 cm. 
TX Ant. Rybička. Verzeichniss der in der 2. Hälfte des XVI. u. im. Anf. des XVII. Jhs. 
mit Titeln, Wappen und Adel betheilten kaiserlichen Hofbedienssteten. 
PX Dar autorův 16. X. 1888. 
 
X 1971 
SX VI E 30 



FX 1803. ll. 8. 18.5 x 22.5 cm. 
TX (Promotions) Sätze Joh. Nejedlýs. 
PX Um die Doktorswürde sämmtlicher Rechte zu erlangen. Juli 1803. 
SX – VI E 30 

TX – Sätze aus allen Theilen der Rechtsgelehrheit welche in Anwesenheit der löblichen jũrid. 

K.k. Lehrerversamlung Johann Nejedlý k.k. ord. Öff. Professor de böhm. Literatur, J.U.C. 

nach übestandenen drei Prüfungen um die Doktorswürde sämtl. Rechte zu erlangen öff. Der 

gelehrten Untersuchung überlassen und vertheidigen wird. 

1803, ff. 8 

 
X 1972 
SX VI E 31 
FX 1883. str. 72. 17 x 21 cm. 
TX Přepis tisku J. A. Komenského Gentis felicitas. 
PX Z výtisku klužského. Podrobnosti u Zíbrta-Volfa V, 18380. 
 
[X 1973] 
[SX VI E 32] LA 95 C 25 
FX 1838/9. ll. 48. 18 x 22 cm. 
TX K. Havlíček. Přednášky z psychologie. 
 
[X 1974] 
[SX VI E 33] LA 28 J 42 
FX 1830. str. 25. 19 x 23 cm. 
TX M. D. Rettigová. Autobiografie. 
PX Reichenau 20. Dez. 1830. Přeložil v Ženských Listech 1885 F. Bačkovský. 
 
[X 1975] 
[SX VI E 34] LA 95 C 25 
FX 1839. 40. str. 12, 38. 19.5 x 24 cm. 
TX K. Havlíček. Výpisky z J. G. Zimmermann. Uber die Einsamkeit (1780). Uber die 
Alterthümer und Mythologie der alten Slaven. Nach den Quellen von Dobrovský, 
Kayssarow. 
 
X 1976 
SX VI E 35 
FX 1785. ll. 14. 19.5 x 24.5 cm. 
TX Anatomie des Spiegels der Biedermanns Chronik. 
PX Geschrieben im Namen guter Menschen. Proti Mich. Kubalově kritice 
Biedermanns Chronik, o níž J. Jakubec, Literatura česká XIX. stol.2 I. 1911, 45. 
 
X 1977 
SX VI E 36 
FX 1799. ll. 6. 18.5 x 24 cm. 
TX Jos. Ziegler. Ad Francisci II. dies natales 1799. 
PX Dar PhC. H. Kozy 13. II. 1886. 
 
X 1978 
SX VI E 37 
FX poč. XIX. ll. 52. 18 x 23 cm. 



TX Sborník příležitostných německých básní. 
VX 1-2. Peter Hofman, k. k. Professor zu Leitmeritz. Gesang, als ... Jos. Franz 
(Hurdálek), Bischof zu Leitmeritz, die Domkirche am 19. März 1816 betrat. 
VX 3-10. Kantate demselbe von den Zöglingen der Leitmeritzer Priesterschule 1816. 
VX 11-9. Rede des Prager Domscholasters Franz v. Caroli an den Direktor der 
Prager k. k. Hauptmusterschule u. Ehrendomhernn in Leitmeritz Alex. Pařízek, als 
ihm derselbe das goldene Pontifikalkreuz am 13. II. 1817 übergab. S díkem 
Pařízkovým. 
VX 20-1. Pet. Fr. Miller. Am Namenstage von Al. Pařízek. Schluckenau 17. VII. 1808. 
VX 22-3. Derselbe, Knabenlehrer an d. Stadtschule daselbst, demselben am 
Allerfeste 1798. 
VX 24-52. Šest oslavných básní k jmeninám Pařízkovým; první tři Millerovy 1811, 
1807, 1809, poslední Fr. X. Wimmera z 1805. 
SX – VI E 37 (3.) 

TX – Miller, Peter Franz: Am Namestage S[.] Hochwürden Herrn Alex Pařízek der Theol. 

Doctor, Ehrendomherrn in Leitmeritz, Direktor der k.k. Normalschule in Prag und Mitgliede 

der oherlansitzischen gelehrten Gesellschaft in Görlitz von Miller, Peter Franz. 

Schlukenau 1808, ff. 2 

PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Joseph Franz Bischof zu Leitmeritz die 

Stephanskirche betrat.  

1816, ff. 2 

SX – VI E 37 (4.) 

TX – Miller, Peter Franz: Dem Hochwürdigen Herrn H. Alex Pařízek Ehrendomherrn zu 

Leitmeritz, etc … am Alexfeste 1798 aus Pflieht heisser Domkbarkeit gewidmet von Miller 

Peter Franz ersten Knakenlehrer in  

Schlukenau 1798, ff. 2 

PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Joseph Franz Bischof zu Leitmeritz die 

Stephanskirche betrat.  

1816, ff. 2 

SX – VI E 37 (5.) 

TX – Miller, Peter Franz: Am Namestage S[.] Hochwohlg. Herrn Alex Pařízek … gewidmet 

von Miller Peter Franz. 

Schlukenau am 17 Juli 1811, ff. 2 

PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Joseph Franz Bischof zu Leitmeritz die 

Stephanskirche betrat. 1816. 

SX – VI E 37 (6.) 

TX – Miller, Peter Franz: Dem Hochw. Herrn Alex Pařízek an dem frohen Namenstage 

desselben, gewidmet von Miller Peter Franz. 

Schlukenau 1807, ff. 4 

PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Joseph Franz Bischof zu Leitmeritz die 

Stephanskirche betrat. 1816. 

SX – VI E 37 (7.) 

TX – Miller, Peter Franz: Dem Hochw. Herrn Alex Parizek an seinem feyerlichen 

Namenstage gewidmet von Miller Peter Franz. 

1809, ff. 3 

PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Joseph Franz Bischof zu Leitmeritz dei 

Stephanskirche betrat. 1816. 
SX – VI E 37 

TX – Zu dem Namensfeste meines Freudes u. Lehrers Alex Pařízek, Direktor der k.k. Normalschule, etc. 

ff. 4 



PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Jodeph Franz Bischof zu Leitmeritz die Stephanskirche betrat. 

18[1]6. 

SX – VI E 37 

TX – Zum Namensfeste des Herrn Alex Pařízek, Doctor der Theol., bischofl. Notar, etc. etc. 

ff. 4 

PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Joseph Franz Bischof zu Leitmeritz die Stephanskirche betrat. 

18[1]6. 

 

SX – VI E 37 

TX – Dem Herrn H. Alex Pařízek, Doctor der Theol., bisch. Notar. Etc. Zum Neujahr. 

ff. 3 

PX – Allig. ad: Hofmann P., Gesang als d. Herr Joseph Franz Bischof zu Leitmeritz dei Stephanskirche betrat. 

18[1]6. 

 

SX – VI E 37 

TX – Pařízek, Alex: Rede u. Antwort. 

PX – Vide: Franz v. Caroli – Mitter VI E 37, Wimmer VI E 37. Allig. No 2. 

 
X 1979 
SX VI E 38 
FX poč. XIX. ll. 8. 18 x 23.5 cm. 
TX Německý výtah z Šim. Podolského Knížky o měrách podle vydání z r. 1683. 
SX – VI E 38 

TX – Podolsky v. Podol Sim.: Auszug aus dem Büchlein von d. Landmässen und dessen Erklärung. Im J. 1617. 

Prag 1683, ff. 8 

 
[X 1980] 
[SX VI E 39] LA 4 O 75 
FX XIX.1 ll. 37. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX (B. Bolzano. Autobiographie). 
PX Vydal 1836 M. Fesl. Z pozůstalosti kontesy Kristiny Kounicové dar L. Quise 9. I. 
1897. 
 
[X 1981] 
[SX VI E 40] LA varia 
FX XIX.1 ll. 55. 18 x 24.5 cm, seš. 
TX K. S. Macháček. Záwisch von Falkenstein. 
PX Autograf. O tragedii Fl. Kleinschnitzová v LF 1916, 418-27. Dar pí. Jany 
Macháčkové 26. IV. 1897. 
 
X 1982 
SX VI E 41 
FX XIX.1 ll. 116. 19.5 x 24 cm, seš. 
TX Denkwürdigkeiten Böhmens aus der Vorzeit. 
PX Čtrnáct historicko-topografických článků. Z Neuberských. 
 
X 1983 
SX VI E 42 
FX XVII/XVIII. ll. 21. 18.5 x 22.5 cm. 
TX Sbírka projevů u českého povstání. 
VX 1-2. Vypovědění Jezuitů 1. č. 1618. Zíbrt IV, 3872-4. 
VX 2-3. Zeitung aus Prag 25. May 1618 von einer vertrauten Persohn. Týž 3849. 
VX 3-9. Brevis causarum coniectio, quibus moti status regni Bohemiae ... ad novi 
regis electionem processerunt a. d. 1620. Týž IV, 5446. 



VX 9'-14'. Překlad Rudolfa II. Majestátu a Porovnání. 
VX 15-18'. Abschied des Jesuitertages zu Rom gehalten. Týž III, 12060. 
VX 18'-21. Joh. Zisskae von Kelch ... Mandat und Ermahnung an alle rechtgläubige 
Christen im Königreiche Böhmen. Tamtéž. 
PX Z Neuberských. 
 
X 1984 
SX VI E 43 
FX 1826. ll. 6. 23.5 x 17 cm, vaz. pův. 
TX Cantate der Prager Bürgerschaft s. Exc. Fr. Ant. Grafen von Kolovrat-
Liebsteinsky, als er nach Wien als Staats- u. Confernzminister berufen wurde. Am 
23. Nov. 1826. 
 
X 1985 
SX VI E 44 
FX poč. XIX. ll. 4. 18.5 x 23 cm. 
TX B. Oppelt. Die Gründung des Benediktiner Klosters von Břevnov. 
PX Báseň. 
SX – VI E 44 

TX – Oppelt B.: Die Gründung des Benediktiner Klosters St. Margareth einst Břevnov genennt. Ged. 

XIX. st., ff. 4 

 
X 1986 
SX VI E 45 
FX XVIII. ll. 69. 18 x 23 cm. 
TX Sborník publicistiky valdštýnské. 
VX 1-48. Jar. Sessima Raschin. Bericht über Albr. von Wallenstein. Tisky u Zíbrta-
Volfa V, 13273. 
VX 49-69. Peremptio ducis Friedlandensis. Wie hoch der weltberufene kays. 
Generalissimus. Es ist gäntzlich darfür gehalten worden x respectiret. Jiné ex. u 
Zíbrta-Volfa V, 13. 113-4. 
PX Z Neuberských. 
Gründl. u. wahrh. Bericht von mir jarosl. Sessima Raschin v. Riesenburg, was seit a. 
1620, von seber Zeit an, also von J. K. B. M. Ferdinando II. der Albert Watenstein, 
Herzog v. Friedland seines Generaláte entlassen, bis auf a. 1634, d aer 
umbkommen. Ms. 
 
X 1987 
SX VI E 46 
FX ok. 1780. ll. 114. 18.5 x 23 cm, váz. 
TX Srovnání Freherova vydání Kosmovy kroniky s ruk. Vokounovým, dnes 
vídeňským (č. 7391). Život sv. Alžběty z téhož ruk. Život sv. Prokopa z kodexu 
kapitulního. 
PX První pořídil pro vydání Dobrovského v Scriptores I (1783) J. ryt. z Neuberka, J. 
Jiří Schwandner a Jos. Zlobický (srv. úvod XXXI), druhá legenda vyšla ve FRB. I. 
360-76. Z Neuberských. 
Chronicon B. Procopii, funus meminit Benessius De Weitmühl in Chronico Bohem. 
Princ. libr. 2do ad a. 1316. 
Allig. ad: Cosmae Prag. variantes lectiones. 1601 
 
X 1988 



SX VI E 47 
FX 1798. str. 300. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX C. J. Schneider. Gedichte. Erste Sammlung. 
PX Dar MUDra B. Zimmermanna z Vys. Veselí 14. IX. 1903. 
 
X 1989 
SX VI E 48 
FX XVII/XVIII. ll. 12. 19.5 x 24 cm. 
TX Processus in coronando rege Bohemiae Friderico I. 
PX Přepis tisku u Zíbrta IV, 5379. Z Neuberských. 
 
X 1990 
SX VI E 49 
FX XVII/XVIII. ll. 12. 19.5 x 24 cm. 
TX Přepis tisku: Der Röm.-Kays. Mayestät Ferdinand II. Edictal-Cassation und 
Annulation. 1620. 
PX Vydání u Zíbrta IV, 5910. 
 
X 1991 
SX VI E 50 (5 E 19) 
FX poč. XIX. 25.5 x 17 cm, 23 seš. 
TX Joh. v. Stentzch. Slovník českých spisovatelů. 
PX O autorovi Wurzbach, Lexikon 38, 204. Ze Stentzschových. 
 
X 1992 
SX VI E 51 
FX 1791. ll. 7. 19.5 x 23 cm, seš. 
TX Jos. Dobrovský. Uber die Ergebenheit der slavischen Völker an das Erzhaus 
Österreich. 
PX Prvotní znění proslulé přednášky otiskla Fl. Kleinschnitzová v LF 1918, 97 a d. 
 
X 1993 
SX VI E 52 
FX ok. 1840. ll. 38. 17 x 21 cm. 
TX Joh. Plha. Básně. 
PX Německé. Dar kyšperského řídícího Jos. Kadlečka 13. III. 1896. 
SX – VI E 52 

TX – Plha Joh.: Gedichte. 

Schloss Krasonitz 1840 

 
SX – VI E 53 
PX – (Die tabellarische Methode.) 
VX – (Incipit): Vorbericht die tabellari∫che Methode … Vri∫ßenfals … 1765. 
1765, ff. 20+2 tab. 
PX – Z pozůstalosti O. Horníka. 
PX – Tabelle Imo: *die Sitze der Haupt∫ätze vor∫tellend die in der Stammund den 
∫echs ab∫tammenden Leitern der harten C Tonart und ihren ∫eiten[…]ndten Tonarten 
vor[..]mmen. 
PX – Tabelle IIdo: die Sitze der Haupt∫ätze vor∫tellund die in der Stammund den 
∫echs ab∫tammenden Leitern der weichen A Tonart.   
PX – 24.XII. 1918, D. 1718. 



 
SX VI E 54 
FX 1788 
TX Wolf: Musikalischer Unterricht (opis V. Kalouse) 
 
SX VI E 55 
FX 1776 
TX Voglen: Kuhrpfälzinke Tonschule (opis) 
 
SX – VI E 56 
TX – die neun∫ten und wichtig∫ten Entdeckungen in der Harmonie, Melodie und dem 
doppelten Contrapuncte. Eine Beilage zu jeder musicalischen Theorie von J.G. 
Portmann. 
Darm∫tadt 1798, opsal J. Kalaus, ff. 150 

 
SX – VI E 57 
TX – Harmonie oder kurze Anweisung  die Regeln des Generalbases und der 
Composition auf eine leicht fausliche Art grundlich zu erlernen. Zum Selbstunterrichte 
mit Notenbeispielen erläutert und gewidmet der Wittwe ?ozart von Peter Lichtenthal. 
Iter Theil. Wien ... 
opis: Johann Kalaus. ff. 11 
PX – Alligáty: 1.  ORPHEIK oder Amweisung, die Regeln der Composition auf eine 
leicht fasliche Art gründlich zu erlernen. Herausgegeben von P. Lichtenthal. Wien 
...(1813). [Opis pořídil:] Johann Kalaus. S.l.a. 
PX – 2.  ORPHEIK oder Anweisung die Regeln der Composition auf eine leicht 
fasliche Art gründlich zu erlernen. (Notenbeispiele.) Herausgegeben von P. 
Lichtenthal. Wien, ...[Opis pořídil:] Johann Kalaus. 
 
SX VI E 58 
FX 1889 
TX Bolton: Beisteuer der Alchymie zur Numismatik. 
 
SX VI E 59 
FX 1606-8 
TX Rhabler: Bier Raittung 
Rhrabler, Gaspar: Wolget mein Gasoarn Rhrablers 
Ber Raittung, Won dem driftem October Anno 606 Biß auf den 19 Aurilis. Anno 608. 
Litera B. 
Rkp.; pap., 1606-1608, 44 ll. (l. 1b, 2b, 3b, 33b, 41b, 42-44ab pr.); 17,5 x 23 cm; 1r., 
běžné písmo, pl desky. Pozn. Zacharovy. 
D. 8424.23 
 
SX – VI E 60 
TX – Wahre Practica. || Au∫s dem brunen de[ß] Univerhalß || und aller Welt Wei∫en. 
FX – 16,5x20 cm. 
XVIII. st., ff. 262 
PX – F. 1 prázdné, vložen 1 lísteček, pag. od f. 2 do f. 110 (pp. 1-240), od f. 148b do 
f. 262 (pp. 1-229), růz. písmo, zběžně ps. Rukopis je opisem díla staršího, ze XVI. st. 
Inc.: „Mann macht [E]inem …“ Expl.: „… etliche blüte lehr gebli[n]ben.“ 
 



SX VI E 61 
FX 192 
TX Skála, ALois: Kazateský a čtenář. quodlibet faráře Aloise Skály. 

1a Awary zn. 157. Ku barbarům rodu Awarského x 251b a přidáme k němu lžíci lihu. 

Rkp.; pap.; ll. 263; XIX2; 19,7 x 25 cm; kurs.; ppl. Na obalovém listu nalepena starobylá 

pečeť farního úřadu u sv. Martina v Onšově u Ledče nad Sázavou, znak vlasteneckého 

biskupa budějovického Jana Valeriána Jirsíka (+1883) a jeho nástupce Frant., hr. Schönborna 

(+1899), pozdějšího kardinála-arcibiskupa pražského, který je značně jednodušší proti 

Schönbornovu znaku arcibiskupskému. Quodlibet bylo zpracováno P. Aloisem Skálou 

(*1843), farářem nejprve v Zachotíně na Pelhřimovsku, pak v uvedeném Onšově a posléze 

v Rynárci u Pelhřimova. Skála, který se uchýlil r. 1898 na odpočinek do Jindřichova Hradce, 

zemřel tam r. 1926. Kniha obsahuje řadu dobových výpisků a excerpt z knih i časopisů, 

českých i německých. Jsou zde glossy ke Kolárovi i jiným básníkům 19. stol., ale i péle-mele 

soudobých zájmů kulturně-historických a kulturně-politických. Různorodý materiál je 

zároveň dokladem o zájmech a úrovni venkovského kleru v jižních Čechách v druhé pol. 19. 

stol. 

Koupeno od řed. Josefa Fürsta z Prahy-Motola dne 2. května 1949. 

567K/49 
 
SX VI E 62 
FX 1822 
TX Zvěřina, D.: Beantwortung der mir endesgefertigten, von der löblichen philosophischen 

Facultaet aufgegebehen zwey Fragen: Welche waren die entfernten und näheren Anlässe zum 

30jährigen Kriege? Wann und wo ist derselbe ausgebrochen? 

2a Wenn je in Europa ein Krieg geführt x 23a den Anfang seiner kriegerschen 

Unternehmungen macht. 

Rkp.; pap.; + perg.; ll. 23-L perg.; 1822; 18,5 x 23,7 cm; 29,2 x 48,5 cm; kurs.; t. Spis je 

doktorskou disertací Daniela Zvěřiny z Libochovic, jehož doktorský diplom z 3. září 1822 je 

připojen. Podepsán je tehdejším stud. ředitelem a prorektorem Václavem svob. pánem 

Ubellim ze Siegbergu, ředitelem filosof. fakulty Josefem Ant. Köhlerem a universit. syndikem 

a notářem PhDr a JUDr. Ant. Feyertagem. K doktorskému diplomu je přivěšena na černožluté 

šňůrce proslulá velká pečeť Karlovy university provedená v červeném vosku (karel IV. 

podává sv. Václavu zakládací listinu po straně Václavově český státní znak, po straně Karlově 

orlice, obraz pečeti obklopen legendou Sigillum universitatis scolarum studii Pragensis) 

v dřevěné schránce vysoustruhované. Diplom i disertace vložena v empirové pouzdro 

z lepenky. 

Koupeno od p. Josefa Fürsta, řed. z Prahy-Motola dne 2. května 1949. 

569K/49 

 
SX VI E 63 
FX 1812 
TX Wuest, A.: Vom Bergbau überhaupt, von dem Joachimsthaler insbesondere das 

Historische und Bergmännische in 3 abtheilungen. I. Abtheilung. I. Band. Von Austin Wüst, 

k. k. Bergrath, Oberamtsverwalter und Distriktual ergrichter. Joachimsthal im Jahr 1812. 

4a Die Bergwerke sind schon bei den ältesten Völkern x 109a auf diese Art noch möglich 

seyn könnte. 

Rkp.; pap.; ll. 110; 1812; 18x24 cm; kurs.; pův. kž. Rukopis obsahuje německo-české exlibris 

Knihovna Klárova ústavu slepců a na fol. 3a německo-české razítko Ústav pro zaopatřování 

zaměstnání dospělých slepců v Praze. Vazba jednoduchá bez zvláštní výzdoby. 

Koupí v antikvariátu Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 2. září 1952. 



Jáchymov 

K 605/52 
 
SX VI E 64 
FX (1893-1944) 
TX Mueller, M: Memorabilien Buch Med. dr. Müller, Stadt - u Curatzt in Franzensbad. 
2a 1893. Das Jahr 1893 war für Franzensbad x 99b Lobende Anerkennung wurde mir 

allenthalben zu Theil. 

Rkp.; pap.; 1893 - 1914; ff.157; 25,8 x 21 cm; kurs.; pkž. Dílo dlouholetého lázeňského lékaře 

ve Františkových Lázních. Je nejen kronikou lázní, ale i rodovou, takže se zabývá kromě 

Frant. Lázní např. i místem původu rodu Oberndorfu č.13, programy večerů, kde přednášel 

dr.Müller nebo koncertů, kde účinkovala jeho choť nebo později i syn. Kronika přervána 

první světovou válkou. po válce dr.Müller, ač válku přežil, již v kronice nepokračoval. 

Původem asi z Langrovy knihovny v broumově. 

Zapsán do přírůstků Knihovny NM 3.9.1959.  

3470-59 

 
SX VI E 65 
FX 1774 
TX Schuetzn - Regeln, Nach welchen auf der von Ihro Kayser-königlichen Majestät der 

löbl. Schützen Confraternität zu Uibung des ritterlichen Exercitii des Schüssens allergnädigst 

übergebenen mit Allerhöchst-ayser- und Königlichen Privilegien begnadeten in Fluss Moldau 

zwischen denen Königlichen drey Prager Städten gelegenen Insul… zu richten und zu 

verhalten haben… 

5a Schützen Regeln, nach welchen auf der x 15a weiteren Verantwortung zu absolvieren 

haben. 

Rkp.; pap.; 1774; ff. 17; 22,7x18 cm; got. frakt.; kž. Na f. 3b vymalován erb 

římskoněmeckého orla s českým lvem na prsou a nápisem Sub umbra alarum tuarum, na f. 4a 

obraz sv. Šebestiána, patrona střelců, s krajinou v pozadí a textem v oválu Sigillum 

iaculatorum Pragensium privilegiatorum anno MDCCLXXIV (1774). Rok 1774 připisován 

perem na f. 1a I na obalovém listě. Stanovy bratrstva Pražských střelců na Střeleckém ostrově. 

Na f. 3a a vzadu na f. Zeitgeschichte, München. Na obalovém listě kolek a 1 kč z r. 1919 s 

razítkem Zemský soud civilní a čís. jedn. Ck IV 68-24 čís. 10. 

Za staré zásoby zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 27. října 1959. 

4251-59 
 
SX VI E 66 
FX 18. st. 
TX Prophezierung Eines von geburt  blinden Menschen, vom Alter 36. Jahr, welcher dem 

römischen kaiser karl den 4t viel fremde Dinge im Jahre 1369 vorher sagete, wie folget. F. B. 

L. D. 

1b Der blinde Jündling wohnte in Böhmen X 7b in der ganzen Welt legen. 

Rkp.; pap.; XVIII. st.; ff. 7; 23,5x19 cm; got. kurs.; pkž. Papír některých listů chatrný. 

Německá verse proroctví slepého mládence. Rukopis býval v Langrově knihovně 

v Broumově. 

Z Langrovy knihovny jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea dne 10. 

dubna 1962. 

4173-62 
 
SX VI E 67 



FX 1848-1849 
TX Helpert: Katalog knihovny. 
Pap., 1848 – 1849, rozměry: 25,5 x 15 cm, XX + 1155 pp (paginace původní), vazba 

polokožená, odřená, knižní blok částečně uvolněn ze hřbetu, na hřbetu zlacený titul, 

Rukopis je uvolněn z vazby a poněkud poničen negativními vlivy inkoustu, 

Německy, česky, francouzsky, anglicky. 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: Rukopis obsahuje katalog Helfertovy knihovny 

Přír. č. II-3831/82 

Dar A. Otčenáška, Palackého 30, Praha 10 v roce 1963 

 
SX VI E 68 
FX 1848-49 
TX Helpert: Zeitungen und Zeitshriften 
Joseph Alexander von Helfert: Zeitungen und Zeitschriften. 

Pap., 1848 – 1849 (datace průběžná), 66 pp, rozměry: 25,5 x 15 cm, vazba poloplátěná, 

poněkud odřená. 

Německy a česky 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: katalog Helfertových časopisů 

Přír. č. II-3830/82 

Dar. A. Otčenáška, Palackého 30, Praha 10 v roce 1963 

 
SX VI E 69 
FX 1848-49 
TX Hlepert: Musikalien 
Joseph Alexander von Helfert: Musikalien. 

Pap., 1848 – 1849 ?, 61 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 15,5 cm, vazba poloplátěná, poněkud 

odřená. 

Německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: Katalog Helfertových musikalií. 

Přír. č. II-3829/82 

Dar A. Otčenáška, Palackého 30, Praha 10 v roce 1963 

 
SX VI E 70 
TX Helpert: Varia 
Joseph Alexander von Helfert: Varia. 

Pap., 1848 – 1849 ?, 38 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 15,5 cm, vazba poloplátěná. 

Německy 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: katalog různých Helfertových sbírkových předmětů a příslušné rejstříky 

Přír. č. II-3828/82 

Dar A. Otčenáška, palackého 30, Praha 10 v roce 1963 

 
X 1994 



SX VI F 1 
FX 1819. str. 60. 18.5 x 24 cm, vaz. pův. 
TX Fr. Al. Wacek. Die Ritter Trczka von Lipa insbesondere als Dynasten von 
Welisch. 
PX Dar autorův 21. III. 1819. 
 
[X 1995] 
[SX VI F 2] LA 7 G 33 
FX XIX.1 ll. 17. 19 x 24.5 cm, seš. 
TX Schreiben des dr. Mich. Jos. Fesl an den Bischof Vinc. Ed. Milde v. 16. Jan. 
1824. 
PX Přepis. Dar. PhDra Č. Náhlovského z pozůstalosti P. Jos. Řezáče 4. III. 1881. 
 
X 1996 
SX VI F 3 
FX XIX.1 str. 24. 20 x 24 cm, seš. 
TX Carl Brantl. Ruine Tollenstein im Leitmeritzer Kreise. 
PX Autorův dar 30. IV. 1830. 
 
X 1997 
SX VI F 4 (3 F 33) 
FX 1825-8. str. 130, 86. 19.5 x 23.5 cm, seš. 
TX Jos. Schön. Die Franzosen zu Písek in österreichischen Sukcessionskriege. 
PX Autograf, věnovaný autorem 5. XI. 1825. 
SX – VI F 4 

TX – Josef Schön: Die Franzosen zu Písek im österreichischen Sukcessionskriege. 

1825-28 

PX - :Schoen, Josef (VI F 4). 

Rkp., pap., got. Kurs.; t. seš. Připojeny plány a vyobrazení erbů- Autograf autorův. Dar P. Josefa Schöna 5. 

listopadu 1825. 

 
X 1998 
SX VI F 5 
FX 1843. str. 107. 19.5 x 23.5 cm, seš. 
TX Die Ritter in Schwarzthale. 
PX Eine Volkssage aus der Vorzeit Böhmens. Pro litomyšlské knihkupectví (dědiců J. 
Turečka) povoleno censurou 1843. Z Litomyšlských. Stejně obě čísla další. 
 
X 1999 
SX VI F 6 
FX 1843. str. 63. 19.5 x 23.5 cm, seš. 
TX Libussa oder Das Mahl auf dem eisernen Tische. 
SX – VI F 6 

TX – Libussa oder das Mahl auf dem eisernen Fische. 

1843 Leitomischl, pp. 3-62 

 
X 2000 
SX VI F 7 
FX 1845. str. 126. 20 x 23.5 cm. 
TX (Jos. Schiffner). Zdeňko von Zasmuk mit seinen Gefährten oder die Ritter im 
Berge Blaník. 



PX Přetisk spisu z 1798; srv. A. Kraus, Národopisný věstník čs. XII, 1917, 119 a d. 
 
X 2001 
SX VI F 8 
FX poč. XIX. ll. 30. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Catalog uiber die auf der hochgräfl. Jos. Kolowratischen Herrschaft Brzeznitz in 
franz., dt., engl. u. wälscher Sprache vorhandenen Bücher. 
PX Z Březnických. 
 
X 2002 
SX VI F 9 
FX 1808. ll. 97. 18 x 23 cm, váz. 
TX Philipp Maxm. Opiz. Beiträge zu einer Geschichte der Botanik in Böheim. 
PX Autograf, dar asi autora. 
SX – VI F 9 

TX – Opiz Philipp Maximilian: Beiträge zu einer Geschichte der Botanik in Böheim. 

Časlau 1808, ff. 86 

 
X 2003 
SX VI F 10 (3 H 10, 608-10) 
FX XVIII.2 str. 506, 394, 534, 18 x 23 cm, váz. tři svaz. 
TX (Fr. Pubička) Historické materiály. 
VX I. Výpisky z letopisů, kronik i listiny (vilémovské str. 199-251, jiná řada 339-76). 
Vložena protidobnerovská satira Entretien d´une dame illustre Polonoise avec le P. 
Gelaise a S. Catharina (o původu Čechů) 379-86, pochvala Pubičkových dějin z 
Journal encyclopédique 1772 (409) a list jesuity Floriana a Sole Pubičkovi o dodání 
ceny Jablonovského za Dějiny z Lipska 1772 (419-21). 
VX II. 1-84. De ducatu Vratislaviensi atque aliorum Silesiae ducatuum litterae et quod 
episcopi Vratislavienses et capitulum immediate subiaceat Coronae Bohemiae. 
VX 85-8. Quibus conditionibus civitates dotalitiae reginis Bohemiae concessae 
fuerint. 
VX (89) 1-181. O Strahově a jeho klášterních odnožích Teplé, Chotěšově, 
Doksanech a Louce u Znojma. 
VX 183-210. Specification und Beschreibung einer Collection böhmischen Müntzen. 
VX 211-353. Deductio historica praetensionis regni Bohemiae in Advocatiam 
monasterii Waldsassensis s jinými též listinami, posléze z Gudena. 
VX 355-94. Ex Petro Albino Nivemontis Abteilung des Landes zu Meyssen 1580. 
VX III. 1-470. Notata ex Annalibus Austrio-Clarevallensibus a Bern. Linck, prof. 
Zwetlensi, ed. 1723. 
VX (471) 1-48. Ex libro ms. Latinské letopisy české 1091-1440. 
VX 49-64. Výpisky z rukopisné lat. kroniky českých králů 1086 až 1527. 
SX – VI F 10 

TX – Miscellanea historica. A.B.C. 

 
X 2004 
SX VI F 11 
FX 1799. ll. 25. 19.5 x 24 cm, seš. 
TX Catalog uiber die in der Brzeznitzer Kollowratischen Bibliothek befindlichen frz. u. 
dt. Bücher. 
PX Z Březnických. 
 



X 2005 - Ausheschieden Praes. Z. 2062/42 
SX VI F 12 (23 H 1) 
FX XIV/XV. ll. 120. 15.5 x 22 cm, st. vazba. 
TX Sbírka zemských privilegií a státních listin z doby Karla IV. 
VX Je to nepochybně opis nejdůležitějších listin českého korunního archivu, jak se 
domnívá Tadra, jenž rejsřík (zde l. 113'-6') ke sbírce, chudší však o Zlatou bulu, otiskl 
z ruk. univ. I C 24, který byl ruk. tomuto snad předlohou (Kanceláře a písaři v zemích 
českých za králů z rodu lucemburského 264-8). Pozdější rukou připsán soupis berně 
královské a ročního úroku z měst a klášterů (Čelakovský II, 901-3). Vevázán perg. 
zlomek souč. snad kvitance. Na přídeští: liber ecclesie Pragensis. Dar arcb. V. L. 
Chlumčanského 13. III. 1831. 
PX Monumenta Germaniae historica. Constitutiones et actapublica imperatorum et 
regum. Sv. XI. - Fol. 85b-87b, litiny Karla IV. z března a dubna 1354 - 
Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften der DDR, Reuhal(?)institut 
für Geshichte. Weimar 1978 
 
X 2006 
SX VI F 13 
FX 1827. ll. 34. 19 x 22 cm, seš. 
TX Zeit-tafeln zur Geschichte der alten Brüderkirche. 
PX Z přednášek v gnadenfeldském semináři Jednoty bratrské. Z pozůstalosti F. 
Palackého. 
Práce Jana Plitta. B. 
 
X 2007 
SX VI F 14 
FX poč. XVIII. ll. 484. 15.5 x 20.5 cm, vaz. nová. 
TX P. Valentinus Weydner Litomericensis O. Erem. s. Aug. Historicko-genealogické 
výpisky. 
VX 1-39. Chronotaxeos de gente Bohema, a Paprocio conscriptae, compendium. 
VX 40-95. Z norimberského tisku Leben, Regierung und Absterben aller Könige in 
Böhmen 1685. 
VX 96-196. Compendium Bohemographiae ex M. D. de Weleslavinae Kalendario. 
Elenchus Romanorum pontificum. Ex Miscellaneis B. Balbini. 
VX 197-256. Notata ex tertia Jac. W. Imhoffii editione de notitia historico-heraldico-
genealogica (1693) eiusdemque Mantissa (1699). S výkladem právních výrazů. 
VX 257-317. Insignia stemmatum nobilitatis Bohemicae ex Diadicho B. Paprocii. 
VX 318-45. Ex libro ms. M. Georgii Friderici, notarii electoris Saxoniae, conscripto a. 
1601, in quo alphabetice enumerat omnes barones et equites Bohemos. S doplňky 
též odjinud, posléze z Beckovského, heraldického alba norimberského z 1657 a z 
exulantského památníku Mladoty ze Solopisk (1703), vydaného B. Mikovcem v ČČM 
1856. 
VX 346-65. Výpisky o Kolovratech a Valdštejnech (z tisků). 
VX 366-78. Civitas Richnoviensis ill. comitum de Kolovrat. Výpisky a popis nápisů. 
VX 378-415. Úmrtí hlavně duchovních, osobní paměti z Vídně 1704-6, rodinné listiny 
kolovratské. 
VX 416-58. Collecta ex Sacris pulveribus G. Crugerii praesertim pro ordine Erem. s. 
Augustini. S dodatky i odjinud. 
VX 459-83. Notata ex corpore institutionum Soc. Jesu (1702). Ephemerides 
oeconomicae ex Calendario Tyrnaviensi. Domestica morborum cura. 



VX 484. Justus dolor triurbis Pragensis, tempore pestiferae luis a. 1713 derelictae a 
parte cleri, authore incomperto vulgatus. 
PX Předsázkou kresba Žižkova poprsí z kláštera táborských augustiniánů. (Snímek 
odtud má Žižkův sborník 1424-1924. XIII č. 31.) Zápisky současné po celé knize. 
Autora (srv. Riegger. Materialien II, 1787, 422) jmenuje o něco pozdější paměť na 
přídeští, kdež i ex libris Ant. Slawik, Horzovicii. Z augustiniánského kláštera 
litoměřického (Hlasy ze Sionu 1865, 142). 
SX – VI F 14 

TX – Paprocius Procipius: Chronotaxeos de gente Bohema compendium. 

 
X 2008 
SX VI F 15 
FX XVIII. ll. 60. 15 x 21.5 cm, váz. 
TX Index über (J. Ch. Müllers Landtcharten von Königreich Böheimb. (1720). 
PX Náležel 1817 P. Fr. Švendovi, dar. Jos. Lerneta z Pardubic 31. VIII. 1878. 
SX – VI F 15 

TX – Müller. 

PX – Vide: Index.  

 
X 2009 
SX VI F 16 (5 D 8) 
FX poč. XIX. ll. 55. 18 x 22 cm, seš. 
TX Přepis gotinského tisku: Fr. Dom. Haeberlin. Elogium Johannis de Trocznowa 
cognomento Zisskae, z 1742. 
PX Dar. Jos. Devotyho 24. X. 1847. 
 
X 2010 
SX VI F 17 (857) 
FX XVIII. str. 486. 16.5 x 21 cm, váz. 
TX Přepis legendového sborníku olomúcké kapituly (č. 12). 
PX Z pozůstalosti J. Dobrovského, jenž knihu dostal od J. P. Cerronia a doplnil 
varianty. Sborníku užil Jos. Pekař. Wenzels- und Ludmila Legenden (1906), kdež i o 
legendových studiích Dobrovského. 
 
X 2011 
SX VI F 18 (4 D 8) 
FX 1774. str. 212 a rejstřík. 17 x 21 cm, váz. 
TX (T. J. Kraus). Triplex Czechico- Bohemo- Pragena laus. Praga quadriurbs, 
multiplici gloria gaudens, ex diversis scriptorum historiis excerpta ... pro consolatione 
Boemorum a T. J. K. C. R. L. a. d. 1774. 
PX O autorovi a jeho jiných spisech K. Navrátil, Paměti kostela P. Marie na Karlově 
(1877) 158. 

SX – VI F 18 
TX – Triplex Czechico – Bohemo – Pragena Laus pro consolatione Boëmorum conscripta à T 

I. K. C. R. L. anno dui 1774. 

 
X 2012 
SX VI F 19 (3 J 29) 
FX XVIII. ll. 54. 17 x 21 cm, váz. 
TX Přepis luvaňského tisku: Aub. Miraeus. De rebus Bohemicis liber sigularis 1621. 



PX Na přídeští: Xav. Stark. Ze Stentzschových. 
SX – VI F 19 

TX - Miraci A[u]berti: De rebus bohemicis liber singularis. 

Lugd. 1621 

PX – MS. Ex impre∫so. 

 
X 2013 
SX VI F 20 
FX XIX.2 str. 45. 17 x 21.5 cm. 
TX Přepis 2. vyd. Komenského Disquisitiones de caloris et frigoris natura z 1678. 
PX Pořídil P. Boh. Duchácký podle výt. strahovského (Srv. 29). Zíbrt-Volf V, 18068. 
 
X 2014 
SX VI F 21 (23 G 18, 782) 
FX 1533. ll. 327. 16 x 20.5 cm, vazba nová. 
TX Sbírka nálezů brněnských. 
VX I. 1-135. (Liber sententiarum civilium). Začátek chybí (I, 4 x (cap. LXXII.) quod 
scribitur superius in rubrica de debitis solutis. Finis per B (nad tím: P) sabbato Nicolai 
episcopi a. 1533. Jireček II. 4. 26-287. Jest to druhá recense nálezů brněnských, o 
níž J. Čelakovský, O právech městských m. Brikcího z Licka 15 a d. 
VX II. 152-327'. Tyto knihy běh nebo registrum městských výpovědí se nadpisují ... a 
těchto knih pražská i jiná města, k nimžto se najvejš v Čechách utíkají, od starodávna 
užívají. Císařské velebnosti potřebí jest ... V právích píše se takto: rozum městský x 
cap. LXIII. art. III. Byl-li jest obžalovaný prve zlopověstný (končí se uprostřed věty). 
Jest Jana z Gelnhausen sbírka nálezů brněnsko-jihlavských, rovná textu v ruk. V E 
41, l. 128-328'. 
PX Rejstřík český na ll. 140-2, exposiciones quorundam vocabulorum in latino codice 
huius libri positorum na ll. 144-6', mravoučné říkání frakturou na I. 139. Dar 
sušického děkana Fialky 17. VIII. 1830. 
 
X 2015 
SX VI F 22 (5 F 35) 
FX 1797/1808. ll. 48. 19 x 11.5 cm, vaz. pův. 
TX Joannis Ferd. Opiz album amicorum. 
SX – VI F 22 

TX – Opiz Joan. Ferd. 

PX – Vide: Album amic. 1797. 

 
X 2016 
SX VI F 23 (5 D 25) 
FX XVIII. ll. 33. 18 x 21.5 cm, seš. 
TX Přepis tisku: Kurzer, jedoch gründlich und ausführlicher Bericht von Ursprung, 
Aufkommen und Zufällen der preiswürdigsten böhmischen Landtafel z 1755. 
PX Podle Rieggera, Materialien zur Statistik XI (1793) Misc. 3, kdež část přetištěna, 
napsal dílko asi Jan Jindř. Ramhofsky z Ramhofen († 1760). H. Jireček (448) mylně 
spis přičítá P. T. Vokounovi (* 1740). Na konci: F. N. d. F. Ze Stentzschových. 
SX – VI F 23 

TX – Landtafel 

PX – Vide: Bericht. Ms. 

 
X 2017 



SX VI F 24 
FX 1740. ll. 64. 17 x 20.5 cm, vaz. pův. 
TX Ferdinandi III. Appellationsinstruktion v. J. 1644. 
PX Na desce znak Norb. Leop. hr. Kolovrata. 
 
X 2018 
SX VI F 25 
FX 1854. str. 128. 17 x 21 cm, váz. 
TX Ch. Ad. Peschek. Theologen der evangelischen Confession in Böhmen im 
Zeitalter 1524-1624. 
PX Dar autorův 3. I. 1853. 
SX – VI F 25 

TX - Pe∫chek, Christian Adolph: Theologen der evangeli∫chen Confe∫sion in Böhmen im Zeitalter 1524-1624. 

 
X2019 
SX VI F 26 (5 J 22) 
FX 1854. str. 144. 17 x 21 cm, váz. 
TX Chr. Ad. Peschek. Exulanten aus Böhmen in XVII. seculo. 
PX Dar autorův 13. X. 1854. 
SX – VI F 26 

TX – Peschek, Christian Adolph: Exulanten aus Böhmen im 17ten Seculo. 

1854, pp. 144 

 
X 2020 
SX VI F 27 
FX XVI. ll. 45. 16 x 20.5 cm, pův. zdob. vaz. 
TX Laurentii Span a Spanow dr. med. Anabiosis sive de mortuorum resurrectione libri 
duo. 
PX Na desce v ornamentě 1540. O spisovateli F. F. Procháska, Miscellaneen 124. 
Ze sbírky arcibiskupa V. L. Chlumčanského. 
PX další spis vídeňský (dedik. Habsburkům) + tisk z 1. 1574 (dr. Henic srovnává) 
 
X 2021 
SX VI F 28 (3 H 4) 
FX poč. XIX. ll. 111. 17.5 x 20.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Geschichte des Hussitenkrieges (z 1795) a výpisky z Galottiovy 
Geschichte des 30jährigen Krieges. 
PX O prvém díle A. Kraus, Husitství v literatuře III, 5. Ze Stentzschových. 
 
X 2022 
SX VI F 29 
FX XIX.2 str. 259. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Komenského Triertium catholicum z r. 1681. 
PX Pořídil P. Boh. Duchácký, jehož dopis vlepen, podle výt. strahovského pro F. J. 
Zoubka. Zíbrt - Volf V, 22688. Tisk vydán fotograficky 1920 s úvodem J. V. Klímy. 
 
X 2023 
SX VI F 30 (23 H 19) 
FX XVIII. ll. 258. 17 x 20.5 cm. 
TX (Vilém Dyryx). Extract sněmův a sjezdův 722-1548 v něm. překladě. 
PX Srv. ruk. III F 1. 



SX – VI F 30 

TX – Landtags-Schlüsse v J. 722-1547. 

 
X 2024 
SX VI F 31 
FX XIX.2 str. 21. 17 x 21 cm, seš. 
TX Popis Komenského Janua sive introductiorum in biblia sacra i Novi testamenti 
Epitome z r. 1658. 
PX Zíbrt - Volf V, 19176. 
 
X 2025 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX VI F 32 (3 H 39) 
FX 1679-80. str. 204. 16 x 21 cm, váz. 
TX Materiály k dějinám kláštera sedleckého. 
VX Výpisky z listin (srv. inventář z 1767 v Rieggerově Archivu III, 361) a knih 
klášterních i z historiků (z Mik. Dačického 193-204, z Balbínem půjčených materiálů 
138, list superiora Valdsaského Nivarda Christofa sedleckému opatovi Adalbertovi 
(Grundovi) 136, popis starých knih klášterních 162-5, 169-74, inventář rouch i nádob 
z 1679: 166/9, popis sbírky ostatků 184-91, z listu vyšebrodského profesa Ludv. 
Wolfa br. Bern. Božanovi 174-6). Vše proloženo drobnými zápisky sedleckými (od 
155). Jiná podobná sbírka téhož sběratele, nejspíše sedleckého cisterciáka, popsána 
A. Rezkem, Paměti Mik. Dačického úv. LVII. O tom Ot. Leminger v Kutnohorských 
příspěvcích k dějinám vzdělanosti české III, 1925, 26. Srov. i ruk. VIII A 6. 
PX Dar budějovického rektora semináře Vojt. Juhna 16. IV. 1820. 
 
X 2026 
SX VI F 33 
FX 1802. ll. 18. 16.5 x 21 cm, seš. 
TX Bücherkatalog a. d. 1802. 
 
X 2027 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 
SX VI F 34 (3 J 27) 
FX 1562-72. str. 266. 15 x 20 cm, vaz. nová. 
TX Cathalogus ordinatorum a r. d. archiepiscopo Pragensi a. 1562-(72). 
PX Dar arcb. V. L. Chlumčanského 13. III. 1831. 
 
X 2028 
SX VI F 35 
FX XVII. ll. 13. 16 x 20 cm, váz. 
TX Zlomek německých proroctví z 30leté války. 
PX Prophezeiungen aus dem XVIII Jhdte. Fol. 13. 
 
X 2029 
SX VI F 36 
FX 1798. str. 322. 17 x 20 cm, váz. 
TX Kurze Beschreibung der Metropolitankirche St. Veit ob dem Prager Schlosse. 
Prag 1798. 
 
X 2030 
SX VI F 37 



FX XVIII.1 ll. 284. 17 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX (Georgius Aelurius). Claciographia oder Glatzische Chronica. 
PX Výtah z lipského tisku z r. 1625 (zn. mus. výtisku 43 E 1). Na tit. l. souč.: illmi d. d. 
Joannis Francisci comitis de Götzen, ex libris Jo. Jos. com. de G-. Dar inspektora J. 
K. Hraše 1885. 
 
X 2031 
SX VI F 38 (5 D 27) 
FX 1838. ll. 9. 17 x 20.5 cm, seš. 
TX Lustreisebeschreibung der Militärzöglinge des böhm. milit. Erziehungsinstitus in 
Josephstadt v. J. 1838 von A. P., Zögling. 
SX – VI F 38 

TX – Lustreisebeschreibung v. J. 1838 

in das südliche Böhmen der Militärzöglinge des böhm. militär. Erziehungsinstitutes in 

Josephstadt. 

ff. 9 

 
X 2032 
SX VI F 39 (3 J 9, 646) 
FX 1. čtvrť XIX. ll. 373. 12 x 19.5 cm, váz. 
TX Georg. Ad. Wahner. Historischer Kalendar. 
PX Sestaven většinou z farních pamětí po Čechách. Dar autorových dědiců 1. VII. 
1833. 
 
X 2033 
SX VI F 40 
FX XVII. ll. 255, 48. 15 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Vernewerte Landesordnung des Erbmarggraffthumbs Mähren. 
PX S doplňky z novel z XVIII. stol. Na přídeští pozd. ex libris Ant. Leop. Mitschky. Dar 
Kašp. ze Šternberka. 
 
X 2034 
SX VI F 41 (5 D 17, 1010) 
FX poč. XIX. ll. 322. 11 x 19 cm. 
TX Joann. Georg. Miller de Mühlensdorf JUC. Synopsis iuris municipalis Bohemici 
adiectis locis iuris provincialis a. d. 1727. 
PX Dar P. Ign. Eug. Nováka 6. VI. 1843. 
 
X 2035 
SX VI F 42 
FX 1798. ll. 14. 11 x 19 cm. 
TX Reise nach Carlstein und St. Iwan am 6 Juni 1798. 
 
X 2036 
SX VI F 43 
FX XVI. ll. 234. 14.8 x 18.5 cm, s miniat., vaz. nová. 
TX Pangratz Enngelhart von Haselbach. Egrische Cronica. 
VX Was sich von annfang der stat Eger unngeuerlichenn zugetragenn hat, biss auffs 
1560 jare. Dartzu seind aller alten geschlecht wappen, sovil mir muglich gewesenn 
sein, zubekhumen samt 18 Burgermaistern Conterfet und figurlich gestellet ... Durch 



mich P- E- v. H-, bestellter teutscher schulhalter und burger doselbst, auffs fleissigist 
zusamengetragenn. 
PX Aniž mohl užíti rukopisu, vydal H. Gradl, Die Chroniken der Stadt Eger (1884) 1-
63; srv. úv. V. Dar bavorského kom. rady Klem. Junkera von Bigatto 12. VI. 1824. 
Cheb. primátora 
Brodský, s. 74 
 
X 2037 
SX VI F 44 
FX 1598 a d. ll. 1808. 14.5 x 18.5 cm, zdob., vaz. pův. 
TX Památník syna Tychona Brahe Tychona. 
PX Popsal F. J. Studnička, Prager Tychoniana (1901) 13-20, kdež i snímek zápisu a 
podobizny otcovy. Z Klebelsberkových. 
Brodský, s. 76 
 
X 2038 
SX VI F 45 
FX ok. 1785. ll. 8, 63. 22 x 19 cm. 
TX Boh. Hassensteynii a Lobkowitz poemata quaedam, descripta a Wenc. Tham, 
phil. auditoris. 
PX Úvodem studie Ad. Voigta (z Effigies). Dar pí. M. Hamerníkové 1892. 
SX – VI F 45 

TX – Poemata quaedam 

Bohuslai Hassensteynii à Lobkovitz. 

PX – Descripta à Tham Wenceslav. 

 
X 2039 
SX VI F 46 
FX XVII. ll. 224. 15 x 18.5 cm, váz. 
TX Sborník přepisů publicistiky českého povstání. 
VX 1-15. Ferdinandi II. ... Acht- und Oberachterklärung wider Fridericum gen. 
Pfaltzgrafen beym Rhein. 1621. Zíbrt IV, 8009, 8008. 
VX 15'-8. Decret, so aus gnädigsten Bevelich ... Ferdinandi II. durch ... Cardinaln von 
Dietrichstein publicirt (22. Mart. 1622). Srv. týž 8103-4. 
VX 18'-23', 47-49. Wahrhafftiger Bericht, was sich seithero der Röm. Kaysers ... 
(Mathiae) Ableiben in dem Böhmischen Unweesen verloffen hat. Wien bey Matth. 
Formica 1619. Nachdem Gott der Allmächtig x (příl. 9.) Montag nach ... Jubilate a. 
1619. 
VX 224, 24-42. Verdeutschte Copia des wider den Gabriel Betlen ... cassatorii 
Mandats am 10. Dec. 1620. Týž 7036. 
VX 43-6. Schreiben G. Betlens an ... Directores ... von Böhmen 1619. Týž 5025. 
VX 49-58'. Von Präger Schlacht 1620. Týž 6556. 
VX 59-4. Beschreibung der Unteröstrerreichischen.-. .Erbhuldung 1621. Týž 6322. 
VX 64'-78. Unartige vermessene Protestation ... an Ertzbischof zu Mayntz 1619. Srv. 
týž 4948. 
VX 78'-119. Evangelische Erklärung auf die Böhäimische Apologia 1618. Týž III, 
11480. 
VX 119'-35'. An ... kön. May. Matthiam ... Supplication 1619. Týž IV, 4643. 
VX 136-9. Wahrhaftiger Bericht von dem neulich in der Stadt Praga geschehener 
Execution-process. Týž 8180. 



VX 139'-56. Der Herrn Fürsten und Stände in Schleisen einhelliger Schluss 1619. 
Týž 5301. 
VX 157-223. Ursachen und Motiven, welche offentlich in votis der Länder gewesen, 
warumb K. Ferdinand nicht ... in Böhmen angenommen werde. Es ist einmahl x 
(Bewilligung Wilh. v. Rupa Obristen Cammerern) zu bewilligen. Srv. týž 5054, 5. 7. 
PX Dar hr. Kašp. Šternberka. 
 
X 2040 
SX VI F 47 
FX 1720. 1710. ll. 21. 15 x 18 cm. 
TX Dva oslavné projevy klášterní. 
VX 1-11. Epinicion onomasticon ... honori ... P. Danielis a s. Ludmilla, supprioris 
conventus nec non magistri novitiatus Taboriensis. Concinnarunt fratrum infimi 
(1720). 
VX 12-21. Verae sapientiae discipulus divus Thomas de Aquino ... in anniversario 
venerationis decursu a studio theologico Fratrum erem. disc. s. P. Aug. in conventu 
s. Venceslai Neopragae a. 1710 ... propositus per fr. Thomam Aquinatem a s. 
Bonaventura. 
 
X 2041 
SX VI F 48 
FX XVII/XVIII. ll. 22. 15 x 19 cm. 
TX Psalterium episcopale Vratislaviense sive programma istud. episcopus 
Vratislaviensis 150 concinnatis inde anagrammatibus variatum ... ep. Vratislaviensi 
(Fr. Lud. Neoburgico) D. C. Q. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
sis: Centu met quinquaqinta concinnatis inde Anagrammatibus variatum, totidenuq 
monostichis adornatum sereniss. ac rev. principi Episcopo Wratislaviensi D. C. Q. fol. 
21 
 
X 2042 
SX VI F 49 
FX XIX.2 str. 49. 16.5 x 20.5 m, seš. 
TX Ed. Ringelsberg, k. k. Landtafel- Vice-Director. Index der sämmtlichen städtischen 
Instrumentenbücher des k. k. Stadt- und Grundbuchsamtes zu Prag. 
Der Materie nach alphabetisch geordnet.  
 
X 2043 
SX VI F 50 
FX XIX.1 ll. 186. 12 x 20 cm, vaz. pův. 
TX (Fr.) Fischers Gerichtsordnung I. 
PX Přednášky na pražské universitě. Koupeny 31. VII. 1896. 
 
X 2044 
SX VI F 51 
FX XIX.1 str. 297. 12 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Böhmisches Bergrecht. 
PX Pražské asi přednášky téhož původu. 
 
X 2045 - Ausgeschieden Praes. Z 2062/42 



SX VI F 52 
FX 1769. ll. 94. 12 x 19 cm, váz. 
TX Catastrum regni Bohemiae sive Königreichs Böheimb wahre 
Landesansässigkeith ... im J. 1769. 
PX Srov. Jos. Pekař, České katastry 293. Koupeno 21. XI. 1896. 
 
X 2046 
SX VI F 53 
FX XVIII. ll. 53, 12, 101. 15.5 x 19.5 cm, vaz. st. 
TX Diarium (bellicum) Brunense 1645. 
PX Přepis úřední zprávy (srv. o ní B. Brethloz, Vertheidigungskampf der Stadt Brünn 
gegen Schweden 1645. VIII). Přivázán protifrancouzský projev (z r. 1741): 
Anmerckungen über die Erklärung von M. de la Noue in der Reichsversammlung zu 
Franckfurth, a brněnský tisk z 1743: Breve compendium ... des preussisch- u. 
sachsischen Einfalls in Marggrafthum Mähren 1742. Vzadu pozd. rukou: Ex libris 
Petri Hroch de Peschitz. 
 
X 2047 
SX VI F 54 
FX 1765. str. 237. 11.5 x 18 cm, váz. 
TX (J. Ch. Bartenstein). L´Etat de Bohéme ou nouvelle description historique et 
politique du rovaume de Bohéme 1765. 
PX O spise i autorství B. Dudík, Mährens Geschichtsquellen I (1850), 308 a d. 
 
X 2048 
SX VI F 55 
FX 1825-57. str. 387. 12 x 19.5 cm, váz. 
TX Doležal. Annotazions-Buch. 
PX Zápisník pražského obchodníka, nepatrnou měrou i český. 
SX – VI F 55 

TX – Písně. 

PX – Viz: Doležal Zápisník VI F 55. 

 

X 2049 
SX VI F 56 
FX ok. 1825. ll. 120. 12 x 20 cm, váz. 
TX Německý zápisník dvorských dekretů. 
SX – VI F 56 

TX – Juristische Notizen.  

 
X 2050 
SX VI F 57 
FX poč. XIX. str. 110, 70. 12 x 18 cm, váz. 
TX Modlitby při posledním pomazání. 
PX Na počátku Adminiculum infirmos providendi. Neocerequicii a. 1805. W. N. Na 
konci 1. části české: Wenceslaus, druhá část německá. 
SX – VI F 57 

TX – Modlitby při zaopatřování umírajících. 

PX – Viz: Adminiculum. 

 
X 2051 



SX VI F 58 
FX poč. XIX. ll. 8. 14 x 18.5 cm, seš. 
TX Memorabilia monasterii Bielensis alias Albensis seu Neo-Bezdicensis ad s. 
Wenceslaum. 
PX Kompilace. 
 
X 2052 
SX VI F 59 
FX XVIII. ll. 55. 17.5 x 20 cm, seš. 
TX Sborník přepisů publicistiky třicetileté války. 
PX 1-9. Výňatky z letáku J. A. Schwinda o Skultétově reformaci chrámu 
svatovítského 1619 (Grewel und Verwüstung). Zíbrt IV, 5526. 
PX 10. Verzeichniss der furnehmsten Articuln, so der Churpfalz in seiner Kirchen 
verordnet. Srv. týž 5525. 
PX 10'-13'. Copia eines Schreibens nach der Weissenberger Schlacht. Hoch und 
Wohlgebohrner ... Herr. Die glückliche Victori x Prag 18. Nov. 1620. Přeloženo v Lit. 
listech 1865, 525. 
PX 13'-20'. Prager Execution den 11/21 Juni 1621. Přepis letáku Pragerische 
Execution, snad z ruk. strahovského, o němž týž 8172. 
PX 22-43. Bericht von mir Jar. Sesima Raschin (o Valdštejnovi). Tamtéž V, 13273. 
PX 44-55. Begebenheit des 1634 u. 35 Jahres. (O Valdštejnovi). Zíbrt-Volf V, 13111-
4. 
 
X 2053 
SX VI F 60 
FX XVII. ll. 354. 16 x 19 cm, váz. 
TX (P. Stirba). Německý překlad českého zřízení zemského z r. 1564. 
PX Tit. l. utržen. Z Neuberských. 
 
X 2054 
SX VI F 61 
FX XVIII/XIX. ll. 40. 17 x 20 cm, váz. 
TX Stark. Leben K. Caroli IV, Wenceslai Pigri, Sigismundi. 
PX Aus alten MSS zusammengetragen. Z Neuberských. 
 
X 2055 
SX VI F 62 
FX pol. XIX. ll. 24. 17.5 x 21 cm. 
TX Německý překlad Chronicon breve Břevnoviense et Braunense P. Hier. Růžičky. 
PX Z otisku v Catalogus religiosorum O. S. Benedicti 1845. Dar M. Lüssnera 1881. 
SX – VI F 62 

TX – Lüssner M.  Chronicon breve Břevnoviense et Braunense. 

1881, ff. (I) 24 

PX – Eine Übersetzung aus d. Chronicon v. Hieron. Růžička. 

 
X 2056 
SX VI F 63 
FX poč. XIX. ll. 50. 17 x 20.5 cm. 
TX Přepis německé kroniky z Giersdorfu ve Slezsku (300-1750). 
PX Pořídil Jos. Lüssner († 1837) pro syna Morice, jehož dar 1881. 



SX – VI F 63 

TX – Lüssner M.: Merkwürdige Begebenheiten  

Smichow 1881, ff. (I) 50 

PX – (ms. přep.) 

PX – Aus d. Chronik Gursdorf in Schlesien. 

 
[X 2057] 
[SX VI F 64] LA 4 O 75 
FX 1818. ll. 49. 11.5 x 18.5 cm, váz. 
TX Bern. Bolzano. Standeswahl für Akademiker. 
PX Z Melicharových. 
 

SX VI F 65 

FX 19. st. 

TX Sacher - Masoch: Numismatický zápisník. 

2a Mainz. Erzbischöfe und Churfürsten. Willigisus X 125a polnische, lithauische, 

siebenbürgische u. brandenburgische 91. 

Rkp.; pap.; ll. 125; XIX; 17,2x20,8 cm; lat.; pkž. Rukopis Leopolda ryt. Sacher-Masocha, 

smutně proslulého policejního presidenta (městského hejtmana) pražského, z doby Bachova 

absolutismu. Byl vnucen také do výboru Společnosti Národ. Musea. K dobru se mi přičítá 

jeho zájem o numismatiku, který způsobil, že byl zvolen prvním presidentem Numismatické 

společnosti (Numism. Verein) v Praze. Z jeho ruky pochází něměcké jádro rukpisu na f. 2a-

82a. Vloženy pak 4 listy české, na které navazuje další český text numismatický, obojí Jos. 

Smolka rukou. Na f. 124a původní zápis Sacher-Masochův a na f. 125a jeho Inhalt. Na 

zadním přídeští vlepeno 5 listů s českými numismatickými poznámkami. 

Koupeno od firmy Orbis v Praze I, Ul. 28 října 13, 14. srpna 1951. 

2804/51 

Trvalá výpůjčka nimismat. oddělení NM. 

 

VI F 66 

Chronik von Eger. 

ll.108; XVII; uvnitř na f.1a název kroniky Merckwürdige Historien, so sich in der Stadt Eger 

Zugetragen. Pochází asi časově ze XVII.stol. poslední zde líčené chebské události jsou z 

r.1680. 

1a Wann oder von wem Eger erbauet x 106a gedacht wirdt p[er] expressu[m] reservirt hätte. 

H. 

Rkp.; pap.; ll. 108; XVII; 16,5 x 20 cm; kurs.; kž. Pod názvem na přídeští jméno Schaffer 

označuje snad písaře kroniky. Uvnitř na f. 1a název kroniky Merckwürdige Historien, so sich 

in der Stadt Eger Zugetragen. Pochází asi časově ze XVII. stol; poslední zde líčené chebské 

události jsou z r. 1680 (na fol. 55a). Byla součástí Langrovy knihovny v Broumově (sign. III 

11 H 6:Ms. 510). 

Zapsán do katalogu knihovny jako konfiskát 30. dubna 1953. 

K 3461-53 

 

SX VI F 67 

TX 1888 

FX Adlergebirge Chronik. 

1a Am August marschierte dieselbe in ihre Heimat ab x68a Plodek Josef ( Joch) 1, 
(Klafter) 601, ( Reinertrag fl. )8 ( Kr. ) 65, Dittrich Josef 2 136, 4 04 



Rkp.; pap.; 11.80; kolem r. 1888; 14,7 x 22,5 cm; kurs.; pl. Kronika osad v Orlických 
horách, hlavně v bývalém soudním okrese Rokytnice. Začíná dozvukem války r.1866, 
ale podle vloženého listu je to pokračování I. dílu téže Kroniky, který k nám nedošel. 
Rukopis býval v Langrově knihovně v Broumově.  
Jako konfiskát zapsán do přírůstků Knihovny NM, 24.8.1953.  
3474-53 
 

VI F 68 

Der Röm. Kai. auch zu Hungarn und Boheimb etc. Kön. May. Ferdinandi II. Vernewerte 

Landes Ordnung deroselben Erb Marggraffth: Mähren. 

Rkp.; pap.; ll.295; 1655; 15,3 x 19,3 cm; frakt., kurs; pův. perg. Na titul. listě zemský 
znak moravská orlice, na f.1b rok vzniku Anno 1655. Původní foliace teprve od 
vlastního textu Obnoveného zřízení na f.6a. Od fol.261a-267a Register derer Tituln so in 

diesser Vernewerten landes Ordnung befinden. Ukončen je na fol.267a impressem Grdruckt 

zu Prag, in der Schumanischen Druckerey. Im Jahr MDCXXVIII. Na rozdíl od původního 

tisku z r.1628 následuje ještě na fol.268a-294a Syllabus oder Kurtze Summarische 

Verzeichnuss der vornembsten Materien indt Wörther. Desky tvoří pergamenový list mssálu z 

XV.stol. Přepis tisku ze šumanovské tiskárny v Praze v r.1628. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků Knihovny NM 18.3.1954. 
3486-54 
 

SX VI F 69 

FX 1564/1641 

TX Vortreichnus so gehandelt wyrdt beyn der Erbarem der Zech des Handwerks der 

Schnayder, Angefangen ist am Tage Petrij und Paulij Im 64 Jahre Mitt bewyllunk der 

herschaft Hphenelb, dorch dem Erbaren Gabriel Hübener, Zechmayster, Peter Hartman, Max 

Hayntz, Hans Metzer, Jorge Merlems, Simon Plefkhe, Vormüge des zech brieffs. Actum ut 

supra. 

7a (1) Jorge Hartmans auff Nemens das Hantwergk x 182a der Zechen zu geben schuldig 1 ss. 

Rkp.; pap.; 1564-1641; 187 ff.; 22,5 x 16 cm; kurs.; kž Rukopis má původní foliaci od fol. 7a 

do fol. 176a. Před vlastním názvem na f. 1a opětované datování Laus deo 1564 Jahre den 29. 

tag Junij. Zápisy o přijetí do krejčovského cechu ve Vrchlabí. Před vlastními zápisy na f. 2a-

6a abecední seznam osob a na konci na f. 184a záznam o platech členů cechu do cech. 

pokladny. Na předním přídeští dva záznamy z let 1581 a 1595 a někdejší signatura cechovní 

knihy 1135. Renesanční kožená vazba s tlačenou výzdobou s rotlinnými motivy, ve vnitřním 

obdélníkovém pásu postavy křesťanských ctností s nápisy Fides, Spe, Caritas. Zbytky 

mosazných spon. 

Koupí od Karla Chrudimského z Prahy 2, Zderaz 15, dne 20. října 1958. 

4784/58 

Vrchlabí 

4784/58 

 

VI F 70 

Enngelhard von Haselbach, Pangratz : Egerische Cronica, wie sich von Anfang der Stadt 

ungefehrlich zugetragen hat Bis auf das 1560 Jahr gezogen und übersetzt aus den Pangratz 

Engelhart seiner Cronic: Welcher um das 1560 Jahr Teutscher Schulmeister aus Hasselbach 

gebürdig. 

I. 2a Die Boji, welche 590 Jahr Vor Christi x 4a Katharina Otto 1687 errichten lassen. 

II. 7a Von und durch wen Eger gebauet x 107b in denen Häusern angezünden wirde 
Vorzubringen. 



III. Anhang? 110a 1325 War ein Gross Wasser in Eger x 129a neue allgemeine 
Überschwämmung Nicolaus Haberstumpf.  
IV. 130a-131b ( Přehled válečných událostí v Chebu ) 1619-1673 ( vložený list 
s incipit: )130b Den Anfang der äuseren Befestigung Egers. 
V. Anhang? 132a 1282 Den 25 Jener ist hier in Eger x 145b ein verirter Reisender 
auf den Kammerberg. 
VI. 145a-155a Zeitrechnung in sich Schlissend die Reihe der Kayser von anfang bis 
auf unsere Zeiten ( Na f.154b-155a připojen záznam o válečných událostech do 
r.1799 včetně.) 
Rkp.; pap.; 1796-99; ff.157; 22 x 18 cm; got. kurz.; t. Na přední desce titul 
Engelhards Pankraz von Hasselbach Chronik der k:Stadt Eger bis zum Jahre 1796 
fortgesetzt. Na předním přídeští pod vlepenými obrázky andělů a sv. Trojice „ Deus 
meus et omnia“ a pod křížem „ In hoc Signum(!) Crucis vincit “. Dále zde vlepen list 
německého historika a chebského archiváře Karla Siegla z 29. listopadu 1902 dr. 
Langrovi v Broumově s informacemi o kronice Pankratze Engelharda a jejích opisech 
Pod listem na f.1a podpis někdejšího majitele rukopisu Lorenz Schaffer. Fol.2a-5b 
zřejmě připojeno dodatečně. Na f.5a perokresba starého Chebu v hradbách, další 
podrobnější perokresbu Chebu na f.136a. Podle Siegla existuje řada opisů 
Engelhardovy Kroniky doplňovaných dalšími kronikáři z různých století, z nichž 3 
opisy byly přímo uloženy v chebském archivu. Jedním z takových opisů je i nynější 
rukopis, který byl pod sign.III 10 J 7-Ms.139 v Langrově knihovně v Broumově. 
Z konfiskátů zapsán do přírůstků Knihovny NM dne 20.4.1960. 
3079-60 
 
1796-99; ff.157; na přední desce titul Engelhards Pankratz von Hasselbach Chronik der k 

:Stadt Eger bis zum Jahre 1796 fortgesetzt, dále je zde vlepen list německého historika a 

chebského archiváře Karla Siegla z 29.listopadu 1902 dr.Langrovi v Broumově s informacemi 

o kronice Pankratze Engelharda a jejích opisech. 

Cheb 

 

SX VI F 71 

FX 1699/1740 

TX Rother, M.: Res Memorabiles. Etliche Denckwürdige Sachen. Welche sich nicht allein in 

Hermsdorff [Heřmánkovice], sondern auch an Jetzto zu unseren Zeiten Denckwürdiger 

begeben Unnd zu getragen hat. Angefangen zu schreiben Im Jahr Christi 1699. 

5a Anno 1699 Nach Iesu Christi Geburth x (zad. příd.) Gott Sey hr Seele gnädig. 

Rkp.; pap.; 1699-1734; ff. 104; 20 x 17 cm; got. kurz.; pkž. Na předním přídeští letopočet 

1730 a monogramy. Na f. 1a pérokresbou písmeno “M” s letopočtem 1732 a sentencí !Etwas 

reden und auch halten Pflegten unser Selige Alten, jetzt verspricht aber viel und man hält nur 

wass man will“. Na f. 2a pozdější rodinné zápisky Rotterů do r. 1908. Titulní list proveden též 

pérokresbou. Vložena kvitance o zakoupení rukopisu od Eduarda Rottera v Broumově 18. 

března 1909. Autorem Memorabilií podle vlastních údajů v kronice byl Martin Rother, nar. 

1674, který byl v letech 1704-1739 učitelem (Schulmeister) v Heřmánkovicích u Broumova. 

Od r. 1909 byla kronika v klášterní knihovně v Břevnově pod sign. H 1. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 25. 

července 1962. 

7600-62 

 

VI F 72 

Morava, 1690, pap., 136 pp., 20 × 15,5 cm, vazba dobová 



Původní paginace inkoustem nahoře uprostřed. Chyby v paginaci: vynechána pag. 101, pag. 

136 bis. Reklamant na pag. 124. Textové zrcadlo vyznačeno slepou linkou zleva a zprava. 

V druhé polovině bloku degradace papíru ve středu složek. 

Písmo: psáno jednou písařskou rukou, latinskou humanistickou kurzivou, německé a české 

úryvky novogotickou kurzivou. Četné zběžněji psané přípisky a opravy autora textu, Carla 

Ferdinanda von Schertz (identifikace podle rukopisu MZK, CH-RKP-88, viz též DOKOUPIL 

– ŠTACHOVÁ 2011, č. 80, 89 a 102). Výzdoba: pletencové viněty na pp. 1, 7, 8, 10, 15, 124, 

136 bis. Měkká papírová vazba z mramorovaného papíru. Potah hřbetu chybí, hřbet druhotně 

přetřen bílou barvou. Šití na tři vazy. Vpředu i vzadu tři volné listy předsádky. Desky lehce 

poškozeny, hřbet mírně deformován.  

Na hřbetě inkoustem stará signatura „G 7 49“ (?), na přední desce růžový papírový štítek 

s číslem „258“ (srov. zde též IV B 26; VIII B 12). Na zadním přídeští tužkou číslo „29:8“. 

Stejný typ značení se nachází minimálně u dvou rukopisů z knihovny hrabat Chorinských 

z Veselí nad Moravou (MZK, CH-RKP-79; CH-RKP-88). Na versu posledního listu přední 

předsádky tužkou poznámka „gut zu benutzen“ s podpisem „Beck“. Rukopis byl 

součástí knihovny Jana Jaroslava Becka, viz zde též II E 46; IV B 26; VIII B 12. Na předním 

přídeští tužkou inventární záznam antikvariátu Ztichlá klika a exlibris KNM se současnou 

signaturou. Na pp. 2, 136 černé kruhové razítko KNM. Na pag. 136 přírůstkové číslo KNM 

4/2019 a KNM2 6103. Do KNM byl rukopis zakoupen 5. 4. 2019 z antikvariátu Ztichlá klika. 

 

1–136: Carl Ferdinand von Schertz: „Varietates undetriginta juris Regii provincialis inclyti 

Marchionatus Moraviae ac juris Justinianaei adsertis ubivis corrollariis delectim libatae a 

Carolo Ferdinando equite de Schertz reverendissimi et celsissimi principis Caroli D. G. 

episcopi Olomucensis consiliario judiciorum feudalium assesore. Aerae salutis MDCXC“  

Právní pojednání o rozdílech moravského a římského práva z pera moravského právníka a 

historika Carla Ferdinanda von Schertz († 1724), dnes známého především kvůli jeho dílu 

Magia posthuma zabývajícímu se problematikou vampyrismu (k jeho osobě a dílu viz 

MAIELLO 2012). Spis je uvozen oslavnou básní na Moravu „Propylaeum. Ave, fave, fove 

Morave“ (pp. 3–7), dedikací nejmenovaným censorům (pag. 8), předmluvou ke čtenáři (pp. 

9–10) a jeho součástí je i přídavek o rozdílech v lenním právu „Appendicium seu aliquot 

differentiae consuetudinum feudalium in Moravia atque consuetudinum feudalium 

communium seu Longobardiae“ (pp. 125–136 bis). Snad se jedná o podklad pro tisk, k němuž 

však nedošlo. Bibliografie Carla Ferdinanda von Schertz tento spis neeviduje (MAIELLO 

2012, s. 221–222). 

 

VI F 76 

Adlergebirge-Chronik. 

11.80;kolem r. 1888;Kronika osad v Orlických horách, hlavně v bývalém soudním okrese 

Rokytnice. 

 
X 2058 
SX VI G 1 
FX XIX.1 ll. 15. 12 x 20 cm, váz. 
TX F. X. Chanovský. Bohemica. 
PX Výpisky z historické hlavně literatury. Ze sbírky autorovy. 
 
X 2059 
SX VI G 2 (3 H 7) 
FX XVIII. str. 170. 17.5 x 20 cm, váz. 
TX (Jar. Martinic). Beschreibung der Böheimbischen Rebellion in a. 1618. 



VX Demnach die sogenannte Defensores ... ihr unbilliches Verfahren immerforth 
pertinaciter defendiret x (hraběnka Martinicova) in des Wilhelmbs Schitzingers Hauss 
... einlojirt. Finis. 
PX Vydal J. Riegger v Archiv der Geschichte und Statistik von Böhmen. II, (1793) 
498-537. Ex libris Joannis Jos. Bugner. 
 
X 2060 
SX VI G 3 (2 J 2) 
FX pol. XVIII. ll. 102. 15.5 x 20 cm, váz. 
TX Joannes Philippus Gerl. Maria ... reineste in Gnaden ... Wasserquelle d. i. ... 
Beschreibung von Ursprung bei anjetzo sg. Mariae Briinnl ... Von ebenhierorts 
Cooperatore J- P- G-. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 2061 
SX VI G 4 
FX XIX.1 str. 80. 12.5 x 19.5 cm, váz. 
TX Ant. F. M. Honsátko. Die Kirche Maria Schnee am Sand. 
PX Dar z pozůstalosti faráře K. Navrátila 18. IV. 1888. 
 
X 2062 
SX VI G 5 
FX XVII/XVIII. str. 165. 16 x 19.5 cm, váz. 
TX (Vilém Slavata). Genuina narratio tragicae praecipitationis et funesti casus e 
fenestra regiae cancellariae ... dd. Guilielmi Slavata de Chlum ... nec non Jaroslai 
Borzita de Martiniz. 
PX Překlad z Pamětí (vyd. Jirečekova I, 81.-144). Vyd. Greg. Fischer v Progr. gymn. 
chomutovského 1905, 1906. 
SX – VI G 5 

TX - Martinitz et Slavata. 

PX - Vide: Gemina narratio. 

SX – VI G 5 

TX – Ge[m]ina narratio tragicae praecipitationis [.] funesti casus ē fenestra Regiae 

Cancellariae Bohemiae comitum Martinicz et Slavata. E M.S. Bohemico partim, partim 

Germanico integra fide translata. 

pp. 165 

 
X 2063 
SX VI G 6 (3 J 28 a) 
FX XVII.2 ll. 59. 15.5 x 20 cm, váz. 
TX Information-Büchlein oder Nachricht, wo im Königreich Böheimb oder andern 
angräntzenden Ländern gutte Goldkörner und andere verschiedene Mineralien zu 
finden seindt. 
PX Věnováno synovci Abrahamovi Musculii. Na ll. 55-8 alchymistické zkušenosti 
Vratislavanů J. Kretschmara z 1682 a mečíře Jindř. Herfortse, na tit. l. souč. ex libris 
Jo. Fr. Hermann. Ze Stentzschových. 
SX – VI G 6 

TX – Musculus Abrah. 

PX – Vide: Information-Büchlein. 

 



X 2064 
SX VI G 7 
FX poč. XIX. ll. 32. 12 x 20 cm. 
TX Index jener Gesetze, welche in den Rothischen Gesetzsammlung vorkommen 
und in die Agenda des weltlichen Stiftungsdepartement einschlagen. 
 
X 2065 
SX VI G 8 (23 C 20) 
FX XVII. ll. 56. 16 x 19 cm, váz. 
TX Přepis tisku: (Vitus Oftalmius Strakonicenus). Processus iuris municipalis 
Pragensis (z r. 1585). 
PX Posledně vyd. H. Jireček III, 5, 1-88. Vevázáno v perg. zlomek lat. brevíře z 
XIV/XV. st. Dar V. Hanky 31. XII. 1825. 
 
X 2066 
SX VI G 9 (4 G 24, 912) 
FX ok. 1800. ll. 216. 12 x 19 cm, váz. 
TX Přepis pražského tisku Alphabetisches Verzeichniss des höhern böhmischen 
Adels für d. J. 1799. 
PX Dar J. Helblinga z Hirzenfeldu 23. VII. 1825. 
 
X 2067 
SX VI G 10 
FX ok. 1800. str. 179. 11.5 x 18.5 cm, váz. 
TX Joh. Jos. Albrecht. Fortsetzung deren in J. 1798-1800 ereigneten 
Merckwürdigkeiten. 
PX Zum einheimischen Gebrauch des J- J- A- Magistratual-Raths in Melnick. 
Pokračování pamětí v ruk. VIII G 8. Dar mag. úředníka Hejduka 10. X. 1885. 
 
X 2068 
SX VI G 11 (74 O 25, 1146) 
FX 1600/20. str. 71, 40, ll. 13. 15 x 19 cm, váz. 
TX Sborník protestantských polemik. 
VX I. Tisk. Sugenscheinlicher Beweiss, dass die Wittenberger ihr ungegründ lästern 
wider die Anhaltische Reformation nicht behaupten und auf die Ambergische 
Beantwortung ihrer Abfertigung fast nichts haben antworten können. Amberg durch 
Mich. Forstern a 1600 (Scultetus Abrahamus - Kurtzer Bericht von den Götzen 
Bildern an die Christliche Gemeinde zu Prag, als aus Köngl. Majestät gnädigsten 
Befehlich di Schloss kirche von allen Götzenbildern gesänbert worden. 1619. fol 14.) 
VX II. Tisk. Historischer Bericht der newlichen Monats Augusti zugetragenen 
Marpurgischen Kirchenhändel. Marpurgk durch Rud. Hutwelcker 1605. 
VX III. Přepis tisku: Abr. Scultetus. Gurtzer, aber schriftmessiger Bericht von den 
Götzenbildern an die christliche Gemeinde zu Prag 1619. Zíbrt IV, 5523. 
 
X 2069 
SX VI G 12 (23 G 19) 
FX XVII. ll. 53. 15.5 x 19 cm, váz. 
TX Novellae declaratoriae (de a. 1640). 
SX – VI G 12 

TX – Novellae declatoriae. 



1640 

 
X 2070 
SX VI G 13 
FX 1837. str. 64. 10.5 x 18.5 cm, váz. 
TX Jos. Gottfr. Blahusch. Graf Ulrich von Rosenberg oder das Schloss Meidstein. 
PX Geschichte aus d. XIII. Jh. Geschrieben zu Krumau 1873. S autorovým 
akvarelem zřícenin Dívčího kamene. 
 
X 2071 
SX VI G 14 
FX 1822. str. 266. 11.5 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Reinhard. Grundriss der böhmischen Bergbelehnung. 
PX Ein Taschenbuch für Franz Karl, Erzh. von Oesterreich. Von J- R-, Professor der 
Bergrechte an d. Universitaet zu Prag. Geschrieben im Sept. 1822. Z Kolovratových. 
 
X 2072 
SX VI G 15 (ad 985) 
FX poč. XIX. ll. 19. 11.5 x 18 cm, seš. 
TX Wesentliche Beiträge zur statistisch-geographischen Kenntniss des Königreiches 
Boehmen. 
PX Sručňoučká příručka. Ze Stentzschových. 
 
X 2073 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX VI G 16 (ad 630) 
FX ok. 1748. ll. 11. 21 x 17.5 cm. 
TX Cathalogus fratrum Eremitarum s. Augustini, provinciam Boemicam incolentium. 
PX Podle data vykonání slibů od 1658/1748. 
 
X 2074 
SX VI G 17 
FX 1662. ll. 168. 10.5 x 16.5 cm. 
TX Joh. Felinus. Ignis fatuus. 
PX Přehled obsahu Zíbrt-Volf V, 21258. Z Drabíkových. 
 
X 2075 
SX VI G 18 
FX 1840. ll. 15. 10.5 x 17 cm. 
TX Joh. Wolleschensky. Přepis tisku Beschreibung einer alten Geschichte, welche 
aus den unruhigen Zeiten Böhmens durch Jos. Masanetz, schneidermeister zu 
Hauska, herausgezogen und aufs neue verlegt wurde. So gesche(he)n zu Hauska 
1820. 
SX – VI G 18 

TX – Masanetz, Jos.: Beschreibung einer alten Geschichte aus den unruhigen Zeiten 

Böhmens. 

Hauska 1820, ff. 15 

 
X 2076 
SX VI G 19 
FX poč. XVII. ll. 22. 13.5 x 17 cm. 



TX Rudolph II. Mayestet-Brief (1609), Abhandtlung zwischen Rudolph II. und Mathiae 
1611. 
PX O druhém spise srv. Zíbrt IV, 2179-83. Ze Stentzschových. 
SX – VI G 19 

TX – Matyáš, cis. řím., král čes.: Abhandtlung zwischen der Röm.K.May.u. dero geliebten 

Herrn Bruedern Mathiae, König zu Hungern u. Behaimb. Prag 1611. 

poč. XVII. st. 

PX - :Abhandtlung (VI G 19). 

Der Röm. K. Maÿ: Rudolf II. Brieff oder Privilegium, so sÿ alten dreÿen Euangelischen 
Ständen in der Con Böhaimb haben gegehen. Anno 1609. fol. 14. Prag.  
 
X 2077 
SX VI G 20 
FX XVIII. ll. 8. 10.5 x 17.5 cm. 
TX Notata von der i. a. 1742 ploquirten Stadt Prag. 
SX – VI G 20 

TX – Notata von der in Ao 1742 Plogdirten Stadt Prag.  

ff. 6 

 
X 2078 
SX VI G 21 
FX XVIII. ll. 40. 11 x 17 cm, váz. 
TX Index über die (Müllersche) Landcarten von Böheimb. 
PX Na 1. 1': F. D. 1743. Koupeno 7. VI. 1896. 
 
X 2079 
SX VI G 22 
FX XVIII. ll. 53. 10 x 16 cm, váz. 
TX Alphabetum morale concionatorium pro formandis concionibus ... a quondam 
concionatore Franciscano provinciae Bohemiae. 
PX Na 1. 2 souč. rukou: Bibliotheca Pragensis ad Nives O. M. s Fr. Původu téhož. 
 
X 2080 
SX VI G 23 
FX ok. 1850. ll. 74. 12 x 19.5 cm, váz. 
TX M. Dormitzer. Katalog der Petrefactensammlung des böhmisches Museums. I. 
Thiere. 
PX Dar prof. A. Friče 20. I. 1904. 
 
SX VI G 24 
FX 1616 
TX Receptenbuch 
Rkp., pap., 1616, 375 ll. (l. 294b – 322a pl, 352 n. příp., 354b, 355a, b, 359b, 360b, 
361b, 362b, 364b, 366b, 368b, 371b, 372b a n 2 or,m 375bm 1 r,m os, čitelně, 
přpisky jiným písmem, p., 11x16 cm. Ex libris bibliotéky buchlovské. Zač.: „+ 16 + 16 
+“; konč.: „fiat extraetio“ [na str. b litus 351, násl. přípisky] 
 
SX VI G 25 
FX 40.-60. 18. st. 
TX Kaudler, J. G.: Farbenrezeptenbuch. 
 



SX VI G 26 
FX 1769 
TX Himmlischer. SeelenTrost Oder Geistreiches Gebeth-Buch. Worinnen zu finden Schöne 

Morgens-, Abens-, Mess-, beicht-, Communion nebst andern Gebettern zum Heyl der Seelen 

mit grösten Fleiss zusammen getrangen Ao. 1769. 

6a im Nahmen meines Herrn Jesu Christi x 89a deinen Sohn, unsern Herrn. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 96; 1769; 11,2x17,6 cm; frakt.; kž titul. lsit i iniciály modliteb zdoben 

perokresbou. Vazba rokoková, desky v rozích zdobeny zlacenými rostlinnými motivy, stejně 

jednotlivá pole mezi 5 vyzy na hřbetě. Na f. 4a perokresbou erb neznámého rodu svobodných 

pánů, na černím štítě stříbrný kůň ve skoku na dvou zelených pahorcích. Jako klenot slouží 

týž kůň roustoucí. O bohemikálním původu svědčí na f. 80a (str. 152) Gebeth Zum Heil. 

Johann von Nepomuck, ale zvláště na f. 85a (str. 162) Zu der H. Electa, neboť ct. marie 

Elekta (+1663) byla pochována a výhradně uctívána v klášteře bosých karmelitánek u sv. 

Josefa na Malé straně. 

Koupeno od pí. Karly Englové z Prahy 28. května 1948. 

4593/48 
 
SX VI G 27 
FX 182 
TX Lékařství lidové 
1a O cztyrech powahach a pržirozenjch lidskych, pocžem x 72a tym potirati můž k tomu poli 

maliczko pržiloziti. 

Rkp.; pap.; ll. 72; XVIII2; 11,5 x 18,3 cm; frakt.; pkž. Lidové lékařství a lékopis bylinářský. 

Na přídeští a listech razítko někd. majitele MUDr. Frant. Benda, Valaš. Meziříčí. 

Koupeno od firmy Karel Zink, Praha III, Mostecká 3, 22. června 1948. 

5593/48 

 
SX VI G 28 
FX 1798 
TX Zpráva krátká - o některých bylinách. Totiž wiznamenana. 1778 Roce od Wáczlawa 

Polednjka z Klobuk. 

2a Kdyby který zly Cžlowiek krawam sskodil x 12b rozeřjt a w prossitym pytliku teply 

přjkladat. 

Rkp.; pap.; ll. 12; 1778; 10,8 x 17 cm; frakt.; t. původní rukpis končí na f. 10b podpisem L. P. 

1778 dne 27 (měsíc vynechán) P. Waczlaw Polednik z Klobuk. Další 4 strany jsou připsány 

později jinou rukou. Za explicit přípisek tužkou, dnes již nečitelný. 

Dar pí. Ludmily Guthové, vdovy po univ. doc. Dr. Karlu Guthovi, 20. srpna 1948. 

6065-48 
 
SX VI G 29 
FX 1848/54 
TX Lieder-Buch. 
1. 1a-86a Lieder-Buch. 2a Wir winden dir den jungfernkranz x 86a Ausgezeichneten 

Hochachtung und Ergebenheit. 

2. 103a-137a Wstante Bratřj, pegte k soudu… (nečitelné). 

3. 137b-145b Adressen-Buch. 

Rkp.; pap.; ll. 154; 1848-54; 12,5 x 19,5 cm; frakt.; pkž. Na f. 1a podpis 1848. L. I. Schlossar, 

Commis. Listy 86b-102 prázdné, mezi f. 102-103 vyříznuty dva popsané listy. České písně 

obsahují na f. 115b známou Šuselka nám píše a řadu dalších písní, které živě reagují na 

události r. 1848. Adresář podává jména dodavatelů z zemí českých a rakouských i z Německa 



a od f. 139b je datován r. 1854. Na f. 152b téměř nečitelný záznam s nadpisem Wäsche 

verfertigen. 

Dar ministerstva informací 7. června 1948. 

4790-48 

Wlastenecké Písně. Rkp., 1848-54. 

 
SX VI G 30 
FX 1833/45 
TX Sborník povídek z doby obrození. 

1a … wěst nawrátiti, tam za nimi gel také x 120b pochwalila ljk, že gest gj lehčeji… 

Rkp.; pap.; ll. 121; 1833-45; 13,5 x 19,8 cm; kurs.; t. Na počátku podle původné paginace 

schází, jak se zdá, opuze 1 list. Poslední list psaný tužkou je již úplně nečitelný. Povídky 

opsal venkovský kantor v Pyšelých na čisté strany písmených úkolů dětí a rozepsaných 

notových partitur jednotlivých hudebních nástrojů, jejichž popsání z r. 1845 vloženo mezi 

listy 40 a 41. Datování umožněno též podpisy žáků na jejich úkolech z let 1833-39 (f. 46b, 

49a, 50b, 58b, 60b). Některé příběhy časově lokalisovány (f. 84b do r. 1790, f. 91b do r. 

1814). 

Dar literárního archivu ze staré zásoby 19. října 1948. 

7158-48 

 
VI G 31 

Wiborne duchowni Czwycženi W prawem Kržestianskem Obcowani dle Nawrzeni 

Missionanissic! neboližto duchowniho Wislani wssem O Spaseni a dokonalost dussy swich 

Peczugicim na Ruku dane skrze gednoho Kneze kagiciho Wislani 1779. Dne ... Antoni 

Fougnier ? Witisteni a k dostani Kral Starem Miestě Praskem u Zoffigi Klauzerowj 

impressa. 

ll.23; 1779; rukopis je opisem neznámého jinak tištěného vydání Výborného duchovního 

cvičení z r.1779. 

3a O dusse Kržestianska, Buch žada od tebe x 22b Prosim tebe at y nini Moc twiho. 
Rkp.; pap.; ll.23; 1779; 12 x 17,8 cm; kurs.; t. Rukopis je opisem neznámého jinak 
tištěného vydání Výborného duchovního cvičení z r. 1779. Torso, opis jen asi čtvrtiny 
spisu. Knihopis zná z vydání v tiskárně Klauzerově poslední z r.1775. Srovn. 
Knihopis II, 2, Praha 1941, str.309. 
Dar literárního archivu 19.11.1948. 
8523-48 
 
SX VI G 32 
FX 1757 
TX Specersy - Kastel: Himmlisches mit allerhand Ausserlesenen Geislichen Specereyen 

und Seelen-Labungen Zu Trost und Erquikung Frommer Seelen zusammengetragen Anno 

1757 von A. F. Z. 

2a Allerheiligster Dreyeiniger Gott! Gott - Vatter x 298b Jesum in Ewigkeit liebe. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 316; 1757; 16,5x20,2 cm; frakt.; kž. Za obalovým listem dva listy, snad s údaji 

o původu rukopisu, vyříznuty. Listy f. 299-307 prázdné, f. 308-314 Register. Vlastní text je 

opatřen původní paginaví od 1-598. Rukopis výrazně bohemikální. Uprostřed německého 

textu na f. 187a-188b (str. 371-374) Nabožna Modlitba k Swaty Thekle, f. 189a-190b (str. 

375-378) Kurtze Andacht zu dem Procopio a jiné modlitby k témuž světci, f. 193a-194a (str. 

383-385) Gebet zu Heiligen Böhmischen Patronem se zajímavým incipit O Ihr liebe Freunde 

Gottes Lands und Schutz Patronen unsers Königreichs Böheim, z nichž vzývá jako první Heil. 

Cyrile und Methudi. Na f. 194a-b (str. 385-386) samostatné modlitby Zu dem H. Adalberto, 



na f. 225a (str. 447) opět česká modlitba Bohu Otci Odewzdawam se. vazba pozdně barokní, 

zlacená výzdoba na přední i zadní desce obdélníky z rostlinných ornamentů. Uprostřed na 

přední desce iniciály B M V O IHS 1771, na zadní monogram maria. Také na hřbetě 

ornamentální výzdoba pásů mezi vazy. 

Dar p. arch. Patočky z Prahy XIII, Novgoroská ul. 11. dubna 1949. 

277 K-49 
 
VI G 33 

Beschreibung Der Anno 1619 entstandenen und abschülichen Rebellion Im Königreich 

Böheim. Sborník. 

 I.  2a-35b Předmluva. 2a Teurigter Lesser! Ehe und bevor wir zu der x 35b Nun 

folget die Conspiration oder Rebellion. 
 II. 36a-95b Beschreibing...36a De Anno 1619. Allwo sich die so genannte x 95b durch 
asentliche Edicta erkläret worden. 

 III.96a-121a  Majestát císaře Zikmunda Pražanům z r. 1435, výpisky z Veleslavínova 

Kalendáře histor., hlavně o zasedáních sněmů. 96a Anno 1435 den 6.Juli Gab der 
Kaysser x 121a wegen solcher nach und nach ergangen ist. 
 IV. 121a-224b Von der Landes-Ordnung Wie auch Stadt- u. andern Rechten.121a Anno 

1356 p.hat der Vorrichtigste Kayser Carolus x 224b in Bresslau den 24.Octobr.Ao.1720p.  

 V.  224b-358b Něm. překlady zakl. listin praž. biskupství a arcibiskupství, různé tereziánské 

výnosy a nařízení správní, hospodářské, o reorganizaci Karlovy univerzity a školství, satirický 

pohřeb aristotelské filosofie, patent krále Bedřicha Falckého z 18.srpna 1620. 224b De Anno 
967 p.Ein Päbstlicher Brieff oder Errichtung x 358b Poenen ermahnet und 
abgefordert haben.  
ll.359; XVIII; původce rukopisu v úvodu podává jakýsi výtah z náboženských dějin 
českých, na který pak navazuje vypravování o českém povstání 1618/20 a jeho 
likvidaci. 
Rkp.; pap.; ll.359; XVIII; 18,5 x 20,8 cm; kurs.; pův. kž. Část prvního listu utržena, 
snad s údaji o původu rukopisu. Původní paginace počíná od f.2. Původní barokní 
vazba s tlačeným jednoduchým, ale značně setřelým ornamentem. Původce rukopisu 
v úvodu podává jakýsi výtah z náboženských dějin českých, na kterýž pak navazuje 
vypravování o českém povstání. 1618/20 a jeho likvidaci. Oddíl o zemském zřízení 
přihlíží také k poměrům ve Slezsku a v Kladsku. Poněvadž rukopis se zabývá 
naposled tereziánskými správními reformami v r.1752, zdá se, že vznikl brzo po této 
době. 
Převedeno z deposit do majetku Knihovny NM 7.11.1949. 
3052 K-49  
 
SX VI G 34 
FX 1647 
TX Lyška: Wahrhafte Beschreibung... 
Wahrhafte Beschreibung In der kurz und ausfürlich dargethanwird, wie die Schweden die 

Stadt Iglau erobert und eingenommen haben, und was sich sonst darin zutrug. 

2a Anno Ein Tausend Sechs Hundert fünf und  und vierzig x 67 a 16  Feuerkugel 100 MO , 75 

steinwurf 30 MO  Summa 357. 

Rkp.; pap.; 11.97; XVII; 11,5 x 19 cm; kurs.; t. Autorem rukopisu je jihlavský měšťan Matěj 

Ant. Lyška ( Liška ), jehož jméno nalézáme mimo věcnou souvislost na titulním listě 

uprostřed vypravování ( srov. též poznámku tužkou na f.68a Wer dieses Buch geschrieben 

hat. Math. Ant. Lyška?1647? Siehe Seite 7.L.13-8 1938.) Liška byl očitým svědkem švédské 

okupace města. Na přídeští též poznámka tužkou auf seite 7: Peter Pauspertl.L.1938.Liter.: 



Christian d´Elvert, Geschichte u. Beschreibung der königlichen Kreis. u.Bergstadt Iglau 1850. 

koupeno u firmy Orbis v Praze dne 9. března 1950. 

4850/50 

 
SX VI G 35 
FX 182 
TX Peithner: J. Thad: Vorlesungen über... Berg Rechte. 
Vorlesungen über gesamte in Königreich Böheim übliche Berg Rechte, Verfasset und in den 

darzu bestimten offentlichen Hörssal Vorgetragen Von der Römisch: Kays: Königl: Apostol: 

Mayst: Würklichen Berg Rath Obrist Münz-und Bergmeister-Amts Beysitzer, dann 

öffentlichen und Ordentlichen Lehrer, Sämtlicher Physisch, Chymisch und mathematisch 

Metallurgischer Wissenschaften Thadaeo Peithner. 

I. 2a-190a Einleitung in die Berg Rechte. 2a Von der Rechts Gelehrheit überhaupt x 190a 

selbst erlernet werden müssen. Ende. 

II. 192b-268a Compendium über Vorgehende sowohl allgemeine, als sonderbahre Berg 

Rechte. 193a Von der Berg Rechts Gelehrheit Und den Berg-Rechten x 268a selbst erlernet 

werden müssen.. Ende. 

Rkp.; Pap.; ll. 296; XVIII 2. pol.; 17,8x21,3 cm; kurs; pův. kž. Rukopis vznikl zřejmě za 

života Peithnerova (srovn. o Peithnerovi rkp. sign. VII D 24 a VII D 23/ třebas nelze tvrdit, že 

jeho rukou. Svědčí o tom vážní lístek pro hr. Thuna ze 24. dubna 1795, vložený mezi fol. 19-

20, který ukazuje, že tehdy rukopis již nějakou dobu existoval. Na hřbetě číslo 1376 a nápis 

Peithners Berg Rechte. Z thun-hohensteinské knihovny. 

Dar Národní kulturní komise v Praze 22. března 1951. 

5777/51 

 
SX VI G 36 
FX 1778 
TX ze Všehrd: O právech země české. 
O prawach Zeme Czeske Kniha Uzitečna, na dewiet dilů rozdelena: V niž se nektere wecy 

Potřebne pri Saudech wyssich, zwlasstně prži Deskach Zemskych Kralo. Czeskeho welmi 

Pekne wyswetlugi a wygadrugi; pd Victorina Cornelia z Wssehrd, někdj prži deskach 

predniho Pisaře a potom Místo Pisaře Kral. Czeskeho za Krale Wladislawa Druheho, 

uherskeho a Czeskeho Krale etc. w Lethu Paně 1495 sepsana. 

3a Země Czeska od Zalozeni Sweho x 179b a sskart pržepsano. Konecz wssech Kněch. 

Rkp.; pap.; ll. 187; 1778; 11 x 17,2 cm; kurs.; pkž. Opis spisu Všehrdova si pořídil český 

právník Petr Vokoun, rytíř z Vokouniusu, c. k. rada a přísedící purkrabského soudu v Praze, r. 

1778, jak je o tom zpráva (Animadversio) na fol. 1a-1b. Na fol. 179b přípis Laus Tibi Sit 

Christe, Quoniam Liber Explicit iste; Dextrae Scriptoris, benedic Deus omnibus Horis. Na 

předním přídeští vlepen štítek Antiquariat Gilhofer et Ranschburg, Wien I, Bognergasse 2. 

Rukpis byl součástí knihovny Langrovy v Broumově (sign. III 11 I 16). 

Zapsán jako konfiskát do katalogu knihovny Národního musea 8. května 1953. 

3463-53 

 
VI G 37 

Haug, Hans Conrad : Extract Aus der Böhmischen Chronica von ankonfft der vornemen 

Gold-, Silber-,Kupfer-,Zin- und Bleybergwerk in Böhmen etc. Sonderlich Uhrsprung 

reichtumb und Ausbeut des Goldreichen Eulerischen Bergwerks, dabey die ursach seines 

abfalls und stehens etc. Mit einer kurtzen und einfeltiger erinnerung und angehengten 

Bergesenglen.H.C.H.V.A. 



ff.43; po1618; kronika Jílovských hor, autor čerpá patrně z Hájka, hornické písně,které 

následují od f.24a, jsou opatřeny notací. 

Jílové 

2a Denen Edlenueste(n) Ehrnveste(n) Fürsichtigen x 43a Und treiben grossen trutz. 

Rkp.; pap.; ff.43; po 1618; 14,8 x 17,8 cm; frakt.; t. Na titul. listě citát z Lukášova evangelia, 

kap.11 a heslo Deo Neo VIVo sIt LaUs et gLotIa s chronogramem r.1618. Na zadní straně 

Dem Ernuesten Hochgeachten H(e)r(r)n Melchiori Fraulob etc. Curfürstlichen Sächsichen 

Vice Camer Meister verehrt Hanns Conrad Haug dieses tractatlin, in observantiae 

testimonium. Vlastní předmluva a autorova na fol.2a-4a je ardesována Denen 

Edlenuesten…Herren N. N. und N. etc. Bauen den Herren Gewerken zur Eulen /Jílové/ auf in 

Klingenschmid Gulden Adler, Römischen Reich, Schleierzug etc. seinen grosgonstigen 

Herren und Patronen. Předmluva je datována v Jílovém r.1618  a autor se podepsal jako dieser 

zeit Bergk- und Gegenschreiber daselbst. Podle zachovaných zpráv byl Haug od r.1611 

horním písařem v Jílovém; měl nařízeno, aby horní knihy, od svého předchůdce zanedbané, 

do pořádku uvedl. Hořejší věnování knihy vicekomořímu saskémho kurfiřta ukazuje, že Haug 

po r.1620 emigroval z Jílového do Saska. Kronika Jílovských hor, kterou podává, čerpá 

zřejmě z Hájka. Jako Němec se neuvaroval různých omylů. tak  k r.1079 nazývá tehdejšího 

knížete Vratislacva II. Ladislavem. Hornické písně, které následují od f.24a, opařeny jsou 

notací. Na obalovém listu Ex collectione J.W.Kropf m.p. Novější vazba s exlibris děčínské 

knihovny ( Thun-hohensteinský znak a nápis Ex libris Franc.Com.a Thun-Hohenstein, 

Tetschen ). Lit.: Leop. Čihák, Paměti kr. h. města Jílové. 

Koupí v ant. Kniha A 4, Karlova 2, v Praze I, dne 30.1.1956. 

663/56  

 

SX VI G 38 
FX 1833 
TX Rukopis Králodworský. Opis tisku z r. 1819. 
1833, Praha, pap., 82 ff., III + 120 pp. + XV, 17 x 11,5 cm, vazba soudobá 

Rukopis má tvrdou papírovou vazbu s červeným zlaceným štítkem na hřbetě s nápisem 

„RUKOPIS KRÁLODWORSKÝ“. Je psán na ručním papíře s filigrány hnědým inkoustem. 

Paginace soudobá, na konci 9 ff. prázdných. Psáno jednou písařskou rukou. 

Rukopis králodworský. Sebránj liricko-epických Národnjch Zpěwů. 

Opis vydání Václava Hanky z roku 1819 (Praha u Bohumila Haze a Joz. Krause) 

s vynechaným přepisem odřezků a textových oprav a připojenou básní o kralevici Markovi. 

I. – III: Předmluva Hankova. 

1 – 119: Rukopis Královédvorský. 

I – II: Vysvětlivky k RK. 

III – X: Králevič Marko a loupežník Musa. Přepis srbského zpěvu s vysvětlivkami. 

Na předsádce věnování: „Museu Království Českého věnuje v Praze 14 května 1997 R. L. 

Schránil“. Na titulním listě zápis: „Josef Jamník v Praze 1881. dostal od synovce La(dislava) 

Esopa syna dr. Esopa.“ 

Rukopis byl darován Národnímu muzeu 14. 5. 1997 panem R. Luborem Schránilem, vnukem 

pana Josefa Jamníka, jemuž rukopis patřil od roku 1881. 

 
X 2081 
SX VII A 1 
FX ok. 1800. ll. 290. 25 x 40 cm, v deskách. 
TX (J. F. Hermann.) Historisch-litterarisches Lexicon der böhmischen Gelehrten von 
der ältesten bis auf die heutige Zeit. I. H-S. 



PX O díle Hermannově Jireček I, 238, podle něhož darováno museu hr. K. 
Šternberkem. Zde z něho jsou pouhé trosky, sloučené asi Dobrovským s podobným 
dílem F. F. Prochásky, o němž ČČM 1916, 242 p. 2, a s materiálem Dobrovského 
samého. Vše to pochází z jeho pozůstalosti. 
SX – VII A 1 

TX – Fortsetzung des histor. literar. Lexicon der böhm. Gelehrten von d. ältesten bis auf die 

jetzige Zeit. L  N-Z. 

 
X 2082 
SX VII A 2 (5 B 12, 139) 
FX 1764/70. ll. 278. 23 x 38.5 cm, váz. 
TX (P. Athanasius a s. Josepho, jinak El. Sandrich). Kritické studie k Dobnerovu 
vydání kroniky Jarlochovy. 
VX 1-46. Ke kritice textu Jarlochova v Dobnerových Monumenta I (1764) a o jeho 
totožnosti s opatem Gotšalkem. Čistopis 47-66. 
VX 67-153. De anno collati in Wladislaum II. a Friderico imp. regii axiomatis. Super 
archiofficio pincernatus. Polemika proti (Dobnerovu) Historiophili examen criticum 
disquisitionis, nuper a P. Athanasio a s. Josepho in lucem editae (1769), o němž 
Dobrovský, Lit. Magazin III, 158 (na př. na l. 135', 146). Čistopis 154/87, autograf 
188/209. 
VX 210-35. Širší (než je nosticovské) znění kroniky Pulkavovy od 1164-1319. 
Diktováno amanuensovi. 
VX236-248. Quaestio critica, an Henricus, alias etiam Bržetislaus, vivendo annum 
1197 attigerit. Sovisí tuším s disertací o markrabím Jindřichovi, o níž Dobrovský na 
m. uv. 159. Přepis 249/66. 
VX 267/78. Výpisky ze strahovského sborníku horních práv. 
SX – VII A 2 

TX – Miscellanea et materialia varia ad historiam patriam spectantia. 

 
X 2083 
SX VII A 3 
FX XVIII./XIX. str. 640. 24.5 x 38.5 cm, váz. 
TX Sborník rozmanitostí. 
VX I. 1-271. Přepis Jos. Ottenbergerovy Geschichte der akademischen Legion im 
1800 et 1801, pořízený 1828 z autografu universitního pro museum. 
VX II. 273-387. Joh. Georg Wolf. Schriften von Gründung der Normalschulen in den 
österreichischen Staaten (ok. 1773). Návrhy a dobrá zdání; poslední je české. 
Koupeno 15. III. 1830. 
VX III. 388-439. Hospodářství. Příručka tuctová z doby ok. 1800. 
VX IV. 440-615. (F. F. Procháska). Latinská obrana mnišských zásluh vědeckých (z 
XVIII2 stol.). Většinou pouhé výpisky. Srv. ČČM 1916, 242 p. 2. Dar. Vojt. Nejedlého 
z pozůstalosti bratra Jana 26. XI. 1835. 
VX V. 616-40. (Jan z Rittersberku). Autograf článku Anton Freiherr von Zach, k. k. 
Generalfeldzeugmeister (1746/1826). Povoleno censurou pražskou 1829. Dar 
autorův 15. VII. 1829. 
SX – VII A 3 

TX – Ottenberger Jos.: Geschichte der akademischen Legion im Jahre 1800 et 1801. 

pp. 271 

SX – VII A 3 

TX – Ponawrhnutj k [uw]edenj dobrého školnjho rádu w králowstwj českém. 

ff. 2 



PX – Allig. ad: Ottenberger Jos. Geschichte der akad. Legion im Jahre 1800 et 1801. pp. 271 

Procházka Faustini. Monachus. Ejusdem excerpta et epistolae. Fol 76. Allig. ad: 
Ottenberger Jos. Geschichte der akad. Legion im Jahre 1800 et 1801. pg. 271 

- pronumoria die Reformation Der Schulen betraften. Fol. 3. Allig. af: 
Ottenberger jos. Geschihte der akad. Legion im J. 1800 et 1801- pag. 271. 

Řád školní. Viz. Ponavrhnutí 
 
SX VII A 4 
TX Frant. Jeronym Barton, Historia belli boëmici ab anno 1740.  
PX Rukopis ztracen měšť. archivem pražským (Dr. Šebesta). Via rozhodnutí správ. 
výboru Nár. musea č. jedn. 664/1922. Náhradou získán od Dr. Šebesty rkp. XIII B 18. 
Rukopis VII A 4 byl však vrácen prof. Vojtíškem dne 12. července 1972. Tichý (?) 
PX Rkp. uvádí A. Podlaha: Series prepositorum Pragae, 1912 str. 280 (sub voce 
Bastou...) další rkp. Bartonovy v Kapit. archivu. 
PX f. 66b - 70v autograf Bartonův (podle dr. Hejnice zjištěno) 
PX rozhodnutím správ. výboru č. jedn. 664/1922 po odevzdání náhrady škrtnuto. Viz 
č. j. prot. bibl. 1512/1922. Zíbrt 
 
X 2084 
SX VII A 5 (5 B 16) 
FX 1821. ll. 80. 23.5 x 39 cm, brož. 
TX Max. Millauer. Geschichte der theologischen Fakultät an der k. k. Prager 
Universität. Prag 1821. 
PX O díle podle rukopisu, chovaného ve Vyšším Brodě, A. Franz, Nikolaus Magni de 
Jawor 1898, 33 a d. Dar autora 8. XI. 1825. 
SX – VII A 5 

TX – Millauer Max: Geschichte der theolog. Facultät an d. Prager Universität. 

Prag 1821, pp. (II) X, I. Zeitraum: pp. 46., II. Zietraum: pp. 53. 

 
X 2085 
SX VII A 6 
FX XVIII. str. 324. ll. 43. 29.5 x 38.5 cm, váz. 
TX Německý překlad Koldínových městských práv. Přepis pražského tisku: Josephi I. 
Neue peinliche Halsgerichtsordnung vor dass Köniegreich Böheimb. 1708. 
 
X 2086 
SX VII A 7 
FX XIX.1 ll. 107. 23 x 37 cm, váz. 
TX Sborník vojensko-statistický z doby M. Terezie. 
VX I. 1-20. Generalmajor Graf Guasco. Bemerkungen über die Grenzen von Böhmen 
mit Schlesien. Vyžádáno vládou. 
VX II. 21-36. Staabsgeneralquartiermeister von Elmpt. Geographische Beschreibung 
von Böhmen im J. 1780. 
VX III. 37-54. Militairische Beschreibung des Kriegsschauplatzes Böhmen und 
Mähren. Úvod k dějinám sedmileté války. 
VX IV. 55-107. Beschreibung verschiedener Stellungen und Lagerplätze in Böhmen, 
Mähren, Sachsen und Schlesien, welche theils von General Loyd in Vorschlag 
gebracht, theils schon von a. 1741 bis 1763 von den verschiedenen kriegführenden 
Armeen angenommen ... worden sind. S chronologickým diagramem. 



VX Verzeichniss alter Stellungen. Lagerplätze n. Schlachtfelder im Siebenjährigen 
Preussenkriege. Fol. 34 
 
X 2087 
SX VII A 8 (5 A 16, 142) 
FX 1638. ll. 46. 23 x 38 cm. 
TX (V. Březan). O rodu starožitným heroitským pánů z Šternberka. 
PX Přepis spisu z r. 1610 (F. Mareš v ČČM 1878, 98), dopsaný a. 1638 die 17. Febr. 
Kdysi hr. Kašpara Šternberka, dar F. Palackého 2. XII. 1845. 
 
X 2088 
SX VII A 9 
FX 1844. ll. 28. 23 x 37.5 cm. 
TX Notizen über die ständische Verfassung Böhmens. 
PX Prag 29. Febr. 1844. O spise F. M. Bartoš v týd. Nová svoboda 1926, 205. 
PX Znění rukopisu použito k opravám při vydání textu rukopisu VI B 28 Ant. Okáčem 
v díle Český sněm a vláda před březněm 1848, Praha 1947, jako Příloha II. na str. 
325-360. 
SX – VII A 9 

TX – Notizen über die standische Verfassung Böhmens. 

Prag 1844, ff. 27 

PX - [Tužkou nadepsáno:] Neuberg. 

 
X 2089 
SX VII A 10 
FX 1795. ll. 121. 24 x 37 cm, váz. 
TX Bischofsvikar Joh. Gottlieb Klein. Lebensgemälde funftzig merkwürdiger Bürger 
von Horschow-Teinitz, der Nachkommenschaft zum Beispiel entworfen. 
PX S imprimatur hr. Kolovrata. Výběr vyšel tiskem v Praze 1797 (st. tisk knih. mus. 
63 D 20). Z pozůstalosti Dobrovského 
 
X 2090 
SX VII A 11 (5 B 11, 138) 
FX XVIII.2 str. 442, 23. 22 x 37 cm, váz. 
TX Variae annotationes practicae cum manuductione ad easdem, in foro regni 
Bohemiae usitatae et hic in compendio conscriptae. 
PX Na konci i české formule, vzadu Schädenliquidation in executione reali původu 
pražského, snad praxeos auditora Matěje Härdtla. 
 
X 2091 
SX VII A 12 
FX XVIII.2 ll. 200, 220, 210. 25.5 x 37.5 cm, tři svaz. v pův. vaz. 
TX Abzeichnungen der Denk-, Schau-, und Kurrent-Münzen der Münz-Sammlung 
nach weyland Emmanuel Grafen von Waldsteinund Bischofen von Leitmeritz. 
PX Ze Šternberských. 
 
X 2092 
SX VII A 13 
FX 1793. str. 712. 24.5 x 37.5 cm, vaz. pův. 



TX Systematisch-chronologische Beschreibung der Denk-, Schau- und Kurrent-
Münzen der Münzsammlung nach wayland Em. Grafen von Waldstein. 
PX Beschrieben für Elisabeth Gräfin von Edling, geb. Gräfin von Lanthiery, 
dermaligen Besitzerin dieser Münzsammlung im J. 1793. Ze Šternberských. 
 
X 2093 
SX VII A 14 
FX poč. XIX. ll. 44. 25 x 37 cm. 
TX (Simeon Hüttel). Chronicka über die Herrschaft Trautenau und Schatzlar von 
ihrem Ursprung her, und was sich ohngefähr zugetragen hat. 
PX Obsah otiskl L. Schlesinger, Deutsche Chroniken aus Böhmen II (1881), 362/5 
srv. úv. XXI. Od l. 39 Wunderliche und denkwürdige Historien (1657/1816) z 
Trutnova. Dar F. L. Riegra z pozůstalosti F. Palackého 26. II. 1897. 
 
X 2094 
SX VII A 15 
FX 1835. ll. 10. 22 x 36.5 cm. 
TX Jos. Sláma. Äusserung des chrasticer Pfarrers inbetreff der Einführung des 
deutschen Unterrichtes in die böhmischen Schulen. 
PX Přeložil E. Tonner v ČČM 1877, 89-102. Původu téhož. (Rieger) 
 
X 2095 
SX VII A 16 
FX XVIII.2 ll. 338. 23.5 x 37 cm, vaz. pův. 
TX Extractus deren k. k. ergangenen Generalien ab a. 1600 bis incl. ad a. 1776. 
PX Z Neuberských. Právnický resjtřík cís. reskriptů a patentů 
 
X 2096 
SX VII A 17 
FX XVIII.2 22 x 34 cm, v obalu. 170 ll. 
TX (Otto Steinbach). Materiály k dějinám kláštera žďárského. 
PX Listiny jsou z XIV. st. Přiloženy dva listy hr. Ant. Fridr. Mitrovského s odpovědí 
(Jos. Dobrovského) o prodeji Moravik Steinbachových hraběti z 1808/9, první část 
lat. dějin hradišťského kláštera u Olomouce tuším Everm. Tad. Růžičky (srv. Dudík, 
Cerronis Handschriften 350) a Steinbachovy asi výpisky k dějinám kláštera 
žďárského a sedleckého. Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2097 
SX VII A 18 
FX XVIII.2 8 složek. 22 x 34 cm. 
TX Materiály k moravské topografii. 
PX Možná L. Scherschníka (srv. Dudík, Cerronis Handschriften 292). Z pozůstalosti 
Jos. Dobrovského. Stejně číslo další. 
 
X 2098 
SX VII A 19 
FX XVIII/XIX. 14 složek. 24 x 40 cm, ve st. deskách. 
TX Jos. Dobrovský. Popisy a výpisky ze vzácnějších knih. 
 
X 2099 



SX VII A 20 
FX 1909. 2 ll. 121. 21 x 34.5 cm, v deskách. 
TX Přepis tisku: Georg. Holyk, Päbstische Geissel z 1673. 
PX O spise J. Volf v ČČM 1909, 308. 
 
[X 2100] 
[SX VII A 21] LA varia 
FX 1909. ll. 53. 21 x 35 cm, v deskách. 
TX Jos. A. Helfert. B. Bolzano. 
PX Autograf článku, vyšlého v VUS 1909 č. VI. 
 
X 2101 
SX VII A 22  
FX 1909. ll. 79. 21 x 34.5 cm, v deskách. 
TX Přepis tisku: Georgius Holyk, Erzehlung des betrübten und gar traurigen 
Zustandes des Königreichs Boehmen z r. 1679. 
PX O spise Volf v ČČM 1909, 153/4. 
 
X 2102 
SX VII A 23 (5 A 7) 
FX 1824. str. 87. 25 x 39 cm, váz. 
TX Fr. Al. Wacek. Geschichte der Dynasten von Welisch. 
PX Se dvěma akvarely. Vyšlo v Hormayrově Archiv für Geschichte atd. 1827. 
 
SX VII A 24 
TX Sternberg: Catalogus iconum phantazium. 
 
SX VII A 25 
TX Sternberg: Repertorium alphabet. plantarum. 
 
SX VII A 26 
TX Sternberg: Iconographia botan. bibl. Stenbeg. 
 
SX VII A 27 
FX 1817 
TX Beschreibung alter mekwärdiger Schlösses in Köng. Böhmen. 

1 Sobald die Schlösser in Böhmen entstanden waren X 492 daher an uns gesetzet werden. 

492-492 násl. Rejstřík. 

RKp., pap., sklon XVIII st.; ll. 493; 23x39 cm; špatně čitelnou kurentkou, vazba obyč. Tuhá. Místo vzniku i 

písař neznám. Dar se staré zásoby. 
 
SX VII A 28 
FX 1848 
TX Dramatische Lebenshizzen des Jahres 1848 von „Wahrheit über Alles!“ 

2a Vorwort. Die nachfolgenden Skizzen wurden x 100a Deputirten Wahlen. Polizeivertilger. 

Landsturm. 

Rkp.; pap.; kolem 1848; ff. 100; 35,5 x 21,5 cm; kurz.; neváz. Podle předmluvy byl autorem 

rukopisu současník událostí r. 1848. Přípisek tužkou na obálce jmenuje jej „Anton Freiherr v. 

P…“ Rukopis býval v Langrově knihovně v Broumově. 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea 11. května 

1962. 



5640-62 
 
X 2103 
SX VII B 1 (5 B 16, ad 127) 
FX 1818. ll. 16. 23 x 37 cm, brož. 
TX Xav. Max. Millauer. Uiber den Zustand der theologischen Bildungsanstalten im 
Königreiche Böhmen von 845 bis 1347. 
PX Als Einleitung zu einer Geschichte der theol. Fakultät an der Prager Universität. 
Autograf. Dar autorův 30. XI. 1820 (K 1/59). 
SX – VII B 1 

TX – Millauer, Maximilian: Uiber den Zustand der theologischen Bildungsanstalten in Köngr. 

Böhmen von der Einführung des Christenthum es bis zur Errichtung der Karolinischen 

Universität. D. i. Von 845 bis 1347. 

Prag 

 
X 2104 
SX VII B 2 
FX pol. XVIII. ll. 63, 10. 22 x 36 cm, s mal. 
TX Jan Tanner, Historie plzeňská. 
PX Rozšířené zpracování, doplněné do 1742 (c. XXIV l. 60-1) a dodatkem (c. XXV l. 
61'-3) s listinnými přílohami (l. 1-10). Tit. utržen, v čele městský znak s básní Kašp. 
Kropáče. Dar V. Sedláčka 15. II. 1825 (K 2, 146). 
SX – VII B 2 

TX – Plsnensis civit. Historia. 

ff. (II) 63 (10) 

 
X 2105 
SX VII B 3 (5 A 3-6, 133-6) 
FX XVIII. str. 8 + 1080, 1094, 4 svaz. váz. 
TX C. Jos. Kitlitz. Böhmische Ehrentaffel oder historische Beschreibung jener hoch- 
und niederen Familien, aus welchen jemahlen einige Landes- und königliche Aemter, 
dann Dienste im Königreich Böheim besetzt gewesen. 
PX S toutéž značkou váz. exemplář o něco obšírnějšího znění o 2. svaz. a 78 + 
1247, 1141 str. s datem 1788 na deskách, pocházející z Pálffyovských, a třetí ex. se 
starou značkou: ad 5 A 3-6, ve vazbě s tkanicemi o 2. svaz. a 650, 637 str. 
 
X 2106 
SX VII B 4 
FX pol. XVIII. str. 1229 + 188, 38, 116, 123, pův. váz., 5 svaz. 
TX Car. Jos. Kitlitz. Systema status publici et cameralis in regno Bohemiae oder 
Landes- und Cameral-Verfassung im Königreich Böheimb. 
PX Ex documentis publicis zusammengetragen von ... kön böhm. Deputirtenambts, 
wie auch Zoll-Administrations-Protocollisten C- J- K-. S podpisem a poznámkami (na 
př. 1182) sběratele Em. Ferdinandia. Sv. IV. obsahuje i seznam pobělohrských 
konfiskací, sv. V. index, seznamy úředníků a allegata. O díle Riegger, Materialien zur 
Statistik XI, Miscellen 28 a. d. S touž značkou 4svazkový exemplář (st. zn. 5 B 2-5) o 
3001 str. s poznámkou: Ex bibliotheca F. J. Gross, Prof. Pandectarum Iuris a. 1778. 
Proti znění tomuto je prvé doplněno (srov. zde 1163 s 2994). 
 
X 2107 - Ausgeschieden Pares. Z. 2062/42 
SX VII B 5 (7 B 10) 



FX 1760/1807. ll. 58. 21.5 x 35 cm, váz. 
TX Cathalogus dd. examinatorum pro gradu in inclyta facultate iuri dica Pragensi sub 
directoratu ... Equitis Kresl de Qualtenberg, sub decanatu vero Jos. F. L. Schrod a. 
1760. 
PX Katalogu používáno až do r. 1807. 
 
X 2108 
SX VII B 6 
FX 1748/50. str. 799. 21 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Extract aus dem Teutschen Guttachten-Buch (der Prager Appellationskammer) 
de a. 1748, 9, 50. 
PX Starší v ruk. VI C 11. 
 
X 2109 
SX VII B 7 (7 B 8, 807/8) 
FX pol. XVIII. str. 540, 824. 21 x 35 cm, vaz. pův. 
TX Listinné dílo o lénech koruny české. 
PX Viz ruk. VII C 22. 
 
X 2110 
SX VII B 8 
FX 1741/7. ll. 267. 21.5 x 34.5 cm, váz. 
TX Historický sborník Jos. Mich. Joach. Hrona. 
VX 3-37'. (Jar. Martinic). Beschreibung der böhmischen Rebellion 1618. (= ruk. VI G 
2). 
VX 37'-46. Die Execution oder Belohnung deren Böhmischen Herren, welche wieder 
J. M. Ferdinandum II. den Pfaltzgrafen ... zu einen König erwählt und gecrönt. 
Gefährliche Dinge vorzunehmen x (o Tiefenbachovi) enthaubtet worden. 
VX 46-75'. Jar. Sezyma Raschin. Gründlicher Bericht (über Wallensteins Verrat). 
VX 76-9'. Beschreibung des Passauischen sogenannten Einfalls in die Prager 
Städte. Odtud asi otiskl Riegger, Archiv der Geschichte und Statistik. II (1793), 491/7. 
Český originál v ruk. VI B 12. 
VX 79'-117'. Výpisky z akt konfiskační komise 1621/6. Seznamy komisařův i 
potrestaných. 
VX 118-33'. Des weldberuffenen k. Generalissimi Hertzogen von Friedland ... 
Untergang. Viz č. 1986. 
VX 134-7'. Libro intitulato la dona Fantididica sopra la prosperita dell´ augustissima 
Casa d´Austria e della depressione de suoi nemici dell´ a. 1700 al fine del mondo 
(1800). Ingelstat a. 1704. 
VX 138-85'. Jos. Mich. Joachim Hron. Beschreibung des Kriegs im Königreich 
Böhmen und Einnahm der Haubstadt Prag und was darinnen von a. 1741 bis 1742 
durch ... Franzosen passiret ist. Pokračuje však až po 27. září 1744, kdež náhle 
uprostřed věty končí. 
VX 186-267. Popis obležení Prahy Švédy 1648. Začátek chybí, částečně z úředních 
listin. 
PX Hron, registrator a expeditor válečné kanceláře místodržitelské (l. 138), předeslal 
sborníku nadpis; na hřbetě pouze: Martiniz. Historia sui temporis. 
SX – VII B 8 

TX – Martiniz: Historia sui temporis. 

VX – Beschreibung der böhm. Rebellion 1618. 



ff. 265 

 
SX VII B 9 
FX 1862-65 
TX T. Schwan: geschichte der Gemeinde Kniesdorf (Křížany). Von den ältesten Zeiten 

bis in das Jahr 1862. Gesammelt und verfasst von Franz Schwan, Schullehrer in Kriesdorf, im 

Jahre 1862. 

1a Vorrede. Eine Geschichte der Gemeine Kriesdorf x 104a durch das Pfenster gerettet hätten. 

Rkp.; pap.; ll. 106; 1862; 65; 21,5 x 35 cm; kurs.; pkž. Původní stránkování od 1 do 206 

nedokončené. Na titul. listě podpis autora. Původní dějiny obsa Křížen do r. 1862 doplnil 

Schwan na f. 103b-104a vylíčením událostí z let 1862/65. Na f. 105b-106a Index díla. Na 

přídeští ex libris Dr. Stransky. Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Zapsáno do přírůstků knihovny Národ. musea 18. července 1955. 

6276/55 

 
VII B 10 

Etwas über den mährischen Unterthan. 

3a Ostreichs Staats-unterthanen sind alle jene x 42b Wienn den 10 July 1789. 
Joseph. 
 

Rkp.; pap.; ff.43; po 1815; 23 x 35 cm; kurs.; t. Důkladný rozbor stavu poddaných na 

Moravě s jejich břemeny nevol- nickými i robotními z hlediska osvícenského. Pochází z doby 

po r.1815, neboť se dovolává různých guberniálních dekretů a jako posledního na f.37a dvor. 

dekretu z 26.října 1815. Na přední desce v empírové epilse ze zlacených větévek titul 
Mährischer Unterthan. 
Koupeno v antikvariátu Kniha A 4 v Praze I., Karlova 2, dne 26.8.1955. 
6722/55 
 
SX VII B 11 
FX 19. st. 
TX Catalogus bibliothecae abbatialis. 
Catalogus bibliothecae abbatialis. 

Pap., XIX. stol., I + 249 ff (foliace nová), prázdná ff: I, 1a, 231b – 249b, rozměry: 34 x 20 

cm, vazba kožená, částečně odřená, desky hladké, na hřbetě kůže barvená černě, zdobená 

slepotiskem a zlacením (ornamenty), hřbet zpevněn 5 provazci, přilepeny dva kožené štítky 

(červený a zelený) s nápisem: Catalogus bibliothecae abbatialis. Tom(us) II., červená ořízka. 

Papír částečně poškozen prosakováním inkoustu 

Německy a latinsky (cizojazyčné knihy v příslušných jazycích) 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva – kaligrafické 

Bez výzdoby 

Obsah: Abecední katalog knih jakési opatské knihovny (bez udání bližší provenience), řazený 

podle jmen autorů (2. díl – od M do W), s názvem knihy, údaji o místě a datu vydání, 

formátu, psací látky a uložení – knihy z XVI. – XVIII. stol. 

Ze staré zásoby 

Přír. č. 2029/81 

Vide: Catalogus bibliothecae abbatialis 

 
X 2111 
SX VII C 1 (5 B 13, 140a) 
FX 1739-43. ll. 53, 10. 21 x 34 cm, váz. pův. 



TX (Jos. Joan. Feigl.) Liber memorabilium universitatis Pragensis. 
PX Vložen list o obléhání Prahy Prusy z 25. VI. (1757). Jméno autorovo plyne ze 
srovnání paměti úvodní (l. 1) s podpisem na 1. 8' (od zadu). Na předsádce vzadu: 
Ant. Strnad, astronomus Pragensis regius, emit haec paucula notata in auctione 
Rieggeriana (1795). O Feiglovi H. Jireček, Život právnický 445. Dar zlonického 
děkana Fr. Fähnricha 16. I. 1825. 
SX – VII C 1 

TX – Liber memorabilium Universitatis Pragensis. 

saec. XVIII. st., ff. 53 

SX – VII C 1 

TX – Memorabilia univers Prag. 

Sec. XVIII. 
SX – VII C 1 

TX – Pragen. univers. Memorabilia. 

XVIII. st. 

 
X 2112 
SX VII C 2 (4 A 26) 
FX XVIII. ll. 126. 22.5 x 34 cm, váz. 
TX Přepis Menkenova vydání kroniky Pulkavovy z r. 1730. 
PX O předloze v ruk. vratislavském J. Emler v úvodě svého vydání ve Fontes V, XIV 
č. 4. 
 
X 2113 
SX VII C 3 
FX 1762. ll. 9. 23 x 35 cm, brož. 
TX Fr. Svoboda S. J. Laudes Maximiliani com. ab Hamilton, episcopi Olomucensis, in 
solenni episcopali inauguratione a. 1762 d. 8. Sept. depromptae. 
 
X 2114 
SX VII C 4 
FX ok. 1800. ll. 4. 21.5 x 35 cm, seš. 
TX Jos. Schiffner. Trifolium super exellentem Rupem divina providentia radicatum Honori illnotr dom 

Adalberti comitis de Klebelsberg. 
PX Podle titulu z let 1791-1803. Asi z Klebelsberkových. 
 
X 2115 
SX VII C 5 
FX XVIII.2 ll. 41. 21.5 x 34 cm, váz. 
TX Jos. Bartsch. Notitiae typographorum Bohemicorum. 
PX Na nalepených lístečcích poznámky a výpisky k dějinám knihtisku. 
PX Podrobně popisuje rkp. Jos. Volf: Sběratel P. Jos. Bartseh, ČČM 102, 1928, 135. 
(Gr.) 
 
X 2116 
SX VII C 6 (3 D 8) 
FX XVIII.1 ll. 60. 21 x 34 cm, váz. 
TX Georgius Diodatus Damascenus. Protižidovské spisy. 
PX Tisk: Ein wahrhafftiger Bericht und ein heilsames Project für die gantze 
Christenheit, wo Juden wohnen, von G-D-D-, Bürger und Coffee-Sieder der Altstadt 
Prag. Leipzig 1724, a spis: Wahrhaffter Bericht ... David Oppenheims, jüdischen 



Oberrabbiners, und G-D-D-... Gezogen aus gedruckten Büchern. Podáno císařovně s 
prosbou o předložení císaři. L. 56-60 reklamní doporučení Diodatových výrobků. Srv. 
Zíbrt v Č. Lidu XVII, 50/4. 
 
X 2117 
SX VII C 7 
FX 1844. ll. 55. 24 x 34 cm, vaz. pův. 
TX Joh. Ritter von Neuberg. Die erneuerte Landesordnung des Königreichs Böhmen 
sammt den Declaratorien und Novellen. 
PX S přípisem (ministrovi Kolovratovi) o průběhu postulátního sněmu praž. z 16. 
března 1844 a o spolupráci JUDr. Jana Měchury. Srv. č. 2124 a článek o č. 2088. 
SX – VII C 7 

TX – Neuberg, Johann Ritter von: Die ernenerte Landesordnung des Köngreichs Böhmen 

sammt den Declaratorien und Novellen dann einigen hierauf Bezug nehmenden neuen 

Gesetzen. 

Prag 1844, ff. 55 

PX – 55 ff. mit einer Zuschrift. 

 
X 2118 - Ausgeshieden Praes. Z. 2062/42 
SX VII C 8 
FX 1792. ll. 29. 21.5 x 34.5 cm, seš. 
TX Spezifikation der Badegäste der k. Stadt Kaiserkarlsbad. 1792. 
 
X 2119 
SX VII C 9 
FX 1836. ll. 66. 21 x 34 cm, váz. 
TX Nic. Urban von Urbanstadt. Geschichte der Herrschaften Pohlig (Poláky), 
Winternitz (Vintířov) und Klösterle (Klášterec) mit dem Gute Fünfhunden (Pětipsy) im 
Saazer Kreise nebste einen Anhange von Urkunden vom N- U- v. U-, k. k. Gefällen-
Wach-Unter-Inspector. 1836. 
PX Asi dar autorův. 
 
X 2120 
SX VII C 10 
FX XVIII.2 21.5 x 34 cm, váz. 
TX Jos. Bartschius. Analecta typo- et biographica. A-E. 
PX Jako č. 2115. 
 
X 2121 
SX VII C 11 (2 G 6) 
FX XIX.1 ll. 28. 21 x 33 cm, váz. 
TX Německý překlad francouzské zprávy o cestě Karla IV. do Paříže v r. 1378. 
PX Jiný překlad z téhož vydání z r. 1614 otiskl J. Ritter von Rittersberg v Monatschrift 
des vaterl. Museums II (1828) 201/24, 313/39, originál z ruk. V. Tille ve VUS 1898 č. 
XIV. 
 
X 2122 
SX VII C 12 (3 D 15, 488) 
FX 1821. ll. 29. 21.5 x 34.5 cm, váz. 



TX Matth. Klaudy. Výpisy z J. Fl. Hammerschmidovy Gloria urbis Boemo-
Budvicensis. 
PX O důvodech neúplnosti přepisu úvod. Dar autora 3. III. 1821 (29. VII. 1822). 
 
X 2123 - Ausgeshieden Praes. Z. 2062/42 
SX VII C 13 (4 G 23) 
FX XVII. ll. 342. 20 x 33.5 cm, vaz. nová. 
TX Německý soupis pobělohorských konfiskací. 
PX Napřed listiny. O vydáních a ceně pramenu T. Bílek, Dějiny konfiskací I. úv. V-
VIII. Na předsádce nabízí knihu na prodej Joh. Abdon Neumann (XVIII2). 
 
X 2124 
SX VII C 14 
FX 1844. ll. 40. 21.5 x 34 cm, váz. 
TX (Joh. Ritter von Neuberg. Die erneuerte Landesordnung des Königreichs Böhmen 
sammt den Declaratorien und Novellen). 
PX Rovno ruk. VII C 7, podepsán J. Miechura, Prag 30. Juni 1844. Dar Jana 
Palackého z pozůstalosti otcovy 3. XII. 1883. 
 
X 2125 
SX VII C 15 (3 E 11) 
FX XVIII. ll. 15. 23 x 38 cm, váz. 
TX (Venc. Neumann de Buchholtz). Observationes super Vindicias regni Bohemiae, 
quas patriae scripsit Viriherus (Marianus Herrmannus), in defensionem 
augustissimae domus Austriacae et inclyti regni Bohemiae contra quosdam 
publicistas enucleatae. 
PX Srv. Jireček, Právnický život 428 č. 325, kdež však sluší opraviti rok vydání dílka 
Herrmannova na 1740. 
 
X 2126 
SX VII C 16 (24 G 1, 760) 
FX XVII/XVIII. ll. 150. 20 x 33 cm, vaz. pův. 
TX Sborník přepisů publicistiky českého povstání. 
PX 1-83. Artickel ... dreyer Herren Stände des Königreichs Böheimb 1619. Zíbrt IV, 
4960. 
PX 85-96. Furstentages beschluss von ... Schlesien 1619. Týž 5302. 
PX 97-106. Unsser Fridrichs ... Konigs von Boheimb ... offen Ausschreiben 1619. Týž 
5454. 
PX 107-14. Processus in conorando rege Bohemiae Friderico (1619). Týž 5379. 
PX 115-50. Fasciculus ex Bohemia 1619. Týž III, 11689. 
PX Na l. 83' souč.: Ex mss. et libris equitis Jo. Car. Jos. Zitschy de Znoriza ... reg. 
appellationum consiliarii in arce Pragensi. 
SX - VII C 16 

TX - Landtagchlus Dien∫tag nach M. Magdalina 1619. 

 
X 2127 
SX VII C 17 (3 F 2, 589) 
FX 1727. str. 34. 22 x 34 cm, vaz. pův. 
TX Godefrid Daniel de Wunschwitz. Odrovansio-Sedlnitzkianae prosapiae origo, 
processus, splendor et merita. 



PX Congesta Pragae m. Martio a. 1727, denuo descripta seu copiata a me G- D- W. 
Vzadu: ex mss. et hollandice impresso epitaphio, ab ill. d. Wenc. Car. Sedlnitzky ... 
de Choltitz ... mihi communicatis, partim ipse descripsi, partim describi curavi, omnia 
vero accurate collationavi. Z Wunschwitzových. 
 
X 2128 
SX VII C 18 
FX XVII2. ll. 353. 20.5 x 33 cm, vaz. st. 
TX Boh. Balbín. Miscellanea historická. 
PX Z části jeho, z části rukou Jiř. Crugeria, součást jeho pozůstalosti. Popsal J. V. 
Šimák ve VČA XXIV. (otisk) 48-57. Jeho č. 526 je Tannerova Epitome (= ruk. VI B 31 
po l. 33). Dar jičínského starosty Konvičky 22. VII. 1819. 
 
X 2129 
SX VII C 19 
FX 1835. ll. 54, 3 kresby, 25 x 33 cm, váz. 
TX Mich. Max. Willer. Beschreibung der Dreifaltigkeits-Pfarrkirche in Prag. 
PX Autograf tamního faráře. Z pozůstalosti faráře K. Navrátila 18. IV. 1888. 
 
X 2130 
SX VII C 20 
FX 1705. str. 76. 21 x 32.5 cm. 
TX Soupis pobělohorských konfiskací. 
PX Pořízen pro G. D. Wunschwitze 1705 v září. Srv. č. 2123. 
SX – VII C 20 

TX – Confiscations-Buch. 

VX – Abgeschrieben zu Prag Anno 1705 von Loss Carl Ignatz. 

pp. 76 

 
X 2131 
SX VII C 21 (3 D 23, 497) 
FX 1819. ll. 35. 21 x 33 cm. 
TX MUDr. Jos. Merkl. Geschichte der Stadt Nimburg im Auszuge. 
PX Dar autorův. 
SX – VII C 21 

TX – Merkl, Jos.: Geschichte der k. Stadt Nimburg in Auszuge. 

Nimburg 1819. 

SX – VII C 21 

TX – Nymburg St. 

PX – Vide: Merkl jos. 1819.  

 
X 2132 
SX VII C 22 (24 D 8, 798-806) 
FX XVII2. ll. 97, 75, 92, 158, 104, 158, 98, 102, 160. 21 x 33 cm, vaz. st. 
TX Soubor listin o lénech koruny české. 
PX Základem německé sbírky je soupis hr. Jáchyma Šlika z doby ok. 1549 (nyní v 
dvor. archivě vídeňském 187; srv. Lünig, Corpus iuris feodalis Germaniae (1727) II, 
12), který doveden zde do 50tých let XVIII. st. S exlibris s heslem: candore - vigore. 
Srov. podobné dílo v ruk. zemského archivu z XVII.2 (Zprávy I, 174) a níže č. 2249. 
SX – VII C 22 



TX – Lehen deutsche. 

PX – Vide: Acta. Ms. 

 
X 2133 
SX VII C 23 (24 F 6) 
FX 1723-6. ll. 61. 20 x 32.5 cm, vaz. st. 
TX Německé listiny o procesu bratří Stampachů s hr. J. F. Kagerem z Globen před 
císařem Karlem VI. v Praze 1723. 
 
X 2134 - Ausgeshieden Praes. Z. 2062/42 
SX VII C 24 
FX 1595/6. ll. 152. 21 x 32.5 cm, pův. vaz. opr. 
TX Bericht- und Gutachten (buch královské české komory) a. 1595 (8). 
SX – VII C 24 

TX – Münzmeisterambt. 

PX – Vide: Bericht. Ms. 

 
X 2135 
SX VII C 25 (5 C 27) 
FX 1776. ll. 22. 20 x 33 cm, vaz. st. 
TX K. k. Notariatamtsprotocoll v. J. 1776 pro Januario etc. des abgelebten H. Joh. Fr. 
Ritters von Heyssler und Adelshofen, nachmals k. Hofrichter beim k. 
Unterkammeramt. 
 
X 2136 
SX VII C 26 (23 E 9b) 
FX 1547. ll. 356. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Vejpisové z privilegií krále J. M. a království českého. 
VX Z originálův přepsány a zkorygovány i vyřízeny jsau s zvláštního o tom J. M. 
královské a stavův panského a rytířského sněmovních poručení skrze nás, Ladislava 
Popela z Lobkovic na Chlumci ... maršálka, Jana ml. z Valdštejna na Točníce, 
Ludvíka Bezdružeckého z Kolovrat na Buštěhradě ... N. Města Praž. hejtmana, Petra 
Bechyni z Lažan na Pitčíně, Zigmunda Robmhappa z Suché na Pacově, s 
podepsánim rukou našich l. B. 1547 v auterý po S. Martině. 
PX Na desce z 1595 monogram G. S. ZCH. Moderní razítko Schloss Lissa. Použil 
Balbín a Pelzel (Karl IV., Vorbericht č. 4). Jungmann IV, 971. 
 
X 2137 
SX VII C 27 
FX XVIII. ll. 148. 20.5 x 32 cm, vaz. st. 
TX (Kr. Koldín). Böhmische Stadtrecht, wie dasselbe in denen drey Präger auch 
anderen Städten des Königreichs Böheimb ... behalten wirdt. 
PX Asi opis tisku Zíbrt II, 985 či 6. Ex libris Jo. Nep. Morávek. 
 
X 2138 
SX VII C 28 (24 E 15) 
FX XVII/XV. ll. 114. 20 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Přepis lipského tisku: (Kr. Koldín) Das Böhmische (Stadt) Recht (z r. 1607). 
PX Zíbrt II, 985. 
 



X 2139 - Ausgeshieden Praes. Z. 2062/42 
SX VII C 29 (3 E 12, 569) 
FX 1660-1725. str. 458. 19 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Historia collegii Clattoviensis S. J. a. 1635 (- 1725). 
PX Díla častěji užito v literatuře o Klatovech. 1803 dostal je darem Al. Schiffner. Dar 
Jos. Schiffnera 23. IX. 1827. 
 
X 2140 
SX VII C 30 
FX 1694. ll. 7. 20 x 31.5 cm, seš. 
TX Blahopřejná latinská báseň pražské klementinské koleje jesuitské a bratrstva P. 
Marie, pozdravené archandělem, k jmeninám hr. Adolfa Vratislava ze Šternberka 6. 
led. 1694. 
PX Ze Štrenberských. Stejně číslo další. 
 
X 2141 
SX VII C 31 (5 C 22) 
FX 1697. ll. 7. 20 x 31.5 cm, seš. 
TX Blahopřejná latinská báseň téže koleje témuž hraběti k narození osmého jeho 
děcka 1697. 
 
X 2142 
SX VII C 32 (3 E 9) 
FX 1729. ll. 35. 19.5 x 31 cm, s kresbami, vaz. pův. 
TX Joannes Georgius Bechinie de Lažan. Epitaphia et monumenta Bechiniorum de 
Lažan in districtu Podbrcensi. 
PX Srov. Zíbrt I, 6569. Autor daroval 1729 God. D. Wunschwitzovi. Z 
Wunschwitzových. 
 
X 2143 
SX VII C 33 (23 C 12) 
FX poč. XVII. str. 472. 20.5 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Boehmisch Landsordnung (v. J. 1564). Pořízeno cís. notářem Valentinem 
Bruningem za Žitavy pro dvořana cís. Matyáše Albr. Rodta z Diernau. 
SX – VII C 33 

TX – Landes-Ordnung des Kgchs böhmein. 

XVII. st. 

 
X 2144 
SX VII C 34 (23 C 11) 
FX XVI/XVII. ll. 242. 20.5 x 31 cm, vaz. pův. 
TX (Petrus Stirba). Boehmische Landtordtnung (1564). 
PX Tisky u Zíbrta II, 666. Vzadu Artickel wegen der Partiden, auss dass Landtags 
Beschluss a. 1575, potom Wie die Zeugnuss im Beheimb begeben und examinirt 
sollen werden z 25. IV. 1575. 
SX – VII C 34 

TX – Landesordnung des Königreichs Böhmen. 

1564, ff. 205 (35) 

PX – 1575 actum 

 



X 2145 
SX VII C 35 
FX XVII/XVIII. ll. 162. 19.5 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Reformation undt Ordnung der Stattrechte (von Kr. Koldín), so in dem. löbl. 
Königreich Böh(men) üblich ... unietzo von newem mit der newen Landesordnung, 
Novellen, Declaratorien, könig. Apellations- und königl. Statt-instruction glossiret. 
PX Na tit. I. z poč. XIX. st.: Joh. Georg Köhler. 
 
X 2146 
SX VII C 36 
FX XVII. ll. 18. 20 x 31 cm. 
TX Přepis vídeňského tisku: Ferdinandi II. vernewerte Taxordnung z r. 1629. 
PX Z Pálffyových. 
 
X 2147 
SX VII C 37 
FX XVIII. ll. 71. 20 x 31.5 cm, vaz. st. 
TX (Kuttenperkische Raformation. 1585). 
PX Odjinud vydal Fr. Ant. Schmidt, Sammlung der Berggesetze der österr. 
Monarchie III (1832), 445/593. Koupeno 22. III. 1896. 
Rudolf II. bergsordnung. fol 69 
 
X 2148 
SX VII C 38 
FX XVII/XVIII. str. 475. 18.5 x 30 cm, vaz. nová. 
TX Německý překlad Městských práv Kr. Koldína. 
PX Srv. č. 2138. Začátek utržen. Od str. 421 Abschrift der Ferdinandi III. 
Appelationsinstruction, datiert Lintz 26. Nov. 1644, na str. 475 náklad várky 10. X. 
1774. 
 
X 2149 
SX VII C 39 
FX ok. 1726. str. 88. 20 x 32 cm, vaz. pův. 
TX (Jindřich Snopek. Historia monasterii Sedlecensis). 
PX Tit. l. i konec utržen. Na l. 1: Pro monasterio B. V. Mariae ad Gratiam vulgo 
Skalicensi describi curavit abbas Otto (Zahrádecký † 1731). Od str. 82. Brevis 
extractus et notitia de desolato monasterio B. N. Mariae Skalicensi po r. 1550, 75/81 
dotaz oseckého profesora Augustina, jemuž kronika byla poslána, opatovi Jindřichovi 
(Snopkovi) z r. 1699 s odpovědí opatovou. O díle Jar. Čelakovský, Klášter sedlecký, 
1915, 4 a d. Koupeno 19. XII. 1896. 
SX – VII C 39 

TX – Otto ab. mon. Sedlecensis et Skalicensis. Monasterium Sedlecense. 

(1726), pp. 2-88 

 
VII C 40 

Abschrift auß der dd.24tn Octobris A 1753 gerichtlich publicirten abschätzung der Mariae 

Barbarae Gräft: Rogendorffischen gewesten und in Kauržimer Kreyß gelegen Herrschaft 

Böhmisch Sternberg cum appertinentiis und zwahr: dem Theil Böhmisch Sternberg und 

Dalkowitz betreffend. 

1a Nach dem Jhro Kayser Königl. Mayst: x 108b Betraget also die ganze 
Abschätzungs Sum(m)a 



Rkp.; pap.; ff.110; 1753; 22 x 35 cm; frakt. t. Na desce obměněný titul Nach Lit, (F 8 ) 
Abschrift Aus der gerichtlich beschehenen unterm 24 tn Octobris Anno 1753 bey der 
Königlichen Land Tafel publicirten und in dem 4 Bleyfarben Kauf Quartern, deren 
Abschätzungen sub Lit. F8 einverleibten Abschätzung der Mariae Barbarae Gräflich 
Rogendorfisch gewesten im Kauržimer Kreis liegenden Herrschaft böhmisch 
Sternberg um Appertinentüs und zwar den Theil böhmisch Sternberg und Dalkovitz 
betreffend. Je to odhad panství Český Šternberk a Dalkovice z r.1753, kdy toto 
panství musilo být majitelce Marii Barboře hr.Rodendorfové na žádost věřitelů pro 
dluhy prodáno. Máme před sebou opis zápisu zaneseného do zemských desek, který 
obsahuje podrobný popis panství, zámků, dvorů, pozemků, lesů, vesnice se seznamy 
hospodářů a jejich platů i robotních povinností, takže je významným příspěvkem 
k hospodářským dějinám venkova i k místním dějinám posázaví. Přestože odhad je 
německý, jsou zachovány v rukopise všude původní české místní názvy.  
Koupí v ant.Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 14.7.1952.  
K599/52 
 

SX VII C 41 

FX 1784-89 

TX Rathäusliches Protocoll [von Bolkenayn]a 1-mo junij 1784 bis 15. Sept. 1789. 

1a Actum Bolkenhayn den 8.ten Junii 1784 X 361b und No. 144 fol. 288 das Erforderliche 

notiret. 

Rkp.; pap.; ll. 376; 1784-89; 22,8x34,3 cm; kurs.; pkž. jednací protokoly městské správy 

v Bolkenhainu v Dolním slezsku na sklonku prvního půlstoletí pruské vlády. Od fol. 362a-

375b a na zadním přídeští rejstřík. Název z titulního listu opakuje se na štítku přední desky. 

Na hřbetě zbytky původního názvu Rathäusliches Protocol 1784 bis 1789 a novější štítek 

s nápisem No. 31 Rathäusliches Protokoll-Buch von 1784-1789. 

Dar ROH ústřední správa lázní, zotavoven a rekreací v Praze XI, čp. 1800, dne 21. listopadu 

1953. 

10276-53 

 

SX VII C 42 

FX 1789-1794 

TX Rathäusliches Protocoll [von Bolkenhayn]a 18tem Septembr 1789 bis ult. Decembr 1794. 

1a Actum den 18-tem Septemb. 1789 X 434b Interesse vid. Grund acte no. 34. 

Rkp.; pap.; ll. 462; 1789-94; 22,8x34,3 cm; kurs.; pkž. Jednací protokoly městské správy 

v Bolkenhaimu v Dolním Slezsku na sklonku prvního půlstoletí pruské vlády. Pokračování 

protokolů z rukpisu VII C 41. Od fol. 445a-462b rejstřík. Na štítku přední desky Tom III. 

Rathhäussliches Protocoll a datování již nečitelné. Na hřbetě inkoustem původní název Raths 

Protocoll 1789 bis 1794 a novější žlutý štítek s nápisem No. 32 Rathhäusliches Protokoll-

Buch von 1789-1794. 

Dar ROH ústřední správy lázní, zotavoven a rekreací v Praze XI., čp. 1800, dne 21. listopadu 

1953. 

10277-53 

 

SX VII C 43 

FX 1901 

TX Schimon, Anton: Der Adel von Böh., Mähr., Schles. Ein alphabetisch geordnetes 

Verzeichnisz der sämtlichen böhmischen, mährischen und schlesischen Adelsfamilien aller 

Grade, mit Daten ihrer ursprünglichen Standeserhebung, Beförderung in die höheren 

Adelsstufen, Charakteure, Würden und Prädikate, dann sonstigen Auszeichnungen. Aus 



urkundlichen Daten gesammelt und herausgegeben von Anton Schimon, k. k. 

Statthalterioffizial und Mitglied des böhmischständischen Museums. Böhm. Leipa. Gedruckt 

bei Philipp Geržabek 1859. 

5a Seiner Excellenz dem Hochgebornen Herrn x 411a Bürger und Hausbesitzer in Prag - 1630 

Adelstnd. 

Rkp.; pap.; ll. 412; 1901; 21x33 cm; lat.; ppl. Rukpis je opisem spisu Schimonova z r. 1859 

podle exempláře v majetku pražského advokáta Dr. Kiemanna, jak je zřejmo z jeho listu Dr. 

Langrovi v Broumově z 28. května 1901, vloženého do rukpisu. Dr. Langer si dal mezi 

jednotlivé listy s textem vevázat čisté listy, aby na nich mohl Schminonovo dílo doplňovat. 

Učinil to však jen v několika málo případech. Pův. sign. Langrovy knihovny v Broumově I 6 

L 6. 

Zapsáno do přírůstků knihovny Národ. musea 15. července 1955. 

6271/55 

 

VII C 44 

Arrestanten Protocoll Pro Annis ‘768 et ‘769 et ‘770. 

ff.232; 1768/71; protokoly sepsané s provinilci z řad mužstva při vojenském soudu v Jičíně,  

abeední jmenný rejstřík provinilců. 

1a (fol.3) zugetheillet worden, wo Inquisit aber x 176b bey dem Joseph Braunscheidt 
zu finden. 
Rkp.; pap.; ff.232; 1768/71; 22 x 34,2 cm; got. kurs.; pkž. 2 listy na začátku vytrženy. 
Protokoly sepsané s provinilci z řad při vojenském soudu v Jičíně. Od f.177-199 listy 
prázné, od f.200a abecedné jmenný rejstřík provinilců. 
Koupí od Jana Ševcoviče z Prahy XVI., Doesenhoferovy sady 6, dne 16.6.1956. 
4104/56 
 

X 2150 
SX VII D 1 (3 E 2, 604) 
FX ok. 1620. ll. 169. 19 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Hans Kriesche. Kronika českolipská. 
PX Autograf. Popis, otisk závěru a obsahu a Stamm oder gedechtnüsbuch autorův v 
MVGDB XX (1881), 291-312. Dar V. Hanky 27. I. 1825. 
SX – VII D 1 

TX – Leippa Stadt. 

PX – Vide: Kriesche Hans. 

 
X 2151 
SX VII D 2 (23 D 7) 
FX poč. XVIII. str. 44, 552. 20.5 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Novellae novellarum (1640-1714) uber die verneuerte k. böhm. Landsordnung 
undt publicirte Novellen. Aus obbemelten Königreichs Landtafel zesamben getragen. 
SX – VII D 2 

TX – Verschiedene Patente. 

PX – Vide: Ferd. III. Novellen u. Declaratorien. 

 
X 2152 
SX VII D 3 (23 D 29, 724) 
FX 1589/XVII. ll. 345. 20 x 30.5 cm, vaz. nová. 
TX Sborník jihlavských práv. 
VX I. 2. Distinctio legum civitatis Iglaviae. Seznam jihlavských právních rukopisů z 
XVI. stol. Otiskl A. Zycha, Das böhmische Bergrecht des Mittelalters II (1900), XV. 



VX 3-20. Zu dem ersten, wie man ein Gericht hegen soll. Úplnější než znění, jež 
vydal J. A. Tomaschek, Der Oberhof Iglau (1868) 352-71. 
VX 21-41'. Die Handfest der Stadt Iglau. Posledně vyd. uv. Zycha II, 8-17. 
VX 41'-7'. Die rechte, die ... von den Burgeren zu der Iglaw und anderen Bergleuten 
funden wordenn. Tamtéž 18-33 (red. II.). Se dvěma dodatky jako c. 97-8. Et sic est 
finis huius libri (15) 89. 
VX 48. Nález horský, vyd. tamtéž 328/9. 
VX 51-87. Das Buch sentenciarum. De hereditatis pagacione I. cap. x Expliciunt 
regule sentenciarum ... Nálezy práva městského i horního. Užil Tomaschek m. uv. 56 
a d. Zycha 298 a d. Pak dodatky do l. 94'. 
VX 95-166. Iura montanorum ... Wenceslai (II.) regis německy. Posledně vyd. Zycha 
41-297. Explicit liber quartus per manus Ladislai de Iglavia a. d. 1480 post festum s. 
Matthei. 
VX 166-85. Die (Prager) Recht kuniges Ottegarii (1269). Vyd. Rössler, Ueber die 
Bedeutung und Behandlung der Geschichte des Rechtes IX a d. 
VX 185'-90. Jihlavská dohoda z r. 1480. Wir Burgermeister x im Stadtrechtbuch c. III. 
C XXXVIII. 
VX 191-213. Varia rescripta in bohemico. Tomaschek 269/72, Ad Melnicenses, 275 
č. 8, Jiří Poděbradský Jihlavským 4. VI. 1468 a německé glosy k Ius regale 
montanorum. 
VX II. 214-25'. Handvest ad verbum jako na l. 21/41'. Na okraji výklady a varianty z 
vydání rajhradského (1781) a exempláře Peithnerova od rady Marzyho, jenž dodal i 
část horní z Habricha. 
VX 226-38'. Latinské výpisy o právě dědickém i horním, snad z velkého díla, původu 
jihlavského z XVI. stol. 
VX 239-49. Městské nálezy jihlavské. Vyd. uv. Tomaschek 56/97. 
VX 249'-565. Ordo et articuli sutorum 1573. Nález de scortatoribus et adulteris. 
Articuli causarum in foro agendarum Iglaviae patronis proponendi. 
VX 257-66. Ex iure montanorum l. IV. S věcnými poznámkami z 1564/90. 
VX 267/81. Diffinitivae sententiae. Tomaschek 56 a d. 
VX I. 282/329'. Jihlavské listiny a nálezy z městských knih z let 1566/91 české, lat. i 
německé. Od l. 322 doplňky po r. 1619 (II.). 
VX III. 329'-31'. Jihlavské nálezy něm. z let 1637/8, vytažené písařem Janem 
Brodským, dodané 1783 Marzym. 
VX I. 343-5. Meltzer Artickel 1614 9. Sept. 
PX Na předsádce: ex libris Joa. Gotthardi Pable (z XVIII). At nunc (ok. 1780) Jo. 
Henr. Marzy, chalcoglyptis Iglaveni. Popis poslední u Zychy II., XV/XVI. Z 
pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2153 
SX VII D 4 
FX poč. XVIII. ll. 8 str. 573. 21 x 30.5 cm, vaz. st. 
TX P. Maur. Vogt. Bohemia subterranea. 
PX Obsah u Zíbrta III, 7862. Z Pálffyových. 
 
X 2154 
SX VII D 5 (24 E 11) 
FX 1673/4. ll. 103. 19.5 x 31 cm, vaz. st. 
TX Landtagsacta und relationes so von der den 7. Dec. 1673 beschehenen 
Proposition bis zur Publication desselben. 



PX Originály listinné. 
SX – VII D 5 

TX – Landtags-Acta und Relationes anno 1673-1674. 

ff. 103 

 
X 2155 
SX VII D 6 
FX 1665. ll. 224. 19 x 31 cm, vazba st. 
TX Autograf díla Mars Moravicus T. Pešiny z Čechorodu. 
PX Necelý, s tiskem shodný po l. 392, jak dí souč. poznámka na přídeští. Dopsán v 
Litomyšli 1665. Dar pražského kaplana u sv. Vojtěcha Fr. Eckerta 1. IX. 1886. 
SX – VII D 6 

TX – Mars cruentus Moraviae sinc Series Plagarum tam [n]eterum quam recentium Moraviae ab hostili Marte 

inflictarum producta à Pessina de Czechorod Thomas Joanes. 

Litomisslii 1665, ff. 224, I. Tom. Lib. I. et II. – c. IV, II. Tom. libri II. c. V. 

 
X 2156 
SX VII D 7 (2 G 30) 
FX 1674. str. 716 a index. 19.5 x 30 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX P. Joannes Tanner S. J. Historia heroum de Stellis seu ... prosapiae 
Sternbergicae. 
PX Autograf, věnovaný autorovu žákovi hr. Ign. Šternberkovi z Olomouce 1674, dar 
hr. Kašpara Šternberka. Z díla vydán 1732 toliko německý výtah: Geschichte derer 
Helden von Sternen. 
 
X 2157 - Ausgeshieden Praes. Z. 2062/42 
SX VII D 8 (3 D 22) 
FX ok. 1718. ll. 199. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Německá akta procesu Jiřího Václ. ze Schwabenfeldu, referendáře kr. české 
dvorní kanceláře, pro zneužití úřední moci z let 1714-19. 
PX Dar Vojt. Juhna 6. IV. 1820. 
 
X 2158 - Ausgeshieden Praes. Z. 2062/42 
SX VII D 9 
FX 1681/1774. ll. 234. 20 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Album studiosorum collegii S. J. Kuttenbergensis. 
PX Koupeno 4. IX. 1893. 
 
X 2159 
SX VII D 10 (23 D 26) 
FX XVIII/XIX. ll. 19 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Latinské rejstříky právnické. 
PX Ke Koldínovým právům městským, Obnovenému zřízení zemskému, slovník ke 
kodexu Justiniánovu a regulae iuris iuxta ordinem alphabeti congregatae, theoriae et 
praxi accomodae. 
 
X 2160 
SX VII D 11 
FX XV. ll. 9. 21 x 29.5 cm. 
TX Bulla Martina V. proti Husitům z 24. II. 1418. 
PX U Hardta, Concillium Constantiense IV, 1518-31. Dar F. Palackého 1845. 



SX – VII D 11 

TX – List papeže Martina z Konstancie 

ff. 9 

PX – Latinsky. 

SX – VII D 11 

TX – Martina papeže List z Konstancie. 

ff. 9 

PX – Latinsky. 

 
X 2161 
SX VII D 12 (23 C 9, 689) 
FX 1397. ll. 109. 22 x 29.5 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Buch des rechtin zu wygpylde in sechsicher art, als ys Meideburg gebrichet und 
dy van Halle (Liber distinctionum). 
VX Dis Buch ist ein buch - (VI. 12) dorumne antworten. Iste liber est completus in 
crastino omnium sanctorum ... a. 1397 ... 
PX Napřed registrum, na přídeští souč. asi zlomek lat. básně ze života Kristova. Z 
Březnických. 
SX – VII D 12 

TX – Schlesisches Landrecht. 

PX – [nečitelné] 

 
X 2162 
SX VII D 13 (2 F 5) 
FX XVI2. ll. 73. 20 x 28.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník historický Tom. Heroldta z Trutnova. 
PX Něm. překlad kroniky Martina Kuthena na l. 3-38', l. 39-50 formulářová sbírka 
státních a městských listin, ostatek drobné listiny, noviny a kronikářské výpisky 
Trutnovana Tomáše Heroldta (podpis l. 71, * 1558 l. 72'), jehož rodinné paměti na l. 
73; konec však vytrhán. Napřed přivázán bernský tisk Schimpff unnd Ernst durch alle 
Welthändel z r. 1543. Na l. 52 z poč. XIX. st. poznámka P. Casp. Bauscheka, 
známého archiváře roudnického. 
 
X 2163 
SX VII D 14 (4 D 21) 
FX 1858. ll. 53. 22 x 30 cm, brož. 
VX Přepis svatovítského inventáře z r. 1387. 
PX Otiskl posledně Podlaha-Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta příl. XXX a d. 
 
X 2164 
SX VII D 15 (23 D 8, 706) 
FX XVII/XVIII. ll. 34. 19 x 29 cm, váz. 
TX Repertorium oder vollstendiges Register aller Materien und Sachen, so in der 
vernewerten k. böhm. Landsordnung und publicirten Novellen begrieffen, aber bej 
dem gedrückten Exemplar nicht zu finden ist.  
 
X 2165 
SX VII D 16 (24 C 15) 
FX 1831. str. 437. 22 x 28.5 cm, váz. 
TX Přepis kutnohorského rukopisu nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen. 



PX Na l. 1-415. Liber sententiarum Primislai, qui postea dictus est Ottogarus. Jest 
Cursus seu registrum civilium sententiarum. Jireček II, 4, 26-287. Pak latinské i 
německé nálezy a řády cechovní; poslední §: de theloneo se končí: suo 
comprehendat iuramento. Popsal J. Čelakovský, O právech městských Brikcího z 
Licska (1880) 19/20. Opsal J. Hulakovský v Praze 1831, kollacionoval Hanka. 
Primislai Ottogari: Ius municipale bohemikum. 1245. pg. 437 
Vive: Liber sententiarum Primislai etc. 
*Liber sententiarum Primislai gni postea dictus est ottogarus Anno 1245 (Dopsal 
v Praze dne 9. července r. 1831 Jan Hulakowský.)  
 
X 2166 
SX VII D 17 (24 F 20) 
FX XV. ll. 122. 11 x 30 cm, pův. vazba. 
TX Formulářový sborník XV. stol. 
VX 1-33, 39-44, 61'-2. Formulář původu pražského z konce stol. XIV. Začíná 
kratičkým úvodem: Dictamen est. 
VX 34-38'. Lexikon Musejní. Lat.-český slovník. Coreum - sirovina x ungo vyjy. O 
slovníku V. Flajšhans v L Fil. 1923, 242. týž: Klaret (1926) I, str. XXVIII. (Fl.) 
VX 44'-54'. Sertum rethorice. Quilibet agrestis est sermo x semper adesto. Explicit -. 
Srov. Truhlář I, 1640 (z r. 1386). 
VX 54'-61. Tractatus Tybini de partibus epistole. Ad epistolaris faciliorem dictaminis 
composicionem x si quis plenius videre voluerit, viaticum dictandi respiciat. Et hec 
sufficiant. Explicit -. Mikuláš Tibinus, prof. rétoriky a gramatiky na Karlově univ. (+ 
před r. 1387 v Drážďanech. O něm a rétorikách doby Husovy F. M. bartoš, Jihočes. 
sb. hist. 9, 1936, 22-23 )po stopách mezvěstné Husovy rétoriky). (Gr.) 
VX 63-75. Formulář z doby Karla IV. Zde též listina o prodeji vsi Kakosti Janem z 
Dráhova Petrovi z Cietova z 25. IV. 1376 (l. 71'). 
VX 75'-122', 62', i přídeští Zápisy městského písaře kouřimského (l. 121), snad 
Duchka (na desce: codex Duchkonis notarii rukou pozdní, srov. zápis na l. 111), z let 
1491-1521 z knih městských hlavně trhových. Na to se vztahuje nápis na desce: 
memorabilia. 
SX – VII D 17 

TX – Memorabilia. formularium in∫trumentorū. 

VX – 1.) Zapi∫y dlužní a giné.   2.) latin∫ko-cze∫ký vocabulovzik. 

Sec. XIV., XV. et XVI. 

 
X 2167 
SX VII D 18 (8 A 7) 
FX ok. 1830. 21 x 25.5 cm, v deskách. 
TX Hr. Kašpar Šternberk. Materiály k dílu Flora der Vorwelt a některým pracím 
drobným. 
 
SX VII D 19 
FX 19. st. 
TX Dvě písně. 
 
SX – VII D 20 
TX – Prostonárodní rčení česká.  
VX – Z prostonárodních písní českých, moravských a slovenských vybral Jan 
Němeček. 



FX – 22x35,5 cm. 
(Praha), 1880, pp. 86, neváz. 
PX – P. 1: „I. || Súsedova Dora, vrstevnica || moja.“  x  p. 86: „Bola by za tebe || život 
položila! || slov.“ 
 
SX VII D 21 
FX 1909 
TX Řezníček: Soupis aktů. 
Rezek, Antonín: soupis aktů vypůjčených z Ministerstva vnitra ve Vídni od ministra 
Dra A. Rezka (která za jeho choroby byla s knihovnou dodána do Musea). Po 
intervenci zástupce rakouské vlády ve výboru Společnosti Musea království českého 
prof. Dra. Y. Golla musela býti vrácena. Při tom Dr. Vácslav Řezníček sestavil tento 
seznam Rkp., pap., Praha, 1909, ll. 22, 21x34,5 cm, 1 r. p. pl. 19 list. (ps. vždy jen po 
1 str.) pěkné písmo, p. p. (papír Správy knihovny mus.) 
l1.: „7448/1820 censurní záležitosti nakladatelství Bedřicha Tempského v Praze,“ 
x L22: „V Praze, dne 19. listopadu 1909 Dr Václav Řezníček, ex offo.“ 
 
SX VII D 22 
TX Drašnar: Kniha písební. 
 
SX VII D 23 
FX 182 
TX Reithner: Lehrbuch der Mineralogie. 
1a Vorrede. Obgleich die Geschichte des Steinreiches 

238a von einem neuen Mineral System nachgelesen Werden. 

Rkp.; pap.; ll. 238; XVIII 2. pol.; 23x35,7 cm; kurs.; t. Autorem je asi opět znamenitý 

pracovník v dějinách hornictví Johann Thaddaeus Peithner (1727-1792). Svědčí o tom místa v 

předmluvě, kde mluví o významu založení báňské akadeie v Báň. Šťávnivi (1762) a o tom, že 

byl císařovnou Marií Terezií pověřen sestavit učebnici mineralogie pro studující montanistiky 

(fol. 1a-1b). Podle toho určen také název rukopisu. Rovněž v knihovně thun.hohensteinské 

stál rukpis pohromadě s ostatními díly Peithnerovými. Na přídeští jako ex libris erb 

thun.hohensteinský. 

Dar Národní kulturní komise v Praze 22. března 1951. 

5790/51  

 
SX VII D 24 
FX před 1780 
TX Reithner: Thaddaeus Grundriss... Topogr. Bergw. 
Grund-Riss einer Topographischen Bergwerks Geschichte des Königreich Böheim. 

1a Worinnen Die Gränz-und alle andere Gebürge x 121b und somit das ganze Werk beendet - 

pag. 216-220. 

Rkp.; pap.; ll. 122; před 1780; 22x 35,5 cm; kurs.; t. Autor Johann Thaddaeus Peithner (žil 

1727-1792) uveden v předmluvě díla. Působil od r. 1750 v král. české mincovně a vypracoval 

r. 1762 plán na zřízení první báňské akademie v Rakousku a zavedení studia horních věd na 

vysoké školy. Stal se profesorem těchto věd na pražské universitě a r. 1772 povolán z Prahy 

za profesora horních věd a horního práva na báňské akademii v Báň. Šťávnici. Peithner se 

velmi zabýval dějinami českého hornictví. Rukopis pochází asi z doby před r. 1780, kdy vydal 

ve Vídni spis Versuch über die natürliche u. politische Geschichte der böhm. u. mähr. 

Bergwerke. Tato doba vzniku rukopisu je v souhlase s Peithnerovou předmluvou na fol. 2b, 



kde tento tvrdí, že spis byl hotov před jeho povoláním za profesora do Vídně. Na hřbetě 

rukopisu č. 2278 a nápis Topographische Bergwerks Geschichte. 

Dar Národní kulturní komise v Praze 22. března 1951. 

5789-51 

 

 
VII D 25 
de Courtignon, Daniel : La Généalogie de Courtignon. Conteant leurs vies, maison et 
Alliancos. 
ll.149; 1606-před 1626; Daniel de Courtignon vypravuje svůj vlastní životopis na 
f.124a-133a, ten zde byl doplněn údaji o posledních letech jeho života a o jeho smrti 
asi jeho bratrancem a dědicem Claudem de Boham. Dílo je bohemikální, neboť na 
f.104b-106b se zabývá příbuzenstvím Courtignonů s českou dynastií lucemburskou. 
Brodský, s. 77 
3a C´est une grande konte aux Grecs x 144a d´armes different des autres y dessus 
declares. 
Rkp.; pap.; ll.149; 1606-před1626; 23 x 34,7 cm; kurs.; kž. Autor rukopisu Daniel de 
Courtignon, který žil v letech 1566-25.9.1626 a byl držitelem Landricourtu ( dep. 
Aisne, žel. stanice na trati Anizes-Pinon-Chauny ) pocházel z rodiny původně 
hugenotské. Téhož vyznání byla též z počátku jeho manželka Marie de Berlette. 
Daniel de Courtignon vypravuje svůj vlastní životopis na f.124a-133a, ten zde byl 
doplněn údaji o posledních letech jeho života a o jeho smrti asi jeho bratrancem a 
dědicem Claudem de Boham. Rukopis začal psáti asi v r. 1606 ( srov. f.107a, kde se 
praví, že Claude de Boham je „ aage en celte année 1606 de 4 á 5 ans“ ) a 
pokračoval v něm až téměř do své smrti. Dílo je bohemikální, neboť na f.104b-106b 
se zabývá příbuzenstvím Courtignonů s českou dynastií lucemburskou. Je bohatě 
iluminováno tak titulní list, dále na f.14b, 23a, 29a, 30b, 32b, 34b, 39b, 41b, 45b, 47b, 
56b, 61b, 63b, 64a, 66b, 68b, 70b, 76b, 86b, 89a, 90b, 92a, 96a, 98a, 99a, 118b, 
123b, jsou to barevné provedené portréty členů rodu, částečně v krojích stol.16 a 
poč.17. Vedle toho jest zde řada erbů, rovněž v barevném provedení a v textu 
samém iniciály perokresbou. Autorem portrétů a erbů je Michot Blondreau, městský 
malíř v Soissonsu ( srov. f.11a), který provedl portrét autora rukopisu Daniela de 
Courtignon na f.123b v r.1617 dle skutečnosti. Bližší podrobnosti o osobě malíře jsou 
v našich příručkách nezjistitelné. Na přídeští podpis známého moravského předáka 
konservativní šlechty Egbert Comte de Beleredi 1838. Desky kožené s jednoduchou 
renesanční zlacenou výzdobou. 
Koupeno u firmy Orbis v Praze I., Karlova ul. 2, dne 15.5.1950. 
8888/50 
 
SX VII D 26 
FX 1620 
TX Ravier: Memoriál o zvýšení stát. příjmů. 
Raiser, Iustinus Hiob 

Prover. Cap. III.  

Noli prohibere benefacere eum, qui optest. Si vales, et ipse benefac. Serenissimo ac 

potentissimo Domino, Domino Friderico, Electo et Coronato Regi Bohemiae, Comiti 

Palatino, Duci Bavariae et Electori, Marchio [!] Lusatiae. Domino ac Regi suo clementissimo. 

Subiectissime sinistra manu exaratum offert. Iustinus Hiob Raiser, d[ictus] Scaevola de 

Norico monte. MDCXX. 



2a Salutem cum subiectissima observantia in Christo X 8a Faveat huic inventioni numen 

divinum. 

Rkp.; pap.; ll. 8; 1620; 19x28,5 cm; frakt.; pt. Autor pamětního spisu, původem z Norimberka 

[Noricorum Mons], předkládá králi fridrichovi Falckému návrh, rozdělený na 10 bodů neboli 

předpokladů (proposicí), jak dosáhne velikého vzrůstu státních příjmů. Stane se toprý bez 

nejmenšího obtěžování poddaných novými daněmi nebo dávkami. V praxi v tomto bodě 

návrh ovšem vypadá jinak. Dostal-lise návrh skutečně do rukou králových, není nic bližšího 

známo. 

Koupí od firmy Orbis v Praze I, Karlova ul. 2, dne 25. března 1952. 

K 127/52 

 
VII D 27 
Kauffbuch beym Gemein Städtel Rochetnitz vom 1702 Jahr. 
ff.474; 1707-2.pol.18.stol.; Městská kupní kniha Rokytnice v Orlických horách. 
Kauffbuch beym Gemein Städtel Rochetnitz vom 1702 Jahr. 

2a Erbkauff den 27. Februarj Ao. 1702 x 474b scharf Richtern Bezahlt und Ver Zicht ge 

thann. 

Rkp.; pap.; 1702 – 2.pol. 18. stol.; ff. 474; 32 x 20,5 cm; got. kurs.; pův. kž. Původní foliace 

ne zcela přesná. Městská kupní kniha Rokytnice v Orlických horách. Na f. 474b přitištěná 

pečeť s erbem hr. Nostic – Rhieneků a úřední záznam o převzetí knihy okresním soudem 

v Rokytnici 1. března 1850. Vazba vykazuje zbytky železných spon. Rukopis patřil do 

Langrovy knihovny v Broumově. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 12. března 1959. 

1438-59 

 
SX VII D 28 
FX XVI. st. 
TX Neue Reformation Ordnung und Recht des Lands und Khönigreichs Beheims. Aus 

Beheimischer zu Teutsche sprach transferiert. 

2a-4b [Předmluva překladatele Petra Štěrby] 2a Dem hoch würdigen Herrn Herrn Balthazaro, 

Abt des Stifts Ossek, Meinem gnedigen Herrn x 4b Petter Stierba, Bürger zu Kadann. 

4b-7b Register der Capitl. 

8a-9b [Předmluva Volfa z Vřesovic] 8a Dem aller durchleuchtigisten und Grosmechtigisten X 

9b Eolf von Erzesowicz, Öbrister Landtschreiber im Khönigreich Beheim. 

10a-232b [Vlastní text] 10a A 1 Von whal Election oder Khur x 232b gannzen, wie die Tafeln 

aussweisesen. 

Rkp.; pap.; XVI; ff. 233; 31x20,5 cm. kurz.; pův. kž. Mezi ff. 232 a 233 řada listů, 

pravděpodobně prázdných, vyřezána. Pbsh v podstatě totožný s tiskem vydaným r. 1604 ve 

Frankfurtě, abvšak rukopis nedokončen. Předmluva Petra Šterby k oseckému opatu 

Baltasarovi, v rukopise na počátku uvedená, v tisku chybí. Původní kožená vyzba s tlačenou 

renesanční výzdobou s motivy ornamentálními i figurálními v obdélnících. Na hřbetě štítek, 

na němž čitelná jen část nápisu „Böhmische Ordnung“. 

Ze staré zásoby zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 4. května 1960. 

3149-60 
 
SX VII D 29 
FX 1470 
TX Sachsenspiegel. 
Dis ist das registir des irsten buchis des spigils der zachsen. 

1. 1a-9a Register. 1a Dis ist das registir x 9a deo gratias anno 1470. 



2. 9a Von richtunge obir morder X 11a unnd ist das lanrecht [další slova poškozena]. 

3. 11b Nota recomendacionis Sancte marie virginis. 

4. 12a-114b Sachsenspiegel. 12a Dys ist das irste das x 114b ist keiserrecht und weither. 

5. 115a-176a Wilkoer recht der Stat Breslaw. 115a omnibus cristi fidelibus presentes paginas 

x 176a finitus est liber iste anno 1470. 

6. 176a Alle die man pflegit yn den Rat x 190a das ist landrecht. Scriptum per me andream 

Cato sub anno domini 1470. 

Rkp.; pap.; 1470; ff. 190; 30,5 x 22 cm; frakt., kurz.; pův. dřevěná potažená fialovou koží se 

stopiami po kování, rubrikováné, iniciáoy pérokresbou a rumělkou, na listě 190b německá 

báseň na ukončení dála s letopočtem 1470, záznam o sňatku Andrease Catona a dalších 

událostech do r. 1516. Další záznamy o událostech na předním přídeští, kde je zpráva o volbě 

Matyáše krovína za protikrále jiřího r. 1469 i o smrti krále Jiřího z Poděbrad r. 1471. O písaři 

Catonovi se mluví i na f. 114b per me andream Cato sub anno domini 1470. Cato je uveden i 

na následujícím f. 115°. Na f. 176° je však uveden jako písař mšstských práv města Vratislavi 

Andreas Fyncke. Zadní přídeští polepeno pergamenem se zbytkem rukpisu obsahu 

gramatického ze 14. stol. Na předním přídeští připsáno tužkou Sychrov 191. 

Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků knihovny 

Nár. muzea 3. března 1960. 

1703-60 

 
VII D 30 
Der Röm: Kay: auch zu Hungarn und Böhaimb etc. Königlichen Majestät Ferdinandi 
des Andern etc. Vernewerte Landes Ordnung der oselben Erbkönigreichs Böheimb. 
Auff der jetzt Regirended Kay: undt Königl: May: Ferdinandi des Dritten 
etc.allergnädigisten Befehl von newem aufgelegt, undt mit Unterschiedlichen 
Declaratiorien undt mit Novellen vermehret MDCXXXX, Abgeschrieben durch 
Joannem Georgium Rosenberger Ao.1681. 
 1. 9a-259b Ferdinand II, Vernewerte Landesordnung. 13a Vernewerte Landts 
Ordnung des Königreichs Böhaimb x 259b Ende dieser Verneuerten Landes 
Ordnung. 
 2. 260a-265b Register der Tituln so in dieser Verneuerten Landes Ordnung zu 
finden. 
 3. 266a-290b Bergwercks Vergleichung Welche von Wayland Kayszern Maximiliano 
II. mit denen Ständen der Cron Böhaimb Anno 1575 aufgerichtet undt publiciret 
worden. Deszgleichen Sanct Wentzel Vertrag, welcher Beyder Stück in der 
Vernewerten Landes Ordnung A.21 undt A 35 gedacht wirdt. 267a Bergwercks 
Vergleichung im Königreich Böhaimb x 290b Undt des Haubtmans Recht halten.  
 4. 292a-354a Der Röm: Kays: auch zu Hungarn und Böhaimb Königlichen Majestät 
Ferdinandi Des Dritten etc. Uber der Newen Landes Ordnung des Königreichs 
Böhaimb publicirte Königlichen Declaratorien und Novellen. 293a Wir Ferdinandt Der 
Dritte, von Gottes Gnaden x 354a nothdürftige Verordnung beysehen könne. 
5. 354a-355a Register der Tituln so in diesen Königlichen Declaratorien und Novellen 
einkommen. 
1681; ff.378; 
Rkp.; pap.; 1681; ff.378; 32 x 20 cm; got. kurz.; pův. perg. se zelenými tkanicemi. 
Původní paginace po jednotlivých částech nezahrnuje všechny listy. Na začátku 8 
listů prázdných, rovněž ne konci od fol.356. Rukopis býval v Langrově knihovně 
v Broumově, sign tamní na f.1 III.12.K 5.Ms. 119. 
Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků Knihovny NM 
26.9.1961. 



D 3523-61 
 
VII D 29 

 

Vratislavský právní sborník 

XV in. + 1470, Slezsko (Vratislav ?), pap., 190 ff. 30,5 x 22 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: v první složce, ojediněle v páté a od desáté složky do konce kodexu varianta, které 

vzhledově odpovídá Piccard: Ochsenkopf VI/401 (1397), ovšem filigrán v rukopise je větší, 

ve druhé složce patrně Piccard: Dreiberg II/654 (1406), v třetí až deváté složce jsou nejblíže 

typy Piccard: Ochsenkopf XII/233 (1403-1405) nebo spíše XII/235-236 (1409-1416). 

Skladba: (VI-1, f. 11) + 13. VI (f. 167) + (VI-1, f. 178) + VI (f. 190). Jeden list schází za f. 10 

a 178. Na konci druhé složky nahoře i dole kustod I, číslování římskými číslicemi pokračuje 

na začátcích části dalších složek uprostřed nahoře (II-VI na f. 24r-72r). V rozsáhlejší části 

rukopisu na začátcích složek uprostřed nahoře kustody arabskými číslicemi, počítající i s 

první složkou (3-9 na f. 24r-96r, na f. 108r patrně 11 a nezřetelný oříznutý zbytek na f. 132r). 

První část textu Saského zrcadla (f. 12-33) obsahuje foliaci 15. století 1-22. F. 115r-173r 

značena na horním okraji A-MMM. Dvojí foliace moderní, tužkou. Psáno ve dvou sloupcích 

v zrcadle 19-20,5 x 13-14 cm (písařem B někdy nedodržovaném), písař A 28-37, písař B 38-

60 řádek na stránce. Listy na spodním okraji poškozeny působením vlhkosti, několik listů na 

začátku i konci rukopisu poškozeno korozí po kovových součástech vazby. F. 86v-87r 

zašpiněna, část textu na f. 190v rozmazána nebo škrtnuta. Rukopis restaurován ve 20. století, 

doplněny části potahu desek, restaurován list přilepený na předním přídeští, některé drobné 

chybějící části listů doplněny japonským papírem. Záznam o konzervaci v rukopise ani 

v záznamech KNM není. 

Písmo: ruka A: 1r-2v, 12r-107v, 181r-187rb, 190ra bastarda 1. poloviny 15. století (počátky 

některých článků psány pečlivěji), ruka B: Andreas Calo (Fincke), f. 3r-11v, 108r-180v, 

187rb-189v, 190ra-190v gothica cursiva 2. poloviny 15. století, marginální poznámky 

několika rukama 2. poloviny 15. století (z velké části rukou B) mají většinou charakter rubrik 

příp. odkazují na ustanovení jiných právních pramenů. Výzdoba: v textu Saského zrcadla na 

začátcích některých kapitol postupně se vytrácející písařské iniciálky, někdy s jednoduchou 

ornamentální výzdobou a výjimečně s výběhy do bordur s rostlinnými motivy, rubrikace. 

Původní celokožená vazba v červené teletině bez výzdoby. Dřevěné desky, shora lehce 

hraněné. Hřbet rovný. Na obou deskách původně po 5 puklách, na přední desce původně dva 

trny, nedochováno, stejně tak nedochován žádný ze dvou řemínků. Šití na 5 pravých 

kožených dvojitých vazů, kapitálkové vazy obtáčené režnou nití. Přední přídeští 

vylepeno ručním papírem, zadní vylepeno pergamenem. Za f. 19 vložen papírový útržek o 

maximálních rozměrech 9 x 2 cm s fragmenty sedmi řádek německého textu (dochován pouze 

v rozsahu několika písmen). Za f. 153 vložen papírový útržek o rozměrech 2 x 9,5 cm 

s fragmentem jednoho řádku německého textu psaného rukou 15.-16. století. Na zadním 

přídeští nalepen dvojlist pergamenového rukopisu s gramatickým textem 14. století psaným 

ve dvou sloupcích, dochován jeden list (poškozeného textu) zcela, u druhého je větší část 

jednoho sloupce oříznuta. 

Na hřbetě drobný pergamenový štítek s nezřetelným textem (vzhledem k rozměrům šlo spíše 

o signaturu), ve spodní části hřbetu štítek se starší signaturou K/272. Na předním přídeští 

signatura Sychrov 191. Na f. 1r tužkou záznam nejasného významu 221. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou, na předním 

přídeští exlibris Knihovny Národního musea, rovněž s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou 

současnou signaturou, která se opakuje i na f. 1r. Na f. 190v přírůstkové číslo KNM 1703/60. 

V lokálním katalogu uvedeno jako způsob získání „Ze Sychrova 3. 3. 1960“. 



 

Nejstarší část rukopisu představuje Saské zrcadlo, zapsané s rejstříkem a předmluvami na f. 

1ra-2vb, 12ra-107vb, 181ra-187rb a 190ra. Pořadí článků nesouhlasí s edicí a patrně je v textu 

i řada článků přepracovaných nebo doplněných. Na volné listy rukopisu bylo poté zapsáno 

magdebursko-vratislavské právo, opět v podobě, která úplně neodpovídá edici, a o málo 

později byly stejným písařem na zbylá místa dopsány doplňky. 

 

Literatura: F. Hoffmann: Rukopisy městských práv v Knihovně Národního muzea v Praze, 

StR 15, 1976, s. 28-30, F. Hoffmann: Neznámý vratislavský rukopis městských práv, StR 16, 

1977, s. 27-46 (zde detailní, zejména obsahové hodnocení rukopisu), U.-D. Oppitz: Deutsche 

Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. II: Beschreibung der Handschriften, Köln/Wien 1990, č. 

1259, s. 759-760, Rukopisné fondy, č. 9, s. 120, http://www.handschriftencensus.de/22055. 

 

Přední přídeští, 1r, 190va-190vb: Notae historicae 

Po dokončení textu sem byly zapisovány osobní a historické poznámky z let 1470-1516 

(naprostá většina je z období 1470-1476), autorem prvních z nich byl písař Andreas Fincke 

(Calo). Týkají se událostí ve Vratislavi, některé jsou poškozeny rozmazáním částí textu. Text 

v rozsahu šesti řádek na f. 190v škrtnut. 

 

1ra-2vb, 12ra-107vb: Sachsenspiegel 

1ra-2vb: Register 

Dis ist das registir des irstin buchis des spigilz der zachsin. Von dem bobist und von dem 

keysir. … x … No horet und vorirept wy das gerichte beginne czu wicpilde. 

Poněkud později doplněna foliace 1-22, odkazující na příslušné kapitoly na f. 12-33. 

12ra-12rb: Magdeburger Dienstmannerecht 

Dys ist daz irste das dy dynstleute von Medeburg gewonnen haben das nymant orteil uf ze 

fynden mag her sey denne czu dem herschilde geborn … x … ader in welchir stat is sy czu 

Sachzen dy kyndir volgen dem vater und behalden an beyden teil er recht.  

12rb-14va: Reimvorrede 

Hat wer dis buch gemacht. Ich czimmir so man zagit wege des mus ich manchen meyster 

han ich habe bereytit nucze stege do manchir by begynnet gan ich han der luete nicht 

gemachen vernustig alle gemeyne lere (obtečkováno) alleyne lere … x … dorumme ich lange 

habe gedocht und durch recht czusammene habe brocht. 

K. A. Eckhardt: Sachsenspiegel. Land- und Lehnrecht. Monumenta Germaniae historica, 

Fontes iuris Germanici antiqui, nova series, tomus I, Hannoverae 1933, s. 3-12, končí veršem 

260. 

14va-14vb: Prologus 

Des heyligen geystis mynne der sterke alle meyne synne daz ich das recht und das unrecht der 

Zachzin entscheide noch gotes holde … x … und seyn gerichte genadeclich obir ze irgeen 

musse. 

K. A. Eckhardt: Sachsenspiegel. s. 13. 

14vb-15ra: Textus prologi 

Got der do ist eyn ende und eyn begynnen allir dinge der macht czum irsten den hemyl und 

ertreich und den menschen … x … und konig Karl an dy daz lant czu Sachzin czewgit noch 

seynis rechtis. 

K. A. Eckhardt: Sachsenspiegel. s. 13-14. 

15ra-101vb: Landrecht 

Czwey swert lys got in ertrich czu beschirmen dy cristenheyt, dem bobiste ist gesaczt daz 

geistliche und dem keyser daz wertlich. Dem bobist ist ouch gesaczt czu reiten uf eyme 



buntten pherde … Lyhet eyn man dem andern eyn pfert umm lon … x … czu rechte hat 

geczuget und im czu rechte zin vi git und her das leret uf den heilegen.  

K. A. Eckhardt: Sachsenspiegel. s. 19sqq. Text edici příliš neodpovídá, mj. má jistě přeházené 

pořadí článků, závěr odpovídá III 63 § 1 (s. 145 edice). Na f. 17v-18r mladší marginálie, 

stejnou rukou také rubriky jednotlivých kapitol.  

102ra-107vb: Lehnrecht 

Wer lenrecht kunnen welle der volge dis buchis lere. Allir irste sulle wir merken das der 

herschilt an deme konige begynnet und in dem sebinden begynnet (obtečkováno) endit dach 

haben dy leginfurstin … (107vb) Welches mannes gut eyn herre en wek lyet in syn antworte 

es das gut do ist … x … in keyn recht mag her me an deme gutte gegeben (poslední dvě slova 

psána na dolním okraji jinou rukou). 

K. A. Eckhardt: Sachsenspiegel. s. 165-178, končí  článkem 193 (17).  

 

181ra-187rb: Ergänzungen 

Von hunden der di stilt wer eynem leite huet stilt adir en czu tode slerd der zal synem herren 

alz eynem guten geben … (186va) Dis ist der irschte iuden eit unde ist der beste. Dis is der eit 

den dy iuden sweren sullen umb allirhande sache do ze umb beclait werden … x … Adonay 

und syne gewaldege gotheit, amen sprechit alle amen. 

Týká se převážně psů, divokých ptáků a židovských záležitostí, z nichž má určitou souvislost 

s čl. 116 (III 7 § 1-4), edice s. 112-113. 

190ra: Ergänzung 

Wy eyn man ding und tag gewynnet in allen dingen vor der clage … x … von slechte clage so 

begere ich ding etc. 

Jde o doplňky psané základní rukou A, avšak nejde o ustálený soubor a také jejich 
prameny byly různé (srov. F. Hoffmann: Neznámý vratislavský rukopis, s. 31). 
 

3ra-9rb, 115ra-173vb: Magdeburg-Breslauer Recht mit Ergänzungen 

3ra-9rb: Register 

Das ist das register des buechs das do genant ist das stat wilkore. Czum ersten von den 

ratmannen. Das die ratmanne die newen waldigin … x … De proprio homicidio. Laus deo, 

amen. 

Rejstřík rozdělený rubrikami na čtyři knihy, čtvrtá je členěna ještě na další části. Jednotlivé 

menší části jsou označeny písmeny A-MMM, použité k označení stran v textu na f. 115r-173r. 

Na f. 9r poněkud mladší rukou 15. století uvedeny převody délkových a plošných měr. Na 

konci rejstříku rubrika „Deo gracias anno 1470.“ 

115ra-168rb 

Willkore recht der stat Breslaw. Omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 

Heynricus dei gracia dux Slesie et dominus Wratislavie salutem in auctore salutis. Illud 

precipue principalis potencie culmen amplificat rebus communibus diligenter intendere sub 

certisque legibus … Hie hebit sich an Magdeburgisch recht. Do man Magdeburgk besatczte 

do gap man eyn recht noch irer wilkore do wurden sie zcu rothe … (168ra) Nu sullen 

vornemen was und welchirley clage vor den foyt komen das undirweist uns das buech 

distinccionum und seczt von sechs clagen … x … das sechste und das letzte buch undirweist 

uns die beschedenheit der wilde thyr. 

Srov. P. Laband: Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des 

14. Jahrhunderts, Berlin 1863. Na f. 147ra-149ra vložena část označená „Iura communia“, 

(pátá kniha), část na f. 148va-149rb edici neodpovídá. Konec třetí knihy v edici není, od f. 

156va jde o doplněné čtyři soubory článků (na f. 156va-161rb vratislavské statuty, na f. 

161rb-168ra krácené články magdeburského vikpildního práva, dále charakteristika šesti 



knih distinkcí magdeburského práva, k nimž se vztahuje následující rejstřík rubrik). K úvodní 

rubrice doplněno jméno písaře „anno domini 1470 per me Andream Calo alias Fincke“.  

168rb-170va 

Wer sich nw doraws richten welle, der zhee unnd lese desen undene geschribenn czeger, id est 

register … Rechte frey eliche geboert ist die suche is A primo … x … Wo man dingit undir 

konigis ban P 7. 

170va-173vb 

Die summa der Capittil yn weichbilde ym dewtschen ist ir LXIIII, lateynisch ist ir adder 

LXXXIIII. De viro habente proprietates. Vir habet liberum arbitrium in pignerandi, 

vendendi, dandi cuicumque vult proprietates rerum sibi conquisitarum. … x … De proprio 

homicidio. Si quis sui ipsius homicida fuerit quod deus avertat vel per sentenciam 

decollacionis aut suspensus fuerit, heredes ipsius omnem suam hereditatem integraliter 

possidebunt. 

 

9rb-11rb, 108ra-114vb, 176ra-180vb, 187rb-189vb, 190ra-190rb: Ergänzungen zum 

Magdeburg-Breslauer Recht  

Převážně jde o výběr z magdeburské knihy distinkcí. 
9rb-11rb 

Von richtunge obir morder, obir pflugk rober, obir molen burnerer, obir kirchin 

brecherr, obir virherter etc. capitulum aliud, distinccio I. Alle morder und rober des 

pfluges, adder molen burnerer und die do kirchin brechin und kirchhoffe berobin … (11rb) 

Ab eyner frawin ir man stirbt die kinder hot capitulum aliud distinccio I. Stirbt eyner 

frawen ir man die kynder mit ym hot wen die eynen anderen hot genomen … x … widder 

keyn gerichte unnd ist landrecht weichb. unnd keyserrecht. 

108ra-114va  

Wie man noch merckte noch burge bawen sal sequitur. Man sal keyn marckt bawen dem 

anderen eynen meilen nahen, man sal ouch keyne burgk bawen noch stete mit plancken noch 

mit maweren … (111va) Von manchirhande recht und awstragk von tot slegin wy man die 

gehandiln magk an gerichte und wie man die mit clage gevolgen magk. Item slet eyner den 

andiren zcu tode yn notwere und hot her des seyne schreylewte und beczewget das salb 

sebinde … x … und man zal die ouch allewege obirczewgin salb zebinde und ist lantrecht 

wichb. und keis. 

114va-114vb 

Von behurunge eynes mannis weib was gerichtis dorobir ist capitulum aliud distinccione 

I. Wer dem anderen seyne ere berawbt an seyne weibe nympt herr sye dornach zcu der ee 

eliche kynder gewynnen … (114vb) Von wege logunge und drewen wie man das richten 

sal distincio I. Wer dem anderen wege logit und icht thuet … x … vor yin und ist lantrecht, 

weichb. und keserr. etc.  

Dále kolofón „Per me Andream Calo sub anno domini 1470 in vigilia Omnium sanctorum“ 

(31. 10. 1470). 

114vb  

Das mercke mit fleisse ebin. Dirstirbt eyn erbe hergewelte addir gerade uff eyn gast … x … 

mag is uff en nicht gefallen und das erbeteil und ist keiserrecht und weichb. 

176ra-180vb, 187va-189vb, 190ra-190rb 

Alle die man pflegit yn den rat zcu kysen und zcu setczen die sullen alle glich geboren seyn 

und an yren rechte und eren frey ungeswecht ires guetten werth zytigk und weyse … (189ra) 

Von versprechin und von uffhaldin und wen man besetczin addir nicht besetczin kan. 

Distinccio I. Man sal von rechte nymande besetczin ane des Richters lobe is sal och der bottil 

nicht thun … (190rb) Von awsweisunge. Stirbt des mannis weib welche ny stal (?) ir gerade 



nympt die sal dem manne berichten seyn bette … x … seyn stul mit eyme kossen und das ist 

landrecht.  

Větší část textu tvoří nezcela úplná pátá kniha distinkcí magdeburského práva s vybranými 

kapitolami z dalších distinkčních knih. Na f. 180vb odkazovací znaménko s poznámkou „Verte 

septem folia et invenies aliam partem circa finem“, text je dále přerušen s pomocí 

odkazovacího znaménka na f. 189vb. Text je členěn na 32 číslovaných kapitol (+ poslední dvě 

pořadové číslo nemají, každá z nich pak ještě dále na různý počet distinkcí). Na f. 190rb 

kolofón „Etc. per me Andream Calo sub anno domini 1470 etc.“ Na f. 190vb text zakončen 

22 verši „Got gebe seyner zelen rat der dis buech gemacht hat hette got an en geleyt kunst 

und weisheit … x … seyne zele müsse kommen beyde zcu gnoedin und zcu fromen. Amen.“, 

opět s datací „Anno domini 1470“. 

187rb 

Hic nota bene et habe advertenciam. Stirbt man adder weib die do kynder mitenandir habin 

und welchs undir en lebindig bleibt … Nota. Is en darff nymant seyn gut teylen mit den stiff 

kyndern das herr mit orkunde hat eynbrocht … x … und ist landrecht und weichbilde. 

187va 

Das ist der ander Iuden eyd. Wer dem Iuden den eyd stabe der spreche alzus das dyr P. 

schuelt gebit des bistu unschuldigk das dir got zo helffe … x … alle die schriffte die 

geschriben sint an den fuennff buechern Moisi, nw sprecht alle amen. 

Tato část byla napsána dříve než jiné doplňky. 

 

11v: Versus, proverbium 

Nota recomendacionem beate Marie virginis gloriose. Si fieri posset quod arene pulvis et 

unde / undarum gutte rosa lilia gemmeque flamme … x … que tua sit pietas nec littera nec 

dabit etas. 

Autorem je nejspíše Petrus Comestor, srov. PL 198, col. 1045, Walther: Initia, č. 17728. 

Hic nota necnon considera bene. Nota regulam civium electorum in consules. Cineris in 

festo si consul perficieris / pervigilans esto bene corde tuo mediteris … x … posset in adversis 

viribus uti suis. 

Walther: Initia, č. 2793. In margine poznámka „Felix civitas que tempore pacis cogitat 

bella.“  

Item nota. Hii tres debent intrare pretorium: verax iustus timens deum et constans etc. 

 

173vb-176ra: Notizen, Sprichwörter 

Diese noch geschriben stueckenn sal eyn idirmann wissen der do wirt gekoren yn den 

raet wie her sich halden sal. Es ist noett zcu wissenn etc. Ratmann. Czum ersten des eyn 

iczlich geschwornerer scheppe gehorsam halden sal dem burgermeister und der burgermeister 

sal mit fleisse mercken … (174vb) Rickmi consulatus. Ich rate euch ir herrn und rate das 

undir euch sie nicht neyt noch has wer raten wil und raten sal seyner zelen her mache keynen 

fael … (175ra) Stat regiren. Wer eyne stat wol wil regiren der sal diese czwelff stuecken wol 

hanttiren eyne mache du der burger muett dicke ansich eyn gemeyn guet … (175rb) Stat 

guetter. Wer der stat gutter wil bewaren das zal ane gefer zcu geen ungesparen gebit deme 

der is vordynen kan spaert is dem dem man das vorgan … (175va) Konigis kroenunge. Wen 

man eynen konig kronet zu Bheemen zo gibt das Breslische furstenthum mit seyner 

zcugehorunge … Ratman. Wir sitczin hye yn gotis achte wol yin der alle ding wol betraechte 

… Ratman. Halden wir der stat eyntrechtickeit das ist guet und notcze zcur zelickeit … 

Geselleschaft und mytsamkeyt. Noli habere societatem cum homine quem non noscis. Noli 

omnibus dicere secreta cordis tui. Non credas omnibus dictis allir rede. … Czwellf stuecken 

vorkeren die werlde. Sapiens sine bonis operibus. Senex sine religione - orden. Adolescens 

sine obediencia - gehorsam. … (175vb) Seneca leret, wie sich eyn weiserer halden sal 



kegen ydirman. Cunctis esto benignus - bis allen guettig und wenig lewten heymlich, nemini 

blandus - seuste … x … audi vide tace si vis vivere in pace was dich nicht bornet das lesche 

nicht, amen.  

Na závěr kolofón s poněkud zmatenou datací „Per me Andream Fyncke anno domini 

millesimo quadringentesimo septuagesimo feria 3a post Assumpcionis beate virginis Marie“ 

(21. 8. 1470) „hora vigesima tercia sub imperio regis Ungarie nomine Mathias, qui electus 

fuerat isto anno loco Gersici qui fuerat hereticus et intrusus rex Bohemie, qui proprium 

dominum suum interfecit et se in locum ipsius posuit sive locavit, quem predictus rex viriliter 

expugnat adiutorio dei omnipotentis verbis et non factis. Laus deo omnipotenti, amen. Festum 

nativitatis Marie erat sabbato die et sequens 3a feria finitus est liber iste anno 1470 etc.“ (11. 

9. 1470). Na f. 173vb-174vb německé znění Konšelských práv pražských o 18 článcích, dále 

různá přísloví. Naučení z větší části o náležité správě města a jeho statků, zčásti veršovaná, a 

obecná přísloví (tato jsou latinsky, s částečným nebo úplným německým překladem). 

Poznámka o výši plateb vratislavského a svídnického knížectví pří královských korunovacích. 

 
 
SX VII D 31 
FX 17. st. 
TX Gemeine Hauswirtschaft. 
Zu gemeiner Hauswirtschaft. 

1. 2a-22a Register (k Hausswirtschaft). 

2. 23a-180a Zu gemeiner Hausswirtschaft dienstlich. 23a Zu gemeiner Hausswirtschaft 

dienstlich. Westvhalisch x 180a truigket Jacob Flemings Schefers weib. 

3. 108b-183b Ein Neu Vermerks Ross und Vieh. 180b Artz ney Buch darinnen sind begriffen 

x 183b zu leders hilft gewiss. 

4. 186a-393b Ross Artzney. 

187a-199a Register 

200-216 prázdné 

216a Zaichen der gutten Ross. Das neuen Schaden darinnen empfunden. 

Rkp.; pap.; XVII; ff. 394; 30,5 x 20,5 cm; got. kurz.; pův. perg. červěně zbarvená. Původní 

foliace od fol. 23 (t. j. vlastního textu Hauswirtschaft) dnes nepoužitelná, poněvadž jsou 

některé l isty vyřezány, jsou však na ní založeny rejstříky. Na f. 1a latinskoněmecký 

slovníček. Část rukopisu na f. 180b-183b je pozdějším přípisem. Na předním přídeětí sign. III. 

9. K. 9. Langrovy knihovny v Broumově, kde rukpis kdysi býval. 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přísůstků knihovny Nár. muzea 

dne 13. října 1961. 

D 3885-61 

 
VII D 32 

Hausdorf, Rupertus : Sanctus Guntherus, Thesaurus absconditus in agro 
Břevnoviensi nonnihil detectus, seu Commentarius ac Sylloge historica de rebus 
S.Guntheri, Conf. et Eremitae, ex Thuringiae Dinastis oriundi, a S.Gottherdo Abbate 
Altahensi ad ordinem S.P.Benedicti sescepti, et post vitam eremiticam in Hercyniae 
sylva ad Aquam bonam 37.annis sancte exactam ex ultima voluntate Brzevnovii 
sepulti. Manuscriptum Abbatiae Braunensis, O.S.B. 
poč.XVIII; ff.73; nynější titulní list podle latinského záznamu pořízen 26.ledna 1851 
tehdejším opatem Janem Nep. Rotterem (1844-1886). Rukopis podle obsahu 
předmluvy (údaje o literatuře) a  závěru (zaznamenána ještě smrt biskupa Jana 
Ignáce Dlouhoveského z Dlouhé vsi r.1701) pochází ze začátku XVIII.stol. 



2a (I) Praefatio. Candide et Erudite Lector x 73a (139) locus sacer possessorem 
accepit. Finis. 
Rkp.; pap.; poč.XVIII.; ff.73; 32,5 x 20 cm; got. kurs.; pkž. Dvojí původní paginace ( I-
III, 1-139). Nynější titulní list podle latinského záznamu na zadní straně pořízen 
26.ledna 1851 tehdejším opatem Janem Nep. Rotterem (1844-1886). Rukopis podle 
obsahu předmluvy (údaje o literatuře) a  závěru (zaznamenána ještě smrt biskupa 
Jana Ignáce Dlouhoveského z Dlouhé vsi r.1701) pochází ze začátku XVIII.stol. 
Podle vloženého  lístku prof.Rudolfa Holinky z r. 1948, je autorem anonymního 
rukopisu P. Rupertus Hausdorf, žijící ke konci 17. a poč.18. stol. Dosvědčuje to a 
dobvolává se ho Bonav. Piter, Thesaurus  absconditus, Brunae 1762, str.1 a 4, který 
užil četných Hausdorfových údajů. Dílo bylo chováno v opatské knihovně 
břevnovské.  
Rukopis převzat z klášterní knihovny v Břevnově dne 18.11.1961. 
D 4160-61 
 
VII D 33 
Certamen studiosorum. 
1710-39; ff.106; na hřetě moderní titulek “Certamen studiosorum und andere 
Zeitgedichte.Hs.um 1710.”; řada aforismů a různých satirických veršovaných skladeb 
dobových o událostech konce 17.stol. a první pol. 18.stol., dále je zde i několik 
receptů na lakování, posledními událostmi, na které sborník reaguje, je válka 
rakousko-turecká (1737-1739) a mír bělehradský r.1739. 
1a Certamen studiosorum cum vigilibus nocturnis x 106b da vohr uns Gott bewahren 
wolle. 
Rkp.; pap.; 1710-39; ff.106; 32,5 x 21 cm; kurs. Na hřbetě moderní titulek „ Certamen 
studiosorum und andere Zeitgedichte. Hs. um 1710 “ Na předním přídeští 
broumovská signatura III.10.K.7.Ms.904. Rukopis byl svázán z několika 
samostatných složek a obsahuje řadu aforismů a různých satirických veršovaných 
skladeb dobových o událostech konce 17.stol. a první pol.18.stol. Mimo politický 
rámec je zde několik receptů na lakování. Posledními událostmi, na které sborník 
reaguje, je válka rakousko-turecká ( 1737-1739) a mír bělehradský r.1739. ( 
srovn.87a-91b). Rukopis byl v majetku Langrovy knihovny v Broumově. 
Zapsán do přírůstků Knihovny NM 22.11.1961.  
D 4216-61 
 
VII D 34   
Hesselius von Hessenberg, Johann Georgius Adalbert : Acta et Actitata Publica sive 
Diarium Seditionis Rusticorum in Dominio Braunensi oder Beschreibung Der 
Braunischen Herrschaffts Erb Unterthanen Auffstandts und Manier die alten 
Pauerprivilegien zu suchen...Der Posterität Zu Einem Merckwohl, gründtlich, und 
aufrichtig Zusamben getragen undt beschrieben von Johann Georgio Adalbert 
Hesselio v.Hessenberg, der Zeit...Stieffts Ambtman, und Not:publ:Im Jahr als Herr 
Graff Von Sternberg Das Pauer-privilegium Gregor I abbtens cassirte. 
1. 4a Repertorium Wo und Was in diesem Diario x 9a Uber den ganzen Braunischen Aufstand 

216. 

2. 10a (1a) Nach dem die Laidige Contagion x 231b (223b) Ewer Kayser. undt Königl: Mayst. 

Commisarii. 

Rkp.; pap.; 1680; ff.218; 31 x 19,5 cm; got. kurs.; pův. perg. s tkanicemi. Původní foliace od 

f. 10 do f. 231 (1 až 223). Za ukončením textu vložen současný opis listu opata Tomáše 

Sartora z 30. srpna 1680 asi hr. Štemberkovi a příkazu k uvěznění selských vůdců z 15. 



července 1680. Poslední věta titul. listu obsahuje anagram r. 1678. Listy od f. 232 do konce 

prázdné. Na předním přídeští sign. Langrovy knihovny v Broumově III. 13 K 6. 

Konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea dne 

17. ledna 1962. 

460-62 

 
VII D 35 
Hausdorf, Rupert : Diversae Compositiones, Memorialia, Epistolae, Inscriptiones; 
Argumenti varii, prout sub manus veniebant, Stylo currente, obvio, minimeque 
quaesito, opera extemporali et quasi tumultuaria conflatae, per me 
F.P.R.H.O.S.B.,P.et P.B.a tempore Suscepti Prioratus Brzewnoviensis 1680 

22.8.bris.Conspexit P.B.St.:O.S.B.P.B. 
   1. 1a-68b Rupert Hausdorf, Diversae Compositiones... 5a Epistola funebris pro 
R.R.P.P.Ludovico Meisner x 68b Offertorium assumendi merito fuerunt. 
   2. 69a-89b Ordo et Series Disputationum Theologicarum habitarum sub P.Ruperto 
Hausdorf  O.S.B. :P.B. in eo cursu, quem incipiebat Ao.D :1679 20.Aprilis... 70a 
Disputatio 1. Habita 5. 7bris 1679 x 85b Franciscus Riccardus Sanstae Romanae et 
Universalis inquisitionis Notarius. 
1680-1715; ff.85; do rukopisu vloženy 2 kopie dopisu sázavského opata Václava 
Košína břevnovskému opatu Othmaru Zinkeovi z 22.dubna 1708. Kopie byla ověřena 
P.Rupertem Hausdorfem, jehož pečeť je také přitištěna. Na zadním přídeští je přípis 
“Professores mei id est P.Ruperti Hausdorf OSB, Braunae, professi et Prioris”. 
Rkp.; pap.; 1680-1715; ff. 85; 32 x 19,5 cm; kurz.;kž. Rukopis značně poškozen 
vyřezáváním listů. Mezi f.19 a 20 vyříznuty 3 listy, větší množství jich vyřezáno mezi 
f.68 a 69, takže první část rukopisu je torsem. Do rukopisu vloženy 2 kopie dopisů, 
z nichž jedna byla ověřena jako kopie dopisu sázavského opata Václava Košína 
břevnovskému opatu Othmaru Zinkeovi z 22.dubna 1708. Kopie byla ověřena 
P.Rupertem Hausdorfem, jehož pečeť je také přitištěna. Na zadním přídeští přípis 
„Professores mei id est P. Ruperti Hausdorf OSB, Braunae, professi et Prioris.“ 
Všechny okolnosti ukazují, že Hausdorf je též autorem první části, čili že zkratky na 
titul. listu znamenají „ per me Fratrem Patrem Rupertum Hausdorf, Ord.S.Benedicti 
Professum et Priorem Brzewnoviensem.“ Na přídeští i na hřbetě sign. J 1 knihovny 
břevnovského kláštera, kde byl rukopis chován. 
Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků Knihovny NM 20.8.1962.  
9357-62 
 
VII D 36 
Les Chevaliers de l´Ordre de la Toison d´Or. 
před 1648; ff.130; seznam členů řádu Zlatého rouna od jeho založení burgundským 
vévodou Filipem Dobrým r.1428 až do r.1646 a doplněný podle zápisu r.1648 na 
f.129a o polského právě zvoleného krále Jana Kazimíra. 
2a Premier Chef et Souverain de l’Ordre x 129a Rei el Anno mil 1648 a 17 Novembre. 

Rkp.; pap.; před 1648; ff.130; 28 x 20,5 cm; got. minuskula; kurs. kž. vazba s jednoduchou 

výzdobou na hřbetě a vyzlaceným vlepeným nápisem Les Chevaliers de l’Ordre de la Toison 

d’Or. Seznam členů řádu Zlatého rouna od jeho založení burgundským vévodou Filipem 

Dobrým r. 1429 až do r. 1646 a doplněný podle zápisu r. 1648 na f. 129a o polského právě 

zvoleného krále Jana Kazimíra. U všech významných členů zobrazen barevně jejich erby. Na 

f.1a, f.2a a 130b majetnický podpis „Thomas Varina Dandecke, cogubernatora bisentinského“ 

z r. 1646. Na f.1a zápis majitele o věnování rukopisu Janu Kreydellovi, dvor. císařskému 



radovi a „apud Bisentinos Commisario Caesareo“. Z reservních fondů zámeckých knihoven 

na zámku v Nelahozevsi. 

Z reservních fondů zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea dne 6. října 1965. 

8590/65 

 

SX VII D 37 
FX 1837 
TX Štěpánek, J. N.: Rede in Prager Waisenhause. 
Rede verfasst und gesprochen am Feste Johann des Taufers im prager Waisenhause am 24. 

Juny 1837 von dem Mitvorsteher J. N. Stiepanek. 

3a Secha und fünfzig Jahre sind es x 5b unseres herrlichen Vaterlandes werden möget. 

Rkp.; pap.; 1837; ff. 6; 27 x 22,5 cm; got. kurz. (kurent); neváz. Z neznámého úseku činnosti 

obrozeneckého spisovatele J. N. Štěpánka. 

Z reservních fondů zapsáno do přírůstků 10. října 1966. 

9608/66 

 
SX VII D 38-45 
FX 1610-1672 
TX Rent-Register 
VII D 38 

Pap., 1610 – 1612 (datace na fol. 1a), 26 ff (foliace nová), řada listů v závěru vyřezána, 

rozměry: 33 x 21,5 cm, zcela bez vazby, psací látka dosti poškozena vlhkostí. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy VII D 39, VII 

D 40, VII D 41, VII D 42, VII D 43, VII D 44, VII D45) tužkou Langrova signatura III 11 L1 

3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 279. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4481/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

VII D 39 

Pap., 1650 (datace na fol. 1a), 10 ff (foliace nová), rozměry: 32,5 x 20 cm, zcela bez vazby, 

psací látka dosti poškozena špínou, poněkud i působením vlhkosti. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl původně rukopis vložen (spolu s rukopisy VII D 38, VII 

D 40, VII D 41, VII D 42, VII D 43, VII D 44, VII D45) tužkou Langrova signatura III 11 L1 

3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 280. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4482/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

VII D 40 

Pap., 1652 (datace na fol. 1a), 16 ff (foliace nová), rozměry: 31,5 x 20,5 cm, zcela bez vazby, 

psací látka dosti poškozena špínou, místy i vlhkostí. 



Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy VII D 38, VII 

D 39, VII D 41, VII D 42, VII D 43, VII D 44, VII D45) tužkou Langrova signatura III 11 L1 

3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 281. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4483/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

VII D 41 

Pap., 1653 (datace na fol. 1a), 10 ff (foliace nová), rozměry: 32 x 20,5 cm, zcela bez vazby, 

psací látka značně poškozena špínou. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy VII D 38, VII 

D 39, VII D 40, VII D 42, VII D 43, VII D 44 a VII D45) tužkou Langrova signatura III 11 

L1 3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 282. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4484/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

VII D 42 

Pap., 1661 (datace na fol. 1a), rozměry: 32 x 20 cm, 20 ff (foliace nová), zcela bez vazby, 

psací látka značně poškozena špínou. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy VII D 38, VII 

D 39, VII D 40, VII D 41, VII D 43, VII D 44 a VII D45) tužkou Langrova signatura III 11 

L1 3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 284. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4485/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

VII D 43 

Pap., 1670 (datace na fol. 1a), 14 ff (foliace nová), rozměry: 32 x 20 cm, zcela bez vazby, 

psací látka dosti poškozena špínou a vlhkostí. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy VII D 38, VII 

D 39, VII D 40, VII D 41, VII D 42, VII D 44 a VII D45) tužkou Langrova signatura III 11 

L1 3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 285. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4486/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

VII D 44 



Pap., 1670 (datace na fol. 1a), 10 ff (foliace nová), rozměry: 32,5 x 20 cm, zcela bez vazby, 

psací látka dosti poškozena špínou a vlhkostí. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy VII D 38, VII 

D 39, VII D 40, VII D 41, VII D 42, VII D 43 a VII D45) tužkou Langrova signatura III 11 

L1 3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 286. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4487/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

VII D 45 

Pap., 1672 (datace na fol. 1a), 10 ff (foliace nová), rozměry: 32,5 x 20 cm, zcela bez vazby, 

psací látka dosti poškozena špínou a vlhkostí. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy VII D 38, VII 

D 39, VII D 40, VII D 41, VII D 42, VII D 43 a VII D44) tužkou Langrova signatura III 11 

L1 3, modrou tužkou Ms. 279 – 286, na fol. 1a tužkou Ms. 287. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: rejstřík poplatků feudální renty města Trutnova, účetní kniha, urbář 

Přír. č. II-4488/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII D 46 
FX 1831 
TX J. Panzl: Lebensgeschichte. 
Lebens – Geschichte eines sogennnten Insurgenten oder Landes – Schützen – Hauptmans 

Johann Panzl und stirol (?) die Gefechte im Jahre 1805, 1809 und 1813 die er slebst 

mitgemacht, so wie die übrigen Begebenheiten seines Lebens bis in sein 45tes Jahr 

enthaltend. Von ihm selbst geschrieben im Laufe des Monats Jänner im Jahren 1831. 

Pap., 1831, 180 ff (foliace nová), rozměry: 32 x 22,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Rukopis je slabě poškozen špínou a negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 4, modrou tužkou Ms. 360, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: autobiografie povstalce Johanna Panzl. Of fol. 161 přílohy – opisy dopisů, apod. 

Přír. č. II-4605/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
X 2168 
SX VII E 1 (5 F 1, 927) 
FX 1788/94. str. 333. 18 x 23.5, váz. 
TX J. F. Opiz. Correspondance littéraire avec Jacques Casanova de Seingalt. 
PX Vyd. 1913 O. Pick a Fr. Khol. 
SX – VII E 1 

TX – Opiz, Johann Ferd.: Ma Correspondance litteraire avec M[.] Jacques Casanova de Seingalt. 



1788-1794, pp. 332 

 
X 2169 
SX VII E 2 (5 F 6-17, 929) 
FX 1783/93. str. 393, 404, 399, 388, 331, 373, 387, 361, 82, 82, 90, 402, 359. 18 x 
23.5 cm, váz. 12 svazků. 
TX J. F. Opiz. Briefwechsel mit Max Grafen von Lamberg in Brünn. 
PX Obsah u Krause v uv. VUS 1909, 24, 55-61. 
PX orespondence Opizovy s Lamberkem použila Květa Mejdřická, Čechy a 
francouzská revoluce, Praha, Naše ojsko 1959. 
SX – VII E 2 

TX – Opiz, Johann Ferd.: Mein Briefwechsel mit dem Herrn Grafen Max von Lamberg in Brünn. 

1783-93, Tom. 12. 

 
X 2170 
SX VII E 3 
FX 1800. ll. 182. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX J. F. Opitz. Register über denselben Briefwechsel. 
SX – VII E 3 

TX – Opiz J.: Register über den I, II-VIII Band meines Briefwechsels mit dem Grafen Max v. Lamberg. 

 
X 2171 
SX VII E 4 (5 F 2-5, 929) 
FX 1793-1809. str. 396, 400, 409, 366. 18.5 x 22.5 cm, 4 svaz. váz. 
TX J. F. Opitz. Ma correspondance littéraire avec Mr. Killar, curé cidévant Lossenitz 
et puis Kreuzberg. 
PX Srov. uv. Kraus 62. 
PX Srovn. pozvánku při rkp. VII E 2 shora 
SX – VII E 4 

PX – Opiz J.: Correspondence avec Killar. 

1793-1809, Tom. I.-IV. 

 
X 2172 
SX VII E 5 (5 F 29-38, 939) 
FX 1784-91. str. 501, 602, 571, 528, 5662, 559, 582, 548, 460, 448. 18.5 x 22.5 cm, 
10 svaz. váz. 
TX J. F. Opitz. Polygraphische Ephemeriden. 
PX Der Wahrheit, der Menschheit, den Künsten gewidmet. Für meinen Freund den 
H. Gr. Lamberg in Brünn. Srov. Kraus 22-4, 61. 
SX – VII E 5 

TX – Opiz J.F.: Polygraphsche Ephemeriden. 

VX – Der Wahrheitder Menschheit, den Künsten gewidmet. Für meinen Freund dem Herrn Grafen Max von 

Lamberg in Brünn. 

1784-91, Tom. 10. 

 
VII E 6 

Familienchronik. 
1773/1809; ff.71; rodinná kronika rodiny Gottwaldovy, podle záznamů a údajů 
dárkyně původem z Chroustníkova Hradiště, Kuksu a Stanovic. 
1b Gott die Ehre. Mir und dir x 12b zuletzt Fabriksverwalter in Stranow. 
Rkp.; pap.; 1773/1809; ff.71; 25 x 19,5 cm; kurs.; pkž. Fol.14 vyříznuto. Rodinná 
kronika rodiny Gottwaldovy. Podle záznamů a údajů dárkyně původem 
z Choustníkova Hradiště, Kuksu a Stanovic. 



Darem Jany Upřímné z Prahy 10-Zahradního města, Fialková 18, dne 14.5.1971.  
II-61/71 
 
SX VII E 7 
FX 17. st. 
TX Právní sborník 
Právní sborník 

Pap., XVII. stol., 184 ff (první 4 ff – foliace původní, zbytek – foliace nová), prázdná folia: 

34, 58, 182b – 184b, rozměry: 23,5 x 19,5 cm, rukopis je bez jakékoliv vazby (ani brožovaný) 

– pouhé složky papíru – nutno dát rukopis svázat!, rukopis částečně poškozen – otrhané 

okraje, hnědavé skvrny (působením vlhkosti). 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva s kurentními prvky 

Ponechávány široké vnější okraje – občasné marginální poznámky – jinou rukou 

Bez výzdoby 

Incipit: fol. 1a: Generatim Tortura medium illucitum. Tortura est actus, quo corpus decrimine 

graviore valde susperti tormentis afficitur,... 

Explicit: fol. 182a: ...nel damnum sentire intelligitur, qui id culpa sentit. 12mo 

Obsah: právo trestní a civilní sestavené do paragrafů a článků (obdoba moderního zákoníku) 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-1971/81 

Vide: Právo 

 
X 2173 
SX VII F 1 (5 F 40, 940) 
FX 1792-1809. 18.5 x 22.5 cm, 19 svaz. 
TX J. F. Opitz. Neue polygraphische Ephemeriden. 
PX Dem Geiste meines Freundes, des Gr. Max v. Lamberg gewidmet. Srov. Kraus 
24-5, 61-2. 
PX Použila Květa Mejdřická, Čechy a francouzská revoluce. Praha, Naše vojsko 
1959. 
SX – VII F 1 

TX – Opiz J.F.: Neue polygraphsche Ephemeriden.  

VX – Dem Geiste meines Freudes des Grafen Max von Lamberg gewidmet. 

1792-1809, Tom. XIX. 

 
X 2174 
SX VII F 2 (5 F 21, 933) 
FX XVIII-XIX. str. 471, 473. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX J. F. Opitz. Briefwechsel mit verschiedenen meiner Freunde und Zeitgenossen 
nebst manchen einzelnen Briefen. 
SX – VII F 2 

TX – Opiz J.: Mein Briefwechsel mit verschiedenen meiner Freunde u. Zeitgenossen nebst manchen einzelnen 

Briefen. I. u. II. Band. 

1767 

 
X 2175 
SX VII F 3 (5 F 20, 932) 
FX 1795-1802. str. 395, 366. 18.5 x 22.5 cm, váz. 2 svaz. 
TX J. F. Opiz. Briefwechsel mit H. Jos. Schmidt, Landesadvokaten in Prag. 
PX Srov. Kraus 64. 
SX – VII F 3 



TX – Opiz J.: Mein Briefwechsel mit Herrn Joseph Schmidt in Prag.  

1795-1802, I. u. II. Band., Tom. 2. 

 
X 2176 
SX VII F 4 (5 F 18, 930) 
FX 1795-9. str. 328, 106. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Briefwechsel mit dem verstorbenen Gr. Joh. Nep. von Mitrowsky zu 
Kozinka in Mähren 1796-9. - Der wahre Erfinder der geheimen Polizeischrift des Gr. 
von Vergennes ist nicht dieser ... sondern ... J. F. Opiz. 1795. 
PX Srov. Kraus 26, 64; 25, 62-3. 
PX Srovn. poznámku k rkp. VII F 1 shora. 
SX – VII F 4 

TX – Opiz. JF.: Mein Briefwechsel mit dem verstorbenen Grafen Johann Nepomuk v. Mittrowsky zu Kozinka in 

Mähren. 

1796-1799, pp. 328 

PX – Allig.: Ejnsdem: Der wahre Erfinder der geheimen Polizeischrift des Grafen von Verg[enn]es ist J.F. Opiz. 

1795. pag. 106. 

 
X 2177 
SX VII F 5 (5 F 129, 931) 
FX 1794-7. str. 355. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Briefwechsel mit H. Jos. Karl Graf von Auersperg. 
PX Srov. Kraus 63. 
SX – VII F 63 

TX – Mährischer Landtag in Brünn 1666. 

ff. 12 

PX – Vide: Artikeln. 
SX – VII F 5 

TX – Opiz J.F.: Mein Briefwechsel mit Herrn Joseph Karl Grafen von Auersperg. 

1794-1797, pp. 354 

 
X 2178 
SX VII G 1 (5 H 15, 16, 34-6) 
FX 1801-1810. 18.5 x 22.5 cm, váz. 25 svaz. 
TX J. F. Opiz. Versuch einer vollständigen litterarischen Chronik von Böheim. 
PX Přehled díla, jehož 4 svazky tvoří rejstříky, u Krause (66 a d.), jenž uveřejňuje 
odtud významnější výňatky (5-41). V jeho úvodě vzpomenuto práce Przedakovy a 
Kamperovy, které první o díle psaly. Opiz je věnoval Král čes. společnosti nauk (srov. 
38), jež je darovala museu. 
SX – VII G 1 

TX – Opiz J.F.: Versuch einer vollständigen litterar’schen Chronik von Böheim. Darin alle zur Geschichte der 

Nazionalkultur, der Wissenschaften und Künste in Böheim gehörigen Daten einzeln und  kurz in chronologischer 

Ordnung aufgeführt werden. 

25 sv. 

PX – 20 Bände+3 B. Register+1 B. Berichtigungen+1 B. chronologischer Leiter: Summa 25 Bände. 

 
VII G 2 

Hercman, F. : Popis hradů, zřicenin a měst a historických památek. 

ll.36; XIX/2; podle označení na obálce díl druhý. 

Popis hradů, zřicenin a měst a historických památek. F. Hercman. 

1a Hrad Bezděz, nyní téměř již jen x 31b tam do sousední Lužice. Konec. 

Rkp.; pap.; ll.36; XIX2; 16,3 x 20,2 cm; kurs.; pt. Podle označení na obálce je to díl II. Listy 

32 – 36 prázdné. 



Dar Tomáše Vlčka, antikváře z Prahy XI., Rečkova 5, dne 30. dubna 1948. 

4162-48 

 
SX VII G 3 
FX 182 
TX Stifts - Statuten. Anhang. Zu denen Stifts-Statuten. 

1a jede Candidatin hat zu Erhaltung x 4a beobachtet, und in guten rdnung gehalten werde. 

Rkp.; pap.; ll. 4; XVIII2; 18x 22,7 cm; frakt.; t. Podle obsahu běží o statuta tereziánského 

ústavu šlechtičen na Hradě pražském, založeného mariií terezií r. 1755. 

Dar Tomáše Vlčka, antikváře, v Praze XI., Rečkova, 20. srpna 1948. 

6062-48 
 
VII G 4 

Cantionale de Tempore. 

ll.280; 1761; na titul. listě stejný původ jako VII G 5; notace. 

2b Zaczynagi se pisnie Ranni. we gmenu Otcze x 253a na wysosti, w twem 
pržeradostnem Králowstwí. 
Rkp.; pap.; ll.280; 1761; 18 x 22,3 cm; frakt.; pkž. Na titul. listě Ex Rebus Josephi 
Christiani Rundt Scholae, t.t. Rectoris Rožnoviensis, Scriptum Anno 1761. Na 
přídeští Dedi a Compactura Lictori Walach-Mezricžensi 29.kr. Listy od f.254 do konce 
prázdné, jen mezi f.253 -4 vložen dvojlist s písní Kyrie Obeczni. Opatřen je notací. 
Na zadním přídeští vlepen dopis tehdejšímu pražskému knězi při jeho zapůjčení do 
Prahy na výstavu. 
Dar pí. Ludmily Guthové, vdovy po univ.doc.Dr.Karlu Guthovi, 20.8.1948.  
6064-48 
 

VII G 5 

Cantionale de Nativitate Domini nostri Jesu Christi. 

ll.100; 1760; titul. list udává původ kancionálu Ex Rebus Josephi Christiani Rundt, t.t. 

Rectoris Scholae Rožnoviensis; notace. 

2b Kyrie o Neyswietiegssy, Bože Otcže wssemohauczy x 96b panenského, vtělil se 
pro člověka hříšného. 
Rkp.; pap.; ll.100; 1760; 17,5 x 21,3 cm; frakt., kurs.; pkž. F.64b - 72 a prázdné. Titul. 
list udává původ kancyonálu Ex Rebus Josephi Christiani Rundt, t.t. Rectoris Scholae 
Rožnoviensis. Na přídeští podpis poslední majitelky Anna Pospíšilová. F.1b obsahuje 
odkaz na velký kancionál Cantionale de tempore ( sign. VII G 4 ) NB Pisnie 
Kanzyonalu od Listu 265 až do Listu 269. opatřen notací. 
Dar pí. Ludmily Guthové, vdovy po univ. doc. dr. Karlu Guthovi, 20.8.1948.  
6063-48 
 

SX VII G 6 

FX 182 

TX Prostředky proti červené nemocy neb běhawce. 

1a Muscus arboreus. Mech sromowy w wodě X 5a rozetřeny ochlazuge wsselike otakliny. 

Rkp.; pap.; ll. 7; XVIII 2. pol.; 8x20,5 cm; frakt.; t. Text jen po f. 5a. ostatní listy prázdné. 

Mezi f. 6 a 7 jeden list, snad s údaji o původu rukopisu, vyříznut. Na f. 5a poznámka prof. 

Vojtíška o provenienci rukopisu, 31.3. 1947 z pozůstalosti Dr. Karla Gutha. 

Dar pí. Ludmily Guthové, vdovy po univ. doc. Dr. Karlu Guthovi, 20. srpna 1948 

6066-48 

 



SX VII G 7 

FX 14. st. 

TX Sermo de viduis earumquw castilate. hones. 

VII G 7 
 

XIV med., perg., 3 ff. 21,5 x 15,5 cm, vazba mladší. 

 

Skladba: II-1 (f. 3). Jeden list chybí za f. 1. Nefoliováno. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 

16 x 11,5 cm, v jednom sloupci 24-32 řádek (řádky obvykle nerespektují vyznačené 

linkování). Prázdná folia: 1v, 2r, 3v. Listy poškozeny špínou a vlhkostí. 

Písmo: A 2v-3r gothica 14. století. Vazba moderní, lepenková, rovněž papírové předsádky 

moderní. 

Na f. 1r současná signatura KNM VII G 7, na f. 3v přírůstkové číslo KNM 4509/48. V 

lokálním katalogu uveden způsob nabytí Karel Zink v Praze III, 19. 5. 1948. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 10, s. 120. 

 

1r: Nota 

Mladší přípisek comme[moracio?] sanctorum Ludowici. 

 

2va-3rb: Sermo de viduis (incompletus) 
Jeronimus ad Furiam: si stomachi furiam pateris donec puellares annos transeas aquam in potum sume quod 

natura frigidissima est ... nimius imber in preceps arva subvertit (Srv. Hieronymus Stridonensis: Epistola LIV ad 

Furiam de viduitate servanda, PL 22, col. 555). Sicut Judith vidua, de qua dicitur: Confortatum est cor tuum eo 

quod castitatem dilexeris et post virum tuum alium nescieris, ideo manus deo confortavit te et eris benedicta in 

eternum (Iud XV,11). Non multum erat delicata illa vidua Saraptena que non habebat nisi modicum farine et olei 

... x ... ut venefifica si non dederis, crudelis si dederis, maledicta diceris hec est vidua quam non ducit summus 

pontifex in coniugium Levitici XVIo. 

 

[Sermo de viduis earumque castitate.] 

2b Ponim[us] ad furia[m]. Si stomachi furia[m] x 3ª sum[m]us po[n]tifex i[n] c[on]iugium. 

Levit[icus] XVIO. 

Rkp.; perg.; ll.3; koncem XIV; 16 x 22 cm; frakt.; t. Pergamen f.1 a f.2a prázdný, stejně f.3b. 

Koupeno u firmy Karel Zink, Praha III, Mostecká 3, dne 19. května 1948. 

4509/48 
 

VII G 8 

Beneš, František Xaver : Boemisch-mährische Wappensagen von F.B. 

ll.25; před 1888; na přídeští portrét autorův vystřižený z některého časopisu, na f.1a doplněno 

tužkou jméno autorovo a údaje životopisné( nar. 1820 v Českém Dubě, zemř. 1888 v Praze).  

2a Einem vielerfahrenem Kriegsobersten, Roman x 22b auf den Hirsch zu seinem 
Herrn ritt. 
Rkp.; pap.; ll.25; před 1888; 17 x 20,5 cm; frakt.; ppl. Na přídeští portrét autorův 
vystřižený z některého časopisu. Na f.1a doplněno tužkou jméno autorovo a údaje 
životopisné (nar. 1820 v Českém Dubě, zem. 1888 v Praze). Razítko A. Heindrich. 
Po srovnání s dopisy Benešovými uloženými v literárním archivu NM lze pokládati 
rukopis za autograf. 
Koupeno od Viktora Nejedlého z prahy XII., č.p.867, 17.2.1949.  
49 K/49 
 

SX VII G 9 



TX Walzka K.: Kleine Chronik der K. Stadt. Mies [Stříbro] in Böhmen verfasst von Karl 

Watzka. I Abtheilung vom Jahre 1131 bis 1800.  

7a ‚Cžechische Colonisten kamen bald nach x 68a unterhalten hat. Ende der 1. Abtheilung. 

Rkp., pap.; ll. 69; po r. 1872; 19,7x24,2 cm; kurs.; pl. Na přídeští vlepen malý znak města 

Stříbra a 2 fotografie města. Na f. 1b další snímek (celkový pohled na město), f. 2b barevná 

litografie města od L. Glasera, Lipsko, další fotografie nalepené na f. 3b, 4b, 5b. Na f. 6b 

vlepen znak města Stříbra vystřižený z autorova díla z r. 1839. Od incipit až do konce textu 

paginace 1 až 123. Na plátěné vazbě zlacený titul Chronik von Mies. Autor byl učitelem 

vzorné školy a regenschorim ve Stříbře. Vydal tiskem r. 1839 v Praze Die königl. Stadt Mies 

u. ihre Schicksale, v r. 1883 ve Stříbře Uebersicht der denkwürdig. Ereignise aus der 

Geschichte der k. Stadt Mies vom Jahre 1131 bis in die neueste Zeit (jde až do r. 1878), 

pravděpodobně rukopis nedokončeného spisu, k němuž je náš rukopis pendantem. Watzka 

neznal národnostní záští, jak svědčí jeho zprávy o českém původu a českém rázu města i okolí 

do 17. stol. (srovn. ma př. str. 5 jeho tištěného Uebersicht). Jeho národní spravedlnost 

dosvědčuje i omluvná poznámka stříbrského nakladatele L. B. Donatha z r. 1883 v úvodě jeho 

knihy. Lit. G. Schmidt v Festschriftder. 

Koupě od řed. Josefa Fürsta z Prahy-Motola dne 2. května 1949. 

Bergstadt Mies 1931, str. 127-136 

568K/49 

 

SX VII G 10 

FX 1778/1883 

TX Meister-Buch... der Tischlern ap. ... Stadt Theusing. 

Meister-Buch einer Ehrsamen Communität der Tischlern, Schlossern, Glassern und Hafner-

Meistern in der Stadt Theusing (Toužim) pilssner Creuses. Gleichen Antheils anfangen 6 ten 

Jänner in Ao. 1778 Rkp., 

5a Haubt Quartal und jahrs Tag heuet dato x 64b als Genossenschaftsmitglied aufgenommen. 

ederer Johann, Gr. Vogt. 

Rkp.; pap.; 11.80; 1778-1883; 16,7 x 20,8 cm; kurs.; pkž. Kniha mistrů cechu truhlářů, 

zámečníků, sklenářů a hnčířů ve zněmčeném městečku Toužimi na Karlovarsku. původní 

štítek s názvem knihy na přední desce. zápisy počaly 6. ledna 1778, před nimi připsán na f.1a 

- 2a Verzeichnis der mit 6 ten  Janner 1828 bestehenden Meiste, částečně s údaji o roku úmrtí. 

Na f.60a zápis o přeměně cechu na společenstvo „ Den 2 ten  Oktober 1869 wurde Unser 

Handwerk auf eine Genossenschaft Umgesstattet.” Zápisy pak pokračují do 6. ledna 1883. 

Koupeno od firmy Orbis, Praha I, Karlova ul. 2, dne 27.11.1950. 

12894/50 

 

 

SX VII G 11 

FX 19. st. 

TX Articulus secundus. 

Articulus secundus. Quid de Facto honorij Sit judicandum. 

Pap., XIX. stol., 17 ff (foliace nová), vazba z měkkého papíru, hřbet zpevněn silnějším zlatým 

papírem s ornamentem (rukopis brožovaný – vlastně sešit), rozměry: 20,5 x 17 cm 

Starší signatury: na hřbetě štítek s nápisem C – 12, na přední desce dole signatura C. 12, na 

předsádce dole tatáž signatura, na zadní straně předsádky dole signatura IV C. 72. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

řídké marginální poznámky 

Psáno mezi dvěma svislými linkami (linky tužkou), široké vnější okraje 



Nadpisy větším písmem, ozdobné 

Bez výzdoby 

Obsah: mravní naučení – katolická 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-1950/81 

 

SX VII G 12 

FX 17. st. 

TX Des Trobles de Bolume. 

Des Troubles de Boheme. 

Pap., XVII.1 stol., 9 ff (foliace nová), rozměry: 21,5 x 16,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré sigantury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 101, modrou tužkou Ms. 3, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a. 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: popis událostí kolem českého stavovského povstání v letech 1618 – 1620 

Přír. č. II-4576/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Vide: Troubles 

 

SX VII G 13 

FX 20. st. 

TX Opisy účtů. 

Pap., XX.1 stol., 4 ff, rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky 

Německy a francouzsky 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opisy účtů a epitafů (datované 1682) 

Přír. č. II-4871/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 14 

FX XX. st. 

TX Kalendarium 

Calendarium eines deutsches Gebetbuches aus dem XV. (2 Hefte) Jahrhundert (? 1439). 

Pap., XX.1 stol., 10 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Rubrikace 

Výzdoba: na fol. 9a iluminovaný znak (s helmem, klenotem a fafrnochy) – štípený štít, v 

pravém poli ve zlatém poli polovina černé rozkřídlené orlice, v levém poli v červeném poli 

štříbrné břevno s monogramem SWS 

Vložena průsvitka s kresbou téhož znaku jako na fol. 9a 

Obsah: opis kalendáře jakési německé modlitební knihy z XV. století 

Přír. č. II-4870/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 



 

SX VII G 15 

FX XX. st. 

TX Lettres envoyées d'Allemagne. 

Lettres envoyées d’Allemagne ce x d’aoust 1619 contenantes ce que s’y est passé. A Liege, 

chez Christian Ouvuerx 1e Jeune, á la Patience proche S. Denys. 1619. 

Pap., XX.1 stol., 8 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: na fol. 1a přilepena průsvitka s překresbou bitevní scény 

Obsah: opis tisku politického letáku z r. 1619 pojednávajícího o českém stavovském povstání 

Přír. č. II-4869/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 16 

FX 1901 

TX Hoch neue Zeitungen. 

Pap., 1901 (datace na titulním listě), 13 ff, rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis letáku z r. 1620 

Přír. č. II-4868/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 17 

FX XX. st. 

TX Oratio ad B. V. Mariam. 

Oratio ad SS. B. V. Mariam, Wenceslaum, Adalbertum, Vitum, Sigismundum, Ludmillam, 

Procopium, Stephanum, regnorum Hungariae et Bohemiae Patronos, a Francisco Sale Sex 

Voc. Composita... Pragae, Excudebat Georgius Nigrinus, impensis Authoris, pro ipso die B. 

Viti, qui est Iunii Anno 1598. 

Pap., XX.1 stol., 3 ff, rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou ZR 62810 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Notace 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku s modlitbou k českým patronům z r. 1598 

Přír. č. II-4867/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 18 

FX XX. st. 

TX ?- urkunde. 

Nobilitations – Urkunde an Besucher des Seminars Krummau. 

Pap., XX.1 stol., 20 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 



Německy 

humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis listiny císaře Leopolda I. z r. 1680 

Přír. č. II-4866/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 19 

FX XX. st. 

TX Vera Relatione. 

Vera Relatione. In Venetia, et in Ancona. 1684. 

Pap., XX.1 stol., 17 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou L 61965 

Italsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: na titulním listě přilepena průsvitka s překresbou deputace před panovníkem (?) 

Obsah: opis tisku z r. 1684 

Přír. č. II-4865/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 20 

FX XX. st. 

TX Zeitunge. 

Pap., XX.1 stol., 18 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou LR Cat. 65 Ms 1274, 35419, na obálce tužkou 13.133 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tištěného letáku z r. 1562 

Přír. č. II-4864/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 21 

FX XX. st. 

TX Execution. 

Execution. Memorable de quarante – trois Traistres et Rebelles, toutes Personnes de qualité 

d’Allemagne. Faicte en la ville de Prague, par Commandement des Deputeyź de l’Empire. 

Jouxte la copie imprimée. A Paris, par Joseph Boüillerot 1637. Avec permission. 

Pap., XX.1 stol., 18 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou Cat. 23 No 299, 86567, R 204 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1637 pojednávajícího o českém stavovském povstání a o popravě na 

Staroměstském náměstí v Praze r. 1621 

Přír. č. II-4863/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 



 

SX VII G 22 

FX 1901 

TX Exulanten - Pr. stücke. 

Pap., 1901 (datace na titulním listě), 9 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis letáku z r. 1673 

Přír. č. II-4862/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 23 

FX 1901 

TX Schweden – Brehmisches 

Pap., 1901 (datace na titulním listě), 11 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: kronika Brém z r. 1673 (?) 

Přír. č. II-4861/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 24 

FX 1901 

TX Türkenkriegs - Relationen. 

Pap., 1901 (datace na titulním listě), 13 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis rukopisu pojednávajícího o tureckých válkách v letech 1683 - 1700 

Přír. č. II-4860/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 25 

FX 1904 

TX Fridrich Falcký: Declaration. 

Declaration du roy Frideric, Preimier de Boheme, contenant les raisons de son acceptation de 

ceste Couronne, des provinces incorporées. Traduit de l’Alleman en Francois. A Paris, chez 

Jean Berjon, Jouxte la coppie imprimée par commandement exprez de sa Majesté, en la 

Vieille ville de Prague chez Jonathan Bohutsky de Hranitz, l’An MDCXIX. 

Pap., 1904 (datace na předsádce), 34 pp (paginace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Francouzsky 

Písmo: humanitní kurzíva 

Výzdoba: na str. 1 překresba tiskařského signetu 

Obsah: opis tisku deklarace českého krále Fridricha Falckého z r. 1619 



Přír. č. II-4859/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 26 

FX 1906 

TX Kurze Beschreibung. 

Kurze Beschreibung des Einritts Welcher gestalt und Solennitet der aller Durchleuchtigste 

Keyser Rudolfus der ander... 

Pap., 1906 (datace na fol. 2a), 4 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Výzdoba: na fol. 1a přilepena pauza s překresbou textu titulního listu včetně obrázku 

s vjezdem Rudolfa II. 

Obsah: opis tištěného popisu vjezdu císaře Rudolfa II. do Řezna z r. 1594 

Přír. č. II-4858/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 27 

FX XX. st. 

TX Diverse 

Pap., XX.1 stol., 10 + 4 + 4 + 2 + 2 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Latinsky, francouzsky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis básní a písní na aktuální problémy francouzské politiky konce XVII. století 

Přír. č. II-4857/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 28 

FX XX. st. 

TX Böhmische und deutsche Lieder. 

Pap., XX.1 stol., 8 + 2 + 4 + 4 + 8 + 4 + 3 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Česky a německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis českých a německých písní z kralického kancionálu z roku 1615 

Přír. č. II-4856/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 29 

FX XX. st. 

TX Diverse. 

Pap., XX.1 stol., 2 + 2 + 2 + 2 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Francouzsky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 



Obsah: přepis básní a rozprav 

Přír. č. II-4855/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 30 

FX XX. st. 

TX Ofen-Buda 

Pap., XX.1 stol., 13 ff (foliace původní), ff 1 – 2 a 3 – 4 přehozeny, fol. 9 za fol. 12, rozměry: 

21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Německy a latinsky 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis oslavného spisu na znovudobytí Budína r. 1686 

Přír. č. II-4854/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 31  

FX 1901 

TX Ein Gespräch aller Könige. 

Pap., 1901 (datace na titulním listě), 9 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis satirického tisku ze XVII. století 

Přír. č. II-4853/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 32 

FX XX. st. 

TX Franksen-Cur. 

Pap., XX.1 stol., 7 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku ze XVII. století (satira na evropské panovnické dvory ?) 

Přír. č. II-4852/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 33 

FX XX. st. 

TX Schlesische Bauern - Memorial. 

Schlesische Bauern – Memorial wegen des Saltzes 

Pap., XX.1 stol., 2 + 18 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo 

do papírové obálky. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou LR 32733 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 



Obsah: opis slezských rolnických pamětí ? 

Přír. č. II-4851/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 34 

FX 1901 

TX Todten Brüderschaft. 

Der Löblichen, zu Grossglogan, auffgerichten Todten – brüderschaft; fünfte Wahl. 

Pap., 1901 (datace na obálce), 10 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis zprávy z r. 1687 

Přír. č. II-4850/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 35 

FX XX. st. 

TX Raisons d'election. 

Raisons pourquoy les Estats du Royaume de Boheme, et Provinces incorpores, ont fondé 

l’election du Roy Frideric, Prince Electeur Palatin. 

Pap., XX.1 stol., 12 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou Cat. 23 No 346, 72396, na obálce tužkou R 201 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis letáku z r. 1619 

Přír. č. II-4849/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 36 

FX XX. st. 

TX Zwei schöne neue Lieder. 

Pap., XX.1 stol., 12 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou LR Cat. 65 No 679; 20417; na obálce tužkou R 206 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis dvou písní z r. 1583 

Přír. č. II-4848/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 37 

FX XX. st. 

TX Ein neu Lied. 

Pap., XX.1 stol., 24 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky 



Staré signatury: na fol. 1a tužkou LR Cat. 65 No 676; 55373, na obálce tužkou R 205 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis písně z r. 1583 

Přír. č. II-4847/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 38 

FX XX. st. 

TX Türkische Badestüt. 

Türkische Badestube vor Wien 

Die türkische vor der Stadt Wien gehaltene Bade – Stube. Im Monat September des 1683 

Jahres. 

Pap., XX.1 stol., 14 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1683 pojednávajícího o obležení Vídně Turky 

Přír. č. II-4846/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 39 

FX XX. st. 

TX Gefecht bei Baracan. 

Gefecht bei Baracan zwischen den kais(erlichen) und poln(ischen) Armeen gegen die Türken 

mit Eroberung von Baracan und Graz 1683. 

Pap., XX.1 stol., 18 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou 54191 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku obsahujícího popis bojů s Turky r. 1683 

Přír. č. II-4845/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 
 
SX VII G 40 

FX XX. st. 

TX Bethlia Gabor: Schreiben. 

Schreiben Fürsten Gabriel Bethlehen in Siebenbürgen An die Herren Directoren des 

Königreichs Böhemb. Aus dem Lateinischen ins Teutsche vertiret. Gedruckt im Jahr 1619. 

Pap., XX.1 stol., 8 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Výzdoba: na titulním listě a na fol. 8a přilepeny průsvitky s překresbami titulu a signetu 

Obsah: opis tisku dopisu Bethlena Gábora českým stavům z r. 1619 

Přír. č. II-4844/85 



Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 41 

FX XX. st. 

TX Karlstad Ellogen. 

Karlsbad – Elbogen. Auszüge ex 1571. 

Pap., XX.1 stol., 4 ff (foliace nová), rozměry: 22 x 15 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou A. 3159 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis popisu lázní v Karlových Varech a u Lokte z r. 1571 

Přír. č. II-4843/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 42 

FX XX. st. 

TX S. Sylverius Florentinus: Sieges - Gedicht. 

Pro Victoria de Turcis Viennam obsidentibus Reportata Plausus P. Sigismundi a Syluerio 

Florentini... Florentiae prope Conductam 1683. 

Pap., XX.1 stol., 10 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku oslavné básně o vítězství nad Turky u Vídně r. 1683 

Přír. č. II-4842/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX VII G 43 

FX XX. st. 

TX Kurtzer Bericht. XX. st. 

Kurtzer Bericht von einer neuen Erfindung betreffend die Verbesserung und Vereinigung des 

Alten und Neuen Calenders. Nach welcher solche auf immer hin ohne Fehler angeordnet 

werden können. Regenspurg, Gedruckt bey Augusto Honckwitzen 1699. 

Pap., XX.1 stol., 16 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1699 

Přír. č. II-4841/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 44 

FX XX. st. 

TX Wahrhaftiger Bericht. 



Wahrhafftiger gründlicher und erbermlicher Bericht von der grossen Vueinigkeit, Empörung 

und endlichen Auffrhur der Bürgerschaft in Augsspurg... Geschehen den 25. May, Anno 

1584. 

Pap., XX.1 stol., 18 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku o augsburském měšťanstvu z roku 1584 

Přír. č. II-4840/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 45 

FX XX. st. 

TX Koleda Hanácká. 

Pap., XX.1 stol., 4 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Česky 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis koledy z XVIII. století 

Přír. č. II-4839/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 46 

FX XX. st. 

TX Relation aus Hungarn. 

Relation aus dem Kayserlichen Veldtlager aus Hungarn. 

Pap., XX.1 stol., 10 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis zprávy z tureckého bojiště z roku 1691 

Přír. č. II-4838/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 47 

FX XX. st. 

TX Volmeiner auff 

Volmeinende Aufmunterung an das Hoch – edle Deutschlandt zu Grossmüttiger Tapferkeit 

gegen dem mit Macht herein Dringenden Türcken. 

Pap., XX.1 stol., 14 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis německých protitureckých veršů z r. 1683 

Přír. č. II-4837/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 



 

SX VII G 48 

FX XX. st. 

TX Manifestum. 

Manifestum Sacrae Caesareae Maiestatis MDCXX. 

Pap., XX.1 stol., 38 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou Cat. 23 No 312, 68973, 69355, na obálce barevnou tužkou R 

202. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis manifestu Ferdinanda II. z r. 1620 

Přír. č. II-4836/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 49 

FX 1901 

TX La Ligne. 

La Ligue et Puissante Association des Princes Catholiques contre les Protestans 

d’Allemagne... A Paris... MDCXX. 

Pap., 1901 (datace na obálce), 10 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce modrou tužkou 1620 L. 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1620 pojednávajícího o českém stavovském povstání 

Přír. č. II-4835/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 50 

FX XX. st. 

TX Les Protestations. 

Les Protestations faictes á l’Empereur par les Bourgeois et Habitans de la Ville de Prague 

Pap., XX.1 stol., 20 pp (paginace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1620 pojednávajícího o českém stavovském povstání 

Přír. č. II-4834/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 51 

FX XX. st. 

TX L'entrér du marguis S 

Spinola 

L’Entrée du Marquis Spinola au Palatinat aves trente mil hommes et trente canons... A Paris... 

MDCXX. 



Pap., XX.1 stol., 14 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou Cat 23 – No 1122, 121082, na obálce barevnou tužkou R 

203. 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1620 pojednávajícího o českém stavovském povstání 

Přír. č. II-4833/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 52 

FX XX. st. 

TX Schönung: Abdruck 

Schöming 

Abdruck desjenigen Schreibens welches Herr General – Lieutnant von Schöming aus dem 

Chur – Brandenburgischen Feldlager vor Ofen vom 2 September 1686 an den Chur – 

Fürtlichen Brandenburgischen Residenten am Kayserlichen Hofe zu Wien den Herrn von 

Schmettan abgehen lassen. Gedruckt im 1686 Jahre. 

Pap., XX.1 stol., 10 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku dopisu generála Schöminga z r. 1686 

Přír. č. II-4832/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 53 

FX XX. st. 

TX Les X.: Breve supercorrectione 

LEO X. 

Breve sanctissimi d(omi)ni nostr d(omi)ni Leonis diui(n)e prouidentia pape decimi ad 

principies sup(er) correctione cale(n)darii pro recta pasche celebratione. 

Pap., XX.1 stol., 10 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis nařízení papeže Lva X. z r. 1514 o opravě kalendáře pro vypočítávání data 

Velikonoc 

Přír. č. II-4831/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 54 

FX XX. st. 

TX Almanach. 

Almanach pour l’an bissextil MDLXXXVIII. 

Pap., XX.1 stol., 13 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 



Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Rubrikace 

Výzdoba: vlepeny průsvitky s překresbami 

Obsah: opis tištěného almanachu z r. 1588 

Přír. č. II-4830/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 55 

FX XX. st. 

TX Copia eines Schreibens. 

Gründliche Entscheidung der Frage: Ob und was vor ein Unterscheid zwischen dem 

Verbesserten und Gregorianischen Calender sey. 

Pap., XX.1 stol., 30 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1700 pojednávajícího o kalendářní reformě 

Přír. č. II-4829/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 56 

FX XX. st. 

TX Gründliche Entscheidung. 

Gründlicher Bericht, welcher Gestalt die berühmteste Stadt Griechisch – Weissenburg, So 

über anderthalt hundert Jahr der Ottomanischen Porten ein Vor – Mauer gegen dem 

Königreich Ungarn gewesen; den 6 September Anno 1688. 

Pap., XX.1 stol., 38 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou 54204 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis tisku z r. 1688 o osvobození Bělehradu 

Přír. č. II-4828/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 57 

FX XX. st. 

TX Copis ines Schreibens. 

Copia eines Schreibens welches Ihre Mayestät der König in Polnen an Ihre Mayestät die 

Königin aus dem Lager vor Wien unterm (?) dato des 13. September Anno 1683 hat abgehen 

lassen. 

Pap., XX.1 stol., 14 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku dopisu polského krále z ležení před Vídní z r. 1683 



Přír. č. II-4827/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 58 

FX XX. st. 

TX Poetisches Te Deum Landemus. 

Poetisches Te Deum Laudamus, Oder Glückwünschender Freuden – Rueff, ale die 

Kayserliche Haupt- und Residentz-Stadt Wien... Anno MDCLXXXIII. 

Pap., XX.1 stol., 11 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku z r. 1683 oslavujícího úspěšnou obranu Vídně 

Přír. č. II-4826/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 59 

FX XX. st. 

TX Ellbogener Excommunications ta. 

Ellbogener Excom(m)unicationsbulle vom 1. Janer 1492. 

Pap., XX.1 stol., 12 + 10 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo 

do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis exkomunikační buly z Lokte z r. 1492 

Přír. č. II-4825/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 60 

FX XX. st. 

TX Freiden – Gedicht 

Freuden-Gedicht über die Gewünscht- und erhaltene Kayserliche Victori, bey Entsatz der 

Kayserlichen Haupt- und Residentz-Stadt Wien... 

Pap., XX.1 stol., 24 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis tisku oslavné básně o vítězství nad Turky před Vídní r. 1683. 

Přír. č. II-4824/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 61 

FX XX. st. 

TX Pasquil über den Verlusst. 

Pasquil ubern den Verluest der Pergstätt. 

Pap., XX.1 stol., 22 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 



Staré signatury: na fol. 1a tužkou LR 40916 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis rukopisu 

Přír. č. II-4823/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

SX VII G 62 

FX XX. st. 

TX Tatz- und Bier-Ordnung. 

Pap., XX.1 stol., 2 ff, rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opis šenkovního (?) řádu z r. 1697 

Přír. č. II-4872/85 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 

X 2179 
SX VIII A 1 
FX 1777. ll. 6. 24 x 38 cm, seš. 
VX Blahopřejná německá báseň k jmeninám hr. Vojt. Václ. Klebelsberka. 
PX Z Klebelsberkových. 
SX – VIII A 1 

TX – Ein Lob Gedicht, veranlast durch die feierl. Begängnis des Fest-Tages S Excel. des 

Hochgeb. Herrn Adalberts Wentzl Grafen von Klebelsberg. 

1777, ff. 16. 

 
X 2180 
SX VIII A 2 
FX 1844. ll. 76. 23 x 36.5 cm, váz. 
TX (Joh. Neuberg. Uiber die noch bestehenden Vorschriften der Landesordnung vom 
J. 1627.) 
PX Viz ruk. VII C 7. 
 
X 2181 
SX VIII A 3 
FX 1786. ll. 219. 22.5 x 36.5 cm, vaz. pův. 
TX Bücher-Catalogus (der Klebelsbergschen Bibliothek). 
PX Z Klebelsberkových. 
 
X 2182 
SX VIII A 4 (4 B 12) 
FX XVII/XVIII. ll. 247. 23 x 37.5 cm, váz. 
TX (Fr. Pubička.) Historické materiály. 
VX 1-2. Polemické poznámky (Pubičkovy) k otázce založení kapituly vyšehradské. 
Srv. jeho Geschichte III, 403/10. 
VX 3-4. Zakládací listina kapituly litoměřické (Friedrichův text C; srov. jeho spis O 
zakl. listině kap. Lit. v Rozpr. Čes. Akademie tř. I, IX č. 2). 



VX 5-7. Pražské privilegium Jana Luc. (z r. 1319) z ruk. V C 9. Čelakovský, Codex I, 
27/8. 
VX 8-10. Místodržitelského archiváře J. Jos. Klausera přepis zakládací listiny 
litoměřické (= 1. 3-4) a presentace probošta tamního kr. Ladislavem 15. V. 1453, (K. 
J. Bienenberka) přepis lokační listiny Jana ze Šebína pro sedláky v Křešíně z 1362 
(srv. l. 18). 
VX 11-2. Tisk: Hist. Beschreibung der Brünner Zderads saulen. Srov. Zíbrt II, 10194 
a d. 
VX 13-4. Přepis čes. privilegia Vladislava II. Litoměřickým 29. XII. 1472. 
VX 15-7. Bienenberkův přepis privilegia Václava IV. týmž. Čelakovský II, 722/3. 
VX 18-9 Téhož přepis listiny Šebínovy (= 1. 10) s doprovodem (Pubičkovi) z 30. IX. 
1771. 
VX 20. Privilegium něm. Karla IV. Litoměřickým z 12. X. 1373 (= l. 26). 
VX 21-3. Zikmund schvaluje vyvrácení domu Zdislava ze Zvířetic Litoměřickými 17. 
II. 1421. 
VX 24-5. Litoměřické privilegium Ladislavovo z 6. I. 1454. 
VX 27/8. Německý pořad moravských hejtmanů z let 1637/1719. 
VX 29-42 (manu (G.) Crugerii:) 29/30 Memoriae Gradiscensis monasterii ad 
Olomucium 1074/1392, l. 31/5 Series episcoporum Vratislaviensium, 36 a d. Series 
praepositorum regalis Doxanensis coenobii (po r. 1640). 
VX43/4. List br. Vincence M ... ze semináře sv. Norberta v Praze Jiřímu Krugerovi o 
dějinách strahovských 11. IV. 1646. 
VX 45-50. Výpis z dodatku pamětí V. Slavaty o úmyslu vstoupiti do řádu jesuitského 
z ruk. břevnovského. 
VX 51-2. Něm. poznámka k Majestas Carolina. 
VX 53. List Bienenberkův (Pubičkovi) z 20. III. 1773 o nápise opatovickém. 
VX 54/63. Akta úředního vyšetřování o zázračném obraze na Karlově z r. 1706. 
VX 64/148. Listiné i knižní výpisky, hlavně z Rud. Coroniniova Tentamen genealogic-
chronologicum Coritiae (l. 119'/36) a lenní listiny české (137'/48). 
VX 150-1. Lat. návrh o zavedení veletrhů v Praze jako v Lipsku z poč. XVIII. stol. 
VX 152-3. České privilegium VLadislava II. Hradišti u Olom. z 29. V. 1472. 
VX 153-4. Tisk: Beschreibung des Brünner Lindwurms. 
VX 155. Litoměřické privilegium Jana Luc. z 1336. Čelakovský II, 3157. 
VX 156/60. Melitensia (listiny maltézské) a cl. d. Zeberer. 
VX 161/13. Excerpta ex chronico Vindobonensi 929/1033. Necrologium ibidem. Ex 
ms. de monetis Bohemicis. 
VX 164/211. Popis korunního archivu z r. 1598 (český). 
VX 212/28. Sammlung in Sachen des kays. zweiköpfichten Adlers. Výpisky, vzniklé 
asi za sporu Dobnerova s Pelclem. 
VX 229/37. Něm. pojednání o právě asylovém. 
VX 238/9. Lat. výpisky z knih kapituly vyšehradské pro Pubičku. 
VX 240/1. (Pubičkovy) drobné výpisky a poznámky na rubu papežského povolení 
odpustků pro svvítskou katedrálu z 1746. 
VX244/7. Extractus e ms. Joannis (recte Christophi) Manlii (De rebus Lusaticis 
commentariorum libro I.) Asi z ruk. někdy Berghauerova (Protomartyr poenitentiae II, 
16). O vydání Zíbrt II, 2399. 
SX – VIII A 4 

TX – Materialia et excerpta historica praecipue de reguo bohemiai. 

 
X 2183- Ausgeshieden Praes. Z. 2062/42 



SX VIII A 5 
FX 1799. ll. 25. 24 x 37.5 cm, seš. 
TX Teplitzer Badeliste im J. 1799. 
 
X 2184  
SX VIII A 6 (4 J 14, 114) 
FX XVII/XVIII. až 23 x 36 cm, vaz. mod. 
TX Sborník kronik a listin klášterních. 
VX I. str. 88. Memoriae et antiquitates monasterii Sedlecensis S. O. C. tum ex libris 
et mss. ipsius monasterii, tum historiis nominatorum authorum selectae sicqe in 
ordinem per capita digestae. 22. Febr. 1679 (pouze po 1657, ostatek chybí). Odtud 
jsou citáty pod čarou v Joz. Fr. Devotyho Popsání Cystercyenském (1824). Jak myslí 
Ot. Leminger, je to zpracování sbírky v ruk. VI F 32. 
VX II. 89-96. Materiály k historii sedlecké z XVIII. stol. 
VX III. ll. 1-93. Ambrosius Peretius. Monumenta conventuum provinciae Bohemiae 
fratrum s. ordinis Praedicatorum. Dopsáno ve Znojmě 6. III. 1706. 
VX IV. ll. 1-102. Úřední výkaz tepelského opata Jeronyma o právech klášterních na 
inkorporované mu fary s listinnými doklady 1765. 
VX V. ll. 1-50. Německé listiny o sporu kutnohorského magistrátu s tamním klášterem 
uršulinským 1732. 
VX VI. ll. 1-24. Akta zrušovací komise o převzetí děkanství přeštického z rukou 
kláštera kladrubského 1786. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2185 
SX VIII A 7 
FX 1629/1781. ll. 102. 23 x 35 cm, pův. vaz. s kováním. 
TX Album congregationis civicae, quam in laudem Dei ... et peculiariter in honorem 
Magnae matris ... in civitate Iglavia ... Societatis Jesu collegium ... coadunavit, ... 
Ferdinandus II. ... initiavit, Franciscus card. a Dietrichstein ... authoravit, Mutius 
Vitellescus S. J. generalis annitente Christophoro Grenzing provinciali approbavit 
maiorique in urbe sodalitati Partheniae sub tit. annunciationis incorporatam ... 
ampliavit a. 1629. 
PX S malovanými znaky a podpisy Ferdinanda II., Leopolda I. a Josefa I. i jejich 
chotí. 
 
X 2186 
SX VIII A 8 (4 A 27) 
FX 1833. ll. 547. 22.5 x 36 cm, vaz. pův. 
TX Nik. Urban von Urbanstadt. Geschichte der Stadt Kaaden. 
PX Dar autora 8. XI. 1833. 
 
X 2187 
SX VIII A 9 
FX XVIII2. str. 374. 24 x 36 cm, vaz. pův. 
TX Joh. Thadd. Ant. Peitner. Anfangsgründe der allgemeinen und besonderen Staats 
Berg-rechts Lehre des heil. Röm. Reichs, des Ertzherzothums Oesterreichs, dann 
der Königreiche Hungarn und Böhmen. 
PX Nach den Schemnitzer Vorlessungen. 
SX – VIII A 9 

TX – Peitners Johann Thadd. Ant.: Anfangs-Gründe der allgemeinen und be∫onderen Staats Berg-Rechts Lehre. 



XVIII. st. 

 
X 2188 
SX VIII A 10 (6 A 21) 
FX 1750. str. 775. 22.5 x 35.5 cm, vaz. pův. 
TX Joannis Aug. Gressl. Universum ius patrium, summaria methodo explicatum ... 
praemisso proemio de origine, progressu etc. iuris Boemici. 
PX Přehled obsahu podává H. Jireček, Život právnický 439-40. Ex libris Jo. Ehrlink 
(XVIII.XIX). 
 
X 2189 
SX VIII A 11 (7 B 26) 
FX XVIII/XIX. ll. 24 x 36.5 cm. 
TX Přepis roudnického originálu: Gutachten, dass J. K. Mayestät den Aufstand in 
Behemen nicht per arma, sondern durch gütige weeg stillen solle. 
PX Nazítří po Bílé Hoře. Ze Stentzschových. 
 
X 2190 
SX VIII A 12 
FX XVII/XVIII. ll. 5 + 32. 21.5 x 36.5 cm, vazba mod. 
TX Přepis legendy o sv. Prokopu z bollandistských Acta sanctorum. 
PX Z dílu Julius II. 144/8. Přivázáno srovnání legendy české se zlomky latinské v ruk. 
VI E 24 z péra J. W. J. Michala zkušební komisi z 1850. Věnoval autor spolu s ruk. VI 
E 24. 
 
X 2191 
SX VIII A 13 
FX 1784. ll. 28. 23 x 37 cm. 
TX Protokol der unterm 31. Jul. u. 1. Aug. 1784 über die Befolgung der 
Gerichtsordnung abgehaltenen Berathschlagung. 
PX Originál z péra komissaria šl. Fr. Jiř. Kressa. Ze Stentzschových. 
 
X 2192 
SX VIII A 14 
FX 1811. ll. 12. 23 x 37 cm. 
TX Instruktion für den im Prager Spinnhause angestellten Verwalter. 
 
X 2193 
SX VIII A 15 
FX XIX.1 str. 16. 24 x 36.5 cm. 
TX Přepis protivaldštýnského projevu Zikmunda z Wolkensteinu Typus modernus 
bohemicus z 1633. 
PX Vydání Zíbrt - Volf V, 13104. Ze Stentzschových. 
 
X 2194 
SX VIII A 16 
FX XIX.1 ll. 25. 21 x 36 cm. 
TX Německé listy hr. Kašpara Šternberka z 1791/3. 
PX Použila květa Nejdřická, Čechy a francouzská revoluce, Praha, Naše vojsko 
1959. 



 
X 2195 
SX VIII A 17 
FX pol. XIX. 12. 23 x 36.5 cm. 
TX (V. Schönherr). Katalog meiner Bohemicarum. 
PX Dar Schönherrův, již tehdy kusý, 27. I. 1871. 
 
X 2196 
SX VIII A 18 
FX XVIII.2 ll. 70. 22 x 35 cm., váz. 
TXSborník publicistických projevů z třicetileté vojny. 
VX 1-27. (Jar. Martinic). Gründtliche Beschreibung des königl. böhm. Fenstersturms. 
Viz ruk. VI G 2. 
VX 27-58'. Kompilační pokračování o českém povstání a jeho zdolání popravami a 
konfiskacemi. 
VX 58'-70'. Des weltberufenen kays. Generalissimi Hertzogens von Friedtland und ... 
seiner mitconspirirten adheaerenten a. 1634 erfolgter Untergang. Wie hoch der 
weltberufene kays. Generalissimus x nedopsáno (= rik. VI E 45 l. 49-69). 
PX Na přídeští ex libris Ioa. et Fr. Hübner. Z Neuberských. 
 
X 2197 
SX VIII A 19 
FX 1738. ll. 72. 21.5 x 34.5 cm, vaz. st. 
TX Wenc. Xav. Neumann de Puchholz. Novae comissionaliter approbatae aulicae 
compilationis ad materiam de iure publico statutario regni Bohemiae de a. 1738 vol. I. 
pars 1. 
PX Dar paní M. Hamerníkové 1892. 
SX – VIII A 19 

TX –Novae commissionaliter approbatae aulicae compilationis ad materiam de Jure publico 

statutario regni Bohemiae de a. 1738. à Neümann de Puchholz Wencesl. Xav. elaboratae. 

Volum. Imi pars prima. 

PX – Německy. 

 
X 2198 
SX VIII A 20 
FX XVIII.2 str. 142. 22 x 35.5 cm, váz. 
TX Boh. Balbini Rationarium temporum. 
PX Přepis opisu universitního z r. 1685 (Truhlář II, 2717), povolený censurou 1775, 
ale nevydaný. Z Neuberských. Stejně obě čísla další. 
 
X 2199 
SX VIII A 21 
FX XVIII.2 str. 808. 24 x 36 cm, váz. 
TX Přepis kutnohorského sborníku právního. 
PX Téhož jako přepis VII D 6 po str. 769, pak dodatky XVI. stol. z Neuberských 
Liber sententiarum Primislai. (De legibus) Ex codice membranes – charlaces 
Kuttenbergensi saeculo XIV. scripto. (lat. něm. a česky) 
1465, pg. 769 + (39) 
 
X 2200 



SX VIII A 22 
FX XVIII.2 str. 247. 25 x 36 cm, vaz. pův. 
TX Georg. (Kezelius) Bidžowsky - Joa. Flor. Hammerschmid. Descriptio civitatis Neo-
Boleslaviae. 
PX Lat. překlad po 1653, pak do 1733 dílo Hammerschmidovo. Na str. 224/5, 230/2 
dodatky piaristy P. Cyr. Lipavského z let 1773/6, 243/4 přepis pamětí boleslavských o 
letech 1682, 97 a 1710, 245/7 rozkaz místodržících hr. Ad. Max. Bubnovi a Václ. 
Jiřímu Rašínovi, aby vyšetřili stížnost Boleslavských proti tamním Židům, z 8. VIII. 
1697. z Neuberských 
 
X 2201 
SX VIII A 23 
FX 1829. ll. 5, 34. 21 x 35, 18.5 x 23.5 cm, v deskách. 
TX F. Palacký. Aeusserung über Hrn. (Ant.) Macheks Stammbaum der Regenten des 
Königreichs Böhmen. 
PX Text k Machkovým obrazům. Palackého posudek z 26. X. 1829 připojuje 
chronologický přehled českých dějin: Epochen der böhm. Geschichte. Machkova a V. 
Hankova Geschichte Böhmens - Dějiny české vyšla 1832. Koupeno 13. III. 1905. 
SX – VIII A 23 

TX – Macheks: Tafeln der böhm. Fürsten u. Regenten. 

ff. 34 

PX – Add.: Fr. Palacký, Ausserung üb. Hr. Macheks Stammbaum der Regenten des Kön. 

Böhmen. Prag 1829. (Mit Abschrift). 
SX – VIII A 23 

TX – Palacký Fr.: Äusserung üb. H[r.]. Macheks Stammbaum der Regenten des Kön. Böhmen. 

Prag 1829. ff. 5 

PX – Add. Ad: Macheks Tafeln. 

PX – Mit Abschrift. 

 
X 2202 
SX VIII A 24 
FX 1740. ll. 23. 22 x 32.5 cm, v deskách. 
TX Inventář pozůstalosti Tom. Felixe Vořikovského z Kundratic. 
PX Německy. Pořízen 8. VII. 1740 staroměstskými komisaři Kašp. Zach. Wussinem a 
Fr. P. Giattim. 
 
X 2203 
SX VIII A 25 
FX ok. 1825. 26 x 43 cm, v deskách. 
TX Kašpar hr. Šternberk. Rukopis díla Flora der Vorwelt. 
PX Zlomky. Ze Šternberkových. Vlastnoruční akvarely Šternberkovy k tomuto dílu 
jsou v Přírodovědeckém muezu NM v oddělení paleontologie. 
 
X 2204 
SX VIII A 26 
FX ok. 1780. ll. 17. 21.5 x 36 cm, váz. 
TX (Maxm. Šimek). Slavische Sprachgeschichte. Slavische Sprachforschung. 
PX Prospekt díla, subskribovaného v druhé pol. 1783 (shoda názvu obšírného 
zajišťuje autorství). Posíláno 1780 i 1784 k soukromému posouzení odborníkům. 
Exemplář nepochybně Dobrovského, jenž o této skizze 1787 píše v Litt. Magazin III, 
180/1. Z Neuberských. 



 
X 2205 
SX VIII A 27 
FX XVIII. ll. 23.5 x 37 cm, vaz. pův. 
TX Verzeichnuss der wegen der Rebellion v. 1618-1620 confiscirten Güttern. 
PX Celý název u Zíbrta IV, 9695. Srv. ruk. VII C 13. 
 
X 2206 
SX VIII A 28 
FX XVII2/XVIII.1 ll. 582. 21.5 x 35 cm, váz. 
TX Sborník listin o lénech slezských. 
PX Základem je Consignation einiger freyen Burglehnen und deren Beschaffenheit a. 
1620, která doplněna do 30tých let XVIII. stol. listinami a urbáři. Na l. 1-156 dílo 
Christiana Rechtreue z r. 1667: Untergedruckter und wieder herfür gekrünter 
Palmbaum oder Denckwürdige Vermerckungen von der Schwed-Sächsischen 
Ankunft a. 1632 vor Bresslau. Výměnou 9. IV. 1908. 
Verz. aller Dorfschaften in d. Herdech. Bielitz. 
Listinář Kladský, Zátor. 
Sbírka rozmanitých privilegií, opisů, přehledů pro obvody slezské, moravské i české. 
 
X 2207 
SX VIII A 29 
FX 1909. ll. 123. 21 x 34 cm, v deskách. 
TX Přepis tisku Stephani Melisch Visiones nocturnae z r. 1659. 
PX Literatura u Zíbrta-Volfa V, 21347. Přepsal pro museum A. Dolenský. 
SX – VIII A 29 

TX – Melisch Stephani Pragensis, civis Lesnensis in Polonia, visiones super eam civitatem et 

regnum Poloniae, regemque Sveciae et Franciae et aliis a. 1655, 1656, 57, 58 habuit. Cum 

subjunctis annotationibus. 

1659, ff. 123 

PX – (Druhý ex. neúplný. ff. 57.) Částečně strojem, částečně rukou přepsáno 1909. 

 
X 2208 
SX VIII A 30 
FX XIX.1 ll. 8. 24.5 x 39 cm. 
TX Abschrift der in dem Dobrowitzer Residenzschlosse vorfindigen chronistischen 
Aufschriften. 
PX O dobrovické galerii českých panovníků srv. Zíbrt II, 4577. Vložen list cís. 
vychovatele kanovníka J. Hasenberka-Horáka jakémusi doktorovi z Inšpurku z 6. VIII. 
1541. Pořízeno pro Dobrovského přednášku z 1825 (uv. Zíbrt 4578). 
 
X 2209 
SX VIII A 31 
FX 1820. ll. 8. 20 x 33 cm. 
TX List oberhofenského faráře Seitse (Phil. Maxm.) Opizovi. 
PX Německy o botanice. 
 
X 2210 
SX VIII A 32 
FX XIX.1 ll. 12. 21.5 x 35 cm. 



TX (Phil. Maxm. Opiz). Catalog meiner Fossilien. 
SX – VIII A 32 

TX – (Opiz.) 

PX – Vide: Catalog meiner Fossilien. VIII A 32.  Seitz an Opiz: VIII A 31. 

 
X 2211 
SX VIII A 33 
FX ok. 1909. ll. 56. 21 x 34.5 cm, v deskách. 
TX Přepis upsalského tisku Georg. Holyk Behmisk Klage-Grät z r. 1672. 
PX O knize J. Janko v ČČM 1909, 155-7. 
 
X 2212 
SX VIII A 34 
FX 1767/8. ll. 13. 22 x 34 cm. 
TX P. Marcellinus Zethvingensis. Historia domestica conventus Budvicensis ad s. 
Annam (anni 1767/8). 
PX Pro capitulo 1768 d. 16. Sept. Pragae in Hradschin celebrando. 
SX – VIII A 34 

TX – Marcellianus Zethvigensis: Historia domestica conventus Budvicensis ad s. Annam. 

Pragae 1768, ff. 13 

 
X 2213 
SX VIII A 35 
FX ok. 1800. ll. 246. 23 x 40 cm, váz. 
TX Beschreibung alter merkwürdigen Schlösser im Königreich Böhmen. 
PX Nevyšlo. S razítkem: W. J. Dar sl. Smolíkovy 1915. 
PX Katalog der Shlebelsbergschen Bibliothek 1868, viz moje dodatky. Beschreibung 
alter Schlösser pod sign. VII A 27, viz moje dodatky. (Gr.) 
 
SX VIII A 36 
TX Bücherverzeichniss für die Březnice Schloßbibliothek 
 
SX VIII A 37 
FX 1817-18 
TX Berger: Mineralog - zoologische Lehranstalt 
SX – VIII A 37 

TX – Eingaben-Protokoll der mineralogisch-zoologischen Lehranstalt. angefangen vom 15ten 

August d. J. 1814. 

Prag 1814-1818  

PX – Viz: Eingabenprotokoll VIII A 37. 

 
SX VIII A 38 
FX 1735 
TX Ludeger, F. A.: Reůatico literos in quarto 
Relatio circa libros in quatro a Czagka depositos, et meae revisioni commissos. 

la Deposita nuper relatione, Super libros x 7b Paternis gratijs commendans, maneo. 

Rkp.; pap.; 11.8; 1735; 23 x 35 cm; lat.; t.A tergo zprávy Ad Praes : 22 Aprl. 1735, 

Reverendissimum et Amplissimum Archiepiscopale Pragense Consistorium. Dominos 

Dominos Gratiosissimos. Relatio circa libros in quarto a Czagka depositos et meae revisioni 

comissos. Autor revizní zprávy na f.7b Humillimus Capellanus Franciscus Ant. Ludeger, 

Seminar(ii) Ar(chi) Ep(iscopalis) p(ro) t(unc) Rector mp. Jde o posudek o knihách, které byly 



přivezeny do Prahy jakýmsi Czagkou a uloženy v Ungeltě. Ludeger knihy rozděluje na Libri, 

quos bonam ac Sanam doctrinam continere existimo a druhou skupinu Libri, quorum nomina 

seu in Indice prohibitorum reperta sunt Seu, quorum contextus vel in materia fidei aut morum 

suspecti aut saltem non a quibuscunque tractandi sunt. Zvláště v této druhé skupině jsou 

posudky Ludegerovy o knihách zajímavé. 

Koupí od fy.Kniha v Praze I, Karlova 2, dne 23. dubna 1953. 

3458/53 

 
SX VIII A 39 
FX 182 
TX Formankische Pragmatika. Wie der unverreiteten Beamten Reitungs Sache auszuüben 

seye. De Anno 1668 den 12ten Septembr. 

2a Ihro Römisch. Kais. Königl. Apost. Majest. X 144a ein kurzer Puffer beygelassen werden 

solle. 

Rkp.; pap.; 151 ff.; 18. st.; 34,3x22 cm; got. kurs.; pkž. Název Formankische Pragmatika je 

dán podle Tobiáše Formánka, novoměstského měšťana a lobkovického hospodářského 

správce o nějž vedena od r. 1668 pře. Rukpis však pochází až z druhé poloviny 18. stol. 

(obsahuje ještě např. na f. 111a-b cisařský reskript ze 24. června 1773 a na f. 131a-b 

vysvětlení k tolerančnímu ediktu Josefa II. z r. 1781). Obsah převážně právnický týká se 

poddanských povinností a různých otázek z tehdejšího práva civilního i trestního. 

Koupí od Vladimíra Lambla z Prahy II, Ve Smečkách 30. dne 25. dubna 1958 

Formánek, Tobiáš 

2301/58 
 
X 2214 
SX VIII B 1 
FX 1713. str. 1217. 20 x 32 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Volumen sanctionum pragmaticarum et rescriptorum, congestum a Mathia 
Godefrido Ign. Schram, in regno Bohemiae provinciali procuratore iurato nec non cive 
et officii sexviratus reg. Antiquae urbis Pragensis assessore et scriba a. 1713. 
PX Z let 1585-1711, od str. 987 suplementum z let 1629-1709. 
 
X 2215 
SX VIII B 2 
FX 1742 ll. 9. 21.5 x 34 cm, váz. 
TX Diarium fatalitatis Saarenae de a. 1742. 
PX Pamětní spis o vydírání kláštera žďárského nepřátelskými kontribucemi počátkem 
t. r. Výtah z něho podává Otto Steinbach v. Kranichstein, Diplomatische Sammlung 
hist. Merkwürdigkeiten aus dem Archiv des Cistercienser-stiftes Saar I (1783), 
306/11. Asi z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2216 
SX VIII B 3 
FX XVII.2 str. 680, 1285, 1178, 1004, 1421, 729 + 238. 21 x 33 cm, vaz. pův., 6 svaz. 
TX Gottfried Buckisch. Schlesische Religionsacten. 
PX I. sv. jsou prolegomena (po r. 1526), k 6. dílu, sahajícímu po r. 1675, jako sedmý: 
Von Bewandnuss dess in den dreyen J. Majestät heimgefallenen 
Erbfurstenthümbern Liegnitz, Brieg und Wohlau sich befindlichen Religions-
Zustandes (sowie ihrer Rekatolisation). O díle Jos. Macůrek ve VUS 1924, 72 a d. Na 
hřbetě W. A. G(raf) von K(olovrat). Z Pálffyových. 



 
X 2217 
SX VIII B 4 
FX 1715. ll. 229. 20 x 33 cm, vaz. pův. 
TX (Kr. Koldin). Stadtrecht dess Königreichs Böheimbs. 
PX 1726 dostal rukopis od rabensteinského hejtmana J. Ferd. Schössera Leop. Jos. 
Schmalfuss, později měl jej Norb. Krivisch. Koupeno 28. XII. 1898. 
 
X 2218 
SX VIII B 5 
FX XVIII. ll. 473, str. 210. 20.5 x 32.5 cm, pův. vaz. se sponami, 2 svaz. 
TX Ferdinandi des Andern. Vernewerte Landesordnung des Königreichs Böhaimb. - 
Ferdinandi III. Declaratorien undt novellen. 
PX Poslední novela z 1661. V XVIII. stol. měl rukopis Fr. Ign. Ridel. Dar c. k. 
listovního v. v. Fil. Krodla 20. X. 1904. 
PX správně VIII B 6, kam přeložen i svazek ze sign. VIII B 5 
 
VIII B 6 Ferdinand II. Vernewerte Landesordnung d. K. Böhmen, 1640 
 
X 2219 
SX VIII B 7 (3 D 15, 488) 
FX poč. XVIII. ll. 54. 22 x 34 cm, seš. 
TX Joannes Flor. Hammerschmid. Kuttenberga ... ab origine ... descripta 
PX Vloženy dva výtahy z horských knih účetních z let 1609/11 a 1633 jako přílohy č. 
5 a 49. 
 
X 2220 
SX VIII B 8 
FX XVII. ll. 118. 19 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Sborník král. reskriptův a nařízení. 
PX Asi sbírka úředníkova. Na l. 83/100 akta revisitační komise v městě Borku či 
Jirkově (Görgau) z let 1706/10, l. 103/5 drobnosti hvězdářsko-zeměpisné a l. 106/18 
Apotheca seu praeparatio vini durch Jac. Pistauer für den Neuburger Probst 
Balthasar 1601. 
Erb – Vereinigung zwischen Ihroröm. kais. maj. Rudolphen u. Ihr Churfüstl. D??? 
Sachsen – Herz. Augusten aufgerichtet den 20. Apr. 1570- Wie auch Ferdinandi I. 
mit Augusto Durch beiedrsets reskript. Dann folgt Ferd. II. 1627. dann. Ferd. III. 
 
X 2221 
SX VIII B 9 
FX 1723. str. 10, 1322. 20 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Georg. Ign. Ferd. Jeschke. Die zu Gott seufftzende Nachtigal oder eine geistliche 
Wohlfahrt genant vom ersten Advend biss auf das hohe Fest der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit ... duch G-I-F-J-n, vollendet im 63ten Jahr seines Alters a. 1723 d. 2. 
Aug., damahls Hausgnoss zu Kukus-Baad. 
PX První díl kancionálu. Napřed rytina hr. Fr. Ant. Šporka. Vyměněno 9. IV. 1908. 
Stejně číslo další. 
 
X 2222 
SX VIII B 10 



FX XVI/XVII. ll. 344. 20 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Privilegia und Ordnungen der Fürstenthümer Glogau, Schweidnitz unndt Jawer, 
Sagan. 
PX Ze zámku v Lysé. Původu téhož. 
Privilegien, Ordnungen, Patente einiger schlesischen Fürstenthümer (Glogau tec. 
Schweidnitz), 1490-1577. 
 
X 2223 
SX VIII B 11 
FX XVIII.1 str. 393, 278. 23.5 x 35.5 cm. 
TX Alphabetische Verzeichnung aller adelichen Familien (Böhmens). 
PX Srov. podobný tisk z r. 1791 u Zíbrta I, 5979. 
 
VIII B 12 - není uveden, tisk, přeložen na sign. 42 A 14, Zíbrt 
 
VIII B 12 

Čechy, XVII ex., pap., I + 106 ff., 30 × 20 cm, vazba dobová 

Moderní foliace provedena tužkou po deseti v pravém horním rohu během katalogizace 

(2020). Místy stránkové reklamanty. Textové zrcadlo vyznačeno tužkou zleva a zprava, na ff. 

94r–105r navíc jednou linkou vlevo. Fol. I prázdné. Z poslední složky dochován jenom jeden 

list. 

Písmo: psáno jednou písařskou rukou T. FW. německou novogotickou kurzivou, nadpisy 

novogotickou polokurzivou, latina humanistickou polokurzivou. Polopergamenová vazba, 

lepenkové desky potažené hnědým papírem se dvěma dvojicemi kožených řemínků 

k zavazování rukopisu. Žlutý pergamenový hřbet druhotně přetřen bílou barvou. Šití na tři 

vazy. Červeno-modrá stříkaná ořízka. Okraje desek částečně roztřepeny. Jeden kožený 

řemínek na zadní desce schází. Zadní drážka a vaz u hlavy knihy prasklé, knižní blok částečně 

uvolněn z vazby. Na mezivazní přelepy použit fragment českého tisku. Zadní volný list 

předsádky chybí. 

Na hřbetu tužkou číslo „27“, nečitelný fragment seškrábaného textu inkoustem a kousek štítku 

z růžového papíru (viz zde též IV B 26; VI F 72). Na fol. 41r dvakrát slepě vyryto „Barterini 

(?)“. Na předním přídeští tužkou inventární záznam antikvariátu Ztichlá klika a exlibris KNM 

se současnou signaturou. Na ff. 1v, 106v černé kruhové razítko KNM. Na fol. 106v 

přírůstkové číslo KNM 4/2019 a KNM2 6101. Do KNM byl rukopis zakoupen 5. 4. 2019 

z antikvariátu Ztichlá klika a dle sdělení antikváře Jana Placáka byl součástí knihovny Jana 

Jaroslava Becka. Viz též zde II E 46; IV B 26; VI F 72. 

 

1r–24r: [Nálezy brněnského městského práva] 

Nálezy městského práva z Právní knihy města Brna. V edici jejich latinského znění FLODR 

1990 odpovídají článkům číslo 520–521, 542–543, 524–540, 522–523, 542 (sic!), 544–571 

(zkrácený), 572, 571 (sic!), 573–613. Od fol. 9v je u každého článku in margine poznamenáno 

počáteční slovo jeho latinského znění, obvykle i s odkazem na folio. Odkazy na folia i 

počáteční slova odpovídají tisku Právní knihy vydané v Norimberku u Georga Stuchse kolem 

roku 1498 (ib01219000).  

24r–28v: [Johannes Andreae: Výklad o stromech příbuzenství pokrevního a nepokrevního, 

část] 

České znění spisu Lectura super arboribus consanguinitatis et affinitatis italského kanonisty 

Johanna Andreae (cca 1270 až 1348), bez ilustrací. Na ff. 24r–28r „Jak se má čísti strom 

krevnosti“, na ff. 28r–28v „Jak se má čísti strom švagrovství“ (pouze začátek výkladu, 



nedopsáno). Spis je rovněž součástí výše citovaného tisku (ib01219000). Edice latinského 

znění FRIEDBERG – RICHTER 1959, sl. 1427–1436.  

29r–105r: [Pavel Kristián z Koldína: Das böhmische Stadtrecht] 

Opis tisku německého překladu Koldínových Práv městských Království českého vydaného 

v Lipsku roku 1614 (VD17 1:041834T). Titulní list a dedikace vynechány. Na ff. 29r–30r 

„Index titulorum juris civilis. Ordnung der Titul der Stadtrechten der königlichen Stade 

Praag“, na ff. 94r–105r „Ordentlich Register über die gantze Staderechte“. Na fol. 105r 

kolofon „a me vero T. FW. descriptum 1680“. 

105v–106v: „Copia decreti der königlichen Appellationen ob dem Präger Schloss in 

Königreich Böheimb an Burgermeister undt Rath der königlichen Stadt Brünn abgangen sub 

praesentato den 23. Maii anno 1681“ 

Opis dekretu Rady nad apelacemi purkmistrovi a radě města Brna vydaného na Pražském 

hradě 4. února 1680, kterým se upravuje postup vymáhání dluhů a exekucí. V obecně 

adresovaném znění byl vydán v Jan Jakub Weingarten, Codex Ferdinandeo-Leopoldinus …, 

Prag: Karel Ferdinand Arnolt 1701, pag. 204, N. 296 (BCBT03020). 

 
X 2224 
SX VIII B 13 
FX 1741. XVIII/XIX. ll. 108. 21 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Georg. Kezelius Bidczowsky. - Io. Fl. Hammerschmid. Descriptio civitatis Iunioris 
Boleslai. 
VX Dílo (srv. ruk. VIII A 22) je tu prodlouženo písařem jeho Fr. Václ. Müllerem (l. 
85/92), částečně ze Succus diarii militaris, fata Bohemiae exhibens, Jos. Oct. Riera 
(l. 86), po r. 1743, a pokračováno v něm v l. 1756/94 asi na děkanství či v klášteře 
františkánském (po l. 10); má o r. 1824 l. 47-8, 50 paměti měšťana Jana Pfeifera (l. 
104/5, 108'), posléze přepis kostelní paměti děkana Dan. Castellia z r. 1642. 
PX Na předsázce z XVIII. stol.: donatus domui decanali a ven. d. Podivino 
Sobieslawsky. Výměnou 1913. 
 
X 2225 - Ausgechieden Praes. Z. 2062/42 
SX VIII B 14 
FX ok. 1320. str. 98. 24 x 33 cm, vaz. perg. 
TX Zlomek kvaternu zemských desk půhonných zv. jindřichohradecký z let 1316/22. 
PX Vydal 1868 Fr. Dvorský a Jos. Emler v Pojednáních Učené Společnosti VI. ř. 1 díl 
s podrobným popisem, znovu pak v souborném vydání Desek J. Emler 1870 díl I, 5-
60. Dar Eug. hr. Černína 23. VI. 1868. 
 
SX VIII B 15 

FX 1843 

TX Purkyně, J. E.: Registrum bibl. curiae Vratisl. 

Registum Bibliothecae Curiae Wratislaviensis. Descripsit et dono dedit 1843. Musaeo 

Pragensi Bohemorum Joannes Purkyně… 

[21] ll. (Wratislaviae), 1843, rkp., nev. fol. 

 

SX VIII B 16 

FX 1872 

TX Katalog der Beznicer Schloßbibliothek. 

 

SX VIII B 17 

FX 1629 



TX Sictor Rokyczanus J.: Carmina Lugubria de infelici casu et praematura obitu... 
principis Friderici Henrici... Bohemorum regis Friderici... primogeniti filii... 
conscripsit... M. Johannes Sictor Rokyczanus... 
Londini, typ. Thomae Cotes (1629). 
Opsáno na psacím stroji z originálu. 
 

 

VIII B 18 

Frohgesang bei der hohen anwesenheit Seiner Hochwürden u.Gnaden Herrn...Vintenz Bibus, 

infulirten Domdechant, bischofl. Konsistorial-Präses inn Wekelsdorf Teplice nad Metují am 

10.August 1851. 

ff.4; 1851; 

2a Schon lange glühte heiss die Bitte x 3b Mit dem Ihn Gott umgeben hat. 
Rkp.; pap.; 1851; ff.4; 32 x 25 cm; lat.; neváz. Na f.1a barevná ornamentální 
hvězdicová výzdoba. Původem z klášterní knihovny v Broumově. 
Darem hudebního oddělení NM zapsán do přírůstků 10.10.1966.  
9607/66 
 
X 2226 
SX VIII C 1 (3 F 5) 
FX 1835. ll. 75. 21 x 33 cm, váz. 
 
TX Nic. Urban von Urbanstadt. Geschichte der Herrschaft Presznitz (Přísečnice) und 
der kön. freyen Bergstadt Presznitz und Sonnenberg. Geschichte des Gutes 
Wernsdorf mit Schönbach. 
PX Dar autorův 26. IX. 1835. 
 
X 2227 
SX VIII C 2 (3 F 6) 
FX 1838. ll. 61. 21 x 33 cm, váz. 
TX Nik. Urban von Urbanstadt. Geschichte der Dominien Brunnersdorf (Prunéřova) 
mit Hagensdorf, Willomitz und Sobiesak (Soběsuk) im Saatzer Kreise. 
PX Dar autorův 22. XII. 1838. 
 
X 2228 
SX VIII C 3 
FX ok. 1782. ll. 142. 21.5 x 34.5 cm. 
TX J. F. Opiz. Allerlei von den Juden, besonders in Böhmen. 
PX Obsah u Krause (uv. VUS) 51. 
SX – VIII C 3 

TX – Opiz J.F.: Allerlei von den Junden, besonders in Böhmen. 

 
X 2229 
SX VIII C 4 (3 E 11, 508) 
FX 1719. str. 26. 21 x 33.5 cm, váz. 
TX Michael Adamus Franck de Franckenstein. Synopsis memoriarum gentis 
Radeczkianae. 
PX Z originálu přepsal Godefr. Dan. baron Wunschwitz 1719, kdy dílko i vyšlo tiskem 
(Zíbrt I, 17315). Z Vunšvicových. 
 
X 2230 



SX VIII C 5 (3 D 15, 488) 
FX XVII/XVIII. ll. 24. 21.5 x 33.5 cm, váz. 
TX Io. Flor. Hammerschmid. Clatovia ... ab origine ... descripta. 
PX Vyšlo pouze znění či zpracování české. 
 
X 2231 
SX VIII C 6 (5 C 16) 
FX XVII.2 str. 734. 21 x 32.5 cm. 
TX Syntagma historicum cartusiarum regni Bohemiae, continens ortum, progressum, 
statum, fatum atque occasum veterum, novae vero Waldicianae fundationem, variam 
deinceps fortunam, praesentem formam, decus et florentem statum. 
PX Přepis druhého rukopisu díla, chovaného v Brně i v Zemském archivě (Zprávy 
jeho I, 165). Srov. i F. Dvorský v ČČM 1901, 179. Dar Jos. Procházky a Jos. Meyera 
16. XI. 1849. 
 
X 2232 
SX VIII C 7 (4 C 14, 220) 
FX 1777. ll. 20.5 x 32.5 cm, váz. 
TX Fr. Ambros Strahl († 1800). Beschreibung der bisher Bekannten böhmischen 
Bibeln, welche in der herrlichen Büchersammlung S. Exc. Emanuel Ernst Bischof zu 
Leutmeritz, Grafen von Waldstein, aufbehalten sind. 
PX Povoleno do tisku, nevyšlo však. Znal Jos. Jireček (II, 119). Z pozůstalosti 
Dobrovského. 
 
X 2233 
SX VIII C 8 (23 D 10) 
FX XVI.2 ll. 355. 19 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX (Chr. Koldín.) Neue Reformation der Stadtrecht im Königreich Behaimb, aus 
behaimischer in die deutsche sprach transferiret 1580. 
 
X 2234 
SX VIII C 9 (54 A 2) 
FX 1580/1605. ll. 499. 20.5 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Historický sborník Bartoloměje Schwalba z Hlohova. 
VX 1-2. Lat. list Kašpara Peucera hlohovskému MDr. Bart. Schwalbovi z vězení z 20. 
XI. 1580. 
VX 3-14'. Casp. Peucer. Idyllium patria, quod repetit historiam eius regionis, quae ... 
nunc Hexapolis et Lusatia superior vocatur, in carcere scriptum et dedicatum 
amplissimis ordinibus eius regionis ... senatui urbis Gorlicensis a. 1589 m. Sept. 
Báseň vydána 1594, po druhé 1601. 
VX 14-76. Tisk: Abraham Bucholcerus. Isagoge chronologica. Gorlicii 1580. 
VX 77-321. Tisk: téhož Index chronologicus, t. 1580. 
VX 1-26 (343). Listiny, básně, noviny hlavně o konfesijních věcech v západní Evropě. 
1580-1605. 
VX 369-85. Tisk: Reinerus Reineccius Steinhemius. Oratio de historia. Francofurti 
1580. 
VX 386-410. Tisk: Monachi Pegaviensis Historia de vita et rebus gestis Wiperti, 
marchionis Lusatiae, et altera de bellis Friderici seu Admorsi, landgravii Turingiae, 
auctore Joh. Garzone Bononiensi. t. t. r. 



VX 411-42. Tisk: Historia de vita et rebus gestis Adolphi II., comitis Nordalbingiae, 
excerpta de annalibus Helmoldi t. t. r. 
VX 425-42. Andreas Mylius. Kronika meklenburská. Der Hertzogen zu Meckelburgk 
erste Ankunft x (Carolus, žijící) von herzen wundschen. O vydáních kroniky Allg. 
deutsche Biographie 23, 184. 
VX 444-62. O rodě rožmberském. Ursini, gar ein altes geschlecht x (o smrti Viléma z 
Rožmberka tohoto r. 1592) x verloren. O ursinské legendě rožmberské Jos. Salaba 
ČMM. 1904, 356 a d. 
VX 463'-99'. Listiny, zápisky, noviny hlavně o věcech vojenských zvláště ve Slezsku 
1585-1605. 
PX Na zdobené vazbě: B(arth) S(chwalb) G(logoviensis D(octor) 1581. Z 
Březnických. 
V nápise čti: Schwalba ze Zhořelce, dole G(orlicensem). B. 
SX – VIII C 9 

TX – Der Hertzogen zu Meklenburg erste Ankunft. 

ff. 19 (1 f. prázdné) 

PX – Allig. ad: Bucholuri Abr. Isagoge chronologica. Garlicii 1580. 

 
X 2235 
SX VIII C 10 (23 D 20) 
FX 1738. ll. 21 x 33 cm, vaz. pův. 
TX Fr. Jos. Bleess. Rationes decisivae in iure communi, municipali, provinciali nec 
non novellis declaratoriis fundatae et ad regulas iuris iuxta alphabetum collectas 
accomodatae. Conscriptae a F-J-B-, J. U. auditore 1738. 
PX Ex bibliotheca Fr. Jos. Gross a. 1762. 
 
X 2236 
SX VIII C 11 (3 E 4) 
FX XVII/XVIII. str. 334. 21 x 32.5 cm. 
TX Prothocolum diarium pobělohorské komise konfiskační a. 1624-6. 
PX Přepis Fr. Ant. Richtera. Landesadvokaten (Fr. W.) von Stiepan (von 
Cronenfels?) gehörig. Srov. č. 1883. 
Protocollum Diárium der cofiscirten Güter in Böhmen anno 1624. 
 
X2237 
SX VIII C 12 
FX XVII/XVIII. ll. 351. 20.5 x 32.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Io. Cochlaeus. Historiae Hussitarum ll. XII. z r. 1549. 
PX E MS. Jo. Thomae Berghauer a. 1726. 
 
X 2238 
SX VIII C 13 
FX 1765. ll. 17. 20 x 33 cm. 
TX Specification der Carlsbader Badegäste 1765. 
 
X 2239 
SX VIII C 14 
FX XVII/XVIII.1 ll. 217. 19 x 32 cm, váz. 
TX Historia collegii Kuttenbergensis Societatis Iesu 1626/1712. 
PX Zároveň i roční výkazy residence jeníkovské. Koupeno 4. IX. 1893. 



 
X 2240 
SX VIII C 15 (24 J 1) 
FX poč. XVIII. ll. 339. 19.5 x 32 cm, váz. 
TX Wahrhafte Beschreibung der Stadt-Rechte in königl. Städten des Königreiches 
Böheimb und Margraffthumbs Mähren. 
PX Překlad vyd. zákoníku Koldínova z r. 1701 (Zíbrt II, 981). Dar Jos. Devotyho 30. 
VI. 1856. 
 
X 2241 
SX VIII C 16 
FX ok. 1840. ll. 67. 20 x 31 cm, sešit. 
TX Přepis pražských nálezů z XIV. stol. 
PX Na l. 10-66' z pražského liber vetustissimus statutorum, jejž s vyd. F. 
Rösslerovým, Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren I (1845), srovnal 
J. Čelakovský, Soupis 36-40. Na l. 1-9' dodatky Hankovy z rukopisu kapitulního (K 
XIX). 
SX – VIII C 16 

TX – Právo statutárné obce Staroměstské z XIV. stol. 

PX – Přepsáno nejspíše pro publikaci Em. Rösslera Deutsche Rechtsdenkmäler [I]n: I. 

 
X 2242 
SX VIII C 17 (3 E 4b) 
FX XVII. str. 938. 20 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX Soupis pobělohorských konfiskací. 
PX Jako v ruk. VII C 13. Z Kolovratských. 
SX – VIII C 17 

TX – Odrovansio-Sedlnitzkianae pro∫apiae origo [etc.] 

Pragae 1727, opis, pp. 38 

 
X 2243 
SX VIII C 18 
FX XVII. ll. 322. 20 x 32 cm, vazba pův. 
TX Sborník právní. 
VX 1-123. (K. Koldín). Reformation undt Ordnung der Stadtrechte, so in dem 
löblichen Königreich Böhaimb üblich undt im brauch gehalten werden. In teutsche 
Sprach transferirt undt aufs Newe mit unterschiedlichen sowohl aus gemeinen 
Kayserlichen Rechten als aus bemelten Königreichs vernewerten Landsordnung 
auch publicirten Novellen gezogenen Concordantien geziehret. 
VX 126-131'. Legalia axiomata, quae municipales provincialesque Boëmiae 
constitutiones amplectuntur. Rejstřík spisu předešlého. 
VX 134-181. Copiae kayserlicher Declarationen über etliche in der Newen 
Landsordnung sich befindente dunckele Zusätze. (Z let 1640 až 52.) 
VX 184-190'. Maximiliani I. Imperatoris Augusti constitutio de notariis et tabellionibus 
eorumque officio, edita Coloniae a. d. 1520. 
VX 191-7', 293-322'. Elenchus novellarum et declaratoriarum in regno Bohemiae. 
VX 198-290 (Observationes in processum civilem). Observatio I. Actor ad quae 
advertere debeat, qui litigare velit x quaest. et sing. 197 incipit: viget communiter. 
(Autor r. 1(5)97 žil v Norimberce podle l. 275.) 
 
X 2244 



SX VIII C 19 
FX 1837. ll. 8. 21 x 33 cm. 
TX Jos. Hulakovský. Vergleichung des Peithnerischen Abdrucks der Constitutiones 
iuris metallici (in der Geschichte der böhm. und mähr Bergwerke 1780) mit dem 
Kuttenberger MS. 
PX Srv. A. Zycha. Das böhm. Bergrecht des Mittelalters II. úv. X. Vlepena žádost 
Kašp. Šternberka Hankovi o srovnání vydání Peithnerova s Schmidtovým, což asi 
dalo podnět k práci. 
 
X 2245 
SX VIII C 20 
FX 1587/8. ll. 285. 20 x 31.5 cm, váz. 
TX (P. Stirba). Newe Reformation-Ordnung und Rechte des Landes und Königreichs 
Behem (v. J. 1564). Aus behmischer Sprach in die Deutsche transferiert. 
PX Na l. 272-85 Statuta und Geboth der Stadt Brüx. A. 1588. 
 
X 2246 
SX VIII C 21 
FX 1787. str. 20. 20.5 x 33 cm. 
TX Eingangsrede an die Väter des Staates, Patrioten und Jugendfreunde über die 
Wichtigkeit und Leichtigkeit das Latein geschwinder und brauchbarer als gewöhnlich 
und dennoch gründlich beizubringen. 
PX Eine Denkschrift bei Gelegenheit einer in der k. Kreisstadt Czaslau gehaltenen 
öffentlichen Prüfung über den Privatversuch einer grundforschender Sprechmethode 
d. 31. ds Christmonats 1787. Třeba nezapsána v Opizově Literární kronice, přece asi 
z péra J. F. Opize. 
 
X 2247 
SX VIII C 22 
FX poč. XVIII. str. 342. 20 x 32.5 cm, vaz. pův. 
TX Selecta medicinalia et chirurgica. 
PX Mezi německými výpisky na str. 163/290 t. zv. lékařské knížky Křišťanovy z 
přepisu z r. 1522 s utrženým koncem, str. 291/4 Pilullae J. Christi, v čas moru 1713 
potřebované J. Exc. p. Dr. Lewu, který téhož času expositus byl. Od 301 rejstříky. 
Začátek utržen, na zad. přídeští souč.: Tomáš Maršiček. 
SX – VIII C 22 

TX – Selecta medicinalia et chirurgica. 

XVIII. st., pp. 154(26) (nad číslem 154 nadepsáno 162) 

PX – Rukopis lékařský něm.-český. 

 
X 2248 
SX VIII C 23 
FX XIX.1 dva obaly. 
TX Mat. kalina z Jäthensteina. Literární pozůstalost. 
VX I. Materiál a dodatky k dílu Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und 
Alterthümer, vyšlému 1836. 
VX II. Práce a články historické. 
VX 1. Juridisches Studium und ausgezeichnete Rechtsgelehrte an der Prager 
Universität. 



VX 2. Materialien zu Biographien böhmischer Gelehrten a druhý sešit práce z nich 
vzešlé Nachrichten über böhmische Schriftsteller und Gelehrte, vyšlé 1820. 
VX 3. Budweiser Gelehrte, Schriftsteller, Künstler. Vyšlo 1841. 
VX 4. Zwey Beispiele der treuesten Ergebenheit der Prager Geistlichkeit für ihren 
Landesfürsten. Vyšlo v Zeitschrift des vaterl. Musaeums 1828. 
VX 5. Über die Tempelherren in Böhmen. 1817. 
PX Srv. seznam prací Kalinových v Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften V, 6. 85 a d. Dar syna Kalinova Matyáše 23. V. 1851. 
 
X 2249 
SX VIII C 24 
FX ok. 1636. str. 1340. 19 x 32.5 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Manuscripta, das Königreich Böhmen und desselben Lehen betreffend. 
VX 1-263. Inventarium aller Privilegien des Königreichs Böheimb, welche auf dem 
Schloss Carlstein gewessen a. 1598 den 8. Junii. 
VX 367-467. Lenní listiny koruny české německy, dodatkem k předešlé sbírce. 
VX 471-509. Catalogus litterarum, quae in hoc libro continentur. 
VX 517-63. Privilegien und Pfandschaft uber den Eger Craiss sambt den Schlossern 
Floss und Pargstein. 
VX 565-620. Lenní listiny slezské. 
VX 623-47. Erbainigung zwischen der Cron Behaimb und Hauss Sachsen 24. Oct. 
1587. 
VX 649-70, 687-716. Inventář všech privilegií království českého na Karlštejně 1598. 
VX 671-4. Soupis lén, získaných koruně české Karlem IV. 
VX 675-84. New Inventarium aller und jeder Schrift zur Lehens-Registratur gehorig, 
wie sie von H. Steffan Georgen von Sternberg zum Lehen-Ambt a. 1603 mit einem 
inventario eingeantwortet, aber hernach durch mich alles anders in lange Puchen ... 
verzeichnet sein ... 
VX 803-6. Dobré zdání radů německého úřadu lenního o žádosti Jindř. Hermana sv. 
p. Burgk-mihlehlingen (?) z 8. VII. 1608. 
VX 811-5. Index der ersten Thails der Teutschen Böhaimbischen Lehen und 
Pfandschaften (viz dále). 
VX 819-1333. Teutsche Lehen und Pfandschaften der Cron zue Böhaimb der röm. 
Reichs. I. Thail. Zusammengetragen durch der Röm. Kays. May. Reichs-Hoff-Räthe. 
Johan Anthoni von Poppen. 1636. Předmluva z velkonoc ve Vídni, úvodem tři 
epigramata lat. 
VX 1335-40. Dodatek a přehled o lénech českých v držení saském do r. 1638. 
PX Na str. 1 podpis apelačního rady J. Mich. Knechta v Praze 1. VIII. 1695 a pamět 
archiváře J. Jos. Klausera o koupi knihy 1759. O Knechtově pod. sborníku v 
Zemském archivě viz při č. 2132. Koupí 26. II. 1907. 
 
X 2250 
SX VIII C 25 
FX XVIII.2 str. 981. 19 x 32.5 cm, pův. vaz. 
TX Jo. Jos. Klauser. Codex diplomaticus, singularia regni Bohemiae privilegia, 
praerogativas et iura exhibens. 
PX Podepsán W. Schönherr. Původu téhož. 
 
VIII C 26 

Kladský kopiář. 



ll.506; 1625-26; kolacionované opisy aktů týkajících se konfiskovaných statků, domů a vůbec 

hospodářských přesunů v Kladsku po bitvě bělohorské. 

3a Avvertimentj Undt Nothwendige Erinnerungs Puncten x 505b und wohlgefallen, 

Unterthenigist gestellet wirdt. 

Rkp.; pap.; ll.506; 1625 – 26; 21 x 31 cm; kurs.; pův. perg. Jsou to kolacinované opisy aktů 

týkajících se konfiskovaných statků, domů a vůbec hospodářských přesunů v Kladsku po 

bitvě bělohorské v době, kdy byl jeho správcem bratr Ferdinanda II. arcikníže Karel, tehd. 

biskup vratislavský (1623 – 1624) a pak syn Ferdinandův, pozdější Ferdinand III. (od r. 

1625). Listiny jsou úředně ověřovány přitištěním pečetí, event. i podpisy různých úředních 

instancí, na př. purkmistrem a radou města Kladska, veřejným cís. notářem M. Justinem 

Josephem, administrátory vratislavského biskupství, správcem hejtmanského úřadu kladského 

Jiřím Friedrichem Zedliczem z Merzdorffu, sekretářem téhož úřadu Janem Frobeniem, 

sekretářem cís. vyšetřující komise M. Kristiánem Judasem, purkmistrem a radou města 

Bystřice. Pergamenová vazba rukopisu pochází z doby pozdější, jak ukazují iniciály vytlačené 

na přední desce JBGVH 1680. 

Koupeno v antikvariátu firmy Orbis v Praze I, Karlova ul. 2, dne 2. března 1951. 

978/51 

 

SX VIII C 27 

FX 1650/84 

TX Mahienla Studiosorum in Coll. Littomislensi. 

Matrica Studiosorum quicunque pias Scholas frequentarunt in Collegio Litthomislensi, 

incipiendo ab Anno 1650 ( usque ad annum 1684 ) 

3b A Patria Annor(um) : 1650 Andreas Wolfsgang Lanscronensis 12 x 251a Magister eorum 

Fr. Dominisuc ab Assumtione Beatae Mariae Virginis 

Rkp.; pap.; 11.254; 1650-84; 19,7 x 31 cm; lat.; pův. perg. asi nejstarší z žákovských matrik 

(katalogů ) piaristické koleje v Litomyšli, založené Frebonií z Pernštejna r. 1640. Tento 

žákovský katalog je veden podle dvojího systému.Žáci z let 1650-54 jsou vedeni abecedně a 

to podle křestních jmen. Od fol.103a je veden další žákovský katalog od r. 1660 podle tříd a je 

uveden novým názvem Matricula Studiosorum, qui Gymnasium Collegii Litomissliensis apud 

Scholas Pias frequentarunt Inchoata ac Fundata MDCLXII ( 1662 ). Sub Praefecto Patre 

Juliano a Sancta Basilissa. Žáci z let 1655 - 1661 v matrice chybí. Uvedeni jsou dále také 

profesoři jednotlivých tříd a v poznámkách u jmen některých žáků případný jejich předčasný 

odchod z gymnázia a udáním důvodu. Poslední zápis je z r. 1684. Matrika má původní 

pergamenovou vazbu v dvojlistu latinského misálu ze XIX - XV. stol. na hřbetě upevněn 

pozdější štítek s nápisem Matricula gym. 1650 - 1684. Zachráněno matkou poslední majitelky 

před prodejem do starého papíru. 

Koupí od Ireny Vošmykové z Prahy - Karlína, Křižíkova 99/83 dne 21. srpna 1954.  

3493/54 

 

SX VIII C 28 

FX 1803/49 

TX Liber decretorum Philosophiae pro Dioecesi Reginaehradecensi Litomisslii erectae Ab. A. 

1803. 

1a Anno 1803 I. Candidati Philosophiae se debent x 202b Quittungen zu erfolgen. Prag am 12 

Juli 1849. 

Rkp.; pap.; ll. 223; 1803-49; 24x37,5 cm; kurs.; pův. kž. Listy mají původní paginaci od 1 do 

404 (fol. 202b). Následuje 20 listů prázdých, jen na posledním (fol. 223b) je zapsán výnos 

z 15. září 1837. Název převzat z desky, kdežto na hřbetě titul Normalia philos. 1803-1849. 

Jednací protokol, obsahující opisy nařízení vrchnosti duchovní i světské z celé doby trvání 



filisofického studia v Litomyšli (1802-1849). Pramen pro dějiny filosofického učení 

piaristického, zvěčněného Aloisem Jiráskem v jeho Filosofské historii. Obsahuje zajímavé 

zprávy pro dějiny školství, život tehdejšího studentstva i politické dění současné. Rukopis 

chován ještě r. 1894 v archivu gymnasia v Litomyšli. Zachráněn údajně matkou poslední 

majitelky před prodejem do starého papíru. 

Koupí od Ireny Vošmykové z Prahy-Karlína, Křižíkova 99-83, dne 21. srpna 1954. 

3494-54 

 

SX VIII C 29 

FX 1610/33 

TX Waidts-Buch. 

Laus Deo Anno 1611. Im Namen der Hailiegen Göttlichen Dreifalstiegkeit Gottes des Vatters 

und des Sohnes unde des Hayliegen Geistes. Haben die Ehrnuhesten Weissen damahls 

Verordneten Geschwornen Herrn Handwerges der Tuchmacher Zunften Herr George Klement 

d. Elter, Herr Hans Schimmon, Herr Malchior Guttmanund Scholtz dies Buch aufgetichtet 

zum Waidt, dessen ausgab und zahlung. Loenhard Fabricius, verordneter geschworner Zäch 

und des Handwegsschreiber manu propria. Gottes Reicher müher Segen sey mit uns zu allen 

Zeitten. Amen. Maister: Knecht. Valentin Hain. 8. Aprills Anno ut supra. 

3a Nove[mber] 2 Anno 1610 Laus Deo: Empfang x 250° Zahlen gegenubergesetzte Persones 

ein Jeder seines empfanges. 

Rkp.; pap.; ff. 253; 1610/33; 20,5 x 32 cm; kurs.; kž. Titul. list a titul. řádky jednotlivých folií 

provedeny frakturou. Na desce název Waidts-Buch Anno 1611. Kniha, obsahující záznamy o 

proději porytu barvířského (Isatis tinctoria L.), německy Waid, který se hojně ve Slezsku 

pěstoval a  používal k výrobě indiga. Zda se podle míst, odkud zapsaní kupci pocházeli, 

slezského původu, snad z Vratislavi. renesanční bílá tlačená vazba. Na přední i zadní desce 

uprostřed v medailonu erb římskoněmeckého císařství, kolem v soustředných obdélnících 

výzdoba s motivy rostlinými i geometrickými. Částečně zachované řemínkové uzávěry. Na 

přídeětí signatura Langrovy knihovny v Broumově I 6 L 10. 

Do přírůstků knihovny Národ. musea zapsán 15. prosnce 1955. 

8518/55 

 

SX VIII C 30 

FX 1566 

TX Registratur Aller Beylagen So zu In Sechsundsechzigsten ärigen Renntmaister… Raittung 

Beygelegt wurden 1566. 

28a Donnat Simon von Saltzpurg Certification x 892a Anno Im Sechsundsechtzigsten. 

Elisabeth Srorlerin. 

Rkp.; pap.; ff. 892; 1566; 21,4 x 32 cm; got. kurs.; pův. kž. piář úřadu rntmistra při české 

královské komoře z r. 1566. V názvu rukopisu použito titulu napsaného na přední desce. Na 

deskách v bílé kůži v obdélnících tlačená výzdoba s motivy náboženskými s opakujícími se 

titulky De fructu ventris tui, Ecce virgo concipiet, Maria, mater graciae, další titulek setřen 

k nečitelnosti, ve vnitřním obdélníku křesťanské ctnosti Fides, Spes, Charitas, Justitia. 

Nejvnitřnější obdělník sestává jen z motivů ornamentálních. Tytéž motivy se opakují na zadní 

desce. Na přídeští přední desky ex libris rakouského dvorního hodnostáře barona Ferdinanda 

Hoffmana. Ex libris sestává uprostřed z oválu, na němž je text exlibris s plným titulem 

majitele; nad ním drží v obou horních rozích dva andílkové znak Hoffmanův, v obou dolních 

rozích se opírají o ovál ex libris dvě dívčí p ostavy, z nichž jedna drží v druhé ruce knihu, 

druhá palmu. Ex libris maloval Mattäus Göndolach, zvaný též Gondelach, který žil v mládí na 

dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, později se usadil a r. 1653 zemřel v Augšburce, Byl je P. L. 



Kilian, augšburský rytec (1579-1637). Dílo převzal jako konfiskát Dvorský od Stát. 

památkové správy - MK 18440/55. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 31. května 1957. 

4258/57 

 

SX VIII C 31 

FX 1675 

TX Urbarium Libechicense [připsáno:] ad Annum incertum 5. Germanice. Alm. S. Eligii, 

Scrin. V. extra fasciculos. 

4a Liebeschitzer Hoff. Acker bau. x 66a pag. 125 Chmelnicze. 

Rkp.; pap.; kol r. 1675; ff. 68; 32x21 cm; got. kurz.; pův. kž. s tlačenou výzdobou, uprostřed 

v obdélníku kosočtverce, po jeho okrajích ornamentální výzdoba; zbytky řemínků. Označení 

pagin od f. 4a do 66a. Text je do f. 58b (pag. 110) německý, od f. 60a (pag. 113) jsou české 

názvy k hospodářství dvoru úšteckého. Pramen k děj. statku jesuitské koleje v Liběšicích. Pro 

časové určwní vzniku rukopisu důležitý záznam na f. 60a (pag. 113) „Dwůr Ausstecky, který 

Pržedessle Collegij Lytoměřziske Pržinaležel“, víme totiž, že jezuistká kolej v Litoměřicích 

prodala Úštěk jesuit. koleji u sv. Klimenta v Praze r. 1675 (srov. Sedláček, Hrady, zámky a 

tvrze XIV., str. 109). Z toho vyplývá, že rukopis nebo alespoň jeho druhá část vznikla po této 

době. Na předním přídeští tužkou sign. Langrovy knihovny v Broumově, kde rukopis býval, I. 

5. LL. 4 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea dne 18. října 1961. 

D 3893-61 

 

SX VIII C 32 

FX 1685/1711 

TX Soldaten Copie-Buch. 

3a (p. 1) Profiants Lieferung für die im Novemb. 1685 x 271a (p. 537) Politz Cantzelley den 

23 sten Aug. A. 1709. 

Rkp.; pap.; 1685-1711; ff. 282 (pag. [4]-540-[20]; 33x20,5 got. kurs.; pův. kž. s tlačenou 

ornamentální barok. výzdobou a dvěma řemínky. Na hřbetě štítek označený “N 50”. Na 

předním přídeští záznam Anno 1685 Bey aufrichtung dieses Buechs haben auss Gnädiger Erb 

Obrigkeitlicher Verodnung die Cantzley verwaltet. Herr Pr. Melchior Matern Ord: S : Bened: 

Alss Praesses, Herr Johann Georg Hesselius Von Hessenberg, Ambtmann. V pravém rohu 

dole podepsán Johann Georg Rosenberger, Steuereinehmer. Mezi str. 78-79 vložen původní 

účetní doklad a mezi str. 236-237 opis jiného. Kopiář obsahující materiál o ubytování vojska a 

jeho nákladech na statcích broumovckého kláštera v letech 1685-1711. Býval v Langrově 

knihovně v Broumově. Na předním přídeští sign. Langrovy knihovny III 11 K 16. Ms. 942. 

Konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea dne 3. 

ledna 1962. 

189-62 

 
X 2251 
SX VIII D 1 (23 D 25) 
FX 1663. ll. 158. 19.5 x 31 cm, váz. 
TX Přepis tisku (Kr. Koldín. Das Behmische Recht z r. 1607). 
PX Zíbrt II, 985. Na l. 1-7, 124'-58 výpisky z právních sbírek a formulářů. Na desce 
perg. zlomky lat. theol. výkladu z XIV. stol. Z Hankových. 
 
X 2252 
SX VIII D 2 (3 E 11) 



FX 1729. ll. 14. 20 x 31.5 cm, váz. 
TX Jacob Wentzl Achart. Summarischer Bericht oder kurtzer bergmännischer 
Aufstandt von dem Kayser-Rudolph-Städtischen unweith Böhm. Budweis 
befindlichen Silber Ertzgebirg und Bergwerk. 
PX Propagační spisek rudolfovského faráře. 
 
X 2253 
SX VIII D 3 
FX XVI. ll. 208. 20 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Latinské nálezy brněnské. 
PX Recense, vydaná Rösslerem, Dt. Rechtsdenkmäler II (1852), 3-338. Na deskách 
perg. zlomek lat. misálu z XV. stol. Z Pálffyových. 
 
X 2254 
SX VIII D 4 (5 C 12) 
FX 1719/33. str. 223. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Liber memorabilium monasterii Aulaeregensis sub regimine d. Thomae Budecii 
abbatis. 
PX Název je můj dohad podle katalogu zbraslavského ve zmínce F. Tadrově, Listy 
kláštera zbraslavského (1903) úv. XIV. p. 2. Kniha sama zve se Liber continens acta, 
concernentia exemptionem sac. ordinis cisterciensis ab omni iurisdictione 
episcoporum eorumque vicariorum, conscriptus a. d. 1719 sub regimine ... Thomae 
Budecii († 1738), huius monasterii Aulaeregensis abbatis. 
SX – VIII D 4 

TX – Liber concernens acta concernentia exemptionem sacr. ord. Cist. ab omni iurisdictione 

episcoporum corumque viceriorum.  

1719, pp. 223 

 
X 2255 
SX VIII D 5 (5 C 21) 
FX 1696. ll. 26. 20 x 30.5 cm, váz. 
TX Blahopřejná lat. báseň františkánů u P. M. Sněžné Adolfovi Vratislavovi ze 
Šternberka k novému roku 1696. 
 
X 2256 
SX VIII D 6 (3 E 26) 
FX XVII/XVIII. str. 252. 19.5 x 30 cm, váz. 
TX Kopiář privilegií biskupství olomúckého. 
PX Z let 1444-1663. 
Privilegia ecclesiarum Moraviae. 
 
X 2257 
SX VIII D 7 (2 G 13) 
FX XVIII. str. 399. 20 x 30 cm, váz. 
TX T. zv. Rosenbergische Chronik, welche von mir Wenzl Georg Augußin Neradio 
Zderadsky anno 1696 zusambengetragen (???) eigenhandig geschrieben worden ist. 
PX Viz ruk. VI D 2. Klimesch ve svém vydání neužil. 
SX – VIII D 7 

TX – Neradius Aug. 

PX – Vide: Rosenberger Kronik. Ms. 



 
X 2258 
SX VIII D 8 (2 G 32) 
FX 1839. ll. 329. 21 x 30 cm, váz. 
TX Přepis lobkovického ruk. Chronica Rosenbergica. 
PX Srv. ruk. VI D 2. O předloze v ČČM 1899, 222/3. Kolacionoval Hanka. Dar Aug. 
kn. Lobkovice 10. VIII. 1839. 
 
X 2259 
SX VIII D 9 
FX XVI/XVII. ll. 91. 20 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Statuta ordinum marchionatus Moraviae. Lanndsordnung des Marggrafshumbs 
Mähren. 
PX Asi překlad českého tisku zemského zřízení moravského z r. 1535. Rukou stol. 
XVIII/XIX.: ex bibliotheca Ign. Beck (?). Deskou perg. zlomek lat. vesperaria z 
XIV/XV. stol. Dar Jos. Schürera 21. X. 1875. 
 
X 2260 
SX VIII D 10 (3 H 1) 
FX ok. 1685. ll. 364. 19 x 30 cm, váz. 
TX Wenc. Adalb. Czerwenka de Wěžnow. De vita rebusque gestis Alberti Wenc. Eus. 
ducis Fridlandiae libri IV. 
PX Obsah rozepsal Zíbrt-Volf V, 12497. Viz ruk. VI A 5, podle něhož pochází dílo z 
šafgočského archivu. Do knihovny přišel ruk. s pozůstalostí Stentzschovou, 
dodatečně pak darován hr. Ant. Schafgotschovou (Palacký v Jahrbücher des böhm. 
Museums II, 1831, 78). 
 
X 2261 
SX VIII D 11 (3 D 20) 
FX ok. 1680. ll. 466. 18.5 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Joh. Tanner. Historia civitatis Pilsnae. 
PX Na předsádce: Ex munificentia authoris ... Joannis Tanner dono accepi hoc opus 
Jos. Wodička. Vydal V. Graumann a M. Schaffer v Jahresbericht des Pilsner 
Gymnasiums 1863, 64, 80, 90 a 96. Dar prof. V. Sedláčka 1823 (K 2, 54, 146). 
(autograf?) 
SX – VIII D 11 

TX – Pilsnae civ. Historia. 

PX – Vide: Tanner Joan.  

SX – VIII D 11 

TX – Pislnae civitatis Historia. 

PX – Vide: Tanner. 

 
X 2262 
SX VIII D 12 (3 E 14) 
FX 1711. str. 139. 20 x 30.5 cm, váz. 
TX Německý spis o církevních poměrech slezských. 
VX 1-28. Von dem Zustand der Religion in Schlesien. 
VX 29-44. Nachrichten von denen vicariis des heil. Röm. Reiches nach dem Tode 
eines röm. Kaysers. Psáno 1711 (str. 39). 
VX 45-50. Von denen Polnischen Oberregenten in Schlesien. 



VX 50-62. Wie Schlesien an Böhmen gekommen und von denen Böhmischen 
Oberregenten. 
VX 62-93. Von denen Schlesischen Fürsten ins Gemein und deren Ursprung, 
Abteilung, Hohheit, Regalien und Gerechtigkeiten. 
VX 97-139. Von der Alt-Ranstädtischen Convention und deren Execution zum Behuf 
derer Augspurgischen Confessions-Verwandten in Schlesien. 
PX Práce slezského lutherána. Dar JUDr. Ludw. Hirschmanna 4. IV. 1835. 
 
X 2263 
SX VIII D 13 (5 C 15) 
FX XVI/XVII. ll. 280. 19 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Newe Reformation Ordnung und Recht des Landes undt Königreichs Behem (v. 
J. 1564), aus Behemischer in die teutsche Sprache transferirt durch Sebastianum 
von Reiss von Heiderswalde. 
PX Překlad ZZ z r. 1564. Na přídeští ze stol. XVII/XIX: Mich. Puchman, na desce 
perg. zlomky lat. spisu theol. z XIV./XV. stol. 
 
X 2264 
SX VIII D 14 (4 C 15) 
FX XVIII/XIX. str. 386. 21.5 x 30 cm, váz. 
TX Přepis lat. kroniky Vavřince z Březové. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2265 
SX VIII D 15 (5 C 23) 
FX 1696. ll. 30. 19 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Blahopřejná lat. báseň františkánů u P. Marie Sněžné hr. Adolfovi Vratislavovi ze 
Šternberka k narozeninám 1696. 
 
X 2266 
SX VIII D 16 (23 E 25) 
SX XVII/XIX. ll. 121. 22.5 x 30 cm, váz. 
TX Ludw. Ritter von Adelshofen. Německý překlad Tituláře Šebastiana Fauknara z 
Faukensteina z r. 1589. 
PX Srv. Jungmann IV, 1154. 
 
X 2267 
SX VIII D 17 
FX ok. 1658. ll. 146. 20.5 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Akta sněmovního jednání o zdanění král. měst moravských ostatními stavy z let 
1658/62. 
PX O díle J. Heidler v ČMM 1917, 189. Na desce perg. zlomky lat. spisu theol. z XIV. 
stol. Dar Jos. Schürera 21. X. 1875. 
 
X 2268 
SX VIII D 18 
FX XVII. ll. 273. 20 x 29.5 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Přepis tisku: Ferdinandi II. Vernewerte Landes Ordnung des Erb-Marggrafthumbs 
Mähren z r. 1628. 
 



X 2269 
SX VIII D 19 (23 D 9) 
FX 1580. ll. 392, 8. 19.5 x 29 cm, vaz. st. 
TX (K. Koldín). Newe Reformation oder Statt-Recht dieses Künigreichs Behaimb 
auss Behaimbischer sprach in das teutsche trannsferirt durch Petrum Stierba von 
Stierbicz, Buerger zue Kadenn a. 1580. 
PX Přivázán tisk: Der Rö. k. k. ... Majestät Ordnung, wie es hinfuro in den 
nachvolgenden Artickeln und Sachen allhie in den Prager Stätten gehalten werden 
solle. A. 1598. 
 
X 2270 
SX VIII D 20 
FX ok. 1410. ll. 132. 20.5 x 30 cm, vaz. pův. s puklicemi. 
TX Kosmas s pokračovateli. 
VX 13-72'. Cronica Bohemorum, quam composuit Cosmas, Pragensis ecclesie 
decanus. Post diluvii effusionem x constat intronisatum fuisse. Breholtzova vydání v 
Monumenta Germaniae hist. Scriptores, Nova series II, 1923 text 14. Srov. jeho úvod 
LXXX a d., kde i celý rukopis podrobně popsán. 
VX 72'-85. Pokračování kroniky Kosmovy t. zv. Kanovníka vyšehradského. Anno 
dominice incarnacionis x gloria in sec. sec. Amen. Posledně vyd. Jos. Emler, 
Prameny dějin českých II, 1874, 201-37. 
VX 85-123'. Stručné pokračování kroniky Kosmovy o létech 1142 až 1283. In diebus 
illis regnante x filius Henrici ... imperatoris augusti etc. Vydáno tamtéž 271-370 (zde 
však prodlouženo až ke králi Janovi a rozhojněno o seznam biskupů a arcibiskupů, 
jenž se končí Zbyňkem, ke kterému přidán pozdější rukou Albík a Konrád). 
VX 124'-29'. Cronica Bohemorum ... de multis excerpta aliis ... Primus inventor terre 
Bohemie x (1416) versa est. Srov. ruk. VIII F 49 II. Zde s krátkým dodatkem o 
Závišovi a Janu Luc. 
VX 130-31. Výpisek o počátcích křesťanství, přípisek o r. 1529 a 31, uveřejněný uv. 
Bretholzem LXXXI, Benediccio herbarum in assumpcione B. Marie V. a budějovické 
zápisky z let 1505-34, otištěné tamtéž. 
PX Srovnání s vydáním Dobrovského provedl K. J. Erben v ČČM 1847, I, 173/88, 
235/49, Emler v Pramenech II. textu použíti nemohl. Předcházející rady školy 
salernské: Anglorum regi scripsit x statque iuvamen (l. 1-11) a článek o aqua vitae: 
Ardens distillans aqua x affeccionem habet balsami (11'-2'). Vevázáno v perg. zlomky 
lat. theol. výkladu z XIII/XIV. stol. Výměnou od budějovického faráře, pozdějšího 
biskupa Ant. Krejčího 1846. 
 
X 2271 
SX VIII D 21 
FX 1414-8. ll. 79. 23 x 30.5 cm, vazba perg. 
TX Sbírka akt koncilu kostnického. 
VX 1. Suplika augustiniánů pražské diecese papeži o potvrzení držení far 
inkorporovaných. 
VX 2-19'. Raciones et motiva reprobacionum XLV art. infrascriptorum Wycleff et sui 
sequacis. Hardt, Concilium Constantiense III, 168-211. 
VX 19'-20. Sentencia condempnatoria articulorum supradictorum, lata et lecta in 
concilio Constanciensi die IIII. m. Maii a. d. 1415. Ibid. IV, 155-6. 
VX 20. Cessio facta per Karolum de Malatestis. Ibid. 380. 



VX 21-2. Contra communicantes sub utraque specie (z akt 15. června 1415). Ibid. 
333-4. 
VX 22-4. Articuli Joh. Hus extracti de libro de ecclesia et quibusdam aliis eius libellis. 
Ibid. 407-12. 
VX 24'-6. Sentencia lata contra Joh. Hus. Ibid. 435-8. 
VX 26. Si Jo. Hus errores suos revocasset, hec sentencia, que sequitur, contra 
ipsum lata fuisset. Ibid. 431-4. 
VX 26'-7'. Articuli Jo s. Huss extra libros ipsius obiecti et sufficienter deducti ... Ibid. 
411-4 (po čl. 32 a 37). 
VX 28. Konec listu koncilu kr. Vladislavovi Jagiellovi i Vitoldovi o pomoc kr. 
Zikmundovi proti Turkům. 
VX 28'-30'. Professio M. Jeronimi de Praga cum sua arenga. Ibid. 501-8. 
VX 31-7'. Epistola contra papam Johannem XXIII, quem ecclesia redarguit de fuga, 
quam fecit de Constancia. Ibid. II, 296-330 (necelá). 
VX 38-9. Promissio cessionis Johannis pape XXIII. Ibid. IV, 53-4. 
VX 39. Iuramentum factum in principio concilii Const. per omnes. Ego N. iuro x sic 
me deus adiuvet et hec s. evangelia. 
VX II. 40-71. Regule cancellarie Johannis XXII. Regule date per d. Benedictum 
papam XII., Clementem p. VI., Innocencium p. VI., Urbanum p. V., Gregorium p. XI., 
Johannem p. XXIII., E. v. Ottenthal, Regulae cancellariae apostolicae (1888). - 1-4, 5, 
171-81 po č. 56. 
VX 74-9'. Příručka o procesu na kurii. Restat primo videre de ordine terminorum x 
(diverse forme citacionum per audienciam litterarum contradictarum) dicetur VII. die, 
si in iud. (?) fuit. 
PX Sborník, z něhož řada listů vypadla, obsahem i podobou hlásí se mezi registra, 
jaká si pořizovali účastníci koncilu. Náš sběratel, jistě Čech a katolík, snad kuriál, na 
přídeští poznamenal zahájení a uzavření koncilu, na l. 71' volbu Martina V. Na hřbetě 
klementinská sign. Y 3. Ze Stentzschových. 
Reprobatio librorum Wiclef et mag. Johannis Hus cum suma.  
1) Professio mgri Jeronymi cum sua arenda. 
2) Epistola contra Johanem papam e talia plura. 
Ms. saec. XV. 
 
X 2272 
SX VIII D 22 (3 H 3) 
FX 1667-1762. str. 771. 20 x 29 cm, vazba pův. 
TX Boh. Balbinus. Historia collegii Jiczinensis Soc. Jesu. 
PXBalbínem psána od r. 1627 (str. 93), a to r. 1667, složena po r. 1636 (str. 1-153). 
O Balbínových pokračovatelích Fr. Lepař ve výtahu z díla v programu jičínského 
gymnasia 1885/6 a v ČČM 1895, 325. Dar jičínského starosty Konvičky 22. VII. 1819. 
 
X 2273 
SX VIII D 23 
FX 1698/1703. ll. 179. 19 x 30 cm, vaz. pův. 
TX Bartoloměj Michal Zelenka. Diarium let 1698/1703. 
PX Srv. ruk. VIII G 14. 
 
VIII D 24 - není? tisk, přeložen na sign. 63 B 27, Zíbrt 
 
X 2274 



SX VIII D 25 
FX 1705. ll. 239. 20 x 31 cm, vaz. st. 
TX (K. Koldín). Stadtrecht in Königreich Bohaimb. 
PX Asi přepis tisku, dopsaný 7. srp. 1705 (l. 168). Po indexu Newe Appellations 
Instructions v. 19. Dec. 1644 (185-216 a Instruction der kön. Prager wie auch anderer 
Städte de dato 2. Mart. 1651 (217-39). Na t. l. z XVIII. st. Ex libris Jo. Wenc. Just. 
 
X 2275 
SX VIII D 26 
FX XIX2. ll. 38. 24 x 31 cm, váz. 
TX F. M. Pelcl. Böhmische Chronik 1780/91. 
PX Přeložil většinou K. Adámek v ČMM 1904, 14 a d. Viz i Jos. Hanuš, F. M. Pelcel 
(1914) 64 a d. 
SX – VIII D 26 

TX – Pelzel: Böhm. Kronik unter d. Regierg des röm. Kaisers u. Königs in Böhmen Josephus II. 1780. 

 
X 2276 
SX VIII D 27 
FX XVII.2 114. 19.5 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník městských práv. 
VX 1-55. Latinský výtah z německého překladu Koldínových práv městských. 
VX 55'-64. Z apelační instrukce z r. 1644. 
VX 64'-83'. Tatáž instrukce úplná německy. 
VX 84'-98. Kön. Städte Instruction de dato 2. Mart. 1651. 
VX 98'-104. Copia der neuen Juden-Privilegien datirt Prag 8. Aug. 1648. S novelou z 
28. IV. 1649. 
VX 104'-10. Apellation-Gutachten über die Vergleichung der Stadt-Recht mit der 
böhm. Lands-Ordnung v. 14. Nov. 1641. 
VX 111/2'. Kays. Resolution über Lit. F 9 in den Stadtrechten 3. Jun. 1648, von den 
k. Städt-Privilegien in puncto iuris incolatus 28. May 1653, wegen der schlesischen 
Fürst. undt Stände Declaration-Schreiben 2. Apr. 1653 (z registratury čes. dvorské 
kanceláře). 
VX 112'. Přípis magistrátu gdaňského pražskému místodržitelovi ve prospěch dědiců 
Jiř. Hüllfeldta IC z 12. X. 1660. 
VX 113'. Překlad VIII. hlavy Zlaté buly Karla IV. 
PX Koupeno 13. VII. 1908. 
 
SX VIII D 28 

TX Verzeichnis der in dem Geschichtswerke Namen 

Pufendorf, Samuel von 

I. Verzeichnis der in dem Geschichtswerke, betitelt: „Samuel von Pufendorf 26 

Bücher der Schwedischen u. deutschen kriegsgeschichte… Au dem Lateinischen 

von J. . M. V. S. Frankfurt am Mayn… bei Joh. Friedrich Gleditsch 1688 

enthaltenen Namen… 2. Namenregister aus dem Werke: herzog Bernhard der 

Grosse von Sachsen Weimar. Bürgerphisch dargestellt von D. Bernhard Röse zwei 

Bände. Weimar. 1828, 182í, 8. S. l. a. rkp. 4° 

V. Verzeichniss 

D. 6105. 1920 

 

SX VIII D 29 

TX Ursprung, Stiftung und... Kladrauber Klosters 



 

SX – VIII D 30 

TX – Christliche Leich=Predig … als … Herr Felix Wiehelm Breitschwert von Eningen … zu 

seiner … Ruh=Kammer getragen und daselbsten eingesencket wurde … vorgetragen … von 

M. Johann Jacob Müllern … Stuttgart, J.W. Rösslin 1680. 

PX – V. Breitschwerdt, Wilhelm Friedrich  Rkps: VIII D 30. 

Ruof, Johann Georg 

Vanitas vanitatum… Das ist ein christliche Predigt uber dem… ableiben… Herrens Viti 

Braitschwerdten… Gehalten durch M. Johan – Georg – Ruoffen… Stuttgardt, J. W. Rösslin 

1631, 4°. 

Schickhart, Friedrich 

Geistliche Reiss – Beschreibung... Bey dem... Ableiben dess... Herrn Felix Wilhelm 

Breitschwerdten von Eningen... vorgetragen von M. Friderich Schickharten... Stuttgart, J. W. 

Rösslin (1680), 4°. 

V. Breitschwerdt, Wilhelm Friedrich   

 

SX – VIII D 30 

TX – Christliche Leich=Sermon … als dess … Herrns Felix Wilhelm Breitschwerdts … 

Tochter … Sibylla Sabina … zur Erden bestatten wurde, … vorgetragen … von M. Johann 

Jacob Müllern … Stuttgart, J.W. Rösslin (1673). 

PX – V- Breitschwerdt, Wilhelm Friedrich  Rkps: VIII D 30. 

 

SX – VIII D 30 

TX – Christliche Leich=Sermon … als die … Fraue Anna Christina geborne Breitschwerdtin 

von Buchenbach … bestattet wurde … vorgetragen … von Johann Jacob Müllern … 

Stuttgart, P. Trewen 1683. 

PX – V. Breitschwerdt, Wilhelm Friedrich  Rkps: VIII D 30. 

 

SX – VIII D 30 

TX – Christliche Leich=Sermon … als … Herr Johannse Schmid … 1681 … in dess 

Spitals=Kirchhoff … begleitet wurde … vorgetragen … von M- Johann Jacob Müllern … 

Stuttgart, J.W. Rösslin (1681). 

PX – V. Breitschwerdt, Wilhelm Friedrich  Rkps: VIII D 30. 
 
SX – VIII D 31 

TX – Historisch-Genealogische Nachrichten Von der Breitschwerdtischen Famille … 

gesamelt Von Wilhelm Friderich Breitschwerdt … 

Stuttgardt s.a., pp. 117+(4)+1 př. 

 

SX – VIII D 32 

TX – Historisch Genealogische Nachrichten und Tabellen von der Breitschwerdtischen 

Famille … verferttiget und gessammelt von Wilhelm Friderich Breitschwerdt… 

Stuttgardt 1787, pp. 168+(13) 

 

SX VIII D 33 

FX 18. st. 

TX Prolocollum convent. capusinorum. 

Protocollum conventus hradistiensis P. P. capucinorum. 

5-633 + [21] str. + 2 příl. [Mnichovo Hradiště]. rkp. 18. st. pk. fol. 

 



SX – VIII D 34 

TX – Michaelis Archangeli S. Conventus. 

PX – viz: Conventus. VIII D 34. 
SX – VIII D 34 

TX – P.P. Paulani in Neo-Paka. 

PX – Viz: Conventus VIII D 34. 

SX – VIII D 34 

TX – De ecclesia Salvatoris et monasterio Paulanorum vetero Pragae. 

PX – Viz: Conventus. 

Status ecclesiae S. Salvatoris et descriptio. 
 

VIII D 35 

Decreta Concilii Basiliensis. 

1a In nomine sancte et individue trinitas x 122a Anno a Nativitae domini Millesimo 
quadringentesimo quadragesimo primo.  
Rkp.; perg.; ll.123; po 1441; 20,7 x 29,5 cm; frakt.; kž. Vnější úprava : Fol.1a a 2a 
barevné iniciály I a A s rostlinnými ornamenty. V rozvilině iniciály I erb rudý kříž na 
stříbrném poli, v pravé dolní čtvrtině erbu písmeno W. Nad erbem biskupská mitra. 
Pravděpodobně erb Zbyhněva Olešnického jako biskupa krakovského, jak by také 
písmeno W(ladyslaw) ukazovalo, poněvadž Zbyhněv Olešniski děkoval za své 
povýšení králi Władysławu II. Jagellovi. V ostatním textu jednoduché iniciály v záhlaví 
jednotlivých sezení koncilu provedené rumělkou a modří. Na přídeští frakturou 

provedený zápis z r.1455: Decreta concilii basiliensis. Liber reverendissimi in christo 

patris et domini, domini Sbignei, Cardinalis et Episcopi Cracoviensis, donatus 

testamentaliter pro Ecclesia Kathedrali Cracoviensi Anno domini millesimo 

quadringentesimo quinquagesimo quinto prima Aprilis úmrtní den Zbyhněva 

Olešnického. Původní kožená vazba s tlačenou jednoduchou výzdobou, na přední 
desce tři zlacené korunky. Na hřbetě vlepen název Decreta Consilii ( sic ! ) 
Basilien(sis) 1441.  Příruční exemplář polského vedoucího státníka v době husitských válek 

kardinála Zbyhněva Olešnického, podle fol.2a obsahuje všechny dekrety a usnesení koncilu 

basilejského od předběžného zasedání v aule kostela sv. Leonarda v Basileji 7.prosince 1431 

až do 43. zasedání koncilu 1.července 1441, jsou zde obsažena i zasedání po rozkolu mezi 

koncilem a papežem Eugenem IV. v r.1437. Je to ve shodě se stanoviskem Zbyhněva 
Olešnického, který v nastalé roztržce se přiklonil v r.1437 ke koncilu basilejskému a 
jeho pozdějšímu protipapeži Feliksu V. Sám byl v r.1434 hlavou polské delegace na 
koncil basilejský a i po svém návratu do Polska osobně ovlivňoval stanovisko polské 
delegace na koncilu. Týž koncil jednal v letech 30-tých s našimi husitskými předky. 
Stopa toho jest v rukopise na fol. 89b-90a, kde jest rozhodnutí koncilu o přijímání pod 
obojí způsob z 23. prosince 1437, jímž toto sice není prohlášeno za závazné pro 
věřící, církev však může určiti, jakým způsobem má být tělo Páně podáváno. Rukopis 
býval majetkem kapituly krakovské. Před druhou světovou válkou byl zakoupen na 
aukci ve Švýcarsku dr.Krulišem-Randou. 
Koupeno v antikvariátu firmy Orbis v Praze I, ul. 28.října 13, dne 16.února 1951.  
975/51 
Brodský, s. 79 
 
VIII D 35 

 

Akta basilejského koncilu 

1440-1441 (?), Itálie, perg., 123 ff. 29 x 20,5 cm, ilum., vazba mladší 

 



Skladba: 12. V (f. 120) + (II-1, f. 123). Jeden list schází za f. 123, prostřední dvojlist deváté 

složky je do ní pouze vlepen. Na koncích jednotlivých složek vpravo dole záznam o 

provedených korekturách, někdy poškozený oříznutím. Na f. 123v dole oříznutá písmena 

nejasného významu MD (?). Paginace perem, cca z 18. století, moderní foliace tužkou. Psáno 

v zrcadle 19,5-20,5 x 12 cm, 38-40 řádek na stránce. Prázdná folia: I, 122v-123v. Rukopis 

mírně poškozen působením vlhkosti a zašpiněním. 

Písmo: Ruka A: ff. 1r-122r kaligrafická humanistica. Opravy místy přímo na razurách v textu, 

rozsáhlejší byly provedeny marginálně (f. 21r, 43r, 53v, 61v, 76r, 80r, 84v, 91r a některé další 

zběžnější). Výzdoba: Iniciály s výběhy do bordury s rostlinnými motivy: 1r: I, 2r: A, 

v borduře na f. 1r erb Zbyhněva Olešnického (červený kříž v původně patrně stříbrném poli, 

v levé dolní části nezřetelné písmeno W), nad nímž je biskupská mitra. Drobné iniciálky 

zdobené filigránem: 11v: S, 13r: S, 15r: S, 16v: S, 18r: S, 19r: S, 20v: S, 22r: A, 23v: S, 24v: 

S, 26v: S, 27v: S, 29v: S, 31r: S, 36r: D, 38r: S, 39v: S, 40v: S, 42r: S, 44r: S, 51r: S, 51v: S, 

52r: S, 55v: S, 57v: S, 59r: S, 61r: S, 62r: S, 68r: S, 69r: S, 70v: Q, 71v: Q, 72v: S, 75v: S, 

77r: S, 78r: S, 80r: S, 81v: S, 82r: S, 83v: H (sic, pro: D), 86r: S, 89v: S, 90r: S, 91r: S, 93v: S, 

96v: S, 101r: S, 102r: S, 103r: S, 103v: S, 104v: S, 105r: S, 107v: S, 108r: S, 108v: S, 111r: S, 

111v: S, 113r: S, 114v: S, 117r: S, 118r: S, 121r: S, výjimečně nebyly iniciálky do 

připraveného místa doplněny, rubrikace. Celokožená barokní převazba v hnědé teletině, 

zdobená 3 slepotiskovými rámečky z hladké linky, jedna z nich obloučkovitá, v rozích 

slepotiskové tlačítko květiny, uprostřed rámečku na přední desce 3 zlacené korunky, na zadní 

uprostřed oválné slepotiskové tlačítko. Vazy na hřbetě lemovány dvojitou slepotiskovou 

linkou, přecházející až na desky. Lepenkové desky. Původní šití na 4 dvojité kožené vazy. 

Kapitálek lepený, obtočený barevným režným plátnem. Rovný hřbet. Obě přídeští vylepena 

původním pergamenem, na předním titul rukopisu a vlastnická poznámka. Vpředu jedna 

pergamenová předsádka. 

Na předním přídeští rukou 15. století titul „Decreta concilii Basiliensis“ a záznam o darování 

rukopisu „Liber reverendissimi in Christo patris et domini domini Sbignei cardinalis et 

episcopi Cracoviensis donatus testamentaliter pro ecclesia kathedrali Cracoviensi anno domini 

millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto prima Aprilis“. Na hřbetě štítek 

s rukopisným titulem rukou 17.-18. století „Decreta consilii Basilien. 1441“. Na předním 

přídeští dále tužkou zápisy z 20. století: starší signatura (?) JSbm3 (?), škrtnutá písmena ecl, 

antikvární záznam 42-13 (nebo B) -14963/4/154, cena Kč 96 000,- a nezřetelné zbytky dalších 

záznamů tužkou. Brodský: Katalog, uvádí, že před druhou světovou válkou rukopis koupil 

v aukci ve Švýcarsku O. Kruliš-Randa, avšak signatura jeho knihovny v kodexu patrně není 

(Brodský: Rukopisy, se o kodexu ještě nezmiňuje). 

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a rukou psanou současnou signaturou. Na 

předním přídeští exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a rukou psanou 

současnou signaturou. Současná signatura KNM i na přední předsádce verso. Na zadním 

přídeští přírůstkové číslo KNM 975/51. Rukopis se dostal do KNM 16. 2. 1951 koupí 

v antikvariátu Orbis v Praze 1.  

Rukopis byl digitalizován a je přístupný na www.manuscriptorium.eu.  

 

Rukopis patrně vznikal v době velmi blízké posledním zachyceným zasedáním basilejského 

koncilu a snad byl od počátku určen pro Zbyhněva Olešnického. Ověření záznamu akt 40. 

zasedání není opsáno, ale je zaznamenáno přímo ověřujícím notářem Michaelem Galterim, 

stejně jako zápis ze 41. zasedání, který je zapsán jen na dvojlistu a nikoli na obvyklém 

kvinternu.  

 

Literatura: Tichý: Husitika, s. 48, 50, Brodský: Katalog, č. 64, s. 79, Rukopisné fondy, č. 11, 

s. 120. 



 

1r-122r: Acta sessionum I-XLIII concilii Basiliensis (1431-1441) 

In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiritus sancti feliciter amen. Censetur 

utique dignum et congruum prout id singulariter exposcit nimium labilis hominum memoria, 

ut ea que per sacrorum generalium conciliorum sanctiones ad dei laudem et communem rei 

publice utilitatem fore noscuntur instituta … Anno siquidem a nativitate domini millesimo 

quadringentesimo tricesimo primo indiccione IXa, die autem Veneris VII mensis Decembris 

pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii divina providencia 

pape quarti anno primo, prefato reverendissimo patre domino cardinali presidente et legato 

iam per menses aliquos in civitate Basiliensi … (2r) Decreta et cetera lecta in prima sessione 

sacri generalis concilii Basiliensis. Ad omnipotentis dei gloriam, fidei catholice exaltacionem 

christianeque religionis profectum iaciens fundamentum in illo summo angulari lapide Christo 

Ihesu, in quo omnis edificacio constructa crescit in templum sanctum in domino … (122r) 

Sessio quadragesima tercia. Sacrosancta generalis sinodus Basiliensis in spiritu sancto 

legittime congregata universalem ecclesiam representans ad perpetuam rei memoriam. Inter 

assiduas militantis ecclesie turbaciones ac procellas … x … huius gloriose virginis festivitatis 

interfuerunt, pro unoquoque officiorum predictorum centum dies de iniunctis penitenciis 

misericorditer elargitur. Datum in sessione nostra publica in ecclesia maiori Basiliensis 

sollemniter celebrata Kalendis Iulii anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo 

quadragesimo primo. 

Soubor notářsky ověřených akt z 1.-43. zasedání basilejského koncilu, až na drobné výjimky 

(přehození článků 4. zasedání) odpovídající edici J. D. Mansiho: Sacrorum conciliorum nova, 

et amplissima collectio…, sv. XXIX, Venetiis 1788, col. 3-213. Rozdělení jednotlivých 

zasedání: první ff. 2r-11v, druhé ff. 11v-13r, třetí ff. 13r-15r, čtvrté ff. 15r-20v, páté ff. 20v-

22r, šesté ff. 22r-23v, sedmé ff. 23v-24v, osmé ff. 24v-26v, deváté ff. 26v-27v, desáté ff. 27v-

29v, 11. ff. 29v-31r, 12. ff. 31r-36r, 13. ff. 36r-40v (na f. 36r marginálně oříznutá poznámka 

„Non est in decre. nec est sessio“), 14. ff. 40v-42r, 15. ff. 42r-44r, 16. ff. 44r-51r (marginálně 

na f. 50v oříznutá poznámka, jejíž závěr je „est in originali“, před ní však mohlo být i non), 

17. ff. 51r-51v, 18. ff. 51v-52r, 19. ff. 52r-57v, 20. ff. 57v-59r, 21. ff. 59r-61r, 22. ff. 61r-62r, 

23. ff. 62r-68r, 24. ff. 68r-75v, 25. ff. 75v-78r, 26. ff. 78r-80r, 27. ff. 80r-83v, 28. ff. 83v-85v, 

29. ff. 86r-89v, 30. ff. 89v-90r, 31. ff. 90r-96r, 32. ff. 96r-101r, 33. ff. 101r-102r, 34. ff. 102r-

103r, 35. ff. 103r-103v, 36. ff. 103v-104v, 37. ff. 104v-108v, 38. ff. 108v-113r, 39. ff. 113r-

114v, 40. ff. 114v-117r, 41. ff. 117r-118r, 42. ff. 118r-121v a 43. ff. 122r-123r. Notářské 

ověření Michaela Galteriho na f. 121v a 123r je psáno jinou (snad jeho?) rukou, snad o jeho 

vlastnoruční podpis („Mich. notarius“) jde i na f. 91r.  

 
VIII D 36 

střední Evropa (Morava?), XVII2–XVIII in., pap., 236 ff., 29,5 × 19 cm, vazba dobová 

Moderní foliace v pravém horním rohu po deseti provedena tužkou během katalogizace 

(2020). Na ff. 95–171 reklamanty na konci složek, na ff. 198–235 stránkové reklamanty. 

Textové zrcadlo na ff. 3–196 orámováno tužkou, na ff. 200–235 slepou linkou, místy patrné 

vpichy. Ff. 1v–2v, 43r–44v, 75r–77r, 79r–80v, 83r–84v, 93r–95v, 123v, 143r–144v, 152r–

153v, 154v–155v, 173v–174v, 177r–178v, 180r–181v, 183r–184v, 189v–192r, 193v–196v, 

197v, 199v, 235v–236v prázdná.  

Písmo: na rukopise se podílely celkem čtyři písařské ruce, všechny píšící humanistickou 

polokurzivou, v nadpisech na ff. 3r–193r a místy i na ff. 197r–235r majuskule humanistickým 

kresleným písmem. Ruka A: fol. 1r a přípisky passim na ff. 3r–92v; ruka B: ff. 3r–92v; ruka 

C: 96r–193v; ruka D: 197r–235r. Výzdoba: perokresba erbu Orlíků z Lazicka na fol. 1r, 

jednoduchá pletencová viněta na fol. 92v. Celokožená vazba, lepenkové desky, kožený potah 

ze stříkané kůže zdobený slepotiskovým rámem o třech linkách. Šití na šest vazů, lepené 



kapitálky s pergamenovým jádrem a jednoduchým obšíváním světlou a okrovou nití. Vpředu i 

vzadu jeden volný list předsádky. Mezivazní pole hřbetu zdobena ornamentální slepotiskovou 

ražbou, zachovány stopy po zlacení. Do fol. 94 pozůstatky zlacení ořízky. Na přední desce 

zbytky přilepeného papíru, na přední i zadní desce několik bílých skvrn. Drobné ztráty potahu 

desek v rozích, hlavice mírně odtrženy. Prasklá přední vnitřní drážka. Za fol. 153 vložen 

útržek papíru s fragmentem německého textu psaného německou novogotickou kurzivou 19. 

století. Za fol. 163 vložen fragment pravděpodobně francouzského listu, dochovány pouze 

začátky slov na čtyřech řádcích. Za fol. 231 vložen nepopsaný útržek papíru. 

Na hřbetě nalepen papírový štítek s raženým nápisem „P: ORLICK STAMMENHAVS“, ke 

kterému je dvakrát inkoustem připsáno číslo „551“. Na předním přídeští inkoustem „Ex libris 

Caroli Francisci Orlik l. b. de Laziska“ a tužkou inventární záznam antikvariátu Ztichlá klika. 

Na fol. 3r mědirytové heraldické exlibris „Joh. Bap. Gr. Orlick Freih. von Lazischka“. Na 

předním přídeští exlibris KNM se současnou signaturou. Na ff. 2r, 235r černé kruhové razítko 

KNM. Na fol. 235r přírůstkové číslo KNM 4/2019 a KNM2 6102. Do KNM byl rukopis 

zakoupen 5. 4. 2019 z antikvariátu Ztichlá klika a dle sdělení antikváře Jana Placáka byl 

součástí knihovny literárního historika Bedřicha Slavíka (1911–1979). 

1r: „Analogia totius familiae Orlikianę ab atavis abavis et avis usque ad moderna tempora. 

Anno Domini 1653 a Joanne Christophoro Orlik libero baronę Laziska, praelato cathedralis 

ecclesiae Olomucensis canonico, prothonotario apostolico, domino in Sednitz, Leutersdorff, 

serenissimi archiducis Leopoldi episcopi Olomucensis consiliario, decano Mezeritz ad 

Bectwam“ 

Souhrnný titul dvou následujících děl. 

3r–92v: [Jan Kryštof Orlík z Laziska:] „Ad illustres aquilas Orlikianas prosopopoeia“ 

Dějiny původně polského šlechtického rodu Orlíků z Laziska sepsané olomouckým 

kanovníkem a děkanem ve Valašském Meziříčí Janem Kryštofem Orlíkem z Laziska (1616–

1667) pro potomky jeho bratra Stanislava Jeronýma († 1669). Historie počátků rodu v Polsku 

je líčena souhrnně, po přesídlení rodu na Moravu po jednotlivcích. Podrobnější záznamy se 

vztahují především k první polovině 17. století. Nejmladší se váže k roku 1655, v přípiscích 

k roku 1666. Součástí textu jsou i opisy několika k Orlíkům se vážících listin. K rodu i 

zmíněným jednotlivcům viz MAŠEK 2010, s. 40. 

96r–193r: [Jan Kryštof Orlík z Laziska:] „Ad illustres aquilas Orlikianas prosopopoeia“ 

Stejné dílo jako text výše, reflektuje však opravy v něm provedené a je doplněno o elogia na 

bájná polská knížata, skutečné polské panovníky Měška I., Boleslava I., Zikmunda III. Vasu a 

Vladislava IV. Vasu i část jejich příbuzných a hodnostářů (ff. 96v–123r). 

197r–235r: Casimirus Vincentius Chřanowski de Zarebie: „Aetas triplex pervetustae familiae 

liberorum baronum Orlik de Laziska in Bohemia, Polonia et provinciis Austriacis per saecula 

duodecim feliciter producta, nec tam mensibus et annis, quam gloriose et heroice gestis 

distincta in senio etiam aucta dignitate, honore et felicitate vigens, virens, florensque cuius 

illustres memorias etsi non omnes, nec in omnibus, aliquas tamen in quibusdam historicis 

earundem provinciarum observatas, extraxit et in lucem produxit Casimirus Vincentius 

Chřanowski de Zarebie parochus in Zacraw diecesis Wratislaviensis 1710“ 

Dějiny šlechtického rodu Orlíků z Laziska (o rodu viz komentář k ff. 3r–92v). Spis uvozuje 

dedikace olomouckému kanovníkovi Karlu Juliovi Orlíkovi z Laziska (1651–1716) na ff. 

198r–199r. Vlastní výklad je rozdělen na tři věky. První věk rozdělený na osm oddílů 

pojednává o původu rodu v Čechách, přičemž s Orlíky spojuje lokality stejného jména a 

některé jejich držitele (ff. 200r–206v). Druhý věk o deseti oddílech popisuje jejich přesídlení 

do Polska a tamní působení (ff. 207r–217v). Třetí věk se v patnácti oddílech věnuje historii 

Orlíků v zemích Habsburské monarchie (obsahuje i rodokmen moravských Orlíků na ff. 222v–

223v) a jeho součástí je také výčet fundací a zbožných aktivit ve všech zemích jejich 

skutečného i domnělého pobytu (ff. 218r–235r). 



 
X 2277 
SX VIII E 1 
FX XVII/XVIII. ll. 29. 19 x 29 cm, vz. 
TX Vernewerte Appellationsinstruction im Königreich Böheimb de dato 26. Nov. 
1644. 
 
VIII E 2 - Ed. robert, Joan Amos Comenius přeloženo na sign. VI B 11 
 
X 2278 
SX VIII E 3 (4 C 11) 
FX 1577. ll. 51. 20 x 28.5 cm, váz. 
TX Mein, Michael Kecken, Röm. Kays. Maj. etc. Pauschreibers bei dem hkünigl. 
Prager Schlos, Ambtsraidtung. 1577. 
PX Jeho Holzraidtung je v archivě. 
SX – VIII E 3 

TX – Kecken Michael: Prager Schlos Ambts Raidtung. 

1577, ff. 51 

 
X 2279 
SX VIII E 4 (24 G 8, 9) 
FX 1812. str. 234, 317. 22.5 x 27 cm, váz., 2 svaz. 
TX Ludw. Ferd. Ritter von Adelshofen. Wladislavische Landesordnung v. J. 1500 
übersetzt und commentirt. 
 
X 2280 
SX VIII E 5 
FX 1858. ll. 10. 22 x 27 cm, vaz. pův. 
TX Moritz Frey. Schloss und Park zu Czernikowitz. 
PX Autor, sekundář všeobecné nemocnice ve Vídni, dedikuje spisek hr. Fr. Ant. 
Kolovratovi Libštejnskému. Z Kolovratských. 
 
X 2281 
SX VIII E 6 (3 F 19) 
FX 1824. ll. 20. 20.5 x 25 cm, váz. 
TX V. Hanka. Přepis wolfenbüttelského znění václavské legendy Gumpoldovy. 
PX Se snímky miniatur, o nichž A. Matějček v PA 26, 1914, 256 a d. nyní pak A. 
Friedl, Illuminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu 1926. 
 
X 2282 
SX VIII E 6a (3 F 19) 
FX 1837. ll. 21. 20 x 27 cm, sešit. 
TX Přepis Vavřincovy legendy svatováclavské. 
PX Přivázány tři listy, psané o té věci. Srov. Prameny dějin českých I, XVI a Jos. 
Pekař, Wenzels- und Ludmila-Legenden (1906) 18 a d. Dar svatojiřského rektora J. 
E. Krbce 3. VII. 1846. 
SX – VIII E 6a 

TX – Laurentius monachus Cassinensis: Vita sancti Venceslai. 

PX – Viz opis: VIII E 6a. 

SX – VIII E 6a 

TX – Montecassinská legenda o sv. Václavu. 



PX – Viz: Laurentius monachus (opis). 

 
X 2283 
SX VIII E 7 (5 C 28) 
FX ok. 1833. ll. 9, 20. 22 x 27 cm, vaz. pův. 
TX Novinářské projevy vídeňské o projektu akciové společnosti pro obchod rakouský 
hr. Františka Deyma z r. 1827. 
PX Přivázáno k tisku Trauergesänge am Grabe des Philanthropen Fr. Grafen Deym 
(1769-1832), básním to plzeňských profesorů St. Zaupera a Vojt. Sedláčka, k Des 
Patrioten Klage A. Preiningera a k úmrtnímu oznámení. Dar policejního kancelisty A. 
Preiningera 3. VI. 1833 (K 4, 37). 
Preininger A. Nekrolog d. Gfen Fr. Deym. 
Vide: Trauergesänge 
 
X 2284 
SX VIII E 8 (4 C 23) 
FX 1837. ll. 18. 23 x 28 cm, seš. 
TX Joh. Ritter von Rittersberg. Bericht eines Engländers (John Bowring) über 
Palackýs Geschichte der Böhmen und Šafáriks Alterthümer der Slawen. 
PX Aus der Zeitschrift Foreign Quarterly Review übersetzt. Psáno pro Ost und West, 
ale censurou nepřipuštěno. Dar autorův 25. V. 1841. 
SX – VIII E 8 

TX – Palackýs Geschichte. 

PX – Vide: Bericht eines Engländers. 

 
X 2285 
SX VIII E 9 (23 G 6) 
FX 1831. str. 174. 21 x 27 cm, vazba souč. 
TX Přepis kutnohorského ruk. Di perkrecht, di meister Johannes von Gelhausen 
gedeutschet hat. 
PX Pro V. Hanku. O rukopise J. Čelakovský, O právech měst. Brikcího z Licka 19. 
 
X 2286 
SX VIII E 10 
FX 1838. ll. 9. 21.5 x 27.5 cm, seš. 
TX Jos. Kossek. Dankrede im Namen des gesamten Gewerbestandes bei der 
feierlichen Preisvertheilung am 27. Sept. 1837. 
PX S přípisem autora, uměleckého hodináře, ministrovi Kolovratovi. 
 
X 2287 
SX VIII E 11 
FX 1761/63. ll. 9. 18 x 27 cm. 
TX Latinská kronika pavlánského kláštera v Trhové Brtnici 1761/3. 
SX – VIII E 11 

TX – Pirnitzensis conventus. 

PX – Vide: Historia. 

 
X 2288 
SX VIII E 12 (5 D 10) 
FX 1793. ll. 12. 18 x 26.5 cm. 
TX Joh. Babor. Leichenrede auf den seligen Edlen von Monse. 



PX Výtah řeči vyšel v Neuere Abhandlungen der k. böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften II. 1795, XXXII-XL. 
SX – VIII E 12 

TX – Monse. 

PX – Vide: Babor Joh. Ms. 

 
[X 2289] 
[SX VIII E 13] LA 3 J 51 
FX ok. 1867. ll. 20. 20.5 x 25.5 cm. 
TX Fr. Rud. Bezděka. Meine Lebensbeschreibung. 
PX Dar A. Rybičky 21. IV. 1879. 
 
X2290 
SX VIII E 14 
FX XIX.1 ll. 9. 20.5 x 25 cm. 
TX Francouzsky psaný referát o vídeňské premiéře Fr. Grillparzerova Ottokara. 26. 
II. 1825. 
PX O dramatě a jeho osudech A. Kraus, Stará historie česká v něm. literatuře. 
SX – VIII E 14 

TX – Ottocare, sa fortune et sa fin. Tragédie en [ciu]q actes representée le 19. Fevr. 1825. 

ff. 9 

PX – Z pozůstalosti Krtičky z Jaademu. 

 
[X 2291] 
[SX VIII E 15] LA 18 H 40 
FX 1847. ll. 12. 21 x 26 cm. 
TX Joh. Kollár. Abendmahlrede bei der Einweihung der ewang. Kirche in Ofen 1847. 
PX Na l. 9-12: Worte der Trauer und des Trostes am Sarge Fr. Elisabeth Freyin von 
Pronay geb. Ruday. 
 
[X 2292] 
[SX VIII E 16 (4 H 7)] LA 4 C 11 
FX 1778/1800. 20 x 24 cm, 75 a 87 čísel, 2 svaz. 
TX Commercium epistolarum Fort. Durich cum Jos. Dobrowsky. 
PX Vydal A. Patera, Korrespondence Dobrovského I. 1895 v akademické Sbírce 
pramenů k poznání lit. života II, č. 2. Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2293 
SX VIII E 17 (327a 1) 
FX 1819/20. str. 45. 20 x 24.5 cm. 
TX Wenzel Stach. Wie kommt es, dass der H. Dobrowsky seit. d. J. 1766 ... bis zum 
J. 1819, also über ein halbes Saeculum nicht erlernte das böhmische Alphabet für 
die Rechtschreibung richtig beurtheilen? - Dopis z Holomauce od starého veršovce. 
PX Druhý spis, veršovaný, má dodatky (32) a přípisy (Fr. D.) Trnkovi z r. 1820 (25 a 
d.). Vloženo popsání panství Náměště (34-8). 
SX – VIII E 17 

TX – Popsání panství Náměště. 

ff. 3 

TX – Allig. ad: Stach W., Wie kommt es, dass der [H/.] Dobrovský etc. No-2. Ms.  

 
[X 2294] 



[SX VIII E 18] LA R 38 
FX 1836. ll. 16. 21 x 24.5 cm. 
TX Vojt. Sedláček. Slavnostní dvě básně pro plzeňské střelce za návštěvy cís. 
Ferdinanda V. 24. led. 1836. 
PX Česky i německy. 
 
X 2295 
SX VIII E 19 
FX 1830. str. 202. 20 x 26 cm, brož. 
TX L. A. Dlask. Prodromus einer Literaergeschichte Böhmens für die studierende 
Jugend. 
PX Autor, profesor konservatoře, pomýšlel zpracovati F. F. Procházkův 
Commentarius. Dar Ing. G. Storcha z Hrádku 10. XII. 1895. 
 
X 2296 
SX VIII E 20 
FX 1816. str. 347. 19.5 x 25 cm, váz. 
TX Jos. Schiffner, Beschreibung interessanter historischer Gegenstände und 
sonderbaren Begebenheiten im Königreich Böhmen. 
PX Censurovaný autograf. Vyšlo 1816. Zíbrt II 5175. 
 
X 2297 
SX VIII E 21 
FX XVIII.2 ll. 22. 18.5 x 25 cm. 
TX Zlomky z pozůstalosti Jos. Dobrovského. Přeložil V. Flajšhans do češtiny v 
Osvětě 1898, 17-22. 
VX 1-7. Ueber den Cölibat. Ein Gespräch. 
VX 9-12. Proslov k odcházejícím seminaristům. 
VX 13-16. Zlomek výkladu či řeči o zmrtvýchvstání Páně. 
VX 17-21. Ueber den Beruf. Nedokončený náčrtek proslovu, konaného asi rovněž v 
semináři. 
VX 22. Mystik. Výpisky hlavně z Kantovy Kritik der praktischen Vernunft. 
PX Z pozůstalosti. Dobrovský 
 
[X 2298] 
[SX VIII E 22] LA 4 O 75 
FX XIX.2 ll. 137. 20 x 25.5 cm, váz. 
TX Bern. Bolzano. Von dem besten Staate. 
PX Srv. ruk. XVII F 16. Dar Dr. Fr. Daneše z Písku 26. IV. 1897. 
 
[X 2299] 
[SX VIII E 23] LA 4 O 75 
FX XIX.1 ll. 22. 20.5 x 25.5 cm. 
TX B. Bolzano. Etwas aus der Logik. 
PX Zum Privatunterrichte vom Prof. B- B- zusammengestellt. Dar téhož. Daneš 
 
X 2300 
SX VIII E 24 
FX XVIII/XIX. ll. 42. 18.5 x 24 cm. 
TX Jos. Dobrovský. Königliche böhmische Krönungsordnung. 



PX Parafrase Ordo ad coronandum regem Boemorum Karla IV., k jehož přepisu (l. 1-
34) přivázáno. Vzniklo asi z účasti Dobrovského na korunovaci r. 1791, o níž 
překládal úřední projevy (viz slavnostní publikaci Debroisovu). Z pozůstalosti. 
(Dobrovský) 
 
X 2301 
SX VIII E 25 
FX XVIII. ll. 11. 19 x 24.5 cm. 
TX Přepis tisku: Unser Friedrichs ... Offen Ausschreiben z 1619. 
PX Zíbrt IV, 5454. Z Neuberských. 
 
X 2302 
SX VIII E 26 
FX XVIII. ll. 17. 19 x 24.5 cm. 
TX Přepis tisku. Secretissima instructio Gallo-Britanno-Batava z roku 1620. 
PX Zíbrt IV, 5467. Z Neuberských. 
 
[X 2303] 
[SX VIII E 27] LA 17 K 47 
FX XIX.1 ll. 34. 20 x 25.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Tataren und die Stadt Olmütz. 
PZ Výpisky z historiků. Vzadu: Majetek ochotnické jednoty Pokrok Žižkov. 
 
[X 2304] 
[SX VIII E 28] LA 34 M 62 
FX 1835. ll. 18. 20.5 x 26.5 cm. 
TX Carl Winařicky. Uiber die Fortschritte der böhmischen Litteratur vom J. 1831 bis 
1835. 
PX Geschrieben zu Kovaň am 18. Febr. 1835 (pro de Carro-ův Almanach de 
Carlsbad, kdež vyšlo 1835, 212-33). 
 
X 2305 
SX VIII E 29 
FX XIX.1 ll. 61. 25 x 20 cm, váz. 
TX Leop. Hennet. Sämmtliche im Königreiche Böhmen liegende landtaefliche 
Herrschaften und Güter. 
PX Práce deskového úředníka. Věnováno hr. Kolovratovi. Z Neuberských. 
PX Pochází z doby mezi r. 1820-32, neboť autor Leopold Otomar Hennet (1799-
1892) nastoupil službu u zemského soudu, kde byly zemské desky uloženy, teprve r. 
1820. Vedle toho uvádí mezi držiteli panství zákupského (Reichstadt) na f. 42a i 
jiných velkostatků (Napoleona II.) Františka Karla, vév. zákupského (Herzog v. 
Reichstadt), který zemřel r. 1832, takže dílo nutně musilo vzniknout před tímto 
rokem. (T.) 
 
[X 2306] 
[SX VIII E 30] LA varia 
FX 1850. ll. 122. 20 x 26 cm. 
TX Gregor Zeithammer. B. Bolzano. 
PX O životopise, jenž napsán pro Učenou Společnost, M. Červinková, B. Bolzano 
(otisk z Osvěty 1881) 2. 



 
[X 2307] 
[SX VIII E 31] LA 7 G 33 
FX 1823/4. ll. 63. 20 x 26 cm, v obale. 
TX Mich. Jos. Fesl. Denkwürdigkeiten meines öffentlichen Lebens. 
PX Na l. 55-63 dodatek o letech 1825/35. Autograf z pozůstalosti. Přiložen úmrtní list 
B. Bolzana s životopisnými zprávami o něm. Dar Th. Dr. Č. Náhlovského z 
pozůstalosti P. Jos. Řezáče 4. III. 1881. 
 
X 2308 
SX VIII E 32 
FX 1858. d. ll. 153. 18.5 x 22.5 cm v deskách. 
TX Fr. Thomas Bratranek. Erinnerungen aus der Jugendzeit. 
PX S přípisem autorovy sestry Berty a článečkem o něm v d´Elvertově Notizenblatt 
der hist.-stat. Section der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft z 1878. Dar Berty 
Bratránkové 14. XII. 1888. Jan Krejčí? 
 
X 2309 
SX VIII E 33 
FX ok. 1840. ll. 8. 18.5 x 23 cm, seš. 
TX Ant. Vitus Oliva. Mappae illorum locorum, in quibus in vinea domini laboravi. 
PX Dar vlastibořského administrátora Jana Náhlovského 17. VII. 1907. 
SX – VIII E 33 

TX – Libellus continens mappas geographice delineatas illorum locorum, in quibus in vinea domini laboravit 

Antonius Vitus Oliwa presbyter ecclesiasticus Bohemus Strakonicensis, nat. 2/6 1765 ord. 2/1 1791. 

XIX. st., ff. VIII 

 
X 2310 
SX VIII E 34 
FX XIX.1 str. 320, ll. 56. 19 x 23.5 cm, v deskách. 
TX (Jan Jeník z Bratřic). Pamnětihodno ... národu českého se dotýkajících věcí. 
PX První díl Bohemik, necelý. Přiložen rovněž necelý přepis Ordo iudicii terrae (§ 33-
80). Koupeno 7. XI. 1907. 
 
X 2311 
SX VIII E 35 
FX ok. 1800. 80. seš. 19 x 21.5 cm. 
TX Jos. Bartsch. Slovník českých spisovatelův i knih (A-P). 
PX Podrobný popis u JOs. Volfa: Sběratel P. Jos. Bartsch, ČČM 102; 1928; 134. 
(Gr.) 
SX – VIII E 35 

TX – Partsch: Böhmische Literatur. A-P. 

 
X 2312 
SX VIII E 36 
FX ok. 1785. str. 41. 23 x 37.5 cm. 
TX Gel. Dobner. Kritische Untersuchung, ob das Christenthum in Böhmen von dem 
heil. Methud und dessen apostolischen Mitarbeitern nach den Grundsätzen, Lehre 
und Gebraüchen der röm.-lateinischen oder der griechischen Kirche eingeführt 
worden? Zweytens ob dem heil. Methud vom Pabst Johann VIII. das Slavische 
Messlesen geradehin und unumschränckt jemals verbothen worden. 



PX Autograf článku, vyšlého 1785 v Abhandlungen der böhm. Gesellschaft der 
Wissenschaften I Bd. II. Abt. 140 a d. Dar Učené Společnosti 24. V. 1897; stejně 
čísla další až po 51 tohoto pořadí. 
 
X 2313 
SX VIII E 37 
FX 1854. ll. 59. 22 x 35.5 cm. 
TX Ign. J. Hanuš. Verzeichniss sämmtlicher Werke und Abhandlungen der k. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften. 
PX Vyšlo t. r. nákladem Společnosti. 
 
X 2314 
SX VIII E 38 
FX ok. 1785. ll. 16. 23 x 36 cm. 
TX Tob. Gruber. Über die Bereisung eines Landes in Absicht auf physikalische 
Entdeckungen und Verfertigung einer petrographischen Karte. 
PX Vyšlo 1785 v Abhandlungen der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften I. Bd. II. 
Abt. 57 a d. 
 
X 2315 
SX VIII E 39 
FX 1786. ll. 7. 19.5 x 23.5 cm. 
TX Jos. Mayer. Ammerkungen über Aeolen oder Luft ausstossenden Hölen in 
Böhmen. 
PX Vyšlo 1786 tamtéž 213 a d. 
SX – VIII E 39 

TX – Mayer, Jos.: Über die Äolen, od. luftausstossenden Höhlen in Böhmen. 

ff. 7 

PX – Abh. I. fol. II. Bd. 

 
X 2316 
SX VIII E 40 
FX 1786. ll. 7. 15.5 x 20 cm. 
TX Joh. Mayer. Beschreibung einiger seltenen nordischen Pflanzen. 
PX Vyšlo t. r. tamtéž 235 a d. 
SX – VIII E 40 

TX – Mayer, Joh., Dr.: Beschreibung einiger seltenen nordischen Pflanzen. 

ff. 7 

PX – Einsdem: Beschreibung einiger böhmischen noch nicht bekaunten Pflenzen. ff. 9. 

PX – Abh. II. fol. III. Bd. 

 
X 2317 
SX VIII E 41 
FX 1786. ll. 25. 19 x 26 cm. 
TX Joh. Jirásek. Versuch über die Naturgeschichte einiger im Berauner Kreyse 
gelegenen Kameralherschaften. 
PX Vyšlo t. r. tamtéž 60 a d. 
 
X 2318 
SX VIII E 42 



FX 1786. ll. 20. 18.5 x 23 cm. 
TX Mg. Wzl. Richter. Naturgeschichte der Gegend um Reichenberg. 
PX Vydala Učená Společnost 1786 v Drei Abhandlungen über die phys. 
Beschaffenheit einiger Districte von Böhmen. 
Prag u. Dresden 1786 
 
X 2319 
SX VIII E 43 
FX 1786. ll. 14. 22 x 38 cm. 
TX G. Prochaska. Von mephitischen Luftquellen in und bey Karlsbad. 
PX Vyšlo v uv. Abhandlungen 21 a d. 
Abh. I. fol. I. Bd. 2 Abth. 
 
X 2320 
SX VIII E 44 
FX 1786. str. 18. 22 x 37 cm. 
TX G. Dobner. Geschichte Ulrichs, eines noch wenig bekannten Mährisch-
Lundenburgischen Fürstens. 
PX Vyšlo v Abhandlungen der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften t. r. 462 a d. 
 
X 2321 
SX VIII E 45 
FX 1786. ll. 12. 18.5 x 21.5 cm. 
TX Joh. Andr. Scherer. Beobachtungen und Versuche über das pflanzenähnliche 
Wesen in den warmen Carlsbader und Töplitzer Wässern. 
PX Vyšlo t. r. tamtéž 254 a d. 
 
X 2322 
SX VIII E 46 
FX 1784. ll. 14. 19 x 21 cm. 
TX Otto Steinbach von Kranichstein. Über die in Mähren gefundenen Römische und 
Griechische Münzen. 
PX Vyšlo t. r. tamtéž 445 a d. 
 
X 2323 
SX VIII E 47 
FX 1800. str. 19. 18 x 22 cm. 
TX Gottfr. Joh. Dlabačz. Abhandlung von den ... in böhm. Sprache verfassten 
Zeitungen. 
PX Vyšlo 1803 v týchž Abhandlungen III. F. I. Bd. II. Abth. 3. Stück. 
 
X 2324 
SX VIII E 48 
FX 1796. ll. 7. 17 x 20 cm. 
TX Ant. Wondraschek. Beschreibung und chemische Zergliederung des Meer-
Schaumes von Hrubschitz in Mähren. 
PX Vyšlo 1798 tamtéž II. F. 3 Bd. 1. Abt. 55 a d. 
 
X 2325 
SX VIII E 49 



FX 1785. ll. 14. 17 x 21 cm. 
TX Fr. M. Pelzl. Abhandlung über den Ursprung des doppelten Adlers des röm. 
Königs Wenzel. 
PX Vyšlo t. r. tamtéž I. F. I. Bd. 2. Abt. 85 a d. 
SX – VIII E 49 

TX – Pelzel Fr. M.: Über den Ursprung des doppelten Adlers des röm. Königs. Wenzel. 

(Abh. I. fol. I. Bd. 2. Abth.) 

ff. 14 

 
X 2326 
SX VIII E 50 
FX 1802. ll. 21, 6. 22 x 36 cm, 2 sv. 
TX Listy kanovníka Arnolda Učené Společnosti o archeologickém náleze u Lochovic. 
PX Výtah Dobrovského v ruk. VI E 26. 
 
X 2327 
SX VIII E 51 
FX 1786. str. 58. 17 x 38 cm. 
TX Gel. Dobner. Kritische Untersuchung, ob das Christenthum in Böhmen durch 
lateinische Bischofe ... gestiftet worden. 
PX Vyšlo 1786 tamtéž II. Bd. 394 a d. 
 
X 2328 
SX VIII E 52 
FX ok. 1830. ll. 7. 20.5 x 35 cm. 
TX Geschichte des Provinz-Strafhausgebäudes und der Herstellung der (Prager) 
Strafanstalt. 
SX – VIII E 52 

TX – Geschichte des Provinz: Strafhaus gebäudes und der Herstellung der Strafanstalt. 

ff. 7 

 
X 2329 
SX VIII E 53 
FX XVIII.2 ll. 2. 17.5 x 21.5 cm. 
TX Conventus P. P. Capucinorum Moraviae. 
PX Stručňoučká historie 11 konventů. 
 
X 2330 
SX VIII E 54 
FX 1909. ll. 94, 92. 19 x 23 cm, v pouzdře. 
TX Přepis a Jos. Jankův překlad švédského tisku Georg Holyk. Behmisk Klage-Grät 
z r. 1672. 
PX O knize J. Janko v ČČM 1909, 155/7. 
 
X 2331 
SX VIII E 55 
FX 1864. ll. 13. 21.5 x 26 cm. 
TX Moriz Trapp. Denkmale der mährischen Brüder. 
PX O Trappovi M. Hýsek, Lit. Morava 161. 
 
SX VIII E 56 



FX 1806 

TX Opitz: Flora Časlaviensis. 
SX – VIII E 56 

TX – Opiz, Filip Maxmilian: Flora Časlaviensis 

1806 

 

SX VIII E 57 

TX Sammlung der Privilegien des Landes Schlesien. Register. (opis dr. Pinskra) 

Leipzig 1736 
Register I. und II. Theil. 
Opis z knihovny dra. Č. Piseskra, z konce XIX. stol. 
 

SX VIII E 58 

TX Verzeichnis von im botan. Garten... Pflanzen 

 

SX – VIII E 59 

TX – Labor, Josef: Mémoires und andere Denkwärdigkeiten. 

XVII.-XIX. st. 

PX – Obsah: korespondence úřední ze stol. 17. a 18.a 19., akta soudní, paměti o Hořovicích 

apod. 

PX – Na f. 1:"gesammlt Jos. Labor."  

PX – Z knihovny J. Nerudy. 

 

SX – VIII E 60 

TX – Das Haus Lonqueval-Vaux-Buquoy. 

XIX. st., pp. 14 

 

SX VIII E 61 

FX 1776 

TX Zlobitzky: verzeichnis der Bücher. 

 

SX VIII E 62 

FX 1884 

TX Kasimor: Biographie. 

 

SX – VIII E 63 

TX – Geschichte meiner Kaefer-Sammlung. Verfasst im Juni 1896, argänzt zu Weihnacht 

1896. Dr. Ottokar Nickerl. 

Prag 1898, (8)+63+(7) pp. pops.+(81) nepops. 

 

VIII E 64 

Kronika mosteckého gymnasia. 

ll.349; 1795-1841; rukopis počíná brzo po založení piaristického gymnázia, které vzniklo 

r.1791. 

1a A[nn]o 1795. Franz von Ottlilienfeld Port. Im Monate x 13b Magen Eduard, Roessner Jos. 

u. Tittmannn Andreas, 

Most 

Rkp.; pap.; ll.349; 1795 – 1841; 18,5 x 22,5 cm; kurs.; kž. Popsáno jen 13 listů, ostatní 

prázdné. Empirová vazba, v obdélníku na deskách tlačená ornamentální výzdoba. Uprostřed 

rakouský státní znak, na přední desce s nápisem Caes. reg. gymnasium Pontense. Rukopis 



počíná brzo po založení piaristického gymnasia, které vzniklo r. 1791. Z pozůstalosti 

mosteckého piaristy Václava Zachariáše Ressla (zem. 1886). 

Koupeno od Antonína Svěráka v Pardubicích, Švermova ul. 17. března 1950. 

5061/50 

 

VIII E 65 

Dittrich, Joseph : Geschichte des zerstörten Benediktinerklosters in Portosic! Apostolorum. 

Mit einem Anhange über die Geschichte der Herrschaft Postelberg. Verfasst von P.Joseph 

Dittrich, Kaplan zu Postelberg 1824. 

ll.74; 1866; Opis původního rukopisu, doplněn a rozšířen, v psaní pokračoval Adolf Berger.  
2a Postelberg, das in älterer Zeit Porta Apostolorum x 74b scheint es vernechlässigt 
und verödet zu sein. 
Rkp.; pap.; ll.74; 1866; 20,5 x 25 cm; kurs.; pkž.  Autor dějin kláštera D. Josef Dittrich 
narodil se 25. dubna 1794 v Bohosudově, byl vysvěcen 23.srpna 1818 vlasteneckým 
biskupem Hurdálkem a do r. 1814 se připomíná jako kaplan v Postoloprtech. V r. 
1824 se stal ředitelem katolické školy v Lipsku. Byl ve stycích s Dobrovským. Opis 
původního rukopisu sahal na f.55a, kde je také umístěna poznámka „ Diese 
geschichtlichen Notizen sind im jahre 1824 gesammelt worden von Joseph Dittrich, 
vormals Kaplan in Postelberg.“ Opis doplněn a rozhojněn. Na fo.39b abschrift einer 
Beilage s výpisy o úmrtí dvou postoloprtských opatů z let 1210 a 1356. Pochází asi 
z pera Adolfa Bergera, který pokračoval od f.55b, kde je uveden nový název 
Herrschaft Postelberg, v díle o dějinách postoloprtského panství v r.1866 ( srov. f.59a 
). Na titulním listě razítka asi se jménem někd. majitele Josef Bauer. Liter.: Catalogus 
universi cleri diocesani Litomericensis Anno 1824. Srov. též původní rukopis na VIII F 
2.  
Koupeno od Jaroslava Kubce z Prahy XIX - Dejvic, čp.692, dne 22.8.1950 
10833/50 
 

SX VIII E 66 

FX 1625/27 

TX Renes. památník Haugvice z Biskupic. 

Renesanční památník V(áclava) A Haugvice z Biskupis. 
69a Omnia deo volente 
131a W. d. Jüng von Bitlaw m. p. 
Rkp.; pap.; ll 225; 1625-27; 15x18,7 cm; kurs.; kž. Renesanční památník V. A. 
Haugvice z Biskupis, pravděpodobně totožného s Václavem, synem luterána Václava 
Haugvice z Biskupis (+1588), držitele statku Linhartovice a Oldřišov na Opavsku. Na 
f. 2a erb Haugviců z Biskupis, na červeném štítě beraní hlava černá se zlatými rohy 
zatočenými a červeným jazykem vyplazeným. Erb haugvicovský sdružen s erbem 
manželky Václavovy - štít modrý rozdělený příčným stříbrným břevnem, nad i pod 
břevnem po 3 liliích a v klenotu věž. Další doklad vzniku památníku na slezském 
pomezí je zápis Jiřího Jakosithe de Orbowa, na f. 96a Scribebam haec Vratislaviae, 
na f. 70a lat zápis s erbem a Senekovými citacemi, Gabriel Plaweczský de Plawecz, 
1625; na f. 117a Jana Bernardta Pražmy z Bílkova, psaný rovněž ve Vratislavi r. 
1625 a na f. 131a zápis členů rodiny z Bitlowa, psaný v Opavě r. 1627. Jan Bernardt 
Pražma z Bílkova držel statky na Ratibořsku, byl zemským sudím v Opolsku a 
Ratibořsku a byl r. 1655 povýšen do hraběcího stavu. Kresby všech přispěvatelů jsou 
barevně iluminovány (celkem 8), ale nejkrásnější je celostránková iluminace na f. 
130b sv. Jiří zabíjí draka, pak na f. 125a jezdec oblečený v pancéřové brnění na 
vraníku. Všechny ostatní listy památníku jsou prázdné (ne, kromě 70a (viz výše) je 



iluminace s erbem na 78a) Desky tvaru osmiuhelníka jsou zdobeny renesančním 
zlaceným ornamentem s motivy geometrickými i rostlinnými, se středem na přední 
desce renesanční vásou, na zadní ovál s ornamentální výzdobou. Památní má 
zlacenou ořízku, zdobenou ornamentem a zbytky hedvábných stužek, jimiž byl 
svázán. 
Koupeno od Dr. Otakara Kruliše-Randy ze Suchdola 21- června 1950. 
8968/50 
 

SX VIII E 67 

FX 151 

TX Valesius Hispanus: Confutatio errorum Husitarum. 

VIII E 67 
 

c. 1470, pap., I + 70 + I ff. 27 x 19,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: dvě až tři varianty, jimž jsou nejblíže Piccard: Waage VI/377 (1467) a VI/413 

(1470-71), další obdobné typy jsou vesměs datovány do období 1465-1480 a lokalizovány 

převážně do podunajské oblasti. Skladba: 7. V (f. 70). Dvě foliace, obě moderní tužkou. 

Reklamanty na konci složek. Psáno v zrcadle 18,5 x 10 cm, 24 řádek na stránce. Folia 11 a 20 

uvolněna z vazby. 

Písmo: A ff. 1-70 humanistica 2. poloviny 15. století. Rubrikace, vynechán prostor pro 

iniciály, které však nebyly provedeny. Vazba: lepenkové desky, asi z 18. století. Hřbet 

zdobený zlaceným ornamentem a zlaceným titulem na červeném podkladě, předsádky mladší. 

Na předním přídeští zápis tužkou Valesius Hispanus, fol. 25 815 a nalepený výstřižek 

z neznámého tištěného katalogu se stručnou dvouřádkovou charakteristikou rukopisu. Na 

hřbetě zlacený titul Val. Hisp. Contr. Hussit. Ms. XV. S., rovněž na f. 1r titul Valesii Hisp. 

contr. Hussit. M. S. XV. sec. Na hřbetě dva papírové štítky se signaturami 3030 a 667. Na 

přední předsádce razítko, na němž je stojící jednoocasý lev, pod ním je nečitelný text a 

signatura 3030. Na spodním okraji f. 1r signatury (cheltenhamská) Philipps MS 3030 a 

současná VIII E 67, na horním zápis 18. století Coll(egii) Agen. Soc(ietatis) Iesu cat(alogo) 

insc(riptus).  

Na straně verso zadní předsádky přírůstkové číslo KNM K 5959/51. Rukopis byl získán koupí 

od dr. Otty Reimana 20. 9. 1951. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 120, č. 12. 

 

1r-70v Valesii Hispani tractatus contra errores hussitarum cum epistola ad papam 

Eugenium IV. 

1r-2r Exordium 

Confutatio errorum hussitarum Valesii Hispani ad Eugenium IIIIm et primo exordium 

foeliciter incipit. Summus ille artifex noster parens deus beatissime pontifex hominem ex 

animo et corpore fingens sensum illi ac rationem eo praestitit ... x ... qui hominibus prae 

caeteris animantibus iuditium et intelligentiam concessit, cui et tibi sit perpetua laus et gloria. 

2r-70r Textus 

Principibus, civitatibus imperialibus populisque Germaniae et universis Christi 

fidelibus. Nuper ex quibusdam Bohemorum ducibus heresiarchis ad vos principes, civitates 

caeterosque populos Germaniae christianissimos nephandae litterae ac pestiferae (f. 2v) 

missae asseruntur ... x ... Converso pia mater ecclesia glorietur, cuius intercaedentibus 

precibus superna maiestas sui regni te si haec perfeceris et nos semper participes efficere 

dignetur. Amen. Finis. 



Obsah je rozdělen do menších kapitol, z nichž čtyři jsou věnovány „hussitas non esse audiendos quatuor probatur 

rationibus“ (ff. 5v-10r), dále pak následují odpovědi na devatenáct jednotlivě číslovaných článků („responsio ad 

articulos contra epyscopos et sacerdotes singulariter obiectos“, ff. 10v-61r), poslední tři jsou uvedeny „qui 

primus-tercius in ordine ipsorum est“ (ff. 46r-61r, jedná se o tři z pražských artikulů). Následuje „conclusio 

praecedentium innuens hereticorum destructionem esse licitam“ (ff. 61r-62v) a výzvy ke knížatům a lidu 

„Germaniae“, aby tyto heretiky zničili zbraněmi (ff. 62v-66v) resp. Čechům, aby se vrátili k jednotě církve a 

vzdali se svých bludů (ff. 66v-70r). 

70r-70v: Epistola Valesii Hispani ad Eugenium IV. 

Epystola eiusdem ad Eugenium papam quartum. Haec est mea, pater beatissime, contra 

detestabilem hussitarum perfidiam sententia ... x ... et pro arbitrio corrigat ad eius gloriam et 

illius laudem, cui est regnum a seculis et nunc et futurum erit et caetera. Deo gratias. 

 

Confutatio errorum Hussitarum Valesii Hispani ad Eugenium IIIIm et primo escordium 

foeliciter incipit. 

1a Summus ille artifes noster parens deus x 70b e[t] futur[um] erit e[t] caetera. Deo gratias. 

Rkp.; pap.; ll.70; XV1; 20,5 x 27,5 cm; hum. minuskula; kž. Úhledný rukopis psán 

humanistickou minuskulou. Iluminátorům ponechána prázdná místa pro barevné iniciály, 

které však nebyly provedeny. Na úvodním listě poznámka nahoře Coll. Agen. Soc. Jesu lat. 

insc. ukazuje, že rukopis býval majetkem jesuitské koleje v Agen ve Francii. Níže poznámka 

Phillips Ms 3030 a název rukopisu “Valesii Hisp. contr. Hussit. MS. XV. sec. Číslo 3030s 

jednoocasým lvem a nezřetelným nápisem též obalovém listu. Na přídeští vlepen popis rkp. z 

neznámého staršího katalogu. Vazba pozdně barokní z konce XVIII stol. se stylisovanými 

vázami na hřbetě. 

Confutatio je zřejmě odpověď na táborský manifest z r. 1430, který se obracel na veřejné 

mínění katolické ciziny, když bylo zmařeno slyšení a hádání s představiteli katolických 

universit a učeného světa. Manifest, který se rozšířil takřka po celé Evropě, vykládal totiž 

nejen čtyři artikuly, ale i další zásady a novoty táborské, zvláště, pokud zamezovaly nádheře a 

bohatství kněžstva, jež pohoršovaly i Němce. Autor odpovědi věnuje svůj spis papeži 

Eugenovi IV. Konstatuje, že zhoubným učením Husitů jest církev v Německu téměř zničena: 

„Říše je naplněna požáry a zkázou, stěží se kdo nalezne, kdo se odváží přiznat k své kněžské 

hodnosti. Kdo to učiní, je vydán obecnému posměchu a veřejným útokům. Nikdo se 

neidvažuje postaviti se Husitům na odpor, ať slovy, pérem či zbraní.“ Na to se obrací ke 

knížatům, městům, celému německému národu i všem věřícím, přičemž navazuje právě na 

táborský manifest adresovaný knížatům, městům a německému národu. (Nuper esc 

quibusdam Bohemorum ducibus heresiarchis ad vos principes, civitates, caeterosque populos 

germaniae christianissimos nephandae litterae ac pestiferae missae). Pisatel se staví proti 

tomu, aby husitským Čechům bylo poskytnuto veřejné slyšení, v němž by mohli v disputaci 

obou stran obhájiti své stanovisko, a vyvrací jednotlivé body manifestu. Závěrem se opět 

obrací k papeži Eugenovi IV. a podrobuje se jeho úsudku, uzná-li, že někde spis potřebuje 

opravy. Tím jest dáno, že spis byl napsán brzy po volbě Eugena IV. papežem (zvolen 5. 

března 1431). O koncilu se rukopis nezmiňuje, naopak vybízí knížata a města německá, aby 

se chopila zbraní a potřela kacíře. Zřejmě autor neví ještě nic o porážce německých křižáků u 

Domažlic 14. srpna 1431. Pisatel není pod tímto jménem jinak znám. Poněvadž to byl, podle 

jména soudě, nějaký Španěl, mohl by být totožný s Dr. Ondřejem z Escobaru, biskupem 

megarským, který od r. 1428 působil u římské kurie jako penitenciář a pak se odebral na 

koncil basilejský. Pro jeho autorství mluví i ta okolnost, že již jednou před tím vystoupil 

polemicky proti Husitům. 

Rukopis byl koupen od Dr. Otty Reimana z Prahy II, Václavská ul. 14, 20. září 1951. 

5959/51 

 

VIII E 68 



Dialogus Inter discipulos mediae, infimae et primae latinae classis Gramatices. Pro me 

Josepho Ziegler mediae Grammatices studioso. Chrudimii Die XXVIIIva Aprilis 1796. 

ll.26; 1796; Dialogus na fol.2a-13b formou rozmluvy mezi studenty, Petulantiem a učitelem 

hájí význam studia klasických jazyků. Totéž téma je pak zpracováno na fol.14a-25a, pak na 

f.25B-26a jsou překlady různých německých vět do latiny; rukopis pochází z ruky Josefa 

Liboslava Zieglera. 

2a Vetus nec ignotum eruditis prasentis dialogi x 26a nuncium mittere novi libri 
memineris. 
Rkp.; pap.; ll.26; 1796; 16,8 x 21 cm; lat., kurs.; pkž. Dialogus na fol.2a-13b formou 
rozmluvy mezi studenty, Petulantiem a učitelem hájí význam studia klasických 
jazyků. Totéž téma je pak zpracováno na fol.14a-25a, pak na f.25B-26a jsou 
překlady různých německých vět do latiny, Rukopis vyšel z rukou pozdějšího 
obrozeneckého spisovatele a chrudimského děkana Josefa Liboslava Zieglera ( 1782 
- 1846 ), který od r.1792 žil se svou ovdovělou matkou v Chrudimi. Tam právě 
přičiněním exkapucína P.Donulusa Kory absolvoval soukromě dvě první třídy 
grammatické, z kteréžto doby pochází náš rukopis. Rukopis byl dražen v aukci 
Sběratelského salonu, jak ukazuje štítek na fol.1 s číslem 1444. 
Z pozůstalosti Karla Procházky v Břevnově, Na zástřelu 29, 2.12.1952. 
K 617-52 
 
 

SX VIII E 69 

FX 1852/66 

TX Památník rodiny Obstovy. 

2a 1. Jänner. Die Freude sie schwindet 
364a Das sind die Narren Rückert. 
Rkp.; pap.; ll. 369; 1852/1866; 19,5 x 25 cm; lat., kurs. pkž. 
Památník rodiny Obstovy, které od r. 1809-1886 patřil velkostattek Střelské Hoštice u 
Horažďovic, Střela u Strakonic, Olšov u Sušice a Zuklín u Kašp. Hor. Podle zápisů 
byl památník především majetkem choti Dr. Gutava Obsta, zemského poslance, 
Jany, roz. Hasnerovy z Arthy, sestry rakouského ministra vyučování Leopolda ryt. 
Hasnera a profesora lékařské fakulty pražské university Josefa Hasnera. Památník 
byl sestaven zvláštním, neobvyklým způsobem, že na jeho jednotlivé listy jsou 
vepsány ke všem dnům celého roku od 1. ledna do 31. prosince citovány 
z německých, francouzských a anglických básníků a spisovatelů. Pod ně měli se 
podpisovati hosté, kteří navštěvovali rodinu Obstovu. Podpisy jsou datovány většinou 
na hlavním sídle rodiny v sřelských Hošticích, některé na Olšově a jiné v Praze, kde 
pobývala Obstova rodina v zimě. Návštěvníci byly z kruhů z Prácheňska i jiných 
příležitostných návštěvníků, mezi nimi známého českoněmeckého básníka Alfreda 
Meissnera na f. 287a, vlasteneckého českobudějovického biskupa Jana Val. Jirsítra 
Leopolda Hasnera (např. f. 76a), pozd. místodržitele moravskoslezského a českého 
hr. Ant. Forgáche na f. 209a a jediný český zápis pozd. zemského poslance Dr. 
Václava Kotalíka z Písku na f. 130a. Zápisy některých důstojníků jsou doplněny 
kresbami, hlavně koní a jezdců, někdy velmi zdařilými. Památník byl vázán do 
černého plátna a opatřen zlatou ořízkou. Desky nás již při získání rukopisu nedošly. 
Památník přešel r. 1886 z majetku rodiny Obstovy do rukou Jana Viktora Mayera, 
držitele Tažovic. Jeho syn Dr. Alfred Maria Mayer držel jej ještě r. 1930. Srov. lit.: 
Alfred Maria Mayer, Památník rodiny Obstovy. Písek 1930. (sign. 85 VII 294). 
Koupí v ant. Kniha A 4 v Praze I, Karlova 2, dne 8. října 1954.  
3495/54. 



 

VIII E 70  

Kitlitz z Ehrenbergu, Karel Josef : Systematis Status publici et cameralis Erster - zweiter 

Band. 

I. Band. 2a An den Hochgeneigten Lesser. Nachdeme die x 267b unter denen Regalien 

begriefen ist. 

II. Band: 2a Sectio XVI. Von Bergwercken und Nützen x 211a gemohmen. Ao. 1743: et 1746 

desgleichen. 

Rkp.; pap.; ff.267, 211; 1748; 29 x 42,2 cm; kurs.; t. I. díl od fol. 7b má původní stránkování 

od 1 do 519, druhý od fol. 2a stránkování od 520 – 938. Na obalovém listě II. dílu tužkou 

znak království Českého a s druhé strany obalového listu vlepen list s vyobrazením českých 

mincí. Pod titulem pozdější přípisek „O rukopise tomto praví Schaller ve své „Topografie 

Prags“, že se tři svazky v arcibyskupské knihovně pražské nalézají a udává co spisovatele 

Karla Josefa Kitlice, viz Schallers Topographie von Prag, I. Band, pag. 485.“ Dílo známého 

statistika a genealoga Karla Josefa Kitlitze (zem. 1753), obsahující bohatý materiál k 

ústavním dějinám českým. O době vzniku r. 1748 srovn. zprávy v textu Bd. I, fol. 7b, Bd. II, 

fol. 186a, 190a. 

Koupí v ant. Kniha A 4 v Praze I., Karlova 2, dne 10. října 1955. 

7255/55, 7256/55 

 
X 2332 
SX VIII F 1 (3 J 2, 638) 
FX XVIII. str. 578. 19.5 x 24 cm. 
TX Lista derer Gütter, welche wegen der Rebellion in Böhmen 1618/20 hernacher 
confisciret worden. 
SX – VIII F 1 

TX – Lista der nach der Rebellion 1618 bis 1620 in böhmen confiscirten Güter. 

[chart.] sec. XVIII. 

PX – Sehr muständlich. 

 
X 2333 
SX VIII F 2 (3 H 35) 
FX 1824. ll. 72. 20 x 24.5 cm, seš. 
TX Jos. Ditrich. Geschichte des Benedictiner Klosters in Porta Apostolorum mit 
einem Anhange über die Geschichte der Herrschaft Postelberg. 1824. 
PX S přípisem J. Dobrovského. Dar autora, katechety v Lipsku, 18. VII. 1825. 
SX – VIII F 2 

TX – Porta Apostolorum, Bened.-Kloster. 

PX – Vide: Geschichte. 

SX – VIII F 2 

TX – Postoloprty. 

PX – Vide: Porta apostolorum, Bened.-Kloster. Vide: Geschichte. 

 
X 2334 
SX VIII F 3 (23 H 20-1, 812/3) 
FX XVIII.2 ll. 370. 18 x 23 cm, vaz. pův., 2 svaz. 
TX Register zu Landtagen 1306/1775. (I. 1306-1620, II. 1627-1775) 
PX Odlišný od Rieggerova výtahu v Materialien zur Statistik X/XI. 
 
X 2335 
SX VIII F 4 



FX 1839. ll. 12. 19 x 24.5 cm, seš. 
TX Jak. Fr. Iwan. Kurze Geschichte des Benediktinerklosters zu Kladrau. 
 
X 2336 
SX VIII F 5 
FX 1824. str. 88. 20 x 23.5 cm. 
TX Fr. Wenzel Berthold. Kurzgefasste Beschreibung der Prager Metropolitankirche 
zu St. Veit. 
PX Kaplan svvítský napsla spisek 1814 a doplnil 1824. 
 
X 2337 
SX VIII F 6 (4 E 18) 
TX XVIII.2 ll. 178. 18 x 23.5 cm, váz. 
TX Výpisky z morálních týdenníků z let 1775-85. 
PX K tomu přepis brožurky Chatolische Betrachtungen über das Circular Schreiben 
des Herrřn von Hay, Bischofs zu Königgrätz, über die Toleranz (1781) na i. 114/26 a 
trialogu Die Theilung von Pohlen. Die redenden Personen: Kays. Königin von 
Ungarn, Kayserin von Russland, König von Preussen (l. 136/78). 
 
X 2338 
SX VIII F 7 (4 C 32) 
FX 1789. ll. 507. 19 x 24 cm, váz. 
TX Přepis rajhradského ruk. M. Biskupcova Chronicon sacerdotum Taboritarum pro 
J. Dobrovského. 
PX Odsud vydal kroniku C. Höfler v Geschichtschreiber der husit. Bewegung II. Z 
pozůstalosti Dobrovského. 
SX – VIII F 7 

TX – Likawecz, Jon. de & Pelhřimow, Nicol. de: Cronica causam Sacerdotum Thaborien. 

sium continens & Magistrorum Pragensium ejusdem impugnationis. 

PX – Ms hart. (Copia). 

SX – VIII F 7 

TX – Mikuláš z Pelhřimova: Cronica causam Sacerdotum [H]aboriensium continens et 

magistrorum Pragensium ejusdem impugnationes. 

FX – 19x24 cm. 

1789, ff. 508, lat. 

PX – 1a: Cum igitur ptimitiva et orientalis Ecclesia  x  506b: Confer Cochlaeum Hist. Hussit. 

Lib. 6., pag. 232. 

PX – Na f. 507a doplněk o Janovi Železném, bisk. Litomyšlském. O původu přepisu na f. 

506b Curavi describi e Cod. Ms. Rayhradii in Moravia servato circa an. 1789 in Seminario 

generali Hradišštii ad Olomucuim. 

Jos. Dobrowsky. Podle F.M. Bartoše vydal odtud kroniku C. Höfler v Geschichteschreiber der 

husit. Bewegung II. 

PX – Z pozůstalosti Dobrovského. 

 
X 2339 
SX VIII F 8 (3 J 3) 
FX XVIII.2 ll. 612. 18 x 22.5 cm, váz. 
TX Andr. Jakob Vogdt. Beschreibung der böhmischen Unruhe nach dem Todt 
Kaysers Caroli VI. (1740/45, 1756/63). 



PX Vloženy dokumenty, napřed Computus cassae parochorum a 1. Jan./30. Sept. 
1772. Jeť autorem konsistorní kursor pražský. Otiskl E. Šebesta v Union 1907 č. 335 
1910 č. 217. Dar J. L. Zieglera 21. VIII 1833. 
 
X 2340 
SX VIII F 9 
FX XVIII/XIX. ll. 200. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Einleitung zur Känntnuss der Erzherzoglich-Österreichischen Erb-Königreichen, 
Länder und Städte zum Unterricht S. K. Hoheit des Cron-Prinzen und Erzherzog 
Josephi verfasset. 
PX Vyd. Riegger v Materialen zur Statistik von Böhmen VIII, 5-52, XII, 131-191 (l. 
157, dále zcela jinak). Dar praž. učitele Prokopa Rösslera 15. V. 1833. 
 
X 2341 
SX VIII F 10 
FX XIX.1 ll. 85. 18.5 x 23 cm. 
TX Florenz Warty, Piarist. Historische Denkwürdigkeiten für das Königreich Böhmen 
... nach den Jahrestagen gesammlet. 
PX Dar autorův 15. V. 1826. 
 
X 2342 
SX VIII F 11 (3 H 6, 603) 
FX 1823. str. 107, 118. 19 x 23 cm, váz., 2 sv. 
TX (Georg Norb. Schnabel). Geschichte der juridischen Fakultät im ersten 
Jahrhundert der Karl-Ferdinandeischen Universität. 
PX Značně přepracováno vyšlo 1827 jako I. díl jeho Geschichte der juridischen 
Fakultät. Dar autorův 3. III. 1825. 
 
X 2343 
SX VIII F 12 
FX ok. 1825. str. 370. 18.5 x 23.5 cm, brož. 
TX P. Jos. Schön. Gedächtnissfeier der vor zwei Jahrenhundert in Böhmen 
vorgefallenen Trauerscenen. 
PX Historické básně s výkladem. Výtah u Jeníka z Bratřic (ČČM 1897, 313). Dar 
autora 28. IX. 1819. 
Rkp. pap., str. 370, c. 1819, 18,5 x 23,5 cm. Got kurz.; brož. Vlastenecké básné s výkladem. Výtah v II. dílu 

Bohemik Jeníka z Bratřic na sign. IV G 13 (ČČM 71 roč. 1897, str. 313).  
 
X 2344 
SX VIII F 13 (4 G 9) 
FX 1811. 1819. str. 148. ll. 22, 23. 18 x 22.5 cm, váz. 
TX Jos. Dobrovský. Kritische Versuche, die ältere böhmische Geschichte von 
späteren Erdichtungen zu reinigen III. 1819. - Fr. Tomsa. Grössere čechische 
Orthographie 1811. - Týž. Von den Vorzügen der böhmischen Sprache. 1812. 
PX Censurované a vydané autografy. Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2345 
SX VIII F 14 (5 H 28) 
FX XVIII/XIX. ll. 51. 18.5 x 23 cm., váz. 
TX (Joh. Ferd. Opiz). Vom Zollregal. 
PX Přivázány drobné články z Polygraphische Ephemeriden (l. 29/51). 



SX – VIII F 14 

TX – Opiz J.: Vom Zollregal. 

 
X 2346 
SX VIII F 15 
FX ok. 1817. str. 54. 18.5 x 22 cm. 
TX (J. A. Dundr). Vollständiger Umriss über den Stand der Geistlichkeit in Böhmen. 
 
X 2347 
SX VIII F 16 
FX 1767/8. str. 315. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX J. F. Opiz. Der Philosoph ohne Zwang an den Liebhaber der Wahrheit. 
PX Obsah u Krause m. uv. 46/7. 
SX – VIII F 16 

TX – Opitz J.F.: Der Philosoph ohne Zwang an den Liebhaber der Wahrheit.  

1767, pp. 261 

PX – Allig.: Ejnsdem: Herrn Westurs Tagesbuch. 1768, pp. 54. 

SX – VIII F 16 

TX – Opiz J.F.: Herrn Westurs Tagebuch. 

1768, pp. 54 

PX – Allig. ad: Ejnsdem: Der Philisoph ohne Zwang. 1767, pp. 261. 

 
X 2348 
SX VIII F 17 (4 F 19) 
FX XVII.2 18 x 22 cm, vaz. pův. 
TX Joh. Hayden S. J. Collectanea (theologica et historica). 
PX O autorovi Pelzel, Gelehrte u. Schriftsteller aus d. Orden der Jesuiten 231. Dar J. 
L. Zieglera. 
 
X 2349 
SX VIII F 18 
FX XVIII.2 ll. 30. 18.5 x 22 cm. 
TX Verzeichniss der Räthe bei der löbl. Academ. Gerichts-Instantz der k. k. Carolo-
Ferdin. Universität zu Prag 1741/79. 
 
X 2350 
SX VIII F 19 
FX 1837. ll. 28. 18 x 22.5 cm. 
TX J. A. (Dundr). Statistischer Nachklang in Böhmen über die Folgen des Krieges 
und Friedens. 
PX Česky v ruk III D 32. 
SX – VIII F 19 

TX – Statistischer Nachklang in Böhmen über die [.]olgen des Kriegs u. Friedens. 

1837 

PX – Add: Tabellen A, B, C u. D. 

 
X 2351 
SX VIII F 20 
FX XIX.1 ll. 9. 18 x 22.5 cm. 
TX Ad. Schmiedl. Karlstein. 
PX Aus der Zeitschrift Panorama der öst. Monarchie 1838. 
 



X 2352 
SX VIII F 21 
FX XIX.2 ll. 74. 18 x 22 cm. 
TX Přepis tisku: J. A. Comenius, Janua rerum z r. 1681. 
PX Zíbrt - Volf V, 19 170/1. 
 
X 2353 
SX VIII F 22 
FX XVIII. ll. 28. 18 x 22.5 cm. 
TX C. k. nařízení o Židech v Čechách z let 1724/7. 
 
X 2354 
SX VIII F 23 
FX XVII. ll. 69. 16 x 21 cm. 
TX J. A. Komenský. Sborník listů. 
PX Složka přepisů vydání A. Paterova č. III-XXII, pak epistolarum apographa a. 1641 
ad 1646 (výčet v úvodě Paterově V/VI) a sešit přepisů z let 1648/50 (výčet t. VI.). Vše 
ve sbírce Paterově, vyd. v Rozpravách III. třídy České Akademie I. 2 (1892). 
 
X 2355 
SX VIII F 24 
FX XIX.1 ll. 94. 17.5 x 22 cm. 
TX Jos. Ant. Rögl (?). Handbuch der älteren und neuen Berggesetzen, in wie weit sie 
... für heute noch anwendbar sind. 
 
X 2356 
SX VIII F 25 
FX XIV/XV. ll. 199. 15 x 21 cm, váz. 
TX Klášterní sborník. 
VX 1-53. Latinské pojednání o kalendáři. Jam prima dies ... Mensis Januari habet x s. 
Zebaldi ... reliquias Karolus IV. ... donavit ecclesie sue Pragensi. 
VX 54-149'. Regula canonicorum sancte et iuste vivendi ac sanctorum exempla 
patrum imitandi. Dum in nomine s. et individue x mirabilia per nos operatur, qui vivit 
... 
VX 150-62. Tractatus mag. Rikhardi (a s. Victore) super canonem. In virtute s. crucis 
x vero est differencia. 
VX 162-95. Tractatus de penitencia mag. Odonis. Penitenciam agite ... Legitur in 
Ecclesiastico x perpetuo regnabunt, quod nobis ... 
VX 195'-9'. Výpisky z pasionálu a náčrtky kázání. 
 
X 2357 
SX VIII F 26 
FX ok. 1680. ll. 50. 16.5 x 21.5 cm. 
TX Epistolarium Christ. Vlad. Nigrini. 
PX Z části vydal A. Patera v Korespondenci Komenského (úv. VII) a Jan Kvačala v 
Korrespondenci Komenského II. (srv. úvod VIII/IX), paběrky pak i Beisswänger v 
Jahrbuch der Gesellschaft f. Gesch. des Protestantismus in Österreich (výpočet St. 
Součka v ČMM 1915, 390). 
SX – VIII F 26 

TX – Epistolarium Christ. Vlad. Nigrini. 



FX – 5x16,5 cm. 

ok. 1680, ff. 50 

PX – Z části vydal A. Patera v Korespondenci Komenského (úv. str. VII) a Jan Kvačala 

v Korespondenci omenského II (srv. úv. str. VIII-IX). 

 
X 2358 
SX VIII F 27 
FX ok. 1670. ll. 49. 16.5 x 21.5 cm. 
TX (Pavel Veterin). Manuductio in revelationum Nic. Drabicii considerationem 
quadripartitam per quaestiones succineta. 
PX Obsah Zíbrt-Volf V, 2126ř. Z procesních akt Drabíkových. 
SX – VIII F 27 

TX – Manuductio in revelationum Nicolai Drabicii considerationem quadripartitam per 

quaestiones succinda. 

saec. XVII.  

 
X 2359 
SX VIII F 28 
FX ok. 1770. ll. 240. 16 x 20 cm, váz. 
TX F. J. Opiz. Louise. 
PX Obsah u Krause 45. 
SX – VIII F 28 

TX – Opitz J.F.: Lo[u]i∫e oder Beiträge zur Ge∫chichte meines Herzens. 

 
X 2360 
SX VIII F 29 
FX XVI/XVII. ll. 12. 17.5 x 21.5 cm. 
TX Zlomek II. knihy díla J. Lasicia De origine et rebus Fratrum Bohemorum. 
PX O poměru k jiným textům Lasiciovy práce F. Hrejsa ČČM 1916, 352 p. 
SX – VIII F 29 

TX – Lasický: Fragmentum historiae fratrum a Lasitio. 

XVI/XVII st., pp. 24 

VX – Inc.: lib 2 .... omissum a limidis scriptoribus. 

 
X 2361 
SX VIII F 30 
FX XVII/XVIII. ll. 18. 17 x 22 cm. 
TX Sborník přepisů publicistiky českého povstání. 
PX Pravděpodobně předloha ruk. VI F 59 l. 1-20', pořízená z knihovny sv. Kříže 
Většího podle dovětku křižovníka Th. Dr. Bened. Pretlika z 4. XI. 1752. Ze sbírky 
arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 2362 
SX VIII F 31 (3 H 34, ad 630) 
FX ok. 1728. ll. 9. 18 x 21.5 cm. 
TX Catalogus fratrum eremitarum ord. s. Augustini provinciae Bohemicae. 
PX Na 1. 1: ad usum P. Adeodati Mentzel. 
 
X 2363 
SX VIII F 32 
FX XIX.2 ll. 24. 17 x 21 cm. 



TX (J. F. Zoubek). Výpisky z Komenského Via lucis a j. 
 
X 2364 
SX VIII F 33 
FX 1671. ll. 8. 16.5 x 21 cm. 
TX Výtah z proroctví Mik. Drabíka pro soud bratislavský. 
PX Tak se domnívá J. Kvačala v Korrespondenci Komenského II, úv. X/XI, kdež i 
popis sepsání. 
 
X 2365 
SX VIII F 34 
FX XVII/XVIII. ll. 29. 16 x 20 cm. 
TX Der Böhmische Blassbalg so vermutlich von einem auss der Zundelhansen 
Societet zu Molthaymb zusammen geflickt worden. 
PX Leták z 1. pol. 20tých let XVII. stol., původně vyšlý holandsky. 
 
X 2366 
SX VIII F 35 
FX 1807. ll. 8. 13.5 x 21 cm. 
TX Wenzel Aloys Ströcker. Meine Reise während der Vacanszeit 1807. 
PX Píše theolog 4. ročníku. 
 
X 2367 
SX VIII F 36 
FX 1660. ll. 4. 16 x 20.5 cm. 
TX Propositiones in convocatione seu conventu 13. Aug. 1660 exhibendae. 
PX Předlohy konvokace bratrské o zjeveních Drabíkových, poslané velkopolskému 
superintendentovi Janu Bythnerovi. Srv. Kvačala, Korrespondence Komenského II., 
úv. XII. Z Drabíkových. 
 
X 2368 
SX VIII F 37 
FX 1666-71. ll. 27. 16 x 20.5 cm. 
TX Sborník traktátů Pavla Veterýna proti Mik. Drabíkovi. 
VX I. 1-12. Inscriptio testamenti, quod ego, Paulus Vetterinus Boleslaviensis, 
subpraesens incola Puchoviensis, conscripsi auguri ... Nic. Drabicio Strazniceno ex 
rationibus in eodem testamento attactis. Apr. 19. a. d. 1662. ... Siquidem primum 
(testamentum) combussit in Rovna ... Z r. 1670. 
VX 13-19. Forma confessionis peccatorum Nic. Drabicii Strazniceni ... chartae 
commissa a. 1666 Febr. 17. Formule, zjevená ve snách Veterinovi, aby ji poslal 
Drabíkovi. 
VX 20-23. Testimonia ficti d. prophetae N. Drabicii ... qui sint figmentorum illius 
adversarii ... excerpta ex postrema editione figmentotorum eius, expressorum a. 
1665. 
VX II. 24-27. P. Veterýna Dar zeleného čtvrtku proroku ... M. Drabíkovi ... poslaný d. 
25. Mart. l. P. 1671. 
PX Asi soudní akta bratislavského procesu Drabíkova. Srv. J. Kvačala, 
Korrespondence Komenského II, úv. XI/XII; Zíbrt-Volf V, 21259. Z Drabíkových. 
 
X 2369 



SX VIII F 38 (4 F 35) 
FX ok. 1417. str. 348. 15.5 x 21 cm, vaz. st. se sponou. 
TX (Petr z Mladoňovic). Spůsob concili Konstantského. 
VX 1-8. Deposiciones testium contra M. J. Husa a. d. 1414. Palacký, Documenta J. 
Hus (1869) 174-85. 
VX 8-12. A. d. 1409 articuli. Tamtéž 164-9. 
VX 12-5. Articulacio Michaelis de Causis. t. 169-74. 
VX 15-160. Zpráva Petra z Maldoňovic o Husově procese v Kostnici v konečné 
úpravě s mnoha vloženými dokumenty, zejména listy Husovými. t. 237/324. Nově 
vydává V. Novotný v Pramenech dějin čes. IX. VIII 1932, listy pak vydal 1920 v díle 
M. J. Husi Korespondence a dokumenty . Srov. úvod XXV. a d. 
VX 160-8. (Hus). Libri hereticorum sunt legendi x non est hereticus habendus. Opp. I, 
102-4'. 
VX 168-79.. (Hus. De sufficientia legis Christi). t. 44'-8. 
VX 180-98. Responsiones ad articulos M. Johannis. Documenta 204-224. 
VX 198-204. Ordo procedendi. t. 188-94, Novotný, Husova korespondence 225 a d. 
VX 204-5. Copia littere, quam Sbinco aepus ... debuit pape Johanni XXIII. destinare. 
Stížnost králi t. 441-7. 
VX 206-8. Sentencia contra M. J. Hus per concilium. Hardt, Conc. Constantiense IV, 
435-8. 
VX 208-11. Kázání biskupa lodského Jakuba 6. červce 1415. t. III, 1-5. 
VX 211. Racio pro condempnacione. Quare rev. pater, quia ducenta milia flor. ex 
parte concilii sacrosancti tibi pro munere contulimus, propter quod sis nostri sollicitus, 
pro quo instamus, decernes et determines ad finem. 
VX 211-4. Koncil do Prahy 26. VII. 1415. Doc. 568-74. 
VX 214-5. Proposiciones communitatis Pragensis coram consulibus (1415) t. 604-6. 
VX 216-20. Koncilní dekret proti kalichu 1415. Hardt IV, 333-4. 
VX 220-42. De papa Johanne 23. gesta secuntur, que peracta sunt post eius 
recessum. Hlavně z koncilních akt, tištěných tamže. 
VX 242-8. Zakládací listiny university pražské, privilegium z r. 1392, dekret 
kutnohorský, přísaha Němců. Mon. Univ. Prag. II, (2), 219-25, 325-7. Doc. 347-8, 
352-3. 
VX 248-50. Protestaciones (Viklefovy). 
VX 251-4. Protest české šlechty proti usmrcení Husovu. V. Novotný. Hus v Kostnici a 
česká šlechta (1915) 59-65. 
VX 255-70. Hus. Sermo de pace. Opp. I, 52-6'. 
VX II. 271-344. (Jan Příbram a Jakoubek ze Stříbra. Pro communione parvulorum). 
Ad honorem omnipotentis dei x reficiantur spiritualiter etc. Srov. F. M. Bartoš, Lit. 
činnost Jakoubka ze Stříbra (1925) 52. 
PX Celý sborník popsal V. Novotný, M. J. Husi korespondence (1920) XXIII a d. 
Domnívá se, že to přepis původního konceptu Mladoňovicova. K datování F. 
Palacký, Geschichte des Husitenthums und Prof. C. Höfler 1868, 23. Na 
předsázkách a vzadu z XVI. st. z agendy o křtu a sňatku, zdobená vazba z r. 1542. 
Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
SX – VIII F 38 

TX – Mladienowicz, Petri: Proce∫sus magistri Johannis Hus in concilio Constantiensi. 

sec. XV. 

 

X 2370 
SX VIII F 39 (4 E 23) 



FX XV. str. 22. 15.5 x 21 cm, sešit. 
TX Předhusitská statuta synodní. 
PX Základní a velmi chatrný text Höflerových Concilia Pragensia (1862). Dar F. 
Palackého 26. XII. 1841. 
 
X 2371 
SX VIII F 40 
FX XVII.2 20. 15.5 x 20 cm. 
TX I. 1-12. Joh. Comenius. Excidium Lesnae. Asi přepis tisku z 1656, část 
historického jakéhosi sborníku z poč. XVIII. st. Zíbrt - Volf V, 18265-6. 
VX II. 13-20. Abhandelung o toruňské městské správě. 
PX Dar téhož 30. X. 1871. 
 
X 2372 
SX VIII F 41 
FX poč. XIX. ll. 21. 17 x 20.5 cm. 
TX Kurzgefasste Beschreibung der Prager Metropolitankirche beim h. Veit. 
 
X 2373 
SX VIII F 42 
FX 1786. str. 140. 16 x 20 cm, váz. 
TX Graf Kaspar Sternberg. Reise durch die teusche Schweitz. 
PX Výňatky u A. Sauera, Graf K. Strenberg v MVGDB 1901. 434 a d. 
 
X 2374 
SX VIII F 43 
FX XVIII.1 ll. 4. 17.5 x 21.5 cm. 
TX Latinský výtah z předmluv Matěje Béla k hallské bibli z r. 1722. 
PX Doslov překladatelův vyslovuje se proti otištění předmluv a navrhuje v novém 
vydání NZ zaměnit je úvodem (A. H.) Francka nebo inspektora Fabricia. Bible vyšla 
však znovu až 1745. K věci srv. J. Volf v ČČM 1909, 325. Dar Alex. Přibila z 
pozůstalosti otcovy 21. VI. 1874. 
 
X 2375 
SX VIII F 44 
FX 1718. ll. 5. 16 x 20 cm. 
TX Prosba českého exulanta a merseburského měšťana Jana Wagnera hallskému 
prof. A. H. Franckeovi o přímluvu u krále. 
PX Z Přibylových. 
 
X 2376 
SX VIII F 45 
FX XIX.2 ll. 40. 18 x 22 cm, váz. 
TX Výpisky z F. M. Pelclovy Böhmische Chronik unter Joseph II. 
PX Viz ruk. VIII D 26. Výpisky pořízeny z originálu, chovaného v lobkovickém archivě 
v Roudnici. Jeho přepis v zemském archivě v Praze (srov. Jos. Hanuš, F. M. Pelcel 
64 p. 3). 
SX – VIII F 45 

TX – Pelzl F.M..: Böhmische Chronik unter der Regierung des röm. Kaisers und Königs in Böhmen Josephus II. 

 
X 2377 



SX VIII F 46 
FX 1879. str. 140. 12 x 20 cm, váz. 
TX F. Sedláček. Status soudních úředníků v Čechách 1879. 
Repertorium der Gerichtsbeamten von F. Sedláček. pg. 165. 
 
X 2378 
SX VIII F 47 
FX perg. XV-XVI. ll. 2-7. (9-14.) 14.2 x 21.5 cm, bez vazby. 
TX Sbírka nadací a darování Nazaretské koleji při Kapli betlémské z doby Jiřího z 
Poděbrad. 
PX Většinou výtahy z deskových zápisů od 1407-1543. Jediný významnější jsem 
otiskl ve sborníku Betlémské kaple (1923) 21. Dar 23. II. 1828. 
PX Odevzdán 14. VI. 1899 archivu Národ musea, kde ložen v oddělení F-S 181. 
Vrácen knihovně MN r. 1956 podle rozhodnutí tehd. odb. ředitele Nár. muzea doc. 
Skalského. 
Got. frakt.; mod. vazba. 
dar neznámého dárce 23. února 1828. 
Lit.: F. M. Bartoš ve sb. Betlémská kaple 1923. 
 
X 2379 
SX VIII F 48 
FX XVIII.2 ll. 222. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Výtah z díla Henr. Corn. Agrippae (de Nettesheim) de occultiore philosophia sive 
de magia libri. 
PX Úvod prohlašuje výtah za přepis neexistovavšího, jak na předsázce zjištěno, 
exjesuity Fr. Taüfertze († 1789). 
 
X 2380 
SX VIII F 49 
FX XV.1 ll. 206. 14.5 x 22 cm, vaz. pův., pap. 
TX Sborník kronik, zv. Stehlíkovský. 
VX I. 1-149'. (Pulkavova) Cronica Boemorum, Cosme, decani ecclesie Pragensis, 
autenticata. Capitolum de nomine, unde Slowani sive Bohemi venerunt x que fuit 
mater d. Karoli imperatoris (vyd. Emlerova, jež textu nepoužilo, ve Fontes V, 207). 
VX 149'-51'. Článek o Karlu IV. a Václavu IV., de morte versus, de avaro. 
VX 152-5. Řada biskupův a arcibiskupů pražských. Dyetmarus x (Jan z Jenštejna) a. 
d. 1379 die m. Marcii. Vyd. Dobner, Monumenta III, 37-42. 
VX 155-7'. His subscribuntur duces pagani (et christiani) terre Bohemie. t. 32-6. 
VX 157'-81'. Kronika Petra Žitavského u výtahu. Incipit cronica Ottakari, regis 
Bohemiae x dicat quilibet amen. Srv. Emler ve Fontes IV, úv. XVI. 
VX 182-6'. Rejstřík ke kronice Pulkavově. 
VX II. 186'-204. Latinské znění Starých letopisů českých po r. 1438. Cronica 
Bohemorum ab ipsorum inicio, conscripta de multis aliis provincie cronicis excerpta. 
Vyd. Dobner III. 43-62. O třeboňských ruk. kroniky, jež z části vydány, i o ní F. Mareš 
v ČČH 1899, 135, o všech pak dnes známých J. V. Šimák ve VČA 1918 (otisk 5). 
VX III. 205-6'. t. zv. Breve Chronicon Bohemiae 1393-1432. Dobner IV, 133-6 
(Začátek od 1310 nyní chybí). Srv. Bachmann a Hořčička v MVGDB XXXV, 210, 
XXXVII, 457, jakož i ČČM 1920, 3. 
PX Kodex kdysi stehlíkovský (Dobner III, 24-6, Dobnerem koupen a darován C. J. 
Bienenberkovi (zápis na přídeští, kdež i popis Dobrovského). Z Neuberských. 



 
X 2381 
SXVIII F 50 
FX poč. XVIII. str. 486. 16.5 x 20.5 cm, váz. 
TX Fredericus Jul. Seyfert. Collectanea rerum Bohemicarum. 
VX 1-38. Juris practica in regno Bohemiae. 
VX 39-42. Jura, leges et constitutiones regni Bohemiae. scriptores historiae 
Bohemicae. 
VX 43-75. Consignation deren in Könireich Böheimb Dicasterien und Instantien pro 
a. 1709. Z tištěného kalendáře. 
VX 76-98. Výpisky z Balbína a Hájka o znaku a správním i církevním rozdělení král. 
čes. 
VX 99-104. Allerneustes Catastrum aus der Accise-Ordtnung de d. 1709. 
VX 104-42. Index civitatum et arcium ex. B. Balbini Miscellaneis. Též seznamy 
šlechtické z téhož díla. 
VX 143-4. De moneta regni Bohemiae. Výpisky. 
VX 145-271. Jul. Solimanni S. I. Historia Boemorum ducum, regum et interregum. 
Pražský tisk z r. 1629, proložený výpisky hlavně z Balbína. 
VX 272-326. Excerpta ex Historia naturali Bohemiae B. Balbini. Výpisky národopisné 
z téhož díla. 
VX 326-84. De urbibus, de regionibus seu districtibus Bohemiae (z Balbína většinou). 
VX 384-436. B. Balbini Memorabilia arcium Bohemicarum. Z téhož historika o 
zvycích a povaze české. 
VX 437-9. Postweg von Dresden nach Prag (autorův) 1709. 
VX 440-67. Topographia urbium Pragensium ex Hagecii Chronico, z Balbína a 
Stránského po r. 1709. 
VX 468-70. Excerpta ex Balbino hagiographica. 
VX 471-86. Excerpta ex Hagecii chronica, a Sandelio translata. 
PX Pragae a. 1709 incepta. Z Neuberských. 
 
X 2382 
SX VIII F 51 
FX 1735. ll. 67. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Soupis nekatolíků z Čech uprchlých z r. 1735. 
PX Vyd. s úvodem J. Volf ve VUS. 1907 č. III, 19-41. O jiném podobném zatykači 
Volf v ČČM 1910, 283 a d. Z Neuberských. 
 
X 2383 
SX VIII F 52 
FX 1856, 1854. ll. 31. 17.5 x 22 cm. 
TX Josua Eiselein. Feuertod des Joh. Hus aus Ulr. von Richental wieder 
aufgefundnen Originalcodex seines Concilibuchs, mit Anmerkungen begleitet. - Des 
Concilibuchs kritische Beleuchtung. Constanz. Nicht gedruckt. 
PX Starší podobná práce Eiseleinova u Zíbrta II, 14812. V ní se ohlašuje vydání 
kroniky, s něhož však sešlo a jež měly asi nahraditi tyto spisky. Dar F. L. Riegera z 
pozůstalosti Palackého 26. II. 1897. 
 
X 2384 
SX VIII F 53 
FX 1824. ll. 14. 17.5 x 21.5 cm. 



TX Ed. Rössler. Uiber die älteste Kultur der Böhmen. 
PX Prag Juni-August 1824. Dar prof. Jar. Vlacha 20. XI. 1885. 
Na prvním listě napsáno: O nejstarší vzdělanosti národu československého.  
Ed Počehradského 
 
X 2385 
SX VIII F 54 
FX XVIII.2 str. 599. 18 x 22 cm, vazba pův. 
TX Epitome comitiorum, in Bohemia celebratorum ab a. 722 usque ad a. 1708. 
PX Začíná: Ab a. 722 Czechis in castrum Libin (nunc vocatur Wischehrad) 
convocatis. Předmluva ryt. Petra Vokauna soudí ze zmínky J. Fl. Hammerschmida v 
Prodromus gloriae Pragenae 710, že je to dílo jeho; to však se týče jen sněmů 
pražských (viz ruk. I C 1, XII a VI D 34). Zmýlen byl asi tím, že Hammerschmid opsal 
i většinu předmluvy z Balbína, jehož dílo, vyd. Rieggerm v Materialien zur Statistik 
von Böhmen XI, 1793, 159 a d. Vokaun znal. Totéž dílo Truhlář I, 1082, 1308. Z 
Neuberských. 
 
X 2386 
SX VIII F 55 
FX XIX.2 ll. 24. 17.5 x 22 cm. 
TX (F. J. Zoubek) Přepis tisku: J. A. Comenii Pansophiae diatyposis z r. 1645. 
PX Zíbrt-Volf V, 20709. Značka VIII F 56 obsahuje přepis prvé části č. 2371. 
 
VIII F 56 
2.pol. XIX. st. 
J.A.Komenský: Lesnae excidium. 
Opis rukopisu VIII F 40. 
Bohatcová 50. 
 
X 2387 
SX VIII F 57 
FX pol. XIX. ll. 7. 19 x 23.5 cm. 
TX Výpisky z tisku: Mat. Collini De quatuor partibus grammatices praeceptiunculae 
compendiosae z r. 1564. 
PX O spise Truhlář-Hrdina, Rukověť I, 430. 
 
X 2388 
SX VIII F 58 
FX XVIII/XIX. ll. 24. 19 x 24 cm. 
TX M. W. K(ramerius). Kurze Anweisung, wie man die böhmische Buchstaben recht 
lesen und aussprechen soll. 
PX Z Neuberských. 
 
X 2389 
SX VIII F 59 
FX 1819. ll. 10. 18.5 x 23 cm, seš. 
TX In instauratione studiorum theologicorum 4. Nov. 1819 ad tyrones seminarii 
Litomericensis oratio. 
PX Asi z Feslových. 
SX – VIII F 59 



TX – In instauratione studiorum theologicorum die 4. Novembris 1819 ad Tyrones seminarii Litomericensis 

Oratio. 

ff. 10 

 
X 2390 
SX VIII F 60 
FX 1724. str. 288. 16 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Gottfried Stieves. P. P. Acad. Joseph. Lign. Böhmisch-Schlesische gantz 
besondere Historie, in einem Privat-Collegio seinen Auditoribus vorgetragen a. 1724. 
PX Dole monogram I. G. H., razítko se znakem a iniciálami I. C. B. a podpis: C. F. 
Kheil, na přídeští ex libris H. O. F. V. TS. V. O., deskou perg. zlomek lat. graduálu z 
XIV-XV. stol. Koupeno 30. I. 1907. 
 
X 2391 
SX VIII F 61 
FX 1748. ll. 94. 18 x 22 cm, vaz. pův. 
TX Přepis tisku. Schutz und Schatz der kön. Hauptstadt Prag wie auch des gantzen 
Königreich Böheim z r. 1718. 
PX Psal I. Ch. W. 1748. Koupeno 8. X. 1907. 
SX – VIII F 61 

TX – Schutz u. Schatz der kön. Hauptst. Prag. Gedr. a. 1718, geschr. von mir J.CH.W. 1748. 

PX – D.i: Von den Leibern u. geheimen jenen Heiligen Landes-Patronen, so in der Dom-Kirche zu St. Veit 

ruhen. 

 
[X 2392] 
[SX VIII F 62] LA 30 H 38 
FX 1837. str. 170. 16.5 x 20.5 cm, váz. 
TX Ludwig Ritter von Rittersberg. Vermischte Dichtungen. 
PX Autograf. Výměnou 1909. 
 
X 2393 
SX VIII F 63 
FX 1666. ll. 11. 22 x 31 cm. 
TX Schluss der löbl. H. Vier Stände dieses Marggraffhumbs Mähren bey deme in 
Brinn 1666 geendeten Landtag. 
 
X 2394 
SX VIII F 64 
FX 1775. str. 212. 18 x 22 cm. 
TX Německý výtah z kroniky Hájkovy a jekési světové (po r. 1262). 
 
VIII F 65 

Beschreibung der Freyen- , Schutz- und Unterthäigen Städte samt Markflecken im Köni-

greichte Böhmen. Bearbeitet nach Alphabetischer Ordnung. 

ll.82; poč. XIX; soupis, u názvů míst v té době již zněmčených uvádí též názvy české. 

2b Namen der Freyen, Schutz und Unterthängigen Städte x 80b-81a Žleb( Žleby ), 
ein Stadtel-Czaslauer. 0, Herrschaft Žleb. 
Rkp.; pap.; ll.82; poč.XIX.; 17,5 x 22 cm; kurs.; pl. Soupis vyšel zřejmě z českých 
rukou, poněvadž i u názvů míst v té době již poněmčených uvádí též názvy české 
(Cheb, Loket, Ústí nad Labem apod.). Vazba empírová, zlatem zdobená. 
Koupeno v antikvariátu Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 29.12.1950.  



15133/50 
 

SX VIII F 66 

FX 1848/53 

TX Promulgand in eul. Evang. A. C. Hermanseiten. 

2a No. 1a Es finden sich christl. Personen X 129b Für das mir gestern gebrachte Opfer herzl. 

Dank. 

Rkp.; pap.; ll. 131; 1848-53; 13x21,5 cm; kurs.; pkž. ohlášky a oznámení církevních i 

světských úřadů předčítané v evangelickém kostele augsburského vyznání v Heřmanových 

Sejfech v Podkrkonoší. podávají obraz života evangelické náboženské obce, jejích častých 

styků s českými kruhy. Dovíáme se zde (f. 8a), jak reagovala na ohlášení konstituce a jiné 

revoluční změny r. 1848, na f. 36a a dalších o audienci evangeliských duchovních u císaře 

v Olomouci apod. 

Koupí od firmy Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 10. června 1952. 

188/52 

 

VIII F 67 

Diarum Monasteri, Policensis Ab Anno 1719 usque ad Annum 1730. 21 Aprilis, in quo 

adnotatum, quid in peragendis divinis officiis fuerit observatum atque qua hora singula 

inchoata ac persoluta. 

3a Inchoavimus favente et auxiliante Deo annum 1719 x 255a a R(everendi)ss(i)mus 
D(ominus) a meridie heri et hodie Catechismus. 
Rkp.; pap.; ll.258; 1719/30; 16,5 x 19,5 cm; lat.; pkž.  Diář bohoslužeb a jiných pobožností 

v klášterním a farním chrámu v Polici nad Metují (zboř.1792), v chrámu sv. Václava v 

Machově a v chrámu na Ostaši, později za Josefa II. zbořeném (1788). Obsahově rukopis 
není však jen úzce pojat nýbrž podává nám celkový obraz života v klášteře polickém i 
pohyb obyvatelstva polické farnosti. Vzadu přivázán latinský list s výčtem odpustků 
milost. léta 1825 papeže Lva XII. Rukopis nebyl znám Tomkovi. Lit.: W.W.Tomek, 
příběhy kláštera a města Police nad Medhují, Praha 1881. Rukopis byl součástí 
Langrovy knihovny v Broumově ( sign. III. 11 H 7 Ms. 911) 
Zapsán do katalogu knihovny jako konfiskát 18.4.1953. 
K 3457/53 

 

SX VIII F 68 

FX 1719/30 

TX Diarium monasterii Policensis. 

Remess, Johann Christph. Chronik des Joh. Christ. Remesch. 

1a Den anfang wiell ich Machen x 713b Johannes Henrich Marwan in dem Dorf Plassnitz. 

Rkp.; pap.; ll. 768; XVIII1; 17,4 x 22,2 cm; kurs.; kž. Bližší o obsahu kroniky na fol. 1a 

Ein Geschicht buch Von der Er schaffung der welt, wass sich zu getragen hatt, bis nach 

Christi geburth dass Denkwirdigsti zusamen gezogen auss viellen auttorn, wass sich zu 

getragen hatt, durch die allmacht gottes neblich, wass Gott selber geordnet hatt, theils auch 

wass Gott den Menschen zu gelassen hatt, gutter und bessen Menschen bis zu seiner Zeitt, 

dass Gutte Zu belohen undt dass beste Zu bestraffen. K tomu připsáno tužkou Chronik des 

Joh. Christ. Remesch. Ms 138. Vzadu od fol. 714a-768b připojen rejstřík (Register). Na zadní 

desce stejnou rukou jako text podpis Johanes Remesch 5 kr. Lidová kronika sepsaná pod 

Deštnou v Orlických horách po r. 1730 (srov. na fol. 1b biss nach Christi Geburth Anno 

1730). Potvrzují to připsané zprávy z míst v Orlických horách o událostech z let 1766-1780 na 

fol. 684a-685a, dále na fol. 713b konec zápisu (srov. explicit) - Plasnice (Plassnitz) rovněž 

v Orlických horách. Na fol. 685a rovněž zápis o autorovi kroniky Joh. Chtist. Remessovi. 



vazba kožená, hřbet ztracen. Zachovány jen dřevěné desky, jedna celá kovová a částečně 

druhá kovová spona. Rukpis zapůjčil v r. 1900tehdejší starosta obce Šediviny (Schödewy) 

v Orlických horách Josef Schmidt Dr. Langrovi do Broumova, který jej od něho zakoupil 30. 

dubna 1903. O tom srov. dopis Schmidtův z 30. prosince 1902 vlepený vzadu na přídeští. 

Původní sign. Langrovy knihovny III 10 I 4. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 12. května 1953. 

K 3464-53 

 

SX VIII F 69 

FX 12./13. 

TX Kosmas: Chronica Boemorum. Budyšinský rkp. (?) 

VIII F 69 
XIII in., Čechy, perg., 73 ff., 24 x 16 cm, ilum., vazba dobová 

 

Skladba: (IV-1, f. 7) + 6. IV (f. 55) + III (f. 61) + I (f. 63) + III (f. 69) + II (f. 73). Jedno folio 

chybí před f. 1. Foliace 15. století, která se skládá z písmene a čísla 1-10 (výjimečně až 18, 

chybí F 6-G 5 a H 3-H 8), moderní tužkou. Psáno v zrcadle 20 x 12,5 cm se slepým 

linkováním, 29 řádek na stránce. Rukopis je poškozen špínou a červotočem. 

Písmo: A f. 1-73 karolinsko-gotická minuskula. Marginální a interlineární glosy několika 

rukama 15. a jednou rukou 18. století. Výzdoba: figurální iluminace: 1r: Pražský hrad s 

postavami Čecha a Lecha (později vlepená, pochází asi z doby kolem r. 1390), 17r: pes 

(kresba), rubrikace. Vazba: dřevěné desky potažené kůží. Nárožní a středové pukly 

nedochovány, stejně jako řemínky. Na přední desce nečitelný text (snad titul, první slovo by 

mohlo být Cosmas) a štítek se signaturou No 16 67 (?). Na hřbetě štítek s nečitelným textem. 

Na předním i zadním přídeští přilepen list výkladu moralistně-teologického textu. Na zadním 

přídeští navíc v 15. století dopsána k dvěma dnům týdne (úterý a středa) jména. Na horním 

okraji předního přídeští je signatura rukou 15. století d 14 a nalepený štítek se signaturou 19. 

století M. S. IV 15. Na f. 1v signatura KNM VIII F 69. Na f. 73v přírůstkové číslo KNM 

3466/53. 

Rukopis je neznámého, snad českého původu. Později prošel knihovnou Václava Korandy 

mladšího. Dále byl majetkem rožmberské knihovny, odkud se dostal do královské knihovny 

na Pražském hradě a za třicetileté války byl odvezen do ciziny. Dostal se do gersdorfské 

knihovny v Budyšíně. Roku 1952 jej Wilhelm Pieck věnoval Klementu Gottwaldovi, který jej 

předal roku 1953 (podle lokálního katalogu 15. 5.) do KNM. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 65, s. 80, Rukopisné fondy, s. 121, č. 13..  

 

1r-73r: Cosmae Chronicon Boemorum 

1r-28v: Liber primus 

„Libellus in Cronicam Boemorum. Post diluvium effusionem, post virorum maligna mente 

turrim edificancium confusionem, humanum genus, quod tum fere constabat in 70 duobus 

viris ... x ... que ipsimet vidimus, vel que ab his fererentibus (sic), qui viderunt, veraciter 

audivimus. Explicit liber primus de chronicis Boemorum.“ 

28v-29r: Prologus in librum secundum 

„Incipit proemium ad Clementem, Breuneusis ecclesie abbatem. Spirituali Breunensis 

cenobii patri Clementi sic ex re nomen habenti semper theorie inherenti Cosmas haud dignus 

dici decanus ... x ... scias me scienter nescium fecisse dum feci versus. Vale.“ 

29r-55v: Liber secundus 

„Item. Igitur dux Bracizlaus iam in paterna sede vigoratus, quam deo tam hominibus 

beneplacitis actibus calcans vestigia patrum ... x ... ubi illa prius miserando non affuerit. ///“ 



Text je zachován do kapitoly 47, dále chybí až do patnácté kapitoly třetí knihy. 

56r-73r: Liber tertius 

„/// Quorum succenderat animum ad belli studium promittens eis aureos montes ... x ... 

Cosmam reverentissimum Pragensis ecclesie decanum XII kalendas novembris obisse oedem 

(sic) anno, quo ducem Zobezlaum constat intronizatum fuisse. Valete fratres.“ 

Chybí také část kapitol 17-20 „et ecce Svatoplik /// corruptus et aversus ut infernus“, 27-32 

„adducit Pragam Ottonem, quem Vacek et /// et frater eius Wladizlaus“. Závěr třetí knihy je 

chybně svázán, některé části jsou přeházeny. 

V textu marginální i interlineární glosy 15. století (zejména v první složce), částečně jde o 

přepsání některých slov, která ve své době patrně již byla pro systém zkratek špatně 

pochopitelná, částečně jde o stručné údaje o obsahu. Marginální glosy také rukou 18. století. 

Edice: J. Emler: FRB II, Praha 1874, s. V-XVIII, 1-198 i B. Bretholz: Cosmae Pragensis 

Chronica Boemorum, MGH-SRG NS II, Berlín 1923 použili i tento rukopis. Literatura: D. 

Třeštík: Kosmova kronika, Praha 1968, M. Bláhová: Historická literatura v českých 

knihovnách přemyslovského období in: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých 

narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka CSc., Praha 1992, s. 11-24. 

 

73v: Lusus calami 

Většina textů vyškrabána, rukou přelomu 12.-13. století zapsáno několik jmen (?), rukou 16. 

století Kams se podiela radost ma neb (?). 

 

SX VIII F 70 

FX 1801 

TX Puchinger, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, darinn zu finden I. Alphabetisches 

Verzeichnis aller Städten, Städtchen, Marktfleken, Herrschaften und Landgüthern, ihrer aus 

den herausgegebenen Landkarten erhobenen Distans von der Hauptstadt Prag, ihrer Kreises 

Situation, ihrer vormaligen Ansässigkeit und ihrer Heren, Herren Besitzern. II. Summarisches 

Verzeichnis von der Ansässigkeit der sämmtlichen Kreisen. III. Summarisches verzeichnis 

der Flächeninhalts aller fruchtbringenden Grundr ealitäten und Verzeichnissen 

zusammengetragen und verfasset von Johann Puchinger, Wirtschafts Beamten im Jahre 1801. 

3a Erklärung der denen Ortschaften beigesetzten Zeichen X 211a holz harttes, weiches, 

zusammen - Klafter. 

Rkp.; pap.; ll. 265; 1801; 18,3x22,3 cm; kurs.; ppl. Vysvětlivky značek a jména míst podána 

také česky. Na fol. 213a a dalších připojen Vormerksregister změn v držení panství po r. 

1801, ale kromě tří zápisů v něm nebylo pokračováno. Na fol. 237a-265b je dodán přehledný 

Verzeichnis všech panství podle stavů a krajů. Rukopis býval v Langrově knihovně 

v broumově sign. I 3 LL 24. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 27. srpna 1953. 

3475-53 

 

VIII F 71 

z Březové, Vavřinec : Magistri Laurentij Březina místo Březová Chronicon Bohemiae. 

ll.330; XVIII/2; podle předmluvy na fol.2a-b, počínající Chronicon hoc vetustissimum, jde o 

opis Kroniky Vavřince z Březové, pořízený z rukopisu z XV.stol., který obsahuje vedle 

Vavřince též kroniku Pulkavovu a Maringolovu se životopisem KarlaIV. a býval v knihovně 

cyriackého kláštera u sv.Kříže Většího v Praze. 

3a Hoc opus licet imperfectum Cronicae hujus x 328a aliud M.S. Bohemicum habet : 
et hoc factum est mane.  
Rkp.; pap.; ll.330; XVIII2; 17,2 x 22,2 cm; kurs.; t. Na přídeští přední desky připsáno 
tužkou N 019 Brzezina ante Brzezowa. Dieses Manuscript wurde geschrieben von 



der Hand des Stenzl ( ? ) Abschriebers unseres Dobner, der alle seine Quellen 
doppelt copiren ließ : einmal für sich, das zweitemal gewöhnlich für den Leitm. 
Bischof Waldstein. Pod tím níže nejasná životní data Vavřince z Březové. Dole 
datum 21. Julii 1821 a sign. Langrovy knihovny III. J 5:Ms 378. Na hřbetě Brzerina 
Chronicon Bohemiae. Podle předmluvy na fol. 2a - b, počínající Chronicon hoc 
vetustissimum, jde o opis Kroniky Vavřince z Březové pořízený z rukopisu z XV. stol., 
který obsahuje vedle Vavřince též kroniku Dulkavovu a Marignolovu se životopisem 
Karla IV.  a býval v knihovně cyriackého kláštera ( křižovníků s červeným srdcem ) u 
sv. Kříže Většího v Praze. Je to dnešní rukopis Universitní knihovny Pražské sign. I D 
10. Opis byl pořízen před r. 1783, poněvadž podle již uvedené předmluvy v době 
pořízení opisu cyriacký klášter u sv. Kříže Většího ještě existoval a byl, jak známo 
císařem Josefem II. zrušen r. 1783. poněvadž podle Šimákova Soupisu pozůstalosti 
Dobnerovy v této č. 60 kronika Vavřince z Březové chybí , zdá se, že máme před 
sebou právě tento zmizelý exemplář. Předmluva v tom případě pochází přímo od 
Dobnera. Máme zde také doklad, že universitní exemplář Vavřince pochází skutečně 
z cyriacké knihovny, kdežto dosud tvrzení o tom zakládalo jen na zprávě Emlerově 
ve Fontas V., str.XXV. V Knihovně NM je na sign. VIII D 14 jiný mladší opis 
Vavřincovy Kroniky z XVIII/XIX stol.z pozůstalosti Dobrovského textově v podstatě 
totožný s tímto opisem až na to, že tam chybí předmluva opisovatelova a poznámka 
na konci textu ( naše explicit ). Rukopis býval součístí Langrovy knihovny 
v Broumově. Edice rkp. Vavřincovy kroniky : Emler ve Fontes rerum bohemicarum V. 
Praha 1893, Ant. Dolenský v České kroniky I. Praha 1940, O rukopisu křižovnickém 
Truhlář Catalogus codicum manuscriptum latinorum I. Pragae 1905. Srov. Šimák, 
Pozůstalost Dobnerova v ČČM 1901.  
Jako konfiskát zapsán do přírůstků Knihovny NM 12.2.1954. 
3480/54 
 

VIII F 72 

Zápisní kniha kláštera Uršulinek v Praze. 

ll.315; 1808-62; do knihy byly zapisovány poplatky za ubytování jednotlivých chovanek a 

žaček kláštera z let 1808-1862. Zápisy jsou psány výhradně německy. 

Zápisní kniha kláštera Uršulinek v Praze. 

2a O.Ad Mij. D. gloriam 1808 Vor die Kost x 296a Juni 1 k. Peir Aloisia bis 1. August 50. 

Rkp.; pap.; ll.315; 1808 – 62; 18,5 x 22,5 cm; kurs., lat.; kž. Do knihy byly zapisovány 

poplatky za ubytování jednotlivých chovanek a žaček kláštera z let 1808 – 1862. Zápisy jsou 

psány výhradně německy. 

Z klášterních konfiskátů zapsáno 7. května 1954. 

4709-54 

 

SX VIII F 73 

FX 1816 

TX Europaeische Staaten-Geschichte. Vollständig zusammengetragen 1816. 

2a Einleitung in die Geschichte der vornehmsten Europäischen Reiche x 149a welches 

Ludwiges auch nicht recht war. 

Rkp.; pap.; ff. 164; 1816; 17,5 x 21,5 cm; got. kurs.; pův. t. Dílo sahá do doby Ludvíka XIV. 

Rok vzniku anonymního díla udán dvakrát výrazně na desce r. 1816. Sign. Langrovy 

knihovny v Broumově III 10 J 12: Ms 354. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 18. prosince 1956.  

7231/56 

 



SX VIII F 74 

FX 1582-91 

TX familienschronik des Paul Jonae v. Lilgenau, Prag 1582-1591. 

2a In dem Jar als man zelet x 9b mit genaden verleihen wolle. 

Rkp.; perg.; 1582-91; ff. 12; min.; 22x16 cm; got. frakt.; pův. dřevěná, potažená černým 

sametem. Název rukopisu napsán tužkou na předním přídeští. Za původním textem připsána 

pozdější citová úvaha. Za textem vyříznut jeden list. Na f. 1a tabulkový obraz-znak rodu 

Lilgenau, chráněný hedvábnou látkou. Také další listy zdobeny zlatou a černou pérokresbou, 

při zápisu úmrtí dětí katafalky s lebkou, svícemi a kříži. Pisatelem kroniky je sám Paul Jonas 

von Lilgenaou, který pocházel s Augsburku a v Praze zastával v době, kdy psal svou kroniku, 

místo expeditora dvorské komory. Rukopis býval v knihovně pražského průmyslníka dr. 

Kruliše-Randy pod sign. 8 G 12. 

Darem dr. Otakara Kruliše-Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea 23. prosince 1952. 

9710-52 

 

VIII F 75 

Chronica fratrum Minorum de observantia Provinciae Bohemiae secularibus non 

communicanda. 

1.pol.XV.stol.-1749; ff.242; nad incipit dodatečně připsáno Nota quod anno domini 1234 

fratres minores...intraverunt in Bohemiam. 

Chronica fratrum Minorum de observantia Provinciae Bohemiae secularibus non 

communicanda. 

1a (p.1) In nomine domini nostri Jesu Christi x 226a (p.455) Superiore nostro 

colendissimo observandissimo. 

Rkp.; perg.; 1. pol. XV. st. – 1749; ff.242, inic.; got. minuskula; 21,5 x 15 cm; pův. kž. vazba 

s mosazným kováním a sponami. Na přední desce vytlačeno v oválu Ukřižování a vyříznut 

obdélník pro titul a dole vytlačen rok převazby 1616, na zadní desce v oválu hlava Kristova. 

Na počátku výzdoba barevnou iniciálou P s rozvilinami. Nad incipit dodatečně připsáno Nota 

quod anno domini 1234 fratres minores... intraverunt in Bohemiam. Jádro Chroniky 

vzniklo v první polovině 15. stol. a bylo postupně v ní pokračováno až do r. 1749. Datování 

původního jádra rukopisu zřejmé ze zprávy o rozdělení řádových větví františkánských 

observantů a konventuálů za papeže Eugena IV. (1431 – 1447), které je uvedeno na počátku. 

Rukopis byl v majetku plzeňského arciděkana a sběratele P. Černého. 

Koupí od Marie Černé v Plzni, Karlovarská 54, dne 24. června 1971. 

II-66/71 

Brodský, s. 82 
 
VIII F 75 

 

Kronika české provincie františkánů-observantů 

XVI in.-1749, Slezsko a Morava (Vratislav a Olomouc), perg., 242 ff. 20 x 14,5 cm, ilum., 

vazba mladší  

 

Skladba: (IV+1 – přední předsádka resp. obal první složky + f. 8) + 6. IV (f. 56) + V (f. 66) + 

4. IV (f. 98) + III (f. 104) + (IV-1, f. 111) + 3. IV (f. 135) + V (f. 145) + (V+1, f. 156) + V (f. 

166) + (IV-2+1, f. 173) + III (f. 179) + (III+1, f. 186) + 4. III (f. 210) + (VIII+1, f. 227 ?). 

V závěru rukopisu je skladba nejasná mj. i kvůli vyřezání většího množství zřejmě prázdných 

listů: tří (?) za f. 228, pěti (?) za f. 231 a většího počtu za f. 238. Dále jeden list chybí za f. 170 

a snad za f. 107, 172. F. 150, 173 a 182 tvoří vevázané listy, f. 219 je tvořeno dvěma lístky o 



rozměrech 3 x 12,5 cm a 5 x 13,5 cm vevázanými na niti. Paginace, započatá v 16. století a 

doplněná později v 19.-20. století, s některými omyly (za p. 79 následuje 90), moderní foliace 

tužkou. Úvodní, nejstarší část psána rukou A v zrcadle 15 x 10 cm, 31-32 řádek na stránce, 

později se změnami písařských rukou se mění i počet řádek a postupně není dodržováno ani 

zrcadlo. Prázdná folia: 173r, 226v-242v. Čtvrtá složka mírně uvolněna z vazby. Text na f. 55r, 

80v, 96v, 99r a v menší míře i na některých dalších listech mírně poškozen otřením inkoustu. 

Písmo: základní ruka A: ff. 1-115v, 117r-125r bastarda počátku 16. století, další ruce 16. 

století: nejspíše B f. 115v-117r, C 125r-128r, D 128r-134r, E 134r-166v, F 167r-170v. Zde 

končí záznamy rokem 1553 a dále pokračují od r. 1601, přičemž písařské ruce se střídají již 

častěji. Některé části textu škrtnuty nebo vyškrabány a opraveny, srov. např. f. 160v, 162r, 

v menší míře i jinde. V textu psaném rukou A stejnou rukou obsahové marginálie, občasné 

mladší přípisky (f. 1r, 29v, 81r), nečetné obsahové marginálie mladšíma rukama. Obsahové 

marginálie nezcela důsledně i v mladším textu. Výzdoba: Na f. 1r iniciála P, v borduře 

výzdoba s rostlinnými motivy a zlatými koulemi, rubrikace. Celokožená vazba v tmavé 

teletině z roku 1616. Na obou deskách 3 hrany pokryty hladkým mosazným plechem, 

upevněným hřebíčky. Zlacený titul „Chronica fratrum minorum de observancia provinciae 

Bohemiae secularibus non communicanda“ na pergamenovém štítku na přední desce zapuštěn 

do síly desek a lemován mosazným rámečkem, z vnější strany vlnkovitě prosekávaným. Na 

přední desce rám ze slepotiskových linek, v jeho rozích zlacené tlačítko květiny, uprostřed 

rámečku zlacený oválný medailon s ukřižováním a datací 1616. Na zadní desce dvojitý 

zlacený rám, uprostřed zlacený ovál s hlavou Krista, v rozích zlacená tlačítka květiny. 

Dochovány 2 háčkové spony čepelovitého tvaru i řemínky se sponami. Na hřbetě 

pergamenový štítek s  prakticky zcela otřelým titulem rukopisu. Dřevěné desky hraněné 

dovnitř. Šití na 4 dvojité motouzové vazy. Oblý hřbet. Ořízka oranžová. Kapitálek šitý 

dvoubarevnou nití. Přídeští vylepeno pergamenem. 

Podle katalogového lístku v oddělení rukopisů KNM psaného dr. Tichým byl rukopis 

v majetku plzeňského arciděkana a sběratele P. Černého. Na předním přídeští štítek s textem 

Knihovna Národního muzea s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. 

Na přední předsádce verso tužkou současná signatura. Na f. 226v přírůstkové číslo KNM II-

66/71. Do KNM byl rukopis získán 24. 6. 1971 koupí od Marie Černé z Plzně. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 67, s. 82, P. Hlaváček: Čeští františkáni na přelomu 

středověku a novověku, Praha 2005, zejm. s. 10-11, passim. 

 

1r-226r: Michael de Carinthia (?, et alii): Chronica fratrum minorum de observantia 

provinciae Bohemiae usque ad annum 1749 

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Incipit quedam declaracio brevis de 

reformacione ordinis minorum per sanctum Bernhardinum ac beatum patrem fratrem 

Johannem de Capistrano tempore Eugenii quarti facta de separacione fratrum 

observantum a conventualibus et institucione vicariorum generalium et provincialium. 

Et primo de quibusdam dubiis, que proponita sunt per patres nostros omnibus studiis 

universalibus Italie tempore incepcionis familie nostre observantive et eorum originalia 

habentur in loco Perusii cum aliis actis in monte etc. Primum dubium utrum religio 

collapsa a regulari observancia debeat reformari. Et videtur quod non, quia deus dedit 

unicuique liberum arbitrium ut declinet ad bonum vel ad malum prout ei placuerit ... (4v) 

Sequitur qualiter et quomodo familia observantiva est inchoata et a summis pontificibus 

multipliciter confirmata et commendata, et de institucione vicariorum nostrorum cum 

privilegio Eugenii quarti separante fratres de observancia a conventualibus. Seraphicus 

ordo fratrum minorum a sanctissimo patre nostro Francisco in summa perfeccione fundatus ... 

(226r) Anno 1749 die 24. Augusti rite et legitime celebrata est congregatio secunda 



intermedia per patres diffinitores ... x ... a reverendissimo patre patre Raphaele a Lugagnano 

totius ordinis minorum ministro generali superiore nostro colendissimo observandissimo.  

V úvodu kromě samotné rubriky in margine poznámka o příchodu minoritů do Čech. Snad 

souvisle byla zapsána část do f. 111r (nebo 114r ?), další záznamy byly spíše již doplňovány 

postupně. Podle datace záznamů na f. 111-114 by tedy rukopis vznikal od roku 1510-1511 

nebo doby po tomto datu. Autorem první části kroniky, na kterou postupně navazovali další 

pokračovatelé, byl patrně Michael z Korutan, poslední záznamy v rukopisu se týkají roku 

1749. Za f. 81 vložen lístek o rozměrech 15,5 x 10 cm s doplňky k textu kroniky. Lístek je 

označen číslem 172 jako předchozí strana kroniky (f. 81v), za f. 206 vložen obdobný lístek o 

rozměrech 14,5 x 9,5 cm.  

 
 
X 2395 
SX VIII G 1 (5 D 34) 
FX 1706. ll. 47. 11 x 17.5 cm. 
TX Matrika ženského bratrstva svatojanského v Praze na Skalce od r. 1706. 
PX Zahl dreyhunderten confaederirten P. T. Frauen und Freylen unter den Schutz ... 
Mariae zur Vermehrung der Ehre des heyl. Joannis Nepomuceni in d. kön. Neustadt 
Prag in Skalka aufgerichtet 1706. 
 
X 2396 
SX VIII G 2 
FX XVIII2/XIX. pol. ll. 78. 10.5 x 17.5 cm, váz. 
TX Rodinné zápisky otce Fr. Alex. Hebera († 1812) a bratra jeho Jana († 1833). 
PX Německý rodokmen na l. 65/7 (srv. 41'). Dar Historického spolku 1. II. 1894. 
 
X 2397 
SX VIII G 3 
FX 1746. ll. 40. 11.5 x 16 cm, váz. 
TX Index über die (Müllersche) Land-charten von Königreich Boheimb. 
PX Na l. 40 majitelé z let 1837-46. 
 
X 2398 
SX VIII G 4 
FX XVIII/XIX. str. 160. 10.5 x 16.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Andr. Bern. Klauser. Ausführliche Beschreibung der Land-maass 
des Königreichs Böheimb z r. 1705. 
PX O knize A. Sedláček, Paměti a doklady o stč. mírách a váhách (1923) 347 a d. 
Jan Jiří Ant. Zechel připsal dětem vzadu Brief eines vernunftigen Kriegsoffiziers an 
seinen Sohn. 
 
X 2399 
SX VIII G 5 
FX 1844. ll. 24. 10.5 x 17 cm, seš. 
TX Jan z Prahy. Kirche zum h. Jacob in der Altstadt Prag. 
PX Z pozůstalosti faráře K. Navrátila 16. X. 1888. 
 
X 2400 
SX VIII G 6 
FX 1866. ll. 23, 2 mapky, 9.5 x 16 cm, váz. 



TX Beschreibung der Fideicomis-Herrschaft Koschatek. 
PX Úřední výkaz statistický. 
 
X 2401 
SX VIII G 7 
FX 1851. ll. 14. 10.5 x 17 cm, seš. 
TX Jan z Prahy. Grabdenkmäler der St. Veits Metropolitankirche. 
PX Gesammelte Werke: 28 W. 1 Bd. oder 39. Bd. überhaupt. Původu jako VIII G 5. 
(Navrátil) 
 
X 2402 
SX VIII G 8 
FX 1748/97. ll. 348. 10 x 17 cm, váz. 
TX Joh. Jacob Albrecht. Memorabilia. 
PX Pokračování v ruk. VI G 10. Dar 10. X. 1885. 
 
X 2403 
SX VIII G 9 
FX 1517/8. ll. 65. 11 x 17 cm, vaz. pův. 
TX Th. Dr. Bruder Mathias Stuetz O. P. Das Leben des sellygen herren Ernesti, des 
ersten ertzbyschoffs von Prag und Styffters des Closters der Regulyrer zcu Glotz. 
PX Věnováno kladským augustinianům 6. VII. 1518. Přivázána (l. 41) Peregrinatio 
terre sancte ex Roma eundo, od l. 56 noviter collecta propter conbustionem apud 
Bernhardinenses in monasterio Glaczensi a. d. 1517. Vevázáno v perg. zlomek lat. 
brevíře. Ze sbírky V. L. Chlumčanského. 
 
X 2404 
SX VIII G 10 (23 H 26, 14) 
FX pol. XVII. ll. 128. 9.5 x 15.5 cm, váz. 2 svaz. 
TX Přepisy lipského tisku: Adam Cramer. Kurtzer Extract aus denen Böhemischen 
Stadtrechten undt Landts Ordnung z r. 1709. 
PX Zíbrt II, 995. Písař prvního, David Weidtner z Plané, opsal vzadu i obsah novel z 
r. 1640. Dar právníka J. Wagnera 7. VIII. 1824. 
 
VIII G 11  
Schultz, Sebastián: Koch Buch, 1786 
Rukopis z polovice 18. století, papír, Ll 16., 16x21 cm. Psáno čitelnou frakturou. 
Beze škrtů. Vazba poloplátěná. 
Počátek: L 1a: Koch Buch. Von Unterschidlichen. 
Konec: L 16a... unterwalterstorff. A. 21ten Juli 1786. 
 
VIII G 12 
Urban, Joh.: Conditorei-Buch, 1847  
 
X 2405 
SX VIII G 13 (23 B 2, 981) 
FX ok. 1432. ll. 295. 10.5 x 15.5 cm, vaz. pův. 
TX Pražský husitský formulář latinsko-český. 
VX V jádro z pražských formulí, většinou s poč. let 20tých, snad práci protonotáře 
staroměstského Jana z Pořešína (srv. č. 134, 171), vloženy formule z kanceláře 



Václava IV. (l. 75/103'). Část od l. 211 je všeobecná z doby ok. 1400. Napřed titulář, 
od. l. 290a- 293b Alfabetář, nedokončený lat.-český slovníček theo odchodym x 
Revera zagyste. Srv. Flajšhaus: Klaret I (1926ú, str. XXVIII. (Fl.), na přídeštích 
drobné zápisky z doby ok. 1457. 
PX Za Pelcla, jenž knihy užil 1790 v Lebensgeschichte K. Wenceslaus II. Urkb. 124-
5, byla již otrhána a formule očíslovány, několik čísel vyšlo v Palackého Urkundliche 
Beiträge zur Geschichte d. Husitenkriege I. Z pozůstalosti Dobrovského, jenž v ruk. 
píše v Gesch, d. böhm. Sprache und ältern Litteratur 1818, 307-8. 
 
X 2406 
SX VIII G 14 
FX 1691/4. ll. 210. 10 x 15.5 cm, vaz. pův. se sponou. 
TX Bartoloměj Michal Zelenka. Diarium pro a. 1691-4. 
PX O díle o letech 1679/82, chovaném ještě s jiným v městském museu táborském, 
Z. Winter v Pam. arch. XIII, 26-31 a K. Thir, Zpráva o měst. museu v Táboře 1909 a 
d. 
 
X 2407 
SX VIII G 15 
FX 1852. str. 43. 12 x 15.5 cm, váz. 
TX Vinc. Rob. Widimsky. Příspěvek ku pamětní knize města Hořovice mit historisch-
kritischen Bemerkungen. 
PX Olbersdorf in k. k. Schlesien 20. Apr. 1852. Gewidmet meinem Freunde und 
Collegen, dem Apotheker Jos. Schaller in Hořovic. Dar autora 18. VIII. 1856. 
 
X 2408 
SX VIII G 16 (4 I 17) 
FX 1709/24. ll. 25. 10 x 16 cm, seš. 
TX P. Andreas de Waldt. Liber rerum memoria dignarum (1709-24). 
PX Dar píseckého děkana Vavř. Maška 15. XI. 1827. 
 
X 2409 
SX VIII G 17 (4 I 14, 1006) 
FX pol. XVII. str. 405. 10.5 x 15 cm, vaz. pův. 
TX (Jul. Solimanus. Bohemia exoriens, gentilis, christiana, pia, bellicosa, regnans, 
imperans, austriaca, Ferdinando III. concinnata sub nomine collegii Pragensis S. J.) 
PX Vyšlo v Praze 1627. Zíbrt II, 2958. Vazbou perg. zlomek lat.-čes. výkladu de gula, 
de luxuria. Na l. 1.: Collegii S. J. Kuttnae. Ze Stentzschových. 
 
X 2410 
SX VIII G 18 (23 I 10) 
FX 1663. ll. 192. 10 x 16 cm, brož. 
TX Popis cest bratří Šternberků na západ 1662, 1663/4. 
VX I. 1-17. (Václav Vojtěch ze Šternberka). Descriptio seu annotatio locorum et 
civitatum ... quae ... una cum fratribus ... Lovanio Parisios usque, qui terminus illius 
itineris erat, vidi. A. 1663 11. Mai - 22. Jun. (pouze do Londýna). 
VX II. 18-38. A. 1662 9. Jun. Výjezd šťastný z Zelené Hory do Lovanije J. M. p. p. 
Václava Balthazara hr. z Šternberka s dr. Pipiusem a se dvauma svými služebníky x 
(2. Jul.) do Lovanije k svým p. bratřím přijel, kdež do 11. Mai 1663 zůstával. 



VX 39-81. A. 1663, 11. May. Výjezd šťastný J. M. pp. Václava Balthasara, Jana 
Norberta a Ignatiusa hr. z Šternbergka z Lovanije skrze celej Nyderlandt, biskupství 
Leodské, díl obzvláštní Engelandu a díl Frankreychu až do Parysu, kdež za čias zase 
zůstávali (do 10. října). 
VX 82-192. Výjezd z Parysu J. M. p. p. Václava Balthasara a Norberta hr. z 
Šternbergka a. 1663 10. Oct. (do Francie a Italie a zpět na Zelenou Horu do 22. X. 
1664). 
PX Na předsázce: ex bibliotheca ill. d. Venceslai Adalberti com. a Sternberg 1673. O 
jiné cestě Ign. Šternberka a jejím popise J. Zahradník v ČČM 1900, 250. 
 
X 2411 
SX VIII G 19 
FX XVII. ll. 80. 10 x 14 cm, vaz. pův. 
TX Přepis tisku: Gulden Bulla Kayser Caroli IV. (z r. 1619). 
PX Zíbrt II. 12639/40. Z XVIII/XIX. stol.: Ex libris Jos. Watzowsky. Z Pálffyových. 
 
X 2412 
SX VIII G 20 
FX 1663. ll. 8. 10.5 x 16 cm, váz. 
TX Andreas Sartorius. Proba spiritus Drabiciani qua certis argumentis evincitur 
Revelationes ejus Titulo Lux e tenebris editas. 1663. 
PX Zíbrt-Volf V, 21260. Z Drabíkových. 
 
X 2413 - Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
SX VIII G 21 
FX perg. poč. XV. ll. 134. 10 x 13.5 cm, vazba pův. 
TX Zlatá bula Karla IV. 
VX Omnipotens eterne deus x assedentibus ... Karolo ... Delphino Weynnensi. 
PX Na l. 109-128 dekret koncilu kostnického o obnově t. zv. Carolina z 24. II. 1416, 
adresovaný bisk. vormskému, proboštu würzburskému a děkanovi mohučskému 
(Hardt, Concilium constantiense IV, 562-70). Na l. 128'-34' obrazy sedmi kurfiřtů s 
doslovem rad ml. rytíři: Caveas, ne infringas datam fidem x celant, quod ignorant. 
Vzadu zápisek M. Jana Mangolta z Halle, že koupil knihu 20. III. 1501. Dar hr. 
Bedřicha Schönborna, jenž ji koupil u antikváře, 4. V. 1880. 
Brodský, s. 83 
 
X 2414 
SX VIII G 22 (23 B 19, 1048) 
FX 1792. ll. 154. 17.5 x 11.5 cm, váz. 
TX Stammbuch des Anton Xaver Falk (1759-1804). 
PX Na l. 151/4 životopis prof. Falka z péra dárce Max. Millauera 1819. 
 
X 2415 
SX VIII G 23 
FX XVII/XVIII. ll. 32. 10.5 x 16.5 cm, váz. 
TX Zápisky rodiny Sionovy z Budějovic. 
VX Marie Anny roz. Speerovy z Budějovic (* 1685, † 1730), syna Jana Vojtěcha (* 
1721, † 1759), jeho dcery Reginy, provdané Baneckové (* 1755) a její dcery Reginy 
(* 1774), provdané 1794 za Amanda Oppitze. 
 



X 2416 
SX VIII G 24 
FX 1744. ll. 40. 12 x 17.5 cm, váz. 
TX Index über die (Müllersche) Land-charten von Königreich Böheimb. 
SX – VIII G 24 

TX – Index über die in XXV Sectionen ein – u. abgetheilte Land – Charten von Königreich 

Boheimb. Nach dem Alphabet angezeignet. 

1745, ff. 40 

 
X 2417 
SX VIII G 25 
FX 1769. ll. 36. 11.5 x 17.5 cm, váz. 
TX Index über die (Müllersche) Land-charten von Königreich Böheimb. 
PX Ex bibliotheca Car. Battyáni. 
 
X 2418 
SX VIII G 26 
FX 1814. ll. 15. 10.5 x 16 cm s nákresy, váz. 
TX Paul Blumauer. Abbildung der Zeichen, wie solche bey denen Sensenschmied-
Werkstätten in Ober- und Unter-Oesterreich, Steyermark, Böhmen und Bayern 
pflegen geschlagen zu werden. 
PX Markt Kirchdorf 1814. Koupeno 26. IV. 1916. 
 
SX VIII G 27 
TX Gebetbuch 
 
SX VIII G 28 
FX 1802 
TX Martin Valný: Andachtsübungen. 
 
SX – VIII G 29 

TX – Messlied. Wir werfen uns darnieder. A.S. 

1760 

PX – Viz: Gebetbuechlein, Katholosches. 
 
SX VIII G 30 
TX Lorentz Finger: Stromeček života ničezneho... 
 
[SX VIII G 31-46 LA 85/43] 
 
VIII G 47 

Ereignisse und Begebenheiten, die sich im Jahre 1842-1855 zugetragen haben. 

2a Der winter war anhalten Kält, wenig Schnee x 26b viele Hausmobilien und Kleider 
verbranden mit. 
Mikulášovice 
Rkp.; pap.; ll.50; 1842-1855; 10 x 16 cm; frank.; kž. Zápisky z let 1842-1855, psané v 

Mikulášovicích, zajímavé tím, že ukazují, jak se obrážely události r.1848 na vzdáleném 

Šluknovsku. Hlavní pozornost věnuje ovšem pisatel záznamům o počasí. Vloženo 

českoněmecké očkovací vysvědčení z r.1852, pohřební účet, mravní naučení Josefa Endlera z 

r.1826, potvrzení o zaplacení dluhu z r.1809. Za f.49 vyřezány listy. 



Dar Emanuela Culka, ředitele školy v Mikulášovicích, okr. Šluknov, 22.6.1948. 
5582-48 

 
SX VIII G 48 
FX XVII 
TX O zachowánj dobrého zdrawj a kterakby to, yak przed nemoczy ochráněno, tak 
po nemoczy napraweno zase byti mohlo.  
2a ( str.1 ) Oznámil gsem wám przedni prziczyny x 69b ( str. 136 ) w pytliku w tom 
pisku zůstáwa. 
Rkp.; pap.; 11.88; XVII; 13 x 16,5 cm; frakt.; t. Původní stránkování od 1 do 137. 
Staročeská zdravověda. Pisatel navazuje na jiný spis, jak zřejmo z jeho vlastních 
slov na str.1 ( f.2a ). Rukopisu chybí konec, končí uprostřed 40. kapitoly O pitj wody. 
Nadepsán ještě a paginován další list, ale k zpracování už nedošlo. Na prvních 2 
listech razítko někd. majitele MUDr. Frant. Benda, Valaš. Meziříčí. 
Koupeno u firmy Karel Zink, Praha III., Mostecká 3, 22.6.1948.  
5594/48 
 
SX VIII G 49 
FX XV. 
TX [Sermo de bono pastore.] 

VIII G 49 
 

XV ex., pap., 2 ff. 17 x 11 cm, vazba mladší 

 

Filigrán: na f. 2 dochována horní část (patrně volské hlavy?) s tyčí tvořenou dvěma linkami a 

zakončenou křížem, kolem níž se obtáčí had, celková výška dochované části 98 mm. Skladba: 

I (f. 2). Psáno bez vyznačeného zrcadla, v jednom sloupci, 18-19 řádek na stránce. 

Nefoliováno. 

Písmo: A f. 1-2 zběžná bastarda konce 15. století. Vazba moderní, lepenková, rovněž 

předsádky moderní. 

Na přední desce a předním přídeští štítek se současnou signaturou KNM VIII G 49, která se 

opakuje i na f. 1r. Na f. 2v přírůstkové číslo KNM 4510/48 (první část přepisována, patrně z 

4509). Rukopis do KNM získán koupí od Karla Zinka 19. 5. 1948. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 121, č. 14. 

 

1r-2v: Sermo de bono pastore 

Ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis Johannis 16 (J X,11). 

Verba preassumpta proloquitur sanctus evangelista in persona Christi, qui se ostendit 

pastorem bonum et hoc summa bonitate quia nullus bonus nisi solus deus ... Sequitur textus. 

In presenti sermone verbisque preassumptis ... tria misteria breviter declarabuntur: primum est 

diligencia pastoris circa oves, secundum est fervens dileccio ad oves, tercium est vera 

obediencia ovium ad pastorem. ... x ... Christus dicet eis Venite benedicti patris mei (Mt 

XXV,34), ad probandum hic legitur exemplum de quodam divite. 
Kázání není dokončeno, u druhé části je uvedeno, že „fervens amor ... consistit in quattuor“, nicméně uvedeny 

jsou pouze tři charakteristiky, třetí v úvodu zmíněná část schází zcela. V kázání kromě bible odkazy na 

Augustina a Ambrože. 

 

2a Ego sum pastor bonus. Bonus pastor x 2b legitur exemplum de quodam divite. 

Rkp.; pap.; ll.2; XV; 11,2 x 16,5 cm; frakt.; t. Podle rázu rukopisu, kde také texty příslušných 

partií Písma jsou vynechávány s podotknutím Sequitur Textus, soudí se, že jde o náčrt kázání. 



Koupeno u firmy Karel Zink, Praha III., Mostecká 3, 19. května 1948. 

4510/48 
 

VIII G 50 

Krag Boleslawský. Wes Dobrawan. Knjžka Důchodenská pro Zbudila Nro. domu 38. Od roku 

1828. 

ll.8; 1828-43; zajímavý dokument o platech a robotě sedláka Zbudila ve vsi Doubravanech na 

panství křineckém v době před březnem 1848. 

Krag Boleslawský. Wes Dobrawan. Knjžka Důchodenská pro Zbudila Nro. domu 38. Od roku 

1828. 

1b Powinnost 828 Czinze, Roboty, za prowasze x 8a 29. Srpna 12. 30, 22 Zaří 12. 30, 4 Guny 

? 7. 10. 

Rkp.; pap.; ll.8; 1828 – 43; 11,5 x 17,7 cm; kurs.; pt. Názvy jednotlivých rubrik i titul knihy 

předtištěny. Zajímavý dokument o platech a robotě sedláka Zbudila ve vsi Doubravanech na 

panství křineckém v době před březnem 1848. 

Dar literárního archivu dne 8. listopadu 1948. 

8376-48 

 

VIII G 51 

Krag. Numero držitele gruntu 4. Knižka gruntownj daně pro Kontrybuenta Wenzl Kaasch z 

okrsslku, w obcy Lazetz, w přiděleném obydlj k pantswj patřjcý. Začnauc od militárnjho roku 

1790. Cena prodage: swázaná po 6 kr. kus. W Praze, k dostánj w jezuitské ulicy Nro. 492 u 

Jána Ferdynanda z Schönfeldu. 

ll.15; 1821-35;  

Krag. Numero držitele gruntu 4. Knižka gruntownj daně pro Kontrybuenta Wenzl Kaasch z 

okrsslku, w obcy Lazetz, w přiděleném obydlj k pantswj patřjcý. Začnauc od militárnjho roku 

1790. Cena prodage: swázaná po 6 kr. kus. W Praze, k dostánj w jezuitské ulicy Nro. 492 u 

Jána Ferdynanda z Schönfeldu. 

1b Z bitu ! 20, na Kasarnj 2.2 1/2, z Hlaw 2 osobj 1 x 15a 22 Czerwence P. 3060 7. 9. 

Interes 1. 34. Přeplaceno 1. 30 1/2 

Rkp. částečný; pap.; ll.15; 1821 – 35; 10,6 x 17,2 cm; kurs.; t. Podle stabilního katastru běží o 

grunt Václava Kaasche (Káš) z obce Lazec na panství král. horního města Příbramě v kraji 

berounském. Titul knížky (jméno panství i kraje v něm nevyplněno) i názvy jednotlivých 

rubrik až do f.12a předtištěny. Vedle záznamů o zaplacené dani z let 1821 – 1835 ještě na 

f.15b záznamy o příspěvku na stavbu silnice v r. 1827 a 1828. 

Dar literárního archivu 8. listopadu 1948. 

8375-48 

 

SX VIII G 52 

FX 1746 

TX Joannes Nep. Neusser: Musica choralis. Compendiosa Methodo Exhibita Ordnis 
min:S:Francisci Conventl:Novitiis Ex Probatis Authoribus Succincto et Facili stylo 
collecta Multum Reverendo Patre Ioanne Nepomuceno neusser Ejisdem S:Ordinis 
professo nec non tunc temporis Novitiorum Magistro Dignissimo Anno 1746.  
4a Experientia notissimum est omnes artes x 53a et aetenum collaudemus in caelesti 
gloria. 
Rkp.; pap.; 11.79; 1746; 10 x 15,8 cm; kurs., německy; kž. Rukopis zdoben rumělkou 
( hlavně iniciály a titulky ) a perokresbou. Opatřen je notací. Rukopis končí na f.53a, 
kde je ještě přípisek cizí rukou Deus meus, qui fuisti, eris; ostatní listy jsou prázdné. 
podle přípisku na titul. listě conscripta a Ftre Davide Němec tunc temporis, sub 



Eodem Novitio. P.Neusser i Němec žili v některém z minoritských klášterů na 
Moravě, jak ukazuje modlitba na f.43a Pro Eximio P:Nostro Provinciali, et tota 
Provincia Moraviae. 
Koupen od vrch. poštovního ředitele Ant. Svěráka z Pardubic, Švermova ul., 
8.12.1948.  
8890/48 

 

 

VIII G 53 

Knjžka Modlitebnj...Roku Páně 1813. 

ll.83; 1813; 

Knjžka Modlitebnj... Roku Páně 1813. 

2a Pochwálená budiž Negswětěgssj Trogice Swatá x 83a Gežjsse, Pána a Spasytele nasseho. 

Amen. 

Rkp.; pap.; ll.83; 1813; 9 x 14 cm; frakt.; kurs.; kž. Původní  paginace od 3 do 171. Listy 21, 

23 – 25, zvláště však 22, značně poškozeny a otrhány. Při začátcích a na konci modliteb 

vkusné lidové malovánky. Na přední desce vytlačen obraz Poslední večeře s titulkem Solches 

thut zu meinem Gedaechtniss. na zadní rostlinné a geometrické ornamenty. Na f.83a 

poznámka Něvkovic, Buchtelová 30x. 

Dar ředitele Stát. hvězdárny Dr. Otty Seydla v Praze 5. ledna 1949. 

35-49 

 

VIII G 54  

Duchovnj Gadro aneb katolické Modlitby z rozličnych knjžek Sebrane Roku 1841. 

ll.79; 1841 

Duchownj Gadro aneb katolicke Modlitby z rozličnych knjžek Sebrane Roku 1841. 

3a Požehnana swata a nerozdjlna Trogice x 79a tobět se modlim. Zawěrka Techto Modliteb. 

Rkp.; pap.; ll.79; 1841; 9 x 15 cm; frakt.; kž. Rukopis je zdoben lidovými malovánkami, 

obrazy květin, ornamenty s rostlinnými motivy a dokonce neumělými náměty figurálními 

(f.1b Ukřižování, f.9a sv. Jan Nepomucký, f.46a sv. František, f.48b Kristus na hoře 

Olivetské, podobný námět na f. 50b, f. 54a Matka Boží s Ježíškem). Desky kožené se stopami 

setřeného rostlinného ornamentu. 

Dar Františky Kastnerové z Daliměřic čp. 112 u Turnova 25. března 1949. 

134K-49 

 

VIII G 55 

Fundamenta Musica Halensia. Praecognita. 

2a Musica est scientia exprimendi sonum artificalem x 79a milost stane, bych tobe 
slaužiti,… 
Rkp.; pap.; ll.81; XVIII/2; 21 x 16,5 cm; kurs.; kž. Hudební latinsko-německá příručka s 

notací. Na f.78b-79a latinská píseň Salve dies fortunata  také v českém znění  Rozwesel se o 

me srdce dnes gestit čas radosti. Ukazuje zřejmě, že jde o rukopis bohemikální vzniklý na 

české půdě. 

Koupeno u firmy Orbis, antikvariát, v Praze I, Karlova ul.2, 27.11.1950. 
15110/50 
 

VIII G 56 

Cyprianus Jonas a Lilgenau : Humanistický sborník výpisků. 

ll.139; 1605; převážně latinsko-německý. 



1a Cyprianus Jonas a Lilgenau Anno Domini 1605 x 139b cum amicis tuis quam felicissime 

quam dulcissime. 

Rkp.; pap.; ll.139; 1605; 11 x 16,5 cm ; kurs. ; t. Sborník převážně latinsko-německý. Na 

f.32a záznam Datum in mei Patris Domo Bregae slezský Břeh in anno sic! tricesimo 

Sotembris anno Salvatoris Nostri 1605. Na f.1a Cyprianus Jonas a Lilgenau Anno Domini 

1605 23. Apr. 

Dar Dr. Miloslava Novotného, býv. ředitele knihovny, 6. února 1951. 

782-51 

 

SX VIII G 57 

FX 1627/75 

TX Heraldický památník pana de l'Espine (Mnsieur de l’Espine). 

1a Et Pater Aeneas et Avunculus excitat Hector 

103a i e vivray content i our. Jan de Wickella. 

Rkp.; perg., pap., ll. 103; 1627-75; 22x17,5 cm; kurs.; pův. kž. Skvostně iluminované znaky 

na pergamenu I papíru f. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20-4, 26-7, 29, 30-36, 37b, 

38-40, 42-46, 48, 50-58, 60-1, 64-5, 71-2, 76, 88, 90b, 94, 96. Památník patřil nejprvepanu de 

l’Espine, později panu Cheury. Památník je vysoce bohemikální. Na f. 20a je žerotínský znak 

a zápis, Tout avec le temps Il faut atterndre Charles baron de Zerotin a Paris ce 7 IX. bre 

1628, příbuzného slavného Karla ze Žerotína z vizmburské linie rodu, která ještě r. 1652 byla 

nekatolickou. Na f. 26a zápis “Chis arma di virtu, vince ogni affotto. A Paris ce 9 juli 1627. 

B. L. B. de Waldstein Bernart Bauslar Baron de Valdstein.” Tento Bernard z Valdštejna byl 

asi protestantem, poněvadž neužíval polepšení valdštejnského znaku Ferdinandem II. z r. 

1621. Tohoto polepšení erbu použil jiiž jeho příbuzný Adam František hr. z Valdštejna v 

zápise na f. 96a „Fortuna Vitrea est, quae, dum maxime splendet, fragitur. Adamus 

Franciscus, Comes de Wallenstein A. 1652“. Tento Adam František z Valdštejna (+1666) byl 

vnukem proslulého nevyššího purkrabí Adama z Valdštejna a držitelem Třebíče. Na f. 71a 

jiný zápis bohemikální „In Deo spes mea. Jay Escry cecy en temoignage de l’Estime, que iay 

pour Mr. Cheury, possesseur de reliure. Johan von Gerschon de Prague En Boheme 1675 le 

28 Avril.“ Vedle toho jest zde řada zápisů rakouské a slezské šlechty usedlé později u nás a na 

f. 73a přípis z r. 1758. Jednoduchá renesanční vazba se zlacenou výzdobou tlačenou do kůže. 

K vůli oběma valdštejnským zápisům získán asi r. 1905 v Paříži, jak svědčí přípis na zadním 

přídeští, do valdštejnského majetku. 

Koupeno od býv. hr. M. Valdštejnové v Praze III, Valdštejnský palác, 10. července 1951. 

5965/51 

 

SX VIII G 58 

FX 1839/41 

TX Sborník písní 

2a Wilhemine. Weint mit mir ihr nächtlich X 52b Lichte. Dann aus einer Gruft. 

Rkp.; pap.; ll. 52; 1839-41; 19,5x12,6 cm; kurs.; pkž. Kromě německých též řada českých 

lidových písní z doby obrozenecké. O době vzniku poučuje několik dat, nesjtarší na f. 4a den 

17ten Oktober 1839 a na konci beendet den 24. August Czerwený Wenzel 1841 geprft Haupt 

u. Rechnungpl. Na hřebetě iniciály O. R. 

Koupeno od Karla Procházky z Břevnova, Na zástřelu 95, dne 23. ledna 1952. 

10/52 

 

VIII G 59 

Aufzeichnungen. 

ll.60; 1939; o událostech roku 1939. 



2a Der Führer in Prag 11. März 1939 x 45b bin ich zu Hause in Prag. 
Rkp.; pap.; ll.60; 1939; 13 x 16,3 cm; lat.; pkž. Rukopis vypravuje o událostech 
r.1939, počínaje 11. březnem a konče 21. prosincem. Autor byl významný nacistický 
předák, blízký Frankovi i Henleinovi, snad i syn jednoho z rektorů něm. vysokých škol 
v Praze ( srovn.f.42a). Proto jsou jeho zprávy značně zajímavé. Výslovně v rukopise 
je jen udáno jeho jméno Ernst ( srovn.f.15a). 
Dar Národní kulturní komise v Praze ( ze Sychrova ) 27.2.1952. 
584-52 
 
VIII G 60 

Hackel, Franz Johann : Verschiedene Anmerkungen aus verschiedenen Büchern. Gesammelt 

vom Jahre 1803 bis 1810 durch P.Franz Johann Hackel. 

Rkp.; pap.; ll.186; 1803-1810; 11,5 x 17,7 cm; kurs.; t.  Zápisník osvícenského kněze-

josefinisty z českých zemí, jak ukazují jeho náboženské názory. O českém původu svědčí 

článek Mittel wieder Schwaeche-Abzehrung, Husten u.daher entstehenden Fieber na fol.10a, 

čerpaný z Prager Zeitung. Jako přílohy  vloženy německý list právníka Ignaze Paula datovaný 

v Praze 27.července 1820, německá píseň s notací (na jejím rubu datum Mergenthal d.16.July 

1806), Dreysylbige Charade a list s básněmi Auf Hasenberg a (na rubu) Auf dem 

Milleschauer Berge. 

Dar Národní kulturní komise v Praze ( ze Sychrova ) 28.2.1952.  

588-52 

 

VIII G 61 

Taegliche Andachts Ubung Zu Gott und seiner Jung frauelicher Mutter Maria Vermehrt Mit 

Morgen, Mess, Beicht, Kommunion, Gebetter und Litaneyen und anderen Gebetter zu den 

Heiligen Gottes. Zusamen geschrieben in der Fürst-Schwarzenbergischen Residens- 

Herzoglicher befreyter Bergstadt Boemisch Krummau 1787. 

ll. 61; 1787 

3a mein Gott! Zu dir erwache ich. x 59b ihnen die ewige Ruhe. Amen.  
Rkp.; pap.; ll.61; 1787; 11,5 x 18,5 cm; frakt.; kž. Psáno kaligrafickou frakturou, 
některé ozdobené iniciály. Nadpisy provedeny rumělkou. Vazba kožená s pozdně 
barokní tlačenou ornamentální, značně setřelou výzdobou. Na přídeští podpis 
majitelky Barbara Thaller.  
Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 11.6.1952.  
595/52 
 

VIII G 62 

Tägliche Andachts Übungen zum Gebrauch des Anton Ramsch zusammen geschrieben. In 

Prag Im Jahr des Herrn 1768. 

ll.125; 1768; rukopis je přepisem tisku Tägliche Andachts-Übungen Zum Gebraucg Ihro 

Kaiserl. Majestät Der Königin Zu Hungarn und Böheim. Wien 1767 s jistými modifika-cemi. 

4a An dem ( ! ) Geneigten Lesr. Hier hast du x 119b also auch auf Erden. Amen. 
Rkp.; pap.; ll.125; 1768; 11,5 x 18,5 cm; frakt.; kž. Na f.121a - 122b Register. Titulní 
list i začátky kapitol opatřeny barevnou ornamentální výzdobou. Rukopis je přepisem 
tisku Tägliche Andachts-Übungen zum Gebrauch Ihro Kaiserl. Majestät der Königin 
Zu Hungarn und Böheim. Wien 1767 s jistými modifikacemi. 
Koupí od firmy Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 10.6.1952. 
K190/52 
 

VIII G 63 



Catalogus DD. Sacrosanctae Theologiae Auditorum In Universitate Carolo-Ferdinandea 

Pragensi Anno MDCCLXXII 1772. 

ll.64; 1772; seznam posluchačů bohosloví na Karlově universitě v Praze r.1772 s udáním 

jména a rodiště, jakož i různými poznámkami, dávajícími nahlédnout do života příštích kněží. 

Mezi bohoslovci z jezuitského řádu je zde uveden pozdější slezský obrozenecký spisovatel 

Leopold Šeršník (Scherschnik) na f.3a a pozdější pražský arcibiskup a příznivec Narod. 

muzea Václav Chlumčanský z Chlumčan na f.11b. 

3a Religiosi Societatis Jesu. Theologi IV Anni x 63a Zitte Ignatius 3. Zotte Josephus 
I.  
Rkp.; pap.; ll.64; 1772; 22,5 x 18 cm; frakt., kurs.; pkž. Seznam posluchačů bohosloví 
na Karlově universitě v Praze r.1772 s udáním jména a rodiště, jakož i různými 
poznámkami, dávajícími nahlédnout do života příštích kněží. Mezi bohoslovci z 
jezuitského řádu je zde uveden pozdější slezský obrozenecký spisovatel Leopold 
Šeršník (Scherschnik) na f.3a a pozdější pražský arcibiskup a příznivec Narod. 
muzea Václav Chlumčanský z Chlumčan na f.11b. 
Koupí os ant. orbis v Praze I., Karlova 2, dne 11.6.1952.  
K597/52 

 
 

SX VIII G 64 

FX 1787 

TX Schema der ganzen Kaiser Königlichen Armee Samt Bennenung derer Regimenter, 

welche nach Holland merchiren. Pro Ao 1787. 

1b-2a Deutsche Infanterie Regimenter. Nro. Voriger x 19a Neugabauer, Terzy, Brechainville, 

Gemingen. 

Rkp.; pap.; ll. 22; 1787; 11,7x9 cm; lat.; t. Přehledný seznam jednotlivých pluků rakouské 

armády v době císaře Josefa II. s jmény velících důstojníků, místy posádek, barvou uniforem 

a posléze na fol. 18b-19a seznamem pluků, které táhly k potlačení povstání v Rakouském 

Nizozemí (Belgii). Zajímavé je rozložení posádek v českých zemích. Na přídeští podepsán 

majitel rukpisu Wenzl Baron Kotz von Dobrsch. Byl to držitel Chodového Újezda Václav koc 

z Dobrše, c. k. komoří a nejvyšší vachmistr (1772-1857). 

Koupí od Antonína Kodyma z Prahy II, Sokolská 16, dne 15. května 1953. 

3465/53 

 

VIII G 65 

Erinnerung an den deutsch-böhmischen Parteitag am 9 Feber 1890 in Teplitz Teplice. 

ll.12; 1890; ppl. Citáty převážně z německých spisovatelů a z Písma. 

1 Denksprüche angebracht an den in der Stadt errichteten Empfangspforten x 12 
Das Werk ist angefangen, nicht vollendet. Jetzt ist uns Muth und feste Eintracht noth. 
Rkp.; pap.; ll.12; 1890; 22,5 x 14 cm; lat.; pl. Citáty převážně z německých 
spisovatelů a z Písma. 
Koupeno od firmy Orbis v Praze I, Karlova ul. 2, 2.3.1951. 
955/51 
 

SX VIII G 66 

FX XIX1 

TX Wanderbuch... Wandrownická knjžka... 

Wanderbuch in Folge allerhöchsten Patents vom 24. Februar 1827. (Souběžný český titul:) 

Wandrownická knjžka dle neywyšssjho patentu od 24. února 1827. Prag. Aus der 

Schönfeld’schen Buchdruckereey. 



Rkp.-tisk; pap.; ll. 64; XIX1; 11,2 x 18,3 cm; lat.; ppl. První část fol. 1a-13a obsahuje recepty 

na přípravu likérů. V další části je Wandrownická knjžka, vystavená r. 1832 pro Arona 

Bondyho z Uhlířských Janovic. 

Koupeno dne 6. prosince 1954 od Frant. Vavreka z Prahy XVI, Nad Věšínkou 1275. 

9045/54 

 

VIII G 67 

Brendt, C. : Die Uiberreste der Felsenburg Birkstein und ihrer Umgebungen, hystorisch, 

malerisch dargestellt.1830. Mit 2 Kupfern.Manuscript. 

ff.76; 1830; předmluva datována na pag.4 am 30.April 1830. autor zde uveden jen jako der 

Verfasser, teprve na konci rukopisu pag.147 podepsán C.Brendt. Na fol.76 připsána 

Anmerkung. Carl Kinský starb am 5 7bris 1831 am Schlagfluss (Ruhe seiner Asche). 

pag.1 Vorwort. die schöne romantische Lage Birksteins x pag. 147 Gegenstand für 
seinen Pinsel sein wird. 
Rkp.; pap.; ff.76; 1830; 12 x 18 cm; kurs.; pt. Od listu 2 původní paginace od 1 do 
146. Předmluva datována na pag.4 am 30. April 830, autor zde uveden jen jako der 
Verfasser, teprve na konci rukopisu pag.147 podepsán C. Brendt. Na fol.76 připsána 
Anmerkung. Carl Kinský starb am 5 7bris 831 am Schlagfluss ( Ruhe seiner Asche ). 
Z fol.75 číst odříznuta a doplněna částí zelené obálky žitavského tisku. Na obálce 
štítek s titulem Bürgstein. Na přídeští a titul. listě razítko majitele R.Behms. 
Pravděpodobně z konfiskátů Langrovy knihovny v Broumově.  
Do přírůstků Knihovny NM zapsáno 28.12.1955.  
9062/55 
 

SX VIII G 68 

FX asi 1778 

TX Anselmus Rabiosus: Reise durch Ober-Deutschland. 

3b Österreich. Zuweilen sagt auch ein X 92a Elende bauerhütten, Amtleuthe und Bettler. 

Rkp.; pap.; ff. 92; c. 1778; 12x19,2 cm; got. kurs; t. Jméno autora je pseudonym, kterého 

v době vzniku rukopisu používali dva spisovatelé. V našem případě jde asi o svbodomyslného 

spisovatela a novináře Wilhelma Ludwiga Wekhrlina (1739-1792), u něhož se objevuje 

pseudonym Anselmus Raboiosus r. 1778. Náš rukopis pochází asi právě z této doby, jak 

ukazují zmínky o Litteratische Monathe ve Vídni z r. 1776 na f. 3b nebo o Schwäbisch 

magazin z r. 1777 na f. 66b. Na zadním přídeští záznam někdejší majitelky 67 Busingna a 

dvakrát podpis Josepha Uibelhagin 1831. Na předním přídeští signatura Langrovy knihovny 

v Broumově III ll J 5: Ms 383. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. října 1956. 

6234/56 

 

SX VIII G 69 

FX 1804, 3 sv. 

TX Allgemeine Welt- u. Völkergeschichte. I, IV, V Band. Přednášky zapsal posluchač Johann 

Sachs.  

I. Band: 4a An die Jugend Freunde! Die Vortheile x 138a Ende des ersten Bandes. 

IV. Band: 5a IV-te Epoche, VOn Alexander bis August x 118b er führte einige glückliche 

Kriege. 

V. Band: 4a 10-ts Julian. Theilung. Erster Stoss X 121a Schluss deer Vorlesungen am 3ten 

August 1804. 

Rkp.; pap.; ff. 142, 120, 128; 1804; 12x19 cm; got. kurs.; t. Podle přípisu na titulném listě se 

zdá, že dějiny přednášel P. Leopold Slaywitz. Poněvadž však si nelze zjednat jistotu, 



neuvádíme jej jako heslo na hlavním lístku. Přednášky zapsal posluchač Johann Sachs. Na 

konci V. sv. poznamenal Schluss der Vorlesungen am 3ten August 1804. Původní signatura 

Langrvy knihovny v Broumově Ms 930 : III 11 J 7, 8, 9. 

Přípis jména pravděpodobného autora P. Leopold Slywitz. 

Zapsán do přírůstků Knihovny Národ. musea 9. listopadu 1956. 

6445-7/56 

 

VIII G 70 

Christoph Kotteri Geschichte. 

pol.XVIII.stol.; ff.27; na přídeští odkaz V.Tractatum Lux in Tenebris, p.4-28. 

1a Kotters erste Geschichte. Es ist ihm vor x 27b Unus pastor et unum Ovile. 

Rkp.; pap.; pol. XVII. stol.; ff.27; 19 x 16 cm; got. kurz.; vazba t. Na přední desce zbytky 

staré signatury A 109 ? a název Kotters erste Geschichte. Na předním přídeští poškozené 

“exlibris Joannis Christiani Godofredi J... S. et P. Regis Pol. a Consiliis Comm...” a životní 

data Kotterova, známého z života Komenského. Nahoře na přídeští odkaz V. Traczatum Lux 

in tenebris, p. 4-28. 

Darem Ing. A. Schulze z Prahy 7, Ul. Komunardů 18, dne 25. července 1968. 

II-11/68 

 

X 2419 
SX IX A 1 
FX 1831. str. 6, 104, 8. 25 x 40 cm, seš. 
TX Math. Zhóp. Literatur der Winden. 
PX Doplňky a opravy k Geschichte der slavischen Sprache und Litteratur, poslané 
Šafaříkovi 1831, vzadu Verzeichnis der B. Zois´schen Carniolana in der Laibacher 
Lycealbibliothek. Ze Šafaříkových. 
 
X 2420 
SX IX A 2 
FX 1840-1. str. 367. 24.5 x 39.5 cm, váz. 
TX Zor. Dolęga Chodakowski. Zeměpisný slovník. 
PX Přepis originálu, půjčeného N. P. Pogodinem, pro P. J. Šafaříka. Ze 
Šafaříkových. 
 
X 2421 
SX IX A 3 
FX 1838, 36. str. 24, 36. ll. 13. 25 x 40 cm, seš. 
TX St. Vraz. Geo-ethno u. topographische Uebersicht der Slawen in Steiermark. - Fr. 
S. Metelko. Místní jména v Kraňsku. 
PX Vložen list Vrazův Šafaříkovi, pro jehož Slovanský národopis poslán obojí spis. 
Vzadu drobné přehledy a výpisky Šafaříkovy. Z jeho pozůstalosti. 
SX – IX A 3 

TX – Sbírka místních jmen v Štyrsku a Krajině. 

VX – 1.) Ukazatel jmen ve Štyrsku od Stanka Vraza. 1839. 12 ff., 1 list Vrazův.  2.) Popis 

místních jmen v Krajině, posláno od prof. Metelka 1836. pp. 36, 2 lístky. 

 
X 2422 
SX IX A 4 
FX XVIII.2 ll 34. 24 x 38.5 cm, váz. 



TX G. Ribay. Idioticon Slovacicum. - J. Dobrovský. Slovníček lékařsko-botanický 
českolatinský. 
PX Přepis Dobrovského, v jehož Korespondenci IV. (vyd. A. Paterou 1913 v 
akademické Sbírce pramenů II, 18) častá o díle zmínka. 
PX (del inform. dr. Krbce) fol. 27r-32v Ant. Puchmajer, fol. 32 další ruka (ne Dobrovský) 

Stomma (?) 
 
X 2423 
SX IX A 5 (4 A 20) 
FX XVIII.2 ll. 174. 24 x 39 cm, váz. 
TX Collectio scriptorum de rebus slavicis labore et studio Jos. equitis de Bienenberg. 
PX Oblata Societati scientiarum Jablonovskianae. Pouhé výpisky z tisků s 
poznámkami J. Jablonowskiego. Ze Stentzschových. 
 
SX IX A 6 

FX 1829, 3 sv. 

TX A. E. Daniila Rodoslov carej serbskich. MS A. B. C. 

Manuscriptum B. L. 1829 

Přepis přepisu Karloviského, o čemž viz podrobněji poznámka Šaf. na 2. straně rkp.) 

titul. f. 210. (vložen arch: seznam jmen v Danieli připomínkovaných.) 
Z rukopisu knihovny university Lvovské přepsal Bierecky, ruský seminarista. od m. 
pistol. 1838 do února 1839. Srovnal Glowacki. fol. 3 + 84. Cod. C. 
 
X 2424 
SX IX A 7 
FX ok. 1845. ll. 40. 22.5 x 37.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Pathologia sermonis slavici. 
PX Ze slovanské historické a srovnávací mluvnice. Srov. Jiří Polívka v LF 1895, 257. 
Ze Šafaříkových. Stejně až do č. 2445. 
SX – IX A 7 

TX – Pathologia sermonis slavici (Proměny hlásek.) 

ff. 32 

PX – Vlepeno 14 lístků + 1 vložen. 

 

X 2425 
SX IX A 8 
FX 1826. ll. 143, 134. 22 x 36.5 cm, 2 svaz. váz. 
TX P. J. Šafařík. Materialien zur ältern und neuern Erdkunde von Bulgarien, Serbien, 
Bosnien, Thrakien, Makedonien und Albanien. 
SX – IX A 8 

TX  - Materialien zur ältern und neuern Erdkunde von Bulgaarien, Serbien, Bosnien, 

Thrakien, Makedonien, und Albanien. 1826. 

1826, 2 sv., ff. 140+ff. 132 

 
X 2426 
SX IX A 9 
FX ok. 1830. ll. 112, 76. 22 x 36.5 cm, váz., 2 svaz. 
TX P. J. Šafařík. Geschichte der serbischen Litteratur. 
PX Tvoří III. díl Geschichte der südslawischen Literatur (1865). 
I. fol. 112 (+ 8 lístků rozl. form. vlepeno) 
II. fol 70 (+ 11 lístků rozl. form. vlepeno + 5 listů rozl. form. vloženo)(Bibliographie) 



2 vol. 
 
[X 2427] 
[SX IX A 10] LA 14 G 31 
FX ok. 1830. ll. 130. 22 x 36.5 cm, váz. 
TX (P. J. Šafařík. Geschichte der illirischen Literatur). 
PX Vyšlo tamtéž II. 1-279. 
 
X 2428 
SX IX A 11 
FX 1850. ll. 38. 23 x 37 cm, seš. 
TX Станиславъ Микутскій. Сравненіе нћсколькихъ корней и словъ 
санскритскихъ съ славянскими. 
PX Práce moskevského studenta filosofické fakulty. Z Šafaříkových. 
SX – IX A 11 

TX – Mikulského jazykozpytné sepsání. 

1850, ff. 39, rusky 

 
X 2429 
SX IX A 12 
FX XIX.1 ll. 274. 22 x 36 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Zeměpisné výpisky. 
 
X 2430 
SX IX A 13 
FX 1829. str. 159. 22 x 37 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Materialien zur Geschichte der altslowenischen Literatur. 
SX – IX A 13 

TX – Materilien zur geschichte der altslowenischen Literatur. 1829. 

1829, pp. 158+ff. 3 

 
X 2431 
SX IX A 14 
FX 1846. ll. 57. 22 x 36.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Uber die Lage von Justiniana prima. 
PX Od l. 23 doplňky pozdější i cizí. 
 
SX – IX A 15 

TX – [15ero listů glagolského misálu.] 

1861, ff. 15 

PX – Úryvek prvotisku benátského ve 4tu, dle Šafaříka od r. 1528, z bibliotheky Teplské. 

Podává dědictví Svto Prokopskému P. Filip. Klimeš kapitulár kanonie Teplské. 
PX – Vloženo: 1 předslovo, 1 dopis. 

 
X 2432 
SX IX A 16 
FX 1842. ll. 38. 22 x 36.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Srbsko a Bulharsko. Župy, kláštery, biskupstva. 
 
X 2433 



SX IX A 17 
FX XIX.1 ll. 28. 22 x 36.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Přehled a výpisky o historicích a cestopiscích slovanských. 
SX – IX A 17 

TX – Miscellanea. 

PX – 1.) Seznam rozl. knih cestopisných o Turecku, aj. zemích, sem tam s pozn. Šaf.  8 f. in 

2o, 21/2 f. in 4o, 4 f. in 8o.  2.) Series chronologica historicorum et geographorum. 1826. 6 f. in 

2o. (vložen lístek).  3.) Scriptores excerpti (Byzant.). 4 f. in 2o.  

 
X 2434 
SX IX A 18 
FX pol. XIX. ll. 10. 22 x 36.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Excerpta e linguis cognatis. 
PX Náčrtky ze srovnávacího jazykozpytu. 
 
X 2435 
SX IX A 19 
FX XIX.1 ll. 18. 22 x 36.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Nářečí polabské. 
PX Drobné poznámky abecedně seřazené. 
SX – IX A 19 

TX – Materiál ku grammatice nářečí polabského. 

ff. 14 + vloženy 4 ff. 

PX – Šaf. 
SX – IX A 19 

TX – Materiál ku gramatice nářečí polabského. 

ff. 14+4 ff. vloženy 

PX – Šaf. 

 
X 2436 
SX IX A 20 
FX ok. 1835. ll. 170. 22 x 35.5 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Historické výpisky I. 
PX Většinou z kronik. 
 
SX IX A 21 

FX 1296, přeps. 1857 

TX Psalterium Cyrillicum e codice Mosquensi 

A. 1296. (Přepis učiněný v Moskvě 1857.) fol. 140 + 1 in 4° vložen. Písmo cyrill. 
 
X 2437 
SX IX A 22 
FX ok. 1827. ll. 67. 22 x 35.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Srbsko. Turecko. 
VX I. Topographisches Repertorium über Serbien. Nach Wuk´s Danica II. und 
anderen Hilfsmitteln. 1827. 
VX II. Topographisches Repertorium über Lapiès Charte der Europäischen Türkei. 
1827. 
VX III. Topographische Namen aus dem Račer Pomenik 1616 ff. in Kloster Beočin. 
 
X 2438 



SX IX A 23 
FX ok. 1840. ll. 30. 22 x 35.5 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Vocabularia. 
PX Z Karamzina, biblí, Duricha, polabského slovníku frc. z r. 1795 a j. 
 
X 2439 
SX IX A 24 
FX 1840. ll. 214. 22 x 35.5 cm, v deskách. 
TX Julie Šafaříková. Jmenný seznam k R. Zannoniho mapě polské z r. 1772. 
 
X 2440 
SX IX A 25 
FX ok. 1830. ll. 79. 22 x 35.5 cm. 
TX P. J. Šafařík. Slowenisches und Glagolitisches Schriftthum. 
PX I. díl Geschichte der südslavischen Literatur (1864). 
 
X 2441 
SX IX A 26 
FX pol. XIX. ll. 24. 22 x 35.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Bibliografie a historie literatury. 
PX Výčet některých památek podle nářečí, nářečí ruské a jeho podřečí, pomůcky k 
paleografii a j. drobnosti. 
 
SX IX A 27 

TX Collatio Psalterii glagolitici cum cyrillico. 
MS. fol. 12. 
S excerpty na fol 7-2°a 5 lístky rozl. formátu 
 
X 2442 
SX IX A 28 
FX 1827 a d. ll. 18. 22 x 35.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Verzeichniss der Landkarten über die europ. Türkei. 
SX – IX A 28 

TX – Verzeichniss der Landkarten über die europ. Türkei ahgefangen in J. 1827. 

VX – (Das Meiste aus: Neueste Länder – und Völkerkunde XIV.Bd., Gemälde der europ. 

Türkei von F.L.Linder, Weimar 1812.) 

ff. 19 

SX – IX A 28 

TX – Verzeichniss der Landkarten über die europ. Türkei angefngen im J. 1827 

VX – Das Meiste aus: Neueste Länder-und Völker kunde XIV. Bd., Gemälde der europ. 

Türkei von F.L. Lindner, Weimar 1812. 

1827, ff. 19 

 
[X 2443] 
[SX IX A 29] LA 14 G 31 
FX ok. 1830. ll. 48. 22 x 35.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Kroatische Literatur. 
PX Vyšlo v Geschichte der südslawischen Literatur (1865) II, 271-376. 
SX – IX A 29 

TX – Kroatische Literatur 



ff. 42+1 p.  

PX – Am Titelblatt: Quellen und Hilfsmittel. 

PX – Vlepeno 7 lístků rozl. formátu+1 list J. Jirečka vložen. 

 
X 2444 
SX IX A 30 
FX 1852. ll. 26. 22 x 35.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Schriftstempelschneidekunst. 
PX Výpisky a přehledy. 
 
X 2445 
SX IX A 31 
FX XVIII/XIX. ll. 15. 22 x 40 cm, váz. 
TX Zpráva popisné komise o pravoslavných klášteřích v Dalmácii i Chorvatsko-
Slavonsku z r. 1772. 
PX Podniknuto na rozkaz vládní, jenž předchází. 
 
X 2446 
SX IX A 32 
FX XIX.2 ll. 70. 25.5 x 39.5 cm, váz. 
TX (A. Kudla) Liturgia sjednocené řecko-katolické církvi. Perikopy její. 
PX Dar jako č. 54. 
SX – IX A 32 

TX – Liturgia sjednocené řecko-katolické církvi 

25 archů 

 
X 2447 
SX IX A 33 
FX ok. 1783. ll. 60. 24.5 x 40 cm, v deskách. 
TX (Max. Schimek. Slawische Sprachforschung in tabellarischer Darstellung des 
Gegenverhältnisses verschiedener slawischer Mundarten.) 
PX Latinské znění I. dílu. Srv. ruk. VIII A 26. 
 
X 2448 
SX IX A 34 
FX 1891. ll. 22 (popsaných). 25 x 40 cm, vaz. pův. 
TX Pamětní kniha jubilejní výstavy pražské z r. 1891. 
PX Dar továrníka A. Felkla 31. X. 1892. 
SX – IX A 34 

TX – Památník jubilejní výstavy r. 1891. 

PX – Viz: Kniha. 

 
X 2449 
SX IX A 35 
FX 1833-91. ll. 15, 140, 186. 20.5 x 31, 24 x 38 cm, váz. 3 svaz. 
TX Památník Národního museum. 
PX Vloženy volně popisy z r. 1865. 
SX – IX A 35 

TX – Památníky Musea. 

VX - 1.) zač. 1820 26/5 

         2.) zač. 1854 

         3.) zač. 1833. 



PX – S přílohou „Návštěvníci sbírek“ (neváz.). 

 
X 2450 
SX IX A 36 
FX XIX1 ll. 28. 21.5 x 25.5 cm, váz. 
TX Andrej Kucharski a J. B. Rakowiecki. Překlady rukopisu Královédvorského. 
PX Dar P. Koubka 7. V. 1836; srv. jeho zmínku v ČČM 1838, 387. 
 
SX IX A 37 

FX 1716 

TX Mich. Franck z Franckensteina: Rerum Talmbergicarum Epitome. 

 

SX – IX A 38 

TX – Nonnullae Animadversiones in Libellum cui Titulus: Monita Salutaria B. V. Mariae ad 

cultores suos indiscretos. 

XVII. st. 

PX - : Animadversiones, Nonnullae (IX A 38). 

 

SX IX A 39 

FX XVI 

TX Ctibor ovačovský z Cimburka: Knihy. 

 

SX IX A 40 

FX XVII 

TX Dialogus Inter Locutores Ladislaus Pnnon et Jaroslaus Bohemus. 

 

SX IX A 41 

FX 1597 

TX Ctibor Tovačovský z Cimburka: Kniha. 

 

SX IX A 42 

FX XVI 

TX Lud. Schrader: Materia Contractuum. 

 

SX IX A 43 

FX XVII 

TX Úřad šultesský. 

 

SX IX A 44 

FX XVI 

TX Terebjamskij prolog. (Senjabrskaja polovina). 

PX Rukopis, papír, psáno krasopisnou kyrilicí černě a červeně, místo a písař neznámý, 16. 

stol., bez titulního listu, L1 416, váz. v polokůži. Titul na předsádce. 20 x 31 cm, 4° 

 

SX IX A 45 

FX 1608 

TX Ze Všechrd: Práva země české (opis) 

pap. 258 ff., 32 x 21 cm, vazba celokož. 

Na přední i zadní desce supralibros „MIKVLASS + RYDL + Z + NAYENPERG“. Získáno ze 

Smečenské knihovny. 



 

SX MSS IX A 46 

FX 1644 

TX Český lékařský receptář. 

Lékařské předpisy. (Recepty). 

Rukopis 1644, písař a místo neznámo, psáno čitelnou frakturou, L32 listů, (od 70 prázdných), 

papír, 20 : 30 cm, 4°, vázáno v pergamenu vyňatém z bohoslužebné knihy. 

Poč. L 1a: Hlawa gest aúd prźedni Tiela Lydskeho… 

Kon. L 69: … A tim žalaudek mazati. 

Koupě 2666---1931 

 

SX IX A 47 

FX XVIII 

TX Ludolf Schrader: In primum libr. institutionum D. Justiniani scholia, Ludolphi 
Schraderi Brunsuicensis Jureconsulti celeberrimi. 
Rukopis, písař neznámý, Frankfurt 18. stol., psáno zběžnou frakturou, 21x31 cm, 4°, 
ll 176, (l 171-76 prázdné), vázáno v pergamenu vy’natém z bohoslužebné knihy 
s nemmi (opis ze starší předlohy). Na předsádce sentence. 
Poč. 1 1a: In primum librum. 
Kon. 1 170b: Absilui /neč). 7 Augusti Ao 71 Francopfurd. 
 

SX – IX A 48 

TX – Cause, per le quale non si debbe impedire Nauarra dalla succerrione del Regno di 

Francia. 

XVI. st. 

PX - :Descriptio, Galliae regni, (XI A 48). 

SX – IX A 48 

TX – Discorso di Mons. Nazaret sopra gli humori di Francia. 

XVI. st. 

PX - :Descriptio, Galliae regni (IX A 48). 
SX – IX A 48 

TX – Parere et risposta data sopra gli Auuertimenti dati all‘ Illsmo. et Rmo. Sig. Legato in Francia. 

XVI. st. 

PX - :Descriptio, Galliae regni (IX A 48). 

Relace vyslanců benátských. Rukopis 16. stol. 8°. 

Scriano, Michiele: Comentario de Francia del Amo. Se. Michiele Scriano, Ambasciatore 

Veneto. Rukpis 16. stol. 4°. 

Descriptio, Galliae regni. 

Relation del Clarsmoo. Sig. Michele ritornato da Henrico Terzo Ré di Francia l’anno 1576.  

 

SX IX A 49 

FX 1846-7 

TX Růže (studentský časopis). 

Listy pro wzájwmné wzdělání srdce I ducha I pro slušnau zábawu. 

Rukopis, 1846-1847, Studentský časopis, Redigoval a psal W. Pawel Kleinert, (Praha?), ll 

130, psáno čitelnou latinkou, 4°. pkož. (19 čísel, 18 chybí). 

Poč. l. 1a: Slowo tak zwné redakce. 

Kon. l. 130b: Chlapec: Maminka mi povídala, abych řekl, že jsem na něj zapomněl. W. F. 

 
X 2451 
SX IX B 1 



FX XIX.2 ll. 44. 22 x 35.5 cm, seš. 
TX K. J. Erben. Materiál o slovanském bájesloví. 
PX Je to pátý sešit holých výpisků. Z pozůstalosti odevzdáno 2. X. 1872. 
 
X 2452 
SX IX B 2 
FX 1852. ll. 15. 22.5 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Collectanea glagolitica. 
PX Přípravy k Památkám hlaholského písemnictví. Z Šafaříkových. Stejně čísla další 
až do č. 2460. 
 
X 2453 
SX IX B 3 
FX poč. XIX. ll. 20. 21.5 x 35 cm, váz. 
TX Z. Dolega Chodakowski. Slovníček přírody. 
PX Název Šafaříkův. 
 
X 2454 
SX IX B 4 
FX 1852. ll. 23. 22.5 x 35 cm, seš. 
TX Ivan Brčič. Popis a rozbor jím nalezených bohoslužebných knih hlaholských. 
PX První stať, list Šafaříkovi z 25. 1852, v autografu, druhá (l. 16 a d.) z r. 1853: O 
nejstarších formách minulého času v starobulharském nářečí, je česká a opravována 
Šafaříkem. Vloženo několik doplňků Šafaříkových. 
 
X 2455 
SX IX B 5 
FX 1850. ll. 52. 21.5 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Popis (= regesta) listin jihoslovanských. 
PX Srbské po r. 1717, bulharské po 1466, valašské po 1699. 
SX – IX B 5 

TX – Popis listin 1850: 

1. Listiny srbské. Století XII.-XVIII. 

2. Listiny bulharské. 

3. Listiny glagolské. 

4. Listiny řecké a latinské. 

5. Listiny walaské a moldavské. Stol. XIV.-XVII. 

ff. 52 
SX – IX B 5 

TX – Popis listin 1850: 1.) Listiny srbské. XII.-XVIII. st.  2.) Listiny bulharské.  3.) Listiny glagolské.  4.) 

Listiny řecké a latinské.  5.) Listiny walaské a moldavské. XIV.-XVII. st. 

ff. 52 

PX – S poznámkou na obálce. 

 
X 2456 
SX IX B 6 
FX 1846. ll. 11. 21.5 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výčet časoslov. 
 
X 2457 
SX IX B 7 



FX 1848. ll. 6. 22.5 x 35 cm, váz. 
TX Ivan Hušalewič. Stych ulože oi i hološe oi w seminarii gen. ruskoi. 
PX 7. Maja 1848 w Lwihradě. Básník byl v 4. ročníku bohosloví. S částečným 
překladem českým na okraji z péra Šafaříkova. 
 
X 2458 
SX IX B 8 
FX 1829. str. 107. 21 x 34 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Sammlung slowenischer Wörter vom J. 500 bis 1000. 
PX Od str. 99 drobné výpisky k Starožitnostem . 
pag. 98 + 5 fol. vloženo + 1 proužek nalepen 
 

SX IX B 9 

TX Starší výpisky k historii literatur slovanských. 
 
X 2459 
SX IX B 10 
FX 1836. ll. 214. 24.5 x 33 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Popis místních jmen země ruské. 
PX S dvojím přídavkem o ruských a polských jménech řek a jezer. 
 
X 2460 
SX IX B 11 
FX 1838. str. 150. 24 x 33 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Popis místních jmen Srbska, Bosny, Hercegoviny a Dalmatska. 
Popis místních jmen Bessarabie, Multan a Valachie. 
PX První dle mapy Riedlovy z r. 1810, druhý podle mapy ruského gen. štábu z r. 
1820. 
SX – IX B 11 

TX – Popis místných jmen Bessarabie, Multan a Valachie. Dle mapy rusk. gen. štábu 1820 (20 list.) 

1838, arch 11-19 

PX – Vázaný v tuhých deskách s rohy pergam. Allig. ad: Popis místných jmen Srbska, Bosny, Hercegoviny, 

Dalmatska dle mapy Riedlovy 1810. Nro 2. 

SX – IX B 11 

TX – Popis místných jmen Srbska, Bosny, Hercegoviny a Dalmatska dle mapy Riedlovy 1810. 

1838, 10 archů 

PX – (Psáno rk. Šafaříkovou). Allig. ad: 1.) Jména ostrovů illyrských. 2.) Popis místných jmen Bessarabie, 

Multan a Valachie dle mapy rusk. gen. štábu. 1820. 

SX – IX B 11 

TX – Popis místných jmen Srbska, Bosny, Hercegoviny a Dalmat. 

 

SX – IX B 11 

TX – Popis místných jmen Srbska, Bosny, Hercegoviny a Dalmatska dle mapy Riedlovy 1810. 

1838, 10 archů 

PX – (Psáno rk. Šafaříkovou). Allig. ad: 1.) Jména ostrovů illyrských. 2.) Popis místných jmen Bessarabie, 

Multan a Valachie dle mapy rusk. gen. štábu. 1820. 

 

SX – IX B 11 

TX – Popis místných jmen Bessarabie, Multan a Valachie. Dle mapy rusk. gen. štábu 1820 (20 list.) 

1838, arch 11-19 

PX – Allig. ad: Popis místných jmen Srbska, Bosny, Hercegoviny, Dalmatska dle mapy Riedlovy 1810. Nro 2. 

 
X 2461 
SX IX B 12 



FX 1815-7. ll. 12. 20 x 33 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky o jazyku slovanském z doby Jenajské. 
 
X 2462 
SX IX B 13 
FX 1896-8. ll. XXXIII, 136, LIV, 247. 20 x 34 cm, 2 svazky v deskách. 
TX Dr. Max Nettlau. Michael Bakunin. Eine Biographie. 
PX I. Bd. und 1. Abt. des II. Bandes, die Zeit von 1814 bis Sept. 1868 umfassend II. 
Bd, 2. Abt. und III. Bd. 1. Abt., die Zeit ... bis zum August 1871 umfassend. Only 50 
copies of this edition have been produced. No: 46. Presented to the Bibliothek des 
tschechischen National-Museums in Prag, Austria. March 19. 1898. Privately printed 
(reproduced by the Autocopyist) by the author at 36, Fortune Gate Terrace, 
Willesdon, London, N. W. Febr. 21st, 1896 - March 13th 1898. 
SX – IX B 13 

TX – Nettlau, Max: Michael Bakunin. I. II. 1. 

London 1896-1898 

PX – Litogram. Obsahuje: 2 l., I-IV, 1-7,    , 10-14, 16-58, 59 (2), 60-64, 65 (2), 66-70, 71 

(2.), 73-198, (120 listů [per.]), 199-250, (121-136). 

 
X 2463 
SX IX B 14 
FX XIX.2 ll. 21.5 x 34 cm, váz. 
TX (A. Kudla.) Krátká mluvnice jazyka staroslovanského církevního. 
PX Původu jako č. 52. Stejně č. další. 
SX – IX B 14 

TX – Krátká mluvnice jazyka staroslovanského církevního. 

5 archů 

 
X 2464 
SX IX B 15 
FX XIX.2 ll. 43. 21.5 x 34 cm, váz. 
TX (A. Kudla.) Polská mluvnice polsky. 
 
X 2465 
SX IX B 16 
FX 1836-44. ll. 58. 21.5 x 33 cm, váz. 
TX Acta eines wissenschaftlich-litterarischen privaten Vereins für slavische Litteratur 
in Breslau. 
PX Za předsednictví J. E. Purkyně, z jehož pozůstalosti daroval MUDr. Fr. Novotný 
10. V. 1876. 
 
X 2466 
SX IX B 17 
FX poč. XIX. ll. 17. 21.5 x 33.5 cm, váz. 
TX Raskolnický sborník. 
PX Většinou výpisky z postil a modliteb. Popis u Jacimirského 843-6. Dar E. Valečky 
23. XII. 1904. 
 
SX IX B 18 

TX K. J. Erben: Materiál k slovan. bájesloví. Mythol. 5 seš. 



 
SX – IX B 19 

TX – Dary pro kovový poklad valutový československé republiky. Listopad 1918. Složeno k rukoum Louisy 

Landové-Štychové, členu Nár. Výboru čes. slov. (Čís. dipl. 9135). 

FX – 20,5x33,5 cm. 

1918, pp. 31 

SX – IX B 19 

TX – Landová-Štychová, Louisa: Dary pro kovový poklad valutový českosl. republiky 

VX – Listopad 1918. Složeno k rukoum Louisy Landové-Štychové...(č.diplomu 9135). 

FX – 20,5x33,5 cm, pl. 

1918, pp. 31+pr. ll. 

PX – Viz: Dary (IX B 19). 
 

SX IX B 20 

FX 1923 

TX Příděl dukátů jubilejních. 

Strojem ps., pap., 28. X. 1923, v Praze, ll 36 (ps. jen po 1. str.), 20 x 33 cm, jasné typy, k. 

l. 1a: „Jub. | dukát | číslo | Obdržel: „ x l. 36a: „1000 | Zemská banka, Praha.“ 

 

SX – IX B 21 

TX – Pamětní kniha o darech na zlatý poklad Republiky Československé. 

FX – 20x33 cm. 

28. října 1923, 3 díly 

PX – Ps. strojem. 

SX IX B 22 
FX XIX. st. 
TX (Apocalypsis.) [Ruský překlad] 
 
IX B 23 

Florilegium Paranaeticon Variis actibus Religiosis Accomodatum Et in communem 

religiosarum familiarum usum Opera P.I. a M.D.S.P. Contextum. 

2a Renovamini Spiritu mentis vestrae. Ad Eph. 4o , v.23 x 120b zycia nowego 
serdecznie, zupełnie, statecznie. 
Rkp.; pap.; ff.120; XVII; 21,5 x 33,8 cm; got. kurs.; pův. kž. Zbytek titul. listu utržen, 
několik listů na konci vyříznuto. Soubor různých kázání určených pro řeholnice, jak ukazují 

přímo výzvy v kázání fol.104b Cum enim vos, Religiosae Virgines, hac claustrali Sponsarum 

suarum Arca   nebo fol.106a Obsecro vos, Religiosae in Christo Sorores. Auto ukazuje znalost 

církevních Otců i antické literatury, z novější literatury theologické některé autory španělské z 

16. a první pol.17. stol. Autor je zřejmě též řeholník, jak ukazuje titul P.I.áM.D.  Byl 
polské národnosti a psal pro polské řeholnice. Doklady pro jeho polskou národnost : 
fol.82a Vzpomíná podle kronik Kromerovy (  1589 ) a Bielského ( 1575 ) bojů 
Vladislava Jagiella a Vitolda u Grunwaldu r.1410 i bojů albánského knížete Jiřího 
Kastrioty-Skanderbega s Turky, fol. 84b vykládá podle týchž kronik a nějkých jiných 
annálů o volbě krále v Polsku, . fol.115a a dal. polské kázání pro Krakov (Sermo habitus 

Cracoviae ad W.Virgines Salesianas), fol.117a a dal. je polské Exhortatio Spiritualis habita 

Sandecii (Sacz v Malopolsku), též poslední kázání je polské. 

Koupí od Vladimíra Lambla v Praze II, Ve Smečkách 30, dne 11.1.1958.  
76/58 
 

SX IX B 24 

FX XVIII 

TX Kopiář korespondence Petra Velikého od 30. listopadu st. stilu 1700 do 23. října st. stilu 

1724. 



Rpk.; pap.; 2. pol. 18. stol.; ff. 185; 33,5x20,5 cm; úhledná cyrilská kurzíva; vazba původní, 

na dřevěných deskách potah z tmavohnědé kůže, zdobený slepotiskovým ornamentálním 

rámcem, na přední I na zadní desce uprostřed ozdobný zlacený carský znak (s “ondřejským” 

křížem), na hřbetě v jednom čtverci byl nejspíše nápis, který je vyříznut. Dvě kovové spony 

poškozené. Na přední předsádce je otisk razítka někdejšího majitele rukopisu “Knjaz Ivan 

Nikolajevič Menšikov-korejš”. Původem ze svozové knihovny na zámku Sychrově. 

Do přírůstků knihovny Národního muzea zapsán dne 11. února 1961. 

D 151-61 

 

 

SX IX C 1 

FX XV 

TX Vitae sanctorum seu Prologus quondam monasterii Stupa sec. 
 
X 2467 
SX IX C 2 
FX XVII/XVIII. ll. 25. 20 x 32.5 cm, váz. 
TX Cyrill Jaroszewicz. Splendor chwalebnych cnot y zaslug ... Thimotheusza 
Maximowicza, archimandryty Jeleckiego, Czernichowskiego ... 
PX Dar Mikoly Bilozerského 18. XII. 1867. 
 
SX – IX C 3 

TX – Statutum civitatis Polica (Poglizza) in Dalmatia. (Statut Polický.) 

snímky, ff. 108, [2 l.I.] 

PX – Catal: C. Crvato-serbici. 

 
SX – IX C 4 

TX – Nomocanon scriptus a. 1700 in monasterio Rakovac.  

VX – Continet: 1.) Extractum ex syntagmate M. Blastaris, diferentem ab ordine in cod. 14 et 

15 observato, 2.) quosdam Iustiniani leges et 3.) codicem legum Stephani Dušani. 

ff. 74 

PX – Catal. Fam. serb. No-16). 

 

X 2468 
SX IX C 5 
FX XVII/XVIII. 383. 20 x 32 cm, váz. 
TX (Ambrosii Calepini Dictionarium latinosclavonicum). 
PX O vydáních slovníku A. J. Sobolevskij v Sborniku otdělenija rus. jaz. i slov. Imp. 
Akaděmii nauk LXXIV (1903) 121. 
 
SX IX C 6 

FX Saec. XVI 

TX Apostolus Loznicensis 

 
SX – IX C 7 

TX – Паметь и житіе [.]лженаго оучителя нашего Костатина Философа. 

ff. 20 
 
X 2469 
SX IX C 8 (3 E 17) 
FX poč. XVII. ll. 123. 21 x 31 cm, váz. 



TX Vlaské relace z let 1586, 1593 a 1606. 
VX I. 1.-60. Relatione di tre conventi fatti in Polonia dalla nobilta l´anno 1606. Psal 
1607 Alex. Cillius Pistoriensis. 
VX II. 70-98. Cause, per le quali la Fiandra tumultuo est si ribello al Re Cattolico. Con 
una breve descrittione ... di essi Paessi bassi. 1586. 
VX III. 99-123. Relatione dell´ ill. s. Giov. Delfine ... aportata ... dall´ ambascieria sua 
... di Roma, fatta per servitio della Republica di Venetia a Papa Clemente VIII. ... 
1593. Psal 1605 v Krakově Joannes Besolzus Italus Brixiensis. 
PX Srov. ruk. XVII E 20 a 22. Vazbou perg. zlomek lat. perikop z XIV/XV. st. Ze 
sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 

SX IX C 9 

TX Fragmentum Homiliarum Io. Chrysostomi. 

 
SX – IX C 10 

TX – Paraphrasis evangelica in lingua vulgari Polono-Ruthenica. 

st. XVI. (1604) 

PX – Vide: Praef. Dobrow. In Gram. russ. Puchmayerii pag. XVIII. 
SX – IX C 10 

TX – Поученія на евангельскія чтенія въ праздники господеніе, богородичные и н[ě]которыхъ святыхъ. 

1604года. 

ff. 154 (166)-247 

PX - Западно-русская рукопись. 

 

SX – IX C 10 

TX – Поученія на воскресныя евангельскія чтенія, начиная отъ нед[ě]ли Мытаря и Фарисея и кончая 32 

нед[ě]лей на Пасх[ě]. 

1604, ff. 1-153 (165) 

PX - Западнорусская рукопись. 

 
X 2470 
SX IX C 11 
FX 1844, str. 215. 21.5 x 30.5 cm, váz. 
TX Un Dalmata. Pensieri de´ risparmii da poter fare nel presente governo della 
Dalmazia. 
 
X 2471 
SX IX C 12 (1 C 17) 
FX 1844. str. 52, 278. 22 x 30 cm, váz. 
TX V. Hanka. Sazavo-Emmauzskoje Blagověstvovanie. 
PX Censurovaný autograf Hankovy edice pražské z 1845. 
 
X 2472 
SX IX C 13 
FX 1847. ll. 20. 22 x 30 cm, váz. 
TX Přepis B. Kopitarovy předmluvy k J. B. Silvestreovu vydání Remešského 
evangelia z r. 1843. 
PX Kolacionoval 1847 P. J. E. Krbec. 
Prolegomena historica ad Liturgiím slavicam. fol. 20. (Přepis) Pragae 1847. 
 
X 2473 
SX IX C 14 
FX XIX.2 ll. 12. 22 x 30 cm, váz. 



TX (A. Kudla.) Začátek rusko-české mluvnice. 
PX Rusky. Dar jako č. 52. 
 
X 2474 
SX IX C 15 
FX poč. XIX. ll. 12. 21 x 30 cm, seš. 
TX Lettera di G. D. S. N. di L. al Conte Rados Micheli Vitturi sulla vera lingua illirica e 
necessita di studiarla con metodo. 
 
SX IX C 16 

FX XVI. st. 

TX Tolkovyj apostol 

 

SX – IX C 17 

TX - [Litorgija] 

VX – ( psáno cyrilicí): BOŽTVENYĘ SLUŽBY. TOLKOVENIE LITORGII ... 

XVII.-XVIII. st., ff. 133 

FX – 17,5x27 cm. 

PX – Inc.: (cyrilicí) ...STAVъ DIĘKONъ ... 

PX – Expl.: (cyrilicí) ...GDÃ NAŠEGO || ICÃ CHÃ. 
SX – IX C 17, adl. 1 

TX – похожєнїє москωвскаго посла трифана || коробєйникова во цра… в’ л[je]та з[ч]. гєивар[en] въть.  

FX – 17,5x27 cm. 

ff. 60 

PX – Psáno čit., červ.-černě, k. se sponkami. Inc.: „по приказ[u] …“ Expl.: „“ 

PX – Viz: Litorgija (IX C 17), adl. 1. 

 

SX IX C 18 

FX azbukou 

TX 

 

SX IX C 19 

FX 

TX azbukou 

 

SX IX C 20 

FX 1866 

TX B. Birzorád: Chov bravu vepřového. 

 

SX IX C 21 

FX 1743 

TX Galenus: Sortis bonae filine optimus. 

 

SX – IX C 22 

TX – Ein Buch: Dell´ tutto a tutti, das ist: Von allen an alle etwas. Occupation: Georgij 

Andreas Minetj.  

FX – 32x20 cm. 

1720-30, (44)-1510-(20) pp., 787 ff. 

PX – Počátek f. 2a: A:M:D:G: Die erste meynung is bücher.  Konec f. 787a: Gott aber allein 

weis der Straffe gerechtigst ursuchen. 



PX – Bei der Seite 644 hineingelegt: Friedens u.Kriegs Courier. Wochentliche Ordinari Post-

Zeitung. Adam Jonathan Felsecker. 

 
SX IX C 23 

FX XX. st. 

TX J. A. Komenský: Via lucis (opis) 
 
SX IX C 24 

FX 1963 

TX Karel Pošta: Národní umělec J. Průcha 

Národní umělec Jaroslav Průcha a jeho třemošničtí přátelé. 

Pap., 1963, 19 ll, rozměry: 30 x 21 cm, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Na titulním listě vlastnoruční věnování autorovo dr. M. Bajerové 

Obsah: Přednáška pořádaná dne 7. října 1963 Městskou veřejnou knihovnou v Čáslavi a 

Svazem přátel výtvrného umění v Čáslavi. 

Přír. č. II-3616/82 

Dar dr. Marie Bajerové roku 1982 

Vide: Karel Pošva 

 

SX IX C 25 

FX 1964 

TX Karel Pošta: William Shakespeare 

William Shakespeare a česká kultura. 

Pap., 1964, 22 ll, rozměry: 30 x 21 cm, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Na titulním listě vlastnoruční běnování autorovo dr. M. Bajerové. 

Obsah: Přednáška pořádaná dne 27. ledna 1964 Městskou veřejnou knihovnou v Čáslavi 

Přír. č. II-3617/82 

Dar dr. Marie Bajerové roku 1982 

Vide: Karel Pošva 

 

SX IX C 26 

FX 1964 

TX Karel Pošta: Itálie v životě a díle B. Němcové 

Jiří Zhor: Itálie v životě a díle Boženy Němcové. 

Pap., 1964, 18 ll, 30 x 21 cm, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Na titulním listě vlastnoruční věnování autorovo dr. M. Bajerové. 

Obsah: Přednáška pořádaná dne 15. dubna 1964 Společností Boženy Němcové v Praze. 

Přír. č. II-3618/82 

Dar dr. Marie Bajerové roku 1982 

Vide: Karel Pošva 

 



SX IX C 27 

FX 1964 

TX Karel Pošta: Češi v kulturní minulosti 

Jiří Zhor: Češi v kulturní minulosti Bulharska. 

Pap., 1964, 25 ll, rozměry: 30 x 21 cm, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Na titulním listě vlastnoruční věnování autorovo dr. M. Bajerové. 

Obsah: Přednáška pořádaná dne 15. dubna 1964 v Malostranské besedě v Praze. 

Přír. č. II-3619/82 

Dar dr. Marie Bajerové roku 1982 

Vide: Karel Pošva 

 

 
SX IX C 28 

FX 1966 

TX Karel Pošta: Rok 1848 a jeho důsledky. 

Jiří Zhor: Rok 1848 a jeho důsledky – a Čáslav. 

Pap., 1966, 17 ll, rozměry: 30 x 21 cm, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Na titulním listě vlastnoruční věnování autorovo dr. M. Bajerové. 

Obsah: Přednáška pořádaná dne 22. února 1966 v Historicko-vlastivědném kroužku v Čáslavi 

Přír. č. II-3620/82 

Dar dr. Marie Bajerové roku 1982 

Vide: Karel Pošva 

 

SX IX C 29 

FX 1966 

TX Karel Pošta: Čeští spisovatelé a hudba. 

Jiří Zhor: Čeští spisovatelé a hudba. 

Pap., 1966, 41 ll, rozměry: 30 x 21 cm, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Na titulním listě vlastnoruční věnování autorovo dr. M. Bajerové. 

Obsah: Přednáška pořádaná dne 21. března 1966 v Lidové knihovně v Čáslavi. 

Přír. č. II-3621/82 

Dar dr. Marie Bajerové roku 1982 

Vide: Karel Pošva 

 

SX IX C 30 

FX 1974 

TX Karel Pošta: Doc. Jan Thom. 

Jiří Zhor: Docent Karlovy university PhDr. Jan Thon, verný přítel malíře Železných hor 

Jindřicha Pruchy. 

Pap., 1974, 15 ll, rozměry: 30 x 21 cm, zcela bez vazby. 

Česky 



Písmo: strojopis 

Bez výzdoby 

Na titulním listě vlastnoruční věnování autorovo dr. M. Bajerové. 

Obsah: Přednáška pořádaná dne 30. září 1974 pro Klub přátel výtvarného umění a Městskou 

lidovou knihovnu v Čáslavi. 

Přír. č. II-3622/82 

Dar dr. Marie Bajerové roku 1982 

Vide: Karel Pošva 

 
X 2475 
SX IX D 1 
FX pol. XIX. str. 39. 23.5 x 30 cm, seš. 
TX Přepis B. Kopitarovy předmluvy k J. B. Silvetreovu vydání Evangelia remešského 
z r. 1843. 
PX Z pozůstalosti P. J. Šafaříka. 
 

SX – IX D 2 

TX – Krátké letopisy srbské. 

pp. 74 

PX – Otištěny v Šafaříkových Památkách dřev. písem. Jihoslov. 

 

SX – IX D 3 

TX – Praxapostolarium Kamnicense saec. XV.  

ff. 222 

PX – Folium primum et aliquot folia in fine desunt. Lig. vetus. 

PX – Catal. Fam. serb. No 4. 

X 2476 
SX IX D 4 
FX poč. XIX. ll. 78. 22.5 x 29 cm, váz. 
TX Přepis výtahu Jos. Dobrovského z ruk. IX E 39. 
 
X 2477 
SX IX D 5 (3 F 14) 
FX 1790. str. 74, 22, 26, 18, 20, 20. 23.5 x 29 cm, vaz. pův. 
TX P. Ant. Wannich. Polské příručky vychovatelovy. 
PX Treśč prawa przyrodzonego, nauky o religii chrzieščiaňskiej, nauky moralney, 
prawa politycznego, prawa národów a powszechne prawidła polityki. Ku poźytkowi 
uczącey się młodziezy. W Szcekocinach r. 1790. Ze Stentzschových. 
 
X 2478 
SX IX D 6 
FX 1841. str. 67. 20.5 x 29.5 cm, seš. 
TX Přepis rukopisu: Marianno Bolizza. Relatione et descrittione del sangiacato di 
Scutari z r. 1614. 
PX Z benátské knihovny sv. Marka dal si poříditi P. J. Šafařík. Z jeho pozůstalosti. 
Stejně č. další. 
Relatione et descrittivne del Sangiacato di Scutari, Dove si hapiena contezza delle 
Citta et siti loro, Villagi, Case et habutatori, Rito, costumi, havere et armi, di quei 
popoli et quanto di considerabile minutamente si contenga in duel ducato. (1614) 
Copia del codice… nell Bibl. Marc. di Venezia 



p. 67 (1 f.) 
 
SX IX D 7 
TX Žitije sv. Konstantina (přepis) 
 
X 2479 
SX IX D 8 
FX poč. XIX. ll. 12. 20 x 29 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Zlomkovitý přepis slovanské mluvnice ruské. 
 
X 2480 
SX IX D 9 
FX ok. 1825. ll. 224. 22.5 x 28 cm, váz. 
TX Kolektanea ze slovanské filologie. 
SX – IX D 9 

TX – Materialia ad fililigiam slavicam. 

 
SX – IX D 10  

TX – Listiny I. (X/ 15a) 

1. Diplomata Ragusana. (Apographa diplomatum) 

2. Diplomata Serbica a 1000-1750. 

3. Diplomata bulgarica. 

4. Diplomata Glagolitica. 

5. Diplomata ugrovlachica et moldavica. 

PX – Přepisy listin staroslovanských, zvlášť jihoslovanských písmem cyrillským. 

VX -  Listiny I. Diplomata Ragusana primitus descripta. 

ff. 63+4 lístky 

PX – Přepisy písmem cyrillským a latinským. 

PX – Na lístku 4: Apographa diplomatum. (E collectione Grigorovičiana). 

VX – Listiny I. Diplomata bulgarica. 

ff. 10 

 

VX – Listiny I. Diplomata ugrovlachica et moldavica. 

ff. 8 (se snímkem)+3 

PX – Sem vloženo několik Novohradských. 

VX – Listiny I.  

1.Diplomata glagolitica. 

ff. 2+2 (+snímek) 

2. Stefana Frangepana list glagol. l. 1457. 10 Jul. 

PX – Let. Srb. 1841. sv. II. (55). 

PX – Tisk. pag. 113-118. c.t.I. 

3. Zpráva o glagol. Listinách v Záhřebě od Wd. Lambla. 

PX – Tisk. Národní noviny 1849, 24. sv. č. 121. 

PX – (Výstřižek str. 483/4). S poznámkou rukopis. na lístku. 

VX – Listiny I.  

Diplomata serbica a. 1000-1200. 

ff. 3 

PX – Přepisy cyr. písmem. 

Diplomata serbica a. 1201-1300. 

ff. 38 



Diplomata serbica a. 1301-1400. 

ff. 119+4 lístky 

Diplomata serbica a. 1401-1500. 

ff. 112 

Diplomata serbic a. 1501-1750. 

ff. 8+2 (s lístkem) 

TX – Listiny II. (X/ 15b) 

PX – Listiny, psaní a nápisy staroslovanské, zvlášť jihoslovanské. 

PX – 1. Listiny, psaní a nápisy. (Obsah česky). C.I. 4 ff.- C. II. 3 ff. 

PX – 2. Přepisy listin písmem cyrillským 26 ff. 

VX – Listiny II. 

Inscriptiones, sigilla etc. 

Familiae serbicae. 

Familiae bulgaricae. 

Familiae russicae. 

35 lístků   

VX – Listiny II. 

I. Inschrift im Kloster Žiča in Serbien.  

circa 1222-1236. 

PX – 2 pohledy na klášt. Žiču a nápis. 

II. Davidovichs Abschrift der Inschrift zu Žicza. 

zw. 1222-1236, ff. 4+lístek 

III. Rozličné nápisy diplomata etc. písmem cyrillským. 

ff. 2+1 

PX – Vložena knížka tisknutá inc. *[ωб.снєнїє] etc. f. 12. 

VX – Listiny II. Srbské listiny: 

1. Ban Kulin´svon Bosnien Freundschafts – Vertrag mit Comes Cervasius von Ragusa. 29. 

Aug. 1189. 

ff. 4 

2. Elenchus Diplomatum Ragusinorum.  

ff. 32+2 lístky 

 
X 2481 
SX IX D 11 
FX XVIII/XIX. ll. 18. 20.5 x 28.5 cm, seš. 
TX Sebastiani Dolci (jinak:) Albini Eiabaitei de Varga De rebus urbis Ragusinae 
diatribae III. 1771. 
 
SX – IX D 12 

TX – Liber psalmorum 

VX – Přepis z rukopisu Hlaholského z bibl. Lobkovické v Praze od l. 1359, učiněný 1857 

písmem latinským od Šafaříka samého. 

ff. 69 

 
SX IX D 13 
FX XVI 
TX Evangelia in lingua slavica. 
 
X 2482 
SX IX D 14 



FX ok. 1794. ll. 20. 22.5 x 28 cm, váz. 
TX (J. Dobrovský.) Catalogus codicum et editionum N. Testamenti Slavicarum (cum 
variantibus lectionibus). 
PX Doplněný výtah vyšel v I. J. Griesbachově Novum testamentum graece I (1796) 
Proleg. CXXVII-XXXII. Z pozůstalosti. 
 

SX IX D 15 

FX XVI 

TX Fragmentum homiliarum. 

 

SX IX D 16 

FX XVII 

TX Apostolus Irigensis. 
 
X 2483 
SX IX D 17 
FX pol. XIX. 21.5 x 28 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Popis písemností bulharských. 
PX Výpisky hlavně bibliografické a lit.-historické. 
SX – IX D 17 

TX – Popis písemností bulharských. Bulgarica. I. Scriptores Byzantini. II. Scriptores Bulgarici. III. Libri typis 

editi. – Manuscripta., 

ff. 23+2 vložena 

PX – Allig.: Nyněšneje sostojanije prosvěščenija u Bolgar. (Žurn. Minist. Prosv[ěš]č. 1838. Apr. 114-123.), ff. 3. 

 
[X 2484] 
[SX IX D 18] LA varia 
FX 1860. str. 23. 21.5 x 25 cm, váz. 
TX Jos. Grajnert. Listy z Warszawy o literaturze polskiej biežącej. 
PX 25. Páźd. 1860. 
 
X 2485 
SX IX D 19 
FX ok. 1830. ll. 104. 22 x 27 cm, váz. 
TX Sborník přepisů Ad. J. Rošciszewskiego. 
VX I. 1-30. Wyjątek z Pamiętnika ... byłego Pazia ... kr. Stanisława Poniatowskiego. 
VX II. 31-104. Nekrology a listy jaroslavského kanovníka J. Fr. Siarczyňskiego († 
1829) sestře Salomeně, prov. Rychliňskiey, St. Jaszowskiemu a Ad. Jun. 
Rościszewskiemu. 
PX První spis daroval Rošciszewski 17. XII. 1839. 
SX – IX D 19 

PX – Pamiętnik Stan. Poniatowskiego. Pp. 60. 

PX – Życie Franc. Siarczyńskiego. Ff. 6. 

PX – Listy Siarczyńskich Zychlińskich. Ff. 68. 

 

SX IX D 20 

FX XV 

TX Tetraevangelium 
 
X 2486 
SX IX D 21 
FX XIX.1 ll. 10. 21 x 27.5 cm, váz. 



TX Zbiór Krakowiakóv. Zbiór róžnyh pieśni. 
PX Vydal Jiří Horák v Národopisném věstníku českoslovanském XII, 1917, 63 a d. Z 
pozůstalosti J. Kollára. 
 
SX IX D 22 

TX Rukopisy srbské 
SX – IX D 22 

TX – Inscriptiones. 

ff. 8 (rozl. form.) 

PX – Seznam nápisů slovanských a některé jich přepisy. 

PX – Viz: Rukopisy srbské. 

SX – IX D 22 

TX – Notata ex Biblioth. Carlovicensi. 

ff. 9 

PX – Viz: Rukopisy srbské. 

SX – IX D 22  

TX – Notata über alte Drucke und Handschriften in (serb.) Klöstern.  

1829, ff. 67 

PX – Viz: Rukopisy srbské. 
SX – IX D 22 

TX – Excerpte aus dem Beočiner Pomenik des Kl. Rača v. J. 1616, sowie aus einig. anderen. 

ff. 13+1 lístek 

PX – Sub „Rukopisy srbské“. 

1) Notitiae de codd. et libris in monart. serb. 1829 

2) Evangelium membran. in mon. Šišatovac. set. XIII. 

3) Apostolus Damani membr. a. 1324 in mon. Šišat. 

4) Evangelium et tractatus SS. Patrum, a. 1404, Bonon. 

5) Typicon chartaceum, c. a. 1357. 

6) Joannis Damasceni opera, sec. XIV. Krušedolii. 

7) Joannis Climacis Scala coelestis, a. 1434. Krušedolii. 

8) Gerontion cod. a. 1540, in mon. Krušedol. 

9) Joannis Chrysostomi homiliae, cod. a. 1451, Carlovicii. 

10) S. Sabbae typison minus in herych, art. Athon. 1199 (apogr. 2) 

11) Vita s Sabbae secundum Dometianum, a Theodosic, cod. Carlov 

12) Exerpta e Dometiani vita S. Symeonis et Sabbae, e cod. serb. 

13) Matthaei Vlastaris Syntagma, cod. 1453. Krušedol. 

14) Nomocanon olim monart. Pšinensis, sec. XIV. Carlovic. 

15) Matthaei Vlastaris Syntagmatis compend. 1581. Běšenov. 

16) Imp. Basilii Institutio etc. cod. sec. XV. Krušedol. 

17) Georgii monchi Hamartili Chronicon, cod. Krušedol. 

18) Zonavae Annales cod. Carlovic. (Hic brevis notitia de chron. Manass. Vatic.) 

19) Chronicon de Alexandro Magni, e cod, Rudnicensi. 

20) Catalogus patriarcharum Serbiae, item civ, Turciae. 

21) Excerpta e Diptychis Beočinensibus. (22. Sebipke Eiennamen) 

Catalogus patriarcharum Serbiae (impress. in Ljetopis 1828, II. 288.) et civitatum 
prov. Turcicarum (non impress.). 
Ms. (Sepsal mnich Ruvin v klášteře Voljavči u Rudniku v Srpsku 1787), 16f, sub. 
Rukopisy srbské 
Typicon S. Sabae pro Sichastarii a. a. 1199. fol. 11 
Supplementa ad vitam s. Sabbae. E Ms. Carlovicensi, auctove monacho Theodosio, 
a. 1757, 11f 
 
 
X 2487 



SX IX D 23 
FX 1845. ll. 16. 21 x 27.5 cm, váz. 
TX Убћжденіе. 
PX Slavjanofilský asi projev, psaný ve Varšavě. Jacimirskij 850. 
 

SX IX D 24 

FX Icoyemuniana 
 
X 2488 
SX IX D 25 
FX 1840. ll. 21. 22 x 27 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky ze dvou dzikowských rukopisů díla Kormčaja kniga. 
PX R. 1843 zapůjčeno archeografické komisi ruské. Srov. i vzpomínky syna 
Šafaříkova v ČČM. 1910, 73. Z pozůstalosti. 
 

SX IX D 26 

TX Specimina ex evang. glag. Asseman. 

 

SX IX D 27 

TX Evangelium mon. S. Nicolai. 
 
X 2489 
SX IX D 28 
FX 1839. ll. 33. 22.5 x 27 cm, seš. 
TX Платон Лукашевичь. О баснословныхъ преданіяхъ Малороссіянъ. Система 
рекь, впадающихь вь Днћпрь вь странћ Кривічей. 
PX První psáno v Praze 17. III. 1839, druhé pracováno pro dílo v ruk. IX D 31 (srv. l. 
8). S Šafaříkovým rejstříkem. Z jeho pozůstalosti. Stejně č. další až po 2492. 
SX – IX D 28 

TX – Lukaševiče, Pl.: 1. O basnoslovnych predanijach Malorossijan.  2.) Systema rěk a 

gorodov Ruskich.  (3. Ukazatel jmen vytažených z mappy Podrobn. Karta. r. Šaf.) 

1839, 8 ff., 32 pp., 9 ff.  

 
X 2490 
SX IX D 29 
FX ok. 1840. ll. 35. 20 x 26 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Vydání památky Imena gradom ruskim. 
A se imena všem gradom Ruskym bliznim i dalnim. Fol. 3. (+1 pr) (Seznam jmen) 
 
X 2491 
SX IX D 30 
FX XIX.1 20 x 26.5, 20 seš. v deskách. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky illyrské a jiné. 
VX 1. Dvojí přepis básně Jeghjupka. Nadgrobniza Andrii Čubranoviču .. spěvana od 
D. Ign. Giorgi, opata i Dubrovniku 1719. První přepis dostal Šafařík 1833 od J. G 
(ačiče) z D (dubrovníka), druhý vlastní chystal asi k vydání. 
VX 2. Výpisky ze sbírky Kita cvitja razlikova gosp. Ivana Ivaniscevicha 1703. 
VX 3. Výpisky z jiné jakési básnické sbírky dubrovnické. 
VX 4. Collectio poematum Illyricorum. 



VX 5. Výtah z charvatského překladu žalmů Davidových Andr. Vitaglicchia (Vitalich) z 
r. 1703. 
VX 6. Výtah ze sbírky téhož spisovatele Ostan boscie gliubavi 1712. 
VX 7. Excerpta e Dalmaticis, a Zhopio missa. 
VX 8. Fragmenta ex opere: Uzdasi Mandaljene pokornice po D. Ign. Giorgi (1728). 
VX 9. Cyrillische Druckwerke von Katholiken und Protestanten. 
VX 10. Výpisky ze sbírky básní. Začíná Plach Arianne. 
VX 11. Psalmi poenitentiales interprete Ant. Ivanoschich. 
VX 12. Výpisy ze záhřebských rukopisů v knihovně biskupské. 
VX 13. Z Kronika vezda po Antolu Pope Vramcze. V Lublane 1578. 
VX 14. Z vydání: Szveti evangeliomi. Vu Nemskom Gradcze 1651. 
VX 15. Z básně Pav. Vitezovicha (Rittera) Pririchnik b. r. 
VX 16. Drobné výpisky a lístky. 
VX 17. Specimen translationis ex opusculo Paradise lost by J. Milton (J. 
Krizmaniche) 1827. 
VX 18. F. X. Koritich. Překlad I. zpěvu Aeneidy Vergiliovy. 
VX 19. Fer. Milashinovich. Plach nad szmertyum g. Ign. Guylay. 
VX 20. Polonica. Polské překlady většinou z klasiků. 
PX Názvy i obsah spisů chorvatských v Šafaříkově Geschichte der südslawischen 
Litteratur II (1865). 
SX – IX D 30 

TX – Milashinovich: Plach nad szmertjum N.Exc. gozpodina Ignaczia Gyulai..bana. 

ff. 6 

PX – Vložena téhož báseň na den narození Tom. Mikloušiće, tišt., 1831. 2 ff. 

PX – Viz: Výpisky Illyr. AJ. 

SX – IX D 30 

TX – Miltona Raj zgnblyen.  

VX - Ukázka chorvat. překladu od Krizmaniće (1827). 

(1827), ff. 6 

PX – Viz: Výpisky Illyr. a j. 
SX – IX D 30 

TX – Palmotića, Givna: Cavtislava, vyňatky z básně Gjorgića Uzdasi Mandaljene. 

ff. 4, přepis 

PX – Viz: Výpisky Illyrské aj. 

SX – IX D 30 

TX – Plach Arianne. 

XVII. st., přepis 

PX – Viz: Výpisky Illyr. aj. 

SX – IX D 30 

TX – Polonica: Tłumaczenia z Homera i Moscha. Ja[ś]nie Wielmožnemu [Im]ci Panu Józefowi Maxymilianowi 

hrabi Ossolińskíemu ofiarowane przez J. Sygierta. 

PX – Viz: Výpisky Illyr. a.j. Janickiego: Wiersz do potomnoś[c.] aj. Výpisky z Pope, Tyrtensza, Ossiana, 

Morawskiego, Mickiewicza. (Přepisy Sygiertem učiněné.), ff. 39 

 
X 2492 
SX IX D 31 
FX ok. 1840. ll. 21. 20 x 26 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky k staroruskému zeměpisu. 
 
SX IX D 32 

FX 1389 

TX G. Hamerstoli annales scripti a. 1389 



 
X 2493 
SX IX D 33 
FX ok. 1835. ll. 15. 20 x 25.5 cm, váz. 
TX F. Palacký. Přepis zákoníku cara Dušana Silného. 
PX Ke studii o Právě staroslovanském v ČČM 1837. 
SX – IX D 33 

TX – Palacký Fr.: Zákon cara Stefana v letě 6857 (=1349.) 

pp. 32 

 
X 2494 
SX IX D 34 
FX ok. 1830. ll. 38. 20 x 25 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky historické a mythologické. 
PX Z pozůstalosti. Stejně č. další. 
SX – IX D 34 

TX – Heimskringla oder Sagen der Könige Norwegens von Snorre, dem Sohne S[k]urlás. Aus 

dem isländ. von Dr. Gottlieb Mohnike.  

Stralsund 1835, Bd. T., ff. 6 

PX – Viz: Výpisky. 

SX – IX D 34 

TX – Mone F.J.: Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Heldensage. Quedlinbg. u. 

Lpz. 1836. 

1836, 4 ff. 

PX – Viz: Výpisky. 

Sjögren A. J., Über die ältesten Wohnsitze der Jämen. (Ném. De l’acad. Imp. Des 
sciences de St. Petersbourg, VI. Série, T. I. p. 263-345), Ms. Viz: (výpisky) 
 
X 2495 
SX IX D 35 
FX pol. XIX. 14 seš. 20 x 26 cm, v deskách. 
TX P. J. Šafařík. Zeměpis. 
VX 1. Nejstarší chrámové a klášterové v Srbsku. Zeměpisná jména ze srb. ruk. i j. 
Místní jména ze sbírek srbských písní. Přídavek ku popisu vesnic Srbska. 
VX 2. Imena sela i Crnojgori. S poznámkou: Tisknouti dal pro mne vladyka 
Černohorský ve své impressí; poslal I. Gagič 1840. 
VX 3. Popis map jižních Slovan. 
VX 4. Korutanští Slované. Z (Val.) Vodnikovy Geschichte von Krain. 
VX 5. Ze středověkého místopisu chorvatského. 
VX 6. Excerpta ex Fehérii Codice diplom. Hungariae 1840. 
VX 7. Zeměpis III.: Notitiae e relationibus incolarum Turciae haustae. Excerpta 
minutiora e Vukii et aliorum scriptis. Cantilena Serbica Boj na Beligradu (s udáním 
vydání). Supplementum ad repertorium villarum Serbiae (Denica III.). 
VX 8. Memoriale zur Geographie von Serbien. Dotazník vyplněný. 
VX 9. Ex Theophylacti episcopi epistolis XX. 
VX 10. Ex Marsilii De Danubii regionibus. 
VX 11. Excerpta ex itinere Verantii (Ant. Vrančiča) Buda Hadrianopolim 1553. Srv. P. 
Matkovič v Radu jugoslav. akad. LXXI (1884) 8 a d. 
VX 12. Přepis Štěp. Stratimirovičova opisu vypsání patriarchy Vasilije Brkiče (pro 
admirála Orlova v Livorně 1771): Potrebnija svidani o zemljach i narodoch po 
Adriatičeskom morě. 



VX 13. Výpisky ze tří děl zeměpisných. 
VX 14. Reise-Journal der Ragusanischen Abgeordneten nach Konstantinopel 1792. 
Vom 15. Apr. bis 15. Juni 1792. nach Constantinopel sich verfügten. 
VX 15. Z Mich. M. Milliscich. Syllabus ecclesiarum, quae archiepiscopo Ipekiensi 
parent, v G. Prayově Specimen Hierachiae Hungaricae. 
SX – IX D 35 

TX – Popis mapp jižních Slovan. 

ff. 7 

PX – Viz: Zeměpis II. – též: IX A 12. 

SX – IX D 35 

TX – Memoriale zur Geographie von Serbien. 

VX – (10 Fragen und Ersuchen um Auskunft, dazu theilweiseAntworten.) 

ff. 4 

PX – Viz: Zeměpis II. – též: IX A 12. 

SX – IX D 35 

TX – Milliscich, Mich. Maria: Syllabur ecclesiatum, quae arciepiscopo Ipekiensi parent, sive 

patriarchatus Ipekiensis chorographia, auctore abbate caer. Reg. Et M. Ducir Het[r]uriae apud 

Ragusinos consule.  

VX – (In Ge. Pray Specim. Hierarchiae Hungariae, Pos. Et Cassov. 1779, 2T., 2.T. 439-65.) 

Od. Nov. 1794, ff. 11 

PX – Vložen: lístek Šaf., list Raiče (copia). 

PX – Viz: Zeměpis II. – též: IX A 12. 

SX – IX D 35 

TX - Ba[u]duri Imp. Orient. T. 11. p. 54 ssq. Bevölkerung der Nahijen Ipek, Djakova und 

Prizren. Nach Dr Jos. Müller (1837). 

ff. 8 

PX – Výpisky. Viz: Zeměpis II. – též: IX A 12. 
SX – IX D 35 

TX – Popis mapp. jižních Slovan. 

ff. 7 

PX – Viz: Zeměpis II – též: IX A 12. 

 
[X 2496] 
[SX IX D 36] LA 95 C 25 
FX 1845. str. 154. 20.5 x 26 cm, váz. 
TX K. Havlíček. Přepis dramatu Opričnik . 
PX V Něm. Brodě 1845. 
 
SX IX D 37 

TX - azbukou 
 
[X 2497] 
[SX IX D 38] LA 12 J 44 
FX 1829/44. 22.5 x 28 cm, váz. 
TX Adam Iunosza Rošciszewski. Listy V. Hankovi z let 1829-44. 
PX Ze 110 čísel přeložil výňatky E. Jelínek ve Zlaté Praze 1894, 306 a d. Na konci K. 
V. Zapův list o Rościszewskim z 19. I. 1845. 
 
X 2498 
SX IX D 39 
FX XIX.1 ll. 15. 22 x 27 cm, váz. 



TX (F. L. Čelakovský.) Slované prušští. 
PX Výpisky z Helmolda a polské. 
 
X 2499 
SX IX D 40 
FX 1867. ll. 87. 21.5 x 27 cm, váz. 
TX (Ant. Kudla.) Krátká srovnávací mluvnice jazykův slovanských s čítankou. 
PX V okolí Turnovském v květnu 1867. Dar jako č. 52. 
SX – IX D 40 

TX – Krátká srovnávací mluvnice jazyků slovanských s čítankou obsahující nedělní evanjelie 

ve všech jazycích slovanských. 

1867, pp. (IV) 8-půlarch. 44 (bez I l.) 

 
X 2500 
SX IX D 41 
FX pol. XIX. ll. 76. 22 x 27 cm, váz. 
TX Fr. L. Čelakovský. Das slawische Verbum nach einer neuen und naturgemässern 
Theorie dargestellt. 
 
X 2501 
SX IX D 42 
FX XIX.1 ll. 6. 20 x 26 cm, váz. 
TX (F. L. Čelakovský). Aus dem Litthauischen Statut. 
PX Ruské i polské znění části XI. 14. 
 
X 2502 
SX IX D 43 
FX pol. XIX. ll. 9. 21 x 26 cm, váz. 
TX (F. L. Čelakovský). Z opery Сватанье. 
 
X 2503 
SX IX D 44 
FX poč. XIX. ll. 27. 20 x 25.5 cm, váz. 
TX P. Fr. Sorgo. Dvojí zpěv k (Iv. Gunduličovu) Osmanu. 
PX Srv. ruk. IX E 22. 
 
X 2504 
SX IX D 45 
FX 1870. ll. 17. 20.5 x 26.5 cm, seš. 
TX Н. Берга Переводы съ Чешскаго. 
PX Anthologie z české poesie. Varšava 1870. Obsah rozepsal Jacimirskij 849-50. 
Věnováno Libuši Riegrové-Bráfové. 
 
X 2505 
SX IX D 46 
FX XVIII/XIX. ll. 63. 19.5 x 25 cm, v obálce. 
TX Jos. Dobrovský. Materiály k slovanské mythologii. 
PX Na l. 38-43 doplněk k článku o Rusínech v Slovance (104-11) podle sdělení 
Gošowskiego, zaslaných J. S. Bantkiem (srv. Korrespondence s Bantkiem 89). Na l. 
44-63 sbírka ruských nár. písní. asi pro Dobrovského. 



 
SX IX D 47 

FX 1920-1922 

TX J. V. Prášek: Z mého života. 

Dr. Justin V. Prášek: Z mého života. Vzpomínky professora Dra. Justina V. Práška, psané r. 

1920 pro choť jeho, paní Hermenegildu Práškovou s povinností, aby je zachovala pro městský 

archiv v Brandejse nad Labem. 

Pap., 1920 – 1922, 308 ff., rozměry: 21 x 17. Na volných jedno nebo častěji dvoulistech, 

nevázáno. 

Autograf dr. J. V. Práška, vloženy dokumentární dobové přílohy. Rukopis je psán po 1 straně, 

bez výzdoby. 

Písmo: česká humanistická kurzíva (humanistica cursiva bohemica). 

Přílohy vložené do rukopisu: 

f. 64/65 Právo venkova z 11. 4. 1913 s článkem dr. Práška: Čtyřicet let zpět! 

f. 76/77 Subskripce na místopis města Brandýsa a okresu brandýského (od p. Justina Práška 

kandidáta filosofie) – 135 osob 

f. 87/88 Telegram pro prof. Práška v Pardubicích 

f. 132/133 Jmenování prof. Práška dohližitelem školy v Klatovech, ze dne 18. 1. 1882 

f. 135/136 Klatovské listy ze dne 20. 12. 1913 s článkem dr. Práška: Ctěný pane redaktore! 

f. 138/139 Pražský ilustrovaný kurýr z 22. XII. 1907 (25 let od doktorátu na české universitě 

dr. Práška, dr. Gutha, jejich životopisy a fotografie) 

f. 146/147 a) Klatovské listy z 20. IX. 1884 – článek k odchodu dr. Práška z Klatov do 

Kolína, večer na rozloučenou s ním 

b) dopis J. Kosiny z 5. 7. 1899 dr. Práškovi 

c) telegram prof. Práškovi z Vídně od insp. Webra 

f. 175/176 Dopis prof. Práška z 18. 3. 1891 v Kolíně (2 x) 

f. 244/245 Výňatek z listu ministra dr. Randy ze dne 14. 6. 1905 

f. 258/259 Obrazová příloha Hlasu národa ze dne 2. IX. 1910 – sjezd rodáků v Brandejse nad 

Labem, též foto dr. Práška 

Další přílohy za rukopisem: 

2) Výzva brandejskoboleslavských studujících k uvítání císaře Františka Josefa, ze dne 7. IX. 

1874, podepsán J. Prášek, předseda. 

3) Dopis tělocvičné jednoty SOKOL v Kolíně prof. dr. J. V. Práškovi, ze dne 17. XII. 1884. 

4) Dopis starosty města Chlumce n/Cidlinou Jos. Rádla prof. dr. J. V. Práškovi, s žádostí o 

pronesení slavnostní řeči ve prospěch Sokola, ze dne 13. 2. 1885. 

5) Dopis Josefa Emlera /dr. Práškovi/ o jeho zvolení dopisujícím členem Královské České 

Společnosti Nauk, ze dne 11. II. 1893. 

6) Dopis starosty města Kutné Hory prof. Práškovi, kde městská rada děkuje za Práškův 

článek v Národních listech č. 228 z r. 1904 „Kutná Hora“, dopis ze dne 26. 8. 1904. 

7) Presenční listina večírku na rozloučenou v Kolíně dne 21. 8. 1899. 

8) Poznámky k dějinám Skythů, částečně řecky, 6 listů. 

9) 1 nákres mapy. 

10) Separát z Ottova slovníku naučného, sv. XX., str. 529 – 544, kde i heslo Prášek Justin V., 

str. 542 – 543. 

11) Výroční zpráva reálného gymnasia v Brandýse n. L. za rok 1920 – 1921. 

12) Dr. J. V. Prášek: Die Hittiter in Palästina (separát). 

13) Německý překlad zprávy oponentů o habilitační práci J. V. Práška: Dějiny orientálních 

nárosů starověku I. díl., tisk, Praha 1901. 

14) Separátní votum prof. Kvíčaly a Nováka, týkající se habilitační žádosti J. V. Práška ze 14. 

3. 1901., česky 1x, německy 1x, tisk. 



15) Odvědčení dr. Fritze Hommela, profesora mnichovské university, k pracím J. V. Práška, 

21. 8. 1894, tisk. 

Zakoupeno v Antikvariátu v Praze, listopad 1979. 

Přír. č. 1708/80  

 

X 2506 
SX IX E 1 
FX XIX.1 ll. 21. 20.5 x 26 cm, v deskách. 
TX P. J. Šafařík. Materiály k dějinám jihoslovanským. 
VX 1-8. Spisovatelé řečtí i někteří latinští, z nichž překládáno na jazyk slovanský. S 
odkazy bibliografickými. 
VX 9-15. Archiepiscopi et comites Ragusini. Synchronistická tabulka. 
VX 16-21. Series regum Serbiae et Bulgariae. 
PX Z pozůstalosti. Stejně čísla další až po 2509. 
SX – IX E 1 (3) 

TX – Posloupnost panovníků jihoslovanských: 1.) Panovníci srbští. 2.) Panovníci bulharští. 

ff. 5 

PX – Na přední desce uvnitř vlepen lístek. 

 
X 2507 
SX IX E 2-3. 
FX pol. XIX. ll. 11, 20. 19.5 x 26 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Pomůcky k historické mapě slovanského světa. 
PX Výpisky z pramenů rus. a pol. 
SX – IX E 2 (1) 

TX – Pomůcky k historické mapě (zemí slovanských). 

f. 1 

PX – Šaf. psaný. 
SX – IX E 2 (3) 

TX – Polsko. Seznam místních jmen polských, z rozl. děl vyňatých. 

ff. 4+4 pr. 

 
X 2508 
SX IX E 4 
FX XIX.1 20 x 24.5 cm, 24 seš. 
TX P. J. Šafařík. Výtahy historické. 
VX 1. Notate aus verschiedenen Büchern, beim Lesen gemacht. 
VX 2. Výpis jmen osobních i místních z Raumera (Geschichte der Hohenstaufen). 
VX 3. Poznamenání a výpisky o jazyku slovenském i j. 
VX 4. Jazykozpytná poznamenání. 
VX 5. Excerpte aus dem Wiener Tripartitum. 
VX 6. Výpisky ze srovnávacího jazykozpytu indoevropského. 
VX 7. Přehled jmen některých národů. 
VX 8. Z Asia polyglotta od Jul. Klaprotha. 1823. 
VX 9. Formae nominis Vinidi, Venedi. 
VX 10. Cizí přepis práce J. Dobrovského Über die ältesten Sitze der Slaven in 
Europa. 1788. 
VX 11. Z E. Th. Gaupp. Das alte Gesetz der Thüringer. 1834. 
VX 12. Z Aug. Boeckhova Corpus inscriptionum graecarum II, 1. 1832. 
VX 13. Z Geographiae veteris scriptores graeci minores cum interpretatione latina, 
dissertationibus ac annotationibus, Vol. I. Oxoniae . I. 1698. 



VX 14/5. Z Jul. Klaprothových Tableaux historiques de l´ Asie (1826) a Mémoires 
relatifs l´ Asie. III. (1828). 
VX 16. Krátké zápisky k dílu o starožitnostech slovenských. 1833. 
VX 17. Z C. J. Reichardova Des Darius Feldzug im Lande der Scythen. 1828. 
VX 18. Z W. v. Humboldt. Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner 
Hispaniens. 1821. 
VX 19. Z E. G. Geijerovy Geschichte Schwedens I. 1832. 
VX 20. Z J. Thunmannových Untersuchungen über nordische Völker. 1772. 
VX 21. Excerpta. Z Niebuhra, Ludena a j. 
VX 22. K J. Dobrovského: Die slavischen Stämme von der Nordsee bis an die 
Donau. Aus e. HS. des XI Ih. der Münchner Bibliothek. 1824. 
VX 23. Excerpta. Hlavně k Starožitnostem. 
VX 24. Výpisky o jazyku litevském. 1833. 
SX – IX E 4 

TX – Geijer, E.G.: Geschichte Schwedens, üb. v. S.P. Leffler. 1. Bd. Hambg. 1832. 

ff. 5 

PX – Viz: Výtahy histor. 

SX – IX E 4 

TX – H. Luden Geschichte des teutrchen Volker, Gotha b. Perther 1825. (Recensionen.) 

opis, ff. 6 

PX – Viz: Výpisky histor. 

SX – IX E 4 

TX – Maksimovič: Poznamenání  a výpisky o jaazyku slovenském. O malorus. nářečídle 

Maksimoviče. Nářečí mazurská a poznaňská. Lotyšské a litev. výpisky. Výpisky o jazyku 

z rozl. knih. Gothická slova. 

ff. 6 

PX – Viz: Výtahy histor. 

SX – IX E 4 

TX – Miscellanea. 

VX - Notat[e] aus verschidenen Büchern, beim Lesen gemacht. 

ff. 13 

PX – Viz: Výtahy histor. 

SX – IX E 4 

TX – Výpisky z Niebuhra (Kleine histor. u. philolog. Schriften, Bonn 1828). 

ff. 4 

PX – Viz: Výtahy histor. 
SX – IX E 4 

TX – Jazykozpytná poznamenání. 

ff. 9+1 lístek 

PX – Viz: Výtahy histor. 

SX – IX E 4 

TX – Poznamenání a výpisky o jazyku slovenském. O malorus. nářečí dle Maksimoviče. Nářečí mazurské a 

poznaňské. Lotyšské a litev. výpisky. Výpisky o jazyku z rozl. knih. Gothická slova. 

ff. 6 

PX – Viz: Výtahy histor. 

Přehled jmen některých národův. 6 f. + (6 f. prázdných) + 1 dopis na 8° vložen. 

C. G. Reichard, Des Darius Hystaspis Felizug im Lande der Scythen aus Herodots IV. B. 1-14-2 kap. mit 

geograph. Erläterngen desl alten Sarmatiens aus den übrigen Schriftstellern. In gerghaus Hertha Bd. XI. Hft. I. 

Berl. 1828. F. 3-81., výpisky 

 

SX IX E 5 

TX Život sv. Simeona 

 



SX IX E 6 

TX Statut Kastevský 

 

SX IX E 7 

FX XX. 

TX Psalterii interpretati fragm. foliorum XX. Cod. member. sec. XI Mosquae apud frag. M. P. 

Pagodin. fol. 21 + 3 in 8° vloženy. 

 

SX IX E 8 

FX 1857 

TX Index in Assemani Kalendaria 
 
X 2509 
SX IX E 9 
FX XIX.1 ll. 9. 20 x 24 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Přepis 16. a 21. čísla Keppenova časopisu Bibliografičeskije Listy z 
r. 1825 (soupis nejstarších slovanských tisků). 
PX Přivázáno k č. 1 a 6, které Šafařík hojně doplnil. 
SX – IX E 9 

TX – Библіографическіе листы. 1825. Nro. 1.6.II. Издателль Кеппенъ. 

VX – Списокъ первопечатнымъ словенскимъ книгамъ. 

col. 1.-12. 76.-84. 148.-156. 

PX – 9 listův rukop. Šaf., opsána čísla 16. a 21. 

 
IX E 10 - šktnuto 
Breves annales serbici. (podrobný obsah na prvním listě) všeho 58 f. 
 
X 2510 
SX IX E 11 
FX XIX.1 ll. 63. 20 x 25 cm, váz. 
TX Witalis Grzybowski. Wanda. 
PX S razítkem krakovského divadla. 
 
X 2511 
SX IX E 12 
FX pol. XIX. ll. 7. 21 x 26 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Přepis studie P. Uspenského: Ukazatel aktov, chranjaščich sja v 
obitěljach sv. Gory Athonskoj. 
PX Z Žurnalu min. nar. prosvěsčenija 1847. Z Šafaříkovy pozůstalosti. Stejně dále až 
po č. 2517. 
 
SX IX E 13 
TX Život sv. Simeona. (od sv. Savy). 
 
X 2512 
SX IX E 14 
FX XIX.1 ll. 42. 21 x 25 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Jména srbských a bulharských svatých. 
PX S výpisky o světcích. 
SX – IX E 14 



TX – Catalogus Sanctorum Menologii serbici. 

1646, ff. 8 

SX – IX E 14 

TX – Index Sanctorum. Menologium Graecorum, jussu Basilii Imp. (ante 984?) graece olim 

editum, [unn]c gr. α lat. In lucem emissum studio et opera Annib. Alboni . Urbini 1727. Fol. 3 

voll. 

ff. 12 
SX – IX E 14 

TX – Officia Sanctorum Bulgariae. 

Moschopoli 1741, ff. 5 

PX – Výpisky učiněné Šaf.  Sub „Apparatus ad vitas [SS] Cyrilli, Methodii et Clementis.“ 

 
X 2513 
SX IX E 15 
FX XIX.1 ll. 11. 20 x 25.5 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Libri ecclesiastici Graecorum. 
PX Výklad s odkazy lit. 
SX – IX E 15 

TX – Libri ecclesiastici Graecorum 

ff. 4 

 
X 2514 
SX IX E 16 
FX XIX.1 ll. 23. 21 x 25.5 cm, váz. 
TX Výpis z tisku: Jo. Malalae Historia chronica z 1733. 
PX Pro P. J. Šafaříka. 
SX – IX E 16 

TX – 1. Malalas, Joannes. Malalae, Jo.: Historia  chronica. 

Venetia 1733, ff. 16 

PX – (XX. A.q. Inter Byz. T.23). 

PX – Výpisy Liber Quintus.  Při tom: 

TX -  2. *Ilamartolus, Georgius monachus: Matth. Raderi Viridarium Sanctorum. 

f. 1 

PX – (Aug. Vindel. 1604.) 

TX – 3. Raderi, Matth: Syntagma de statu movientium. 

ff. 5 

PX – (Aug. Vindel. 1604.) 

TX – 4. Gresseti, Jac.: De S. Cruce. 

Ingolstad. 1616, f. 1 

PX – (Jsou to latin. výpisky, které přeloženy též do staroslov.) 

Raderi Matth. syntagma de statu morientium Aug. Vindel. 1604. fol. 5. Ms. 
 
X 2515 
SX IX E 17 
FX ok. 1820. ll. 44. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Přepis studie J. F. A. z Schwabenau, Die ältesten bekannten Slaven 
und ihre Wohnsitze. 
PX Zíbrt II, 6846. 
 
SX IX E 18 
FX 1835 



TX Drobné výpisky děje - i zeměpisné 
 
X 2516 
SX IX E 19 
FX ok. 1835. ll. 16. 20 x 25 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Drobné výpisky děje- i zeměpisné. 
 
SX IX E 20 
TX Psalterium glagoliticum sec. XIV. 
Psalterium Glagoliticum, e codice sec. XIV. (Též: Psalterium Petero – slovenikum ex 
Breviario Pasmanensi, saec. XIV – descriptum a. 1857 Jadrae. Mutatis glagoliticis in 
latinar litterar. Přepis. p. 214 (a 1 lístek r. Šaf.) 
 
X 2517 
SX IX E 21 
FX XIX.1 ll. 91. 20 x 25.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Einleitung zur serbischen Literaturgeschichte. 
PX Nedokončená skizza a materiál ke spisu, který vydal J. Jireček v Geschichte der 
südslavischen Litteratur III. 1865. Od l. 64 cizí přepis B. Kopitarovy recense srbského 
slovníku V. Š. Karadžiče z Weiner Jahrbücher der Litteratur 1818. 
SX – IX E 21 

TX – Einleitung zur serbischen Literaturgeschichte 

pp. 80 (vloženo 10ff.+3 ff.) 

PX – List Vuka Karadžiče o Budín. tiskárně 2 ff. 

Übersicht der Geschichte Serbiens. fol 9. (psáno srbsky, cizí rukou) 
 
X 2518 
SX IX E 22 
FX XVIII/XIX. ll. 28. 18 x 24 cm, váz. 
TX (P. Fr.) Sorgo. Dvojí zpěv k (Iv. Gunduličovu) Osmanu. 
PX Vyskytá se u vydání některém jako zpěv XIII-XIV resp. XIV-XV. 
 
X 2519 
SX IX E 23 
FX XIX.1 ll. 17. 20 x 25 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Zeměpisný ukazatel ke K(aramzinově) Istorii gosudarstva 
rossijskago. 
 
SX IX E 24 
TX název v azbuce 
 
SX – IX E 25 

TX – Praxapostolus macedonicus seu Strumicensis scriptus saec. exeunte aut XIII ineunte. 

ff. 55+5 lístků, perg. 

PX – 5 lístků v předu rukou Šaf. Inc: pro upamatování. 

PX – Catal: Tam. bulg. No 1. 

 
X 2520 
SX IX E 26 
FX 1848. ll. 4. 20 x 25 cm, seš. 
TX Pomník (presenční listina) sjezdu slovanského v Praze v červnu 1848. 



SX – IX E 26 

TX – Pomník sjezdu slowanského w Praze w čerwnu 1848. 

ff. 4 

PX – Autografy všech účastníků. 

 
X 2521 
SX IX E 27 
FX ok. 1834. ll. 6. 19.5 x 24.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky z Hammerova článku: Geographie des schwarzen Meeres. 
Z Wiener Jahrbücher 1834. 
SX – IX E 27 

TX – Geographie des schwarzen Meeres. 

 
X 2522 
SX IX E 28 
FX 1837. ll. 9. 15.5 x 24.5 cm, seš. 
TX Jan Šafařík. Přepis tisku: De duobus imperatorum Rossiae nummis z r. 1750, 
pořízený z výtisku Vuka Š. Karadžiče ve Vídni v květnu 1837. 
SX – IX E 28 

TX – De duobus imperatorum Rassiae nummis. Venetiis 1750. 

1837, ff. 8 

PX – Opis tištěného spisku r. 1837 učiněný. S 5 vyobraz. na jednom lístku 80.  

 
SX – IX E 29 

TX – Liturgiae seu Služebník 

saec. XVI. st., ff. 162 

PX – Catalog. Fam. bulg. n. 7. 

 
X 2523 
SX IX E 30 
FX XVIII.2 ll. 6. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Tad. z Lipego na Lipsku Lipski. Mówa na obradach senatorskich u Warszawie 
złoźonych d. 29. Paźd. 1762 miana. 
SX – IX E 30 

TX – Mowa I.W. I[]ci Pana Tadeusza z Lipego na Lipsku Lipskiego.  

VX – Kastelana Brzezinskiego na Obradach Senatorskich w Warszawie z[t]ozonych dnia 29 

Pazdziernika 1762 Roku miana. 

1762, ff. 16 

 
SX IX E 31 
TX Život Konstantina jin. Cyrilla. 
 
X 2524 
SX IX E 32 (4 F 13, 836) 
FX poč. XIX. ll. 40. 18 x 23.5 cm, váz. 
TX (J. Dobrovský.) Kolektanea k slovanské bibliografii. 
PX Lístečky s hesly vlepeny ve frc. antikv. katalog. Z pozůstalosti. 
 
X 2525 
SX IX E 33 (4 E 16) 
FX poč. XIX. ll. 87. 16.5 x 22.5 cm, váz. 



TX Illyrisch-Croatische Grammatic. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2526 
SX IX E 34 (4 F 5) 
FX XVIII/XIX. str. 484. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX J. Dobrovský. Kolektanea k slovanské mluvnici. 
PX S četnými vložkami. 
 

SX – IX E 35 

TX – Letopisec Dalmatský. 

f. 10 

 
X 2527 
SX IX E 36 
FX XVIII.2 ll. 19. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX (J. Dobrovský.) Výpisy z tisku: Matt. Caraman. Identita dellalingua litterale Slava e 
necessit di conservarla n libri sacri z r. 1741. 
 
X 2528 
SX IX E 37 
FX 1792. ll. 54. 17.5 x 22.5 cm, váz. 
TX (J. Dobrovský.) Poznámky z katalogů moskevských. 
PX V listopadu 1792 (l. 1., 34). Z pozůstalosti. Stejně č. další. 
 
X 2529 
SX IX E 37 a 
FX ok. 1810. ll. 29. 19 x 23 cm, váz. 
TX Katalog slavik knihovny J. V. Zlobického. 
PX Dohad podle Patery, Korrespondence Dobrovského III, úv. IX. 
 
X 2530 
SX IX E 38 
FX XVIII.2 ll. 9. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Gottfr. Schwarz. Imp. Caesar Justinianus Slavicae genti vindicatus z 
r. 1742. 
PX Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
X 2531 
SX IX E 39 (4 F 12) 
FX XVIII/XIX. ll. 92. 18.5 x 23 cm, váz. 
TX (J. Dobrovský.) Výpisky ze štýrsko hradeckého tisku: Jurjo Hubdelich. Dictionar ili 
rechi szlovenzke zvekssega ukup zebrane z r. 1670. 
SX - IX E 39 
TX - Lexicon Illyricum. 
PX - Viz Habdelich. 
 
X 2532 
SX IX E 40 
FX ok. 1727. ll. 15. 16.5 x 21 cm, váz. 



TX Latinská mluvnice ruštiny. 
PX Jacimirskij 856 č. 92; srov. č. další. 
 
X 2533 
SX IX E 41 
FX XVII/XVIII. ll. 45. 16.5 x 21 cm, váz. 
TX Начало ученія - Orbis pictus J. A. Comenii. 
PX M. A. Korkunov, jemuž Hanka poslal výňatky, otiskl jeden a srovnal s jinými 
překlady 1855 v Izvěstija imperatorskoj akademii nauk po otděleniju rus. jaz. i 
slovesnosti IV, 201. Srov. Zíbrt-Volf V, 20407 a zejména Jacimirskij 850-6, podle 
něhož pochází ruk. z Lešna a koupen spolu s č. 2563 a 2532. 
 
X 2534 
SX IX E 42 
FX XVIII. ll. 8. 16.5 x 21 cm, váz. 
TX Zlomek německé mluvnice ruštiny. 
 
X 2535 
SX IX E 43 
FX poč. XIX. ll. 6. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX Russland im November 1816. 
PX Protiruský projev asi z kruhů polských. 
Z Klebelsb. porůst. 
 
X 2536 
SX IX E 44 
FX XVIII.2 ll. 18. 19 x 23 cm, váz. 
TX Prospekt Giac. Stulliova Lexicon latino-italico-illyricum. 
PX Vlasky. Slovník vyšel o 6 svaz. v Budíně a Dubrovníku 1801-10. Přepis J. 
Dobrovského. Z Neuberských. 
 
X 2537 
SX IX E 45 
FX ok. 1881. str. 128. 18 x 22 cm, váz. 
TX El. Orzeszkowa. Zefirek. 
PX Povídka vyšla v Tygodniku powszechnym 1881. Z pozůstalosti E. Jelínka, dar 
jeho bratra Viktora 22. VI. 1897. 
 
X 2538 
SX IX E 46 
FX 1865/70. ll. 126. 17.5 x 21.5 cm, váz. 
TX Katalog biblioteki Wacl. Alex. Maciejowskiego. 
PX W r. 1865-70 spisany. Většinou autograf. Dar téhož. 
SX – IX E 46 

TX – Maciejowskiego, Aleks.: Katalog biblioteki w r. 1856-1870. 

 
X 2539 
SX IX E 47 
FX pol. XIX. ll. 11. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX (K. Havlíček). Přepisy z polské poesie. 



 
[X 2540] 
[SX IX E 48] LA 4a D 16 
FX pol. XIX. str. 22. 18 x 22 cm, váz. 
TX (F. L. Čelakovský). Polské národní písně. 
SX – IX E 48 

TX – Polské a maloruské písně. 

pp. 22 

PX – Inc.: Dajže Bože …. Z pozůstalosti Čelakov. 

 
X 2541 
SX IX E 49 
FX XIX.2 ll. 31, 17. 18 x 22 cm, váz. 
TX Česká mluvnice ruštiny a ruská češtiny. 
PX Původu jako ruk. I B 15. 
SX – IX E 49 

TX – (Ruská mluvnice.) 

 
[X 2542] 
[SX IX E 50] LA 4a D 16 
FX XIX.1 ll. 16. 17.5 x 21.5 cm, váz. 
TX F. L. Čelakovský. Výtah ze St. Potockiego Rozprawy o jazyku Polskim. 
PX Z ročníkův Společ. Varšavské IX, 1816. 
SX – IX E 50 

TX – Potockiego Stan. Rozprawa o ięzyku Polskim.  

1812 

PX – Viz: Čelakovského Fr. L. Výtah z ročn. Společ. Waršawské z r. 1816. 

 
X 2543 
SX IX E 51 
FX XVI/XVII. ll. 401. 16.5 x 21 cm, váz. 
TX Synody braterskie w Polszcze ab a. Ch. 1587 (-1692). 
PX Název na l. 5, předchází synoda sławiszynská z r. 1586. Synody české vydal A. 
Gindely v Dekretech bratrských (str. 243 a d.) mimo žeravickou z r. 1604, o níž F. 
Hrejsa, Česká konfesse, 1912, 398 a d. Sborník originálních sešitků vevázán v XVIII. 
stol. v perg. zlomek lat. misálu z XIV-XV. stol. pro archiv bratrský v Lešně jako 
F(asciculus) IV. O sborníku Jar. Bidlo, Jednota III. úv. IX. 
PX Vyměněno s F. A. Borovským 30. XII. 1904. 
 
X 2544 
SX IX E 52 
FX ok. 1846. str. 36. 17.5 x 21.5 cm, seš. 
TX Výpisky z básní ruského studenta Štěpána Bogoljubova. 
PX Několikerý podpis na okrajích. Jacimirskij 839-9 č. 82. Dar E. Valečky 23. XII. 
1904. 
 
X 2545 
SX IX E 53 
FX XVIII. ll. 25. 16 x 21 cm, seš. 
TX Лћтописецъ Нижняго Новаграда . 
PX Jacimirskij 777 č. 66. 
SX – IX E 53 



TX –Л[ъ]тописецъ нижняго-нова-Града. 

od r. 1212-1683, ff. 25 

PX – Z Hankových 

 
[X 2546] 
[SX IX E 54] LA varia 
FX XIX.2 ll. 153. 16 x 24.5 cm, v obale. 
TX J. J. Kraszewski. I jak się pan Pawel oźenil. 
PX Autograf povídky z pozůstalosti E. Jelínka. 
 
X 2547 
SX IX E 55 
FX XIX. ll. 1. 23 x 36.5 cm, váz. 
TX Prohlášení konfederace carské o atentátu na kr. Stanislava Poniatovského z 3. 
list. 1771. 
PX Facsimile aktu, chovaného Učenou Společností v Poznani, z 4. pros. t. r. 
 
SX IX E 56 
FX 19. stol. 
TX Rittersberg: Rozdzielenie materii wzgledem na literature, sztuki, nauki a 
odnoszace sie do nich zaklady v Czechach i na Morawie. [Incalce]: L. Rittersberg. 
[55] str. S. l. a Rko. z 2. pol. 19. st. ppl. 4°. 
Z fragmentů 1950 
 
SX IX E 57 
FX 1/2 19. stol. 
TX Krakowiaky 
 
SX IX E 58 
FX 1721 
TX Gesang-Buch, Evangelisches volständiges Wendisches. 
SX – IX E 58 

TX - Evangeli∫ches vol∫tändiges Wendi∫ches Ge∫ang-Buch … ge∫chrieben … von Martin Wintzer, von J. Berger 

und von J.C. Oken (?)… 

PX – Viz: Gesang-Buch, Evangelisches volständiges Wendisches. IX E 58. 

 
SX IX E 59 
FX XVIII - XIX. st 
TX Istorija o mnogotrodnom žitij Nikona 
SX – IX E 59 

TX – историа, ||ω мнодготр[u]дномъ || житιи || блажєъны[ę], пам[ę]ти, || ст[ĕ]й шагω, || 

никона, || патриарха || московскагω, || … 

[psáno cyrilicí, nešla přepsat diakritika titly] 

FX – 16,5x21 cm. 

(poč. XIX st.), ff. (179)+1 tit.f.  

PX – Viz: Istorija (IX E 59). 

 
SX IX E 60 
FX XVIII. st. 
TX Policym: Vypravování s doby zmatků 1598-1614 
SX – IX E 60 



TX – (списано бысть … кєларємъ старцємъ аврамїємъ.) – (истори[ja] въ кратц[ě] ωначала црства 

блжєннаго цр[en] || [θ]єωдора ивановича. и убиєнїє црв[і]ча димитрї[en] ивано||вича. и до начала црства 

бориса год[u]нова. и о изгна||нїи фєодора никитича юрьєва збратїєю.) 

Pozn.: chybí titly, přízvuky, znaky pro jať, nosovky aj. přepsány latinkou [je][en], ? znak pro šť – nemělo 

by být spíše šč ? 

FX – 16x20,5 cm. 

(зрки год[u]) (=1620), ff. 214 

PX – Posl. f. jen přípisky, v předu asi něco schází, červ.-černě, k. (vazba jen částečně zachovalá). Inc.: „хот[ja] 

кто [u]вьдєти …“ Expl:. „… дєкаб[ja] въ [.]і днь.“. Vypravování z doby zmatků 1598-1613. 

PX – Adl.: сказанїє о вєликомъ кнзє дмитрєє || ивановичє московскомъ како по-||б[je]ди бжїєю помо[šť]їю 

бєзбожна||го цар[en] мама[en] сотмочислєными || єго воинъствы. Ff. 23, z toho od f. 19b příp. jiných písařů, 

pozdější; červ.-černě. Inc.: „высть сї[en] поб[je]да …“ Expl. Na f. 19a: „… по || в[je]ком аминь.“ 

Rkp. pap. [XVII. st.], 23 ll. (z toho od l 19b přípisky od jiných písařů, pozdější, 1 r., psáno čit., červ.-černě, 

16x20,5 cm 

 
SX IX E 61 
FX [XVII. st.] 
TX Sudorisos 
SX – IX E 61 

TX - [.] КНИГИ || МИН´[ě]И Ч´ЄТЬИ. 

FX – 15,5x20,5 cm. 

(XVII. st.), ff. 11 

PX – Inc.: „МЦcА ФЄБРАЛ´[en] ВЪ І ДНЬ …“  Expl.: „ … И СЛ´Ы || ША[šť]ИМЪ.“  Na 

posl. straně: „ СЇ´[en] ТЄТРАТЬ || СЄМ´ЄНОВСКЇЄ ТАМ´ОЖИ Б[u]М´ИСТРА 

ГОСТ´ИНЫЄ С´ОТНИ СТЄФАН´А ІВ´АНОВИЧА БОЛ´ОТОВА.  

PX – V.: (Sudorisós) (IX E 61) adl. 1. 

Pozn.: na katal. lístku zápis pořízen cyrilicí  ?(azbukou); zde: znaménka kvantity 

vyznačena před samohláskou, v PC se nevyskytující znaky pro písmena latinkou. 

SX – IX E 61 

TX – ω св’ика, ос[šť]єнъ || н[ě]ншаго собора. о справлєнїи || книги сл[u]жєбника. 

FX – 15,5x20,5 cm. 

(1666), ff. 27 

PX – Vzadu něco chybí?, ps. červ.-črně, podob. Písmem první části knihy, kresba, k. Inc.: „ в 

[inic.] л[ě]то ω сотворєнї[en] мира …“  Expl.: „ … протопоп махимъ. || к.“ 
PX – Viz: Sudorisós (IX E 61) adl. 2. 

 
SX IX E 62 
FX XVII-XVIII. st. 
TX Žitie Vsevoloda a Efrosima Pskovskago 
SX – IX E 62 

TX – (Minei-Četii) 

VX - (… ЖИТЇ´Є И ЖИЗНЬ … КН[dz][en] ВС´ЄВОЛОДА  МСТИСЛ´АВИЧА  

НАРЄЧ´ЄННАГО ВОСТ´ЄМЪ КРЄ[šť]´ЄНЇИ ГАВР´ИЛА …) – (ЖИТЇЄ И Ж´ИЗНЬ …  

ЕФРОС´ИНА. Н´ОВАГО ЧЮДОТВ´ОРЦА …). 

FX – 14,5x19,5 cm. 

(XVII.-XVIII- st.), ff. 239  

PX – Prázdná ff. 1, 32b, 33, 239b. 

PX – Inc.: „МЦcА  ´AВГ[u]СТА.“  Expl.: „І В´ОВ[ě]КИ || В[ě]К´ОМЬ. || АМ´ИНЬ.“ 

PX – V předu i vzadu předsád. ff. a na posledním přípisek. – Znaménka na okrajích ff. 

Pozn.: na katal. lístku zápis pořízen cyrilicí ?(azbukou); zde: znaménka kvantity 

vyznačena před samohláskou, chybí titly, v PC se nevyskytující písmena latinkou. 

 
SX IX E 63 



FX [XVII. st] 
TX [Sborník, Rukopisný] [Ruský] 
Rukopisný sborník ruský, obsahující výklady z různých církevních autorů. 
Rkp., pap., [XVII. st.] 211 ll. vzadu něco shází), 15 x 17,6 cm, 1 r., psáno zběžně, 
červ.-černě, k. 
Inc.: Ornament. nadpis. 
Def. Na přídeští a předsádce přípisky. 
 
SX IX E 64 
FX XVII. st. 
TX Rukopis, Náboženský – ruský 
Rkp., pap., [XVII. st], 281 ll. (v předu i vzadz něco schází a jsou tam prázdné ll.), 13,5 
x 19,5 sm, 1 r., psáno dosti zběžně, červ. černě, k. 
Def. Na přídeští a ll. v předu a vzadu přípisky. 
 
SX IX E 65 
FX XVIII. st. 
TX Zercalo Bogoslovii 
 
SX IX E 66 
FX 1800 
TX Duchovnyj Pysennik Jocafata Jakaniča 
 
SX IX E 67 
FX 19. st. 
TX Cvjataja Epistolja i brugija stat 
 
SX IX E 68 
FX 18. st. 
TX Secta Calvinistica 
Quod Reformati, seu Caluinistae non comprehendantur sub gratia Casarea, dua in 
Instrumento pacis permittitur silesijs exercitium augustina confessinis. 
Rukopis, 18. stol. apod., Písař neznám, Ll 56 z toho prázdné 1éb, 11-56, psáno 
latinkou, místy švabachem, 8°, 15:19 cm, kart. 
Poč. l 1a: Supppono 10, quod transactio anno 1552… 
Kon. L 10a: … sub grani penato tenetur sua Maltas procurrare, quantum potest. 
Na hřbetě titul: Secta Caluinica. 
Smečno K 2670/31 
 
SX IX E 69 
FX 1554 
TX z Cimburka, Ctibor Tovačovský: Knížky 
 
SX IX E 70 
FX 1850 
TX Meschtany, W. A.: Věnec písní 
SX – IX E 70 

TX - Meschtany, Václav Alexandr: Wěnec písní wlastenských. Sebral Wenzel Alexandr 

Meschtany. 

FX – 12x19 cm. 



(kolem 1850), ff. 196 

PX – Od f. 139a prázdné listy. 

PX – P. f. 1a: Heřman a Dornička. Po neděli za svítání …  K. f. 196b: Měl jsem k svému 

potěšení …275. 
SX – IX E 70 

TX – Věnec písní vlasteneckých. 

1850 

PX - :Meschtany, Václav Alexander (IX E 70). 

 
SX IX E 71 
FX 1753 
TX Himmlisches Weg-Weiser 
 
SX IX E 72 
FX 1870/3 
TX Volkmann, W. F.: Psychologie 
 
SX IX E 73 
FX s.a. 
TX Kvíčala, J.: Historie řeckého dějepisectví 
 
SX IX E 74 
FX 1740 
TX Manuscripta practica 
SX – IX E 74 

TX – Manuscripta Practica. 

VX – Der Process in Schleisien. Von den in Schlesien gebräuchlichen Rechten usw. 

FX – 20x17 cm. 

1740, ff. 260 

PX – Poč. f. 1a: Was Vor Ein grosser Vnterschaid ...  kon. f. 260a: Cap:20. Von Cridae 

Processen. 

 
SX IX E 75 
FX 15. stol. 
TX Skutky apoštolní 
Perg. a pap. (do fol. 70 perg., do fol. 71 pap.), XV. stol., 258 ff (foliace nová), za fol. 205 10 

ff při katalogizaci vyňato (součástí jiného rukopisu), rozměry: 22 x 15 cm, vazba prkénková, 

potažená kůží, na přední i zadní desce zdobená slepotiskem – ornamenty, vazba poškozená, 

zejména hřbet, rukopis zcela z vazby vytržen. 

Rukopis značně poškozen – chybí začátek i konec, pergamen velmi nekvalitní, poškozen 

špínou a vlhkem, papír poškozen vlhkem, otrhané okraje – zejména na konci rukopisu – celé 

listy rozpadlé, zbyly jen fragmenty, (ff 206 – 215 uvolněné listy, od fol. 239 z listů 

fragmenty). 

Staré signatury: na fol. 1 a modrou tužkou 787. 

Jazyk: církevní slovanština ruské redakce 

Písmo: cyrilice (fol. 2a-b a fol. 40b – 41 a jiný typ písma) 

Rubrikace 

Bez výzdoby 

Incipit: fol. 1a: (v) schytili ego ot srědy ich vesti že v pl k... 

Explicit: fol. 258b: ...i zabyste utěšenie... vam jako snom glety... moi neprěmagai nakaza... 

Obsah: téměř úplný Praxapoštol – část Skutků apoštolských 



list Jakubův 

2 listy Petrovy 

3 listy Janovy 

Juda 

Pavlovy epištoly (Římanům – Židům) 

Rukopis určila Dr. Ludmila Pacnerová 

Přír. č. II-2420/81 

Ze staré zásoby 

Vide: Praxapoštol 

 

IX E 75 

 

Církevněslovanský praxapoštol 

XV1, Srbsko, perg. + pap., 249 ff. 22 x 14 cm, vazba dobová 

 

F. 1-70 pergamen, zbytek papír. Pergamenové listy obvykle lépe zpracovány jen po jedné 

straně, na některých je patrné linkování připravené pro text, který měl být psán otočený o 90 

stupňů. Filigrány: do f. 109 koruna, kterou se nepodařilo identifikovat, v této části i ojedinělý 

neidentifikovaný filigrán na f. 103 a 108. Od f. 110 do konce rukopisu dva typy nůžek, jímž 

zhruba odpovídají typy Piccard: Werkzeug und Waffen III/827-905, ovšem přesně se je 

identifikovat nepodařilo. Jednomu nejblíže některými rozměry snad III/839 (1432), vzhledově 

snad III/903 (1413), ale určitě nejde o žádný z těchto typů. Skladba: 4. IV (f. 32) + (IV-2, f. 

38) + 4. IV (f. 70) + (IV-1, f. 77) + 19. IV (f. 229) + III (f. 235) + (2. IV-1, f. 249). V závěru 

rukopisu vzhledem k torzovitému dochování listů nejsou skladba a chybějící listy zcela jasné. 

Jeden list chybí za f. 70, dva snad za f. 35 a 242. Číselné kustody na koncích a začátcích 

složek uprostřed dole vyjádřeny pomocí cyrilských liter, od f. 230 v důsledku poškození 

chybí, na f. 236r je dochována horní část kustody. Psáno v zrcadle 16-16,5 x 9-9,5 cm, 20 

řádek na stránce. Živá záhlaví. Foliace moderní, tužkou. Papírová část dosti poškozená 

působením vlhkosti, na posledních cca 25 listech uhnilé okraje listů se ztrátami textu, na 

posledních listech v téměř úplném rozsahu (listy doplněny při restauraci). Rukopis 

restaurován v roce 1989 (L. Tučková, SPŠG), protokol nalepen na zadním přídeští. 

Písmo: Ruka A, f. 1-249. Rubrikace. Celokožená tzv. srbská vazba v tmavohnědé teletině. Na 

obou deskách bohatá slepotisková výzdoba s řadou rámečků z linek a tlačítek, střed dělen 

diagonálně na menší pole, vyplněná tlačítky se stylizovanými květy a ovály. Dřevěné desky na 

hranách po 3 stranách konkávně vyhloubené. Původní spony, zavírané na trn v hraně přední 

desky, nedochovány. Šití na 3 řetízkové vazy. Kapitálek dvoubarevný, přecházející do čtvrtiny 

šíře desek. Bez ořízky. Hřbet oblý. Přídeští nevylepena. V pouzdře přiloženy zbytky kožených 

tkaniček ze zadní desky.  

Na f. 1r modrou tužkou uvedeno číslo 787. Současná signatura KNM na f. 1r, na f. 248v 

přírůstkové číslo KNM II-2420/81. Způsob získání není v lokálním katalogu KNM uveden. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 15, s. 121. 

 

1r-249v: Církevněslovanský praxapoštol (Skutky apoštolské a epištoly) 

Obsah:  1r-16v: Skutky apoštolské (na 1r začíná text veršem Act 23,10, předchozí část kodexu 

chybí), 17r-17v: úvod k Jakubově epištole, 17v-25v: Jakubova epištola, 26r-26v: úvod k 1. 

epištole Petrově, 26v-35r: 1. epištola Petrova, 35r-35v: úvod k 2. epištole Petrově (dále 2 

listy lakuna), 36r-40v: 2. epištola Petrova (od verše 2 P I,17), 40v-41r: úvod k 1. Janově 

epištole, 41v-49v: 1. epištola Janova, 50r-50v: úvod k 2. epištole Janově, 50v-51r: 2. epištola 

Janova, 51v: úvod k 3. epištole Janově, 52r-52v: 3. epištola Janova, 53r-53v: úvod k epištole 



Judově, 54r-56r: epištola Judova, 56v-58v: úvod k Pavlově epištole k Římanům, 59r-92v: 

epištola Pavlova k Římanům (lakuna jednoho listu mezi ff. 70v-71r textu Rm VI,13-VII,1), 

93r-94v: úvod k 1. epištole Korintským, 95r-129r: 1. epištola ke Korintským, 129v-130r: úvod 

k 2. epištole Korintským, 130v-151r: 2. epištola ke Korintským, 151v-152r: úvod k epištole ke 

Galatským, 152v-163v: epištola ke Galatským, 164r-164v: úvod epištoly k Efezským, 165r-

176v: epištola k Efezským, 176v-177r: úvod k epištole Filipským, 177v-184v: epištola 

Filipským, 185r-186r: úvod k epištole Koloským, 186v-193v: epištola Koloským, 194r-194v: 

úvod k 1. epištole Tesalonickým (Soluňským), 195r-201v: 1. epištola Tesalonickým 

(Soluňským), 202r-202v: úvod k 2. epištole Tesalonickým (Soluňským), 203r-206r: 2. epištola 

Tesalonickým (Soluňským), 206v-207r: úvod k 1. epištole Timoteovi, 207v-217r: 1. epištola 

Timoteovi, 217r-217v: úvod k 2. epištole Timoteovi, 218r-224r: 2. epištola k Timoteovi, 224v-

225r: úvod k epištole Titovi, 225v-228v: epištola k Titovi, 229r: úvod k epištole Filemonovi, 

229v-230r: epištola k Filemonovi, 230v-231r: úvod k epištole Židům, 231v-249v: epištola 

k Židům. 

Jazyk: Církevní slovanština srbské redakce (resavský pravopis). V čele jednotlivých epištol 

stojí krátký úvod (skazanije). Řazení jednotlivých epištol je shodné s východní praxí 

církevněslovanskou, tj. po Skutcích apoštolů jsou zařazeny nejprve listy apoštolů Jakuba, 

Petra, Jana a Judy, a teprve po nich listy apoštola Pavla, tento typ praxapoštola končí 

Pavlovou epištolou k Židům.  

Přední část rukopisu nezachována, chybí cca 70-72 ff. s úvodem ke Skutkům apoštolským a 

úsek textu Skutků apoštolských I,1-XXIII,10, tj. složky 1-9. Dále chybí snad dva listy za f. 35 a 

jeden list za f. 70, kde byla bylo zřejmě číselná kustoda Fqy (= 19) pro označení začátku nové 

složky. V textu i po okrajích červeně vyznačeny lekce jednotlivých liturgických čtení, někdy 

pod a nad textem údaje, na které svátky se také čte vybraná perikopa. Na f. 166v nahoře 

obtížně čitelná mladší marginální glosa. 

 

 
SX IX F 1 
TX Život sv. Simeona a Savy od Dometiana 
 
SX IX F 2 
FX 1856 
TX Variantis lectiones e Tetroevang et Praxapostolo. 
SX – IX F 2 

TX – Variantes Lectiones e Tetroevang. et Pra[x]apostolo. 

1856, ff. 23+1 vlož. 
SX – IX F 2 

TX – Variantes Lectiones e Tetroevang. et Praxapostolo. 

1586, ff. 23+1 vložen 

 
X 2548 
SX IX F 3 
FX ok. 1828. ll. 40. 13.5 x 22 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Sešit přepisů slavistických drobností. 
PX Kopitarova recense Dobrovského Institutiones v Jahrbücher der Litteratur 1822, 
Verzeichniss altslowenischer Wörter nach Dobrovskýs Institutiones 1828, napřed 
Verzeichniss einiger Schriften, die zur Vergleichung slavischer Wurzeln mit anderen 
dienen könen. 
 
X 2549 
SX IX F 4 (4 G 11) 



FX XVIII.2 str. 556. 17.5 x 22 cm, váz. 
TX Fort. Wenc. Durich. Adversaria. 
PX In subsidium memoriae colligit ex a. 1780. Dobrovský užíval sbírky a proložil ji 
spoustou výpisků a drobností, z části i k Durichovu životopisu. Z jeho pozůstalosti. 
 
SX IX F 5 
TX Žitije sv. Konstantina- Rk. Rylský 
 
SX IX F 6 
TX Žitije sv. Methodia. (Přep.) 
 
SX IX F 7 
TX Dometiani vita ss. Simeonis et Savae. saec. XV. 
Cad. chart. fol. 434, qnormn 43 desunt. Praecedit descriptio codicis mann Saf. in fol. 
3. (Catal.: Fam. serb. No 25) 
 
X 2550 
SX IX F 8 
FX 1846. ll. 167. 18 x 22 cm, seš. 
TX Polnisch-deutsche Redensarten aus dem Slownik des I. K. Troiaňski. 
PX Dar J. Dušky z Josefova 13. VII. 1889. 
 
X 2551 
SX IX F 9 
FX 1838. str. 106. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Žegota Pauli. Pieśni ludu polskiego w Galicyi. 
PX Vyšlo ve Lvově 1838. Snad z pozůstalosti Erbenovy. 
 
SX IX F 10 
TX Codex miscellaneus, scr. a. 1390 in monast. Chodoš. 
 
SX – IX F 11 

TX – Nomocanon. 

XVII. st., ff. 83 

PX – Catal. Fam. serbicae No-24. 

 
SX IX F 12 
TX Vita s. Symeonis 
 
SX IX F 13 
TX Žitije sv. Konstantina. 
 
X 2552 
SX IX F 14 (4 C 27) 
FX ok. 1800. ll. 128. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX (Jar. Puchmajer). Přepis dvou tisků petrohradských. 
VX 1.-23. Описаніе древняго славенскаго языческаго баснословія собраннаго 
изъ разныхъ писателей. С. Петербургъ 1768. 
VX 25.-128. Молодчикъ съ молодкою на гуляньћ. tamtéž 1790. 
PX Jacimirskij 836 č. 81. Dar bohoslovce F. Waltera 12. I. 1828. 



SX – IX F 14 

TX – Молодчикъ съ молодкою на гулянь[.]ъ. 

СП. 1790, ff. 62 

PX – Viz: Описаніе слав. Васнословія. No 1. 
SX – IX F 14 

TX – Описаніе славенскаго баснословія.  

С. Пбургъ 1768, ff. 23 

TX – Молодчикъ съ молодкою на гулян[ě]. 

С. Пбургъ 1790, ff. 62 

TX – Книга Писмовникъ новое изданіе. 

1788 

PX – MS ex impresso manu Jar. Puchmayeri exara[c]um. 

 
SX IX F 15 
TX Gregorii M. Dialogus de vitis sanctorum cum annexis. saec. XV. 
 
SX IX F 16 
TX Tetra-evangelium ex monasterio Šid. Saec. XVI. 
 
SX IX F 17 
TX O Aleksandru welikom. 
 
X 2553 
SX IX F 18 
FX 1846. ll. 8. 13 x 21.5 cm, seš. 
TX Wustawki za tydžeńskje zhromadžizny Serbow łužiskoho seminarja w Prazy. 
PX ... Wacl. Hancy, svojem součerej a wedžićerej serbskich zhromadžiznow Serbja 
łuž. seminarja w Prazy. 21. winowca 1846. 
 
SX IX F 19 
TX Canones. Saec. XVI. 
 
X 2554 
SX IX F 20 
FX 1836. str. 587, 23. 12.5 x 19 cm, váz. 
TX Innocencie III. Razbor himbenosti svita. Na složnoričje iliričko priveden od Jos. 
Ant. Vlašića. Novo ... izdao Venc. Gjuro Dunder. U Beču 1837. 
PX Censurováno ve Vídni 1836. 
 
SX – IX F 21 

TX – Nomocanon scriptus in monasterio Šišatovac partim a. 1541, partim serius. 

ff. 137 

PX – Catal. Famil. serb. No-15. 

 
X 2555 
SX IX F 22 
FX 1857. ll. 10. 27 x 19 cm, pův. vaz. 
TX Sborník básní k čtyřicetileté paměti dne 16. září 1817. 
PX Básně F. Schulze, Edm. Břet. Kaizla, Janka Hovory (Nerudy), Jar. Zásmuckého, 
Vojt. Lešetického, Jos. Koláře, Jos. Friče, G. Pflegera (Moravského), Vít. J. Hálka a 
B. J(andy) Cidlinského na oslavu nalezení RK V. Hankovi. 
 



SX IX F 23 
TX Typicon serbicum, scr. in monast. Šišatovac part. a. 1541, part. serium 
 
X 2556 
SX IX F 24 
FX XIX.1 ll. 10. 13 x 21 cm, váz. 
TX Лћтопись Нижняго Нова города. 
PX S razítkem: Z Hankových. 
SX – IX F 24 

TX – Л[ъ]топись Нижняго Нова-города. 

ff. 10 

PX – Z Hankových. 

 
X 2557 
SX IX F 25 
FX 1827. str. 35, 317. 13 x 20.5 cm, váz. 
TX Vocabularia linguae Polabicae, quae extant, omnia. Collegit (F. L.) Čelakovskij. 
Pragae 1827. 
PX Je tu (z univ. ruk. XV E 42) Christ. Henning von Jessen. Kurzer Bericht von der 
Wendischen Nation überhaupt, insonderheit von den Lüneburger Wenden ... 1705, 
od 479 pak Přídavek menších slovníčků a sbírek. O souvislosti sbírky s 
Čelakovského ztraceným slovníkem polabským V. Francev v Sborníku otděl. rus. jaz. 
i slovesnosti imp akademii nauk t. 70 (1902) č. 3. 2. Dar L. Čelakovského 1880. 
 
SX IX F 26 
TX Fragmentum horologii. Saec. XVI 
 
X 2558 
SX IX F 27 
FX 1712. str. 175. 17.5 x 20.5 cm, seš. 
TX Portrait de la Cour de Pologne. 
PX Pour l´usage du Roy. S razítkem: Z Hankových. 
SX – IX F 27 

TX – Portrait de la Cour de Pologne. 

1712, pp. 174 (I) 

 
X 2559 
SX IX F 28 
FX XVIII/XIX. ll. 40. 17 x 20.5 cm, seš. 
TX Staré i nové tvary kyrilské a hlaholské. 
PX Tabulky sestaveny Vlachem. Z pozůstalosti K. J. Erbena 2. X. 1872. 
 
SX IX F 29 
TX Prevod iz Kraledvorskoj Rukopisi na Blgarski jazyk 
 
X 2560 
SX IX F 30 
FX ok. 1825. ll. 51. 16.5 x 20.5 cm, váz. 
TX (F. L. Čelakovský). Abschrift aus dem von Joh. Heinr. Jugler 
zusammengetragenen Lüneburgisch-Wendischen Wörterbuche. 



PX Nach der eigenhändigen auf der Göttingischen Bibliothek befindlichen 
Handschrift. Písmě L až N. 
 
X 2561 
SX IX F 31 
FX XVIII. ll. 251. 16 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Димитрій Туптало Ростовскій. Розыскъ о расколнической брынской вћрћ, о 
ученіи ихъ, о дћлахъ ихъ н изъявленіе, яко вћра ихъ не права, ученіе ихъ 
душевредно и дћла ихъ не богоугодны. 
PX Hlavní toto dílo světcovo tištěno mnohokrát. Dar Mikoly Bělozerského 18. XII. 
1867. 
 
X 2562 
SX IX F 32 
FX pol. XIX. ll. 63. 19 x 22 cm, seš. 
TX (V. Křížek). Mluvnice ilirská. 
PX Křížek podepsán na l. 62. Z pozůstalosti Edv. Jelínka. 
SX – IX F 32 

TX – Mluvnice ilirská. 

PX – Z pozůstalosti Křížkovy. 

 
SX IX F 33 
TX Obradović: Verše a písně srbské 
 
X 2563 
SX IX F 34 
FX XVIII/XIX. ll. 4. 16 x 21 cm, váz. 
TX Ruský úvod do francouzštiny (zlomek). 
PX Jacimirskij 857 č. 93; srov. ruk. 2533. 
 
X 2564 
SX IX F 35 
FX XVIII/XIX. ll. 41. 11.5 x 18.5 cm, váz. 
TX Raskolnický ruský zpěvník. 
PX Jacimirskij 839-43 č. 83. Dar E. Valečky 23. XII. 1904. 
 
SX IX F 36 
TX Alexandreis. (bulhar.) Přepis. (s vyobraz.) 
 
X 2565 
SX IX F 37 
FX 1863. ll. 57, 66. 18 x 22 cm, 2 seš. 
TX Jan Vlček Vlčkovský. Přepis ruk. IX F 25. 
PX Na Hrádku u Sáz. 1863. Dar prof. Jos. Smolíka 1907. 
 
SX IX F 38 
TX Žaltyr 
 
X 2566 
SX IX F 39 



FX 1692-7. ll. 141. 16.5 x 19 cm, váz. 
TX Gregorz Wiszniowski. Zebranie listow y mow krolewskich, senatorskich, na 
sejmach generalnych mianych y innych wielu rzeczy ... cum additamento swoiey z 
roźnemi korrespondencii pilnie zkoncipowane od r. 1692. 
PX Přivázáno k J. N. Zatočilovu Leto- a dennopisu z 1703 (Jungmann V. 282). 
Ordinis Crucigerorum cum rubea stella catalogo insertus a. 1726. Listy mladého 
theologa z Prahy příznivcům do Polska (od list. 1796 l. 88) zmiňují se m. j. o jeho 
panegyriku na nového krále (l. 96'). Vydán ve Vratislavi 1697: Princeps bonorum 
(Finkel I, 8756). Jsou tu i satirické verše na praž. fakultu medicinskou (104') a jesuity 
(114) a Discursus politicus de confusa multitudine legum Polonorum (116-29). 
 
SX IX F 40 
FX 1882-1894 
TX Památník 
PX Ze staré zásoby 
Pap., 1882 – 1894 (podle datace jednotlivých zápisů), 109 ff (foliace nová), popsány jen 

některé listy, rozměry: 19,5 x 12,5 cm, vazba lepenková, hřbet a rohy zpevněny kůží 

zdobenou slepotiskem a zlacením (ornamenty), na hřbetě ozdobný zlacený nápis Poesie, obě 

přídeští a předsádky též zdobeny zlacenými ornamenty, červená ořízka, uzavírání na kovový 

zámek s klíčkem. 

Česky, německy, anglicky, francouzsky, maďarsky 

Písmo: humanistická kurzíva, kurent 

Na ff 10, 94 notace 

Výzdoba: fol.14a – ozdobná iniciála „K“, fol. 26a – malba květiny s dřevěnou budkou a 

hlavou skřítka, fol. 41a – akvarel kostela uprostřed stromů, pohled přes řeku, fol. 56a – 

zkřížené šavle, kresba tužkou, fol. 62a – lesní zákoutí, kresba tužkou. 

Ze staré zásoby. 

Přír. č. II-2015/81 

 
X 2567 
SX IX G 1 LA 23 T 90 
FX 1819. 20. str. 441, 136, 9. 12 x 19 cm, váz. 
TX Ant. Puchmayer. Ausführliches Lehrgebäude der russischen Sprache. - Románi 
Čib d. i. Grammatik und Wörterbuch der Zigeuner Sprache. - Óda o velebnosti 
božské. 
PX Autograf. Dar kamenooujezdského faráře J. C. Kratochvíla 27. VIII. 1827. 
 
SX IX G 2 
TX Cronographus quondam Magareševicii 
 
X 2568 
SX IX G 3 
FX XIX.1 ll. 17. 12 x 19.5 cm, váz. 
TX Mieśca wykreślone przez censurę do Historickiego miasto Jarosławia przez Fr. 
Siarczyńskiego. 
 
X 2569 
SX IX G 4 
FX 1842. str. 206. 15 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Venc. Hanka. Grammatica linguae sacrae Slavorum. 



PX Výtah z Dobrovského Institutiones. Vyšlo jen česky. O osudech spisu J. Hanuš v 
České literatuře XIX. stol. I,2 779. 
 
SX IX G 5 
FX XVIII/XIX 
TX Latinský právní slovník polský 
SX – IX G 5 

TX – Notitia de collectionibus legum Poloniae. 

ff. 13 

 
SX IX G 6 
FX 1650 
TX Chronographus sc. a. 1650 in Vrchobreznica prope Plevlje in Herceg. 
 
SX IX G 7 
TX Psalterium cum menologio seu synaxario sc. a. 1646. 
Psaltérium cum menologio seu synaxario, horologio et aliquot canonibus sanctorum, 
skriptum a hieromonacho Gabriele Troicensi (Gavrilo Trojčanin) in monasterio 
serbica Troica a. 1646. Cod. chart. fol. 464 + 1 m. Šaf. (Catal.: Fam. serb. No. 5) 
 
X 2570 
 
X 2571 
SX IX G 8 
FX 1768. ll. 224. 13.5 x 17.5 cm, váz. 
TX Givo Gundulich. Osman. 
PX Asi přepis dubrovnického tisku z 1768. 
 
SX IX G 9 
TX Leges Stephani Dušani. 
 
X 2572 
SX IX G 10 
FX 1867-98. ll. 27. 12 x 16 cm, váz. 
TX Památník slovanských hostí A. J. Vrťátka. 
PX Hlavně s pouti moskevské 1867, posléze asi v museu. 
 
X 2573 
SX IX G 11 
FX XIX.1 ll. 7. 11 x 18 cm. 
TX Kněze Daniele z Moschopole bulharské cvičení. 
PX P. J. Šafaříkův přepis z W. Martin-Leakeových Researches in Greece z 1814. 
 
X 2574 
SX IX G 12 LA Varia 
FX pol. XIX. ll. 38. 10 x 15.5 cm. 
TX Německé znění pařížské přednášky A. Mickiewicze o Kollárově Slávy Dceři s 
výpisky z básně. 
PX K věci J. Máchal v ČČH IV, 385-7. 
 



X 2575 
SX IX G 13 LA 29 E 22 
FX XIX. ll. 40. 12 x 19.5 cm, seš. 
TX Zlomek A. S. Puškinova Oněgina. 
PX Mezi řádky český a německý částečný překlad. Jacimirskij 848 č. 86. 
 
SX – IX G 14 

TX – Короткая Грамматика Языка Осетинскаго. По Клапроту. Изъ: „Очерки Россій“ издаемые Вадимомъ 

Пассекомъ. 

Санктпетербурхъ 1838, pp. 31 

 

SX IX G 15 

FX XVII 

TX Alciatus, A.: Emblemata. (Památník J. Filiczkého) 

 

SX IX G 16 

FX 18. st 

TX Sokirnickij sbornik 

 

SX IX G 17 

FX 1810 

TX Dabrowski, M.: Pienia 

 

SX IX G 18 

FX 17. st 

TX Sokirnickij sbornik 

 

SX IX G 19 

FX 17. st. 

TX Opisanie Afona. 

 

SX IX G 20  

FX s.a. 

TX Sbornik Evangelskich čtenij 

 

SX IX G 21 

FX 17. st. 

TX Porunskij Sbornik XVI-XVII bb. 

 

SX IX G 22 

FX 1820/1 

TX Česká kázání 

 

SX – IX G 23 

TX – Duchownj Poklad aneb Katolicke Modlitby a pjsničky z rozličnych pobožnych knižek sebrané. Wssem 

wěrnym křesťanům k downjmu (?) potěssenj, prospěchu a k spasenj. 

FX – 11x17 cm. 

poč. XIX. st., ff. 82 

PX – Psáno čitelnou frakturou, kož., titul až na f. 5a. Poč. f. 1a: K twe cti Chwale … Kon. f. 82b: Psany a 

dopsany dne 25ho Července 1835 roku pro Jána Svobodu truhláře. 

 
SX IX G 24 
FX 1760 
TX Výborné duchovní cvičení 
 
SX – IX G 25 

TX – Modlitby nábožnyj. 

FX – 10x16 cm. 



poč. XIX. st., paginováno (3)+119+(2), ff. 62 

PX – Počátek f. 2a: Začjnagj se Modlitby ranj.  Konec f. 60b: Swatý Bože Swatý Sylný swatý 

a Nesmrtelný Smylug se nad Námy Amen. 

 

SX IX G 26 

FX 18. st 

TX De gratia divina interna 

 

SX IX G 27 - LA 

 

SX IX G 28 

FX 1770 

TX Bett Buch 

 

SX IX G 29 

FX 1829 

TX Jugosevič, Joan: Načalo 

 

SX IX G 30 

FX 1760 

TX Gebetter katolische... 

 

SX IX G 31 

FX 18. st. 

TX Život sv. knížete Vladimíra (hlahol) 

 

IX G 32 

Kyprián, Svatý : Služba (liturgie) in dominica Pentecostes. 

  1. 72a-91b Služba liturgie) in dominica Pentecostes. 

  2. 124b-135b Ustav i čin obručeniju i věnčaniju cesarem i knjazem. 

1863 (orig. před 1390); ff.33. 

Služba (liturgie) in dominica Pentecostes. 

1. 72a-91b Služba liturgie) in dominica Pentecostes. 

2. 124b-135b Ustav i čin obručeniju i věnčaniju cesarem i knjazem. 

Fascimile rkp.; pap.; 1863 (orig. před 1390); ff.33 1, 73a – 91b, 72a-b, 124a – 135b, 1; 17 x 

11,5 cm; cyrilice; mod. vazba z 19. st. se zlaceným křížem na přední desce a sponou. Kopie 

rukopisu pořízena podle zápisu na předsádce archimandritou Amfilofijem r. 1863. Originál 

rukopisu byl podle staré poznámky na f. 72a-b, podle mladšího přípisu na f. 135b a podle 

rukopisné poznámky na předsádce psán rukou sv. Kypriána (Cyprián), metropolity 

kyjevského (zem. 1406, srovn. též přípis na f. 135b). Rukopisná poznámka na předsádce 

upozorňuje, že starý přípis jej nazývá právě “metropolitou kyjevským” a protože r. 1390 byl 

po smrti velkoknížete moskevského Dimitrije Donského jeho synem Vasilijem I. připuštěn k 

hodnosti metropolity  moskevského, ukazuje to, že původní rukopis vznikl před r. 1390. První 

část je liturgie na Hod boží svatodušní, druhá liturgické modlitby k zasnoubení a sňatku. O 

Kypriánovi (Cyprián) srovn. Riegrův “Slovník naučný”, II. Praha 1862, str. 278 3). Bolšaja 

Sovět. Enciklopedija, 21. 2. izd. Str. 67. 

Darováno Národnímu muzeu archimandritou Amfilofiem dne 19. května 1867. Zapsáno do 

přírůstků knihovny z res. fondů dne 13. května 1963. 

4327-63 

 



SX IX G 33 
FX 1857 
TX Upamatování na rok 1857 
PX Ze staré zásoby  
Český zpěvníček 

Upamatování! na rok 1857 oddaností věnoval 28. 4. J. B. J. M. Rudolf Košťál. 

Pap., 1857, 226 pp (pp 223 – 226 prázdná), paginace původní až do str. 211, od str. 213 

(Seznam písní opsaných od Rudolfa Košťála) paginace nová, rozměry: 14,4 x 10,5 cm, vazba 

plátěná, zdobená na deskách slepotiskem (rámeček, uprostřed rocaille), na hřbetě tlačené a 

zlacené linky a nápis: Český Zpěvníček, dole: Anna D...l., uzavírání na kovovou ozdobnou 

sponu, zlatá ořízka. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Text v jednoduchém rámečku 

Výzdoba: chudé, perem kreslené, ornamenty (rozviliny) na titulním listě a na str. 213 

Obsah: celkem 90 různých písní, od str. 213 jejich rejstřík 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-1979/81 

 
X 2576 
SX IX H 1 
FX 1846. ll. 16. 11 x 17.5 cm, váz. 
TX Přepis Silvestre-ova vydání Remešského evangelia z 1843. 
PX Evangelia slavica vulgo Texte du sacre. Lutetiae Parisiorum. 
 
X 2577 
SX IX H 2 
FX XIX.1 ll. 11. 11.5 x 17.5 cm, seš. 
TX A. J. Rościszewski. Přepis legendy o sv. Urbanovi z polské agendy z 1514. 
PX Posláno s faksimilem V. Hankovi s prosbou o znění české. 
 
X 2578 
SX IX H 3 
FX XIX.1 ll. 72. 11 x 17 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Greg. Dankovský. Die Griechen als Stamm- und Sprachverwandte 
der Slawen. Pressburg. 1828. 
PX Zíbrt II, 6852. 
 
SX IX H 4 
TX Annales serbici apographon ex ignoto codice, a. 1792 factum in Tenek 
Cod. chart. fol. 27. 
(Catal.: Fam. serb. No. 27) 
 
SX IX H 5 
FX XVIII/XIX. ll. 13. 12.5 x 19.5 cm, seš. 
TX Latinský právní slovník polský. 
 

SX – IX H 6 

TX – Nikodemovo evangelium hlaholským písmem. 
Hlaholský rukopis z XVIII. stol. 



Sborník obsahující rozmanité články duchovního obsahu mezi kterými jedna psaná 
linskými literami. Zejména obsahuje apogrifické modlitby, veršované Nikodemovo 
evangelium, písně na veliký pátek. Pak zlomky z tří članků neznámých, žalmy ve 
verších a na konci o ptácích opeřených. 
 
SX IX H 7 
TX Leges quaedam Justiniani et codex legum Steph. Dušani scr. a. 1687 
 
SX IX H 8 
TX Typicon s. Savae, archiep. Serbiae, scr. a. 1619 in eremo prope Studenicam 
SX IX H 9 
TX Stichologia et annales scr. a. 1671 in Šid at Raca 
Cod. chart. fol. 172 
(catal: Fam. Serb. No. 10) 
 
SX IX H 10 
TX Catechismus saec. XVII. 
 
X 2579 
SX IX H 11 
FX XIX.1 ll. 80. 10.5 x 15.5 cm, váz. 
TX Výpisky hlavně jazykozpytné. 
 
SX – IX H 12 

TX – Nomocanon. 

XVII st., ff. 188 

PX – Catal: Fam. serb. No-23. 

 
SX – IX H 13 

TX – Nomocanon. 

XVII. st., ff. 127 

PX – Catal. Fam. serb. No- 21. 

 
SX – IX H 14 

TX – Nomocanon. 

XVII. st., ff. 185 

PX – Catal. Fam. serb. No-22. 

 

SX – IX H 15 

TX – Liber Psalmorum Davidis. Transumptus codicis ad bibliothecam lobkovicianam Pragae 

pertinentis, scripti a. 1359 Segniae. 

VX – Šafařikius singulas paginas ms. originalis in charta Pauspapier dicta facsimilari et in 

charta firmiori expandi fecit. Codex ita confectus, originali simillimus, continet fol. 101 in 4 

parvo. Pragae 1857 

PX – Cat: B. Palaeoslovenici charactere glagolit. exarati. 

SX – IX H 16 
TX – Nomocanon cum parergis ex saec. Xv. 

ff. 349 

PX – Catal: Fam. serb. No- 19.) 

 



SX IX H 17 
TX Sborník XVII. v. 
Sborník dílem srbské díkem ruské redakce XVII století obsahující mezi jinými články. 
Poučení na proměněnnie Pana Ježíše d žáka sv. slov. apoštolů Cyrilla a Metoda, 
Klimenta Velického. První list musí býti 40 a 41. 
 
X 2580 
SX IX H 18 
FX 1840. str. 52. 7.5 x 14.5 cm, váz. 
TX V. Hankovy Písně v polském přeložení. 
PX Censurou seškrtaný autograf knížky, vyšlé 1840. 
 
SX – IX H 19 

TX – Paraclis hieromonachi Raphaelis Dragomirnensis 1661. 

ff. 117 

PX – Cod. chart. fol. 117. Fol. 1-7 et 116-117 continent notata quaedam lingua rumunica. 

PX – Catal: Fam. bulg. No 6.) 

SX – IX H 20 

TX - Nomocanon. 

XVII. st., ff. 76 

PX – Catal: Fam. serb. No-20. 

 
SX IX H 20 
TX Nomocanon. Saec. XVII 
 
SX IX H 21 
TX Synaxaria, Annales, Vitae sanctorum. a. 1500. 
 
X 2581 
SX IX H 22 
FX 1827/60. ll. 142. 8.5 x 13 cm, vaz. pův. 
TX Památník V. Hanky. 
PX Většinou slovanských jeho hostí. Vevázán v pařížské vydání Molitvy při 
božestvěnněj liturgii z 1821. 
PX Na f. 9a báseň Aleksandra Serg. Puškina 
SX – IX H 22 

TX – Zápis Adama Mickiewicze z 21. července 1821. Památník slovanských spisovatelů a 

učenců Václava Hanky. 

PX - : Památník (IX H 22). 
SX – IX H 22 

TX – Památník slovanských spisovatelů a učenců. 

ff. 142 

PX – Allig: Молитвы при божественный литургіи. Парижь 1821, pp. 47 (I) (c. fig. 2). Tisk. (Před tím 8 ff. 

popsaných.) 

PX - :Hanka, Václav. 

Báseň Aleksandra Sergejeviče Puškina z r. 1829. Památník V. Hanky 1827-60, f. 9a. 
Památník – slovan. spisovatelů 
 
SX IX H 23 
TX Cvěty darovaniom ex saec. XVI - XVII 
 
X 2582 



SX IX H 24 
FX 1863/90. XIX.2 ll. 3. 7 x 12.5, vaz. pův. 
TX Památník V. Hanky. 
PX Na listech, přivázaných k jeho tisku Božstvennaja služba. Praha 1854, podpisy 
jeho i pozdějších musejních hostí. Otištěno, stejně jako další, většinou v poznámkách 
V. A. Francevovy edice Pisma k V. Gankě iz slavjanskich zemel 1905. 
PX Vlastní Památník není už v pravém slova smyslu Hankův, poněvadž zápisy musejních 

hostí pocházejí vesměs z doby po smrti Hankově. T. 
SX – IX H 24 

TX – Památník slov. i jiných učenců. 

ff. 3 

PX – Allig. ad: Божьственная слоужьба. Pr. 1854. Tisk. 

 
X 2583 
SX IX H 25 
FX 1818-67. ll. 33. 7 x 11 cm, vaz. pův. 
TX Totéž. 
PX Přivázáno k benátskému tisku hlaholskému, A. Juranićovým Molitvi přeždě i poslě 
missi. 
PX Na f. 11 (dnes vložen mezi f. 32-3) zápis skladatele Fryderyka Chopina s notací. K 

datování 21. srpna 1829 srovn. M. Szyjkowski, Polská účast v českm nár. obrození. Sv. I. 

1931. Str. 399-400 

PX Zápis neúplný (asi 1/3 včetně Chopinova podpisu ???). Torzovitost zápisu konstatována 

už u Szyjkowského. 
SX – IX H 25 

TX – Památník slovanských učenců. 

ff. 33 

PX – F. 11 se zhudebněním zápisem Fred. Chopina vytržen a později vlepen mezi ff 32 a 33. Při vazbě uříznuto 

po taktu v obou notových řádcích a také datum věnování Chopina s jeho podpisem. 

PX - :Hanka, Václav (IX H 25). 

 
SX – IX H 26 

TX – Poslědovanije crkovnoho pěnija. 

XVIII. st. 

PX – Kalendář, Liturgický (IX H 26). 

 
X 2584 
SX IX H 27 
FX perg. 1852-90. ll. 24. 7 x 10 cm, vaz. pův. 
TX Památník V. Hanky. 
PX Přivázán k témuž tisku jako č. 24. 
SX – IX H 27 

TX – Památník slovani jiných učenců.  

PX – Při tom: Божьственная слоужьба. Tisk. Divinum officium. Pragae 1854. 

PX - :Hanka, Václav (IX H 27). 

 
X 2585 
SX IX H 28 
FX 1835-51. ll. 15. 8 x 20.5 cm, vaz. pův. 
TX Totéž. 
PX Přivázáno k jeho tisku Modlitby při službách božích z 1833. 
SX – IX H 28 

TX – Modlitby při službách božích. 



Praha 1833, pp. 127 (I) 

PX – Při tom: Sbírka autografů. 

 
X 2590 
SX IX H 29 
FX 1848-60. ll. 29. 13 x 8.5 cm, v pouzdérku. 
TX Památník V. Hanky. 
PX Volné lístky. 1867 od vdovy Hankovy dostal F. Skrejšovský. 
SX – IX H 29 

TX – Památník Václ. Hanky. 

PX – 24 rukopis. visitek, 12 tisk. visitek, 1 obrys podob. H. a 4 drobné předměty památné. 

 
X 2591 
SX IX H 30 
FX XIX.1 str. 135. 11 x 13 cm, váz. 
TX K. J. Erben. Zpěvy maloruské ze sbírky M. Maksimoviče v Moskvě 1827. 
PX Z pozůstalosti 2. X. 1872. 
SX – IX H 30 

TX – Maksimovič M. 

PX – Viz: Zpěvy maloruské 1827. 

 
SX IX H 31 
FX konec 18., poč. 19. st. 
TX Štěpánek, J. N.: Mémoire de l´amitié de J. N. Štěpánek. 
Mémoire de l’amitié de J. N. Štěpánek. Rkp., poč. XIX. stol. 
Prozatímní lístek 
 
SX IX H 32 
FX [19. st.] 
TX (Andenken). [Sbírka lístků do památníku věn. Vilému Blodkovi.] 
 
SX IX H 33 
FX 18. st. 
TX Pisennik I, II, IIi (?) 
 
SX IX H 34 
FX 18. st. 
TX Duchovnyj Pisennik 
 
SX IX H 35 
FX XVIII. st. 
TX Pomjanik (?) 
SX – IX H 35 

TX – („Pomjanik“, tj. seznam rodinných jmen Jiřího Kurcika v Kapišově u Prešova na Slovensku, za které 

konají se v církvi zádušní modlitby.) 

FX – 10,5x8 cm. 

Kapišov, kon. XVIII. st., ff. 10 

PX – Psáno velmi zběžnou azbukou, ff. 1a, 8b, 9, 10a prázdná, váz. v kůži. Poč. f. 1b: Sirg (?) gramota (?) koda 

Kurcikoda … Konec f. 10b: Anno Do[mi]ni 1784-to Ego Parochus Kapissoven [sis] Petrus quipe Hrabysz 

po[ssesi]one[m] Kapissóva[m] ac Kruslovam mutatione accepi. Anno p[rae]fato. Aringente (?) Dominatu. 

(Dodatek jinou rukou.) 

 



SX IX H 36 
FX 1828 
TX Eckhartshausen, K.: Gott ist die reinste Liebe. 
 
SX IX H 37 
FX 1806 
TX Červená Růžička Dusse křesťanské, Leta Pane psane 1806 pro osobu muzskou. 
(Modlitby) 
Rukopis 1806 (Dlouhá Lhota?), psal Antonín Pokorný, papír, psáno čitelným 
švabachem s ozdobami, LL 48, 12°, 8x14 cm, kož. 
Poč. L 1a. Tyto Modlitby přináležej Jozefowy Turkovy z Dlouhe Lhoty. 
Kon. L 48b: … y ducha Swateho. Amen. Anton Pokorny pjsař 
Koupě 5346, 1932 
 
SX IX H 38 
FX XIX 
TX (Zpěvník vlasteneckých písní) 
 
SX IX H 39 
FX XIX. 
TX Bohdanecké Krakováčky, Anna Kohoutek 
 
SX IX H 40 
FX 1845 
TX Scharff, Anna: Die IIIte Fastenpredigt. 
 
SX IX H 41 
FX s.a. 
TX Gott ist die reinste Liebe. 
 
SX IX H 42 
FX konec 18. st. 
TX [Tob. Mouřenín]: Pěkné nábožné. Modlitby... Defekt 
SX – IX H 42 

TX – (Modlitby.) 

FX – 19x12 cm. 

paginováno, ff. 260 

PX – Def., bez titulu, počátek f. 1a: … k Srdczy pržypustitj tak abychom neobmesskawati, a 

zpozdilij k Modlenij nebýwalj.  Konec f. 260b: … kteři mne nenáwidely a pohanény býlý neb 

ty pane spomocznijk gsy autessijlsme. 

 
SX IX H 43 
FX 1876 
TX Rodinný památník Josefa Wenziga. 
WENZIG, JOSEF, školní rada, ředitel české reálky, spisovatel <1807 až 1876>: Rodinný 

památník a štambuch. Založen jeho otcem Josefem Wenzigem, plukovníkem <1771 – 1855>, 

v Praze 15. I. 1816. Týž zapsal česky podrobné životní údaje prarodičů, svoje i sourozenců, 

píše vše s výslovným určením pro syna Josefa <6 listů autografu>. Další záznamy jsou z let 

1818 – 1856, s doplňky genealogie rodiny Zdeňků z let 1905 – 1921. Obs. vpisky a sentence 



známých, Bauerové, F. Hesslera, Isabelly Richter, Karoliny Kürsinger a j. a kaligrafované 

verše. 

Listů 84 

Podél. 8o 

Celokož. vazba. 

k.1076/38 

Koupeno v aukci K. Zinka 1938. 

18. 3. 38 

 
SX IX H 44 
FX 1824 
TX Německý zápisník 
3a Der zhente November war jener für mich x 115b geliebte Tony! Tony! Tony! A P 18 23 12 

24. 

Rkp.; pap.; ll. 115; 1824; 10,2 x 6,5 cm; frakt.; pl. Místo titulu stojí na f. 2a Pensez, je vous en 

prie, a moi par toute la vie v květinovém rámci provedeném perokresbou. 

PX Koupeno od pí. Marie Englové z Prahy 28. V. 1948 
4587/48 

 
SX IX H 45 
FX 1783 
TX Třanovský, Jiří: Phiala sanctorum, Apoc. 5. Modlitby nábožné, z Swatého Pjsma 

wybrane. 

1b til a žiw byl. Odwraťte se tehdy od cest x 273b úřewyssuge wsselike uměni. Také Syn 

twug. 

Neuman 

Rkp.; pap.; ll. 273; 1783; 8x11 cm; frakt.; kž. Z titulního listu zbyl jen malý útržek. Původ. 

paginace 2-378. Na str. 122 napsán letopočet 1783. Na str, 369 samostatný titulek Gadro 

Wssech Modliteb w Prosbie, w Modlitbie, w přimluwě a w Dikučiněni P. Kaspara Neumana. 

Rukopis je hodně volným opisem Třanovského díla Phiala sanctorum, snad z vydání r. 1775. 

Na zadním přídeští podpis někd. majitele Franc Nezwal ze Smržowa.  

Dar desátníka Zdeňka Štěpánka z Černé Hory u Boskovic 7. prosince 1948. 
PX Dar Zd. štěpánka z Černé Hory u Boskovic J. XII. 1948. 
8809-48 

 
SX IX H 46 
FX 1833/58 
TX Erinnerungs-Blätrer 
PX Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, 2. II. 1951 
IX H 46 

Erinnerungs-Blätter. 

ll.37; 1833-58; dobový památník, popsáno jen 19 lístků německy a francouzsky v Praze, 

Plzni, Vimperku a Rumburku. 

1a Pilsen den 17ten Jenner 1835. Rosa x 19a Souvenez vous quelques fois de votre 
sincére amie. Amélie de Kundratitz. 
Rkp.; pap.; 37 ll.; 1833-58; 16 x 9,8 cm; kurs.; kž. Biedermeierovské ( s vyjímkou 
jediného lístku ) kresby a malovánky doprovázejí text dobového památníku. Úvodní 
lístek nádherná barevná výšivka z Plzně z r.1835. Popsáno jen 19 lístků německy a 
francouzsky v Praze, Plzni, Vimperku a Rumburku. Na přídeští razítko Hejl František, 
pol. štábní strážmistr, Vel. Bystřice 142. Morava. 



Koupeno od firmy Orbis v Praze I., Karlova ul. 2, dne 2. února 1951. 
772/51 
 
SX IX H 47 
FX 1754/55 
TX Památník Fridricha Adolfa Beutela 
PX Koupí od hr. M. Valdštejnové z Prahy III. 10. VII. 1951 
2a Ce livre soit destiné A tout de coeur 
178a M. Henricus Polycarpus Rabenstein Ammabergen. s. s. Th. Stud. 
Rkp.; pap., ll. 177; 1754-65; 16,4x10,3 cm; lat., kurs., kž. Barokní památník Fridricha 
Adolfa Beutela. Účel jeho charakterisován na f. 2a Ce livre soit destiné A tout de coer 
temoigner// AUx Mecenes 1a Religion / Et aux Amis l’AQffection / De leur soumis et 
dedié// Frederic Adolf Beutel L’Anne MDCCLIV. 
Řada zápisů studentů z doby vitemberských studií majitele. Na f. 93a, 108a, 116a a 
158b zápisy tří studentů z Lužice, mezi nimi Johanna Christpha Müllera ze Žitavy (je 
to tedy do jisté míry bohemicum) a na f. 93b, 94a a 108b tří evangelických Poláků. 
Památník je zdoben obrázky pérokresbou a barevně kolorován, např. f. 22a Pohled 
na hrad Rabestein, f. 26a Zámek Heldrugen z ptačí perspektivy, f. 88b Na břehu 
řeky, f. 142b Krajina, f. 144a Ve vězení, f. 166b a Idyla na f. 172a. Kožená vazba 
s tlačenou barokní zlacenou výzdobou na obou deskách.  
Koupeno od býv. hr. M. Valdštejnové v Praze III, Valdštejnský palác, 10. července 
1951. 
5964/51 
 
SX IX H 48 
FX 1811/24 
TX Erinnerung 
PX Dar Nár. kult. komise v Praze. 16. II. 1952 
IX H 48 

Erinnerung. 

ll.141; 1811-24; empirový památník, podle největšího počtu zápisů vznikl v Chrastavě (býv. 

Kratzau) na Liberecku. 

3a Die Bestimmung des menschen ist Glückseligkeit x 140 a Kratzau ( Chrastava ) 
den 25ten Merz 1811. Keyl. 
Rkp.; pap.; ll.141; 1811-24; 12,3 x 8,5 cm; kurs.; kž. Empírový památník s tlačenou 
zlacenou výzdobou na desce. Titulní list a první zápisy zdobeny malbou vodovými 
barvami. Řada listů prázdných. podle největšího počtu zápisů vznikl v Chrastavě 
(býv. Kratzau) na Liberecku. 
Dar Národní kulturní komise v Praze dne 16. února 1952. 
583-52 
 
SX IX H 49 
FX 1819/36 
TX Stammbuch Josepha Paula Pischneho 
Stammbuch für auserwählte Freunde und Freundinnen zum ewigen Andenken von mir  

gewidmet. Joseph Paul Pischny. 

2a Chalaupka ta neyskrowněgssj autočisstě gest přátelstwj x 94a Trebitsch den 20 Oktober 

820 Nina Chmela. 

Rkp.; pap.; ll. 93; 1819-1836; 18,5x12 cm; lat. kurs.; kž. Typický památník z doby 

biedermeieru s českými i německými zápisy s různými kresbami a malůvkami. Zvláště pěkná 



titulní malba na fol. 1a a závěrečná na fol. 90a. Řada zápisů z Třebíče. Na přední desce v 

zlaceném věnci z květů motto Alles bricht und alles fällt Mit dem Leben in der Welt Wahre 

Freundschaft nur allein, Soll bey mir unsterblich seyn. Joseph Pischny. Jednoduchá zlacená 

výzdoba desek v rozích a na okraji. 

PX Z pozůst. Karla Procházky z Břevnova, Na zástřelu 29. 8. XII. 1952 
K 618-52 

 
SX IX H 50 
FX 15.-16. st. 
TX Irmologion 
Pap., 15. – 16. stol., 123 ff., rozměry: 13,5 x 9,5 cm. Vazba nepůvodní, polokožená – hřbet a 

rohy ze světle hnědé kůže, jinak papír na dřevěných deskách (škrob. papír). 

Staré signatury: na přídeští CCXV/1, razítko rev. 1948 (?). V rukopise vložen revers na 

majitele rukopisu Rohlíčka, žáka čes. st. gymnasia v Českých Budějovicích. 

Foliace novodobá, před rukopis a za něho vevázáno několik listů jiného, nového papíru, které 

nejsou pročíslovány (nepopsané). 

Obsah: 46 ab, 1a – 9a – tropary a bogorodičny na „Sláva Otci... i nyní“ v nešporách (velikaja 

večerňa) po Gospodi vozzvach od svátku 40 mučedníků Sebatských 9. března do svátku Stětí 

sv. Jana Křtitele 29. srpna; začátek textu f.46a. 

9a – 21b – bogorodičny na „Sláva... i nyní“ (jako výše) od neděle celníka a farizeje až do 

neděle Všech svatých (z triodu postního a květného) 

21b – 24b – totéž na ostatní neděle roku od prvního do sedmého hlasu (z oktoicha) další text 

chybí! 

45a – 45b 

47a – 50b – irmosy liturgických kánonů na větší svátky nepohyblivé i pohyblivé, od Povýšení 

sv. Kříže do Padesátnice (z mineje sváteční, postní a květné); začátek zachov. textu f. 25a. 

50b – 82a – tropary a kondaky některých nepohyblivých svátků od září do srpna (z mineje 

sváteční). 

82a – 94b – nedělní tropary a kondaky od neděle celníka a farizeje do neděle Všech svatých (z 

triodu postního a květného) 

94b – 98b – nedělní tropary, bogorodičny a ypakoje na ostatní neděle podle 8 hlasů (z 

oktoicha) 

99a – 118a – ČASOLOV – čas (hodina) třetí až devátý 

118a – 123b – TRĚBNIK – modlitby při porodu a v šestinedělí. 

Rukopis je defektní, chybí začátek a konec. Listy jsou zahnědlé, porušené vlhkem. Kodex 

psali 2 písaři: první rukou 1-35, 46 ff., 49-123, druhou rukou 36-45, 47-48. Přípisky  na ff. 5ia 

a 86a jsou napsány kursivou. 

Na okrajích se někdo svičil tužkou v psaní cyrilských a azbučných písmen. Druhá foliace 

sleduje pouze prvního písaře na ff. 49 (36) a 123 (109). Označení složek černými cyrilskými 

písmeny původní rukou je zachováno dole uprostřed na ff. 6b, 40b, 46a. 

Redakce srbská. Kodex obsahuje irmologion (sbírku) církevněslovanských textů těch 

proměnných a stálých částí temporálu a část. i sanktuáru, které se mají zpívat při 

bohoslužbách pravoslavné církve, časoslov nebo horologion (obsahující texty kněžských 

kanonických hodinek, v lat. ritu odpovídá breviáři) a část trěbnika (který v latins. ritu 

odpovídá rizuálu a obsahuje formuláře modliteb na všechny potřeby lidského života). 

Přípisky na f. 2 a dole červeně,  5 a dole červeně, 85 a dole červeně, na f. 53b a 71b po straně 

černě, na f.51b, 57b, 62b, 70b, 74b, 79b po straně černě, na f. 72 a dole černě. 

Výzdoba: četné červené rubrikace, drobnější červené iniciálky, místy zdobené ornamenty. 



Rkp. určila dr. L. Pacnerová, CSc. z KCJ ČSAV Brno, Stard 20. Přesný popis rkp. ve Sb. NM 

řada C sv. XXII, 1977, č. 4 v článku L. Pacnerové: Neznámý cyrilský rkp. irmologia v KNM 

v Praze, str. 65 – 70. 

Stará zásoba. 

Přír. č. 1201/77 

 
SX IX H 51 
FX 1876-1877 
TX Památník 
PX Dar - Ústav ??? SAV 1974 
Pap., 1876 – 1877, 180 stran (foliace nová), rozměry: 14,5 x 10 cm, vazba papírová, potažená 

plátnem, zdobená slepotiskem (linky a ornamenty v rozích), na přední desce tlačený nápis 

NOTES. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva (různí písaři) 

Bez výzdoby 

Obsah: verše, závěrem památníku jména a adresy různých osob (obchodníků apod.) 

Vloženy 2 listy papíru (13 x 8,2 cm): opis E. Krásnohorské Nikdy dosti (13. 12. 1907) a verše 

A. Rozsypalové 

Dar Ústavu hudobnej vedy SAV – 1974 

Přír. č. II-1980/81 

 

X 2592 
SX X A 1 a 
FX XIX.1 ll. 30. 19 x 41 cm, váz. 
TX Marianne von Dornheim. Das Weinleseopfer. 
PX Rukou snad Klicperovou. 
SX – X A 1a 

TX – Mariane von Dornheim. 

VX – Ein Schauspiel in einem Aufzuge. 

ff. 13 

PX – Allig.: Das Weinleseopfer. Ein Schauspiel. 

 
X 2593 
SX X A 1 b 
FX 1800/3. ll. 93. 24 x 38.5 cm, váz. 
TX (Jos. Jungmann). Vermischte Auszüge. 
PX Literární a filosofické. 
 
X 2594 
SX X A 2 
FX poč. XVIII. ll. 51. 21 x 33 cm, seš. 
TX Latinské a německé výpisky z orientální filologie. 
PX Nalezeno na půdě duchcovského zámku 1885. 
SX – X A 2 

TX – Megiserius Hieronymus: Institutionum Lingue Turcicae libri 4.  

VX – Dedicavit Imperatori Matthiae. 

Lipsiae 1612, ff. 39 (proložených listů popsaných)+28 



PX – Addita est: Grammatica Hebraica, tisknutá. A Paris, chez Jaques Collombat. Imprimenr 

ordinaire de La Majeste I.C. 1716. ff. 14. (Nalezeno na půdě zámku Waldštýnského 

v Duchcově r. 1885.) 

 
X 2595 
SX X A 3 
FX XV. ll. 180. 21.5 x 31 cm, s miniat. vaz. 
TX M. Fabius Quintilianus De institutione oratoria ll. XII. 
PX Začátek chybí. Dar budějovického magistrátního akcesisty Ant. Mokrého 30. III. 
1847. 
Brodský, s. 84 
 
X 2596 
SX X A 4 
FX poč. XVIII. str. 1323. 19.5 x 31 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Duchek S. I. Universa philosophia ad mentem Aristotelis explicata. 
PX Výtah I. Jak. Ferd. Schustera jako ruk. X B 8. Scripsit ephorus perill. d. Sebastiani 
Losii, equitis de Losenau, cuius nomen superius scriptum (jinou rukou). 
 
X 2597 
SX X A 5 
FX 1417. ll. 387. 21 x 30 cm, pův. vazba. 
TX Hugwicius (Pisanus. Lexicon). 
VX Cum nostri prothoplasti suggestiva prevaricacione x zoroastrum minimum sidus. 
Amen. EXplicit Eugucio per manus Jacobi Clapy ... a. d. 1417 in die Benedicti 
confessoris. 
PXNa desce název a st. sign. X IIII, Y IIII. Z Březnických. 
 
X 2598 
SX X A 6 
FX 1419. ll. 362. 21.5 x 30.5 cm, s iniciálami. pův. vazba se sponami. 
TX Fr. Johannes Januenis (de Balbis. Catholicon). 
VX Prosodia quedam pars grammatice nuncupatur ... Prima ergo pars istius libri x 
(quinta pars de orthographia atd.) Ixionides in Ixion est. De hac littera vide plura in 
fine libri de y etc. Et sic est finis a. d. 1419 in vig. exaltacion is. crucis. 
PX Na přídeštích souč. notované sekvence, místy české přípisky na okraji, na hřbetě 
krumlovská sign. No. 25. 
Brodský, s. 85 
 
X 2599 
SX X A 7 
FX ok. 1400. ll. 164. 22 x 30 cm, st. vazba. 
TX Latinský sborník bohoslovecký. 
VX 1-120. Summa colleccionum Fr. Johannis Walensis (Guallensis) de ord. pred. 
Cum doctor sive predicator evangelicus x studeat adinvenire. Et sic est finis huius 
operis in die s. Georgi a. d. 1399 per manus Jo (hannis.) O díle R. Galle v Zeitschrift 
für Kirchengeschichte XXXI, 532 a. d. 
VX 121-153. (Gualterus Burlaeus). De vita et moribus philozophorum veterum 
tractaturus x regem Persarum. Do spisu vložen na l. 149 až 50' Liber Senece de 
remediis fortuitorum. Licet cunctorum poetarum carmina x ista felicitas. Pak rejstřík. 



PX Na přídeští z podzima 1405 obsah kodexu a rejstřík z péra M. Jana z Krumlova, 
kaplana Jindřicha z Rožmberka. 
Senecae De remediis fortuitorum, fol 149-156. 
 
X 2600 
SX X A 8 
FX 1542. ll. 91. 21 x 30 cm, - vazbou perg. kus kanonistického výkladu z XIX. stol. 
TX Liber (artis magicae), quem sapientissimus philosophus Picatrix in gręcis artibus 
ex quam plurimis libris composuit. 
VX Ad laudem et gloriam altissimi ... Alfonsus ... Hyspaniarum rex totiusque 
Handalusiae, praecepit hunc librum ... de arabico in hyspanicum trasferri ... Et 
sapiens ait: primum, quod agere debemus x ad illas beatorum insulas recipieris ... 
Descriptus a. XLII. 
PX Viz č. 2843. 
SX – X A 8 

TX – Liber quem sapientiss. philosophus Picatrix in grecis artibus ex quam pluribus libris composuit. Anno 

1542. 

 

X 2601 
SX X A 9 
FX XV. ll. 99. 21 x 31 cm, s iniciálami, pův. vazba. 
TX Sborník spisů Ciceronových. 
VX I. 1-7. Ciceronis de senctute. Tulius Romanus civis fuit x noscere non possit. 
VX II. 8-22'. Liber amicicialis M. Tullii Ciceronis. Začátek vyřezán x prestabilius 
putetis. 
VX 22'-43. Idem Liber invectivarum (Řeči proti Katilionovi). Quousque tandem x 
prestare possit. 
VX 43-4'. Controversia Salustii (L. Calpurnii Pisonis) contra Tulium. Graviter et iniquo 
animo x fidem habens. A. Kurfess. Salustii in Ciceronem et invicem invectivae 1914. 
1 a d. 
VX 44'-7. Invectiva Tulii contra Salustium. Ea demum magna voluptas x effari 
possim. Vyd. tamtéž. 
VX 47. Prefacio super Tulium de amicicia (konec vytržen). 
VX III. 48-76. Tulius de officiis. Začátek vyřezán x reliqua deinceps persequamur. 
VX 76-99. Tulius de senectute. Publium Scipionem x deficientem contendat 
ignaviam. Explicit liber de formula honeste vite Avelii Lucii Senece. 
PX Na l. 98': Wenceslai de Crumpnau, decr. dris, decani Prag. liber, na hřbetě 
krumlovská sign. No. 60. 
PX O Controversii a Invectivě srovn. Josef Hejnic v ??? Vladimír Groh (1964) 
Brodský, s. 85 
Liber de formula honestae vitae Anrelii Lucii Senecae, fol. 99a 
 
X 2602 
SX X A 10 
FX XIV/XV. ll. 163. 22 x 30 cm, st. vazba. 
TX Sborník bohoslovecký. 
VX 1-88'. Diccionarius de duabus litteris videlicet Q et R. Quadraginta. Nota, quo 
numerus quadragenarius, cum sit numerus solidus x (rursus) supra de retro et 
retrorsum et similia. 
VX 97-9'. Tractatus Fr. Thome (de Aquino) de articullis fidei. Postulavit a me vestra 
dileccio x sub alio eins nativitatem. 



VX 99'-111'. Contemptus mundi d. pape Innocencii IIII. (III). Prologus. D. patri 
karissimo x ignis ardens in sec. sec. Explicit. 
VX 112-21'. Liber s. Thome de sacramento penitencie et confessionis. Confessio 
debet esse previsa x misericordiam habiturus. 
VX 122-9'. Meditaciones b. Bernardi clarevallensis. Multi multa sciunt x regnat per 
infinita secula. O autorovi č. 3712 l. 214. 
VX 129'-39'. Liber Hugonis de s. Victore de instruccione religiosorum. Quia, fratres, 
largiento domino x ut nobis det deus. 
VX 139'-161. Tractatus peroptimus Richardi (a s. Victore) de contemplacione 
Benyamin. Beniamin adolescens x humana racio applaudit. 
VX 161-3. Extracta de libris Senece pulchra. 
PX Na přídeští obsah a: liber d. Rosis, na hřbetě krumlovská sign. No. 43. 
 
X 2603 
SX X A 11 
FX XIII. str. 481. 34 x 50 cm, s miniaturami, pův. vaz. s kováním. 
TX Mater verborum. 
VX 1-384. T. zv. Glosa Salomonis. Abba sirum nomen est x virtutis i. e. vitalis. 
VX 384-480. Jiný slovník. Magistratus dicebantur ... Abalienatus dicitur x hee 
cogitaciones. 
VX 480-1. Závěr o částech lidského těla. Anima est dicta x crura vel sura. Amen. 
Explicit liber Mater verborum. Christe, scriptorem salvet per matris amorem. 
VX Německé glosy vydal naposled 1898 Steinmeyer, Die alt hochdtsche Glossen IV, 
české, pravé i Hankovy, A. Patera v ČČM. 1879, 491-513. O miniaturách Ant. Baum 
t. 130 a. d. Na desce st. sign. ... XVI, MXX. 
PX Z Březnických. 
Brodský, s. 86 
SX – X A 11 

TX – Mater verborum. 

PX – Vide Salomonis Glossa. 

X A 11/fa 

Mater verborum, středověký naučný slovník z 1. pol. XIII. stol. 

Ruční faksimile dvoustrany s celostrannou iniciálou „M“ vlevo a textovou stranou vpravo. 

Autorem faksimile Jaromír Lauda. 

Perg., dřevěná vazba potažená kůží a zdobená puklami, 1980 – 1981, rozměry: 50 x 34 cm 

Přír. č. II-1793/80 

Koupě – Jaromír Lauda 

 
X 2604 
SX X A 12 
FX 1472. ll. 360. 21 x 31.5 cm, pův. vaz. s kováním a sponou. 
TX Liederbuch der Klara Hätzlerin. 
VX Písňový sborník augšpurské jeptišky, vydal C. Haltaus, Liederbuch der Clara 
Hätzlerin v Bibliothek der gesammten dt. National-Literatur VIII, 1840. Srov. K. 
Geuther. Studien zum L. d. Cl. H. 1899 a Vilém Pražák, Neuberkův sborník a Májový 
sen 1924 (uv. u ruk. V E 39). 
PX Ze sbírky arcibiskupa Chlumčanského. 1824 

PX Sborník FF Univ. Komenského, Bratislava II., 1924 



PX Fotomechanický přetisk Haltausova vydání vyšel r. 1966 v Deutsche Neudrucke. Reihe: 

Texte des Mitt??? u fy. Walter de Gruyter ??? Tübingen. Nejnověji Inta Knorr, Halle/Saale 

2008. 
 
SX – X A 13 

TX – Manuscriptum Turcicum. 

ff. 78 

PX – Z města Jajce v Bosně. 

 

SX – X A 14 

TX - Miscellen über Bibliotheken. 

VX – Normativ für Beschraibung der Bücher in der k.k. Hofbibliothek. – Kön. Hof – u. 

Staatsbibliothek zu München 1846. – Bibliothekssystem nach Fridrich. Na[nm]r 

Bibliographie. – Aus Hammers Denfschrift über die Wiener Hofbibliothek. – K. Bibliothek in 

Paris. 

ff. 16 

PX – Šaf. 

PX Rkp. byl původně jako sešit při sign. X B 2, odkud přeřazen asi Zíbrtem (srov. sign. X B 

2). Podle razítek z " Lit. pozůstalosti Šafaříkovy". 

 
X 2605 
SX X A 15 
FX 1855. str. 38. 23 x 30 cm, seš. 
TX J. E. Vocel. Verzeichniss einiger Werke über Kunstgeschichte und die 
verschieden Zweige der Kunst. 
PX S přehledem a rejstříkem Šafaříkovým. Z jeho pozůstalosti. 
 
X 2606 
SX X A 16 
FX 1837. str. 19. 24.5 x 31 cm, seš. 
TX Jo. Telegdi Rudimenta priscae Hunnorum linguae. 
PX Přepis Jana Šafaříka pro děda z opisu Alex. Pronaye ve Vídni. Z pozůstalosti. 
Stejně další až po č. 2613. 
 
X 2607 
SX X A 17 
FX pol. XIX. ll. 10. 21.5 x 34.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Fontes et subsidia historiae chartarum geographicarum. 
SX – X A 17 

TX – Chartae geographicae. 

PX – Vide: Fontes et subsidia. 

 
X 2608 
SX X A 18-19 
FX XIX.1 ll. 5, 6. 22 x 35 cm, váz. 2 seš. 
TX P. J. Šafařík. Výpisky k latinské fraseologii. 
 
X A 19 
Sententiae veterum Sapientum morales call. per Leonh. Culman. Norimbergae 1552. 
fol. 6. 



 
X 2609 
SX X A 20 
FX XIX.1 ll. 51. 22.5 x 31 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Collectanea bibliographica. 
PX Obsah uvádí Č. Zíbrt, Příspěvky ke studiu bibliothečních soustav a zařízení (Otisk 
ze Sběratele III), 1898, 12. 
 
X 2610 
SX X A 21 
FX 1853. ll. 58. 21.5 x 35.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Memorabilia bibliothecae. 1853. 
PX Neprovedený přehled rukopisův a vzácností klementinských. 
PX Podle Zíbrta jde však o návod ku popisu rukopisů a starých tisků. Srvn. Č. Zíbrt, 

Příspěvky ke studiu bibliothečních soustaw a zařízení, Praha 1898, str. 10 
 
X 2611 
SX X A 22 
FX 1850-54. ll. 91. 22 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. De typographis et typographiis. 
PX Výpisky. Obsah u Zíbrta Sp. uv. 12. 
 
X 2612 
SX X A 23 
FX 1854. ll. 25. 22 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Indices civitatum, typographiis insignium. 
PX Obsah v uv. spise Zíbrtově 13/4, otisk v litografované příloze o 55 str. 
 
X 2613 
SX X A 24 
FX pol. XIX. ll. 9. 22 x 36 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Index opusculorum, speciali nomine insignium. 
 
X 2614 
SX X A 25 
FX 1840/1. str. 116. 23 x 30.5 cm, váz. 
TX Hartenstein. Logik. - Drobisch. Psychologie. 
PX Lipské přednášky posluchače (Aug.) Schleichera, pozdějšího slavisty 
 
X 2615 
SX X A 26 
FX 1771. ll. 57, 38. 23 x 36 cm, váz. 
TX Výpisky z něm. překladu Koranu a z vydání Husových Opera z 1715. 
PX První kniha vypůjčena od plzeňských dominikánů v srpnu 1771. Koupeno z 
pozůstalosti JUDra Štěp. Bergera 15. X. 1900. 
 
X 2616 
SX X A 27 
FX XVI/XVII. ll. 6. 19.5 x 30 cm. 
TX Von dem Römischen Buchstaben insgemein. 



PX Vzorník. 
 
X 2617 
SX X A 28 
FX 1794. ll. 11. 48.5 x 29.5 cm, v deskách. 
TX Heinr. Alb. D. Esperger. Versuch einiger Schriftarfen. 1794. 
PX Malované ukázky školního písaře. 
 
SX X A 29 
FX 1683 
TX Oborsky. Matutinum nativitatis et resurrectionis Jesu Christi. 
SX – X A 29 

TX – Oborsky M.J.A.: Matutinum nativitatis et resurrectionis Domini nostri Jesu Christi. 

1683, ff. 93 

 
SX X A 30 
FX XVII 
TX Antiphonarium 
 
SX X A 31 
FX XVIII 
TX Pašije české 
SX – X A 31 

TX – Pašije české. 

k. XVIII. st. 

PX – S [v]ložkami ze stol. XIX. 

 
SX X A 32 
FX XVIII 
TX Pašije české 
SX – X A 32 

TX – Pašije české. 

k. XVIII. st. 

 
SX X A 33 
FX XVIII 
TX Agenda českolatinská 
 
SX X A 34 
FX 1728 
TX Jeu de quadrille, qui se joue á present au Congrés de Soissons. 
 
SX X A 35 
FX 1776 
TX Lelesz. Testimoniales literae. 
SX – X A 35 

TX – Testimoniales literae conventus Lelesziensis super instrumentis literalibus de anno 1776 

exquisitis. Expeditio secunda. Lecta, correcta et exposita in vocibus: fol. 11mo Benedicti. 32do 

alio per me antelatum Augustinum Schochovskij.  

FX – 23x37 cm. 

Leleszi. 1776, ff. I+33 

 



SX X A 36 
FX 1804 
TX Institutiones, Physicae - generales et speciales. 
 
SX X A 37 
FX 1923 
TX M. Belii Tractatus de re rustica Hungarorum. XVIII. st. 
SX – X A 37 

TX – M. Belii Tractatus de re rustica Hungarorum. 

FX – 22x35 cm. 

(Pešt 1923), ff. 3231. pol. XVIII. st.,  

PX - První polovice XVIII. st. Korrigoval [opis] prof. A[lexěj] Petrov, excerpta vydává v Král. učené spol. nauk 

1925. 

PX – Viz: Bél, Mátyás (X A 37). 

 
[SX X A 38 - Podle usnesení MK ČSR 17191/80 - VII3 z 8. 10. 1980 povolen odpis]  
Seznam knih farní knihovny, v Hartmanicích dle stavu z 15. 7. 1925. 

Rkp., pap., [Hartmanice], 1925, 8 ll. (ps. Po 1 str.), 22x35 cm, ps. Strojem, p. t. 

Inc.: Farní úřad v Hartmanicích. 

Expl.: Budweis Ignatz Wolf. Dtp. 

 
SX X A 39 
FX 1925 
TX Seznam knih děkanství města Sušice 
Děkanství. Patronát města Sušice. 1925 

Stroj. Písmo, tit. p. rukou [dvěm], pap., Sušice, 1925, 15 ll. (ps- po 1 str.) 22 x 35,5, str. p., 2 r. v tit., průklep. 

Ex., t. 

Inc.: 1. Celeste Pantheon Coelum Novum z r. 1690. 

Expl.: 2. Die Göttliche Schrift z t. 

Razítko sušické knihovny. 
 
SX X A 40 
FX 1780 
TX ??? 
SX – X A 40 

SX – *Vortrefliche (!) Aufschrift, in lagidari∫chen Style abgefa∫t, bün||dig, und voll 

Hacchdruk, von einem Vordien∫tt(.)ollen Manne || aus Wezlar (!) – Trauerlind der Soldaten, 

am Begräbniß Tage der gro∫∫en || There∫ia. || Von niuem Soldaten. 

(Wetzlar 1780), ff. 2 

FX – 22x34 cm. 

PX – V.: Aufschrift, Vortreffliche (X A 40). 

 
SX X A 41 
FX 1916 
TX Lhoták, K.: Prameny rodu Lhotáků ze Lhoty. 
SX – X A 41 

TX - (Prameny rodu Lhotáků ze Lhoty a na Vysoké Lhotě. Sepsal r. 1916 MUDr. Kamil rytíř 

Lhoták ze Lhoty, professor české univerzity.) 

FX – 22,5x37 cm. 

(Praha, květen 1916), ff. 193 

PX – Prázdná ff.: 1, 2b-165b, 166, 186, 187b-192, 193a, psáno ozdobným písmem 

stylisovaným, černě a červeně, pr. l.a tužkou linkovány, váz. V pergam. Deskách L. 



Bradáčem. Inc. (Úvod). 2a: „Psáno v roce 1916!||“ Inc. 3a: „Mareš. Mladota. Ješek|| z Lhoty.“ 

Expl. 165a: „Paul Kristoff Felix p.t. Syndieusm Jux||tus Gilový (?) in fidem.“ 

PX – ff. 187-191a obsah, 193b poznámka autorova (solus sibi) o vzniku knihy. 

PX – Výzdoba knihy je provedena Františkem Bílkem. Na přídeští pozn. v ornamentu: "Solus 

sibi! Camillus." Na zadní desce ex libris Lhotákovo. 

 
SX X A 42 
FX 1837 
TX stručný životopis V. Krolmusa (s písní J. Fialy) 
 
[SX X A 43] LA 
FX 1920/22 
TX Kotal, V.: [Konvolut památek z cest...] 
 
[SX X A 44] LA 
FX 1924 
TX Hanka, Jar.: Slovenské Národní divadlo 
 
SX X A 45 
FX 1839 
TX Passio Domini nostri Jesu Christi... 
SX – X A 45 

TX – Passio Domini nostri || Jesu Christi. || …Pro die Dominica Palmarum || et Parasceve. 

FX – 23x36,5 cm. 

(1839), ff. 20 

PX – Ff. 1b a 20b prázdná, psáno ozdob. písmem, červ. zatrháv., přípisky asi jinou rukou. Inc.: „Pa∫∫yge P. 

Gežj∫∫e Kry∫ta, …“ Expl.: „[notový zápis a pod ním text:] „[U]zřjť koho ∫au bodli 18/3 1939.“ ps. tisk. typy. Na 

tit. f.: „Spectans Wen.: Win: Turka.“ Noty. Poruš. listy krajní. 

 
SX X A 46 LA 40 
FX 1892 
TX (Vrchlický, J.): Moje sonata 
 
SX X A 47 
FX XVIII1 
TX Arzberger, Johann Laur: Gedichte 
PX Langrova knihovna v Broumově 3. 12. 1956 
X A 47 

Johann Laurentius Arzberger,/poeta laureatus, Gedichte/. 

ff.255; XVIII/1; rukopis je jakýmsi sborníkem díla J. L. Arzbergera, poč. 18.stol. evang. 

farář v Jagstheimu; bohemikální jsou zde v textu básnické aforismy na různá česká města. 

1a Die güldne Aurora oder Morgen-Röthe x 255b im Hyacinthen-Feld der Ebne, zu 
empfangen. 
Rkp.; pap.; ff.255; XVIII1; 21,5 x 34 cm; got. kurs.; pův. pkž. Rukopis je jakýmsi 
sborníkem díla J. L. Arzbergera, který byl v prvních 3 desítiletích 18.stol. evang. 
farářemm v Jagstheimu a cís. korunovaným básníkem či, jak jinde říká, Poeta 
laureatus. Jeho dílo je obrazem své doby, podaným často satirickou formou. 
Doplněno je někkterými přílohami, tak na f.92b rytinou Madonny s Ježíškem 
/F.H.scit./, na f.112°-b vlepeny autografy významných spisovatelů a vědců z 16-18 
stol., f.238° barevný dřevoryt Eine Nürnbergische Milch Bäurin samt einer Magd so 
Linge Marckt hat. Bohemikální jsou zde v textu básnické aforismy na f.96a na město 



Kostnici, vzpomínající činnosti a smrti M.J.Husa, f.97° o Chebu, o Prešovu, f.98b o 
Kladsku,f.100° o Jáchymovu, Karlových Varech, f.103° o Olomouci, Opatovicích 
/klášter/, f.103b na Plzeň, f.104° na Bratislavu, f.105° na Prahu. Dále na f.112b je 
vlepen autograf pozdějšího rektora Karlovy univesity Jana Jesenského z r.1600, 
f.112° autograf Dr. Matthiase Hoë. na obalovém listu Arzberger LB XIII 222688. 
Původní signatura Langrovy knihovny v Broumově III 11 K 10:Ms.16. 
Zapsán do přírůstků Knihovny NM 3.12.1956. 
7062/56 
 
SX X A 48 
FX 1575 
TX Kur'án 
PX Konf. ONV Praha 12, 12. IV. 1957 
X A 48 

Kur´án. 

ff.330; 1575; úplný bohatě iluminovaný rukopis koranu. 

Kur’án. 

Rkp.; pap.; ff.330; 1575; 26,7 x 38 cm; arab. písmo; pův. kž. Úplný bohatě iluminovaný 

rukopis koranu. Rukopis opsal r. 983 H /r. 1575/ Mahmúd b. c Abdalláh al-c Allám pro 

Muhammada-Pašu, vysokého dvorského hodnostáře, r. 983 H v měsíci šacbánu za vlády 

sultána Muráda III. /1574 – 1595/. Vazba původní kožená s tlačenými rostlinnými ornamenty 

a pouzdrem. Dílo opatřeno zlatou ořízkou. Rukopis získán na Balkáně Vladimírem Sísem, 

bytem v Praze 12, bří Čapků 8. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 15. dubna 1957. 

3328/57 

 
SX X A 49 
FX 1716 
TX Barteschko, Andreas: Vesper Genethliacus 
PX Ze Sychrova zapsán 3. III. 1960 
X A 49 

Vesper Genethliacus, felicissmis incunabulis Serenissimi Archiducis Austriae, Principis 

Austriae Leopoldi, Joannis, Josephi Antonij, Francisci de Paula, Hermenegildi, Rudolphi, 

Ignatii, Balthasaris; Augustissimi Romanorum Imperatoris Caroli VI, Germaniae, Hispaniae, 

Hungariae, Bohemiae etc: Regis Proto-Porphyrogeniti Sacer; Inter publicos fidelissimarum 

provinciarum applausus, Chronosticis augurijs illustratus: a servorum et subditorum minimo 

:P:F Andrea Barteschko, ord. Min. S. Franc.reform.prov.Bohem. p.t. C.N.guardiano. 

1716; ff.12; obsahuje oslavnou báseň k narození syna císaře Karla VI. Leopolda r. 1716. 

2a ad sacratissimum caesarem, ode Acrosticho-Chronosticho-rhytmica x 12a 
Devotus ad Deum precator, idem qui supra. 
Rkp.; pap.; 1716; ff.12; 31 x 19 cm; kurs.; t. Na f.1a tužkou Sychrov 229. Oslavná 
báseň není datovaná, ale poněvadž se vztahuje k narození syna císaře Karla VI. 
Leopolda r.1716, musela být složena ještě v témže roce 1716. Mladý princ totiž 
zemřel již dne 4.listopadu r.1716. Od autora rukopisu, slezského minority, vyšlo 
tiskem několik prací v Javoru, Nise a Vratislavi v letech 1699-1720. Srovn. neúplný 
výčet v Českém slovníku bohovědném I, Praha 1912, str.941. 
Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků 
knihovny Nár. muzea 3. března 1960. 
1710-60 
 



SX X A 50 
FX 1872 
TX Aloys Schafer: Nu wie feru wirkten... (?) 
PX Langrova knihovna 
Aloys Schaefer, In wie fern wirkten die staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 

XVIII. Jahrhundert’s hemmend und fördernd auf die deutsche Literatur ? 

Pap., 1872, 31 ff, rozměry: 32,8 x 20,5 cm, vazba papírová, černá (sešit), hřbet plátěný se 

zlatým nápisem: Deutsche Dichtung im 18. Jahrhdt., Freríearb, Juni 1872, 20. 

Staré signatury: na přídeští III 11 K 21, na předsádce Ms. 437 a razítko oválné Dr. Ed. 

Langer, Braunau i. B. 

Obsah: Prameny 

Úvod (přehled německé literatury) 

Pojednání: 1. Jaké byly okolnosti a jak působily jednotlivě? (Dvorská poesie, francouzská 

poesie, lichotníci, mravy, náboženství, věda, války). 

2. Co způsobilo spojení všech těchto okolností? (Boj v Lipsku a Švýcarech, sentimentalita, 

robinsonády, svoboda). 

Obsah rozepsán na str. 1 – 2. 

Na titulním listě razítko pražského gymnasia, podpisy školního rady dr. Mathiase Kawky a 

prof. dr. Josepha Waltena 

Německy. Kurent – kaligrafický 

Bez výzdoby 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatur i jména). 

Přír. č. 1726/80 

 
SX X A 51 
FX 1872 
TX Eduard Langer: Kloptok als Dichter... 
PX Langrova knihovna 
Eduard Langer, Klopstock als Dichter und sein epochemachen des Wirken in der deutschen 

Literatur. Literaturhistorische Studie. 

Pap., asi 1872, 170 pp, vazba brožovaná – černý papír (sešit), hřbet plátěný se zlatým 

nápisem: Klopstock eine neue Zeit, Feiearb. Juli 1872. 25, rozměry: 32,6 x 20,5 cm. 

Staré signatury: na přídeští III 10 K 3, na předsádce Ms. LXII. 

Obsah: Úvod, biografie Friedricha Gottlieba Klopstocka, jeho význam, jeho dílo, ódy, 

vlastenectví, svobodomyslnost, dramata Klopstockova, jeho následovníci, atd. 

Na titulním listě razítko gymnasia pražského, podpisy školního rady dr. Mathiase Kawky a 

prof. dr. Josepha Waltena. 

Str. 7 – 18 – obsah rukopisu. 

Německy. Kurent – kaligrafický. 

Paginace původní. 

Bez výzdoby. 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury i jména). 

Přír. č. 1724/80 

 
SX X A 52 
FX 1872 
TX E. Langer: Die Pegnitzschäfer 
PX Langrova knihovna 
Eduard Langer, Die Pegnitzchäfer oder der Blumenorden und seine Bedeutung,. 

Literaturhistorische Studie. 



Pap., asi 1872, 265 pp, rozměry: 32,9 x 20,5 cm, desky papírové, černé barvy, brožované 

(sešit), hřbet plátěný se zlatým nápisem: Die Pegnitzschäfer, Freiearb. Octob. 1872, 46. 

Staré signatury: na přídeští III 10 K 4, na předsádce LXIII Ms. 

Obsah: 

I. Úvod 

O sídle a hlavních zástupcích spolku 

Založení řádu 

Objasnění jména 

Činnost spolku 

Klajs – činnost 

Birken – produkce spisovatelská 

II. Charakter „Pegnitzschäfer“ a jeho vývoj 

Noris 

Srovnání 

Onomatopoesie 

Lyrika 

Závěr 

Obsah rozepsán na str. 1 – 13 

Na titulním listě razítko pražského gymnasia, podpisy školního rady dr. Mathiase Kawky a 

prof. dr. Jospeha Waltena (učitele němčiny). 

Německy. Kurent – kaligrafický 

Paginace původní. 

Bez výzdoby. 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury i jména). 

Přír. č. 1725/80 

 
X 2618 
SX X B 1 
FX XIX.2 str. 522. 22 x 28.5 cm, váz. 
TX Ueber Erziehung, gegründet auf die Liebe zur Gerechtigkeit. 
PX Práce katolického kněze směru protiosvícenského. 
 
X 2619 
SX X B 2 
FX 1855. str. 291. ll. 16. 22 x 28 cm, váz. a sešit. 
TX Plan und Classifications-Normativ der k. Hof- und Staatsbibliothek. Nachtrag. 
PX Přepis úřední instrukce, pořízený ve Vídni písařem Hartlem pro P. J. Šafaříka, a 
sešit Šafaříkových Miscellen über Bibliotheken, jejichž přehled u Č. Zíbrta, Příspěvek 
uv. 4-10. Z pozůstalosti. 
PX Sešit ze sign. X B 2 Miscellen über Bibliotheken. Nachtrag zum Plan u. Clasifications - 

Normativ 1855 přeřazen Zíbrtem na sign X A 14 
SX – X B 2 

TX – Plan und Classifications-Normativ der k. Hof- und Staatsbibliothek. Nebst einem Anhange über die 

Aufstellung und Beschreibung der Bücher. 

pp. 291 

 
X 2620 
SX X B 3 
FX XIX. ll. 66. 23 x 29 cm, váz. 
TX Joh. Bachmayer. König O´ Connor. Trauerspiel. 
  



X 2621 
SX X B 4 
FX 1858. str. 317. 22.5 x 28 cm, váz. 
TX Ant. Schmidt. Das System der Philosophie des L. A. Seneca. 
PX Wien 1858. S podobiznou filosofovou. 
 
X 2622 
SX X B 5 
FX 1859. ll. 54. 23 x 28 cm, váz. 
TX Ant. Schmidt. Jakob Matthaeus Schmutzer. 
PX Sein Leben und Wirken nebst den von ihm gestochenen Blättern beschrieben. 
Prag 1859. 
 
X 2623 
SX X B 6 
FX perg. XIV. ll. 283. 19.5 x 28 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX (Ugvicii Pisani lexicon.) 
VX Cum nostri prothoplasti suggestiva prevaricacione x Zoroasterum minimum 
sydus. Explicit volumen Eugucionis. 
PX Na konci Aeriani probleumata (hádanky, l. 283), na l. 1: Rudnicensis O VII, na 
desce XV, M III. Z Březnických. 
 
SX – X B 7 

TX – Manuscriptum Judaicum. 

PX – Receptenbuch mit hebraischen Buchstaben. 

 
X 2624 
SX X B 8 (1 I 7) 
FX 1707. str. 305. 18 x 25.5 cm, váz. 
TX Joannes Duchek. (S. J.) Compendiosa philosophia, explicita ad mentem 
Aristotelis. 
PX In hoc compendium translata a Jo. Jac. Ferd. Schuster, Moravo Znoymensi, in 
eadem Pragensi universitate auditore, 4. Nov. 1704 usque 21. Jun. 1707. Srv. ruk. X 
A 4. Dar kupce Blechy 28. II. 1823. 
 
X 2625 
SX X B 9 
FX XVIII/XIX. ll. 16. 18.5 x 26 cm, seš. 
TX Die Kleinigkeiten. Lustspiel. 
 
X 2626 
SX X B 10 
FX pol. XIX. ll. 4. 21 x 26 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík: Notitia de diplom (atariis) Graecis editis et consignatis. 
SX – X B 10 

TX – Notitia de diplom. Graecis editis et consignatis. 

ff. 3 

PX – ff. 3 (1 prázdný) a 1 lístek (r. Šaf.). 

 
SX – X B 11 



TX - *Muhammad ibu ‘Abdalláh al Ahvar[z]í : al – Haváší al – muhammadíje. 

FX – 18,5x27 cm. 

cca 1100/1700, ff. 206 

PX – Poznámky k al-Mutavvalu. Ff. 2b, 206 pr. 

PX – Inc.: „[text arabsky]  Expl.: „[text arabsky]“. 

 
X 2626 
SX X B 12 LA 14 G 31 
FX XIX.1 ll. 57. 19 x 27.5 cm, váz., 1816m p. 40, 4 f. p 48 
TX P. J. Šafařík: Repertorium der Literatur. 
PX Od l. 14 první, začaté v Jeně 1816, od l. 1 Neue Folge seit 1824. 
Rozpis knih. (t. j. seznam knih o rozl. vědách, z prvních let studií Šaf.) „Neue Folge 
seit 1824.! 13 f. 
 
X 2627 
SX X B 13 
FX poč. XVI. ll. 89. 20.5 x 28.5 cm, pův. opr. 
TX Sborník listův a řečí boloňského humanisty Filipa Beroalda. 
VX Listy 63 psány většinou 1. pětiny českým jeho přátelům a žákům: Petrovi a 
Oldřichovi z Rožmberka, jejich učiteli dr. Alexandrovi a kancléři rožmberskému 
Václavovi z Rovného (o nich Jos. Truhlář, Humanismus a humanisté za kr. 
Vladislava 101-4), a to 1489-95 a proloženy i listy Poggiovými (l. 37-43). Hermolaa 

Barbara, acoba Volaterana, Annibela Bentivola, Gian Francesia Poggia a Leonarda Bruna. 

Mezi řečmi (od l. 63') též řeči a listy Jana Garsona, mezi básněmi (od 86') i carmen 
Burchardi ad magnificum d. Ulricum de Rosis. Z knihovny Jana z Rovného, jehož 
věnovací distichon s epitafii četl před opravou kodexu Patera. 
PX Přesný popis sborníku s otiskem listáře Boh. Ryba: Filip Beroaldus a čeští humanisté, Zpr. 

o činnosti Měst. muzea v Č. Buděj. 1932/33, Č. Buděj. 1934, 1-39. 
 
X 2628 
SX X B 14 
FX XIX.2 ll. 36. 21.5 x 26.5 cm, váz. 
TX Bergchristl. 
PX Eine wahre Geschichte. Necelá. 
 
X 2629 
SX X B 15 LA 17 K 47 
FX XIX.1 ll. 20. 20 x 26 cm, váz. 
TX V. K. Klicpera. Zwei und fünfzig. 
PX Přeškrtnuto a přepsáno v: Prinz Olav und die geschichtlichen Notizen; vztahuje 
se na l. 20-12. V Šubertově Souboru I, 646-54, srv. úv. 9. Z Klicperových. 
 
X 2630 
SX X B 16 
FX konec XVIII. ll. 16. 20 x 25 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Ernstes Gespräch mit seinem Freunde, einem Seminaristen, theils 
über die Stelle des Instituts aus dem 42 jährigen Affen, theils über Kost und 
Kleidung. Gedruckt in der Schweiz 1787. 
PX Ruka tuším Dobrovského. Z Neuberských. 
 



X 2631 
SX X B 17 
FX XIX.1 ll. 151. 21.5 x 25.5 cm, váz. 
TX Philosophie. 
PX Přednášky posluchače Adolfa Förstera. Na l. 71 podepsán Leop. Strnad, Hörer 
der Philosophie. 
SX – X B 17 

TX – Philosophie. Psychologie. Logik. 

(XIX. st.), 18 archů [psych.], 21 archů [log.] 

 
X 2632 
SX X B 18 LA 47 D 16 
FX pol. XIX. ll. 188. 22 x 27 cm, váz. 
TX (F. L. Čelakovský). Grammatik der polnischen Sprache. 
 
X 2633 
SX X B 19 
FX 1841/2 ll. 120. 22 x 28 cm, váz. 
TX Moralphilosophie. 
PX Přednášky posluchjače fysiky J. Krause, upravené A. Vrťátken. 
SX – X B 19 

TX – Moralphilosophie. 

13 archů 

PX – In fine: Ende der Moalphilosophie I. Curs. 1842. Wrťátko. (Prolož. přídatky od 

Vrťátka.) 

 
X 2634 
SX X B 20 LA 17 K 47 
FX ok. 1812. ll. 16. 22.5 x 28 cm, váz. 
TX (V. K. Klicpera.) Theoria styli. 
PX II. Human. classis tom. V. Z Klicperových. 
 
X 2635 
SX X B 21 
FX ok. 1858. ll. 147. 23 x 27.5 cm, váz. 
TX J. Dastich. Das System der Philosophie des L. A. Seneca, dessen Verhältniss zur 
Stoa und zu den Lehren des Christenthums. 1858. Ms. pg. 294. 
PX Nevyšlo. Dar Al. Dasticha 6. V. 1905. 
 
X 2636 
SX X B 22 
FX XIX. ll. 33. 23.5 x 29.5 cm, váz. 
TX Přepis lobkovického rukopisu komedie E. Sylvia Chrysis. 
PX O komedii G. Voigt, E. Silvio II, 269. Srov. i R. Wolkan, Fontes Rer. Austriacarum 
II, 61 str. VIII. Dar řed. K. P. Kheila 15. XI. 1905. 
 
SX X B 23 
FX XVIII. stol. 
TX Antiphonarium 
 
SX X B 24 



FX 1859 
TX Ode zum Empfang... P. Provinzials D'Laurenz Zink. 
SX – X B 24 

TX – Ode zum Empfang unseres hochwürdigsten H.P. Provinzials Dr. Laurenz Zink im Piaristen-Kollegium zu 

Freudenthal. 

FX – 23,5x29 cm. 

Freudenthal 1859, ff. 4 

PX – Obsahuje 3 básně: lat., něm., českou. 

 
SX X B 25 
FX 1775 
TX Wolff, Joh. Kasp. Franz: Dep Allauns = Schwefel = Vitriol = Süede = Bergk = 
Wercks bey Commothau... 
 
SX X B 26 
FX 1844/6 
TX Akt (koncept) muhaddylyku lívy Trnovské. 
 
SX X B 27 
FX 1859 
TX Petráš, J. K.: Oratio... 
SX – X B 27 

TX – Oratio || die saecularis jubilaei || solemnis introductionis || R.R.P.P. a Matre Dei Piarum Scholarum || in 

urbem Brundusinam || coram || Reverendissimo, Eximio, Spectabili ac Doctissimo Domino || Domino Laurentio 

Zink … dicta a P. Josepho Calasanctio Petráš … 

FX – 24x31,5 cm. 

Brandýs (1859), ff. 88 

PX – F. 1b je pr., ps. ozdobně, č., černá kresba na tit. listě, pap. t. Inc.: „Reverendissme, Eximie, Spectabilis ac 

Dočtissime, ||“ Expl.: „ … est corona sancto Matris Ecclesia!“ || Dixi!“ 

 
SX X B 28 
FX 1868 
TX Urban, J.: Město Nové Benátky... 
 
SX X B 29 
FX 17. st. 
TX Písně, Pobožné 
SX – X B 29 

TX – Začínají se Pobožné Písně || O Vtělení Pána Našeho Ježíše || Krista || K pobožnému Užívání přes Celý Čas 

Adventní ||. 

FX – 20x30,5 cm. 

(XVII. st.), ff. 90 

PX – St. pravop., část tisk. písmeny, i chyby v diakrit. znam. Ff. na konci porušena a něco asi chybí. Inc.: 

„Obeczní Notau neb gako Zdrawa genž g∫y Pozdrawena.“ || Expl.: „zaznete hau∫le || Valtho[r]ny tryumf Kry∫tu 

dělejte.“ 

 
SX X B 30 
FX s.a. 
TX Seznam druhů ovoce 
PX – Německý text. 

Rukopis, papír, místo, písař a čas neznámo. LL 50, psáno čitelnou frakturou, 4. 28x23 pp. 

Počátek: Aepfel. Abrahamsaepfel. D. 747. II. 9-3... L. 1a 

Konec: --- Zucker-Aprikose Holubs 7/3 Pic. Po Wa. 

 
X B 31 



Aegidius Romanus: De regimine principum. 

ff.125;14.stol 

Brodský, s. 90 

X B 31 
 

XIV1, Francie, perg., 125 (recte 126) ff. 26 x 17,5 cm, vazba mladší 

 

Pergamen má charakter jihoevropského, s jednou stranou lépe zpracovanou. Skladba: 5. VI (f. 

59) + V (f. 69) + 3. VI (f. 105) + V (f. 115) + VI-2 (f. 125). Jeden list chybí za f. 115 a 125. 

Reklamanty na konci složek. Pořadí listů v první polovině složek značeno obvykle písmeny a-

f, někdy číslicemi. Foliace moderní tužkou, v pravém horním rohu moderní číslování složek. 

Chyby foliace: mezi f. 10 a 15 pět listů (dva listy za sebou označeny jako f. 10). Psáno 

v zrcadle 17,5 x 12 cm, ve dvou sloupcích, 42-44 řádek na stránce. V záhlaví rukou 14.-15. 

století doplněny údaje o příslušné části dané knihy, někdy s krátkou obsahovou 

charakteristikou. Text na f. 1 částečně poškozen otřením, vnitřní sloupce v části druhé 

poloviny rukopisu méně čitelné působením vlhkosti, listy zkroucené, místy inverzně otisknut 

text. 
Písmo: 1-125 gothica 14. století, marginálie (obvykle poznámky týkající se obsahu) a záhlaví z velké většiny 

jednou rukou 14.-15. století, další marginálie výjimečné. Výzdoba: na f. 1ra iluminovaná iniciála E 

s ornamentální výzdobou, bordura. Další menší iniciálky zdobené filigránem na začátcích jednotlivých částí na f. 

11va P, 42ra E, 51va E, 59va P, 79va E, 95va D, 110vb Q, 124ra P. Rubrikace, rubriky marginálně 

předepisovány. Vazba pergamenová, pokryv tvoří část listu tištěného misálu 15. století, J. Šimáková, J. Vrchotka 

a kol.: Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České 

republice, Praha 2001 zlomek neuvádějí. Zavazování na dvě tkanice. 

Na hřbetě štítek se současnou signaturou, která se opakuje i na f. 1v. Na f. 125v přírůstkové 

číslo KNM 860/58. Rukopis se dostal do KNM 18. 1. 1958 koupí od Věry Pobudové z Prahy 

Vršovic. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 73, s. 90, Rukopisné fondy, s. 121, č. 17. 

 

1ra-125vb: Aegidius Romanus: Liber de regimine principum (incompletus) 

1ra-1rb: Prologus 

Incipit liber de regimine principum editus a fratre Egidio Romano ordinis fratrum 

heremitarum sancti Augustini. Ex regia ac sanctissima prosapia oriundo suo domino 

speciali domino Philippo primogenito et heredi preclarissimi viri domini Philippi dei gracia 

illustrissimi regis Francorum ... Clamat politicorum sentencia principatus non esse ... x ... ut 

vestra reverenda nobilitas requisivit. 

1rb-125vb: Textus (incompletus) 

Incipiunt capitula prime partis primi libri de regimine principum. Quis sit modus 

procedendi in regimine principum. ... (1va) Capitulum primum quis sit ordo seu modus 

procedendi in regimine principum. Oportet ut latitudo sermonis in unaquaque re sit 

secundum exenciam (sic) illius rei et non magis nec minus ut vult Philosophus ... (124ra) 

Incipit secunda pars tercii libri. Capitulum I, quomodo regenda sit civitas tempore pacis 

et que et quot consideranda sunt in tali regimine. Postquam auxiliante deo complevimus 

primam partem huius tercii libri premittendo quedam preambula ad proponitum et recitando 

opiniones diversorum philosophorum ... x ... Capitulum IIII quibus racionibus ostendi 

potest, quod appareat melius esse civitatem aut provinciam rega/// (Tato část neúplná, 

končí uprostřed rubriky čtvrté kapitoly.) 
 

Na f. 1va-11rb první část první knihy, na f. 11ra-41vb druhá, na f. 41vb-51rb třetí, na f. 51rb-59ra čtvrtá, na f. 

59ra-79ra první část druhé knihy, na f. 79ra-95rb druhá, na f. 95rb-110rb třetí, na f. 110rb-123rb první část 

třetí knihy, na f. 123rb-125vb její neúplná druhá část. Na počátku vždy seznam kapitol.  



GW, č. 7217-7219, Glorieux: Répertoire, č. 400q, G. Bruni: Le opere di Egidio Romano, s. 75-108, č. 25 

(seznam rukopisů na s. 83-90), A. Zumkeller: Manuskripte, s. 36-38, 561-562, č. 54 rukopis neuvádí. 

 

Aegidius Romanus: De regimine principum. 

1a Incipit liber de regimine p[ri]ncipum edit[us] a fratre egidio romano ordinis fratrum 

he[re]mi tatu[m] s[an]c[t]i augustini x 125b app[ar]eat meli[us] e[ss]e civitate[m] aut 

p[ro]vincia[m] regi. 

Rkp.; perg.; ff.125; 14. stol.; 27 x 18,5 cm; got. frakt.; perg. Fol. 1a barevná ornamentální 

iniciála E s rostlinnými motivy s rozvilinami, další iniciály jednoduché. Vazbou pergamenový 

dvojlist ze 13. stol. s koženými páskami. Autor díla Aegidius a Columnis (jinak Aegidius 

Romanus) byl z nejvýznačnějších žáků sv. Tomáše Akvinského, přednášel na universitě 

pařížské, kde byl pro svou učenost zván doctor fundatissimus. Zemřel r. 1316 jako arcibiskup 

v Bourges. Dílo De regimine principum napsal pro svého žáka, pozdějšího francouzského 

krále Filipa IV. Sličného (1285 – 1314), jednoho z prvních bojovníků za svrchovanost 

moderního státu proti papežské supremacii. Spis napsaný před r. 1285 byl ve středověku 

velmi oblíben, často opisován a přeložen téměř do všech evropských jazyků. Notář Petr jej 

opisoval v Brně pro slavného humanistu a kancléře Karla IV., biskupa Jana ze Středy (zem. 

1380). Je to nejstarší  z rukopisů tohoto díla v ČSR, ostatní u nás známé rukopisy jsou až z 15. 

stol. 

Rukopis získán koupí od Věry Pobudové z Prahy – Vršovic, Slovinská 3, dne 18. ledna 1958 

za 3200 Kčs. 

Z Aegidia čerpal také Michal Pražský, přední theolog doby Jenštejnovy, pro svůj spis De 

regimine principum r. 1387. Srovn.: Výbor z české literatury, Praha 1957, str. 760 a n. 

860/58 
 

SX X B 32 
FX 1911 
TX Literatura německá 
PX Ze staré zásoby 
Pap., 1911 (datace průběžná), 45 pp (paginace původní), rozměry: 26,5 x 21 cm, zcela bez 

vazby, vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva 

Řídké marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: poznámky o nejstarší německé literatuře 

Přír. č. 7568/39 

Ze staré zásoby 

 
X B 33 

střední Evropa, XVIII (post 1726), pap., 128 pp., 32,5 × 21,5 cm, vazba dobová 

Původní paginace ve vnějším horním rohu. Zrcadlo vyznačeno na lichých stranách jednou 

linkou tužkou, vpichy patrné.  

Písmo: psáno jednou písařskou rukou, latinskou humanistickou kurzivou. Text místy podtrhán 

(jde o pasáže v tisku spisu sázené kurzivou, viz textový popis níže). Polokožená vazba, 

lepenkové desky potažené hnědým stříkaným papírem se slepotiskovým jednolinkovým 

rámem. Hřbet potažen hnědou kůží. Šití na čtyři vazy. Vpředu jeden, vzadu dva listy 

předsádky. Na přední ořízce stopy po vpiších. Za pag. 56 vložen malý papírový útržek 

(záložka) se skvrnami od inkoustu. Z přední desky se odlepuje papírový potah. Přední 

lepenková deska se rozlepuje, v makulatuře fragmenty latinského textu rukou 17.–18. století a 

německého rukou 16. století. Potah hřbetu poškozen na vícero místech, v horní části zcela 



chybí. Předsádky odlepené, z přední jeden list chybí, ze zadní jeden uvolněn. Knižní blok 

částečně uvolněn z vazby.  

Na předním přídeští exlibris KNM se současnou signaturou. Na pp. 2, 128 černé kruhové 

razítko KNM. Na pag. 128 přírůstkové číslo KNM 4/2019 a KNM2 6104. Do KNM byl 

rukopis zakoupen 5. 4. 2019 z antikvariátu Ztichlá klika, do nějž byl dle sdělení antikváře 

Jana Placáka získán z Mnichova. 

1–128: [Leopold Grim: Philosophia scholastico-ethica fulgidissimis Habspurgico-

Austriacorum imperatorum virtutibus illustrata, theses] 

Padesát rozvinutých tezí filozofické disertační práce obhájené Janem Karlem z Valdštejna a 

vydané roku 1726 v pražské jezuitské tiskárně (BCBT11236). Hlavním autorem textu je však 

v duchu dobové praxe pravděpodobně praeses disertace Leopold Grim (1688–1759), tehdejší 

profesor filosofie Karlo-Ferdinandovy univerzity (ČORNEJOVÁ – FECHTNEROVÁ 1986, s. 

XXXIX, 128; k jeho osobě a dílu TAMTÉŽ, s. 127–129). Oproti tisku postrádá rukopis titulní 

list, dedikaci císaři Karlu VI., úvody jednotlivých částí, elogia, kvestie, filosofické otázky a 

rejstříky. 

 
X 2637 
SX X C 1 
FX XIX. ll. 9. 18 x 26 cm, vaz. pův. 
TX Italsko-francouzské výpisky fraseologické. 
 
X 2638 
SX X C 2 LA 4 O 75 
FX 1839. str. 29. 21.5 x 26 cm, vaz. pův. 
TX B. Bolzano. Was ist Philosophie? 
 
X 2639 
SX X C 3 
FX XVI. ll. 104. 19 x 25.5 cm, vaz. pův. 
TX Sententiae et proverbia, quae ex Plauti comediis emanant. 
PX Na předsázce podpis: Cesar Caccaneus Guascallensis. Z Březnických. 
SX – X C 3 

TX – Pluti Sententiae ac Proverbia. 

 
X 2640 
SX X C 4 
FX 1838. ll. 11. 20.5 x 25.5 cm, vaz. pův. 
TX Přepis básně: Friedr. Rückert. Fünf Märlein zum Einschläfern für mein 
Schwesterlein. Zum Christtag 1813. 
PX Andenken an den Christabend 1838. 
 
X 2641 
SX X C 5 
FX 1822. str. 226. 19.5 x 25 cm, seš. 
TX J. St. Zauper. Kurze Anleitung zur deutschen Dichtkunst. 
PX O spisovateli, tepelském kanovníku a plzeňském profesorovi, A. Sauer v úvodě k 
vydání jeho korespondence s Goethem v Bibliothek deutscher Schriftsteller aus 
Böhmen XVII. Dar A. Rybičky 5. V. 1873. 
 
X 2642 
SX X C 6 



FX 1803. ll. 5. 19 x 25 cm. 
TX Trostes Empfindung, gesunges zu Ehren des verklärten Franz Karl Reichsgrafen 
von Truchsess-Zeill Trauchburg bei Einweihung des von Eltern gesetzten 
Monuments im Park nächts Bistrau 12 Juni 1803. 
 
X 2643 
SX X C 7 
FX pol. XIX. str. 198 + 10, 232. 19.5 x 24.5 cm, 2. sv. pův. vaz. 
TX Fr. X. Chanowsky. Verzeichniss sämmtlicher Bücher meiner Bibliothek. 
PX Ze sbírky Chanowského. 
 
X 2644 
SX X C 8 (4 D 19) 
FX 1574/5 ll. 556. 16.5 x 23.5 cm, vaz. pův. 
TX Přednášky Jakuba Comoleta o Aristotelovi. 
VX 1-331. Jac. Comoleti in libros physicos Aristotelis scholia die 4. Oct. 1574. 
VX 332-94. In libros de çelo. 
VX 394-514. In libros de ortu et interitu seu de generatione et corruptione. 
VX 514'-56'. Disputatio de rebus metheorologicis. 
PX Na předsázkách i vzadu lat. a frc. hesla. Srv. ruk. X C 26. Z Březnických. 
 
X 2645 
SX X C 9 
FX XV.2 ll. 176. 17 x 24 cm, vaz. pův. 
TX Seutonii Tranquilli Vitae imperatorum. 
PX Úvodem Versus Ausonii in libros Suetonii. Vevázáno v perg. zlomky lat. spisu 
lékařského. Z Krumlova. 
 
X 2646 
SX X C 10 
FX 1831. ll. 14. 19.5 x 23.5 cm, váz. 
TX Jos. Schön. L. A. Senecas Trojanerinnen. 
PX Přivázán špatný, jak si Schön stěžuje, otisk překladu v Kratově Gymnasial-
Zeitschrift. Dar autorův 30. prosince 1831. 
Přivázán VII. Stück, str. 58-67, VIII. Stück, str. 42-61, VI. Stück, str. 45-78 – špatného otisku 
 
X 2647 
SX X C 11 
FX 1846. str. 136. 19.5 x 24 cm, seš. 
TX Die kleinen Musikanten oder acht Tage auf Reisen. Ein Geschenk für die liebe 
Jugend. 
PX Censurou nepřipuštěno. Pro litomyšlskou tiskárnu dědiců Turečkových. 
SX – X C 11 

TX – Die kleinen Musikanten oder: acht Tage auf Reisen. Ein Geschenk für die liebe Jugend. 

Leitomischl 1846, pp. 136 

 
X 2648 
SX X C 12 
FX 1798. str. 50. 18.5 x 24 cm, seš. 
TX Über Homers Illias. 



PX Pražské asi přednášky posluchače Litroffa. Dar hospod. úředníka Ant. Schellera 
30. VIII. 1864. 
SX – X C 12 

TX – Über Homers Ilias 

Litroff, 1798, pp. 50 

 
X 2649 
SX X C 13 
FX 1844. str. 116. 19.5 x 24 cm, seš. 
TX Die Kaiserin Adelheid. 
PX Eine Geschichte aus d. X. Jht. Z Litomyšlských. 
 
X 2650 
SX X C 14 
FX 1843. str. 102. 19.5 x 24 cm, seš. 
TX Robert genannt der Teufel. Eine Erzählung aus dm 8ten Jahrhunderte. 
PX Dovoleno tamtéž. Z Litomyšlských. 
 
X 2651 
SX X C 15 
FX 1844. str. 62. 19 x 23.5 cm, seš. 
TX Das Wirtshaus im Walde und der Verbrecher aus verlorener Ehre. 
PX Zwei wahre Geschichten. Povoleno rovněž. Z Litomyšlských. 
 
X 2652 
SX X C 16 
FX 1843. str. 57. 19 x 24 cm, seš. 
TX Die Nymphe des Brunnens oder die drei Wünsche. 
PX Povoleno tamtéž. Z Litomyšlských. 
SX – X C 16 

TX – Die Nymphe des Brunnens oder Die drei Wünsche. 

1843, pp. 57 

 
X 2653 
SX X C 17 
FX 1844. str. 81. 19 x 23 cm, seš. 
TX Geschichte von der schönen Magelona und dem Grafen Peter aus der Provenze. 
PX Povoleno tamtéž. Z Litomyšlských. 
SX – X C 17 

TX – Merkwürdige und wunderbare Geschichte von der schönen Magelona und dem Grafen 

Petor aus der Provenze. 

Leitomischl 1844, pp. 81 

 
X 2654 
SX X C 18 
FX 1845. str. 72. 19 x 23 cm, seš. 
TX Die Nachtigall. Die weissen und rothen Rosen. 
PX Zwei Erzählungen. Povoleno. Z Litomyšlských. 
SX – X C 18 

TX – Die Nachtigall. Die weissen und rothen Rosen. Zwei Erzählungen für Eltern u. Kinder. 



Leitomisch 1845, pp. 72 

 
X 2655 
SX X C 19 
FX 1844. str. 63. 19 x 23 cm, seš. 
TX Historie von der Genovefa. 
PX Povoleno tamtéž. Z Litomyšlských. 
 
X 2656 
SX X C 20 
FX 1844. str. 95. 19 x 23 cm, seš. 
TX Friedrich und Amalie. 
PX Povoleno. Z Litomyšlských. 
 
X 2657 
SX X C 21 
FX 1845. str. 149. 19 x 23 cm, seš. 
TX Das Fischermädchen auf Helgoland. 
PX Povoleno. Z Litomyšlských. 
 
X 2658 
SX X C 22 
FX XIX.1 str. 143. 19.5 x 23 cm, váz. 
TX A. V. Svoboda. Sborník básní německých, latinských i českých. 
PX Dar A. Rybičky 8. V. 1882. 
 
X 2659 
SX X C 23 
FX 1844. str. 50. 19 x 23 cm, seš. 
TX Die unbekannte Frau. 
PX Eine orientalische Geschichte. Z Litomyšlských. 
 
X 2660 
SX X C 24 LA 4 O 75 
FX XIX.1 str. 69. 19.5 x 23.5 cm, váz. 
TX B. Bolzano. Etwas aus der Logik. 
PX S poznámkou: Erhalten 1850 von H. Laube in Leitmeritz. Rukou ruk. X C 2. 
 
SX X C 25 
FX 1819 
TX Weitner: Sprüche hebraisch u. teutsch. 
 
X 2661 
SX X C 26 (4 D 18, 680) 
FX ok. 1577. ll. str. 594. 16 x 23 cm, vaz. pův. 
TX Pařížské universitní přednášky. 
VX 1-383. Jac. Comoleti In libros Aristotelis de anima commentarius. 
VX 284-473. Týž. In meta ta fysika Aristotelis. 
VX 474-519. D. Merlerii, philosophi et professoris regni, in spheram Joa. a Sacro 
Bosco commentarius a. 1577 d. II. cal. Maii. 



VX 520-59. Přednášky filosoficko-noetické, rovněž nedopsané. 
VX 560-94. Přednášky zeměpisné, taktéž nedokončené. 
PX Z Březnických. 
 
X 2662 
SX X C 27 
FX 1811. ll. 6. 19 x 23 cm, seš. 
TX Wenzel Czibulka. Auf die Entbindung J. M. Marie Louise, Kaiserin der Franzosen 
(20. März 1811). 
PX Autor je býv. účetní rada. 
 
X 2663 
SX X C 28 
FX XVIII/XIX. ll. 74. 18.5 x 23 cm, váz. 
TX Německo-francouzská cvičení. 
 
X 2664 
SX X C 29 
FX XIX.1 ll. 24. 18 x 23.5 cm, seš. 
TX J. Zauper. Uibersetzung des I. Gesangs von Byron´s Ch. Harolds Pilgerfahrt. 
PX Srov. č. 2641. 
 
X 2665 
SX X C 30 
FX 1830. str. 94. 18 x 22.5 cm, váz. 
TX Fr. Linder. Lehrreiche Erzählungen für die Geistesbildung. 
PX Censurou povoleno. 
SX – X C 30 

TX – Lehrreiche Erzählungen für die Geistesbildung. 

Linder Fr., (1830), pp. 94 

 

X 2666 
SX X C 31 
FX 1817. str. 278, 112-343, 318. 19.5 x 24.5 cm, váz., tři svaz. 
TX Carl Agnell Schneider. Lieder und Skolien. Poetische Versuche III-IV. 
PX Censurované autografy sbírek, chystaných asi pro nové vydání Poetische 
Versuche, z něhož 1819 vyšel jediný svazek. Dar A. Rybičky 8. V. 1882. 
 
X 2667 
SX X C 32 (5 H 29) 
FX 1793. 10, 121. 19 x 24 cm, váz. 
TX Maria Josepha Gräfin von Lamberg. Abhandlung über die physischen und 
moralischen Ursachen des Lachens in Bezug auf die Kunst es zu erwecken. Aus 
dem Französischen des Herrn Delassaux. 
PX Erinnerung des Herausgebers je korigována J. F. Opizem. 
SX- X C 32 

TX – Delasseaux Abhandlung über d. phys. und moralischen Ursachen des Lachens. Übers. v. 

Lamberg, Josepha Gefin.  

1793 

 



X 2668 
SX X C 33 
FX 1847. str. 52. 20 x 23 cm, váz. 
TX Graf Felsenburg oder der Erlöser von zwölf verwünschten Geistern. 
PX Povoleno censurou. Z Litomyšlských. 
 
X 2669 
SX X C 34 
FX 1830. str. 61. 21 x 23 cm, váz. 
TX Jos. Pohořický-Wolfgang Hohlberger. Eduard und Christine. 
PX Censurováno. Z Litomyšlských. 
SX – X C 34 

TX – Eduard u. Christine. 

VX – Eine Erzählung von Pohonělý Jos.. Aus dem böhmischen ins deutsche übersezt durch Wolfgang 

Hohlberger. 

1830, pp. 61 

 
X 2670 
SX X C 35 (4 F 17) 
FX XVIII.2 ll. 20, 93. 18 x 23 cm, váz. 
TX Car. Przikryl S. J. Principia linguae brahmanicae. 
PX Dvojí znění. Na l. 83 výpis o autorovi († 1785) z Pelclových Jesuiten 236. Srov. V. 
Lesný v L F 1920, 185. Z pozůstalosti Dobrovského. 
Goae concinarum autograph. 
Přikryl, Karel: Car Przikryl S. J. Principia linguae brahmanicae. 
Rkp.; pap.; ff. 20, 93; XVIII2, 23 x 18 cm; kurz.; vazba poloplát. 
 
X 2671 
SX X C 36 
FX 1797. ll. 13. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Jo. Henr. Trottmann. Lentulus seu otium puntium. 
PX Drama morale. Autograf profesora poeseos, o němž Pelzl, Gelehrte und 
Schriftsteller aus d. Orden der Jesuiten 287. Dar J. L. Zieglera. 
 
X 2672 
SX X C 37 
FX 1744. str. 52. 18 x 23.5 cm. 
TX Německý výtah z alchymistického spisu Compendium veritatis philosophicae Fr. 
Basilii Valentini O. S. B. in claustro s. Petri a. 1481. 
PX Podepsán premonstrát: K., praepositus s. Nicolai Albae Regie 1744. 
 
X 2673 
SX X C 38 
FX XIX.1 ll. 16. 20 x 24.5 cm, váz. 
TX P. J. Šafařík. Literatura o apokryfech. 
PX Vepsáno v přepis indexu z Fabriciovy Bibliotheca Graeca XIV3, kterým si Šafařík 
doplnil vlastní výtisk tohoto díla. Z pozůstalosti. 
 
X 2674 
SX X C 39 
FX ok. 1827. ll. 9. 19 x 23.5 cm, váz. 



TX Německé výpisky veršem. 
PX Hlavně šarády. 
 
X 2675 
SX X C 40 
FX 1805/7. ll. 8. 19 x 24.5 cm, váz. 
TX (J. G.) Meinert. Vorlesungen über Aesthetik. 
PX Im Winter 1805, 6, 7. Pouhý zlomeček. O Meinertovi Jar. Goll v Památníku 
Palackého (1898) 258. 
SX – X C 40 

TX – Meinert Prof.: Vorlesungen über Ästhetik. Im Winter 1805-1806-1807. 

ff. 8, 2 Hft. 

 
X 2676 
SX X C 41 
FX XIX.1 ll. 7. 19.5 x 25 cm, váz. 
TX Elegie von Tyl. 
 
X 2677 
SX X C 42 
FX pol. XIX. str. 23. 20 x 25 cm, váz. 
TX R. Oppelt. Konradin von Schwaben und Friedrich von Österreich. 
PX Eine historische Erzählung. 
SX – X C 42 

TX – Oppelt B.: Konradin v. Schwaben und Friedrick von Osterreich. Eine histor. Erzählung. 

pp. 23 

 
X 2678 
SX X C 43 
FX 1827. ll. 20 x 25.5 cm, váz. 
TX V. K. Klicpera. Der Traum. 
PX Veselohra provedena v Kr. Hradci 13. ledna 1827. V Souboru Šubertově I, 620-
45. Z Klicperových. 
 
X 2679 
SX X C 44 
FX 1832. str. 143. 20 x 25 cm, váz. 
TX Ferd. Val. Ernst - Fr. Škraup. Udalrich und Božena. 
PX Romantische Oper. Na konci zápis ředitelství stavovského divadla. 
 
X 2680 
SX X C 45 
FX XIX.1 ll. 13. 20 x 25 cm, váz. 
TX F. L. Čelakovský. Výpisky z J. Mik. Götzových německých překladů (M. K.) 
Sarbiewskiego. 
 
X 2681 
SX X C 46 
FX XVIII.2 ll. 9. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Besser als Horus oder die sieben Wie und Warum. 
PX Osvícenská asi brožurka snad z pozůstalosti Dobrovského. Z Neuberských. 



 
X 2682 
SX X C 47 
FX ok. 1840. 8 seš. 19 x 24 cm, váz. 
TX Philosophie. 
PX Přednášky logika Fr. Markesa v úpravě A. Vrťátkově. 
SX – X C 47 

TX – Philosophie. 

1840 

PX – Přednášky. 

 
X 2683 
SX X C 48 LA 4 a D 16 
FX XIX.1 ll. 16. 19.5 x 24.5 cm, váz. 
TX F. L. Čelakovský. Výpisky z latinských básní (Mat. Kaz.) Sarbiewskiego S. J. († 
1640). 
Editio Coloniae Agrippinae 1721 fol. (16) 
 
[SX X C 49 - Přeřazen do lit. pozůstalosti soud. rady Kupeckého. Novodobý rkp. 
Zíbrt] Maďarský rukopis, seš. sv. 1-3. 
 
X 2684 
SX X C 50 
FX XVIII.2 ll. 66. 19 x 23.5 cm, 4 seš. 
TX Matthias Jawurek S. J. Scipiados liber I.-III.-V. 
PX Autograf královéhradeckého prefekta, jak poznamenal J. L. Ziegler. 
 
X 2685 
SX X C 51 
FX ok. 1795. 17 x 22 cm, v pouzdře. 
TX Michael Denisius. Libri epistolarum et carminum sodalitatis litterariae ad Conr. 
Celten. 
PX Přepis Dobrovského, poslaný do Freiburku v Br. Engelb. Klüpfelovi pro jeho dílo o 
Celtesovi (1827). Dar Učené Společnosti 24. V. 1897. 
 
X 2686 
SX X C 52 
FX 1842-52. ll. 92. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Heinrich Trenkwald. Poesien. 
PX Autograf. 
 
SX X C 53 
FX 19. st. 
TX [Sborník písní] 
Rkp., pap., 62 str., 1 l. vložený, 21x25,5 cm, 1 r., psáno čitelně, link. tužkou i perem, 
p. pl. [19. st] 
Inc. „Píseň o Francouzské Wojne“ 
Expl.: „???“ 
Mnohé písně s notami. Vlož. list s písní Václava Krátkého - jinou rukou. Na 1. str. 
připsána jmína, asi majitelů. 
 



SX X C 54 
FX druhá pol XIX. 
TX Josephus Calasanctius... 
 
SX X C 55 
FX XVIII. stol. 
TX Christlicher seelen-Schatz. 
IHS. Christlicher Seelen-Schatz Auferlesener Gebetter . Clara Langauf. 
Rukopis, psáno švabachem dvojím inkoustem, papír, paginobáno, poč. 19. stol. 
Stran 136. Váz. v kůži. 8°. 11x19 cm. 
Poč. L 2a: Gebetter Beym Ambt der heiligen mess… 
kon. L 73b: … und allzeit und in Ewigkei. Amen. 
Koupě 2307, 1934 
 
SX X C 56 
FX s.a. 
TX Chanovský, frant.: [Sborník písní] 
 
SX X C 57 
FX 1774/75 
TX P. Camillus a S. Bernardo: Institutiones Philosophicae 
PX Koupí v ant. Orbis Praha I, Karlova 2, 29. VIII. 1952 
X C 57 

Camillus a Sancto Bernardo: Institutiones Philosophiae Quas Ex Auctoribus aetate 

probatissimis Colectas In Systema ordinatum Digessit et Slanae Annis CI  I CCLXXIIII 

ac LXXV Praelegit P.Camillus a Sancto Bernardo ex Scholis Piis, Philosophiae Professor. 

ll.523; 1774-75; obsah je kompilace, čtyři hlavní oddíly mají názvy Logica, Metaphysica, 

Philosophia naturalis seu physica a Philosophia moralis seu ethica. 

2a Introductio in universam Philosophiam Caput. I. x 479b Simul ex Animo precor, ut 
cedant. 
Rkp.; pap.; ll.535; 1774 - 75; 18 x 25,7 cm; lat.; pkž. Autor rukopisu, P. Camillus a 
S.Bernardo byl v letech 1772 - 1775 prefektem latinských piaristických škol ve 
Slaném, kde přednášel filosofii. Obsah je kompilace - ale na více si nečiní autor 
v titulu knihu nárok - která opravdu systematicky vyčerpává danou látku úplně a 
přehledně. Čtyři hlavní oddíly ( kromě úvodu ) mají názvy Logica, Metaphysica, 
Philosophia naturalis seu physica s jemně propracovanými astronomicky-fysikálními 
nárysy na f.366b, 367, 372a, 378a a Philosophia moralis seu ethica. Rukopis je 
zajímavým dokladem pokrokovosti piaristického školství. Vidíme to např. z té 
okolnosti, že autor přes církevní směrnice akceptoval sluneční soustavu 
koperníkovskou. Papír trojí časové i místní provenience s filigrány:  1. renesanční 
kavalír s mečem, 2. rokokový kavalír s kordem a číší, dáma s korunkou na hlavě a 
kyticí v ruce ( francouz. původu, f.89-433 ), 3. dvojice srdcí s vepsanými písmeny „i“ a 
„R“ a s lesním rohem ( f.434 - 523 ). Liter.: Ant. krecar Dějiny Slanského gymnasia. 
Slanský Obzor, roč. VIII, str. 33. 
Koupeno v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 29. srpna 1952. 
K602/52 
 
 
SX X C 58 
FX 1846, London 



TX Wilkins, Charles: The Radicals of Sanscrita-Language. London 1815. 

III (f. 2a) Introduction. This Vocabulary of Sanscrita x 129 (f. 68b) s. or q. idem. Finis. 

Rkp.; pap.; 1846; ff. 69 (str. VII-129); 24,5 x 20 cm; sanskrt lat.; t. Původní stránkování. 

Jméno autora v předmluvě. Na poslední stránce podpis písaře rukpisu J. E. Schneider, Pragae 

die 27. Octobris 1846. Podle razítek na titul. listu a zadní desce patřil rukopis student. spolku 

Slavia v Praze. 

Z reservních fondů zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 13. prosince 1961. 

PX Z reserv. fondů (Slavia). 13. XII. 1961 
D 4721-61 

 
SX X C 59 
FX XV. st. 
TX Facetus 
PX Dar J. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola 23. XII. 1952 
X C 59 

Facetus. 

XV; ff.2; rubrikovaný fragment tzv. Faceta z 15.stol. 

1a Si quis in occ(i)s(u)m voltu veniat x 2b Das ymande vor dir machte grazum(?)… 
Rkp.; perg.; XV; ff.2; 23 x 15 cm; frakt.; mod.t. Rubrikovaný fragment tzv. Faceta 
z 15. stol. I když ostatní důvody mluví jednoznačně pro toto datování ( písmo, výskyt 
Facetií ), použití pergamenu k těmto účelům v té době je již jevem řídkým. 
Darem dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Nár. 
muzea dne 23. prosince 1952. 
9719-52 
 
X C 59 
 

Facetus, zlomek 

XV, perg., 2 ff. 22,5 x 14 cm, vazba mladší 

 

Skladba: I (f. 2). Nefoliováno. Psáno v zrcadle 18,5 x 11 cm, 32-35 řádek na stránce. Rukopis 

místy špatně čitelný pro poškození vlhkostí a špínou. V horní části dvojlistu zřetelné jeho 

přeložení, vzniklé asi v souvislosti s jeho dřívějším druhotným využitím. 

Písmo: Ruka A ff. 1r-2v gothica semicursiva 15. století, marginální přípisy (stejnou rukou ?). 

Rubrikace. Nová celopapírová vazba v balicím papíru, lepenkové desky. 

Na předním přídeští tužkou signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 G 11.  

Na zadní desce štítek s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. Na 

předním přídeští exlibris s textem Knihovna Národního musea, razítkem Rukopisy a rukou 

dopsanou současnou signaturou. Na f. 1r signatura KNM X C 59, na f. 2v přírůstkové číslo 

KNM 9719/52. Podle lokálního katalogu do KNM získáno darem Otakara Kruliše-Randy 23. 

12. 1952. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 18, s. 121. Brodský: Rukopisy, tento neuvádí. V. Bok: Zum 

Fragment des deutschen „Facetus“ in der Bibliothek des Prager Nationalmuseums, Acta 

Universitatis Carolinae, Philologica 3, Germanistica Pragensia 18, 2001 (vyšlo Praha 2005), s. 

21-30, http://www.handschriftencensus.de/23263. 

 

1r-2v: Facetus, fragmentum 

Si quis in occursum vultu veniat tibi leto, teque salutet eum (nadepsáno) tibi male nil velle 

putato. Begeynet dir ymand vrolich unnde grusset dich fruntlich so saltu nicht haben sulchin 



muth das dir icht bossis thut ... x ... Dum comedis mense manus intendet tua soli caput aut 

aliud membrum scalpare noli. Wenn du ist mit der gemeyne, so saltu eingreiffin alleyne, unnd 

salt ouch dich nicht crawin, das ymande vor dir mochte grawin. 

Text pochází ze středovýchodoněmecké jazykové oblasti (Slezsko ?) a náleží k hlavní variantě 

německého zpracování Facetu. 

 
 

 
SX X C 60 
FX 1825 
TX Hile, Benedikt: Opfer trauter Ehrfurcht 
PX Z reservních fondů zapsán do přírůstků 7. XII. 1966 
X C 60 

Hile, Benedikt : Opfer trauter Ehrfurcht der hohen fünfzigjährigen Geburtsfeier des Herrn 

Herrn Placidus Benesch, infulirten Prälaten von Břewnow und Branau, Hochwürden, 

Hochwohlgeboren verehrend dargebracht von Benedickt Hile 1825. 

ff.5; 1825; některá slova v textu nahrazena barevnými obrázky. Rukopis patrně původem z 

břevnovského kláštera. 

Hile, Benedikt : Opfer trauter Ehrfurcht der hohen fünfzigjährigen Geburtsfeier des Herrn 

Herrn Placidus Benesch, infulirten Prälaten von Břewnow und Branau, Hochwürden, 

Hochwohlgeboren verehrend dargebracht von Benedickt Hile 1825. 

2a Hochschätzbarster Hochzuverehrendester Herr! Gnädigster Herr Onkel x 5b Mit so dir 

gewohnten Mild. 

Rkp.; pap.; 1825; ff.5, barev. výzdoba; 23,5 x 18,5 cm; got. kurz.; neváz. Některá slova v 

textu nahražena barevnými obrázky. Titulní věnování v květinovém věnci. Jak se zdá, 

původem z břevnovského kláštera. 

Z reservních fondů zapsán do přírůstků dne 7. prosince 1966. 

11872/66 

 
SX X C 61 
FX 1825 
TX Heil dir in Jubelkranz 
PX Z reservních fondů zapsán do přírůstků 31. II. 1966 
X C 61 

Heil dir im Jubelkranz. 

1a dem hochgesegneten Seher Abrahams x 4b Heil, Heil sei Ihm. 
Rkp.; pap.; 1825; ff.4; 21,5 x 17,5 cm; got. kurs. ( kurent ); neváz.Na f.1a věnování Dem 

hochgesegneten Seher Abrahams in dem ehrwürdigen Brüder-Vereine derselben verehrend 

geweitet Branau 23 ten Februar 1825. Jde o padesátiny broumov-ského opata Placida Beneše. 

Jak se zdá, původem z břevnovského kláštera. 

Z reservních fondů zapsán do přírůstků 31. prosince 1966. 

12873/66 

 
SX X C 62 
FX 1927 
TX F. M. Bartoš: Soupis rukopisů - VI 
PX Ze staré zásoby 
F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 

Pap., 1915 – 1927, 257 ff., rozměry: 25 x 20,5 cm, zcela bez vazby (volné listy papíru – 

nesvázané do složek). 



Papír částečně poškozen špínou. 

Česky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Místy značky pro tiskárnu 

Obsah: rukopis druhého dílu Bartošova Soupisu rukopisů Národního musea v Praze. 

Signatura VI. Chybí signatura VI E 45. Rukopisy řazeny podle signatur. Údaje ve stejné šíři 

jako v tištěném soupise. Bartošův autograf. 

Přír. č. II-4394/83 

Ze staré zásoby 

 
SX X C 63 
FX 1927 
TX F. M. Bartoš: Soupis rukopisů - VII 
PX Ze staré zásoby 
F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 

Pap., 1915 – 1927, 85 ff., rozměry: 25 x 20,5 cm, zcela bez vazby (volné listy papíru – 

nesvázané do složek). 

Papír částečně poškozen špínou. 

Česky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Místy značky pro tiskárnu 

Obsah: rukopis druhého dílu Bartošova Soupisu rukopisů Národního musea v Praze. 

Signatura VII. Chybí signatury VII D 16 – VII D 17, VIIE 1 – VII G 1. Rukopisy řazeny 

podle signatur. Údaje ve stejné šíři jako v tištěném soupise. Bartošův autograf. 

Přír. č. II-4395/83 

Ze staré zásoby 

 
SX X C 64 
FX 1927 
TX F. M. Bartoš: Soupis rukopisů - VIII 
PX Ze staré zásoby 
F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 

Pap., 1915 – 1927, 247 ff., rozměry: 25 x 20,5 cm, zcela bez vazby (volné listy papíru – 

nesvázané do složek). 

Papír částečně poškozen špínou. 

Česky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Místy značky pro tiskárnu 

Obsah: rukopis druhého dílu Bartošova Soupisu rukopisů Národního musea v Praze. 

Signatura VIII. Rukopisy řazeny podle signatur. Údaje ve stejné šíři jako v tištěném soupise. 

Bartošův autograf. 

Přír. č. II-4396/83 

Ze staré zásoby 

 
SX X C 65 
FX 1927 
TX F. M. Bartoš: Soupis rukopisů - IX 



PX Ze staré zásoby 
F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 

Pap., 1915 – 1927, 164 ff., rozměry: 25 x 20,5 cm, zcela bez vazby (volné listy papíru – 

nesvázané do složek). 

Papír částečně poškozen špínou. 

Česky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Místy značky pro tiskárnu 

Obsah: rukopis druhého dílu Bartošova Soupisu rukopisů Národního musea v Praze. 

Signatura IX. Chybí signatura IX A 11. Rukopisy řazeny podle signatur. Údaje ve stejné šíři 

jako v tištěném soupise. Bartošův autograf. 

Přír. č. II-4397/83 

Ze staré zásoby 

 
SX X C 66 
FX 1927 
TX F. M. Bartoš: Soupis rukopisů - X 
PX Ze staré zásoby 
F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 

Pap., 1915 – 1927, 234 ff., rozměry: 25 x 20,5 cm, zcela bez vazby (volné listy papíru – 

nesvázané do složek). 

Papír částečně poškozen špínou. 

Česky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Místy značky pro tiskárnu 

Obsah: rukopis druhého dílu Bartošova Soupisu rukopisů Národního musea v Praze. 

Signatura X. Chybí signatura X E 10. Rukopisy řazeny podle signatur. Údaje ve stejné šíři 

jako v tištěném soupise. Bartošův autograf. 

Přír. č. II-4398/83 

Ze staré zásoby 

 
SX X C 67 
FX 1927 
TX F. M. Bartoš: Soupis rukopisů - XI 
PX Ze staré zásoby 
F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 

Pap., 1915 – 1927, 301 ff., rozměry: 25 x 20,5 cm, zcela bez vazby (volné listy papíru – 

nesvázané do složek). 

Papír částečně poškozen špínou. 

Česky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Místy značky pro tiskárnu 

Obsah: rukopis druhého dílu Bartošova Soupisu rukopisů Národního musea v Praze. 

Signatura XI. Rukopisy řazeny podle signatur. Údaje ve stejné šíři jako v tištěném soupise. 

Bartošův autograf. 

Přír. č. II-4399/83 

Ze staré zásoby 



 
SX X C 68 
FX 1927 
TX F. M. Bartoš: Soupis rukopisů - XII-XVII 
PX Ze staré zásoby 
F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 

Pap., 1915 – 1927, 464 ff., 21,5 x 17,5 cm, zcela bez vazby (volné listy papíru – nesvázané do 

složek). 

Papír částečně poškozen špínou. 

Česky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Místy značky pro tiskárnu 

Obsah: rukopis druhého dílu Bartošova Soupisu rukopisů Národního musea v Praze. 

Signatury XII (141 ff), XIII (126 ff), XIV (80 ff), XV (10 ff), XVI (15 ff), XVII (92 ff). Chybí 

signatury XII D 9, XV C 1 – XV G 25, XVI A 1 – XVI G 8, XVII G 63 – XVII G 70. 

Rukopisy řazeny podle signatur. Údaje ve stejné šíři jako v tištěném soupise. Bartošův 

autograf. 

Přír. č. II-4400/83 

Ze staré zásoby 

 
SX X C 69 
FX 1835 
TX Krombolz: Fastenpredikten 
PX Langrova knihovna 
Krombholz: Fastenpredigten 

Pap., 1835 (datace na přední desce a na fol. 1a), 146 ff (foliace nová), rozměry: 26 x 20 cm, 

bez vazby, pouze vloženo do lepenkových desek a zabaleno do papíru, papír mírně postižen 

negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 123, modrou tužkou Ms. 436, 

tatáž signatura tužkou na přední desce a na fol. 1a, na přední desce perem Codex 264. 

Německy 

Písmo: kurent 

Řídké marginální poznámky 

Výzdoba: na zadním přídeští nalepen dřevoryt „Schlechtes Bier“ podle obrazu Hugona 

Kauffmanna z roku 1884. 

Obsah: postní kázání 

Přír. č.: II-4406/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 70 
FX 1834 
TX Krombholz: Fastenpredikten 
PX Langrova knihovna 
Krombholz: Fastenpredigten 

Pap., 1834 (datace na přední desce a na fol. 1a), 134 ff (foliace nová), rozměry: 24,5 x 19 cm, 

bez vazby, vloženo do lepenkových desek a papírové obálky, psací látka poněkud postižena 

negativními vlivy inkoustu. 



Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 122, modrou tužkou Ms. 435, 

tatáž signatura tužkou na přední desce a na fol. 1a, na přídeští tužkou LB XXI 366101, na 

přední desce perem Codex 286. 

Německy 

Písmo: kurent 

Řídké marginální poznámky 

Výzdoba: na zadním přídeští nalepen dřevoryt „Ländliches Idyll“ podle obrazu Herminy 

Biedermann-Urendts. 

Obsah: postní kázání 

Přír. č.: II-4407/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 71 
FX 1824 
TX Krombholz: Zweyte Fastenpredikten 
PX Langrova knihovna 
Antonín Krombholz: Fastenpredigten 

Pap., 1824, 101 ff (foliace nová), rozměry: 26 x 20 cm, bez vazby, rukopis pouze vložen do 

lepenkových desek a zabalen do papíru. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 116, modrou tužkou Ms. 371, 

tatáž signatura tužkou na přední desce a na fol. 1a, na přední desce perem Codex 332, na 

předsádce tužkou LB XXI 366104 Krombholz. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: postní kázání z roku 1824; na zadním přídeští přilepeno autorovo úmrtní oznámení 

z roku 1869. 

Přír. č.: II-4515/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 72 
FX 1821 
TX Fastenpredikten 
PX Langrova knihovna 
Am fünften Sonntage in der Faste. Erste Predigt gehalten in Böhmisch Leippa. 

Pap., 1821, 33 ff (foliace nová), rozměry: 24,5 x 20 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové 

obálky, psací látka nepatrně poškozena špínou a negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 133, modrou tužkou Ms. 708, 

tatáž signatura tužkou na přední desce a na fol. 1a, tamtéž tužkou LB 483195. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: postní kázání přednesené roku 1821 v České Lípě. 

Přír. č.: II-4555/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 73 
FX 1846 



TX Fastenpredikten 
PX Langrova knihovna 
Pap., 1846, 102 ff (foliace nová), rozměry: 26 x 20,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky, psací látka poněkud poškozena negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 134, modrou tužkou Ms. 709, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a, tamtéž tužkou LB 483192. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: postní kázání 

Přír. č.: II-4556/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 74 
FX 1824 
TX Predikten zu Advente 
PX Langrova knihovna 
Pap., 1824, 36 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 20 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové 

obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 134, modrou tužkou Ms. 710, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a, tamtéž tužkou LB 483194. 

Německy, 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: kázání v adventu 

Přír. č.: II-4557/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 75 
FX 1834 
TX Predikten zu Advente 
PX Langrova knihovna 
Am 3 Sonntag im Advente 1834. 

Pap., 1834, 22 ff (foliace nová), rozměry: 23,5 x 18,5 cm, zcela bez vazby, psací látka mírně 

poškozena špínou a negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy X C 74 a X C 

76) tužkou Langrova signatura III 11 L1 135, modrou tužkou Ms. 710. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: kázání v adventu 

Přír. č.: II-4558/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 76 
FX 1836 
TX Predikten zu Advente 



PX Langrova knihovna 
Am 2 Sonntag im Advente. 

Pap., 1836, 14 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 19,5 cm, zcela bez vazby, psací látka poněkud 

poškozena negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukpis původně vložen (spolu s rukopisy X C 74 a X C 

75) tužkou Langrova signatura III 11 L1 135, modrou tužkou Ms. 710. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: kázání v adventu 

Přír. č.: II-4559/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 77 
FX 1843 
TX Fastenpredikten 
PX Langrova knihovna 
Pap., 1843, 150 ff (foliace nová), rozměry: 26,5 x 20,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky, psací látka poněkud poškozena negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 136, modrou tužkou Ms. 711, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a, tamtéž tužkou LB 483193. 

Německy 

Písmo: kurent 

Řídké marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: postní kázání 

Přír. č.: II-4560/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 78 
FX 1827-1847 
TX A. Krombholz: Reden an die studieren den Jugend. 
PX Langrova knihovna 
Reden an die studierende Jugend des böhmischleippen Gymnasiums. 

Pap., 1827 – 1847, 255 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 20 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

lepenkových desek a papírové obálky. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou, mastnotou a negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 117, modrou tužkou Ms. 372, 

tatáž signatura tužkou na přední desce, tamtéž tužkou LB XX 341170, perem Codex 255, na 

štítku tamtéž perem Codex 253. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Výzdoba: na zadním přídeští nalepena rytina Der Mutter Gleitswort. 

Obsah: proslovy ke studentům gymnasia v České Lípě 

Přír. č.: II-4572/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 79 
FX 1825-1847 



TX A. Krombholz: Predikten von Ostern 
PX Langrova knihovna 
Predigten von Ostern bis Pfingsten. 

Pap., 1825 – 1847, 228 ff (foliace nová), rozměry: 26 x 20,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

kartonových desek a papírové obálky. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou, místy i negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 113, modrou tužkou Ms. 368, 

tatáž signatura tužkou na přední desce a na fol. 1a, na přední desce perem Codex 229. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby. 

Obsah: kázání na dobu od Velikonoc do svatodušních svátků. 

Přír. č.: II-4573/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 80 
FX 1822-1847 
TX A. Krombholt: Monicu predikten 
PX Langrova knihovna 
Marienpredigten. 

Pap., 1822 – 1847, 318 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 19,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

lepenkových desek a papírové obálky. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou, vlhkostí a negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 114, modrou tužkou Ms. 369, 

tatáž signatura tužkou na přední desce a na fol. 1a, na fol. 1a tužkou Cod. 268, LB XXI 

366099, na přední desce perem Codex 268. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Výzdoba: na zadním přídeští nalepen tisk (z novin?) Ballade von Cäsar von Scheidlein 

s romantickými rytinami sloužícími za ilustrace. 

Obsah: mariánská kázání. 

Přír. č.: II-4574/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 81 
FX XIX. stol. 
TX Rede über den eigentlichen Zweck 
PX Langrova knihovna 
Rede über den eigentlichen Zweck der Freimaurerey unter einer Ansicht wie er udem richtig 

fühlenden und denckenden wichtig und bedeutend vorkommen wird. 

Pap., XIX.1 stol., 8 ff (foliace nová), rozměry: 26 x 21,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Psací látka je poněkud poškozena negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 103, modrou tužkou Ms. 57. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: pojednání o svobodných zednářích 



Přír. č.: II-4578/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 82 
FX 1830 
TX Die Entsteliung des Quodlibets 
PX Langrova knihovna 
Die Entstehung des Quodlibets 

Pap., 1830?, 6 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 19,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové 

obálky. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 106, modrou tužkou Ms. 109, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: divadelní hra 

Přír. č.: II-4581/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 83 
FX 19. st. 
TX Reim-Prosa 
PX Langrova knihovna 
Reim-Prosa. S. Caecilia. Perg., H(and) s(chrift) der fürst(lichen) Fürstenberg(ischen) 

Bibliothen zu Donaueschingen. S. Barack, Nr. 115,2 S. 115. 116. 

Pap., XIX.2 stol., 30 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 20 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Psací látka poněkud poškozena negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 107, modrou tužkou Ms. 150, 

tatáž signatura tužkou na titulním listě. 

Německy 

Písmo: humanistická kurzíva s kurentními prvky 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis rukopisu (rýmované prózy o sv. Cecílii) fürstemberské knihovny 

v Donaueschingen 

Za titulní list a zadní předsádku slouží účty ze XVII. století. 

Přír. č.: II-4582/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
[SX X C 84 - přeloženo na X H 39] 
 
SX X C 85 
FX 1758 
TX J. M. Emmertk: Mimm hin die (?) 
PX Langrova knihovna 
Nimm hin die schönste Triebe die früchte meiner Liebe Herr Knessel, theurer Man(n), schau 

meine Lorber – Areste am heutgen neuen Feste ganädig an, Erlaube, wenn ein Knecht dir 

singet kahl und schlecht. 



Pap., 1758, 4 ff (foliace nová), rozměry: 25 x 18 cm, vazba z měkkého škrobového papíru – 

spíše předsádka než vazba, vloženo do papírové obálky. 

Rukopis je mírně poškozen špínou a vlhkostí. 

Staré signatury: na obálce tužkou III 11 L1 110, modrou tužkou Ms. 324, tatáž signatura 

tužkou na přídeští. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: oslavná báseň 

Přír. č.: II-4585/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X C 86 
FX 1826 
TX A. Krombholz: Fastenpredigten 
PX Langrova knihovna 
Fastenpredigten. 

Pap., 1826, 156 ff (foliace nová), rozměry: 25,5 x 20 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

lepnkových desek a papírové obálky. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 115, modrou tužkou Ms. 370, 

tatáž signatura tužkou na přední desce a na fol. 1a, na přední desce tužkou LB XX 341171, 

perem Codex 246. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: postní kázání z roku 1826. 

Přír. č.: II-4604/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
X 2687 
SX X D 1 
FX XV-XVI. ll. 115. 16 x 22 cm, vaz. pův. 
TX Sborník spisů Ciceronových a výkladů k nim. 
VX 1.-24'. Cato Maior aut de senectute. Mezi řádky výklad. 
VX 25.-47. Laelius aut de amicitia. Taktéž s výkladem. 
VX 48-62. Liber paradoxorum. Taktéž s výkladem. 
VX 63-109. Comentum Petri Marsi super paradoxa Ciceronis. Začátek vytržen x et 
his contenti sunt. 
VX 110-15. Slovník. 
SX – X D 1 

TX – Comentum Petri Marsi super Paradoxa Ciceronis. 

ff. 63a-115b 

PX – Allig. ad: Ciceronis: Cato major ant de senectute. 

saec. XVI., ff. 24 

 
X 2688 
SX X D 2 
FX 1823. ll. 93. 18 x 23 cm, seš. 



TX Joa. Ge. von P(acht)a. Tadedel, der Würste Herumträger, oder was seyn soll, das 
schick sich wohl. 
PX Ein Lustspiel mit Musik. 
SX – X D 2 

TX – Pachta, Joa. Chr.: Tadedel der Würste Herumträger, od. Was sein soll, das schickt sich wohl.  

VX – Ein Lustspiel. 

1823 

 
X 2689 
SX X D 3 
FX XVIII/XIX. ll. 62. 19 x 22 cm, váz. 
TX Der junge Menschenfreund. 
PX Ein Lustspiel. 
SX – X D 3 

TX – Der junge Menschenfreund. 

VX – Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. 

ff. 68 

 
X 2690 
SX X D 4 
FX 1821. ll. 85, 28. 18 x 22 cm, seš. 
TX Prosodi et Rhetorik. 
PX Přednášky žáka Engelshofera z IV. tř. gymnasijní. 
 
X 2691 
SX X D 5 
FX XIV-XV. ll. 157. 14 x 22 cm, st. vazba s kováním opr. 
TX Sborník bohoslovecký. 
VX 1.-31' Breviloquium de quatuor virtutibus cardinalibus philosophorum Johannis 
Guallensis. 
VX Začátek chybí x ut ad illam ... summe iocundam vitam perveniat, ad quam nos 
perducat, qui est principium virtutum et finis. 
VX 32-96. (Gualterus Burlaeus). De vita et moribus philozophorum veterum 
tractaturus x Boecii exconsulis ordinarii patricii. 
VX 97-173. (Cyrilli, ep. Quidonensis, Quadripartitus apologeticus.) Secundum 
Aristotilis sentenciam x cui obediunt universa. 
VX 173'-6. Disputatio vini cum aqua. Dem tenerent omnia x usque ad ingloria dei 
patris, amen. Vyd. Th. Wright, Poems of Walter Mapes 1841, 97-92. 
VX 176'-8. De mulieribus (eiusdem W. Mapes). Sit deo gloria x nec dolor coniugis 
habet remedium. Vyd. tamtéž 77-80. 
VX 177-81. Auctoritates et versiculi, suadentes fugam mulierum. 
VX 181-5. Epistola consolatoria s. Augustini ad nepotem ... que dicitur visitatio 
infirmorum. Visitationis gracia x deus per omnia sec. sec. 
VX 185-209. Tractatus secundum aliquos s. Thome de Aquino de modo confessionis. 
Podle Little 203 práce Matěje z Krakova. (Fl.) Quoniam fundamentum et ianua x cum 
apparuerit gloria tua, ad quam nos perducat etc. 
VX 209'-20. Speculum sacerdotum. Materia baptismi debet esse aqua pura x 
(qualiter confessor debet occurrere) in repertorio aureo Guilelmi tit. de penitencia et 
remissione plenuis continentur. 
VX 220-2. Sermo b. Augustini. Nemo dicat, fratres x misericordia plena est terra. 
VX 222'-6'. Epistola ad Paulinum. Obsecro te x patente progreditur. 



VX 226'-32'. Secunda epistola s. Augustini ad nepotem. Superioris tractatus x deus in 
sec. sec. 
VX 232'-9'. Dicta et responsa M. Henrici de Oyta cuidam viro religioso, interroganti 
petitorie de quatuor causis. Rev. d. Rudolffe x ultimi quesiti seu dubii. 
VX 239'-45'. Omelia Origenis. In illo tempore Maria stabat. 
VX 246-57. Patristický traktát o čistotě a manželství. Pictores imitantur arte naturam x 
per immortalia sec. sec. 
PX Na přídeští darovací distichon Václava z Rovné. Z Krumlova. 
SX – X D 5 

TX – De mulieribus. 

ff. 176b-181a 

PX – Allig. ad: Virtutes antiquae. Saec. XV. ff. 31. 
SX – X D 5 

TX – Origenis homelia. 

ff. 239b-245b 

PX – Allig. ad: Virtutes antiquae. Seac. XV., f. 31. 

SX – X D 5 

TX – de Oyta Henr.: Dicta et responsa. 

PX – Allig. ad: Virtutes antiquae. 

PX – Vide: Dicta. 

 
X 2692 
SX X D 6 
FX XV. ll. 127. 16 x 22 cm, pův. vaz. 
TX Latinské výklady, psané v Padově. 
VX I. 1-63'. Papinii Sursuli Statii Tholosani Thebaydos liber. Prohemium. Associat 
profugum x audior an rabido iubeat si Thessala cantu (nedopsáno). Mezi řádky i na 
okraji glosy. 
VX 67-96'. Eiusdem liber Achilleidos. Magnanimum Aeacidem x scit caetera mater. 
Finis. Rovněž s glosami. 
VX II. 97-130'. Výklad básně Jana de Garlandia de deponentibus. (Text:) Uescor cum 
pocior (výklad:) Nota, quod quatuor sunt cause huius libri x (text:) quecunque soluta 
notabis (výklad:) gloriosissime qui cum patre atd. Expliciunt verba deponentalia, finita 
per Petri manus de Tyn sub a. d. 1429 f. quarta post festum s. Procopii. Pronunciata 
Patavie per rev. m. Johannem Fulhini (Fulhun?) dictum. 
PX Na hřbetě krumlovská sign. No 130. 
 
X 2693 
SX X D 7 (4 E 14) 
FX XVIII/XIX. 17 x 21 cm, 2 svaz. pův. vaz. 
TX Panopl(ia) erud(itionis). 
PX Lat. slovník fraseologický, pouze však L-Z. Dar A. Jungmanna 12. II. 1831. 
SX – X D 7 

TX - *Pamp[h]ia cruditi[v]nis latino-germanica, ordine alpha[betico] composita. I. II. 

 
X 2694 
SX X D 8 
FX 1804. ll. 4. 18.5 x 22.5 cm. 
TX Přepis tisku: Kantate H. Prof. A. G. Meissner zur Abschiedsfeyer gegeben von 
den Hörern der Philosophie am 23. Dez. 1804. Prag, bei Fr. Jerzabek. 
SX – X D 8 

TX – Meisner A.G. Prof. 



PX – Vide: Kantate. Prag 1804. 

 
X 2695 
SX X D 9 
FX ok. 1725. str. 66. 18 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Fr. Phil. com. de Sternberg (1708/86). Correcta syntaxeos, conscripta sub ... 
Ceslao Lorentz O. P. theol. lectore nec non t. t. privato syntaxeos professore. 
 
X 2696 
SX X D 10 
FX 1724. str. 170. 16 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Téhož přednášky Philosophia Aristotelica. 
PX Ruka táž. Na konci: Pragae absolvi 18. Martii 1724. 
 
X 2697 
SX X D 11 (3 H 18) 
FX 1418. ll. 264. 15.5 x 31.5 cm, vaz. pův. 
TX (M. Mathiae Rosarium sive Floretus minor.) 
VX Absolucio dicitur tripliciter x (zelus) omne opus pravum etc. A. d. 1418 f. II. post 
dominicam Omnis terra. 
Dílo Matěje ze Zvolena (B v ČMM 1937, 215). B. 
PX Srv. Truhlář I, 751 (z 1417, kdy spis vydán v Praze). Ma l. 239-56', 59'-64' drobné 
výpisky theologické, hlavně z postil, 257-8' Auctoritates doctorum ecclesie de ritibus 
et cerimoniis ecclesiasticis observandis. Na l. 1. z XVII./XVIII. stol.: Monasterii 
Zaransis. Asi z odkazu Dobrovského, z rukopisů Steinbachových. Srv. XII F 11. 
 
X 2698 
SX X D 12 (4 E 28, 869) 
FX XVIII.2 ll. 96, sl. 944. 17 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Joan. B. Ferrarius S. J. Liber filiarum vocum Syriacarum. 
PX Napřed (l. 96-1) Index latinus, vložen Jiř. Vil. Kirschův prospekt vydání kroniky 
Abulfaragiovy z r. 1787. Z odkazu Dobrovského. 
 
X 2699 
SX X D 13 
FX ok. 1447. ll. 139. 15.5 x 21.5 cm, pův. vaz. 
TX Německý sborník beletristický. 
VX I. 1-50'. Překlad knihy de ludo scaccorum Jak. z Cesoli. Ich, pruder Jacob von 
Cazzolis x da war er genant in aller welt. 
VX 51-134'. Das regiment von dem grossen kunig Alexander. Hye vacht sich an - ... 
Zogen ist aus lateinischer zung aus dem puch coronica x in dem streit ... Monaci per 
me Georium Tuchinger ... in die ascensionis a. 1447. 
VX II. 135-9'. Nota, was die Juden zu (Wien?) ... gehandelt haben in (der marter) 
wochen ... 147? 
PX Dar P. Jos. Pfeifera 21. I. 1838. 
 
X 2700 
SX X D 14 
FX 1816. ll. 2. 16 x 21.5 cm, vaz. pův. 



TX F. Weininger. Weihgedicht zum Eintritte S. Exc. Fr. Ant. Gr. von Kolowrat in den 
böhm. ständischen Lehrsaal der Tanzkunst d. 24. Nov. 1816. 
 
X 2701 
SX X D 15 LA 12 L 53 
FX ok. 1835. ll. 93. 17.5 x 22.5 cm, váz. 
TX J. I. Hanuš. Rudera litteraturae latinae. 
PX Náčrtky k přednáškám. Dar rodiny Hanušovy 6. X. 1894. 
 
X 2702 
SX X D 16 LA 12 L 52 
FX 1834. ll. 193. 17.5 x 22.5 cm, váz. 
TX J. I. Hanuš. Erinnerungsblätter zur Aesthetik. 
PX Rovněž. Taktéž dar rodiny. 
 
X 2703 
SX X D 17 
FX XIX.1 ll. 28. 16 x 22.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Deutsche Eigennamen nach Jac. Grimm. 
PX Z pozůstalosti. Rovněž čísla další až po 2707. 
 
X 2704 
SX X D 18 
FX 1846. ll. 13. 18 x 22 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výtahy z Boppa, Katkova a Miklošiče. 
 
X 2705 
SX X D 19 
FX ok. 1847. str. 222, 196, 217, 186. 18 x 21.5 cm, 4 seš. 
TX P. J. Šafařík. Sbírka výtahů I-IV. (I. p 226, II. p. 198, III. p. 218, IV. p. 186) 
Obsahu různého, hlav. fililog. a jazykozpytn., též filisof., Ukazatel přilepený na 
deštce???) 
 
X 2706 
SX X D 20 
FX 1847. str. 71. 18 x 21.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Ukazatel k výtahům I-III. 
 
X 2707 
SX X D 21 
FX 1845, 56. str. 40, 10. 18 x 21.5 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Výtah z Al. Aretoren W. Humboldt Humboldtovy Verschiedenheit des 
menschlichen Sprachbaues a V. Humboldtovy rozpravy Über die Sprache . 
 
X 2708 
SX X D 22 LA 17 K 47 
FX 1841. str. 19. 17.5 x 21.5 cm. 
TX V. K. Klicpera. Der 19. April. 



PX Ein Vorspiel, dargestellt am Vorabende des Geburtstages S. M. Kaisers 
Ferdinand I. im Königgräzer Stadttheater am 18. April 1841. Autograf. V Šubertově 
Souboru II, 845-9. Z Klicperových. 
 
X 2709 
SX X D 23 
FX XIX.2 str. 32. 18 x 22 cm. 
TX Německé drama. 
PX Malíř Viktorin zachráněn odkazem strýce Borna. 
 
SX X D 24 
TX Türkisches Manuscript. 
 
X 2710 
SX X D 25 
FX XVIII/XIX. ll. 214. 18 x 22.5 cm, váz. 
TX Básně italské a anglická. 
VX I. 1-26. Vlaská báseň. S´io volessi cantar d´Amori e d´Armi x (cap. VI.) General 
Precetto. 
VX 27-35. Tušové kresby figurek z commedia dell´ arte. 
VX II. III. 36-109, 110-74. Dvojí necelý přepis (Danteova Inferno). S miniaturou. 
VX 175-214. Anglická báseň satirická. When civil Dudgeon x began to blaze (asi 
necelé). 
PX 1895 dostal v Bulharsku inž. Al. Knotek. Jeho dar 29. I. 1898. 
 
X 2711 
SX X D 26 LA 17 K 47 
FX 1842. str. 32, 38. 18.5 x 22 cm. 
TX V. K. Klicpera. Der Habsburg Mauer. 
PX Ein Vorspiel, dargestellt im Königgrätzer Stadttheater 18. Apr. č842. Autograf a 
přepis. V Šubertově Souboru II, 850-9. Z Klicperových. 
 
X 2712 
SX X D 27 
FX ok. 1840. 18 archů. 18 x 22 cm. 
TX Praktische Philosophie. 
PX Přednášky posluchače fysiky Jana Krause. 
SX – X D 27 

TX – Praktische Philosophie. 

18 archů 

PX – Přednášky. 

 
X 2713 
SX X D 28 
FX 1573. 1583. ll. 10. 15 (17) x 20 (21.5) cm, váz. 
TX Epithalamia. 
VX I. 1. Epigramma de secundis nuptiis ... Abr. Bucholceri. Funera Thariades x sic 
tua crescat ope. 
VX 2-5. M. Nic. Ludovicus G. Carmen gratulatorium ... Abr. Bucholcero, pastori 
ecclesiae Freistadensi ... celebranti secundas nuptias cum ... Marg. Fuchsbergia ... 
ad diem 1. m. Oct. 1583. 



VX II. 6-10. Epithalamion in nuptias ... Christophori Spridleri, art. lib. mag. verbique 
div. Carmie ministri, et ... Sophiae, filie Georgii Farest, civis quondam Zabarensis. 
1573. 
PX II. psal tuším B. Schwalb, z jehož asi pozůstalosti. Z Březnických. 
 
X 2714 
SX X D 29 
FX po 1774. str. 47. 16.5 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Přepis vídeňského tisku Der Podagrist, Ein Originallustspiel, z r. 1774. 
SX – X D 29 

TX – Der Podagrist.  

VX - Ein originallustspiel von einem Aufzug. 

Wien 1774, pp. 47 

 
X 2715 
SX X D 30 
FX XVII/XVIII. ll. 508. 19.5 x 26.5 cm, vaz. pův. 
TX Lexicon syriacum kdysi Jos. Al. Assemana. 
PX Na zad. přídeští: Ex dono d. Jos. Aloysii Assemani d. 21. Jul. 1744, jakož i jeho 
podpis a paměť J. V(lčka Vlčkovského), jak knihu koupil z pozůstalosti Jos. Burde 
1848. Dar sl. Jar. Smolíkovy 1916. 
 
SX X D 31 
FX 1880 
TX Voříšek, R.: Univers-Register zu Sepp's Heidenthum. Zusammen gestellt von P. 
Roman Voříšek, Pfarrer in Vávlavic. Rkp., pap., Václavice, 1800; [I l.] + II + 292 str., 
15x24 cm, 1 r, p. pl. Z poz. Dra Fr Vaňka. 
 
SX X D 32 
FX 19. st. 
TX Ritter von Rittersberg, L.: Idamor. 
Rkp., pap., [19. st.], 30 ll., 19,5 x 23,5 cm, 1 r., ps. zběžbě, čitelně, p. pl. 
 
SX X D 33 
FX 1784 
TX ??? 
 
[SX X D 34] LA 
FX 1923 
TX E. Chalupný: O trestu smrti. 
 
[SX X D 35] LA 
FX 1923 
TX E. Chalupný: Čeští advokáti o trestu smrti 
 
SX X D 36 
FX 1810 
TX Hess, A.: Exercitationum linquae graecae T. I. 
 
SX X D 37 
FX 1824 



TX Wagenknecht, J. I.: Výklady nábožensko filosofické. 
 
SX X D 38 
FX 19. st. 
TX Oratio Ad Religiosam Schol. P. juventutem 
SX – X D 38 

TX – Oratio || Ad religiosam Scholarum Piarum juventutem, ut studia alacriter capessat. 

FX – 19x24 cm. 

(XIX. st.), ff. 4 

PX – F. 4b je pr. Inc.: „Cum oěs singulari quadam atq prœcipua laude digni sint …“ Expl.: „… vitam honorifiče 

et feličiter traducetis.“ Razítko:“ Ernest Miebes.“ 

 
SX X D 39 
FX 1832 
TX De viasc praestantia artis Poëticae. 
SX – X D 39 

TX – De vi ac praestantia artis || Poëticae. || Poëma heroicum. || Declamatum in || C.R. Gymnasio Richnovii || 

sub. || Rev. Prof. Caesario Leister. || 1832. (Cecinit Josephus Paschma …). 

FX – 19x23,5 cm. 

Rychnov 1832, ff. 4 

PX – Viz: De vi (X D 39). 

 
SX X D 40 Ausgeschieden Praes. Z. 2062/42 
FX 1855 
TX Liber Suffragiorum... 
SX – X D 40 

TX – Liber || Suffragiotum || ab anno 1855 

1855, ff. 128 

FX – 19x24 cm. 

PX – Inc.: "N47. || C.S. pro [..] P. Aiihardi Luksiche a S. Ioanne," 

PX – Expl. "... ultimum || honorem exhibuit. R.I.P." 

SX – X D 40 

TX – Liber || Suffragiorum || ab anno 1855. 

FX – 19x24 cm. 

ff. 128 

PX – Obálkový titul. [= Necrologium], mnoho písařů. 

PX - Viz: Liber (X D 40). 

 
SX X D 41 
FX 1826 
TX Dankgefuehke Dem... (...) C. Wrana... 
 
SX X D 42 
FX 1830 
TX Sepessi, J.: Kratičká hystorie... 
SX – X D 42 

TX - Náboženstwa ||a gegich Običege (!) etc. 

FX – 19x24 cm. 

(kolem 1830), ff. 65 

PX – (Taxo)[viae], (12. I.) 

PX – Viz.: Seiler, Georg Friedr[ich] (X D 42) Přídavek. 



Seiler, Georg Friedrich: Kratičká hystorye zgeweného Náboženstwj zwlásstě 
k obecnému Užjwánj pro takowý Křesťanů, kterj negsau Teologowé od D. Gjřj. Frydr: 
Seidler wydana, a skrze Jana Sepessi u Cyrkwi Ew, Tissowské, menssj Skoly Učitele 
přetluumačená [přípisek:] a přepsaná skrze Samuele Kotúby Roku 1830. w Tissowu. 
[Na konci rukopisu:G Finem dedi Taxaviae anno 1831 d. 20. August K. K. 
Rkp., pap., Tišov 1830/31, II + 210 + [IV] (str. II, [IV] je pr.) str., 19 x 24 cm, 2 r., ps. 
zběžně, čitelně.  
Finem dedi Taxoviae Anno 1831 d 20 augustu K. K. 
Přídavek: Náboženstwa a gegjch Običege etc Rkp. pap. (Taxoviae) 12. I. [kolem r. 
1830], 65 ll (l. 65b pr.), 19 x 24 cm, 1 r., ps. zběžně, tužkou linkov., t. Inc.: „I Kapitola 
neb článek“ x Expl.: „Známosti ??? byli, FIn- 12 Jan Taxo“ 
10 ll dalších přípisků různým písmema s pozn. 
 
SX X D 43 
FX 1824/5 
TX Koczman, J. P.: Agenda... 
 
SX X D 44 
FX 19. st. 
TX Becker, J.: Noch ein Wort... 
 
SX X D 45 LA 
FX 1924 
TX Heyduk, Ad.: Slovensku 
 
SX X D 46 
FX 1838 
TX Kancionál 
 
SX X D 47 
FX 1586 
TX Camp: Reformatio. 
 
SX X D 48 
FX 1819-25 
TX Sammlung Einiger Lieblingsgedichte u. Auszüge aus verschiedenen Dichtern und 

Schriftstellern. 

4a Poesie. Mich hält kein Land x 98a Souvenirs de Teplicz du 9 au 15 a out et 16 au 18 

septembre 1825. Recu des Sternberg a Smczno le 23 septembre a leur retour de Teplicz. 

Rkp. ; pap.; ll. 101, 1819-25 ; 18x22,5 cm ; kurs. ; t. Básně a exerpta ze spisů oblíbených 

autorů doby obrozenecké, nmeckých, francouzských a anglických, psány jsou v letech 

1819/25 převážně na clam-martinickém zámku ve Smečně, částečně také v Praze. Připojeny 

jsou 4 soudobé barevné rytiny lázní Teplice, provedené v Drážďanech u C. A. Begera s 

německofrancouzskými nápisy . Rukopis výrazně bohemikální pochází z někdejší martinické 

knihovny zámku ve Smečně. 

PX Koupí v ant. Kniha A4 v Praze I, Karlova 2, 5. III. 1954 
3484/54 

 
SX X D 49 
FX 1726/27 



TX Disputationes in Aristotelis Logicam 
PX Koupí v ant. Kniha A4 v Praze I, Karlova 2, 30. 1. 1956 
X D 49 

(Disputationes in Aristotelis Logicam.) 

 1.Fol.3a-54b. Praeludium Aristotelicum. In brevi terminorum Philosophicorum explitatione 

consistens. Conscriptum Olomoucii Anno Millesimo Septingentesimo Vigesimo 6to Sub 

Reverendo, eximio ac doctissimo Profesore, Patre Francisco Oppersdorff a Mathia Moriz, 

philosophiae rationalis Auditori. Die 5ta Novembris. 4a Proemium. Ut homo a beato in 
hoc x 54b current in hoc signo vinces. 
 2.F.55a-132a Philosophiae Peripateticae Pars prima seu Disputationes in Universam 

Aristotelis Logicam. 56a Proemium. Promissis illis, quae ad bonam x 132b in nos 
derivanda firma specie exspectantes. 
 3.F.133a-289a Pars IIda Porphirij Isagoge Seu Introductio ad Logicam Aristotelis. 133b 
Isagoge…branam Christi dulentissimum x 289a Britanorum hospitalitas, 
Normandorum Communio. 
Rkp.; pap.; ff.303; 1726/7; 16 x 19,8 cm; kurs.; nev. Přednášky prof. Františka 

Oppesdorffa na filosofické fakultě univer-zity v Olomouci, zapisované posluchačem Matějem 

Morizem v r.1726/27. Na fol.1a-2a německý přípis o manželství podle talmudu. Za vlastními 

přednáškami na fol.289b-290b Conclusiones Logicae pro examine, fol.291b-294b Notata 

et Varia, fol.296a-303a Varii distinctionum termini ad distinguendum aptissimi. 

Porphyrius 

Pars IIda. Porphirij Isagoge Seu Introductio ad Logicam Aristotelis, rkp., 1726/27 

: Disputationes 
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SX X D 50 
FX 1728/29 
TX Disputationes in libros Aristotelis. 
PX Koupí v ant. Kniha A4 v Praze I, Karlova 2, 30. I. 1956 
X D 50 

Disputationes in libros Aristotelis. 

 1.F.1A-5a Disputatio I. 1a ...omnes illo(rum) dura(ti)o(n)es saltem aequivalenter x 5a 
pulchrum coelum, sed n(on) prole. 

 2.F.5a-16b Disputatio Iida. Decalis. 5b Hac disputatione in…primo simplicitas x 16b 
emendari sit. Disputatio 3tia de primo (pro)motore. 

 3.F.16b-34a Disputatio III. De Primo Promotore. 16b Deum dari n(on) solum nos fides x 
34a in duos Ar(istote)lis de ortu et interitu. 
 4.F.34a-99b Disputatio Iida. In Duos Libros Aristotelis. De ortu et interitu. 34a Agit his 
libris ar(ticu)lus de genera(ti)o(n)e x 99b primum an existantia distinguatur ab 
essentia. 
 5.F.99b-104b Disputatio ultima in Libros Metaphisicorum de essentia et existentia et 

substitentia. 99b Quaestio prima de essentia et existentia x 104 b In honorem Sancti 
Alaysi Gonzagae. 
 6.F.110a-177a Tractatus in III libros de anima. Conscripta Olomutij Anno 1729. Sub 

Reverendo ac doctissimo Patre Francisco Oppersdorff a Matthia Moriz etc. F.111a 
Disputatio Ima, De Anima secundum se et ejus Proprietatibus x 177a sunt insinuata. 
Finis-animos... 
 7.F.177b-190a Meteorologia curiosa in IIII libros Aristotelis. F177b Metereologicorum. 
Quamvis li maleorum x 190a fert studii requiem, laureus iste locus. 



 8.F.191a-207b Philosophia Moralis...Tradita Olomutii Anno Millesimo Septin-gentesimo 

vigesimo octavo vergente in annum vigesimum nomum a Reverendo Patre Joanne 

Sachratka,A.A.L.L.et Philosophiae Moralis doctore in alma Caesarea regia ac episcopali 

universitate regio publico ac ordinario. Scripta a Mathia Moritz, Metaphysicae, Ethicaeve 

auditori. F.192a Proemium. Amoliedus est error x 207b Exprimat christianus cuncta 
referendo. 
Rkp.; pap.; ff.208; 1728/1729; 16 x 19,8 cm; kurs.; nev.  Přednášky na filosofické fakultě 

univerzity v Olomouci, zapi-sované posluchačem Matějem Moritzem koncem r.1728 a 

průběhem r.1729. Moritz psal někdy na okraji data, kdy se příslušná přednáška konala, 
s různými poznámkami. Z I. disputace zůstalo jen torso, začátek chybí. Také původní 
vazba se nedochovala. 
Koupí v ant. Kniha A 4, Karlova 2, 30. ledna 1956. 
688/56 
 

 
X 2716 
SX X E 1 (1 J 5, 355) 
FX ok. 1432. ll. 339. 14.5 x 21.5 cm, vaz. pův se sponami. 
TX Latinsko-německý sborník gramatický. 
VX 1-80'. Výklad spisu Equivoca Jana z Garlandie. Omni recommendacione ... A 
nomen signatur x quod non est fallacia. 
VX 82-118. Výklad díla Composita verborum téhož spisovatele. Secundum 
philosophum 1° phis ... A si preponas x inde solutor et solutarius. 
VX 118'-23'. Rejstřík a lat.-německý slovníček. Et sic est finis huius operis a. d. 1432 
in die Crispini et Cipriani. 
VX 124-338'. Latinsko-německý slovník. Autentici vid. Hugwicio x (zoticus) mit den 
zenden zwe. Srv. J. Petters v Anzeiger f. Kunde der dt. Vorzeit N. F. III. 1855, 32. 
VX 339. Lat. veršíky gramatické a počtářské. 
PX Na přídeštích perg. zlomky lat. spisů gramatických z XIII-XIV. stol. s něm. 
poznámkami. Dar Vojt. Nejedlého 26. XI. 1835. 
 
X 2717 
SX X E 2 
FX XVI. ll. 154. 17 x 22.5 cm, vaz. pův. 
TX Latinské výklady Aristotelových knih filosofických. 
VX 1-89'. Výklad knihy Aristotelis logica. Porphyrius, Tyri ... natus x non sunt vera. 
Finis interpretacionis. 
VX 90-154. Výklad jeho libri demonstrationum. Analytica scientia x (lib. II. c. 8) sic 
Aristotelem interpretandum censeo. 
PX Vazbou perg. list lat. misálu z XIV.-XV. stol. Z Pálffyových. 
 
X 2718 
SX X E 3 (1 H 11, 342) 
FX 1445./55. ll. 207. 15.5 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník filosofických výkladů. 
VX 1-11. (Richardi Billingham de propositionibus). Začátek vytržen x responsio est 
sustinenda. Et sic est finis tractatuli Biligam ... a. d. 1445 ... f. II. ante nativ. b. 
Virginis. Z části s meziřádkovým výkladem. 
VX 12-46'. (Výklad spisu) liber Aristotelis quinque universalium. Cum sit necessarium 
x konec vytržen. Na l. 34: explicit primus tractatus veteris artis per manus cuiusdam 



Venceslai de Praga, protunc studens Pragensis, a. d. 1445 sabb. die ante festum s. 
Spiritus in Nova domo. 
VX 47-68. Výklad spisu Aristotelova periermenias. Primum oportet constituere x 
inesse contraria. Explicit pyermenias cuiusdam Wenceslai a. d. 1445 sabb. ante 
festum s. Marci. 
VX 68'-83'. Autor sex principiorum (Gilbertus Poretanus) s výkladem. Forma est 
composicioni x ut ignis. Explicit -. 
VX 84-97. (Boetiův) Liber divisionum s výkladem. Quam magnos x expressimus. 
Explicit - 1455. 
VX 98-188. Liber priorum analeticorum Aristotelis s výkladem. Primum oportet dicere 
x unum unius signum. Explicit. - per manus Johannis de Porzecz a. d. 1447. 
VX 188'-207. Výklad Aristotelova spisu de magistrali et principali divisione. Omnis 
doctrina x neukončeno. 
PX Vevázán perg. zlomek lat. z XIV. stol. Z Rokycanských. 
Brodský, s. 90 
SX – X E 3 

TX – Liber diuinationum 

1455 

PX - *[ost]de Bili[gaui] tract. 3. 
SX – X E 3 

TX – de Porzecz Johan. 

PX – Vide: Aristotelis Liber priorum analecticorum. Vide: Biligani tract. 

 
X 2719 
SX X E 4 (1 H 14, 345) 
FX 1457. ll. 285. 15.5 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Latinský sborník výkladů filosofických. 
VX 1-19. Tractatulus de esse est essencia Thome de Aquino. Quoniam parvus error 
x substancie inesse. Explicit -. 
VX 20-36. (Edicio Parisiensis de universalibus). Desiderabilius est x deus sublimis et 
benedictus amen. 
VX 37-81. Výklad Porfyriova spisu. Circa inicium libri predicabilium Porphirii queritur x 
secundum rem. 
VX 81'-116. Výklad Aristotelova spisu liber predicamentorum. Circa inicium libri 
Aristotelis movetur primo x repugnanciam inter se. 
VX 116-26'. Výklad spisu Gilbertova. Circa inicium libri sex principiorum Gilberti 
Porethani x in causa propinqua. 
VX 127-31. Výklad spisu Boetiova. Circa inicium libri divisionum Bohecii x alius 
cecus. 
VX 131-54'. Výklad spisu Aristotelova. In principio libri periermenias x ad probandam 
conclusionem. Et hec ... de toto libro veteris logice. 
VX 155-87'. Výklad knihy Aristotelovy. Circa inicium primi libri priorum x patet solucio 
ex dictis. Finitus in vig. Simonis et Jude a. d. 1457 in colegio domus nacionis 
Bohemorum. 
VX 192-236. Výklad Aristotela. Circa inicium libri posteriorum x principia et 
principiata. F. III. in octava omnium ss. 
VX 236'-58. Výklad Aristotela. Circa inicium primi libri elencorum x ista solucione. 
VX 259-85'. Výklad Aristotela. Ciorca inicium primi libri thopicorum x permixta 
posicione. In die Remigii f. II. 
PX Na přídeští gramatické lat. veršíky. Přepis, jak se zdá, kodexu koleje Rečkovy z r. 
1456 (Truhlář II, 1999). Z Rokycanských. 



PX f. 1-6 Vlastní traktát T. Akvinského, F. 7-19 Questiones k traktátu de esse et essedencia, 

totéž srv. Archiv Metropol. kapituly - Truhlář II str. 222-223 Nr. 1280 sign. LXXXVII, fol. 

253b-262b. 
Brodský, s. 91 
SX – X E 4 

TX – Porphyrii Predicabilia. Totus liber veteris Logicae. 

PX – Vide: Thomae Tractatulus de esse. 2. 

 
X 2720 
SX X E 5 (1 H 15, 346) 
FX 1459-62. ll. 328. 15.5 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Latinský sborník výkladů knih Aristotelových. 
VX 1-117. Circa I. librum phisicorum x laus et gloria ... Finis f. III. ante Benedicti a. d. 
etc. (14) 59. 
VX 118-69'. Questiones I. libri de celo et mundo. Et primo queritur x in conclusione 
responsiva. F. V. post pascha a. d. (14) 62. 
VX 169'-201. Circa inicium I. libri de generacione et corruptione x sub eadem 
qualitate. A. etc. 62. 
VX 201'-33. Primi libri metherorum circa inicium x centrum ipsius mundi. 
VX 234-95'. Aput I. librum de anima queritur x sensum gustus. 
VX 296-328. In principio parvorum naturalium x (de longitudine et brevitate vite) 
solvuntur ex dictis. 
PX Na l. 328: iste liber donatus est monasterio Rokyczanensi canonicis regularibus 
ord. s. Augustini per M. Joannem, archidiaconum Plznensem, a. 1506. Na přídeští 
lat. veršíky o círk. učitelích, vevázán perg. zlomek lat. brevíře. Z Rokycanských. 
Brodský, s. 92 
 
X 2721 
SX X E 6 
FX 1462/9. ll. 280. 15 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Latinský sborník beletristický. 
VX I. 1-30'. (Pseudocallisthenis) historia Alexandri Magni. Sapientissimi namque 
Egipcii x mirabilis Allexander. Explicit - f. IV. post festum Margarethe v Stodole u 
Protivinie a. d. 1462. 
VX II. 31-136'. Guido de Columpna Mesanensi. Historia destruccionis Troie. Licet 
cotidie x prime indictionis feliciter. 
VX 136'-8'. Dodatek a necelý rejstřík. 
VX I. 140-6'. Historia de quodam milite Rudolpho sub tipo mulieris fallentis instanter 
virum suum. Erat olym in Franconie partibus x dimicare. 
VX 147-50'. Povídka o sv. Albanovi. Erat olym in partibus aquilonis x efficiamur 
heredes per dominum. 
VX 152-62. Pamphilus (Maurilianus) de amore (carmen). Vulneror et clausum x este 
mei memores. 
VX 163-211'. (Gualteri Burlaei) de vita et moribus philosophorum tractaturus x 
Patricii, de quo benedictus sit ... 
VX 212-52. Historia regis Dolopatos, que intitulatur Lucinius de optimo stilo rethorice, 
f. III. in die Urbani per Johannem de Protivín. 
VX 252'-8'. Epistola seu historiolla, quam misit prebiter Johannes, rex Indorum, 
Michaeli Romanorum imperatori. Presbiter Johannes x pronunciabat. O spisku 
Zarncke, Abhandlungen d. sächs. Gesellschaft d. Wissenschaften, Phil.-hist. Classe, 
VII, 1879. 



VX 259-65. Historia de vita cuiusdam ducis et filii ipsius (z vypravování bamberského 
biskupa v Clugny). Cum agredior x quod verum est, erit. 
VX 265'-75'. Boccacii fabula de Tancredo ... eiusque filia Sigismunda ..., per 
Leonhardum Aretinum translata. Est ad Italie latus x pariter fecit. 1469. Srov. A. 
Truhlář v ČČM. 1891, 430 a. d. 
VX III. 276-80'. Lat. výpisky theologické a mravoučné z XVI. stol. 
PX Na předsázce: nob. dominus Christophorus Pessik a Komarov donavit Paulo 
Camillo, parocho Bezdiedicensi (III), na l. 1: parochiae Crumloviensis (XVII. st.). 
Brodský, s. 93 
SX – X E 6 

TX – Variae narrationes. 

ff. 138a-278b 

PX – Allig. ad: Historia Alexandri Magni. Saec. XV., ff. 30. 

 
SX X E 7 
TX Manuscriptum Turcicum. [Kur'an] 
 
X 2722 
SX X E 8 
FX 1563/4. ll. 225. 16 x 22 cm, váz. 
TX Latinské přednášky Vikt. Strigela a dialektice na universitě lipské 1563/4. 
PX Autorství plyne z l. 110, od l. 192 liber II. dialectiae, de propositionibus. O 
spisovateli G. Kawerau v Hauckově Realencyklopädie XIX3, 97 a d. 
 
X 2723 
SX X E 9 
FX 1803. str. 27. 16.5 x 21 cm, váz. 
TX Brandes. Ariadne auf Naxos is Duodrama. 
PX Musik von Georg Benda. Censura celovecká povolila 24. květ. 1803. 
 
X 2724 
SX X E 10 
FX 1540. ll. 119. 16.5 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Joachim Camerarius. - Έκλογή καί οίοναπάνθισμα διαφορων έπιστολων - 
Delectae quaedam graecae epistolae, in academia Tubingensi elaboratae a. ch. 
1540. 
PX Vazbou perg. list lat. spisu theol. Z Pálffyových. 
 
X 2725 
SX X E 11 (4 D 22) 
FX XVI. ll. 156. 16.5 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Humanistická rhetorika. 
PX O čtvrtém druhu dopisů podle Cicerona. 
 
X 2726 
SX X E 12 (4 G 28) 
FX pol. XVIII. ll. 43. 17 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Latinské přednášky o dialektice. 
PX Autor, pražský jesuitský, tuším profesor, píše je na rub cvičení z let 1736-8 (l. 21, 
2, 38). Dar A. Jungmanna 12. II. 1831. 



 
X 2727 
SX X E 13 
FX 1840. ll. 13. 17.5 x 21.5 cm, seš. 
TX Ludw. Ritter von Adelshofen. Eilf Gedichte. 
PX Dar autorův 1840 (K 5/166). 
 
X 2728 
SX X E 14 
FX XVII. ll. 127. 16 x 21.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník milostných básní německých. 
VX Mezi nimi na l. 1-8' Fundamenta linguae gallicae, 10-15 Descriptio civitatum: 
Nurmbergensis, Strassburg, Speir, Francfort, Colonia, Amsterdam, La Hay, Paris, 28-
30' Descriptio itineris ex Bohemia ad Galliam. 68/9' frc. dopisy slečně jakési, 85-6 
česká báseň milostná, 116-27 básně francouzské, asi pozdější. 
 
X 2729 
SX X E 15 
FX XVI. ll. 303. 17 x 21 cm, váz. 
TX Joannis Sturmii Partitionum dialecticarum ll. IV. 
PX Přednášky proslulého strassburského reformátora školství. Konec chybí. - Z 
Pálffyových. 
 
X 2730 
SX X E 16 
FX XVI.2 ll. 13, 25. 15.5 x 20.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník filosofický. 
VX 1-13'. De distinctione universae artis disserendi deque partium ordine brevis 
admonitio. 
VX ll. 28. Tisk: Nic. Grouchii Rhotomagensis Praeceptiones dialecticae. Lutetiae 
Parisiorum 1555. 
VX 1-25. Jacobus Martinus. Dialogus de inveniendi et disponendi argumenti ratione. 
VX Str. 115. Tisk: Jac. Scheghii. Schorndorfensis Hyperaspistes responsiones ad 
quatuor eptistolas Petri Rami contra se aeditas. Tubingae 1570. 
PX Vazbou perg. zlomek lat. pasionálu z XIV. stol. Z Pálffyových. 
SX – X E 16 

TX – Martini, Jac.: Annotationes per ipsum dictatae. Dialogus de inveniendi et disponendi 

argumenti vatiocinatione I. II. 

ff. 25 

PX – Allig. ad: De distinctione universae artis disserendi. Ms. č. 2. 

 
X 2731 
SX X E 17 
FX XVIII.2 ll. 102. 12.5 x 19.5 cm, váz. 
TX Přepis pražského tisku: Ant. Steinhaveri Vado mori sive via omnis carnis morte 
duce mortalibus in processione mortuorum monstrata z r. 1733. 
PX Dar J. V. Jirsíka, tehdy roudnického kaplana, 30. V. 1825. 
 
SX X E 18 
TX Mula Mustafa: Breviarium historiae religionis muhamedan. 



 
X 2732 
SX X E 19 
FX 1851. ll. 4. 13 x 21 cm, seš. 
TX P. J. Šafařík. Seznam map a atlantů. 
SX – X E 19 

TX – Tabulae geographicae. 1851. 

ff. 4 

PX – Seznam atlntův  map. 

PX – Ff. 4, vložen 1lístek a 1 psaní Weigla z Lipska. 

 
X 2733 
SX X E 20 
FX pol. XIX. ll. 8, 6. 12.5 x 20.5 cm. 
TX Lat. překlad Platonova dialogu Axiochus a Demosthenovy řeči za Megalopolany. 
PX Z pozůstalosti P. J. Šafaříka jako č. předešlé; druhý spis psán jeho rukou. 
 
SX X E 21 
TX Arabisches Manuscript. (Kur'án) 
 
X 2734 
SX X E 22 
FX ok. 1835. ll. 4. 16.5 x 21 cm. 
TX A. J. Vrťátko. Uiber die Weckung des Ehrgefühls. 
PX Řeč mladoboleslavského sextána. 
 
X 2735 
SX X E 23 
FX XIX.2 ll. 28. 17 x 21 cm. 
TX Rozepsané úlohy z veselohry Die Hochzeitsreise. 
 
X 2736 
SX X E 24 
FX XIX.1 ll. 32. 17 x 21 cm. 
TX Rössleriana. 
PX Německé aforismy Ed. Rösslera. Dar prof. Jar. Vlacha. 20. XI. 1885. 
 
X 2737 
SX X E 25 
FX XIX.1 str. 23/234. 14 x 21 cm. 
TX Německé výpisky básní a anekdot. 
 
X 2738 
SX X E 26 
FX ok. 1800. ll. 31. 18.5 x 21 cm. 
TX (F. Hak). Bücher, welche ich theils in Prag, theils auf dem Lande gelesen. 
PX Srv. ruk. X F 22. 
 
X 2739 
SX X E 27 



FX XIX.1 ll. 3. 12 x 19 cm, seš. 
TX Bitte um Unterstützung an S. Ecx. Franz Gr. Klebelsberg. 
PX Zlomek básně. 
 
X 2740 
SX X E 28 
FX XVIII/XIX. ll. 6. 17.5 x 21 cm, seš. 
TX Matthias Jawurek S. J. Jephte. 
PX Elegia. Autograf. Dar J. L. Zieglera. 
 
X 2741 
SX X E 29 
FX XVIII/XIX. ll. 15. 17.5 x 21 cm, seš. 
TX Matth. Jawurek S. J. Progimnasma cum ecloga. 
PX Vložena jeho ekloga Menalcas. Dar téhož. 
 
X 2742 
SX X E 30 
FX 1818. ll. 7. 18 x 21.5 cm, seš. 
TX Joh. Kollár. Vindiciae carminis primi Horatiani. 
PX Jenae 1818. Srv. J. Jakubec v Osvětě 1893, 777. 
 
X 2743 
SX X E 31 
FX XIX.2 ll. 191. 13.5 x 22 cm, váz. 
TX Výpisky z řecké poesie. 
 
X 2744 
SX X E 32 
FX ok. 1900. ll. 30. 16.5 x 21 cm, seš. 
TX Rud. Dvořák. Über tinuru des assyrisch-babylonischen. 
PX Dar autorův 1910. 
 
X 2745 
SX X E 33 
FX 1805. str. 62. 14 x 21.5 cm. 
TX Frid. Wilken. Institutiones ad fundamenta linguae persicae. Lipsiae 1805. 
PX Asi přednášky. 
 
X 2746 
SX X E 34 
FX poč. XIX. str. 88. 14 x 21 cm. 
TX Přepis cařihradského tisku: C. Vigieur, Grammaire turque, z r. 1779. 
PX Ruka táž. 
 
X 2747 
SX X E 35 
FX 1845. str. 24. 13 x 20 cm. 



TX J. E. Schneider. Přepis článku H. C. von Gabelentze, Die beyden Dialecte der 
Tscheremissischen Sprache z Lassenovy Zeitschrift zur Kunde des Morgenlandes 
IV, 1842. 
PX Prag 11. Aug. 1845. Výměnou 1910. 
 
SX X E 36 
FX 1822 
TX Backofen, Joh.: Anleitung zum Harfenpiel. 
 
SX X E 37 
FX 1789 
TX Volek, Frant.: Funebrale 1789 
 
SX X E 38 
FX XVIII 
TX Grundanweisung zum Clavierspielen. 
 
SX X E 39 
FX 2. pol. 19. st. 
TX Haymann Lewy: Komische Scene. 
SX – X E 39 

TX –Haymann Lewy. Komische Scene mit Gesang und Tanz in 1 Akt. 

2. pol. XIX. st., ff. 16 

 
SX X E 40 
FX 1722/3 
TX el-Birkavi: Imtihán al-adkijá. 
 
SX X E 41 LA 
 
SX X E 42 LA 
 
SX X E 43 LA 
SX – X E 43 

TX – Em. Chalupný: Sociologie citů dle Vilfreda Pareto. 

FX – 17x21 cm. 

(1924), ff. 99 

PX – Viz: Chalupný, E[manuel] (X E 43). 

 
SX X E 44 
FX 1842 
TX Cejnar, J.: Pamětnj Děgopys. 
 
SX X E 45 
FX s.a. 
TX Pařízek, A.: Viswštlovánj 2ho djlu... 
SX – X E 45 

TX – Wiswětlowánj (!) 2ho djlu z (!) přikladama (!) Od Pána Alexiusa Pařizka, Derectera (!) w cys. (!) kra. 

Prazky (!) škole Normalnj.  

FX – 18,5x23,5 cm. 

(Praha), ff. 62 



PX – Kurent. a stylis. písmem, ps. ne příliš umělým, čitelným písmem, ink. i tužkou linkov.,  f. 1b je pr.  Inc. f. 

2a: „O ∫∫kole. || Učitel. Me mile ditky, …“ Expl. f. 62b: „… a budete od || w∫∫ech lidj za mrawne držany. || 

Konec.“ 

 
SX X E 46 
FX s.a. 
TX Lieder, Konvolut 
SX – X E 46 

TX – Lieder ( Konvolut) 

ff. 22 

FX – 18,5x23,5 cm (největší) 

PX – Inc:"|| O! Freunde Die Stunde it nicht || mehr po f[erne]," 

PX – Expl.: " [Sagen + pagen. Water]! mich!" 

 
SX X E 47 
FX 19. st. 
TX Aufsaetze verschiedenen Inhalts 
 
SX X E 48 
FX 1696 
TX Joannes Fr. á S. Petro: Visitatio Generalis Apostol. 
 
SX X E 49 
FX s.a. 
TX Ressel, V. Z.: ??? [část tisk] 
Rkp., pap., s. l., s. a., 2 sv., 18 x 21,5 cm, 1 r., ps. rychlopisem, příp. tužkou a 
modrou t., p. pl. 
(Erste Ablheilung) Rünblinke. Str. VII + 198 + [VI] (str. I., II., III., VI., VII., VIII., [I.]-[VI.] 
je pr.). 
Inc.: „???“ 
Die Wissenschaft vom Geiste im Allgemeinen. Str. XVI + 927 + [I] (szr. I.-III., VIII., X, 
XI., XII., [I.] je pr.) 
Inc: Inhalt [podtrženo] x Expl.: „???“ 
 
SX X E 50 
FX 1870 
TX Reichel, F. K.: Liderbuch fir... Karl Reichel Muzikus IX. 1870 
Rkp., pap., 1870., str. 99 + [XII] str. 2. [VI, VII, VIII], pr., 16,5x23 cm, 1 r., psáno 
zběžně, čitelně dost, německy i česky, p. pl. 
Inc.: 1. ??? 
Expl.: „Za časů černich bankocetli. 76.“ 
Na přídeští a str. 2. přípisky, hlavně tužkou. 
 
SX X E 51 
FX 1862 
TX Reichel, F. K.: Český ... zpěvník. Zamilovane. Zvazek I. 1862. [Psáno část. 
tiskacími písmeny, ozdůbky.] 
Rkp., pap., 1862, str. 384 + ii, str. 44 dvakráte, str. 2. je pr., 15x23 cm, 1 r., psáno 
zběžně, kur. tituly lat., p. pl. 
Inc.: „Běch [!] člověka.“ 
Expl.: „???“ 



Na přídeští přípisky tužkou. 
 
SX X E 52 LA 
SX X E 53 LA 
SX X E 54 LA 
 
SX X E 55 
FX 1. pol. XIX. st. 
TX Žello, L.: O Rybrcolowy. I. Kapitola 
 
SX X E 56 
FX 1. pol. 19. st 
TX Žello, L. Nenie 
 
SX X E 57 
FX 1802 
TX Vavák, F. J.: Řeči a Spěwy Swadenj 
 
SX X E 58 
FX 1635/42 
TX Gerhardt, J.: Postilla 
To jest: Výkladové vysvětlující evangelia,... Tolikéž i některé pěkné Řeči Svatých 
Písem... Vedle spolu Vysvětlení i historie o Umučení a smrti našeho Pána Krista 
Ježíše, podle čtyř Evangelistův zaznamenání. Sepsaná někdy v německé řeči skrze 
Jana Gerhardta,... Nyní pak do  slovanského jazyku obrácená od kněze Danyele 
Sidoniusa Přerovského, na ten čas faráře na Trštienném u Liptově. [Star. Pravop., 
stylisov. Tisk. Písem.] Rkp., pap., Trstienné, [mezi r. 1635-1642], III + 360 ll., 16x20,5 
cm, 1 r., t. 
 
SX X E 59 
FX 1755 
TX Manuale Ad Usum P. J. N. Strzecka... 
SX - X E 59 

TX – Manuale || Ad  || Usum P. Joannis Nepo. || Strzecha Cruciceri cum rubea  || Stella 

Adminis. || Dablicensis. & || Hlaupetinsis || Serviens, et in se continens || Varias Attestationes, 

Consionationes, Re || versales, Epistolas, Testimonia, & Juramenta || Pro || Quotidiano Usu, 

Cujusq etiam Parochi, et Capellani Servientia. || Conscriptum Anno 1755 die 3. Febru.   

(Ďáblice?) 1755 -1768, ff. 54 

FX – 18x22 cm. 

PX – Ff. 54: ff. 1,2,3b,4,16b,53,54 jsou prázdná, 1 příl. vlož. Psáno zběžně, k., zdob. 

křižovnickou hvězdou. 

PX – Inc.: Attestatum Conversionis.   Expl.: Joan. Nepom(∫) Stržecha || Propo ... 

PX – Poslední strany jsou pozdější, přípisek z r. 1768. 

 
SX X E 60 
FX k. 19. st. 
TX Prášek, J. V.: Glossár staroperského jaz, 
SX – X E 60 

TX – (Glossár || staroperského jazyka nápisův A||chaimenovských. || Dr. Justin Václav Prášek). 

FX – 14,5x22,5 cm. 

(kon. XIX. st.), ff. I+93 



PX – Prázdná ff.: Ib, 1b, 2a, 5b, 6, 7a, 9, 11b, 12b, 15, 16a, 28b, 29b, 30b, 31a, 32, 34b, 36b, 37b, 38b, 39a, 46, 

49a, 53, 55b, 56a, 58, 60b, 62b, 63b, 66, 67, 68b, 69, 70b, 74, 76a, 78, 80, 80-84, 86, 87-93. Ps. čitelně, řídce. Na 

f. Ia index. I pr. str. místy tuž. značkov.  Inc. f. 1a: „[…] a, â“ Expl.: „Müller, Journal asiat. III. VIII. 343.“ 

 
SX X E 61 
FX k. 19. st. 
TX Prášek, J. V.: Glosár jaz. staromédského. 
SX – X E 61 

TX – (Glossár jazyka || staromédského. || Dr. Justin Václav Prášek). 

FX – 14,5x22,4 cm. 

(kon. XIX. st.), ff. II+91+(I) 

PX – Prázdná ff.: Ib, II, 1-4, 7b, 9-11, 14a, 16b, 17b, 18b, 19b, 20b, 21a, 25b, 28a, 29b, 30b, 31a, 32b, 33b, 34, 

39b, 41, 42a, 45b, 46b, 47b, 48a, 51, 52b, 53b, 54, 55b, 56a, 57b, 63a, 66, 68b, 69, 70b, 71b, 73, 74b, 80b, 86b, 

87a, 88a, 90, 91, (I). Psáno řídce, písmem velmi čitelným. Na f. Ia je index. Inc. f. 5a: „Hayinayira, Súsan, 

persky Aina … hyâ, gen., babyl. Aniri ||“ Expl.: „Norris J[ann]. Rey Asi. Soc. 1855.“  

 
SX X E 62 LA 
 
SX X E 63 LA 
 
SX X E 64 
FX 1843 
TX Šír, Frant.: Slovozpytné přirovnání. 
 
SX X E 65 
FX 1768 
TX Miller, M. A.: Posloupnost všech papežů. 
SX – X E 65 

TX – Miller, Marius Angelicus: Poslaupnost wssech Papežůw a Czysařzůw Ržímských. 

S pržiloženým Gegjch Simbolum neb Pržijslowjm Item: Rodu Wlasti, a gak který z njch 

dlauho Panowal. Od Welebneho Kněze Maria Angelica Millera, Ržádu Služebnjku P:M: … 

na Cžeskeg ptželožená gest od Gijržího Wawáka Letta Panie 1766. Zase pržepsaná y  

Rozmnožená oD FrantIsska WaVaka z MILCzICz. 

FX – 17x20 cm. 

Milčice 1768, ff. 30 

PX – Počátek f. 1a: Poslaupnost …  Konec f. 29b: Dewatenácté Stolitij po Narození Páně. 

Letha Papežowé Letha Cysařowé 

PX – Přív. č.1: Poslaupnost Knížat a Králuw: Cžeských Item tež: Biskupůw: Arczy Biskupůw 

& Administratoruw Prazských. – Apendix: Tuto se Gesstie Pokládá: Poslaupnost Biskupůw: 

Olomauczských: Litomysslských: tež Lithomierzyckých a Králo Hradeckých. Wybráno a 

sepsáno w Milczicých od F.J.W. RokV nastáWagICIho MIesICe LeDna.  

FX – 17x20 cm. 

Milčice 1768, ff. 45-89 

PX – Poč.: f. 45a: Poslaupnost …  Konec: f. 89a: W Milcizých neyní to k plesani zagiste. 

 
SX X E 66 
FX XIX. st. 
TX Mullock, D. M.: John Halifax. 
SX - X E 66 

TX – Dinah-Maria Mullock, provdaná Craik, anglická spisovatelka. 

PX - :Craik, Dinah-Maria  MSS: X E 66. 

 



SX X E 67 
FX 1882 
TX Procházka, Fr.: Zpomínky na Bosnu. Fr. Procházka, myslivec u 13 praporu 4. 
setniny. 
Rukopis, papír, Priedor, květen 1882, L1 23-31, 12 : 20 cm, Dvojí čitelný rukopis, 
prvních 23 ll (psal F. Procházka) je psáno primitivné s chybami a opravami, dalších 
31 vypsanou rukou a slohově dokonaleji. 8°. Paginováno. 
Počátek L 1b: Turecký Mlýn ná Potoku! 
Konec L 31a: Před myslivci má Bosňák zvláštní respekt, přezdívaj nám, Zelení 
Generálové 
 
SX X E 68 
FX XIX. st. 
TX Ezop, Opis tří stránek prvotisku Strahovského. 
 
SX X E 69 LA 
FX 1895-6 
TX Tolstoj, A. K.: Dramatická trilogie. Přel. Fr. Krsek 
 
SX X E 70 LA 
FX ca 1900 
TX Tennyson, A.: Vybrané básně. Přel. Fr. Krsek 
 
SX X E 71 
FX 1857 
TX Čapek, Josef: Deutsche Sprachlehre. 
 
SX X E 72 
FX XVII 
TX Roca, Vicentius, Explicationes in Univ. Logicam Aristotelis 
4a Questiones proemiales in universam Log[ic]am Ar[istotel]is x 506a animadvertat singulas, 

q[ui] es[t] et cui p[er]currat. 

Rkp.; pap.; ll. 510; XVII; 16,5 x 22,5 cm; pův. perg. Název rukopisu uměle utvořen 

s převzetím části názvu předmluvy. Na fol. 1a latinské zkoušky péra, na fol. 2a Seňor don 

Joan mirequeele soy estade nuy amio a delší přípis latinský. Fol. 3a titul Auctore Vincentio 

Roca, Liberalium artium magistro. Pod tím rozmazaný přípis Vincentius Ros [sic!] a dále Ex 

donatione [?] Conventus S[anc]ti Aug[usti]ni Aquipendii. Ad Usum F[rat]ris Anheli Palatij ab 

Aquipendio et f[rat]ris Ludovici Palatij ord[in]is Er[emitarum] S[anc]ti Augustini, eius 

germani f[rat]ris. Pod tím razítko s nečitelným textem, uprostřed něhož postava biskupa, snad 

sv. Augustina. Perokresbou provedeny ozdobné iniciálky. Původní foliace od 4-tého listu 

dvakráte chybná, po fol. 179 následuje hned fol. 190 a po fol. 475 fol. 477. 

Dar papíren ve Štětí dne 4. září 1954. 

6837-54 

 
SX X E 73 
FX XIX1 
TX Kotzebuc, August: Kaspar der Thorringer 
X E 73 

Kotzebue, August von : Kaspar der Thorringer. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen von 

Kotzebue. 1803.Johann Jan. Wildner. 



ll.99; XIX/1; přepis jedné z her Augusta von Kotzebue. 

Kaspar der Thorringer. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen von Kotzebue. 1803. Johann Jan. 

Wildner. 

2a Persohnen Kapsar der Thorringer Wilhelm, sein Bruder x 99a in dem höchsten 

Schutthaufen auf. Alles ab. 

Rkp.; pap.; ll.99; XIX1; 15,3 x 22,2 cm; kurs.; t. Přepis jedné z her pověstného Augusta von 

Kotzebue, jehož díla byla s oblibou v době obrozenecké překládána do češtiny. Přepis 

ukončen pérokresbou hradu. Na obalu J. Wildner mp. Na přídeští rukopisu vyškrabané 

exlibris. Na hřbetě přilepen štítek s názvem hry Kasper der Thorringer. 

Koupí od Ant. Kodyma v Praze II, Sokolská 16, dne 16. prosince 1954. 

9253/54 

 
SX X E 74 
FX 1760 
TX Concentus Amoriset Pietatis 
X E 74 

Concentus Amoris et Pietatis non Strepere vocum Sono, sed Ardentissimo Cordium Affectu 

sub Festivum Diei Nominis recursum R.P.Matt.Sextetter Collegii S.J.Moderatoris 

Faventissimi Conceprus ac oblatus ab Infimo et devinctissimo Musarum Filiorumque choro 

anno (1760). 

1760; ff.28; rok vzniku rukopisu vyjádřen v kryptogramu na titulním liszě a při ukončení. 

3a Tityr. O!mihi balantem bona Numina x 28a pariter perge favere Choris. 
Rkp.; pap.; 1760; ff.28; 21,5 x 17 cm; kapit., kurz.; t. Titulní a konečný list provedeny 
perokresbou. Na f.2a Syllabus Consonantiu(m) Instrumentor(um). Rok vzniku 
rukopisu vyjádřen v kryptogramu na titulním listě a při ukončení. Podle sdělení 
hudebního oddělnení NM rukopis pochází z knihovny některého kláštera.  
Darem hudebního oddělení NM 2.11.1964.  
Podle dodatečného zjištění P. Matthias Sexstetter, psaný též Sechstätter, člen 
jesuitského řádu, pocházel z klatovské rodiny. Srovn. Vančura, Dějiny někd. král. 
města Klatov II 2, str. 1103. 
10915/64 
 
SX X E 75 
FX 19.-20. st 
TX Phaedri Augusti Liberti Fabularurum 
Phaedri Augusti liberti Fabularum Aesopiar(um) Libri V. Ad optimorum librorum fidem 

accurate editi. 

Pap., XIX. – XX. stol., 67 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 16,5 cm, vazba lepenková, 

potažená mramorovaným papírem, hřbet a rohy zpevněny černým plátnem, na hřbetě tlačené 

zlacené linky a ornamenty a nápis Phaedri Fabulae, žlutá ořízka 

Papír částečně poškozen prosakováním inkoustu. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva kaligrafická 

Bez výzdoby 

Obsah: bajky v pěti knihách, každá bajka zvlášť očíslována 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-2014/81 

 
SX X E 76 
FX 1829 



TX Zimmerman, J. H.: Johann von Nepomuk 
Johann von Nepomuk von Johann Nepomuk Zimmerman. Prag 1829. 

Pap., 1829 (datace na fol. 1a), 23 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 18 cm, zcela bez vazby. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy X E 77, X G 

77 a X H 38) modrou tužkou Ms. 392 a tužkou Langrova signatura III 11 L1 120. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: legenda o sv. Janu Nepomuckém 

Přír. č. II-4409/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X E 77 
FX 19. st. 
TX Grünberg und Nepomuk 
Grünberg und Nepomuk. 

Pap., 1. pol. XIX. stol., 58 ff (foliace nová), rozměry: 22 x 18 cm, zcela bez vazby. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy X E 76, X G 

77 a X H 38) modrou tužkou Ms. 392 a tužkou Langrova signatura III 11 L1 120. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: svatojanský kult v protikladu k husitství, na fol. 1a uveden obsah podrobně: 

I. Vorwort und Einleitung 

II. Beschreibung 

III. Geschichte 

1. Grünberg und Nepomuk 

2. des heiligen Adalbert 

3. des Žižka und der Hussiten 

Přír. č. II-4411/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X E 78 
FX 1524 
TX Nur oratione orata (???) 
Una oratione avota (?) allagloriossima vergini Santa Maria... 

Pap., 1524, 5 ff (foliace původní), rozměry: 20,5 x 14 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Rukopis je částečně poškozen vlhkostí, dokonce i plísní (nyní již odumřelou). 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 109, modrou tužkou Ms. 161. 

Italsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: mariánská modlitba 

Přír. č. II-4584/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

X E 78 
 

Italské modlitby 

1524, Itálie, pap., I + 5 ff. 20,5 x 14 cm, vazba mladší 



 

Filigrán: trojvrší v kruhu, z něhož vybíhá tyč tvořící zároveň střední drát osnovy. Piccard 

neuvádí žádný filigrán, který by se rozměrově shodoval (zejména pokud jde o vzdálenost 

drátů osnovy). Skladba: III (f. I + 5). Foliace soudobá. Psáno bez zrcadla, 18-21 řádek na 

stránce. V záhlaví jednotlivých stran vždy uvedeno „+ Ihesus Marie filius“. Prázdná folia: Iv, 

5v. Rukopis na horním okraji listů poškozen vlhkostí a plísní. Okraje prvních listů 

doplňovány papírem. Rukopis byl v roce 1984 restaurován v konzervační dílně KNM, kdy 

byla zhotovena i vazba. Záznam o restauraci v rukopise není. 

Písmo: Ir-5r, Alessandro de Fianeo Caemi (?), humanistica 1. poloviny 16. století. Nová 

celopapírová vazba ve škrobovém papíru, vpředu i vzadu jedna moderní předsádka. 

Na předním přídeští exlibris Knihovny Národního muzea v Praze s předtištěným textem 

Rukopisy a rukou doplněnou signaturou. Na f. 5v přírůstkové číslo KNM II-4584/83. 

Podle lístkového katalogu přírůstků KNM byl rukopis získán z Langerovy knihovny 

v Broumově. Před zhotovením nové vazby byl uložen v obálce, na níž byly zapsány signatury 

III ll Ll 109 a Ms. 161. 

 

Ir-5r: Orazioni 

Una oratione devota alla gloriossima vergine santa Maria. (1r) Madonna mia dolcissima santa 

Maria perpetue vergine delle vergine a madre della sonma beningnita e miserichordiosa ... x 

... prosperita inquesto mondo enelaltro, amen.  

 

Na f. Ir kromě rubriky uvedeno „La quale (?) copiam da una demano demano (?) Ginevra 

mia madre quo de 7 deluglio 1524“, na f. 5r na závěr „Questa oratione ocopiata Jo 

Alesandro de Fianeo (?) Caemi (?) quo de 7 de luglio 1524 da una demane demona 6 meure 

mia madre“. 

 

 
SX X E 79 
FX 1901-02 
TX Hostinský, O.: A??? 
Aesthetika. 

Pap., 1901 – 1902 (datace na str. 1), 28 pp (paginace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela 

bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského 

Přír. č. II-4655/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 80 
FX 1901-02 
TX Hostinský, O.: Princip ??? 
Princip formalistický. 

Pap., 1901 – 1902, 22 ff (foliace nová), 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové 

obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského 



Přír. č. II-4656/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 81 
FX 1905 
TX Hostinský, O.: Styly mezi ??? a hudbou 
Styky mezi básnictvím a hudbou. 

Pap., 1905 (datace na str. 1), 20 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského 

Přír. č. II-4657/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 82 
FX 1906-07 
TX Hostinský, O.: Esthetika hudby 
Esthetika hudby. 

Pap., 1906 – 1907, 35 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva (několik písařských rukou) 

Notace 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského 

Přír. č. II-4658/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 83 
FX 1906 
TX Hostinský, O.: Nauka o znacích hudebních 
Nauka o zvucích hudebních. 

Pap., 1906 (datace na fol. 1a a 5b), 12 ff (foliace nová), ff 6 – 12 prázdná, rozměry: 21 x 17 

cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského rukou J. Nováka (podpis na fol. 5b) 

Přír. č. II-4660/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 84 
FX 20. st. 
TX Hostinský, O.: Nauka o znacíh aesthetických 
Nauka o prvcích aesthetických. 

Pap., XX.1 stol., 18 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby. vloženo do 

papírové obálky. 

Česky 



Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského 

Přír. č. II-4661/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 85 
FX 20. st. 
TX Hostinský, O.: Estetika hudby 
Pap., XX.1 stol., 18 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Česky 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva 

Bez výzdoby – pouze geometrické náčrtky 

Obsah: opis přednášek z estetiky hudby prof. Hostinského 

Přír. č. II-4662/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 86 
FX 1906 
TX Hostinský, O.: Dějiny estetiky II. 
Dějiny estetiky II. 

Pap., 1906 (datace na fol. 12a), 20 ff (foliace nová), ff 13 – 20 prázdná, rozměry: 21 x 17 cm, 

zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského pořízený rukou Jarolava Nováka z Dobrušky. 

Vložen dopis (dvoulist, 17 x 10,5 cm) Jaroslava Nováka z Dobrušky, Křovická ul. č. 285 prof. 

Hostinskému s vysvětlením o pořízení opisu. 

Přír. č. XX 2861-39 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 87 
FX 1902-03 
TX Úvod do filosofie 
Úvod do filosofie. 

Pap., 1902 – 1903 (datace na str. 1 a 193), 196 pp (paginace původní), rozměry: 21 x 17 cm, 

zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Drtiny 

Přír. č. II-4652/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 88 
FX 1901-02 
TX Hostinský, O.: Přehled ??? umění 



Přehled jednotlivých umění s povšechnou jich charakteristikou a vytknutím nejhlavnějších 

zásad. 

Pap., 1901 – 1902, 64 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského 

Přír. č. II-4653/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 89 
FX 1902 
TX Hostinský, O.: Esthetika odborná 
Esthetika odborná. 

Pap., 1902 (datace na str. 1), 178 pp (paginace původní), str. 79 3x, rozměry: 21 x 17 cm, 

zcela bez vazby, vloženo do papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis přednášek prof. Hostinského 

Přír. č. II-4654/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 90 
FX 20. st. 
TX Drtina, F.: Filozofické přednášky 
Pap., XX.1 stol., 143 ff (foliace nová), rozměry: 21,5 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: opis filozofických přednášek, snad prof. Drtiny. První dvě složky (cca 4 ff) chybí. 

Přír. č. II-4664/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X E 91 
FX 20. st. 
TX ??? princezna 
X E 91/1 – 7 

Indická princezna 

Pap., XX.1 stol., 7 svazků, 9 + 4 + 8 + 8 + 4 + 4 + 6 ff, rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazeb, 

vloženo do papírových obálek. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva (několik písařských rukou) 

Bez výzdoby 

Obsah: divadelní hra rozepsaná podle jednotlivých postav; v každém svazku role jedné 

postavy připsaná přímo konkrétnímu herci (poznámky tužkou v rozích titulních listů) 

sv. 1 – Magda dcera Votlučkova – sl. Bilanská 

sv. 2 – Cenzi Zasypalova – pí Pečinková 



sv. 3 – Marie, choť Votlučkova – pí Ředitelova 

sv. 4 – Conte Manári – p. Votava 

sv. 5 – Žemlička – p. Urbánek 

sv. 6 – Válek – p. Kupka 

sv. 7 – Mareš, soudní vykonávatel – p. Ředitel 

Obsahově náeží do souboru i rukopis 1 E b5. 

Přír. č. 2530/40, II-4679/84, II-4680/84, II-4681/84, II-4682/84, II-4683/84, II-4684/84 

Ze staré zásoby 

 
X 2748 
SX X F 1 
FX 1580. ll. 81. 17 x 21 cm, váz. 
TX (M. Boschius). Joh. Sturmii Praecepta partitionum dialecticarum. (l. I. et II.). 
PX Descripta a. 1580 m. Sept. Na okraji výklad. Konec chybí. Další v ruk. X F 18. Z 
Pálffyových. 
 
X 2749 
SX X F 2 
FX XVI/XVII. ll. 130. 16 x 21 cm, váz. 
TX Jesuitské přednášky o Aristotelových spisech filosofických. 
PX Původu téhož. 
 
X 2750 
SX X F 3 
FX 1568. ll. 62. 16.5 x 20.5 cm, vaz. pův. 
TX Compendium dialecticae, dictatum a d. M. A. F. Vitebergae a. 1568. Nov. 12. 
PX Jiné znění v ruk. X H 5. Vazbou perg. zlomek lat. misálu z XIV-XV. st. 
 
X 2751 
SX X F 4 
FX 1770. ll. 6. 16.5 x 20 cm. 
TX Pastores ad Betlehem a. 1770 Reginae Hradecii in collegio S. J. exhibiti. 
PX Opera musica. Dar Jos. L. Zieglera. 
SX – X F 4 

TX – Pastores ad Betlehem..  

VX – Opera musica. 1770 Reginae Hradecii in collegio S.J. exhibiti. 

1770, ff. 6 

 
X 2752 
SX X F 5 
FX ok. 1636. ll. 208. 16.5 x 19.5 cm, váz. 
TX Filologické přednášky altdorfského profesora Fil. Carola. 
VX I. 1-33. Animadversiones in Q. Curtii de rebus gestis Alexandri M. ll. X. authore 
Phil. Carolo, exprofessore Aldorphino, privatim datae. Andr. Kramöst Ratisponensis 
1636 describsit Jenae. 
VX II. 34-165. Bibliotheca Romana sive insignium scriptorum classicorum et 
criticorum, quos habuit Latium, recensio a Ph- C-, exprof. Ald., priv. dictata. 
VX 166-208. P. S. N. D. B. Gustus philologiae sacrae, quo sacratissimae passionis 
dominicae historia ex ritibus antiquitatis illustratur, a Ph- C- prof. Ald. (z r. 1628). 
 
X 2753 



SX X F 6 
FX 1779. ll. 3. 18 x 21 cm, seš. 
TX Začátek operety Glükwünschende Berg Brüthe. 
PX Zu Ehren der hochgeb. Frl. Theresia, Freyin Janowsky von Janowitz, aufgeführt 
d. 15. Weinmonath 1779. 
 
X 2754 
SX X F 7 
FX XVI/XVII. ll. 246. 16 x 19.5 cm, pův. vaz. opr. 
TX Katolické Quaestiones philosophicae in universam Aristotelis logicam. 
PX Pátá část již nedopsána. Z knihovny Šporkovské. Dar V. Flajšhanse 10. X. 1900. 
 
X 2755 
SX X F 8 
FX poč. XIX. ll. 49. 13 x 20 cm, seš. 
TX Verschiedene Auszüge und Gedichte. 
 
X 2756 
SX X F 9 
FX 1579. ll. 248. 16 x 21 cm, vaz. pův. 
TX M. Burchhardi Harbarth. Explicatio quaestionum ethicarum (Aristotelis). 
VX Tradita Lipsiae ex praelectione privata M. B-H- decani. Auspicatus est libelli Joh. 
Thomae Freigii enarrationem 19. Oct. a. (15)79. 
PX Vazbou perg. zlomek lat. misálu XIV-XV. stol. Z Pálffyových. 
 
X 2757 
SX X F 10 (4 G 21, 909) 
FX XVII/XVIII. ll. 94. 15 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Vlašský formulář a zlomek mluvnice. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 2758 
SX X F 11 
FX 1846. str. 40. 17.5 x 21 cm. 
TX Deutsche Lieder. 
PX Gesammelt von Joh. Druchsa Stud. in Prag 1846. Dar jeho 30. V. 1846. 
 
X 2759 
SX X F 12 
FX 1588. ll. 233. 15.5 x 20 cm, vaz. pův. 
TX In universam naturalem philosophiam (Aristotelis) commentarius. Moguntiae 
exceptus a. 1588, 31 ano. 
 
X 2760 
SX X F 13 (4 G 35) 
FX 1725. str. 629. 16 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX Aug. Hingerle S. J. Philosophiae peripatheticae tractatus II. in VIII ll. Physicorum. 
VX Traditus ab ... A- H-, in universitate Viennensi professore, exceptus a Fr. Ph. J. L. 
comite a Strenberg, Phil. bacc. formato, a. 1725.Ze Šternberských. 
 



X 2761 
SX X F 14 (4 G 28, 921) 
FX 1695/6. ll. 352. 16 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX Quaestionum philosophicarum pars I. in universam Aristotelis logicam ad mentem 
eiusdem philosophi. 
PX Explanari coepta a. 1695 d. 5. Dec. x chartaceo sepulchro condita 28. Jun. 1696. 
Vazba jako ruk. X F 13. 
 
X 2762 
SX X F 15 (4 F 32) 
FX ok. 1620. ll. 218, str. 387. 16 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Pražské jesuitské výklady Aristotelovy logiky. 
VX I. Jesuitský výklad logiky. Na konci: Hic cursus seu cursus pars logica donata 
mihi est a r. P. Simeone Sridecio, in reliqua cursus parte meo professore ord., que 
eidem patri a suo discipulo ... relicta est. 
VX II. Commentarius r. P. Georgii Feri S. J. in universam Aristotelis logicam, a 
Georgio Adamo Borzita, l. barone de Martinitz, calamo receptus aera 1618 Christi. 
Na konci: Et eve interruptus est cursus noster .. a. Ch. 1618 23 Mai hora 10 ante 
meridiem ob haereticorum ferociam et saevitiam. 
PX Vazba z r. 1620. Z Březnických. 
SX – X F 15 

TX - de Martinicz G. Ad. Borzita l. B.  

PX - Vide: Teri Georg. Commentarius in univ. Aristotelis Logicam. 

 
X 2763 
SX X F 16 (4 G 20) 
FX 1761. sl. 646, ll. 46. 16 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Nic. Adauctus (Voigt). Collectio variorum carminum. E diversis poetis congessit 
suaque nonnulla adiecit ... Kirchbergae 1761. 
PX Razítko: Vinc. Christ. Rubesch, not. episc. (?), Decan. Haidae. Dar Rubeschův 
19. III. 1827. 
 
X 2764 
SX X F 17 
FX 1572/3, 79. str. 190, ll. 174. 
TX Sborník právnických přednášek strasburských Hubrechta van Giffen. 
VX 1-90. In librum I. de legibus Ciceronis commentarius D. Oberti Gyphanii, 
incoeptus Argentinae 25. Jun. 1572, absolutus 9. Aug. 
VX 91-189. In 1. II. Incoepta Argentinae 29. Jun. 1573. 
VX (190) 1-80. Ad tit. II. Pandectarum de origine iuris D. O- G- scholae coeptae a. 
1579 10. Mart. 
VX 81-174. Ad tit. XVII. Pandectarum de diversis regulis iuris antiqui scholae coeptae 
1579 12. Mai Argentorati. 
PX Na předsázce: sum Friderichi Georgii Lipsiensis a. 1600. Z Pálffyových. 
SX – X F 17 

TX – D. Oberti Griphanii schola.  

VX – 1.) Ad titulum secundum Pandectarum de origine iuris.  2.) In librum I. De legibus Ciceronis 

commentarius. 

SX – X F 17 

TX – Ad titulum secundum Pandectarum de origine iuris. D. Oberti Griphanii schola.  

1579, ff. 80 

PX – Ad titulum XVII Pandectarum; de diversis regulis iuris antiqui. Schola Oberti Griphanii. 



1579, ff. 94 

PX – Allig. ad: In librum I. De legibus Ciceronis commentarius. Argentin. 1572. 

 
X 2765 
SX X F 18 
FX 1582. ll. 142. 15 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX M. Boschius. Výklad dialektických učebnic J. Šturma. 
VX 1-81. Joh. Sturmii Partitionum dialekticarum l. III. et IV. (necelý). Pokračování ruk. 
X F 1. 
VX 82-142'. Téhož Partitionum oratoriarum dialogus III. et IV. Na konci: Absolvit ... M. 
Boschius in classe prima scholarum Argentoratensium hora 3. 23. Jan. 1582. 
PX Vazbou perg. zlomek lat. spisu theol. z XII-XIII. stol. Z Pálffyových. 
 
X 2766 
SX X F 19 (4 F 33) 
FX 1597. str. 609. 15.5 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX Guilhelmus Wrightus. Commentarius in Organum Aristotelis. 
PX Inchoatus 1597. Na desce J. M. T. 1597. Z Březnických. 
 
X 2767 
SX X F 20 
FX 1749. ll. 10. 16.5 x 20.5 cm. 
TX Petrus Paulus Nagelhuber. Artificia poetica. Conscripta ab eius indigno discipulo 
F. Meisner a. 1749. 
SX – X F 20 

TX – Meisner, Franciscus: Artificia Poetica tradenta profesore Petro Paulo Nagelhuber. 

Conscripta ab ejns indiguo discipulo Meisner Franciscus An. 1749. 

SX – X F 20 

TX – Nagelhuber P.P. 

PX – Vide: Meisner Franc. Ms.  

 
X 2768 
SX X F 21 
FX 1837. ll. 9. 15 x 20.5 cm, vaz. pův. 
TX Die Gaben der Liebe. Allegorisches Festspiel, gefeyert zu Tržiblitz am 4. Oct. 
1837. 
 
X 2769 
SX X F 22 
FX 1793. ll. 24. 11 x 18.5 cm. 
TX F. Hak. Bücherverzeichniss. 
PX 21. Dec. 1793. II. Heft (theologica). 
 
X 2770 
SX X F 23 
FX 1677. ll. 40. 15.5 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX Fr. Ant. com. de Spork. Logica, sub rev. P. Chrubsky conscripta a. 1677. 
PX O Šporkových studiích H. Benedikt, F. A. Graf v. Spork 1923, 29. Na předsázce: 
liber Jos. com. de Sporck, donatus ab Antonio, meo fratre, 1709 13. Jul. Dar prof. V. 
Flajšhanse 10. X. 1900. 
 



X 2771 
SX X F 24 
FX 1644. ll. 106. 15.5 x 19 cm, váz. 
TX Tractatus duo logicales in libros Aristotelis. Scripti a. 1644 a Ferd. Hermschmid, 
philos. auditore. 
PX Dar JUC. J. Rožánka 13. IX. 1897. 
 
X 2772 
SX X F 25 
FX 1789. ll. 18. 12.5 x 19 cm, seš. 
TX Index alphabeticus in Nomenclatorem Fungorum Hoffmanni. 
 
X 2773 
SX X F 26 
FX 1800. ll. 13. 11.5 x 18.5 cm. 
TX Franz Janig. Výpisky německých básní. 
PX Commenda d. 29. Aug. 1800. Jen č. 115 a d. Dar kamnářského mistra F. Kareše 
29. IX. 1899. 
 
[X 2774] Ausgeschieden Praez. Z 2062/42 
[SX X F 27] 
FX 1837. ll. 36. 24.5 x 18.5 cm. 
TX Juventus c. r. gymnasii Neoboleslaviensis a. schol. 1837. 
PX Dar stud. J. Bartoše 21. XI. 1905. 
 
X 2775 
SX X F 28 
FX 1844. str. 201. 12.5 x 18.5 cm, brož. 
TX Andr. Oberleitner. Fundamenta linguae arabicae. 
PX Pražské přednášky. 
SX – X F 28 

TX – Oberleitner Andreae: Fundamenta linguae Arabicae. Epitome e majori grammatica. 

Pragae 1844, pp. 201 

 
X 2776 
SX X F 29 
FX 1728. str. 354. 15 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Joh. Kolatžekh. Arithmetyka. 
PX Učebnice. Koupí 1913. 
 
SX X F 30 
FX 1909/10 
TX Cardová-Lamblová, A.: Upomínky z mládí a žití. 
 
SX X F 31 
FX 1890/1914 
TX Cardová-Lamblová, A.: Vyděděná - Spořivost 
 
[SX X F 32-45] LA  
 
SX X F 46 



FX 18. st. 
TX Kniha rozličná 
 
SX X F 47 
FX 1783 
TX Laurin, J.: Kompendium Juris Ecclesiastici... 
SX – X F 47 

TX – Laurin, Josef: Compendium Juris Ecclesiastici ... conscriptum in usum Josephi Laurin 

Presbyteri ... ex Prelectionibus ... Domini Ferdinandi Woldřzich ... 

1783 

PX – Woldřich, Ferdinand (X French 47). 

 
SX X F 48 
FX 1876-8(9) 
TX (Vrchlický, J.): [Skizzář Jaroslava Vrchlického] 
 
SX X F 49 
FX c1906 
TX [Komenský, Jan Amos]: Triertium catholicum 
X F 49 

Komenský, Jan Amos : Triertium Catholicum. 

ll.24; kol 1906;anglický překlad 

[Jan Amos Komenský] Triertium Catholicum. 

2a To the most noble, magnificent, most splendid x 22a are commended to the Spirit of 

Wisdom. 

Rkp.; pap.; ll.24; kol 1906; 16,7 x 20,6 cm; lat.; pt. Anglický překlad Komenského spisu 

Triertium catholicu pořídil někdejší prof. techniky v Praze Dr. František Tilšer, politik a 

filosof český (1825 – 1913). Tilšer právě tehdy svými dvěma rozpravami z let 1904 a 1906 

poukazoval na tento nedoceněný spis Komenského v souvislosti se svou naukou zvanou 

pragmatika. 

Dar prof. Dr. Frant. Kadeřávka z pozůstalosti Tilšerovy v Praze 14. dubna 1950. 

6932-50 

 
SX X F 50 
FX XV 
TX Řecký slovník byzantský 
Rkp.; pap.; ll. 5-177, XV; 12,7 x 17,1 cm; řec. minuskula; kž. Rukopis na začátku i konci 

neúplný, ke konci silněji poškozen. Podle zjištění prof. Ryby chybí na začátku 8 listů na 

rozdíl od moderní foliace 5-177, která předpokládala 4 ztracené listy. Konec slovníku je zcela 

ztracen. Byzantská kompilační slovníková práce. K základní složce kompilace sloužila stará 

??? známá jednak z edice L. Bachmannových Anecdota Graeca I (1828), jednak ze lovníku 

Fotiova, jednak ze slovníku Sudova (Suidova). Jinou složkou, která vplynula do slovníku, 

byla čestná hesla Hesychiova. Slovník je opisem pořízeným v XV. stol. podle starší byzantské 

předlohy. Vědecká cena slovníku leží v pozdněřeckých innovacích, např. na fol. 122b aj. 

Podle údajů posledního majitele získal slovník jeho otec před světovou válkou na Athosu. 

Lit.: Posudek prof. Ryby. 

Koupě od Zbyňka Fišera z Prahy-Podolí, Nad spádem 17, 13. srpna 1952. 

K384/52 

Pozn.: Podle názoru prof. Politise z Aristotelovy university v Soluni za jeho pobytu v Praze r. 

1959 pochází rukopis ze XIV. stol. 



 
SX X F 51 
FX 1860, Opatov 
TX Kuchnel, Franz: Handbuch für grichische Namen 
X F 51 

Kuehnel, Franz : Handbuch für griechische Namen. 

ll.275; 1860;  

Handbuch für griechische Namen. 

4a Aalfisch such. Fisch. Achelous – Kopf such. Flussgott – Kopf x Abtsdorf vom 29 Oktober 

1860. P. Franz Kühnel, Kaplan. 

Rkp.; pap.; ll.275; 1860; 17 x 21 cm; kurs.; ppl. Bohemikum, neboť jeho autor P. Frant. 

Kühnel byl kaplanem v městečku Opatově (Abtsdorf) na Litomyšlsku. 

Ze staré zásoby zapsáno do přírůstků knihovny 7. června 1954. 

3488-54 

 
SX X F 52 
FX XVII 
TX Partes, Universi totius 
Universi totius partes, partiumquwe dispositio, ordo, harmonia, Natura et proprietates. 

3a Totus universus creatus, cujus ortum x 307a concernentibus rebus nobis disserendum erit. 

Rkp. ; pap. ; ff. 314 ; XVII ; 15,5 x 19,7 cm ; lat. ; kž. Na f. 308a-313a ořipsány jinou rukou 

německé recepty. Na obalovém listě a přilehlém f. 1a sign. III H 11 H 4 Ms 366 Langrovy 

knihovny v Broumově. Vazba v rudé kůži se zlacenou empirovou výzdobou. Na hřbetě nápis 

Manuscript. 

Konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán 20. dubna 1955 do přírůstků knihovny. 

4322/55 

 
SX X F 53 
FX 2. pol. XVII, Firanze 
TX Nomi, Federigo: Poesie, orazioni e discorsi  
3a Supplica. Al Ser(enissi)mo Principe Ferdinando di Toscana x 259a Anima aeterna 
est; Coetera tempus edit. 
Rkp.; pap.; XVII2 ; ff.263; 20,5 x 16 cm; kurz.; pův. perg. Na f.1a latinské sentence. 
Úvodní báseň na f.3a obrací se na velkovévodu toskánského Ferdinanda II ( 1670) 
z rodu Medici. V další části na f.8a anagramma na bavorského kurfiřta Maxmiliána 
Emanuela z r. 1689, f.23a z r. 1671, f.41a z r. 1670, f.86a z r. 1674, f.89a epitaf z r. 
1676 a na f.224a a dalších canzona na polského krále Jana III. ( Sobieského ). 
Báseň na f.257b obracející se k mnichu Benediktovi Baccchino datována je r. 1692. 
U starších výtvorů sem potají připisovány roku dodatečně, teprve po sestavení 
sborníku. Na přední pergamenové desce dnes nečitelný italský nápis, na hřbetě 
opakování názvu rukopisu z f.3a. Na f.1a tužkou ms.XLVII. V Langrově knihovně 
v Broumově mel rukopis sign. III 13 H 11. 
Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků Knihovny NM 
17.2.1961.  
D 154-61 
 
SX X F 54 
FX 1691, Stedesdorf 
TX Cadovius-Müller, Johann: Memorial linguae Frisicae 
X F 54 



Cadovius Mueller, Johann: Memoriale linguae Frisicae. Darinnen enthalten Ostfriesische 

Vocabula, Verba, entliche Friesische Redensarten, wie auch die Ostfriesische Müntz, Maas, 

Gewichte, Zahl mit dem kleinen und grossen l mal l Einmaleins, ein Register der meisten 

Friesischen Nahmen, wie auch die Fünf Haupt-Stücke des Catechismi Lutheri mit der Lehre 

und Formula der Beicht und Absolution und den Symbolis des Concilii Niceni und 

S.Athanasii aufgesetztet von Johanne Cadovio Müllero, Pastore in Stedesdorf, 1691. 

1691; ff.85, podpis majitele rukopisu - J.F.Gilgemeister + od něho poznámky o autorovi 

rukopisu a jeho díle 

2a ( p.1 ) Dem Durchlauchtisten Hochgebohrnen Fürsten und Herrn x 85b ( p.168 ) 
aufrichtiger Bruder Matth:Cadovius, Pastor zu Budford. 
Rkp.; pap.; 1691; ff.85; 20,5 x 16,5 cm; kurz.; t. Na předním přídeští podpis majitele 
rukopisu „ J.F.Gildemeister 1805 “ s připsanou zprávou ( jinou rukou ) o jeho úmrtí r. 
1812 a vydání jeho posledních spisů v Brémách. Pod tím Gildemeisterovy poznámky 
z literatury o autorovi rukopisu a jeho díle. Dole tužkou sign. Langrovy knihovny 
I.4:G.33Ms.219.F.1125. Dílo je věnováno knížeti Jiřímu Albrechtovi, dědič. princi 
východofrískému. Na zadním přídeští obsah rukopisu a „ vocabularium “. Rukopis byl 
chován v Langrově knihovně v Broumově. 
Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků Knihovny NM 
dne 27.4.1963.  
4057-63 
 
SX X F 55 
FX 1841, Praha 
TX Grün, Anast. Geschichte 
X F 55 

Auersperg, Anton Alexander : Gedichte von Anastasius Grün. 

1841; ff.14. 

1b Dir allein. Möchte Jeden gern x 10a Brüt an dem langen Spiess. 
Rkp.; pap.; 1841; ff.14; 19 x 17 cm; got. kurs.; tuhá. Na f.1° záznam o pořízení opisu 
“ Pragae Im Monat Jänner 1841 ” 
Darem od A. Achnabela, Praha 4-Krč č.1085, dne 10.8.1964. 
7780/64 
 
SX X F 56 
FX 1901 
TX Regimen sanitatis 
Pap., 1901, 41 ff (foliace původní), 21 x 17,7 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové 

obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 140, tužkou 

Ms. 447, modrou tužkou I. 276. 

Německy a latinsky 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Výzdoba: na fol. 1a kolorovaná perokresba mnicha kopírující dřevořez v originále; dochována 

i pauza pomocí níž byla perokresba provedena. 

Obsah: Přepis starého tisku o životosprávě z roku 1508 (v KNM dochován exemplář na 

signatuře 70 E 10). Na titulním listě výstřižek z aukčního katalogu s popisem tisku, podle 

něhož jde o velmi vzácné vydání. 

Přír. č. II-4514/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 



 

X F 57 

Čechy (Praha), 1777, pap., 278 s. + 15 ff., vazba dobová. 

Zu Reductions – Tabellen vorgestellte Berechnung proportionirter Verhältnuss...Wienner ode 

Nieder – Oesterreichischen Maaß – und Gewichtes...zu jedermanns Erleichterung...von 

Ignatio Antonio Sommer zu Prag im Jahre 1777. 

Z Čejetiček (430). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 10. 

 

X F 58 

Čechy, 18. st. (po 1777), pap., 214 ff., vazba dobová 

Land Tags Schlüsse. L. 1515, 1517, 1528, 1531, 1533, 1534, 1537, 1593. 

Z Čejetiček (445). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 11. 

 

X F 59 

konec 18. st., Čechy, pap., 74 ff., 22, 5 x 18,5, vazba dobová 

Matthaei Colini Liber De Educatione Puerorum. 

Z Čejetiček (454) 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 12. 

 

X F 60 

Čechy, 1839, pap., 30 ff., vazba dobová 

Verzeichniss sämtlicher freist(ehenden) Realitäten im Königreiche Böhmen mit einer Tabelle 

über die Eintheilung der K. Freisassen Aeltesten in den k. Freisassenvierteln. 

Z Čejetiček (750). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 14. 

 

X F 61 

Čechy, 18./19. st., pap., 77 ff. , vazba dobová 

Wahrhafftige Beschreibung von Unterschiedlichen bergwaißern Undt Schätzen, goldfetzt...In 

Schleßien: Undt Böheimb...daß Johannes Walle Von Venedig...grüntlicher Bericht Undt 

Wecgwaißer geschrieben A. 1666. 

Z Čejetiček (751). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 15. 

 

X F 62 

Čechy, 1791, pap., 134 ff., vazba dobová 

Introduction à l´histoire Universelle à L´usage de Mlle La Comtesse Charlotte de 

Trauttmansdorff et Weinsperg tracée L´An de grace 1791. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 16. 

 

X F 63 



Čechy, konec 18. st., pap., 87 ff., vazba dobová 

Francouzské výpisky z evropských dějin od 15. století do r. 1755. Výpisky z obecné heraldiky 

– francouzské. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 17. 

 

X F 64 

Čechy?, konec 18. st., pap., 152 s., vazba dobová 

Ersucht dem Onkel zu gefallen. Ein Lustspiel in 4 Auszügen von I. M. Tilly. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 18. 

 

X F 65 

Čechy (Praha), 1867, pap. 29 ff., sešit 

Auszug aus den heiligen Exercitien, gehalten in der K. K. Hofburg – Capelle zu Prag von P. 

Mart. Klinkowström.  

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 19. 

 

X F 66 

Čechy, 1842, 77 ff. + 6, 22 x 18 cm, vazba dobová 

Die Koniginhofer Handschrift mit der Silbenzahl des Urtextes verdeutscht von Joseph 

Mathias Grafen von Thun. 1842. 

Z Čejetiček (1130). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 22. 

 

X F 67 

1831, Čechy, 13 ff., 23, 1 x 17, 6 cm, sešit 

Abhandlung über das ständische Sanct. Wenzels Archiv. 1831. vom Jos. Hasner. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 23. 

 
SX X G 1 
TX Elias ben Mustafa: Decisiones iuris in linqua arabica. 
 
X 2777 
SX X G 2 
FX XVI/XVII. ll. 41. 17 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Comoeditragoedia de s. Alexandro, Graeco nobili, qui ex philosopho carbonarius, 
ex carbonario episcopus Comanorum a s. Gregorio Thaumaturgo a. Ch. 233. 
PX Jesuitská hra. Podobná, ne-li táž, hrána 1621 v Praze (F. Menčík, Příspěvky k 
dějinám čes. divadla 1895, 95). Z Březnických. 
 
SX – X G 3 

TX – Liber latinus judaicis characteribus scriptus. 



 
X 2778 
SX X G 4 
FX 1624. ll. 184. 15.5 x 20 cm, vaz. pův. 
TX P. Philippus Alegambe. Summulae et universa Aristotelis logica. Accepta a Mich. 
Lang, logices auditore. Graecii 1624. 
PX Na přídeštích rytinky světců. Z Pálffyových. 
SX – X G 4 

TX - Lan  Mich. 

PX - Vide: Aleoamb Phil., Aristot. Logica. 

 
X 2779 
SX X G 5 (4 G 15) 
FX XVII/XVIII. ll. 110. 16 x 19 cm. 
TX Disputationum peripateticarum pars VII. In VIII ll. physicos. 
 
X 2780 
SX X G 6 
FX 1721. ll. 449. 16 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX Bernardus Ra(sc)hdor(f) S. J. Philosophia naturalis seu Quaestionum 
philosophicarum pars II. In VIII ll. Physicorum. Hausta et descripta a me, Adalb. 
Georgio Pokorny, a. 1721. 
PX R. 1753 náležela kniha černokosteleckému kaplanovi Václ. Masopustovi. O 
spisovateli Pelzel, Jesuiten 170. 
SX – X G 6 

TX – Pokorny Adalbertus Georgius: Philosophia naturalis. 

1721, ff. 444 

 
SX C G 7 
TX Tabulae in linqua turcica: (Turecké bájky) 
 
X 2781 
SX X G 8 
FX 1759. str. 79. 12 x 19.5 cm, váz. 
TX La berlue a Londres à l´enseigne du Lynse 1759. 
PX Satira prósou. 
 
X 2782 
SX X G 9 
FX XIX.1 ll. 33. 11.5 x 20 cm, váz. 
TX Fr. Chanowsky. Miscellanea philosophica. 
PX Německé výpisky. Ze sbírky Chanowského. 
 
X 2783 
SX X G 10 
FX 1613. ll. 159, 40. 14.5 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX In tres libros Aristotelis de anima. In metaphysicam. 1613. 
PX V iniciále na l. 1: Mich. Beckl G. S. Ge. Lud. Lurzing 1613, na konci: absol. ... M- 
B- frater tuus, na l. 128': 1613. 20. Apr. principes ligae rubrae soluti, Galli deplumati, 
reliqui reliquis exuti, na deskách dvojí znak. Mimočeské jesuiticum. 
 



X 2784 
SX X G 11 (898) 
FX 1628. ll. 188, 23. 16 x 19.5 cm, pův. vaz. 
TX Jul. Solimanus S. J. In naturalem Aristotelis philosophiam notae et disputationes. 
1628. 
PX Pražské univ. přednášky. O spisovateli Pelzel, Jesuiten 20. Na desce: Physica. A. 
M. Z. 1628. Z Březnických. 
 
X 2785 
SX X G 12 
FX 1635. str. 253. 15.5 x 19 cm, vaz. pův. 
TX P. Martinus Benedictus. S. J. Disputationes in universam Aristotelis logicam. 
PX Klementinské přednášky (str. 253). Vazbou perg. zlomek lat. kroniky francouzské. 
Z Pálffyových. 
 
X 2786 
SX X G 13 
FX pol. XVIII. str. 186. 15 x 19.5 cm, váz. 
TX Přepis pařížského tisku: Ouvrage de loisir d´un homme de qualité, z roku 1743. 
PX Z Pálffyových. 
SX – X G 13 

TX – Ouvrage de loisir d’ un Homme de qualité. Contenant les plus belles Maximes de cour et d’ etat pour l’ 

instruction d’ un jeune Cavalier. 

De Paris 1743, pp. 186 

 
X 2787 
SX X G 14 
FX 1643. ll. 181. 15.5 x 19.5 cm, váz. 
TX P. Joannes Claudius S. J. In universam Aristotelis logicam disputationes. 
Exceptae a me Tobia Laur. Khas Ostricense in univ. Prag. 1643 (l. 24). 
PX Z Pálffyových. 
Proludim ad logicam quod vulgo summulas nominare solent. 23. fol. 
In univers am peripateticorum principis Aristotelis Staguriritae logicam disputationes 
traditae a R. P. Ioanne Claudio e Societate jesu á me Tobia Laurentio Khal 
Ostricense Lusatio almum Ecclestastico. 
fol. 181. 
 
X 2788 
SX X G 15 (4 F 34) 
FX 1627. ll. 209. 15.5 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Jul. Solimanus S. J. In Aristotelis Organum notae et disputationes. 1627. 
PX Klementinské přednášky. Z Březnických. 
 
X 2789 
SX X G 16 
FX 1663. ll. 51. 15.5 x 19 cm, váz. 
TX (Fr.) Kamínko S. J. Summulae. 1663. 
Čti: Augustin Kamínko. B. 
PX Přednášky Adaukta Fr. z Újezda. O spisovateli Pelzel, Jesuiten 57 (týž?). 
 
X 2790 



SX X G 17 (4 G 27) 
FX XVII. ll. 23. 15.5 x 19 cm, váz. 
TX Latinské poznámky posluchače rhetoriky z klasikův a římských reálií. 
PX S razítkem: Z Hankových. 
 
X 2791 
SX X G 18 
FX XIX.1 ll. 43. 12.5 x 19.5 cm, váz. 
TX F. Chanowsky. Varia philosophica. 
 
SX X G 19 
TX Manuscripta Turcica (Turecké básně) 
 
X 2792 
SX X G 20 (4 G 16) 
FX ok. 1600. ll. 59. 15 x 19.5 cm, vaz. pův. 
TX Commentarius in (Ciceronis) libros de oratore. 
PX Konec chybí. Na l. 1: Liber Sigismundi Chrysargi (?) ... (Geor)gio King ... viro S. J. 
a. 1604. Z Březnických. 
SX – X G 20 

TX – de Oratore lib. 

PX – Vide: Commentarius. 

 
X 2793 
SX X G 21 
FX 1631. ll. 63. 14 x 19 cm, vaz. pův. 
TX De la Frenays. (Traité d´escrime). 
PX De Paris le 18. Juin 1631. Věnováno hr. Michnovi. Z Březnických. 
 
X 2794 
SX X G 22 
FX XIX.1 11.5 x 19.5 cm, seš. 
TX (F. Chanowsky). Etimologie griechischer Wörter und Redensarten. 
PX Sešit s množstvím vložených lístečků. 
 
X 2795 
SX X G 23 
FX ok. 1843. ll. 8. 11.5 x 19.5 cm, seš. 
TX Jana Englová. Sešit německých básní. 
PX Trojí rukou, na l. 7 i básnička česká. 
 
X 2796 
SX X G 24 (4 F 30) 
FX 1633. ll. 214. 15 x 18.5 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Godefridi Franckenii S. J. Commentationes in VIII ll. physicorum et IV Il. de coelo 
Aristotelis, auscuitatae Pragae a. 1633. 
PX Z Březnických. 
 
X 2797 
SX X G 25 (4 F 24) 
FX 1665. ll. 53. 15.5 x 18.5 cm, vaz. pův. 



TX (Jo.) Walish. Summulae. A me, Jo. Maur Birrck discipulo, conscriptae a. d. 1665. 
PX Na předsázce: Bibl. Joannis com. de Sternberg 4° 34. Ze Šternberských. 
 
X 2798 
SX X G 26 (4 G 14) 
FX 1656. ll. 37, 132, 177. 15.5 x 18.5 cm, váz. 
TX Fr. Fenellus a S. F. Pražské přednášky filosofické. 
VX I. 2-37. Rudimenta dialecticae (Summulae). 
VX II. 1-133. Disputationes (in Aristotelis logicam). 
VX 1-76. Tractatus in VIII ll. physicorum seu de naturali auscultatione. 
VX 77-130. Tractatus de coelo et mundo. 
VX 130'-76. Tractatus de anima. 
PX Na l. 176: Haec de tota philosophia adamussim trudita sunt a P. Fr. Fenello a. 
1656 in seminario archiepiscopali Pragensi ... finita in scriptis 17. Jul. Psal (II.) 
Glomerarier. Vedle něho na l. 2 podepsán Zykmund Wotawa, jehož tuším kolegové 
seminární čtou na předsázce. Další majetník ThC Andr. Alex. Tuma z Chotěboře 
vlepil vzadu svoje these z 7. srpna 1656. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 2799 
SX X G 27 
FX poč. XIX. ll. 7. 12 x 19 cm, seš. 
TX Výpisky z německých překladů klasiků. 
SX – X G 27 

TX – Marcellus Palingenius von Stellada. 

ff. 7 

 
X 2800 
SX X G 28 
FX 1765. ll. 74. 11 x 18.5 cm, vaz. pův. 
TX Récueil de chansons. 
PX Podepsána Betty. 
 
X 2801 
SX X G 29 
FX (1800). ll. 79. 12 x 18 cm, váz. 
TX Adalb. D. Corda. Sborník německých písní. 
 
X 2802 
SX X G 30 
FX pol. XIX. ll. 222. 12.5 x 18.5 cm, váz. 
TX F. B(ratranek). Des Lebens Urworte. 
PX Nach Göthes Gedicht: Urworte Orphisch. Na předsázce podpis choti J. J. Hanuše 
Laury. Dar rodiny Hanušovy 6. X. 1894. 
PX Jan Krejčí? 
 
X 2803 
SX X G 31 
FX pol. XIX. ll. 110, 112 12 x 18 cm, 2 svaz., pův. vaz. 
TX F. B(ratranek). Erlaeuterungen zu Göthes Faust. 
PX S podpisem téže paní, dar téže rodiny. 
 



X 2804 
SX X G 32 
FX XIX.1 ll. 27. 13 x 18 cm, váz. 
TX (F. Chanovský). Englische Wörter und Sprüche. 
 
X 2805 
SX X G 33 
FX XVIII/XIX. ll. 63 11 x 17 cm, vaz. pův. 
TX Brils Herbräische Sprachlehre. 
PX Ex bibl. J. L. Ziegler. 
 
X 2806 
SX X G 34 
FX XIX.1 ll. 40 11 x 17 cm, váz. 
TX Von der Philosophie der Römer. 
PX Z příručky či přednášek. Ex libris P. Wenc. Petrbok, cap arcis Nischburgensis. 
SX – X G 34 

TX – Von der Philosophie der Römer. 

XIX. st., pp. 85 

 
X 2807 
SX X G 35 
FX 1814. ll. 48. 11 x 18 cm, váz. 
TX Přepis německého výkladu Písně písní z r. 1781. 
PX Z Lieder der Liebe. 1781. Dopsáno 5. XII. 1814. 
Autorem je J. G. Herder. B. 
SX – X G 35 

TX – Lieder der Liebe.  

VX – Die ältesten und schönsten aus Morgentande nebst vier u. vierzig alten Minnenliedern. 

1781. pp. 96 

 
SX X G 36 
FX XIX st. 
TX Koran (Kur'an) 
 
SX X G 37 
TX Mor, ... Statistik nach Prof. Dr. Mor. 
SX – X G 37 

TX – Statistik || nach || Prof. Dr. Mor. 

FX – 12x18 cm. 

ff. 233 

PX – Ff. 12b, 13a, 39b, 214b, 224 prázdná. Inc.: „e[.]e …“  Expl.: „Statistik ~ || […]zel“. 

 
SX X G 38 
FX 1872/1905 
TX Cardová-Lamblová, A.: [Zápisky, hl. o prázdninách] 
 
SX X G 39 
FX 1882 
TX Cardová-Lamblová, A.: Z mého poznání. Emma Růžena. 
 



SX X G 40 
TX Poklad, Duchovní... ke cti a chvále nejsvět. Trojici. 
SX – X G 40 

TX – Duchovní Poklad || ke Cti a || Chvale Nejsvětější || Trojici (?) Boží. || A || Pěti S. Ranam Pana || Našeho 

Geží[chybí: še] Krista. || Tež || Nejsvětějšímu S. jeho || spolu || Neposkvrněnemu Početí|| Panna marie || Die 28 

Martii Fr. H. (?). 

FX – 10,5x16,5 cm. 

pp. 347+13 pr. 

PX – Psáno část. tisk. f. Stránky orámovány, i prázdné. Na hřbetě titul: „Katholi∫che Gebete“. Na přídeští tužkou 

přípisek: „Antonie Hohnová || matka Vilémky || Hohnové provdané || Urlichové.“ V obalu lepenkovém. Inc.: 

„Modlitby Rannj“.  x  Expl.: „… ge odpu∫titj ra||čil. Amen.“ 

 
SX X G 41 
FX 1828 
TX Zbjrka a neb vejtah z všelikých časopisů... od A. Nováka 
SX – X G 41  

TX - Zbjrka || aneb|| weytah || z || w∫∫elikých || ča∫opj∫u a bá∫njřů če∫kých. || Zbjráno od A. 

Nováká. || djl IIII. (?) || Začato dne 3ýho Máge. Roku 1828. 

FX – 13x20 cm. 

11828, (ff. 5)+222 pp.+(f. 1) 

PX – Zbírka (X G 41). 

Rkp.; pap., 1828; [5 ll.] + 222 stran paginovaných + [1 l.] (1., 2., 3., l a,b; 4b, 5a,b; str. 
214, 221, 222 a l. poslední je pr.); 13x20 cm; 1r., zběžně ps., t. 
 
SX X G 42-46 LA 85/43 
SX – X G 45 

TX - Miebes, (Ernest): Ab∫chieds=Ode, || Gehalten zur [K]la∫∫envorle∫ung am 7. Aug: 1835. || 

am || Brüer Gymnasio. – Rede || Gehalten zur [K]la∫∫envorle∫ung den 7. Aug. 1835. || am 

Brüxr Gymna∫io. || - Feier∫tunden [.] J. 1830.  

FX – 18x20 cm. 

Brüx 1835, 15 ff. 

PX – Rukou E. Miebesa. 

PX – Viz: Abschiedes=Ode (X G 45). 

 
SX – X G 46 

TX – Miebes, Ernest: Adnotationes ad Linguam latinam pro IVta Cla∫se Grammat. || Auspicii 

die 5. Julii 1840. || (Scripsit:) Ernest Miebes … 

FX – 17,5x21,5 cm. 

(Brüx) 1840, 14 ff. 

PX – Viz: Adnotationes (X G 46). 

 
SX X G 47 
FX 1746/50 
TX Abdolonymus. - Fabula Moralis - Aqua Vitae. 
SX – X G 47 

TX – Maximus, Pater: Aqua Vitae. || Seu || Divus Patricius, || Fous Aquae Vitae ... per || P. 

Maximum a Stol. Procopio ... Adorũatus. || Cosmonossij. A. 1750. die 17. Martij. 

Kosmonosy 1750 

PX – V.: Abdolonymus (X G 47) ff. 42-47. 
SX – X G 47 

PX – Aqua vitae. || Seu || Divus Patricius, || Fons Aquae Vivae … per || P. Maximum a S. Procopio … Adornatus. 

|| Cosmonossij. A. 1750. die 17. Martij. 



(Kosmonosy 1750?) 

PX – Viz: Abdolonymus (X G 47) ff. 42-47. 

 
SX X G 48 LA 85/43 
 
SX X G 49 
FX 1835 
TX Nawratil, J. N.: ??? 
SX – X G 49 

TX – *Z kwítka wzytý naučenj || při || opatrowánj owčjho dodytka || pro || owčj ho∫podáře a 

gegich ∫lužebné čelediny, gakož y pro || magetnjky tohoto dobytka, wydaný od cy∫: mor: 

Spolněno∫ti || a || na moraw∫ko neb česko přeložený, a rozmnožený || od || Jána Nep: 

Nawratila, kanzelař∫kýho u Pan∫twj || Milotickém w [S]wadi∫t∫kým okr∫∫ljku w Morawě.|| 

1835. 

FX – 24x19,5 cm. 

Milotice, ff. 59 

PX – Ff 1a, 2b, 56b, 57-59 jsou prázdná, okreje linkovány tuřkou, zatrh. i barevn. t., tuhý 

papír. Inc.: „Předmluwa || Až po∫a[wáde] známo mi negni …||“  Expl.: „a co máte při tegto 

nemocy činit?“ ||  Na f. 1b kresba pisatelová. 

 
SX X G 50-51 LA 85/43 
 
SX X G 52 
TX Sbírka modliteb starších i novějších od rozličných spisovatelů, zvláště z 
Jakobeiho. 
Rkp-. pap-. [19. st.], 380 ; [iv] str. (str. 1, 2, 4, 226-244, 290, 292, 377, 378, 380, [III] 
je pr.), 15.5 x 19.7 cm, více ruk, ps. zběžně, opravov. různými tužkami, p. k. 
Inc.: "Wzdechnautj pred rannj i wečernj modlitbau." 
Expl.: "ITu wsech (???) swych žádostj skládám. am." (+ rejstřík) 
Rejstřík ja na modrém papíře. Počátek je psán rukou J. P. Kocmana. 
Na tit. l.: "Wlastnost Jána Pawla Kotzmann." 
K.949.27 
 
SX X G 53 
FX 1773 
TX Michalides, N.: B. C. D. Agenda ecclesiastica... 
SX – X G 53 

TX – Michalides, Mikuláš: B.C.D. || Agenda || ecclesiastica || slavonica || Deo in Gloriam 

perennem, || Ecclesiae eius L.E. in salutis || commoda, || et || [V].D.M. in sacros usus varios, || 

descripta || per || Nicolaum Michalides Eccl. A. Saj. A Sacris, || A.C.M. DCC.LXXIII. 

FX – 17x21 cm. 

1773, ff. (V)+pp. 320 

PX – Ff. 1b, 2-4, 8 jsou prázdná. 

PX – Inc.: „Couspectus Agendorum.||“ , p. 1: „In Nomine JESV!“  Expl.: „, a s potě∫∫enjm na 

wěčno∫t.“ 
PX – Přídavek: Modus Caeremoniarum, circa || mnemonicas Exsequias Mariae || Theresiae Reg. Hung. Ann. 

1781. || d. 28 Jan. Observ.“  

FX – 17x21 cm. 

(1781), ff. 66 

SX – X G 53 



TX – Modus C[a]eremoniarum, circa || mnemonicas Exsequias Mariae || Therasiae Reg. 

Hung. Ann. 1781. || d. 28 Jan. Observ. 

FX – 17x21 cm. 

(1781), ff. 66 

 
SX X G 54 
FX 1875 
TX Orphanides, S.: Agenda Ecclesiastica... 
SX – X G 54 

TX – Agenda Ecclesiastica Slavonica August. Conf. Addictorum Propter majorem V.D. Ministrorum harmoniam 

transcripta per me Samuelem Orphanides, Verbi Divini Ministrum Anno Christi MDCCCXXV Mense Octobri. 

Hibbis. 

FX – 22,3x17,8 cm. 

1825, ff. 50 

PX – 2a: Ordo pro diebus Dominicis celebrandis  x  50a: s tebau || se radowali, na wěky wěků. 

PX – F. 1a: noty k zpěvu Kyrye eelejson. Bože otče smiluj se … a církevní schválení agendy Haec Agenda 

Ecclesiastica Slavonica a V.D. Ministris in montano Districtu existentibus usuari possunt. Neosolii (Bánská 

Bystrica) d. 24. Julii 1788 Michael Szinowicz, Ewang. Eccl. Neosol. Nat. Slavonicae Minister et Districtus 

montani Superintendens m.p. Na f. 50b: Roku 1828 Urodilo se w Niznom Potoku … s podrobnými daty o 

jednotlivých polích. Text agendy je ještě český. 

PX – Koupí v Orbisu, Praha XII, Stalinova 46, dne 2. ledna 1927. 

 
SX X G 55 - neobsazená signatura 
 
SX X G 56 
FX 1. pol. 19. st. 
TX Žello, L.: Král Swatibor. Činohra 
 
SX X G 57-58 LA 85/43 
 
SX X G 59 
FX 1629 
TX Disputationes et quaestiones in ocot libros Aristotelis de physico auditu. 
Rkp., pap., (1629), ll. 243, 155x182 cm, 1 r., k. 
 
SX X G 60 LA 85/43 
 
SX X G 61 
FX (17./18.) st. 
TX Liber Immissionum... 
SX – X G 61 

TX – Liber  Immiss[ionum] Flav[us] et lib[er] Introduct[ionum] alb[us]. 

XVII. st. ff. 246 

FX – 16x20 cm. 

PX – 1. I-XI [Rejstřík:] I Zwod weleb[neho] Pana Kasspara Arseniusa z Radbuzy x XI Panu 

Waczlawowi Worzikowskymu patrzicy wykonan fol. –222. 

PX – 2: 1-234 [Text:] 1 Zweden a zmocnien gest Urzadem G[eho] M[ilosti] Cz[ysarzske] 

Pergkmistrskym hor winicznych Prazskych x 234 Iudicii montium viniferorum Pragensium 

Praagae die 9. Martii A[nno] 1717.  

PX – Rukopis je vlastně zápisem tzv. zvodů a odporů proti zvodům úřadu perkmistrovského 

viničných hor pražských. Zápisy jsou podány téměř výhradně česky. Listy 13 a 14 byly 

vyříznuty. 



PX – Z pozůstalosti Dr. Leopolda Katze v Praze dne 9. května 1927. 

 
SX X G 62 
FX k. 18. p. 19. st- 
TX [Písně a modlitby] 
PX opraveno 1/5 42 T. 
SX – X G 62 

TX – Písně a modlitby. 

FX – 12,5x19,5 cm. 

XVIII./XIX. st., ff. 32 

PX – Frakt., první část není úplná, neboť modlitba se končí uprostřed věty. Druhé části, která je menšího 

formátu, chybí zase její začátek. F. 1 bylo značně poškozeno a f. 32 na zadní straně zamazáno. Mezi ff. 5 a 6  

část rukopisu schází. 1.) 1-22: f. 1: „Poďme w chwalach předsewzatych, an to Bůh“  x  f. 22: „očima, pryč od 

tebe, buď při nás …“ 2.) 23-32: f. 23: „připraweni, tak daufegme, že toto nasse“  x  f. 32: „o Matičko 

Swatohorská, nasse ochrani[telko]. 

PX - Dar Cyrila Merhouta 8. září 1927. 

 
SX X G 63 
FX k. 18. p. 19. st. 
TX Knížka... ke kunštu [!] mysliveckému 
 
[SX X G 64] Ausgeschieden Praes Z 2062/42 
FX 1783 
TX Laurin, J.: Extractus Patentium Synoda[rum] 
SX – X G 64 

TX – Laurin, Josef: Extractus  Patentium Synodarum.  Ab Anno 1711, usque ad moderna  

Tempora, et Porro à Reverendissimo  Archi=Episcopali officio Pragensi  emanatarum 

*[χρονκος], simul et  *[Άλφαβητικύς] concinatus || per me  Patrem Josephum Laurin ... 

conscriptus in Anno 1783. 

FX – 17,5x21,5 cm. 

1783, ff. 157 

PX – (Stylis., tisk. rukopisem). 

PX – FF. 1, 2, 3b, 157 úplně pr., mnohé listy nalinkovány neb i označeny, ale nevyplněny).  

PX – Inc.: "Lit: A: - Annus §134|. Administratores ..." 

PX – Expl.: "... causam justam exponente | Applicabunt ... 1781. 19.“ (Další str. jen 

nadpisovány.). 

PX – pro tunc Capellanum Aulicum Jesseny.  

 
SX X G 65 
FX 19. st. 
TX Regeln, Einige - über die Rechenkunst. [většinou tisk. písmeny] 
Rkp., pap., [19. st. (za vlády Ferdinandovy)], 95 ll. (l. 1b, 79b – do konce, pr.) + 2 
vložky, 12,5x19,2cm, 1 r., psáno běžným, dosti pečlivým písmem, tužkou linkováno, 
p. pl. 
Inc.. Einleitung i??? 
Expl.: 1000 [=??? 
Za l. 23 dvoulistová vložka: „Von Theilung der Zahlen.“ 
Do knihy je vložena: „Volks Hymne“ [Na cís. Ferdinanda]. Na zadním přídeští je 
nalepena tabulka: „Maasstab von 6 wiener Zoll.“ [Tisk. písmem] se značkou „AP“ 
 
SX X G 66 Odevzáno divadel. oddělení.  
 



SX X G 67 
FX 19. st 
TX Korotin, R.: Tato lékařství užitečná 
 
SX X G 68 
FX 1847/8 
TX Molitoris, G.: Narodnije Pjesně. 
SX – X G 68 

TX – Molitoris, Gustík: Narodnje Pjesňe. || rozbjerau a spísau || Molitóris Gustík. vr. || Slovák 

z pod Hrádku. || v B. Štjavňici 1847/8. 

FX – 13x20,4 cm. 

B. Štjavnice 1847/8, ff. 63 

PX – Ff. 1b, 2b jsou prázdná, na f. 2a nesprávně paginováno, na konci něco chybí. Inc.: „Čo 

je slávik medzi ptakmi ||“  Expl.: „Vždy napomínáš, ||“ 

PX – Def., přípisky majitelů; obsahuje básně národní i s uvedením autorů, najmě vlastenecké. 

Před tit. listem, na f. 1a: „Chcešli prijít dál, || Mlč – alebo chvál.“ 

 
SX X G 69 LA 17 J 41 
FX 1839 
TX Klácel, M. F.: Kulišek 
 
SX X G 70 
FX 1812 
TX Vavák, Fr.: Pamětihodné věci 
 
SX X G 71 
FX 1854, Dvůr Králové 
TX Der Frenfling . Ich komme von Gebirge her x 124 Treu gemeint ist oder nicht. 
X G 71 

Der Fremdling. 

ff.67; 1854; německočeský zpěvník. Na přídeští “Začata jest dne , kterýho nevím”. Na pag.1 

Ende. Geschrieben in Königinhof Dvůr Králové den 30.März 1854 in der Schule bei der 

Geometrie die 12te Satunde im Donerstag. Jos.Holý, Realschüler. NA fol.63a-64a připsán 

tužkou Verzeichniss, jehož ukončení datováno Petzkau den 6.Dezember 1854, Königinhof 

den 55.Juni 1854. Na poslední stránce opět tužkou Holý a na zadním přídeští Jan Holý, Jos. 

Holý. Na pag.96 zapsána hymna Kde domov můj pod názvem Kde vlasti má, ale připojena 

řada dalších slok na pag.96-101. 

Rkp.; pap.; ff.67; 1854; 11,7 x 19,2 cm; got. kurs.; pl. původní paginace listů 1-124. 
Německočeský zpěvník. Na přídeští “Začata jest dne , kterýho nevím”. Na pag.1 

Ende. Geschrieben in Königinhof Dvůr Králové den 30.März 1854 in der Schule bei 
der Geometrie die 12te Satunde im Donerstag. Jos.Holý, Realschüler. NA fol.63a-
64a připsán tužkou Verzeichniss, jehož ukončení datováno Petzkau den 6.Dezember 
1854, Königinhof den 55.Juni 1854. Na poslední stránce opět tužkou Holý a na 
zadním přídeští Jan Holý, Jos. Holý. Na pag.96 zapsána hymna Kde domov můj pod 
názvem Kde vlasti má, ale připojena řada dalších slok na pag. 96-101. 
Dar Ing.R.Kramáře z Prahy - Král.Vinohrad., Legerova ul., 7.3.1957. 
2537/57 
 
Nár.995 



Frencelius, Abraham : Historia populi et rituum Lusatiae Superioris. Das ist Kurtz gefaste 

Erzehlung Von der Ober Lausitz Einwohner und derselben gewonheiten wie auch Von 

etlichen Völckern, welche nur eine Zeit lang sich darinnen aufgehalten oder ausgereistet sind. 

Verfertiget Von M.Abraham Frencelio : Diener des Worts zu Schönau an der Plüsnicz. 

2 Von Auszug der Sueven. andere Volcke dieses Landes zu nennen sind x 325 Rex 
germaniae, ex antiqisiimis Bojorum regulis…( nedokončeno ). 
před r.1740; ff.325; fotokopie rukopisu díla Frenclova chovaného dnes v Žitavě. Jeho dílo, 

tiskem dosud nevydané, je základní prací o Lužických Srbech v Horní Lužici. 

fotokopie rukopisu; pap.; před r.1740; ff.325; 30 x 23,5 cm; got. kurs.; neváz. 
Fotokopie rukopisu díla Frenclova chovaného dnes v Žitavě. Jeho dílo, tiskem dosud 
nevydané, je základní prací o Lužických Srbech v Horní lužici. 
Koupí od prof. dr. Drahomíry Stránské, bytem Praha-Smíchov, Švédská 21, dne 
14.3.1963. Rukopis převzalo Národopisné oddělení NM. 
 
SX X G 72 
FX XVIII - 1. pol. 
TX Oratoria 
1a Historica. episcopus in Gallia et simul x 46 b Periodus Causalis et quomodo et 
avocatur? 
Rkp.; pap.; ff.46; XVIII1; 11,5 x 19 cm; kurs.; pl. Rukopis je torsem, byl poškozen 
vlhkem. Začátek i konec chybí, na konci ( fol.46b) též několik slov nečitelných. 
Oratoris je, jak na fol.1a udáno, latinský název Rhetoriky. Zpracována je ( podle 
téhož fol.1a ) pod vlivem prací své doby proslulého francouzského mistra řečnictví 
Esprita Fléchier ( 1632 - 1710 ), biskupa v Nimes a vychovatele francouzského 
dauphina. Jde, jak se zdá, o zápis universitních přednášek, který snad vznikl na 
české půdě. Pro datování do 18.stol. svědčí kromě zmínky o Fléchierovi letopočet 
1714 na zadním přídeští. 
Koupí od Vladimíra Lambla z Prahy II, ve Smečkách 30, dne 11.1.1958.  
75/58 
 
SX X G 73 
FX c 1780 
TX Korán 
X G 73 

Korán 

c.1780; ff.24; arab.písmo; ručně psané dvě súry z Koránu. Za pisatele se označil Hadži 

Sulejmán Aga a jako rok napsání rok 1192 hedžry, to jest asi r.1780 po Kr. 

Korán 

Rkp.; pap.; c.1780; ff.24; arab. písmo; neváz. 

Ručně psané dvě súry z Koránu. Za pisatele se označil Hadži Sulejmán Aga a jako rok 

napsání rok 1192 hedžry, to jest asi r. 1780 po Kr. 

Z reservních fondů zapsáno do přírůstků knihovny 18. října 1972. 

II-116/72 

 
SX X G 74 
FX 1795-1815 
TX Stammtuch 
Pap., 1794 – 1815, 118 ff (prázdná folia: 1, 8 – 9, 17 – 20, 26, 28, 30 – 31, 36, 38 – 41, 48, 50, 

54 – 55, 57 – 58, 61, 64, 66 – 71, 73 – 80, 83 – 91, 93 – 99, 103 – 106, 110, 112 – 115), 

rozměry: 12,3 x 21,5 cm, vazba kožená, zdobená na okrajích desek bohatým tlačením a 



zlaseným ornamentem rokokového až klasicistního stylu (rozviliny, vázy), na hřbetě pásky a 

květinové ornamenty, zlatá ořízka, rukopis vložen do jednoduchého lepenkového pouzdra. 

Vlastnické poznámky: na zadní předsádce Ab. Jos. Kiblin, p. Viene – á Oldenbourg, vložen 

bílý papírový lístek (15,7 x 11,5 cm) datovaný 7. 11. 1901, a němž Anna Kleysch popisuje 

nalezení památníčku jejím dědem Lorenzem Rodtem. 

Německy, ale i zápisy latinsky, francouzsky, italsky, anglicky 

Písmo: kurent, u neněmeckých zápisů humanistická kurzíva 

Většina zápisů pochází z Karlových Varů, méně z Prahy 

výzdoba: na fol. 3 a malba kvašem – hřbitov, v popředí pylon s Lessingovým citátem 

(autorem Geistinger?) 

Přír. č. II-131/73 

Ze staré zásoby 

 
SX X G 75 
FX 19. st. 
TX Die Preussen in Lothringen 
Die Preussen in Lothringen oder Die Ehre einer Mutter. Drama in 3 Aufzügen nebst einem 

Vorspiele. Nach dem Französischen. 

Pap., XIX. stol., 203 pp (paginace nová), rozměry: 22,5 x 17 cm. Brožované, bez vazby, jen 

ručně sešito. Obyčejný zelenavý kancelářský papír. Listy přeloženy podélně na polovinu – 

text výhradně v polovině, která zůstává při listování vně. Vnitřní poloviny ponechány volné. 

Staré signatury: na ochranném obalu III 11 L1 111, Ms. 329. Číslo rukopisu Ms 329 

opakováno i na titulní straně vlastního rukopisu. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Obsah: Vorspiel – str. 1 – odehrává se v Lotrinsku 1792 

Nachspiel – str. 53 – odehrává se v Prusku 1813, na zámku hrabat Kutnerů 

Přír. č. II-1941/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle citovaných signatur) 

 
SX X G 76 
FX 1703-43 
TX L. A. Maratori: Correspondenz 
Correspondenz 

Pap., 1703 – 1743, 9 ff (prázdná folia: 1, 4, 6, 8 b) rozměry: 21 x 17,2 cm. Svázáno dvěma 

kovovými sponami. Jako titulní list použit lístek (11 x 15,3 cm) s údaji o dopisech. 

Staré signtury: na ochranné obálce III 10 J 8, Ms. XXV 

Obsah: 1) Dopis Johannu Jakobu Bruckerovi, Modena, 14. X. 1703, italsky 

2) Dopis Johannu Jakobu Bruckerovi, Modena, 7. II. 1726, italsky 

3) Dopis Johannu Jakobu Bruckerovi, Modena,31. I. 1732, italsky 

4) Dopis Johannu Jakobu Bruckerovi, Modena, 17. III. 1733, italsky 

5) Dopis Johannu Jakobu Bruckerovi, Modena, 11 (?) X. 1743, latinsky 

Italské dopisy jsou zřejmě opisy, latinský dopis je spíše konceptem dopisu. 

Dopisy byly nalezeny v zakoupené knize Die altdeutschcen Handschriften der Basler Univ. 

Bibliothek v. Wackernagel. 

Přír. č. 1942/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatur na obálce) 
 
SX X G 77 
FX 1850 



TX Grünberg und Nepomuk 
Grünberg und Nepomuk. In Herbste 1850. 

Pap., 1850 (datace na fol. 1a), 79 ff (foliace nová), rozměry: 23 x 19 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 120, modrou tužkou Ms. 392. 

(V obálce původně i rukopisy X E 76, X E 77, X H 38). 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: dějiny kultu sv. Jana Nepomuckého v protikladu k husitství. 

Přír. č. II-4410/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X G 78 
FX 19. st. 
TX Mašek, F. X. J.: Sakuntala 
X G 78/1 

Kalidasova Sakuntala Dle indického v Český jazyk uvedena od Františka Xav(era) Jána 

Maška. V Praze. 

Pap., XIX.2 stol., 10 ff (foliace nová), rozměry: 22 x 18 cm, vazba papírová, zcela nová. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou 4712a. 

Česky 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis tisku překladu divadelní hry (úvod a první dějství) 

Přír. č. II-4787/84 

Ze staré zásoby 

 

X G 78/2 

Kalidasova Sakuntala Dle indického v Český jazyk uvedena od Františka Xav(era) Jána 

Maška. V Praze. 

Pap., XIX.2 stol., 28 ff (foliace nová), rozměry: 22 x 18 cm, vazba papírová, zcela nová. 

Česky 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis tisku překladu divadelní hry. Rukopis není úplný – začíná druhým jednáním 

(začátek v rukopise X G 78/1) a končí na počátku 7. jednání 

Přír. č. II-4650/84 

Ze staré zásoby 

 
SX X G 79 
FX 1. pol. XVII 
TX Štambuch Matthiase Eggera 
PX Z pozůstalosti E. Nohejlové – Prátové 
Stammbuch (památník) – majitel Matthias Egger 

XVII, 16 x 13 cm (příčný), vazba kožená, tmavohnědá, pův. I-367-I p. chybná paginace, 203 

f. – nově foliováno po 10ti 



Bohatě ilustrován, zápisy ponejvíce z 20. let 17. stol. Na 3. p. majetnický a dedikační záznam 

Daniela Laimera z 27. VII. 1642 o odkazu památníku majitelem plukovníkem M. Eggerem 

správci jeho panství A. Ebnauerovi. Od něho přešel do majetku švagra, a to darem, do 

majetku Daniela Laimera. 

Na 4 – 5p. patrně vyobrazení pův. majitele plukovníka Eggera s manželkou s erby. 

Dar prof. Emanuely Nohejlové – Prátové (odkaz) 

II-5750/95 Vr. 

 
X 2808 LA 15 B 6  
SX X H 1 
FX 1795/9. ll. 42. 11.5 x 17 cm, váz. 
TX (Jos. Jungmann). Německé výpisky z četby. 
 
SX X H 2 
TX Coran in linqua arabica. [Kur'an] 
 
X 2809 
SX X H 3 (22 G 6) 
FX pol. XVIII. ll. 186. 10.5 x 16.5 cm, vaz. pův. 
TX Katalog knihovny Klauserovy II. (Q-Z). 
 
X 2810 
SX X H 4 
FX pol. XIX. ll. 14. 11 x 17 cm, seš. 
TX Nachtrag zu den Schriften über Kaspar Hauser. 
SX – X H 4 

TX – Nachtrag zu den Schriften über Kaspar Hauser. 

ff. 14 

 
X 2811 
SX X H 5 
FX 1568. ll. 211. 12 x 16.5 cm, vaz. pův. 
TX Adamus Fran. Annotata in III. et IV. ll. Dialectices D. Phil. Melanthonis, dictata 
Vittebergae a. 1568-9. 
PX III. knihu začal 20. IX., IV. 28. XII. 1568 (89'). S poznámkami českého posluchače 
(l. 46'). Srov. ruk. X F 3. W. Friedensburg, Geschichte der Universität Wittenberg 
1917 nezná profesora tohoto jména; byl to patrně učitel soukromý. Z Březnických. 
SX – X H 5 

TX – Melanthon Phil. 

PX – Vide: Annotata. 

 
X 2812 
SX X H 6 
FX konec XVIII. ll. 82. 10 x 16.5 cm, vaz. pův. 
TX Franz Lawatscheck. Auszüge aus Dichtern und Prosaisten. 
PX Většinu sborníku napsal další majetník H. F. X. Renz. 
SX – X H 6 

TX – Lawatschek, Franz: Auszüge aus Dichtern und Prosaisten. 

1797, ff. 82 

 



X 2813 
SX X H 7 
FX XIX.1 ll. 95. 9.5 x 16.5 cm. 
TX Fr. Chanowsky. Psychologische Bemerkungen. 
 
X 2814 
SX X H 8 (4 J 6) 
FX XVI.2 ll. 128. 11 x 16.5 cm, vaz. pův. 
TX Sborník lat. básní portugalského humanisty. 
PX Rodem z Coimbry, byl v Římě v letech 1560-5 (l. 115, 118'). Vazbou perg. zlomek 
lat. misálu z XIV. stol. S razítkem: Z Hankových. 
 
SX X H 9 
TX Arabica. [Křížová cesta] 
Preces in lingua arabica 
 
SX X H 10 
TX Evangelia per circulum anni in linqua 
 
SX X H 11 
TX Díl Koranu. Ms. turc. 
 
X 2815 
SX X H 12 
FX XVII/XVIII. ll. 46. 10 x 15 cm, váz. 
TX Mercure negotiant. 
PX Dva dialogy s diplomatem Ludvíka XIV., odhalující plány velikého krále. Koupí 13. 
III. 1900. 
SX – X H 12 

TX – Mercure Negotiant. 

ff. 43 

PX – (Dial.) 

 
X 2816 
SX X H 13 
FX XVIII/XIX. ll. 92. 10.5 x 15 cm, vaz. perg. 
TX Německý zpěvník. 
PX Většinou písně milostné (začíná českou: Když jsem šel okolo háje zeleného, dvě 
vlaské), ale i o událostech politických. 
 
SX X H 14 
FX 19. st. 
TX Zlatý nebeský klíč 
 
SX X H 15 
FX z 18. st 
TX Regulae Novitiorum 
Rkp., pap., [zač. 19. st.], 20 ll. (l, 1b, 19b, 20a,b je pr.), 12x18,5 cm, 1 r., psáno 
zběžně, úpravně, č. nev. 
Inc.: „Premium [podtrž.] || Meminerit religiopaevitae tiro…“ 



Expl.: „… ruin || prius facultatem obtinuerit a P. Spi || rituali.“ 
SX X H 16 
FX 1831 
TX Geistliches Gebet Buch 
 
SX X H 17 
FX XVIII. st.  
TX Začátek Lékařství 
SX – X H 17 
TX – Kniha, genž slowie Zacžatek Lekaržstwi. 

PX - :Knjha (X H 17). 

 
SX X H 18 
FX XIX. st. 
TX Eckartshausen, K.: Gott ist die reinste Leibe 
 
SX X H 19 
FX 1773 
TX Prokš, F.: Modlitby 
SX – X H 19 

TX – Modlytby Pěkne Katolyczke Krzestianske Rannj Wecžernj, Llytaniemj, Przy Mssy 

Swate, przed a po spowědj, pržed a po przygymanj Negswetegssy Swatostj oltarznj, tež gyne. 

Wypsane od Frantisska Proksse. 

FX – 9x14 cm. 

Jasená 1773, ff. (II)+84 (paginováno) 

PX – Ff. 81-84 psány latinkou v r. 1880 jinou rukou, na f. I nepodařený titul, správný na f. II. 

PX – Poč. f. Ia: Modlytby Krzesťanske …  Konec f. 84b: Na slawnost N. swateho – 156. 

 
SX X H 20 
FX 1807 
TX Duchovní poklad 
SX – X H 20 

TX – Duchownj Poklad aneb: Katolické Modlitby: Wipsane: Leta Paně 1807. 

FX – 14x8 cm. 

1807, ff. 52 

PX – Paginováno, psáno švabachem s akvarelovými iniciálami, vazba kožená. Začátek f. 3a: Modlitby Rannj: 

We gmenu boha Otce, kteriž mne stwořyl, … Konec f. 52a: … před tebau, až na wěky. Amen. 

 

SX X H 21 
FX 1770 
TX Schröck, J. Ch.: Ein schönes Mess-Bichlein. 
SX – X H 21 

TX – Ein schönes Mess-Bichlein mit beygesetzten Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und 

Communion gebetter. Wie auch Litaneyen und andern schönen Gebettern auss dem 

Approbirten Baumgärtlein erzogen Worten. 

FX – 8,5x15,4 cm. 

1770, ff. 92 

PX – Rukopis psal v Heinrichsgrünu Johann Christian Schröck. 

PX – Počátek: f. 2a: Folgen Andächtige Morgen Gebetter. Allerheiligste dreyfaltigkeit …  

Konec: f. 91a: Tägliches Gebett zu Sankt-Antoni. 146. 

PX – F. 76 a předsádka popsány jinou rukou. 



 
SX X H 22 
FX XIX. st. 
TX Eckartshausen, K.: Bůh jest nejčistší láska. 
 
SX X H 23 
FX XIX. st. 
TX Messgebeten (defekt) 
SX – X H 23 

TX – Messgebete. 

FX – 17x11 cm. 

(asi) XVIII. st., ff. 35 (1 f. vytrženo) 

PX – Místo a písař neznám, paginováno , počíná str. 16, konec chybí. Na obálce: Ex libris 

G.M. Kaiser. 

PX – 3 bundt mit mir, das eine jede || diesser obbmeldten  x  33 Eben so ist es auch, wann 

man nach der … 

 
SX X H 24 
FX 1846 
TX Dobrota Boží (Modlitby) 
 
SX X H 25 
FX Nebeklíč 
TX 1826 
SX – X H 25 

TX – Nebeski Klič, modlitby ranj, wečernj, při mssi a k spowědj obsahugjcy. 

PX - :Klíč, Nebeský (X H 25). 

 
SX X H 26 
FX 16. st 
TX Tomáš Akvinský: Quis fuerit sensus... (c. all.) 
SX – X H 26 
TX – Landgraf, Ernest: Responsio Apologetica Pro Patre Valeriano et Sociis eius Capucinis ad Librum editum 

hoc anno 1661 á Serenissimo Principe Ernesto Landgravis et eiusdem opera Herbipoli impressum. 

SX – X H 26 

TX – Miscellanea variarum rerum scriptarum. 

FX – 15,7x19 cm. 

XVII. st., ff. 128 
 PX – 1.) 2a-21b: Quis fuerit sensus D(ivi) Thomae Aquinatis circa immaculatam Conceptionem B(eatissi)mae 

V(ir)g(i)nis?  2a: Inter omnes pro maculato V(ir)g(i)nis conceptu  x  21b: ostensum iam e(st) de ea sensisse se 

diceret.  2.) 24a-31a: Vos similes hominibus. Lucae 12.  24a: Quis-quis hodierni Evangelii verba penitius  x  31a: 

Ad maiorem Dei gloriam et B(eati) Caietani honorem. 3.) 32a-55b: Responsio Alopogetica pro Patre Valeriano 

et sociis  eius Capucinis ad librum aditum hoc anno 1661 a Serenis(si)mo Principe Ernesto Hassiae Landgravio 

et eiusdem opera Herbipoli impressum. 32a: Repletus sum consolatione, superabundavi gaudio  x  55b: Ecclesiae 

juditio || ac censurae submittimus. 4.) 56a-65a: Rerum Moscovitarum Brevis Relatio. 56a: Moscoviae regio, quae 

immensa prope ab || Historicis  x  65a: Justitia, haec in sempi||ternum confirmamus. 5.) 70a-92b: Occidens 

Christophori Columbi cosmographi Liluris navigatione sagaci detectus … studio et opera Cornelij Wytfliet 

Lavaniensis … 70a: In rebus mortalium, nihil tam arcanum  x  92b: Ingenium, doctrina labor, constantia, virtus || 

cecinimus. 6.) 97a-100a: De quinta essentia Antimonij. 97a: Antimoniatas, seu stibiatas potiones eliminant  x  

100a: jeiuno stomacho, si||morbus det inducias. 7.) 101a-104a: Le tre regine. Cantata. 102a: Si figura che nel 

Giorno na||talizio  x  104a: Vivi lieta a pieno. || Fine. 8.) 105a-115a: Giovanni Battista Pederzuoli, L´otio 

Ingannato. 106a: Si figura, che Tre Coppie d´Innamo||rati  x  115: ese gl´inchini il Mondo. || Fine. 9.) 117a-127b: 

Kazaní pohřebni Nad dobré pamieti urozeným a statecžnym Rytiržem Panem Jozue Korženským z Teressowa a 



na Mězeřžicži … 117a: Neypržiležitiegssy, neywinssowaniegssy, a neystiastniegssy || cžias  x  127b: wiernym || 

dussycžkam odpocžinuti wiecžne. Amen. Thomas de Aquino, Ernst Valerianus, Moskva, Kolumbus, Colombo, 

Kořenský z Terešova. 

PX – Po stránce vnější vznikl rukopis svázáním několika částí, z nichž některé (např.: 

Responsio apologetica) jeví stopy původ. paginace a jiné byly paginovány až po vazbě. 

V důsledku toho jsou mezi nimi prázdné listy 22, 23, 31b, 65b, 66-69, 93-96, 100b, 104b, 

115b, 116, 128. Na hřbetě původní název rukopisu a dále označení M.N. 1398, určující asi 

umístění rukopisu v knihovně. Kázání nad panem Kořenským z Terešova, pocházející 

z 19.11. 165. je ze sborníku nepochybně nejstarší, kdežto obě skladby na počest císařovny 

Eleonory z r. 1682 nejmladší. Původem asi z knihovny hr. Clam-Martiniců ve Smečně? 

Koupeno u O. Pyšvejce 26. března 1931. 

SX – X H 26 

TX – Rerum Moscovitarum Relatio. 

XVII. st. 

PX - : Miscellanea (X H 26). 
SX – X H 26 

TX – L´ otio Ingannato. Composizione Per Musica l´ Anno MDCLXXXII. Posta in Musica dal Sig. Giovanni 

Battista Pederzuoli. 

XVII. st. 

PX - :Miscellanea (X H 26). 

 
SX X H 27 
FX XVI 
TX Abdalfabúr Sulajmán b. Hagáz: Bayán fada il as-salát 'alá n-nabíji sl'm 
PX Koupí od řed. Josefa Fürsta z Prahy 2. V. 1949 
X H 27 

´Abdalfakír Sulajman b. Hagaz: Bayan fada´il as-salat ´ala ´n-nabiji sl´m. 

ll.45; XVI; arabské písmo; arabský malý traktát, jednající o zásluhách toho, kdo se modlí za 

proroka Muhammada. 

3b Falammá kánati s-salátu ´ala ´n-nábíji…x 45a rabbi alá sirátin mustakímin. 
Tammat. 
Rkp.; pap.; 11.45; XVI; 15,5 x 10 cm; arabské písmo; mod. kž. Výzdoba listů zlatem a 
rumělkou. Původní vazba se nezachovala. Arabský malý trakrát, jednající o 
zásluhách toho, kdo se modlí za proroka Muhammada. autor „Abdalfakir Sulajmán“ je 
odjinud neznámý, v Brockelmannovi ( Geschichte der arab. Literatur ) není ( srovn. 
fol.37b ). Rukopis pochází ze XVI. století.  
Koupí od řed. Josefa Fürsta z Prahy VIII. dne 2. května 1949. 
565K/49 
 
SX X H 28 
FX XIX(1) 
TX Index perpetuus in omnes Chrestomathias 
PX Stará zásoba 13. XI. 1952 
X H 28 

Index perpetuus in omnes Chresotmathias. Tomus IIdus.Opera A.T., m.p. 

ll.136; XIX/1; svazek výhradně věnovaný latinským autorům, počínaje Sallustiem, 

Index perpetuus in omnes Chrestomathias. Tomus IIdus. Opera A. T., m.p. 

1a Chrestomathiae lat. Pars II. Ex Sallustio x 136a mit einem kleinen Gefolge, interficere 

erdolchen, ermeucheln. 

Rkp.; pap.; ll.136; XIX1; 12,7 x 19,5 cm; kurs.; t. Svazek výhradně věnovaný latinským 

autorům, počínaje Sallustiem. 

Převzato ze staré zásoby dne 13. listopadu 1952. 



K 614-52 

 
SX X H 29 
FX XIX (1) 
TX Ovidius von der Liebe... Übersetzt v. Johann Baptista von Knoll. Dicite jo Paean. I 
jo bis dicite Paean. Frankfurt und Leipzig 1777. 
PX Stará zásoba 13. XI. 1952 
2a Elegia. Anstatt des Krieges muss der Dichter x126b O galte? Naso magister erat.  
Rkp.; pap.; 11.128; XIX1; 11,5 x 17,5 cm; kurs.; t. Pravděpodobně opis tiskem 
vydaného překladu Ovidiova díla od překladatele jinak neznámého. F.1-40 I.Buch, 
f.41-80 II. Buch, f.81-122a II. Buch. f.122b-126b Anhang der klagende Polifem. 
F.126b přípisek Iterum hac versione usus est Richter Julius anno scholario; millesimo 
octingentesimo sexagesimo nono ( 1869) Na hřbetě Ovidii Von der Liebe.  
Převzato ze staré zásoby 13. listopadu 1952. 
615 - 52 
 
SX X H 30 
FX 1813 
TX Morávek, C. J.: Cuno von Straconitz. Ein historisch-romantisches Gemählde von 
C.J.Moravek 
PX Koupí v ant. Kniha A4 v Praze 1, Karlova 2, 16. III. 1960 
2a - 3b Vorrede. 2a Vorrede. An meinen Vater. x 3b bleiben wird. Moravek Carl 1813. 
4a-97a ( text) 4a Kuno von Strakonitz. Erstes Kapitel x 97a gemacht wurden. Ende. 
J.K.M.1813. 
Rkp.; pap.; 1813; ff.98; 18,5 x 12 cm; kurz.; pkž. Původní paginace nepřesná. Na 
hřbetě empírová výzdoba a vytlačen název Kuno von Strakonitz. Autor 
pravděpodobně Čech nebo alespoň z obrozeneckých vlasteneckých kruhů. 
Vysvětluje totiž v předmluvě, že hrdinou rukopisu je skutečná historická osobnost 
(Bavor ze Strakonic), jemuž vzdává hold pro jeho úsilí osvobodit vlast z cizího jha 
(jeho odboj proti králi Rudolfovi Habsburskému r. 1307 ). Dílo Morávkovo, jak se zdá, 
nevyšlo tiskem. 
Koupí v ant. Kniha A 4 v Praze 1. Karlova 2, dne 16. března 1960. 
1921/60 
 
SX X H 31 
FX 1809/47 
TX Denkbuch der Freundschaft 
PX Darem MVDr. Karla Jiřiny z Vinohrad, Benešovská 22, 25. 3. 1966 
X H 31 

Denkbuch der Freundschaft. 

1809/1847; ff.16; dobový památník se zápisy německými a francouzskými, převážně z Prahy. 

1b Jos. Burde inc.et f… x 16a Prag den 15tn Junij 1834 : Jos. Fieber. 
Rkp.; pap.; 1809/1847; ff.16; 18,5 x 25 cm; got. kurz., lat.;pl. s obrazem horské 
krajiny v oválu na přední desce. Poslední zápis, vlastně tisk vlepen na zadní desce. 
Dobový památník se zápisy německými a francouzskými, převážně z Prahy. 
Výzdoba malířská i rytinami. Na předním přídeští ex libris posledního majitele MVDr. 
Karla Jiřiny. 
Darem MVDr. Karla Jiřiny v Praze 10 – Vinohradech, Benešovská 22, dne 25. března 
1966. 
3067/66 



 
SX X H 32 
FX 19. st. 
TX Warthburg 
PX Langrova knihovna 
Wartburg. Ein Gedicht in fünf Gesaengen. 

Pap., XIX. stol., 193 ff (původní stránkování), rozměry: 20,5 x 17 cm. Vazba lepenková. 

Staré signatury: na předním přídeští III 10 J 28, na předsádce LV 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: Erster Gesang – Ludwig und Adelheid (za titulním listem – nestránkováno) 

Zweyter Gesang – Der Krieg zu Wartburg (str. 27) 

Dritter Gesang – Elisabeth die Heilige (str. 62) 

Vierter Gesang – Margarethe (str. 95) 

Fünfter Gesang – Luther (str. 123) 

Historische Erlaeuterungen (str. 153) – uspořádán výklad k jednotlivým zpěvům, podle 

stránek poznámky 

Přír. č. II-1937/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X H 33 
FX 1652-1653 
TX Commentarius in octo Libros 
PX Langrova knihovna 
Commentarius in octo libros Physicor(um) Aristotelis Philosophorum Principis naturae 

universae scrutatoris sapientissimi. Quem excepit Ab adm. Rdo ac Religmo P. Amando Pachler 

Ord(inis) S(ancti) Bened(icti) ad S(anctum) Petrum Salisb. Professo et Vniuersit. Salisb. 

Philosophiae Professore, et Decano F(ranciscus) Iosephus Mezger, eiusdem Monasterij 

Profess(or), Anno a Partu Virgineo MDCLII et III, Inceptum III Non(as) Iulii. 

Pap., 1652 – 1653 (datováno na titulním listě), 579 pp (paginace původní), rozměry: 20 x 17 

cm, vazba prkénková, potažená bílou kůží, dobová, s tlačenými rostlinnými motivy v pásech a 

v supralibros., na hřbetě nápis perem: Physica, uzavírání na dvě spony – kombinace kovu a 

kůže ořízka modročervená. 

Staré signatury: na přídeští III 13 H 12, na předsádce Ms. 137. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva s kurentními prvky 

Psáno jednou rukou. Marginální poznámky. 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-1936/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na přídeští) 

 
SX X H 34 
FX 1871 
TX Careos Oskar Teüber: Gesammelte Schriften 
PX Langrova knihovna 
Gesammelte Schriften won Cáreos Oskar Teüber, österr(eichischen) Militair-Akademiker, 

W(iene)r Neustadt 1871. 

Pap., 1871, 66pp., (paginace původní), rozměry: 20 x 17,5 cm. Vazba papírová, desky měkké. 

Staré signatury: na přídeští III 10 J 21 a na předsádce Ms. 328 



Německy. 

Písmo: kurent 

Prázdné stránky: 62 – 63, 65 – 66 

Bez výzdoby. 

Obsah: I. Gedichte, 2. Heft 

II. Die Balladen vom Prinzen Seraf. 

Přír. č. II-1935/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatur na přídeští a předsádce) 

 
SX X H 35 
FX 1882 
TX Leugold vom Kamp: Eine Erinerung 
PX Langrova knihovna 
Leupold vom Kamp: Eine Erinnerung. Am 17. März 1878. 

Scrips(it) XX. Febr(uario) Dr. Leopoldus Janauschek. 1882 – viz p. 14, od něho je vlepen 

před vlastním rukopisem dopis, datovaný v Badenu 13. 3. 1891. 

Věnováno přátelsky gymnasiálnímu řediteli Emilu Haneisovi – poznámka v předsádce. 

Pap., 1882, 14 pp, rozměry: 20,5 x 13,5 cm. Vazba kartonová, hřbet plátěný. 

Staré signatury: na přídeští III 11 H 3, na předsádce Ms. 333 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-1934/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle citovaných signatur) 

 
SX X H 36 
FX 1786-1804 
TX Müssige Stunden 
PX Langrova knihovna 
Rukopis Angličana, psaný na cestě po Německu; obsahuje mimo jiné básně Schillera a 

Goetheho, přeložené do angličtiny, dále básně od Höltyho přeložené do latiny a několik 

řeckých zápisů. 

Pap., 1786 – 1804, 232 ff (z toho původní foliace pouze na ff 1 – 16), rozměry: 19 x 12 cm. 

Vazba lepenková, vyztužená kůží v rozích a na hřbetě, ve hřbetu 6 vazů zdobených po obou 

stranách tlačenými vlnovkami. Červená ořízka. 

Staré signatury: na přídeští III 11 J 2, na předsádce Ms. XXXVII 

Na přídeští přilepen výstřižek z tištěného katalogu, kde je rukopis stručně popsán 

První zápis (fol. 1) označen jménem Rob. Smith (označení pozdější?) 

Zápisy řecké, latinské, anglické, německé, francouzské 

Vytržená folia: 14 – 15, 76 – 77, 101 – 103, 106, 125 

Prázdná folia: 119, 127 – 229 

Na foliích 230 – 232 záznamy z opačné strany rukopisu 

Některé básně přeškrtnuté po celé straně (autorem?) 

Zápisy tužkou ve druhé polovině rukopisu 

V celém rukopise na papíře četné zahnědlé skvrny 

Přír. č. 1723/80 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na přídeští) 

 
SX X H 37 
FX XVII. stol. 



TX Hans Auditor 
PX Langrova knihovna 
Hans Auditor der Pragische Botte begegnet Jöpper (?) Valten. 

Pap., XVII. stol., 9 ff (foliace nová), rozměry: 19 x 15,5 cm, zcela bez vazby – vloženo do 

papírového obalu. 

Rukopis je mírně postižen negativními vlivy inkoustu. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: anonymní báseň či úryvek z dramatu 

Staré signatury: na papírovém obalu tužkou Langrova signatura III 11 L1 119, modrou tužkou 

Ms 381, tatáž signatura tužkou na papírových deskách, na fol. 1a tužkou LB XIX 327 145. 

Přír. č. II-4402/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X H 38 
FX 1820 
TX W. F. Neuman: Huzdertjähriger Jutelfeier (?) 
PX Langrova knihovna 
Hundertjähriger Jubelfeier der heiligsprechung des heiligen Johann von Nepomuk von Wenzl 

Franz Neuman, domkustos und Konsistorie rath in Prag. 1820. 

Pap., 1820 (datace ma fol. 1a), 20 ff (foliace nová), rozměry: 22 x 18 cm, zcela bez vazby. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou Ms. 392, tatáž signatura modrou tužkou na obálce, do níž 

byl rukopis původně vložen (společně s rukopisy X E 76, X E 77 a X G 77), tamtéž Langrova 

signatura III 11 L1 120. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: život a svatořečení sv. Jana Nepomuckého 

Přír. č. II-4408/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X H 39 
FX 20. st. 
TX König Ortreit 
König Ortneit aus der Piaristen Handschrift in Wien. 

Pap., počátek XX. stol., 46 ff (foliace nová), rozměry: 20 x 25 cm, zcela bez vazby, vloženo 

do papírové obálky. 

Rukopis je poněkud poškozen špínou a negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce, tužkou Langrova signatura III 11 L1 108, modrou tužkou Ms. 151, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a. 

Německy 

Písmo: humanistická kurzíva 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis básně ze středověkého rukopisu 

Přír. č. II-4583/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X H 40 



FX 1638 
TX Artickel des Algemainen Landtags 
Artickel des Algemainen Landtags Schleses So auff dem Königlichen Schlos zu Prag im 1638 

Jahr den 19 Tag Apprillis gehalten, Und den 17 Monats Tag Volgenden May diss Jhares 

Hochlossen worden. 

Pap., 1638, 12 ff (foliace nová), rozměry: 20 x 16 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírových desek a papírové obálky. 

Rukopis je mírně poškozen vlhkostí a negativními vlivy inkoustu. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 118, modrou tužkou Ms. 380, 

tatáž signatura tužkou na papírových deskách a na fol. 1a, tamtéž tužkou LB XIX 327138. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: zápis z jednání českého zemského sněmu 

Přír. č. II-4586/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX X H 41 
FX 1819. 
TX Hofrath von Ebershausen: Gott ist die reinste Liebe. 
PX německé písně a modlitby. Získáno koupí od p. M.Martínkové v roce 2002. 
 
SX X H 42 
FX poč. 19. st. 
PX České modlitby a nábožné písně. 
Získáno koupí od p. M. Martínkové r. 2002. 
 
X 2817 
SX X I 1 
FX XVI/XVII. ll. 268. 10 x 16 cm, váz. 
TX Latinský sborník výpisků z klasiků studenta Daniele Krásného z Plzně. 
PX Výpisky z C. Claudiana, Stalia, lyriků, Cicerona atd. posléze z příruček 
stilistických. Na l. 1: verus huius libri possessor est Daniel Krásný Pilsnensis 
Boemus, poeticae ... studiosus; verus - Wenc. Krásný, P. Boemus a. d. 1644. Z 
Pálffyových. 
SX – X I 1 

TX – Notata ex C. Claudiani de raptu Proserpino libro I. pp. 92 et ind. Notata e carminibus 

lyricis. pp. 49 et ind. (Carmina). pp. (6). Statius. Ex primo Thebaidos. pp. (I) 81. 

Descriptiones aliquae. pp. 84-85. (Notata.) pp. (9). M.T- Ciceronis voluminis III. Notata. pp. 

121, ind. Pp. (12). (Notata varia.) pp. 15-66 (20). Compediosa methodus et conscribenda 

Chria. ff. (38). 

 
X 2818 
SX X I 2 (4 I 31) 
FX XVII. ll. 133. 10 x 16 cm. 
TX J. Siminski S. J. Idea conversationis humanae christianopolitica seu philosophia 
moralis ad virtutum moralium et cultissimae humanitatis normam formata, per breves 
tesseras expressa, variis hominum statibus et conditionibus accomodata. Tradita a r. 
P. I. S-. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 



 
X 2819 
SX X I 3 
FX XVII.1 ll. 155. 10 x 15.5 cm, vaz. pův. 
TX Francouzsko-italská cvičení Vojtěcha Kolovrata. 
PX Na l. 1: ex libris illi. d. Alberti l. b. Kollovrat († 1657 ve Francii). Na desce perg. 
zlomek lat. brevíře z XIV. stol. 
Rozličné překlady z franc. řeči do ital. Gramatika franc., významy a jiné drobnosti. 
(Ex libris Adalberti Kolovrat.) fol. (155) s mnohými mezerami 
 
SX X I 4 
TX Parvum dictionarium armenico-latinum et lat. - armen 
 
X 2820 
SX X I 5 (4 H 20) 
FX 1588/9. ll. 127. 10 x 15 cm, vaz. pův. 
TX Extractus brevis illorum, quae nobis in octo libros philosophiae tradita sunt 
Ingolstadii a. 1588 et 89. 
PX Z Březnických. 
 
SX X I 6 
TX Corani aliquot Sorae. [Modlitební knížka] 
 
SX X I 7 
TX Fromularium epistolarum in linqua turcia. 
 
X 2821 
SX X I 8 
FX 1806. ll. 17. 9.5 x 15 cm, seš. 
TX Fr. Br. Chanowsky. Das allgemeine Sistem der Strenographie des Herrn Sam. 
Taylor, Professor zu Oxford. 
PX Wiener Neustadt k. k. Militär-Akademie in J. 1806. 
 
X 2822 
SX X I 9 
FX XVII/XVIII. ll. 21. 9 x 13.5 cm, váz. 
TX Raetorománsko-německý slovníček. 
VX Nápis: Nomenclator que ais Nammen cudasch da Yoms. Slovníček ke 
konversační asi knížce o 16, ačli je celý, kapitolách. 
 
X 2823 
SX X I 10 
FX 1683. ll. 86. 7.2 x 12.5 cm, vaz. pův. 
TX F. Guil. Ant. Brauczek. Alphabetum poeticum simul et morale. Aenigmata et 
epigrammata quaedam selectiora cum schola Salernitana. Brevis virtutum 
vitiorumque alphabetica explicatio. 
PX Brouček, lect(or) iub. et provinciae pater, psal knížku (l. 51) v Janských Lázních 
(in Thermis s. Johannis). Dar kand. uč. Ludvíka Parkosa 2. X. 1874. 
 
X 2824 



SX X I 11 
FX pol. XIX. ll. 133. 17 x 10 cm. 
TX Katalog starých tisků. 
PX Asi do 1837. Knihy částečně prodány. 
 
X 2825 
SX X I 12 
FX 1818-37. ll. 20. 11 x 6.5 cm, vaz. pův. 
TX Památník Pražky slečny Zimmerové. 
PX Její bratr se jmenoval Kar. Antonín (l. 18). 
 
X 2826 
SX X I 13 
FX XIII/XIV. ll. 31. 11 x 14.5 cm, váz. 
TX (Lamprecht von Regensburg). Tohter von Syon. 
VX Daz ist -. Der an braite x inden geben (konec chybí). 
PX Vydal, používaje i tohoto rukopisu, K. Weinhold. Lamprecht von Regensburg. 
Sankt Franzisken Leben und Tochter Syon (1880), 306-494. Dar Ř. Zeithammera 10. 
X. 1873. 
SX – X  I 13 

TX – Lamprechts von Regensburg: Tochter von Syon. 

XIV. st., ff. 31 

 
X 2827 
SX X I 14 
FX pol. XVIII. ll. 355. 10 x 15 cm, vaz. pův. 
TX Sborník vlašského theologa. 
PX Výpisky z příruček, rejstříky církevních zákonů. Na předsázce: pertinet ad 
bibliothecam s. Joannis Palumboniae. 
 
SX X I 15 - přeloženo na IX H 30, Zíbrt 
 
SX X I 16 
TX [Manuscriptum arabicum] (Zejmul abidín: Šifá el fu'ád) 
 
SX X I 17 
FX cca 1750 
TX [Modlitební knížka, obsahující súry...] Tur. rkp. 
 
SX X I 18 
FX 1725 
TX Wid, Andreas: Kancionál 
 
SX X I 19 
FX XVIII 
TX Cantilenae saeculares 
PX Koupí od býv. hr. M. Valdštejnové z Prahy III 21. IX. 1951 
X I 19 

Cathilenae Saeculares. 



ll.114; XVIII; sborník písní, místy s notací; verše proti Martinu Lutherovi a jeho manželce 

Kateřině na f.63. 

2a Inventi amariorem morte milierem x 103a lang, und kennen buen thuen. 
Rkp.; pap.; ll.114; XVIII; 10,5 x 15 cm; kurs.; t. Sborník písní, výjimečně na f.72b a 
85a s notací. Název jako přiléhavý převzat z veršů na f.4a, kde začínala původní 
foliace rukopisu dnes oříznutím při vazbě částečně zničená. Zajímavé verše proti 
Martinu Lutherovi a jeho manželce Kateřině na f.63. Původ z poloviny 18. stol. 
dokazují písně na f. 72 b až 75a naříkající nad opětným pádem Bělehradu do 
tureckých rukou r.1739 a na f.83a-85a žalující na zkázu Bavorska za války o dědictví 
rakouské. Přední deska ozdobena polepením srdcem, z něho vyrůstá kříž. 
Koupeno od býv. hr. M. Valdštejnové v Praze III, Valdštejnský palác, 10. července 
1951. 
5966/51 
 
X I 20 
FX 1864-1866 
TX Deník a verše Jana Věnceslava Tůmy 
PX Dar - pozůstalost Jeleny Daňkové 
X I 20 

TŮMA, Jan Věnceslav 

Deník a verše Jana Věnceslava Tůmy. 

Pap., 1864 – 1866, 186 ff, rozměry: 17 x 10,5 cm, vazba lepenková, hřbet a rohy vyztužené 

plátnem, desky potažené černým papírem, vazba poškozená, uvolněná 

Česky, menší partie německy 

Písmo: česká humanistická kurzíva, u německých partií kurent 

Bez výzdoby 

Zápisy perem i tužkou 

Obsah: Deník J. V. Tůmy – do fol. 135, dále jeho verše, od fol. 155 verše psány z opačné 

strany rukopisu 

Z deníku vyplývá, že autor žil v Praze a v Benešově 

Na fol. 123 uvedeno jméno autora s odkazem (jméno samotné uvedeno častěji) 

Datace na titulním listě 

Přír. č. 1712/80 

Darem z pozůstalosti Jeleny Daňkové, prostřednictvím Dr. Miriam Bohatcové, CSc. Získáno 

a zpracováno v r. 1979 – 1980 

 
X I 21 
FX 1869-1870 
TX J. Katzer: Griechische Vocabula 
PX Langrova knihovna 
X I 21 

J. KATZER 

Griechische Vocabula. J. Katzer, III. 

Pap., 1869 – 1870 (datace na p. 114, 116, 118), 134 pp, rozměry: 15,8 x 10,1 cm. Vazba 

lepenková, hřbet plátěný. 

Staré signatury: Na přední desce Grichische Vocabula. J. Katzer, III, na přídeští III 11 J 36, 

Ms. 939 

Německy, řecky, latinsky. 

Písmo: kurent (řečtina – řecké písmo, latina  - humanistická kurzíva) 

Bez výzdoby. 



Psáno perem i tužkou. 

Paginace původní p. 1 – 74, dále dodatečná. 

Obsah: sešit řecko – německých slovíček žáka Katzera, III. třída 

vlastní slovník p. 1 – 74 

dále poznámky z různých oborů – rýmy (německy), řečtina, latina, matematika (vzorečky) 

Přír. č. II-1928/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na přídeští) 

 
X I 22 
FX 1833-1837 
TX J. Georg Schele: Der lebende Blumenkranz 
PX Langrova knihovna 
X I 22 

SCHELE, J. Georg 

Der lebende Blumenkranz oder Namens Gedichte von J. Georg Schele. 

Pap., 1833 – 1837 (datace na titulním listě), XXIII + 602 pp (paginace z největší části 

původní), pp 18 bis-quinter, 40 bis-ter, 55 bis, 56 bis, 59 bis, 83 bis, 84 bis, 85 bis-noner, 86 

bis, 87 bis, 86 ter, 118 bis-ter, 160 bis-ter, 166 bis-ter, 176 bis-ter, 202 bis-quinter, 246 bis, 

247 bis, 246 ter, 247 ter, 246 quater, 247 quater, 246 quinter, 247 quinter, 302 bis-ter, 334 bis-

quinter, 339 bis, 376 bis, 447 bis-ter, 505 bis-ter, 546 bis-quinter, 594 bis-noner, prázdné str.: 

2, 18 quater-quinter, 40 bis, 90, 92 – 93, 118 ter, 160 bis, 166 bis, 252, 302 bis, 334 ter, 439, 

550 – 551, 562, 594 noner, 602, II, VI, vynechané str.: 61, 84, 178 – 179, 380, 495, 504, str- 

398 – 413 zpřeházené, rozměry: 16 x 10 cm, vazba lepenková, jednoduchá, nezdobená, hřbet 

odtržen, červená ořízka. 

Papír částečně poškozen špínou a vlhkem. 

Staré signatury: na přední desce a na titulním listě tužkou Ms. 384, na přídeští tužkou III 11 G 

3 

Různé pozdější poznámky tužkou i perem na obou přídeštích a na rubu titulního listu 

Německy 

Písmo: kurent (různé písařské ruce) 

Bez výzdoby 

Obsah: sbírka básní 

Přír. č. II-2613/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
X I 23 
FX XX. stol 
TX Milostné písně arabské 
PX Ze staré zásoby 
X I 23 

MILOSTNÉ PÍSNĚ ARABSKÉ 

Milostné písně arabské. Vybral a uspořádal Josef Heyduk. 

Pap., XX. stol., 14 ff (foliace nová), rozměry: 12 x 8 cm, bez vazby, vloženo do zdobené 

obálky z ručního papíru. 

Obálka rukopisu je značně poškozena pošpiněním. 

Česky 

Písmo: humanistická polokurzíva 

Výzdoba: na obálce perokresba milostné scény 

Obsah: sborník překladů milostných arabských písní 

Přír. č. II-3673/82 



Ze staré zásoby 

 
X 2828 
SX XI A 1 
FX 1839/4. 5 seš. 24-27.5 x 36-43 cm. 
TX Jahres-Bericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien im Jahre 1839, 40/1, 43, 
44/5, 46/7. 
PX Věnovány hr. Fr. Ant. Kolovratovi. 
 
X 2829 
SX XI A 2 
FX ok. 1808. ll. 98. 24.5 x 39 cm, váz. 
TX Joh. Ferd. Opiz. Das Opizs´sche Kriegsspiel. 2. Aufl. 
PX Srv. Kraus 37, 65. 
SX – XI A 2 

TX – Opiz, Johann Ferdinand: Das Opizsche Kriegsspiel, ein Beitrag zur Bildung künftiger u. zur Uterhaltung 

selbst erfahrensten Taktiker. 

Čzaslau 1807, ff. 98 

 
SX – XI A 3 

TX – Nicoloim Joel, Cabalistischer Lebensbaum. 

1778 

PX – Ms. Hebr. 
 
X 2830 
SX XI A 4 (6 A 25) 
FX XIX.1 ll. 220. 23 x 37 cm, váz. 
TX Kaspar Pilat. Materialien zur sinnlichen und rationellen Wetterkunde. 
PX Dar autora 14. IV. 1825 
SX – XI A 4 

TX – Pilat (Caspar): [.]auern-Kalender o alte [.]auern-regeln. 

XIX. st. 

 
X 2831 
SX XI A 5 
FX 1844/5. tab. 61. 25 x 38 cm, váz. 
TX A. Corda. Original-Zeichnungen für die Beiträge zur Flora der Vorwelt. 
 
X 2832 
SX XI A 6 
FX 1836. ll. 45, 53. 23.5 x 37.5 cm, 1 seš. 
TX Dr. Joh. Friderich. Ueber die Wassercur-Anstalt des Vincenz Priessnitz zu 
Graefenberg und ueber den wohltätigen Gebrauch des kalten Wassers nebst einer 
Skizze ueber den eisenhältigen Säuerling zu Karlsbrunn. Brünn 1836. 
PX Dvojí Jiné znění. Definitivní viz XI A8. 
 
X 2833 
SX XI A 7 
FX XIX.1 ll. 13. 24 x 36.5 cm, váz. 
TX Johann Karlegger. Grundlage zur Errichtung und Herstellung einer neuen 
Flachsspinnmaschin. 



 
SX XI A 8 
TX Friderich, Joh.: Über Priesnitz' Wasserkuranst. Gräfenb. 
 
X 2834 - Ausgeschienen Praes. Z. 2062 
SX XI A 9 
FX 1773. ll. 375. 21 x 35 cm, váz. 
TX Verzeichnuss deren sämtlichen von denen ... Ständten des Königreich Böheim 
gnädigst decretirten Ingenieur Scholarn, so anietzo die gewöhnlichen öffentlichen 
Vorlesungen anhören, samt ein und andrer zur Übung von selben verfertigten 
Auflösungen des Jahres 1773. 
PX Originály písemných těch prací. Koupeno 22. XI. 1892. 
 
X 2835 
SX XI A 10 (3 F 10) 
FX XVIII. ll. 147. 21.5 x 33 cm, vaz. pův. 
TX Weitere Forthsetzung deren von dem H. Baron von Riessenstein mit denen auf 
den Reissen in Compagnie bey sich gehabten 5 Adepten geführten Discursen und 
Merckwirdigkeiten. 
PX Na hřbetě: Philosophia chymica et medica. R. Z pozůstalosti Dobrovského. 
 
SX XI A 11 
FX XVIII. ll. 196. 21.5 x 32.5 cm, vaz. pův. 
TX Bernardin Imbotty. Traité d´arithmetique: ranger des battailles, geometrie 
pratique, sinus et fortifications. 
PX Předsázkou mal. znaky s F pod korunou. Z Březnických. 
 
X 2836 
SX XI A 12 
FX XVII/XVIII. ll. 5. 20.5 x 32.5 cm, váz. 
TX Německé recepty alchymistické. 
SX – XI A 12 

TX – Lapis Philossophorum in Via Sicca. 

ff. 5 

 
X 2837 
SX XI A 13 
FX 1739. ll. 42. 20.5 x 32 cm, vaz. pův. 
TX Thaddeus Benda. Počtářská německá příručka. 
PX Na l. 14: Das Buch ist vor mich Th. Benda 21. Aug. 1739 undt darinnen durch 
dem vornemblichen H. Hons - Addam ... Deschnitzer H. Burggrafens Schreiber 
unterschiedliche gemöchte Rechnungen zur Notturft der Cantzley sich befundene 
gebunden worden. Co předchází o lacích, podle přídeští aus mancherley buch hobe 
ich abschrieben von H. Vatter, Hauptmann zu Deschnitz, a. 1741. Přišel tam 1738 (l. 
14). Vzadu list faráře Fr. Bendy bratrovi Josefovi o prodeji obilí 1743. 
 
X 2838 
SX XI A 14 (3 F 9) 
FX 1544. ll. 139. 21.5 x 31 cm, zdob. vaz. 
TX Geomantia 1544. 



VX Von der Kunst geomancia ist zu mergken x (via ist des planeten luna) armen 
menschen. Finis huius operis. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 2839 
SX XI A 15 (3 E 38) 
FX 1690. ll. 172. 20.5 x 30.5 cm, váz. 
TX Christian Bernard. Interpres phrasiologicae metallurgicae. 
VX Erklärung der fürnembsten terminorum und Redarten, welche bey den 
Bergkleuthen, Pachern, Schmältzern, Probierern und Müntzmeistern etc ... nebst 
angehängter kurtzer Deduction des löbl. Bergkwerks und alter wohlhergebrachter 
gewohnheit ... auf ertheilte hochlöbl. Commission zue sammen getragen durch den 
Edln und wohlgelehrten H. Ch-m, B-m IC. et assess. iud. metall. anietzo cum venia 
bene meriti authoris Herrn Eckerts Schrieften mitangehent ... Durch Joh. Caspar 
Frantz Wolf ... Sündeberg (Sonnenberg) bey Comotnau 1690. 
Bergmannischer Redensatin??? 
 
X 2840 
SX XI A 16 (2 G 22, 391) 
FX XVI. ll. 183. 20 x 30 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Německý sborník lékařský. 
VX 1-23. Regiment der gethwunden leuff der pestilentz. In dem nomen der h. 
Drivaltigkait ... Zum ersten. In via preservativa x divina clemencia, amen. 
VX 24-56. Lékařství ženské. Von geperung der welt. Got, ain schöpfer allerding x der 
getragen. 
VX 57-128. Nun volgt, wie mon zu ader lassen sol ... gezogen aus den pucher der 
lerer und sunder dem Avicenna x přechází k jiným otázkám, k dietetice, léčení ran, 
léčivům, mastím, proti francouzské nemoci. 
VX 130-72. Přepis tisku. Durch d. hochgelerten heren Theophrastum von 
Hochenheim ... von der franzosischen kranckhait drey bucher ... Dem ... Lazaro 
Spengťler x gedruckt zu Nurnberg ... 1530. 
VX 173-83. Regiment wider die pestilentz und giftige pestilentzische fieber, die 
schwaisssucht genannt ... durch Casparum Kegler a. 1529. 
VX 183. Ain trostlich artzney wider ... die englische schwaisssucht. 
PX Ze sbírky V. L. Chlumčanského. 
Das Regiment der Gesundheit. Von der franzosischen Krankheit durch theophrastum 
von Hochenheim. 
 
X 2841 
SX XI A 17 
FX XVI. ll. 27-209. 20.5 x 31 cm, váz. 
TX Tisk vzorníku koňských postrojů s německými poznámkami. 
PX Z Pálffyových. 
SX – XI A 17 

TX – Zeichnungen der Pferde-Gebisse. 

PX – Ms. def. 

 
X 2842 
SX XI A 18 
FX 1777. ll. 59, 51. 39 x 30.5 cm, pův. vaz. 



TX Joh. Bayers Sternbilder mit Erklärungen und Hellmuths neuen Beobachtungen. 
Sestavil Bened. Gotfr. Al. de Helcher ve Víd. N. Městě 1777. 
PX Daroval J. G. Onsea prostřednictvím opočenského faráře Jos. Roštlapila 1866. 
 
X 2843 
SX XI A 19 (3 F 8) 
FX XVI/XVII. ll. 237. 20 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Picatrix. Liber artis magice. 
VX Ad laudem et gloriam altissimi x amicitia movebuntur. Finis libri artis magice de 
formacione imaginum secundum planetarum ac stellarum fixarum aspectus, quem 
edidit sapiens quidam Arabs. 
PX Pouze l. poslední rozchází se s ruk. X A 8. Na desce souč. zlomek arabský. Z 
Březnických. Viz č. 2000 (?) 
SX – XI A 19 

TX – Liber artis magicae. 

sec. XVI. st. 

SX – XI A 19 

TX – Magica. 

PX – Vide: Liber. 

 
X 2844 
SX XI A 20 
FX 1661. str. 381. 19.5 x 30.5 cm, vaz. pův. 
TX Koch unndt Artzney-Buch der wohlgeb. Frauen Elis. Ludmilla Freyfrau von 
Lüssau, geb. Ganssnep Tengnaglin von Kamp, Frauen auf New Stranhoff den 31. 
Aug. a. 1661. 
PX Dar hr. Fr. Klebelsberka. 
SX – XI A 20 

TX – Koch- und Artzneij Buch der Wohlgeb. Frauen Fr. Elisabeth Ludmilla Freifrau von 

Lüssau. 

Alžběta Ludmila z Lisova, 1661, pp. 381 

PX – Německy a česky. 

PX – Vide: III F 32. 

SX – XI A 20 

TX –  Lüssau El. Ludm. Freifr., Koch-u. Artznei-Buch. 

1661, pp. 381 

 
X 2845 
SX XI A 21 
FX XVII/XVIII. ll. 12. 23.5 x 30 cm, váz. 
TX Calendarium Bolkinhainnense, vaticinatum a Joanne Langer a. 95 saec. XV. 
PX Na léta 1500/1834. Na l. 1 z XVIII/XIX. st.: Ant. Al. Ziegler. Dar písaře při vodních 
stavbách J. Pachela 3. X. 1842. 
SX – XI A 21 

TX – Langer, Joan.: Calendarium Bolkinhainnense vaticinatum a ... 

an. XCV.  sec. XV., ff. 12 

 
X 2846 
SX XI A 22 
FX XVI/XVII. ll. 17. 19.5 x 29.5 cm, s obr., váz. 



TX Trinum perfectum magiae albae et nigrae. 
PX Název tento, ač-li je to název, na l. 12'. 
 
X 2847 
SX XI A 23 
FX XIX.1 ll. 160. 23 x 29.5 cm, váz. 
TX F. X. Max. Zippe. Mineralien-Katalog. 
PX Jos. Hanuš, Národní museum a naše obrození II, 213 a d. 
 
X 2848 
SX XI A 24 (23 E 17) 
FX XVI/XVII. ll. 111. 21 x 29.5 cm, vaz. pův. 
TX Wahre und grundtliche Beschreibung der Namen, Natur, Aigenschaften, Farben 
und Tugenden der edlen Gestainen. ... Aus vielen hochberuembten authoribus 
colligirt und aus lat. sprach in die teutsche transferiert. 
PX Na předsázce z XVIII. st.: ex. bibl. Frid. Dollensteni. Z Burdeových. 
 
X 2849 
SX XI A 25 
FX 1867/9. str. 40, 46, 69. 23 x 29 cm, váz. 
TX Leop. Fleckles. Tři německé spisy lékařské. 
VX I. Uiber einige chronische Krankheiten der Digestionsorgane. Leipzig 1867. 
VX II. Beiträge zur Pathogenese und Balneotherapie chronischer Frauenkrankheiten. 
2. Aufl. Leipzig 1869. 
VX III. Die chronische Diarrhoe und deren Thermalbehandlung in Karlsbad. 1868. 
 
X 2850 
SX XI A 26 Původní sign. byla správně 1 G 9 (3 F 17) 
FX 1397. ll. 142. 21.5 x 29.5 cm, pův. vazba. 
TX (Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur.) 
VX Als Regel des puchss stet czu erst von der drivaltichait ... in lob dem 
hochgelobten fürsten Rudolf dem virden, herczog in Osterreich ... Wer da wil hail sein 
x (von wunderlichen menschen) gott uns behuett vor allem misswend amen. Tu 
autem domine hoer auf Leonharde ... sub a. 1397. 
PX Značně odchylné zpracování knihy, kterou vydal Fr. Pfeiffer 1861. Na hřbetě 
nápis: von naturlichen dingen, na přídeští starší sign. se hřbetu sňaté. Z Březnických. 
PX: in: Ulrike Spyra: Das Buch der Natur Konrads von Megenberg Die illustrierten 

Hndschriften u. Inkunabeln. Böhlau Verlag, 2005, s. 308 
SX – XI A 26 

TX – Megenberg, Konrad von: Buch der Natur.  

XIV. st. 

SX – XI A 26 

TX – Von der Natur der Dinge. 

1397 

Das Buch der Natur. 

Pap., 1397, 142 ff., rozměry 21,5 x 29,5 cm. Vazba původní – spony utrženy, chybí též části 

kování. Vazba z červeno – hnědé kůže, zadní deska poškozena nožem. Na hřbetě nápis: Von 

naturlichen dingen. 

Datováno na fol. 142 pod textem: „Sub anno M°CCC°LXXXXVII°“. 

Psáno ve 2 sloupcích. 



Výzdoba: jednoduché červené iniciály, nadpisy červeně. 

Gotické písmo. Německy. 

Incipit: fol 1a: Als des puchss Regel stet czu erst von der drivaltichait......in lob dem 

hochgelobten fürsten Rudolf dem virden, herczog in Oesterreich... Wer da wil hail sein 

Explicit: fol. 14a (von wunderlichen menschen) gott uns behuett vor allem misswend amen. 

Tu autem domine hoer auf Leonharde... Die that das puech im ende. Got uns sein hilf sende. 

Amen. Of sit in prima bal. Altea dus sit in yma. 

Kniha je překladem z latiny do němčiny! 

Původní signatura byla 1 g 9, pak 3 F 17. Na přídeští jsou vlepeny staré signatury, sňaté se 

hřbetu. Bylo vystaveno jako Kimélie! 

Z březnické knihovny. 

Podle přehledu z r. 1966 písařem rukopis Leonhard 

Literatura: podle musej. rkp. vydal V. Höfler: Konrad von Megenberg und die geistige 

Bewegung seiner Zeit, Tübinger Theologische Quartalschrift 38 (1856), S. 49 – 50 (Von den 

engeln), S. 88 – 96 (Von der Sel). 

Franz Pfeiffer: Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg, Die erste Naturgeschichte in 

deutscher Sprache, Stuttgart 1861 

Otto Matthai: Konrads von Megenberg Deutsche Sphaera, Berlin 1912 

Helmut Ibach: Leben und Schriften des Konrad von Megenberg (Neue deutsche Forschungen 

210), Berlin 1938 

o dochovaných rukopisech Konráda von Megenberg přehled: Konrad von Megenberg: Von 

der Sel, 1966 Wilhelm Fink Verlag, München, Heft 2. 

 
X 2851 
SX XI A 27 (2 D 9) 
FX ok. 1414. ll. 202. 21 x 31 cm, vazba pův. se sponami. 
TX Sborník lékařsko-bohoslovecký. 
VX 1. Naučení kněze Havla o vodách. Kněz Havel dobré paměti dal i naučil nás 
lékařstvie ty vodné proti tvrdosti životné a dušnosti u prsech. Vezmi čúlu totiš chvojku 
x (kohož oči bolíta) mnohokrát pokúšené. Pak léky latinské, obsah kodexu a lat. 
malovaný obrazec o druzích moče. 
VX 2. O počasí. Ver. In vere omnia innovantur x (autumpnus) utendum est humidis et 
calidis. Pak lékařské verše a o třech nešťastných pondělích. 
VX 2'-3'. O moči. Urina est colamentum sanguinis x dolor ex indigestione maior est 
post prandium quam ante. 
VX 3'-4. O pouštění žilou. Minucio alia fit pet methatesim x de sophena interiori et 
exteriori utriusque pedis. A poznámka o absinthu. 
VX 4'. Nákres člověka s lat. označením žil. 
VX 5. De complexionibus. Introducciones magistrorum Alexandri Hyspani ... et 
Ipocratis, Bartholomei, Gallieni et Marci in practica ad utilitatem pauperum ... Primo 
debet scire et cognoscere condicionem x tales raro salvantur. Poznámka o pojmu 
historie. 
VX 6-7'. Prologus super canonem. Quilibet fidelis et maxime sacerdos x qui vos 
oderunt. 
VX 8-13. 183-92. Exposicio canonis s. Thome de Aquino. Nota, quod dicit b. Thomas 
x huic opusculo, sicut Romana ecclesia docet, inseratur. 
VX 14-109'. Liber similitudinum sive alphabetum narracionum. Antiquorum patrum 
exemplo didici ... Abbas non debet esse rigidus x (zolotipa mulier) supra de uxore 2°. 
Explicit - a. d. 1414 in annunciacione s. Marie ... Qui te scribebat. Blazko nomen 
habebat. 



VX 110-23'. Notabilia bona utilia valentia ad confessionem. Nota, quod omnis 
utriusque sexus fidelis x sulfur et ignis ardens in sec. sec. 
VX 124-6'. Kvestie a casus pro zpovědníky. Nicolaus duxit uxorem legitimam x 
malum non esset. Dodatek l. 127. 
VX 127-35'. (Jan z Holešova). Largum sero i. e. exposiciones consuetudinum, que 
fiunt in vigilia nativitatis Christi. Gubernaculum Moysi ornabatur x non habent unam et 
simplicem fidem veri dei. Vyd. odjinud naposledy Al. Brückner, Rozpravy Akademii 
umiejetności. Wydzial filolog. 54, 1916, 322-48. Znovu text popsal a srovnal s vyd. 
Brücknerovým V. Flajšhans Čes. list XXVI, 81-83. Fl. 
135. Psal Blažek (z Dobřan). B. 
VX 136'-51. Liber mag. Wylhelmi (a s. Amore), scriptus Parisius contra Yppocritas et 
falsos Wyglefistas. Ecce clamabunt ... Sicut prophete x veritate carentes. Matthiae de 
Janov Regulae ed. V. Kybal. III, 252-314. 
VX 151'-81'. Sermones, quos edidit b. Thomas de Aquino de sacramento corporis 
domini. Venite, comedite x in eius similitudine transformaris. Edit. Parm. 1864, XVII, 
135-76. 
VX 181'-2. Metrické proroctví o vítězství velikého orla, obsažené ve výstražném listě 
Portentuosos eventus terrendaque prodogia ... Aere corrupto x vana cessabit gloria 
cleri. Ista metra sunt conscripta ex antiquo exemplari per d. Pesskonem, 
registratorem quondam cancellarie regis, de quo vix se potuit expedire a. d. 1394. O 
jiném ruk. F. Tadra, Písaři a kanceláře 204. Pak drobné výpisky theologické po l. 182' 
a na l. 192. 
VX 192'-9'. Výklad otčenáše a mše. Pater noster, excelsus in creacione x ipsum 
laudare valeamus per infinita sec. sec. 
VX 199'-202. Liber exortacionum b. Anshelmi ad contemptum temporalium et 
desiderium eternorum. Quid agis, o homo x vitam eternam, quam nobis concedat ... 
PX Na přídeštích zapsány drobné výpisky a vlepen obrazec zvířetníku. Na l. 1: liber 
s. Marie de Rokyczano, na l. 2 souč. sign.: N II. Z Rokycanských. 
Brodský, s. 94 
SX – XI A 27 

TX – *Largum sero, exposiciones consuetudinum in vigilia nativitatis Christi. 

PX – Vide: *[H]a[u]la Lekařstwie. ... 

SX – XI A 27 

TX – Liber similitudinum sinc alphabetum narracionum. 

PX – Vide *Hawla Lekařstwie. 

 
X 2852 
SX XI A 28 (5 C 34 b) 
FX XVII/XVIII. ll. 39. 9.5 x 30.5 cm, váz. 
TX Kellermeister oder gründtlicher Bericht, wie mann alle Wein undt Bier von allen 
Zuefällen bewahren ... aus denn führnehmbsten Büchern natürlicher Künsten. 
PX Od l. 33' české rady a prostředky viniční, polní i koňské. 
 
X 2853 
SX XI A 29 
FX 1658. ll. 24. 21.5 x 33.5 cm, váz. 
TX Balthasar Theodoricus Molschleben de Neilstett. Alchymistický sborník německý. 
 
X 2854 
SX XI A 30 



FX XVIII.2 ll. 144, 86. 22 x 34.5 cm, váz. 
TX Manuductio oder nützliche Würthschafts-Anleutungen. 
PX K tomu: Abtheilung der Materien zu denselben, vlastně o průmyslu pruském za 
Fridricha II. Z pozůstalosti Dobrovského. 
SX – XI A 30 

TX - *Manuduetio oder nutzliche Würthschafts-Anleutungen. 

sec. XVIII. 

 
X 2855 
SX XI A 31 
FX 1855. str. 130. 22 x 36 cm, váz. 
TX Joachim Barrande. Parall le entre les dépôts Siluriens de Boh me et de 
Scandinavie. 
PX Vyšlo v Pojednáních Učené Společnosti V. sv. 9. 
 
X 2856 
SX XI A 32 
FX XIX.1 ll. 34. 22 x 36 cm, váz. 
TX Ph. M. Opiz. Botanické zlomky a náčrtky. 
SX – XI A 32 

TX – Opiz P.M.: Böhmens Vegetationsverhaltni∫s. 

 
X 2857 
SX XI A 33 
FX 1780-90. ll. 102. 22.5 x 37 cm, váz. 
TX Heinrich (Fr.) Graf von Rottenhan. Dvojí pojednání o úpravě soustavy, rušící 
robotu (Roboth-Abolitions-System). 
PX O situaci, ze které práce vzešly, K. Grünberg, Die Bauernbefreiung II, 1893, 423 
a d. Srov. i 470. 
SX – XI A 33 

TX – Abhandlungen über die Landwirthschaft . 

PX – fasc. dno. 

 
X 2858 
SX XI A 34 
FX 1863/70. str. 43, 10, 78, 22. 26 x 41 cm, váz. 
TX Leop. Fleckles. Sbírka německých spisů lékařských. 
PX I. Balneotherapeutische Mittheilungen über die Wirkungen der Karlsbader 
Thermen in chronischen Leiden der weiblichen Sexualorgane. Prag 1863. 
PX II. Über die balneotherapeutische Bedeutung der Nachkuren in einigen 
chronischen Krankheiten nach Beobachtungen in Karlsbad. Leipzig 1870. 
PX III. Über Diabetes mellitus. Prag 1865. 
PX IV. Der Schlossbrunn. Eine balneotherapeutische Skizze. Prag 1862. 
 
X 2859 
SX XI A 35 
FX 1838. ll. 19. 23 x 38 cm, váz. 
TX Andreas Mosetig. Vortrag und Votum des Sanitätsreferenten (über die Curanstalt 
des Vinc. Priessnitz zu Gräfenberg). 
PX Zur kreisämtlichen Zahl 241/58 ... im der Sitzung von 4. Mai 1838. Autor se 
podepsal k. k. mährisch-schlesischer Gubernialrath und Protomedicus. 



 
X 2860 
SX XI A 36 (23 E 18) 
FX 1495. ll. 57. 21 x 29.5 cm, vaz. nově. 
TX Raymundus Lullus. Testamentum theorice in arte alchimie. 
VX Incipit Reymundi t- t- i- a- a-. Cum determinatum sit de forma maiori (10) x omni 
temperancia. Intellige, quod hoc totum diximus postconsideracionem capituli nostri 
alkymie. Explicit theorica ven. Rymundi philosophi sabbato ante translacionem s. 
Wenceslai a. 95. 
PX Na l. 1/9': Anatholi ortus solis secundum visionem filii philosophi (et) 
concordancia operum propheratum ad ingrediendum templum lune. Stude igitur 
diligenter x agenti recte sufficiant. Jak 1641 poznamenáno, konec chybí. Touž rukou 
na l. 1: Sequitur directorium humanae vitae ecclesiae s. Marci. 
PX Kuncitr, Vl.: Alchymie v Českých zemích. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 49. 
 
X 2861 
SX XI A 37 (ad 23 E 18) 
FX 1503. ll. 5. 20 x 29 cm, váz. 
TX Lilium lune. 
TX In composicione uniuscuiusque opusculi x possidere vitam eternam. Explicit x f. 
IV p. Letare a. 1503. 
SX – XI A 37 

TX – Lilium lunae 

VX – Tractatus alchymicus. 

1503, ff. 5 

 
X 2862 
SX XI A 38 
FX 1798. str. 28. 22.5 x 37 cm, váz. 
TX F. W ... Appellation an die Menschheit im Namen der gedrückten Armuth. 
PX Zur ernstlichen Beherzigung des verderblichen Wuchers d. 23. Hornung 1798. 
Původu českého. 
 
X 2863 
SX XI A 39 
FX XIX.1 ll. 20. 22.5 x 37.5 cm, váz. 
TX L. M(osheim). Historisch-bibliographische Nachricht von den höchst seltenen 
Schriften des berühmten spanischen Arztes Mich. Serveto. 
PX Koupeno v dražbě z knihovny J. Burde 6. IX. 1842 (K 5/310). 
SX – XI A 39 

TX - *Histori∫ch-bibliographi∫che Nachricht von den höch∫t seltenen Schriften des berühmten 

∫pani∫chen Arztes Michael Serveto. 

ff. 21 

 
X 2864 
SX XI A 40 
FX XVIII/XIX. ll. 47. 22.5 x 38 cm, váz. 
TX Rituel eines Lehrlings und Aufnahme eines ungeweihten in den ersten Grad der 
Freyen-Maueray. 
PX Z pozůstalosti Krtičkovi. 



 
X 2865 
SX XI A 41 
FX 1788. ll. 18. 24.5 x 39 cm, váz. 
TX Vereinigungs-Akte der Stifter und Glieder des Freundschaftsbundes und sein 
Gesetzbuch. 
PX Prag 25. May 1788 (l. 4). Podpisy chybějí. 
 
X 2866 
SX XI A 42 
FX 1789/90. ll. 27. 25 x 39.5 cm, váz. 
TX Protokoly a účty zednářského spolku přátelství z r. 1789/90. 
PX Z Krtičkových. Stejně č. další. 
 
X 2867 
SX XI A 43 
FX XVIII/XIX. ll. 38. 25 x 40 cm, váz. 
TX Statuty a řády téže lože zednářské. 
 
X 2868 
SX XI A 44 
FX XVIII/XIX. ll. 21. 23 x 39 cm, váz. 
TX Německý sborník zednářský. 
VX I. 1-9. Versuch über die Collisions-Fälle den rechten Gesetzen und hieraus 
entspringende Pflichten. Z kruhu Spolku přátelství. 
VX II. 10-14. Treue Gedancken über die verschiedene Meinungen betreffend die 
Frage, welchen Satz man zur Grundlage unseres Bundes anehmen solle. 
VX III. 15-16. Zlomek zednářské řeči. 
VX IV. 17-21. Demendes preliminaires et generales aux deux premieurs surveillans 
l´ouverture de toutes les loges en general. I. kapitola zednářské příručky. 
PX Z pozůstalosti Krtičkovi. 
 
X 2869 
SX XI A 45 
FX ok. 1845. ll. 28. 26.5 x 42.5 cm, váz. 
TX A. J. Corda. (Über die Rübenzuckerfabrikation). 
PX W. R. Weitenweber neuvádí spisku v Cordově nekrologu v Abhandlungen d. k. 
Gesellschaft der Wissenschaften V, B. 7. 57/94. 
 
X 2870 
SX XI A 46 
FX 1839. ll. 59. 24.5 x 41 cm, váz. 
TX A C. J. Corda. Pracht-Flora europaeischer Schimmelbildungen 1. 
PX Vyšlo v Drážďanech 1839. 
 
X 2871 
SX XI A 47 
FX XIX.1 ll. 59. 25 x 40 cm, váz. 
TX (A. J. Corda). Vom Blut. 
PX Weitenweber rovněž neuvádí. 



 
X 2872 
SX XI A 48 
FX XIX.1 ll. 31. 22.5 x 37 cm, váz. 
TX J. C. Corda. Inngermaniarum synopsis. 
 
X 2873 
SX XI A 49 
FX XIX.1 str. 88. tab. 21. 21.5 x 35.5, váz. 
TX (A. J. Corda. Beiträge zur Flora der Vorwelt.) 
PX Vyšlo v Praze 1845. Přivázané Beiträge zur Fauna der Vorwelt četl Corda v 
Učené Společnosti 1. VII. 1847 (Abhandlungen V. B. 5. 18). 
 
X 2874 
SX XI A 50 
FX pol. XIX. ll. 9. 21.5 x 36.5 cm, váz. 
TX Anleitung zur Verzeichnung von Sonnenuhren auf horizontalen und verticalen 
Flächen. 
 
X 2875 
SX XI A 51 
FX 1827. ll. 23. tab. 2. 22 x 35 cm. 
TX A J. Corda. Mycologische Beyträge. Beyträge zur Entwickelung und 
Metamorphose der Pilze. 
PX U Weitenwebera není. 
 
X 2876 
SX XI A 52 
FX XIX.1 ll. 12. str. 25. 20 x 34 cm, váz. 
TX A. C. Corda. Webe- und filzbaren Fasern organischen Ursprungs. Text k 46 
zoologickým tabulkám. 
PX Vyšlo v Mittelheilungen für Handel und Gewerbe 1836/8. 
 
X 2877 
SX XI A 53 
FX 1829. ll. 4. 20.5 x 34 cm, váz. 
TX Joh. Spatzier. Das Ausstopfen der Vögel. 
PX Jägerndorf in September 1829. 
 
X 2878 
SX XI A 54 
FX XIX.1 ll. 8. 21.5 x 33.5 cm, váz. 
TX Dendrologia boemica. 
 
X 2879 
SX XI A 55 
FX ok. 1843. ll. 18. 23 x 37 cm. 
TX F. M. Opiz. Hesla k Flora čechica a prospekt díla: Směňující ústav rostlinářský z r. 
1843. 
SX – XI A 55 

TX – Opiz M.: Směňující ústav rostlinářský. 



Praha 1843, ff. 4 

PX – Allig. ad: Flora Čechica. Ff. 14 

 
X 2880 
SX XI A 56 
FX 1665. ll. 2-223. 20.5 x 30.5 cm, bez desek. 
TX Lékařský sborník německý Leonarda Gagassera. 
VX Leonharten Gagassers wundartzney a. 1570 (srv. l. 11'), Augenartzney 
Téophrasti Paracelsi (l. 138), Kranckheiten der Augen durch D. Leonhart Fapen zu 
Onoltzbach zusaamengezogen (l. 140), Register aller Species, so zu der Augen 
Artzney gebrauchet wird ... so von den weitberüembten Herrn Georgen Conraden 
und Barth. Vogt ... gebraucht worden sinnd (146'), Von französischer Haillung in 
allerley Curren, wie dass jetziger Zeit bey den bessten Artzten im Brauch ist. 
Leonhart Gagasser 1665 (200). 
PX Na l. 200: Z domu své thyně pí. Anny Filipenský ... tuto knihu obdržel 1818 Ant. 
Pittner. Dar z r. 1906. 
 
X 2881 
SX XI A 57 
FX XVII/XVIII. str. 83. 25 x 39 cm, seš. 
TX Der von Anonymo Philaletha eröfneter Eingang zum verschlossenen königlichen 
Pallast, worüber die Schliessel hiemit communiciret und beygefügt worden, nach 
welchen Schliesseln alle Hermetische und wahre Adeptische Schriften einhellig zu 
vernehmen und zu verstehen. Ex MS. domini Jo. Georgii Styrky. 
SX – XI A 57 

TX – Der von Anonymo Philaletha eröffnete Eingang zum verschlossenen königlichen Pallast, worüber die 

Schliessel hiemit communicirt u. beigefügt worden, nach welchen Schliesseln alle Hermetische Schriften 

einhellig zu vernehmen und zu verstehen. Ex Mto D. Joa. Geor. Styrky.  

pp. 83 

 
SX XI A 58 
FX 1837 
TX Verzeichniss über die Frh. v. Wunschwitzsche Büchersammlung. 
 
SX XI A 59 
TX Mikan: Index alphabeticus plantarum J. G. Mikan. 
SX – XI A 59 

TX – Mikan, Johann Go(ttfried): Index alphabeticus Plantarum Joannis Godofredi Mikan. 

Praha, poč, XIX. st., ff. 302 pops.+ff. 8 prázdn.+217 ff. vlož. 

PX – Fol. s pozdějšími přípisky. 

 
SX XI A 60 
TX Extractus ex Catalogo manuscriptorum bibl. Metrop. 
 
SX XI A 61 
FX po r. 1825 
TX Verzeichniss der Bücher... Fr. Posselt 
SX – XI A 61 

TX – Verzeichniss der Bücher, welche in der Verlassenschaft des k.k. Bibliothekar Herrn Franz Posselt 

vorgefunden worden sind.  

FX – 42x25 cm. 

1. pol. XIX. st. (po r. 1825),  



 
SX XI A 62 
FX 1794 
TX Catalogus librorum Josephi Eq. de Neuberg. 
SX – XI A 62 

TX – Catalogus librorum Josephi eq: de Neuberg. A: 1794 die 7 Matrii. 

FX – 21,3-24x33,5-40,3 cm. 

(Pragae), 1794-(1806), ff. 125 

PX – Psáno několikerou rukou. 2a: A B C Büchlein, Neues Sylben-und Lesebuch  x  125: 

potřebného umění – předně ortography, pak arythmetyky. 

 
SX XI A 63 
FX XIX (1) 
TX Fessler, Ignaz Aurelius: Kritische Geschichte der Freymaure 
PX Z něm. konfiskátů 
XI A 63 

Fessler, Ignaz Aurelius : Kritische Geschichte der Freymaurerey und der Freymauerer-

Brüderschaft von den aeltesten Zeiten bis auf  das Jahr 1802. Vierter Theil : Ausbreitung des 

Logewesens gegen die Freymaurerey und gegen das Reich Gottes in der Freymaurer Brüder-   

schaft. 

ll.184; XIX/1; jméno autorovo uvedeno jen na hřbetě. Torzo, jen IV:díl, první část díla. 

2a 475 : Vor allem muss bestimmt werden x 159a sehr vermehren und ausbreiten 
konnten. 
Rkp.; pap.; ll.184; XIX1; 24,5 x 36,8 cm; kurs.; pkž. Jméno autorovo uvedeno jen na 
hřbetě. Torso, jen IV.díl, první část díla. Někdejší signatura II-O II 6. 
Převzato z německých konfiskátů 13. listopadu 1951. 
4887-51 
 
SX XI A 64 
FX 1859 
TX Historie města Klatovského 
PX Koupě - Jan Lukáš 
Historie města Klatovského. Dle rukopisu pana hraběte Karla Kolovrata Krakovského opsal 

Wolfgang Rosipal, měšťan a mistr soukenický v Klatovech, Leta Páně 1859. 

Pap., 1859 (datování na titulním listě), 250 pp (pp 1 – 203 stará paginace, 204 – 250 nová 

paginace – prázdné stránky), rozměry: 34,5 x 20,5 cm, vazba lepenková, v rozích a na hřbetě 

zesílení kůží (kůže značně odřená a potrhaná), na hřbetě zlaté linky a nápis Klattau. 

Německy 

Písmo: kurent 

Rukopis tužkou linkován 

Bez výzdoby 

Obsah: rukopis je opisem práce Karla Ludvíka Kolovrata Krakovského Denkwürdigkeiten der 

kg. Stadt Klattau.  K. L. Kolovrat Krakovský žil v Klatovech jako pensionovaný důstojník ve 

40. – 50. letech XIX. stol. Starší část rukopisu je založena na Hammerschmiedově Historii 

klatovské ze XVII. stol. Originál rukopisu je uložen v Okresním muzeu a galerii v Klatovech 

(339 Ol Klatovy, Hostašova ul. 1/IV – dle informace dr. Zíkové, vedoucí archivu). Originál 

rukopisu je německý, dvoudílný, z roku 1846, obsahuje 176 pp. Okresní muzeum Klatovy 

chová rovněž český opis historie města, pořízený kaplanem Romanem Voříškem Památnosti 

královského města Klatov, z roku 1863. W. Rosipal byl podle archivních údajů z Klatov 

opravdu měšťanem a mistrem soukenickým tamtéž. 



Incipit: Auf Sagen bericht die älteste Spur der Weltgeschichte... 

Explicit: p. 203: 1854 der Schwarze Thurn mit samt der Uhr u... Gloken mit 8000 f... 

hergestelt 

Koupě od Jana Lukáše (Praha 8 – Libeň, Na Zedníkové 2) – 1978 

Přír. č. 1976/81 

 
SX XI A 65 
FX XIX st. 
TX Entwürfe zur einer allgemeinen Kunstgeschichte 
PX Langrova knihovna 
Entwürfe zur einer allgemeiner Kunstgeschichte. 

Pap., XIX.2 stol., 280 pp (paginace původní), rozměry: 34,5 x 21,5 cm, zcela bez vazby 

vloženo do papírové obálky 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 6, modrou tužkou Ms. 684, 

tatáž signatura tužkou na titulním listě a na str. 1. 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: náčrt dějin umění na základě sbírek saských kurfiřtů 

Přír. č. II-4480/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XI A 66 
FX XIX st. 
TX Geschäftete Steinat (?) 
PX Langrova knihovna 
Pap., XIX.2 stol., 23 ff (foliace nová), rozměry: 28,5 x 23 cm a 34 x 21 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 2, modrou tužkou Ms. 205, 

tatáž signatura tužkou na předsádce. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: Pojednání o kamenných sekerách s topůrkem z různých kulturních oblastí. Vložen 

dopis (1 dvoulist) datovaný 27. 6. 1853 a 17 listů různých formátů s kresbami a popisy 

kamenných seker. 

Přír. č. II-4513/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
X 2882 
SX XI B 1 (4 C 3) 
FX XV/XVI. ll. 105. 20.5 x 28.5 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Johanis Blanchin. Tabulae astronomicae. 
PX L. 1-4: explanaciones tabularum primi mobilis, dále tabulky. Na předsázce: 
Johanis Blanchin, civis Ferariensis, s udáním vzdálenosti Ferrary od Vídně; přilepen 
obsah z péra (Mich.) Denise († 1800), jak poznamenal Dobrovský. 
 
X 2883 
SX XI B 2 



FX 1730. ll. 19. 23 x 28.5 cm, váz. 
TX Summarium arcanorum de medicina universa seu compositione lapidis, ab 
adepto communicatum a. 1730. 
 
X 2884 
SX XI B 3 
FX 1841. ll. 6. 22 x 28.5 
TX C. L. Müller. Vortrag gehalten in der General-Versammlung des 
Niederösterreichischen Gewerbs Vereines am 6. Dec. 1841. 
SX – XI B 3 

TX – Vortrag gehalten in der General Versamlung des Nied. O[e]st. Gewerles Vereins am 6. 

Dec. 1841 von Müller E.L. 

ff. 5 

 
X 2885 
SX XI B 4 (4 C 3 b) 
FX XVIII. str. 179, tab. VIII. 20.5 x 28 cm, váz. 
TX Trattato di astronomia. 
 
X 2886 
SX XI B 5 
FX 1857/70. str. 339. 22 x 27 cm, váz. 
TX (F. X. Chanowsky.) Tagebuch der meteoroligschen Beobachtungen zu Niemčic 
bei Strakonitz. 
PX Als Fortsetzung seit 1843. Ze sbírky Chanowského. 
 
X 2887 
SX XI B 6 
FX 1858/60. ll. 62. 19.5 x 27.5 cm, váz. 
TX Mikroskopie. 
PX Zápisky o mikroskopování s výkresy. 
SX – XI B 6 

TX – Mikroskopie. 

1859 

 
X 2888 
SX XI B 7 
FX 1842. str. 894. 20.5 x 27 cm, váz. 
TX Vinc. Reichel. Lehrbuch der Pflanzenkunde mit besonderer Rücksicht auf die in 
Böhmen wachsenden Samenpflanzen I. 
PX Povoleno censurou pro tiskárnu Pospíšilovu. 
 
X 2889 
SX XI B 8 
FX ok. 1827. ll. 41. 22 x 27.5 cm, seš. 
TX Desvaux Prodromus Filicum (Prodrome de la famille des Fougères). 
PX D´Annales de la société Linnéenne de Paris vol. VI. 1827. 
 
X 2890 
SX XI B 9 



FX ok. 1860. ll. 14. 18.5 x 26.5 cm, vaz. pův. 
TX Jos. Fritsch. Versuch einer botanisch-zoologischen Darstellung der im 
Königreiche Böhmen vorzugsweise vorkommenden Thier- und Pflanzengattungen. 
PX Pro V. L. Weitenweberův Lotos (1852-70). Spisovatel je Plzeňan, důstojník 35. 
pěš. pluku. 
 
X 2891 
SX XI B 10 
FX pol. XIX. ll. 108. 19.5 x 25 cm, váz. 
TX J. T. Mitiska. Geometrie. 
PX Jméno na hřbetě nově. Dar J. Dušky z Josefova 13. VII. 1889. 
SX – XI B 10 

TX – Mitiska, Joh. Timoth.: Geometrie. Von Mitiska Joh. Timoth. Schlosspfarrer in Schlosse 

zu Smiřic königrazer Dioacez in Böhmen. 

 

X 2892 
SX XI B 11 
FX 1846-7, archů 128. 20 x 25 cm, 2 svaz. váz. 
TX Allgemeine Chemie aus den Vorträgen des Prof. Karl Balling am böhmisch-
ständischen Institut zu Prag; in den Schuljahren 1846 u. 1847. 
PX Ze sbírky Chanowského. 
 
X 2893 
SX XI B 12 
FX XVIII.2 str. 59, 113. 20 x 25.5 (19.5 x 24) cm, váz. 2 svaz. 
TX Přepisy, nejspíše tisku: Fr. Basilii Valentini O. S. B. Goldenes Kleinod. A. 1478. 
PX Str. 57-9 starší chemické dva recepty. 
 
X 2894 
SX XI B 13 
FX 1838. 1855. str. 32, 26. 20.5 x 26 cm, váz. 
TX Dva příspěvky pro W. R. Weitenweberovy Beiträge zur gesammten Natur- und 
Heilwissenschaft. 
VX I. F. J. von Mezler. Bemerkungen über die Wechselfieber. 1838. 
VX II. Jul. Sax. Die Traubenkrankheit. 
SX – XI B 13 

TX - Mezler, F. J. von: Bemerkungen über das Wechselfieber und dessen Behandlung. 

Prag 1838, pp. 32 

PX – Allig: Sax Julius. Die Franbenkrankheit. 1855. 

 
X 2895 
SX XI B 14 
FX 1838. str. 44. 20.5 x 26 cm, váz. 
TX F. X. Chanowsky. Meteorologisches Observationsbuch. 
PX Angefangen zu Němčic vom 1. Jänner 1838. Z části vepsáno v kalendář. 
 
X 2896 
SX XI B 15 
FX 1864. ll. 15. 22.5 x 28.5 cm, váz. 



TX Leop. Fleckles. Neuere Beiträge zur Balneotherapie der Brightischen 
Nierenkrankheit. 
PX Vyšly v Praze 1864. 
 
X 2897 
SX XI B 16 
FX 1841. ll. 12. 22 x 28 cm, váz. 
TX Dr. von Malfatti. Rede in der feyerlichen Versammlung der k. k. Gesellschaft 
Wiener Ärzte am 20. März 1841 von ihrem Präsidenten. 
SX – XI B 16 

TX – Malfatti: Rede, welche in der feierlichen Vresammlung der k.k. Gesellschaft Wiener-

Ärzte am 20ten März 1841 

von ihrem Präsidenten dr. von Malfatti abgehalten wurde. 

ff. 12 

 
X 2898 
SX XI B 17 
FX 1774. ll. 12. 20 x 26 cm, váz. 
TX Přepis tisku Origine et objet de la Franche Maçonnerie, augmentée de discours 
relatifs a cet ordre par le F(rére) B***. Aux depenses des orientaux genévois. 1774. 
PX Wolfstieg, Bibliographie I. č. 4083. Z pozůstalosti Krtičkovy. 
 
X 2899 
SX XI B 18 
FX 1847/8. ll. 109. 20 x 26 cm, váz. 
TX (Wiesenfeld.) Anleitung zur Wasser- Strassen- un Brücken-Baukunst. 
PX Nach den Vorträgen im böhmischen ständischen polytechnischen Institute zu 
Prag. II. kurs rukopisu XI B 20. Ze sbírky Chanowského. 
 
X 2900 
SX XI B 19 
FX 1846/7. ll. 152. 20 x 26 cm, váz. 
TX Anleitung zur technischen Mechanik. 
PX Rovněž technické přednášky. 
 
X 2901 
SX XI B 20 
FX 1847. ll. 146. 20 x 26 cm, váz. 
TX Wiesenfeld. Anleitung zur Landbaukunst. 
PX Srv. ruk. XI B 18. 
 
X 2902 
SX XI B 21 
FX XIX. ll. 129. 21 x 26.5 cm, váz. 
TX Flora lapponica. 
 
X 2903 
SX XI B 22 
FX ok. 1860. str. 36. 20.5 x 26 cm, váz. 



TX J. E. Purkyně. Précis chronologique des travaux anatomico-physiologiques et 
psychologiques. 
PX Částečně autograf, německy. Odchylně česky v Živě 1857 a 8. 
 
X 2904 
SX XI B 23 
FX 1812. ll. 56. 19.5 x 25 cm, váz. 
TX (Phil. Max Opiz.) Beschreibung meiner zweyten botanischen Reise nach den 
Sudeten im Julius 1812. 
PX Srv. ruk. XI C 35. 
 
X 2905 
SX XI B 24 
FX pol. XIX. ll. 28. 19.5 x 25.5 cm, váz. 
TX Naturgeschichte. 
PX Přednášky posluchače Nichslinga. 
SX – XI B 24 

TX – Naturgeschichte. C. Kissling. 

XIX. st., 7 ff. 

 
X 2906 
SX XI B 25 
FX XIX.1 ll. 27. 21.5 x 26 cm, váz. 
TX J. C. Corda. Cycadeae. 
PX Text k tabulkám. 
 
X 2907 
SX XI B 26 
FX XVII.2 ll. 46. 22 x 27.5 cm, brož. 
TX Thesaurus orcivus Marchicus. De urnis Marchicis bustuariis, insonderheit von den 
irdenen Gefässen, welche bey den heydnischen Zeiten zu Bewahrung der Toten-
Asche gebraucht und jetzt noch in der Chur- und Mark Brandenburg ausgegraben 
werden. Ex collectione Martini Friderici Seidelii, consiliarii Brandenburgici 1621-93. 
PX Pouhé tabulky o vykopávkách. O sbírkách Seidlových G. G. Küster, Geschichte 
des altadeligen Geschlechtes derer von Seidel. 1751. Koupil 1847 v dražbě v Halle 
Wigget. 
Seidel M. T., Todten - Urnen der Mark Brandenburg. 1847 (Mc.) Zeichugen. 
 
X 2908 
SX XI B 27 
FX XIX.2 ll. 10. 23 x 28.5 cm, váz. 1866 
TX Gottfried Ritter von Rittershain. Uiber die Speichelabsonderung der Kinder 
während der ersten Lebenswochen. 
PX Autorem primář pražského nalezince. Z pozůstalosti Jirušovy. 
 
X 2909 
SX XI B 28 
FX 1837. tab. 28. 25 x 29.5 cm, váz. 
TX J. C. Corda. Fragmenta phytotomica. 
 



SX XI B 29 
FX 1850 
TX Nickerl Synopsis der Lepidopteren I 
SX – XI B 29 

TX – Synopsis der Lepidopteren „Fauna Boehmens von Franz Anton Nickerl, Dr. Der 

Medicin … 

FX – 20,3x26 cm. 

Prag 1850, ff. (68) 

PX – I.te. Abtheilung, 1850. enthaltend die Papilioniden, Sphingiden, Bombyciden, 

Noct[ui]den. 

 
SX XI B 30 
TX Wimmer: Index zu Esper's Schmeterlinge von Europa 
 
SX XI B 31 
TX Zillich; Lepidopter - Sammlung des Joh. Pokorný 
SX – XI B 31 

TX – Lepidopt. Sammlung des Joh. Pojkorny (Prag) (ehemals Zillich) mit handschriftlichen Bemerkungen über 

Vorkommen u. Fundort von. J. Pokorny im gegenw. Besitz des Fabriksarztes Dr. Stein in Chodau. 

(1903) 

PX – Viz: Zillich, … 

 
SX XI B 32 
FX poč. 19. st. 
TX Kalina [von Jethenstein, Math.] Die Alter menschl. Lebens. 
SX – XI B 32 

TX – Catalog der Lepidopteren Sammlung des Major Zillich in Prag 1835 käuflich an Joh. Pokorny übergangen 

im Jahre 1852 und wieder an Prof. Fried. Stein in Prag im Jahre 1870 gegenwärtig im Besitze v. Dr. Stein in 

Chodau. 

PX – Viz: Zillich … 

 
SX XI B 33 
TX Zillich: Catalog der Lepidopteren-Sammlung 
 
SX XI B 34 
FX poč. 19. st. 
TX [Buergerschulen] Über höhere Bürgerschulen 
 
SX XI B 35 
FX poč. 19. st. 
TX [Unterricht] System des öffentl. Unterrichtes in Öster.  
 
SX XI B 36-38 LA 149/43 
SX – XI B 37 

TX – Einleitung in die Physik. – Physik im Zweitem Semester  

FX – 19,7x24,8 cm. 

Leutomischl 1838, psal Ernest Miebes, Cleriker, 33 dvojlistů 

PX – Viz: Miebes, Ernest (XI B 37). 

 
SX XI B 39 
FX 1771 
TX Rhetorica. Přednášky o řečnictví. Inc. Periodus unimembris. 
str. 290 + 2ll. Pragae 1771. Rukopis, pap., kurs., pk., 18,3x25,8 cm. 



[str. 199/200 – vyříznuta] 
3a Studium Rhetoricae non est negligendum X 146b Vilmina fortuna me 
transcendisse putabo. 
 
SX XI B 40-43 LA 96/43 
XI B 43 
Curtius Rufus: (O činech Alexandra Velikého, krále macedonského.) Přeložil Fr. Št. 
Kott. Rkp., pap. (1898), 126 ll. (1, 2, 125 pr.), 24,5 x 29,7 cm, 1 r., čitelné p., p. pl. 
l 3.: Q. Curtius Rufus, O činech Alexandra Velikého, krále macedonského. [přelženo.] 
Úvod. O životě Q. Curtia Rufa není nic spolehlivého známo.“ X 124.: ůCaesar a 
Augustu navštívili jeho hrobku.“ 
l. 125.: Opravy. Pozn. „ Imprimatur 22ú12 1898. R. Novák 
V.: Justinu, M. Junianus. 
 
SX XI B 44 
FX 1711 
TX List., K.: ??? 
SX – XI B 44 

PX – Lit[tera] K: Spusob popsání obnowugiczych hranicz a mezníkůw. 

PX - :Způsob (XI B 44). 

 
SX XI B 45-47 LA 96/43 
 
SX XI B 48 
FX 1758 
TX Formulare Apocharum 
 
SX XI B 49 
FX 2. pol. 19. st 
TX [Knížka pro hospodáře] 
 
SX XI B 50-52 LA 96/43 
 
SX XI B 55-59 LA 96/43 
 
SX XI B 57 
Sabina, Karel: Joh. Zizka [!] von Trocnov von Carl Sabina. Rkp., pap., [Praha], 
(1844), str. 275 + [i] + 5 ll. pr., 23x 29,5 cm, 1 r., ps. zběžně. čitelně, p. pl. 
 
SX XI B 58 
Sabina, Karel: marie unb sirotek. Obraz ze života od Josefa Wratného. 
???  
Rkp., pap., [Praha] (1844), 149 str + 1 l. vl. + 1 pr., 23 x 28 cm, 1 r., p. pl. 
 
SX XI B 60 
FX 1594 
TX (Bartoš Písař): Kronika 
 
SX XI B 61 
FX XVII 
TX Regiment Stvrzeny… 



SX – XI B 61 

TX – Regiment stwrzeny … mlinarzům starssim p[r]sisežnim zemskym w kralowstwi 

Cžeskem a w miestech Pražskych. 

Regiment Sterzny od pana Purkmistra Panův Stareho Siesta Pražského Mlinarzům 
Starssim Pzisežnim [!] Zemskym v kralowstwi Cžeském a w Miestech Pražskych. Tež 
ginym Mlinarzům Obecznim Pozadku wsseho, Podle něhož se ržiditi a nad nim ruku 
Ochrannou držeti Powinni budou, [F.] – [a jiné spisy mlynářů se týkající] 
Rkp. pap., Praha, XVII 1. pol., ll. I + 330 (l. 1, 194b, 268b, 270a, 280b, 287, 296-303, 
310-313, 319b – jsou pr.), 20x30,5 cm, různí pís., ps. zběžně, kž. s tlač. ornamenty. 
Na desce inic. B. A. Cz. 1666. Připoj. 2 l. tištěné o těchto zápisech. (Z „Technického 
Obzoru“ 1917) 
Inc ??? 
Z pozůstalosti zem. advokáta Dr. Kaze 9. května 1927 
 
SX XI B 62 
FX 17.st. 
TX Mittel wieder den Stain oder die Stainschmerzen. 
Rkp. Lékařství z 17. stol. 

1a - 7b ( Rejstřík k Lékařství ) la Stainschmerzen, Klistier wider die Stainschmerzen x 7b Von 

einer Schlange d(tto) Eine Schlangen Salbe 247. 

8a - 18b prázdné 

19a - 141b ( str.1-248 ) ( Lékařství) 19a ( str.1) Also magen auch andere Schlechte diuredica x 

141b ( str.248) Ende des Sechsten und letzten Buchs. 

Rkp.; pap.; XVII; ff.141; 32,5 x 20 cm; kurz.; poloperg. Lékařské a kuchařské recepty ze 17. 

stol. Rejstřík patří k celému rukopisu na začátku. Na předním přídeští tužkou „ Sychrov 194.“. 

Z materiálu tzv. trezoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků Knihovny 

NM 3.3.1960. 

1701-60 

 
SX XI B 63 
FX 1679 
TX Arznei Buch Worinnen Allerhandt auserlessen, guetten und bewehrten Mittlen. 
Anno 1679 beschriben. 
XI B 63 

Artzney-Buech Worinnen Allerhandt auserlessen, guetten und bewehrten Mittlen. Anno 1679 

beschriben. 

 ff.334; 1679 

6a-310a Artzney-Buch. 6a so von selbst gewachsenen Handffbrand ist x 310a so hilft 
es mit der Hilf Gottes. 
311a register Über das Arzney-Buech x 334a vors Zahnen den Khindern 300, 301. 
Rkp.; pap.; 1679; ff.334; 31,5 x 20 cm; got. kurs.; pův perg. Název rukopisu na přední 
desce. pod názvem připsáno Dieses hat Kaspar Vogl auf das Buch geschriben 1843. 
Na předním přídeští podpis Johannes Vogl 1843. Původní foliace nepoužitelná, 
poněvadž podle ní chybí jedenáct listů na začátku, dále pův.f.22-23 (mezi dnešními 
f.15-16). Na počátku vložen arch s dalším receptem. Na f.32a ( staré f.41a) zvláštní 
název Artzney Buech Von Allerhand Auserlessnen Guetten und Bewehrten Mittlen so 
von der Frau Gräffin Vebrani abgeschriben worden. Anno 1679. Obsahově se však 
tato část naprosto neliší od předcházející, takže nejde o samostatný celek. Mezi f.2-3 
vložen lístek na formuláři Lékárny U lva v Ústí nad Labem se záznamem lékaře dr. 
Jellinka, že rukopis zakoupil r.1931 u Andrého v Praze. Rukopis byl pak v Langrově 



knihovně v Broumově. Jako konfiskát zapsán do přírůstků Knihovny NM dne 
3.1.1961.  
8524-60 
 

 
SX XI B 64 
FX 1829, České Budějovice 
TX Koch-Buch 
XI B 64 

Koch-Buch zum Gebrauche der Katharina Koch. Budweis 4.September 1829. 

ff.112; 1829 a pozd. ; nevázaný sborník kuchařský 

Koch-Buch zum Gebrauche der Katharina Koch. Budweis 4. September 1829. 

1. Koch-Buch 1a – 36b: 2a Braune Suppen. Nehme bei ein Pfund Rindfleisch x 35b 2 Seidl-

Weichseln und langsam gebacken. 

2. [Kochbuch] 37a (1) – 38b 37a Reisz Suppe. Nimm ein 1/4 Pfund [značka pro množství] 

Reisz x 38b mit Salz bestreut und lasse es backen. 

3. [Kochbuch] 89a – 96b 89a Eyerfladen. Mann rührt drei Kochloffel Mehl x 96b Richtet sie 

über gebähte Semmel an. 

4. Confegt. 97a – 110b 97a Kniserbrot. Gib in einen Weid x 110b backe es langsam, es ist 

ferdig [!] 

Rkp.; pap.; 1829 a pozd.; ff.112; 25 x 19,5 cm.; got. kurz.; neváz. Sborník kuchařský. 

K původnímu textu, sahajícímu po f.35 přidány samostatné části další. Na f.21a opakován 

titul, ačkoliv jde o přímé pokračování předcházejícího textu. 

Dar paní Jiřiny Bakalářové z Prahy 1 – Hradčan, Na baště sv. Ludmily 11/248 dne 23. června 

1969. 

II-20/69 

 
SX XI B 65 
FX 17. st., Bayern 
TX Landesordnung 
Pap., XVII. stol., 264 ff (foliace nová, částečně původní foliace – nejednotná), rozměry: 31 x 

20,5 cm, vazba pergamenová, jednoduchá, uzavírání na tkanice, na hřbetě nečitelný nápis 

(...Land Ordnung...). 

Papír částečně poškozen vlhkostí a červotočem, zpočátku vyspravovány okraje 

Staré signatury a vlastnické poznámky: na přídeští tužkou DS, 401783, III 13 K 8, Ms 350, 

nalepen štítek Süddeutsches Antiquariat München. 

Německy 

Písmo: kurent 

Řídké marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Na fol. 1a psané exlibris Fel. Math. Hail in Mockofen (?) 

Řada vevázaných tisků: 

fol. 7 – 24 Ernewerte Instruction vnd Ordnung... MDCXII (1612) 

fol. 71 – 76 Des Durchleuchtigisten Fürsten... Herrn Maxmilian Pfalzgrauen... MDCXXVI 

(1626) 

fol. 105 – 106 Decretum Serenissimi Domini Ducis Electoris 

fol. 111 – 118 Des Durchleuchtigsten Fürsten... herrn Ferdinand... MDCLV (1655) 

fol. 123 – 143 Der Churfürstlichen... Landgebot... MDCLXV (1665) 

fol. 144 – 150 Hochloebl: Schwaetischen... MDCLII (1652) 

fol. 153 – 154 Decretum... 



fol. 165 – 166 Freyheiten... 

fol. 183 – 185 Von Gottes Genaden Wir Ferdinand Maria... 

fol. 190 – 199 Von Gottes Genaden Wir Ferdinand Maria... 

fol. 200 – 202 Von Gottes Genaden Wir Ferdinand Maria... 

fol. 203 Von Gottes Genaden Wir Ferdinand Maria... 

fol. 204 – 208 Decretum... 

fol. 209 – 211 Decretum... 

fol. 212 – 213 Decretum... 

fol. 214 – 216 Von Gottes Genaden Wir Ferdinand Maria... 

fol. 217 – 220 Von Gottes Genaden Wir Maximilian Emanuel... 

fol. 221 – 222 Decretum... 

fol. 223 – 224 Auszug... 

fol. 243 Maximilian Churfürst... 

fol. 257 – 261 Wir von Gottes Genaden Maximilian Emmanuel... 

fol. 262 – 264 Wir von Gottes Genaden Maximilian Emmanuel... 

Obsah: opisy (a tisky) privilegií, zákonů, řádů a listin daných v Horním i Dolním Bavorsku 

zejména městům – i s přísušnou intitulací, datací, u tisků někdy i se slepou pečetí. 

Přír. č. II-2423/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XI B 66 
FX 19. st. 
TX C. De Martius: Tabulae Physiognomicae 
Tabulae Physiognomica Brasiliae Regiones Iconibus Expressas Descripsit Deque Vegetatione 

Illius Terrae Uberius Exposuit Carol(us) Frid(ericus) Phil(ippus) De Martinus. 1885. 

Staré signatury: na přídeští tužkou Come illud, III 10 K 10, Ms 391, na hřbetě nalepen štítek 

3446. 

Pap., 1885 (datace na titulním listě), 188 pp (paginace původní), prázdné str.: 184 – 188, 

rozměry: 31 x 21 cm, papír linkovaný, vazba lepenková, potažená plátnem, hřbet zpevněn 

kůží (školní sešit), na přední desce napelen štítek Tabulae Physiognomicae Brasiliae Regiones 

Iconibus Expressas Descripsit Deque Vegetatione Illius Terrae Uberius Exposuit Carol(us) 

Frid(ericus), Phil(ippus) De Martius. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-2615/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
XI B 67 

Čechy, XIX in., pap., 55 ff., 25 × 19,5 cm, vazba dobová 

Moderní foliace provedena tužkou po deseti uprostřed dolního okraje během katalogizace 

(2020). Původní paginace 80 (recte 81), 28 pp. provedena inkoustem ve vnějším horním rohu 

s chybou v první části: pag. 26 opomenuta. Zrcadlo vyznačeno tužkou na vnějším okraji a 

linkováním. Fol. 55v prázdné. Okraje listů mírně roztřepené, některé listy zašpiněné.  

Písmo: na sepsání rukopisu se podílely dvě písařské ruce, ruka A: ff. 1r–15v, 18r–55r, ruka B: 

ff. 16r–18r, obě německá novogotická kurziva, část nadpisů polokurzivou, ostatní nadpisy, 

některá slova latinského původu a zaklínací formule latinskou humanistickou polokurzivou. 

Místy krátké přípisky rukou A a asi dvěma dalšími. Výzdoba: astrologické a magické 

symboly na ff. 3v, 10r, 17r, 17v, 19v, 20r, 21r, 25v, 28v, 31r, 32v, 36v. Měkká papírová 

vazba ze dvou papírů prošitých provázkem. Vnitřní strana hřbetu vyztužena papírem. Šití 



dlouhými stehy. Na obou přídeštích vymalovány části magického kruhu provedeného 

červenou barvou. Na předním s nápisem „nai“ (zbytek Adonai?) a dva kříže (jeden poškozen), 

na zadní dva symboly, jeden podobný dlouhému s, druhý T. Na hřbetní výztuze fragment 

tištěného rámu s textem „Ordinär gebeitzter Schnupftabak“ a německých přípisků inkoustem 

dobovou rukou. Rukopis byl ambulantně opraven v roce 2018 Janem Novotným 

v restaurátorské dílně KNM (očištění, spravení trhlin). 

Na přední desce nápis „Klíč Klavikula filii Davides [!]“ a poznámka „Repara“ s datem 1. 5. 

1846, oboje inkoustem. Za fol. 54 vložen lístek o rozměrech 15 × 8,5 cm, na jedné straně 

poznámky k zaklínání a magické symboly, na druhé straně magické symboly a novější špatně 

čitelný text fialovou pastelkou. Na zadním přídeští exlibris KNM se současnou signaturou. Na 

fol. 55v černé kruhové razítko KNM, přírůstkové číslo KNM 2/2017 a KNM2 6087. Do KNM 

byl rukopis zakoupen 16. 8. 2017 od Niny Iris ze Sušice. 

1r–1v, 41r: [Poznámky] 

Odkazy na část obsahu, poznámky, zkoušky pera. Převážně ruka A, ale i několik dalších.  

2r–39r: „Klíč Šalamounův syna Davidova“ 

České znění grimoáru Clavicula Salomonis. Z četných variant tohoto spisu je nejpodobnější 

latinské verzi zachycené např. v tisku Clavicula Salomonis Filii David, [s. l.: s. t., 1690?] 

(VD17 15:743562E). Spis je rozdělen do dvou knih. První obsahuje návody na zaklínání 

duchů, druhá popisuje k tomu potřebné očistné postupy, oblečení a předměty. Z první knihy je 

oproti zmíněné latinské verzi několik zaklínání vypuštěno. Rukopis stejného znění se nachází 

v KNM, III D 34 (BARTOŠ 1926, č. 629).  

39v–40v: „Tajemství jména Božího, jejš následující 72 národové ze čtyřmi písmenami píší a 

jmenují“ 

Seznam údajných čtyřpísmenných znění slova bůh v jazycích 72 národů. První národ je 

uveden česky: „Abyssinští“, ostatní německy (zmíněni jsou i Češi: „Böhmer Bueg“). Společně 

s Clavicula Salomonis se tento text obvykle nevyskytuje, v čistě německém podání je ale 

součástí výše citovaného tisku. Podle neupřesněného zdroje seznam vydal SCHEIBLE 1846, s. 

283–285. 

41v–55r: [Klíč Šalamounův, část první knihy] 

Osm zaklínání z první knihy české verze Clavicula Salomonis. Jedná se o zaklínání vypuštěná 

z textu v první části rukopisu, viz komentář k ff. 2r–39r. 

 
X 2910 
SX XI C 1 (3 J 28) 
FX 1839. str. 226. 19 x 25.5 cm, seš. 
TX Ant. Kropatschek. Geologie. 
PX Oder meine Ansichten von der Entstehung und Bildung der Erde auf Grundlage 
der Geognosie oder der Betrachtungen über ihre oberflächige und innerliche 
mineralogische Beschaffenheit. 1839. 
 
X 2911 
SX XI C 2 
FX 1872. str. 275. tab. 3. 20 x 25.5 cm, váz. 
TX Jos. Peter Wlach. Erster Versuch einer Geologie. 
VX Begründet auf die Kraftsubstanzen des Magnetismus und der Elektricität als 
Universalkräfte oder eine Enthüllung der Gesetze der im Gleichgewichte wirkenden 
Naturkräfte ... von dem Erfinder der Quadratur des Kreises. 
PX Dar autora, horního správce v Kolči, 1880. 
 
X 2912 



SX XI C 3 
FX 1771. str. 57. 20 x 25.5 cm, váz. 
TX D. comitis a Sylvis Χρισοφόρου Ad Hyalotechnian selecta et rariora. 
VX NB. In his verbis: Hic ordo super Hodrits, item: Hoc proderit his sudor, continetur 
adaequate nomen et cognomen nostri D. C- a S- X-, cui non immerito, si non presagii 
certi more, minimum per modum voti accini posset: Te silices fixi faciant properanter 
A deptum, vel in a. 1771: Te silices fixi facient, reor, artis adeptum, vel cautius: Te 
silices vitrei ducant divae artis ad aras. Z části německy. 
 
X 2913 
SX XI C 4 
FX XIX.1 ll. 147. 20 x 25 cm, seš. 
TX Přepis londýnského tisku: Rob. Brown. Prodromus Florae Novae Hollandiae et 
insulae van Diemen*. Vol. I. z r. 1810. 
PX S četnými vložkami a výpisky i sušenými mechy a j. 
*Diemen exhibens characteres plantarum quasi annus 1802-5 per oras utrinsque 
insulae collegit Robertu Brown, insertis passim aliis specielens anctori huinsque 
(???) cognitis, sen evulgatis, sen ineditis, prosortim Banksianis in primo itinere 
Navarchi Conk detectis. 
Londini 1810. fol 141 + 11 psaných lístků vložených + 33 listů s rozličnými mech + 10 
bot. tab. 
 
X 2914 
SX XI C 5 
FX XVIII.2 str. 79. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Německý sborník alchymistický. 
VX Excerpta ex ms. Hocer ... (zde i 16 a. d. recept: Christ. Gottfr. baron a Sendivoy 
Magdeburg 16. Jul. 1638), ex ms. Hortul ...: Licht der Natur, sonderlich aber des 
hocherlauchteten Mannes Fratris Basilii Valentini Schriften gründlich zu verstehen 
und nützlich zu laboriren. 
 
X 2915 
SX XI C 6 
FX XVIII.2 str. 52, 28. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Přepisy dvou tisků alchymistických. 
VX 1. Z pseudonymní přílohy Ludv. Konr. Montanovy Gründliche Anweisung zur 
wahren Hermetischen Wissenschaft z r. 1751: Joh. Ludolphi ab Indagine de 
generatione metallorum. 
VX 2. Gotfr. Rothens Anhang zu seiner Chimie. Frankfurt 1739. 
SX – XI C 6 

TX – Ή πιρί της των Μεταλλων Γενήσεως λαμπρά καί στερία περιήγισις. 

VX – 1.) Ludolphi ab Indagine de Generatione Metallorum. 

          pp. (II) 52   

          2.) Rothens Gottfr. Anhang zu seiner Chimie handelnd von den metallischen Salzen. 

          Frankfurt und Leipzig 1793, pp. (I) 28. 

PX – Vide: XI D 24 

Allig. ad: ab Indagine Lud., De Generatione Metallorum. 
 
X 2916 
SX XI C 7 



FX XVIII.2 str. 62. 20 x 24 cm, váz. 
TX L. D. M. Summarium praxeos totius philosophiae Hermetico-Magicae, compilatum 
ex quibusdam selectissimis manuscriptis. 
 
X 2917 
SX XI C 8 
FX XVIII.2 str. 33. 20 x 24 cm, váz. 
TX Collactanea chymica. 
 
X 2918 
SX XI C 9 
FX XVIII.2 ll. 24. 20 x 24 cm, váz. 
TX Přepis frankfurtského tisku: Christ. Frid. Sendimirus von Sibenstern. Helles Licht 
und gerader Weg zu denen Natur-Geheimnüssen, wovinnen nicht allein das wahre 
Subiectum Universale mit Namen genennet, sondern auch alles um ständlich, wie 
das Werk von Anfang bis zu Ende tractiret werden soll, beschrieben denen würkl. 
Adeptis zur Nachricht, denen Tiliis Doctrinae aber zum sonderbahrn Trost überlassen 
von… Frankfurt und Leipzig, pag (XX) 28, z r. 1723. 
PX Na l. 2 poznámka písaře J. Ferd. Guncha z Haagen o autoru dedikační básně. 
 
X 2919 
SX XI C 10 
FX XVIII.2 str. 41. 20 x 24 cm, váz. 
TX Collectanea chimica. 
PX Rukou ruk. XI C 8. 
 
X 2920 
SX XI C 11 
FX XVIII.2 str. 148. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Ant. Jos. Kirchweger de Forchenbron Microscopium Basilii Valentini. 
VX Sive commentariolum et cribellum über dem grossen Kreutz-Apfel der Welt +, ein 
Euporiston der ganzen Medicin. Ex theoria et praxi composuit authore Gravinio A- J- 
K- de F-. U. M. Dr. in Mährisch Kromau. 
 
X 2921 
SX XI C 12 
FX XVIII.2 str. 60. 20 x 24 cm, váz. 
TX Collectanea chymica. 
PX Na str. 1. výrok zemřelého prof. Rovellea. Rukou ruk. XI C 10. 
 
X 2922 
SX XI C 13 
FX 1771. str. 141. 20 x 24 cm, váz. 
TX Collectanea chimica a. 1771. 
PX Začátek rukou č. 9, konec rukou č. 8 tohoto pořadí. 
 
X 2923 
SX XI C 14 
FX XVIII.2 str. 64. 20 x 24 cm, váz. 
TX Německá chemie. 



 
X 2924 
SX XI C 15 
FX XVIII.2 str. 73, 4, 24. 20 x 24 cm, váz. 
TX Přepisy chemických spisů Paracelsových. 
VX 1. Wünsch-Hüttlein. Z erfurtského tisku z r. 1738. 
VX 2. Kurzer Weg den Lapidem philosophorum zu bereiten. 
VX 3. Liber vexationum. 
 
X 2925 
SX XI C 16 
FX XVIII.2 ll. 19. 19 x 25 cm, váz. 
TX Chemické německé návody. 
PX Poslány s chemikaliemi jakémus Adolfovi. 
SX – XI C 16 

TX – Manuscript. 

pp. 37 

PX – Inc.: Nun empfange lieber Adolphe erstlich in diesen einen hiebei liegenden Püchsslein 

etc.  x  so wahr mir Gott helfe und deine Heiligen. 

 
X 2926 
SX XI C 17 
FX XVIII.2 str. 78. 20 x 24 cm, váz. 
TX Chemická kolektanea. 
PX Rukou č. 8. Roněž č. další. 
 
X 2927 
SX XI C 18 
FX XVIII.2 str. 197. 20 x 24 cm, váz. 
TX Collegium medicum. 
 
X 2928 
SX XI C 19 
FX XVIII.2 str. 30. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Raymundi Lullii Handgriff. 
PX Str. 20-7. Gespräch zwischen Meister und Jünger de lapide philosophorum, 
ostatek čtvero Zugaben. 
SX – XI C 19 

TX – Lulii, Raymundi: Handgriff. 

pp. 30 

 
X 2929 
SX XI C 20 
FX XVIII. ll. 10. 18.5 x 24.5 cm, váz. 
TX Die Explication deren in der Chymie gebrauchlichen Wörtern. Verschiedene 
Arcana. 
 
X 2930 
SX XI C 21 
FX XVIII/XIX. ll. 10. 19 x 24.5 cm, váz. 



TX Geheime warhafte hermetische Arbeiten vom G., wie er sie selbst aufschrieb. 
 
X 2931 
SX XI C 22 
FX XVIII/XIX. ll. 4. 19.5 x 24.5 cm, váz. 
TX Antimoncatischer Butter. 
 
X 2932 
SX XI C 23 
FX 1815. ll. 36. tab. 2. 19 x 23 cm, váz. 
TX Grundriss oder Aismittlung, nach welcher die Maurer und Zimmerleuth bey dem 
eingetrettenen Steigen und Fallen des Getreides ... zu bezahlen sind. 
PX Nebst ausführlicher Bearbeitung der ... Baumaterialien samt den 
Grundrisszeichnungen. Práce stavitelova. Z Pálffyových. 
SX – XI C 23 

TX – Maurer u. Zimmerleuth.: Baumaterialien. 

PX – Vide: Grundriss od. Ausmittlg. 

 
X 2933 
SX XI C 24 
FX 1839. ll. 5. tab. 1. 20 x 25 cm, seš. 
TX Jos. Jüttner. Trigonometrische Vermessung von Wien. 
 
X 2934 
SX XI C 25 
FX 1816. ll. 1. 20 x 24 cm, váz. pův. 
TX F. X. Chanowsky. Verzeichniss meiner sämmtlichen Mineralien und Konchylien. 
PX Pouze název a ex libris. 
 
X 2935 
SX XI C 26 
FX 1739. ll. 21. 18 x 23.5 cm, váz. 
TX Arcana speciosa a. 1739 a defuncto D. D. Hoffer. 
PX Lékařské německé recepty. 
 
X 2936 
SX XI C 27 
FX XVIII/XIX. ll. 11. 20 x 24 cm, váz. 
TX Německé recepty chemické. 
 
X 2937 
SX XI C 28 
FX 1829. str. 282. 20 x 24 cm, vaz. pův. 
TX (W. R.) Weitenweber. Collectanea medica practica. 
PX Dar dědiců autorových 1871. 
 
X 2938 
SX XI C 29 
FX XVIII/XIX. ll. 11. 21 x 24.5 cm, váz. 
TX Německé i francouzský recept chemický. 



SX – XI C 29 

TX – Manchini verissimus Processus v. Descriptio ad quintam Essentiam Solarem 

pp. 21 

 
X 2939 
SX XI C 30 
FX XVIII.2 str. 82. 19.5 x 23.5 cm, váz. 
TX Auszug aus D. Hieronimi Ludolfs volständiger Einleitung in die Chimie. 
PX Vyšla 1752. 
SX – XI C 30 

TX – Auszug aus D. Hieronymi Ludolfs  volständiger Einleitung in die chimie. 

pp. 82 

 
X 2940 
SX XI C 31 (5 D 49) 
FX 1836/42. str. 98. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Fr. Jos. Bernau. Oekonomisch- chronistische Samlungen zur Geschichte der Zeit. 
Zunächst für die hierstädtische Chronik. Zusammengetragen von F- J- B-, 
städtischen Chronisten in Gast(d)orf (Hostka). 
 
X 2941 
SX XI C 32 
FX XVIII.2 ll. 16. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Početní hříčky a úkoly německé. 
 
X 2942 
SX XI C 33 
FX 1851-6. str. 284. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX F. X. Chanowsky. Meteorologische Beobachtungen in Niemtschiz bei Strakonitz. 
PX Täglich geschrieben und angefangen vom 1. May 1843. 
 
X 2943 
SX XI C 34 
FX XVIII/XIX. str. 10. 19 x 24 cm, váz. 
TX Aus einem MS. d. Joh. Joach. Bechers († 1682) pro luna compacta. 
 
X 2944 
SX XI C 35 (5 E 22) 
FX 1806. str. 129, 195, 18. 19 x 24 cm, váz. 
TX Philipp Max Opiz. Beschreibung einer botanischen Fuszreise nach dem 
Riesengebirge. 1806. 
SX – XI C 35 

TX – Opiz Philipp Max.: Be∫chreibung einer botani∫chen Fußrei∫e nach dem Rie∫engebirge 1806. 

pp. 196 c.t.1. 

TX – Ein [D]uzend Pflanzen-Be∫chreibungen. 

pp. 18 

 
X 2945 
SX XI C 36 (4 D 23) 
FX 1583. ll. 147. 17 x 24 cm, pův. vaz. 
TX Sborník geometricko-astronomicko-geografický. 



VX 1-12. Praecepta quaedam arithmetica. 
VX 13-24. Tractatus metiendi omnes longitudines. 
VX 24'-8. Tractatus de planis sive superficiebus metiendis. 
VX 36-53. Přehled zeměpisný podle příručky J. Regiomontana. 
VX 54-61. Usus seu praxi tabularum. 
VX 62-79. De usu Globi terrestris et coelestis, de usu astrolabii. 
VX 87.-103. De cosmographia sive sphera mundi praeceptiones quaedam, quibus 
continentur et geographiae et astronomiae principia. 
VX 104-23. Introductio in astronomiam. 
VX 124-41. De theoriis planetarum. 
VX 142-7'. Canones et praecepta ephemeridum. 
PX Asi přednášky, snad tubinské (srv. l. 52'). 
SX – XI C 36 

TX – Praecepta quaedam arithmetica et geometrica. Geographica, Cosmographia et Astronomia. 

 
X 2946 
SX XI C 37 
FX XVIII.2 str. 17, 15, 21, 21, 12. 18 x 23 cm, váz. 
TX Sborník jenských disertací lékařských a přírodovědeckých. 
VX 1. Wilh. Henr. Seb. Bucholtz. De saporibus quibusdam mineralibus. Jenae 1763 
Id. Apr. 
VX 2. Wesselius Lümmen. De natura sulphuris antimonii aurati et hinc dependente 
virtute emetica eiusdem. Ib. 22. Apr. 1763. 
VX 3. Jo. Conr. Siegfried. De calce viva. Ib. 1726. Id. Oct. 
VX 4. Jo Godofr. Helcher. Ib. 1730 Jan. 
VX 5. Joh. Gerth Wilstria Holsatus. De nitro cubico. Goetingae 1760 d. 17 Sept. 
SX – XI C 37 

TX – Dissertatio Inanguralis de natura *Lulphuris antimonii aurati praes. Car. Fr. 

Kaltschmied, anct. Wes. Lümen. 

Ienae 22/4 1763, pp. 15 

PX – Allig. ad: Dissertatio Inang. Medico Chemico de Saphonibus quibusdam Mineralibus 

praes. I. Fr. Faselio, anctore Wilh. Henr. Seb. Buchholz. Ienae 1763 No 1. 

 
X 2947 
SX XI C 38 
FX XVIII.2 str. 31. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Licht der Natur, sonderlich aber des hocherleuchteten Mannes Fr. Basilii Valentini 
Schriften gründlich zu verstehen und nützlich zu laboriren. 
SX – XI C 38 

TX – Licht der Natur sonderlich aber Fr. Basilii Valentini Schrifften gründlich verstehen und 

nützlich zu laboriren. 

pp. 31 

 
X 2948 
SX XI C 39 
FX XIX.1 ll. 6. 20 x 24.5 cm, seš. 
TX Ignaz Kaiser. Versuch die Lehre von den paralellen Linien streng nachzuweisen. 
 
X 2949 
SX XI C 40 
FX 1828. str. 78. 19 x 24 cm, seš. 



TX Vinc. Hlawa. Neue geognostische Ansichten über die Entstehungsart des 
Schneeberges in Nieder-Österreich und der norischen Alpenkette. 
PX Autor je Dalberský lesmistr a učitel vlastního ústavu v Dačicích. 
 
X 2950 
SX XI C 41 
FX 1815, 1825, 1835. ll. 237, 247, 248. 20 x 24 cm, 3 svaz. váz. 
TX Ph. M. Opiz. Botanische Topographie Böheims. 
PX Půjčeno Botan. oddělení 
SX – XI C 41 

TX – Opiz, Phil. Max.: Botanische Topographie Böhmens. 

1815, 1., 2., 3. Bd. 

PX – Ms. půjčeno Botan. oddělení. 

 

SX – XI C 41 

TX – Ph.M. Opitz: Botanische Topographie Böheims. 

1815, 1825, 1835 (3 sv. váz.) 

PX – Prozatimní lístek. Půjčeno botan. oddělení. 

 
X 2951 
SX XI C 42 
FX XVIII. ll. 39. 18.5 x 23 cm, s obr., váz. 
TX Marcus Eug. Bonacina Mediolanensis. Compendiolum de praeparatione auri 
potabilis veri. 
PX Předmluva z 31. března 1616 věnuje práci v Slavkově Lad. Velenovi z Žerotína. 
Bonacina si hojně dopisoval s Karlem St. ze Žerotína, o čemž v jeho korespondenci, 
vyd. F. Dvorským v AČ XXVII. 
 
X 2952 
SX XI C 43 
FX 1804. ll. 170. 18.5 x 24 cm, brož. 
TX Jos. Steinmann. Synopsis plantarum Bohemiae indigenarum. 1804. 
PX Na přídeští: Von (Joh. Chr.) Mikan zur sorgfältigen Verwahrung empfohlen. Dar 
vdovy po profesorovi pí. Kostelecké 17. 5. 1889. 
 
X 2953 
SX XI C 44 
FX XVIII.2 str. 29. 20 x 23.5 cm, váz. 
TX Observationes (chemicae) ex discursu Genii, Ophi Hocer: et Cib: 
 
X 2954 
SX XI C 45 
FX XVIII/XIX. ll. 4. 20 x 23 cm, váz. 
TX Alchymistické výpisky z Komenského a Trithemia. 
PX Nejsou výpisky alchymistické, jak zjistil v listopadu 1955 prof. Hulicki z univ. M. C. 

Sklodkowskiej v Lublíně. 
SX – XI C 45 

TX – De Numero Septenario.  

pp. 6 c.t.I. 

PX - (Comenius p. 219.) 

 
X 2955 



SX XI C 46 
FX XVII/XVIII. str. 30. 18.5 x 23.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Das Buch Arbatet von der alten Magia z r. 1619. 
 
X 2956 
SX XI C 47 
FX ok. 1785. str. 39. 20 x 23.5 cm, váz. 
TX Výpisky z německých a latinských spisův alchymistických. 
 
X 2957 
SX XI C 48 
FX XVII/XVIII. ll. 35. 15 x 23 cm, váz. 
TX Guldener Begriff der Gold- und Rosen- Creuzer als die eröffnete Hand mit ihren 
drey Steinen der Wunder. A. 1478. 
PX Bor, D. Ž.: Renesanční alchymistické komiksy. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 70. 
 
X 2958 
SX XI C 49 
FX 1787. ll. 15. 18 x 23.5 cm, váz. 
TX Adamuh Boas. Praxis operis maximi. 
PX Německy. In Göttingen (?) 29. May 1787. 
 
X 2959 
SX XI C 50 
FX 1817/8. str. 14. 19.5 x 23.5 cm, seš. 
TX Zacharias Gradl. Uiber den vortheilhaften Erdäpfelanbau für Land- und 
Wirtschatsbesitzer. 
PX Autorem mejetník statku Dörfles na Plzeňsku. 
 
X 2960 
SX XI C 51 
FX 1824. ll. 11. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Jacob Koref. Problem: die Addizion und Subtrakzion in ganzen und gebrochenen 
Zahlen in die Form eines Kettensatzes zu bringen. 
PX Autorem učitel pražské dívčí isr. školy. Dar autorův 27. VI. 1825. 
 
X 2961 
SX XI C 52 
FX 1774. str. 87. 18.5 x 23.5 cm, váz. 
TX Labirintus alchimistarum. 
PX Cracoviae 1615 d. b. May. Sum ex libris Joh. Butovszky. Pariatum per J. R. 1774 
d. Martii. Německy. 

SX - XI C 52 
TX - Labirintus Alchimistarum. 

1615, pp. 87 

VX – Gott und Natur darzu auch sich erkennen lernen, befleiss ich mich Gott beschert, vor 

mich und dich. Der Ite Irrgang. Derer vermeinten Alchimisten von Erdernung dieser 

Löblichen Kunst Alchimia. Cracoviae 1615 d. 6. Maii. 

PX – Sum ex Libris Joh. Butlovszky. 

PX – Pariatum, per J.R. 1744 d. Martii. 



 
X 2962 
SX XI C 53 
FX XVIII. ll. 3. 18.5 x 23.5 cm, váz. 
TX Der wahrhafte philosophische Gold-Baum. 
 
X 2963 
SX XI C 54 
FX XVIII.2 str. 27, 13. 18 x 22 cm, váz. 
TX Vlašské překlady spisův alchymistických. 
PX Z přílohy k Opus Mago- Caballisticum et theosophicum Georgii de Walling 1735 
str. 532-55: Alchimistische interrogazioni de universalibus et particularibus, a z 
anglické Aurifodina chymica str. 109-43: La manna celeste. 
 
X 2964 
SX XI C 55 
FX 1744. str. 34. 19 x 24 cm, váz. 
TX Alexii Edlen von Russenstein das VI. Buch chymischer Schriften. In 
verschiedenen Unterrednugen. Handschriften n. Processen zusammen gesetzt. Aus 
dem Originali abgeschrieben 1744.  
PX Aus dem originali abgeschrieben 1744. J. K. 
 
X 2965 
SX XI C 56 
FX 1800. ll. 50. 19 x 23.5 cm, váz. 
TX Phil. Max. Opiz. Callendarium florae vom J. 1800. 
SX – XI C 56 

TX – Opiz, Philipp Max.: Calendarium florae pro Ao 1800. I. Th. Czaslau. 

 
X 2966 
SX XI C 57-60 
FX XVIII/XIX. ll. 11, 3, 3, 2. 19 x 23 cm, vaz. pův. a 3 seš. 
TX Příručky zednářských činovníků. 
PX Zur Vorbereitung, zur Einverleibung, für den Vorsteher, Censor, Sekretär, 
Bürgen. Z pozůstalosti Krtičkovy. O tomto i dalších spisech z pozůstalosti Krtičkovy 
Jos. Volf, dějiny zednářství v Čechách. 
 
X 2967 
SX XI C 61 
FX XVIII.2 ll. 19. 18 x 23 cm, váz. 
TX Rituel für den zweiten oder Gesellen-Grad. 
PX Z pozůstalosti Krtičkovy. 
 
X 2968 
SX XI C 62 
FX XVIII.2 str. 97. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Gesetzmässiges, verbessertes unl vollkommenes Longen-Buch. 
PX Z téže pozůstalosti. 
 
X 2969 
SX XI C 63 



FX XVIII.2 ll. 14. 19 x 25 cm, váz. 
TX Zednářské písemnosti. 
VX I. Problem des Freimauerordens durch Schlussfolgerungen aufgelöst. 
VX II. Dvojí zlomek přijímacího formuláře. 
PX Z téže pozůstalosti. 
 
X 2970 
SX XI C 64 
FX 1825. ll. 24. 19.5 x 24.5 cm, brož. 
TX Karl Balling. Gedanken über die Anlage einer chemisch-technischen Produkten 
und Edukten-fabrik. 
PX 3/6. Jänner 1825. Dar vdovy po horním radovi Anny Ballingové 20. XI. 1897. 
 
X 2971 
SX XI C 65 
FX XIX.1 str. 251. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Kochbuch. 
PX Základní jádro starší doplněno (od str. 126) novou sbírkou z r. 1834 pro A. W. 
 
X 2972 
SX XI C 66 
FX 1785. ll. 13. 19.5 x 24 cm, váz. 
TX Franz Schaffgotsch. Von Auflösung der Gleichungen in allen Graden. 
PX Vyšlo v Abhandlungen der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften (1785) I, 1. 
177 a d. Dar Učené Společnosti 24. V. 1897. Taktéž čísla další až po 75 této řady. 
 
X 2973 
SX XI C 67 
FX 1785. ll. 11. 20 x 24 cm, váz. 
TX Ant. Strnadt. Über einige meteorologische Gegenstände. 
PX Vyšlo tamtéž 300 a d. 
 
X 2974 
SX XI C 68 
FX 1786. ll. 10. 20 x 24 cm, váz. 
TX G. Prochaska. Beschreibung zweier im Becken vereinigter Missgeburten. 
PX Tamtéž (1786) II. 18 a d. 
Abh. I. fol. II. Bd. 
 
X 2975 
SX XI C 69 
FX 1798. ll. 13. 19 x 23 cm, váz. 
TX R. Woltmann. Bemerkungen über ein katoptrisches Phänomen. 
PX Tamtéž II. řada (1798) III, 1, 69 a d. 
 
X 2976 
SX XI C 70 
FX 1786. ll. 6. 23.5 x 37.5 cm, váz. 
TX Franz Graf von Kinsky. Über den Balkenschnitt. 
PX Tamtéž (1786) II, 172 a d. 



 
X 2977 
SX XI C 71 
FX 1785. ll. 8. 20 x 24 cm, váz. 
TX Joh. Mayer. Beobachtungen über das Leuchten des Adriatischen Meeres. 
PX Tamtéž (1785) I, 2, 3 a d. 
SX – XI C 71 

TX – Mayer, Joh.: Über das Leuchten des adriat. Meeres. 

ff. 7 

PX – Abh. I. fol. I. Bd. 2. Abth. 

 
X 2978 
SX XI C 72 
FX 1786. ll. 8. 20 x 24 cm, váz. 
TX G. Prochaska. Mickroskopische Beobachtungen über einige Räderthiere. 
PX Tamtéž (1786) II, 227 a d. 
Abh. I. fol. II. Bd. 
 
X 2979 
SX XI C 73 
FX 1786. ll. 20. 20 x 24 cm, váz. 
TX Fr. Graf von Schaffgotsch. Uiber einige Eigenschaften der Primund 
zusammengesetzten Zahlen. 
PX Tamtéž (1786) II, 123 a d. 
 
X 2980 
SX XI C 74 
FX 1827. ll. 21. 21 x 24 cm, váz. 
TX Al. David. Geschichte des Kometen, den Hauptmann von Biela zu Josefstadt 
entdeckte. 
PX Tamtéž IV. řada I. sv. (1827). 
 
X 2981 
SX XI C 75 
FX 1786. ll. 8. 20 x 24 cm, váz. 
TX Joh. Tessanek. Arithmetische Betrachtung. 
PX Tamtéž II, (1786) 160 a d. 
 
SX XI C 76 
FX 1842 
TX Bresiiano, Gisf: Dodona della famiglia Dováta 
 
SX XI C 77 – 81 LA 96/43 
 
SX XI C 82 
FX 2. čtvrt. 19. st. 
TX Exhortatis ad adolescentes gymnasii Litomyssliensis 
SX – XI C 82 

TX – Exhortaatio ad adolescentes gymnaasii Litomissliensis, ut ad litteras humaniores toto 

pectore incumbant.  



3. třetina XIX. st., Leutomische 

FX – 19x23 cm. 

 
SX XI C 83 
FX 1741 
TX [Lipník] Extractus statutorum. 
SX – XI C 83 

TX – Extractus statutorum in visitationibus canonicis domus Lipnicensis, qua hic, et nunc ab 

observantiam regularem, et subditorum regimen  magis accomoda esse videntur. 

po 1769. ff. 113 

FX – 17,7x22,3 cm. 

 
SX XI C 84 
FX 1797 
TX Themata periodorum 
 
SX XI C 85-90 LA 96/43 
 
SX XI C 91 
FX 1818 
TX Ziegenbauer (Gregorius): Oda Exprimens Vota Teatrum Milovicensium 
SX – XI C 91 

TX – Oda Exprimens Vota Fratrum Milovicensium, quum Reverendissimus Eximius atque 

nobis Perdilectus Abbas Benedictus lares hujates Sua Pr[æ]sentia cohonestaret. 

FX – 18,5x23 cm. 

1818, ff. 2 
SX – XI C 91 

TX – Oda Exprimens Vota Fratrum Milovicensium, cum Reverendissimus Eximius atque nobis Perdilectus 

Abbas Benedictus lares hujates Sua Prœsentia cohonestaret. 6te Augusti 1818. 

FX – 18,5x23 cm. 

1817, ff. 2 

SX – XI C 91 

TX – Pfeiffer, Benedikt Jan Nep.: Oda Exprimens Vota Fratrum Milovicensium, quum Reverendissimus 

Eximius atque nobis Perdilectus Abbas Benedictus lares hujates Sua Prœsentia cohonestaret. 6 Augusti 1818. 

FX – 18,5x23 cm. 

1818 

PX – Viz: Ziegenbauer, Řehoř (XI C 91). 

 
SX XI C 92 
FX XIX1 
TX Knížka, Ruční (rozličných lazebnických prostředků) 
 
SX XI C 93 LA 96/43 
 
SX XI C 94 
FX 17. st. 
TX Komenský, J. A.: (Přemyšlování o  dokonalosti křesťanské) 
 
SX XI C 95 
FX 1563 
TX Strigel, Victorinus: Explicatio erotematik Dialectices D. Philippi. 
 



SX XI C 96 LA 96/43 
 
SX XI C 97 
FX 19. st. 
TX Doplňky mus. Exempláru strejcova žaltáře. 
 
SX XI C 98 
FX 1620 
TX Scintilla, J.: [Relatio Joh. Scintillae ad Cardinalem de Dietrichstein de Martyrio 
Venerab. Johannis Sarcander.] Souvěký něm. opis. 
Rkp., pap., [Olomouc], po. r. 1621, 4 LL., 16 x 20,5 cm, 1 r, běžné, čitel. písmo, text 
na posl. str. latin., p. t. (frakt.) 
l. 1a: ??? 
 
SX XI C 99 
FX 1817/18 
TX Mugraver, (A…): Allegoricon 
SX – XI C 99 
TX – Mugrauer, (Albrecht): AL.LEGORICON. || CŒPTUM, || das i∫t : || Zu Die∫er Arbeit 

wurde angefangen: || Anno, qVo MVsI CoLæ [r]VrsVs naCtl sVnt, || qVI  præseDI[t] antea 

benIguVs fratrIьVs, || Vno postea sensV a sVIs honoratVs. || MvgraVer seCretarIVs aCCepto 

honore || offert PRÆSIDI. 

FX – 14,5x20 cm. 

1817-18, ff. 18 

PX – F. 2a: „Sw. Magnifizenz || Mathias I. || dem [Re∫taurautor] (!) des M.D.[V.] ┤11. Dez. 

1817. || Prodromon.“  F. 18a: „[X/] Obtulimus Tibi || [RX] Accepta habere digneris. || [X/] 

Non sit nobis judicis || [RX] Imo in gaudium et totitiam! || 18b: Accedat placetum Tuum! || Et 

non laboravimus frustra.“ 

PX – Věnov. Jeho Magnificenci Matyáši I.  Na f. 18 vobní znak: koruna. 

 
SX XI C 100 LA 96/43 
 
SX XI C 101 
FX 19. st. 
TX Hroděj, J.: ??? 
 
SX XI C 102 
FX 1840 
TX Flora Boehmens 
XI C 102 

Die in Böhmen wild wachsenden Pflanzen durch zuerichende Merkmale bestimmt und 

unterschieden. 

3a Uibersicht der Klassen des Pflanzenreiches. Deutlich blühende x 337b der männlichen 

Pflanze. Fin. 1840 die 16 Octob. 

Rkp.; pap.; ll.351; 1840; 19,5 x 24,5 cm; got. kurs.; pkž. název Flora Böhmens na 
hřbetě - zde použit pro stručnost. Původ. stránkování od fol.11 str.1-659. Na fol.2a 

shora zpráva o Hortus angelicus v Praze za Karla IV. r.1348, od fol.3a-10b Uibersicht der 

Klassen des Pflamzenreiches. Na ukončení této Uibersicht na fol.10b datování 17.Octob.1840. 

Fol.338a-351a Alphabetisches Verzeichniss des Gattungen (Nach Koch). 

Koupí od ant. Kniha v Pardubicích dne 21.5.1956. 



3426/56 
 
SX XI C 103 
FX 1831/72, Praha 
TX Vormerkungen seit dem 1. November 1831. 
2a Alt. Styl. Tafel der Wochentage. Neu. Styl x 71b Buchb. Dirnböck 6 fl. Marco Barra 6 fl. 

Calve 6 fl. 

Rkp.; pap.; ff. 178; 1831 a dal.; 19x24,5 cm; got. kurs.; pkž. Poznámky a výpisky z knih z 

oboru matematiky a fysiky, přehledy vydání. Část zápisů stránkována. Na prázdné listy 

vpisovány koncem let 60tých a počátkem 70tých německy a později I česky denní vydání. 

Podle různých známek psán byl rukopis v Praze. Dílo převzato jako konfiskát Dvorský od 

Stát. památkové správy-MK 18440/55. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 4. června 1957. 

4267/57 

 
SX XI C 104 
FX 1766 
TX Geheimnisse der Freymaurer 
XI C 104 

Geheimnisse der Freymaurer, ihrer Sitten und Gebräuche bey ihren Versammlungen und 

Aufnahmen der Bruder, Diener, Lehrlinge, Gesellen, Meister und Obermeister Von 1766. 

Erster Theil. J.1766 

ff.42; 1766 

2a Der Erste Stifter des Freymauerer Ordens x 42a und wieder nach Hause gehen. 
Rkp.; pap.; 1766; ff.42; 24 x 20 cm; frakt.; pkž. F.1b perokresba zednářských 
symbolů. Rukopis se dostal do Langrovy knihovny v Broumově. 
Jako konfiskát z Langrovy knihovny zapsán do přírůstků Knihovny NM 10.4.1962.  
4124-62 
 
SX XI C 105 
FX 18. st. 
TX Koňská a  lékařská kniha 
Koňska a Lekařska knjha začata dne 1ho Januarij A(nno) 1757. Přepsana od Janna Vhzydoma 

(?) Galla p: t: učitele Mladeře w poč(estné?) Obce dačidcke pro... (jméno vyškrábáno a tužkou 

nově vepsáno: Jan Bakovsky). 

Pap., 1757 – 1809, 86 + 100 + 24 (str. 41 – 64) + 69 (str. 65 dvakrát) + 22 pp (paginace 4 

vlastních knih původní, rejstřík nestránkován), rozměry: 24 x 18 cm, vazba kožená zdobená 

slepotiskem, silně opotřebovaná a poškozená (zejména hřbet), papír poškozen vlivem 

kyseliny sírové v inkoustu. 

Rukopis je přeložen z němčiny do češtiny, a to Jannem Gallem – podle závěrečného zápisu za 

rejstříkem, četné další zápisy na přední i zadní předsádce – vlastnické záznamy, povětrnostní 

zprávy, apod., zápisy různým písmem, z různých dob (do počátku XX. stol.) 

Česky 

Písmo: kurent 

Psáno ve dvojitém rámečku 

Bez výzdoby 

Přír. č. 1171/77 

Koupě z Antikvariátu 

 
SX XI C 106 



FX 17. st. 
TX Praeliminaria de re Medica 
Pap., XVII. stol., 377 ff (foliace nová), prázdná folia: 93b, 370b – 377b, rozměry: 24,5 x 19,5 

cm, vazba těžce poničená, původně kožená – zachován pouze hřbet – zpevněn 7 vazy a 

zdoben zlacenými ozdobnými příčnými páskami a tlačeným štítkem s nápisem 

PRAELIMINARIE DE RE MEDICA, zadní deska lepenková, pouze v rozích zpevněna kůží, 

s odlepujícím se přídeštím, přední deska chybí celá i s předsádkou, mramorovaná ořízka, 

rukopis poškozen (hlavně vepředu) červotočem, na některých foliích též hnědé skvrny 

(pravděpodobně vlivem vlhkosti). 

Německy, nadpisy a odborné termíny latinsky 

Písmo: kurent, u latinských textů humanistická kurzíva 

Četné marginální poznámky – stejným písmem jako vlastní text 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-1966/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XI C 107 
FX XX. St 
TX Josef Tichý: ??? disidentů 
Akta disidentů 

Pap., 30. léta XX. stol., 600 ll (foliace nová), rozměry: 22 x 18 cm, zcela bez vazby, vloženo 

do papírových desek. 

Česky, polsky, německy 

Písmo: zběžná humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: Excerpta z polských archivů a knihoven, která pořídil autor během svých stipendijních 

pobytů v Polsku ve 30. letech XX. století. Mimořádně cenný materiál vzhledem ke zničení 

řady archivů během druhé světové války. Na základě těchto excert vznikla autorova 

kandidátská práce (V C 48). 

Přír. č. II-3615/82 

Z majetku Dr. Josefa Tichého, CSc. 

 
SX XI C 108 
FX 1930 
TX Josef Váchal (?) Cesta Slovenskem 
XI C 108/1-2 

Josefa Váchala Cesta Slovenskem s A. Calmetem, Ord. S. B., aneb Theorie vampyrismu. Díl 

1 – 2, Praha 1930 

2 svazky, pap., 1930, 464 pp (paginace původní) = 222 + 242 pp, rozměry: 22,5 x 19 cm, 

vazba polokožená, původní. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: množství lavírovaných kreseb 

Přír. č. II-5012/87, II-5013/87 

Koupě od Ing. Jiřího Olivy z Pardubic r. 1987 

 
X 2982 
SX XI D 1 
FX 1815. str. 36. 19 x 23 cm, váz. 
TX Zacharias Gradl. Beschreibung einer neuen Art Wagen- und Maschin-schmier. 



PX Von den k. k. patriotisch ökonomischen Gessellschaft im Königreiche Böheim 
abprobirt. 
 
X 2983 
SX XI D 2 
FX XVIII.2 str. 49. 19 x 23 cm, váz. 
TX Guldener Begriff derer Gold- und Rosenkreuzer als die eröffnete Hand mit ihren 
dery Steinen der Wunder. A. 1478. 
 
X 2984 
SX XI D 3 
FX poč. XIX. ll. 16. 18.5 x 23.5 cm, váz. 
TX (Fried. Ludw. Zach.) Werner. Erläuternde Aufsätze über Die Weyse der Kraft 
(1806) und Söhne des Thals (1803). 
 
X 2985 
SX XI D 4 
FX 1840. ll. 9. 19 x 23 cm, váz. 
TX Dr. Horner. Auszug aus dem Commissionberichte über die Kaltwasserkuren des 
Vinc. Priesznitz zu Graefenberg. 
PX Autor je profesorem mnichovské university. 
 
X 2986 
SX XI D 5 
FX XVII. ll. 41. 17 x 23 cm, váz. 
TX Die vierfache stumme Rede-kunst des Fermontischen Steines nach der Art der 
vier Elementen. 
PX Vermittelst die vier unheilbaren Kranckheiten ... die gravitätische Wasser-Sucht, 
Podagra, die Beschmünten Frantzosen und gepuderte Pestilentz ... können geheilet 
... werden. Alles aus grosser Vulcanischer Experienz entdecket und beschrieben. 
 
X 2987 
SX XI D 6 
FX XVII/XVIII. ll. 6. 19 x 23 cm, váz., pag. 11. 
TX Des Wiedertaufers Johann de Preiss zu Alkmayer verum augmentum stellae 
fixae. 
PX Von Daniel Dussart auf der Ziell zu Franckfurt am Mayn überkommen. Lorenz 
Heiter, wohnhaft in Ballgasse ... an. H. Fr. X. Braun, k. k. Obrist ... in Wien. 
 
X 2988 
SX XI D 7 (2 H 10) 
FX ok. 1577. ll. 46. 16 x 21.5 cm, s obr. vaz. pův. ozdob. 
TX Trinum perfectum magiae albae et nigrae. 
VX Das sind vier Bücher der wahren magischen Weissheit, gute und böse Geister zu 
citiren und solche zu allen Diensten ... zu bringen aus den VI. und VII. Buch Mosis ... 
Romae in Vaticano ... 1532. 
PX Na desce: 1577. 
PX Nakonečný, M.: Magie. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 130, s. 133. Bor, D. Ž.: VI a  
 
X 2989 



SX XI D 8 
FX XVII/XVIII. str. 204. 17 x 22.5 cm, váz. 
TX Latinský sborník alchymistický. 
VX 1-57. De arta divina et sacra. (Spis prý získán ab uno fratre Roseae Crucis.) 
VX 59-196. Odoardus Scotus. Speculum alchimiae, in Quo continetur completum 
lumen huius divinae essentiae i. e. lapidis philosophici seu materiae primae. (Prý z 
doby Rudolfa II.). 
VX 197-204. Drobné recepty alchymistické: dr. Antonia de Nord, practica Alexandri 
Setonii Scoti, z Raimunda Lulla, z části německy. 
PX Na str. 1. pozd. rukou: ex libris A. Lichtenst(ein), ex libris Holl Haupt(mann), na 
203: von H. Leop. Schwertner und Ehrlich in Reichenberch. 
 
X 2990 
SX XI D 9 
FX ok. 1759. ll. 42. 17 x 22 cm, váz. 
TX Sborník německých výpiskův a receptů chemických. 
PX Z tisků, von H. Vetter Lautnar von Leipnik (l. 12). 
Sinceri Renati 
Sämtliche Philosophisch und Chimisch Schriften als 

1) Die wahrhaft Bereitung des philos. Stein etc. 
2) Theo – Philosophia Theoretico – Practica. 
3) Goldene Quelle der Natur und Kunst. 
4) Leipzig u Breslau 1741. pag. (88.)   

 
X 2991 
SX XI D 10 (1 I 19, 408) 
FX 1468. ll. 241. 14.5 x 21.5 cm, s inic, vaz. pův. 
TX Latinský sborník lékařský. 
VX 1-111' Johannis Mesue Damasceni (libri tres summae medicinalis). In nomine ... 
principium verborum Johannis filii Hamet alias Mesue, filii Abdebal, regis Damasceni. 
Verbum cecidit inter inquirentes x medicinis ... egritudinibus appropriatis. Explicit liber 
Hebe Mesue sub a. d. 1468 in vigilia Andree. Pak rejstřík do l. 113. 
VX 122-165. (Nicolai Salernitani Antidotarius). Ego Nicolaus, rogatus x amicorum 
plenitudine glorientur. Srov. Truhlář I, 488. Pak rejstříky po l. 169. 
VX 172-240'. Liber Platearii de simplicibus medicinis. Circa instans negocium x sistat 
opus. Finitum ... VIII. die Julii a. 1466. Potom rejstřík po l. 241'. 
PX Na přídeštích perg. zlomky špýrské listiny právně-církevní z r. 1427. Ze 
Stentzschových. 
Brodský, s. 95 
SX – XI D 10 

TX - *Mesue als Johannis filii [H]amet filii Abdebal Medicinale. Explicit sub anno 1468.  

Nicolai [H]erbarius ordine alphabetico. Jucipitur Adreã et finitur Zinzibere.  Platiarii de 

singulari  & simplici medicina. finitum & completum anno 1466. 

Sec. XV. 

SX – XI D 10 

TX – Nicolai Herbarius ordine alphabetico. Jucipitur Aur[ea] & finitur Zinzibere. 

PX – Vide Mesue Medicinale. 
SX – XI D 10 

TX - Plat[e]arii de singulari & simplici medicina. finitum & completum anno 1466. 

PX – Vide: Mesne Medicinale. 

 



X 2992 
SX XI D 11 
FX 1720. str. 338. 17.5 x 22.5 cm, vaz. st. 
TX Bartholomaei Guldener Arithmetica, tractata a Mag. Blasio a s. Otilia, schol. 
piarum professo. 
PX Zu Schlackenwerth 6. Dec. 1720. R. 1839 měl v Rožmitále V. Bíba. Dar jeho 26. 
VI. 1846. 
 
X 2993 
SX XI D 12 
FX 1786. ll. 6. 18 x 22.5 cm, seš. 
TX Sätze aus der Buchstaben-Rechenkunst, über welche ... Fraule Nannete, 
comtesse de Schafgotsche d. 26. Dec. 1786 geprüft werden wird. fol. 6. 
 
X 2994 
SX XI D 13 
FX XVII.2 ll. 4. 17 x 22 cm, váz. 
TX Arcanum alchimisticum d. Alexii B(aronis) de Ruesenstain. 
PX Z r. 1640. Ex originali transsumptum. 
 
X 2995 
SX XI D 14 
FX XVII/XVIII. ll. 6. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX Galli Delphinatis Anonimi liber secreti maximi totius mundanae gloriae nec non 
Emanuelis König epistola de elixir. 
 
X 2996 
SX XI D 15 
FX XVIII. str. 47. 18 x 22.5 cm, seš. 
TX Auf die Nacht folgt der Tag oder Chymischer Morgenstern. 
VX Das ist Gespräch zwischen der Wahrheit und dem Verlangen von dem grössten 
Geheimnüss der Kunst und der Natur oder dem sg. Stein der Weisen, verfasst von 
EMANS (monogram). 
 SX – XI D 15 

TX – Auf die Nacht folgt der Tag od. Chymischer Morgen=Stern das ist Gespräch zwischen 

der Wahrheit und dem Verlangen von dem grössten Geheimniss der Kunst und der Natur, 

oder dem sogenannten Stein Der Weisen verfasst von [ESN]. 

pp. 47 

 

X 2997 
SX XI D 16 
FX XVII. ll. 6. 16.5 x 22.5 cm, váz. 
TX Distilier Kunst d. Gottfrid Heinr. Purghart (in) Breslau. 
 
X 2998 
SX XI D 17 
FX XVIII. str. 24. 17.5 x 22 cm, váz. 
TX Processus universalis. 
PX Ex Nitro philosophico. 
 



X 2999 
SX XI D 18 
FX XVII.2 str. 16. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX Sešit chemických výpisků. 
VX Tinctum physicorum in via sicca Danielis Marsali de Sept. 1676. (Copia ex 
archivio principis Wenc. de Lichtenstein Viennae). Excerpta ex IV. parte des Buchs 
der Weisheit. 
SX – XI D 18 

TX – Marsali, Daniel: Tinctura Physicorum in Via Sicea. Copia ad litteram ex archivo Princ. 

Wnc. de Lichtenstein. Von Marsali Daniel. 

Viennae Austriae 1676,  pp.16 

 
X 3000 
SX XI D 19 
FX 1720. ll. 4. 17 x 22 cm, váz. 
TX Moses' Guldenes Kalb nebst dem magischen astralischen philosophischen ... 
Feuer I. Theil. 1720. 
SX – XI D 19 

TX – Moses guldenes Kalb nebst dem Magischen Astralischen Philosophischen absonderlich 

dem Cabalistischen Feuer. I. Theil Anno 1720. 

pp. 7 

 
X 3001 
SX XI D 20 
FX XVII. ll. 43. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Grund- Regul an unsere der göttlichen Wissenschaft angenommene Mitbrüder 
und Mitverwandten der wahren Universal-Tinctur. 
 
X 3002 
SX XI D 21 
FX XVIII. ll. 10. 17 x 20.5 cm, váz. 
TX Německá cvičení hvězdářská. 
 
X 3003 
SX XI D 22 
FX 1858. str. 83. 17.5 x 22 cm, váz. 
TX A. G. Cantani. Vergleichende Darstellung der Systeme der Lichenen von E. Tries 
und G. W. Körber. 
PX Bearbeitung der zweiten Preisfrage. Eingelangt 25. Jänner 1858. 
 
X 3004 
SX XI D 23 
FX XVIII.2 str. 56. 17.5 x 21.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Kurze Nachricht vom auro potabili nebst gründlicher Untersuchung 
... zur grossen Universal- Medicin ... zu gelangen. Leipzig. 1767. 
PX Auctor vocatur Mayer vel Meyer. 
 
X 3005 
SX XI D 24 
FX XVIII.2 str. 158. 17.5 x 22.5 cm, váz. 



TX Přepis dvou tisků chemických. 
PX Jako ruk. XI C 6. 
SX – XI D 24 

TX – de Generatione Metallorum, geminoque Arcani Philosophorum fundamento. 

Ludolphi Ioh. ab Indagine, pp. (I) 102. 

PX – Při tom: Rothens gottfr. Anhang zu seiner Chymie handelnd von denen Metallischen 

Salzen. Frankfurt u. Leipzig 1793, pp. 56 

PX – Vide: XI C 6 

allig. ad: Ludolphi Joh. De generatione metallorum. 

 
X 3006 
SX XI D 25 (5 E 16) 
FX 1775. str. 427. 17.5 x 22 cm, vaz. pův. 
TX Steigmayrische Rechen-Kunst: Arithmetica Italo-Germanica. A. 1775. 
 
X 3007 
SX XI D 26 
FX ok. 1785. ll. 9. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX Jos. et Fr. comites de Wallis. Positiones e physica speciali, quas propugnandas 
suscepere ipsique composuere. 
PX Dar Václ. Pešiny z pozůstalosti St. Vydry 31. XII. 1824. 
 
X 3008 
SX XI D 27 
FX ok. 1800. ll. 11. 18.5 x 22.5 cm, váz. 
TX Noviciat (und Statut) des Riter-Ordens St. Lazari unter der Benennung 
Gesellschaft der wahren Menschenfreunden. 
PX Z pozůstalosti Krtičkovy. 
 
X 3009 
SX XI D 28 (I 1 20, 409) 
FX 1438. ll. 95. 15 x 22 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Medicinale magistri Albici, (archi)episcopi Pragensis. 
VX 1-15'. Zdravověda. Pro corporis sanitate conservanda hec compendiose duxi 
scribenda. Nam duo tempora x (saculus ad mitigandum dolorem) fuerit necesse 
infirmo. Též Truhlář I, 1565. 
VX 16-40'. (Regimen sanitatis seu Vetularius). A. d. 1422 currente hec collegit rev. d. 
Albicus in Vratislavia. Sciatis, quod medicine in omnibus membris diversificantur x 
(speciale remedium rewmatis) in frigidis et humidis temporibus. Shoda s ruk. XI E 20 
(l. 14) jde zhruba po l. 23'. 
VX 41-8'. Herbář. Galganum est siccum et calidum x (agrimonia) mitigat potata. 
VX 49-52. Celoroční zdravověda. Mag. Albicus (?), physicus egregius ... describit 
virtutes ... mensium per circulum anni x viciorum extirpacio. 
VX 52-3'. Signa mortis. Quando in facie x desiderium dei. 
VX 54-6. De medicinis compositis. Siropus-julep conferens x (de oleis) de iuniperiis. 
VX 56-92. Drobné zlomky theoretické i výpisky praktické. De rebus naturalibus x 
(contra podagram) donec sanetur. 
VX 92'-4'. Latinsko-německý rostlinář. Galganum i. e. galgan x rostrum porcinum. 
VX 94'-5. Verše lékařské, ukončené: a. d. 1438. 
PX Na přídeštích hebrejské zlomky, na desce název, jak v čele. Ze Šternberských. 



 
X 3010 
SX XI D 29 
FX 1730. ll. 111. 17.5 x 22 cm, váz. 
TX Mathäu. Arithmetica oder Rechen-Kunst. 
PX Datum z chronogramů (l. 29, 104'). Bohemicum. Dar rady zem. soudu A. Bezděky 
22. VIII. 1895. 
SX – XI D 29 

TX – Mathäu: Arithmetic od. Rechen – Kunst. 

 
X 3011 
SX XI D 30 
FX 1864. str. 96. ll. 14. 14 x 22.5 cm, vaz. pův. 
TX Auguste Opiz. Phil. Max. Opiz. 
TX Činnost spisovatelská i dary museu. S podobiznou. Pisatelčin dar 20. VII. 1864. 
SX – XI D 30 

TX – Opiz Augu∫te Verzeichniß aller Schrift[endes] Philipp Maximilian Opiz. 

 PX - [n]. 96 c. eff. Opizii. 

 
X 3012 
SX XI D 31 
FX 1804. ll. 35. 18 x 22 cm, váz. 
TX Elisabetha Krinerin. Gesammelte Aufgaben von der Teiner Mädchenschule. 
 
X 3013 
SX XI D 32 
FX XIX.1 ll. 211. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Latinsko-německé přednášky lékařské. 
PX Z pozůstalosti prof. Jiruše. 
SX – XI D 32 

TX – Pharmacologia. 

XIX. st. 

 
X 3014 
SX XI D 33 
FX 1855. str. 61, 35. 18 x 22 cm, váz. 
TX Joh. Köhler. Anleitung zur Photographie auf Glas. 
PX Litografie liberecké firmy R. Geržabek. 
 
X 3015 
SX XI D 34 
FX 1866. ll. 82. 17.5 x 21 cm, váz. 
TX Prof. Köstl. Německé přednášky psychiatrické. 
 
X 3016 
SX XI D 35 
FX 1826. tab. 2. 16.5 x 23 cm, váz. 
TX Prof. Jos. Knolz. Salzburger Cretin Ant. Steinwender. Salcburg 10. Sept. 1826. 
 
X 3017 
SX XI D 36 



FX XIX.1 ll. 24. 17 x 23 cm, váz. 
TX Muskellehre. Přednášky. 
SX – XI D 36 

TX – Muskellehre. 

XIX. st., ff. 24 

 
X 3018 
SX XI D 37 
FX 1703. ll. 146. 17 x 23 cm, vaz. pův. 
TX Carl Christoph Bauer. Wissenschaftsbüchlein und Weinjurnal. 
PX Was einen jeden, der mit Wein gedencket umbzugehen und zu negociren, nöthig 
ist. Von C- C- B-, Weinhändler in Magdeburg, a. 1703. 
 
X 3019 
SX XI D 38 
FX XIX.1 ll. 24. 17.5 x 23 cm, váz. 
TX A. D. Corda. Arterienlehre. 
 
X 3020 
SX XI D 39 
FX ok. 1816. ll. 10. tab. 12. 24 x 20.5 cm, seš. 
TX Vollstendiges Pflanzensystem. 
PX Na přídeští podepsán Ign. Wanitschek, Gärtner in Baden, 17. Jener 1816. 
SX – XI D 39 

TX – Vollständiges Pflanzensystem. 

opis, 1816/28, ff. 10, Ignatz Wernitschek, Gärtner 

 
X 3021 
SX XI D 40 
FX XIX.1 ll. 177. 14 x 22 cm, váz. 
TX Ophthalmologie. 
PX Asi přednášky; psal Wilh. Hussa. 
SX – XI D 40 

TX – (Wilhelm Hussa.) Ophthalmologie. 

XIX. st., ff. 177 

 
X 3022 
SX XI D 41 
FX 1809. str. 698. 18 x 22 cm v obale. 
TX Jos. Wilh. Knoblauch. Von den Mitteln und Wegen, die mannigfaltigen 
Verfälschungen sämmtlicher Lebensmittel zur erkennen und zu verhüten. 
PX Poctěno cenou a vydáno Učenou Společností 1810. Její dar 24. V. 1897. 
 
X 3023 
SX XI D 42 
FX 1841. ll. 22. 18 x 22 cm, seš. 
TX Ant. Cźapek. Arztnay-Übungen. 
SX XI D 43 
FX 1793 
TX Trinks Constructionsbüchel. 
 



SX XI D 44-82 LA 96/43  
SX – XI D 69 

TX – Mittelwörter, wie Vorwörter und Empfindungswörter. 

poč. XIX. st., ff. 50 

PX – 2 ff. prázd., 2 příl. (3ff). 

PX – Teiner Hauptschulbibliothek. Nro. 18. 

 

SX – XI D 80 

TX – Lang, Florian: Briefe des Lang Florian, Schüler der 4ten Klasse. 

1828, ff. 21 

PX – 17 ff. pops. + 2 ff. prázd. + 2 ff. přil. 

 
SX XI D 83 Auf Sig, XI D 43 umgestelt 
SX – XI D 83 

TX – Constructionbüchel … Princes. Josepho. Pönti. Die 20. Octobris. Anno 1793. 

FX – 18x21 cm. 

1793, pp. 22 

PX – Psáno kurentkou a latinkou, vazba tuhá obyčejná. Inc.: Constructionbüchel … Expl.: úplně nečitelný. 

 
SX XI D 84-85 LA 96/43 
SX – XI D 84 

TX - Mařík, Věnceslav Záboj: Brouci. 

VX – Z Redtenbachera přeložil Věnceslav Záboj Mařík. 

FX – 13x22 cm. 

(XIX. st.), 2 sv. 

PX – V.: Redtenbacher, (Ludwig R.)  (XI D 84). 

 
SX XI D 86 
FX poč. XIX 
TX Kniha Zaklínací 
PX Karel Zink, 10. V. 1948 
XI D 86 

Zaklínací kniha. 

ll.45; poč.XIX; autorem zaklínací knihy je domnělý P.Eduard, profesor matematiky na 

jesuitské koleji v Ingolstadtu v Bavorsku. 

Zaklínací kniha. 

2a Napomenutí a Naučení Austna, Ga, pater x 30a Boha Syna Boha Ducha Swateho. Amen. 

Rkp.; pap.; ll.45; poč. XIX; 19 x 24 cm; frakt.; ppl. F.1 popsán školním cvičením. Autorem 

zaklínací knihy je domnělý P. Eduard, profesor matematiky na jesuitské koleji v Ingolstadtu 

v Bavorsku. F. 30b – 45 prázdné. Srovn. rkp. sign. IV E 50. 

Koupeno od firmy Karel Zink v Praze III., Mostecká 5, dne 10. května 1948. 

4315/48 

 
SX XI D 87 
FX 1852 
TX Koch-Buch 
PX Dar Josefa Springra, knihk. z Prahy I , 1. III. 1950 
XI D 87 

Koch-Buch geschieben für meine geliebte Gattin. 



ll.152; 1852; na f.1a zápis Bey diesen 2-ten theule ist mein theurer Gatte schon etwas 

aufgestanden, und ist verfertigt worden am Monat Feber 1852. Na f.141b-149a obsah. 

Pravděpodobně bohemikum. 

Koch- Buch geschrieben für meine geliebte Gattin. 

4a (pag.5) Nimm ein halbes Pfund gestossene Mandeln x 140a (277 pag.) sonst nicht mehr 

frisch zu haben ist. 

Rkp.; pap.; ll.152; 1852; 14 x 22,5 cm; kurs.; pkž. Původní paginace od 5 do 295. Na f. 1a 

zápis Bey diesen 2-ten theule ist mein theurer Gatte schon etwas aufgestanden, und ist 

verfertigt worden am Monat Feber 1852. Na f. 141b – 149a obsah. Pravděpodobně 

bohemikum. 

Z pozůstalosti knihkupce a nakl. Josefa Špringra v Praze I. dne 1. března 1950. 

4264-50 

 
SX XI D 88 
FX 1851 
TX Koch-Buch 
PX Dar Josefa Springra, knihk. z Prahy I , 3. III. 1950 
XI D 88 

Kochbuch geschrieben für meine geliebte Gattin Theres Wyborny. 

ll.250; 1851; na f1a zápis manželky pisatele rukopisu Diese Buch hat mir mein theurer 

Unvergesslicher Gatte im seynem schwerren Krankenlager, wo wir nicht mehr hoffen, das Er 

lange dauern wird, mir zu einem Ewigen Andenken und Erinerung gewietmet 1851. Theresia 

Wyborny. 

Kochbuch geschrieben für meine geliebte Gattin Theres Wyborny. 

4a (p.5) Lass etwas Butter im einem Reindl x 236b (p. 469) Mandeln hinein, und gibs zur 

Tafel. 

Rkp.; pap.; ll.250; 1851; 14,3 x 22,7 cm; kurs.; pkž. Původní paginace. Na f. 1a zápis 

manželky pisatele rukopisu Dieses Buch hat mir mein theurer Unvergesslicher Gatte im 

seynen schwerren Krankenlager, wo wir nicht mehr hoffen, das Er lange dauern wird, mir zu 

einem Ewigen Andenken und Erinerung gewietmet 1851. Theresia Wyborny. Od f. 237b (p. 

471) obsah pod názvem Register. Srovn. rkp. XI D 87, jehož je zde první část. 

Z pozůstalosti knihkupce a nakl. Josefa Špringra v Praze I. 23. března 1950. 

5126-50 

 
SX XI D 89 
FX XVIII 
TX Receptář německo-francouzský 
2a Vor welche A- 1683 der seel: Hertzog Von Sachsen 1a wenburg x 55a für seinen grösten 

schatz geachtet. 

Rkp.; pap.; ll. 55; XVIII; 18x 24 cm; lat.; První část receptů německá, druhá francouzská, 

další menší část italská. Od fol. 49a  Warhaftige Beschreybung der gantzen Alchemiae. 

Bohemicum, neboť recept na fol. 44a-b byl sdělen hr. Michnovou hr. Martinicovi 2. duba 

1736. Původně součást Langrovy knihovny v Broumově (sign. III 10 I l Ms. 697). 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 3. června 1953. 

PX Konf.: Langrova knih. V Broumově 3. VI. 1953 
3469-53 

 
SX XI D 90 
FX XVIII 
TX Koch-buch 



PX Darem Slezské stud. Knihovny v Opavě 16. VIII. 1956 
 
SX XI D 91 
FX 1755 
TX Theophil Kerbaum, Algebra communis 
PX Koupí v Knize Karlova 2, Pha 1, 25. XI. 1963 
XI D 91 

Algebra communis Conscripta a P.Theophilo Kherbaum, Sacri et Exempti Ordinis 

Cisterciensis Plassij Professo, ac Pragae in Collegio S.P.Bernardi Rectore.1775. 

ff.[2]-101; 

Algebra communis Conscripta a P. Theophilo Kherbaum, Sacri et Exempti Ordinis 

Cisterciensis Plassij Professo, ac Pragae in Collegio S.P. Bernardi Rectore. 1755. 

2a Anfangs – Gründe der Algebra. 1. Erklärung x 98a und die Siebzehner. Ende der gemeinen 

Algebra. 

Rkp.; pap.; 1755; ff. [2] – 101; 23,5 x 18,5 cm; kurz.; kž. Na titulním listě „Ex lib. Puhonny“. 

Na hřbetě zlacená barokní výzdoba a titul „Algebra commu.“ 

Koupí v antikvariátu Kniha v Praze 1, Karlova 2, dne 25. listopadu 1963. 

10634-63 

 
SX XI D 92 
FX 2. pol. 19. st. 
TX Receptář německý 
1a Acet, ammon. sol. Rp. Acid. acet. x 147b p ch emp. alb. dig. Zahntinktur. 

Rkp.; pap.; 2. pol. 19. st.; ff. 340; 22,5x17 cm; kurz.; pkž. Recepty seřazeny abecedně. Listy 

od . 148 prázdné. Jen na f. 336-340 s druhé strany různé účetní záznamy. Rukopis býval 

v majetku lekárníka Jana Šrámka z Vídně, na odpočinku v Kutné Hoře. 

Koupeno přes antikvatiát od Karla Marka z Šebestěnic u Čáslavi čp. 1 dne 3. července 1964. 

PX Koupí od Karla Marka z Sebeštěnic čp. 1, 3. VII. 1964 
6951/64 

 

XI D 93 

Čechy, kolem r. 1800, pap. 44 ff, vazba dobová 

Výpisky o magii (německy). 

Z Čejetiček (491). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 13. 

 

XI D 94 

Čechy?, 18. st., 21 ff., 17, 5 x 11 cm, sešit 

Otčenáš ve 44 jazycích, hebrejská abeceda a hebrejsko – latinský slovníček. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 27. 

 

XI D 95 

Čechy?, konec 18 st., 49 ff., 20 x 12, 7 cm, sešit 

Německé výpisky z díla Johanna Weyera Pseudomonarchia Daemonum. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 28. 



 

XI D 96 

Čechy?, konec 18. st.?, 21 x 17,5 cm, 90 ff., vazba dobová 

Výpisky o magii (německy). 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 29. 

 

XI D 97 

Čechy?, konec 18. st., 31 pp. + 3 ff., 20, 1 x 17, 5 cm, vazba dobová 

Rukopis o magii (německy). 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 30. 

 
XI D 98 

Čechy, 1747, pap., 278 ff. rkp., 404 + 2 pp. tisk, 21 x 16,5 cm, vazba dobová 

Joh. Frieder. Christen Prof. bey der Universität zu Leipzig Anzeige und Auslegung der 

Monogrammatum 

Z Čejetiček (122). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 2. 

 

XI D 99 

Čechy, Itálie, 30. léta 19. st., pap., 24 ff., volné pap. desky 

Různé zápisky rytíře Neuberka na svázaných i nesvázaných listech. 

Z Čejetiček (243). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 8. 

 

XI D 100 

Čechy, konec 18. st. se zápisy z 1. pol. 19. st., 174 ff.(A) + 29 ff.(B) + 29 ff.(C), 21, 5 x 17, 5 

cm, vazba dobová 

Sborník lékařských receptů Jana Františka z Neuberka a jeho rodiny. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 25. 

 

XI D 101 

Čechy?, konec 18. st., 58 ff., 21, 6 x 17, 8 cm, sešit 

Kniha kuchařských a cukrářských receptů. 

Z Čejetiček (bez čísla). 

Viz Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její rukopisy, 

č. 26. 

 
X 3024 
SX XI E 1 
FX XVIII. ll. 8. 17.5 x 22.5 cm, váz. 
TX Německé recepty chemické. 
Probe der zwei grössten Mister in Chymia Vegetabile et Minerale. 



pag. (16.) 
 
X 3025 
SX XI E 2 
FX XVIII.2 ll. 36. 17 x 23 cm, váz. 
TX Von dem Metallgeist. Vom Zinckh und dessen Gebrauch. 
PX Na l. 16' český recept mladší, 36' něm. zatrpklá osobní výstraha Jana Kautského 
v Brně 8. led. 1757. 
SX – XI E 2 

TX – (Von dem Metallgeist.) 

pp. 32 

PX – Inc: Es haben sich Viele vor meiner bemühet den Giest der Metalle zu extrahiren, 

welches das Metallische Agens ist, ect. …   

PX – Při tom: Tractat vom Zink und dessen Gabrauch. Pp. 39. 

 
X 3026 
SX XI E 3 
FX XVIII.2 str. 23. 18 x 22 cm, váz. 
TX Trithemius. Astronomia inferior. 
PX Na str. 1: Spectant haec ad pag. 152-7 M. S. Bartschensis seu D. Jos. And. 
Stöppl. Z Wegweiser zur höheren chymie p. 133. 
 
X 3027 
SX XI E 4 
FX 1774. ll. 8. 18 x 22 cm, váz. 
TX Německé recepty chemické. 
PX Na l. 1: 23. Mart. 1774 empfangen. Ex monasterio Reichratensi. 
Secreta: Adam der erste mensch ware ein Götllicher Universalist etc.  
 
X 3028 
SX XI E 5 
FX 1846. ll. 102. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Christian Doppler. Practische Geometrie. 
PX Nach den Vorträgen des Prof. Ch- D- im böhmisch-ständischen Politechnischen 
Institute zu Prag 1846. F. X. Chanowsky. Z jeho sbírky. 
 
X 3029 
SX XI E 6 
FX XVIII.1 ll. 39. 17 x 21 cm, váz. 
TX Coeleste speculum omnis sapientiae seu sphera omnis sapientiae in hac vita 
humana a. 1585 zu Trier von einem Mönche und Mago ... erfunden ... A. 1700 zu 
Strassburg ... verfertiget. 
PX Tit. l. až na l. 36. 
 
X 3030 
SX XI E 7 
FX XVIII. str. 48. 17 x 21 cm, váz. 
TX Bildnüss der verbogenen Welt-Weisheit. 
PX Přepis chemického tisku. 
 



X 3031 
SX XI E 8 
FX XVIII.2 str. 16. 18 x 22 cm, váz. 
TX Přepis výňatku německého spisu chemického. 
PX Z (Joh.) Kunkel (von Löwenstern) Laboratorium chymicum ed. 1716 p. 290-7. 
Der Dresdner Process, wie Salbeter im Jahr 1584 zur O = K ausgearbeitete werden. 
pag. 16 
 
X 3032 
SX XI E 9 
FX XVIII. str. 8. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Německé recepty chemické. 
 
X 3033 
SX XI E 10 
FX XVII/XVIII. ll. 4. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Latinské recepty chemické. 
PX První začíná: A. 1639 misit mihi Viennam Balth. Warschetz, materialista 
caesareus. 
 
X 3034 
SX XI E 11 
FX XVIII.2 ll. 21. 17.5 x 22 cm, váz. 
TX Christian Baron a Sendivoj. Tinctura universalis. 
PX Německy. 
 
X 3035 
SX XI E 12 
FX 1727. str. 157. 17.5 x 21 cm, váz. 
TX Německé a latinské výpisky a pokusy chemické. 
PX Většinou excerpta ex M. S. ex communicatione D. D. Boccan. Psáno v Saalfeldě 
1727. 
 
X 3036 
SX XI E 13 
FX poč. XIX. ll. 76. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Německé recepty lakýrnické. 
 
X 3037 
SX XI E 14 
FX XVIII. str. 104. 17.5 x 21.5 cm. 
TX Přepis dvou německých spisů chemických. 
PX Jako v ruk. XI C 6. 
SX – XI E 14 

TX - [Η πιρί της των Μεταλλων Γενήδεως Λαμπρά καί δτιρία πιριήγιδις.] 

pp. (IV) 102 (2) 

PX – Ludolphi Ioh. De Generatione Metallorum. 

 
X 3038 
SX XI E 15 (1 I 24) 



FX XVI/XVII. ll. 343. 8 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Latinský sborník lékařský. 
PX O 309 kap. I. De dolore capitis. Na desce: Spes mea est Christus. 
SX – XI E 15 

TX – Liber medicus. 

 
X 3039 
SX XI E 16 (3 I 38) 
FX XV/XVI. ll. 4, 53. 16 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Německé štěpařství. 
VX Das Buech sagt und lert Peltzen Paum und pauen manigerlay Frucht. Man soll 
erkennen x (wil du Seiden netzen) wirt sy guet allsee etc. 
PX Napřed obsah. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3040 
SX XI E 17 
FX ok. 1746. ll. 18. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Ant. Jos. König. Nothwendige Nachrichten, so bey verleyhungen neuer 
Bergerckhen ... in Obacht müssen genohmen werden. Böhmisch-Tribau 6. Febr. 
1746. 
PX Napřed chemické recepty. 
 
X 3041 
SX XI E 18 
FX 1769. ll. 8. 16.5 x 21.5 cm, váz. 
TX Německý zlomek chemický. 
PX Sternberg 26. Apr. 1769. 
SX – XI E 18 

TX – (Dopis) 

VX – Inc: Die bewusste Machin wird an einem hellen Tag etc. 

Stenberg 26. April 1769, pp. 15 

 
X 3042 
SX XI E 19 
FX XIX.1 ll. 13. 17.5 x 21.5 cm, seš. 
TX A. J. Corda. Fossile Ostracoden und Mollusken der tertiaeren 
Süsswasserschichten des nördlichen Böhmens. 
 
X 3043 
SX XI E 20 (1 I 21, 410) 
FX XV.2 ll. 90. 16 x 21 cm, vaz. pův. 
TX M. Albici tractatulus de regimine hominis seu vetularius. 
VX 1-62. Tractatulus de regimine hominis, compositus per mag. et d. Albicum, 
archiepiscopum Pragensem. Medicine in omnibus diversificantur x dir wirt bass. Et 
tantum de isto. Explicit díla až po několika drobných receptech na l. 63'. Vydáno 
1484 v Lipště. Nové vydání ohlásil Č. Zíbrt. 
VX 63'-74. Drobné recepty latinské a české. 
VX 75-90'. Hic tractatus exquisita precepta pestilencie evasione et aeris 
rectificacione persuadet ... per multos acutissimos Indos. Kompilace obsahu značně 
širšího, od l. 83 částečně česká, nedopsaná. 



PX Na předsázce trojí recept a: ex libris d. Mathei Crispi 1601. S razítkem: Z 
Hankových. 
 
X 3044 
SX XI E 21 (5 G 28) 
FX XVIII. str. 324. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Německý sborník chemický. 
PX Většinou asi výpisky z tisků (srv. 109). Ex libris se dvěma cukrujícími ptáčky. 
 
X 3045 
SX XI E 22 
FX XVIII.2 ll. 8. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Německé recepty chemické. 
 
X 3046 
SX XI E 23 
FX XVIII.2 ll. 7. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Notae diversorum arcanorum astralium et mineralium. 
PX Německy. 
SX – XI E 23 

TX – Notae diversorum Arcanorum Astralium et Mineralium. 

pp. 11 

 
X 3047 
SX XI E 24 
FX pol. XVIII. ll. 12. 17 x 21.5 cm, váz. 
TX Geheimnüsse der Natur. 
PX Výpisky z chemických tisků. 
 
X 3048 
SX XI E 25 
FX 1526. ll. 132. 16 x 20.5 cm, vaz. st. 
TX Geomancia brevis. 
VX Si quis per artem de preteritis ... discutere voluerit x blanca, viridis vel crocea etc. 
Explicit - collecta Vienne a. d. 1526 die b. Thome ap. 
PX Z Pálffyových. 
 
X 3049 
SX XI E 26 (5 E 15) 
FX 1638. str. 385. 16.5 x 21 cm, váz. 
TX Rechenbuch. 
PX Na str. 381 chronogram: Hic libellus descriptus est ex bona intentione ab Henrico 
equite de Rebenstock, sincero patruele, na předsázce: ex libris Fr. Partl. 
 
X 3050 
SX XI E 27 (5 H 27) 
FX 1803/6. str. 53 + 281 + 44, 10 + 311, 482 + 217, 459, 489, ll. 213. 17 x 20.5 cm, 
vaz. pův. 
TX Phil. Max. Opiz. Flora Czaslaviensis vel potius Bohemica. 
PX S několika přílohami, většinou o botanických cestách. 



 
X 3051 
SX XI E 28 
FX 1783. ll. 10. 16 x 21 cm, váz. 
TX Německé recepty chemické. 
PX 1783 im Mon. Dec. von Sternberg. 
 
X 3052 
SX XI E 29 
FX XVII/XVIII. ll. 10. 16 x 20.5 cm. 
TX Německé recepty likérové. 
 
X 3053 
SX XI E 30 (1 I 23) 
FX 1556. ll. 387. 15.5 x 20.5 cm, váz. 
TX Latinský sborník lékařský původu německého z r. 1556. 
PX Několik lékařů německých i vlašských jmenováno. Napřed obsah. Finis 1556 in 
vig. s. Johannis. 
SX – XI E 30 

TX – Liber medicus 

d.a. 1556 

PX – alius in forma longa (přeškrtnuto: 292) 

 
X 3054 
SX XI E 31 
FX XVII/XVIII. str. 59. 16 x 21 cm, váz. 
TX Arcanum Hermeticae philosophiae opus. 
 
X 3055 
SX XI E 32 
FX 1813. str. 71. 16 x 20 cm, váz. 
TX Vorlesungen aus der Mineralogie. 
PX März 1813. 
SX – XI E 32 

TX – Mineralogie. 

PX – Vide: Vorlesung. 

 
X 3056 
SX XI E 33 
FX XVII. ll. 150. 15 x 21 cm, pův. vaz. 
TX Španělské hvězdářství a hadačství. 
PX Na l. 150': à M. M. l´evesque de Maurzenne, à St. Jean de Maurzenne, à M. le 
Prince T ... à Millan, na l. 1: Del Padre Rosa Agostiniano, na desce znaky J. Krištofa 
Borschecka. Dar kraj. komisaře H. Nettwalla 22. IX. 1852. 
Kacit mododeocvigiv et Janna catefte (???) jura agriculturas, et tempo, 
enfrtmedades, y otras cofsas germitidas. (???) 
 
X 3057 
SX XI E 34 
FX XVII/XVIII. str. 187, 22. 16 x 20.5 cm, váz. 



TX Jos. Andr. Stöpp. Annotationes ex variis manuscriptis (chymicis). 
PX Na str. 1 ex libris, přílohou pozdější observationes. 
 
X 3058 
SX XI E 35 (2 H 4) 
FX 1578-85. ll. 235. 15.5 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Německolatinský sborník alchymistický z doby ok. 1580. 
VX Mimo drobné recepty, někdy se jménem autorovým, větší celek je jen: Etlicher 
Bericht der Metall Mag. Joh. Mathesii (195-9), liber, intitulatus preciosissimum donum 
dei (212-26), de elizirio componendo ad nob. d. Wenceslaum de Wreczivicio ... 
Claudii Syrri Romani descriptio (227-9) a dvojí stať o kameni filosofickém, 
transcriptum a. 1585 d. 27 May uf der Gischutten in Konigreich Behmen unterm 
Rothen-Hause (u Jirkova či Borku). S. N. D. B. 
PX Na desce: M. K. 1582, z čehož asi Ad. Wraný, Geschichte der Chemie (1902) 19 
hádá, že písařem byl jakýsi Martin Crusius. Možná, že to tento sborník věnoval 
dárce, uvedený u ruk. III G 21. 
 
X 3059 
SX XI E 36 
FX 1848. ll. 18. 18 x 21.5 cm, váz. 
TX Witterung des Jahres 1848. 
 
X 3060 
SX XI E 37-41. 
FX ok. 1800. ll. 9, 11, 28, 14, 17. 16.5 x 21 cm, seš. 
TX Zednářské příručky. 
VX I. Petit architecte 
VX II. Chevalier de St. André. Fragmens du chapitre de S. de Rosecroix. Privileges et 
prérogatifs des parfaits maçons. 
VX III. Les elûs. 
VX IV. Grand architecte. 
VX V. Chevalier de l´epée. 
PX Z pozůstalosti Krtičkovy. 
 
X 3061 
SX XI E 42 
FX 1804/6. str. 496. 16.5 x 20.5 cm, váz. 
TX Phil. Max. Opiz. Botanisches Tagebuch. I. 
SX – XI E 42 

TX – Opiz, Philipp Maximil.: Botani∫ches Tagenbuch. 1804-1806. Band 1. 

 
X 3062 
SX XI E 43 
FX 1851. ll. 11. 17.5 x 21 cm, váz. 
TX Mineralogie. 
PX Psal malostranský tercián Fr. Tauer, německy. 
SX – XI E 43 

TX – Mineralogie. 

VX – Fr. Tauer 1851. 

1851, ff. 10 

 



X 3063 
SX XI E 44 
FX ok. 1825. str. 111. 17 x 21 cm, váz. 
TX Sammlung der Medicinalgesetze 1819-25. 
 
X 3064 
SX XI E 45 
FX 1785. ll. 4. 14 x 21.5 cm, váz. 
TX J. Graf von Mitrowsky. Beschreibung einiger Zufälle bei dem Erdbeben des J. 
1785 in Calabrien. 
PX Vyšlo v Abhandlungen der bhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1785 I. 1 Abth. 
111 a d. Dar Společnosti 24. V. 1897. 
SX – XI E 45 

TX – Mittrowský, J. von, Gf.: Beschreibung einiger besonderen Zufälle, die sich bei dem 

Erdbeben des Jahren 1783 in Calab[r]ien ereignet haben. 

ff. (IV) 

PX – Abh. I. fol. I. Bd. 

 
X 3065 
SX XI E 46 
FX 1786. ll. 10. 17 x 20.5 cm, váz. 
TX J. Marwan. Eudiometrische Versuche. 
PX Vyšlo tamtéž II. 107 a d. Rovněž dar Společnosti. 
SX – XI E 46 

TX – Marwan: Endiometrische Versuche. 

ff. 10 

PX – Abh. I. fol. II Bd. 

 
SX XI E 47 
FX 1801 
TX Sammlung verschiedener Mekwürdigkeiten. 
von Jahre 1801. 
Rkp.; pap.; 1802; 18 x 21,5 xm, 4°, str. 170 + l. 7 (rejstřík), frakt.; pkž. 
1 In dem zweiten Thurm bei S[ank]t Heinrich x 170 so löset er fr. 290 33/356 
zusam[men]. 
 
SX XI E 48 
TX Ein Mittel gegen Krebs-Aussatz 
SX – XI E 48 

TX – Ein Mittel gegen Krebs Aussatz. 

FX – 19x22,6 cm. 

XVIII. st., ff. 2 

PX – 1: Nimm fü[mv] schwarze Scheken  x  2: vorgeschrieben und ertheilet wurde. 

PX – Získáno asi v. r. 1918. 

 
SX XI E 49-53 LA 96/43 
 
SX XI E 54 
TX Roboth=Patent 
str. 38, B. m. r., t. 8° 



D 4401, 21 
 
SX XI E 55 
TX Robothabolitions=Systém 
str. 64 [Praha], t. 8° 
D 4402, 21 
 
SX XI E 56-67 LA 96/43 
SX – XI E 63 adl. 1 

TX – Opiz, Filip Maxmilian: Böheims Flora der Urwelt nach Unger Synopsis plantarum fossilium. 

(Praha), pp. 42 

PX – Viz: Opiz, Filip Maxmilian: Flora (XI E 63) adl. 1. 

SX – XI E 63 adl. 3  

TX - Opiz, Filip Mamilian: Register der Cryptogamen mit Ausschuß der Fungi, nebst der Flora der Urwelt. 

(Praha 1849-50), pp. 72 

PX – Viz: Opiz, F.M.: Flora (XI E 63) adl. 3. 

 

SX – XI E 63 adl. 2 

TX – Seznam rostlin květené české od Filipa Max. Opiz-e. I. oddělení. Jevnosnubné. 

(Praha 1849-50), pp. 188 

PX – Viz: Opiz, Filip Max:: Flora (XI E 63) adl. 2. 

 
SX XI E 68 
FX 1798 
TX Weeber, Peter: Znaimer Flora oder Verzeichniss aller hier wild wachsenden und in 

Gärten gezohenen Arzney Pflanzen, welche nach der Natur abgebildet und nach den 

Linneischen Systém ihreer Clasification gemas geordnet sind. Anno 1798. Peter Weeber. 

4a Diandria Monogynia. Mit zwey Staubfäden einer Zwitterblume x 298a Aelianthum 

Capillus Veneris. Aechtes Frauenhaar. 

Rkp.; pap.; ll. 300; 1798; 18,5 x 22 cm; kurs.; kž. Rukpis představuje pro nás zajímavé 

stadium reprodukční techniky vyskytující se v době kolem vzniku lithografie. Obrazy rostlin 

v rukopise byly získány tím způsobem, že na plocho usušená rostlina byla natřena tiskařskou 

černí. Tak se na papíře otiskl portrét rostliny. Rukpis je vzácným dokladem tohoto druhu 

reprodukční techniky, od něhož se brzo upustilo. Vědecky nemá dílo Webrovo zvláštního 

významu, rostliny zde reprodukované nejsou typiscké pro znojemskou oblast ani autor díla 

nemá vědeckého významu. Na f. 2a a 4a podpis pozdějšího majitele Ph. Mr. A. Biener. Vazba 

empirová. Na deskách elipsovité věnce rostlinné, na hřbetě nezi vazy krásné empirové vázy 

obklopené rostlinnými ornamenty. 

Koupeno od firmy Vladimír Žikeš z Prahy I., Karlova 2, dne 30. prosince 1948. 
PX Koupí od Vladimíra Mikeše v Praze I. 30. XII. 1948 
9567/48 

 
SX XI E 69 
FX 17. st. 
TX Lékařství.  
1a Vor die Winde. In Winden ist x 215b Er lebt man im gesundes. Ende. 

Rkp.; pap.; 17. stol.; ff. 215; 20,5 x 17,5 cm; got. kurz.; pův. kž. Na předním obalovém list 

„Register Über dieses Buch“. Část rukopisu do f. 35 foliována. Na zadním obalovém listu 

připsán pozdější rukou prostředek „Vor die golika…“ Rukopis býval v Langrově knihovně 

v Broumově. 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea 

29. srpna 1961. 



PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 29. VIII. 1961 
D 3301-61 

 
SX XI E 70 
FX 1779 
TX Buch, Das geheime Buch der Weisheit zum langen Leben und Volkommenen 
Reichthum. Erster Theil. Wien den 20. October 1779. 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 
XI E 70 

Das geheime Buch der Weisheit zum langen Leben und Volkommenen Reichthum. Erster 

Theil. Wien den 20.October 1779. 

ff.112; 1779; na předním přídeští tužkou poznámka “Occultismus”. 

2a An Unseren lieben Aufgenommenen Sohn x 112b in Lunam optimam. Finis. 
Rkp.; pap.; 1779; ff.112; 21 x 16,5 cm; kurs.; pkž. Na předním přídeští tužkou 
Langrova sign. III.12.H.8.Ms.367. Nahoře tužkou poznámka „ Occultismus.B1.109. “ 
Původní paginace nepřesná. Rukopis opatřen kresbami z oboru magie. Byl chován 
v Langrově knihovně v Broumově.  
Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Nár. 
muzea dne 10. června 1963. 
5152/63 
 
SX XI E 71 
FX 1792 
TX F. J. Vavák: Kniha Lekařstvi Koňského 
PX Koupí – dr. Vladimír Prik 
Kniha Lekařstwi Koňskeho z Rozličných Prawdiwých a Zkussených starých y Nowých 

Authoru, a Rukopissu, w Jeden Spolek uwedená, a sepsaná od Mathiasse Tuffprichara 

Wolessnickeho w Slawnem Miestě Dráždianech, w Zemi Sasske Letha Pánie 1633. Nýni w 

Nowie pržepsaná, a wsselykými Jinými, Jak z Tiestiených herbáržu – tak z Psaných kussu 

Wybranými Lekaržstwjmi Rozmnožená, a dle Njniegssiho Ortographickeho Zpusobu 

sporžádaná a swedená we Wsy Milčicých na Kra. Kom. Panstwi Poděbradskem. od Fraňka 

Jana Wawáka tamž sauseda Letha Pánie 1792. 

Pap., 1792 (datace na titulním listě), 197 pp (paginace původní), rozměry: 21,5 x 19 cm, 

vazba lepenková, potažená hnědou kůží (původně celokožená) – silně poškozená – z kůže 

zachován jen hřbet a rohy, kůže zdobena slepotiskem 

Rukopis poškozen popálením v první třetině testu uprostřed vnějšího okraje 

Rukopis uvolněn z vazby, poslední dvě folia vytržena. 

Prázdné pp: 2, 14, 26, 30, 32, 43 – 44, 46, 50, 57 – 59, 64, 74, 76, 86, 95, 102, 107 – 108, 110, 

134, 152, 154, 164, 198 

Staré signatury, vlastnické poznámky: na přední desce štítek s nápisem Č. 15, A. Kolenský 

v Dejvicích (okr. Smíchov), Odbor Šárecko – Dejvický, na přídeští v levém rohu nahoře štítek 

s údaji N. V. Č. Praha 1895, Z. P. 938/42, Šárky – Dejvice, L1. (štítek svědčí, že rukopis byl 

vystaven roku 1895 na Národopisné výstavě české v Praze), na přídeští též razítko Alois 

Kolenský, nájemce velkostatku, Dejvice u Prahy, totéž razítko na předsádce a na titulním 

listě, na předsádce též údaj 197 stránek (novějším písmem), na zadní straně předsádky týmž 

písmem Alois Kolenský v Dejvicích, 1894 

Česky 

Písmo: kurent 

Text mezi dvěma svislými linkami 

Bez výzdoby 



Nadpisy psané větším písmem 

Marginální poznámky – hesla a odkazy na jiné stránky 

pp 4 – 13 abecední index – odkazy na stránky rukopisu 

Vloženy 2 lístky s Vavákovým rukopisem (7,5 x 10 cm, 9,5 x 5,5 cm) a jeden list 

kancelářského papíru se strojopisným zápisem z 5. 5. 1976, kde jsou vysvětleny příbuzenské 

vztahy dřívějších vlastníků rukopisu k Dr. V. Pritzovi, který rukopis prodal KNM. 

Přír. č. II-1974/81 

Koupě roku 1976 od JUDr. Vladimíra Pritze, Roztoky u Prahy, Tiché údolí 62 

 
SX XI E 72 
FX 18.-19.st. 
TX Austrationes chemicae 
PX Ze staré zásoby 
Anotationes Chemicae Cl. D. d. Langmaijer. 

Codex mixtus, pap., XVIII. – XIX. stol. (na titulním listě datum 1793 ?, z první poloviny 

XIX. stol. pozdější přípisky), 190 ff (foliace nová, na fol. 46 – 181 původní paginace – 

nevztahuje se na vložené lístky – 101 pp), prázdná folia: 45, 62 – 63, 94, 144, 174, 185 – 190, 

rozměry: 20 x 15 cm, četné doplňky – vložené lístky  - i jiného formátu a barvy, zápisy i 

tužkou, vazba lepenková, silně poškozená, hřbet zborcený, řada folií vytržena ze hřbetu. 

Na předním přídeští nalepeno exlibris s ozdobně vytyštěným jménem Walko. 

Německy, nadpisy a odborné názvy latinsky 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: chemické poznámky a zápisy – původně utříděné, později doplňované 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-2012/81 

 
SX XI E 73 
FX 17. stol. 
TX Hebrejský astrologický rukopis. 
PX Langrova knihovna 
Pap., XVII. stol., 25 ff (foliace nová), prázdná ff: 2 – 4, 25, rozměry: 21 x 16 cm, vazba 

papírová, hřbet částečně poškozen, zadní deska přelomena. 

Vložen dvoulist papíru „Clavicula Salomonis“ 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na předním přídeští modrou tužkou pečlivě zaškrtané 

Ex libris Gaspar B... (?), tužkou 45504, III 10 J 18, na předsádce tužkou Ms 899, na zadním 

přídeští tužkou 47043 J-. 

Hebrejsky a latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva kaligrafická a jednotlivá písmena hebrejským písmem 

Psáno vždy jen na straně recto 

Výzdoba: fol. 5 – 24 astrologická schémata – opis latinský, uvnitř kruhů hebrejská písmena, 

astrologická zvířetníková znamení, některé zdobeny i figurálně 

Přír. č. II-2629/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XI E 74 
FX 17. st. 
TX Felsff nud Stasdt Bud (???) 
FX Koupí ??? 



Feldt und Statt Buch. Gewerter Wundt atzney, durch den Mahlerfahrnen undt lang geübten 

Wundartzt Hanns von Gersdorf, genandt Schülhanns, mit sondern fleis Beschreiben. Zusambt 

dem Antidotari, firsorg Undt Vorrats der Chirurgia. Getruckt zu Franckfurt am Mayn im Jahr 

MDXCVIII. 

Pap., XVII.1 stol., 210 ff (foliace nová), rozměry: 20 x 16,5 cm, vazba kožená, zdobená 

slepotiskem (ornamentální lišty). 

Německy, dodatek česky 

Písmo: kaligrafická novogotická polokurzíva 

Výzdoba: přesné a podrobné nákresy jednotlivých částí lidského těla a orgánů s vysvětlivkami 

Papír mírně poškozen negativními vlivy inkoustu, vazba uvolněná a otrhaná 

Obsah: lékařská kniha zabývající se převážně vojenským lékařstvím. Jak dosvědčuje titul a 

explicit na fol. 205b, jde o opis tisku vytištěného ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1598. Na 

fol. 206a – 207b jsou pak připojeny české recepty balzámů. 

Přír. č. II-4798/84 

Koupě – Olga Dienstbierová, Pernerova 61, Praha 8, dne 28. 11. 1984 za 4.000,- Kčs 

 
X 3066 
SX XI F 1 (4 C 35) 
FX ok. 1825. str. 261. 16.5 x 20.5 cm, váz. 
TX Jos. Joh. Engel. Bemerkungen über die Vorbauungskur des Starrkrampfes nach 
Verletzungen. 
PX Autor asistent pražské fakulty lékařské. 
 
X 3067 
SX XI F 2 
FX 1862. ll. 60. 16.5 x 20.5 cm, seš. 
TX Václav Šimerka. Bádání matematická. 
PX Sešit I. Dar autorův 18. VIII. 1862. 
 
X 3068 
SX XI F 3 
FX pol. XIX. II. 59. 16.5 x 20 cm, váz. 
TX Mathematik. 
PX Přednášky posl. J. Waltera. 
 
X 3069 
SX XI F 4 (5 G 14) 
FX XVI. ll. 175. 16 x 20 cm, vaz. pův. 
TX Kochbiechl von allerley eingemachten Sachen von Zucker, Honig und allerley 
Früchte von mir Catarina, Frau von Volkenstorf, geb. Frau von Liechtenstein, 
beschrieben. 
PX Vazbou perg. zlomek lat. misálu z XIV. stol. 
 
X 3070 
SX XI F 5 (5 H 34) 
FX 1808. ll. 100. 16.5 x 20 cm, váz. 
TX Phil. Max. Opiz. Herbarium (seiner Pflanzensammlung). 
SX – XI F 5 

TX – Opiz, Philippi Max.: Herbarium systematisches Verzeichni∫s der in meiner Pflanzensammlung 

befindlich[e]n Pflanzen. 1808. 

 



X 3071 
SX XI F 6 
FX XVII. str. 252, 91. 15.5 x 20 cm, váz. 
TX Tractatus horographicus. Theses ex universa logica. 
 
X 3072 
SX XI F 7 
FX XIX.2 str. 42. 16.5 x 20.5 cm, váz. 
TX J. P. Wlach. Die Erfindung des Zirkelumfanges und der Quadratur des Kreises. 
PX Dar autora, knížecího horního správce v Kolči, 1880. 
 
X 3073 
SX XI F 8 (2 I 25, 473) 
FX perg. XIV. ll. 13. 15 x 19.5 cm, vaz. perg. 
TX Compotus. 
VX Auctoritate s. Augustini in domo dei x parve glosule particula. 
PX Na l. 12-3 základy počtářské s úlohami, které jsou i na přídeštích. 
 
X 3074 
SX XI F 9 (2 H 5) 
FX 1677. str. 640. 16.5 x 20 cm, váz. 
TX Fratris Basilii Valentini (alchymistische) Schriften. 
VX Je tu: Vom grossen Stein der Weisen, Die 12 Schlüssel, Von unterschiedenen 
Materialien, Offenbahrung der verborgenen Handgriffe, Conclusiones, De rebus 
naturalibus et supernaturalibus, de occulta philosophia, Vom Stein der uhralten 
Weisen, Testamentum. 
PX Na str. 632: Diesen gantzen Tractat hab ich und mein Sohn Joh. Salomon Sartori 
geendet a. 1677, dále drobné dodatky. 
 
X 3075 
SX XI F 10 (52 C 10) 
FX XVIII. ll. 6. 17 x 20.5 cm, váz. 
TX Sonnenthauw - Ros solis (Solaria) und dessen Quintessenz als eine Universal 
Medicin. 
 
X 3076 
SX XI F 11 
FX 1852. ll. 113, 173, 131, 237. 12 x 20 cm, váz. 
TX F. X. Chanowsky. Vormerkungen und Studien aus der theoretischen und 
practischen Chemie. 
 
X 3077 
SX XI F 12 (5 G 33) 
FX ok. 1601. ll. 178. 15 x 20 cm, váz. 
TX Německý sborník lékařský z doby ok. 1601. 
PX Recepty vod léčivých, mastí atd. Na přídeští: 1601 gnoffi (?) van goth (?). 
 
X 3078 
SX XI F 13 
FX XIX.1 str. 322. 13 x 19.5 cm, váz. 



TX Verzeichniss der in der umgearbeiteten österreichischen Provincial-Pharmacopöe 
enthaltenen Arzneyen. 
PX Terminologie frc.-něm.-česká. Na hřbetě: A. P. Dar F. Hassmanna 29. X. 1886. 
 
X 3079 
SX XI F 14 (2 H 6, 419) 
FX XVI/XVII. ll. 52. 15.5 x 20 cm, váz. 
TX Georg Sigmund Feischel. Entwurf der Chiromantia. 
PX Na přídeští: G- S- F- dieses collegium habe in Haag in Holland zusammen 
geschrieben. 
 
X 3080 
SX XI F 15 (5 C 34) 
FX XVII. ll. 75. 16 x 20 cm, váz. 
TX Wein Kinste. 
PX Ein Büechl, darinen unterschidliche probirte und versuchte W- K- zufinden seyn. 
Dar J. V. Polta 1857. 
 
X 3081 
SX XI F 16 
FX 1789. ll. 17. 12.5 x 20 cm, váz. 
TX Constituten und Gesetze einer Damenloge unter den Titel der drey gekrönten 
Herzen. Prag 1789. 
PX Z pozůstalosti Krtičkovy. 
 
X 3082 
SX XI F 17 
FX XIX.1 ll. 26. 12.5 x 19.5 cm, seš. 
TX Katalog offizineller Pflanzen. 
PX Dar vdovy po táborském lékárníku B. Kyptové 30. V. 1895. 
 
X 3083 
SX XI F 18 
FX 1868. 1879. ll. 115. 26 x 20 cm, váz. 
TX Německé tabulky astronomické. 
PX Data na l. 57, 115. 
 
X 3084 
SX XI F 19 
FX 1839. 13.5 x 21 cm, ll. 256, 
TX Pařížské přednášky technické. 
VX I. Walter de Hethige (?). Machines. 1838/9. 
VX II. Mary. Travaux publics. 1839/40. 
VX III. IV. Dumas. Chimie analytique. 1839/41. 
VX IV. VI. Ferry. Metallurgie du fer. t. r. 
VX VII. Pagent. Chimie industrielle. 1839/40. 
VX VIII. Burat. Géologie. t. r. 
VX IX. X. Peelet. Physique industrielle. 1839/41. 
VX XI. Payeu. Chimie industrielle. 1840/1. 
VX XII. Thomas. Machines à vapeur. t. r. 



VX XIII. Burat. Exploitation des mines t. r. 
VX XIV. Mary. Architecture. t. r. 
PX Psal A. Schultz. Dar správce cukrovaru ve Vysočanech Al. Houfka 26. II. 1897. 
 
X 3085 
SX XI F 20 
FX XIX.1 ll. 87. 14 x 21 cm, váz. 
TX Německá kuchařka. 
PX Na l. 1: Ant. Kasimir Schaska (Částka) * 1812, děd. dárce řed. Jos. Dumka 4. VIII. 
1899. 
 
X 3086 
SX XI F 21 
FX 1870. ll. 173. 17 x 20.5 cm, váz. 
TX Maschka. Gerichtliche Medicin. 
PX Pražské přednášky. 
G SX – XI F 21 

TX – Gerichtliche Medicin. Vorlesgen des Prof. Maschka. 

Prag 1870 

PX – 45 Bog. 

 
X 3087 
SX XI F 22 
FX XVIII/XIX. str. 117. 12.5 x 19.5 cm, váz. 
TX Německý herbář. 
PX Počíná se č. 264 Majsamen. 
 
X 3088 
SX XI F 23 
FX XIX.1 str. 62. 17 x 19.5 cm, váz. 
TX Aug. J. Corda. Versuch einiger mycologischen Beiträge. 
PX Nevyšlo asi. 
 
X 3089 
SX XI F 24 
FX XIX.1 ll. 12. 11 x 19 cm, váz. 
TX Botanische Beobachtungen und Rügen. 
 
X 3090 
SX XI F 25 
FX ok. 1819. ll. 19. 12 x 20 cm, váz. 
TX F. X. Chanowsky. Notaten aus der Physiologie. 
SX – XI F 25 

TX – Verschiedene Notaten aus der Physiologie. Fr. Chanowský. Wien. Neust. 1849. 

ff. 5, 4, 11 

 
X 3091 
SX XI F 26 
FX XVII. ll. 44. 16 x 20 cm, seš. 
TX Balthasar Schnurrn Kunst-Hauss und Wunderbuch. 



PX Geschrieben und gehörig von Fr. Jos. Neumann. Kalendář s pranostikou. dar 
spis. V. Nedomy 19. I. 1905. 
SX – XI F 26 

TX - Balth. Schnurrn Kunst-Haus-u. Wunderbuch. Beschrieben von Neumann Fr. Jos.  

ff. 44 

 
X 3092 
SX XI F 27 
FX XVIII. str. 21. 18 x 19 cm, s obr., váz. 
TX Doct. Faust. Schwarze magie. 
PX Schrieb. te. Cicerron, gemacht in Lion 1419. Vložen souč. přepis. 
PX Bor, D. Ž.: Doktor Faust v Praze. In: Opus magnum, Praha 1997, s. 151-157 - brevná fota 

celého rukopisu 
 
X 3093 
SX XI F 28 
FX ok. 1645. ll. 131. 16 x 19.5 cm, váz. 
TX Confect Buech. 
 
SX XI F 29 LA 96/43 
 
SX XI F 30 
FX XV 
TX Hieronymus: Vitae Ss. Patrum 

XI F 30 
 

1360-1380, Čechy (?), pap., 12 ff. 21 x 14,5 cm, vazba moderní 

 

Filigrán Briquet, Cercle 3230 (1367). Skladba: VI (f. 12). Na f. 2r vpravo nahoře a na konci 

první složky uprostřed dole slovní kustod primus, zapsaný na konci složky i červeně římskou 

číslicí. 

Původní středověká foliace 1-11 v pravém horním rohu listů 2-12, moderní foliace tužkou. 

Psáno v linkovaném zrcadle 14,5 x 10 cm, 29 řádek na stránce. V záhlaví na několika listech 

označení světce (Abraham, resp. Abram), o němž se pojednává. Prázdná folia: 1v. 

Písmo: A f. 2r-2v gothica 2. poloviny 14. století, B f. 3r-12v zběžnější gothica téže doby. 

Marginálně poznámky k obsahu a korektury, patrně dvěma rukama 14. století. Výzdoba: 

rubrikace. Vazba moderní, lepenková, potažená papírem. Předsádky rovněž moderní. 
Na f. 1r signatura 15. století C IIa or. IIII d. Na f. 2r záznam o darování rukopisu rukou 2. poloviny 15. století 

„Presentem libellum pro ecclesia Crupnensi legavit dominus Mathias olim capellanus eiusdem ecclesie.“ Štítek 

se současnou signaturou na druhé přední předsádce recto, samotná signatura na f. 1v, neúplná signatura (XI F) 

zapsána i na první zadní předsádce recto. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 21, s. 121. 

 

1r-12v: Vitae sanctorum, partes 

Na f. 1r červeně pouze titul „Incipit liber, qui dicitur Vitas patrum beati Jeronimi.“ 

2r-3r: Rufinus Aquileiensis: Historia monachorum (= Vitas patrum lib. II), prologus  

Incipit prologus in librum beati Jeronimi, qui dicitur Vitas patrum. Benedictus deus, qui 

vult omnes homines salvos fieri et ad agnicionem veritatis venire (1 Tim II,4), qui eciam iter 

nostrum direxit ad Egiptum et ostendit nobis mirabilia magna ad posteritatis memoriam 



profutura ... x ... ad emulacionem sancti operis invitentur et perfecte paciencie palmam 

requirant. 

PL 21, 388-389. 

3r-12v: Ephraem Edessensis: Vita sancti Abrahae et sanctae Mariae, neptis eius (= Vitas 

patrum, lib. I, 7) 

Incipit vita Abrahe monachi. Fratres mei, cupio vobis narrare conversacionem bonam 

perfecti atque admirabilis viri quam ita inchoavit ut consumacionis gloriam mereretur ... (8v) 

(in marg.) De nepte Abrahe Maria. (textus) Volo autem dilectissimi, unitati vestre eciam aliud 

admirandum negocium, quid in senectute operatus est, enarrare ... x ... qui es scrutator cordis 

et renum quod inmultas pravitates et scandalorum tramites declinavi pravitatem assero et 

scandalorum tramites /// 

BHL 12, PL 73, 281-292, 651-660. 

 

SX XI F 31 LA 96/43 
 
SX XI F 32  
TX Werth, Erträgnis, Ansässigkeit und Possessores Königr. Böheim. 
 
SX XI F 33-36 LA 96/43 
 
XI F 35 
Redtenbacher, Ludwig: Systematisches Verzeichnis der Käfer Europas, nach 
Redtenbacher. [Praha] Rukopis 1860. ppl. 8° 
V. Kaefer od ll. 62.- 
 
SX XI F 37 
FX 1849 
TX [J. Seifert]: Sbírka písní [sebral Jan Weigert] 
Vide: Fons theologicus 

 
SX XI F 38 LA 96/43 
 
SX XI F 39 
FX 1771 
TX Modlitby, Duchovní křesťanskokatolické 
SX – XI F 39 

TX – Tyto || Duchownj || Krže∫tian∫ko Katolicke || Modlitby || Z Rozlicžnych Knich || Sebrane 

|| Promnie || A me Dussy || k Spa∫enj prže||p∫ane Roku || 1771. 

FX – 17x21 cm. 

1771, pp. X+177+(VI) 

PX – (Inc., jako tit. list). Expl.: W∫∫echno || K wiec∫∫y Cti a || Chwale Boži ge∫t || Pržep∫ano 

Odemnie || Jozeffa Ržidila. 
PX – Str. VIII.: „Cže∫t || Bohů ||“  x  str. (III): „Modl.: Za Du∫∫e Zemrželych [.] 174. || KONEC.“ 

 
SX XI F 40-46 LA 96/43 
 
SX  XI F 47 
FX 17. st. 
TX Receptbuch 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 21. IV. 1955 



Receptbuch von aller handt guten und gerechten Haus-Mittln, so öfters approbiert worden. 

1a Die Weise und Maniere dem Köstlichen x 121b brauchet selbes bey Vorfallend 

Gelegenheit. 

Rkp.; pap.; ff. 121; XVII; 16,5 x 19,8 cm; kurs.; ppl. Další recepty vloženy mezi ff. 64b a 65a, 

mezi ff. 103b a 104a. Část rukopisu do fol. 111 má původní paginaci od 1 do 227. Na přídeští 

sign. Langrovy knihovny v Broumově III 10 J 24 Ms. 444. Na hřbetě vyzlaceny nápisy 

Receptbuch. Handschrift XVIII. Jahrh. 

Konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Nár. musea 21. 

dubna 1955. 

4321/55 

 

SX XI F 48 
FX 18. st 
TX [Kochbuch] 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 17. IX. 1957 
XI F 48 

[Kochbuch.] 

ff.60+18; XVIII;  

/Kochbuch/ 

2a Fisch Cotelettem, dass recept ist vom x 60b in dass essig fass geschüttet werden. 

Rkp.; pap.; ff.60 + 18; XVIII; 15,6 x 18,2 cm; got. kurs.; prkénková. K původním 

kuchařským receptům připojeno 18 listů s dalšími kuchařskými recepty. Kromě datace 

rukopisu podle písma recept na fol.56a přímo datován 7 Maij 1777 a vložen mezi recepty 

/fol.75a/ pozdější recept datovaný Niedermathen den 29ten Metrz 1814. Z Langrovy knihovny 

v Broumově, původní signatura III 11 J 12:Ms. 932. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 17. září 1957. 

6120/57 

 
SX XI F 49 
FX 17. st. 
TX Clavicula Salomonis 
I. 1a-6a Die ersten Drey Wappen in der Welt. 

II. 9a-29a Clavicula Salomonis. 9a Der König Salomon spricht zu seinem Sohn X 29a 

Folgende Buchstaben auf Pergament mit Seydrum geheben. 

III. 33a-89a Zecorbeni sive Clavicula Salomonis Regis ex Hebraica vero originali Latinitti 

donata Sacris Pentaculis Insignita suoque Candori restituta. 33a Zecorbeni sive Clavicula 

Salomonis Regis x 89a Finis libri primi Claviculae Salomonic. 

IV. 91a-240b Ars Geomantica. tractatus der Geomantia in quatuor libros divisa. Authore 

Ruperto Flut, alias de fluctibus Armigero et in Medicina Dri Oxoniensi. 91a Ars Geomantica. 

Tractatus de Geomantia x 240b mit einem Federkehl eingeblassen, co nimbt es weg. 

V. 243a-282b Libellus Auguriorum quorundam infra scriptorum secundum: Lunae motum per 

Zodiaca duodecim signa coelestua accuratissime in ordinem redactorum. Ex Bibliotheca 

Nobilis viri Domini Wilhelmi a Rosis ordinarii Pragae commorantis desumptus. 244a Modus 

eiusdem procedendi. Noveris imprimis x 282b ad plurima alia deducere. Finis. 

VI. 283a-286b Auf denen Nägeln ein Gewisses urthl, zufällen. 283a Der Nagel des Daumbs 

wirdt x 286b ohne einigen widerspruch den inquisition practicitr. 

VII. 287a-310b Schlesische Bergwerks-beschreibung. 287a In dem nahmen Jesu Christi. 

Amen x 310 Gott allein die Ehre. 

Rkp.; pap.; XVII, 311; 21x17 cm; kurs.; pův. perg. listy 7, 8, 30-32, 90, 241, 242, 311. 

Magická kniha. Erby na počátku provedeny barevně. Při předním přídeští vložen záznam o 



konservaci rukopisu v r. 1913. Rukpis byl v Langrově knihovně v Broumově pod sign. III 13 

H 10. 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 6. února 

1960. 

PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 6. II. 1960 
695-60 

 
SX XI F 50 
FX 19. st. 
TX Stökel, H. F. A.: Hofschreiners zu Schleiz, praktisches Handbüch für Künstler, 
Lakierliebhaber und Oelfarben-Anstreicher. Erster und zweiter Theil. Neueste ganz 

umgearbeitete Auflage. Nürnberg 1818. 

2a Glauber zaltz zu machen x 136b von Fridrich Vogner Erfurt 1808. 

Rkp.; pap.; XIX; ff. 136; 20x13,5 cm; kurz.; pkž. Většina rukopisu je slovenským překladem 

nebo samostatným zpracováním uvedeného díla, které různě doplňováno. Na počátku je to 

zěrolékařství, různé pranostiky, nalepované uherské známky, pérokresby staveb uměleckých, 

výstřižky „Betlému“, opis článku z Pressburger Zeitung 1823 aj. Na f. 4a Janček F. v Pešti r. 

1881. 

Koupí od Vladimíra Hebkého z Povážské Bystrice, Stalinova 887, 2. března 1961. 

K461/61 
PX Koupí od Vlad. Hebkého z Pováž. Bystrice. 2. III. 1961 
 
X 3094 
SX XI G 1 (1 I 18) 
FX poč. XIX. ll. 80. 12.5 x 19.5 cm, váz. 
TX Přepis tisku: J. E. Plöen. Anleitung zur äusseren Pferderkenntniss. 
PX Z knihovny Fr. Michálka, mistra kovářského, dar účetního A. Michálka 4. VII. 
1878. 
SX – XI G 1 

TX – Anleitung zur äusseren Pferderkentniss. Von Ploen T.E. 

 
X 3095 
SX XI G 2 
FX 1834. ll. 20. 12.5 x 20 cm, seš. 
TX Jos. Jüttner. Von dem Zeitmasse und der Zeitbestimmung. Wien. 
 
X 3096 
SX XI G 3 (2 H 7 d) 
FX XVII/XVIII. str. 6. 16 x 19.5 cm, seš. 
TX P. Bernardus O. S. Fr. Descriptio virgulae Mercurialis. 
PX Eamque modus praeparandi, prout iam invenit atque eius ministerio multos 
thesauros detegit r. P. B-. Pragae 1532. 
 
X 3097 
SX XI G 4 
FX ok. 1836. ll. 39. 11.5 x 19 cm, váz. 
TX Fr. X. Chanowsky. Verschiedene Vormerkungen aus der Botanik. 
 
X 3098 
SX XI G 5 
FX XIX.1 ll. 30. 11.5 x 19 cm, váz. 



TX Týž. Varia ex mathesi. 
 
X 3099 
SX XI G 6 
FX XIX.1 ll. 15. 11.5 x 19 cm, váz. 
TX Týž. Arithmetische Vormerkungen. 
 
X 3100 
SX XI G 7 (7 H 9, t.) 
FX 1591. ll. 13. 13.5 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Johann Habermann (Avenarius). Biblia arcano-magica Mosaica. 
PX Vittenbergae excudebant heredes Petri Leitcii 1591. Rubrikovaný tisk pohrobního 
spisu. O autoru R. Wolkan, Böhmens Antheil an d. dt. Litteratur ds XVI. Ihs. (1894) 
III, 442 a d. 
 
X 3101 
SX XI G 8 (2 H 8, 422) 
FX XVI/XVII. ll. 13. 15 x 17.5 cm, s obr., vaz. pův. 
TX LXXII Pentaculae oder heilige Caracters Salomonis, priori secolo iam canonizata, 
nunc apostolica de novo confirmata. Alexander Magnus in die parasceves +++ a. 
1406. 
SX – XI G 8 

TX – Liber artis magicae. 

PX – De arte sacra 

 
X 3102 
SX XI G 9 
FX ok. 1856. ll. 6. 12 x 19 cm, váz. 
TX F. X. Chanowsky. Vormerkungen. 
 
X 3103 
SX XI G 10 
FX XVIII/XIX. ll. 89. 22 x 17.5 cm, váz. 
TX Verschiedene Getreyd-Valor nach der Reduction der Böhmischen in die 
Niederösterreichische Maasz calculiret. 
PX Tabulky. 
 
X 3104 
SX XI G 11 
FX str. 452. 11 x 18 cm, váz. 
TX Nic. Thomae Host Synopsis plantarum, quae in Austria provinciisque 
adiacentibus reperiuntur. 
PX Pragae descripta a me Wscheteczka Jos. 
 
X 3105 
SX XI G 12 (5 D 15) 
FX XVII.2 ll. 322. 15.5 x 18 cm, váz. 
TX Andr. Bern. Klauser. Rechenbuch. 
PX Preceptorova příručka vepsána v norimberský tisk: New Fractur Alphabet z r. 
1651. 



 
X 3106 
SX XI G 13 
FX 1775. str. 88. 11 x 17.5 cm, váz. 
TX Joann Carl Chanowsky von Langendorf. Mahler-Kunst-Büchlein. 
PX Wie man allerley gründen zum Stafihren soll bereuten, zugleich auch verschidene 
Bolamenten und Firneisen zu machen. Ze sbírky Chanowského. Stejně číslo další. 
 
X 3107 
SX XI G 14 
FX 1784. ll. 74. 11 x 17.5 cm, váz. 
TX Aurora philosophorum. 
PX Německy. Psal J. K. V. Chanowsky, sv. p. z. Langendorfu 1784. 
 
X 3108 
SX XI G 15 
FX pol. XVIII. str. 245. 11 x 17.5 cm, pův. vaz. se sponami. 
TX Sborník latinských receptů lékařských. 
PX Většinou z rukopisů Dr. Bienera. Dar prof. A. Jungmanna 12. V. 1832. 
 
X 3109 
SX XI G 16 
FX pol. XIX. ll. 6. 12 x 18 cm, váz. 
TX (F. X. Chanowsky). Verfertigung der Thermometer und Barometer. 
 
X 3110 
SX XI G 17 
FX 1788. ll. 12. 12 x 19 cm, váz. 
TX Tag-Register über die feindliche Unternehmung in der veteranischen Höhle von 
10. bis 31. Aug. 1788. 
 
X 3111 
SX XI G 18 
FX 1840. str. 242, 220. 11 x 19 cm, váz., 2 svaz. 
TX Vortraege aus der Naturlehre nach Baumgarten und Ettingshausen. Prag. 1840. 
PX Dar prof. L. Peprného. 
 
X 3112 
SX XI G 19 
FX XVII/XVIII. str. 221. 16 x 19.5 cm, váz. 
TX Joh. Eustachius von Buchholtz. Rossarzney-Buch. 
 
X 3113 
SX XI G 20 
FX XVIII/XIX. str. 118. 12.5 x 18.5 cm, váz. 
TX Latinský spis o mechanice. 
PX Asi přednášky. Dar advokáta G. Rátha z Námestova n. Oravou 26. XI. 1903. 
SX – XI G 20 

TX – Přednášky z mechaniky. 

pp. 118, lat. 



 
X 3114 
SX XI G 21 
FX poč. XIX. ll. 6. 11.2 x 17.5 cm. 
TX (Ph. Max. Opiz). Zlomek botanický. 
 
SX XI G 22 
TX Zpěvník, sbírka duchovních a  světských písní. Raduj se, křestiane… Zpěvník, 
Rkp., po 1729. 
 
SX XI G 23 
FX 1816 
TX Kniha modlicí pobožná, sepsaná pro A. Brožovou 
 
SX XI G 24 
FX 1779 
TX Královský klenot duše 
 
SX XI G 25 
TX Litaney zur Pest-Säňle. 
SX – XI G 25 

TX – Litaney zur Pest-S[ä]ule 

kon. XVIII. st., ff. 7 (níže uvedeno. ff. 4) 

FX – 19,5x12,5 cm. 

PX – la Cho(rus): Herr, erbarme die unsere ... 

PX – 4a: geboren Niemahls zur uns hehren. 

PX – Dokladem bohemikálnosti snad litanie k sv. Janu Nepomuckému na f. 2a. 

PX – Rukopis získán darem asi r. 1918. 

 
SX XI G 26-38 LA 96/43 
 

XI G 27 

Rübezahl. Schauspiel in 2 Ackten von Johann Skraup, Marie Siegl, Emilie Siegl. Prag 1826. Rkp. 8 

 

SX – XI G 35, adl. 1 

TX – Poupata. 

FX – 11x18,5 cm. 

1848, ff. 67 (pag.) 

PX – Red. W.Č. Bendl. Inc.: „Strana i. || Číslo 1. || 1848.“ Expl.: „Bendl. || Dne 21 Března, || roku 1848.“ 

PX – Viz: Konvalinky (XI G 35) adl. 1. 

 
SX XI G 39 
FX 1737 
TX Gesang=Buch. Caspar Peter. 
SX – XI G 39 

TX – Gesang-Buch. Darinnen Schöne Geistreiche Lieder, so da in Wendischer Ardten und Sprache übersätzt und 

abgeschrieben. Caspar Peter. Custos in Gr. Liesskow. 

FX – 156x20 cm. 

1737, ff. 311 

 
SX XI G 40-43 LA 96/43 
 
SX XI G 44 



FX 1740 
TX Gauppe, Johann: Gnomonica mechanica universalis 
PX Koupí od Jarosl. Kubce z Prahy XIX Žukovova 692, 30. IV. 1953 
XI G 44 

Gnomonica mechanica universalis von Johann Gauppe 1740. 

ll.154-příl.57; 1740; auor díla byl švábský theolog a matematik Johann Gauppe (1667-1738). 

2a No I., Fig.1 Eine gerade Linie mit dem Lineale x 150a und Minuten an dem 
Masstabe abschneidet. 
Rkp.; pap.; ll.154 - příl. 57; 1740; 16,5 x 19,5 cm; kurs.; ppl. Autor díla byl švábský 
theologa matematik Johann Gauppe ( 1667 - 1738 ). Jako rytec na přílohách 
podepsán Lud. Som.? 
Koupí od Jaroslava Kubce z Prahy XIX, Žukovova 692, dne 30. dubna 1953. 
K 3460/53 
 
SX XI G 45 
FX 18. st. 
TX Arstnei-Buch 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 7. V. 1955 
XI G 45 

Artztnei-Buch. 

ll.187; XVIII; na předním přídeští je poznámka tužkou Abschriften aus einem Artznei-Buch 

von 1648. 

2a Wie mann ohne Maltzdorre und ohne Pfanne x 69b lassen des Tages 2mal 
umgeschuttern. 
Rkp.; pap.; ll.187; XVIII; 11,5 x 18,4 cm; kurs.; t. Vloženo je dalších 19 receptů na 
lístcích. Na předním přídeští je poznámka tužkou Abschriten aus einnem Artznei-
Buch von 1648. Rukopis byl součástí Langrovy knihovny v Broumově. 
Zapsáno do přírůstků knihovny Národního musea 4. května 1955. 
4765/55 
 
 
SX XI G 46 
FX 18. st. 
TX Jagdzauber 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 28. II. 1957 
XI G 46 

Jagdzauber. 

ff.14; XVIII; sbírka receptů, o původu rukopisu “Diese Jagdzauber stammen nach Angabe des 

Verkäufers Amand Růžička aus Wekelsdorf (Teplice nad Metují) von seinen Eltern, die in 

Ottendorf (Otovice) und Wiesen (Vižnov) gelebt haben. 

Jagdzauber. 

3 Dewaternick u.neher des V. aus x 21 und in die Rigsen gehancks. 

Rkp.; pap.; ff.14; XVIII; 12,2 x 19,6 cm; got. kurs.; mod. pkž. Původní paginace 1 – 21. Za 

touto stránkou několik vyřezaných listů. Sbírka receptů. Název Jagdzauber na hřbetě a 

vlepeném listu před vlastním textem. Zde se praví o původu rukopisu: „Diese Jagdzauber 

stammen nach Angabe des Verkäufers Amand Růžička aus Wekeldorf /Teplice nad Metují/ 

von seinen Eltern, die in Ottendorf /Otovice/ und Wiesen /Vižnov/ gelebt haben.“ Na přídeští 

ex libris Bücherei des JUDr. Eduard Langer, Branau, Böhmen. Konfiskát z Langrovy 

knihovny v Broumově sign. III 11 H 10. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 28. února 1957. 



2276/57 

 
SX XI G 47 
FX 1756 
TX Grundt, Fr. W.: Gnomonica od. Deutliche Anweissung zu den Gebraüchl. 
Sonnen-Uhren 
PX Koupí od Dr. O. Seydla z Prahy – Vinohrad, Budečská 6, 10. VI. 1957 
XI G 47 

Grundt, Fr. W. : Kurtz-Erleichterte Gnomonica oder Deutliche Anweissung zu den 

Gebraüchlisten Sonnen-Uhren Wie man dero Zeiger und Stundenlinien Geometrisch, wie 

auch nach denen Aussgerechneten Tabellenvermittelst des Circuls und Geometrischen 

Maassstaab, nach denen Tan- genten, so wohl Horizontal-Vertical-Meridian- alss auch 

anweichende Vertical-Uhren mit leichter  Mühe gantz accurat auf ein Planum entwerfen und 

auftragen könne. Zusammen getragen Anno 1756 durch mich Fr:W:Grundt. 

ff.778+3; 1756; vložen návod o třech listech “Construere Horologium Universale, Solare, 

Lunare et Aelare simul”. 

4a Von der beschreib-und Abtheilung x 64a Von 49.grado. Min. aufgerissen. 
Rkp.; pap.; ff.78+3; 1756; 12,3 x 18,7 cm; got. kurs.; kž. S několika pečlivě 
rýsovanými obrázky. Od fol.64b další listy prázdné. Vložen návod o třech listech 
„Construere horologium Universale, Solare, Lunare et Aelare simul “. Autorem 
Gnomiky byl dle dr.O.Seydla kněz, žijící v Českých Budějovicích, což vysvětluje, že 
zastává ještě ptolemeovský názor geocentrický. Lit.: Otto Seydl, Astronomické 
názory autora rukopisu Gnomiky z r.1756  v čas. Živa, roč.XXII/1912/, str.259 a n. 
Koupí od Dr. Otty Seydla v Praze – Vinohradech, Budečská 6, dne 10. června 1957. 
5306/57 
 
SX XI G 48 
FX 1795 
TX Medikus extemporaneus 
PX Ze Sychrova zapsán 3. III. 1960 
Medicus Extemporaneus, qui Infirmos cuiuscunque generis, praecipue Pauperes, Sine magnis 

impensis curat, at restituit. Seu Experimenta Medica varia, domestica, et practica, a quodam 

longiori tempore infirmo, undeque collecta, et hic in usum infirmorum conscripta. Anno 1795.  

2a ( 1str. ) kaysser ferdinandi, oder Schaiberisches Universal Pulver x 193b ( str. 370 ) tržebas 

½ leta držet, nežli upadne. 

Rkp.; pap.;1795;ff.193;18 x12 cm; kurz.; pkž. Původní paginace nezahrnuje celý rukopis. 

Uprostřed souvislého textu vepsáno na f.185a -186b Explanatio Signorum a na f.187a - 191b 

Registrum. Písař byl zřejmě Čech, neboť s velikou snadností místy přechází z německého 

textu do českého, od f.113a do f.135b jsou recepty výhradně české. Na předním přídeští 

tužkou „ Sychrov 199 “. 

Z materiálu tzv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků knihovny 

NM 3.3.1960. 

1709-60 

 
SX XI G 49 
FX 17. st. 2. pol 
TX Receptář 
PX Ze Sychrova (st. zás.) zapsán 25. V. 1960 
3a Classis Ima Aquae Composite Vino Destillatae x 114b gedruckt worden in Fulda Anno 

1672. 



Rkp.; pap.; XVII2; ff. 144; 19,5 x 16 cm; kurz., frakt.; kž. se zbytky tkanic. Rukopis značně 

poškozen vlhkem. Původní paginace nezahrnuje celý rukopis. Od f. 115 listy rukopisu 

prázdné. Údaj o tisku z r. 1672 se netýká celého rukopisu, nýbrž se vztahuje jen na „Ein Feyer 

Seegen…“, počínající na f. 113b. 

Ze staré zásoby zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 25. května 1960. 

3722-60 

 
SX XI G 50 
FX 1802 
TX Gaertner – Regeln 
PX Ze st. zásoby zapsán 7. VI. 1960 
3a Man fanget an zu zehlen x 19a schaden die Hasen den jungen Bäumeln nicht. 
Rkp.; pap.; 1802; ff.23; 19 x 12 cm; kurz.; t. Od f.19b další listy prázdné. Na f.1a 
Franz Hamzel, Steueramtchreiber in Starkenbach ( Jilemnice ) ao.1802, při čemž 
není zcela jesné, jde-li o autora nebo jen majitele rukopisu. 
Ze staré zásoby zapsáno do přírůstků Knihovny Národního muzea 7. června 1960. 
3792-60 
 
SX XI G 51 
FX 1800 
TX Knížka kabalistická 
PX Dar dr. Otakara Kratiše Fanaty 23. XII. 1952 
XI G 51 

Tato Knjžka gest od mnohých uwzáctných Panuw a wladik slozena. 

1800; ff.40; kabalistická knížka. Od f.29b-35a barevné kabalistické kresby s výkladem. 

Tato Knjžka gest od mnohých uwzáctných Panuw a wladik slozena. 

1a (str. 1) Tato Knjžka gest od mnohých x 40b (str. 79) wywyssen gest. Konec. Anno 1800. 

Rkp.; pap.; 1800; ff.40; 19,5 x 12 cm; got. kurz.; ppl. Původní paginace teprve od f.1b. 

Titulky provedeny rumělkou. Kabalistická knížka. Od f.29b – 35a (str. 57 – 68) barevné 

kabalistické kresby s výkladem. Pod letopočet 1800 připsán s datem „1846 dne 21-ho března“ 

podpis „Martin Hrdlička“. Na f.1a podpis Fr. Dvorský a razítko „V. Dvorský, Praha“, totéž 

razítko na obalovém listě vzadu. Na obalovém listě vpředu tužkou „Zink 56-124.“ Na 

předním přídeští exlibris s textem „Ex libris Vladimír Dvorský“, portrétem archiváře Fr. J. 

Dvorského, znakem českého království a signaturou 44 B-V. Později byl rukopis v knihovně 

pražského průmyslníka dr. Kruliše – Randy se sign. 8 G 18. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 

23. prosince 1952. 

9717-52 

 
X 3115 
SX XI H 1 
FX 1734. str. 290. 10.5 x 17 cm, váz. 
TX Německý sborník receptů lékařských. 
PX A. D. 1734 d. 1. Jan. vor mich (Joh.) Fr. Car. Riedl. Dar uč. E. K. Zeinera z Ústí n. 
O. 9. XI. 1881. 
Riedl’s Joh. Franc. Caroli. Recepten-Buch aus dem J. 1784. Libri III in 1. Vol. 
pag. 244, 163, 241 et reg. 23. fol. (Def.) 
 
X 3116 
SX XI H 2 



FX XVIII. ll. 16. 10.5 x 17 cm. 
TX Besoldungs- und Interesse-Tabella. 
 
X 3117 
SX XI H 3 
FX poč. XVIII.2 str. 171. 10 x 16.5 cm, váz. 
TX Militär-Exercitium. 
PX Na str. 158: Observations-Exercitium z manévrův u Kolína 1750. 
SX – XI H 3 

TX – Militär – Exercier – Reglement von 1750. 

ff. 4+pp. 171 

 
X 3118 
SX XI H 4 
FX pol. XIX. ll. 60. 10 x 17 cm, seš. 
TX F. X. Chanowsky. Bemerkungen und Studien aus der Chemie und Physik. 4. 
 
X 3119 
SX XI H 5 
FX XIX.1 ll. 15. 11 x 17 cm, seš. 
TX (Týž). Výpisky z děl alchymistických. 
 
X 3120 
SX XI H 6 
FX 1782. ll. 74. 11 x 16 cm, váz. 
TX Sborník alchymistických německých spiskův a výpisků. 
PX Dieses Buch gehöret mir Jo. Carl Vinc. Chanowsky, Freyherrn von Langendorf. 
Nemschitz d. 29. Jan. 1782. 
 
X 3121 
SX XI H 7 
FX XVI/XVII. ll. 92. 10 x 15.5 cm, váz. 
TX Livre de recette. 
PX Contenant la vertu et piussance de plusieurs (h)erbe(s) et de leur eau, la vertu de 
tout les vaines de la personne ..., et plusieurs bons receptes. 
fol. I, 79, (17), Ms. 
 
X 3122 
SX XI H 8 
FX XIX.2 ll. 71. 10 x 16 cm, váz. 
TX F. X. Chanowsky. Bemerkungen und Studien aus der Naturwissenschaft. 3. 
 
X 3123 
SX XI H 9 (5 C 34 a) 
FX XVI. ll. 55. 10.5 x 15.5 cm, váz. 
TX Zacharias Joannes Ruttich. Německá příručka vinařská. 
PX Na l. 52-5 české dodatky o málo mladší; dvojí podepsání: Pavla Rosola a J. 
Holecžka. 
SX – XI H 9 

TX – Návody k zachování dobrého vína.  



ff. 4 

PX – Allig. ad: Unterschiedliche Weinkinste. Ff. 51. 

 
X 3124 
SX XI H 10 
FX 1842. str. 429. 10 x 16.5 cm, váz. 
TX Jak. Th. Junghauer. Botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. 
PX Beitrag zur botan. Topographie Böheims von Ph. M. Opiz. Autorem 
švarcenberský úředník. 
SX – XI H 10 

TX – Topographie der Phanerogamen am Goldenkron. Von Jungbaur Jak. Ph. Ein Beitrag zur botan. 

Topographie Böhm. V. Opiz Phil. Max. 

1842, pp. 430 

 
X 3125 
SX XI H 11 
FX XIX.2 ll. 14. 11 x 17.5 cm, váz. 
TX Německé recepty kuchařské. 
PX Podepsán Schebek. 
 
X 3126 
SX XI H 12 
FX XVII. str. 13-303. 9.5 x 15.5 cm, váz. 
TX Německá kuchařka. 
 
X 3127 
SX XI H 13 
FX 1638. ll. 140. 10 x 15.5 cm, váz. 
TX Andr. Jeszners Kunst-Kammer der Alchimia. 
VX Angefangen ausz obbemelten A- J- Kunst-Buch zu schreiben d. 10. Febr. 1638. 
Na vlepené předsázce: Andr. Paulus Budislavsky. Od str. 35 i české recepty, 
vinařské prostředky i zápisky (od 43) Samuele Alberta Wyche Rakovniczkýho, 
servuse německobrodského, z let 1662/63, později hlavně chemické drobnosti a 
zápisky sládkovy asi z let 1679/91 (131/8). 
PX Dar Dr. Zd. Tobolky 21. IX. 1898. 
 
X 3128 
SX XI H 14 
FX 1802. ll. 230. 10 x 16.5 cm, váz. 
TX Ph. Max. Opiz. Flora Czaslaviensis. Centuria I. II. 
PX Dar autora 22. VI. 1851. 
 
X 3129 
SX XI H 15 
FX 1747. ll. 38. 9.5 x 15.5 cm, váz. 
TX Přepis norimberského tisku: Natürliches Zauber-Buch oder neu- eröffneter Spiel-
Platz rarer Künste z r. 1718. 
PX Abgeschieben von mir x a. 1747 d. 3 Martii. Od l. 24-35 české dodatky většinou z 
českého překladu Alexia Pedemontana Knihy umění výborného a skušeného z r. 
1605 (viz ruk. II G 4), posléze něm. i čes. dodatky kr. fysika chrudimského Kašpara 
Jannka z r. 1768, poslední z r. 1799. 



 
X 3130 
SX XI H 16 
FX XVI/XVII. ll. 32-160. 10.5 x 16.5 cm v obale. 
TX Latinsko-německý sborník lékařských receptů. 
 
SX XI H 17 
FX 1793 
TX Výborné duchovní cvičení 
 
SX XI H 18 
TX Ein sehr kräftiger Seegen und Gebett, welches zu Cölln am Rhein… mit guldenen 
Buchstaben geschrieben stehet… 12°, s. l. a., s 2 rytinkami. Das ??? Maria 
Gnadenbild zu Wzinonse(???) in Shlesien. 18. století 
 
SX XI H 19 
FX 1780 
TX Diescher: Himlische Tugendstaffel 
 
SX XI H 20 
TX Kräuterbuch von Ein gebornen Zigoynner. 
 
SX XI H 21 
TX Neun-mittwochliche Andacht zu dem heil. Joh. Nep. 
SX XI H 22-26 – LA 96/43 
 
SX XI H 27 
FX 1. pol. 19. st. 
TX [Blahopřání k jmeninám, k sv. Anně] 
 
SX XI H 28-30 LA 96/43 
 
SX XI H 31 
FX (1485-1536) 
TX Mayr, Leonardus: [Zlomek receptáře] 
rkp, (1485-1536), ll. 7., 11x15,5 cm, p. pl.  
SX – XI H 31 

TX – Mayer, Leonardus: (Zlomek receptáře.) 

FX – 11x15,5 cm. 

(1485-1536), ff. 7 (ff. 6, 7 pr.) 

PX – Poč. f. 1: „Hęc a dūo Leonardo Mayr Ro Reginę – 839 || Sacellano 1536“ || (Přípisek z r. 

1536.)  (Text z r. 1485:) „Zimnt Rindven – 4“.  Kon. f. 6: - „und genahlich gereicht.“ || 

Hactenus a dūo Leonardo || Mayr.“ (Přípisek jako na poč.). 

 

XI H 31 
 

Německé recepty 

XVI in. (1536 ?), pap., 7 ff. 15 x 10,5 cm, vazba mladší 

 



Filigrán pro rozřezání není možné určit (jde o fragment volské hlavy, která má v dolní části 

hlavy šesticípou hvězdu tvořenou jednoduchou linkou, horní část filigránu tvoří hvězda (?) 

tvořená jednoduchou linkou v kruhu, pokud části na f. 2 a 3 patří jednomu filigránu). Skladba: 

(IV-1, f. 7). Jedno folio chybí za f. 7. Zbytky starších foliací nebo paginací jsou dochovány na 

f. 1r (rukou 19. století 839), a na f. 6r (rukou 20. století tužkou 710), foliace moderní. Psáno 

bez zrcadla, 14-18 řádek na stránce. Prázdná folia: 6v-7v. Uvolněné listy, nízké pH papíru 

(4,3), skvrny po plísni. 

Písmo: Ruka A ff. 1-6 novogotická kurzíva počátku 16. století, na začátku a konci dvě 

poznámky zběžná humanistica. Poloplátěná vazba, holé lepenkové desky, šití na tzv. osmičku 

skrze plátěný hřbet.  

Na f. 1r starší signatura (19. století) N 5696.  

Na přední desce exlibris NM s textem Museum regni Bohemiae, razítkem Rukopisy a rukou 

dopsanou současnou signaturou. Na f. 1r signatura KNM XI H 31 a razítko s datem 9. list. 

1922 (jde pravděpodobně o dobu zapsání rukopisu do sbírky KNM), na f. 1r také tužkou 

letopočet 1536. Způsob získání do KNM není v lokálním katalogu uveden. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 22, s. 121. 

 

1r-6r: Leonard Mayr (?): Rezepte 

Hec a domino Leonardo Mayr Ro[manorum ?] Regine sacellano anno etc. 1536 (psáno jinou 

rukou, než text) Zunet (?) Rindren 4 lott, Muscatplue 2 lott, Muscatnuss 1 lott, Negln 2 lott, 

Aness 6 lott, Langpfeffer 2 lott ... x ... und gar ain wenig gepleutt darnach auch also 

eingesaltzt und gnachlich gereucht. (dále stejnou rukou jako na počátku) Hactenus a domino 

Leonardo Mayr. 

Na spodním okraji folia 4v poznámka „heisser zu wienn 1485“. 

 

 
SX XI H 32 
FX 1806 
TX Duchovní poklad 
SX – XI H 32 

TX – Duchovní poklad aneb Modlitby katolické k prawemu užívaní dussí křesťansky vydane. Psane 1806. 

FX – 9x14 cm. 

1806, ff. 47 

PX – F. 1a pr., čitelně ps., černé a červ. písmo, barevně vyzdobeno. Poč.: „Modlitby || Ranni || Požehnana bud“  

x  „[s]wemu mj||lemu Synu nas || před∫tawug - || Amen.“ 

PX – Na obalovém listu podpis Josev (!) Zalabák. Na přídeští další majetnický záznam „Tyto Modlitby patržegj 

… Josefowj Sšasskowy.“  

PX – Dar bibliotekáře [P] O. Fortina 2. května 1923. 

 
SX XI H 33 
FX 1788 
TX Tercián, Fr.: Gadro Katolický (!) modlitby 
SX – XI H 33 

TX – Meyl, Matyáš: (Přípisek k „Gadru Katolický Modlitby „ …) 

p. 1 

PX – „Pan Buh napred || a ga zanim … x   Swaty Bože || Swaty Sylny Swaty a || ne∫mrtedlny 

ny wie||ky Amen. || Mattias Meyl. 

PX – Viz: Tercián, František (XI H 33) (f. 70a). 

 
SX XI H 34 
FX 18. st. 



TX Modlitby ranního času 
SX – XI H 34 

TX - Modlit||By Ranniho cza||Sů, || we imeno / Otcze + y Sina + y || Důcha / + Swa||teho / 

Amen. 

FX – 9x16,7 cm. 

XVIII. st., ff. 123 

PX – Ff. 1a, 118-123 pr. 

PX – F. 2a: „We gmeno P||anna na∫∫eho gezu||∫∫ e Kri∫ta …  x  f. 116: „Gana || Nepomůczkeho 

/ neb On gi ůczinil || wěczi welike / amen.“ 

PX – Na f. 1 univ. prof. Jana Peiskera o majitelkách knihy: Ludmile Panochové, mlynářce 

v Husinci u Klecan, dceři její pí. Liehmannové a pí. Novotné, vnučce její. V Praze 18. VI. 21. 

Do knihy vlepeno je 5 rytin po ff.: 42, 56, 58, 82, 90. 

 
SX XI H 35 
FX 19. st. 
TX [Různé písně světské] 
SX – XI H 35 

TX – (Různé písně světské). 

FX – 10,5x17 cm. 

XIX. st., ff. 14 

PX – Inc.: „Po∫le[chň]ete malo …“ Expl.: „a tam budeš mnoho let.“ 

 
SX XI H 36 
FX kolem r. 1800 
TX [Psalmi. Žalmy Davidovy] S předmluvou. 
Rkp., pap., [kolem r. 1800], 11 x 17 cm, ll. II + str. 474 [místy chyby v paginaci. Sa. 
471/2 schází, kniha neúplná na konci] 1 r., písmo ozdobné a běžné, červ. tituly, 
aquarel. výzdoba, p. k. 
L, II : Předmluva: „???“ 
 
SX XI H 37 
FX 1709 
TX Alexius Pedemontanus: Kniha umění výborného a  zkušeného Pana Alexia 
Pedemontana 
 
SX XI H 38 
FX 1823 
TX Pět Cžervenych Koraluv… 
SX – XI H 38 

TX – Pět Cžervenych || Koraluv, || To gest Pět Ran prave||ho Muže autrpne Bolesti || Gežisse Krysta. || V nichžto 

se nachazegj Rozli||čne Modlitby, Při Mšj Svate || před- a Po spovědj, před- a Po při||gimánj, Ranj, a Večernj, a 

gine Mo||dlitby Křesťanske, Pro Osobu Muž||skau, y Ženskau. A.D. 1823. 

FX – 11x16,5 cm. 

1823, pp. 122 

PX – Vpředu 1 p., vzadu přid. několik pr. ff. Ps. čitelně, barevná malov. výzdoba; k. Na přední desce v oválu 

frakt., zašlý obrázek modlící se dívky. Ex libris František Vydra. Inc.: „Prwnj [R]ora [Rána lewe Nohy.“ O 

neyswětěgssy Ráno lewe nohy. Expl.: „Syna tweho Swate wule, Amen.“ [Přips.:] „Ha.“ 

PX – Dar pí. Vydrové 16. června 1924. 

 
SX XI H 39 
FX kolem r. 1800 
TX [Häuslicher Rathgeber] 



Rkp., pap., 210 ll. (vpředu i na konci něco chybí), 13,5x16 cm, 1 r., ozdobné písmo, 
k., def 
Inc.: 1a Tische… [tisk. písmeny] 
2a item Jahr Haur Wurtzel F… Item Nium 
Expl.: 210b Rofurum. 4 [?] Lot. Revun ??? 
1 Lot. conscr. 
 
SX XI H 40 
FX 1806 
TX Zápal Laskij Božij 
 
SX XI H 41-42 LA 96/43 
 
SX XI H 43 
FX 19. st. 
TX Modlitební knížka a  zpěvník 
Prosba za obdržení aurodné wláhy. Rkp., 1. pol. 19. stol. : Knížka, Modlitební  

 
SX XI H 44-45 LA 96/43 
 
SX XI H 46 
TX Agenda, VI. 
 
SX XI H 47 LA 96/43 
 
SX XI H 48 
FX 1681 
TX Fascis seu gratitudinis… eulogia… P. Martino… 
SX – XI H 48 

TX – Martinus, Pater: FasCIs seV gratIeVDInIs &  MorIs eVLogIa iu diem natalis 

felicissimum admod.m  rũdo in Chro obssimo P. Martino ... ex ramis, quos suum sibi nome 

sparsit propriũ nexa, ... oblata & meditata ab VnanIMIs Pragae In Rat´sChIn theoLogIae 

stVDentIbVs.  

Prgae 1681, ff. 11 

FX – 14,5x18,5 cm. 

PX – V.: Francis (XI H 48). 

 
SX XI H 49 
FX poč. 19. st. 
TX Sbírka předpisů pro léčení koní a dobytka i pro domácnost. 
Rkp., pap., [poč. XIX. st.], 24 ll., 11x17 cm, 1 r., ps. zběžně tužkou místy linkov a 
připisováno, primit. kresby, t. 
Inc.: "[Ta]to Slowa ???" 
Expl.: "prob. est!" 
Přípisky na zadní, částečně i přední desce nečitelné. 
 
SX XI H 50 
FX 19. st. 
TX Modlitby Katolyczke… 
SX – XI H 50 



TX – Modlytby Katolyczke /|| z rozlyčznych, Pobožnych kniech || vybrane v nichžto se 

na[chá]zegý (!) || modlytby rani Přzy mssy S:te || Pržed a Po spoviedy || tež Přzed a po || 

Přzygyma„|| nim„ || K.M. 

FX – 11x16,3 cm. 

(XIX. st.), (I)+174+(I) 

PX – Inc.: „Modlytby. Rani“  Expl.: „ --- uged„ || negte | Amen /|| KONEC. || INS (ozd.) || 

K.M.“ 

PX – Na tit. f.: „Tyto knížky naležegy (!) Pannie Anež[…] Ganovsky leta ane.“  Přípisek na 

předsádce o někdejších majitelích rukopisu z péra Jana Ondoka, děkana ve Vinařicích u Loun, 

po r. 1894.  

PX – Z pozůstalosti M. Navrátila, spisovatele, v Praze 25. února 1927. 

SX – V G 99 

TX – Domovní poklad aneb Katolické modlity. 

1792, pp. 232 

 
SX XI H 51 
FX 1795?, 18. st. 
TX Modlitby ranní 
SX – XI H 51 

TX – Modlitby Ranni. 

FX – 12x18,5 cm. 

(XVIII. st., 1795?), ff. 66  

PX – Ff. 1-2 pr., na konci přípisky. 

PX – Inc.: „[Ay .řiž] pana,“  Expl.: „ … i w hodině Smrti me Amen.“   

PX – Na f. 1 přípisek: Tato kniha přináleží Anně Gregoře (?) tím čas. bejvající na 

Stajrchovskim (?) Mlejně. Dne 17. Maj 1795. (St. pravop.). 

 
SX XI H 52 LA 96/43 
 
SX XI H 53 
FX 1642 
TX Zitkius, J.: Kniha kázání 
 
SX XI H 54 
FX 1756 
TX Modlitby při Mši Svaté 
SX – XI H 54 

TX – Modlitby || Při || Mši Svaté || z Římského Missálu na če||sko Přeložený (!) || a || Pro 

duchovní Potěšení || nábožného Křesťana Katolického || sepsané. 

FX – 10x15 cm. 

1756, pp. (VI)+96+(XII) 

PX – Pp. I-IV, VI a posl. 10 je pr. 

PX – Inc.: „M∫∫e || O w∫∫ech Swatých. ||“ (Červ., tisk., ozdob. písmem.) Expl.: „ … na Wieky 

Wiekůw Amen.||“ (Ozdůbka). Následuje rejstřík. 

 
SX  XI H 55 
FX XVI. St. 
TX Kázání, koncepty 
 
SX XI H 56 LA 96/43 



 
SX XI H 57 
FX XVIII/XIX 
TX Navrženj aneb na učenj, gak se magj krawy aneb gyny dobitek před zlym 
clowěkem o prawyt.  
1a Předně. Radim tobě, gestly chcess, aby x 24b se nepotígen at dagj na udidla. 
Rkp.; pap.;11.24; XVIII-XIX; 11,2 x 17,3 cm; kurs.; pt. Na f.1a Rozdělenj této knižky w 
Rozdilenj dle předpysu se nachazj, gak psano a podán přehled kapitol. Na přídeští již 
nečitelný obsah. 
Dar Václava Honsla z Králova Dvora čp.75 u Berouna 28.12.1948.  
9538-48 
 
 
SX XI H 58 
FX XVIII/1809, Vídeň 
TX Receptář 
2a Ad Usum P[at]r[i]s Hieronymi a S[anct]o Antonio x 87a w chromadu przy teple, mast si 

uczyni. 

Rkp.; pap.; ll. 107; XVIII-1809; 10,5 x 16,5 cm; kurs.; kž. Frontispis rytina symbol bratrstva 

Srdce P. Marie v chrámu na Karlově v Praze. Souvislé záznamy receptáře přerušeny 

prázdnými listy 48-55, 62-86. Vedle latinských receptů též české na f. 26a-28a, 34b-35a, 38a 

a 87a, rukopis je zřejmě českého původu. Listy 88-95 prázdné, na f. 97b recept z r. 1809. a f. 

99b francouzský titul hr. Kolovrata-Krakovského, na f. 100a výdaje z let 1780-81, f. 101b 

citát z Balbína o rodu Lobkoviců. Na f. 103a-104a záznam mší sloužených ve Vídni 1770-71, 

f. 104b inventář kaple obrozeneckého spisovatele Františka Jos. Kinského z t. 1781. F. 106a 

podpis Joseph Gitner, Lermeister in Joachimsthal. Vloženy recepty mezi listy 35-36, 36-37, 

61-62, 105-106. 

Koupeno od firmy Orbis (André) v Praze 22. května 1950. 

8935/50 

 
SX XI H 59 
FX 1660/61 
TX Bilet, Antoniu: Cursus philisophicus 
XI H 59 

Billet, Antonius : Cursus philosophicus a R.p.antonio billet Soc.Jesu 1660. 

 I.Cursus philosophicus 1a-113a : 2a Ad beatissimam virginem immaculatam x 113a 
ecclesiae pontificium tenente Alexandro Septimo. 

 II.Physica Seu Scientia Rerum naturalium 116a Libet exclamare mihi incliti poetas 
versum x 326a hi octo Libri physici perfecti sunt die 9 mensis augusti 1661. 
ff.327; 1660/61; k ukončení Fysiky poznamenáno na f.113a Exactum fuit opusculum die tertia 

mensis maii anno 1660 et die secunda temporis qudragesimalis hora tertia post meridiem 

Regnante Ludovico XIV., Rege Galliae et Summum ecclesiae pontificum tenente Alexandro 

Septimo. Na f.113b připsána stať Relatinis breviarium. Na f.326b přípisek s citáty z Písma a 

sv.Augustina. 

Rkp.; pap.; ff.327; 1660/61; 12 x 16,8 cm; kurs.; kž. Obě části mají samostatnou 
původní paginaci. K ukončení Fysiky poznamenáno na f.113a Exactum fuit 
opusculum die tertia mensis maii anno 1660 et die secunda temporis qudragesimalis 
hora tertia post meridiem Regnante Ludovico XIV., Rege Galliae et Summum 
ecclesiae pontificum tenente Alexandro Seprimo. Na f.113b připsána stať Rela(ti)nis 
breviarium. O Fysice připsáno na f.115b Inceptum fuit istud totius physicae opus die 



martis octava mensis Martii anno domini 1661. na f.326b přípisek s citáty z Písma a 
sv. Augustina. Celý rukopis zdoben perokresbou. Podle přípisku na f.113a je rukopis 
asi francouzského původu. Na f.2a ex libris /jméno vyškrabáno/. Na obalovém listu 
sign. Langrovy knihovny Ms 936 III 11 J 30. 
Konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků Knihovny NM 
27.4.1955.   
4567/55 
 
SX XI H 60 
FX 1742 
TX Opusculum Scholár Salernitanae de Conservanda bona Valetudine cum Brevibus 
et luculentis declarationibus Arnoldi Novicomensis Medici et Philosophi celeberrimi : 
dein per Ioannem Curionem et Jacobum Crellium accurratius et emendatius editum 
Francofurti typis Christiani Egenolphi. Ao. 1553 
2a Caput lmum. De remedijs generalibus x 105a Zingiber conditum valet pro 
roboranda memoranda memoria n. 152 et 154. 
Rkp.; pap.; ff.107; 1742; 12,5 x 17 cm; lat.; perg. K původnímu textu připojeno na 
fol.106a-107a Ca(p)i/tol)ae, modi et remedia deficientis rukopisu 1742 v devise S(it) 
l(aus) D(eo). Podle titulu přepis frankfurtského tisku z r. 1553 De conserv bona 
Valetudine Opusculum, avšak neůplný, nepřesný a pozměněný. Srov. vydání 
z r.1551 v knihovně NM, sign.35 E 204. Na přídeští rkp. signatura Langrovy knihovny 
v Broumově III 11 J 18.MsXLIV.  
Zapsáno do přírůstků Knihovny NM 19.5.1955.  
5207/55 
 
 
SX XI H 61 
FX 1616, Slavkov 
TX Bonacina, M. E. Compendiolum de praep. Auri potabilis. 
XI H 61 

Bonacina, Marcus Eugenius : Compendiolum de praeparatione auri potabilis veri 

M.E.Bonacinae, D.Med.Mediolanensis 

Mediolanensis. 

 2a-5b Dedicatio 2a Ad Illustrem at Generosum Dominum D.Ladislaum Wellen L:B:a 
Zerotin x 5b Studiosissmus Marcus Eugenius Bonacina Mediolanensis. 

 6a-9a Praefatio ad Lectorem. 6a Omnibus in fide sobriis x 9° non sileant. Veritatis 
simplicitas sigillum. 
 9b-69b Compendiolum.9b Compendiolum de Praeparatione Auri Potabilis veri x 69b 
cui sint aeternae laudes. Finis. 
1616; ff.70; alchymistický spis je věnován autorem moravskému předáku protihabsburského 

povstání předbělohorského Ladislavu Velenovi ze Žerotína a je datován ve Slavkově 

31.března 1616. Po jeho emigraci zůstal asi ve vlasti. 

Brodský, s. 96 
Rkp.; pap.; 1616; ff.70; 17 x 12,5 cm; kurz.; pův. kožená s tlačenou zlacenou 
výzdobou ve středu a v rozích obou desek. Bohatá obrazová výzdoba. První obraz 
na titul. listě, další erb s knížecí korunou na f.2a a ostatních jedenáct barevných 
obrazů v textu. Alchymistický spis je věnován autorem moravskému předáku 
protihabsburského povstání předbělohorského Ladislavu Velenovi z Žerotína a je 
datován ve Slavkově 31.března 1616. Po jeho emigraci zůstal asi ve vlasti. Býval 
v knihovně pražského průmyslníka dr.Kruliše-Randy a měl zde signaturu 8 G 6. 



Darem Dr. Otakara Kruliše-Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků Knihovny NM 
23.12.1952.  
9720-52 
 
SX XI H 62 
FX 1650 
TX Blumengarten 
XI H 62 

Blumen Garten Wie derselbe von neuen zuzurichten, auffzutheilen undt zum herlichn lust zu 

zieren. Wie auch allerley blumen blumen, frembde gewächs, undt Plantae von samen, 

wurtzlen, zwibelen oder bulbis zuerzielen undt zu transplantiren. Was indes für Erden, lufft, 

wasser, Sonnen oder schatten erfordern. 

ca.1650; ff.78; za vlastním textem na str.143-153 Index Latinus florum. 

2 ( str. 1.) Das 1. Capitel, Regulae generales x 72b ( 142 ) in einer zeill steh(e)n 
sihet. Finis. 
Rkp.; pap.; ca.1650; ff.78; 16 x 9,5 cm; frakt.; pův. perg. Od f.2 původní paginace. Za 
vlastním textem na str. 143-153 Index Latinus florum. Na titulním listě razítko původ. 
majitele G.W.B.D. Rukopis býval v langrově knihovně v Broumově. Na  předním 
přídeští broumovská signatura III 11.G.6.Ms.296.K.191.  
Z Langrovy knihovny zapsán do přírůstků Knihovny NM 27.9.1962. 
10029-62 
 
X 3131 
SX XI I 1 (4 I 33) 
FX 1605. str. 182. 9.5 x 16 cm, váz. 
TX Arnoldus de Feigelstein. Die gantz newe entdeckte Probe zu dem grossen 
Kleinod. Oder einige vornembste chimischer arcana ... der berumtesten und 
approbiertesten chimicorum ... nebst ein(ig)en hauptraren medicinischen arcanis. 
PX Na str. 177: Dieses alles hat ... zusammengetragen ... H. Arnoldus, Doctorum 
Philosophus, de F-. A. 1605 d. 18 Oct. zu Hannowerth geschrieben. Na str. 178-83 
pozd. čes. recepty bravířské. 
 
X 3132 
SX XI I 2 
FX XVII/XVIII. ll. 82. 9 x 17 cm, váz. 
TX Německé recepty barvířské. 1573 
 
X 3133 
SX XI I 3 
FX 1786/90. ll. 39. 9.5 x 15 cm, váz. 
TX Notata chimica. 
 
X 3134 
SX XI I 4 (4 I 33 b) 
FX XVI/XVII. ll. 86. 10.5 x 14.5 cm, vaz. pův. 
TX Joannis Victoris van Küperg Philosophischer Discurs vann dem Stain der Weisen 
und dessen Gebrauch. 
PX J- V- v. K(?)-, Ph. et JUDr. auch der Röm. K. May. Paurichters und Zeugs-
Commissarii im Ezh. Österreich ob der Enns. Na předsázce z XVIII. stol.: Ex libris 
Leopoldi S. R. J. comitis de Thurhaim. 



 
X 3135 
SX XI I 5 (5 G 36) 
FX pol. XVII. ll. 186. 9 x 14 cm, váz. 
TX Thomas Friedrich. Ein kostliches Kunstbüechlein. 
VX Worinnen allerhandt Experimentierdta Artzney und Kunst stücklein zu finden ... 
welche ich ... von den vohrnembsten Doctores und Chirurgs bekommen und meinen 
lieben Kindern zum Valedt und Schatz hinderlassen ... Von mihr T- F-. 
PX Na předsázce paměť syna spisovatelova Balt. Ign. Friderica von Friedenfels v 
Praze 1660. 
 
X 3136 
SX XI I 6 (2 I 16) 
FX XVIII. ll. 26. 10 x 15 cm, seš. 
TX Německé tabulky mathematické. 
PX Z Hankových. 
 
X 3137 
SX XI I 7 (4 I 18) 
FX 1602. ll. 198. 8 x 13.5 cm, vaz. pův. 
TX Ein schens Artzneibiechel. Magdalena Kerscherin, geb. Dirrnpacherin zugehörig 
a. 1610. 
PX Lékařství 
 
X 3138 
SX XI I 8 (4 I 23) 
FX XVI.2 ll. 93. 6.3 x 13.3 cm, vaz. utržena. 
TX Německý sborník lékařských receptů. 
PX Snad z okolí falckrabího Reichardta (srv. l. 2', 54, 64'). Z knihovny Jos. Burde. 
 
X 3139 
SX XI I 9 
FX XVIII.2 str. 35. 10 x 11.5 cm, váz. 
TX Michael Scotus. Interpretatio et instructio pro discipulis seu amatoribus artis 
magicae. 
PX Předmluva překladatelova datována Pragae in Bohemia pridie Id. Febr. 1255. 
 
SX XI I 10 
TX Chifrovaný rukopis 
 
SX XI I 11 
FX 1811 
TX Každodenní oběť bohu 
 
SX XI I 12 
TX Bulla constitutionum Collegii Germanici 
 
SX XI I 13-14 LA 96/43 
 
SX XI I 15 



FX 1767 
TX Rajská růže 
Rajská Růže vounimi Modlitbami viplnena a Ku potesseni dusse Jedne každe… St 
vipsani ode mne JOhanesa Buchti z borovnice Leta 1767. Y. B.  [Písmo frakt. a 
tiskací.] 
Rkp.; pap.; Borovnice, 1767, 77 ll. 10x16 cm, 1 r.; zběžně ps.; barevná, malovaná 
výzdoba, p. 
„Začinagi se Modlitby…“ x „Do končnuj. ???“ 
Na předním přídeští ex libris někdy majitele rkp. Františka Vydry. Darem vdovy po 
továrníku Frant. Vydrovi v Praze 17. června 1924 
 
SX XI I 16 
FX 1817 
TX Handbuchlein, Geistliches 
 
SX XI I 17 
FX 1838 
TX Křesťanský hlas na každi čas 
SX - XI  I 17 

TX – Lautner, Martin: Křesťanský hlas na každi cas ... z křesťanských Modliteb opsal Martin 

Lautner. Leta Paně 1838. 

FX – 11,5x17 cm. 

Praha 1838, ff. 221 

PX – Viz: Hlas, Křesťanský (XI  I 17). 

 
SX XI I 18 
FX 19. st. 
TX Červená růže duše křesťanské. [Tisk. písmena] 
Rkp.; pap.; [19. st.]; ll. 55. (1a je pr.); 10x16 cm; 1 r., běžné, či. písmo, barev. 
výzdoba; p. k. na dřevě.Paginov., konec chybí. 
Inc.: „Modlitby ranj…“ 
 
SX XI I 19 
FX 1849 
TX Alex z Hohenlohe: Nábožný křesťan 
Scharf, Alois. [Tisk. Písm.] Složené od Knjzete Alexandra z Hohenlohe. Přepsane Od Alois Scharfz Pečky. 

Rkp.; pap., (Pečky) 1849), 68 ll., 10x16 cm., 1 r. k. 
 
SX XI I 20 
FX 1760 
TX Christ - Catholisches - Gebettbüchlein... 
 
SX XI I 21 LA 96/43 
 
SX XI I 22 
FX 17. st. 
TX Manuale 
 
SX XI I 23 
FX k. 16. st. 
TX Hymny o některých nejpředn. svatých 



 
SX XI I 24 
FX 1812/13 
TX Sborníček, exulantský 
Rkp., pap., [Humpolec?], [1812-13?], 45 ll., 9,5x51 cm, 1 r., ps. čitelně, č., přípisky 
jinou r., p. pl. 
Inc.: "Dobrimy wiecmy, ???" 
Expl.: "...aby je bludu ???" 
def.: str. 17. - 112. Posl. listy porušeny. 
Údaje z monografie St. Součka: "Domnělá píseň pražských vyhnanců na 
Slovensko..." Spisy filod. fakulty Masarykovy university v Brně. č. 4. 1923. Str. 19. 
pozn. 1. 
 
SX XI I 25 
FX 19. st. 
TX Kapitan, V.: ??? 
 
SX XI I 26 
FX poč. 19. st. 
TX Modlitby rannj 
SX – XI I 26 

TX – Modlitby || Rannj || We Gménu U||křižowaného, || Pána našeho || Geříše Krysta … 

FX – 9x14 cm. 

(poč. XIX. st.), pp. 88 

PX – Vpředu i vzadu pr. ff. jiného papíru. 

PX – Inc. P. 6: „Geži∫∫y Naza„||ret∫ký“  Expl.: „ … Bohu Du„||cha Swatého, Amen.“ 

PX – Na poslední straně přípisek jinou rukou. Popsání počíná str. označ. jako 3. Snad [1] f. 

chybí. 

PX – Koupí od V. Truhláře z Prahy-Michle 201, dne 3. května 1927. 

 
SX XI I 27 
FX 15. st. 
TX Letania dicenda pro bono fine... 
SX – XI  I 27 

TX – Letanía dícenda pro bono fine [con]sequendo. 

XV. st., ff. 12+1 

PX – Inc.: „K(inic.)yrieleyon,  Christe eleyson  x  Expl.: „Qui viuis et || regnas, amen.“ 

PX – Z pozůstalosti Dr. Kat[ze] 18. května 1927. 

 
SX XI I 28 
FX 1590-96 
TX Liber Exituum 1 
SX – *XI  I 28 

TX – Liber Exituum 1 

1590-1596, ff. 188 

FX – 10x15 cm. 

PX – Inc f.2: "A" – f. 25:"3." (jen abeceda, jinak pr.) 

PX – Inc. f. 26: "P. Mikulaß [...] od stržibrne Růže nemoha" 

PX – Expl. f. 89a: P[...]od Hw. 487 ... býti ma. 

PX – 85b  ff. 6. "post Corporis Christi Anno [1]596. 



PX – Kniha vedena u úřadu perkmistrovského viničných hor v Praze. 

PX – Z pozůstalosti Dr. Leopolda Katze v Praze 18. května 1927. 

 
SX XI I 29 LA 96/43 
 
SX XI I 30 
FX 1823 
TX Růže, Duchovní rajská 
Libou vůni pobožných modliteb k spasené duše křesťanské naplněná. Psaný [!] Letta 
[!] Páně 1823. [St. pravopis a tisk. písmo.] 
Rkp., pap., (Malé Čočovice), 1823, 90 str. (1.-2- schází), 10,1 x 14 cm, 1 r., psáno 
dosti úhledně, bohatě malované kresby, tituly a zámky, pl. 
Podle úvodní poznámky psáno pro Josefa Šroubka v Malých Čočovicích. Psal. IA K. 
1823 
 
SX XI I 31 
TX Písně protipapežské (zlomek) 
 
SX XI I 32 
FX skl. 18., p. 19. st. 
TX Joachim - Pražský: Správa o lékařství 
 
SX XI I 33 
FX 1820/61) 
TX Kinský, Dominik: Oísně ke mši svaté 
 
SX XI I 34 
FX 1843 
TX Poklad, Duchovní 
 
SX XI I 35 
FX z. 19. st. 
TX Knížka, Užitečná... 
 
SX XI I 36 LA 96/43 
 
SX XI I 37 
FX XVIII. st. 
TX Liber multorum Secretorum Cabalisticum ex Alchymia 
SX – XI  I 37 

TX – Liber multorum Secretorum Cabalisticus ex Alchymia. 

XVIII. st., pp. /2/-252 (ff. 174) 

FX – 15x19 cm. 

PX – Poč. 1 a: liber ... 

PX – Kon. 1  173a: Wan du Von deinen Feindten gejagt wirst...222. 

PX – Rukopis obsahuje různé předpisy z alchzmie, magie a kabaly.  

PX – Dar red. Arne Laurina v Praze dne 31. srpna 1932. 

 
SX XI I 38 
FX XIX. st. 



TX Modlitby (defekt.) 
 
SX XI I 39 
FX XIV. st. 
TX Sermones de tempore et de sanctis. Pars hiemalis. 
1a Vestigia eius secutus est pes meus x 9b columpna inmobilis est vocata. Amen. 

Rkp. ; perg. ; ll. 10 ; XIV ; 10 x 13,7 cm ; frakt. ; t. Iniciálky a názvy kázání rumělkou. Incipit 

je citátem z knihy Job, kap. 23, v. 11. Na f. 1a označ. nahoře I, dole Andree apostoli, na f. 4a 

nahoře II, dole De Sancto nicholao, na f. 6a dole Lucie, f. 6b nahoře III. F 10 prázdné. Tato 

část rukopisu obsahuje kázání o sv. Ondřeji apoštolu (30. listopadu), o sv. Mikuláši (6. 

prosince) a o sv. Lucii (13. prosince). Na f. 5a a 6a přípisky jinou rukou. 

Koupeno u firmy Karel Zink v Praze III., Mostecká 3, 19. května 1948. 

4511/48 

PX Koupí od Karla Zinka v Praze, 19. V. 1948 
 
SX XI I 40 
FX 1714 
TX Domenico Quartaroni: Regole 
PX ze staré zásoby 
XI I 40 

QUARTARONI, Domenico 

Regole. Il (?) Quisa d’introductione alla Geografia Astronomica, Civile, Naturale, e Sacra, 

con l’Esplicazione delli Termini necessarij p(er?) Tutendere le Tavole Geografiche Del 

S(ign)ore Domenico Quartaroni Mathematico Lettore nella Sapie(n)za di Romai e 

Bibliothecario dell ‘Emm(inen)t(issi)mo Car(dina)le Pamfilio. Scritte da me Ridolfo Gioanne 

del S(acro) R(omano) I(mperio) Conte di Sporck. In Roma l’anno del Sig(no)re 1714. 

Pap., 1714 (datace na titulním listě), I + 103 ff (foliace nová), ff 102 – 103 prázdná, rozměry: 

18,5 x 13 cm, vazba lepenková, potažená pergamenem – poškozená (přední přídeští prasklé), 

hřbet vyztužen 5 provazci, na hřbetě nápis: INTRODUZIO alla GEOGRAFia, pod ním 

drobný ornament., ořízka mramorovaná. 

Italsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: na předsádce perem kreslený portrét autora, pod ním nápis DOMINICUS 

QVARTARONI, rozdělený uprostřed zběžně načrtnutým kružítkem 

Obsah: stručné zeměpisné zápisky 

Přír. č. II-1949/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XI I 41 
FX 1714 
TX Domenico Quartaroni: Traktato della Sfera 
PX ze staré zásoby 
XI I 41 

QUARTARONI, Domenico 

Trattato della Sfera Armillare del Signor Domenico Qartaroni, Mathematico, Lettore nella 

Sapienza di Roma. Bibliothecario dell Eminentissimo Cardinale Pamfilio. Scritto da me: 

Ridolfo Ioanne del S(acro) R(omano) I(mperio) Conte de Sporck In Roma l’anno del 

R(e)g(a)le (?) 1714. 

Pap., 1714 (datování na titulním listě), 90 pp (paginace nová), rozměry: 19 x 13 cm, vazba 

lepenková, potažená umělým pergamenem, na hřbetě nápis SFERA ARMIL-LARE ve třech 



řádcích, pod tím drobný ornament, zadní deska poškozená, pergamen skvrnitý, ořízka 

mramorovaná. 

Italsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: četné perokresby – náčrty, schémata a tabulky doplňující a ilustrující text 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-1720/80 

 
SX XI I 42 
FX XIX. stol. 
TX Geistliche Schild-Macht 
PX ze staré zásoby 
XI I 42 

GEISTLICHE SCHILD-MACHT 

Geisliche Schild-Macht, darinn man alle Stunden einen besondern Patron erwaehlen kann. 

Pap., XIX.1 stol., 254 pp (paginace původní), rozměry: 17 x 10 cm, vazba kožená, zdobená 

slepotiskem. 

Německy 

Písmo: kurent 

Rubrikace 

Přír. č. II-5118/88 

Ze staré zásoby 

 
SX – XI I 11 

TX – Obět Bohu, Každodenní aneb Modlitby katolické všem křesťanům k pravému užívání vydané roku 1811. 

ff. 48 

PX – Lidové modlitby zdobené barevnými malovánkami, hlavně titul. list a fol. 2a. Na f. 47b zápis majitele 

Byrmus (?) Anton, kameník.  2a: Modlitby || Ranni || Požehnana bud  x  47b: twemu Synu nás obětug. Amen. 

PX – Koupí v ant. O. Pyšvejc v Praze II, Jindřišská 15, dne 6. září 1918. 

 

SX – XI I 22 

TX – (Manuale). 

Třanovice, 17. st., ff. 84 

FX – 10x16 cm. 

PX – ff. 1b, 2, 84 b jsou prázdná, od. ff. 20-78 pginace, více písařů, psáno čitelně, č., pozn., 

marginálie i červ., k. 

PX – 4a: Confessarius advertit se identidem expediendo poenitentes.  Inc.: Opus, conficiendo 

Sacrum Chrisma ...  Expl.: Religio in qua visit, pt jure hoc || ab ipso exigere.  Na zadní desce 

poznámka: Kasuistická příručka pro faráře kat. V Třanovicích ve Slezsku dostal spis. St. 

Klíma v březnu 1926. Pochází z tamního zámku, po převratě vybitého. 

 
SX – XI I 25 

TX – Každodennj || Oběť Bo||hu. || a neb (?) || Modlitby Kato||licke || z rozljčnjch te[x]tu Pj||∫ma ∫watého 

wytažene. || Z ti∫∫teného wyp∫ana od || Waclawa Kapitana. 

FX – 8,5x13 cm. 

(XIX. st.), pp. 229+(I), ill. k. 

PX – Viz: Kapitan, Václav (XI J 25). 

SX – XI J 34 

TX – Duchovní || Poklad || obsahujic (!) || Modlitby ran||ní při Oběti mše sv: ||  

FX – 10x14 cm. 

1843, pp. II+93+(I) 

PX – Na zadní straně: „Frantz Perautka … dne 8ho Prosince 1843“, (pisatel?). 

PX – Viz: Poklad, Duchovní (XI J 34). 



 

XI I 27 

XV2, pap., 13 ff. 9,5 x 6,5 cm, vazba dobová 

 

Filigrán pro rozřezání není možné určit. Skladba: IV (f. 8) + (IV-3, f. 13). Tři folia chybí za f. 

13, které je přilepeno k vazbě. Reklamanty na versu každého folia. Foliace moderní. Psáno 

v zrcadle 7,5 x 5 cm, 12 řádek na stránce.  

Písmo: A f. 1-13 bastarda 2. poloviny 15. století. Rubrikace. Vazba soudobá, pergamenové 

desky. 

Na f. 1r signatura KNM XI J 27, na f. 13r přírůstkové číslo KNM D – 3667/27. 

 

Literatura: Rukopisné fondy rukopis nezmiňují. 

 

1r-13r: Orationes 

1r-7v 

Letania dicenda pro bono fine consequendo. Kyrieleyson, Christe eleyson. Christe audi 

nos, salvator mundi, rege et custodi animam meam et vitam meam inter tentaciones huius 

mundi ... x ... Et iube me inter sanctos et electos tuos resuscitari et cum eis perhenniter 

gaudere. Amen. 

7v-13r 

Oratio. (f. 8r) Oratio de passione domini valde bona. Domine Ihesu Christe, qui pro nobis 

nasci voluisti, ut nos a morte liberares, libera me ab omnibus peccatis meis ... x ... (f. 12v) ut 

in futuro (f. 13r) eterna gaudia percipiam, qui vivis et regnas. Amen. 

 
SX – XI I 31 

TX – (Písně protipapežské). 

FX – 10,2x17 cm. 

(k. XVIII. st.), ff. 6 

PX – Písmo přestylisov. brání odhadu doby napsání, ps. ozdobně tisk. typy, barevn= orámování, tužkou 

linkováno, t., f. 6b prázdné.  Inc.: [Nečit.] [ř. 4:] „Kam ∫te podeli …“ Expl.: „… tam wecne pozehnani. ||“ 

PX – Na f. 1b vzpomíná Jana Žižky, jehož postava byla populární za obrození. Na téže straně návod k použití 

cepů a palic je ohlasem selských povstání z 18. stol. To mluví pro původ rukopisu z konce 18. stol. nebo poč. 19. 

st. 

PX – Koupí od Aloise Voborníka, říd. učitele v Brandýse n. Labem, 8. září 1927. 

 

SX – XI I 32 

TX – Starodávní Regule, a neb, jakž obyčejně říkají Sedlská Pranostyka. 

FX – 11,2x18,2 cm. 

přepis z k. XVIII./poč. XIX. st., pap. 

PX – Viz: Joachim – Kněz Pražský (XI J 32) f. 68-74a. 

 

SX – XI I 34 

TX – Duchovní || Poklad || obsahujic (!) || Modlitby ran||ní při Oběti mše sv: || k Svaté zpovědi a || Přijimaní (!) a 

jiné (!) Mo||. 

FX – 10x14 cm. 

1843, (Peroutka), pp. II+93+I 

PX – Titul nedopsán, st. pravopis, psáno neuměle a barevně zdobeno. Pp. I-II jsou prázdné, jen pozn. popsané. 

Na zadní straně: Frantz Peroutka … dne 8ho Prosince 1843, na předsádce a deskách přípisky. Inc.: „Modlitbi || 

Rannj||“  Expl.: „žiwot wečny (!) || Amen.||“ 

 
SX – XI J 37 

TX – Magie: Liber multorum Secretorum. 

 
SX – XI J 38 

TX – Modlitby. 



konec XVIII. st., ff. 84 (paginováno) 

PX – Defekt., chybí pp. 1-7. 

PX – Poč. f. 1a: Ježissy Neydobrotiwiegsij …  Kon. f. 84a: Otcženass, et Zdrawas Maria et.  

Vzadu na f. 84a přípis.: „Poznamenanj w Panu zesnulich Panůw Bratrůw a [Pí] Sester 

Weleslawneho Bratrstwa pod Titulem Pana Nasseho Gežisse Krysta … w Roku 1767 79 

osob.“ V seznamu však dále nepokračováno. 

PX – Zapsán asi r. 1932 ze staré zásoby. 

 

XI I 39 
XIV, perg., 10 ff. 13,5 x 10 cm, vazba mladší. 

 

Skladba: V (f. 10). Foliace moderní. V záhlaví číslována jednotlivá kázání římskými číslicemi 

I-IIII. Psáno v zrcadle 11 x 8 cm, 27-30 řádek na stránce. Prázdná folia: 10.  

Písmo: A ff. 1-9 gothica 14. století, na f. 5r a 6r marginální doplňky jinou rukou 14. století. 

Rubrikace. Vazba: lepenkové desky, moderní, rovněž předsádky moderní, papírové. 

Na f. 1r signatura KNM XI J 39, na f. 10v přírůstkové číslo KNM 4511/48. Rukopis do KNM 

získán koupí od Karla Zinka 19. 5. 1948. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 121, č. 23. 

 

1r-9v: Jacobus de Voragine (?): Quatuor sermones de sanctis  
Andree ap. (rubrika na spodním okraji folia). Vestigia eius secutus est pes meus, viam eius custodivi nec 

declinavi ab ea Job XXIII (Job XXIII,11). Sunt, qui secuntur deum per fidem sed ab eo recedunt per 

operacionem … (4r) De sancto Nicholao. Thesaurus desiderabilis et oleum in habitaculo iusti (i. l. Proverbiorum 

21) (Prv XXI,20). Quatuor videnda sunt in verbis proponitis: primo quare beatus Nicholaus dicatur iustus, 

secundo quod est eius habitaculum, tercio quis est thesaurus, qui est in eius habitaculo, quarto quod est oleum ... 

(6r) Lucie. (6v) Sapiencia edificavit sibi domum, excidit columpnas VI Sap. IX. (Prv IX,1) Christus dominus 

sapiens architectus quandam domum sibi edificavit, in cuius mente habitavit per graciam ... (8r) Item sermo de 

beata Lucia virgine. Lucerna splendens super candelabrum sanctum et species faciei scilicet mulieris super 

etatem stabilem Ecc XXVI (Ecc XXVI,22). Per lucernam, que a luce dicitur, intelligeri potest beata Lucia lucis 

nomine insignita… x ... ideo columpna inmobilis est vocata, amen. 

Autorem kázání je buď Jakub de Voragine nebo jde o přepracování jeho textů. První kázání je variantou kázání 

uvedeného u J. B. Schneyera: Repertorium III, s. 246, č. 295, alespoň podle katalogových záznamů rukopisů 

Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Ms. Barth. 106, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz 

Berlin, Ms. Theol. lat. qu. 346, Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. II, 53, SVK Olomouc M II 156, M II 421. Druhé 

kázání je snad variantou kázání uvedeného u Schneyera jako č. 300, třetí kázání odpovídá č. 305, čtvrté je 

patrně variantou č. 306. Jako silně přepracovaná kázání Jakuba z Voragine hodnotí soubor, v němž se objevují 

minimálně tři z tohoto rukopisu, katalog Universitní knihovny v Uppsale u rkp. C 383. 

 

X 3140 
SX XII A 1 (24 A 2) 
FX perg. XIV2 a 1473. ll. 236. 41 x 58 cm, s minat. 
TX Mariánský graduál snad pražských Františkánů karmelitánů od P. Marie Sněžné. 
VX I. 18-112'. (Ordinarium missae a Commune). Finitum hoc opus per Bartham de 
Verona. Z doby ok. 1390. 
VX II. 5-17'. 113-220. Proprium de tempore et B. Virgine. Na konci a. d. 1473. II. apr. 
PX Ostatek dodatky ze stol. XV.-XVI. Podrobný obsah i určení podal A. Vykoukal v 
ČČM 1911, 61-7. Z Plzeňských. 
PX 219a píseň Swaty Waclave s notací 

PX 219b-220a píseň Hospodine pomiluj ny s notací 
Brodský, s. 97 
 
X 3141 



SX XII A 2 
FX perg. XIV. ll. 237. 40 x 60 cm, s inic. pův. vazba s kováním. 
TX (Nic. de) Gorra super Lucam. 
VX Disciplina medici exaltabit caput illius x oportunitatem, non more duracionem 
continuam. 
PX Na desce štítek s názvem. Z Březnických. 
De ingressu Salomonis in hunc mundum libri quatuor 
 
X 3142 
SX XII A 3 
FX perg. XIV. ll. 342. 32 x 48 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním. 
TX Bartholomaeus de Urbino. Secunda pars milleloquii s. Augustini. 
PX Hesla Magdalena-Zizania. Na konec obvyklá distinccio Augustini seu sufficiencia 
librorum, qui allegantur in hoc opere. Quia in epistola x explicit tabula omnium 
epistolarum, librorum ... quos perlegi ... Na přídeští souč. sign. A VIII, vzadu: liber 
Rudnicensis, na desce štítek s názvem, jak v čele, a ml. sign. B XVII, D X. Z 
Březnických. 
PX jen jedna miniatura 
Brodský, s. 98 
 
X 3143 
SX XII A 4 
FX perg. XIV. ll. 135. 30 x 50 cm, s inic., pův. vazba s kováním. 
TX Sborník patristický. 
VX 1-5. Tři kázání Augustinova. 
VX 5-69'. B. Augustini liber super Genesym. Omnis scriptura divina bipartita est x fine 
concludamus. 
VX 69'-79'. Idem de natura et origine anime ad Victorem Vincencium. Quod michi ad 
te scribendum x plausibus alienis. 
VX 79'-82. Tractatus s. Leonis pape de fide. Ad ecclesie filios instruendos x 
anathemate sempiterno plectendos. 
VX 84-235. Exposicio Hieronimi in duodecim prophetas. Si in explanacionibus x in 
Helya Johannem intelligens. 
PX O výzdobě M. Dvořák, Die Illuminatoren des Joh. von Neumarkt (Jahrbuch der 
kunsthist. Sammlungen des allerhöch. Kaiserhauses XXII, 1901) 47, 50-1. J. Květ, 

Ilum. rkp králov. Rajčky (Pr. 1931), 246, 248 

Na hřbetě štítek s obsahem a ml. sign. B X V, W XX. Z Březnických. 
Brodský, s. 99 
SX – XII A 4 

TX – S. Leonis tractatus de fide. 

PX – Vide: Augustini Sermones. 

 

X 3144 
SX XII A 5 
FX perg. XIV. ll. 291. 30 x 47.5 cm, inic., pův. vazba s kováním. 
TX Gloza ordinaria super psalmos. 
VX Cum omnes prophetas x omnis spiritus laudet deum. 
PX Na l. 1: liber Rudnicensis monasterii, na desce štítek pod sklíčkem s názvem a 
ml. sign.? XVIII, W VIII. Z Březnických. 
Brodský, s. 100 



 
X 3145 
SX XII A 6 
FX perg. XIV. ll. 235. 31 x 47.5 cm, s miniaturami, vazba s kováním a sponami. 
TX Sborník patristický. 
VX 1-94. Augustinus de trinitate. Lecturus hec x et tu ignosce et tui. 
VX 94-123. Idem de doctrina christiana. Libros de doctrina christiana x disserui. 
VX 123-137. Idem de quantitate anime. In eadem urbe scripsi dyalogum ... Quoniam 
video te x me ipsum opportuniorem reservabo. 
VX 137-145'. Idem de correpcione et gracia. Lectis litteris vestris x multitudinem 
peccatorum. 
VX 145'-161'. Ansekmus Monologion. Reverendo ... Lantfranco x deus ineffabiliter 
trinus. 
VX 161-175. Idem Prosologion. Postquam opusculum quoddam x benedictus in 
secula. 
VX 175-178. Idem Responsio pro insipiente. Dubitanti, utrum sit x malivolencia 
reprehendisti. 
VX 178-172' (182'). Idem. Hic est quoddam de grammatico subtile. De grammatico 
peto x profecisse non negabis. 
VX 172' (182')-177. Idem de veritate. Tres tractatus x veritas vel rectitudo. 
VX 177-185. Idem de processione spiritus sancti. Negatur a grecis x sensui latinitatis. 
VX 185-189. Idem de libero arbitrio. Quoniam liberum arbitrium x de illis interrogare. 
VX 189-197'. Idem de casu dyaboli. Illud apostoli: quid habes x potestate loquendi. 
VX 197-202'. Idem de incarnacione verbi. Domino ... Urbano x inveniet aperte. 
VX 202'-208 (218). Idem Cur deus homo. Opus subditum x attribuere debemus, qui 
est benedictus ... 
VX 208 (218)-224'. Idem de conceptu virginali et originali peccato. Cum in omnibus 
religiose x probari poterit. 
VX 224'-226. Idem de azimo et fermentato. Anselmus ... Valramio x repudiandum 
est. 
VX 226-227'. Hic incipit quedam meditacio Anselmi. Anima christiana x solus 
benedictus in secula seculorum. Amen. 
VX 227'-228. Idem de sacramentis. Domino et amico Waleramo x misi vobis olim 
quandam epistolam. 
VX 228-235'. Idem de concordia presciencie et predestinacionis cum gracia et libero 
arbitro. De tribus illis questionibus x volui petentibus impendere. 
VX 235'. Obsah rukopisu. 
PX Na desce st. sign. C II, W VIIII. a obsah: Augustinus de trinitate, XVI libri 
Aushelmi; na přídeští: Iste liber dudum in monasterio nostro fuit per negligenciam 
destructus, sed a. d. 1432 est reformatus et ligatus Wratislavie in monasterio b. Marie 
Virginis in Arena. Původu asi provenceského (Dvořák 46). Z Roudnice. Z 
Březnických. 
PX Jsou zde iniciály, italisující charakter 
Brodský, s. 101 
 
X 3146 
SX XII A 7 
FX perg. XIV. ll. 280. 30 x 48 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním a sponami. 
TX Gloza ordinaria super Paulum. 



PX Napřed několik ll. vytrženo, na desce nápis a st. sign. W 1, na l. 1: Liber 
Rudnicensis monasterii. O výzdobě Dvořák 48. Z Březnických. 
Brodský, s. 102 
 
X 3147 
SX XII A 8 
FX perg. XIV. ll. 172, 31 x 49 cm, s miniaturami nemá miniatury, jen iniciály, pův. 
vazba s kováním a sponami. 
TX Petrus Berthorii (Pictaviensis). Prima pars reductorii moralis quinque librorum. 
VX Incipit prologus in reductorium morale, quod composuit frater P. Berthorii o. s. B. 
Reverendissimo in Christo patri ... x vel facit fieri omnia supradicta. 
PX Na desce nápis, jak v čele, a st. sign. G XVI, ff XVII. Vlepen zlomek spisu 
kanonistického, na l. 1. sign. MI. 
PX Na desce lze ještě rozeznati nápis [mona]sterii Rudnicensis, Na fol. 1a est bibliotheca 

arcis Braernizeusis. Na fol. 2a majetnický erb kolovratský s nápisem v oválu Hr. Kolowrat 

Krakowskeho. 
 
X 3148 
SX XII A 9 
FX perg. XIV. ll. 337. 30 x 46 cm, s miniaturami, vazba nová s kováním a sponami. 
TX Třetí díl bible ze Sadské. 
PX Salomonis Proverbia-Apokalypsis. Na l. 1. Monasterii Saczka. Díl druhý v ruk. XII 
A 19. Z Březnických. 
PX O výzdobě J. Květ, Ilum. rkp. král. Rejčky (Pr. 1931), 3. Řemeslná práce dílenská cca 

1360. 
Brodský, s. 103 
SX – XII A 9 

TX – Lyrae, (Nic.): In Parabolas Salomonis. 

ff. 337 

 
X 3149 
SX XII A 10 
FX perg. XIII. ll. 490. 28 x 45 cm, s miniat., vaz. s kováním. 
TX Latinská bible zv. jaroměřská. 
PX Na l. 459-90. Interpretationes herbaicorum nominum super totam bibliothecam. 
Na desce st. sign. C M (?), na předsázce a na l. 2 zapsal asi Hanka: Iste liber est 
monasterii in Jermir. Hanka vmaloval na l. 298: Sbigneus de Ratibor hoc scripsi, a na 
l. 340: Bohusse Lutomericensis pinxi. Proto sluje bible ve starší literatuře i ještě 
nejednou dnes biblí Bohuše Litoměřického. Z Březnických. 
PX Písmo italské, iluminace pařížská. Hudební nástroje tam zobrazené ukazují však podle A. 

buchnera na český původ rukopisu. 
Brodský, s. 104 
 
X 3150 
SX XII A 11 
FX perg. XIV. ll. 302. 30 x 45 cm, s miniaturami, vazba nová s kováním a sponami. 
TX Wilhelmus Durandus. Speculum iudiciale. 
VX In nomine domini est gloriose virginis matris eius speculum iudiciale a magistro 
Wilhelmo Duranti compositum incipit. Reverendo ... Octobono x Explicit speculum 
iudiciale M. Guillelmi Duranti. Deo gracias. 



PX Na l. 1.: Iste est liber canonicorum regularium domus s. Marie in Rudnicz. 
PX Z odkazu bisk. J. z Dražic, jehož znak přimalován později (Dvořák 45). Z 
Březnických. 
Brodský, s. 112 
 
X 3151 
SX XII A 12 (82) 
FX perg. XIII ll. 334. 29 x 46 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním. 
TX Decretum Gratiani (p. I.-III.) s výkladem na okraji. 
VX Quoniam novis supervenientibus causis x ad notandum distinccionem 
personarum. 
PX Na desce st. sign. I XII, T I, na l. 1.: liber Rudnicensis. Rukopis původu 
jihofrancouzského (Dvořák 45) zohaven Hankou (V. Hrubý v Č Č H 1917, 400) Z 
Březnických. 
Brodský, s. 113 
 
X 3152 
SX XII A 13 
FX perg. XIV. ll. 180. 30.5 x 48.5 cm, s miniat., vaz. pův. s kováním a sponami. 
TX Secunda pars Augustini super psalmos. 
VX (l. 108) Incipit secunda quinquagena psalmorum, cuius hic principium est 
positum, et non ante et factum est per errorem. Psalmus brevis est, de quo x quia 
venturum est iudicium. 
PX Na desce štítek s názvem, jak v čele, a ml. sign. W XVI, B XIX. Z Březnických.  
PX O výzdobě J. Květ, Ilum. rkp. královny Rejčky (Pr. 1931), 248. 
Brodský, s. 116 
 
X 3153 
SX XII A 14 
FX perg. XIV. ll. 197. 30 x 49 cm, s miniat. pův. vaz. s kováním a sponami. 
TX Secunda pars Moralium Gregorii. 
VX Incipit secundum volumen moralium s. Gregorii pape. Quamvis in prolixo opere x 
(L) ipsi reprehendunt (ostatek vytržen). 
PX Na desce štítek s názvem, jak v čele, a ml. sign. O II, E XIIII. Z Březnických. O 
výzdobě Dvořák 51. 
Svaz. I. v ruk. 3299. 
Brodský, s. 117 
 
X 3154 
SX XII A 15 
FX perg. XIV. ll. 3, 307. 22 x 48 cm, s inic. pův. vaz. s kováním. 
TX Bernardus Clarevallensis. (Opera) 
PX Sto šestnáct drobných jeho spisů. Na l. 301': explicit totus liber b. Bernardi ... 
finitus per manus Johannis, scriptoris Luthomiricensis, dicti Sampson; na l. 307: liber 
monasterii Rudnicensis, na desce pod sklíčkem název, jak v čele, a zn. D X, F VI. Na 
předsázce četl Dvořák rok 1296. Z Březnických. 
PX O výzdobě Květ, Ilum. rkp král. Rejčky (Pr. 1931). 6-8, 246. 

R. 1296 je ve skutečnosti na f. 2a "Anno ab incarnacione d[omi]ni Milo CCLXXXXVI." 

Zápis o autorství Sampsonově je ve skutečnosti už na f. 305 b. 
Brodský, s. 118 



 
X 3155 
SX XII A 16 
FX perg. XIV. ll. 186. 31 x 48.5 cm, s inic., vaz. pův. s kováním a sponami. 
TX Jeronimus super Ysaiam. 
VX Incipit prologus s. Jeronimi super Ysaiam prophetam. Expletis longo vix tempore 
x Explicit explanacionum in Ysaiam prophetam liber XVIII. 
PX Na desce štítek s názvem, jak v čele, a ml. sign. D XVI, E XVIIII. Z Březnických. 
O výzdobě Dvořák 51. 
Brodský, s. 119 
 
X 3156 
SX XII A 17 (3 A 10) 
FX perg. XIV. ll. 286. 31 x 46.2 cm, s miniaturami, st. vazba s kováním. 
TX Lira super novum testamentum. 
VX Prohemium Lire super evangelia. Quatuor facies unum x gracia d. n. J. Christi 
cum omnibus vobis, amen. Expliciunt postille super apocalipsim. 
PX Na l. 2: iste liber est monasterii in Jermir, na přídeští souč. zlomek překladu 
Aristotela, na desce ml. sign. I XI a název, jak v čele, s doložkou: est fratrum in 
Jermer. O výzdobě Dvořák 97. 
Brodský, s. 120 
SX – XII A 17 

TX – Lyrae, (Nicol.): Postilla in Nov. Testam. 

 
X 3157 
SX XII A 18 (24 A 4) 
FX perg. 1404. ll. 21. 30 x 45 cm, s miniaturami, pův. kž. vazba, vazba nová. 
TX Chebské officium sv. Jeronyma. 
VX Na l. 20: Cunctipotentis dei ad honorem ob reverenciamque eximii doctoris b. 
Jeronimi necnon ad preces Nicolai, dicti Czychner, erectoris et principalis fundatoris 
altaris b. Jeronimi in ecclesia Egrensi, eciam ad postulacionem Nicolai Haserczagl, 
civium in Egra, Johannes, notarius et rector scolarum in Zacz, tabellio imperialis, 
hanc hystoriam cum legenda ad predictum altare de novo erectum donavit, deputavit 
et perhenniter assignavit ... Anno autem domini 1404 hec hystoria prescripto altari est 
annexa. In send Jeronimum err / ich dy hystorie ken / gen Eger in di werden Stat / da 
er eyn newen Alter hat / under Nikl Czychners bewe / di arbeit yn nymer rewe. / Send 
Jeronimus, schik ym lon / dort oben in dem höchsten tron / daz ym und uns das 
wyderfar. Amen sprech Cristum glawbens schar. 1404 etc. 
PX O písaři J. z Žatce, básníku »Ackermann v. Böhmen«, Tadra, Kanceláře a písaři 
171. 
PX Český překlad pod názvem Jan z Žatce, Oráč a smrt vydal r. 1938 Pavel Eisner s 

připojeným životopisem Jana ze Šitboře od F. M. Bartoše 

PX vyd. paleograficky Zatschek, Wien 1935 (viz Umění 61 A 10). Rkp. popsal podrobně Ant. 

Blaschka: Ackermann - Epilog, v Mitt. d. Vereines b. Geseh. d. Deutschen in Böhmen, Jg. 73, 

Prag 1935. Přepisys obou hymnů v novodobé notaci u Dobr.(?) Orla: Hudební prvky 

svatováslavské, svatovácl. sboru. II/3, Praha 1937, str. 342 a 510. "Historií" a "Legenda" vyd: 

s něm. překl. Ant. Blaschka: Das St. Hieronymus - offizium des Ackermanndischters, ve 

sboru. Heimat u. Volk (Prag 1937), str. 107-156. Též zob. otisk. Nově psal o rkp. Erich Trznz, 

Ein Meisterwerk altdeutscher Buchkunst in Böhmen v čas. Böhmen u Mähren 2 (1941), 433, 

2 Farbtafeln. 



XII A 18/fa 

Chebské officium sv. Jeronýma. Autorem officia je Jan ze Žatce neboli Jan ze Šitboře. 

Originál rukopisu je z roku 1404. 

Ruční faksimile, zhotovené pro výstavu Česko – polských vztahů „Staletí sousedství a 

přátelství“ v roce 1977. Autorem faksimile je Jaromír Lauda. Výstava byla ve Varšavě, 

Bratislavě a Praze. Faksimile titulního listu officia, bohatě zdobeného v marginální části, 

s miniaturou sv. Jeronýma, vyjímajícího lvu trn z tlapy. Autor officia klečí za lvem. 

Perg., dřevěná vazba, potažená na obvodu hnědou kůží. Rozměry: 46 x 33,5 cm. 

Přír. č. 1729/80 

Brodský, s. 122 
SX – XII A 18 

TX – Officium in honorem Sti Hieronumi [cum] notis musicis et lectiones de vita et gestis Sti. Hieronymi. 

1404, perg. 

 
X 3158 
SX XII A 19 
FX perg. XIV. ll. 341. 30 x 46 cm, s miniaturami, vazba nová původní kožená s 
kováním. 
TX Druhý díl bible ze Sadské. 
PX Libri regum - psalterium. Na l. 1. Monasterii Saczka, na desce st. sign. C XII. Díl 
třetí v ruk. 3148, dřívější v ruk. XIII a 8 a 10. O výzdobě Dvořák 97. Z Březnických. 
Brodský, s. 155 
 
X 3159 
SX XII A 20 (201) 
FX perg. 1491. ll. 391. 42.5 x 63.5 cm, inic. 4 l. červ. n. č. ch., vaz. st. s puklemi a 
sponou. 
TX Plzeňský graduál Martina Stupníka z r. 1491. 
PX Po l. 33' ordo missae, od l. 274 sekvence. Na přídeští lat. paměť a oslavné verše 
o darování knihy plzeňským měšťanem Martinem zv. Stupníkem 1491. Řada ll. 
vytržena, miniatura jen na l. 190'. O Stupníkovi hojně zpráv v Strnadově Listáři kr. m. 
Plzně II, 1905. Z Plzeňských. 
Brodský, s. 123 
 
X 3160 
SX XII A 21 (23 A 9 195) 
FX perg. XV/XVI. ll. 304. 41 x 64 cm, s inic., 4 červ. l. n. č. ch., vaz. pův. s puklemi. 
TX Antifonář (kolínský). 
PX Začátek i konec vytrhán, na přídeští paměť o sečtení listů z let 1583, 1611 a 1830 
(bylo jich 398 až 323; za Hanky měl jich 327). Dar města Kolína se svolením 
gubernia, došlým 12. IX. 1819. 
 
X 3161 
SX XII A 22 (34, 199, M 8) 
FX XV-XVI. ll. 302. 43 x 63 cm, s miniat. vaz. s žel. kováním. 4 červ. lin. n. č. kosočtv. 
TX (Kolínský) latinský antifonář. 
PX Začátek i konec chybí. Na přídeští paměti o sečtení listů z let 1583-1638 (ll. 
napočteno 439 až 310), první kostelníků Cypr. Věskata a Mich. Vyletěla a kantora 
Matyáše Volyňského. Vzadu: P. Ferd. Gebele, capellanus Golldoensis ad A(lbeam), 
nat. Kutlenbergensis 1719. Taktéž dar města. 
Brodský, s. 124 



 
X 3162 
SX XII A 23 (200) 
FX perg. 1527. ll. 351. 40 x 60 cm, s miniat., vaz. st. s kováním, 4 červ. l. n. č. ch. 
TX (Plzeňský) antifonář Pavla Mělnického z r. 1527. 
PX Napřed (l. 1-74) ordinarium missae. Iluminovám necele, nákladem, jak se zdá, 
měšťanů, jejichž znaky v miniaturách: Jakub Kotovský z Myslynky (l. 84), Kryštof ... 
(C)áhlovský (106'), W. F. L. 1568 (278'), Václ. Kropáč (294) a Matheus Rickl (298'). 
Že to jsou měšťané plzenští, vysvítá ze Strnadova Listáře II. Na l. 350: finis sabbato 
a. f. s. Procopii manu Pauli Melnicensis 1527. O Mělnickém naposledy K. Chytil. 
Malířstvo pražské XV. a XVI. věku 1906, 65-6. 
Brodský, s. 126 
 
X 3163 
SX XII A 24 (196, 24 A 1) 
FX perg. 1412. ll. 305. 37 x 56 cm, s inic., 4 červ. l. n. č. ch., vaz. s kováním a 
sponami. 
TX Zimní antifonář plzeňského faráře Mikuláše z r. 1412. 
PX Od l. 176' část sváteční. Na l. 304: A. d. 1412 hec hyemalis pars antiphonarii 
comparata est per hon. d. Nicolaum, plebanum huius ecclesie, cooperante ad hoc 
communitate huius civitatis Plznensis. - Iste liber de novo introligatus est a. 1519 h. t. 
plebani fratris Mathei de Sswyhov ord. Theut. commendatarumque generalis. Z 
Plzeňských. 
Brodský, s. 127 
 
X 3164 
SX XII A 25 (24 A 3, 198) 
FX perg. poč. XVI. ll. 287. 39 x 58 cm, 4 l. červ. n. č. ch., miniat. pův. vaz. s kov. 
TX Graduál (kolínský). 
PX Na l. 1-30 ordo missae, po l. 156 de tempore, po 208 de sanctis a commune, po 
287 sekvence. 31-155 Proprium de tempare, 156 in Dedication Ecclesiae, 157-197b. 

Proprium de sanctis, 197b-208b domanum(?) Sanctorum, 209-184 - Missae votivae, 285-287 

credo "Patrum omnipotentum" ab Sequenca. Na l. 286' (cata)logus introitorum. Io. 
Pisenus exaravit a. 1531, na přídeští podpisy: Io. Cantor Colon(iensis) 1559 
Czaslaviensis, Venceslaus Figura cantor 1564, Georgius Bodovinus cantor 1595/7, 
Pav. Ant. Olyva t. č. zakrystyján 1730. Dar města jako č. 3160. 
Brodský, s. 128 
 
SX XII A 26 
FX [1085] 1970 Faximile 
TX Codex Vyšehradensis 
PX Koupí v Pragopressu 12. 10. 1970 
 
SX XII A 27 
FX [1085] 1970 Faximile 
TX Codex Vyšehradensis 
PX Koupí v Pragopressu 12. 10. 1970, trvale ve Žďáru 
 
X 3165 
SX XII B 1 



FX perg. XV. ll. 117. 30.5 x 38.5 cm, s inic., 4 červ. l. n. č. ch., vaz. nová. 
TX Královédvorský latinský žaltář husitský. 
PX Od l. 103 rovněž notované hymny, mezi nimiž i husitský Pange lingua (l. 115), 
jenž odtud otištěn Ch. A. Pescheckem v Zeitschrift f. hist. Theologie (otisk v knih. se 
zn. 71 D 94). Podle V. Řezníčka chová se druhá část díla v museu K. Dvora. 
PX Dar královédvorského děkana J. Pusche 31. V. 1828. 
Brodský, s. 129 
Psaltérium lat. Zaltarz siesta Dworu nad Labem in quo Hymnus in honorem M. Joh. 
Hus. 
 
X 3166 
SX XII B 2 
FX perg. 1417. ll. 218. 30 x 38 cm, s inic., vaz. mod. 
TX Guilelmus Peraldus. Summa virtutum. 
VX Explicit summa virtutum revmi in Christo patris d. Gwylhelmi, aepi Lugdunensis in 
Francia, s. theologie professoris et fratris ordinis predicatorum. A. d. 1417 scriptum in 
monasterio Rudnycensi s. Marie canonicorum regularium ordinis s. Augustini epi. 
Napřed rejstřík. 
PX O spis. J. Loserth v S B W Ak. 180, 1916. Z Březnických. 
Brodský, s. 130 
SX – XII B 2 

TX – (Peraldus, Guilelmus) Guilelmi Archiepiscopi [L]ugdun. Summa Virtutum. 

ff. 218, perg. 

PX – Scriptum in Monst. Rudnic. An. 1417. 

 
X 3167 
SX XII B 3 
FX perg. XV. ll. 250. 29 x 40 cm, s miniaturami, ozdob. vazba s kováním a sponami. 
TX Augustinus super Johannem. 
VX Exposicio b. Augustini epi super Johannem evangelistam. Incipit omelia prima ab 
eo, quod scriptum est: in principio erat verbum x ipse compellerer terminare 
sermonem. 
PX Na l. 1.: Monasterii Sacz(ka), na desce název, jak v čele, a st. sign. A I a C 1, 
předsázkou zlomek nenotovaného misálu st. XIII. Z Březnických. 
PX jen s iniciálami, hlazená kůže červená 
 
X 3168 
SX XII B 4 
FX perg. XV. ll. 196. 30 x 38 cm, s inic., st. vazba s kováním a sponami. 
TX 1-174'. Guilelmus Peraldus. Summa vitiorum. Dicturi de singulis viciis x tacere 
vero nunquam. Explicit summa viciorum revmi in Christo patris d. Gwylhelmi aepi 
Lugdunensis in Francia ... Scriptum vero sub a. d. 1417 in monasterio Rudnycensi b. 
Marie Virginis canonicorum regularium s. Augustini epi Aurelii doctoris eximii. Pod 
inkoustem rukou jinou: per manus Wenceslai de Nova Domo. 
TX 175-179'. Liber sancti Augustini de conflictu viciorum et virtutum. Apostolica vox 
clamat x narranti fidem prebeto. Explicit. 
TX 179'-180'. List o autorovi tohoto spisu. Sermo quosdam (sic.) Cuiusdam religiosi 
narracione nuper cognovi x fidem prebeto. 
TX 180'-193'. Liber Innocencii (III.) de vilitate condicionis humane. Domino patri 
carissimo x spiritus sanctus unus deus. Amen. 



TX 193'-196'. Rozjímání podobného rázu. Notandum, quod amatores mundi magnas 
tenebras paciuntur x ne coneris contra ictum fluvii (nedokončeno). 
PX Na předsázce: Iste liber est monasterii Rudnicensis, a st. sign. B XI, na desce 
obsah a ml. sign. F XVIII, W VIII. Z Březnických. 
Brodský, s. 130 
SX – XII B 4 

TX – (Peraldus, Guilelmus) Guilelmi Summa Vitiorum. 

ff. 196, perg. 

 
X 3169 
SX XII B 5 
FX perg. XIV. ll. 119. 30 x 40 cm, s inic. souč. vazba s kováním a sponami. 
TX 1-31. Aegidius Romanus in Canticum canticorum. Incipiunt continuaciones super 
librum canticorum, edite a fratre Egidio Romano, ord. b. Augustini fratrum 
heremitarum. Sonet vox tua in auribus meis x qui est benedictus in secula seculorum. 
Amen. 
TX 31-119. Gorra in epistolas canonicas. Mille sunt epistule x et regnat per omnia 
secula seculorum. 
PX Na l. 1: liber monasterii Rudnicensis, na desce st. sign. E VII, na přídeští obsah. Z 
Březnických. 
 
X 3170 
SX XII B 6 
FX perg. XIV. ll. 209. 31 x 39 cm, s inic., vazba s kováním a sponami. 
TX Výklad Genese a exodu. 
VX In principio creavit deus celum et terram etc. Incipit liber primus sacre scripture x 
nota sicut (cetera desunt). 
PX Na l. 4: Iste liber est monasterii s. Apolinaris in Saczka canonicorum regularium, 
na desce st. sign. K X, vzadu přivázán list Petra (z Uničova ?), kazatele konec mosta 
konventu a proboštovi žateckému Benešovi s prosbou o modlitby a zlomek instrukce 
visitační, modus visitandi, non dico inquirendi. Z Březnických. 
 
X 3171 
SX XII B 7 
FX perg. XIV/XV. ll. 135. 26 x 37 cm, 4 červ. l. n. č. ch., st. vaz. s kováním. 
TX Antifonář. 
PX Nedělní i sváteční. Začátek i konec vytržen, na předsázce souč. zlomek postily. S 
razítkem: Z Hankových. 
Brodský, s. 131 
X 3172 
SX XII B 8 (B 11) 
FX perg. XIV. ll. 278. 27 x 37.5 cm, s miniat., vaz. pův. s kováním a sponami. 
TX Augustinus super psalmos. 
VX In nomine domini amen. Incipit prologus Aurelii Augustini in librum psalmorum ... 
Omnis scriptura, divinitus inspirata x (de psalmo CX) de anima sua per (ostatek 
chybí). 
PX Na l. 275: iste liber est monasterii s. Apollinaris in Saczka canonicorum 
regularium, na desce st. sign. W XVII. Z Březnických. 
Brodský, s. 131 
 
X 3173 



SX XII B 9 
FX perg. XIV. ll. 338. 27 x 38 cm, s inic., vazba moderní. 
TX Výklad čtvera evangelií. 
VX Da michi intellectum et scrutabor legem tuam ... psalmo 118. Dyonisius de divinis 
nominibus x in quo est summa innocencia (ostatek chybí). 
PX 2. svaz. v ruk. 3290. Týž výklad u Truhláře II, 1870. 
Autorem je Guilhelmus de Nottingham (Little, Initia). B. 
Brodský, s. 132 
 
X 3174 
SX XII B 10 
FX perg. XIV. ll. 252. 28 x 37 cm, s iniciálkami, st. vazba s kováním a sponami. 
TX Jacobi de Voragine legenda aurea. 
VX Počátek legendy Jakubovy s iniciálou je vyříznut x (de dedicacione ecclesie) 
regnat per omnia sec. sec. Poslední 1. jest dodatek legendy o sv. Barboře, na jehož 
konci se praví: in martilogio tamen eius natalis annunciatur XVII kal. Januarii, jinou 
rukou k tomu Januari, Januari, in Christo sibi dilectissimo fratri Gunthero pater custos 
mandat. 
PX Na desce st. sign. I VI, vlepeny dva listy s epištolami Pavlovými st. XV. Z 
Březnických. 
Brodský, s. 133 
SX – XII B 10 

TX – Passionale. Pars aestivalis. 

XIV. st., ff. 252, perg. 

 
X 3175 
SX XII B 11 
FX perg. XIV. ll. 236. 24 x 35 cm, st. vazba s kováním a sponami. 
TX Alberti de Padua sermones de tempore et sanctis. 
VX 1'-7. Rejstřík. 
VX 7-242. Pustilla magistri Alberti Paduani, professoris sacre theologie ordinis fr. 
heremitarum, super evangelia dominicalia per circulum anni (obsah). Dominica prima 
post festum trinitatis. Homo quidam erat dives x oculus meus videt te. Rogemus ergo 
etc. Expliciunt sermones de sanctis Alberti Paduani. 
VX 242'-7. Dvé kázání na texty: Et egressus Jesus perambulabat Jericho, 
Sanctificam domum hanc, quam edificasti. 
PX Na přídeští obsah. Z Březnických. 
Brodský, s. 133 
 
X 3176 
SX XII B 12 (4 A 3) 
FX perg. XIII2 ll. 196. 24 x 36.5 cm, s inic., vaz. st. s kováním. 
TX Gloza ordinaria super parabolas Salomonis, Ecclesiastem, Cantica, librum 
sapiencie. 
PX Na desce štítek s názvem a ml. sign. D IIII, A XVII, uvnitř st. sign. G VIII, na l. 1: 
liber Rudnicensis monasterii. Další díly v ruk. XIV A 11 a XV D 1. Původu 
francouzského (Dvořák 45). Z Březnických. 
Brodský, s. 134 
 
X 3177 
SX XII B 13 



FX perg. XIV. ll. 407. 26 x 35 cm, s miniaturami. 
TX Secunda pars byblie ab Ysaia propheta usque finem. 
PX Na l. 407: monasterii Rudnicensis can. reg. b. Marie, na desce ml. sign. A XIII, C 
VIIII. O výzdobě a původu z pražského kláštera františkánského J. Květ, Italské vlivy 
na pozdně románskou knižní malbu v Čechách 1927. 
PX františkánská bible 

PX a Ilum. rkp. král. Rejčky (Pr. 1931), 3-4, 143, 235-237, 247. Ant. Frirdl: malíři král. 

Alžběty (Pr. 1930), 96. 
Brodský, s. 135 
 
X 3178 
SX XII B 14 
FX perg. pol. XIV. ll. 143. 26 x 36 cm, s inic., vaz. st. 
TX Rob. Holcot. Postilla super librum sapiencie. 
VX Incipit postilla a sollempnissimo magistro R- H- super librum sapiencie ord. fr. 
predicatorum Cantabrigie de Anglia. Dominus petra mea x (l. 137') ad regnum 
perpetuum, ad quod nos perducat ... Pak rejstřík. 
PX Na desce štítek s názvem, na přídeští na zlomku lat. souč. theol. výkladu: (iste 
liber) est donatus per d. Arnestum, archiepiscopum Pragensem, pro monasterio 
Saccensi. V první iniciále znaky. O výzdobě Dvořák 51. 
Brodský, s. 138 
 
X 3179 
SX XII B 15 
FX perg. XIV. ll. 199. 25 x 37 cm, s inic. st. vazba s kováním. 
TX 1-108'. Augustinus. Secunda pars super librum psalmorum (obsah). Dixit dominus 
domino meo x omnis spiritus laudet dominum. 
TX 109-199. Incipiunt Omelie b. Gregorii pape secundum Lucam (Mathaeum et 
Johannem). In illo tempore dixit d. Jesus discipulis suis: erunt signa in sole x nobis 
peccatoribus vitam eternam. Amen. 
TX 108'. Rejstřík. 
PX Na desce obsah a ml. sign. A VI, W XIX, na l. 1.: monasterii Saczka. Z 
Březnických. Stejně obě čísla předešlá. 
Brodský, s. 139 
 
X 3180 
SX XII B 16 
FX perg. 1409. ll. 333. 24.5 x 36 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním a sponou. 
TX Quadragesimale fr. Nicolai (de Straz), Augustinensis. 
VX Cum ieiunatis, nolite fieri sicut yppocrite tristes Mt. VI. et in evangelio hodierno. 
Queritur, cur a dulcissimo d. n. J. Christo ieiunium sit nobis institutum x cuius pacis 
non est finis. Iste liber est finitus sub a. d. 1409 ante Judica. 
PX Na l. 1.: epistola egregii lectoris fr. N. de S. ord. fr. herem. ord. s. Augustini ad 
Johannem de Myza, canonicum eccl. Prag. et rectorem eccl. parroch. s. Galli Maioris 
civitatis Pragensis a. d. 1394, jeho příbuznému, jejž slaví jako známého pražského 
kazatele. Předsázkou dva souč. listy antifonáře, vzadu zlomky, popsané účty o 
desátku. Na l. 330: iste liber est monasterii s. Apollinaris in Saczka can. regul., na 
desce nápis, jak v čele, a ml. sign. K XVII. a souč. E III. Z Březnických. 
Brodský, s. 140 
 



X 3181 
SX XII B 17 
FX perg. ok. 1400, ll. 241. 25 x 36 cm, s inic., st. vaz. s kováním a sponami. 
TX Plzeňský misál Martina Mertlíka. 
PX Na l. 1.: A. d. 1403 feria sexta die concepcionis Marie virginis hora vesperarum 
obiit honorabilis pater d. Martinus dictus Mertlik, qui has sacras vestes et clenodia 
legavit pro altario ss. Felicis et Aucti martirum in eclessia s. Bartholomei in Nowa 
Plzna. Item primo missale hoc, quod manibus propriis scripsit ... Z Plzeňských. 
Brodský, s. 141 
SX – XII B 17 

TX – Missale flavum minus. 

saec. XV., ff. 243, perg. 

 
X 3182 
SX XII B 18 
FX ok. 1783. ll. 24. 24 x 38 cm, váz. 
TX F. J. Opiz. Kann man ein Christ und zugleich intolerant seyn? 
PX Srv. E. Kraus ve VUS 1909, 84. 
SX – XII B 18 

TX – (Opiz): Kann man ein Christ und zugleich intolerant sein? Beantwortet von einem Liebhaber der Wahrheit. 

ff. 24 

 
SX XII B 19 
FX XV perg. 
TX Hieronymus, Sanctus: Epistole beati J. 
PX Dar Otakara Kruliše-Randy 23. XII. 1952 
XII B 19 

Hieronymus, Sanctus : Incipiunt capitula epistolarum beati Jeronimi. 

  I.1a-1b Capitula  

  II.1b-182b Epistole Sancti Jeronimi. 

  III.182b Epistola beati Augustini ad Cornelium presbyterum. 

XV; ff.182;  

XII B 19 
 

XIV med., Itálie, perg., 182 + I ff. 38 x 24 cm, vazba dobová. 

 

Pergamen jihoevropského typu, s jednou stranou lépe zpracovanou. Skladba: I (f. 2) 
+ 18. V (f. 182) + 1 (f. I). Reklamanty na koncích složek. Písmenné kustody 
majuskulami na začátcích složek vpravo dole (dochována od f. 13r písmena B-S, 
písmeno P omylem až na f. 144r), pocházející přibližně ze stejné doby jako starší 
foliace nebo z doby ještě o něco mladší. Na spodním okraji f. 105r, 106r, 107r, 113r, 
146r, 147r vpravo zbytky označení pořadí listů ve složce sestávající z písmene 
abecedy a arabské číslice (zřejmě 1-5), obvykle poškozené oříznutím, minimální 
zbytky stejného označení asi i na dalších listech, někdy označen křížkem i první list 
druhé poloviny složky. Foliace nejspíše 15. století vpravo nahoře vynechává f. 169, 
moderní foliace tužkou vpravo dole (která byla použita pro popis) tuto chybu 
opravuje. Foliace byla v době svého zapsání doplněna i do rejstříku na f. 1ra-1vb. 
Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 25,5 x 16 cm, 50 řádek v jednom sloupci. 
Prázdná folia: 2v. Folio 3 z větší části odříznuto. Odříznut i spodní okraj f. 22, 45, 51, 
64. 



Písmo: A ff. 1-182r pečlivá gothica 14. století jihoevropského typu, v textu byl obvykle vynechán prostor pro 

doplnění dalšího textu (alespoň zčásti alfabetou), které však většinou nebylo provedeno. B f. 182v gothica 

obdobného charakteru, o málo mladší. Nečetné méně pečlivé marginální přípisky, z nichž většina (jak v textu, 

tak v rejstříku) pochází od jedné ruky 15. století, a obvykle představuje obsahové poznámky nebo doplnění 

rubrik (zčásti i kritického obsahu, na f. 58 jde o údaj, podle něhož je autorem textu spíše Augustin než Jeroným). 

Výjimku představuje rozsáhlý přípisek na f. 65v, který se zabývá označením Maří Magdalény jako nevěstky 

s citáty z překladu Origena, z textu Řehoře Velikého a Jeronýma. Výzdoba: rubrikace, iluminátorská výzdoba na 

f. 3r byla vyříznuta. Vazba: dřevěné desky potažené hnědou kůží, zdobenou tlačenými ornamenty a kolky s 

rostlinnými motivy. Na přední desce dochována dvě rohová kování, na zadní všechna čtyři rohová i středové. Na 

rohových kováních text „Ave Maria gracia plena“. Uzavírání na čtyři řemínky, z nichž jsou dochovány zbytky, u 

řemínku přes horní ořízku dochována na zadní desce spona, stejně jako u obou přes boční stranu. 

Na zadní desce štítek s titulem rukou 14. století Epistole sancti Ieronimi (poslední slovo vyškrabané), na který 

bylo později připsáno několik dalších slov, dnes rovněž nečitelných. Na předním přídeští signatura knihovny O. 

Kruliše-Randy 8 A 3 a další signatura (?) 779.  

Na f. 1r současná signatura KNM XII B 19, na f. 182v přírůstkové číslo KNM 9717/52. Do KNM se rukopis 

dostal 23. 12. 1952 jako dar O. Kruliše-Randy. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy, s. 21, Rukopisné fondy, č. 24, s. 121, C. Weidmann: Die handschriftliche 

Überlieferung, s. 246. 

 

1ra-1vb: Registrum epistolarum 

Incipiunt capitula epistolarum beati Ieronimi, que in hoc volumine continentur, et primo: Simbolum fidei a 

beato Ieronimo compositum et sancto pape Damaso ab eodem missum. Carta 1. ... x ... Epistola Ieronimi 

adversus eundem Rufinum presbiterum Acquilensem et finis est. 177. Expliciunt capitula. 

Rejstřík rukopisu. Později doplněna čísla stran a marginální poznámky upřesňující obsah či umístění několika 

listů. 

 

1vb-2rb: Pelagius: Libellus fidei  

Incipit simbolum fidei a beato Ieronimo compositum et ab eodem sancto pape Damaso missum. Credimus 

in deum patrem omnipotentem cunctorum visibilium et invisibilium conditorem ... x ... vel eciam non catholicum 

comprobabit. Explicit simbolum fidei. 

PL 45, col. 1716-1718. 

 

3ra-3rb: Damasus papa: Epistola IX ad Hieronimum Stridonensem 

/// habere dixisti exceptis hiis quas aliquando in heremo dictaveras ... x ... non illi cui voluit sed cui noluit 

deceptus errore benedixit. 

PL 13, col. 372-373, PL 22, col. 451-452 (ep. XXXV), text není dochován v úplnosti.  

 

3rb-5va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXXVI ad Damasum papam 

Epistola Ieronimi ad papam Damasum de propositis sibi ab eo quescionibus. Beatissime pape Damaso 

Jeronimus. Postquam epistolam tue sanctitatis accepi, confestim ac cito notario ut exciperet imperavi ... x ... 

penitus fuisse descriptum quia cum subintraverit plenitudo gencium, tunc omnis Israel salvus fiet. 

PL 22, col. 452-461, část textu na f. 3v vzhledem k neúplnému dochování listu schází. 

 

5va-11va: Hieronimus Stridonensis: Interpretatio homiliarum duarum Origenis in Canticum canticorum 

Item ad papam Damasum in exposicione Origenis super cantica. Beatissimo pape Damaso Ieronimus. 

Origenes cum in ceteris libris omnes vicerit, in Cantico canticorum ipse se vicet ... (f. 5va) Incipit omelia prima 

Origenis super Cantica translata a beato Ieronimo de greco in latinum. Quanto didicimus per Moysen 

quedam esse non solum sancta sed eciam sancta sanctorum ... (f. 8rb) Incipit omelia secunda. Ab eo loco in quo 

scriptum est Nardus ... usque ad eum locum in quo ait: Quia vox tua suavis et forma tua etc. Omnes anime 

motiones universitatis conditor deus creavit ad bonum sed pro usu nostro fit sepe ut res que bone sunt per 

naturam ... x ... ut digni efficiamur sponsi sermone sapiencia Ihesu Christi cui est gloria in perpetuum et 

imperium in secula seculorum, amen.  

PL 23, col. 1117-1144. Text v rukopise rozdělen rubrikami na tři jednotky, úvod a překlad dvou homilií. 

 

11va: Damasus papa: Epistola VIII ad Hieronimum Stridonensem 

Epistola Damasi pape ad Ieronimum de Osanna. Dilectissimo filio Yeronimo Damasus episcopus in domino 

salutem. Commentaria cum legerem greco latinoque sermone in evangeliorum interpretacione ... x ... et de multis 

tibi cure nostre in Christo Ihesu gracias referant. 

PL 13, col. 371, PL 22, col. 375 (ep. XIX). 



 

11vb-12va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XX ad Damasum papam 

Hic incipit responsio eiusdem beati Ieronimi presbiteri ad eundem Damasum papam. Multi super hoc 

sermone diversa finxerunt e quibus noster Hilarius in commentariis Mathei ita posuit ... x ... aurem accomodare 

sermone quem de alia lingva fiet aut alibi falsam ferre sentenciam. 

PL 22, col. 375-379. 

 

12va-13ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XV ad Damasum papam 

Item ad Damasum papam de novo nomine trium hyspotaseon. Quoniam vetus oriens inter se populorum 

furore collissus in discissam domini tunicam ... x ... ut auctoritate corionis vestre fulti tres hypostasis cum 

antiquo sensu predicent. 

PL 22, col. 355-358. 

 

13ra-13rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XVI ad Damasum papam 

Item ad papam Damasum cui apud Syriam in fide communicare debeat. Importuna in evangelio mulier 

tandem meruit audiri ut clauso cum servis hostio media licet nocte ... x ... debeam communicare significes noli 

despicere animam pro qua Christus mortuus est. 

PL 22, col. 358-359. 

 

13rb-17ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XVIII ad Damasum papam 

Pars quidam cuiusdam scripti beati Ieronimi de seraphim et calculo accepto de altari in Ysaia. Et factum 

est in anno, quo mortuus est rex Ozias ... (f. 13va) Antequam de visione dicamus, pertractandum videtur quis sit 

Ozias, quot annis regnaverit ... x ... nonnullas epistolas scribit et vitiose silvam legitur pro silea cum silvanum in 

apostolorum actibus non legamus. 

PL 22, col. 361-376. Text v rukopise rubrikami rozdělen na dvě části, toto rozdělení je za slovy „auribus tantum 

studeamus et lingva“ (col. 372). 

 

17ra-17rb Augustinus: Epistola LXVII ad Hieronimum Stridonensem 

Item epistola beati Augustini ad beatum Ieronimum presbiterum. Domino karissimo et desideratissimo et 

honorando in Christo fratri et conpresbitero Ieronimo Augustinus in domino salutem. Audivi pervenisse in 

manus tuas litteras meas sed quod adhuc rescripta non merui, nequaquam imputaverim dileccioni tue ... x ... in 

omni sancto desiderio domine karissime et desideratissime et honorande in Christo frater. 

PL 22, col. 829-830 (ep. CI), PL 33, col. 236-237. 

 

17rb-17va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CII ad Augustinum 

Item epistola beati Ieronimi ad Augustinum. Domino vere sancto et beatissimo pape Augustino Hieronimus in 

domino salutem. In ipso profeccionis articulo sancti filii nostri Asterii Ypodiaconi necessarii mihi beatitudinis 

tue ... x ... tuum esse, quod in altero forte reprenderem. Frater Communis te simpliciter salutat. 

PL 22, col. 830-831, PL 33, col. 237-238 (ep. LXVIII). 

 

17va-17vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CIII ad Augustinum 

Item epistola Ieronimi ad Augustinum episcopum. Domino vere sancto et beatissimo pape Augustino 

Hieronimus in Christo salutem. Anno preterito per fratrem nostrum Asterium Ippodiaconum dignationi tue 

epistolam misseram promptum reddens ... x ... incolumem te et memorem mei Christus dominus noster tueatur 

omnipotens, domine vere sancte et suscipiende papa. 

PL 22, col. 831-832, PL 33, col. 153-154 (ep. XXXIX). 

 

17vb: Augustinus: Epistola LXXIV ad Praesidium 

Item epistola Augustini ad Presidium. Domino beatissimo et merito venerando fratri et consacerdoti Presidio 

Augustinus in domino salutem. Sicut presens rogavi sinceritatem tuam nunc quoque commoneo, ut litteras meas 

sancto fratri et conpresbitero nostro Hieronimo ... x ... fraterna dileccione mitte sermonem, quo correctus petam, 

ut ignoscat si meam culpam ipse cognovero. 

PL 22, col. 915-916 (ep. CXI), PL 33, col. 250-251. 

 

17vb-19rb: Augustinus: Epistola LXXIII ad Hieronimum Stridonensem 

Epistola Augustini ad Ieronimum. Domino venerando et desideratissimo fratri et compresbitero Hieronimo 

Augustinus in domino salutem. Quamvis existimem antequam istas sumeres venisse in manus tuas litteras meas, 

quas per dei servum filium nostrum Cyprianum diaconum misi ... x ... letum erit et multo maius ex inimiciciis 

tallibus ad pristinam concordiam revertisse. 

PL 22, col. 909-915 (ep. CX), PL 33, col. 245-250. 



 

19rb-20ra Augustinus: Epistola XXVIII ad Hieronimum Stridonensem 

Item epistola Augustini ad Ieronimum. Domino dilectissimo et cultu sincerissimo caritatis obsequendo atque 

amplectendo fratri et conpresbitero Ieronimo Augustinus. Numquid eque quisquam tam facile cuilibet innotuit, 

quam mihi tuorum in domino studiorum quieta leticia ... x ... recte fortasse reprehendero rursus mihi blandiar, et 

meticulosam mihi videar in me potius quam iustam tullisse sentenciam. 

PL 22, col. 565-568 (ep. LVI), PL 33, col. 111-114. 

 

20ra-20vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CV ad Augustinum 

Epistola Ieronimi ad Augustinum. Domino vere sancto et beatissimo pape Augustino Ieronimus in Christo 

salutem. Crebras ad me epistolas dirigis et sepe compellis, ut respondeam cuidam epistole tue, cuius ad me ut 

ante iam scripsi ... x ... et hoc a me rogatus observa, ut quitquid mihi scripseris a me primum facias pervenire. 

PL 22, col. 834-837, PL 33, col. 243-245 (ep. LXXII). 

 

20vb-21vb: Augustinus: Epistola XL ad Hieronimum Stridonensem 

Item epistola Augustini ad Ieronimum. Domino dilectissimo et cultu sincerissimo caritatis observando atque 

amplectendo fratri et conpresbitero Ieronimo Augustinus. Habeo graciam, quod pro subscripta salutacione mihi 

plenam epistolam reddidisti, sed breviorem multum quam ex te vellem sumere ... x ... benignitati tue, cuius in 

nostris regionibus existimationi bonum coram deo testimonium perhibemus. 

PL 22, col. 647-651 (ep. LXVII), PL 33, col. 154-158. 

 

21vb-22rb: Augustinus: Epistola LXXI ad Hieronimum Stridonensem 

Item epistola Augustini ad Ieronimum. Domino venerabili et desiderabili sancto fratri et conpresbitero 

Hieronimo Augustinus in domino salutem. Ex quo cepi ad te scribere aut tua scripta desiderare mei quam mihi 

melior occurrit occaxio ... x ... sed obsecro te per dominum, ne te pigeat ad omnia respondere, et prestare mihi 

quomodo (?) potueris presenciam tuam. 

PL 22, col. 832-834 (ep. CIV), PL 33, col. 241-244. 

 

22rb-26ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXII ad Augustinum 

Epistola Ieronimi ad Augustinum. Domino vere sancto et beatissimo pape Augustino Ieronimus salutem in 

Christo. Tres simul epistolas ymo libellos per dyaconum Cyprianum tue dignacionis accepi, diversas, ut tu 

nominas, quesciones ... x ... michi sufficit cum auditore et lectore pauperculo in angulo monasterii sursurare. 

PL 22, col. 916-931, PL 33, col. 251-264 (ep. LXXV). 

 

26ra-26rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXVI ad Marcellinum et Anapsychiam 

Item Ieronimus ad Marcellinum (opraveno z Marcellam) et Anapsichiam (jinou rukou doplněno de creatore 

et statu anime). Dominis vere sanctis atque omni officiorum caritate venerandis filiis Marcelino et Anappsychie 

Ieronimus in Christo salutem. Tandem ex Affrica vestras litteras unanimitatis accepi et non penitet inpudencie, 

qua tacentibus vobis epistolas meas ... x ... incolumes vos et prolixa etate florentes Christus deus noster tueatur 

omnipotens, domini vere sancti. 

PL 22, col. 1085-1087, PL 33, col. 718-719 (ep. CLXV).  

 

26rb-26va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXV ad Augustinum 

Epistola Ieronimi ad Augustinum. Domino vere sancto et beatissimo pape Augustino Ieronimus in Christo 

salutem. Cum a sancto fratre nostro solicite quererem, quid ageres, sospitem te letus audivi, rursum cum litteras 

tuas non dico sperarem ... x ... accusantem reprehendere non respondentem. In scripturarum si placet campo sine 

nostro invicem dolore ludamus. 

PL 22, col. 935, PL 33, col. 275 (ep. LXXXI). 

 

26va-31ra: Augustinus: Epistola LXXXII ad Hieronimum Stridonensem 

Epistola Augustini ad Ieronimum. Domino dilectissimo et in Christo visceribus honorando sancto fratri et 

conpresbitero Ieronimo Augustinus in domino salutem. Iam pridem caritati tue prolixam epistolam misi 

respondens illi tue, quam per sanctum filium tuum Asterium nunc iam nunc solum fratrem ... x ... illa enim 

caritas quam tecum habere vellem, profecto maior est sed melius minor hec, quam nulla est. 

PL 22, col. 935-953 (ep. CXVI), PL 33, col. 275-291. 

 

31ra-34va: Augustinus: Epistola CLXVI ad Hieronimum Stridonensem sive Liber de origine animae 

hominis 



Item epistola Augustini ad Ieronimum de origine anime. Deum nostrum, qui nos vocavit in suum regnum et 

gloriam et rogavi et rogo, ut hoc quod a te scribo, sancte frater Ieronime, consulens te de hiis que nescio ... x ... 

credit, nisi per graciam nominis Christi, quam in suis sacramentis commendavit, posse liberari. 

PL 22, col. 1124-1138 (ep. CXXXI), PL 33, col. 720-733.  

 

34va-37ra: Augustinus: Epistola CLXVII ad Hieronimum Stridonensem sive Liber de sententia Iacobi 

Item epistola Augustini ad Ieronimum de eo quod scriptum est qui totam legem servaverit offendat autem 

in uno factus est omnium reus. Quod ad te scripsi, honorande mi in Christo frater Ieronime, querens de anima 

humana, si nascentibus singulis nove singule hucusque fiunt ... x ... alio modo exponi melius posse novit dileccio 

tua, per dominum obsecro, ut id nobiscum communicare digneris. 

PL 22, col. 1138-1147 (ep. CXXXII), PL 33, col. 733-741.  

 

37ra-37rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXXIV ad Augustinum 

Item epistola beati Ieronimi presbiteri ad Augustinum. Domino vere sancto ac omni affeccione mihi 

venerabili pape Augustino Ieronimus in Christo salutem. Virum venerabilem et fratrem meum, filium 

dignacionis tue Orosium presbiterum, et sui merito et te iubente suscipit ... x ... distincta est, pleraque enim 

prioris laboris fraude cuiusdam amisimus. 

PL 22, col. 1161-1162, PL 33, col. 752-753 (ep. CLXXII). 

 

37rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXLI ad Augustinum 

Item epistola Ieronimi ad Augustinum. Domino vere ac beatissimo pape Augustino Ieronimus. Omni quidem 

tempore beatitudinem tuam in eo, quo decet veneratus sum, et habitantem in te dilexi dominum salvatorem ... x 

... clemencia tueatur domine venerande et beatissime papa.  

PL 22, col. 1179-1180, PL 33, col. 891 (ep. CXCV).  

 

37rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXLII ad Augustinum 

Multi utroque claudicant pede et ne fractis quidem cervicibus inclinantur habentes affectum erroris ... x ... 

Egiptum desiderat ut moriatur in Tampnos et ibi servitute pereat sempiterna. 

PL 22, col. 1180-1181, PL 33, col. 472 (ep. CXXIII). Text není od předchozího dopisu nijak oddělen. 

 

37rb-37vb Hieronimus Stridonensis: Epistola CXLIII ad Alypium et Augustinum 

Incipit epistola Ieronimi ad Alipium et Augustinum episcopos. (37va) Dominis vere sanctis atque omni 

affeccione ac iure venerandis Alipio et Augustino episcopis Ieronimus in Christo salutem. Sanctus Innocencius 

presbiter, qui huius sermonis est portitor anno preterito quasi nequaquam Affricam reversurus ... x ... memores 

mei Christi domini nostri tueatur clemencia, domini vere sancti atque omnium affeccione venerabiles patres. 

PL 22, col. 1181-1182, PL 33, col. 928-929 (ep. CCII). 

 

37vb-40ra: Epiphanius: Epistola (LI) ad Joannem episcopum Jerosolymorum a Hieronimo latine reddita 

Incipit epistola beati Epiphanii solamine Cipri episcopi Johanni Constantinopolitano episcopo translata a 

beato Ieronimo de greco in latinum. Domino dilectissimo fratri Johanni episcopo Epiphanius. Oportebat nos 

dilectissime clericatus honore non abuti in superbiam, sed custodia mandatorum dei et observacione 

diligentissima ... x ... et docet, ne forte aliquos de populo tibi credito ad perversitatem sui inducat erroris. 

PL 22, col. 517-527. 

 

40ra-42ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XIV ad Heliodorum monachum 

Epistola Ieronimi ad Heliodorum episcopum exhortatoria. Quanto amore et studio contenderim, ut pariter in 

heremo moraremur, conscium mutue caritatis pectus agnoscit ... x ... ut hec tibi frater dicerem, tua me compulit 

dileccio et ut interesse contingat, qui nunc labor durus est. 

PL 22, col. 347-355. 

 

42ra-44vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LVII ad Pammachium 

Item ad Pammachium de optimo genere interpretandi. Paulus apostolus presente Aggrippa rege de 

criminibus responsurus, quo posset intelligere qui auditurus erat, securus de cause victoria statim in principio 

gratulatur, dicens ... x ... si adversarii sciverint commentarios potius scripturarum, quam Demosthenis et Tulii 

Philippicas scribere. 

PL 22, col. 568-579. 

 

44vb-48ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola LII ad Nepotianum de vita clericorum et monachorum 



Item ad Nepotianum presbiterum de vita monachorum et presbiterorum. Petis a me Nepotiane karissime 

literis transmarinis et crebro petis, ut brevi volumine digeram precepta vivendi ... x ... nomen de mea scriptura 

designatum est, qui mihi irasci voluerit ipse de se quod tallis sit, confitetur. 

PL 22, col. 527-540. 

 

48ra-49ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola LV ad Amandum 

Item ad Amandum presbiterum de diversis quescionibus. Brevis epistola longas explanare quesciones non 

valet et artum concludens, stringere verbis, quod sensibus dilactatum est ... x ... sed vulneris cum crudelitate 

clementi non parcit medicus, ut parcat, servit ut misereatur. 

PL 22, col. 560-564. Text v rukopise je oproti vydání v PL kratší, závěr schází. 

 

49ra-49rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXII ad Tranquillinum 

Item ad Tranquilinum quomodo Origenem legere debeat. Maiora spiritus vincula esse quam corporum, si 

olim ambigebas, nunc probavimus dum et mihi sanctitas tua haberet animo ... x ... quam doctam blasfemiam 

elligam. Sanctus frater Tacianus dyaconus impendio te salutat. 

PL 22, col. 606. 

 

49rb-49va: Pammachius et Oceanus: Epistola (LXXXIII) ad Hieronimum Stridonensem 

Epistola Pammachii et Oceani ad Ieronimum (mladší rukou marginálně dopsáno de Origene). Sanctus aliquis 

ex fratribus scedulas ad nos cuiusdam detulit, que Origenis volumen, quod peri achon scribitur an latinum 

sermone conversum tenerent ... x ... purga go suspicciones hominum et convince criminantem ne si 

dissimulaveris, consentire videaris. 

PL 22, col. 743. 

 

49va-51vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXXIV ad Pammachium et Oceanum 

Epistola Ieronimi Pammachio et Oceano. Sedule quas misistis, honorifica me affectere contumelia, sic 

ingenium predicantes, ut fidei tollerent veritatem ... x ... sed evertentis, et eadem ad verbum exprimere 

nequaquam eius, qui servare vellit elloquii venustatem. 

PL 22, col. 744-752. 

 

51vb-54va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXIV ad Avitum 

Epistola Ieronimi ad Anitum de erroribus Origenis in libris periarchon. Ante annos ciciter X sanctus vir 

Pamachius ad me cuiusdam scedulas misit, que Origenis Periarchon interpretata volumina continerent ... x ... 

legat prius hunc librum et antequam ingrediatur viam que sibi cavenda sint, noverit. 

PL 22, col. 1059-1072. 

 

54va-55va: Hieronimus Stridonensis (?): Epistola XLII app. ad Oceanum 

Epistola Ieronimi ad Oceanum de vita clericorum. Sofronius Eusebius Ieronimus Oceano suo salutem. 

Deprecatus es, ut tibi breviter exponerem, qualiter clerici debeant vectitare, hinc me plerique maledictis emuli 

prestollantur ... x ... boni testamenti fundamenta componere, ut bonorum operum testificacio, casto confirmetur 

affectu.  

PL 30, col. 288-292. 

 

55va-58rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXIX ad Oceanum 

Epistola Ieronimi ad Oceanum de unius uxoris viro. Nunquam fili Oceane fore putabam, ut indulgentia 

principis calumpniam substineret reorum et de carceribus euntes (opraveno na exeuntes) post sordes et vestigia 

cathenarum dolerent ... x ... ab eis omnia, que post baptismum precepta sunt, requiramus, pretereunt quod non 

licet et obiiciunt quod concessum est. 

PL 22, col. 653-664. 

 

58rb-58vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXLVI ad Evangelium 

Item Jeronimus ad Evangelium presbyterum qualiter presbiter et dyaconus differant. (58va) Legimus in 

Ysaia: fatuus fatua loquatur (Is XXXII,6). Audio quemdam in tantam erripuisse vecordiam, ut dyaconos, 

presbiteris et episcopis anteferet... x ... quod Aaron et filii eius atque levite in templo fuerint. Hoc sibi episcopi et 

presbiteri et dyaconi vendicent in ecclesia. 

PL 22, col. 1192-1195. 

 

58vb-60ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXIII ad Evangelium  



Epistola Jeronimi ad Evangelium de Melchisedech presbitero. Mixisti mihi volumen  τ (?) 

et nescio utrum de titulo nomen subtraxeris an illi qui scripsit ut periculum fugeret disputandi autorem noluerit 

confiteri ... x ... studia obmissa repetivi ut quod exercitacioni lingve profuit, nocuerit corporis valitudini. 

PL 22, col. 676-681. 

 

60ra-62ra: Epistola Paulae et Eustochii ad Marcellam 

Epistola Pauli et Eustachii et Marcelini ac eorundem exhortatoria de sanctis locis. Mensuram caritas non 

habet sed impatientia nescit modum et desiderium non substinet. Unde et nos oblite virium nostrarum et quid 

non possumus ... x ... et vulnerate iaculo salvatoris in commune dicemus inveni quem quesivit anima mea timebo 

eum et non dimittam illum (Ct III,4). 

PL 22, col. 483-492. 

 

62ra-62va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XVII ad Marcum presbyterum 

Epistola Ieronimi ad Marchum presbiterum. Decreveram quidem utendum mihi psalmiste voce dicentis: cum 

consisteret adversum me peccator, obmutui et humiliatus sum ... x ... testes habeo aures tuas et beati fratris 

Cenobii quem tecum omnes, qui hic sumus, plurimum salutamus.  

PL 22, col. 359-361. 

 

62va-63vb: Hieronimus Stridonensis (?): Epistola XVII app. seu explanatio fidei ad Cyrillum 

Simbolum de fide. Credimus in unum deum patrem omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium 

creatorem et unum dominum nostrum Ihesum Christum filium eius, natum de substancia dei patris ... x ... et 

spem vite eternitatis adepti sunt et regnum hereditacione non ambigua sunt sortiti. 

PL 30, col. 176-181. 

 

63vb-64ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXLV ad Exuperantium 

Epistola Ieronimi ad Exuperantium. Inter omnia, que mihi sancti fratris Quintiliani amicicie prestiterunt hoc 

vel maximum est, quod te mihi ignotum corpore mente sociavit ... x ... ad nos cito faciat navigare, pulsavit 

amiciciarum fides si aperueris, nos crebro habebis hospites. 

PL 22, col. 1191-1192. 

 

64ra-66ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXII ad Rusticum 

Epistola Ieronimi ad Rusticum de penitencia. Quod ignotus ad ignotum audeo scribere sancte ancille Christi 

Hedibie et filie mee, coniugis tue, Artemie, ymmo sororis ex coniuge atque conserve fecit deprecacio ... x ... ut 

possis dicere cum propheta: Erravi sicut ovis perdita querere servum tuum quoniam mandata tua non sum 

oblitus. 

PL 22, col. 1038-1046. 

 

66ra-66rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLVII ad Desiderium 

Epistola Ieronimi ad Desiderium. Lecto sermone dignationis tue, quem mihi non opinanti tua benivolentia 

tribuit, gavisus quidem sum testimonio honesti et eloquentissimi viri ... x ... cum a supradictis sumpseris quitquid 

de iudice (?) minus habueris, paulatim scribi faciam, si volueris. 

PL 22, col. 492-493. 

 

66rb-67vb: Hieronimus Stridonensis (?): Epistola VIII app. 

Sermo beati Jeronimi de tribus virtutibus, scilicet fortitudine, sapiencia et prudencia. Tres quodammodo 

virtutes dei assumens propheta fortitudinem, sapienciam atque prudenciam unicuique earum propria opera 

distribuit ... x ... possumus ascendere ad sapienciam et virtutem dei, Ihesum Christum, cui est gloria et virtus et 

imperium in secula seculorum, amen. 

PL 30, col. 116-122. 

 

67vb-69va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXIX ad Dardanum 

Epistola Jeronimi ad Dardanum de terra repromissionis. Queris, Dardane, christianorum nobilissime, 

nobilium christianissime que sit terra repromissionis, quam Iudei redeuntes ex Egipto possederunt cum a 

maioribus eorum iam fuerit ante posessa ... x ... aut in complecto elloquio respondendum, quorum alterum 

pudoris, alterum caritatis est. 

PL 22, col. 1099-1107. 

 

69va-70va: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXI ad Lucinium 



Epistola Ieronimi ad Lucinum Heticum. Non opinanti mihi subito littere tue reddite sunt, que quanto 

insperate, tanto gaudiorum plene quiescentem animam suscitarunt, ut statim amore complecterer ... x ...  terrarum 

longitudo non separet et absentem Lucinum nostrum semper presentem litterarum vicissitudine sentiamus. 

PL 22, col. 668-672. 

 

70va-74vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLVIII seu Liber apologeticus ad Pammachium 

Item Apologeticum beati Ieronimi ad Pammachium. Quod ad te hucusque non scipsi causa fuit silentium 

tuum, verebar enim ne si tacenti scriberem, molestum me magis quam officiosum putares ... x ... miserie deliciis 

et delicie miseriis commutantur, in nostro arbitrio est, vel Lazarum sequi, vel divitem. 

PL 22, col. 493-511. 

 

74vb-81va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXII ad Eustochium 

Item epistola Ieronimi presbiteri ad Eustochium de virginitate servanda. Audi filia et vide et inclina aurem 

tuam ... rex decorem tuum (Px XLIV,11). In XLIIIIor Psalmo deus animam alloquitur humanam ut secundum 

exemplum Abrae exiens de terra sua et de cognacione sua relinquat Caldeos ... x ... ac mente munita clamabis et 

dices: Aque multe non potuerunt extinguere caritatem et flumina non cooperient eam (Ct VIII,7). 

PL 22, col. 394-425. 

 

81va-85vb: Hieronimus Stridonensis: De perpetua virginitate b. virginis Mariae adversus Helvidium liber 

unus 

Item adversis Helidium de perpetua virginitate sancte Marie domine nostre. Nuper rogatus a fratribus 

adversus libellum cuiusdam Ellvidii responderem, facere distulli non quo difficille fuerit hominem rusticanum et 

vix quoque primis litteris imbutum ... x ... cum quo Marie detraxisti ore me laceres et caninam facundiam servus 

domini pariter experiatur et mater. Explicit epistola contra Helindum. 

PL 23, col. 183-206. 

 

85vb-111va: Hieronimus Stridonensis: Adversus Jovinianum libri duo 

Incipit primus (sic) beati Ieronimi contra Iovinianum. Pauci admodum dies sunt quod sancti ex urbe Romana 

fratres cuiusdam Ioviniani mihi commentariolos transmisserunt, rogantes, ut eorum ineptiis responderem et 

Epycurum christianorum evangelico atque apostolico rigore contererem ... x ... et sub Numa Pompilio facilius 

maiores tui Pitagore continenciam, quam sub consulibus Epicuri luxuriam susceperunt. Et hec de Ioviniano. 

PL 23, col. 211-338. 

 

111va-113ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXVII ad matrem et filiam in Gallia commorantes 

Epistola ad matrem et filiam in Galia commorantes. Retullit mihi quidam frater e Gallia se habere sororem 

virginem matremque viduam, que in eadem urbe divisis habitarent cellulis ... Explicit prephatio. (111vb) 

Primum vos scire cupio, soror et filia, me non idcirco scribere quia aliquid de vobis sinistrum suspicem sed ne 

ceteri suspicentur vestram exorare ... x ... volubilitas sermonum obrueret, quod idcirco dixi, ut qui non ignoscit 

ingenio, ignoscat vel tempori. 

PL 22, col. 953-960. 

 

113ra-114va: Hieronimus Stridonensis: Epistola LVIII ad Paulinum 

Ad Paulinum presbiterum de institucione clericorum vel monachorum. Bonus homo de bono thesauro 

cordis profert ea que bona sunt, ex fructibus eorum arbor (que bona sunt podtečkováno) cognoscitur (Lc VI,44). 

Mentiris nos virtutibus tuis et parvos magnus extollis, ultimamque partem convivii occupas ... x ... sanctam 

conservam tuam et tecum in domino militantem perte salutari volo. Explicit ad Paulinum presbiterum. 

PL 22, col. 579-586. 

 

114va-115rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXI ad Vigilantium 

Incipit epistola adversus Vigilantium. Iustum quidem fuerat nequaquam tibi litteris satisfacere, qui tuis auribus 

non credidisti, neque enim sedule potes acquiescere, qui vivo sermoni non accomodasti fidem ... x ... unde agas 

penitenciam, stolidissimum sit. Tribuat tibi Christus ut audias et taceas, ut intelligas et sic loquaris. 

PL 22, col. 602-606. 

 

115rb-115vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CIX ad Riparium 

Ad Riparium presbiterum de vigiliancia. Acceptis primum litteris tuis, non respondere superbie est, 

respondere temeritatis, de hiis enim rebus interrogas qui et proferre et audire sacrilegium est ... x ... iam securis 

ad radices arborum ponita est, omnis arbor que non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur (Mt 

III,10). 

PL 22, col. 906-909. 



 

115vb-118ra: Hieronimus Stridonensis: Contra Vigilantium liber unus 

Item adversus Vigilantium. Multa in orbe monstra generata sunt, Centauros et Sirenas, ululas et onocrotalos in 

Ysaia legimus, Iob Leviathan et Bethinoth mistico sermone describit ... x ... et sociis illius ymo discipulis vel 

magistris, qui nisi tumentes uteros viderint feminarum maritos earum Christo misterio arbitrantur indignos. 

PL 23, col. 339-352. 

 

118ra-118vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXX ad magnum oratorem urbis Romae 

Epistola Ieronimi ad magnum oratorem urbis Rome. Sebelsium nostrum tuis monitis profecisse non tam 

epistola tua, quam ipsius penitudine didicimus et mirum in modum plus correctus placuit, quam errans lesserat ... 

x ... et oculos caprearum talpa contempnat, dives ut cernis ad disputandum materia, sed iam epistolaris angustia 

finienda est. 

PL 22, col. 664-668. 

 

118vb-119va: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXIV ad Rufinum 

Epistola Ieronimi ad Rufinum presbiterum Rome de iudicio Salomonis. Multum inter utramque partem 

crebro fama mentitur et tam de bonis mala, quam de malis bona falso rumore concelebrat, et unde et ego gaudeo 

quidem super testimonio erga me sanctitatis tue ... x ... quam difficile et periculosum manus dextre usque in 

presentem diem, quo ista dictavi vulnus substinuerim. 

PL 22, col. 681-685. 

 

119va-120ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXII ad Vitalem presbyterum 

Epistola Ieronimi ad Vitalem presbiterum de Salomone et Aachaz (Aachaz opraveno později, snad 

z Archa?). Denus nauclerus per quem dicis me tue sanctitatis litteras esse transmissas, unam tantum mihi et 

brevem epistolam beati pape amabilis reddidit solita munuscula continentem ... x ... non enim cepisse sed 

permansisse virtutis est, nostra vicissim per Desiderium missa suscipe. 

PL 22, col. 673-676. 

 

120ra-120rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola IV ad Florentinum 

Epistola Ieronimi ad Florentinum de ortu amicicie. Quantus beatitudinis tue rumor diversa ora compleverit 

hinc poteris extimare, quod ego te ante incipio amare, quam nosce ... x ... Martinianum fratrem iuncto salutamus 

obsequio, quem ego videre desiderans cathena langoris innector. 

PL 22, col. 335-336. 

 

120rb-120va: Hieronimus Stridonensis: Epistola V ad Florentinum 

Item epistola Ieronimi ad eundem. In ea mihi parte heremi commoranti, que iuxta Syriam Saracenis iungitur 

tue dileccionis scripta perlata sunt, quibus lectis ita reacensus est animus ... x ... quod iusisti, rogavi carissimum 

mihi Evagrium, ut tam tui quam mei causa (?) instar negocium prosequatur. 

PL 22, col. 336-337. 

 

120va-120vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXVI ad Abigaum 

Epistola Ieronimi ad bigamum Hispanicum. Quamquam mihi multorum sim conscius peccatorum et quotidie 

in oracionibus flexis genibus loquar: Delicta iuventutis mee et ignorancias meas ne memineris (Ps XXIV,7) 

sciens dictum esse ab Apostolo ... x ... qui nobiscum in monasterio sunt, te salutant, sanctos qui nos diligere 

dignantur perte oppido salutamus. 

PL 22, col. 689-690. 

 

120vb-121rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXVIII ad Castrutium 

Epistola Ieronimi ad Castritianum ut de cecitate que ei contingit non debeat contestari. Sanctus filius meus 

Heraclius dyaconus mihi retulit, quod cupiditatis nostre causa Scissam usque venisses et homo Pannosus ... x ... 

et illo comitatus huc veneris libenter suscipiam, dispensacionis moram magnitudine fenoris duplicati. 

PL 22, col. 651-653. 

 

121rb-123ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXLVII ad Sabinianum  

Epistola Ieronimi presbiteri. Samuel condam lugebat Saulem quia penituerat dominum, quod unxisset eum 

regem super Israel et Paulus Corinthios, in quibus audiebatur fornicacio ... x ... spinas et tribulos reproba est et 

malediccioni proxima, cuius consumatio in conbustionem (Hbr VI,8). 

PL 22, col. 1195-1204. 

 

123ra-123rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola VI ad Julianum 



Epistola Ieronimi ad Iulianum dyaconum Aquileie. Antiquus sermo est: mendaces faciunt ut nec vera 

dicentibus credatur, quod mihi ego a te obiurgatus de silencio litterrarum accidisse video ... x ... a domino 

premium in illius salute pates et me de communi in Christo gloria crebris reddas sermonibus lectiorem. 

PL 22, col. 337-338. 

 

123rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola VIII ad Niceam 

Epistola Ieronimi ad ypodiaconum Aquileie. Turpilius comicus tractans de vicissitudine litterarum sola, inquit, 

res est que homines absentes presentes facit ... x ... magnum et in hoc desiderii solamen si amici litteras vel 

indignantis accipiam. 

PL 22, col. 341-342 

 

123rb-125vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXV ad Rusticum 

Epistola Ieronimi ad Rusticum monachum. Nichil est christiano felicius, cui promittuntur regna celorum, 

nichil laboriosius qui quotidie de vita periclitatur, nichil forcius qui vincit dyabolum, nichil imbecilius qui a 

carne superatur ... x ... si non habes, grandi onere liberatus es nudum Christum nudum sequere, durum, grande, 

difficile, sed magna sunt premia.  

PL 22, col. 1072-1085. 

 

125vb-126rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola X ad Paulum 

Epistola eiusdem ad Paulum senem monachum Concordie. Humane vite brevitas damnacio delictorum est, et 

in ipso sepe lucis exordio mors sequta nascentem labentia quotidie in vicium secula profitetur ... x ... que cum 

pluribus orientalibus mercibus ad te, si spiritus sanctus afflaverit, navigabunt. 

PL 22, col. 343-344. 

 

126rb-126vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola VII ad Chromatium, Jovinum et Eusebium 

Epistola Ieronimi ad Cromatium, Iovinianum et Eusebium. Non debet carta dividere, quos amor mutuus 

copulavit nec per singulos officia mei sunt parcienda sermonis, cum sic invicem vos ametis ... x ... desiderium 

vestri cogit loqui, preproperus sermo confussa turbatur oracio, amor ordinem nescit. 

PL 22, col. 338-341. 

 

126vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola IX ad Chrysogonum 

Item ad Grisogonam monachum. Qui circa te affectus meus sit, carissimus ambobus Heliodorus tibi potuit 

fideliter nunciare, qui non minori te diligit amore ... x ... non habuisse, quod scriberes cum hoc ipsum debueris 

scribere aliud te non habuisse quod scripseris. 

PL 22, col. 342-343. 

 

126vb-127ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XII ad Antonium monachum 

Epistola Ieronimi ad Theodosium. Dominus noster humilitatis magister discetantibus de dignitate discipulis 

unum apprehendit parvulum dicens ... x ... ut diligentem te diligas et conservo sermonem conservus impartias. 

Vale in domino. 

PL 22, col. 345-346. 

 

127ra-127rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola II ad Theodosium et caeteros anachoretas 

Epistola Ieronimi ad Minervum et Alexandrum monachos. Quam vellem nunc vestro interesse conventui et 

admirandum consorcium, licet isti oculi non mereantur aspicere tota cum exultacione completi ... x ... superest ut 

oratui vestro sancti spiritus aura me provehat et ad portam optati littoris prosequatur. 

PL 22, col. 331-332. 

 

127rb-130ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXIX ad Minervium et Alexandrum 

Epistola Ieronimi ad Ciprianum. In ipso iam profeccionis articulo sancti fratris nostri Sysinnii, qui vestra mihi 

scripta detulerat, hec qualliacumque sint dictare conpellor ... x ... vel: non omnes dormiemus, omnes autem 

immutabimur, quorum quis sensus sit supra diximus.  

PL 22, col. 966-980. 

 

130ra-130va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXL ad Cyprianum - pars 

Epistola Ieronimi ad Ciprianum. Frater karissime Cypriane scite prenoscens quia si scribatur extrema littera 

que appelantur nun, exprimit dexteram sicut est illud in nomine Beniamin, qui interpretatur filius dextere ... x ... 

sicut enim humilitas deprecantis meretur premia, ita superbia confitentis dei auxilio deseretur. 

Tato část v PL 22, col. 1177-1179. 

 



130va-130vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLIX ad Pammachium 

Epistola Ieronimi ad Pammachium. Christiani interdum pudoris est eciam apud amicos tacere et humilitatem 

suam magis silencio consolari, quam retractando veteres amicicias ambitionis crimen incurrere ... x ... ut non 

otiosis philosophorum scolis paucisque discipulis, sed universo loquatur hominum generi. 

PL 22, col. 511-512. 

 

131ra-131rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XCVII ad Pammachium et Marcellam 

Epistola Ieronimi ad Pammachium et Marcellum. Rursum orientalibus vos locupleto mercibus et 

Alexandrinas opes primo Romam vere transmitto, deus ab austro veniet et sanctus de monte Pharan (Abac III,3) 

... x ... ut hereseos rediviva plantaria, per illius studium longo tempore arrefacta, moriantur.  

PL 22, col. 790-792. 

 

131rb-132rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola L ad Domnionem 

Epistola Ieronimi ad Domnionem. Littere tue et amorem pariter sonant et querellam. Amorem tuum, quo 

sedulo monens eciam que tuta sunt in nobis pertimescis, querellam eorum qui non amant ... x ... qui propter 

nocturnos forsitan metus soli cubitare non possunt, uxores ducere. 

PL 22, col. 512-516. 

 

132rb-132vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLV ad Asellam 

Epistola Ieronimi ad Asellan de fictis amicis qui sibi detrahebant. Si tibi putem a me gracias referri posse 

non sapiam, potens est deus super personam meam sancte anime tue restituere quod meretur ... x ... memento mei 

exemplum pudicicie et virginitatis insigne fluctusque maris tuis precibus mitiga. 

PL 22, col. 480-484. 

 

132vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XI ad virgines Aemonenses 

Epistola Ieronimi ad virgines Hemonenses. Carte exiguitas indicium solitudinis est et idcirco longum 

sermonem brevi spacio coartavi, quia et vobiscum volebam prolixius loqui ... x ... quod si videtur indignum 

audiat a domino: amice si ego bonus quare oculus tuus nequam est (Mt XX,15). 

PL 22, col. 344-345. 

 

132vb-136va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXX ad Demetriadem 

Item epistola eiusdem ad Demetriadem virginem. Inter omnes materias, quas ab adolescencia usque ad hanc 

etatem vel mea, vel notarii scripsi manu, nichil presenti opere difficilius, scripturus enim Demetriadem virginem 

... x ... avie tue tibi semper ac matris in ore dulcedo versetur, quarum imitacio forma virtutis est. 

PL 22, col. 1107-1124. 

 

136va-138rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CVII ad Laetam 

Epistola eiusdem ad Letam de institucione filie. Apostolus Paulus scribens ad Corinthios et rudem Christi 

ecclesiam sacris instruens disciplinis, inter cetera mandata hoc quoque posuit dicens: Si qua mulier habet virum 

infidelem ... x ... non regem Macedonum Babilonio pariturum veneno sed ancillam et sponsam Christi erudiam 

regnis celestibus offerendam. 

PL 22, col. 867-878. 

 

138rb-141ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXIV ad Fabiolam 

Epistola Ieronimi ad Fabiolam de veste sacerdotalli. Usque hodie in lectione veteris testamenti superfaciem 

Moysi vellamen positum est, loquitur glorificato vultu et populus loquentis gloriam ferre non substinet ... x ... 

meam stillam illius fluminis comparetis, non enim magnorum virorum ingeniis, sed me versum viribus 

estimandus.  

PL 22, col. 608-622. 

 

141ra-141rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XIII ad Castorinam materteram 

Item epistola Ieronimi ad Castorinam materteram. Iohannes idem apostolus et evangelista in epistola sua ait: 

Quicumque odit fratrem suum homicida est (1 J III,15), et recte. Cum enim homicidium ex odio sepe nascatur ... 

x ... quod situ, quod procul absit, nolueris, ego liber ero. Epistola me cum lecta fuerit, absolvet. 

PL 22, col. 346-347. 

 

141rb-143rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LIV ad Furiam 

Item epistola eiusdem ad Furiam de virginitate servanda. Obsecras litteris et suppliciter deprecaris, ut tibi 

rescribam ymo scribam, quomodo vivere debeas et viduitatis coronam illesso pudicicie nomine conservare ... x 



... egrediar epistole admonitam volo: cogita te quotidie esse morituram et numquam de secundis nupciis 

cogitabis. 

PL 22, col. 550-560. 

 

143rb-145rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXIX ad Salvinam 

Epistola Ieronimi ad Salvinam de virginitate servanda. Vereor ne officium putetur ambitio et quod illius 

exemplo faciamus, qui ait: Discite a me quia mitis sum et humilis corde (Mt XI,29) facere et appeticione 

dicamur ... x ... extimes accidisse dum vereor ignotis me diu ingererem auribus et occultum legentium iudicium 

pertimesco. 

PL 22, col. 724-732. 

 

145rb-147vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXIII ad Ageruchiam 

Epistola Ieronimi ad Aggerutiam de monogamia. In veteri via novam scemitam querimus et in antiqua 

detritaque materia rudem artis excogitamus elligenciam, ut nec eadem sint et eadem sint ... x ... altera Probi 

condam consulis murus, altera Gildonis, qui Affricam tenuit, filia est. Hic libellus de monogamia sub nomine tuo 

titulum possidebit. 

PL 22, col. 1046-1059. 

 

148ra-148va: Hieronimus Stridonensis: Epistola LIX ad Marcellam 

Item ad Marcellam de quinque quescionibus novi testamenti vel de hiis, qui domino decursuri sunt. 

Magnis nos provocas quescionibus et torpens otio ingenium, dum interrogas, doces: prima tua scisitacio fuit que 

sint illa, que nec oculus vidit nec auris audivit ... x ... vel non deserere non nature illius terminus ponitur, sed 

eorum merita describuntur apud quos esse dignatur. 

PL 22, col. 586-589. 

 

148va-148vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XL ad Marcellam 

Epistola Ieronimi ad Marcellam de Onaso. Medici quos vocant cirugios, crudeles putantur et miseri sunt. An 

non est miseria alienis non dolere vulneribus et mortuas carnes inclementi secare fero ... x ... nasus non videatur 

in facie, sermo non sonet ad loquendum atque ita et formosus et dissertus videri poteris. 

PL 22, col. 473-474. 

 

148vb-149ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXVI ad Marcellam 

Epistola Ieronimi de hebraicis nominibus et verbis. Super cum pariter essemus non per epistolam, ut ante 

consueveras, sed presens ipsa quesisti quid ea verba, que ex hebreo in latinum non habemus expressa ... x ... 

unde et nos de industria dicenda reticemus ut avidius velis audire que tacta sunt. 

PL 22, col. 430-431. 

 

149ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XV ad Marcellam 

Epistola Ieronimi ad Marcellinum de decem nominibus quibus apud Hebreos vocatur deus. Nonagesimum 

psalmum legens in eo loco qui scribitur: Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione dei celi commorabitur 

... x ... unde et sepe interpretes variant, cuius rei exemplum nos in lingua nostra habere possumus (zde vynechán 

prostor pro zápis jmen, patrně zamýšlený alfabetou) Salamonis. 

PL 22, col. 428-430. 

 

149ra-149va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLI ad Marcellam 

Item ad Marcellam de fide nostra et dogmate heretico. Testimonia de Johannis evangelio congregata tibi 

quidam montani sectator ingessit, in quibus salvator noster se ad patrem iterum missurumque paraclitum 

pollicetur ... x ... et tu ipsas scripturas apprime tenens, non tam ad eorum mota sis quesciones, quam quid 

sentirem a me volueris sciscitari. 

PL 22, col. 474-476. 

 

149va-149vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLII ad Marcellam 

Item ad Marcellam de blasfemia in spiritum sanctum irremissibili. Brevis est quesciuncula, quam misisti, et 

aperta responsio est, si enim de eo quod in evangelio scribitur: Quicumque enim dixerit verbum contra filium 

hominis remittetur ei ... x ... latam disputacionem brevi sermone conprehendimus, ut non tam epistolam, quam 

commentariolum dictaremus. 

PL 22, col. 476-478. 

 

149vb-150ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXVII ad Marcellam 



Item ad Marcellam de detractionibus suis. Post priorem epistolam, in qua de hebreis verbis pauca 

perstrinxeram, ad me repente perlatum est, quosdam homunculos mihi studiose detrahere ... x ... domino terga 

prebuit, Ysaie consonare preconio: Beatus qui seminat secus omnem aquam ubi bos et asinus calcant. 

PL 22, col. 431-433. 

 

150ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLIV ad Marcellam 

Epistola Ieronimi presbiteri de (de podtečkováno) ad Marcellam de muneribus. Ut absentiam corporum 

spiritus confabulatione solemur (opraveno z consolemur) faciat unusquisque quod prevalet, dona vos 

transmittitis, nos epistolas remittimus ... x ... et propter nocturnos metus et animos semper malum consciencie 

formidantes cereos accendisse sit gratum. 

PL 22, col. 480. 

 

150rb-150va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XLIII ad Marcellam 

Item ad Marcellam de urbe secedendum. Ambrosius, quo cartas sumptus notarios ministrante tam 

innumerabiles libros, noster adamantius et noster caldenterus explicavit in quadam epistola ... x ... quod scilicet 

cum tanta reperiamus in celo parva et caduca nos quesisse doleamus in terra. 

PL 22, col. 478-480. 

 

150va-150vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXXVIII ad Marcellam 

Item epistola ad Marcellam ne contristetur de egrotatione Blesille. Abraam tentatus in filio et fidelior 

invenitur, Ioseph in Egiptum venditur, ut pascat patrem et fratres, Ezechias vicina morte terretur ut fussus in 

lacrimas XV annorum spatio proteletur ad vitam ... x ... nec dedignabitur loquacium ranarum audire convicia 

cum dominus eius dictus sit Beelzebub. 

PL 22, col. 463-465. 

 

150vb-152ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXIX ad Marcellam 

Item epistola Ieronimi ad Marcellam de vestibus sacerdotum. Epistolare officium est de re familiari aut de 

quotidiana conversatione aliquid scribere et quoddammodo absentes inter presentes fieri dum mutuo quid aut 

velint, aut gestum sit, nunciant ... x ... nec scienciam, quam volebamus, consequti sumus iuxta Esopianam 

fabulam dum magna seccamus eciam minora perdentes. 

PL 22, col. 435-441. 

 

152ra-152va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXXIV ad Marcellam 

Epistola Ieronimi presbiteri ad Marcellam. Beatus Pamphilus martir, cuius vitam Eusebius Cesariensis 

episcopus tribus ferme voluminibus explicavit, cum Demetrium Phalernam Episistratum in sacre biblioteche 

studio vellet equare ... x ... in orationem prorupit ut saltem reliquo horarum spatio subrepente somno frustraretur 

infirmitas. 

PL 22, col. 448-451. 

 

152va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXXII ad Marcellam 

Epistola Ieronimi ad Marcellam. Ut tam parvam epistolam scriberem, cause duplicis fuit, quod et tabellarius 

festinabat et ego alio opere detentus hoc quasi palergio me occupare nolui ... x ... quo in una atque eadem simul 

christiana diligatur et mater.  

PL 22, col. 446. Na konci zapsáno Idem, zřejmě se vztahující k dalšímu textu sv. Jeronýma. 

 

152vb-153rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXX ad Paulam 

Item ad Marcellam de interpretacione hebraici alfabeti. Nudius tercius, cum centesimum octavum decimum 

psalmum tibi insinuare conarer et dicerem, omnem moralem locum in eo esse conprensum ... x ... et memento 

mei obsecrans ut dominus noster Ihesus Christus conterat Sathanam sub nostris pedibus velociter. 

PL 22, col. 441-445. 

 

153rb-153vb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXVIII ad Marcellam 

Epistola Ieronimi ad Marcellam de dyapsalma. Que acceperis reddenda sunt cum fervore fortisque dillatio 

usuram parturit. De dyapsalmate nostram sentenciam flagitaris, epistole brevitatem tanti sumus et rem libri non 

posse explicari ... x ... nos maluimus in hac disputatione dumtaxat peritiam sequi quam stultam habere scienciam 

nescientium. 

PL 22, col. 433-435. 

 

153vb-154ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXIII ad Marcellam 



Item ad Marcellam de exitu Lee. Cum hora ferme tercia hodierne diei LXXII psalmum, id est tercii libri 

principium, legere cepissemus et docere cogeremur, tituli ipsius partem ad finem secundi libri ... x ... et cum 

quotidie secundum corporis loquor premoriamur in ceteris non nos perpetuos estimemus, ut possimus esse 

perpetui. 

PL 22, col. 425-427. 

 

154ra-154rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXIV ad Marcellam 

Item ad Marcellam de vita Asselle. Nemo reprehendat, quod in epistolis aliquos aut laudamus, aut carpimus 

cum et in arguendis malis sit correctio ceterum et in oportunis predicandis bonorum ad virtutem studia 

concitentur ... x ... vidue eam imitentur et virgines maritate colant noxie timeant, suscipiant sacerdotes. 

PL 22, col. 427-428. 

 

154rb-155rb: Hieronimus Stridonensis (?): Epistola XL app. ad Tyrasium 

Item ad Tirasium de morte filie sue. Benedicto et dilectissimo parenti Tyrasio Ieronimus. Caritatis tue scripta 

percepi in quibus animum tuum dolore commotum de filie dormitione cognovi, non aliud principaliter admiratus 

sum ... x ... scio te valere, alios consolari, tunc te orbitas non inveniet penetrabilem si alios contra illam non 

cesses armare. 

PL 30, col. 278-282. 

 

155rb-156va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXVII ad Julianum 

Epistola Ieronimi ad Iulianum de pignoribus consultum. Filius meus, frater tuus, (est označeno jako 

vynechané) Ansennius in ipso iam professionis articulo cum mihi presentiam sui tarde dedisset et cito 

abstulisset, atque in puncto temporis salva pariter valleque dixisset ... x ... sectare que vere sequta Christum 

peregrinationis molestiam substinet et sit tibi tanti dux femina facti. 

PL 22, col. 960-966. 

 

156vb-158va: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXXIX ad Paulam 

Idem Ieronimus. (156vb) Item epistola Ieronimi ad Paulinam de morte Blexille exhortatoria. Quis dabit 

capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum et plorabo (Ier IX,1), non ut Ieremias, vulneratos populi mei, 

nec ut Ihesus miseram Iherusalem, sed plorabo sanctitatem, misericordiam, innocentiam, castitatem ... x ... 

numquam in meis moritura est libris, audiet me semper loquentem cum sorore, cum matre, amen. 

PL 22, col. 465-473. 

 

158va-161rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LX ad Heliodorum 

Item ad Heliodorum episcopum epitaphiom Nepotiani presbiteri. Grandes materias ingenia parva non 

sufferunt et in ipso conatu ultra vires ausa succumbunt: Quantoque maius fuerit, quod dicendum est, tanto magis 

obruitur, qui magnitudinem rerum verbis explicare ... x ... quem corpore non valemus, recordacione teneamus, et 

cum quo loqui non possumus, de eo loqui numquam desinamus. 

PL 22, col. 589-602. 

 

161rb-161va: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXV ad Theodoram - pars 

Epistola Ieronimi ad Theodoram Hyspanam de morte Lucini. Lugubri nuntio consternatus sancti et 

venerabilis mihi dormitione Lucini brevem vix epistolam dictare potui, non quo eius vicem doleam quem scio ad 

meliora transisse dicente Moyse ... x ... sed erunt sicut angeli in celis, nonnulla substancia tollitur corporum, sed 

glorie magnitudo monstratur. 

Část v rukopise v PL 22 na col. 685-687. 

 

161va-163rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXVII ad Oceanum 

Epistola Ieronimi ad Oceanum de morte Fabiole. Plures anni sunt, quod super dormitionem Blesille Paulam 

venerabilem feminam recenti adhuc vulnere consolatus sum, quarte estatis circulus volvitur, ex quo ad 

Heliodorum episcopum Nepotiani scribens epytaphium ... x ... multe mansiones sunt apud patrem, ubi abundavit 

peccatum, superabundavit gracia, cui plus dimittitur, plus amat. 

PL 22, col. 690-698. 

 

163rb-164ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola I ad Innocentium 

Epistola Ieronimi Innocentium (sic) de septies percussa. Sepe a me, Innocenti karissime, postulasti, ut de eius 

miraculo que in nostra etate acciderat, non tacerem, cumque ego id verecunde et vere, ut nunc experior negarem 

meque assequi posse diffiderem ... x ... imperatorem industria addit, precibus flagit ac merito lenit, solicitudine 

promeretur ut redditam vite redderet libertati. 

PL 22, col. 326-331. 



 

164ra-165va: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXVII ad Principiam virginem 

Item ad Principiam virginem de vita Marcelle. Sepe et multum flagitas virgo Christi Principia, ut memoriam 

sancte femine Marcelle recolam et bonum quod diu fruiti sumus, eciam ceteris noscendum imitandumque 

describam, satisque doleo quod hortaris sponte currentem ... x ... et brevi lucubratione ditavi non elloqui 

venustate, sed voluntate in vos quasi gratissimi et deo et legentibus placere desiderans. 

PL 22, col. 1087-1095. 

 

165va-167rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXVI ad Pammachium 

Item epistola Ieronimi ad Pammachium de morte Pauline. Sanato vulnere et in cicatricem superducte cuti si 

medicina colorem reddere voluerit dum pulcritudinem corporis querit, plagam doloris instaurat, ita et ego serus 

consolator  ... x ... duas videmus esse divisas illa cum sorore Paulina dulci summo fruitur, tu duarum medius ad 

Christum levius sublevabis. 

PL 22, col. 639-647. 

 

167rb-168ra: Hieronimus Stridonensis (?): Epistola XI app. de honorandis parentibus 

Epistola Ieronimi de honorandis parentibus. Parentum meritis subiugans filios omnipotens deus serviendi 

legem in officiis posteris dedit, ut divino cogantur facere imperio, quod debuit pietas suadere dicente libro Exodi, 

in quo ita scriptum est ... x ... passione suscepit, qui dominum confitendo meretur confratribus a domino coram 

angelis coronari. 

PL 30, col. 145-147. 

 

168ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola XXXI ad Eustochium 

Item epistola Ieronimi ad Eustochium de transmissis muneribus. Parva specie sed caritate magna sunt 

munera accepisse a virgine armillas epistolas et columbas, et quoniam mel in dei sacrificiis non offertur, nimia 

dulcedo arte mutata est ... x ... quod si aliquibus disputet Apostoli verba cantato Si adhuc hominibus placerem, 

Christi ancilla non essem. 

PL 22, col. 445-446. 

 

168rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXXXI ad Ruffinum 

Epistola Ieronimi ad Rufinum presbiterum. Diu te Rome moratum sermo proprius indicavit, nec dubito 

spiritalium parentum ad patriam revocatum desiderio quem matris luctus ire prohibebat ne magis coram dolores 

quam absens vix ferre poteras ... x ... ne non omnes mei similes invenias, qui possint figuratis laudibus delectari. 

PL 22, col. 735-736. 

 

168rb-171ra: Hieronimus Stridonensis: Epistola CXXXIII ad Ctesiphontem 

Epistola Ieronimi ad Thesiphontem urbicum (in margine mladší rukou doplněno: de sine peccato vivendi 

potencia vel non et dampnatur ex hiis errores libri simplicium animarum). Non audacter ut falso putas sed 

amanter studioseque fecisti, ut novam mihi ex veteri mitteres quescionem, que ante litteras tuas plerosque in 

occidente decepit ut per simulatam humilitatem superbiam discerent ... x ... et nutare adversarios eius frustraque 

aliud lingua pretendere cum manus sentire aliud conprobentur. 

PL 22, col. 1147-1161. 

 

171ra-174rb: Hieronimus Stridonensis: Epistola LXV ad Principiam virginem 

Item ad Principiam virginem explanatio quadragesimi psalmi. Scio me Principia in Christo filia, a plerisque 

reprendi, quod interdum scribam ad mulieres et fragiliorem sexum maribus preferam. Et idcirco debeo primum 

obtrecatoribus meis respondere ... x ... ut que partem intellexisti carminis, intelligas si vita comes fuerit et totum 

canticum canticorum. 

PL 22, col. 622-639. 

 

174rb-174vb: Rufinus Aquileiensis: Epistola LXXX sive Praefatio ad libros Peri arkon Origenis 

Incipit prefacio Rufini presbiteri librorum periarechon quos de greco transtullit in latinum. Scio quam 

plurimos fratrum sciencie scripturarum desiderio provocatos, poposcisse ab aliquantis eruditis viris et grecarum 

litterarum peritis, ut Origenem Romanum facerent et latinis auribus eum donarent ... x ... non habeat ne sensuum 

difficultas sed distinctus codex non sit, maiores obscuritates legentibus generet. 

PL 22, col. 733-735. 

 

174vb-175rb: Rufinus Aquileiensis: Apologia ad Anastasium 

Incipit apogia eiusdem Rufini presbiteri quam pro se misit ad Anastasium Rome episcopum. Audivi 

quosdam cum apud beatitudinem tuam controversias sive de fide, sive de aliis nescio quescionibus 



commoverent, eciam mei nominis fecisse mencionem, et tua quedam sanctitas velut ab ipsis incunabulis per 

ecclesiastice tradicionis regulas instituta ... x ... in die iudicii rationem hii, qui offendicula et dissenssiones et 

scandala fratribus propter invidiam solam generant et livorem. 

PL 21, col. 623-628. 

 

175rb-182rb: Hieronimus Stridonensis: Liber tertius Apologiae adversus libros Rufini 

Incipit epistola beati Ieronimi adversus Rufinum presbiterum Aquilonensem. Vectis litteris prudentie tue 

quibus in me inveheris et laudatum quondam tuum quem verum collegam loquebaris et fratrem, nunc libris ad 

respondendum provocas, terres criminibus intellexi illud Salamonis illud (illud podtečkováno) esse in te 

completum ... x ... blandienti possum acquiescere, non timeo comminantem sit inter nos una fides et illico pax 

sequitur, amen. Expliciunt epistole sancti Ieronimi, amen. 

PL 23, col. 457-492. 

 

182va: Pseudo-Augustinus: Epistola spuria XLII ad Cornelium 

Epistola beati Augustini ad Cornelium philosophum. Cornelio philosopho Augustinus episcopus salutem. 

Qualis et quanta sit nostra calamitas et miseria attende obsecro, formavit deus hominem de limo terre, planetas et 

stellas fecit de igne, flatum et ventum ex aere ... x ... sed plus gaudebit Lazarus pauperculus ulceribus plenus 

quam omnes mundi sapientes cum eorum astucia et doctrina. Opto te fili in Christo semper valere. 

 

Incipiunt capitula ep[isto]larum b[ea]ti Jeronimi. 

I. 1a – 1b Capitula 1a Incipiunt capitula ep[isto]larum beati Jeronimi x 1b Expliciunt 

capit[u]la. 

II. 1b – 182b Epistole Sancti Jeronimi. 1b Incipit Simbolu[m] fidei a b[ea]to Jeronimo 

[com]positu[m] x 182a Expliciu[n]t Epistole Sancti Jeronimi. Amen. 

III. 182b Ep[isto]la b[ea]ti Aug[ustini] ad Corneliu[m] p[res]b[yter]u[m]. Inc.: Cornelio 

p[res]b[yter]o Augustin[us] ep[iscopu]s salute[m] x expl.: Opto te, fili, i[n] Chr[ist]o semper 

valere. 

Rkp.; perg.; XV.; ff.182; 39 x 24 cm; human. kurs.; pův. pozdně gotická, prkénková, koží 

potažená s kováním, zbytky spon a tlačenou výzdobou. Na zadní desce vlepen štítek s textem 

Epistole sci Jeronimi. Z fol.3 odříznuta barevná iniciála a dolní okraj, stejně u několika 

různých folií odříznuty okraje pod textem. Rukopis rubrikován a opatřen jednoduchými 

iniciálami provedenými rumělkou nebo modrou barvou. Býval v knihovně průmyslníka dr. 

Kruliše – Randy pod signaturou 8 A 3. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. 

prosince 1952. 
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SX XII B 20 
FX 1762 
TX Rituale domicilii Sou.Jesu Ragae ad S. Ignatium MDCCLXII 

2a Index Ritualis. A Aloysiana Devotio x 42 b sustineat, sed gaudia semper… 

Rkp.; pap.; 1762; ff. 42; 33,5 x 21 cm; lat.; nevíz. kromě modliteb latinských obsahuje též 

české. V užívání i po r. 1762, kdy modlitby za císaře Františka I. přelepeny a nahraženy 

modlitbami za Josefa II. 

PX Z pozůstalosti pí. M. Červenkové 28. VI 1972 
II-112/72 

 
X 3183 
SX XII C 1 
FX perg. XIV. ll. 117. 22 x 32 cm, s inic., vazba s kováním a sponami. 
TX Sborník patristický. 
VX 1-31'. Tractatus peroptimus Richardi (a s. Victore) de contemplacione Beniamyn. 
Beniamyn adolescens in mentis excessu x et hec dicta de contemplacione 
sufficia(n)t. Amen. 



VX 32-75'. Exposicio b. Augustini episcopi super epistolam Johannis. Meminit 
sanctitas vestra x tu credas Christo predicanti. Explicit tractatus decimus s. Augustini 
de epistula s. Johannis. 
VX 75'-102. Enchiridion b. Augustini ad Laurencium de fide, spe et caritate. Dici non 
potest x conscripseram. 
VX 102.-103. Úryvek z řehole. Quod pecus est, sunt quidam remoti a mundo x 
humilitatem et pacienciam. 
VX 102-17' Sermones quidam Augustini. In leccione evangelica audivimus x magis te 
esse peccatorem quam illum. 
PX Na desce obsah a st. sign. C XV, K VII, na předsázce souč. sign. A IIII°, na l. 1: 
liber monasterii Rudnicensis. Z Březnických. 
Brodský, s. 142 
 
X 3184 
SX XII C 2 
FX perg. 1412. ll. 208. 22.5 x 32.5 cm, s inic., 4 l. červ. n. č. ch., st. vaz. s kov. 
TX Žaltář z r. 1412. 
PX Na l. 206': a milleno verbigene cum duo deno quater centeno ... est liber iste 
completus ... 
Brodský, s. 142 
Psalterium cum notis musicis. 
na druhé straně lístku: Anno mitteno vbigene cu duodeno 
  Quater centeno siul rite s iudo 
  Octobis mese de dena quna (???) pucejte 
  Est uber iste completus laus tibi ??? 
 
X 3185 
SX XII C 3 (1 D 4, A 4:7) Fl. 
FX perg. XIV. ll. 254, 188. 23 x 32 cm, s inic. vazba s kováním. 2 svazky. 
TX Jacobi de Voragine sermones de tempore hiemales et aestivales. 
VX I. svaz. Incipit pars iemalis Jacobini de Voragine de tempore. Humane vite 
decursus x concurrunt caritatis insignia. Rogemus ergo dominum. Amen. II. svaz. 
pars estivalis. Maria Magdalena x ipsam sponsam accepit etc. Et sic est finis. 
PX Na desce st. sign. L XIII, I XVIII, na 2. sv. I XX. O výzdobě Dvořák 48. Z 
Březnických. 
Brodský, s. 143 
 
X 3186 
SX XII C 4 
FX perg. XIV. ll. 205. 23 x 32 cm, vazba s kováním a sponami. 
TX Richardus a s. Victore. Opera. 
VX 1-27' Rychardus super psalterium. Quare fremuerunt gentes x pax vera per 
infinita secula seculorum. 
VX 27'-48'. De exterminacione mali et promocione boni. Quid est tibi mare x 
promoveri non meretur. 
VX 48'-71'. De statu interioris hominis post lapsum. Sero quidem misi, quod petenti 
promisi x neque lota oleo. 
VX 71'-6. De finali iudicio. In regeneracione cum sederit filius hominis x animis 
eruditis vix poterit credi. 



VX 76-85. De clavibus ecclesie. Quodcumque ligaveris super terram x non imputavit 
dominus peccatum. 
VX 85'-98'. De tribus processionibus. Exiit edictum ab Allexandro x ad processionem 
terciam. 
VX 95'-114'. Super pslamo. In medio annorum notum facies x cogitaverunt iniquitates 
in corde. 
VX 114'-132. Responsio questionum ad Bernardum. Queris a me, mi Bernarde x nil 
nisi amor retribuitur. Amen. Non bonus. 
VX 132'-75'. De mistico sompno Nabuchodonosor. Quid illud Nabuchodonosor 
sompnium x sine fine vivit et regnat. 
VX 175'-205. De visione Nabuchodonosor. Ego Nabuchodonosor quietus eram in 
domo mea x humiliare possit. Explicit hoc totum, infunde, da michi potum. Amen. 
dico. 
PX Na desce obsah a st. sign. A (?) III et N XI, vlepen zlomek souč. pasionálu, na l. 1 
(srov. 197) monasterii Saczka. Z Březnických. 
Flores sup psalterium. De exterminatione mali e talia plura ejusdem Richardi.  
 
X 3187 
SX XII C 5 (1 G 12) 
FX perg. XIV. ll. 355. 22 x 31 cm, s iniciálami, vazba s kováním a sponami. 
TX Viaticus de sanctis. 
PX Tento název na předsázkovém I. souč. brevíře. Na přídeštích dodatky. O výzdobě 
Dvořák 48. Z Roudnických. Z Březnice. 
Brodský, s. 144 
 
X 3188 
SX XII C 6 
FX perg. XIV. ll. 290. 23 x 33 cm, s inic., st. vazba. 
TX Gregorii Moralium ll. XVII-XXXV. 
PX Na desce st. sign. B II, E XV a název: Secunda pars moralium monasterii 
canonicorum s. Apollinaris in Saczka. Z Březnických. 
 
X 3189 
SX XII C 7 
FX perg. XIV. ll. 203. 23 x 32 cm, vazba s kováním a sponou. 
TX 1-184. (Marchesini.) Prologus in Mammetractum. Inpaciens proprie impericie ac 
ruditati compaciens pauperum clericorum x zelotipus, - a - um Eccl. XXVI. O autorovi 
Patera-Podlaha I., 39. 
TX 185'-6. index sanctorum. 
TX 187-194'. Tractatus de accentibus. Ad maiorem evidenciam eorum, que in textu 
biblie ... sunt dispersa x non debeo, prebeo tantum. 
TX 195-202'. De quantitate sillabarum. Circa quantitates sillabarum secundum 
sillabas x nomina eciam greca in us terminata quandoque producentur. 
PX Z Březnických. 
SX – XII C 7 

TX – Māmetractus in biblia et legendas Sanctorum. 

perg. 

VX – Item tractatus de Accentibus & de quantitate silbar. 

 
X 3190 



SX XII C 8 
FX perg. XIV. ll. 233. 22 x 32 cm, vazba s kováním. 
TX 1-1'. Articuli, in quibus Thomas de Aquino in summis suis communiter non 
tenetur. 
TX 2-140. Armandus de Bello Visu de declaracione difficilium dictorum et diccionum 
in theologia. Revmo in Christo patri x cui honor et gloria in secula seculorum. Amen. 
Pak rejstřík. 
TX 151-233. Incipit prologus Bonaventure super sentencias magistri Petri 
(Lombardi?) in breviloquium. Flecto genua mea x qui est trinus et unus deus 
benedictus in secula seculorum Amen. Srov. ruk. 3204 l. 133. 
TX 233'. Diagram stz. proroků o spasiteli. 
PX Na desce obsah a st. sign. G. VII. Dvořák 45. Z Březnických. 
Brodský, s. 144 
 
X 3191 
SX XII C 9 
FX 1494. ll. 222. 21 x 31.5 cm, pův. vaz. s kováním. 
TX Misál Jana Marschalcka z Mylhůz. 
PX Nenotován. Na l. 219': a. d. 1494 ... completum est istud volumen per Johannem 
Marschalck de Molhusen, publicum notarium. Z Plzeňských. 
SX – XII C 9 

TX – Missale ecclesie  Pragen. 

sec. XV. 

PX – Fuscum minuo chart. de a. 1494. viride membran. N. 180. 

PX – Alberti apotecarii. N. 183. chart., Henrici caninici pragens. Membr. N. 184., cum 

[pauicis] glossis bohemicis chart. N. 185.  

Nelze přesně určit, jak na sebe pozn. navazují. 

 
X 3192 
SX XII C 10 
FX XV. ll. 369. 22 x 30 cm, st. vazba s kováním. 
TX 1-208'. Thomas de Aquino. Contra gentiles summa. Explicit - pronuncciata in 
Lipczk a magistro Johanne de Adorff ante pestem magnam. O spis. Th. Brieger, D. 
theolog. Promotionem auf d. Univ. Leipzig (1890) 55. 
VX 210-369'. (Commentarius in Aristotelis librum politicorum.) Circa primum 
politicorum queritur primo x et tantum de isto octavo et per consequens de toto libro 
politicorum Aristotelis libro etc. 
PX Z Březnických. 
 
X 3193 
SX XII C 11. 
FX XV (část 1472). ll. 429. 22 x 32 cm, pův. vazba s kováním a sponami. 
TX I. 1-39'. Rejstřík jmen biblických. Barsabas-Zusim. Et sic est finis huius operis per 
me Gallum de Litomierzicz f. VI. ante Andree ap. a. d. etc. 72. 
TX II. 40-43'. Alexandra de Villa dei hexametra mnemotechnická o obsahu st. 
zákona. 
TX 44-429'. Latinská bible po knihu II. Paralipomenon. Bez začátku i konce. 
PX Na l. 43': Sladek Ja(n) 1831. 
Brodský, s. 145 
 



X 3194 
SX XII C 12 
FX perg. st. X. ll. 127. 19.5 x 30 cm, s inic., st. vazba. 
TX Canones apostolorum et prima concilia. 
PX Tak na hřbetě. Je to t. zv. Collectio canonum Dionyso-Hadriana, jejíž odchylky od 
typu, popsaného v Ballerinii de antiquis collectionibus et collectoribus canonum ad 
Gratianum usque tractatus vypočetl v popisovaném Schulte 14. Na předsázce 
ustanovení De homicidiis et calumniis episcoporum et reliquorum ordinum a začátak 
traktátu Quod ecclesiasticarum rerum incendia et depredaciones pro emunitate sint 
emendande, o němž Schulte 21. č. VI. L. 1-12' tituli t. zv. Breviarum, l. 127' 
ustanovení Omnis iniuria, que fit in ecclesiis, na zad. přídeští konečné seznam knih, 
poslaných z Aviňonu ze stol. XIV., na desce roudnické sign. k V, M XVIII. Z 
Březnických. 
Brodský, s. 145 
 
X 3195 
SX XII C 13 (1 F 2) 
FX perg. XIV. ll. 327. 21.5 x 31.5 cm, s inic., st. vazba se sponou. 
TX (Petri Lombardi) libri quatuor sentenciarum. 
PX Omnis doctrina x via duce pervenit. Explicit IV. liber sentenciarum. Na přídeští 
souč. sign. D XII, na desce obsah a ml. sign. T I. Původu francouzského (Dvořák 46). 
Z Březnických. 
Brodský, s. 146 
 
SX XII C 14 
FX 1482 
TX Vetus Testamentum 
PX Koupí od F. Reimana t Prahy II, 21. XII. 1951 
XII C 14 
 

1482, Hlučín, pap., I + 358 ff. 32 x 22 cm, vazba dobová. 

určit Dreiberg 

Filigrány: Piccard: varianta Ochsenkopf XVI/133 (1479) (f. 1-49), poněkud vzdálená varianta 

Ochsenkopf XII/752-753 (1475-1481) (f. 50-97), varianta Ochsenkopf XI/242 (1480) (f. 98-

241), koruna, které je vizuálně nejpodobnější asi typ Piccard: Krone XII/26 (1482-1488), 

avšak filigrán v rukopisu je pouze mezi dvěma svislými dráty osnovy (f. 242-289), Briquet,  

11837 (1479) (f. 290-335), Briquet č. 11839 (1482) (f. 336-358). Skladba: VII (I - f. 13) + VI 

(f. 25) + 24. VI (f. 325) + V (f. 335) + VI (f. 347) + (VI-1, f. 358). Za f. 354 chybí jedno folio. 

V úvodní části kodexu (f. 37-85) kustody 3-7 arabskými i římskými číslicemi na konci složek 

vlevo dole nebo uprostřed dole, od fol. 169v se na konci nebo začátku složek na dolním 

(výjimečně i horním) okraji folia objevují zápisy určující, o kolikátý sextern dané knihy Bible 

jde (na f. 145v, 181v a 277v jsou možná obdobné zápisy poškozeny oříznutím). Tyto údaje se 

objevují nesoustavně nebo jsou dnes oříznutím zlikvidovány (dochovány na f. 169v, 170r, 

193v, 206r, 217v, 218r, 229v, 290r, 325v). Foliace moderní. Psáno ve dvou sloupcích 

v zrcadle 22,5 x 16,5 cm, 35-51 řádek na stránce (většinou kolem 45), na f. 351-353 už psáno 

téměř po celé výšce stránky kolem 70 řádek. Zřídkavá živá záhlaví označující danou knihu 

Bible. Prázdná f. 13r, 96v, 97, 354-358. 

Písmo: fol. 1ra-353vb písař Mikuláš řečený Brodavka: bastarda poslední čtvrtiny 15. století. 

Tato ruka provedla i marginální opravy a doplňky. Rejstřík na f. 350ra-353vb psán asi 

s nevelkým časovým odstupem. Rubrikace, která však ve značných částech rukopisu chybí, 



obvykle jsou pouze předepsána písmena a čísla kapitol, která měla být rubrikována. Vazba: 

dřevěné desky potažené hnědou kůží s kolky a tlačenou výzdobou s rostlinnými motivy. 

Nárožní a středová kování s puklami. Zachovány dvě spony a zbytky dvou řemínků. Na 

předním i zadním přídeští pergamenový zlomek hebrejského rukopisu. 

Na přední předsádce stará signatura 8 H 9 z knihovny O. Kruliše-Randy. 
Vygumované zbytky jiných signatur 4 (?)/I (první znak nečitelný) na přední předsádce 
a D1 na f. 353vb. Na zadní předsádce přírůstkové číslo KNM 4605/51. Koupeno od 
dr. O. F. Reimana z Prahy II 21. 12. 1951. 
 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 121, č. 25. 

 

1ra-353vb: Vetus testamentum  

1ra-350ra: Vetus testamentum 

Řazení knih: 1ra-32vb Genesis, 32vb-55va Exodus, 55va-70vb Leviticus, 70vb-92rb Numeri, 

92va-96ra Deuteronomium (končí u Dt XXVIII,27), 98ra-103va 1. Ezdrášova, 103va-110va 

Nehemiáš, 110va-115vb apokryfní 3. Ezdrášova (explicit „... ex filiis ductoris Moab Iliones“, 

III Esd VIII,34), 115vb-120vb Tobiáš, 121ra-127vb Judit, 127vb-134ra Ester, 134ra-147vb 

Job (na f. 136vb, 137ra a 137vb vynechána část sloupce, aniž by chyběly části textu), na místě 

Knihy žalmů jen její stručný obsah (f. 147vb „Hunc librum sequitur liber psalmorum Davidi, 

in quo agitur de divinitate et humanitate, passione, resurreccione, ascensione, adventum ad 

iudicium, de peccatorum penitenciis, de beneficiis dei et laudibus eius et continet psalmo 

CXIL, cuius laus ubique resonat in ecclesiis.“), 148ra-159vb Kniha Přísloví, 160ra-164ra 

Ecclesiastes, 164rb-166rb Píseň písní, 166rb-175ra Kniha Moudrosti, 175rb-198rb 

Ecclesiasticus, 199ra-228ra Izaiáš, 228rb-256ra Jeremiáš, 256ra-258vb Pláč, 258vb-262rb 

Baruch, 262va-288va Ezechiel, 288va-298rb Daniel, 299ra-302vb Ozeáš, 303ra-304va Joel, 

305ra-307va Amos, 308ra-308rb Abdiáš, 308vb-309vb Jonáš, 309vb-312ra Micheáš, 312va-

313rb Nahum, 314va-315va Habakuk, 316ra-317ra Sofoniáš, 317vb-318va Ageus, 319ra-

323va Zachariáš, 324ra-325ra Malachiáš, 325rb-340ra 1. Makabejská, 340ra-350ra 2. 

Makabejská (obě knihy jsou spojeny dohromady bez zjevného oddělení a s chybným 

číslováním kapitol). 

Na konci f. 12vb počátek modlitby k P. Marii. Na f. 13va další modlitba. 

Na f. 350ra kolofón: „Et sic est finis. Explicit liber hystoriarum licet non totaliter per manus 

Nicolai Brodawka dicti plebani in deserta Poloni et alteriste tunc temporis in Hulczin sub 

anno a nativitate Domini M CCCC LXXX II feria VI ante penthecostes (24. 5. 1482) sub 

regimine Mathie, qui tunc regnavit in partibus superioris Slesie et Moravie necnon capitaneis 

suis domini Biek (?) Johannis de Kornicz et est finitus in domo propria eiusdem.“ 

Prology řazeny v textu: 147vb-148ra Kniha Přísloví (F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 

457), 160ra Ecclesiastes (RB č. 462), 166rb Kniha Moudrosti (RB č. 468), 175ra-175rb 

Ecclesiasticus (prolog, RB č. 26), 198va-199ra Izaiáš (RB č. 482, 480), 228ra-228rb Jeremiáš 

(RB č. 487), 258vb Baruch (RB č. 491), 262rb-262va Ezechiel (RB č. 492), 298va-299ra 

menší proroci a Ozeáš (RB č. 500, 507, 501 s explicitem „... ad totas XII tribus refertur“, 504 

s explicitem „... ad se redditum prestolari“), 302vb-303ra Joel (RB č. 508 s explicitem „... 

arripient penitenciam“, 511, 510 s explicitem „... qui in psalterio mistice continentur“), 

304va-304vb Amos (RB č. 515, 512), 307va-307vb Abdiáš (RB č. 519, 517, 516), 308rb-308vb 

Jonáš (RB č. 524, 522), 309vb Micheáš (RB č. 526, 525), 312ra-312va Nahum (RB č. 528, 

527), 313rb-314va Habakuk (RB č. 530, 529, 531), 315va-316ra Sofoniáš (RB č. 534, 532), 

317ra-317vb Ageus (RB č. 538, 535), 318va-319ra Zachariáš (RB č. 539, 540), 323va-323vb 

Malachiáš (RB č. 545, 543 s explicitem „... et offerendum nomini meo oblacio“, varianta 

545), 325rb Makabejských (varianta vzniklá spojením RB č. 551 a 552).. 



350ra-353vb: Stručný obsah jednotlivých knih Bible, zahrnuje pouze Genesis a Exodus do 28. 

kapitoly. 

„In primo capitulo agitur de creatione celi, lucis, diei, noctis, maris ... x ... et femoralia linea.“ 

 

Vetus Testamentum 

1a In principio creavit deus celu[m] et t[er]ram x 350a sic ergo erit c[on]summatu[s]. Et sic 

est fi[ni]s. 

Rkp.; pap.; ll.358; 1482; 22 x 32 cm; frakt.; pův. kž. dk. O původu rukopisu na fol. 350a 

Explicit liber hystoriaru[m] lic[e]t no[n] total[ite]r p[er] manus nicolai brodawka dicti 

pl[e]bani in des[er]ta poloni et alteriste tu[n]c t[em]p[or]is in hulczin sub anno a nativitate 

d[omi]ni MCCCCLXXXII ff VI ante penthecostes [24. května 1482] s[ub] regi[min]e Mathie, 

qui t[u]nc regn[av]it i[n] p[ar]tibus sup[er]ioris s[i]lesie et moravie Nec no[n] capitaneis suis 

d[omi]ni bielic Joh[ann]is de kornicz Et est finit[us] in domo p[ro]p[r]ia eiusdem. Incipit 

rubrica: In p[ri]mo c[apitulo] agit[ur] de creacion[e] celi luc[is] diei noctis... Pokračuje až na 

fol. 353b. Jan Bělík z Kornic, v jehož domě tento Starý zákon v Hlučíně vznikl, je osobnost 

historická a byl od krále Matyáše Korvína učiněn hejtmanem Horního Slezska a tím i 

správcem Kozelska a Hlučína. August Sedláček se mylně domníval, že Jan Bělík Hlučína 

nabyl až r. 1486, podle rukopisu se zdá, že jej držel již v r. 1482, kdy bylo dokončeno 

zpracování našeho Starého Zákona. 

Psán ve dvou sloupcích, nadpisy a iniciály rumělkou. Na zadním i předním přídeští zbytky 

pergamenových listů s hebrejským rukopisem. Původní gotická kožená vazba s tlačenou 

výzdobou s rostlinnými motivy, na hřbetě 6 vazů. V rozích a uprostřed desek mosazné 

kování; zbytky dvou mosazných spon. Rukopis je zajímavý svým původem z českopolského 

pomezí. Býval majetkem Dr. Otakara Kruliše – Randy se sign. 8 H 9. 

Koupeno od Dr. Otty F. Reimana z Prahy II, Václavská ul. 14, dne 21. prosince 1951. 

4605/51 

 

SX XII C 15 
FX 1406 
TX Humbertus de Romans, Exposicio regule b. Augustini 
PX Darem p. Krumliše-Randy, 23. XII. 1952 
XII C 15 

Humbertus de Romans : Incipit exposicio Regule beati Augustini Episcopi 

secundum fratrem Humbertum magistrum ordinis fratrum Predinatorum. 

1406; ff.201; za vlastním textem na f.199b-201a obsahový rejstřík; výklad řehole 

sv.Augustina Humberta de Romans. 

 

XII C 15 
 

1406, Čechy, perg., 201 ff., 32,5 x 23,5 cm, vazba soudobá. 

 

Skladba: VI-1 (f. 11) + 11. V (f. 121) + IV-1 (f. 128) + 7. V (f. 198) + II (f. 201 + list složky, 

který je dnes přilepen k zadní desce vazby). Jedno folio chybí za f. 11, 125. Kustody na konci 

složek vpravo dole, u druhé až čtvrté složky arabskými, dále pak římskými číslicemi. Foliace 

moderní. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 23 x 16 cm, 40 řádek na stránce. Živá záhlaví 

udávající číslo kapitoly Augustinovy Regulae. Prázdná fol. 1v, 201v. 

Písmo: A gothica počátku 15. století (f. 2-201), zřídkavé korektury jinou rukou 
přibližně z téže doby. Rubrikace. Vazba: dřevěné desky potažené kůží s nárožními a 
středovými kováními, z nichž na přední desce dvě rohová chybějí. Řemínky se 
sponami chybí, na přední desce dochovány dva trny. Na předním přídeští přilepen 



list téhož výkladu psaný týmž písařem jako zbytek rukopisu (jde o počátek kapitoly 
122 De discrecione habenda in associacione fratrum), k čemuž se také vztahuje 
přípis 15. století na horním okraji Ex exposicione magistri Humberti ordinis 
predicatorum super regulam s. Augustini. 
Na přední desce dnes již špatně čitelný titul rukou 15. století Humbertus (?) super regulam 

Augustini, na hřbetě nalepen štítek 15. století s místy špatně čitelným titulem Humbertus 

super regulam b.(?) Augustini. Na f. 1r signatura 15. století B 5to monasterii Rokycano a 

počátek titulu, rovněž rukou 15. století, Incipit Humberus super. Na hřbetě nalepen štítek se 

signaturou 96 mikulovské dietrichštejnské knihovny, na předním přídeští signatura knihovny 

Kruliše-Randy 8 A 1. 

Na f. 1v signatura KNM XII C 15. Přírůstkové číslo KNM 9730/52 na f. 201v. Rukopis do 

KNM daroval 23. 12. 1952 O. Kruliš-Randa. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy v Knihovně Národního muzea, 

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/2, 1990, s. 19-30, Rukopisné fondy, s. 122, č. 

26. 

 

1r: Lusus calami 

Kromě signatury a počátku označení textu většina dalších zápisů vyškrabána. Bez razur pouze 

zápisy 15. století Samson mille prevaluit, non timuit leones, alleluja a Wenceslaus dei gratia 

Pragensis burssida (?) Romanorum tortor. 

 

2ra-201rb: Humbertus de Romanis: Expositio regulae b. Augustini 

2ra-2rb: Prologus 

Incipit exposicio regule beati Augustini episcopi secundum fratrem Humbertum 

magistrum ordinis fratrum predicatorum. Cogitanti michi de sermone, qui exiit inter 

fratres de regula beati Augustini noto vobis et timenti ne forte sermo huiusmodi aliquibus 

vestrorum esset occasio minoris devocionis ... Viris religiosis non modicum expedit, ut clare 

intelligant totam sentenciam regule, sub qua vivunt ... x ... et ex devocione huiusmodi 

diligencius observent, que continentur in ea opitulante gracia Ihesu Christi. 

2rb-199va: Textus 

De laudibus regule beati Augustini primum capitulum. Inter multas et varias regulas, sub 

quibus religiosi diversi militant in ecclesia, quedam sunt, quas tradiderunt viri quidam, qui 

sanctorum cathalogo non ascribuntur ... (f. 3rb) De exposicione tituli regule secundum 

capitulum. [in marg. quintum] Iam ad exposicionem accedendo, notandum est, quod circa 

hoc opusculum primo ponitur titulus operis ... x ... deficientes sublevat, vincentes coronat. 

Hoc additur in fine, ut sciat quicumque ordinis nostri hoc impleverit se totam regulam 

implesse et amplius non teneri etc. Explicit expositio regule beati Augustini, quam frater 

Humbertus, magister ordinis ad utilitatem ac peticionem fratrum predicatorum 

compilavit, finita hec est.  

V textu chybí podle údaje následného rejstříku druhá až čtvrtá kapitola, pátá (De exposicione 

tituli regule) je omylem označena jako druhá, dále je již číslování správné. Na závěr kolofón 

„Scriptum sub Anno domini Mo quadringentesimo VI die sabbati ante festum s. Galli. 

(9. 10. 1406)“ 

199va-201rb: Registrum  

Incipit tabula in eandem... (dále část textu vyškrabána)... (f. 199vb) nota, quod secundum 

et tercium et 4um capitulum non habetur in isto libro nec multum necessaria. De 

laudibus regule beati Augustini I. ... x ... De templacionibus (sic) 198. 

Seznam jednotlivých kapitol díla, v němž jsou zapsány všechny, včetně chybějících. 

 



Tisk: J. J. Berthier (ed.): Humbertus de Romanis, Opera de vita regulari 1, Roma 1888, s. 43-

633. Literatura: R. Creytens: Les commentateurs Dominicains de la règle de S. Augustin du 

XIIIe au XIV siècle, Archivum Fratrum Praedicatorum 33, 1963, s. 121-157. T. Kaeppeli: 

Scriptores II, č. 2016, s. 289, rukopis uvádí.  

 

Incipit exposicio Regule b[ea]ti Aug[usti]ni Ep[iscop]i s[e]c[un]d[u]m fr[atr]em Hubertu[m] 

m[a]g[ist]r[u]m ordinis fratrum Predicatorum. 

2a Cogitanti michi de sermone q[ui] exiit x 199b Scriptum sub Anno domini mo. quadringeo 

VI (1406) die Sabbati ante festum sancti Galli [9. října]. Incipit Tabula in eandem. 

Rkp.; perg.; 1406; 201 ff.; 33 x 24,5 cm; frakt.; pův. dřevěná s kováním. Pěkné gotické 

iniciály provedené rumělkou. Za vlastním textem na f.199b – 201a obsahový rejstřík. Na 

předním přídeští vlepen list uvedený přípiskem regula scti Aug[usti]ni a záhlavím de 

discrec[i]one habenda in associac[i]one fratrum CXX caplm. Na obalovém fol.1a několik 

přípisků. Původní Incipit Humbe[rtus] Super vyškrabávaný, pod ním pozdější s narážkou na 

krále Václava IV. Wenceslaus dei gra[cia] Prag[e]n[sis] Binssida [?] Romanor[um] Tortor, 

další dva přípisky vzškrábané a pod nimi níže Sampson mille prevaluit non timuit leones 

alleluia. Vazba z vepřové kůže na dřevěném základě s kováním v rozích, puklami uprostřed a 

zbytky spon. Výklad řehole sv. Augustina Humberta de Romans, generála dominikán. řádu 

(zem. 1277), byl rozšířen v středověkých klášterech po celé Evropě. Na hřbetě rukopisu nápis 

Humbert[us] de regula aug[usti]ni a zbytky staré signatury 96. Podle přípisku B 5t8 Mon. 

Rokyno [Scrinium B quinto Monasterii Rokyczano] byl rukopis majetkem augustiniánského 

kláštera v Rokycanech, zničeného Husity. Později v knihovně dr. Kruliše – Randy se sign. 8 

A 1. 

Darem Dr. Kruliše – Randy zapsán so přírůstků knihovny Národního musea 23. prosince 

1952. 

9730-52 

 

SX XII C 16 
FX XV 
TX Nicolaus de Lyra, Moralitates super veteri et nova lege 
PX Darem Otakara Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
XII C 16 
 

1450-1465, pap., I + 331 (recte: 332) + I ff. 31 x 21 cm, ilum., vazba soudobá. 

určit Kreuz 

Filigrány: f. 1-226 nejblíže (i když dost daleko) asi Briquet č. 5550 (1457-1468), fol. 227-251 

Piccard: Ochsenkopf XIII/465 (1457-58), dále vcelku věrně Briquet č. 5550 (1457). Skladba: 

27. VI (f. 323) + (IV-1+1, f. 331). Jeden list vyříznut za f. 331, f. 327 vytrženo z vazby. 

Kustody na konci složek (někdy poškozené oříznutím, někdy již ve vazbě rukopisu) vpravo 

dole, první psána slovem (12v primus), ostatní arabskými číslicemi. Foliace moderní, mezi f. 

160 a 165 5 listů. Psáno v zrcadle 22,5 x 14,5 cm, ve dvou sloupcích, 34-53 řádek na stránce. 

Na f. 1-8 a od 264 živá záhlaví. Prázdná fol. 329r-331r.  

Písmo: A f. 1-328 bastarda 3. čtvrtiny 15. století. Komentáře ke knize Josue na f. 65-68 psán 

jinou soudobou rukou. Výzdoba: ornamentální iniciály: 1ra: V, 2ra: I, 2vb: P, 21ra: H, 33rb: 

V, 43ra: L, 53ra: H, 65ra: E, 70vb: P, 77ra: I, 78rb: F, 86rb: F, 93ra: E, 123ra: T, 124va: V, 

145rb: B, 180va: D, 189ra: E, 195va: F, 199ra: V, 232va: E, 265va: O, 267ra: L, 281rb: I, 

287rb: F, 300va: I, 308rb: P, 317rb: A. U iniciály na f. 86rb postavička ďábla, na f. 124va u 

iniciály čáp, na f. 267r čáp v borduře. Další prokreslované iniciály v textu, rubrikace. Vazba 

soudobá, dřevěné desky potažené kůží, s nárožními a středovými kováními, z nichž chybí 3 

nárožní na přední a 2 na zadní desce. Ze dvou spon a řemínků dochována jedna úplně, druhá 



torzovitě. Jako přední předsádky použito pergamenového listu liturgického rukopisu (misálu?) 

ze 13. století s notací ve čtyřlinkové osnově, jako obalu poslední složky zlomku folia z téhož 

rukopisu. 

Na hřbetě štítek 18. století s uvedením jména autora. Na předním přídeští nalepeno exlibris 

Ferdinanda Hoffmana z Grünbüchlu a Střechova, na hřbetu knihy štítek se signaturou 

mikulovské dietrichštejnské knihovny 215, na předním přídeští signatura knihovny O. 

Kruliše-Randy 8 B 5, na f. 1r signatura KNM XII C 16. Na f. 331v přírůstkové číslo KNM 

9713/52. Rukopis do KNM daroval 23. 12. 1952 O. Kruliš-Randa. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 22, 26, P. Brodský: Katalog, č. 

123, s. 147, Rukopisné fondy, s. 122, č. 27. 

 

1ra-328rb: Nicolaus de Lyra: Postilla moralis in Vetus et Novum testamentum 
Glorieux: Répertoire, č. 345k. 

 

1ra-21ra: Genesis 

„Prologus in Pentateucum. Vidi in dextera sedentis super thronum librum scriptum intus et 

foris Apok. V (Apc V,1). Sedens super glorie et thronum est deus gloriosus et sublimis regens 

universa... (f. 2ra) Incipiam a libro Genesis et per alios consequenter discribam quamdiu 

dominus sua gratia donabit michi vitam. Super capitulum primum. In principio creavit deus 

celum et terram (Gen I,1). In hoc capitulo mundi creacio describitur, per quam bene hominis 

recreacio signatur... x ... Et per hoc coacti sunt eum adorare ut patet ex supradictis capitulo ubi 

dicitur et proni adorantes dixerunt servi tui sumus etc.“ 

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 5929. 

21ra-33rb Exodus 

„Incipit liber Exodus. Primum capitulum. Hec sunt nomina filiorum Israel qui ingressi sunt 

in Egiptum cum Jacob etc. (Ex I,1). Per filios Israel exeuntes in Egipto allegorice significantur 

Christiani... x ... ut sic cum gratia operetur liberum arbitrium ad consecucionem vere 

beatitudinis, quam nobis concedere dignetur et reliqua. Explicit Exodus.“ 

RB, č. 5930. 

33rb-43ra Leviticus 

„Incipit Leviticus. Vocavit autem dominus Moisen et locutus est ei: De thabernaculo 

testimonii (Lev I,1). In hoc libro principaliter agitur de sacrificiis domino offerendis... x ... 

Nam pauper vidua, que duo minuta (!) misit in Gazofilacium plus obtulit quam divices, qui 

magna miserant secundum testimonium salvatoris Marcus 12 (Mc XII,42-43) et Lucas 22 

(recte: Lc XXI,1-4). Explicit Liber Leviticus.“ 

RB, č. 5931. 

43ra-53ra Numeri 

„Incipit super librum Numerorum. Locutus est dominus ad Moysen dicens: In deserto Synay 

in thabernaculo federis prima die etc. (Nu I,1). In hoc capitulo describitur populi numeracio 

per Moysen at Aaron et duodecim principes... x ... et personas vident divinas et ea fruuntur et 

in ea firmiter stabiliuntur etc. Explicit liber Numerorum.“ 

RB, č. 5932. 

53ra-65ra Deuteronomium 

„Incipit Deuteronomii. Hec sunt verba, que locutus est Moyses ad omnem Israel etc. (De I,1) 

Et sequitur: Cepit Moyses explanare legem (De I,5). Moraliter per hoc ostenditur, quod non 

solum licitum est sed eciam meritorium hominibus literatis sacram scripturam exponere... x ... 

et spiritus redeat ad deum, qui dedit illum quem reditum per spiritum nobis concedet qui vivit 

et regnat in secula seculorum amen.“ 

RB, č. 5933. 



65ra-70va Josue 

„Incipit liber Josue. Et factum est post mortem Moisi servi Dei ut loqueretur ad Josue 

dominus filius Num ministrum Moisi (Jos I,1). Allegorice Christus figuratur per Josue quia 

sicut dicit Ieronimus in epistola ad Paulinum... x ... et similiter beatus Franciscus et beatus 

Dominicus et alii quam plures patres sancti, prout in eorum scribitur legendis etc. Explicit 

liber Yosue.“ 
RB, č. 5934. K textu doplněn prolog (RB, č. 307) a částečně (na f. 65r-68r) marginální i interlineární komentář. 

Inc.: „Josue interpretatur salus vel Jesus. Et dicit Jeronimus in prologo...“ 

70va-77ra Soudců 

„Incipit liber Iudicum. Capitolum primum. Post mortem Josue consuluerunt filii Israel 

Dominum dicentes, quis ascendet contra (škrtnuto) ante nos contra Chananeum et erit dux 

belli. Dixitque dominus: Judas ascendet etc. (Iud I,1-2). Allegorice per Iudam figuratur 

dominus noster Ihesus Christus, qui secundum carnem est de tribu Israel... x ... debent dare 

exhortaciones sancte ad bonorum commiseram prout fieri potest reparacionem. Explicit liber 

Iudicum.“ 
RB, č. 5935. 

77ra-78rb Rut 

„Incipit liber Ruth. Capitolum primum. In diebus unius iudicis quando iudices preerant, 

facta est fames in terra etc. (Ru I,1).Secundum Hebreos iste fuit valde dives sed amarus, quia 

tempore famis exhorte moleste ferebat... x ... in celesti patria et gloria sunt regnaturi, quod 

nobis concedat ille, qui est benedictus in secula seculorum amen.“ 
RB, č. 5936. 

78rb-86rb 1. Královská 

„Incipit liber primus regum. Fuit vir de Ramachani sophim de monte Effraym et nomen eius 

Helchana filius Roboam (podtečkováno) Gerobam etc. (I. Reg I,1). Allegorice per istum 

virum figuratus fuit Christus, qui Luce 14 (recte: Lc XXIV,19, nadepsáno: ultimo) dicitur vir 

potens in opere et sermone... x ... inquantum (marginálně: inquam) possunt, bono modo 

sagunt (pod tím: satagunt) occultare etc.“ 
RB, č. 5937. 

86rb-93ra 2. Královská 

„Incipit 2us liber Regum. Factum est autem postquam mortuus esset Saul ut David 

reverteretur a cede Amalech (II. Rg I,1). Sequitur: In die autem tercia apparuit homo (II. Rg 

I,2). Per istum hominem, qui ad habendum ipsius David gratiam dixit... x ... hoc eciam fecit 

Codrus rex Persarum, qui preelegit occidi pro salute populi sui ut dictum est etc. Explicit 2us 

liber Regum.“ 
RB, č. 5938. 

93ra-98vb 3. Královská 

„Incipit liber tercius Regum. Et rex David senuerat, habebatque etatis plurimos annos cumque 

operiretur vestibus non calefiebat. Dixerunt go ei etc. (III. Rg I,1-2). Sicut frequenter dictum 

est, per David figuratur dominus noster Iesus Iesus (sic) Christus, qui senex dicitur eo quod 

est eternus in deitate... x ... Et ibi ponetur exposicio mistica domino concedente. Explicit 

tercius liber Regum.“ 
RB, č. 5939. 

98vb-104rb 4. Královská 

„Incipit quartus liber Regum. Prevaricatus est autem Moab in Israel postquam mortuus est 

Achab cecidit Ochosias per cancellos cenaculi sui, quod habebat in Samaria (IV. Rg I,1-2). 

Cenaculum est pars superior nam idem quod solarium est... x ... per claram visionem et 

suavissimam fruicionem, ad quam nos perducat qui sine fine vivit et regnat in secula 

seculorum amen. Explicit quartus liber Regum.“ 
RB, č. 5940. 

104va-108ra 1. Paralipomenon 



„Sequitur Paralippomenon. Adam Seth Enos etc. (I. Par I,1) In hoc libro primo usque ad 

decimum capitulum nichil occurrit aliquod notabile, quod videatur mistice exponendum... x ... 

qui post professionem Christi regis et pontificis factam ab eis in baptismo eam iterant in opere 

bene vivendo. Explicit primus liber Paralippomenon.“ 
RB, č. 5941. 

108ra-112ra 2. Paralipomenon 

„Sequitur secundus Paralippomenon. Confortatus est go Salomon filius David in regno suo 

dominus erat cum eo et magnificatus est eum in excelsum (II. Par I,1). Exposicio mistica est 

3ii Regum IIIo usque ibi: Venit go Salomon ab excelso Gabaon... x ... non indiget alia 

moralitate nisi quod in ea orando devote forma datur vere penitentibus. Explicit 2us 

Paralippomenon.“ 
RB, č. 5942. 

112ra-114vb 1. Ezdrášova 

„Sequitur Esdre primus. In anno primo Tyri regis Persarum ut compleretur verbum domini ex 

ore Ieremie, suscitavit dominus spiritum Tyri regis Persarum (I. Es I,1). Tirus iste figuram 

gessit nostri salvatoris, quia sicut Tirus iste relaxavit captivitatem Iudeorum... x ... Cumque 

pastor per abrupta graditur consequenter est ut grex adducit (?). Explicit Esdras.“ 
RB, č. 5943. 

114vb-118rb Nehemiáš 

„Incipit Neemias. Verba Neemie filii Helchie et factum est in mense Caslen anno XXo ego 

eram in Susis castro etc. (Ne I,1). Per Nemiam, qui consolator interpretatur et interpretacioni 

consonat res gesta, quia fuit missus... x ... bonus prelatus ex debita correccione malorum 

remuneracionem bonorum consequitur supernorum. Explicit liber Neemie.“ 
RB, č. 5944. 

118rb-120vb Ester 

„Sequitur liber Hester. In diebus Asveri regis qui regnavit ab Iuda (sic) usque ad Ethiopiam 

super centum et viginti quinque provincias etc. (Est I,1). Illum ordinem, quem tenui 

exponendo sacram scripturam litteraliter intendo tenere eciam mistice exponendo... x ... 

quibus in sua provincia vel diocesi intendere debet ad honorem domini nostri Jesu Christi, cui 

est honor et gloria in secula seculorum, amen. Cetera, que secuntur, non sunt in Hebreo nec 

sunt de canone propter quod ea hic obmitto. Et quia in precedentibus virtualiter continentur. 

Explicit liber Hester.“ 
RB, č. 5947. 

120vb-122vb Judit 

„Incipit liber Iudith. Arphaxat itaque rex Medorum etc. (Iu I,1). Per istum, qui multas gentes 

superaverat, civitatem fortem edificaverat et de hoc gloriabatur hic attribuens proprie 

potestati, postea debellatus fuit a Nabuchodonozor rege sicut subditur... x ... qui dedit nobis 

victoriam per Iesum Christum dominum nostrum, cui est honor et gloria in secula seculorum. 

Explicit liber Iudith.“ 
RB, č. 5946. 

122vb-124va Tobiáš 

„Sequitur Thobias. Thobias quasi ex tribu et civitate Neptalim, que est in superioribus Galilee 

etc. (Th I,1). Per Thobiam, qui interpretatur bonus domino et sic fuit bonus... x ... et sic dies 

suos feliciter terminavit quod nobis concedat Iesus Christus dominus. Explicit Thobias.“ 
RB, č. 5945. 

124va-145ra Job 

„Sequitur liber Job. Vir erat in terra Hus nomine Job et erat vir ille simplex et rectus ac timens 

deum et recedens a malo. (Job I,1). Philosophus primo Ethicorum tetragono comparat 

hominem virtuosum, quia sicut corpus teragonum optime disponitum se debet in quolibet 

latere... x ... et Josue successor eius C et X per hoc significatur longitudo prosperitatis vite 



future, post brevitatem presentis miserie ad quam longitudinem vite nos perducat. Explicit 

liber Job.“ 
RB, č. 5948. 

145ra-189ra Kniha žalmů 

„Incipit psalterium. Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum et in etc. (Ps I,1). Sicut dixi 

plenius in exposicione litterali, psalmus iste prologus est huius libri ab eo, qui psalmos a 

diversis componitos in hoc volumine congregavit... x ... propter quos pertranseo de aliis hic 

ponendis. Explicit exposicio mistica super librum psalmorum edita per fratrum Nicolaum de 

Lira fratrum minorum.“ 
RB, č. 5949. 

189ra Přísloví, Ecclesiastes a Píseň písní 

„Parabole Salomonis etc. Sensus litteralis huius libri est simpliciter (?) moralis ut patet 

intuenti. Similiter sequentis, qui dicitur Ecclesiastes, nam in eo de contentu false felicitas agit 

et de appetitu vere. Tercium autem, scilicet cantica canticorum, exposui de processu ecclesie 

propter quod de tali exposicione spirituali in istis pertranseo que ad presens etc.“ 

189ra-195va 1. Makabejská 

„Incipit primus liber Machabeorum. Et factum est postquam percussit Allexander rex etc. (I. 

Mac I,1). Per istum Allexandrum, qui largissimus fuit de terre principibus triumphavit... x ... 

qui non moritur sed a deo magnifice premiatur etc. Explicit primus liber Machabeorum.“ 
RB, č. 5967. 

195va-198vb 2. Makabejská 

„Incipit secundus. Fratribus qui sunt per Egiptum Iudeis etc. (II. Mac I,1). Hic ponitur quedam 

prefacio huius 2i libri et durat usque ad tercium capitulum exclusive, hec autem prephacio est 

quedam epistola... x ... pro victoria contra dyabolum habita debent a populo christiano laudes 

et gracie Christo persolvi, cui est honor et gloria in secula seculorum amen. Expliciunt postille 

morales sub mistico sensu declarate super omnes libros sacre scripture exceptis aliquibus qui 

non videntur tali exposicione indigere. Ideo ego, frater N. de Lira de ordine fratrum minorum 

deo gracias ago, qui dedit michi gratians hoc opus incipiendi et perficiendi, in die sancti 

Gregorii anno domini Mo CCC 39o. Rogo eciam eos, qui studuerint ut etc.“ 
RB, č. 5968. 

198vb-214rb Izaiáš 

„Incipit liber Isaie prophete. Visio Isaie prophete filii Amos etc. (Is I,1). In hoc capitulo 

peccata populi iudaici arguuntur, per quem populus christianus generaliter signatur.... x ... 

simili modo litterali exposui scilicet de Christo et ecclesie processu. Explicit Isaias propheta.“ 
RB, č. 5950. 

214rb-227rb Jeremiáš 

„Incipit Jeremie prophete liber. Verba Jeremie prophete etc. (Je I,1).Per Jeremiam, qui 

excelsus domino interpretatur, bonus prelatus vel doctor vel predicator significatur, quilibet 

enim istorum in gradu suo est excelsus dominus... x ... sensus huius misticus positus est 4i 

libri Regum in fine, ubi prope habet locum. Explicit liber Jeremie prophete.“ 
RB, č. 5951. 

227rb-232rb Pláč 

„Incipit Trenorum. Quomodo sedet sola civitas plena populo facta est quasi vidua domina 

gencium etc. (I,1). Hic incipit lamentacionum casus Iherusalem historiace, per quam 

significatur lamentacio casus Iherusalem allegorice, que est militans ecclesia... x ... sed 

proiciens repulisti nos etc. et maxime a opere Seladini Zoldan. Explicit Jeremias super 

trenorum.“ 
RB, č. 5952. 

232rb-242vb Ezechiel 

„Incipit Ezechiel. Et factum est in tricesimo anno etc. (Ez I,1) In ista prima visione Ezechielis 

secundum sensum litteralem per quatuor facies animalium signatur quatuor regna, que 



successive populum iudaicum afflixerunt... x ... ab isto loco usque ad finem libri huius in 

exposicione litterali posui breviter sensum misticum, propter quod hic repetere non intendo. 

Explicit Ezechiel propheta.“ 
RB, č. 5953. 

242vb-246va Daniel 

„Incipit Daniel propheta. Anno tercio regni Joachim regis Iude etc. (Da I,1). Sequitur: Et ait 

rex ad Affanad preposito eunuchorum ut introduceret de filiis Israel pueros, in quibus nulla 

esset macula etc. (Da I,3-4). Per istum regem, de quo dicitur capitulo sequenti Rex regum etc. 

... x ... defensor iusticie et oppresorum consolator angelico ministerio ad locum sibi paratum 

in empireo deducetur, quod nobis concedat etc. Explicit Daniel propheta.“ 
RB, č. 5954. 

246va-250ra Ozeáš 

„Incipit Osea propheta. Verbum quod factum est ad Osee prophetam etc. (Os I,1). Sequitur: Et 

dixit dominus ad Osee: Vade summe sibi uxorem fornicariam et fac tibi filios fornicacionum 

etc. (Os I,2). Per Osee prophetam qui de mandato domini accepit uxorem gentilem et eius 

filios adoptavit significatur homo bonus... x ... Et quia michi non occurrit conveniencior hic 

ponenda ideo pertranseo. Explicit Osee propheta.“ 
RB, č. 5955. 

250ra-251rb Joel 

„Incipit Johel propheta. Verbum domini, quod factum ad Johel etc. (Joh I,1). Sequitur: 

Residuum vinee vinee (sic) comedit locusta etc. (Joh I,4). Per ista quatuor corrodencia terre 

nascencia in regno Iudee significatur mistice quatuor vastancia virtutum viriditatem... x ... in 

quo non occurrit mihi alia exposicio conveniens quam litteralis, ideo pertranseo. Explicit 

Johel propheta.“ 

RB, č. 5956 
251rb-254vb Amos 

„Incipit Amos propheta. Verba Amos etc. (Am I,1). Sequitur: Super tribus sceleribus Damasci 

(Am I,3). Per Damascum qui interpretatur bibens sangwinem significatur oppressor 

innocentum... x ... propter quod de alia pertranseo quoad presens. Explicit Amos propheta.“ 
RB, č. 5957. 

254vb-255ra Abdiáš 

„Incipit Abdias propheta. Visio Abdie que litteraliter intellecta est de destruccione Idumee 

propter tria, scilicet propter presumpcionem de sua fortitudine... x ... de alia exposicione 

pertranseo, sicut in fine Amos dictum est etc. Explicit Abdias propheta.“ 
RB, č. 5958. 

255ra-255va Jonáš 

„Incipit Jonas. Et factum est verbum domini ad Jonam etc. (Jon I,1). Per Jonam, quem 

dominus misit ad predicandum contra Ninivem significatur ewangelii predicator et nomen 

consonat... x ... putas ne bene irrasceris tu, id est racionabiliter quia dicitur non sed 

irracionabiliter. Explicit Jonas.“ 
RB, č. 5959. 

255va-257vb Micheáš 

„Incipit Micheas propheta. Verbum domini quod factum est ad Micheam etc. (Mi I,1). Qui 

interpretatur humilitas, humilibus enim divina divina (sic) secreta revelantur, Mt. 11 

Abscondisti hec a sapientibus... x ... reddendo promissa in gloria sempiterna. Explicit Micheas 

propheta.“ 
RB, č. 5960. 

257vb-258va Nahum 

„Incipit Naum propheta. Onus Ninive etc. (Na I,1) Sequitur: Dominus emulator et ulciscens 

etc. (Na I,2). Per hoc ostenditur rigor divine iusticie quo non dimittitur dedecus culpe sine 



decore punicionis iuste... x ... usque ad finem capituli per eorum miserias significatur miserie 

inimicorum Christi etc. Explicit Naum propheta.“  
RB, č. 5961. 

258va-260rb Habakuk 

„Incipit Abakuk propheta. Onus quod vidit Abakuk (Hab I,1). Secundum sensum litteralem 

propheta denunciat regni Babilonis destruccionem, eo quod abusas fuerat a deo... x ... ego 

autem in domino gaudebo etc. et sentencia patet. Explicit Abakuk propheta.“ 
RB, č. 5962. 

260rb-261rb Sophoniáš 

„Incipit Sophonias propheta. Verbum domini, quod factum est ad Sophoniam (Sop I,1) qui 

primo comminatur peccatoribus generaliter omnibus dicens: Congregans congregabo omnia 

etc. per hominem racione abutentem... x ... propter quod de alia pertranseo quoad presens. 

Explicit Sophonias propheta.“ 
RB, č. 5963. 

261rb-261vb Ageus 

„Incipit Aggeus propheta. In anno 2o Darii regis etc. (Ag I,1). Sequitur: Populus iste dicit 

nondum venit tempus domus domini edificande (Ag I,2). Prophetat ad litteram contra illos, 

qui negligebant opus domus domini et de propriis negociis erant valde solliciti... x ... 

residuum huius capituli interpretatur ad litteram de Christo, propter quod pertranseo. Explicit 

Aggeus propheta.“  
RB, č. 5964. 

261vb-265va Zachariáš 

„Incipit Zacharias propheta. In mense octavo etc. (Za I,1). In hoc capitulo ponuntur due 

visiones: prima premissis quibusdam preambulis incipit ibi: Vidi per noctem et ecce vir (Za 

I,8)... x ... nec occurrit michi alia spiritualis exposicio conveniencior hic ponenda. Explicit 

Zacharias propheta.“ 
RB, č. 5965. 

265va-267ra Malachiáš 

„Incipit Malachias propheta. Capitolum primum. Onus verbi domini ad Israel etc. (Ma I,1). 

Sequitur: Nonne frater erat Esau Jacob etc. (Ma I,2). Per Esau qui vanus interpretatur homo 

vane gloriosus et virtutibus vacuus significatur... x ... totaliter fixi qui tunc excomunicabuntur 

penitus a dei societate electorum. Explicit Malachias propheta.“ 
RB, č. 5966. 

267ra-281ra Matouš 

„Incipit Matheus ewangelista. Liber generacionis Ihesu Christi etc. (Mt I,1) Omnes itaque 

generaciones ab Abraham usque ad David generaciones XIIII (Mt I,17). Christi generacio 

(vedle: genelogia) describitur hic per tres quaterdenas generaciones, quarum alique fuerunt 

ante legem datam Moysi, alique tempore legis date et ultima, scilicet generacio Christi 

tempore gracie ... x ... ecce ego vobiscum sum omnibus diebus dirigendo sermonem ad 

salutem audiencium et meritum vestrum. Explicit Matheus.“ 
RB, č. 5969. 

281ra-287rb Marek 

„Incipit Marcus. Iniccium ewangelii Ihesu Christi filiii dei scriptum sicut est Ysaias (Mc I,1-

2). Per hoc quod Marcus ewangelium a verbis prophete inchoavit, predicatorem ewangelii 

sermonem incipere a sacra scriptura debere ... x ... et hec signa spiritualia sunt corporalibus 

meliora quanto que sunt anime, corporalibus preferuntur. Explicit Marcus ewangelista.“ 
RB, č. 5970. 

287rb-300va Lukáš 

„Incipit Lucas ewangelista. Fuit in diebus Herodis regis Iude sacerdos quidam etc. (Lc I,5). 

Inter ewangelistas Lucas significatur per misticum vituli vultum qui est animal ymolaticum...  

pro nobis... x ... bona data dare filiis vestris quanto magis pater vester celestis dabit spiritum 

bonum petentibus se. Explicit Lucas ewangelista.“ 



RB, č. 5971. 

300va-308ra Jan 

„Incipit Iohannes ewangelista. In principio erat verbum etc. (J I,1). Johannes ewangelista tam 

sublimiter loquitur de divinis, quod multa de dictis eius exponere moraliter necessario 

humanis actibus applicando... x ... nam eorum gloria maior est omni laude etc. Explicit 

Johannes ewangelista.“ 
RB, č. 5972. 

308ra Epištoly Pavlovy a kanonické 

„Epistolas Pauli et septem canonicas pertranseo quia totum est simpliciter morale etc.“ 

308ra-317rb Skutky apoštolské 

„Incipit actus apostolorum. Primum capitolum. Primum quidem sermonem feci de omnibus 

que cepit Theophile que cepit (sic) Iesus facere et docere (Ac I,1). Per hoc dedit formam 

doctoribus et predicatoribus ewangelii quam docendo et predicando sequi debeant, scilicet ut 

prius opera virtutum faciant... x ... de adiutorio dei in presenti et eius premio consequendo 

quod nobis patrare etc. Expliciunt actus apostolorum." 
RB, č. 5973. 

317rb Kanonické epištoly 

„In septem epistolis canonicis sensus litteralis est simpliciter moralis, propter illas pertranseo 

etc.“ 

317rb-328rb Zjevení sv. Jana 

„Incipit Apokalipsis. Apokalipsis Ihesu Christi etc. (Ap I,1). Sicut dictum fuit in exposicione 

litterali, beatus Johannes in principio libri huius reddit adiutores benivolos, dociles et attentos 

per librum autemistum, qui dicitur Apokalipsis, id est revelacio potest intelligi scriptura 

sacra... x ... sacre scriptutre non habetur, nisi per donum gracie. Subditur in fine: gracia 

domini nostri Ihesu Christi cum omnibus vobis, amen. Et sic est finis moralitatum Lyre 

super veteri et nova lege.“ 
RB, č. 5974. 

 

328va  

„Festa iudeorum septem comparata virtutibus septem. Primum sabbatum quia eo die deus 

quievit ab omni opere per quod signatur cessacio... x ... in memoria XL annorum quibus 

fuerunt in deserto in thabernaculis. In quo perseverancia de hiis omnibus Naum primo 

celebranda etc.“ 

 

331v: Additamenta saeculi XVI. 
Poznámka „Secta est illa, qui sunt secti et divisi ab unitate ecclesie vel fide ut heretici et pseudoprophete.“, 

modlitba a počátek žalmu 1. 

 

Mo[r]ali[ta]tes Ly[r]e sup[er] veteri et nowa lege. 

1a Vidi in dextera sede[n]tis super thronu[m] x 328a Et sic e[st] finis mo[r]ali[ta]tu[m] ly[r]e 

sup[er] veteri et nowa lege. 

Rkp.; pap.; XV; ff.331; 32 x 22 cm; got. min.; prkénková koží potažená se zbytky kování 

v rozích a ve středu a se sponami. Na f.328b další přípis, pozdější přípis o sektách na f.331b. 

Na předním přídeští rytina s velkým exlibris známého sběratele Ferdinanda Hofmanna, svob. 

pána z Grünbüchlu a Střechova, za Rudolfa II. presidenta dvorské komory (1540 – 1607). 

Řada barevných iniciál s motivy ornamentálními, figurální motivy má iniciála F na f.86a 

s postavou ďábla a iniciála L na f.267a s labutí a ptáky. Iniciála tato a iniciála E na f.232b 

charakteristické svými rozvilinami. Obalem pergamenový list z misálu ze XIV. stol. s notací. 

Rukopis přešel s knihovnou Hofmannů r. 1678/9 do ditrichštejnské knihovny v Mikulově 

(signatura na hřbetě 215 II). Vzhledem k tomu, že jde o rukopis obsahově nebohemikální, 



neuvádí jej ani Dudík ani Patera. Později jej získal dr. Otakar Kruliš – Randa (jeho sign. 8 B 

5). 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. 

prosince 1952. 

9713-52 
 

SX XII C 17 
FX 1524 
TX [Breviarium] Nicolai Seratoris 
PX Darem Otakara Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
XII C 17 

Breviarium. 

Ia-VIb Calendarium 

VIIa Registrum super in hoc libro contetis. 

1a-106b Breviarium 

1524; ff.VII-109; sborník brevířový legend, k vlastnímu textu dopsáno na f.106a veršování 

Finis est partis: Laus christo: gloria sanctis.Amen.sit cordis deo, sit operis simul oris. Ter 

quincentis actis vigenis bis binis annis 1524, pokračování legend na obalovém listu a 

zadním přídeští datováno Anno dni 1553 festo Sancte Lucie. 

XII C 17 
 

1524, Čechy (Cheb), pap., 109 + I ff. 31,5 x 21,5 cm, vazba dobová. 

 

Filigrány: f. 1-6 a promiscue 94-108 var. Piccard: Raubtiere I/14 (1525), f. 7-93 nejblíže, i 

když dost daleko Piccard: Ochsenkopf XVI/256 (1516-1522) ve dvou od sebe značně 

odlišných variantách, f. 94-108 promiscue var. Piccard: Raubtiere I/2, 3 (1524). Skladba: III 

(f. 6) + (III-1, f. 11) + III (f. 17) + IV (f. 25) + 3. III (f. 43) + IV (f. 51) + III (f. 57) + 3. IV (f. 

81) + 2. III (f. 93) + (IV+1, f. 102) + III (f. 108) + (I-1, f. 109) + I (jeden list slouží jako zadní 

přídeští a druhý je přilepen k zadní desce). Jedno folio chybí za f. 7 a 109, f. 97 vevázáno jako 

menší lístek. Na f. 8v-105v reklamanty. Foliace 15. století 1-98 na f. 8-106 (použita pro 

odkazy na lekce u jednotlivých svátků v kalendáři a v rejstříku na f. 7r), moderní tužkou. 

Psáno s výjimkou f. 1-6 a 97 ve dvou sloupcích, 27 řádek na stránce, v zrcadle 23 x 14,5 cm. 

Prázdná folia: 7v, 97v, 107-109. 

Písmo: 1-106 Mikuláš Seratoris, gothica 1. čtvrtiny 16. století, f. 97 psáno snad rovněž jím, 

avšak výrazně zběžněji, kurzívní přípisy poloviny 16. století dvěma rukama na zadní 

předsádce a zadním přídeští. Výzdoba: na f. 15v marginálně drobná kresba, rubrikace. Vazba: 

dřevěné desky potažené přes hřbet kůží, částečně s ornamentální výzdobou a kolky 

s rostlinnými motivy, se dvěma trny s řemínky.  

Na předním přídeští zápis Convetus s. Wenceslai Egrensis ordinis Predicatorum Anno 

millesimo sexcentesimo sexagesimo a signatury knihovny dr. O. Kruliše-Randy 8 Ch 8 a další 

signatura (?) e ZnX2. Na hřbetě signatura C VII 7 (?) chebského dominikánského kláštera (?) 

a štítek s nápisem Supplementum, dnes částečně poškozeným. Na f. Iv přírůstkové číslo KNM 

9728/52. Na f. 1v současná signatura KNM XII C 17, která je zapsána i na štítku na zadní 

desce. Rukopis do KNM daroval 23. 12. 1952 O. Kruliš-Randa. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy v Knihovně Národního muzea, 

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/2, 1990, s. 19-30, Rukopisné fondy, s. 122, č. 

28.. 



 
Lectionarium Ordinis Praedicatorum cum calendario 
Na předním přídeští vlastnický zápis z r. 1660 a Vergiliův (?) verš Nescia mens 
hominum fati sortisque futurae et servare modum rebus sublata secundis. 
1r-6v: Kalendarium 

Obsahuje zlatý počet, písmena nedělní, římský kalendář, průběžné datování dní v měsíci, 

církevní svátky, u nichž je jedním znakem udán jejich ritus (totum duplex, duplex, počet lekcí 

nebo komemorace), opakující se písmena 27-členného cyklu, znamení zvěrokruhu a nešťastné 

dny. V záhlaví každého měsíce počet dní v kalendářním a lunárním měsíci a počet hodin dne 

a noci. Z českých světců červeně 4. 3. Translacio Wenzeslai m., 28. 9. Wenczeslai m., černě 

23. 4. Adalberti ep. Pragensis et m., 11. 7. Procopii abb. (jde o posun prokopského svátku do 

termínu jeho oktávu, protože 4. 7. je červeně uveden Oldřich). Kalendář odpovídá době 

vzniku v r. 1524, (z pozdních svátků je uveden Jáchym), dominikánskému řádu (červeně je 

uveden Dominik, Petr z Verony, Tomáš Akvinský, všichni i s translací) a vazbě na Bavorsko 

(červeně jsou zapsáni Erhard, Oldřich, Jimram, Rupert, Virgilius). Několik zápisů bylo snad o 

málo později v 16. století doplněno, stejně jako (duplicitní) údaje o nešťastných dnech 

v měsíci na spodním okraji folií a další komputistické záznamy. Literatura: M. Dragoun: 

Česká středověká kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, Praha 2000, s. 163-188. 

7ra-7rb „Registrum super in hoc libro contentis“ 

Seznam světců, kteří mají v dalším obsahu čtení ke svým svátkům. Z českých svátků 
translace Václava, Vojtěch a Prokop. Seznam je řazen chronologicky, není kompletní 
a končí u sv. Jimrama (22. 9.) 
8ra-106vb: Lectionarium de sanctis per circulum anni cum additamentis 

Víceméně chronologicky řazená čtení k jednotlivým světcům (začíná sv. Erhardem, končí sv. 

Damasiem). Devět lekcí k translaci Václava na f. 23ra-25rb, na f. 33ra-33rb tři lekce ke sv. 

Vojtěchu, 48ra-48va tři lekce ke sv. Prokopu, 68rb-70ra devět lekcí ke sv. Václavu. Občas 

v rubrikaci, občas marginálně (f. 83v-99r) zapsáno, odkud je dané čtení převzato, část těchto 

čtení („infra octavam omnium sanctorum“) má charakter commune sanctorum. Explicit na f. 

106v „Finis est partis, laus Christo, gloria sanctis amen, sit cordis deo, sit operis simul oris 

ter quincent actis vigenis bis binis annis. Per me fratrum Nicolaum Seratoris divi ordinis 

Dominici professum completum est hoc opus in laudem dei omnipotentis sanctorumque 

eius in usum conventus Egrensis in die Elyzabeth.“ (19. 11.), pod tímto zápisem přípis jinou 

rukou „1524 tunc temporis sacellanus in Cubito“. Doplňky k lekcionáři na zadní předsádce a 

zadním přídeští: na zadní předsádce pozdější zápisy lekcí ke sv. Havlovi, Kordule a Otilii 

datované roky 1550 a 1553, na zadním přídeští přípis lekcí ke sv. Joštovi (Iudocus), který je 

také z této doby. 

 

[Breviarium.] 

Ia – VIb [Calendarium] 

VIIa Registrum super in hoc libro contentis. 

1a – 106b [Breviarium] 1a In festo S. Erhardi episcopi e[t] c[on]fesso[ris]: x 106b in basilica 

sua te[r]tio Yd[ibus] dece[m]bris. T. 

Rkp.; pap.; 1524; ff. [VII] – 109; 32,5 x 22 cm; frakt.; pův. dřevěná koží potažená s řemínky. 

Tlačená ornamentální výzdoba. Sborník breviářový legend. K vlastnímu textu dopsáno na 

f.106a veršování Finis est partis: Laus chr[ist]o: gloria sanctis. Amen. Sit cordis deo, sit operis 

simul oris. Ter quincentis actis vigenis bis binis an[n]is [1524] a dále údaj o původu Per me 

fr[at]rem nicolau[m] Seratoris divi ordinis d[omi]nici professum completu[m] e[st] hoc opus 

in laudem dei o[m]nipote[n]tis a[an]ctor[um]q[ue] eius in usu[m] c[onven]t[us] Egren[sis]: in 

die Elizabeth. K tomu připsáno „1524 Tunc fratris sacellani in Cubito“. Další 3 listy prázdné. 

Pokračování legend na obalovém listu a zadním přídeští datováno Anno dni 1553 f[es]to 



S[an]cte Lucie. Na předním přídeští majetnický záznam Conventus S. Wenceslai Egrensis 

ord. Praedicatorum Anno Millesimo sescentesimo Sexagesimo [1660] a touž rukou napsán 

verš Vergiliův Nescia mens hominum fati sortisque future Conservare modum rebus sublata 

secundis. Na hřbetě nápis Supplementum a sign. asi chebského kláštera dominikánského C 

VII 7. Rukopis získán později pražským průmyslníkem Dr. Kruliš – Randou; v jeho knihovně 

měl sign. 8 CH 8. 

Darem dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. 

prosince 1952. 

9728-52 

 
SX XII C 18 
FX 1428 
TX Testamentum vetus cum commentario 
PX  Koupí od Oldř. Wodarze z Opavy 10. X. 1969 
XII C 18  
 

1425-1435, část datována 1428, Čechy ?, Slezsko ?, pap., 152 ff. 30,5 x 21 cm, vazba dobová. 

 

Filigrány: do f. 64 var. Piccard: Ochsenkopf XIII/35 (1427-35), dále do f. 88 Ochsenkopf: 

XII/65 (1424-26), dále do f. 104 snad Ochsenkopf XII/443 (1423-27), dále do konce rukopisu 

varianta podobná Ochsenkopf XII/194 (1429-37) a XII/195 (1423-26). Další varianta filigránu 

volské hlavy není zařaditelná. Skladba:  V (f. 10) + (VIII+2, f. 28) + VIII (f. 44) + VI (f. 56) + 

IV (f. 64) + VI (f. 76) + III (f. 82) + V (f. 92) + 5. VI (f. 152). Za f. 24 vevázány dva lístky. 

Kustody arabskými číslicemi dole na začátku složek: 29r vpravo 3us, 83r vlevo 8us (?), 93r 

vlevo 9us, 117r vpravo 2us, 129r vpravo 3us. Foliace moderní. Psáno v zrcadle 22,5 x 15,5 cm, 

na f. 1-102 v jednom sloupci 19 řádek na stránce, na f. 105-149 ve dvou sloupcích, 24-47 

řádek na stránce. Na f. 1-102 marginální i interlineární komentář, na dolním okraji fol. 1v 

poškozený. Prázdná f. 38r, 103-104, 150-152r. 

Písmo: patrně celý rukopis jedna ruka (podle kolofónu na f. 102v Mikuláš Plesner), část od f. 

105 však psána zběžněji, bastarda 1. poloviny 15. století. Výzdoba: rubrikace. Vazba 

polokožená, dřevěné desky. Světlý kožený potah z velké části nahrazen novým při restauraci. 

Zachován trn, spona rovněž nová. Rukopis restaurován v r. 1990 (oprava a částečně vytvoření 

nové vazby, dolití listů papírovinou). Protokol o restauraci přilepen na zadním přídeští. Na 

zadním přídeští rukou 15. století několikrát zapsáno slovo dominum. 

Na f. 149v přírůstkové číslo KNM II-23/69. Rukopis byl do KNM získán 10. 10. 1969 koupí 

od Oldřicha Wodarze z Opavy. 

Odlišnost způsobu psaní, explicit v závěru první části i kustody ukazují, že rukopis vznikl 

spojením dvou původně nesouvisejících částí. K tomuto spojení došlo nejspíše nedlouho po 

napsání první části. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 122, č. 29. 

 

1r-149vb: Vetus testamentum cum prologis valde incompletum, in prima parte cum 

commentario 

Řazení knih: f. 1v-27r Kniha Přísloví, 27v-37v Ecclesiastes, 39r-44v Píseň písní, 44v-61r 

Kniha Moudrosti, 61r-102v Ecclesiasticus, vše s marginálním komentářem a interlineárními 

vysvětlivkami, nejrozsáhlejší u Knihy Přísloví (incipit na f. 1v „Titulus est quadruplex, in 

Hebreo interpretatur Masphot, in latino Proverbia, in Greco vero Parabole vel 

Prothomie…“) a u počátku Písně písní (incipit na f. 38v „Notandum: in hoc libro sponsus 

videtur esse ipse deus, sponsa vero ipsa ecclesia...“, „Nota duo sunt sponsi ubera que 



duplicem significant...“), incipit u komentáře ke Kazateli (f. 28v) „Verba Ecclesiastes, filii 

David regis. Dicens tercii Regum XI, quod sapiens tunc fuit...“ a ke Knize Moudrosti (f. 44v) 

„Circa principium libri sapiencie sciendum est: liber iste intitulatur liber sapiencie quia 

secundum beatum Jeronimum in prologo...“. V komentáři nejčastěji citován Paschasius a 

Glosa ordinaria. Dále na f. 105ra-111rb Ozeáš, 111rb-113rb Joel, 113va-117rb Amos, 

117vb-118rb Abdiáš, 118vb-120ra Jonáš, 120ra-123ra Micheáš, 123rb-124va Nahum, 125rb-

126vb Habakuk, 127rb-128vb Sofoniáš, 129rb-130rb Ageus, 130vb-136vb Zachariáš, 137ra-

138vb Malachiáš, 138vb-145ra Baruch, 145rb-149vb Tobiáš, vše již bez komentáře. 

Na f. 102v kolofón: „Explicit Ecclesiasticus finitus in vigilia sancti Jacobi quasi hora XII per 

me Nicolaum Plesner de Kanthii Anno domini Mo CCCCo XX VIIIo. Ach mila te quero si 

diligis me corde vero, si non pro vero, dic mihi ut alias quero.“ Jako obal poslední složky 

použit proužek pergamenu, při zadním přídeští jsou na něm zaznamenány údaje o mších, které 

mají být slouženy za určité osoby či které v případě smrti Mikuláše Plesnera mají získat tento 

rukopis: „Domini Nicolai Plesner, domini Nicolai Brewer cum eius coniuge Anna, Laurencii 

de Grecz, genitorum meorum Petri et Gerdrudis. Istorum habeatur memoria in missa et 

quinque requiem pro eisdem legatur et si contingeret vos decedere de hac vita, tunc alteri 

nomine testamenti sub hac forma librum istum commitatis.“ 

Prology řazeny v textu: 1r-1v Kniha Přísloví (F. Stegmüller: Repertorium biblicum, první 

neúplný „/// parvulum docens quasi de officiis... x ... et nescit se esse regem“ a č. 455), 27v 

Ecclesiastes (RB č. 462), 44v Kniha Moudrosti (RB č. 468), 105ra Ozeáš („Osee de tribu 

Ysachar ortus in Bethleemoth hic prenuncciens dedit signum... x ... tercium quoque diem 

dominice resurreccionis“), 111rb Joel (RB č. 509), 113rb-113va Amos („Verba Amos, qui fuit 

in pastoribus... x ... et luxerunt speciosa pastorum“, varianta RB č. 512 s explicitem „... sed 

audiendi verbum dei“), 117va Abdiáš (RB č. 519, 517), 118rb-118va Jonáš (RB č. 524, 

varianta 522, 521 a opět varianta 522), 120ra Micheáš (RB č. 526), 123ra-123rb Nahum (RB 

č. 528, explicit „... sicut in sequentibus libris huius demonstrabitur“), 124va-125rb Habakuk 

(RB č. 531), 127ra-127rb Sofoniáš (RB č. 534), 128vb-129rb Ageus (RB č. 538, 535), 130va-

130vb Zachariáš (RB č. 539), 136vb-137ra Malachiáš (RB č. 543, 545, 544), 138vb Baruch 

(RB č. 491), 145rb Tobiáš (RB č. 332). 

 

152v: O málo mladší doplněk, určující patrně počet litanií určených pro jednotlivé dny týdne: 

„Dominica de sancta Trinitate ... x ... Sabbato de beata virgine I litaniam.“ 

 

Testamentum vetus cum commentario. 

1a P[ar]vulum doce[n]s q[uas]i de officiis x 148b cunctis habitantibus terre... qui finis Thobie. 

Rkp.; pap.; 1428; ff.151; 31 x 21 cm; got. kurz.; kž. poškozená, zbytky spony. Rukopis 

obsahuje některé knihy Starého zákona, z nichž část je doprovázena meziřádkovým a 

marginálním komentářem (cum commentario). Začátek rukopisu chybí. Poněvadž však na 

f.1a je dole uveden začátek třetí předmluvy (Tercius prologus) ke knize Přísloví (Proverbia, 

Parabolae), která začínají na f.1b Incipiunt Parabole Salomonis et sequitur capitulum primum, 

je incipit rukopisu na f.1a in parvulum docens quam de officiis patrně součástí, druhé 

předmluvy ke knize Přísloví. V první části kodexu na f.1a – 101b jsou biblické knihy s 

komentářem Proverbia (Parabolae) Salomonis, Ecclesiastes, Cantica canticorum, Liber 

Sapiencie, Ecclesiasticus, pokračování část druhá na f.104a – 148b obsahuje knihy bez 

komentáře, proroky, Ozeas, Johel, Amos, Abdyas, Jonas, Micheas, Naum (Nahum), Abacuk, 

Zophonias, Aggeus, Zacharias, Malachias, Baruch, Thobias. V komentáři nejsou stopy po 

jeho autorovi, ale zato na f.101b v explicitu knihy Ecclesiasticus je uveden písař rukopisu 

Explicit Ecc[lesi]astic[us] finit[us] In vigilia s[anc]ti Iacobi p[er] me Nicola[um] Plesner de 

Kathy Anno d[omi]ni Mo CCCCo XXVIIIo a připojeny verše Ach mila te q[ue]ro si diligis 

me corde v[e]ro. Si no[n] p[ro] v[e]ro, dic m[ih]i ut alias quero. Kanth je městečko 



jihozápadně od Vratislavi ve Slezsku, které tehdy bylo součástí českého státu. O rodině písaře 

svědčí záznamy na proužku před zadní deskou rukopisu o tom, na koho má být pamatováno 

při mši a závěrem udáno, komu má být odevzdán kodex „Domini Nicolai Plesner, domini 

Nicolai Brew [cum]? coniuge Anna, Laurencii de Grecz, genitorum meorum Petri et 

Gertrudis. Istor[um] habeatur me[m]bria in missa et q[ua]n[do] requie[m] pro eis lega[tur] et 

si co[n]tinge[ret] vos decede[re] de hac vita, tu[n]c alte[r]i no[mi]ne testa[men]ti sub hac 

for[m]a libr[um] istu[m] commitat[is]. 

Podle odborníků lze předpokládat, že rukopis pochází z universitního prostředí. Vzhledem 

k tomu, že Slezsko bylo součástí zemí české koruny, bylo by třeba zjistit hlubším studiem, 

jde-li o universitu Karlovu v Praze nebo universitu krakovskou. 

Koupí od Oldřicha Wodarze v Opavě, Čajkovského 10, dne 30. října 1969. 

II-23/69 

 

X 3196 
SX XII D 1 
FX XV. ll. 253. 21 x 28 cm, souč. vazba. 
TX Biblický slovník zvaný Lucianus. 
VX Abba, sicut dicit glosa x zone fraccio, inde zone fractor-ris. Gyzt gest dokonano, 
czozt gest bylo o tobye psano. A s tyem konecz. 
PX Na desce: vocabularium III c, jsou trosky mammotrektu, srv. Flajšhaus: Klaret I 

(19269) sv. XVIII. na zadním přídeští lat.-český slovníček. V Univ. ruk. XI D 6 z r. 
1390 jmenuje se autorem M. Jindřich z Řezna (Truhlář II, 2040). Z Táborských. 
SX – XII D 1 

TX – Mamotrectus. Vocabularium biblicum. 

saec. XV. 

PX – Inc.: Abba sicut dicit glossa ad Galatas IV. Est Ebraicum et interpretatur pater.  Expl.: 

Zonae fractio m zonae fractor. Jižť jest dokonáno, což jest bylo o tobě psáno a s tyem konec. 

 
X 3197 
SX XII D 2 
FX pap. XIV. ll. 156. 20 x 28 cm, vazba s kováním a sponami. 
TX Secunda pars libri conciliorum, Incipiunt excepciones ex decreto Silvestri pape x 
nichil accipiens missus exilio est. 
PX Na desce st. sign. I XVII, N VIII, vlepeny dva zlomky notovaného misálu. Obšírné 
srovnání ruk. s edicí P. Hinschiovou Decretales Pseudoisidorianae et capitula 
Angilramni (1863) u Schulte 19-20. 
SX – XII D 2 

TX – Pontificum Constitutiones et epistolae. 

PX – Vide: Libri conciliorum. 

 
X 3198 
SX XII D 3 (2 E 4, 295) 
FX XV. ll. 491. 21 x 29 cm, souč. vazba s kováním a sponami. 
TX (Jan Rokycana). Výklad evangelia Matoušova. 
VX Postquam plures scripserunt evangelia x qui est benedictus in secula seculorum. 
Amen. Explicit exposicio super Mattheo evangelista. 
PX V textu česká slova. O díle ČČM 1919, 10-4. F. M. Bartoš: Lit. činnost M. Jana 

Rokycany, str. 46, č. 40. Gr. 

Vevázány dva zlomky gramatického spisu z XIII. stol. Ze sbírky arcb. V. L. 
Chlumčanského. 
 



X 3199 
SX XII D 4 
FX XV. ll. 334. 22 x 30 cm, s iniciálami, ozdobná vazba z 1522. 
TX 1-306'. Bernardus Guidonis. Prima pars speculi sanctoralis. Reverendo patri in 
Christo domino B. x ubi corpus s. Augustini translatum quiescit. Je to 1. díl 2. viz pod 

sign. XV A 11, díl 3. pod sign. XII B 10. Fl 
TX 307-313'. Hic ponitur diffusior legenda s. Wenceslai. Oriente iam sole (2. recense, 
srov. Pekař, Wenzels- u. Ludmila-legenden 53; vydání 409-30). 
TX 313'-314'. Passio et vita s. Adalberti episcopi. B. Adalbertus episcopus x Ottone 
3° imperium Romanorum gubernante. 
TX 314'-315'. De translacione s. Adalberti. Inclitus dux Bohemorum Brzetislaus. Z 
kroniky Kosmovy (Fontes II, 71-7). 
TX 315'-17'. Passio et vita s. Ludmille martiris. Diffundente sole x qui vivit etc. Amen. 
Fontes rerum bohemicarum I, 191-8, srov. Pekař 72. 
TX 317'-18. Translacio s. Ludmille. Recordatus avie sue x laus in seculorum. Amen. 
Zlomek legendy Kristiánovy. Pekař, sp. uv. 104-6, srov. 85. 
TX 318-19'. De s. Sigismundo rege. Sigismundus rex Burgundiorum x huius festum 
recolimus ... die sequenti post Philippi et Jacobi. 
TX 320-22. De concepcione et nativitate et conversione s. Katherine virginis. 
Clementissimus dominus creator x cui est honor et gloria in secula seculorum. 
TX 322-322'. De sanctis quinque fratribus. Temporibus Henrici imperatoris x a. dom. 
incarnacionis 1004 III° Ydus Novembres. 
TX 322'-24. De s. Apollonia virgine et martire. S. Apollonia unica extitit x in urbe 
Allexandria. 
TX 324-326. Mag. Nicolaus Rakowecz (Rakovník), bacc. in theol., Prag. dioc. 
materiam institucionis festi visitacionis describit, ex cuius scripto hec collecta sunt. 
Fuit circa partes Bohemie clericus quidam x et sigillatam misit cardinalibus etc. Srov. 
V. Flajšhans VČA. 1904, 817. a ČČM 1906, 478. Čes. překlad viz rkp. III B 11. Fl. 
TX 326-6'. De festo s. Marie Nivis. Igitur omnipotens deus x collocavit etc. 
TX 326'-27'. De 1. Jacobo, qui appellatus est intercisus. Jacobus martir x honorifice 
sepelierunt. 
TX 328. Decretum concilii Basiliensis de concepcione b. Marie Virginis (de 14. Sept. 
1439). 
TX 328-334. Incipit prologus venerabilis Anathasii armariste ... super passione ss. 
decem millium militum ... Venerabili patri suo x qui vivit et regnat in s. s. Amen. 
(mladší rukou: 1511). 
PX Na přídeští: Sum ex libris sacerdotis Joanis Kyrchpergeri à Kyrchperg Pragensis 
Boemi theologi. Emi Lithomiericij 29. Nov. anno Salutis 1595. 
 
X 3200 
SX XII D 5 
FX XV. ll. 239. 23 x 29 cm, jednoduchá dřevěná vazba se sponou. 
TX Biblia veteris testamenti. 
PX (Přísloví - knihy Makabejských.) Na perg. předsázce Alexandra de Villa Nova 
biblia pauperum, na l. 1: Rokyczanensis monasterii fratrum canonicorum, na svrchní 
desce st. sign. C I. Z Rokycanských. 
 
X 3201 
SX XII D 6 
FX XV. ll. 252. 22 x 30 cm, stará vazba s puklicemi a sponou. 



TX (Johannes Herolt.) Sermones discipuli. 
VX Sermo 81-164. Začátek odříznut x Christe, da nobis gaudia vite. Expliciunt 
sermones cum tabulis collecti ex diversis sanctorum dictis et ex pluribus libris, qui 
titulantur sermones discipuli, quia in istis sermonibus non subtilia per modum 
magistri, sed simplicia per modum discipuli conscripsi et collegi, sicut in primo 
sermone in prima dominica adventus premisi. Et quod in presentibus sermonibus 
minus bene posui, in hoc me ... offero ad emendacionem. 
PX Vlepeny dva perg. listy žaltáře z XII-XIII. stol., na přídeštích dva listy s kusy 
kázání. O Heroltovi Nik. Paulus v Z t kath. Theologie 26, 1902, 417-44, 27, 1903, 
362-8. Z Březnických. Stejně č. 3199. 
 
X 3202 
SX XII D 7 (I E 16) 
FX pap. stol. XIV.-XV. ll. 168. 23 x 31 cm, stará dřevěná vazba. 
TX Pustilla Thomasconis ab adventu usque ad Festum Pasche. 
VX Cum appropinquaret Jesus ... Sancta mater ecclesia per tempus x quasi mortuam 
in civitatem Jerusalem. Amen. Panno Maria, pomoz z núzě. 
PX O postile i autorovi ČČM 1927, 10-12. Z Březnických. 
PX Srov. též F. M. Bartoš v Jihočes. sborníku histor. 16, 1947, str. 42-44 Shrnul Dvě 
studie o husitských postilách v Rozpravách Čsl. akademie, roč. 65, řada SV, seš. 4, 
str.. 8 a v Listech filolog, roč. 64 (1937) str. 129-130. 
 
X 3203 
SX XII D 8 
FX XV. ll. 115. 22 x 30 cm, obyčejná vazba se sponou a puklicemi. 
TX (Ješek z Vodňan). Tercia pars postille Zderaziensis. 
VX Incipit - colecta sub a. d. 1404 feria VI. post festum s. Urbani, continens in se 
sermones a die festo pasche inclusive usque ad adventum domini exclusive x vox 
esse potest Cant. III° (dále vytrženy tři listy). 
PX O postile A. Neumann v čas. Archa 1921. Na desce: Postilla Jehlikonis XIIII D. 
Vzadu vevázán perg. list z brevíře asi ze XIV. stol. Z Táborských. 
SX – XII D 8 

TX – Postila. 

PX – Inc.: Tertia pars postilae Zderaziensis, collecta sub A.D. 1404. feria VI. post festum Scti Urbani continens 

incl. sermones a die festo Paschae incl. usqu[e] adventum Dominae excl. 

fin. decst. 

 
SX XII D 9 
PX - Třetí díl signatury XIII F 7. Bylo proto Zíbrtem přeloženo tam. 
SX – XII D 9 

TX – Pericopae. 

PX – Vide: Explicatio. 

 
X 3204 
SX XII D 10 
FX XV. ll. 281. 23 x 29 cm, prostá stará vazba. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1-8'. Theologické poznámky z otců, postil a příruček. 
VX II. 9. Oracio pro defunctis dicenda a transeuntibus per cimiterium. 
VX III. 11-42'. Simboli declaracio mag. Thome Hazlpach. Ex quo communiter solet 
scribi x fuit valde conveniens, quod apostoli colligerent articulos fidei in unam 
summam et summam intelligibilem. Et tantum hec sufficiant de articulis fidei a. d. 



1462 in Brunna per Nicolaum Kader de Crayn, progenitor cuius progeniei clipeo ipse 
ex parte parentele utitur etc. 
VX 43-53'. Diccio mag. Joh. Gews de iudicio universali. Congregabo omnes gentes x 
modo supra tacto etc. 
VX 54'-61. De penis dampnatorum ex dictis predicti mag. Joh. Gews aliorumque 
doctorum. Ubi notandum primo x explicit Dinkspuel. 
VX 61-4'. Collectura egregii doctoris Thome Haselpach eiusdem materie vid. de 
penis dampnatorum. Ubi erit fletus et stidor dencium x spe melioris vite contendit etc. 
VX 64'-67. Dubia super eadem materia collecta ex quadam postilla a Wolffgango 
Schreyer in alma universitate Wyemensi. Horrendum est incidere in manus dei 
viventis x cum viderit vindictam. Igitur etc. Et sic est finis huius tractatus pretacti 
magistri alme universitatis Wiennensis doctoris mag. Thome Haselpach (rukou I.). 
Nyní A. d. 1474 mortuus est d. Petrus, capellanus b. Virginis in Crumlow in heremo, 
et sepultus in Frinburg, qui in vita donavit michi Johanni de Crumlow, decano 
Pragensi, hos quinque sexternos, ut orem deum pro illo. 
VX IV. 71-113'. Tractatus de custodiendis quinque sensibus. Quanta mala incurrant, 
qui suos ... sensus non habent in custodia x expostulo preces pro mercede. Deo 
gracias. Amen. Et sic est finis. Anno 1474 feria II. post Invocavit. 
VX II. 119-122'. Sermo de tribus virtutibus puerorum. Hortatur quidam timidam mentis 
mee impericiam x ut de vita, ordine et morum institucione. . loqui debeamus ... 
Exordium duxi ab ista landabili virtute ... verecundia x viribus dibi diripiunt illud. 
VX 123-31. Matthaeus de Cracovia. De accessu ad celebracionem misse Multorum 
tam clericorum quam laicorum querela est x regnat in secula seculorum. Amen. 
VX I. 131'-132'. De humilitate perpetuo conservanda, quam dyabolus duobus modis 
impugnat. Duobus modis humilitatem in nobis dyabolus obpugnat x attestacione 
firmari concupiscit. Amen. 
VX III. 133-148'. Bonaventura. De imagine vite eterne (breviloquium). Flecto genua 
mea x ut gaudium nostrum plenum sit. 
VX IV. 148'-153. Aliqua pulcra excerpta ex historia Damasceni ... de Barlaam 
magistro et Josaphat discipulo et eius patre. Barlaam, cuius historiam Johannes 
Damascenus ... compilavit x ad quorum tumulum miracula multa fiunt. 
VX 153-155. Unum caput de sermonibus Ysaac. Fides firma abrenuncciaconis mater 
x in secula seculorum. Amen. 
VX 155-157. Pulcra collacio de s. cruce. Quidam discipulus interrogavit abbatem x ad 
vitam ... perducat eternam. 
VX 157-60'. Tractaturus igitur de ieiuniis quadragesimalibus x et ideo seriose insteti 
(nedopsáno). 
VX 161-62. Bulla indulgenciarum concilii Basiliensis ... in festo corporis Christi (V. 
Non. Julii 1434). 
VX 162'-4'. Incipit liber Isidori ad quendam iuvenem de norma vite vel synonimorum, 
exce(r)ptus de ewangeliis, Ecclesiastico et libro Salomonis. Age, filii, ut oportet, age x 
ne bonum, quod incepisti, despicias. Scriptum a. d. 1475 in die s. Ambrosii. 
VX V. 165-175. Incipiunt admoniciones ad spiritualem vitam utiles, ad interna 
trahentes vel de interna conversacione. De imitacione Christi et contemptu omnium 
vanitatum mundi. C. 1. Qui sequitur me, non ambulat in tenebris x quantum tibi ipsi 
vivi (?) intueris etc. Et sic est finis ets. tractatuli de reformacione hominis. Wienne 
finitus a. d. 1458 post dominicam Judica. (Jinou rukou:) videtur Augustinus de 
vanitate seculi. 
VX 175'-6. Ambrosii norma recte vivendi, breviter collecta de sinonimis Isidori. Dilecte 
fili, dilige lacrimas x vivendo contempnas. Amen. 



VX I. 176-7. Nota mag. Henricus de Hassia (Langenstein) super prologum in 
Genesim dicit, quod differencia est inter scienciam divinalem theologicam et 
secularem scienciam, theologice non innixam x seu exire de mundo. 
VX 177-79'. Excerpta z otcův a příruček. 
VX III. 180-275'. Sequitur solempnis tractatus de peccatis oris vel lingue in spiritum 
sanctum msgistri Gews. Qui in verbo non offendit, hic perfectus est vix Ia 3° cap. In 
quibus verbis x recede a nobis, scienciam viarum nolumus a te(?) nedokončeno asi. 
PX Na přídeští obsah kodexu. Vevázány necelé dva perg. listy notovaného misálu. 
Na hřbetě krumlovská sign. No 57. 
SX – XII D 10 

TX – Mathei Cracoviensis de accessu ad celebracionem missae. 

ff. 116a-124a 

PX – Allig. ad: Thomae Halzpach Symboli declaratio. Saec. XV. ff. 41. 
SX – XII D 10 

TX – Tractatus de peccatis. 

ff. 172a-277b 

PX – Allig. ad: Thomae Hazlpach Symboli declaratio. XV. st., ff. 41. 

SX – XII D 10 

TX – De penis damp[u]atorum. 

ff. 53a-60a 

PX – Allig. Ad: Thomae Hazlpach Symboli declaratio. XV. st., ff. 41. 

Sermo de tribus virtutibus. fol. 112a-115b 
Sermo de vita contemplativa. fol 145a - 147a 
allig. ad: Thomae Hazlpach Symboli declaratis. Saec.: XV. fol 41 
 
X 3205 
SX XII D 11 (1 F 8) 
FX XV. ll. 276. 23 x 30 cm, zdobená vazba se sponami z r. 1528. 
TX Latinsko-česká postila reformního kazatele předhusitského na nedělní i sváteční 
evangelia i epištoly celoroční. 
VX I. Epistula in adventu domini. Apostolus in hac epistula x (in dedicacione) ut nos 
fervdius ab illicitis conservemus etc. 270v salus huic domni facta est. Od 271 již jiné 
výklady theologické, nesouvisící s postilou. (Fl.) Na l. 272 pak ještě drobné výpisky 
pro kazatele. 
VX II. 273-3'. Hii prohibentur a communione x accedat ad hoc venerabile 
sacramentum. 
VX III. 273'-4. Legenda Cirilli et Metudi. Beatus Cirillus nacione Grecus x et in Christi 
nomine remeavit (mladší rukou). 
PX Na l. 1: Iste liber est ecclesię sancti Thomę Canthuriensis in Muglicz, in cuius 
testimonium Valentinus Vulcanius, plebanus ... eiusdem ecclesie ... se ascripsit a. d. 
1520. Tento majitel, Němec, zpoznámkoval celou knihu spoustou zápisek a zanechal 
v ní mnoho lístků nejrozmanitějšího obsahu. Zůstal v Mohelnici do 1549. Z jeho 
majetku pochází i ruk. XIII E 13, jenž se pak s tímto sborníkem dostal asi arcb. Ant. 
Prusovi z Mohelnice. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
Asi z péra Jana z Holešova (B. Dvě studie 6). B. 
SX – XII D 11 

TX – Postilla super Evangelia & Epist. per totum annum. 

XV. st. 

 
X 3206 
SX XII D 12 
FX XIV. ll. 349. 23 x 29 cm, prostá stará vazba. 



TX Latinský starý zákon (kniha královská - Makabejských). 
 
X 3207 
SX XII D 13 
FX XV. ll. 234. 22 x 30 cm, stará prostá vazba. 
TX Latinský výklad proroků. 
VX Jerusalem, prophetam dabo. Isaie XLI. Secundum quod dicit Jeronimus x 
superior me vel prelatus seduxit me. (Výklad na malé proroky končí se na l. 97', 
Jeremiáš 98'-204, pak nedokončený Ezechiel.) 
PX Z Táborských. 
SX – XII D 13 

TX – Mauritii liber in Isaiam prophetam. 

sec. XV. 

PX – Inc. Jerusalem prophetam dabo Isaiae. XLI Secundum quod dicit Jeronymus in epistola 

ad Panlinium de omnibus sacrae scripturae libris.  Expl.: Factus est. ii. superat me vel 

praelatus ac duxit me. 

 
X 3208 
SX XII D 14 
FX XIV. ll. 190, 23 x 29 cm, stará prostá vazba. 
TX Milíč z Kroměříže. Postila. 
VX De nativitate b. Virginis. Ecce vidi nubem candidam x (dominica XXII Trin.) 
secundum Jeronimum (řada listů dále vytržena). 
PX Na desce: Miliczii ..., na předsázce: liber monasterii domus s. ... in Rokyczano, 
donatus per reverendum ... (ca)nonicum ecclesie Prag. nec non cano(nicum) ... 
domini regis Romanorum ac Boemie (regis). Na l. 1 st. sign. G XII. Na zadním 
přídeští modlitba: Zdráwa, králowno mylosrdenstwie. Z Rokycanských. 
SX – XII D 14 

TX – Milicij sermones. 

Sec. XV. Rokyczan. XXII. 

 
X 3209 
SX XII D 15 
FX perg. XIII. ll. 122, 22.5 x 28.5 cm, st. vazba s rytinami a sponou opr. 
TX Eusebius Pamphilus. Interpretationes nominum hebraicorum. 
VX 1-113. Explicantur - tam in veteri quam in novo testamento. Incipit prefatio d. 
Eusebii Sophronii Jeronimi in libro locorum, ab Eusebio Pamphili Cesariensi 
episcopo prius edito quidem in greco, sed a prefato Jeronimo postmodum diligentius 
ad latinum stilum translatum x dicunt bonum malum et malum bonum. 
VX 113-21'. Iheronimus contra Elvidium de virginitate s. Marie. Nuper rogatus a 
fratribus x experiatur et mater. 
VX 122. List papežského legáta Jindřicha, biskupa albánského, kleru a knížatům 
říšským o shromáždění křižáckého vojska v Mohuči. Karissimis ... Ex quo vox illa 
turturis. Z r. 1188. 
PX Dar 28. VI. 1846. 
Brodský, s. 147 
 
X 3210 
SX XII D 16 
FX XIV. a XV. ll 166, 21 x 30 cm, stará vazba s puklicemi a sponami. 



TX Sborník kanonistický. 
VX I. 1-12'. Johannes Andreae. Lectura super arbore consanguineitatis. Deus, in 
adiutorium meum intende x de gradibus (necelá). 
VX II. 13-33. Johannes Galderini. Decisiones sive repertorium in diversis materiis (tak 
l. 166'). Glosas autem ordinarias in iure canonico et earum soluciones ... sub 
compendio ... et stilo describo clariori x ipsi gloria in sec. sec. Amen. Ad Ro. XI. etc. 
VX 33'-36'. Differencias vero inter leges et canones, quas elegi tempore repeticionis 
mee ... breviter adiungo x de re iudi »abbate« lib. VI. iuxta finem. Amen. Deo laus. 
VX 37-49'. Nycominus de Cavilla. Quedam utilia de apparatu Innocencii IV. super 
libro decretorum. Quia labilis est hominum memoria x de re e c. »Dudum« XII qu. II. 
sentencia Quid. Johannis Galderini. Tytuli legum cum declaracionibus earundem. 
VX 50-57'. Index in codicem Justiniani. 
VX 57'-65. Nomina officiorum (consules - mallearis). 
VX 65-77'. Verborum significacio (ligare - accio). Hec autem omnia ... collecta sunt 
sub compendio ex libris C 2 ff ... 
VX I. 79-84'. Multe repeticiones. Na kanony: Cum aput, omnis utriusque (82), traktáty 
de ieiuniis (80), de celebracione misse. 
VX (81') II. 85-86. Questio bona de emp(tione) et vend(itione). Utrum emere decum 
marcas pro 100 annuatim pro se et suis heredibus sublevandis ... sit contractus 
licitus. 
VX I. 90-103'. Formulář pro kanonický proces, kancelář konsistorní i kuriální z let 
1370tých z listin českých a moravských i italských (Karla IV. a kurie), nejspíše na 
základě materiálu pražského arcibiskup. oficiála Jence. Podobný ve sbírce Přimdově 
v Cap. I 40, l. 77-127. (Palacký. Formelbücher II, 6.) 
VX 104-132. Podobný, převahou kanonistický formulář většinou z listin 
vratislavského biskupa Přeclava z 70tých let XIV. stol. Poslední kusy je transsumpt 
zakládací listiny university pražské za rektorátu Fridmanova (1376) a diplom bakaláře 
dekretů, promovaného drem Bohuslavem, za rektorátu Petra ze Sepekova (1377-8). 
Neuvádí R. Wutke, Ueber schles. Formelbücher des Mittelalters 1919. 
VX III. 133-34. Nota de prebenda impetrata, qualiter agendum sit cum ea. 
VX IV. 138-46. Humanistický list o povinnostech panovníkových. Summus artifex, 
eternitatem habitans super celos x cui honor, laus, gloria et imperium per infinita 
secula seculorum. Amen. (Vložen.) 
VX I. 147-156'. Výklad dekretu Omnis utriusque sexus žáka dra Bohuslava (z 
Krnova). In nomine patris et filii .. reverendi patres et domini. Quoniam, ut scriptura 
ait x regnat in sec. sec. Amen. Ego, Nycolaus quondam Pauli de Praga, publicus 
auctoritate imperiali notarius, huic leccioni non interfui etc. 
VX V. 160-163. Protokol o transsumpci bul Pavla II. proti Jiřímu z 16. dubna Licet 
incerutabilis a Regnans in secula semptiternus, provedené oficiálem vídeňským 
Allexiem Tunmanem na žádost Hilaria z Litoměřic ve Vídni 10. června 1468. Buly 
otiskl H. Markgraf, SSR Sil IX, 1874, 265-9. 
VX 163-65' + 159'-60. Výnosy legáta Vavřince Ferrarského proti Jiřímu z Poděbrad, 
vyhlášené v Štýrském Hradci 9. července 1468, a protokol o tom. (Kus se opakuje na 
l. 166.) In nomine .. Nos Laurencius .. hec, que sequuntur .. decernimus et ... 
mandamus. In primis volumus x pontificatus ... Pauli ... pape secundi. Vyd. uv. 
Markgraf 283-5 (bez protokolu). 
VX 160'. Limitacio indulgenciarum. Sanctissimus ... Paulus ... secundus, considerans 
... quod propter effusas indulgencias .. claves ecclesie contempnuntur ... statuit et 
ordinavit x P. placet: publicetur et desscribatur in cancellaria. 
VX 166'. Obsah rukopisu po l. 132. 



PX Na hřbetě krumlovská sign. N. 105. Popsal B. Balbín (Ungar) Bohemia docta III, 
159-60. Asi z knihovny mělnického probošta Jindřicha ze Stvolenky z Litoměřic (srv. 
též 156, 169-60). 
Repetitiones cum recomendationibus in jure canonico. fol 78a-85a 
 
SX XII D 17 
FX XV. 
TX Latinsko-něm. sborník theol. 
1a Scolaris, qui vis pervehei culmen x 12b dis selbig trew nicht warhafftig ist. 

2. 13a-36b De resurrectione Christi. 13a Christus surrexit, vinclos de Carcere vexit x 36b Das 

er uns sey [další slovo nečitelné] Amen. Deo gratias. 

3. 37a-110b Maister Niclas von Dinkelspuchel (Nicolaus de Dinckelspiel), Auszug aus den 

Predigten. 37a Das puchel ist geschriben in liebe x 110a warrer got ewig bleiben. Amen. Deo 

gratias.  

3. 37a-110b Maister Niclas von Dinkelspuchel (Nicolaus de Dinckelspiel), Auszug aus den 

Predigten. 37a Das puchel ist geschriben in liebe x 110a warrer got ewig bleiben. Amen. 

4. 111a-148b [Postillae Latinae]. 111a Quam ieiunatus nolite fieri x 148b varie nolentes 

communem di… 

scolaris, De resurrectione, Nicolaus de Dinckelspiel 

Rkp.; pap.; XV.; ff. 148; 29,5x22 cm; got. kurs.; pův. dřevěná koží potažená s tlačenou 

jednoduchou výzdobou linek tvořících obdélníky a kosočtverce. Obě latinské básně spojeny 

se současnými německými překlady. Autor třetí části kázání „Niclas de Dinkelspühl“ 

výslovně uveden v textu na f. 37a. Poslední část latinské postily psána zběžně špatně čitelnou 

kursivou. Rukopis býval chován v ditrichštejnské knihovně v Mikulově (pod sign. I 98). Za 

první republiky dostal se koupí do knihovny pražského průmyslníka dr. Kruliše Randy a 

dostal sign. 8 E 6. Liter.: Beda Dudík, Handschriften der Fürstlich Dietrichstein schen 

Bibliothek zu Nikolsburg in Mähren v Archiv für österreichische Geschichte, Wien 1868, str. 

496-497. 

Darem dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea dne 23. prosince 1952. 

9724-52 

PX Darem O. Kruliše-Randy ze Suchdola, 23. XII. 1952 
 
XII D 17 

 

Německý teologický sborník, Franciscus de Abbatibus: Postní kázání 

XV med. + XV in., pap., 148 ff. 29 x 20,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: první tři složky Piccard: Waage VIII/124 (1462), další čtyři snad varianta Piccard: 

Waage VIII/37 (1452-55), na f. 73 ojediněle Piccard: Waage, jemuž je rozměrově nejbližší 

typ I/33 nebo I/34 (1445 resp. 1448), avšak vzdálenost drátů osnovy je odlišná. Na f. 85-110 

Piccard: Ochsenkopf, varianta XII/259, 260 (1450, 1451). Ve zbytku rukopisu varianta, jíž je 

nejblíže Briquet: Cloche 3976 nebo 3962 (1401-1404, resp. 1371), avšak jistě nejde přímo o 

tento typ. Skladba: 7. VI (f. 84) + VII (f. 98) + 4. VI (f. 146) + 2 (f. 148). Poslední složka 

dochována fragmentárně. V části rukopisu rubrikované kustody arabskými číslicemi 

(nesouhlasící s dnešním řazením složek) na začátku složek uprostřed dole: na f. 49r-85r 2us až 

5us. Na f. 123r uprostřed dole snad kustod (?) II (jde o první list složky). F. 1-36 psána 

v jednom sloupci v zrcadle 19 x 11 cm (nevždy dodržovaném), 19-24 řádek na stránce. 

Zbytek rukopisu psán ve dvou sloupcích, na f. 37-110 v zrcadle 21 x 13-14 cm, 38-50 řádek 

na stránce, na f. 111-148 v zrcadle 24 x 16,5 cm, 38-43 řádek na stránce. Na horních okrajích 



f. 13r, 25r, 28r rubrikovaná živá záhlaví. Prázdná folia: 109v. F. 111 a 148 roztržena. Některé 

listy mírně poškozeny působením vlhkosti. 

Písmo: Ruka A ff. 1-36, ruka B ff. 37-110 gothica cursiva 15. století (může jít i o jednu ruku, 

v počáteční části rukopisu píšící zběžněji), ruka C ff. 111-148 gothica semicursiva 1. poloviny 

15. století. Výzdoba: písařské iniciály 38ra: D, 48ra: D, 69ra: D, 72rb: V, 87vb: D (2x), 103rb: 

S. V rukopise částečně provedena rubrikace (f. 1r, 13r, 25r, 28 a poté od f. 36v až do konce 

rukopisu s výjimkou f. 143v-146v). Celokožená vazba ve světlé hnědé kůži, dřevěné desky 

nehraněné. Výzdoba jednoduchými slepotiskovými linkami, které tvoří obdélníky a 

kosočtverce. Hřbet oblý s papírovým štítkem. Šití na 3 dvojité kožené řemínky + 2 

kapitálkové vazy. Ořízka nebarvena. Na přídeštích stržené fragmenty původního ručního 

papíru. Stav dochování: drážka praskla, ztráty kůže na hřbetě u hlavy. Za f. 42 vložen 

papírový útržek o rozměrech 2,5 x 6,5 cm s fragmenty německého textu psaného rukou 2. 

poloviny 15. století (dochována necelá tři slova). 

Na hřbetě štítek se signaturou dietrichsteinské knihovny v Mikulově 98 s tužkou doplněným 

číslem I. Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 E 6. Na zadním přídeští 

součást signatury (?) K. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na předním přídeští exlibris 

Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, která se opakuje i 

na f. 1r. Na f. 148v přírůstkové číslo KNM 9724/52. Do KNM byl rukopis získán jako dar O. 

Kruliše-Randy 23. 12. 1952. 

 

Nejstarší část rukopisu tvoří dnes neúplně dochovaná závěrečná část (f. 111-148), samostatně 

vznikly (patrně nedlouho po sobě) i části na f. 37-110 a 1-36.  

 

Literatura: Brodský: Rukopisy, zejm. s. 23-24, Rukopisné fondy, č. 30, s. 122, 

http://www.handschriftencensus.de/23264. 

 

1r-9v. Versus 

Scolaris qui vis provehei culmine ad honoris preceptum rabi tibi sit gratum omnis horis. 

Wildu schuller von lere erkennen gut und ere so volen nach der lere mein dy do stet in dysem 

puchelein ... x ... Que feci a me tui gracia ex dei quando oras cercius tunc sis memor mei. Ich 

hab geticht daz puechlein dir schuller durch der lere dein wen die piczt engikleich so gedenck 

meiner sel stettikleich. Et sic est finis huius autoris etc. 

Vždy latinské dvojverší následované německým čtyřverším. Pro latinský text srov. Walther: 

Initia, č. 17361. 

 

9v-28r: Proverbia, versus de Christo, Maria et sanctis 

Qui vult amari (sic, pro: ornari) virtutibus atque beari audiat attente presentem nempe 

libellum. Wer do pegert tugent auf erden und nach disem leben selig werden der sol horen daz 

puchlein und sein lere nemen sein ... (13r) De resurreccione Christi. Christus surrexit 

vinctos de carcere vexit et quos dilexit secum ad eterna vexit. Christus ist möchtichleichen 

erstanden und hat dy gefangen gefurt ven dem panden (?) und hat erlost dy er lieb gehabt hat 

mit im gefurt zu diser fart ... x ... Nobis Erhardus non vult precibus fore tardus. Sand Erhart 

mit seinem gepet trag oder sanung (?) sey zu aller zeit.  

Incipit se sice shoduje se skladbou „Qui vult ornari“, avšak ve srovnání s edicí je z ní 

v rukopise zapsáno jen málo (srov. Walther: Initia, č. 15747, Walther: Proverbia, č. 24955 a 

E. Habel: „Qui vult ornari“. Ein Spruchbuch des Mittelalters und seine deutsche 

Übersetzung, Zeitschrift für deutsche Altertum 60, 1923, s. 219-230, kde měl editor k dispozici 

i opis z tohoto rukopisu). V edici je uvedeno, že písař tohoto rukopisu byl Bavor. U přísloví 

ojediněle základní rukou očíslován správný slovosled. 



V této části střídavě latinské texty (verše, výjimečně dvojverší) a jejich německé překlady 

(obvykle dvojnásobného rozsahu, někdy jsou řazeny do dvojverší i latinské nesouvisející 

texty), střídají se verše k církevním svátkům nebo světcům (zejm. na f. 13r-14r,17r-17v 

k christologickým svátkům, na f. 20r, 25r-27v k P. Marii) a latinsko-německá přísloví 

(Walther: Proverbia: f. 9v č. 22595a, f. 10r č. 17385, 32465, 27851a, 15389, f. 10v č. 12554 a 

12555, 15457a, 7836, 22779, f. 11r č. 12538, 15545, 14157, 1917, f. 11v č. 5830, 23276, 

1898, f. 12r č. 7394-7396, 8645, f. 12v č. 18972, 24923, 13354, f. 14v č. 24579a, f. 15v č. 

2490, 15483, 6169a, 32486, 12264, f. 16v č. 26341, 20326, 17954, f. 23v č. 2952, 25604, 

3714c, f. 24r č. 3177, 24663a, 27079a, f. 24v č. 5580, 3207, 2626, 25268, některá z nich 

v poněkud odlišném znění, zvláště na počátku této části občas uveden pouze první verš 

z přísloví uvedeného u Walthera ve formě dvojverší). Další přísloví, neuvedená u Walthera: 

Proverbia, se objevují na f. 9v-12v, 14r, 14v, 15v, 16v, 21r, 23v, 24r. Verše k většině pevných 

svátků pocházejí z díla Laurea sanctorum Hugona z Trimbergu (srov. H. Grotefend: Laurea 

sanctorum, ein lateinischer Cisiojanus des Hugo von Trinberg, Anzeiger für Kunde der 

deutschen Vorzeit, Neue Folge, Bd. 17, 1870, sl. 279-284, 301-311, f. 14v, 15r, 16r, 17v-23v, 

28r) a víceméně zachovávají jejich chronologické řazení, avšak nejde o souvislý text, někteří 

světci jsou oproti vydanému textu doplněni a k některým světcům jsou zapsána i jiná 

dvojverší. Na f. 15r pouze latinský text De novo sacerdote s incipitem „O flos tu pia dos“. 

Rubriky k některým svátkům uváděny in margine. Na f. 17v marginálně doplňky ke svátku 

Těla Páně, na f. 19r ke svátku sv. Kryštofa. Fonetické zvyklosti němčiny pronikly i do 

latinského textu (srov. f. 16v filem, 24v subfertens). 

 

28v-35r: Pseudo-Petrus Blesensis: Peniteas cito cum translatione germanica 

Peniteas cito peccator cum sit misereator iudex et sunt hec quinque tenenda tibi: spes venie, 

cor contritum, confessio culpe, pena satisfaciens et fuga nequiciam (opraveno z nequicie). O 

sunder du solt puesse schir (dir dále zamazáno) wenn der richter ist parmherczig dir und halt 

dy funff ding an underlaz ... x .. et pene gravitas et consvetudo ruine ... weswerung der puess 

und lassen gewonhait dy sullen dir allzeit sein berait. 

Opět střídavě latinský a německý text. Latinský text PL 207, col. 1153-1156 s určitými 

odchylkami. Kejř: Summae, s. 50-52 rukopis neuvádí. 

 

35r-36v: Notae variae 

Disce deum colere nomenque suum venerari, sabata sanctifices, habeas in honore parentes ... 

Du solt got und sein nam eren ... (36v) In spiritum sanctum peccata sunt tibi nota si quis 

desperat presumit durior aut sit. Dy sund in den heiligen geist dy soltn fliehen aller inaist ... x 

... und an ruffen gottes namen das er uns peystee amen. Dei gracias. 

Latinské verše s německými překlady, převážně jde o výčty a seznamy: desatero přikázání, pět 

smyslů, sedm darů ducha svatého a verše o hříších. 

 

37ra-110rb: Theologische Traktate und Exzerpte 

Jako předloha následujících textů snad sloužily některé z tzv. Tractatus octo Mikuláše 

z Dinkelsbühlu, srov.  Madre, s. 162-202, určení textů Thomase Peuntnera uvedeno na 

základě katalogového záznamu rukopisů Bayerische Staatsbibliothek München Cgm 394, 

Cgm 638. Incipity některých textů se objevují podle katalogového záznamu i v rukopisu 

Bibliothêque Nationale Paris, Allem. 130. 

37ra-49va: Über zehen Gebote 

Das puchel ist geschriben in liebe durch ettleicher ungelerter und ainvolstiger person willen 

der wörten ... Und dy matery dez gegen wurtagen puchleins ist genomen worden aus 

ettleichen predigen maister Niclasen von Dinkelspüchel ... Von erst vindet man geschriben die 

heyligen zehen gepott unsers herren mit ainer kurzen auslegung darauz ain ungelerter 



ainvastiger mensch ... (37vb) Du solt gelawben und anpitten ainen gott und hab nicht frömbde 

götter. ...  Alhie ist vermerkt ein chlaine vermainung von den zehen gepoten gocz. (38ra) 

Das sind dy heiligen zehen gepot, die uns menschen der almechtig got gepoten hat, also daz 

wir nicht allain mit den und in den under weiset werden waz wir sullen tuen oder vermeiden 

... (38va) Von dem ersten gepott. (38vb) Das erst gepot wil daz man ain got der himel und 

erd beschaffen hat und alle creatur an pitten sol und in loben, errenn und lieb haben ... x ... 

geponigt wirt mit phindleicher pein als ob er sy alle oder menige obervaren hiet. 

Incipit se shoduje s textem uvedeným na s. 175 u Madreho (rukopis ÖNB Wien 2828, v němž 

je však text patrně rozsáhlejší). 

49va-68vb: Thomas Peuntner: Büchlein von der Liebhabung Gottes 

Allhie werden weslossen achzehen capitel von der lieb gocz uber alle ding. In ainem 

waren kristenleichen gelauben in steter hoffnung und in ainer volkemen lieb behalt ewch der 

parmherczig got amen etc. Wie wol mir ainmaltigen priester von meiner unverstentnüzs 

wegen vil notdurfftiger wer daz ich diemutichleichen von den andern lernet ... (50ra) Daz erst 

capitel. Und also ist ze merken das der lieb haber aller menschen unsers lieben herren Jesus 

Christus ... x ... von der gegenwurtigen tugentleichen lieb zu der volkomen lieb die da in den 

ewigen leben ÿeczünder und ewikleichen erpoten wirt irem lieben kinde unserm herren Ihesu 

cristo der da mit got dem vater und got dem heiligen geist lebt und herschet ain warer gott 

ewikleichen, amen. 

68vb-69va 

Alhie ist vermerkt ain chlaine materi von der lieb gocz wie man got lieb schol haben 

uber alle ding und in allen dingen. (69ra) Die lieb gotes uber alle ding ist gar ain ercyiëy (?) 

wider alle an weigunng wenn so ain mensch an weigt wollustichait des fleischs ... x ... daz die 

worhait verhaisset und alles das si gelaubt der warter unn pait si gedultikleichen. 

69va-81va: Über Pater noster 

Alhie vermerkt ettwas kurczleich geschriben von dem gepot in der gemain und darnach 

besunder von dem heilig pater noster etc. Hernach vindet man ettwaz kurczleich geschriben 

von dem gepott in der gemain und dar nach besunderleichen von dem heiligen pater noster der 

worten daz ain ainvoltiger ungelerter mensch dar aus nem ain lere wie er sich sull halten ... 

(72ra) Vater unser der du pist in den himelnn geheiligt werd dein nam ... Daz ist heilig pater 

noster und in dem werden beslossen siben gepet die her nach geschriben sint etc. (72rb) 

Vil guter und andechtiger gepett vindet man geschriben aber uber alle gepett ist der heillige 

pater noster, wenn in dem mit kurczen worten alle ding beslossen sind ... x ... das ist ain 

wunschwart auf die vörgeschriben suben stuchk des pater noster und ist alsvil gesprochen 

amen des wir gepeten haben das geschech etc. etc. 

81va-81vb: Über Ave Maria 

Das ist das heilig Ave Maria. Gegrusset seist du Maria volgenaden ... Es ist ze merkchen daz 

dy rain und kewsch iunchkfraw Maria die mueter unsers lieben heren Ihesu Christi ... x ... 

aber dy wort Jesus Christus als man spricht hat dar zu gesaczt ain pabst. 

81vb-82ra: Über Credo 

Daz sint dy zwelff stuchk des heiligen cristenleichen gelauben. Ich gelaub in got vater 

almechtigen schepher himels und der erden ... Die zwelff stuchk des heiligen kristenleichen 

gelaubens den die heiligen zwelffpoten habent gemacht ist ain iegleischer mensch phlichtig zu 

glauben ... x ... nyemant gote gevallen etc. 

Německý překlad Pater noster, Ave Maria a Creda bývá někdy připisován Mikuláši 

z Dinkelsbühlu, srov. Madre, s. 180. 

82ra-87va: Über acht Seligkeiten 

Vermerkt ain chlaine materi von den acht selichaiten. In dem ewangeli daz man list an 

aller heiligen tag und steet geschriben Mathey an dem funfften capitel ... Die erst selichait. 

Die erst selichait ist armüet des geistes von der spricht unser herre in dem ewangely Selig sind 



die armen des geistes wenn ir ist das reich der himel ... x ... und in ainem volkomenleichen 

leben kristenleichen gelauben got da mit zu gevallen und uns zu verdienen die ewigen 

selichait etc. amen. 

87va-87vb: Über den Werken von Barmherzigkeit 

Alhie ist vermerkt ein chlaine matery von den wercken der parmherczikait etc. (87vb) 

Die werich der parmherczikait sind zwifaltig daz ist leipleich und geistleich ... x ... von der 

matery steet vör pëy der funfften selikait mer geschriben darumb wil ich alhie nicht mer 

davon schreiben durch kurczwillen etc. etc. etc. 

87vb-92vb: Über sieben Todsünden 

Item vermerkt ain auslegung von den suben todsunden. Die hochvärtt ist die erst todsund 

von der spricht der lerrer Gregorius an dem püch der siten daz si ist ain wurczen alles ubels 

und ain kinigin aller untugent ... x ... an sein besunder leiche hilff mug wir nichts guetes tüen 

und auch kainer untugent noch kainem ubel widersteen etc. 

92vb-93ra 

Vermerkt ein chlaine mainung von den siben todsunden. Ein ieder mensch sol sich 

fleissikleich hueten vor den vorgenanten untugenten die man anders nennent die suben 

todsünd ... x ... vermeiden muge sind si dahie also beschriben etc. 

93ra-93rb 

Vermerkt ain chlaine auslegung von den newn fromdsunden. Under den newn frombden 

sunden ist die erst da hie benennent welcher mensch sunderleiche und pose ding schafft mit 

seinem undertan ... x ... mit ernste den willen und fürsacz hat im genug ze tün ze fugleicher 

zeit und stat. 

93va 

Vermerk ain chlain ding geschriben von funff synnen. Bie (sic, předepsáno w pro wie) wol 

das ist daz dy listikait des posen gaist manigerlay sind yedoch uber all sein vergifft und uber 

all sein strikch ... x ... vor des nicht unberöerleich angesechen etc. 

93vb-96ra 

Vermerkt ain chlaine matery von der peicht etc. Ain yeder mensch sol mit fleis pehalten 

die gepot unsers herren un auch dy gepott der kristeleichen kirchen und sich hueten vor 

sunden als lieb im ist daz hail seiner sele ... x ... als daz wasser lescht daz fewr also lescht das 

almüsen die sunde etc. 

96ra-99va: Thomas Peuntner: Beichttraktat 

Item vermerkt ein matetier von den heiligen zehen gepoten. (96rb) In ainem waren 

kristenleichen gelauben in steter hoffnung und in ainer volkomen lieb behalt uns der 

almechtig gott, amen etc. Wer von dem tod der sunden zu dem standt des hails und der 

genaden ersteen wil dem ist notdurfft ... (96vb) Von dem ersten gepot. Das erst gepott ist du 

solt gelauben und anpitten ainen got und hab nicht frombde götter ob dir nü liebt zu peichten 

aus den zehen gepoten nach werornung ... x ... was er mit seinen funff synnen und mit den 

newn frombdsunden oder mit unparmherczikait oder sunst volpracht hast etc. 

V rubrikách členěno jen na osm přikázání. R. Rudolf: Thomas Peuntners Betrachtung über 

das Vaterunser und das Avemaria, Wien 1953. 

99va-100va 

Alhie ist vermerkt von den umbstenten der sunden. Bie (sic, předepsáno w pro wie) wol 

vorgemelt ist daz der mensch mit der hochvart tüet wider daz erst gepot und mit der trakchait 

wider daz drit gepot ... x ... soleichen wolbedachten und gesunten herczen die aus wenig vil 

kunnen lauben etc. 

100va-103ra 

Auch ain guete vermainung von den umbstenten. Die lerer sprechent daz nicht genug sey 

so ain mensche peicht sein sunde er müss auch peichten die umbstent die sein sunde 

beswerent oder weswert habent ... (101ra) Der erst umbstant haist der stant etc. Der erst 



umbstant haisset der stant oder dy wirdichait aines menschen als ob ain mensch hat ainen 

solchen stant oder ain soleichs ampt ... x ... ain mensch pey im selbs auch andre ebenpild 

erdenkchen etc. 

103rb-103va 

Alhie vermerkt ain guete vermainung von der peicht. Seid aber der almechtige got uns gar 

irdlachen mocht lassen sterben in unseren sunden und des nicht tüett ia vil und offt ... x ... 

uber mich armen sunder oder sunderin durch deines heiligen leiden willen durch deines 

unschuldigen todes willen. 

103va-104va: Johannes Schlitpacher (?): Beichttraktat (Schluss) 

Item vermerkt zur guet lerr die der mensch behalten schol etc. Wer do wil vor sunden wol 

pehuet sein oder werden und also von sunden schier erledigt werden und seiner sunden wol 

pedenkchen ... x ... des sey yeczunder also genug von der peichte wer daraus gepessenen (?) 

mag sein leben der sag lob und ere dem heren amen etc. 

Srov. katalogový záznam rukopisu Cgm 638.14. 

104va-105rb 

Alhie ist vermerkt wie sy der mensch halten schol etc. In aller liebisten pruder und swester 

in Christo Ihesu unseren heren secht und merkt mit den augen ewres herczen wie gar vil 

mechtiger edler schoner weiser und klueger menschen sind vor unser gewesen ... x ... darnach 

schikchen got irem heren zu lobe und in selbs zu hail und dem nachsten zu ainem gutten 

ebenpilde, amen etc. 

105va-110rb: Thomas Peuntner: Kunst des heilsamen Sterbens 

Item alhie ist vermerkt von der kunst des hailsamen sterben. In ainem waren 

kristenleichen gelauben in stetter hoffnung in ainer volkomen lieb behalt uns der parmherczig 

got, amen. Der heilig lerer Gregorius spricht daz die selsarg ist ain kunst uber alle kinist ia si 

ist ain soleiche liebe und ein notdurfftige kunst ... x ... seid wir alle mussen sterben die selb 

lieb kinist verleich uns der deran (?) dem heilign krewcz gar selichleichen ist gestorben unser 

lieber herre Ihesus Christus dar da mit dem vater und mit dem heiligen geist lebt und herscht 

ain warrer got ewikleichen, amen. 

Tento traktát členěn rubrikami ještě na čtyři menší oddíly, které mají většinou ještě číslované 

odstavce. R. Rudolf: Texte des späten Mittelalters 2, Berlin 1956. 

 

111ra-148vb: Franciscus de Abbatibus: Sermones quadragesimales  

Cum ieiunatis nolite fieri sicud ypocrite tristes Mt VIo (Mt VI,16). Sicut apparet ex multiplici 

expedimento (sic) et Philosophus hec testatur, omnes forma naturalis requirit in materia 

debitam et primam disposicionem ... (113va) Cum introisset Ihesus Chapharnaum, accessit ad 

eum centurio Mt. 8 (Mt VIII,5). Sciendum quod mortuos suscitare et infirmos subito sanare 

est divine pietatis (sic) et ymo Christus graves infirmitates ... (147rb) Vulneratus est propter 

iniquitates nostras attritus et propter scelera nostra disciplina pacis nostre super eum Is 53 (Is 

LIII,5). Sciendum quod deus bonus dominus creator primo homine creato primo homine (sic) 

tria bona contulit: primo eum posuit in statu perpetue sanitatis ... x ... volentes ideo debet /// 

Mohan, s. 78-79. Z řady uvedené u Schneyera: Repertorium I, 2, s. 59-62, jen výběr (obvykle 

kázání pro středu a pátek jednotlivých postních týdnů): č. 49-51, 57, 59, 64, 66, 71, 73, 78, 

80, 85 (explicit odlišný), 87, 92 (závěr nedochován). Rukopis neuveden. 

 
 
SX XII D 18 
FX XV. 
TX Gallus, Liber Malogranati 
PX Konf. z Langrovy Knih. v Broumově, 31. XII. 1962 
XII D 18 



Gallus, abbas Aulae Regiae: Liber Malogranati. 

 1. 1a-12a Tabula... 

 2. 13a-334a Gallus de Aula Regia, Malogranatum. 

 3. 334a-335a Registrum 

XV.; ff.338 

XII D 18  
 

XV ex., pap., 338 ff., 29 x 21 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: Piccard: Buchstabe P VIII/127 (1482), Piccard: Buchstabe P, snad IV/292 (1480), 

vzdálená varianta Briquet, Pot 12476 (1471), varianta Briquet, Lettres et Monogrammes 9813 

(1472-76), varianta Briquet, Armoires, Bande 1043 (1472-78, další varianty 1460-1493), 

Piccard: Buchstabe P, snad varianta VIII/595 (1484), Piccard: Buchstabe P XII/529 (1475-

1476), Piccard: Ochsenkopf, snad dvě varianty IX/171, 172 (1484-87), Piccard: Vierfüssler, 

asi dvě varianty VII/1454 (1484), Piccard: Buchstabe P, snad XII/81 (1486), Piccard: 

Vierfüssler varianta VII/1470 (1485), Piccard: Buchstabe P, snad VIII/249 (1481), Piccard: 

Buchstabe P, snad VII/974 (1487). Skladba: 5. VI (f. 60) + (V-2, f. 68) + 2. VI (f. 92) + 2. V 

(f. 112) + VI (f. 124) + V (f. 134) + 17. VI (f. 338). Dvě folia chybí za f. 68, folia 336 a 337 

jsou zčásti a téměř zcela vyříznuta, jsou však pojata do foliace. Číselné kustody římskými 

číslicemi na prvním foliu složek vpravo dole na f. 13-61 I-V, písmenné kustody na prvním 

foliu složek vpravo dole na f. 69-159 a-i, reklamanty na konci složek na f. 170-326. Foliace 

moderní. Psáno ve dvou sloupcích, v zrcadle 20,5 x 15 cm, 40-62 řádek na stránce. Živá 

záhlaví označující knihu, distinkci a kapitolu. Prázdná folia 12v, 68v, 335v-338v. 

Písmo: A f. 1-335 gothica semicursiva v různých stupních zběžnosti. Výzdoba chybí, rukopis 

byl připraven k rubrikaci, která však nebyla provedena. Vazba moderní, lepenkové desky 

potažené papírem, předsádky mladší. 

Na hřbetě štítek 19. století se zápisem Malogranati opera. Signatury: Na předním 
přídeští Ms. 1086 (signatura Langrovy knihovny ?) a signatura knihovny Thomase 
Phillippse v Cheltenhamu 24178 (rovněž na f. 1r je signatura Phillipps Ms 24178) a 
škrtnutá 752. Na hřbetě dva štítky, oba asi z 19. století: na jednom číslo 67, které 
bylo později opraveno na 367 a na druhém číslo 497. Přírůstkové číslo KNM 9398/62 
na f. 335v. Do KNM rukopis získán jako konfiskát z Langrovy knihovny 31. 12. 1962. 
Na štítku na předním přídeští a na f. 1v současná signatura KNM. 
 
Literatura: Rukopisné fondy, s. 122, č. 31. 
 

1ra-335rb: Malogranatum  
1ra-12rb: Registrum librorum Malogranati ordine alphabetico 

Nota, quod primus numerus designat, in quo libro, 2us vero numerus distinccionem eiusdem 

libri, 3us autem numerus capitulum eiusdem libri, littera quoque eiusdem capituli 

paragraphum in margine scriptum. Abbas sive prelatus qualiter circa suos subditos se debeat 

habere X 2, 1, 5 ... x ... Est et una temptacio occulta quando culpe prius perpetrate ante mentis 

oculos revocantur per malignum spiritum ibidem V. 

Na konci sloupce na f. 12ra rubrika „Explicit tabula libri Malogranati etc.“, za níž jsou 

v dalším sloupci dopsána ještě některá jednotlivá hesla. Posledním heslem rejstříku před 

rubrikou je De zelo. 

13ra-15vb: Prologus 

Incipit prologus in nobilissimum librum Malogranati et primo de prohemio ipsius. Fili 

accedens ad servitutem dei sta in iusticia et timore et prepara animam tuam ad temptacionem 

sustine et coniungere deo Ecclesiastici IIo (Sir II,1, 3). Capitulum primum prohemiale. Sancta 



Trinitas pater et filius et spiritus sanctus unus omnipotens deus sue divinitatis et bonitatis ac 

ineffabilis dulcedinis et caritatis ... x ... Si ista feceris, graciam et gloriam apud dominem 

obtinebis, graciam in presenti et gloriam in futuro amen. Explicit prologus. 

16ra-67vb: Primus liber Malogranati 

Verba exhortacionis ex ore tuo, o pater, ad me directa anime mee multum salubria cordis mei 

aure libens suscipio ... x ... ut condicio sive status incipiencium seu penitencium aliqualiter 

ista legentibus patefiat. Et sic est finis primi libri Malogranati, qui tractat de statu 

incipiencium. 

68ra: Registrum secundi libri Malogranati 

Hic incipiunt capitula secundi libri. In quibus consistat status proficiencium capitulum I. ... x 

... Accidia ex suo genere est veniale XVI. 

69ra-203va: Secundus liber Malogranati 

Incipit secundus liber Malogranati et primum capitulum. Filius. Accepta igitur informacionem 

a te, pater, ac doctrina salubri de statu penitencium seu incipiencium, nunc instrui desidero de 

statu proficiencium ... x ... atque sic patet de statu proficiencium et in quibus idem status 

dependeat videlicet in viciorum detestacione, virtutum operacione ac temptacionum 

perpessione. Explicit 2a pars Malogranati. 

203va-334ra: Tertius liber Malogranati 

Postquam informatus sum a te, o pater, de statu proficiencium, nunc de statu perfectorum 

instrui desidero et primo, in quo consistat idem status perfectorum ... x ... que preparavit deus 

hiis, qui diligunt eum. Ad que inenarrabilia bona eterne glorie perducat nos dominus noster 

Iesus Christus, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus per infinita secula 

seculorum amen. 

334rb-335rb: Registrum librorum Malogranati  

De creacione et lapsu primi hominis I ... x ... De resurreccione mortuorum, de finali iudicio et 

de gloria eterna 15. 

Obsah jednotlivých knih podle jednotlivých kapitol, vždy marginálně je uvedena konkrétní 

distinkce jednotlivých knih. 

 

Tisky: Hain: 7449-7451. Literatura: L. Lentner: Bibliographie zum Zisterziensertraktat 

„Malogranatum“, Heiligenkreuzer Studien N. F. 1, 1980, M. Gerwing: Malogranatum oder 

der dreifache Weg zur Vollkommenheit. Ein Beitrag zur Spiritualität des Spätmittelalters 

(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 57), München 1986, tento rukopis v soupisu 

na s. 122-135 neuvádí. K otázce autorství V. Kallab: Malogranatum a jeho původce, Věstník 

Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná 4, 1911-1912, s. 

1-15, M. Gerwing, op. cit. s. 17nn, shrnutí J. Nechutová: Latinská literatura českého 

středověku do roku 1400, Praha 2000, s. 196-197.  

 

[Gallus, abbas Aulae Regiae:] Liber Malogranati. 

1. 1a – 12a Tabula... 1a [A]bbas sive p[rae]latus q[ua]l[i]t[er] x 12a Explicit tabula libri 

malog[ra]nati. 

2. 13a – 334a Gallus de Aula Regia, Malogranatum. 13a Incipit prolog[us] in Nobilissimu[m] 

libru[m] malogranati x 334a p[er] infinita s[e]c[u]lo[rum]. Amen. 

3. 334a – 335a [Registrum] 334a [D]e creacio[n]e et lapsu p[ri]mi ho[min]is 1 x 335a de finali 

iudicio e[t] de g[lori]a et[er]na 12 

Rkp.; pap.; XV.; ff.338; 29 x 21 cm; kurz.; t. Z listů 336 a 337 po vyříznutí a vytržení zůstaly 

jen zbytky. V textu vynecháno místo pro iniciály, které však nedomalovány. Na hřbetě štítek 

s pozdějším přípisem titulu „Malogranati opera 367“ a pod tím dole „497.“ Na přídeští tužkou 

sign. Ms 1086 Langrovy knihovny v Broumově. O autoru Malogranata srovn. Vilém Kallab, 

Malogranatum a jeho původce ve Věstníku Král. české Spol. nauk 1911. 



Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Národ. 

muzea 30. srpna 1962. 

9398-62 

 

SX XII D 19 
FX XIV. 
TX Bonaventura, Sanctus: Breviloquium. 
PX Koupí od Jaromíra Máry z Prahy 7 Tróje, Pod Havránkou, 20. VI. 1972 
XII D 19  

Bonaventura, Sanctus : Brevioloquium Bonaventure Item Itinerarius mentis in 

deumeiusdem XIV.stol; ff.58; na f.1a dole připsán rozšířený název Brevioloquium 

bonaventure Item Itinerarius mentis in deum eiusdem libellus contemplativus. 

Po ukončení vlastního textu na f.58 mariánská píseň s notací a úvahami o hudbě. 

 
XII D 19 
 

XIV1, jižní Evropa ?, perg., 58 ff. 29 x 21,5 cm, notace, vazba soudobá 

 

Zejména v prvních třech složkách má pergamen poněkud charakter jihoevropského, s jednou 

stranou o něco lépe zpracovanou. Skladba: 4. VI (f. 48) + IV (f. 56) + 2. Kustody římskými 

číslicemi na konci prvních tří složek uprostřed dole, reklamanty na konci složek. Foliace 

moderní. Psáno ve dvou sloupcích na stránce v zrcadle 18 x 14 cm, na f. 1-50ra 34 řádek na 

stránce, 50rb-57va 46 řádek na stránce. Živá záhlaví udávající prolog či danou část knihy. 

Písmo: f. 1-57 gothica 14. století, na f. 58v přípisy asi dvěma rukama 14.-15. století. 

Výzdoba: Na f. 1ra filigránová iniciála F, další iniciály s patrně písařskou výzdobou na f. 6ra 

I, 10va H (s kresbou lidského obličeje), 35rb P, v dalších iniciálách nebyla zřejmě plánovaná 

výzdoba provedena, rubrikace. Vazba: dřevěné desky, potažené pergamenem. Dvě nové 

spony s řemínky. Vazba konzervována v r. 1980. Notace ve čtyřlinkové osnově na f. 58r. 

Na přední desce titul rukou 14. století „Breviloquium Bonaventure, item itinerarius mentis in 

deum eiusdem“ a štítek s obdobným názvem „Breviloquium Bonaventure et Itinerarius.“ 

Podobné záznamy, v nichž je obvykle zmíněna i Bonaventurova řádová příslušnost, se třikrát 

opakují i na f. 1r, jeden na spodním okraji listu kromě signatury 2a 5o J a obsahu přidává 

poznámku „libellus contemplativus“. Na spodním okraji f. 1r počátek vlastnického záznamu 

14. století Monasterii. Na přední desce štítek se signaturou 14.-15. století J 13 (?), na hřbetě 

štítek se zbytkem poškozené signatury 19. století II (?) E .. Man.., a další štítek se současnou 

muzejní signaturou, rovněž na f. 1r signatura KNM XII D 19. Přírůstkové číslo KNM II-

113/72 na f. 58v. Rukopis byl do KNM získán koupí od Jaromíra Máry z Prahy 7 20. 6. 1972. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 122, č. 32. 

 

1ra-50ra: Bonaventura: Breviloquium  

1ra-5ra: Prologus 

Incipit prologus in breviloquium fratris Bonaventure ordinis fratrum minorum, qui fuit 

predictorum fratrum generalis minister. Flecto genua mea ad patrem Domini nostri Iesu 

Christi,... ut impleamini in omnem plenitudinem dei. (Eph III,14-19) Magnus doctor gencium 

et predicator veritatis divino repletus spiritu tanquam vas electum et sanctificatum ... x ... ad 

faciliorem memoriam et lucidiorem contuitum dicendorum, que septem particionibus et 

septuaginta duobus capitulis distinguntur. 

5rb-5vb: Registrum 



Prima pars de trinitate dei habet capitula novem ... x ... Septimum et ultimum de gloria 

paradisi. 

6ra-50ra: Textus 

Incipit breviloquium et primo de quibus deologia est in summa. In principio 

intelligendum est, quod sacra doctrina, scilicet theologia, que principaliter agit de primo 

principio ... x ... siciat caro mea, desideret tota substancia mea, donec intret in gaudium 

domini dei mei, qui est trinus et unus deus benedictus in secula seculorum amen. 
Tisk: Opera omnia 5, Quaracchi 1891, s. XVII-XXVI, 201-291. Latinský, podle úvodu mírně upravený text a 

český překlad Bonaventura: Breviloquium. Kompendium scholastické teologie, Praha 2004. Literatura: B. 

Distelbrink: Bonaventurae scripta, Roma 1975 (Subsidia scientifica Franciscalia 5), s. 3sq., č. 1. Glorieux: 

Répertoire, č. 305k, F. Stegmüller, RS, č. 117. 

 

50rb-57va: Bonaventura: Itinerarium mentis in deum  

50rb-50vb: Prologus 

In principio primum principium, a quo cuncte illuminaciones descendunt tamquam a patre 

luminum, a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum, patrem scilicet eternum 

invoco ... x ... quod ut fiat non est harum speculacionum progressus perfinitorie 

transcurrendus, sed morosissime ruminandus. Explicit prologus. 

50vb: Registrum 

Incipiunt capitula in itinerarium mentis ad deum. Primum capitulum de gradibus ascensionis 

et de speculacione ipsius per vestigia eiusdem ... x ... et affectui in dominum per excessum 

totaliter transeuntem. Expliciunt capitula. 

50vb-57va: Textus 

Incipit speculacio pauperis in deserto. Primum capitulum de gradibus ascensionis in dominum 

et de speculacione ipsius per vestigia eiusdem in universo. Primus gradus. Beatus vir, cuius 

est auxilium abste ascensiones in corde suo. ... (Ps LXXXIII,6) Cum beatitudo nichil aliud sit 

quam summi boni fruicio et summum bonum sit supra nos ... x ... exultemus cum David 

dicentes defecit caro mea et cor meum deus cordis mei et pars mea deus in eternum et dicat 

omnis populus fiat fiat amen. Explicit liber iste. 
Tisk: Opera omnia 5, Quaracchi 1891, s. 295-313. Distelbrink: Bonaventurae scripta, s. 24sq., č. 19, Glorieux: 

Répertoire, č. 305m, F. Stegmüller, RS, č. 119. 

 

58r Additamenta XVI. saeculi 

(A)urea personet lira pulcra simphonia simplex corda fit expresa voce cuncta consonancia que 

unde varia docet musica. Plagalis protus. (G)aude virgo gloriosa verbum verbo concepisti, 

gaude tellus fructuosa fructum vite protulisti ... Plagalis deuterus. (M)andragore dederunt 

odorem suum in portis filie Sion poma nova et vetera dilecte mi servavi tibi. Plagalis tronus. 
Pro text Gaude... srv. AH, č. 10722, U. Chevalier: Repertorium hymnologicum, č. 7006. Pro text Mandragore... 

srv. Ct. VII,13. 

 

58v Notae de cantu 

Tres sunt in manu cantus, qui sic dividuntur: in beduralem, naturalemque (naturalem zapsáno 

dvakrát a jednou označeno podtečkováním) bemollem. ... Quator (sic) sunt modi in manu et in 

omni cantu, scilicet protus, deuterus, trirus, terrardos ... Ter terni sunt modi, quibus omnis 

catilena (sic) contexitur, scilicet. (nedopsáno) Sepe rogare, rogata tenere, retenta docere, hec 

tria discipulum faciunt. ... Audi modum organicum, instrumentum musicum, documentum 

artificum, documentum mellicum. ... x ... deus ab inicio Adam sine vicio creavit, que cunctis 

prepositum ecce lingnum trietitum damnavit, post quam mortem superans et captivis liberans 

senescit apparens disc/// 

Počátek shodný s výpisky v rukopise Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, Theol. 

Lat. Qu. 165, f. 180v. Text tvoří různé poznámky, mj. zachyceny počátky básní uváděné u 

Walthera: Initia, č. 19210, 19212 (Ter terni sunt modi) a 17044 (Sepe rogare, rogata tenere). 



 

58v De humilitate, sapiencia, scientia et timore 

Humilitas est virtus propriam contempnens excellenciam, qua homo fulcitus (?) veraciter sibi 

vilescit. Ad possidendam veram perfectamque humilitatem tria sunt necessaria... x ... et totus 

contresmisco. 

 

Breviloquium Bonave[n]ture Item Itinerarius me[n]tis i[n] deume[ius]de[m] 

1a Incipit p[ro]logus in Breviloquium fr[atr]is bonaventure x 57b fiat fiar Amen. Explicit 

lib[er] iste. 

Rkp.; perg.; XIV. st.; ff. 58, inic.; 29 x 21,5 cm; got. minuskula; vazba pův. kož. se zbytky 

spon. Na přední desce dvakrát název rukopisu, jednou přímo na desce, podruhé na nalepeném 

lístku spolu se starou signaturou. Na f.1a dole připsán rozšířený název Breviloquium 

bonave[ntu]re Item I[tine]rarius me[n]t[is] in deu[m] eiusdem lib[e]llus co[n]te[m]plativus. 

Po ukončení vlastního textu na f.58 mariánská píseň s notací a úvahami o hudbě. Jednoduchá 

barevná ornamentální výzdoba v iniciálách. 

Koupí o Jaromíra Máry z Prahy 7 – Troje, Pod Havránkou 134, dne 20. června 1972. 

II-113/72 

 

SX XII D 20 
FX XIV. stol. 
TX Passionale. 
PX Přesignováno z 1 D a 1/32 
SX – XII D 20 

TX – Passionale. 

XIV. st., ff. 93-118 

PX – Zlomek. Incipit: „… *pedeseius accumlere.“ Explicit: „… postea igitur quam.“ 

PX – Přestaveno ze signatury 1 Da 1, č. 32. 

Pozn: zkontroluj podle slovníku. 

XII D 20 
 

1350-1375, Čechy, perg., 28 (recte 29) ff. 31 x 22,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: IV (f. 8) + (V+1, f. 18 bis) + V (f. 28). Menší lístek vevázán jako f. 18 bis (jde o 

doplněk textu na f. 20rb). Reklamanty na konci složek. Kustody římskými číslicemi Xus-XIIus 

na konci složek uprostřed dole. Dvě středověké foliace: jedna úplná 91-118, druhá 99-114 na 

f. 13-29, moderní tužkou. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 21 x 14 cm, 33 řádek na stránce. 

Živá záhlaví. Rukopis je poškozen špínou a vlhkostí, místy i agresivními vlivy inkoustu. Roku 

1987 byl restaurován v konzervační dílně KNM. 

Písmo: A f. 1-18, 20-29 gothica formata, B f. 18 bis gothica semicursiva, marginální 

poznámky asi pěti rukama 14.-15. století. Výzdoba: ornamentální iniciála: 17r: B, rubrikace. 

Vazba: kožená, moderní (1987), rovněž předsádky moderní. 

Na f. 1r signatura KNM XII D 20. Rukopis byl v KNM původně uložen pod signaturou 1 D a 

1/32, v roce 1983 byl přesignován. Jde o tři složky rukopisu, který je umístěn v KNM pod 

signaturou XIII C 4 (Vitae ss. patrum). V tomto rukopise scházejí folia (podle první 

středověké foliace) 91-138. Rejstřík na f. 1r rukopisu XIII C 4, který pochází patrně z 15. 

století, uvádí i části, které jsou dnes odděleně pod sig. XII D 20. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů, č. 125, s. 148, datuje rukopis do 

doby kolem roku 1360. Rukopisné fondy, č. 33, s. 122. 

 

1ra-29vb: Vitae sanctorum  



1ra-1va: Hieronymus Stridonensis: Vita sancti Pauli eremitae (= Vitas patrum, lib. I, 1) – 

fragmentum 

/// pedes eius accubuere fremitu ingenti rugientes prorsus ut intelligeres eos plangere 

quomodo poterant ... x ... multo magis eligeret tunicam Pauli cum meritis eius quam regum 

purpuras cum regnis suis. 

BHL 6596, PL 23, col. 27-28. 

1va-13vb: Hieronymus Stridonensis: Vita sancti Hilarionis (= Vitas patrum, lib. I, 3) 

1va-1vb: Prologus 

Incipit prologus in vitam sancti Hilarionis edita a sancto Ieronimo. Scripturus vitam beati 

Hylarionis habitatorem eius invoco spiritum sanctum, ut qui illi virtutes illi (škrtnuto) largitus 

est ... x ... verum destinato iam inponam opera manum et Scylleos canes obcurata aure 

transibo. 

1vb-13vb: Textus 

Incipit vita eiusdem sancti. Hylarion ortus in vico Chabatha, qui circiter quinque milia a 

Gaza urbe Palestine ad austrum situs est ... x ... magna cottidie signa fiunt, sed magis in 

hortulo Cypri forsitan quia plus illum locum dilexerat. 

BHL 3879, PL 23, col. 29-54. 

13vb-17rb: Hieronymus Stridonensis: Vita Malchi monachi captivi (= Vitas patrum, lib. I, 

4) 

Jeronimus de captivo monacho scribit dicens. Qui navali prelio dimicaturi sunt ante in 

portu et in tranquillo mari flectunt gubernacula ... x ... et hominem Christo deditum posse 

mori sed non posse superari. 

BHL 5190, PL 23, col. 53-60. 

17rb-29vb: Rufinus Aquileiensis: Historia monachorum (pars) 
BHL 6524, celý text PL 21, col. 387-462, nověji E. Schulz-Flügel (ed.): Tyrannius Rufinus, Historia 

monachorum sive de vita sanctorum patrum, Berlin etc. 1990 (Patristische Texte und Studien 34). 

17rb-18va: Prologus in Vitas patrum 

Incipit prologus Palladii (o málo mladší poznámka) sed secundum sanctorale beati 

Jeronimi viri eruditissimi in vitas patrum liber primus. Benedictus dominus deus, qui vult 

omnes homines salvos fieri et ad agnicionem veritatis venire (1 Tim II,4), qui etiam nostrum 

iter direxit ad Egiptum ... x ... ad emulacionem sancti operis invitentur et perfecte paciencie 

palmam requirant. 
PL 21, col. 388-389. 

18va-27ra: De sancto Johanne heremita 

Incipit primus liber vitas patrum de sancto Johanne heremita. Primum igitur tanquam 

verum fundamentum nostri operis ad exemplum bonorum omnium sumamus Johannem, qui 

vere etiam solus satis superque sufficiat ... x ... et positis genibus in oratione reddidit spiritum 

atque ita perrexit ad dominum, cui est gloria in secula seculorum amen. 

PL 21, col. 391-405. Tři odstavce této části označeny později marginálně jako exempla, jde 

však o integrální součásti kapitoly.  

27ra-28ra: De sancto Appellen 

Vidimus et alium presbyterum in vicina regione nomine Apellen, virum iustum. Hic faber erat 

ferri et que necessaria erant, fratribus operabatur. ... x ... et pro magnitudine sui nonnullis 

fortasse audiencium vix credibilia. 
PL 21, col. 433-435 (kapitola 15).  

28ra-28vb: De sancto Pafnucio 

Vidimus et monasterium sancti Pafnucii hominis dei, qui nominatissimus illius loci 

anachorites et ultimi habitator fuerat deserti in regionibus Eradeos splendide apud Thebaidas 

urbis ... x ... inter sanctos angelicos choros reddidit spiritum. Postea igitur quam /// 
PL 21, col. 435-437 (část kapitoly 16). 

 



X 3211 (1 F 6, A 3:28) 
SX XII E 1 
FX XV. ll. 243. 24 x 31 cm, stará vazba s puklicemi. 
TX 1-196. Nedělní kázání celoroční na evangelia i epištoly. Scientes, quia hora est 
iam ... Ro 13. Hic apostolus hortatur surgere x in media quadragesima. Et sic est 
(finis) sermonum de tempore. 
TX 196-7. Různé theologické poznámky. 
TX 197'-201. Rejstřík k postile. 
TX 201'-25. Sbírka povídek t. zv. Moralitates. Exempla de timore. Quidam pater 
familias. 
TX 230-43'. (Bonaventura recte Guilelmus de Lancea. Diaeta salutis.) Hec est via, 
ambulate in ea ... Js 30, Magnam misericordiam facit x Sicut enim non est ... 
(necelé). 
PX Na l. 78: liber monasterii Rudnicensis. Z Březnických. 
SX – XII E 1 

TX – Postilla seu Conciones in Dominicas. 

 
X 3212 
SX XII E 2 
FX XIV. ll. 195. 25 x 30 cm, stará vazba s puklicemi a sponami. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-91. Bernardus (Claravallensis). Liber omeliarum super cantica canticorum. 
Vobis, fratres, alia quam aliis de seculo sunt dicenda x benedictus in secula Amen. 
Explicit ... finitus sub a. d. 1383. 
VX 92-114. (Stephanus de Rudnicz. Quaestiones super Arnesti statuta seu de 
casibus conscientiae.) Statutum domini archiepiscopi sic dicit: nullus presbiter 
parrochianum alterius ... ad confessionem recipiat x nisi dyocesanus sic fieri 
mandaret. Srov. Schulte, Geschichte und Quellen des kanonischen Rechtes II, 431. 
K Štěpánovi z Roudnice srovn. Rostislav Zelený, The Quaestiumculre of Stephan of 
Roudnice, Roma 1966. 
VX 114-145. Bonaventura. Podle Little 63 Ps. Bonav.: Anon. Fr. Min. (Fl.) Stimulus 
amoris. Currite, gentes, undique x que fuit matris et filii etc. Amen. 
VX 145'-7'. O sedmi potřebách života duchovního. Notandum, quod sicut naturalis 
vita in se complectitur septem x in passionibus vixit etc. 
VX 147'-9'. Kvestie o duši. Anima habet sex propria x nisi cura carnis ... refrenetur 
etc. 
VX 150-169'. Kompilace kronikářská. In nomine patris et filii et spiritus sancti. In hac 
compilacione continentur, que de diversis excerpta sunt vid. de iure canonico, de 
ecclesiastica hystoria, de Orosio, de cronicis ... de libro, qui dicitur gemma anime, de 
opusculo, quod vocatur ordo Romanus x Johannes XXII ... permansit in fide etc. 
150. Jsou Flores temporum. (B. v Jihoč. sb. h. 12, 1939, 82) B. 
VX 169'-190'. Kompilace přírodovědecká. Septem sunt aeris regiones x perficitur 
annus tam solaris quam lunaris. Pak poznámky o sedmi hříších smrtelných. 
VX 191-3. De fide Teut(oni)e. Es ist zcu mergken x sunder an den ist es itczunt 
genugen etc. (Proti utrakvismu i Husovi, rukou XVI. stol.) 
VX 194'-5'. Notae medicinales (na l. 195' nahoře a. d. 1394). 
PX Přivázány dva perg. zlomky: kus lat. slovníku stol. asi XIII a kus neumovaného 
brevíře stol. asi XI.-XII. 
 
X 3213 
SX XII E 3 (2 C 5) 



FX 1378. ll. 259. 24.5 x 29 cm, vaz. pův. 
TX Konrád Waldhauser. Postilla studencium universitatis Pragensis. 
VX Postillam studencium sancte universitatis .. Cum appropinquasset .. Quia hodie x 
dominica V. circa nativitatem domini ... Explicit postilla Conradi a. d. 1378 finita f. V. 
prox. p. conversionen s. Pauli. 
PX Na l. 255-9 kázání: Audite, reges ... Lumen video x feliciter largiente ... 
předsázkou jiné: Nolite arbitrari, quia venerim pacem mittere ... Quamvis cum bonis x 
konec chybí, na l. 1: h VIII Rokyczanensis. Z rokycanských. 
 
X 3214 
SX XII E 4 
FX 1453. ll. 391. 25 x 30 cm, současná vazba s vyraženými rytinami (korunka a WP) 
a sponami. 
TX Johannes de Turrecremata. De potestate papali summa. 
PX Na l. 1: liber iste est conventus fratrum O. P. in Wienna, l. 391: Compilatum est 
autem hoc opus per d. Johannem de Turrecremata ... et finitum in Urbe a. d. 1453 in 
mense octobri. Vevázáno ve dva listy perg. s výkladem anitckého básníka z XV. stol. 
 
X 3215 
SX XII E 5 (D 9 na přídeští) 
FX XIV. ll. 164. 24 x 29 cm, st. vazba s přezkou. 
TX Robertus Linconiensis. Opera. 
VX I. 1-26' Exameron. Frater Ambrosius etc. x universorum conditor. 
VX 27-39'. De cessacione legalium. Fuerunt in primitiva ecclesia x qui sine fine vivit 
et regnat. Amen. 
VX 39'-44. De veritate futurorum contingecium, de sciencia respectu futurorum, de 
eternitate divinarum personarum, angulis et figuris, de luce, tractatus, quid quod 
homo est minor mundus, de liberalibus artibus etc. etc. Ve vydání L. Baura, Die 
philos. Werke des Robert Grosseteste, 1912, str. 143-50, 50-66 ř. 3, 51-9 ř. 16, 1-10, 
72-78 (znění delší), 79-84, 32-6, 78-9, 120-6, 92-100, 84-92, 101-5 ř. 35. Tu v úvode 
i o edici obou spisů předešlých. 
VX 41'-2. Tractatus de accessu et recessu maris. Intendentes de accessione x 
secundum magis et minus. 
VX 43'-4. De errore philosophorum, ponencium perpetuitates motus et temporis. 
Perpetuitas motus x potest signari, ergo etc. 
Srovn. Roberti Grosseteste, Episcopi Lincolniensis, Commentarius in VIII libros 
Physicorum Aristotelis... edidit Richard C. Dales. Univ. of Colorado Press Boulder 
Colorado MCMLXIII (1963). 
VX 44-71. Incipiunt dicta domini Linconensis. Primum dictum. Amor multipliciter 
dicitur x iusticie et misericordie etc. 
VX 71-72'. Tabula super dicta. 
VX 73-74. Cur deus homo. Ex rerum iniciatarum et mutabilium et compositarum 
existencia x et gloria immensitas in secula seculorum. Amen. 
VX 74-87'. Sermones. Ecclesia sancta celebrat hodie x procedit de sciencie 
plenitudine ordini. 
VX 91-96. Hugo (a s. Victore) de archa Noe. Cum sederem aliquando in conventu x 
ad sinistram collocanda videbatur. 
VX II. 101-128'. De virtutibus. In evangelio Marci ult. cap. habetur x pertinent ad 
corporalem vitam etc. Hesla na okraji často s českým překladem. 



VX III. 130-137'. Dicta Bonaventure de virtutibus. Snad správně Bonaventura: De 
perfectione vitae ad sorares, je to týž text jako český III B 10. Srv. Little a Fl. (str. 
376). Beatus homo, quem tu erudiers x vivit in secula seculorum. 
VX 137'-148'. Incipit tractatus de concepcione virginis gloriose mag. Petri Aureoli de 
ord. fr. min. Nondum erant abissi et ego conceperam x qui cum patre etc. 
VX 148'-157'. Isidorus. De nobilitate humani corporis. Scire debes, Ambrosii x ideo 
supersedeo et sic est finis omnium. 
VX 158-161. Tractatus de concepcione virginis gloriose. Principium, quo salus 
mundo processit, michi considerare volenti x qui vivis in secula seculorum. Amen. 
VX 162'. Latinský slovníček (Abnegare-fides vera). 
PX Na přídeštích dva perg. listy z misálu s notami, na hřbetě krumlovská sign. N° 79. 
SX – XII E 5 

TX – Tractatus Linconiensis de cesstione legalium 

ff. 27a-39b 

PX – Allig. ad: Hexameron dom. Linconiensis. Saec. XIV., f. 26. 

SX – XII E 5 

TX _ Minores tractatus domini Linconiensis 

ff. 39b-44a 

PX – Hexamaron dom. Linconiensis. Saec. XIV., f. 26. 

 

SX – XII E 5 

TX – Dicta domini Linconiensis 

ff. 44a-72b 

PX – Allig. ad: Hexemeron dom. Linconiensis. Saec. XIV., f. 26. 
SX – XII E 5 

TX – Tractatus de potentiis animae. 

ff. 101-129b 

PX – Allig. ad: Hexameron dom. Linconiensis. XIV. st., ff. 26. 

 
X 3216 
SX XII E 6 
FX XIV. ll. 182, 24 x 29 cm, stará vazba s puklicemi a sponami. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-130. Postquam igitur informatus sum x Explicit tercius liber Malogranati per 
manus Nycolai, magni nequam de Knyna etc. comparatus per d. Johannem sub a. d. 
1385. A tu konecz. O autorovi díla V. Kallab ve VUS. 1911 a A. Neumann v Hlídce 
1923, 10 a d. 
VX 131-144'. Tractatus Innocencii (III) de miseria humane condicionis. Quare de 
volva egressus sum x ignis ardens in secula seculorum. Amen. 
VX 144'-182. Liber optimus, qui dicitur pastoralis b. Gregorii pape. Pastoralis cure 
pondera x tui meriti manus levet. Explicit pastoralis finitus feria secunda post 
Protector noster aspice. 
PX Na desce štítek s obsahem a sign. VII C. Z Táborských. 
SX - XII E 6 
TX – Malogranatus Pars III. 

saec. XV. 

PX – Inc.: Postquam igitur informatus sum a te o pater de statu proficientium.  Expl.: 

Pastoralis finitus feria secunda protector noster aspice. 

PX – sucipit: *Postquam igitur informatus sum a te o pater de statu proficientium ... f. 1a.   

Explicit f. 130a: Explicit tertius liber Malogranati qui biactat de statu per fectorum 

comparatus per dominum Johannem sub anno domini M CCC L XXXV. A tu konecz.  f. 



129b: Explicit Sunt liber per manus Nycol magni nignam de Knyna ...  (psáno zvlášť na listě 

papíru) 

 
X 3217 
SX XII E 7 
FX XIV. ll. 182, 23 x 30 cm, prostá vazba s puklicemi a sponou. 
TX Latinská nedělní postila na evangelia i epištoly od první do 23. neděle trojiční, 
sebraná z homilií patristických. 
VX Dominica prima post ... trinitatis. In illo tempore dixit Jesus ... In verbis sacri 
eloquii x prestante domino nostro Jesu Christo ... Amen. 
PX Na desce štítek s mylným názvem: Prima pars omeliarum Gregorii, cuius 
inchoacio. »In illo tempore«. H 1. 
 
X 3218 
SX XII E 8 (1 D 7) 
FX XIV. ll. 229, 25 x 30 cm, stará vazba s puklicemi. 
TX Novum testamentum (Lucas-Apokalypsis). 
VX Na l. 217-27' tabulky perikopní, na l. 228'-9' latinsko-český slovníček. Zelus 
domus tue horlywost x seriose prziesnie. 
PX Z Rokycan. 
 
X 3219 
SX XII E 9 
FX XIII. ll. 204, 25 x 29 cm, prostá vazba. 
TX Missale. 
PX Pozdější majitel, který do kalendáře vpředu vepsal svátek Husův (l. 4), zapsal na 
přídeští několik jmen českých a na l. 204' české evangelium. 
SX – XII E 9 

TX – Missale. 

saec. XIV. 

 
X 3220 
SX XII E 10 
FX XIV. ll. 174, 22 x 29 cm, prostá vazba se sponou. 
TX Sborník příruček theologických 
VX I. 1-13'. (Hermannus Tepelstensis). Liber, qui dicitur stella clericorum. Quasi 
stella matutina x deus in sec. sec. Amen. Explicit stella clericorum sub a. d. 1383 in 
die Primi et Feliciani. 
VX 14-16'. Norma vivendi b. Isydori. Age, filii, ut oportet x ne bonum, quod cepisti, 
despicias. Per manus Ja(cobi) a. d. 1383 in divisione apostolorum. 
VX 17-19'. Sermo de passione domini bonus. Respice in faciem Christi tui x 
perducere dignetur ad celeste convivium. Amen. 
VX II. 20-31' Pseudoaugustinus. Liber soliloquiorum. Začátek chybí. ... quam oculus 
non vidit nec auris audivit x ob reverenciam b. Marie Virg. matris dei etc. Explicit 
contemplacio b. Augustini, quod et dicitur soliloquium. 
VX I. 32'-107'. (Jacobus de Voragine. Sermones Jacobini). Legimus Christum 
stetisse tripliciter x qui vivit et regnat in sec. sec. Amen. Explicit liber, qui eciam 
intitulatur Jacobinus. A. incarnacionis d. 1383 finiti sunt sermones de tempore per 
manus Jacobi ... (rukou jinou: Wenceslao Se pikanichil salutem dicunt fratres). 



VX III. 108'-163'. Liber Pantheon ... Quoniam ordinare materias edificacioni ... utiles x 
tempore enim suo metemur non deficientes. Ex plicit Pantheon per manus Martini. 
(Není známé dílo Gotfrida z Viterba.) 
VX 163'-171. Exemplum contra amatores pecunie. Legitur in vita b. Bartholomei x et 
causa vidue non ingreditur ad eos. A. d. 1370 21 die mensis Marcii per manus 
Martini, scolaris in Zylow. 
PX Přivázány perg. proužky neumovaného misálu. 
gotická vazba - Kyriss I. 20, Nürnberg, Benediktiner, Taf. 43-46, Td. S.23 
 
X 3221 
SX XII E 11 (2 C 3) 
FX XIV. ll. 285 ll., 24 x 30 cm, prostá vazba. 
TX Nicolai de Gorran Commentarius in Matthaeum. Doplň explicit: Expliciunt dicta 
Gorre super Lucam per menus Wach. Fl. 
VX Disciplina medici exaltabit caput illius x oportunitatem, non more duracionem 
continuam. Deo gracias. 
 
X 3222 
SX XII E 12 
FX XV. ll. 190, 25 x 30 cm, stará prostá vazba. 
TX Malogranati liber secundus. 
VX Filius: accepta igitur informacione x Explicit ... editus a venerabili in Christo 
domino Matheo, abbate monasterii de Aula regia, ord. Cist. 
PX Srov. ruk. 3216. Na l. 1.: liber s. Petri in Erffordia. D 23. Vlepena perg. listina 
Urbana VI. o sporu mezi Hermannem Cleringhem a Henrikem Wickershusenem, 
daná v Římě 6. července (138)1. 
SX – XII E 12 

TX – Matheus abb. monast. de Aula regia: Liber Malogranati secundus. 

sec. XV. 

SX – XII E 12 

TX – *Liber malogranati secundus qm ē de pficiētibus edit` a venerabili ī χ(ρōdnō) Matheo 

abbati mona∫terii de aula regia ordinis ci∫tircien∫is. 

sec. XV.  
PX – f. 1b: Filius: Accepta igitur informacione a te o patre ac salutari doctrina de statu fenitencium (?).  f. 190a: 

Explicit liber malogranatus secundus qm ē *Luomodo de proficientibus editus a venerabili in Christo domino 

Matheo, abbati monasterii de Aula regia ordinis cesterciensis. Laus deo et sancto Bartholomeo. (psáno na zvlášť 

na listě papíru) 

 
X 3223 
SX XII E 13 
FX XVIII. str. 22, 25 x 29 cm, seš. 
TX Bulla Coenae domini, worinnen die Fürnehmsten, dem Päbstlichen Stuhl 
vorenthaltene Fälle ... enthalten sind. 
PX Z Kolovratových. 
 
X 3224 
SX XII E 14 
FX perg. XV. ll. 25. 12 x 29 cm, vaz. perg. 
TX Výklady a pobožnosti německé při ukazování ostatků v dómě kolínském n. R. 
VX Ir eerbaren und ir seligen x nu und ummerme amen. 



PX Měšťan, provázející poutníky, modlí se s nimi za unser gnedichen herrn van 
Collen, jakož i unser gnedichen lontherrn graeven zoe Manderscheit und 
Blanckenheim (l. 20', 21), na vložených (za l. 22) lístcích i za právě zemřelou jonffer 
Margrete van Sombreff, graeffynne zo Manderscheit, Gerhart van Loyn, herrn zo 
Gulch, graeffen zo Blanckenheim, viauwe Margarete und ioncher Wilhelm, irenson, 
potom ioncher Dederich, graven zo Manderscheit, herrn Everhart van der Marck, 
herrn zo Arberch. Na přídeští zad. lat. odpustky arcb. kolínského poutníkům a znění 
Te deum. S razítkem Fr. hr. Klebelsberga. 
PX Srovn. Hans Gerig, Die Blankenheimer Heiltumsfahrt. Tirage á part de 
Heimatkalender Kreis Schleiden (Eifel, 1952). Zpráva ve Scriptorium VIII. 1954, str. 
173. Rukpis jinak byl původně rodinným majetkem Kr. Františka (Josefa) se 
Šternberka - Manderscheidu (1763 - 1830), jehož rodina od r. 1780 do míru 
Lunavillského držela říš. hrabství Blankenheim. Lit.: Hans Gerig, Blankenheim - ein 
kultureller Mittelpunkt in der Eifel. (Köln 1955). 
 
X 3225 
SX XII E 15 
FX 1780, 16 ll. v obálce. 
TX Ant. Comoretto. Dissertatio epistolaris de codice evangeliario s. Marci, partim 
Pragae, partim Venetiis adservato. 
PX Vydal Dobrovský t. r. v Praze. Z jeho pozůstalosti. 
 
SX XII E 16 
FX 1818 
TX Orazioni Quotidiana negli Uffizj della S:Croce e dello Spirito Santo, ed una 
Preghiera del Realla SS.Triade per se u suoi Popoli. Transcritte in Decembre 1818.  
PX Z brandýské knihovny, 19. I. 1955 
V (5a) A sua Sacra Real Maesta II Re x146(119b) alla MIS Paga XVI Anno 
MDCCCXVIII /1818/. Fine. 
Rkp.; pap.; 11.121; 1818; 18 x 25,5 cm; lat.; pův. kž. Rukopisné modlitby bohatě 
ručními malbami zdobené; celostránkové malby na titul. listu, na frontispicu, f.71b a 
86b. Dále vlepeno několik současných rytin. Rukopis stránkován římskými a 
arabskými číslicemi, ale ne zcela spolehlivě. Modlitby věnovány v předmluvě 
Ferdinandovi., králi Obou sicílií ( 1759 - 1825 ) z dynastie Bourbonů. Jméno původce 
modliteb na f.10b ( XVI str. předmluvy ) vyškrabáno. Bohatě zdobená empírová 
vazba, v obdélníku s rostlinnými motivy a bourbon. liliemi v rozích na přední i zadní 
desce supralibros s erbem neapolskéhých bourbonů. Tento erb je také na malbě na 
frontispicu. Vedle toho je král Ludvík IX. Svatý jako patron Bourbonů zobrazen na 
titul. listě a v malbě na f.86b. Rukopis, opatřený zlatou ořízkou, býval majetkem 
arcivév. Ludvíka Salvátora Toskánského ( 1847 - 1915 ), jehož matka pocházela 
z rodu neapolských Bourbonů. R. 1925 dostal se s brandýskou knihovnou do NM. 
Rukopis zapsán do přírůstků Knihovny NM 19.1.1955.  
503/55 
 
SX XII E 17 
FX c. 1450 
TX Sermones De evangeliis Dominicalibus 
PX Darem O. Kruliše-Randy ze Suchdola, 12. V. 1952 

XII E 17 
 



XII2, Rakousko (?), perg., 113 ff. 25 x 17,5 cm, vazba mladší 

 

Skladba: (IV+2-11, f. 9) + II (f. 13) + IV (f. 21) + (IV-1, f. 28) + (V-2, f. 36) + II (f. 40) + (V-

1, f. 49) + (IV-2, f. 55) + I (f. 57) + (2. IV-1, f. 71) + (V-1, f. 80) + I (f. 82) + III (f. 88) + (III-

1, f. 93) + (I+1, f. 96) + 1 (f. 97) + II-1 (f. 100) + IV-4 (f. 104) + (II-1, f. 107) + III (f. 113). 

(Popis skladby se v části mezi f. 88-100, kde není počet listů ve složkách příliš jasný, řídí 

z velké části mladší řadou kustodů). Za f. 7 jeden list vyříznut a dva menší lístky (f. 8 a 9) 

přivázány, jeden list schází za f. 28, 35, 36, 49, 63, 70, 71, 93, 97, 107, dva za f. 102 a 104. 

Dvě řady kustod, první, starší, byla psána římskými číslicemi na počátku složek uprostřed 

dole a jsou z ní jsou dochovány pouze kustody na f. 14r III, 22r IIII, 29r X a 41r I (toto 

číslování ovšem stejně neodpovídá logickému chronologickému řazení kázání v rukopise 

obsažených). Mladší je psána římskými číslicemi rovněž na počátku složek uprostřed 

(výjimkou na f. 1r slovem primus, na f. 10r poznámka Iste secundus erit et postea eius 

sequntur secundum numerum ibi ponitum) a vztahuje se již k dnešnímu dochování rukopisu 

(dále na f. 14r II, 22r III, 29r IIII, 37r V, 41r VI, 50r VII, 58r IX, 65r X, 72r XI, 81r XII, 83r 

XIII, 89r XIII (opraveno z IIII), 98r XV, 101r XVI, 108r XVII). U počátku jednotlivých 

kázání jejich pořadová čísla, někdy poměrně nezřetelná, psaná rukou snad 14. století, která se 

shodují s čísly rejstříku na f. 1r, u několika málo kázání byla tato čísla později i zopakována. 

Foliace moderní tužkou. Psáno v jednom sloupci v zrcadle 18-19 x 11-12 cm, 30-32 řádek na 

stránce (více ve výjimečných případech, kdy rozměr zrcadla není respektován). Prázdná folia: 

13v, 28v, 46v, 97r. Okraje f. 13, 28, 48, 51, 56, 60, 65, 78, 97, 99 ořezány na menší rozměr, 

až na nepatrné výjimky bez ztráty textu. 

Písmo: ruka A f. 1v-44v, 47r-113v karolinsko-gotická minuskula, korektury a doplňky 

soudobou, patrně však odlišnou rukou, ruka B f. 45r-46r (o málo mladší), ruka C f. 1r (rejstřík 

psaný rukou 14. století). Výzdoba: rubrikace. Na f. 112v-113v do textu doplněny fragmenty 

neumatické notace. Vazba mladší, asi z 15. století, dřevěné desky potažené světlou kůží 

zdobenou nepříliš zřetelnou tlačenou výzdobou, žádné z rohových ani středových kování není 

dochováno. Zapínání na dvě spony, které pocházejí patrně z 15. století, avšak původně 

nejspíše ze dvou různých rukopisů. Kování horní spony je zdobeno geometrickou výzdobou, 

zatímco spodní i oba řemínky písmeny či jejich napodobením. 

Na přední desce papírový štítek s titulem rukou 19. století Quedam utiles homiliae per annum 

s později doplněným údajem Pergamen manuscript. č. 1450, který se objevuje ve formě 1450 

Pergamen Manuscript i přímo na přední desce. Na hřbetě v prvním horním poli papírový 

štítek s titulem 18. století Homiliae in divers. Eva., který se tlačený a zlacený opakuje na 

hnědém potahu druhého pole (Homiliae in divers. Evan.). Ve spodním poli papírový štítek se 

signaturou děčínské thunovské knihovny rukou 19. století MS. 135 (signatura se opakuje 

zapsána tužkou i na horním okraji f. 1r). Na předním přídeští heraldické exlibris děčínské 

thunovské knihovny se jménem Františka, hraběte z Thun-Hohensteinu, tužkou záznamy 

Circa 1450 (tento záznam je částečně zapsán pod zmíněným exlibris) a Quedam utiles 

Homiliae a štítek se současnou signaturou (tento štítek je přelepen přes jiný záznam tužkou, 

z něhož je dnes vidět jen část posledního znaku). Na f. 1r kromě již zmíněné děčínské 

signatury dále signatura 3 F 4 (mohlo by jít o signaturu knihovny O. Kruliše-Randy, avšak P. 

Brodský uvádí, že v jeho knihovně byl rukopis uložen pod signaturou 8 G 8) a současná 

signatura KNM, u níž je tužkou uvedena i datace kol 1300. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou KNM, štítek s uvedením 

Knihovna Národního muzea, razítkem Rukopisy a signaturou se objevuje i na předním 

přídeští. Samotná současná signatura je tužkou zapsána i na f. 1r. Na f. 113v přírůstkové číslo 

KNM 4119/52. Rukopis daroval do KNM O. Kruliš-Randa 12. 5. 1952. 

 



Literatura: J. Kapras: Rukopisy Děčínské, ČNM 78, 1904, s. 340-344, 423-430, rukopis 

uveden na s. 426, P. Brodský: Rukopisy, s. 23 (uvádí, že rukopis daroval O. Kruliš-Randa do 

KNM roku 1960, což však neodpovídá přírůstkovému číslu, a přebírá dataci kolem roku 

1450), Rukopisné fondy, č. 34, s. 122. 

 

1r-113v: Godefridus de Admont: Sermones dominicales et festivales 

1r: Registrum  
Rubrika Sermones de ewangeliis dominicalibus je patrně o něco mladší, než samotný rukopis, dále zde byl ve 

14. století doplněn rejstřík kázání s perikopami: Omelie libri huius: Prima Postquam impleti sunt. ... x ... XXV. 

Attendite a falsis prophetis. 

1v-113v: Sermones 

In Purificatione s. Marię. Lucam. Postquam impleti sunt dies purgationis Iesu (Lc II,22). 

Omelia lectionis eiusdem. Eterna dei virtus et sapientia, quantas et qua inestimabiles regni 

sui quandoque coheredibus inmortalitatis preparaverit divicias presentis nobis sancti evangelii 

lectio commendat ... (4v) Secunda dominica XLme. Matheum. Egressus Iesus secessit in 

partes Tyri et Sidonis (Mt XV,21). In cunctis sacrę et evangelicę lectionis verbis si diligentius 

intueamur, tota salus hominis invenitur. In primo quale esse debeat (nadepsáno nad sit) 

initium connversionis et post initium conversionis qualis deo adiuvante appetendus sit modus 

perfectionis ... (108r) Matheum. Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in 

vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces (Mt VII,15). Verba huius sancti 

evangelii pars quedam est sermonis quem dominus in monte fecit, quem turba in convallibus 

manens audire non potuit ... x ... . quo saturemus sine fastidio, quod ipse prestare dignetur, 

cuius imperium permanet in secula seculorum, amen. 

Edice PL 174, col. 21sq., kde jsou do dvou řad rozděleny sermones dominicales (dále D) a 

sermones festivales (F), soupis udává J. B. Schneyer: Repertorium II, s. 187-202 (tento 

rukopis neuvádí). V rukopise pouze výběr jak z nedělních, tak ze svátečních kázání, který 

navíc nerespektuje chronologický pořádek v průběhu roku, a sice (číslování převzato z řazení 

v PL): 1v-4v F 20 (in Purificatione s. Mariae, Schneyer č. 112), 4v-9r D 29 (in dominica II 

quadragesimae, na vevázaném listu 8 text, který podle odkazovacího znaménka náleží zařadit 

k f. 7v, Schneyer č. 29), 10r-13r D 13 (in dominica prima infra octavam Nativitatis domini, 

závěr schází, je zde uvedeno odkazovací znaménko, avšak text zřejmě nebyl dopsán, Schneyer 

č. 13), 14r-17r D 16 (in dominica II post Epiphaniam, Schneyer č. 16), 17r-23r D 20 (in 

dominica Septuagesimae, Schneyer č. 20), 23r-28r srv. D 50 (in dominica III post Pascham, 

Schneyer č. 50, text zčásti odlišný: Modicum et iam non videbitis me et iterum modicum et 

videbitis me, quia vado ad patrem. Sermo ille dominicus, quem dominus et salvator noster in 

ultima cena sua cum dilectis et electis discipulis suis locutus est, omnes sermones illos excellit 

... x ... ęternę sollempnitatis iocunditas et certa perpetuę glorificationis manebit dignitas per 

omnia secula seculorum, amen.), 29r-32r D 18 (in dominica IV post Epiphaniam, Schneyer č. 

18), 32r-36v D 24 (in dominica Quinquagesimae, Schneyer č. 24), 37r D 54 (in dominica 

V post Pascham, Schneyer č. 54, jen fragment závěru), 37r-40v D 21 (in dominica 

Septuagesimae, Schneyer č. 21), 41r-44r, 47r D 2 (in dominica prima adventus – v rubrice 

omylem dominica in palmis, Schneyer č. 2), 47r-49v D 84 (in dominica XVI post Pentecosten, 

Schneyer č. 84, text není dokončen a dochovaný závěr je poněkud odlišný od PL), 50r-56r F 

41 (in festo s. Georgii, Schneyer č. 133), 56r-62v F 39 (in feria IV Paschae, Schneyer č. 131), 

62v-68r F 65 (in Assumptione s. Mariae, Schneyer č. 157), 68r-71v D 3 (in dominica I 

adventus, Schneyer č. 3), 72r-75r D 83 (in dominica XV post Pentecosten, Schneyer č. 83), 

75r-80v D 36 (in dominica V Quadragesimae, Schneyer č. 36), 81r F 57 (in octava Petri et 

Pauli apostolorum, Schneyer č. 149, jen fragment závěru), 81r-85v D 89 (in dominica XX post 

Pentecosten, Schneyer č. 89, text zčásti odlišný: Simile est regnum celorum homini regi. Per 

regnum celorum, quod varias in scripturis significationes habet, hoc in loco fidelis quelibet 

anima aptissime intelligi valet ... x ... et humiliter divinis beneficiis gratias agendo ad eum, 



qui nos in regnum suum vocavit quandoque perveniamus.), 85v-93v D 25 (in dominica I 

Quadragesimae, Schneyer č. 25), 93v-96v D 81 (in dominica XIII post Pentecosten, Schneyer 

č. 81), 97v-101v D 69 (in dominica VII post Pentecosten, srv. Schneyer č. 69, text neúplný, 

oproti PL chybí počátek i konec), 101v-104v D 70 (in dominica VII post Pentecosten, 

Schneyer č. 70), 105r-107v D 91 (in dominica XXII post Pentecosten, Schneyer č. 91), 108r-

113v D 72 (in dominica VIII post Pentecosten, Schneyer č. 72). 

Dva fragmenty závěrů kázání se nepodařilo určit: na f. 97v fragment v rozsahu tří řádek 

textu: /// sublevatis salvator vidit oculis ... x ... germen David iustum vere suscitabit dominus, 

na f. 105r fragment textu v rozsahu 11 řádek: /// eum videbitis sicuit dixit vobis. Ibi sane in 

eternitatis gloria videbitur sicuti est individua summę trinitatis essentia ... x ... et iuxta modum 

naturę suę omnipotentiam divinitatis oculo scientię perspicatius videat. 

Na f. 9v soudobá poznámka Alma redemptoris mater, na f. 113v mladší Nolo mortem 

peccatoris sed. 

 

45r-46r Sermo 

Dicebat Ihesus turbis Iudeorum et principibus sacerdotum Ecce ego mitto ad vos 
prophetas et sapientes et scribas (Mt XXIII,34). Eructatum corde patris verbum illud 
ineffabile quod in fine seculorum manifestatum est in carne ad annuntiandum gloriam 
suam ministros veritatis se missurum repromittit ... x ... quoque latino eloquio 
benedictus domini dicitur, per quem benedictum eterni patris verbum intelligitur. 
Patrně poněkud mladší doplněk na původně prázdné listy. 

 

Sermones De ewangeliis Dominicalib[us]. 

1a [Registrum] Sermones... Omelie libri huius. P[ri]ma. Postqua[m] Impleti sunt. 

1b – 113b [Text] 1b I[n] Purif[icatione] S[anctae] Marie. [Secundum] Lucam. Postqua[m] x 

113b p[er]manet in se[cu]la seulo[rum]. Am[en]. 

Rkp.; perg.; c.1450; ff.113; 25,5 x 18,5 cm; písmo humanist.; pův. prkénková, bílou koží 

potažená, s tlačenou gotickou výzdobou a mosaznými got. sponami. Stopy po kování v rozích 

a uprostřed. Na přední desce papírový štítek „Quaedam utiles Homiliae per annum. 

Pergament Manuscript c. 1450“ a uprostřed desky nápis „c. 1450. Pergament Manuscript.“ Na 

hřbetě starší štítek papírový „Homiliae in divers. evan.“ pod ním nalepen štítek z červené 

kůže s týmž nápisem a dole stará signatura M.S.135, snad děčínské knihovny. Na předním 

přídeští ex libris děčínské knihovny s erbem a textem Ex libris Franc. com. a Thun – 

Hihenstein, Tetschen. Iniciály a titulky rumělkou, na okrajích současné i o málo pozdější 

přípisky. Při rozprodeji děčínské knihovny získal rukopis pražský průmyslník dr. Kruliš – 

Randa. V jeho knihovně měl signaturu 8 G 8. 

Darem dr. Otakara Kruliše – Randy v Suchdole 12. května 1960. 

4119-52 

 

SX XII E 18 
FX 1705 
TX Columban Heinisch, Alpha et omega 
PX Z klášter. knih. v Břevnově, 21. 10. 1961 
XII E 18 

Heinisch, Columbanus : Alpha et Omega Seu Principium et Finis Divini Officii Cum Pretiosa, 

Litaniis, hymnorum modulationibus et reliquis sub Divino Officio a Superiore adhiberi solitis 

Reverendissimo Perillustri ac Amplissimo Domino Dno Otthmaro, Sacri Benedictinorum 

Ordinis Ducalis et Exempti Monasterii Bržewnoviensis Abbati Dignissimo, ejus deinque Sacri 

Ord. per Boëmiam et Moraviam Visitatori Generali perpetuo, Sacrae Caesareae Regiaeque 



Majest. Consiliario, Domino Haereditario in Brauna, Politz, Sloupna etc. Patri suo Abbati V 

Venerandissimo devote oblatum a P.Columbano Heinisch 1.Maij 1705. ad S.M. 

1705; ff.4-136; po ukončení původního textu byly na pag.249-257 připsány zpěvy Salvum fac 

populum tuum, Domine,  dále In festo sancti Joannis Nepom.M., Asperges  aVidi aquam. 

Mezi pag.144-145 další později připsaný hymnus In festo Sancti Joannis Nepomuceni. Na 

pag.261-2 původní Index. 

1. Oratio Ante divinum Officium dicenda x 248 Requiescant in pace. Amen.  
Rkp.; pap.; 1705; ff.4-136; 27 x 21 cm; písmo humanistické s notací; pův. kž. 
s tlačenou výzdobou znaku Břevnova, iniciálami A.O.B. 1705 a mosaznými sponami. 
Původní paginace počíná teprve od fol.5. Po ukončení původního textu byly na pag. 
249-257 připsány zpěvy Salvum fac populum tuum, Domine,  dále In festo sancti 
Joannis Nepom.M., Asperges  aVidi aquam. Mezi pag.144-145 další později připsaný 
hymnus In festo Sancti Joannis Nepomuceni. Na pag.261-2 původní Index. Bohatě 
zdobený barokní titulní list na f.4a s lišejníkovou a rostlinnou výzdobou a opatským 
znakem. Na pag. 21-22 barevné iniciály s rostlinnou výzdobou. Jinak iniciály a tituly 
rumělkou. Rukopis byl součástí klášterní knihovny v Břevnově. 
Zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea dne 21. října 1961. 
D 3894-61 

 
X 3226 
SX XII F 1 
FX XV. ll. 228, 16 x 21 cm, současná prostá vazba. 
TX 1-132. Husova postila na nedělní i sváteční evangelia i epištoly r. 1411/3. 
Venturus est iudicare vivos et mortuos. Tempus istud, quod solet vocare adventum 
Christi ecclesia x gloria tibi domine, de ... beatitudinis acquisicione, ad quam nos 
perducat ... Amen. Na okraji české poznámky. Jiná ruka připsala kus kázání. 
TX 133-228. Apokalipsis. 1° Prologus. Text s výkladem na okraji. Na konci: Pane 
Bože, pomoz skonati tyto svaté knížky. 
PX Autorství Husovo prokázal jsem v ČČM 1915, 377; srov. i V. Flajšhans ve Věstu. 
Čes. akad. 1900, 562 a. Fl. v ČČH 1922, 172. Hojné citáty odtud má V. Novotný, Hus 
II, 1921. 
 
X 3227 
SX XII F 2 
FX 1418, ll. 275, 15 x 23 cm, váz. 
TX Postila epištolní na neděle i svátky celého roku. 
VX Dominica prima post Trinitatis. Sancta mater ecclesia x rogemus dominum, ut nos 
non spernat etc. In octava s. Wenczeslay martiris finita sunt collecta ista epistolarum 
de tempore et sanctis per fr. Wenczeslaum dictum Passek, professum in Rokyczano 
monasterii s. Marie canonicorum regul. ord. s. Augustini confessoris a. d. 1418 
tempore Wyklephistarum. Et hoc tempore ipsi Romanam ecclesiam multum 
impugnabant, docmatibus suis pestiferis lites seminantes. 
PX Předsázkou perg. zlomek gramatického spisu stol. XIII. Na l. 1: K 8 
Rokyczanensis. Z Rokycanských. 
PX odkaz na Kapitul. E XXVII [Podlaha, č. 779] by přispěl k přesnějšímu rozčlenění 
jednotl. kusů. Fl. Rukopis čerpá více či méně z Husových Collect v 29 kázáních. 
PX O rkp. Anežka Schmidtová v Listech Filologických, roč. III (LXX VIII), č. 2 
1955/56. 
PX 271r vokabulář, názvy kouzelníků (srv. Fl., Klaret I, XIX z j. rkpisů). Fl 
SX – XII F 2 

TX – Passek Wenc. 



PX – Vide: Collecta Epistolarum de tempore. 

 
X 3228 
SX XII F 3 (1 J 2, 352) 
FX XIV. 1387 (fol. 144a, 274a) ll. 278, 17 x 22 cm, prostá vazba se sponami a 
puklicemi. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-85. (Henricus Suso Amandus. Horologium aeternae sapientiae.) Incipit 
prologus in librum, qui intytulatur (vymazáno) x regnat per omnia secula seculorum. 
Amen. Explicit (horologium sapiencie) fr. Amandi O. P. 
VX 85-86'. Idem Cursus de eterna sapiencia. Quicunque desiderat eternam 
sapienciam x custodiat corda et corpora nostra. Amen. A. d. 1388 finitus. 
VX 87-110'. (Bonaventura.) Ymago vite. Flecto genua x benedictus in secula 
seculorum. Amen. Srov. ruk. 3190. 
VX 110'-111'+276-8. Registrum in apiarium. 
VX 112-274. Incipit prohemium in librum universalis boni de apibus (Thomae 
Cantipratensis) Reverendo ... fratri Huberto, magistro ord. pred. x gloriosa virgo 
mater Maria. Explicit liber secundus ... finitus per manus Nycolay, dicti Bohemuli de 
Jermyr, presbiteri, a. d. 1387 in die s. Apollinari hora nona in Czybuss. 
VX 274'-75. Incipit collecta super quedam dicta apiarii. 
VX 275. Super ista XII. capitula apiarii sic contemplatus est Arnestus, primus 
archiepiscopus s. Pragensis ecclesie. Balbinus. Miscellanea IV. (1.) 89-94. 
PX Na přídeští: liber monasterii Rud(nicensis) domini Morá(ve)k, qui (fuit suus) frater. 
Z Pálffyovských. 
 
X 3229 
SX XII F 4 
FX XV. ll. 343, 16 x 22 cm, stará vazba s vyraženými erby a sponami. 
TX Petrus Hispanus. Summulae. 
VX I. 1-337. Iste est primus tractatus summularum magistri Petri Hispani, in quo ipse 
compendiose determinat x et sic est dyalectica etc. 
VX II. 337'-41. (Petrus) Draznensis. Minor. Proposicio est oracio indicativa x bocardo, 
ferison. Et sic est finis huius tractatuli per me rectorem Andream, ad a. Stephanum 
protunc manenti. A. d. etc. 1508 feria VI in die Agapiti. O Petrovi z Drážďan a jiných 
jeho traktátech ČČM. 1922, 161. 
SX – XII F 4 

TX – Petri Hispani (Magistri) Tractatus summularum. (Dialectica). 

XV. st. 

PX – Tiskem: Lovanii. Gothae etc. 1480 první vyd. 

 
X 3230 
SX XII F 5 
FX XVII. ll. 216, 15 x 23 cm, vazba papírová. 
TX Index continens varias materias concionum. 
PX Abecedně dle hesel spořádaná příručka pro kazatele. A. Amor dei až Tentatio, de 
audiendis concionibus de beatissima Virgine. Na l. 135-40 vloženo kázání německé. 
 
X 3231 
SX XII F 6 (350) 
FX XV. ll. 300. 14 x 22 cm, 16 x 23 cm, stará prostá vazba. 
TX Sborník protihusitský. 



VX 1-4. Řeč basilejského poselstva v Praze (21. list.) 1433. Monumenta conciliorum 
gen. s. XV, I, 1857, 493-5+400-1. 
VX 4'-25. Tractatus, factus per mag. Symonem de Tissnow contra illos, qui 
communicant laycalem populum sub utraque specie. Nota: utrum laycalem populum 
communicare sacramentaliter sacramento altaris sub utraque specie sit sibi 
necessarium ad salutem. Quod questio sit vera, arguitur x et sic fuisset extra 
ecclesiam, extra quam non est salus. Srov. O. Odložilík v ČMM. 1925, 129 a d. 
VX 25-28'. Hii sunt prohibendi a sacra communione. Primo scientes mortalia peccata 
x et ponitur extrav. de penitenciis et remissionibus cap. Omnis utriusque. 
VX 29.-38'. Incipit ordo gestorum Christi cum concurrenciis ewangelistarum mag. 
Johannis Harawic(z). In principio erat verbum ... Cum autem omnia x qui scribendi 
sunt, libros. Joh. ult°. Hus Opp. II. 1-6'. O autorství ČČM 1927, 12-3. 
VX 39-200'. Sváteční postila, kompilace z kompendii (l. 45' Jacobini). De s. cruce. 
Crisostemus im omelia XIIII. Si nosse desideras x si non movet tibi scrupulum 
perversitas hec (ostatek chybí). 
239-300. Kázání Husovy postily de sanctis, č. I-XXXIV (Flajh vyd. str. 1-143). Fl. 
PX Vevázány dva perg. listy notovaného žaltáře. Z Rokycanských. 
Propositiones sacrosancti konsilii Basiliensis per Ambasiatores Pragae. 
 
X 3232 
SX XII F 7 (1 K 18, č. 349) 
FX 1420. ll. 353, 15 x 22 cm, prostá stará vazba. 
TX Životy sv. otců. 
VX I. 1-88'. Výklad desatera. In nomine domini. Amen. Detectis et denudatis ... 
fallacibus artibus ... superset tamquam ex alia parte certum aspicere in via dominum 
... ipsi pastori videl. plebano vel predicatori x et vicesima VI vides (list další vytržen). 
VX II. 89-183. (Johannes Marienwerder in symbolum apostolorum). Pro tabula 
exposicionis simboli apostolorum est sciendum x deus per omnia sec. sec. Amen. 
(Přičítá se i jiným; srov. Truhlář I, 1447, II, 1836.) 
VX III. 184-9. Životy svatých otců. Život sv. Pavla Anachorety. Inter multos dubitatum 
est x quam regium purpuras cum regnis suis. 
VX 189-204. Incipit prologus Euagrii presbiteri in vitam s. Anthonii. Presbiter Euagrius 
x hic Anthonii vite terminus fuit ista presencia (?) meritorum. 
VX 204-317. Incipiunt vite ss. heremitarum. Et primo de s. Johanne heremita. Cap. 
tercium. Primum igitur tamquam vere fundamentum x de actibus magni illius senis. 
etc. Celé dílo o 68 kap. v ruk. XVI B 3. 
VX 318-33'. (Passio Christi). IV. Processus historie sic se habet. Dominus in sabbato 
ante ramos palmarum x ita ut ab illo (řada listů vyřezána). 
VX 334-53'. Synodní kázání v Hnězdně z doby husitské. Pax multa diligentibus 
legem tuam ... Ps. 118. Reverendissime pater etc. x princeps pacis, qui est Christus 
in sec. sec. Amen (srov. l. 342', 343). 
PX Z Rokycan. 
PX f. 333' explicit, per manus cuiusdam Jacobi Sandomirie studio permanenti datum 
per mag. Nic, Beycz A. D. 1420.' Fl. 
SX – XII F 7 

TX – (Explicit) *Pa∫∫io dm nri [ιηυ χρι] pmanus [c..u]∫dem Jacobi Sandomie ∫tudio pmanēti Sata[.] pmqru[.] 

Nicolaū Beycz Anno dm M CCCC XX. 

(349 Rok. Xi), ff. 318-333 

PX – Vide: Expositio Decalogi. 

SX – XII F 7 

TX – Peruratio de pace christiana. 

PX – Vide: Expositio decalogi. 



 
X 3233 
SX XII F 8 
FX XVII. ll. 218. 16 x 20 cm, pap. vazba. 
TX Německá postila na neděle i svátky. 
PX Quem quaeritis. So gross und ... die Liebe Christi x der hört die Worte Gottes und 
haltet sie. Amen. 
 
X 3234 
SX XII F 9 
FX 1437. ll. 234. 17 x 21 cm, stará vazba se sponou. 
TX Německá postila na nedělní epištoly. 
VX Emitte manum tuam de alto ... Söligen chind wir wegen den ersten suntag x und 
von der sünd der wahrhait. Amen. Finitus est liber iste in die s. Anne ... a. d. 1437 per 
me Philippum Jäger, tunc temporis cantor in Säldental prope Lantzhutam etc. 
PX Předsázkou perg. list misálu s neumami. 
PX Podle sdělení německého badatele Gerharda Hamma z Winterhausenu/ Main u 
Würzburgu byl spíše nebo kompilátor této Postily, která podle něho má za autora tzv. 
Schwarzwaldského kazatele ze 13. stol., jak ukazoval srovnáním incipitů. 
 
X 3235 
SX XII F 10 
FX XIV. ll. 215, 15 x 23 cm, stará vazba. 
TX 1-9. Kvestie ze sentencí. Queritur, utrum necesse fuerit dominum incarnari. Quod 
ostendi potest duplici racione x quia ipse potest, novit et vult. 
TX 9-200. (Sermones de tempore super epistolas.) Dominica prima in adventu Hora 
est iam nos ... Ro XIII. Circa quod notandum x Sic oportuit Christum pati et ita itrare 
in gloriam suam. 
TX 202-212. Registrum. 
TX 213-213'. Český cisiojan. Vyd. V. Hanks, Rozbor II., 187-9. 
PX Na l. 200': Sermones d. Cunsonis, altariste s. Dorothee in ecclesia Pragensi, 
nunc vero tumbarii s. Adalberti in ecclesia Pragensi (dle Tomka V.2 158: 1398-1403). 
Na l. 215': liber Cunsonis ... donatus in Rokycanam. Jeho bible v knih. nosticovské 
(Šimák, Soupis rukopisů 137). Na l. 1: canonicorum regularium in Rokyczano G XI. 
Předsázkou zlomek protokolu o podání apelace Vratislava z Grelicz v zastoupení 
vrahovického faráře Markvarta před olomouckým oficiálem Vítem 10. září 1401 s 
poznámkami o vyřízení na rubu, vzadu pak perg. kus církevně politického traktátu. Z 
Rokycan. 
 
X 3236 
SX XII F 11 
FX XV. ll. 242, 15 x 23 cm, současná prostá vazba. 
TX Theologický slovník. 
VX Absolucio dicitur tripliciter x (de ymaginibus) peregrinas propter pecunias (tři listy 
utrženy). 
PX O autorovi Truhlář I, 751 (M. Mathie). Vzadu přivázán perg. list gramatické 
příručky stol. XIII. Srv. XD 11 
Dílo Matěje ze Zvolena jako č. 2697 [X D 11]. B. 
 
X 3237 



SX XII F 12 
FX XV. ll. 282 (a několik vložek), 16 x 23 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Katolická postila. 
VX 1-1'. (Modlitby). Proste pána boha za stav duchovní i svěcký x vše jeden 
hospodin, Amen. 
VX 2'-3'. Kus adventního kázání. 
VX 4-269'. Celoroční postila na nedělní epištoly. Ecce venit rex, occuramus obviam 
salvatori nostro. Mei karissimi, hoc scire debetis, quia s. mater ecclesia hodie 
reincipit cantum x cui est honor et gloria in sec. sec. Amen. České glosy na okraji i v 
textu. Z kruhů, nepřejících kazatelům reformy, nejspíše z kláštera. 
PX Vevázány dva perg. kusy misálu a brevíře. Na zadním přídeští kap. kus epištoly s 
meziřádkovým českým překladem. 
 
X 3238 
SX XII F 13 
FX XVII. ll. 304, ok. 1567, současná vazba v pergamenu. 
TX Katolické výklady bohoslovecké. 
VX 9-18'. Summarium seu argumentum quarundam distinctionum secundi (libri) 
sententiarum, adiunctis quibusdam quaestiunculis ex s. Thoma desumptis. In primo 
libro disseruit Magister x et haec brevissime de angelis secundum sententiam 
Magistri (P. Lombardi). 
VX 19-143. Commentarius de gratia. De gratia tria ordine pertractare instituimus x 
addidit deinde alios et articulos ... quorum pertractationem desumere licebit ex s. 
Thoma ... 
VX 144-200. (Commentarius) in Exodum. Scriptura sacra dividitur x quo eundum et 
ubi consistendum. Finis laus Deo. 4. Aprilis a. 66. 
VX 201-263. (Commentarius) in acta apostolorum. Circa titulum. Praxis graece x 
narrat miraculum factum a s. Paulo in Hispania. Finis. 
VX 304. Circa caput XXIII. s. Mathae. Haec omnia facta sunt; de s. Petri penitencia 
vide itinerarium eiusdem ... 
PX Písař (či autor.) A. Zehentner Viennensis 1567 podepsán na l. 19 a na přídeští. 
 
X 3239 
SX XII F 14 
FX XV2. ll. 223. 15.5 x 21.5 cm, 4 černé l. n. č. ch., vaz. nová. 
TX Latinský graduál jistebnický. 
VX Po propriu de tempore et sanctis sváteční sekvence (82-165'), dodatek oficií 
(166-78), sbírka patrem (179-89) a písní (191-223, od 211 i několik čes.). 
PX T. zv. latinský kancionál jistebnický. Určil Z. Nejedlý (Dějiny předhusitského zpěvu 
6), jenž zde i v druhých svazcích svého díla nejeden kus odsud vydal. Dar 
táborského septimána Leop. Katze prostřednictvím řed. V. Křížka 30. VI. 1874. 
Fol. 61 Kreslená postava Žižky s praporem. Srv. Toman, O podobiznách a pravé 
podobě Jana Žižky z Trocnova. Květy 1892, též sep. 1892. Tomek, Žižka, str. 27. 
1879 Toman datuje graduál do let 1440-1460. 
Brodský, s. 148 
 
X 3240 
SX XII F 15 (3 I 32) 
FX 1428. ll. 218, 16 x 22 cm, vazba moderní. 
TX Sborník cisterckých statut a výsad. 



VX I. 1-30. Regula s. Benedicti. (Začátek chybí c VII.) stultus in visu exaltat vocem 
suam x ne forte ... zeli flamma ureretur. Amen. 
VX 30'-35. Registrum constitutionum ordinis. 
VX 35'. Juramenta abbatis, officialium, novitiorum. 
VX 36-52. Diffiniciones annales. A. d. 1322 statuta sunt hec apud Cystercium 
tempore capituli generalis x (1342) per omnia extendatur. Srov. Ph. Panhölzl v 
Studien aus d. Benediktiner und Cistercienser Orden II, 1885, 245-64). 
VX 55-113'. Incipit libellus diffinicionum, editus a capitulo generali (1316). Prima 
distinccio agit in generali x et faciant ab hiis firmiter observari. Nomasticon 
cisterciense ed. nova curis H. Séjalon (1892) 367-470. 
VX 52-54'. Registrum. 
VX 114'-34'. Novelle. Ut statutorum Cysterciensis ordinis scrutatores brevius 
inveniant ... diffiniciones ... ab a. d. 1316 ... usque ad a. 50 x vel eciam reprobentur. 
Expliciunt diffiniciones novelle, edite a. d. 1350. Ibid. 498-536. 
VX 113'-114. Registrum. 
VX 134'-155. Statuta papalia d. Benedicti (XII.) pape ... Et primo de sigillo x Datum 
Avinionis XV. Kal. Jul. pont. nostri a primo. Ibid. 473-95. Henriquez. Regulae, 
constitutiones et privilegia O. Cisterciensis (1630) 94-105. 
VX 155-214'. Ista sunt privilegia, a summis pontificibus ordini nostro concessa ... 
Lucius papa tercius x Datum Anagnie etc. Expliciunt statuta monachorum per manus 
Johannis olym Cantor ecclesie superioris in montibus Cuthnis, finita feria II. in die 
Anne ... a. d. 1428. Část u Henriqueza sp. uv. Zde též l. 198'-214' privilegia ... sub 
bulla in Willegrade, in Ebbraco, in Aula regia, in Bylthusen, in Walkenred 
(Volkenreyd). 
VX II. 214'-218. Obřad při přijetí novice opatem Štěpánem v klášteře P. Marie na 
Velehradě. Ego frater N. promitto x et parte incepta finiatur. 
VX 218'. Papežské litterae executoriae, týkající se diecése olomoucké z XIV./XV. st. 
PX Dar prof. dr. Böhma 31. V. 1828. 
SX – XII F 15 

TX – Manuale Ordinis Cisterciensis 

PX – Viz: Sci Benedicti regula sec. XV. st. 

Regule Monachorm Ordinis S. Benedikti. (Fuitio nonnulle folia desunt.) 
 
X 3241 
SX XII F 16 
FX XV. ll. 38, 16 x 22 cm, moderní sazba. 
TX 1-35. Protiutrakvistický list Eloquenti viro. Incipit tractatus optimus, communionem 
sub utraque specie reprobans ac contra clerum et sacerdotes modernos 
inobedientes suis prelatis. Pro salutatione in Christo Jesu x in desiderium omnium 
animarum christianorum. Amen. Istam epistolam scripsit mag. Petrus de Grecz 
Regine mag. Johanni Hus suisque sequacibus, dum adhuc vixisset in humanis. 
Collecta per sacram scripturam at sacros canones, ut desisteret a suis erroribus et a 
communione sub utraque specie laycorum de a. d. 1414 etc. Hardt III. 339-91; srov. 
ČČM. 1923, 37 a d. 
TX 36-8. Incipit tractatus eiusdem cancellarii Parisiensis (Joh. Gerson) de modo 
vivendi omnium fidelium. Ad nobiles consideracio. Regula prima x dum intendit 
absolvere (částečně česky). 
TX 38. Juramentum hereticorum scismaticorum Husitorum. Yá Yan seznávám pravú 
vieru x boží umučení. Absolucio. Misereator d. noster J. Christus x spiritus sancti. 



Amen. Překlad několika lat. výrazů. Modlitba. Toto osvědčení a vyznáwaní na 
smrtedlné posteli ležících x a všech milých božiech svatých. Amen. 
PX Na l. 1: Collegii Societatis Jesu Crumloviensis. Dar bohoslovce Jiřího Pešice 10. 
III. 1827. 
 
X 3242 
SX XII F 17 
FX 1870 a d., str. 798, 16 x 22 cm, váz. 
TX Ignac Schipek. Theologische Betrachtungen eines Laien. Begonnen im J. 1870 
zur Zeit des Vaticanischen Concils. 
PX Na přídeští list o úmrtí Schipekové 29. led. 1880. Dar M. Švejstylové, ovd. choti 
řed. 11. X. 1897. 
 
X 3243 
SX XII F 18 
FX ok. 1835. ll. 123. 18 x 21.5 cm. 
TX Dogmatica. 
PX Psal A. Fanta (srv. ruk. XII F 20). Dar sl. V. Štorchové 31. VIII. 1896. 
 
X 3244 
SX XII F 19 
FX XVIII. ll. 4. 18 x 20 cm, vaz. mod. 
TX Přepis tisku: Benedicti XIV. litterae, quibus Franc. cardinalis de Saldanha 
constituitur in visitatorem et reformatorem clericorum regularium Societatis Jesu in 
regnis Portugalliae et Algarbiorum et in Indiis. Ulyssiponae 1758. 
 
X 3245 
SX XII F 20 
FX 1835. 18 x 21.5 cm, 23 seš. 
TX Max Millauer. Theologia pastoralis. 
PX Přednášky, psané A. Fantou. Sešit a-c obsahuje zlomek pastorálky a dvojí 
zlomek morálky. Dar jako č. 3243. 
SX – XII F 20 

TX – Millauer, Max.: Theologia pastoralis. Přednášky psané od A. Franty.  

(1835), Tom. I – XXI. – II – VI a 3 sv. 

 
X 3246 
SX XII F 21 
FX XV. ll. 112, 17 x 22 cm, stará vaz. 
TX Život sv. Eligia. 
VX 1-67. Incipit prologus in vitam s. Eligii Noviomiagensis (Noviomensis) episcopi, 
edita a beato Andriceno (Dadone sive Audoeno), Rothomagensi archiepiscopo. Cum 
gentiles poete studerant x queso suffragium domine semper Dado. Explicit vita s. 
Eligii, ep. Noviomagensis. Vydání atd. u Potthasta II, 1283-4. 
VX 67-75'. Incipit relacio, quomodo s. Eligii pera ... manifestat et sic et quedam 
miracula ... Cum omnipotens deus x imperat in sec. sec. Amen. 
VX 75'-112'. (Officium s. Eligii cum notis). 
PX Na předsázce notářské znamení s podpisem: Et ego Hermannus Conradi Pistoris 
de Eschenbach, clericus Rat(isbonensis) dioc. publ. et auctoritate ap. notarius. Dar 
prof. dr. Mt. Rypla 15. IV. 1914. 



 
SX XII F 22 
FX 1820 
TX Staepfen, Johann: Fundamental Vorschriften 
Des Schreibe Meister Johann Stäpfens in Leipzig nach einer netten Dressdner Hand 

eingerichtet Fundamental Vorschrften. 

2a Also hat Gott die Welt geliebet x 25a darum segnet dich Gott ewiglich. 

Rkp.; pap.; ll. 25; 1820; 33x20,5 cm; frakt., kurs.; pkž. Rukopis  ozdoben lidovou barevnou 

pérokresbou osob svatých, andělů, zvířat, ptáků, motýlů. Na f. 10a výslovně datován Anno 

1820. 

Koupeno od firmy Orbis v Praze 25. února 1950 

4747/50 

PX Koupě v Orbisu v Praze, 25. II. 1950 
 

 
SX XII F 23 
FX 1463 
TX Humanistický sborník latinský Johanna Ahausera de Flochberg 
1a Audi, filia, et vide et inclina aures tuas x 130a senilis autem sepulchro consignat. Vale. 

Rkp.; pap.; ll. 133; 1463; 15,5 x 20,4 cm; frakt.; perg. Řada náboženských traktátů psaných 

formou dopisů a humanistických listů. Jsou zde: 1.) Epistola Hieronimi ad Eustochiam 

virginem sancte Paule filiam, de virginitate servanda. 2.) Franciscus Petrarcha, poeta 

laureatus, ad fratrem ludewicum florentinum ordinis heremitarum beati Augustini. 3.) Beatus 

Augustinus de consortio mulierum fuhiendo. 4.) Epistola Beati Hieronimi de vita clericorum 

ad Octeanum. 5.) Incipir liber beati Augustini de Contempu clericorum. 6.) Lukianos, 

Dialogus aj. 7.) Eneáš Silvius, Listy, mezi jinými Kašparu Šlikovi, kancléři cisaře Zikmunda, 

spis Emeášův De ortu fortune. 8.) List Gian Francesca Poggia Florentina Leonardovi z Arezza 

(Aretinovi). 

Sborník si pořídil Johann Alhauser de Flochberg v Erfurtě. Srov. o tom zápis na f. 119a 

Explicit liber Enee Silvii, poete laureati, de ortu fortune, scriptus per me iohannem alhauser 

de flochberg Anno [zkratka] LXIII Erfordie. Analogické zápisy na f. 48a, 61a a 124b. Na 

prvním ze zápisů vypsán rok 1463 arabskými, na druhém římskými číslicemi. List na f. 119b-

124b, pokládaný Alhauserem za dílo Eneáše Silvia, identifikován pozdějšími přípisky na f. 

119b a 124b jako list Poggiúv Leonardovi z Arezza. Pův. pergamenová vazba s mosaz. 

sponami. 

PX Koupí od býv. hr. M. Vladštejnové v Praze III, 10. VII. 1951 
5962/51 

 

XII F 23 
 

Humanistický sborník 

1463, Německo (Erfurt), pap., I + 133 ff. 20,5 x 15,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: ff. 1-61 nejblíže asi typ Piccard: Dreiberg VII/2283-2284 (1464), dále nejblíže 

(snad ve dvou variantách?) Piccard: Dreiberg VII/2286-2287 (1464). Skladba: 1 (f. I) + 2. VI 

(f. 24) + (VI-4, f. 32) + 2. VI (f. 56) + (III-1, f. 61 – tato složka podle filigránů nejspíše 

rekonstruována z volných listů) + 6. VI (f. 133). Pravděpodobně čtyři listy scházejí za f. 32 

(bez poškození textu). Ojediněle na konci složek dochovány zbytky reklamant, poškozených 

oříznutím. Foliace perem, moderní. Psáno ve vyznačeném, ale nevždy respektovaném zrcadle 



14,5-15,5 x 9-10 cm, obvykle 27-32, na ff. 62-109 35-40 řádek na stránce. Prázdná folia: 44, 

61v, 130v-133v. Horní část listů 110-133 poškozena působením vlhkosti. 

Písmo: ff. 1-130 Johannes Alhauser de Flochberg, zběžná humanistica 2. poloviny 15. století 

(na ff. 62-109 písmo o menším modulu s některými tvarovými odlišnostmi liter, nejspíše ale 

jde o stejného písaře). Relativně četné marginálie, většinou základní rukou, zaznamenávající 

obvykle odlišná čtení, doplňky a opravy. V části na f. 45-61 rubrikace, v dalších částech 

výjimečně rubrikována počáteční písmena odstavců. Celokožená vazba v bílé kůži, bez 

výzdoby, kompletně převázaná ve 20. století. Spony nové háčkové obdélníkové. Lepenkové 

desky. Oblý hřbet. Šití na 3 jednoduché motouzové vazy. Kapitálek motouzový, obšitý nitěmi. 

Vpředu i vzadu jedna papírová předsádka. 

Na mladší přední předsádce obsah rukopisu psaný tužkou rukou 19.-20. století. Na f. 133v 

číslo nejasného významu 3.  

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a rukou dopsanou současnou signaturou, na 

předním přídeští exlibris Knihovny Národního musea se stejným razítkem a signaturou, která 

je zapsána i na f. Iv. Na zadní předsádce verso přírůstkové číslo KNM K 5962/51. Rukopis 

byl do KNM získán koupí od hr. M. Valdštejnové v Praze III 10. 7. 1951. 

Rukopis byl digitalizován a je přístupný na www.manuscriptorium.eu.  

 

Literatura: P. O. Kristeller: Iter Italicum III, London, Leiden 1983, s. 167, P. Weinig: Aeneam 

suscipite, Pium recipite. Aeneas Silvius Piccolomini, Studien zur Rezeption eines 

humanistischen Schriftstellers im Deutschland des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 1998, zejm. s. 

115-117, Rukopisné fondy, č. 35, s. 122-123, Petrarcae codices latini, on-line databáze na 

http://webserver.erwin-rauner.de/wwwroot/autor_kurz.asp?Ident=53 (stav 25. 11. 2007). 

Weidmann rukopis neuvádí. 

 

1r-28r: Hieronymus Stridonensis: Epistola XXII ad Eustochium de custodia virginitatis 

Epistola Iheronimi ad Eustochiam virginem sancte Paule filiam de virginitate servanda. Audi 

filia et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum et domum patris tui et 

concupiscet rex decorem tuum (Ps XLIV,11-12). In isto quadragesimo quarto psalmo deus 

animam alloquitur humanam, ut secundum exemplum Abrahe exiens de terra sua et 

cognatione sua relinquat Caldeos qui quasi demonia interpretantur ... x ... et opere pariter ac 

mente munita clamabis et dices: aque multe non poterunt extinguere caritatem et flumina non 

cooperient eam etc. (Cant VIII,7). 

Ed. PL 22, col. 394-425. Marginální poznámky a opravy. 

 

28v-32v: Franciscus Petrarca: Epistola ad Ludovicum Marsilium (Sen., XV 6) 

Franciscus Petrarcha poeta laureatus ad fratrem Ludewicum Florentinum ordinis heremitarum 

beati Augustini. Magnam tuis uberemque materiam et letandi tribuis et sperandi ante alios 

mihi, quo fortasse non alius in te oculos alcius defixit, clarum tibi lumine ingenii deus dedit 

industrieque nobilis stimulos addidit atque ex his notitiam rerum variarum pro etate mirifica 

... x ... seu tunc vivus ero seu interim abiero, semper enim tempus est omnibus et mihi inter 

alios iam de obitu cogitandi. Vale. 

Srov. Bertalot II, č. 11409. 

 

33r-35v: Caesarius Arelatensis: De honestate mulierum (De indigna familiaritate extranearum 

mulierum et de martyrio) (Pseudo-Augustinus: Sermo app. 293) 

Beatus Augustinus de consortio mulierum fugiendo. Nemo dicat fratres, quod temporibus 

nostris martirum certamina esse non possunt, habet enim pax martires suos. Nam frequenter 

iracundiam mitigare, libidinem fugere, iusticiam custodire, cupiditatem contempnere pars 

magna est martirii (in margine s odkazovacím znaménkem: al. martirium). ... x ... oculi mei 



semper ad dominum, quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos (Ps XXIV,15), ipso domino 

nostro Ihesu Christo mediatore dei et homini prestante, cuius misericordia plena est terra. 

Amen. 

E. Dekkers, A. Gaar: Clavis patrum latinorum, č. 368, 1008. Ed. PL 39, col. 2301-
2303, C. Lambot, G. Morin (edd.): Caesarii Arelatensis opera (Corpus Christianorum, 
series latina 103), Turnhout 1953, s. 189-194. 
 

35v-38v: Pseudo-Hieronymus Stridonensis: Epistola supp. XLII ad Oceanum de vita 

clericorum 

Epistola beati Iheronimi de vita clericorum ad Oceanum. Sophronius Eusebius Iheronimus 

Oceano suo salutem dicit plurimam. Deprecatus es, ut tibi breviter exponerem qualiter clerici 

debeant victicare. Hinc me plerique maledictis emuli prestolantur quia non sileo veritatem ... x 

... super omnia hec precepit boni testimonii clericos fundamenta conponere ut bonorum 

testificacio casto confirmetur affectu. Finis huius epistole. 

Ed. PL 30, col. 297-301.  

 

38v-43v: Pseudo-Augustinus: De contemptu mundi (= sermo 59 ad fratres in eremo 

commorantes) 

Incipit liber beati Augustini De contemptu clericorum. Audite, fratres karissimi, salutiferam 

patris vestri doctrinam, qui non terrenam sed eternam concupiscitis hereditatem, qui non 

vultis sortem accipere in terra morientium sed cum psalmo decantare portio mea in terra 

viventium (Ps CXLI,6), qui Egiptum reliquistis et ad promissionis terram festinatis ... x ... 

secumque introducat ad nuptias ut de suis beneficiis sibi perhennes reddamus gratias Ihesu 

Christo domino nostro, qui vivit et regnat deus per omnia secula seculorum. Amen. 

Ed. PL 40, col. 1215-1218.  

 

45r-48r: Lucianus: Necricus (Dialogus mortuorum X per Johannem Aurispam translatus, 

Dialogus Charontis et Mercurii) 

Luciani opusculum per Rinucium latinum factum ad Bonacursum suum feliciter incipit. 

Prefacio. Sepe ac multum ea mecum (opraveno z mente) cogitavi (opraveno z cogitandi) que 

hac temporum clade de morte funeralique pompa contempnenda graviter ac sapienter solitus 

es mecum disserere ... Dialogus Caron nauta inferorum loquitur. (in margine Dialogus 

Caronis mortuorum et Mercurii. Caron.) Audite quo quidem pacto nostra se negotia habeant 

parva enim ut videtis ac vetus est nobis navicula rimisque fatiscit ... x ... feruntque his 

acerbissimas esse penas ratas scilicet ac vultures atque vitam cuiusque examinare necesse est. 

Explicit Dialogus Lukiani per Aurispam de greco in latinum translatus.  

Bertalot II, č. 1623. Na závěr kolofón „Anno domini 1463 Erffordie 5ta feria post Iuliane 

festum“ (17. 2. 1463). 

 

48v-51v: Lucianus: Scipio (Dialogus mortuorum XII per Johannem Aurispam translatus) 

Alexandri Macedonis, Hanibalis Carthaginensis, Scipionis Affricani maioris, trium 

summorum ducum de artis imperatorie presidentia contentio apud inferos sub Minone 

iudice ex Lukiano autore greco per Johannem Aurispam in latinum conversa. 

Alexander: Me o Libice preponi decet melior equidem sum. Hanibal: Ymmo vero me. 

Alexander: Iudicet ergo Minos. ... x ... (51r) Minos: Per Jovem, o Scipio et recte et uti 

Romanum decet locutus es ... sciamus pietate vero ceterisque animi virtutibus maxime hos 

superasse, te preferendum censeo et Alexander secundus sit et tercius si videtur Hanibal 

neque hic equidem spernendus est. Finis huius contentionis. 

Bertalot II, č. 11776. 

 



52r-61r: Lucianus: Charon interprete Rhinucchino 

Luciani dyalogus qui inscribitur Caron per Rainunctium virum clarum denuo factus ad 

reverendissimum patrem dominum Cardinem Morinensem. Seraphius Urbinas vir 

utriusque iuris interpres nostri temporis premarius. Reverendissime pater gentilium libros de 

optimarum arcium studiis cum dator ocium frequencius legere solet ... (52v) Dyalogi 

argumentum. Deomon ille nomine Caron, qui ut poete aiunt mortuorum animas per 

Achironat flumine transfert ad inferas cupiens res hominum actusque cognoscere ... Incipit 

dyalogus, Mercurius et Caron persone loquentes. Quid rides o Caron et quid ad superos 

relicta cymba venisti qui non es solitus intueri lucem ... Caron: Ego quidem o Mercuri iam 

diu optavi res hominum actusque videre ... x ... Caron: Fecisti probe o Mercuri sano pro hoc 

tuo in me obsequio tibi sum perpetuo obnoxius ... ac reliquos mortalium actus, qui postremo 

ad me devenient omnis ante obitum tamen verbum de Carone faciunt nullum. Explicit 

dyalogus Lukiani greci viri clarissimi, qui Caron instabitur.  

Bertalot II, č. 4376. Na závěr kolofón „anno domini M CCCC LXIII Erffordie in die 

Cinerum“ (23. 2. 1463). 

 

62r-88r: Aeneas Silvius Piccolomini: De duobus amantibus sive Euryalus et Lucretia 

Magnifico ac generoso militi domino Caspar Sligk domino Novi Castri, cesareo cancellario ac 

terrarum Egre Cubitique capitaneo domino suo precipuo Eneas Silvius poeta imperialisque 

secretarius salutem plurimam dicit et sese reddit commendatum. Marianus Sozimus (takto 

opraveno marginálně) conterraneus meus vir tum mitis ingenii (takto opraveno marginálně) 

tum litterarum multarum cuius adhuc similem visurus ne sim hereo duos amantes ut sibi 

describerem ... (63r) Eneas Silvius poeta imperialisque secretarius salutem plurimam dicit 

Mariano Sozimo utriusque iuris interpreti et concivi suo. Rem petis haud convenientem etati 

mee tibi (in margine: al. tue) vero et adversam et repungnatem ... (63v) Urbem Senam unde 

tibi et michi origo est intranti Sigismundo cesari quot honores impensi fuerint iam ubique 

demulgatum (in margine: vulgatum) est ... x ... habes amoris exitum Mariane mi amantissime 

non ficti neque felicis quem qui legerint periculum ex aliis faciant quod sibi ex usu fiet nec 

amatorium bibere poculum studeant quod longe plus fellis (in margine: al. aloes) quam mellis 

habet. Vale ex Vienna V nonas Julii anno domini M CCCC XLIIII. Sic est finis. 

Bertalot II, č. 11629, 20001, 23644. Ed.: R. Wolkan: Der Briefwechsel der Eneas Silvius 

Piccolomini, Abt. 1 (Fontes rerum Austriacarum, Abt. II, Bd. 61), Wien 1909, č. 152, s. 353-

393, úvodní list s. 393-395, J. I. Dévay: Aeneae Sylvii Piccolominei. De Duobus Amantibus 

Historia, Budapest 1904, E. J. Morrall: Historia de duobus amantibus, Amsterdam 1988, D. 

Pirovano: Enea Silvio Piccolomini: Historia de duobus amantibus, Alessandria 2001. 

 

88v-109v: Aeneas Silvius Piccolomini: De curialium miseriis (Epistola ad Johannem de Aich) 

Eneas Silvius poeta salutem plurimam dicit domino Johanni de Aich perspicaci et claro iuris 

consulto. Stultos esse qui regibus serviunt vitamque tum infelicem, tum miserrimam ducere 

curiales vereor ne qui me arguant michique maledicant si hac epistola quam tibi sum 

scripturus ostendo nec enim deerunt ... x ... vale vir nisi (vere?) ex curialibus unus esses meo 

iudicio prudens. Ex Pruck pridie kalendas Decembris anno domini M CCCC XLIIIIo 

indictione VII etc. 

Bertalot II, č. 22528. Ed. R. Wolkan: Der Briefwechsel der Eneas Silvius Piccolomini, Abt. 1 

(Fontes rerum Austriacarum, Abt. II, Bd. 61), Wien 1909, č. 166, s. 453-487. W. P. Mustard: 

De curialium miseriis epistola, Baltimore 1928. 

 

110r-119r: Aeneas Silvius Piccolomini: Somnium de Fortuna (Epistola ad Procopium de 

Rabenstein) 



Domino Procopio de Rabestain (titul na horním okraji listu, poškozený oříznutím). Eneas 

Silvius poeta imperialisque secretarius salutem plurimam dicit militi litterato et prestanti. 

Noctu preterita priusquam me quieti committerem multa mecum de te locutus sum 

mirabarque tuis virtutibus non dari locum convenientem ... x ... sagaci tuo ingenio discute 

michique aperi, iterum vale mel meum, olus Epicuri ac Pitagore legumen. Ex Vienna VI 

kalendas Julias anno domini M CCCC XLIIIIto. Explicit liber Enee Silvii poete laureati de 

ortu fortune. 

Končí kolofónem „Scriptus per me Johannem Alhauser de Flochberg anno etc. LXIII 

Erfordie.“ Bertalot II, č. 13190. Ed. R. Wolkan: Der Briefwechsel der Eneas Silvius 

Piccolomini, Abt. 1 (Fontes rerum Austriacarum, Abt. II, Bd. 61), Wien 1909, č. 151, s. 343-

353.  

 

119v-124v: Franciscus Poggius Bracciolini: Epistola Nicolao de Niccolis de balneis (ep. 1,1) 

Pogius ... Epicuree factiones que regnat in Theutonia id est balneo naturali dominorum de 

Baden. Pogius Florentinus ad Leonardum Aretinum salutem plurimam dicit (text na horním 

okraji listu, zčásti poškozený oříznutím, psaný jinou rukou než základní text). Si vales bene 

est, ego quoque valeo. Per quendam contribulem meum ad te scripsi ex Constancia X 

Kalendarum Marcias, ut opinor, epistolam quandam, quam si recepisti profecto ad risum te 

debuit promovere ... x ... cum amicorum inter se comunia omnia sint participem facito verbis 

meis omnes salutate. Ex balneis XVI kalendas mensis Iulii. Explicit epistola Enee Silvii poete 

laureati de balneis Renensium. 

Na konci kolofón „Scripta Erffordie per me Johannem Alhauser de Flochberg 3a feria post 

Penthecostes anno etc. LXIII“ (31. 5. 1463). (Jinou rukou) „Finiunt epistole Pogii 

Florentini.“ Bertalot II, č. 15303. H. Harth (ed.): Giovanni Francesco Poggio Bracciolini: 

Lettere I, Firenze 1984, č. 46, s. 128-135. 

 

125r-127v: Colucius Salutatus: Oratio ad Lucretiam et responsio eius 

Epistola Enee Silvii poete laureati ad Lucretiam nobilissimam Romanam Collatini viri 

clarissimi coniugem ne sibi ipsi conciat mortem. Noli te afflictare Lucretia satis magnum 

argumentum dedisti te adultero non consensisse tibique vivi illatam quam penam eius 

expectas que ultro quod celare poteras accuses hoc adiuvat vita precedens tua ... x ... (f. 126r) 

si te occidis culpam qua cares quam refugis incurris numquam putabitur innocens qui se 

quamvis innocentem supplicio afficit. Lucrecie epistola ad dominum nostrum sanctissimum 

Eneam Pium 2um et Collatinum coniugem. Nolite me pater sanctissime (scilicet Enea qui iam 

electus in papam cui nomen Pius 2us) tuque luce quondam mihi carior coniunx (in margine: 

scilicet Collatine) morti prohibere, nisi me occidam numquam mihi fides erit infamiam que 

pocius vitare voluisse ... x ... nulli Romane mulieri detur in exemplum Lucrecia aspiciant 

vitam meam ne sibi persuadeant inpudicis licitam fore vitam. 

Lit.: B. L. Ullman: The humanism of Coluccio Salutati (Medioevo e umanesimo 4), Padua 

1963, s. 34. Bertalot II, srov. č. 11251, 13208, 13222. 

 

128r-129v: Franciscus Petrarca: Epistola Johanni Andreae Bononiensi (Ep. fam. 5,8) 

Petrus Blesensis ad Johannem Andree super statu adolescentis amorem gerentis. De 

adolescente tuo quid mihi videatur et quid sperem, amori noxio et quod peius est, turpi atque 

omnino malis retibus captus est ... x ... cicius ab ymo miseriarum fundo misericorditer 

attollitur, sed id rarissimum et paucissimorum hominum scito esse. Vale. 

Bertalot II, č. 4395. 

 

129v-130r: Franciscus Petrarca: Epistola Johanni Andreae Bononiensi (Ep. fam. 5,9) 



Similem prime sed iustiorem sartire materiam affers, luxuriosum ac lascivum senem, ut enim 

declamator ille ait: Adolescens luxuriosus peccat, senex luxuriosus insanit, ac profecto sic est, 

ut ait Plautus ... x ... meis verbis dicito vestri vel invitus desinet siquidem iuvenilis luxuria 

senectuti proxima, senilis autem sepulcro contigua est. Valemus. 

Bertalot II, č. 5031. Na počátku in margine mladší rukou poznámka Adolescens luxuriosus 

senex. 

 

 
SX XII F 24 
FX XVI1 
TX Rhetorský sborník humanistický 
2a Si quid unquam ex me audituri estis x 115b hat der Gast bald uf gepredigt. 

Rkp.; pap.; ll. 115; XVI1; 15,5x21,5 cm; hum. kurs.; pers. Řečnická příručka humanistická 

různých projevů. Mezi j. na f. 41a projev benátského vyslance Bernarda Justiniána k papeži 

Sixtovi IV. a na f. 98b a 109b dva projevy Eneáše Silvia jako vyslance císaře Fridricha III. 

k papeži. Na f. 59a-68b Controversia de nobilitate s iniciálami vyzdobenými rumělkou a 

rubrikovaná. Vazba pergamenová s jednoduchými mosaznými sponami. 

PX Koupí od M. Valdštejnové v Praze III, 10. VII. 1951 
5963/51 

 

XII F 24 

 

Humanistický sborník 

XV2, Německo ?, pap., I + 114 ff. 21,5 x 16 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: na f. 1-25 Piccard: Kreuz, odpovídající typům II/532-551 datovaným do 60. let 15. 

století, nejblíže je snad II/544 (1460) nebo II/541 (1462). Na f. 25-33 Piccard: Waage, která 

má analogie opět ve filigránech datovaných do 60. let 15. století, vzhledově je nejbližší 

nejspíše I/218 (1467-1469), která se však liší vzdáleností drátů osnovy. Na f. 34-39 Piccard: 

Ochsenkopf, nejblíže je varianta XI/226 (resp 225 a 226) (1464-1469). Na f. 40-49 

neidentifikované písmeno S, na f. 50-57 Piccard: Ochsenkopf, patrně varianta některého z 

typů XIII/515-517 (1467-1471). Na f. 58-70 Piccard: Dreiberg, varianta typů VII/2543-2544 

(1458-1459). Na f. 71-98 snad dvě varianty typu Piccard: Dreiberg VII/2235, 2281 (1461-

1463), ve zbytku rukopisu varianta typů Piccard: Dreiberg II/982-983 (1458-1460). Skladba: 

VII (f. I, 13) + VI (f. 25) + IV (f. 33) + III (f. 39) + V (f. 49) + IV (f. 57) + III+7 ? (f. 70 – 

členění této složky není zcela jasné, je však tvořena větším množstvím samostatných listů) + 

VI (f. 82) + VI-1 (f. 93) + III-1 (f. 98) + VI (f. 110) + II (f. 114). Jeden list chybí za f. 60, 92 a 

96. Na konci druhé složky ojedinělá reklamanta poškozená oříznutím. Psáno v zrcadle 13-

14,5 x 9-9,5 cm, na f. 1-36 23-27 řádek na stránce, na f. 40-48 30 řádek na stránce. Na f. 50-

56 zrcadlo 16,5 x 9 cm, 30-32 řádek na stránce, ve zbytku rukopisu zrcadlo 15-15,5 x 9,5-10,5 

cm (nevždy dodržované), na f. 58-67 39-40 řádek na stránce, na f. 71-90 19 řádek na stránce, 

na f. 94-114  36-41 řádek na stránce. Různě četné marginální poznámky (hojné zvláště na f. 

71-90) od f. 58 dále. Dvojí moderní foliace, starší – použitá pro popis – perem v pravém 

horním rohu listů (vynechává první prázdný list), mladší tužkou v pravém dolním rohu čísluje 

každý pátý list a počítá i první prázdné folio. Prázdná folia: I, 29v-33v, 36v-39v, 48v-49v, 

56v-57v, 68r-70v, 76v, 91r-93r. 

Písmo: Ruka A ff. 1-36, ruka B ff. 40-48, ruka C ff. 50-56, ruka D ff. 58-67, ruka E ff. 71-90r, 

ruka F ff. 94-114, dalšíma rukama jsou psány kratší texty na f. 90r-90v, na f. 93v a snad i 

záznamy na závěr textů na f. 67v a 114v. Písmo A, B humanistica, C, D, E, F gothica cursiva. 

Výzdoba: v části na f. 58-67 rubrikace. Nová celokožená vazba ve světlé teletině, bez 



výzdoby. Dvě nové obdélníkové mosazné háčkové spony. Lepenkové desky shora hraněné. 

Oblý hřbet. Ořízka nebarvená. Šití na 3 jednoduché motouzy. Kapitálek obšitý nití. Přídeští 

vylepeno ručním papírem. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová předsádka. 

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na předním přídeští jsou 

stejné razítko a signatura doplněny na exlibris s textem Knihovna Národního musea. Na f. Iv 

je zapsána současná signatura, na zadní předsádce verso přírůstové číslo KNM K 5963/51. 

Rukopis byl do KNM získán 10. 7. 1951 koupí od M. Valdštejnové v Praze III. 

 

Literatura: P. O. Kristeller: Iter Italicum III, London, Leiden 1983, s. 167, P. Weinig: Aeneam 

suscipite, Pium recipite. Aeneas Silvius Piccolomini, Studien zur Rezeption eines 

humanistischen Schriftstellers im Deutschland des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 1998, zejm. s. 

115-117, Rukopisné fondy, č. 36, s. 123.  

 

1r-13v: Ludovicus Carbo: Oratio de honore et gloria 

Si quid unquam ex me audituri estis quod vere ob animo meo profectum esse … x … vero tali 

dignitate preditos et honore commotos quae negligentia praetermisissent cumulatissima 

mensura compensasse. Finis. 

Na f. 1r mladší rukou titul „Oratio de studio gloriae a candidato laureae Glarae (?) habita ut 

videtur in actu promotionis. Praeceptorem is suum Hieronymum subinde commemorat.“  

Bertalot II, č. 21851. 

 

14r-16v: Ludovicus Carbo: Oratio de re uxoria in praesentia ducis Ferrariae habita 

Hesterno die ad me venere amicissimi homines inclyte dux suavissime princeps et viri 

prestantes pro veteri consuetudine pro sua in me benivolentia … x … hanc ipsam 

humanitatem eciam muliercule ipse laudabunt. 

Na spodním okraji f. 14r rukou 15.-16. titul „Ludovici epithalamium“. Na horním okraji f. 

14r mladší rukou titul „Ludovici … oratio de re uxoria in praesentia ducis Tusciae/Ferrariae 

habita.“ 

 

17r-21v: Ludovicus Carbo: Oratio de re uxoria habita Ferrariae in nuptiis Nicolai Speradei 

et Joannae Montecatinae Alberti filiae 

Statueram viri amplissimi diuturno quodam silentio uti nec michi esse amplius oratorium … x 

… ut tales filios vestro sanguine creatos patrie reddere possitis quales ego vos esse oratione 

mea declaravi. 

Na spodním okraji f. 17r titul rukou 15.-16. století „Lodvici Car. epitalamium“. Na horním 

okraji f. 17r mladší rukou titul „Ludovici … oratio altera de re uxoria habita Ferrariae in 

nuptiis Nicolai Speradei et Joannae Montecatinae Alberti f.“ Bertalot II, č. 22489. Na f. 21v 

na závěr desetiverší „Dii vobis faciles … x … brevis hora tulit“. 

 

22r-24r: Ludovicus Carbo: Oratio in nuptiis Ugonis Troti et Luciae Talanae 

Brevissimum quendam sermonem postulare videtur humanitas vestra suavissimi principes et 

viri nobilissimi ... x ... libenter accesserit easque sanctissimo iuditio suo et auctoritate 

comprobarit atque firmarit.  

Na spodním okraji f. 22r nepříliš čitelný titul titul rukou 15.-16. století „Lud. Car. epith. pro 

Ugono Troto Iurista et ductione (?) conducta Ferrariae (?)“. Na horním okraji f. 22r mladší 

rukou titul „Lud. Car. Oratio in nuptiis Ugonis Troti J. et Luciae Talanae“. Na f. 24r na závěr 

verše „Ite igitur iuvenes pariter sudate medullis … x … non (mladší rukou opraveno na nec) 

vincant oscula conche“ s poznámkou mladší rukou „Versus Gallieni imp.“ (Bertalot I, č. 

2879). 

 



24v-27v: Ludovicus Carbo: Oratio in nuptiis Bartholomaei cum nepte Galeotti Assisisni 

praetoris Ferrariensis 

Epicurum philosophum illum nobilissimum inclyti duces et viri praestantes qui summum 

bonum in voluptate diciur posuisse … x … eosque divina presencia vestra illustretis et cuncta 

vestro adventu serena faciatis. 

Na spodním okraji f. 24v titul rukou 15.-16. století „Ludo. Car. epithalamium pro nepte 

Galeotii Assissini“. Na horním okraji f. 24v mladší rukou titul „Ludov. Car. Oratio in nuptiis 

Bartholomaei cum nepte Galeotti Assissini praetoris Ferrariens. celeberrimi“. Na f. 27v na 

závěr verše „Da sibi perpetuo coniunctam foedere dextram iunge manum et vestri numquam 

moriantur amores. Cetera sive opera mea transigens.“ 

 

28r-29r: Martinus Veronensis: Oracio in nuptiis Friderici de Castelbarco imperfecta  

Magnum ac singulare munus hodierno die suscepisse me viri clarissimi ac cives egregii sentio 

cum de re uxoria addicendum … x … quid dulcius haberi vel excogitari preterquam viri et 

uxoris amor et iugens /// 

Na horním okraji f. 28r mladší rukou titul „Ejusdem alia oratio nuptialis imperfecta“. Bertalot 

II, č. 11488. 

 

34r-36r: Ludovicus Carbo: Oratio cum … praeturam susciperet Joannis Tiphernatis in eo 

munere successor imperfecta 

Phormionem quendam philosophum peripatheticum fuisse accepimus designate pretor qui 

aliquando aput Hanibalem illum bellicosissimum ducem … x … atque fortunarum impetum et 

iniurias propellere ac propulsare magis enixus est, quis nostri ducis honoris cupidior /// 

Na horním okraji f. 34r mladší rukou titul „Lud. Car. oratio cum … praeturam susciperet 

Joannis Tiphernatis in eo munere successor imperfecta“. 

 

40r-48r: Bernardus Justinianus: Oratio ad Sixtum IV.  

Bernardi Justiniani Leonardi oratoris filii legati Veneti oracio habita apud Sixtum Quartum 

pontificem maximum. Si umquam antea, sanctissime et beatissime pater, divine providencie 

lumen humanis laboribus affulsit hac profecto tempestate atque hiis diebus … x … sed 

presenti animo constantique fide semper erunt re atque opere quam verbo et oracione veriores. 

Acta Rome quarto Nonas Decembris millesimo quadringentesimo septuagesimo primo 

sedente Sixto Quarto pontifice maximo in consistorio publico. 

Na horním okraji f. 40r mladší rukou poznámky o Leonardu a Bernardu Justiniánovi. Bertalot 

II, č. 22055. 

 

50r-56r  

In appellacionem Gregorii Heinburg cardinalis sancti Angeli responsio sive invectiva. Incidit 

in manus libellus quidam ex Alemania allatus appellacioni ad futurum concilium continens … 

(54v) et bene valeo et te bene valere cupio. Sequens adiungitur eodem facto. Non illa versatur 

quescio an concilia tenenda sint et quis pereminenciam in eius obtineat … x … Platonem 

Aristotelemque patronos sed eterni patris verbum per quod fecit et secula etc. 

 

58r-67v: Bonacursius de Montemagno: Oratio de vera nobilitate generis 

Illustri ac preclaro principi Gwidantonio Montifeld comiti nobilissimo Bonacursius. 

Aput maiores nostros sepe de nobilitate dubitatum est, multi quidam in felicitate generis, 

nonnulli in affluencia diviciarum, plerique vero in gloria virtutis illam esse arbitrati sunt ... 

Declamande contraversie. Tytulus de nobilitate. Etate illa florentissima qua fastum Rome 

imperium adolevit, claruit senatorii ordinis vir quidam Fulgencius Felix amplissimis operibus 

... (58v) Pupplii Cornelii Cippionis oratio. Si ex nobis Lucrecia nobiliorem petit quis 



vestrum est patres conscripti, qui non aperte intelligat Pupplium Cornelium Scipionem ... 

(61v) Gaii Flammei oracio. Magna michi gracia est patres conscripti cum de nobilitate 

oracionem habiturus sim aput vos atque animos vestros nobilissimos dicere ... x ... quis 

nostrum nobilior sit, in vestra nunc sentencia relinquitur. Explicit de nobilitate controversia. 

V textu marginálně korektury nebo různočtení. E. Garin: Prosatori latini del Quattrocento, 

Milano-Napoli 1952, s. 142-165. Bertalot II, č. 1395, 891, 21447, 11354. Dále poznámky o 

vlastnostech moudrého člověka („Est sapiens mundi cognoscens ...“), de operibus sapientis, 

resp. prudentis. 

 

70r-76r: Summa praeceptorum (Regulae de arte orandi) 

Summa preceptorum ad eam partem composicionis pertinentium, que ad ordinem et 

collacionem spectant. Prima regula. Quod se oracio augeat. Ut nobilis et egregius, 

magnificus et illustris, crudelis atque inanis, fur atque sacrilegus. ... x ... non reprehenduntur, 

quoniam a summis poetis et oratoribus sunt reperta. 

V textu interlineární i interlineární glosy. Bursill-Hall, s. 113, č. 65.  

 

77r-90r: Petrus Luder: Modus orandi 

Peticionis loci sunt quatuor, primus quidem ex honestate constat, que in peticione deducitur, 

nam et dupliciter honestas consideratur, aut enim pro amicis, aut pro inimicis. In amicis 

quidem satis patet, in inimicis exemplum ... x ... mortis periculum aspernendum facile 

existimabis. Vale. 

Bertalot II, č. 15547 a tam uvedené odkazy. E. Bockelmann: Der Metrikvorlesung des 

Frühhumanisten Peter Luder (Gratia 14), Bamberg 1984, s. 162. Další literatura k tomuto a k 

předcházejícímu dílu (u něj i s dalšími rukopisy) v katalogovém záznamu rukopisu 

Universitätsbibliothek Augsburg Cod. II.1.2o 70, f. 522r sqq. V textu interlineární i 

marginální glosy. Na f. 90r-90v dále doplněny salutationes. 

 

93v: Notae 

Tullius 3o libro officiorum. Satis enim nobis si modo in philosophia aliquid profecimus 

persuasum esse debet! ...  Franciscus Aretinus Cleostrato. Admodum mihi risu dignum et 

admiracione videtur .... Ariphoteo. Alius munia affectus nullam inferenti iniuriam ... x ... 

tandem ipso supplico torquearis. 

První excerptum z M. T. Cicerona: De officiis, lib. III, 38. 

 

94r-97r: M. Titus Livius: Ab urbe condita, excerptum  

Porcii Cathonis contra matronas Romanas petentes abrogari legem de ornatu earum. Si in sua 

quisque nostrum in rem (pro: matre) familias quirites ius et magistratum (pro: maiestatem) 

viri tenere instinuissent ... x ... huic infirmitati est quodcumque consueritis quo potestis eo 

moderantius uti imperio debetis etc. 

Lib. 34,2-7. Dále několik krátkých poznámek, jedna označena Oracius poeta. 

 

97v-102r: Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II.): Oratio ad Calixtum III. offerendo 

oboedientiam imperatoris 

Oracio quam fecit dominus Senensis dictus Eneas Silvius poeta laureatus. Solent plerique 

omnes (pro: homines) beatissime maxime pontifex, qui ad tradendam obedienciam huic 

sacrosancte Romane sedi mittuntur non solum persone sedenti in ea ... x ... cum tue pietati 

videbitur lacius exponemus etc. 

Bertalot II, č. 22315. 

 



102v-106r: Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II.): Oratio ad Nicolaum V. ut caesarem 

Fridericum in Turcos passagium parantem modis omnibus adiuvaret 

Oracio quam fecit dominus Senesis dictus Eneas Silvius poeta laureatus coram domino nostro 

sanctissimo et senatu cardinalium pro domino imperatori ad passagium indicendum etc. 

Moyses vir dei beatissime pater maxime pontifex cum sibi successorem ordinaret Josue filium 

Nuem divinam vocem ad se dicentem audivit ... x ... vel utilius agere vel gloriosius quam de 

passagio valeas etc. 

Bertalot II, č. 12280. 

 

106r-108r: Petrus Marcelus (?): Orationes IV sub nomine Aeschinis, Demadis et Demosthenis 

editae 

Demostenes eloquentissimus ad Alexandrum magnum Macedonem Philippi filium cum 

cathenas subiungare niteretur. Nichil habes Alexander vel fortuna tua maius quam ut possis 

vel natura tua melius quam ut velis servare ... (107r) Oraciones apud senatum Atheniensem de 

recipiendo vel non recipiendo Alexandro. Aschines. Reminiscor Athenienses Alexandrum hac 

nostra in urbe liberalibus artibus eruditum ... Demas. Admirans vehementer admiror viri 

Athenienses ... (107v) Demosteus. Aput vos in quescione verti videor videre Athenienses, 

utrum sumenda sint arma nobis ... x ... ne forte similes existimemus Thebanis. 

Pořadí jednotlivých částí (společně s následujícím textem) je in margine základní rukou 

označeno písmeny A-E. R. Sabbadini: Antonio da Romagno e Pietro Marcello, Nuovo 

archivio veneto, Nuova serie 30, 1915, s. 241sqq. Bertalot II, č. 12927, 20020 (zde další 

seznam rukopisů), 771, 1411. Další literatura např. u katalogového záznamu rukopisů 

Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau UB 159, f. 20v sq., Württembergische 

Landesbibliothek Stuttgart HB X 24, f. 89v sq.  

 

108r 

Rex Alexander Macedo Philippi filius. Si recte nostri maiores viri prudentes et bene instituti 

tradiderunt nullam rem esse ... x ... laboris et ingenii libenter, prompte et alacriter vobis 

omnibus polliceor, defero atque trado. 

Na f. 108r dále výroky (citáty nebo přísloví) připsané Aristotelovi, Galénovi, Accursiovi, 

Graciánovi, Augustinovi a dvě Averroovi. 

 

108v-114v: Johannes Lamschite de Lubeck (?): Collatio 

Collacio honorabilis viri magistri Johannis Lamschite de Lubeck. Ingenti nimis gravioraque 

multo, quam michi vires sint, viri disertissimi humeros oneri submisi meos ... x ... (114r)  in 

patria intueri ens encium in secula seculorum benedicta, amen. Pro matris mihi honoratissime 

honore et gloria actu habito ... x ... discipulum informacionem racia sufferre altercantem etc.  

Na f. 114v dále poznámka De fenice, dvojverší „Ante Romam Treveris fuit annis mille 

tricentis, annis post Treveris Abraham fuit natus octo“, a další výpisky připsané Aristotelovi, 

poslední německy „Wer litzeb (?) studiert hatt, der hatt bald uffgepredigt“. 

 

 

 
SX XII F 25 
FX 1413/14 
TX Jakoubek ze Stříbra: Postila 
1a Simonis e[t] Jude Hodie sancta m[ate]r ecc[les]ia x 315b quia vidi domi[nu]m et hec dixit 

michi. 



Rkp.; pap.; 1413 – 14; ff.316; 22 x 15 cm; frakt.; 1 dřevěná deska vzadu s kováním v pravém 

dolním rohu. Jako Jakoubkovu Postilu určil prof. F. M. Bartoš, který ji klade podle obsahu do 

let 1413 – 14. V jeho Liter. činnosti M. Jakoubka ze Stříbra z r. 1925 ještě neuvedena. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. 

prosince 1952. 

4115-52 

PX Dar Otakara Kruliče-Randy, 23. XII. 1952 
XII F 25 

Jakoubek ze Stříbra : Postilla. 

1413-1414; ff.316; 

 

XII F 25 
 

XV in., Čechy, pap., 316 ff. 22 x 14,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: v první části rukopisu volská hlava s tyčí tvořenou linkou a stejně tvořeným kosým 

křížem, podle Piccardova repertoria neidentifikovatelná. Dále promiscue dvě varianty zvonu, 

z nichž jedna se blíží typu Briquet, Cloche 3980 (1416), pro druhou zde není možné najít 

analogii. Od f. 209 volská hlava stejného typu jako na začátku rukopisu, jedná se však o jinou 

(rovněž neurčitelnou) variantu. Od f. 256 varianta, jíž je nejblíže Piccard: Ochsenkopf 

XII/288 (1422). Skladba: 16. VI (f. 192) + VIII (f. 208) + 9. VI (f. 316). Výjimečně 

dochovány části číselných kustodů na konci složek uprostřed dole (Ius na f. 12v, 8us (?) na f. 

96v). Kustody byly zřejmě zničeny oříznutím, na konci několika dalších složek snad jejich 

neidentifikovatelné zbytky. Do f. 192v reklamanty na konci složek, místy poškozené 

oříznutím. Foliace moderní tužkou. Psáno v zrcadle 16-17 x 10-10,5 cm, 25-34 řádek na 

stránce (v případě zápisu textu evangelií 6-8 řádek písma většího modulu s vynechaným 

prostorem pro interlineární text). Prázdná folia: 300v, 316r. Poškozené okraje listů na počátku 

a konci rukopisu doplněny papírem, text porušen na f. 1-3. 

Písmo: A f. 1-208, B f. 209-315, obě bastarda první poloviny 15. století (charakter písma se 

ke konci textu na f. 1-208 poněkud mění, jde však nejspíše o jednu ruku), C f. 316 zběžnější 

bastarda 15. století. Nečetné marginální přípisky asi dvěma rukama 15. století, rozsáhlejší jen 

na f. 107v, 110v, 296r (alespoň zčásti rovněž psané rukou C). Výzdoba: v krátkých úsecích 

textu provedena rubrikace. Vazba moderní, dřevěné desky potažené světle hnědou kůží, 

rovněž předsádky moderní. 

Na f. 2r signatura knihovny O.Kruliše-Randy 8 D 5 a současná signatura KNM XII F 25. Na 

f. 316v přírůstkové číslo KNM 4115/52. Rukopis do KNM daroval 23. 12. 1952 O. Kruliš-

Randa. 

Rukopis restaurován, záznam o konzervaci v rukopise chybí. Kromě doplnění poškozených 

listů zřejmě restaurována nebo nově vytvořena i vazba.  

 

Za f. 103 vložen útržek papíru o rozměrech 7 x 5 cm s krátkým textem psaným rukou 15. 

století. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy, tento kodex neuvádí, Rukopisné fondy, č. 37, s. 123 (s 

uvedením chybného počtu stran rukopisu). 

 

1r-208v: Jacobellus de Misa (?): Postilla per circulum anni (Sermones reportati a 

Jacobello) 

Simonis et Jude. Hodie sancta mater ecclesia commemorat festum magnorum sanctorum, 

duorum apostolorum, qui digno sacerdocio fultu Christi fidelibus adhuc die predicant 



hodierna et hinc sancta mater ecclesia commemorans hoc festum adducit in palam 

propheciam statum sacerdocii concernentem unde dicit in evangelio: Misit Ihesus XII 

discipulos suos dicens illis in viam gencium (Mt X,5). Christus filius in hoc evangelio suis 

sacerdotibus, quos mittit ad salutem populi, dat ipsis legem ... (3v) Dominica 19a. Mt 21. 

Hodie adacto die dictum est, qualiter dominus deus homines sanat in anima, hodie iam 

habetur qualiter ex illa magna beneficencia moveri debemus ad laudandum dominum sicut 

dicit David Benedic anima mea domino et noli oblivisci omnes retribuciones eius (Ps CII,2) ... 

(4r) Accesserunt ad Ihesum pharisei et interrogavit eum unus ex eis legis doctor (Mt XXII,34-

35). In evangelio primo habetur, qualiter spirituales faciunt, sicut valde ad deum 

appropinquarent et remoti existentes a mandatis eius, 2o habetur, quid est vere ad deum 

appropinquare ... x ... (191v) Feria Vta in Parasceve. Hodie sancta mater com (com 

podtečkováno) ecclesia commemorat factum notabile, qualiter Christus filius dei vivi voluit 

ex humilitate lavare pedes discipulorum, 2o commemorat cenam magnam ispius usque ad 

novissimum diem duraturam (opraveno z duracionis) ... Ante diem festum sciens Ihesus quia 

omnia tradidit illi deus (srv. J XIII,1). (192r) De prima igitur particula scilicet pedum 

locucione qua (nadepsáno nad podtečkovaným hec) Christus filius dei dignatus est pedes 

discipulorum lavare tempus illius quando factum est ... (195v) Continuacio passionis. Et cum 

hoc dixisset tunc unus assistens ministrorum dedit (J XVIII,22). Primo igitur quia cum 

Christus staret ante Annam cum interrogaretur de predicacione et doctrina et discipulis 

sapientissime respondit, quia quod interrogent suos auditores unde glosa dicit Crisostomi ... 

(198v) Accipite eum vos et secundum legem vestram iudicate eum (J XVIII,31). Memorari 

hodie debemus ammirabilem Christi passionem que nobis ponderosior in corde esse deberet 

quam quod totum mundum uno verbo creavit et hoc non solum per auditum debemus 

memorari ... x ... dilectissimi istis pensatis nostra corda quasi sepulcra firma et preciosa 

corpori Cristi, quod percepimus, preparemus ut eum nullomodo perpectata amittamus etc. 

P. Spunar: Repertorium I, č. 648 rukopis uvádí, avšak s chybnou signaturou XII D 25. F. M. 

Bartoš: Literární činnost Jakoubka ze Stříbra, rukopis ještě neuvádí, doplňuje jej až F. M. 

Bartoš: Dvě studie, s. 12, jako „rukopis dr. Kruliše“. Soubor kázání souvisí zejména 

s jakoubkovskými rukopisy KNM XIV E 4 a NK ČR X G 11 (J. Marek). V textu výjimečně 

české překladové glosy. 

 

209r-295v: Johannes Hus: Passio Christi e quatuor evangelistis summarie collecta 

Ante diem festum pasche sciens Ihesus quia venit hora eius ... qui erant in mundo in finem 

dilexit eos (J XIII,1). Presens evangelium in tres partes dividitur, nam agit de Christi caritate, 

quam nobis exhibuit, de ipsius humilitate, quam exercuit et de euis veritate, quam docuit. 

Primum ibi Cum dilexit suos, secundum ibi Surgit a cena et ponit vestimenta sua, tercium ibi 

postquam ergo lavit. Primum scilicet Christi caritas, qo ad nos quadrupliciter declaratur ... x ... 

(f. 293v) Est duplex sepultura scilicet mala et bona. Mala sicut pharizeorum, bona sicut 

Ioseph et Nicodemi, et sic omnes in peccato mortali sunt sepulcrum fetidum, Psalmus: 

sepulcrum patens guttur etc. (Ps V,11) In loco ubi crucifixus est ortus in orto monumentum 

novum in quo nondum quisquam ponitus fuerat (J XIX,41) ... (f. 295v) illi autem abeuntes 

munierunt sepulcrum signantes lapidem cum custodibus (Mt XXVII,66). 
F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis pramenů, č. 90 rukopis neuvádějí, stejně jako F. M. Bartoš: Literární činnost M. 

Jana Husi, č. 12. Ed. A. Vidmanová-Schmidtová: Magistri Iohannis Hus Passio domini nostri Ihesu Christi 

(Magistri Iohannis Hus Opera omnia, tomus VIII), Pragae 1973, kde rukopis rovněž nebyl použit. V textech 

evangelií občasné interlineární výkladové a české překladové glosy. 

 

295v-308r: Johannes Hus: Sermones e Lectionario bipartito  

295v-298r: Sermo super epistolam in vigilia Paschae  

In vigilia pasche epistola ad Galathas 3o. Quia primitiva ecclesia generale baptismum 

cathecumenorum celebrabat et hoc convenienter per baptismum enim moriuntur homines et 



sepeliuntur cum Christo vite culpabili absconsi sicut ipse vite penali fuit mortuus et sepultus 

unde Romanorum 8o Consepulti enim sumus cum Christo per baptismum (Rm VI,4) ... Si 

consurrexistis cum Christo que sursum sunt querite ubi Christus est in dextera dei sedens (Col 

III,1). In hac epistola tangit tria: primo sanctitatis fundamentum quia Si consurrexistis, 2o 

augmentum quia Que sursum sunt querite, 3o complementum, quia concludit Vos apparebitis 

cum ipso in gloria. Est autem sciendum, quod resurrexio Christi corporalis non solum est 

ymago ... x ... sic nos resurgamus tripharie divina sapiendo animam expurgando a viciis et 

corpus in obediencia ipse anime vivendo. 

298r-300r: Sermo super Cum rex gloriae Christus 

In isto cantu ecclesie ostenditur primo Christi potestas quia Rex glorie, 2o eius officium quod 

est infernum debellare, 3o ministerium eius multitudo quia Chorus angelicus ante faciem eius. 

Cum rex glorie Crisus infernum debellaturus intraret et chorus angelicus ante faciem eius 

portas principum tolli preciperet ... x ... (299v) flebiles consolans semper voce pia, alleluja. (f. 

300r) De primo scilicet potestate regis glorie patet Johannis 10 potestatem, inquit, hero 

ponendi animam meam et iterum sinuendi eam (J X,17). Animam quidam suam ponit et 

posuit non a deitate, sed a carne ... x ... Modus autem debellandi ponitur, cum dicitur Et 

chorus angelicus ante faciem eius portas principum tolli preciperet immo istus Tollite portas. 

301r-302r: Sermo super Refloruit caro mea 

Sequitur sermo post vesperas. Refloruit caro mea Psalmo 27o (Ps XXVII,7). Pensandum cuius 

verba et quare et ad quem dicta sunt. Cuius verba quia Christi, quare dicta sunt quia ad 

interrogacionem et ad quem quia ad omnem Christi amicum fidelem. Quis est autem amicus 

Christi fidelis respondetur qui Christum non obliviscitur ... x ... de quibus dicit Apostolus 

Phili. 4o: Gavisus sum in domino vehementer quoniam tandem refloruistis (Phil IV,10) sed 

pensa quod non potest arbor florere nisi in radice sic nec homo Johannis 17o etc. 

302v-304r: Sermo super epistolam in die Paschae 

Epistola in die pasche. Apostolus docet cunctos fideles primo vas mentis disponere, 2o vite 

cibum suscipere, 3o in sinceritate et veritate finaliter promovere, quia non aliter resurgere 

poterit a miseria ad beatitudinem gloriosam. Expurgate vetus fermentum ut sitis nova 

consparsio sicut estis asimi (1 Cor V,7). Expurgate vetus fermentum id est mendacium, quod 

est in paradiso inchoatum, quia in veritate dyabolus non stetit Johannis 8o ... x ... id est 

virtutibus facientibus vitam veram excludendo fraudes, ergo proximos ne quis circumveniat in 

negocio fratrem. 

304r-308r: Sermo super evangelium in die Paschae  

In presenti evangelio Christi principaliter manifestatur resurreccio et alia tria pigritancium 

excitacio ibi Valde mane, 2o querencium sollicitudo Quis revolveret, 3o sollitancium 

confortacio ibi Viderunt revolutum lapidem. Maria Magdalena et Maria Iacobi et Salomee 

emerunt aromata (Mc XVI,1). Iste sancte mulieres sicut conpaciebantur Christo viventi sic 

mortuo ... x ... non est tantum mihi de illo contencio cum me lateat misterium quia evangeliste 

de facto huiusmodi tacuerint etc. 

Jde o sérii pěti kázání z Husova Leccionaria bipartita (F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis, č. 92, 

kde rukopis není uveden). Kázání na Cum rex gloriae a Refloruit caro mea se sice objevují i 

samostatně (srv. F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis, č. 85/13 a 85/15, F. M. Bartoš: Literární 

činnost M. Jana Husi, č. 13/15, 13/17, kde tento rukopis není uveden), avšak patří rovněž do 

textové tradice zmíněné postily. 

 

308v-315v: Pseudo-Origenes: Homilia de Maria Magdalena 

Omelia Origenis. In illo tempore Maria stabat ad monumentum foris plorans etc. (J XX,11) 

De presenti solempnitate locuturus auribus vestre caritatis dilectissimi, amor in memoriam 

venit quomodo beata Maria Magdalena dominum nostrum Ihesum Christum super omnia 

diligendo discipulis fugientibus eum ad mortem euntem sequebatur ac veri amoris igne 



succensa nimio ardens desiderio ... x ... (314v) ut non sit tibi necesse querere ab aliis ubi est 

Ihesus sed magis iudicabis tantum nunccians aliis quia vidi dominum et hec dixit michi cui est 

honor et gloria per infinita secula seculorum, amen. (314v) Maria autem stabat ad 

monumentum foris plorans ... x ... anunccians discipulis quia vidi dominum et hec dixit michi 

(J XX,11-18). 

M. Geerard: Clavis patrum Graecorum, č. 1523 

 

316v: Nota de ultimo iudicio  

Et sic iudicium ultimum erit horibile omni par... quia supra erit iudex ofensus reprobis ... x ... 

Vox domini dei amara tr[ibulabitur] ibi (Soph I,14). 

Mladší přípisek 15. století sestávající v převážné části z biblických citátů vztažených 

k poslednímu soudu, konce řádek u hřbetu místy nečitelné. 

 

Na zadním přídeští nalepeny zlomky textu 15. století v celkovém rozsahu 21 řádek (téměř 

všechny neúplné a většina z nich velmi obtížně čitelná, z větší části snad excerpta ze spisů 

církevních otců).  

 

SX XII F 26 
FX XV. 
TX Ilorae Larinae 
PX Dar Otakara Kruliče-Randy, 23. XII. 1952 
XII F 26 

Horae Latinae. 

XV; ff.51; torzo, k vazbě použito dvojlistu neznámého tisku z oboru kanonického práva; 

latinské hodinky ženského kláštera, na mnoha místech rukopis doplňován vlepováním 

výstřižků z tištěného misálu druhé poloviny XV.stol. Mezi f.30-32 vlepen celý list z tisku s 

hymnem In Mativitate Domini. 

Brodský, s. 149 
1a Benedictus, qui venit i[n] homi[n]e x 51b mu[n]di, miserere nobis. Agnus... 

Rkp.; perg.; XV; ff.51; inic. notace na linkách; 22 x 16 cm; got. kurz.; t. Torzo, začátek i 

konec chybí. K vazbě použito dvojlistu neznámého tisku z oboru kanonického práva. 

Ornamentální iniciály, nejbohatší na f.21b. Latinské hodinky ženského kláštera, jak zřejmo 

z obsahu (srovn. na př. na f.4a Due sorores cante[n]t). Písařem příručky osoba české 

národnosti, neboť titulky a pokyny ke zpívání církevních hymnů jsou podány česky. Na 

mnoha místech rukopis doplňován vlepováním výstřižků z tištěného misálu druhé poloviny 

XV. stol. Mezi f.30 – 32 vlepen celý list z tisku (původní str. 147 – 148) s hymnem In 

Nativitate Domini. Rukopis získán pražským průmyslníkem dr. Krulišem – Randou, měl 

v jeho knihovně signaturu 8 G 7. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 23. 

prosince 1952. 

9718-52 

 

XII F 26 

 

Dominikánský antifonář 

XIV2, Čechy, perg. + pap., 51 ff. 22,5 x 15 cm, ilum., notace, vazba mladší 

 

Pergamen, f. 31 papír (jde o tisk, i na několika dalších listech nalepeny části tisku). Skladba: 

(IV-1, f. 7) + IV (f. 15) + (IV-2, f. 21) + IV (f. 29) + (IV+1, f. 38) + IV (f. 46) + (III-1, f. 51). 

Jeden list chybí před f. 1, 18, 20 a za f. 51. F. 31 je tvořeno vloženým (původně snad 



vlepeným) listem tisku. Kustody římskými číslicemi na konci složek uprostřed dole. Foliace 

moderní, tužkou. Psáno v zrcadle 16,5 x 9,5 cm. Text místy poškozen otřením a agresivními 

vlivy (propadáním) inkoustu, okraj f. 46 otrhán, na f. 30-33 a 35 poškozen lepidlem. 

Písmo: ruka A: ff. 1-51 gothica formata 2. poloviny 14. století (charakter písma na f. 27v-29v 

je poněkud odlišný, avšak jde zřejmě o stejného písaře). Ojedinělé marginální mladší přípisky 

(zejm. f. 18r). Výzdoba: 21v: ornamentální iniciála F s výběhy do bordury s rostlinnými 

motivy, na spodním okraji drobný erb, v němž je v černém poli původně patrně stříbrné (?) 

písmeno Z, drobné písařské iniciálky s ornamentální výzdobou, rubrikace. Chorální 

kvadratická notace na čtyřlinkové osnově červené barvy, klíče C a F až na drobné výjimky 

(doplněné f. 31, větší část f. 40r a drobné části dalších listů) v celém rukopise. Z 

hudebněpaleografického hlediska typický monastický rukopis, cca z poslední čtvrtiny 14. 

století. Opakovaně prodloužené punctum s vepsaným písmenem „Z“. Celopapírová obálková 

vazba bez desek, potažená druhotně použitým tiskem. Vnější stranu desek tvoří část listu tisku 

Liber Sextus, fragmenty lib. I, tit. III, capp. III-X s glosami, vnitřní stranu desek fragment 

Summy theologiae Tomáše Akvinského, secunda pars secundae partis, q. VIII-IX (text je určen 

i zápisem tužkou na zadním přídeští Zu Thomas Aquinas H. 1454). Hřbet rovný. Šití na 3 

dvojité kožené vazy. 

Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 G 7. Na zadním přídeští exlibris 

KNM s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou, současná signatura 

KNM i na f. 1r. Na f. 51v přírůstkové číslo KNM 9718/52. Do KNM byl rukopis získán 

darem O. Kruliše-Randy 23. 12. 1952. 

 

Rukopis byl určen pro český ženský dominikánský klášter. Určení pro ženský klášter 

dosvědčují rubriky na f. 4r „Due sorores cantent“, 11v „Ad ablucionem pedum sororum 

priorissa dicat oracionem … qua finita cantrix incipiat antiphonam“, 48r „Due vel 

quatuor cantrices“, v části od f. 24v české rubriky. Identifikace jednotlivých svátků 

v rubrikách v hymnáři na f. 30r-40r (totum duplex, duplex, semiduplex, simplex, 9 lekcí, 3 

lekce), stejně jako uvádění sv. Dominika a Augustina v rubrikách (f. 35v, 36r) a hymny ke 

svátku sv. Tomáše Akvinského (f. 37v-38r) dokládají původní řádové určení rukopisu. 

 

Literatura: Brodský: Rukopisy, zejm. s. 21, Brodský: Katalog, č. 127, s. 149, Rukopisné 

fondy, č. 38, s. 123. 

 

1r-24r 

/// benedictus qui venit in nomine domini. Responsorium. Cum appropinquaret dominus 

Iherosolimam, misit duos ex discipulis suis dicens Ite in castellum … (2r) Antiphona. 

Collegerunt pontifices et pharisei consilium et dicebant Quid facimus … (5r) Feria Va in 

cena domini ad abluendum altaria primum responsorium. (5v) Responsorium. In monte 

Oliveti oravi ad patrem Pater si fieri potest … (16v) In parasceve sacerdos. Popule meus. 

Dyaconi. Agyos o theos, agyos yschyros … (17r) In die pasche et duobus diebus 

sequentibus. Christus resurgens ex mortuis iam non moritur mors illi ultra non dominabitur 

… (19v) In festo Purificacionis beate Marie. Lumen ad revelacionem gencium et gloriam 

plebis (dále část nedochována) … (21v) In festo Assumpcionis beate Marie. Felix nam que 

es sacra virgo Maria et omni laude dignissima … (24r) Veneranda nobis domine huius diei 

festivitas opem conferat salutarem, in qua sancta dei genitrix mortem subiit temporalem … x 

… que filium tuum dominum nostrum de se genuit incarnatum, qui tecum vivit et regnat per 

omnia. 

Na okrajích f. 3v, 4r, 18r notované doplňky, zčásti mladší. 

 

24v-26v: Antiphonae 



Ot božieho těla. O sacrum convivium in quo Christus sumitur recolitur memoria passionis 

eius … (26r) Světý Anně antiphona. Quasi stella matutina aurore prenuncia … x … rex 

glorie benedixit in semine preclari patris Abrahe. 

Podle rubrik ke commune sanctorum, z odlišných typů svátků uveden svátek Božího Těla a sv. 

Kateřiny a Anny. 

 

26v-27v 

Responsorium. Regnum mundi et omnem ornatum seculi contemsi propter amorem domini 

mei Ihesu Christi … (27v) Si lumen sompnum capiant … x … gloria, laus et honor et virtus 

sit deo patri et filio et spiritui sancto. 

 

27v-29r  

Tyto sú veršíkové na Media vita. Matko. (28r) Ach homo perpende fragilis, mortalis et 

instabilis … (28v) Heu nil valet nobilitas neque sedis sublimitas, nil generis potencia nil 

rerum affluencia … x … paristem (?) pari kmotra milá kmotra paristem (?) par. 

Na f. 28v rozmazaný novověký záznam. 

 

29r-29v: Sanctus, Agnus 

Sanctus, sanctus, sanctus dominus deus sabbaoth … (29v) Agnus dei qui tollis peccata mundi 

... x … qui tollis peccata ut supra. Milá matko třetie jako prve et pě. 

 

30r-40r: Hymnarius 

Conditor alme siderum eterna lux credencium Christe redemptor omnium exaudi preces 

supplicum … (39v) Quem terra pontus ethera colunt adorant predicant trinam regentem 

machinam claustrum Marie baiulat. Této ymny nota Quem terra má býti spievána na 

kumpletu, na jitřní i na všechny hodiny přes celý rok, když v sobotu držie ot matky božie. 

Také má býti spievána tato nota mezi ochtávy Asumpcií maty božie i jinejch hod nebo 

svátkuov matky Marije. 

Obvykle zapisovány jen počátky hymnů s českými rubrikami uvádějícími svátky, o nichž mají 

být používány, od f. 36v jsou uváděny rubriky ke commune sanctorum. Na f. 30r, 32v-33v 

nalepeny výstřižky tisku 16.-17. století, převážně s hymny, f. 31 tvoří původně nalepený, dnes 

volný list liturgického tisku (původní paginace 147-148 a nalepená část původní strany 149).  

 

40r 

Já z. v. Bože na tvé milosti. Znamenati má cantrix a takéž rozeznánie mieti mezi svátky 

věčiem a menšími … x … vedle toho má sě cantrix držěti k začínání v kuoře.  

Návod pro zpěv o svátcích, zvláště se týkající svátků nově zavedených nebo méně obvyklých. 

 

40v-51v  

Summi festi. Kyrie elyson, Christe eleyson … x … Agnus dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. Agnus /// 

Na f. 40v-44v Kyrie pro různé svátky, na f. 45r-46r Benedicamus domino, na f. 47r-51v 

Sanctus, Benedictus a Agnus (úvodní rubrika již na f. 46v). Na f. 48r-49v text rozšířen. Na f. 

41r, 43v, 46v české rubriky. 

 

 
SX XII F 27 
FX 1418 
TX Floretus 
PX Dar Otakara Kruliše-Randy, 12. V. 1952 



 
Floretus Anno d[omi]ni MoCCCCoXVIIIo[1418] scriptus. 

2a – 3b [Registrum] 2a Aa titulo 468 – 3b Ebron. 

4a [Traktát proti hříchům] 

6a – 288b Floretus. 6a Jhesu Ch[ris]to d[omi]no n[ost]ro pasto[rum] x 228b finis huius libelli. 

Illmao Cyconis. 

289a [Krátký traktát s inc.] Si sicut m[ate]r vos qui noct[ur]no. 

290a – 295a [O návštěvě nemocných knězem] Sacerdos e[ni]m visitando inf[irm]um 

sac[ramentis] x 295a non sum vilis ad par[a]b[u]ndum. 

Rkp.; pap., perg.; 1418; ff.296; 22 x 16 cm; frakt.; pův. prkénková koží potažená se zbytky 

spon a stopami po kování. Na hřbetě nápis „Pandectae Bibliorum.“ Že jde o t. zv. Floreta, 

ukazuje zápis na předním přídeští. Floretus ve 14. a 15. stol. nazývány sbírky citátů 

z církevních otců a jiných theolog. spisovatelů, většinou jako i v tomto rukopise v pořádku 

abecedním. Písař rukopisu byl pravděpodobně Čech, jak dokazují česká zvolání, připojená 

k latinskému textu, tak na f.6a Pomoz, myly bože, f.63a Bone Jesu, pomoz z nuze, f. 133a 

pomoz, bože, f.146a [dovolává se písař autority] Wykleff John., f.184a Hussité hr. vedle 

německého na f.142a Maria, hilf myr. Zvolání Husité hr je příznačné vzhledem k tomu, že 

rukopis byl napsán již r. 1418. Rukopis vykazuje na hřbetě starší signaturu 81. Býval 

v knihovně pražského průmyslníka dr. Kruliše – Randy se sign. 8 F 2. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy v Suchdole dne 12. května 1952. 

4118-52 

 

XII F 27 
 

Čechy, 1418, pap., 295 ff. 22 x 16 cm, vazba dobová 

 

Filigrány (pokud je možné je pro umístění ve hřbetu kodexu alespoň rámcově určit): 
Piccard Ochsenkopf VI/snad 255 (1417-18), Ochsenkopf I/snad 175 (1417), některé 
další varianty volských hlav není možné identifikovat, velmi vzdálená varianta Briquet 
Cloche 3982 (1420-23). Skladba: (IV-3, f. 5) + 22. VI (f. 269) + VII (f. 283) + VI (f. 
295). Jedno folio chybí za f. 3, dvě za f. 2. Kustody na konci složek uprostřed dole, 
zpočátku arabskými, později paralelně arabskými i římskými číslicemi, reklamanty na 
konci složek. Foliace moderní, tužkou. Psáno v zrcadle 18 x 11 cm, 42 řádek na 
stránce. Živá záhlaví v textu Floretu udávají písmeno abecedy a pořadové číslo hesla 
v rámci tohoto písmene. Prázdná folia: 3, 4v-5v, 289v. Část folia 289 odříznuta (na 
straně 289v byl takto odstraněn neurčitelný text), folia 290-295 částečně poškozena 
skvrnami od rzi po nedochovaných sponách. 
Písmo: A f. 1-2, B f. 6-288 (Johannes Cicero?), C f. 4, 289-295, vše bastarda, C zběžnější 

kurzívní. Kromě marginálií psaných základní rukou také nečetné marginální poznámky asi 

třema rukama 15. století. Výzdoba: rubrikace, také záhlaví a marginálie psány obvykle 

červeným inkoustem. Vazba: dřevěné desky potažené kůží. Desky byly původně chráněny 

středovými a rohovými puklami, z nichž dnes žádná není zachována. Zachovány zbytky spon 

pokryté měděnkou, řemínky chybějí. Vpředu i vzadu jedna pergamenová předsádka. 

Patrně prvním majitelem rukopisu (a snad jeho písařem?) byl bakalář Jan Cicero, srv. rubriky 

v textu Floretu. Na přední desce několik zápisů: nejstarší nečitelný rukou 15. století (součástí 

písmeno P, snad pozůstatek signatury?) a rukou 17. století Loci communes (?) bibliorum. Na 

předním přídeští rukou 15. století zápis Floretus Anno domini Mo CCCCo XVIIIo scriptus. Na 

hřbetě štítek s dosti poškozeným titulem Pandectae bibliorum (?) seu loc[orum] com[munium] 

(?) psaným rukou 17. století a štítek se signaturou 81 mikulovské dietrichštejnské knihovny. 

Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 F 2, na předním přídeští exlibris 



Knihovny Národního muzea se signaturou XII F 27, která se opakuje i na přední předsádce 

verso, rovněž na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na f. 294v 

přírůstkové číslo KNM 4118/52. Podle lokálního katalogu se rukopis do KNM dostal darem 

O. Kruliše-Randy 12. 5. 1952. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy, s. 24, Rukopisné fondy, č. 39, s. 123. 

 

Přední přídeští: Notae theologicae 

Text je poškozen červotočem a utržením některých drobných částí. Ve výpiscích kromě bible 

zmiňován Beda Ctihodný a Bernard z Clairvaux (sermones super cantica canticorum). Jinou 

rukou dopsán údaj o názvu a době vzniku rukopisu. 

 

1ra-2vb, 6r-288v: Floretus 

1ra-2vb: Registrum incompletum  

Začíná, jak je obvyklé, heslem (A)aa titulo 468 littera Ia f, končí (E)brietas titulo 114 168 

littera 2 a Ebion (bez odkazu). 

6r: Prologus 

Ihesu Christo domino nostro pastorum principe populum pabulo pascente ... x ... cum timore 

pariter et honore Iesu Christi domini nostri amen.  

6r-288v: Textus 

Absolucio. Dominus noster Iesus Christus dixit beato Petro ut patet Mt 26 (recte Mt XVI,18) 

Tu es Petrus et super hanc petram quam confessus es, super hanc petram, quam congnovisti 

dicens ... x ... Zizania cum tritico est permittenda et mali cum bonis in hac vita. ... Sinite 

utraque crescere usque ad messem, (Mt XIII,30) dicit dominus noster Iesus Christus amen. Et 

sic est finis huius libelli.  

Pozdější vsuvky do textu, týkající se přijímání podobojí (viz Kejř, s. 101-102, Petr, s. 33-35) 

se v tomto rukopise neobjevují. Hesla gratitudo a planete rovněž nejsou, heslo papa je 

neúplné (srv. Petr, s. 33). V textu jsou zapsány české, německé i latinské rubriky, některé i s 

údaji o majiteli rukopisu či době vzniku, např. na f. 6r (na závěr prologu) Amen, pomoz milý 

bože, 17v Huska, 22v Mylá huska, 36r Johannes Cyceron me comparavit, 48v Maria hilf 

uns, 63r Bone Jesu, pomoz z nuze, 65r Maria sis propicia, 78v Maria pomoz, 79v Johannes 

(v celkovém kontextu snad jméno majitele rukopisu?), 90r Wykleff, 101r Husité, 104v Hus, 

111r Johannes, 113v Wykleph, 128v Anno domini Mo CCCCo XVIII scriptus, 133r Pomoz 

bože, 142r Maria hilf myr, 146r Wykleff Johannes, 152v Johannes Hus, 159v Milá husko, 

167r Liber Johannis Cyceronis baccalarii, 169r Floretus, 172v Maria hilf, 174v Cyceron, 

180v Pane, 181v Cyceronis sum, 182v Hus, 184r Husité hr, 187v Lantsteyn, 248v 

Cycerianus, 285v Cyceron, 288v na závěr Illuminacio Cyceronis, ale i další s jednotlivými 

latinskými či českými slovy nebo krátkými spojeními (české na f. 8v, 10r, 19v).  

Literatura o díle J. Kejř: „Rosarius“ – domnělé dílo slovenského husity, StR 14, 1975, s. 83-

110, J. Kejř: Ještě jednou o „Rosariu“, StR 15, 1976, s. 103-106, S. Petr: The new Floretum – 

Rosarium manuscripts founded in libraries of Czech and Moravian chateaux, StR 30, 1993-

94, s. 29-50. Žádná z těchto prací o tomto kodexu nemluví. 

 

4r De peccatis de ludo provenientibus 

Sciendum (?), quod illi, qui ludunt aleam seu taxillos vel qui simpliciter taxillis iactant vel qui 

ludo taxillorum intersunt ... x ... peribit de populo (?) meo. 

 

289r De temptatione 



Si fuerit inter vos, qui nocturno pollutus sit sompno ... regrediatur in castra (Dt XXIII,10-11). 

Quid hoc loco per nocturnum sompnum nisi temptacio occulta signatur? ... x ... ut iam se a 

ceteris longe esse non estimet, qui mundum super obitum intimi ardoris gaudet. 

 

290r-295r De visitatione infirmorum a sacerdote  

Sacerdos enim visitando infirmum scire et pensare debet et ex se ipso intelligere, que sunt 

proximi quod scilicet tunc summe necessarius est sacerdos, magis quam umquam fuit 

quousque ille sanus vixit ... x ... mea culpa qui tibi fui carus ad redimendum, non sum vilis ad 

perdendum. 

 

295v Notae  

Sedm marginálně číslovaných odstavců s filosofickými poznámkami (první začíná Substancias 

pone ipsas per se realiter esse in loco), dále krátké naučení Si vis esse verus christianus, hanc 

regulam firmiter tene. 

 

Zadní předsádka (označena jako f. 296): na straně recto krátký teologický text s titulem 

Quante sit utilitatis istud sacramentum in vita et in morte (In vita enim dimissum est in 

memoriam dominice passionis et in medicamentum nostre curacionis ... x ... et peccatores, 

quos perdidit, vult recuperare), na straně verso neúplný text (v rozsahu 23 řádek) notářského 

instrumentu týkajícího se patrně církevního sporu. Jako svědci jsou uvedeni „domino 

Woyslao conventore fructuum capelle sancte Crucis in Melicz, Johanne dicto Pnucz (?) 

altariste ecclesie sancti Leonardi in foresto Pathaviensis diocesis, Johanne altariste ecclesie 

s. Mauri[cii] in Olomucz et Jacobo zacristano ecclesie sancte Marie in preurbio civitatis 

Olomucensis“. 

 

Zadní přídeští: Notae variae 

Český překlad několika latinských slov. Poznámka Dotes homino glorificati sunt VII 

s rozdělením tres anime, quatuor cordis. Seznam uvedený Registra s odkazy na další díla či 

rukopisy (seznam začíná primo in Floretis, další knihy jsou určeny obvykle autorem, názvem 

nebo i jejich vnějšími znaky). Otázka týkající se lichvy, před odpovědí (v níž je uvedeno Unde 

super hoc dicunt Decreta) zapsáno Magister Procopius. Texty jsou částečně poškozeny 

červotočem a rzí spon. 

 

SX XII F 28 
FX XV1 
TX Andreas de Cocobar, Contra errores Hussitarum 
PX Dar Otakara Kruliše-Randy, 12. V. 1952 
XII F 28 

Escobar, Andreas de : Contra errores Hussitarum. 

XV/1;ff.11; rukopis patrně vyňat z nějakého sborníku, spisek napsán před r.1422, kdy se autor 

stal biskupem v Ajacciu na Korsice, kdežto zde na f.1a se jmenuje ještě biskupem v Civitate. 

 

[Contra errores Hussitarum] 

1a Ouia Duplex [poškozeno] he[re]tico[rum] [zničeno] hussisse seu wiclemisse x 11b 

com[mu]ni leges. Explici[u]nt opimiones he[re]ticorum. 

Rkp.; pap.; XV1; ff.11; 21 x 15 cm; frakt.; mod. tuhá. F.1, jak se zdá, sňat z desky, poškozen. 

Rukopis vyňat posléze z nějakého sborníku, podle paginace na listech 217 – 237 soudě. 

Spisek napsán před r. 1422, kdy autor se stal biskupem v Ajacciu na Korsice, kdežto zde na 

f.1a na řádku 11 – 12 se jmenuje ještě biskupem v Civitate (Ego mag[iste]r Andreas hyspanus 

[episcopus znič.] Civitaten[sis] collegi...), jímž byl v letech 1410 – 1422. F. M. Bartoš klade 



vznik spisu podle obsahu blíže do let 1420 – 22. Autor se zde nazývá jiným názvem, pod 

kterým byl znám, Andreas Hispanus. Starší literatura tento jeho polemický spisek neznala. 

Rukopis byl zakoupen u Goldsmitha v Londýně na podzim r. 1937 pro knihovnu pražského 

průmyslníka Dr. Kruliše – Randy, kde stál pod signaturou 8 G 10. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea dne 12. května 1952. 

4116/52 

 

XII F 28 
 

XV med., pap., 11 ff., vazba mladší 

 

Filigrán nezachycen. Skladba: (III-1, f. 5) + I (f. 7) + II (f. 11). Jedno folio chybí před f. 1. 

Novověká paginace 217-238, moderní foliace tužkou. Psáno v zrcadle 16 x 8 cm, 22-24 řádek 

na stránce. Rukopis je poškozen potrháním a prořezáním prvních folií. F. 1r bylo patrně dříve 

přilepeno k deskám jiné knihy. 

Písmo: A 1-11 gothica cursiva 15. století. Vazba: lepenková, moderní, rovněž předsádky 

moderní.  

Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 G 10. Na hřbetě titul a 

datace„Opiniones hereticorum. Ms c. 1450“. Na zadní desce štítek se současnou signaturou 

KNM XII F 28, na f. 11v přírůstkové číslo KNM 4116/52. Rukopis do KNM daroval 12. 5. 

1952 O. Kruliš-Randa. 

Do rukopisu vloženo novoroční blahopřání firmy Julius Meinl z r. 1937, na jehož druhé straně 

je popis obsahu rukopisu. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 23, Rukopisné fondy, s. 123, č. 

40. 

 

1r-11v: Andreas Didaci de Escobar (Andreas Hispanus): Tractatus contra errores 

Hussitarum 

 „Quia duplex est (slovo nečitelné) hereticorum (slovo nečitelné) hussisse seu wiclevisse in 

Bohemia et unum siquidem est illorum, qui vivunt in monte Thabor congregatis a villis et 

civitatibus iunctinctis (?) se vivere secundum vitam apostolorum et omnia in communi 

possidere ... x ... si papa eciam in imperatore et aliis regibus et principibus qui non subsunt 

legibus licet proficiantur et vivere secundum leges. Expliciunt opiniones hereticorum.“ 
Text na f. 1r poškozen, v části je autorské určení „Ego magister Andreas Hyspa... Civitatensis collegi et intende 

... defensionem fidei katholice et sancte Romane ecclesie ...“ Na f. 2r rubrika Ista publice predicantur in monte 

Thabor et communiter tenentur etc. a od f. 2v polemika s uvedenými názory. Na f. 6v-11v polemika se čtyřmi 

pražskými artikuly. 

 

SX XII F 29 
FX 1756 
TX Rautenstrauch-Peitersberg: Commercium Litterarium Theologicum 
PX Z knihovny břevnovského kláštera 
XII F 29 

Commercium Litterarium Theologicum Quod intercessit Clarissimum Bennonem de 

Peitersberg inter et Stephanum Rauterstrauch utrumqe Benedictinum Brzewnoviensem: 

Quorum prior, quum Theologiam doceret e Cathedra Magister: alterque audiret eundem 

discipulus: horis subcesivis mutuis hisce scriptitationibus cum eruditionis, tum animi causa se 

se exercebant Brževnovii 12.Januarii 1756. 

1756; ff.217; na pag.1 titul pozměněný “Commercium Litterario-Theologicum”. 



5 eximio Professori et Magistro suo P. Bennoni x 433 Scribebam 1757 25. Octobr. 
Brževnovii. 
Rkp.; pap.; 1756; ff.217; 21,5 x 18 cm; kurz.; pův. kž. se zlacenou barokní výzdobou 
hřbetu. na hřbetě  a na předním obalovém listu sign. D 2. Na předním přídeští sign.I 
B 15. Původní paginace, v ůseku od 303 do 423 omylem posunutá o jednu. Na pag.1 
titul pozměněný „ Commercium Litterario-Theogicum ” . Celý titul se opakuje na pag. 
259 se změnou data „ 20. Maji 756 Brzevnovii, vulgo ad S. Margaretham ”. Z obou 
korespondujících benediktin Stephanus je známý pozdější osvícenský opat 
broumovsko-břevnosvký Frant. Štěpán Rautenstrauch ( 1734 - 1785 ) a jeho 
adresátem pražský rodák P. Benno de Peitersberg ( 1728 - 1772 ), který byl od r. 
1752 v Břevnově profesorem filosofie a bohosloví. Rukopis býval kdysi v knihovně 
břevnovského kláštera. 
Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků Knihovny NM 22.10.1962. 
10524-62 
 
SX XII F 30 
FX XV. 
TX Sborník filosofických příruček 
1. 1a-13b … Est Casus et fortuna. Casus est causa per accidens X 13b ideo a qua sit 

abstraccio. Deo autem nihil est simplicius etc. et sic est huius finis. Laudetur deus in sublimis. 

Deo sit laus, diaboloque fraus. (rumělkou), Qui te finivit, dormire nonque nequivit et. 

2. 15a-97a 15a Philosophia dividitur in tres partes scilicet in logicam x 97a cum luna sole et 

stellarum spatiis. 

3. 97b-121a 97b David dicit damascenis x 121a et sic est finis huius libelli. 

4. 123a-168b 123a Bonorum honorabilium noticiam x 168b anima enim pulsu et tactu mog… 

Rkp.; pap.; XV; ff. 169; 20,5 x 16 cm; kurz.; perg. Předsádkou perg. list s latinským textem 

lékařským. Rukopis poškozen vlhkem, na začátku 2 listy vytrženy. Poslední explicit vzato 

z předposledního listu, poněvadž poslední list značně poškozen. Na f. 14a přehledná tabulka; 

text rukpisu na prázdných místech a na okrajích doplňován komentáři. Jednoduchá výzdoba 

iniciál rumělkou. Na hřbetě stará sign. 36. 

Darem dr. otakara Krulieš Randy ze Suchdola dne 23. prosince 1952. 

PX Dar Otakara Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
9721/52 

 

XII F 30 

 

Filosofický sborník 

XV1, pap., 169 ff. 21,5 x 15,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: v první až deváté, jedenácté a poslední složce varianta, jíž je nejbližší Piccard: 

Krone I/9a (1415-1416), avšak varianta v rukopise je rozměrově poněkud odlišná a střední 

část koruny je vyšší než její okraje. Ve zbytku rukopisu asi dvě varianty, jimž je rozměrově 

nejbližší snad Briquet: Cloche 3968 (varianty datovány 1393-1399), avšak o tento filigrán 

jistě nejde. Skladba: (VIII-2, f. 14) + 12. VI (f. 158) + (VI-1, f. 169). Dva listy chybí před f. 1, 

jeden před f. 169. Foliace moderní, tužkou. Psáno v zrcadle 12-13 x 8,5-9 cm, 18-19 řádek na 

stránce, in margine někde komentář nebo mladší poznámky. Prázdná folia: 14v, 121v, 122r. 

Text ve vnitřním horním rohu stránek poškozen působením vlhkosti. Spodní část listu 169 

utržena. Listy poškozeny proříznutím či protržením odpovídajícím poškození zadní desky. 

Kniha konzervovaná v roce 2001, některé listy doplňovány papírem. 



Písmo: Ruka A: ff. 1-14, gothica semicursiva, ruka B: ff. 15-121, 123-169 gothica cursiva 

(počáteční řádky jednotlivých textů nebo kapitol gothica semicursiva), obě 15. století, ruka C: 

ff. 122v-123r humanistica cursiva 16. století (stejné ruce patří i některé marginálie ve starších 

textech). Další marginální přípisky a korektury rukou B a mladší přípisky asi dalšíma třema 

rukama 15.-16. století. Výzdoba: rubrikace, občasné písařské iniciálky (např. f. 7v: A, 42r: M, 

123r: B, 160r: D). Na f. 73r in margine kruhové schéma s dělením větrů, vytvořené poněkud 

mladší rukou, která zapisovala i část marginálních přípisků. Původní měkká pergamenová 

obálková vazba, silný kožený pruh na hřbetě prošit 4 řetízkovými stehy a zdoben 

prosekáváním. Na horní a dolní ořízce nezřetelný text železitoduběnkovým inkoustem. Jako 

přední předsádky je použito části pergamenového listu lékařského rukopisu (text dochován 

v rozsahu 29 řádek) s účinky léčivých substancí a recepty (text řazen alfabeticky, dochována 

část písmene D, hesla dyacostum, dyayris, diacalamentum, diacapparis, dialacca a další, u 

nichž počátek chybí). Na straně recto rukou 16. století poznámka „Svatého Jana“. 

Na přední desce poškozený titul rukou 15. století „Introductorium philosophie…, Philosophia 

Alberti de…“. Na hřbetě papírový štítek se signaturou dietrichsteinské knihovny v Mikulově 

36. Na předním přídeští (kromě záznamu rukou 15. století „Spiritus domini replevit orbem“) 

signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 G 16 (P. Brodský: Rukopisy, kodex neuvádí). Na 

zadním přídeští tužkou písmeno K. 

Na zadní desce štítek s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. Na 

předním přídeští exlibris Knihovny Národního musea, rovněž s razítkem Rukopisy a 

doplněnou signaturou, současná signatura KNM i na f. 1v, přírůstkové číslo KNM 9721/52 na 

f. 168v. Podle lokálního katalogu získáno do KNM jako dar O. Kruliše-Randy 23. 12. 1952. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 41, s. 123. 

 

1r-13v: Petrus Gerticz de Dresda (?): Parvulus philosophiae naturalis 

/// est casus et fortuna. Casus est causa per accidens … Motus est actus entis existentis in 

potencia secundum quod huius item est actus imperfectus eciam motus est prima perfeccio 

eius quod est in potencia … (7v) Anima est actus primus corporis organici phisici vitam 

habentis in potencia. Nota inpossibile est substanciam esse … x … quia similitudo abstracta 

simplicior est illo a quo fit abstraccio deo autem nichil est simplicius etc.  

Na závěr kolofón „Et sic est huius finis, laudetur deus insublimis, deo sit laus dyaboloque 

fraus. Qui te finivit dormire nonque nequivit etc.“ In margine na f. 1r rozsáhlejší komentář, 

občasné interlineární glosy. Ch. H. Lohr: Medieval Latin Aristotle Commentaries, Traditio 

28, 1972, s. 353sqq.  

 

14r: De potentia 

Potencie autem sunt tres: vehetabilis, per quam corpus vivificatur, sensibilis, racionalis … 

Schéma uvádějící další členění tří hlavních kategorií. 

 

15r-121r: Albertus de Orlamunda: Philosophia pauperum (Summa naturalium), recensio A 

Philozosophia (sic) dividitur in tres partes, scilicet in loycam, ethicam et phisicam sive 

racionalem, moralem, naturalem, de quibus duabus ad presens obmissis solum intendimus de 

phisica sive naturali … (39v) Quia dictum est de corpore mobili secundum se, dicendum est 

de corpore mobili ad ubi (?) contracto et primo de ingenerabili et incorruptibili ... (48r) 

Postquam dictum est de corpore mobili ingenerabili et incorruptibili, dicendum est de corpore 

mobili generabili et corruptibili et primo de simplici, 2o de composito ... (56v) Dicto de 

corpore mobili generabili simplici, dicendum est nunc de corpore mobili generabili composito 

sive de elementatis, de quibus notandum est ... (97v) Dicud (sic, pro: sicud) dicit Damascenus, 

impossibile est substanciam esse exspertam aliqua operacione naturali ... x … est enim 



liberum arbitrium facultas racionis et voluntatis que bonum eligi gracia assistenti et malum 

gracia divina deficiente. Et sic est finis huius libelli etc. 

Na horním okraji f. 15r nezřetelný titul soudobou rukou „Incipiunt Ysagoge naturalium“ (?). 

V textu soudobé interlineární glosy, in margine poznámky jak soudobýma rukama, tak i 

mladší (16. století). Na okraji f. 55v-56r rukou 16. století autorské určení „Philosophia 

Alberti Magni viri sue etatis in philosophia et theologia excelentissimi doctissimique“. Ch. H. 

Lohr: Medieval Latin Aristotle Commentaries, Traditio 23, 1967, s. 345-348, Thorndike-

Kibre, sl. 1042, Kaeppeli, č. 112, Glorieux: Répertoire, č. 6dl, 312bz, B. Geyer: Die Albert 

dem Grossen zugeschriebene Summa naturalium, Beiträge zur Geschichte der Philosophie 

und Theologie des Mittelalters 35, 1, Münster 1938 (rukopis neuvádí, s částečnou edicí). A. 

Borgnet (ed.): Albertus Magnus, Opera omnia 5, Paris 1890, s. 445-536. 

 

122v-123r: Notae variae 

Přípisky 16. století (na f. 123r in margine). Poznámky o užitečnosti „sciencie de anime“ a 

výpisky, převážně z antických autorů (jako autoři uvedeni Aristoteles, Seneca, Socrates, 

Themistius, dále Albertus a Egidius). 

 

123r-169v: Aristoteles: De anima, translatio Guillelmi do Moerbeke 

Bonorum honorabilium noticiam opinantes magis autem alteram altera aut secundum 

certitudinem aut ab eo quod meliorum et mirabiliorum est et propter hoc utramque anime 

historiam … Videtur autem ad veritatem omnium cognicio ipsius multum proficere maxime 

autem ad naturam est … x … quare manifestum /// propter bonum /// 

Závěr nedochován. V počáteční části textu relativně četné interlineární glosy, na f. 123r 

pozdější text i marginálně. G. Lacombe: Aristoteles Latinus I, 1939, č. 27, s. 58-59, 136-137. 

Z první knihy jen počátek, rovněž závěr nedochován (a před f. 169 jeden list schází). 

 

 
SX XII F 31 
FX XIX2 
TX Rocessionale 
PX Asi z břevnoc. kláštera, 2. III. 1972 
2a in festo Purificationis B. M. V. X 70a porigit digitos consecratos ad osculandum. 

Rkp.; pap., 2. pol. XIX. st.; ff. 76, s notací; 20x17 cm; lat.; pkž. ff. 71-76 prázdné. Na 

obalovém listu modrou tužkou „Fr. Maurus“. Původem z benediktinského kláštera asi 

v Břevnově. 

Zapsán do přírůstků Knihovn Národního muzea 2. března 1972. 

II-90/72 

 
SX XII F 32 
FX 1721 
TX Hebdomas sacra 
PX ze staré zásoby 
Hebdomas Sacra. Reverendissimo ac Illustrissimo D(omi)no Rudolpho Sac(ri) Rom(ani) 

Imp(erii) Comiti De Sporck inscripta. Inter septenos ornas, Rudolphe, Planetas 

Metropolitanum Luxque decusque Chorum. Septima post senos auroraubi porrigit ortus, Te 

Chorus, ad Viti septima Sacra vocat. Quid Feriae jubeant, quid Festa solemnia dictent, Quid 

sit opus factu; chartula scripta notat. Hebdomadem Hanc sacram; Domine Illustrissime, donat 

Christophorus, solitas gnarus habere Vices. Hebdomades, menses, annosque, et lustra 

Choragus, Totrepetas septem, qvot Iubilaeus habet. a Cliente humillimo Christophoro Joanne 

Godefrido Hein. Vicario Metropolitano. 



Pap., XVII. stol. (1721 ? – datace na titulním listě přívazku), 64 + I + 100 ff (foliace původní), 

rozměry: 21 x 17 cm, bez jakékoliv vazby – volný svazek listů, některé listy uvolněny – nutno 

dát svázat, mramorovaná ořízka. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Notace 

Bez výzdoby 

Obsah: sbírka modliteb, žalmů, antifon 

1 přívazek: Praecentura juxta ritum 

Přír. č. II-1970/81 

Ze staré zásoby 

 

XII F 32 přívazek 

PRAECENTURA JUXTA RITUM 

Praecentura juxta ritum. S(acrae) Ecclesiae Metropolitanae Pragensis ad usum. Ravendissimi 

Illustrissimi ac Amplissimi Domini Domini Rudolphi Sac(ri) Rom(ani) Imp(erii) Comitis de 

Sorck ejusdem S(acrae) Metropolitanae Ecclesiae ad D(ominum) Vitum Canonici. Conscripta 

Anno Domini MDCCXXI. 

Pap., 1721 (datace na titulním listě), I + 100 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, bez 

vazby, mramorovaná ořízka. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Notace 

Bez výzdoby 

Přivázáno k rukopisu Hebdomas sacra 

Obsah: církevní zpěvy 

Přír. č. II-1970/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XII F 33 
FX 19. stol. 
TX Sborník písní 
PX ze staré zásoby 
Pap., XIX1. stol., 63 ff (foliace nová), prázdná folia: 62 – 63, rozměry: 21 x 17,5 cm, bez 

jakékoli vazby – volné složky papírů – nutno dát svázat! 

Staré signatury: na fol. 1a obdélné razítko Bibl(iotheca) casteli Bateloviensis, v levém dolním 

rohu tužkou Sychrov 217 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Papír částečně poškozen působením inkoustu, okraje stránek otrhané – hlavně v přední části 

rukopisu 

Přír. č. II-1969/81 

1699/60 

Ze staré zásoby 

 
SX XII F 34 
FX 19. st. 
TX Kuchenbuch 
PX ze staré zásoby 



Pap., XIX. stol., 22 ff (foliace nová), rozměry: 21,5 x 17,5 cm, vazba papírová (rukopis 

brožovaný), desky ze stejného měkkého papíru, jako ostatní folia, v rukopise zahnědlé skvrny 

vzniklé působením vlhka, na přední desce nápis: Koch buch... (zbytek nečitelný). 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-1968/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XII F 35 
FX 19. st. 
TX Fragmentarische Geschichte und Mysterien 
PX ze staré zásoby 
Fragmentarische Geschichte und Mysterien des Ordens der Frey-Maurer. 

Pap., XIX. stol. (na titulním listě srv. dataci Fünf Tausend Acht hundert und Siebenzehn), 218 

ff (další listy vyřezané – zřejmě byly nepopsané), rozměry: 22,5 x 19 cm, vazba lepenková. 

Staré signatury: na přídeští III 12 H 3, na předsádce LVI, Ms. 56 

Foliace původní 

Německy. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: perokresby různých zednářských nářadí a mystických znamení. 

Obsah: Vorrede, Einleitung 

Wahrscheinliche Entstehung des Ordens 

Ausdehnung des Ordens bis zu unserer Zeit 

Dermahliger Zustand des Ordens 

Was dieser Orden seyn koennte? 

Mysterien der Freymaurer (Vorrede, Einleitung) 

Alterthum der Mysterien 

Mysterien der Maurer 

Instruction 

Lage der Ritter des Grabes 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na přídeští) 

Přír. č. 1940/81 

 
SX XII F 36 
FX 1821 
TX Verschiedene Bemerkungen 
PX ze staré zásoby 
Verschiedene bemerkungen zur Erinnerung an das, was ich an verschiedenen Orten, auf 

meinem... einen Reisen zu sehen Gelegenheit hette, nebst verschiedenen Auszügen und 

einzelnen bemerkungen über Kunst oder literatur... 

Pap., 1821 (na titulním listě přípisek: Angesangen zu dresden. Monat Januar 1821. A. 

Endres), 116 ff (částečně původní paginace – chybná), volná folia – 16b, 27 – 29, 35b – 38, 

41 – 46, 50b – 56, 67b, 75 – 94, 96 – 102, 108 – 110, 112b – 116, rozměry: 21 x 17, vazba 

lepenková, rohy a hřbet vyztuženy kůží. 

Staré signatury: na přídeští III 13 H 4, Ms. 377, 261, 

Na titulním listě přípisek (jinou rukou): Antonius Endres, autor libri erat secundum mentem 

meam, AMator imaginum atque puelularum 

Autorem díla je Antonius Endres. 

Německy. 



Písmo: kurent. 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-1939/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatur na přídeští) 

 
SX XII F 37 
FX 18. st. 
TX Fons theologiens 
PX ze staré zásoby 
Fons theologicus vivus emanans. Patristica, id est Studium sive Theologia Patrum Numeris 

omnibus minime absoluta, Theologis tamen alumnis pro Eruditione sat abunde completa. 

Pap., XVIII2. stol., LIV + 1172 + VI ff (z největší části foliace původní), rozměry: 21 x 17 

cm, vazba plátěná, hřbet potažen zlaceným papírem s tlačenými ornamenty – značně 

opotřebovaný, potrhaný (původně celá vazba taková – zbytek vložen do knihy), obě přídeští a 

předsádky též se zlaceným ornamentem, zlatá ořízka. 

Papír částečně poškozen působením inkoustu – prosakování na protější stránku 

Staré signatury: na hřbetě štítek se sign. D-16, na předsádce tužkou IV C 71, na str. I D. 16., 

na str. III A. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva, nadpisy kreslenou humanistickou majuskulou 

Výzdoba: a str. VI frontispice: perokresba ozdobného rokokového rámu, v něm zobrazeno 

minerální zřídlo, hesla v pásce a v rocaille: Dulcius ex ipso Fonte bibuntur aquae, Pro Deo et 

Ecclesia. 

Obsah: seznam církevních spisovatelů od I. do XIII. století s jejich životopisem a dílem – 

dělení na kapitoly podle století, str. XXV – XLII abecední index 

Přír. č. II-2019/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XII F 38 
FX 17. st. 
TX Aedificium spirituale 
PX ze staré zásoby 
Aedificium spirituale R(everendi) P(atris) Caspari de Figuera S(ocietatis) J(esu). IHS. 

Pap., XVII. stol., 17 ff (foliace nová), rozměry: 21,5 x 17 cm, vazba lepenková, potažená 

papírem, jednoduchá, bez výzdoby, opotřebovaná, hřbet částečně poškozen, na hřbetě nápis 

R(everendus) P(ater) CASP(arus) Figuera S(ocietas) I(esu). 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: na titulním listě kolorovaná perokresba kartuše kasulového tvaru, v níž je umístěn 

titul. 

Incipit: fol. 1a: Summa vitae Reverendi Patris Caspari de Figuera Societatis JESU. Casparus 

de Figuera Natione erat Hispanus... 

Explicit: fol. 17a: ...nisi semper velis in quieta esse, et multas com(m)uniones, ...ti et multum 

gratia, perfectionis, et quietis perdere. 

Přír. č. II-1958/81 

Ze staré zásoby 

 
X 3247 
SX XII G 1 (A 6:41) 
FX XV. ll. 360. 16 x 21 cm, stará vazba s kováním. 



TX Jacobus de Voragine. Legenda aurea. 
VX Universum tempus presentis vite in quatuor distinguitur x et ibidem mirabilia 
magna facta sunt et fiunt semper usque in hodiernum diem circa eius sepulchrum. 
PX Vevázány dva perg. listy graduálu s neumami. Na zadním přídeští: urozenému 
panu Janovi z Raupova, příteli milému, neb tomu, ktož by na miestě jeho byl na 
Raupově. Z Pálffyových. 
SX – XII G 1 

TX – Passionale seu Vitae Sanctorum. 

XV. st. 

 
X 3248 
SX XII G 2 
FX XV. a XVI(I). ll. 284. 15 x 20 cm, stará vazba s kováním. 
TX Theologické příručky. 
VX I. 1'-2. Casus reservati, de quibus se plebani ... non intromittant. 
VX 12. Genetliaticium regenerationis Lutheriane per Melchiorem Pannonum ad 
mandata d. Marchionis. Ira dei mulctam manifeste precatur x turbet et precipiti 
garrulitate sua. 
VX 12'. Puovod druhého narození Lutherova (překlad). 
VX II. 13-32'. Lecta per mag. Paulum Wann. Collecta pro confessione simplicium 
ruralium et aliorum, ex quibus confessor informari potest, qualiter se habere debeat x 
omnium herbarum perfecte (nedokončeno). 
VX III. 37-112'. Liber dyalogorum s. Johannis Crisistomi ... et s. Basilii ... de dignitate 
sacerdocii. Inkunabule. 
VX IV. 116-23'. Incipiunt diffiniciones omnium rubricarum libri decretalium. Et primo, 
quid sit constitutio x cum medicina libro 6°. 
VX 123'-24. Distinccio librorum iuris civilis. 
VX 124'-26'. Mnemotechnické verše o rozdělení dekretu. 
VX 126'-29. Liber decretalium cum concordanciis decretorum ad omnem materiam 
inveniendam (131 = znovu 129). 
VXV. 132-188. Michael Lochmair de Haydeck. Výklad na dekret Gratianův. Omnis 
utriusque sexus. Illud capitulum famosum et altum x dic per omnia, ut dixi in nono 
notabili ... ubi hanc continuacionem sufficienter expedivi. Jinou rukou: Hec lecta sunt 
per M. Michahelem Lochmair de Haydeck in ieiunio ... anno (14)73. 
VX VI. 192-276. Anthoninus Florentinus. Tractatus de instructione seu directione 
simplicium confessorum. Defecerunt scrutantes scrutinio (prologus) x explicit summa 
confessionum seu interrogatorium pro simplicibus confessoribus, traditum ab 
archiepiscopo Florentino videl. fr. Anthonino O. P. 
VX 276'-9. Johannis Crisostomi sermo de penitencia. Provida mente et profundo 
cogitatu x prestante vero domino nostro ... benedicto. Amen. 
PX Na l. 1 rukou explicitu na l. 188 poznámka o dědictví po nějaké jeptišce od sv. 
Jakuba r. (14)72. 
SX – XII G 2 

TX – Lectura Michaelis Lochff de Haydeck. 

ff. 115a-171a 

PX – Allig. ad: Casus reservati. Saec. XV. fol. 3. 

SX – XII G 2 

TX – Lutheriana regeneratio. 

PX – Vide: Genetliaticium. Ms. 

PX – Allig. ad: Casus reservati.1. 

 



X 3249 
SX XII G 3 
FX 1373 ll. 142. 16 x 21 cm, stará prostá vazba. 
TX Hugo de Argentina. Compendium theologice veritatis. 
VX 1-168'. Thome de Aquino vel melius Hugonis de Argentina compendium 
theologice veritatis. Veritatis theoloyce sublimitas cum superni sit splendoris x 
quisque secundum merita recipiet sine fine. Amen. Explicit compendium theoloyce 
veritatis per manus Hermanni (Jinou rukou: a. d. 1373). K tomu rejstřík v předu, 
ukončený 1373 f. 5a post Wenceslai. O autorství M. Grabmann, Mittelalterliches 
Geistesleben 1926, 175 a d. 
VX 168'-169'. Bernardus de vita monachi cottidiana. (Arnulfus de Boeriis. Speculum 
monachorum). Si quis emendacioris vite desiderio tactus x sic se existimet quasi ipse 
et deus sit solus. Amen. 
VX 169'-180. Bernardus de confessione (meditationes). Multi multa sciunt x regnat 
per infinita sec. sec. Amen. Explicit liber et beati et karissimi Bernhardi etc. intitulatus 
de confessione. O autorství č. 3712 l. 214. 
VX 180-181'. Výpisek z nějaké příručky. Ad missam celebrandam sex considero 
attendenda x unde omni custodia deberet custodire cor suum etc. 
PX Na přídeští dva perg. listy lat. výkladu na Aristotela, vzadu přepsané poznámkou: 
iam sumus a. d. 1374. Na předsázce incipity sum theologických. Na l. 1: iste liber 
datus est pro ecclesia in Crupn(ov) per d. Mathiam, capellanum eiusdem ecclesie. 
 
X 3250 
SX XII G 4 
FX XVI. ll. 208. 16 x 20 cm, tlačená vazba se sponami. 
TX (Bartholomaeus Curius - Dvorský). Aureum centiloquium de divinissimo 
eucharistię sacramento ... centum et plus continens sermones. 
PX Na konci elenchus thematum a výčet autorových spisů (ČČM 1927, 15). Na 
přídeští monogram z Š a Ž. O knize A. Podlaha v Čas. kat. duch. 1914, 351-6. 
 
X 3251 
SX XII G 5 
FX 1384. ll. 120, 17 x 21 cm, stará prostá vazba. 
TX Theologické příručky. 
VX 1-60. Tractatus moralis de oculo magistri Petri de Experta (= Cyperia) 
Lemovicensis diocesis. Si diligenter voluerimus in lege domini meditari x ad illud 
regnum perducat, qui sine fine vivit et regnat. Amen. A. d. 1384 (in die) Vincencii. 
(Janu Peckhamovi přičítá rukopis u Truhláře II, 2798). 
VX 62-104'. Výklad velepísně. In cantica canticorum. Osculetur me osculo oris sui. Et 
primo in sensu historiaco x perfectam nercedem i. e. ducentos scil. in corpore et 
anima. Explicit feria 4a post Viti a. 1383. 
VX 105-5'. De VII mirabilibus mundi: Primum est Capitolium. Rome x centenas 
dicuntur scripta, compilata ex versibus hinc inde collectis. 
VX 105'-114'. Manipulus florum. Notandum est, quos libros originalium sanctorum ac 
doctorum quantum ad principia et fines ... hic signare curavi x finis: nec enim ulli 
fluvium dulcior gustus. 
VX 114'-115. Secte hereticorum sunt LXXII, quarum in Teutonia sunt quatuor x et hiis 
similia credunt. 
VX 115-115'. Examinacio hereticorum. Primo iubeatur iurare hereticus x ipsum vere 
incarnatum etc. 



VX 116-119'. Nota excerptum de libro trium regum (Joh. de Hildesheim) de materia 
hereticorum x sunt deleti et radicitus exstirpati. 
VX 120-120'. Věcný rejstřík ke kodexu. 
PX Na l. 1: hunc libellum pro ecclesia Crupnensi legavit d. Math(eus), olim 
capellanus eiusdem ecclesie. 
SX – XII G 5 

TX – Manipulus florum. 

ff. 104b-113b 

PX – Allig. ad: Petri Tractatus moralis de oulo. Saec. XIV., ff. 60. 

SX – XII G 5 

TX – De VII. mirabilibus mundi. 

f. 104a-104b 

PX – Allig. ad: Petri Tractatus moralis de oculo. 

saec. XIV., ff. 60 
SX – XII G 5 

TX – 1. Petri Tractatus moralis de oculo. 

XIV. st., ff. 119 

PX – Dále obsahuje: 

2.   Expositio in cantica canticorum (ff. 60a-103b) 

3.   De VII mirabilibus mundi (104a-104b) 

4. Manipulus florum (104b-113b) 

5. Sectae hereticorum (113b-114b) 

6. Excerptum de libro regum (115a-119b). 

Sectae hereticorum. fol. 113b-114b 
 
X 3252 
SX XII G 6 
FX 1823-4. ll. 130. 18 x 21 cm. seš. 
TX Theologia moralis. 
PX Seminární přednášky. Jsou-li pražské, jsou prof. Štěp. Teplotze. 
 
X 3253 
SX XII G 7 (5 E 18) 
FX XV. ll. 13. 16 x 21 cm, seš. 
TX 1-111'. J. Jesenic. Obrana kalicha pro koncil kostnický r. 1417. Auctoritates 
ewangelii, doctorum, canonum et ecclesie pro communione corporis et sanguinis d. 
n. J. Christi omnibus Christi fidelibus sub utraque specie ... ministranda. Hardt, 
Concilium Constantiense III, 805-2 7 (= do l. 9'). Mt XXVI. Cenantibus sutem illis x 
Thomas ... in hac parte debet cedere antique ecclesie primitive sanctorum, in 
quantum est eis contrarius etc. O spisku Bartoš, Do čtyř artikulů pražských 1925, 17. 
TX 11'-13'. Autority a výpisky několikerou rukou. 
 
X 3254 
SX XII G 8 
FX XVI. ll. 474. 17 x 21 cm, váz. 
TX P. Melchior. De sacerdotis institutione. 
PX Titul i konec chybí. O autorovi l. 115, kde písař končí prvou část slovy: huic 
universe casuum tractationi finem imposuit rev. pater Melchior a. 1585. Dar prof. Ed. 
Malého z Nového Bydžova 23. XI. 1892. 
 
X 3255 
SX XII G 9 



FX XV. ll. 259. 17 x 21 cm, stará vazba. 
TX Latinský nový zákon Jiřího z Plzně. 
PX Písař Martin je jmenován v explicitu evangelií na l. 92'. V předu rejstřík perikopní. 
Vevázány dva perg. listy graduálu. Na přídeští: (Novum) testamentum Georgii de 
Antiqua Plzna. Z Rokycan. 
 
X 3256 
SX XII G 10 
FX perg. XIV. ll. 168. 17 x 20 cm, stará prostá vazba. 
TX Sermones fr. Bertoldi (de Ratispona) de tempore, qui dicuntur Rusticani. 
VX Ego Bertoldus istos sermones x eternaliter possidemus. Quod mobis parare 
dignetur. Amen. 
PX Na přídeští vzadu píseň »Jeden kocovník«, kterou vydal V. Flajšhans v ČČM 
1920, 82, v předu název jak v čele. Na l. 1: liber canonicorum regul. ecclesie b. Marie 
in Rudnicz. Z Pálffyových. 
 
X 3257 
SX XII G 11 
FX XIX. ll. IV + 141. 17 x 21 cm, seš. 
TX Benedictus Jos. Pretlik. Sacrae fragmentum antiquitatis seu compendium 
historicum de ortu atque progressu ... ordinis Crucigerorum cum rubeo corde. Pars I. 
PX Na titulním listě censurní reprobatur. Dodatky v ruk. XVI C 12. O autorovi Jireček 
II, 141. 
Antiquitatis ex longis temporum aerumnis collectum. I. fol. (II) 141 
 
X 3258 
SX XII G 12 (4 F 18, 884) 
FX XVII - XVIII. II. 90. 14 x 20.5 cm vaz. pův. 
TX Ή θεια λειτουργία του έν άγιοις πατρός ήμων Ιωάννου του Χρυσοστόμου  
PX Od l. 25 drobné liturgické modlitby, hymny atd., na přídeští a l. 53' lat. rytinky. Z 
Březnických. 
PX Rkp. obsahuje též úryvky z historie, lidové lékařství. Podle prof. Poltise z 
Aristotelovy inuversity v Soluni rkp. lze klásti do 17. stol. 
SX – XII G 12 

TX –* Ή Θεια Λειτουργια. 

VX – Liturgia Sti. Hieronymi [škrtnuto, přepsáno:] sv. Jana Zlatoústého. Liturgia Sti Basilii. 

Descriptoi civ. Hierosolymarum. 

SX – XII G 12 

TX – Liturgia 

 
X 3259 
SX XII G 13 
FX 1709. ll. str. 124 + 87. 16 x 20 cm, stará jednoduchá vazba. 
TX Kanonistické příručky bývalého jezuity. 
VX I. Epitome instituti Societatis Jesu cum ordinationibus generalium provincialium 
compendiosior. Pragae ... collecta, Brunae tandem mundiore charactere concinnata 
a quodam quondam eiusdem Societatis homine 1709. 
VX II. Manuductor iuridicus iuris naturae, gentium, canonici, divini, civilis, Romani, 
recessum imperii, feudalis, ordine alphabetico, politiori literato idoneus ac utilis cum 
indice omnium vocabulorum explanatorum. 



PX Oba spisy téhož autora a písaře zároveň. 
SX – XII G 13 

TX – Manuductior juridicus juris naturae, gentium, canonici, divini, civilis etc. ... ordine 

alhabetico. 

1677, pp. 87 

PX – Add. ad: Epitome Instituti Soc. Jesu. 

 
X 3260 
SX XII G 14 
FX 1765 a. d., sloupců 1018, 16 x 20 cm, váz. 
TX (Mik. Adaukt Voigt). Výpisky bibliografické, theologické a historické. 
PX V předu na l. 1-7 rejstřík. Kniha začata 16. srp. 1765 (l. 1), byla majetkem Colleg. 
bibl. S. P. v Mikulově (l. 1), Museu darována Jos. Schürerem z Unhoště r. 1876, jak 
poznamenáno na předsázce. Na hřbetě: Bibliotheca theologica vol. I. 
SX – XII G 14 

TX – Nicolsburg coll. 

PX – Vide: Bibliotheka. Ms. 

 
X 3261 
SX XII G 15 
FX XIV2. ll. 143(-11), 17 x 20 cm, stará vazba s kováním a sponou. 
TX Vitas patrum ecclesie. 
VX 1-70. Životy mnichů. Zač. chybí. ... imprudencium pravitates x et quem oporteret 
loqui sermonem. 
VX 70-140'. De vita et virtutibus sanctorum patrum, quibus promeruerunt graciam 
dei. Primum igitur tamquam verum fundamentum nostri operis ... sumamus 
Johannem x (vita s. Eufrosine) celebrant ibi in eodem monasterio usque in 
presentem diem. 
VX 140'-1'. Sermo de monachis. Frequenter diximus x ipse intrabit in regnum 
celorum. 
VX 141'-142. Sermo b. Augustini de defunctis. Apostolica leccio, fratres karissimi x 
cui est honor et gloria in sec. sec. Amen. 
VX 142-2'. Výpisek o druzích mnichů. In omni claustro quatuor illa genera 
monachorum esse comprobantur. 
VX 142'-3. Rejstřík k obojím životům. 
PX Na desce: Vitas pa(trum) ecclesie. Na hřbetě (krumlovská) sign. E 125. 
 
 
X 3262 
SX XII G 16 
FX 1542. ll. 194. 17 x 21 cm, stará zdobená vazba. 
TX Sermones super epistolas dominicales per circulum anni. 
VX Et primo sermo dominica prima in adventu. Rom. 13: Hora est, ut de sompno 
surgamus. Hoc in presenti congregacione dicemus: proč sv. Pavel apoštol napomínal 
každého člověka x simus civitas eius, uniti concordia, charitate, pace. Finis huius 
operis f. VI. ante Marci conf. annorum 1542 in Grec Reginę. 
 
X 3263 
SX XII G 17 
FX 1498. ll. 396. 16 x 20 cm, stará vazba s kováním. 



TX Brevíř řádu německých rytířů. 
PX Konec: Finit breviarium secundum ordinem Fratrum Teutonicorum, et hoc sub a. 
d. 1498 in die s. Calixti. Dar prof. V. Sedláčka 1. XI. 1821. 
 
X 3264 
SX XII G 18 
FX perg. XIV. ll. 146, 18 x 20 cm, stará vazba s kováním a sponou. 
TX Latinský brevíř. 
PX Na l. 1-3' mladší rukou Psalterium abbreviatum b. Augustini. Benedictus et 
misericors deus x per infinita secula seculorum. Na l. 146' poznámka o hodinkách 
secundum breviarium ecclesie Pataviensis. 
Brodský, s. 150 
Psaltérium David cum deauratis initialibus. MS numbr d. a. 1449 in minima forma N. 
417a/I 
X 3265 
SX XII G 19 
FX 1743, str. 182, 16 x 21 cm, vazba novější. 
TX Le parfait Catechisme Romain ... pour l´instruction .. des enfans de qualité. De 
Paris 1743. 
PX Na předsázce tužkou rodinné poznámky Angličanky Walburge Morgan. Z 
Pálffyových. 
 
X 3266 
SX XII G 20 
FX XVII. ll. 8, 18 x 21 cm, vaz. pap. 
TX Extrait d´un écrit et sur les bons mots du petit P re André le Boulanger, Religieux 
du Convent des petits Augustins à Paris dans le temps des fameuses disputes de M. 
Arnaud avec les Jesuites. 
PX Dar vilenského prof. Iv. N. Lobojkova r. 1853. 
 
X 3267 
SX XII G 21 
FX XVI-XVII, str. 9 + 299, 16 x 21 cm, vaz. mod. 
VX I. 1-9. Dvě německá kázání. Dominica I. adventus. Ecce sponsus ... Schon der 
Brautigam kombt, gehet auss Ihm entgegen. 
VX II. 1-299. Kürtzes Handtbüchlein unndt Experiment vieler Arztneyen ... durch den 
Hochgelehrten Dn. Apollinarem ... sambt dem Experiment-Büchlein ... Tarquinii 
Ocyori ... Strassburg in Fosiae. Druckerey anno. 
PX Prázdné listy doplňovány později, kniha sama pak, zdá se, má četné exkursy jako 
na str. 259-264: Ein kürzer Bericht, wie sich der gemeine Mann in Zeiten der 
Pestilenz halten soll durch des ... Herrn Philipsen, Landgrafen zu Katzenellbogen, 
Dietz, Ziegenhain und Nidda medicos berathschlagt z r. 1563, na str. 276 až 286: 
Beschreibung der menschlichen Körpers Beschaffenheit s malbami z r. 1606. Na 
konci obsáhlý rejstřík. Dar B. Němcové 1849. 
Predikten und Recepte 
 
X 3268 
SX XII G 22 
FX XIX, str. 129, 18 x 20 cm, pap. vazba. 
TX Německý zpěvník katolický. 



PX Vzadu rejstřík. 
 
X 3269 
SX XII G 23 
FX sešitek z poč. XIX. stol. 
TX Deharb´s Catechismus. II. Theil. 
PX Na rubu listů tužkou školní poznámky. Dar kanovníka E. Šittlera 15. II. 1900. 
 
X 3270 
SX XII G 24 
FX 1754. ll. 112, 17 x 20 cm, stará vazba. 
TX Heylsame Seelenspeyss, welche die Führnehmste .. tägliche Übungen wie auch 
Beicht- und Communiongebetter nebst einigen Litaneyen und Tag-Zeithen ... in sich 
begreiffet. 1754. 
PX (České na l. 83-94.) České i německé recepty kuchyňské zaujímají ostatek. Dar 
pražského soukromníka Jana Milde 18. III. 1901. 
Na konci: „Rozliční Tirneisi“ a rozl. lékař. recepty. 
 
X 3271 
SX XII G 25 
FX XVII. ll. 229, 18 x 20 cm, i váz. souč. zdob. 
TX Latinský výklad lenního práva. 
VX Titulus primus. Unde dictum et quid sit feudum. Ethymologia est in frequenti usu x 
(Titulus 40) in nomine domini concludimus explicacionem feudorum, quam in nomine 
domini incepimus. 
PX Na předsázce: Ex lib(ris) Caroli Palmae. Dar řezbáře F. Čumpelíka z Mělníka 4. 
VI. 1914. 
 
X 3272 
SX XII G 26 
FX 1780. ll. 128. 11.5 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Marianische Herzens-Andacht. 
PX Na předsázce podpis: Anna Ringsmund verehel. Launsky von Tiefenthal. 
Vlepeno několik rytin svatých, na desce: I. K. 1780. 
 
SX XII G 27 
TX Quaestiones theologicae, zlomek 
2a Primam Sacram ho[m]i[n]es ad Beat[itu]dinem aeternam x 221a in h[oc] dubio 
manifestior e[n]i[m] illius Auth[ori]tas. 
Rkp.; pap.; ll 221, XVII2; 16x19,4 cm; kurs.; pg. Sborník bohoslovecko-juridický. 
Titulní listy scházejí. Listy mezi pojednáními (f. 115b, 116, 117, 160b, 161) prázdné. 
Podle písma a obsahu lze datovati do 2. pol. XVII. stol., jak také svědčí zmínka o 
dekrétu papeže Alexandra VII. z r. 1665 na f. 221a jako o minulém. Obalem list 
pergamenový se zbytky středověkého žaltáře. 
Koupeno 10. května 1919. 
2171-19 
 
SX XII G 28 
FX XIV. 
TX Testamentum, Vetus 



PX Konf. Langrova knihovna v Broumově, 15. IX. 1956 
 
[Testamentum Vetus] 

1a pr[ox]imum tuu[m], nec lactes quemquam x 4b confirma[n]s ferro, ne forte cadat... 

Rkp.; perg.; ff.4; XIV; 13,3 x 18,7 cm; got. frakt.; pkž. Titulky, iniciály a čísla kapitol 

provedena rumělkou a modří. Část fol.3 pravděpodobně s miniaturou vyříznuta. Zlomek knih 

Starého Zákona, obsahuje části knihy Přísloví, knihy Ezdrášovy, Nehemiášovy /II. 

Ezdrášovy/, druhé knihy Paralipomenon a knihy Moudrosti. Na okrajích místy glossy. Vazba 

moderní. Sign. Langrovy knihovny v Broumově Ms 926 – III 11 H 23. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 15. září 1956. 

5561/56 

 

XII G 28 
 

XIV1, Francie ?, perg., 4 ff. 18 x 13,5 cm, vazba moderní 

 

Skladba: II (f. 4). Nefoliováno. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 13,5 x 9 cm, 52 řádek na 

stránce. U f. 3 oříznut jeden sloupec textu. 

Písmo: gothica 1. pol. 14. století, marginální a interlineární doplňky jinou rukou 14. století. 

Výzdoba: drobné iniciály zdobené filigránem, rubrikace, živá záhlaví udávající knihu Bible. 

Vazba moderní, lepenková, předsádky mladší, papírové. Na přední předsádce verso signatura 

Langrovy knihovny (?) Ms. 926, další signatura III 11 H 23 a současná KNM XII G 28, na 

zadní předsádce recto přírůstkové číslo KNM 5561/56. Rukopis do KNM získán jako 

konfiskát z Langrovy knihovny 15. 9. 1956. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 42, s. 123 

 

1ra-4vb: Vetus Testamentum – fragmentum 

Na f. 1ra-1vb Kniha Přísloví XXIV,28-XXIX,13, na f. 2ra-2va Nehemiáš XII,25-XIII,31 (tj. do 

konce knihy), na f. 2va-2vb část apokryfní 4. knihy Ezdrášovy (kapitola VIII, verše 20-36) 

ukončená „Explicit I liber Hesdre“ a za rubrikou „Incipit secundus liber“ na f. 2vb-3v 

zlomek apokryfního textu 3. knihy Ezdrášovy poškozený oříznutím (na f. 2vb část I,1-18, na f. 

3r část VIII,22-50, na f. 3v pasáž VIII,92-IX,20), na f. 4ra-4vb Kniha Moudrosti IX,12-

XIII,16. 

 

SX XII G 29 
FX XV. 
TX Casus Summarii per omnes decretales cum sexto libro et clementinarum cum 
aliis Juribus. 
PX Dar. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola, 23. XII. 1952 
XII G 29 

Casus Summarij per omnes decretales cum sexto libro et clementinarium cum aliis Juribus. 

XV.; ff.220; na předním přídeští vlepeno církevně-právní pojednání týkající se pravomoci 

zpovědníků ve Vratislavi, na zadním kalendarium měsíce ledna,  sborník církevního práva. 

2a Liber primus. Erunt, credimus ut Decretalis x 219b Amen Ex pontificali Eccl(es)ie 
Culmen(sis) 
Rkp.; pap.; XV.; ff.220; 21 x 15 cm; kurz.; frakt.; kž. F.102b-108b, 152b-156b 
prázdné. Jako obalových listů použito dvou pergamenových dvoulistů brevíře ze 
14.stol. Na předním přídeští vlepeno církevně.právní pojednání týkající se pravomocí 
zpovědníků ve Vratislavi, na zadním kalendarium měsíce ledna. Na f.1b Petri 



Obornikij, ad quas manus veniat, rogo vm Ave ma(r)ia dicite p(ro) salute ani(me). 
Sborník církevního práva. Rukopis býval v knihovně průmyslníka dr.Otakara Kruliše-
Randy. 
Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 
23. prosince 1952. 
9712-52 
 
XII G 29 

 

Sborník církevního práva 

XV med. (část 1449), Polsko (Slezsko?), pap., 220 (recte 230) 20,5 x 14,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: v prvních sedmi složkách cca tři varianty, k nimž je nejbližší Piccard: Frucht, snad 

některá z variant I/283, 284, 287 (1441), event. I/296 (1439) nebo šířeji některý z typů 

skupiny I/282-307, datované do rozmezí let 1439-1448, v dalších šesti složkách dvě varianty 

Piccard: Ochsenkopf, jimž je snad nejblíže typ XIII/240 (1443-1445). Dále ve zbytku 

rukopisu Piccard: Kreuz, snad II/468 (1451) nebo šířeji některý z typů II/462-468 (1450-

1451). Skladba: 13. VI (f. 156) + VII (f. 170) + 5. VI (f. 220). Listy první poloviny páté a 

šesté složky číslovány uprostřed dole 1-6 (částečně poškozeno oříznutím), na konci páté 

složky vpravo dole a snad na počátku šesté složky vpravo dole kustody arabskými číslicemi 

s uvedením sexternu – všechny tyto značky jsou obvykle poškozeny oříznutím, snad tedy byly 

ve větší části rukopisu. Foliace moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 200 undecies (resp. f. 210 

je označeno znovu jako 200 a posun o deset listů pak pokračuje až do konce rukopisu). Psáno 

většinou v zrcadle 15-17 x 9-10 cm, 27-37 řádek na stránce, část na f. 215v-218r psána ve 

dvou sloupcích, 24-31 řádek v jednom, přičemž dodržována je připravená šíře sloupců, jejich 

výška je různá, na f. 218v-219v psáno 32-33 řádek na stránce bez dodržování zrcadla (resp. 

podle okrajů byl papír připraven pro jiný text). V části do f. 142 nedůsledně uváděná živá 

záhlaví označující knihy Dekretálů (s výjimkou f. 2r, kde je zapsáno Liber primus, římskou 

číslicí) a Liber Sextus. Prázdná folia: 1r (zde stopy po vyškrabaném záznamu), 19v, 102v-

108v, 152v-156v, 170, 172r, 177-182, 200 undecies v-203v, 215r, 220. Spodní okraje listů na 

počátku rukopisu poškozeny působením vlhkosti. 

Písmo: ruka A: ff. 2r-36r, ruka B: ff. 36v-131r, ruka C: ff. 131r-152, ruka D: ff. 157-171 a 

183-214, ruka E: ff. 172-176, ruka F: ff. 215-218r, ruka G: ff. 218v-219, A-F gothica 

semicursiva, G bastarda, ruce A, E, F zběžnější, ruce F a G snad poněkud mladší než zbytek 

rukopisu. Rubrikace. Původní celokožená vazba v červené teletině, bez výzdoby. Desky 

dřevěné, hraněné shora. Hřbet rovný. Šití na 3 dvojité kožené proužky + 2 kapitálkové vazy. 

Zapínání na jeden nedochovaný řemínek. V horní části hřbetu fragmenty strženého štítku. 

Kůže na potahu desek odřená. Na předním přídeští nalepena část papírového listu konce 15. 

století, na nichž jsou dvě otázky týkající se úřadu zpovědníka, první se týká problému „an 

confessores vigore huius gracie deputandi tantummodo locandi sunt et sedere debent in 

ecclesia Wratislaviensi“. Na zadním přídeští nalepen fragment listu kalendáře z rukopisu 15. 

století, obsahujícího část měsíce ledna. Kalendář obsahuje v záhlaví některé neúplně 

dochované chronologické údaje (mj. počet dní v solárním a lunárním měsíci a určení 

nešťastných dnů), v samotném kalendáři označení dnů v měsíci průběžným číslováním a 

římským kalendářem, zlaté číslo, písmena nedělní a cisioján, na počátku zapsáno několik 

církevních svátků, některé s údajem IX (lekcí). 

Jako přední i zadní předsádka použity mírně oříznuté pergamenové dvojlisty liturgického 

rukopisu 14. století, patrně breviáře – dochovány hymny k pohyblivým svátkům, na listu 

dochován vždy úplný text v rozsahu 24 řádek. Za f. 70 vložen papírový útržek (záložka) o 

rozměrech 3,5 x 1,5 cm s fragmentem pěti řádek (dochovaných v rozsahu cca 6-9 písmen) 



latinského textu psaného rukou 15.-16. století. Za f. 133 záložka o rozměrech 2 x 9 cm, na 

jedné straně rukou 15.-16. století zapsáno „Item zcu Culmensee“. Za f. 135 útržek o 

maximálních rozměrech 9,5 x 2 cm s fragmenty 11 řádek textu v rozsahu několika písmen 

psaných rukou 15.-16. století (snad jde o fragment stejného listu jako u záložky za f. 70). 

Na f. 1v dvěma rukama konce 15. nebo první poloviny 16. století vlastnický záznam „Petri 

Obornikii. Ad quas manus veniat, rogo unum Ave Maria dicite pro salute anime“ a titul 

„Casus summarii per omnes decretales cum Sexto libro et Clementinarum cum aliis iuribus 

etc.“ Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 H 8 (Brodský: Rukopisy, 

kodex neuvádí) a údaj tužkou J 3010,- (?). 

Na zadní desce štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na zadním přídeští exlibris 

Knihovny Národního musea se stejným razítkem a signaturou, současná signatura i na f. 1v, 

na f. 220v přírůstkové číslo KNM 9712/52. Podle lokálního katalogu KNM získáno jako dar 

O. Kruliše-Randy 23. 12. 1952. 

 

„Ecclesia Culmensis“, uvedená v rubrice na f. 219v, je patrně sídlem biskupství chelmského 

(Chełmża), ke stejné lokalitě se může vztahovat uvedení „Culmensee“ na záložce za f. 135 a 

také zmínky o Vratislavi v listu druhotně použitém jako pokryv předního přídeští nasvědčují 

nejspíše polské provenienci rukopisu. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 43, s. 123. 

 

2r-102r: Pseudo-Johannes Andreae: Casus summarii Decretalium 

Firmiter credimus (X I.1.1). Decretalis ista fuit concilium et fuit prima constitucio, quarum 

ordinem dare consvevit dominus Joanes 9 de accusacionibus. Sicut olym. Nec aliter sumabat 

eam dividebat eam in duas partes, nam prima pars tractat de summa trinitate et de operibus 

fidei et de fide katholica … x … Indignum est (X V.41.11). Pro spiritualibus non debet quis 

facere omagium. 

Druhá kniha začíná na f. 25r, třetí na f. 44v, čtvrtá na f. 68r, pátá na f. 76v. Srov. J. F. von 

Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts 2, s. 224-225.  

 

109r-142v: Pseudo-Johannes Andreae: Casus summarii Libri Sexti 

Incipit se Liber Sextus. (Rubrika na horním okraji listu.) Sacrosancte. Summa prohemii. 

Bonifacius octavus in libro isto, quem sextum nominandum ducit per eum electo ex iuribus ab 

eius antecessoribus et a se editis … De summa trinitate et fide katholica. Fideli (VIo I.1.1). 

Dampnantur negantes spiritum sanctum a patre et filio procedere et dicentes quod ex hiis 

tamquam duobus principiis et non tamquam ab uno procedat … (141r) De regulis iuris. 

Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institucione canonica obtineri. Confessor 

male fidei ullo tempore non prescribit … x … certum est quod quis commitit in legem qui 

verba legis complectens contra legis nititur voluntatem voluntatem (sic). 

Srov. J. F. von Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts 2, 

s. 224-225, katalogový záznam rukopisu Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 2o Cod. 206, f. 

107r-136v, kde je jako nejistý autor uveden Johannes Andreae a také katalogové záznamy 

rukopisů Univerzitní knihovny v Uppsale C 572 a 576 (i pro následující text). 

 

143r-152r: Pseudo-Johannes Andreae: Casus summarii Clementinarum 

Incipiunt casus super decreta domini Clementis pape. Iohannes episcopus servus servorum dei 

dilectis filis doctoribus et scolaribus universis Avionioni commorantibus salutem et 

apostolicam benediccionem. Quoniam nullatenus etc. Clemens episcopus servus servorum dei 

dei dilectis filiis et magistris et scolaribus Parisius commorantibus salutem et apostolicam 

benediccionem. Cumque nuper in generali concilio Vienensi et ante et post quasdam 



constituciones super certis articulis etc. De summa trinitate et fide catholica. Fidei catholice 

fundamento preter quod teste Apostolo nemo aliud ponere potest firmiter inherentes … (151v) 

De verborum significacione. Sepe contingit. Quoniam secundum Quintilianum libro VIIIo de 

oratoria institucione optimarum rerum invencio … x … tenetur partes ad sentenciam citare 

quam tenetur in scriptis ferre et secundum acta cause hoc dicit etc. 

Explicit shodný s textem v rukopisu Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 2o Cod. 206, f. 

138r-147v, kde je jako nejistý autor uveden Johannes Andreae, incipit je však odlišný. 

 

157r-169v, 195r-200r: Breviarium Decreti cum carminibus 

Nota quod sequencia deserviunt toti decreto. Primus versus deservit numero distinccionum et 

causarum. Versus. C distingvit et I cause sunt X tria cum VI. Distinccio prima. Prima docet 

leges fore divinas hominumque (?) … (161v) In hiis quinque versibus sunt XXXVI 

dicciones, quarum quelibet deservit sue cause in decretis et quelibet diccio tot habet litteras, 

quot sunt quesciones in ipsa causa cui talis diccio deservit, que quesciones in aliis versibus 

distincte summantur secundum ordinem suum ut infra patebit et sunt hii versus. Cespite 

preclaro specialiter optime florum … (162r) Secuntur nunc versus litteratim secundum 

diccionum ordinem in hiis quinque versibus contentis. Prima causa designatur 

diccionem cespite et habet septem quesciones. Costat (sic, pro: constat) id esse nephas si 

spiritualia vendis. Prima quescio est an spiritualia emere vel vendere sit peccatum, dicendum 

quod sic … x … Secunda quescio an patre consenciente raptor rapte vel econverso nubere 

possit, dicendum quod sic. Versus. Ertamen ipsa potest raptori nubere rapta. 

Na počátku prosba „Assit ad inceptum sancta Maria meum“. Na f. 169v je text přerušen 

s poznámkami „Alia patent in sequenti sexterno, hic non est diffectus“ a text pokračuje na f. 

195r. Podle katalogového záznamu je podobný soubor obsažen snad i v rukopisu Jagellonské 

knihovny v Krakově cod. 779, f. 149r-172v. Walther: Initia, č. 14571. 

 

172va-176va: Tituli Decretalium, Libri Sexti, Clementinarum 

Liber primus. De summa trinitate. De rescriptis. De consvetudinibus. … (175ra) Sequitur liber 

VItus. De summa trinitate et fide katholica. Destitucionibus (sic). De rescriptis. … (176ra) 

Clementina. De summa trinitate. De rescriptis. De eleccione et electi. … x … De verborum 

significacione. Et cetera. 

V záhlaví označení jednotlivých knih, příp. sbírek.  

 

183r-194v: Rubricae Corporis iuris civilis 

Codex. Incipiunt rubrice Infortiati. In nomine domini amen. Soluto matrimonio 

quemadmodum dos petatur. De inpensis in rebus dotalibus factis. De accione rerum 

amotarum. …  (188r) Codicis Iustiani liber primus. De novo codice faciendo. De Iustiano 

codice firmando. De erudicione Iustiani codicis et de 2a eius edicione. … (190r) Incipiunt 

tituli autenticorum. De heredibus et falcidia constitucio prima. De non eligendo 2o nubentes 

mulieris constitucio 2a. … (191r) Incipiunt rubrice Institucionum. De iusticia et iure. De iure 

naturali, gencium et civili. De iure personarum. … (192r) Incipiunt rubrice Digesti veteris. De 

iusticia et iure. De origine iuris. De senatus et legibus consultis et longa consvetudine. … x … 

De prosenetis et de censibus. De verborum significacionibus. De regulis iuris. Expliciunt 

rubrice iuris civilis. 

Na závěr kolofón „Anno etc. XLIX ipsa die ad vincula Petri“ (1. 8. [14]49). 

 

194v, 200 octies r-200 undecies r: Gratianus: Concordantia discordantium canonum, 

capitula quaestionum causarum XXII-XXIII secundae partis et initia eorum 



Causa in ordine decreti XXII. Quescio prima. Iuramentum pro federe pacis est faciendum c. 

Omne quod in federe pacis. Augustinus super epistolam ad Gal. Iuracio est prohibenda … x 

… Gwillisarius Patricius noster mandavit me ad /// 

Pro úplný text srov. A. Friedberg: Corpus iuris canonici... pars prior. Decretum magistri 

Gratiani, Lipsiae 1879, sl. 861-913. Končí počátkem 30. kapitoly 4. kvestie 30. kausy. 

 

200r-200 septies v, 171r-171v: De poenitentia et sacramentis 

Nota quod tractus de penitencia habetur in XXXIII causa et dividitur in VII distingciones. In 

prima agitur, an sola cordis contricio deleat peccatum, vel oris confessio post contricionem … 

(200v) Nota versum distinccionum de penitencia et de consecracione … Quescio prime 

distinccionis est, an sola contricio cordis deleat peccata vel confessio post contricionem. Ad 

quod dicunt quidam quod quoad deum contricio cordis contricio deleat peccata, sed non 

quoad ecclesiam nisi confiteatur. Versus: Prima docet et ante deum contricio purgat ast aput 

ecclesiam delet confessio culpam. … x … (171v) Versus. Confirmat quinta simul et ieiunia 

sanccit, officiat clerum monachos docet atque libellum concludendo docet processum spiritus 

almi. 

 

204r-214v: Gratianus: Concordantia discordantium canonum, capitula distinctionum I-XLI 

primae partis et initia eorum 

Incipit concordancia discordancium canonum. Ac primum de iure constitucionis nature 

humane distinccio prima. Divine leges nature humane moribus constant, Ysidorus in V 

Ethymologiarum C. Omnes leges aut divine sunt aut humane, idem in eodem libro 

Ethymologiarum. … (214v) Distinccio quadragesima prima. Ecce quibus oporteat sacerdotem 

ornatum esse moribus … x … Augustinus ait in libro de doctrina christiana pro moribus 

eorum cum quibus alimentis vivimus uti debemus c. primo quisquis. 

Pro úplný text srov. A. Friedberg: Corpus iuris canonici... pars prior. Decretum magistri 

Gratiani, Lipsiae 1879, sl. 1-148. 

 

215va-218rb: Tituli et partim capitula primi et partim secundi libri Decretalium 

Liber primus. De summo (sic) trinitate. Dampnamus. Canonum. … x … Ut lite movente 

nichil innovetur. 

 

218v-219v 

Item benedictio Ambrosiana olei sive olive ad omnem langworem humanum quocumque 

tempore benedici potest pro eisdem langworibus et inungi infirmos (poslední slovo 

zamazáno). In tuo nomine deus pater omnipotens amen. Christi filii tui domini nostri signo et 

virtute spiritus sancti hanc creaturam olei exorcisamus simulque sanctificamus … x … et 

sciant, quia tu es deus inseparabilis, trinitas regnans in secula seculorum, amen. Ex pontificali 

ecclesie Culmensis. 

 

 
SX XII G 30 
FX XIV1 
TX Biblia Latina 
PX Z knih. Doskočila (Sychrov 201), 3. II. 1960 
XII G 30 

Biblia Latina. 

XIV/1; ff.513; na f.1a razítko Ex Bibliotheca Instituti Theologici Reginae Hradecii a dole 

totéž připsáno s připojeným datem 1832. Na předním přídeští štítek Armanium A Series 5 a 

připsáno “Dle úsudku Dr.Jana Nep.Stárka a charakterův asi z doby Jana Lucemburského”. 



 

Biblia Latina. 

I. 1a Incipit ep[isto]la s[an]ct[i] ieronimi p[res]b[yte]ri x 468b Gracia domini ih[es]u chr[ist]i 

cum omnibus vobis. Amen. 

II. 469a – 513b hic sunt int[er]pretac[i]ones hebraico[rum] no[m]inum. 

Rkp.; perg.; XIV1; ff.513; 20 x 13,5 cm; got. min.; pův. kž. se zbytky spon. Na f.1a razítko Ex 

Bibliotheca Instituti Theologici Reginae Hradecii a dole totéž připsáno s připojeným datem 

1832. Na předním přídeští štítek Armarium A Series 5 a připsáno „Dle úsudku Dr. Jana Nep. 

Stárka a charakterův asi z doby Jana Lucemburského.“ Totéž na štítku vlepeném na zadním 

přídeští s hlavičkou „Národopisný odbor v Hradci Králové č. 47“ a údajem majitele Bisk. 

kněžský seminář. Ráz jednoduché barevné výzdoby iniciál i písmo neodporuje hořejšímu 

údaji o stáří rukopisu z první pol. 14. stol. Z knihovny dr. Doskočila v Hradci Králové uložen 

na zámku v Sychrově (sign. „Dr. Doskočil 117“). Na předním přídeští označen „Sychrov 

201“. 

Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků knihovny 

Národního musea 3. března 1960. 

1697-60 

 

XII G 30 
 

XIV1, perg. I + 513 + I ff. 20 x 13,5 cm, ilum., vazba dobová 

 

Skladba: 3-2 (f. I) + IX (f. 18) + 2. VIII (f. 50) + IV (f. 58) + 4. VIII (f. 122) + (VIII-1, f. 137) 

+ VIII (f. 153) + (VIII-1, f. 168) + 2. VIII (f. 200) + (V-1. f. 209) + VIII (f. 225) + (VIII-1, f. 

240) + VII (f. 254) + (VIII-1, f. 269) + 4. VIII (f. 333) + VI (f. 345) + VIII (f. 361) + (III-1, f. 

366) + VIII (f. 382) + (VIII-1, f. 397) + 3. VIII (f. 445) + (VIII-1, f. 460) + IV (f. 468) + 2. 

VIII (f. 500) + (VIII-3, f. 513). Za ff. 137, 165, 205, 231, 269, 366, 385, 457 chybí vždy jeden 

list, za f. 513 chybí 3 listy, místy díky těmto ztrátám došlo k narušení souvislosti textu. 

Reklamanty na konci složek. Kustod Ius uprostřed dole na konci složky (f. 18v), dále již 

nepokračují. Foliace moderní. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 13,5 x 8,5 cm, 49-50 řádek 

na stránce. Prázdná f. 366v, 468v. Živá záhlaví označující knihu Bible. Text na f. 179 

poškozen oříznutím okraje. 

Písmo: f. 1-513 gothica 1. pol. 14. století, nečetné opravy a doplňky při korektuře textu 

základní rukou, poté doplňky asi čtyřma rukama 14.-15. století a později (v 19. století) 

marginálně vpisována jména a letopočty (f. 107-110, 270, 290). Na zadní předsádce německá 

poznámka rukou 15. století. Výzdoba: ornamentální filigránové iniciály s výběhy, rubrikace. 

Vazba středověká, prkénková, potažená kůži zdobená rytým linkováním, se zbytky spon (bez 

řemínků). Na hřbetě nápis 19. století Biblia lat. a zbytek papírového štítku s písmenem D.  

Na předním přídeští na nalepeném lístku signatura 19. století Armarium Ab Series 5, tužkou 

ve 20. století dopsány další: dr. Doskočil 117, Sychrov 201 a (snad signatura) 227/3. V 19. 

století zapsána i charakteristika rukopisu „Dle úsudku Dr. Jana Nep. Stárka a dle charakterův 

asi z doby Jana Lucemburka“, která byla převzata i na předtištěný lístek Národopisného 

odboru v Hradci Králové s dopsaným číslem 47 a místem uložení – Biskupský kněžský 

seminář – přilepený na zadním přídeští. Na f. 1r zápis Ex bibliotheca Instituti theologici 

Reginae Hrad. 1852 a razítko se stejným textem a signatura KNM XII G 30, na f. 513v 

přírůstkové číslo KNM 1697/60. Do KNM získáno z knihovny dr. Doskočila (Sychrov 201) 3. 

3. 1960. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 123, č. 44. 

 



1ra-366rb: Vetus testamentum 

 
Před jednotlivými knihami až na některé výjimky (zčásti Menší proroci) zaznamenány i jejich kapitoly či obsah. 

Jednotlivé knihy v pořadí (včetně případného seznamu kapitol či obsahu): 3vb-21va: Genesis, 21va-36rb 

Exodus, 36rb-46va: Leviticus, 46va-61rb: Numeri, 61rb-75va: Deuteronomium, 75vb-85ra: Jozue, 85ra-

94vb:Soudců , 94vb-96ra: Ruth, 96vb-109vb:1. Královská, 109vb-120va: 2. Královská, 120va-133rb: 3. 

Královská, 133rb-144rb: 4. Královská, 144vb-155vb: 1. Paralipomenon, 156rb-169ra: 2. Paralipomenon, 169va-

173vb: 1. Ezdrášova, 173vb-179ra: Nehemiáš, 179ra-184va: apokryfní 3. Ezdrášova, 184vb-188va: Tobiáš, 

188vb-194ra: Judit, 194rb-198vb: Ester, 199va-209vb: Job, 210ra-232vb: Kniha žalmů, 233ra-241ra: Kniha 

Přísloví, 241rb-244ra: Ecclesiastes, 244rb-245va: Píseň písní, 245va-251ra: Kniha Moudrosti, 251rb-265va: 

Ecclesiasticus, 265vb-283ra: Izaiáš, 283ra-301rb: Jeremiáš, 301va-302vb: Pláč, 302vb-304vb: Baruch, 305ra-

321vb: Ezechiel, 322rb-329ra: Daniel (na f. 328ra poznámka „Hucusque Danielem in hebraico legimus, cetera 

que sequntur usque ad finem libri de Theodonceonis edicione translata sunt“), 329rb-331va: Ozeáš, 331vb-

332vb: Joel, 333ra-334vb: Amos, 335ra-335rb: Abdiáš, 335va-336rb Jonáš, 336rb-337va: Micheáš, 337vb-338rb 

Naum, 338vb-339va: Habakuk, 339vb-340va: Sofoniáš, 340vb-341rb: Ageus, 341va-344rb: Zachariáš, 344va-

345rb: Malachiáš, 346ra-358vb: 1. Makabejská, 359ra-366rb: 2. Makabejská.  

Prology řazeny průběžně v textu: 1ra-3vb Pentateuch (Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 

284, 285), 75va-75vb Jozue (RB, č. 311), 96ra-:96vb Královské (RB, č. 323), 144va-144vb 

Paralipomenon (RB, č. 328), 155vb-156rb 2. Paralipomenon (RB, č. 527), 169rb-169va 1. 

Ezdrášova (RB, č. 330), 184vb Tobiáš (RB, č. 332), 188va-188vb Judit (RB, č. 335), 194ra-

194rb Ester (RB, č. 341, 343), 198vb-199va Job (RB, č. 344, 357), 232vb-233ra Kniha 

Přísloví (RB, č. 457), 241rb Ecclesiastes (RB, č. 462), Kniha Moudrosti (RB, č. 468), 251ra-

251rb Ecclesiasticus (prolog, RB, č. 26), 265va-265vb Izaiáš (RB, č. 482), 283ra Jeremiáš 

(RB, č. 487), 302vb Baruch (RB, č. 491), 304vb-305ra Ezechiel (RB, č. 492), 321vb-322rb 

Daniel (RB, č. 494), 329ra-329rb Menší proroci a Ozeáš (RB, č. 500, 507), 331va-331vb Joel 

(RB, č. 511), 332vb-333ra Amos (RB, č. 515, 512, 513), 334vb-335ra Abdiáš (RB, č. 519, 

517), 335rb-335va Jonáš (RB, č. 524, 521), 336rb Micheáš (RB, č. 526), 337va-337vb Naum 

(RB, č. 528 s explicitem „... in consequentibus libri huius demonstrabitur“), 338rb-338vb 

Habakuk (RB, č. 531), 339va-339vb Sofoniáš (RB, č. 534), 340va-340vb Ageus (RB, č. 538), 

341rb-341va Zachariáš (RB, č. 539), 344rb-344va Malachiáš (RB, č. 543), 345va-346ra 

Knihy Makabejských (RB, č. 547 s incipitem „Domino excelentissimo et in cultu christiane 

religionis strenuissimo...“, 553 s incipitem „Reverendissimo et omni caritatis officio 

dignissimo Geroldo...“, 551),  

 

367ra-468ra: Novum testamentum 

 
Před jednotlivými knihami až na některé výjimky (zčásti Pavlovy a kanonické epištoly) zaznamenány i jejich 

kapitoly či obsah. Jednotlivé knihy v pořadí (včetně případného seznamu kapitol či obsahu): 367rb-380rb: 

Matouš, 380va-388vb: Marek, 389ra-403va: Lukáš, 403vb-413vb: Jan, 413vb-419ra: Římanům, 419ra-424ra: 1. 

Korintským, 424ra-427vb: 2. Korintským, 427vb-429va: Galatským, 429va-431rb: Efezským, 431rb-432va: 

Filipským, 432va-433va: 1. Tesalonickým, 433va-434rb: 2. Tesalonickým, 434rb-435va: Koloským, 435va-

436vb 1. Timoteovi, 436vb-438ra: 2. Timoteovi, 438ra-438va: Titovi, 438va-439ra Filemonovi, 439ra-443ra: 

Židům, 443rb-457ra: Skutky apoštolské, 457rb-457vb: Epištola Jakubova (neúplná), 458ra-458vb 1. Petrova 

(neúplná), 458vb-459vb 2. Petrova, 459vb-461ra: 1. Janova, 461ra: 2. Janova, 461ra-461rb: 3. Janova, 461rb-

461va: Judova, 462ra-468ra: Zjevení sv. Jana.  

Prology řazeny průběžně v textu: 367ra-367rb Matouš (RB, č. 590, 589), 380rb-380va Marek 

(RB, č. 607), 388vb-389ra Lukáš (RB, počátek č. 49, 620), 403va-403vb Jan (RB, č. 624), 

413vb Římanům (RB, č. 677), 419ra 1. Korintským (RB, č. 685), 427vb Galatským (RB, č. 

707), 429va Efezským (RB, č. 715), 431rb Filipským (RB, č. 728), 432va 1. Tesalonickým (RB, 

varianta č. 747), 433va 2. Tesalonickým (RB, č. 752), 434rb Koloským (RB, č. 736), 435va 1. 

Timoteovi (RB, č. 765), 436vb 2. Timoteovi (RB, č. 772), 438ra Titovi (RB, č. 780), 438va 

Filemonovi (RB, č. 783), 439ra Židům (RB, č. 793), 443ra-443rb Skutky apoštolské (RB, č. 

640), 457ra-457rb epištola Jakubova (RB, č. 809), 461vb-462ra Zjevení sv. Jana (RB, č. 839). 

 



469ra-513vb: Stephan Langton: Interpretationes hebraicorum nominum 

„Hic sunt interpretaciones hebraicorum nominum incipiencium per A litteram. Aat 

apprehendens vel apprehensio... x ... Throgodtor servi succincti vel requiescentes. Hic sunt 

interpretaciones incipientes per V litteram post quam sequitur B.“ 

 

Text neúplný. Srv. Stegmüller: RB, č. 7708-7709. 

 

SX XII G 31 
FX 19. stol. 
TX Der Gastfreund 
PX ze staré zásoby 
Der Gastfreund, Eine Legende von Langbein. 

Pap., XIX. stol., 11 ff, rozměry: 20,5 x 17 cm. Vazba měkká, brožovaná (černý sešit) – 

poškozená. 

Na přídeští štítek s číslem 303 

Majetnické záznamy: na fol. 11 jméno Pauline Müller (pravděpodobně opsala celou báseň do 

sešitu) 

Vložen dvoulist papíru s básní Dein Bild (dedikace an P. M. von L. F. – za předpokladu, že 

jde o německého humoristu Augusta Friedricha Ernsta Langbeina, by byl pravděpodobný 

výklad: an Pauline Müller von Langbein, Friedrich. Datováno: Gedichtet am 13. Dezember 

1835) 

Německy 

Písmo: kurent (kaligrafický) 

Úprava: báseň psána ve čtyřverších, oddělovaných vodorovnou čarou od sebe. 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-1973/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XII G 32 
FX 1712 
TX Praefatio ad Ius Canonicum 
PX ze staré zásoby 
Praefatio. Ad Ius Canonicum. Zoësij (?). 

Pap., 1712 (datace na přední desce vazby), 73 ff (foliace nová, částečná původní foliace – 

značně kusá, chybná), prázdná folia: 57 – 58, 73, rozměry: 19 x 15 cm, vazba dobová, 

lepenková, potažená pergamenem, zadní deska částečně poškozená (pořezaná), na přední 

desce zkratka L:I:C, dole datum 1712, červená ořízka. 

Vlastnické záznamy: na předsádce Josephus Cony (?) de ... (?) 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva – zběžná 

Bez výzdoby 

Obsah: jednotlivé články kanonického práva – vždy uvedeno číslo kapitoly (Titulus primus, 

apod.), pod tím název (De Summa Trinitate et Fide Catholica). 

Ze staré zásoby 

Přír. č. II-1948/81 

 
SX XII G 33 
FX 17.-18. st. 
TX Degauer Coeli Candidatus 
PX ze staré zásoby 



Degener CoeLI CanDIDatVs e CoeLo prIDeM eIeCtVs De sanCtorVM ConsILIo In orCI 

Lares ConDeMnatVs. Martinus Lutherus. Leonino carmine adumbratus Ab Authore 

incognito. 

Pap., XVII. – XVIII. stol., 17 ff, rozměry: 20,5 x 16 cm, vazba brožovaná, desky papírové, 

zdobené zlaceným rozvilinovým ornamentem, vazba (zejména zlacení) zašlá, poškozená 

vlhkostí, některá folia poškozená působením kyseliny z inkoustu – prosakování na druhou 

stranu. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Psáno v jednoduchém rámečku 

Bez výzdoby 

Obsah: veršovaná skladba namířená proti Lutherovi 

Přír. č. II-1951/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XII G 34 
FX 1674-1848 
TX Mister Buch 
PX Langrova knihovna 
Meister Buch Eines Ehrsahmen Trechsler Handwerckes, Anno 1674 

Pap., 1674 – 1848, 111 ff + 9 vložených listů (nečíslovaných), rozměry: 20,5 x 16,5 cm. 

Pergamenová vazba, původně uzavírání na 2 kožené proužky – nyní zachovány jen jejich 

kousky a 1 provázek (novější) 

Staré signatury: na přídeští III 13 H 9, Ms. 607 I., Wittenberg 

Německy 

Písmo: kurent – střídání rukou od 17. do 19. století (převaha zápisů ze 17. – 18. stol., 19. stol. 

zastoupeno málo) 

Prázdná folia: 32 – 34, 46, 48, 51 – 60, 74 – 77, 81 – 85, 87, 106, 108 – 109 

Bez výzdoby. 

Obsah: cechovní mistrovská knížka soustružníků, evidovala taxy za mistrovské zkoušky, 

počet mistrů, jména mistrů nově přijatých, učedníky, novější zápisy se zmiňují i o výučních 

listech, ve městě Wittenbergu 

Přír. č. II.1938/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XII G 35 
FX 19. st. 
TX Grausame reitung 
PX Langrova knihovna 
Grausame Zeitung, welche sich begeben in diesen 1704 Jahr, in Böhmer – Land, in einem 

Dorffe, Nahmens Themin mit eines pfarres Köchin und dessen Knechte, nebst eines Kayser-

Richters dreyen Mägden wie sie an den güldenen Sontage den Tod ausgetrieben, hernach sich 

voll Branderein gesoffen und auffs Teufels Antrieb eine Katze getaufft... Gedruckt zu 

Neuhausen. 

Pap., XIX1. stol., 4 ff, rozměry: 20,5 x 17 cm. Vazba papírová, desky měkké. 

Staré signatury: na přídeští III 11 H 2, Ms. 909 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Pravděpodobně opis tisku. 



Přír. č. 1711/80 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na přídeští) 

 
SX XII G 36 
FX 1669-1818 
TX Meisterverreichnis 
PX ze staré zásoby 
Pap., 1669 – 1818 (z těchto let zápisy), 84 ff (foliace nová), prázdná folia: 13 – 21, 84, 

rozměry: 20 x 15,5 cm, vazba lepenková, z makulatury, potažená popsaným pergamenem 

(XIV. stol?), na přední desce štítek s dobovým nápisem (XVII. stol.) Einschreub-Buechl. 

Darinen sowoll du Tenigen Maister..., mramorovaná ořízka. 

Na přední předsádce tužkou datace (chybná) 1674 – 1816 

Německy 

Písmo: kurent – zběžné pracovní zápisy, některé zápisy přeškrtány 

Bez výzdoby 

Obsah: seznam mistrů kupeckých, uváděni vždy i nově přijatí 

Přír. č. II-2013/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XII G 37 
FX 17. st. 
TX Ordnung 
PX ze staré zásoby 
In diesen 1613 Jar Ist mit vorwissen... 

Pap., XVII. stol. (1613 – 1694 – datace průběžně v celém kodexu, datace na předsádce 

chybná – podle posledního zápisu na zadním přídeští), 276 ff (foliace nová), prázdná ff: 3 – 4, 

23, 190, 192 – 195, 198, 250 – 257, 266 – 267, 269 – 274, 276, rozměry: 19,5 x 14,5 cm, 

vazba lepenková – z makulatury, potažená popsaným pergamenem – starý rukopis (XIV. 

stol.?), mramorovaná ořízka 

Na předsádce tužkou Schierfleitg (?), 1613 – 1659 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: cechovní či tržní kniha, řád 

Přír. č. II-2011/81 

Ze staré zásoby 

 
X 3273 
SX XIII A 1 
FX perg. XIV. ll. 120, 32 x 48 cm, stará vazba s kováním. 
TX B. Gregorii registrum. 
VX 119-119'. Výpisek o snech. Apparicionum sompnialium alia visio, alia oraculum x 
ut tamen hoc aliquis, secundum quod frequencius evenit, exponat. 
VX 119'-120. List arabského panovníka křesťanským králům ve Španělích o jeho 
úspěších válečných. Ex me Almiramomelino ... omnibus regibus qui sunt in Hyspania 
x scriptum aput Yspan(iam) mediante mense octobris. 
VX 120-120'. List B. královny leonské a galické, B., choti francouzského dauphina I., 
o válce se Saraceny. Dilecte et diligende sorori sue B. x viriliter militavit in conflictu. 
Valete (Velkými písmeny: Acta sunt hec a. d. 1212 ...) 
PX Na desce pod sklíčkem název, jak v čele, a st. sign. D VI, E 12. Z Březnických. 



 
XIII A 1 

Čechy, XIV2, perg., I + 120 ff. 48 x 31 cm, vazba soudobá 

 

Skladba: I (výlep přídeští, f. I) + III (f. 6) + 2. V (f. 26) + (V-1, f. 35) + 8. V (f. 115) + (III-1, 

f. 120) + (I-1, výlep zadního přídeští). Střední část první složky (per analogiam dva vnitřní 

dvojlisty) chybí. Za f. 26 jeden list vyříznut, dochován z něj jen drobný fragment o maximální 

šířce 10,5 cm. Dva listy, nejspíše prázdné, vyříznuty za f. 120. V části složek dochováno ve 

vnějších spodních rozích značení první poloviny jejich listů římskými číslicemi I-V. Na 

koncích složek reklamanty. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 31 x 20 cm, 51 řádek na 

stránce. Okraje zrcadla, sloupců a linkování připraveny inkoustem. V záhlaví inkoustem 

připraven řádek, záhlaví však nebylo doplněno. Foliace 19. století perem v dolních vnějších 

rozích listů. Za f. 26 zbytek vyříznutého folia nezapočteného do foliace. Horní okraj listů 

poškozen vlhkostí, listy na začátku a konci rukopisu mírně poškozeny korozí kovových částí 

vazby. 

Písmo: ruka A: ff. 1ra-120vb, gothica libraria, zběžněji byly in margine zapsány korektury, 

které byly pečlivějším písmem (gothica libraria) zaneseny do textu (jejich rozsah až 11 řádek) 

a původní text korektur byl poté vyškrabán. Výzdoba: na začátcích jednotlivých listů písařské 

iniciálky o výšce dvou až tří řádek textu červené a modré, některé zdobeny černým písařským 

ornamentem, rubrikace, červené protrhávání majuskul. Vazba: dřevěné desky potažené kůží, 

bez výzdoby. Na přední desce po pěti kruhových mosazných, na zadní desce nejspíše 

železných puklách, které mají i větší průměr. Zapínání původně asi dvěma nedochovanými 

řemínky s dírkovými sponami na trny v přední desce, v mladší fázi dvěma řemínky s 

háčkovými sponami, z nichž je dochováno pouze kování horního s rostlinným ornamentem. 

Šití na sedm vazů plus dva kapitálkové, kapitálky překryty nezaloženou kůží. V rukopisu 

jedna záložka tvořená úzkým pergamenovým proužkem, připevněná k hornímu kapitálku, 

druhá podobná utržená do rukopisu jen volně vložena. 

Na přední desce na pergamenových štítcích roudnická sign. 2. vrstvy „D VI“, roudnická sign. 

3. vrstvy „E XII“ a titul krytý sklíčkem přichyceným nýty, kvůli ztmavnutí sklíčka nečitelný, 

odhadnout se dá slovo „Registrum“. Přímo na potahu přední desky dva nezřetelné nápisy, na 

začátcích obou bylo snad zapsáno „Liber“. Na předním přídeští rukou 14.-15. století titul 

„Registrum beati Gregorii“, dále část výlepu stržena, zničený záznam končil snad „nsis“. Na 

f. Ir roudnická signatura 1. vrstvy „B VI“. V horní části hřbetu poškozený papírový štítek s 

novověkým titulem „Registrum Gregorii“ a signaturou „No. III“. Ve spodní části hřbetu 

částečně na zabíleném štítku, částečně přímo na zabíleném hřbetě signatura březnické 

knihovny „A I 12“. Na f. Ir rukopisný záznam „Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis“, na f. 1r 

heraldické razítko s opisem „hr. z Kolowrat Krakowského“. 

Na hřbetě štítky se staršími muzejními signaturami 23 A 1 (žlutý, nalepen také na předním 

přídeští) a 187, přes druhý z nich je přelepen štítek s částí současné signatury (1). Na předním 

přídeští exlibris Národního muzea, kam rukopis daroval Josef Maria hrabě Kolowrat-

Krakowský. 

 

Textově je tento rukopis až na nedochované části nejspíše totožný s kodexem 

Universitätsbibliothek Leipzig Ms. 338, včetně shodným způsobem nedokončeného 

posledního Řehořova listu a následných dodatků, které jsou v lipském rukopisu, pocházejícím 

ze 13. století z kláštera Altzella, podle jeho popisu psány jinýma rukama (R. Helssig: Die 

lateinischen und deutschen Handschriften der Universitätsbibliothek Leipzig. Band 1. Die 

theologischen Handschriften. Teil 1 (Ms 1–500). Unveränderter Nachdruck der Auflage von 

1926. Wiesbaden 1995, s. 493–494). 

 



Literatura: Bartoš II, č. 3273, s. 248; Svobodová, č. 7, s. 44; s. 57. 

 

1ra-119ra: Gregorius papa I.: Epistolae 

Nosquam (sic, pro: postquam) gloriosissimo filio nostro Maurencio hoc apud vos solum 

potest sufficere, quod cum nostrum esse proprium nescitis, qualiter ei a vobis sit 

concurrendum, scribere non debemus ... (119ra) Et antequam fraternitatis tue scripta 

susciperem, bonum te dei famulum esse nunciante ... x ... fraternitas tua ad amorem suum 

flamma caritatis /// 

Pro soubor se užívá označení Registrum epistolarum. Jednotlivé listy jsou číslovány v jedné 

souvislé řadě (nejsou členěny na knihy) a také jejich řazení je odlišné, kromě číslování v 

rubrikách u některých i jiné olůvkem. Poslední list je označen číslem 557, dále zapsán ještě 

počátek dalšího, neoznačeného a nedokončeného. Kromě toho počátek nedochován, první 

dochovaný Řehořův list byl označen pořadovým číslem 42, kromě toho chybí čtyři folia (s listy 

č. 53-80, resp. částmi hraničních dvou) za f. 3 a jedno folio za f. 26 (s listy č. 201-207) 

vyříznuto.  

D. Norberg (ed.): Gregorius I. papa. Registrum epistolarum (Corpus christianorum, series 

latina 140–140A), Turnhout 1982, starší edice P. Ewald, L. M. Hartmann, Monumenta 

Germaniae Historica, Epistolae 1–2, Berlin 1891–1899; PL 77, col. 441sqq., CPL, č. 1714. 

Řazení listů podle edice v MGH (děleno na knihy a v jejich rámci číslováno):  

1ra-29va: kniha 9: 1ra-2rb: č. 131-137, 2rb-3vb: č. 143-147 (list 147 neúplný, končí Si vero 

cum carne non ///), 4ra: č. 99-100 (list 99 neúplný, začíná /// reperiri et a venerandis 

canonibus nullatenus respuatur, text č. 100 oproti edici poněkud odlišný), 4ra-4rb: č. 187, 

4rb-4va: č. 167, 4va-4vb: č. 188-191, 4vb-6va: č. 1-10, 6va-7vb: č. 12-22, 7vb-8ra: č. 25, 

8ra-10ra: č. 28-43, 10ra-11ra: č. 45-51, 11ra-12rb: č. 192-196 (list 195 kratší než v edici, list 

196 naopak delší), 12rb-13va: č. 198-203, 13va-18vb: č. 209-222, 19ra-19vb: č. 225-227, 

19vb-21ra: č. 228 (text poněkud odlišný), 21ra-21rb: č. 230, 21rb-21va: č. 176, 21va-22ra: č. 

233-234, 22ra-22vb: č. 236-240, 22vb-23ra: č. 52, 23ra-23vb: č. 54-59, 23vb-26rb: č. 61-78, 

26rb-26vb: č. 83-85, 26vb: č. 88 a rubrika 89, poté je jeden list vyříznut, 27ra-27va: č. 95-

100 (list 95 neúplný, dochován závěr od ///tram decet studiose cogitare, quia nos de sapiencia 

vestra), 27va: č. 102, 27vb-28ra: č. 105-107, 28ra-28rb: č. 113, 28rb-29va: č. 147 (text 

poněkud odlišný a kratší než v edici). 

29va-39rb: kniha 5: 29va-30ra: č. 6, 30ra: č. 8, 30ra-30rb: č. 24, 30rb-31ra: č. 29-32, 31ra-

36rb: č. 38-44, 36rb-36va: č. 49-50, 36va-38rb: č. 58- 60, 38rb-39rb: č. 62-63. 

39rb-40va: kniha 11: 39rb-39va: č. 39, 39va-40ra: č. 1-2, 40ra-40va: č. 9, 40va: č. 43. 

40va-43vb: kniha 2: 40va-40vb: č. 6, 40vb-41ra: č. 9-10, 41ra-41rb: č. 31, 41rb: č. 30, 41va: 

č. 32, 41va-41vb: č. 29, 41vb-43vb: č. 33-38. 

43vb-53va: kniha 8, č. 1-35. 

53va-68rb: kniha 9: 53va-53vb: č. 1, 53vb-54rb: č. 11-12, 54rb: č. 18, 54rb-55va: č. 23-27, 

55va-55vb: č. 41-42, 55vb-56rb: č. 44-45, 56rb: č. 49, 56rb-56vb: č. 51-53, 56vb-57ra: č. 58, 

57ra: č. 60, 57ra-57va: č. 79-81, 57va-57vb: č. 86-87,  57vb-58ra: č. 93, 58ra-58vb: č. 101-

104, 58vb-59va: č. 107-110, 59va-59vb: č. 112, 59vb-60ra: č. 129, 60ra-60va: č. 134-135 

(text č. 134 zkrácený), 60va-61vb: č. 137-142 (text 142 kratší než v edici), 61vb-62ra: č. 148-

149, 62ra-64ra: č. 152-156, 64ra-64rb: č. 164, 64rb-64va: č. 166-167, 64va-64vb: č. 173, 

64vb-65rb: č. 175-178 (texty č. 175 i 176 kratší než v edici), 65rb: č. 180 (text oproti edici 

zkrácený), 65rb: č. 183, 65rb-65va: č. 186, 65va-65vb: č. 195 (úryvek), 65vb-66ra: č. 197, 

66ra-67ra: č. 204-208, 67ra-67vb: č. 223-224, 67vb: č. 232, 68ra-68rb: č. 235. 

68rb-74rb: kniha 10, č. 1-21. 

74rb-89ra: kniha 11: 74rb-75vb: č. 3-8, 75vb-76rb: č. 11-14, 76rb-83va: č. 16-34, 83va-

84ra: č. 38, 84ra-84rb: č. 35, 84rb-84vb: č. 37, 84vb-85va: č. 40-42, 85va-86vb: č. 44-50, 

86vb-88va: č. 52-56, 88va-89ra: č. 57-59. 



89ra-92vb: kniha 12: 89ra-92rb: č. 1-11, 92rb-92vb: č. 13-16. 

92vb-93va: kniha 3, č. 66-67. 

93va-101ra: kniha 13: 93va-94vb: č. 2-5 (č. 2 kratší než v edici), 94vb-96ra: č. 7-10, 96ra-

96va: č. 14-16 (text č. 16 silně zkrácený), 96va-96vb: č. 19, 96vb-97vb: č. 22-28, 97vb-98rb: 

č. 30-33, 98rb-101ra: č. 35-45, 101ra: č. 48. 

101ra-104rb: kniha 14: 101ra-101rb: č. 1, 101rb-104rb: č. 3-13. 

104rb-114ra: kniha 1: 104rb-105rb: č. 5-7, 105rb-108rb: č. 24, 108rb-109rb: č. 25-31 (č. 30 

kratší než v edici), 109rb-109vb: č. 33, 109vb-110ra: č. 35-36, 110ra-110va: č. 41, 110va-

110vb: č. 44, 110vb-111rb: č. 56-60, 111rb-111va: č. 43, 111va-112rb: č. 45-49, 112rb-

112vb: č. 51-53, 112vb-114ra: č. 75-82. 

114ra-118rb: kniha 2: 114ra-114va: č. 3-5, 114va: č. 8, 114va-115ra: č. 11-14, 115ra-115va: 

č. 16-18, 115va-115vb: č. 20, 115vb-116ra: č. 23, 116ra-116rb: č. 27, 116rb-116vb: č. 46-47, 

116vb-117vb: č. 50, 117vb-118rb: č. 52. 

118rb-119ra: kniha 3: 118rb-118vb: č. 28-29, 118vb-119ra: č. 44, 119ra: č. 47 (text neúplný, 

viz explicit). 

Před některými Řehořovými listy stručné obsahy nebo úvody: na f. 2vb (před listem 147 9. 

knihy), na ff. 10vb-18va (před listy 51-221 9. knihy, pro konkrétní zapsané listy viz rozpis 

výše), f. 33vb (list 42 5. knihy). Některé části jsou omylem zapsány vícekrát, což je v některých 

případech uvedeno i v rubrikách (např. na f. 65rb, 65va) a tyto části nejsou ani započítány do 

číselné řady. 

Část v edici neidentifikovaná: 41rb-41va: „Gregorius Veloci“ (?) „magistro CCL. Vestre 

significamus glorie, quia milites parati erant illuc venire, sed quoniam inimicos congregatos 

... x ... predicti viri cum eis sine impedimento debeant ambulare“. 

 

119rb-119vb: [De somnis] 

Apparicionum sompnalium alia visio, alia oraculum, alia insompnium, alia fantasma. 

Fantasma est, quando homo est inter adultam quietem et vigilias, scilicet dum nec vigilat, nec 

dormit ... x ... at tamen hoc aliquis secundum quod frequencius evenit, exponat. 

 

119vb-120ra: [Epistola Almiramomelini (= Amir Amuminin Muhamed) regi Aragoniae] 

Ex me Almiramomelino, filio Almiramomelii, filio Almiramomelini. Omnibus regibus qui 

sunt in Hyspania et specialiter regi Arrogonum comiti Bartholonensi. Nos agimus gracias deo 

super hiis beneficiis ... x ... et tunc trademus pontificem eius contumeliis et miseriis pessimis 

et erumpnis. Scriptum apud Yspaniam mediante mense Octobris. 

 

120ra-120vb: [Epistola Berengariae, uxoris Alphonsi IX. regis Legionensis, sorori suae 

Blancae de praelio circa Toletum (Las Navas de Tolosa) in anno 1212] 

Dilecte et diligende sorori sue B. domni L. domini regis Francorum primogeniti uxori B. dei 

gracia regina Legionensis et Galacie cum fraterna dileccione quam sibi salutem et felices ad 

vota succensus. Nota vobis facio noua et iocunda ... x ... Theobaldus tamen de Blasor non est 

reversus, sed fideliter servivit patri nostro, viriliter militavit in conflictu. Valete. Acta sunt hec 

anno domini millesimo ducentesimo duodecimo indictione quinta decima, epacte VII, 

concurrentes XV. 

Na zadním přídeští přibližně soudobou rukou výpisek připisovaný obvykle sv. Augustinovi 

„Hac animadversione percuttitur peccator ut moriens obliviscatur sui qui dum viveret, oblitus 

fuit dei“ (srov. Pseudo-Augustinus: Sermo app. 220, PL 39, col. 2153). 

 
X 3274 
SX XIII A 2 (23 A 8) 
FX 1512. ll. 384. 32 x 48.5 cm, 5. červ. l. n. č. i. ch. i m. s inic. vaz. pův. s kov. 



TX Latinský graduál husitský kolínského písaře Martina Bakaláře z Vyskytné z r. 
1512. 
PX O Husovi na l. 201 a 301'. Na předsázce: Manu Martini Baccalarii de Vyskytna a. 
1512. O něm srv. ruk. II F 3 l. 408 a práci M. Opatrného v programu gymn. 
kolínského 1889. Kancionálu hojně užil D. Orel, Kancionál Franusův. 1924. Z 
kolínských jako ruk. XII A 21. 
PX Fol. 201 rkp. z velké části vytržena 4/5 59. 
Brodský, s. 151 
 
X 3275 
SX XIII A 3 
FX perg. 1349 ll. 258, 31 x 47 cm, s init. (196), stará vazba s kováním. 
TX Thomas de Aquino super Mattheum et Marcum. 
VX 1-195'. Výklad na evangelium Matoušovo. (Začátek vytržen) accepta materia 
disputandi x deus benedictus in secula. Amen. Explîcit volumen prime partis super 
Mattheum scripte per manus Nycolai Ffrisperson sic dicti Pragensis. 
VX 196-258. Na evangelium Markovo. Reverendo .... Anibaldo .... cardinali fr. 
Thomas de Aquino x et sermonum et operum gloria. Amen. Explicit volumen super 
Mattheum et Marcum, finitum per manus Nycolai Frisperson a. d. 1349 in vig. 
conceptionis b. Marie Virginis. 
PX Na desce pod sklíčkem název, jak v čele, a st. sign. E XIII, na zad. přídeští: liber 
monasterii Rudnicensis. Z Březnických. 
Brodský, s. 152 
 
XIII A 3 

Čechy, 1349, perg., 258 ff. 48 x 30 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Skladba: (V-8, výlep přídeští, f. 1) + 8. V (f. 81) + IV (f. 89) + 17. V  (f. 258, výlep zadního 

přídeští). Z první složky nejsou dochovány čtyři vnitřní dvojlisty. Na koncích složek 

reklamanty. Na spodních okrajích první poloviny listů některých složek dochováno jejich 

značení římskými číslicemi I-V. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 33 x 21 cm, 51 řádek na 

stránce. Okraje zrcadla a sloupců a linkování připraveny inkoustem. Źivá záhlaví označující 

biblickou knihu a její kapitolu. Prázdná folia: 258v. Na prvních jedenácti listech rukopisu 

rudkou soudobá foliace 9-20, podle ní schází na začátku osm listů. Moderní foliace ve 

vnějších spodních rozích listů. Přední přídeští a f. 1 poškozeno vlhkostí. Horní okraj f. 215v a 

216r zašpiněn. F. 253 na vnějším okraji roztrženo. V závěru rukopisu listy poškozeny korozí 

kovových součástí vazby. 

Písmo: ruka A: ff. 1ra-258rb: gothica libraria (Mikuláš Frisperson). U textu marginálně 

zběžně předepsány korektury, které pak provedla základní a asi ještě i jiná ruka, gothica 

libraria. Na obou přídeštích obsahové poznámky a evangelijní perikopy (k řadě z nich 

doplněny odkazy sestávající z čísla a písmene a-d, označujícího nejspíše sloupec textu  kodex 

sám foliaci obsahuje jen v malé části, avšak odkazy při započítání nedochovaných listů na 

začátku rukopisu poměrně odpovídají), gothica cursiva. Výzdoba: 196ra: ornamentální 

iniciála R o výšce 12 řádek textu zdobená rostlinným ornamentem. Písařské iniciály o výšce 

jedné až tří řádek textu červené a modré, výjimečně dvojbarevné, zdobené písařským 

filigránem, rubrikace, červené protrhávání majuskul a podtrhávání částí textu. Vazba: dřevěné 

desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. Po obvodu desek rámec tvořený 

dvojicí linek, střední pole členěno ondřejským křížem tvořeným dvěma dvojicemi linek. Na 

obou deskách středová kování zhruba kruhová, se čtyřmi výběžky po stranách, rohová tvořena 

třemi různými typy, z nichž dva jsou si velmi podobné. Všechny mají přibližně kosodélnikový 



tvar se třemi výběžky do plochy desky. Dvě blízká mají střední výběžek ve tvaru trojlistu 

vycházejícího z oválné základny, u dvou na zadní desce tvoří střední výběžek lilie. Dva 

výběžky po stranách vždy ve tvaru trojlístku s lístky spíše jen naznačenými naseknutím. 

Všechna kování doplněna šesti- až sedmibokými puklami. Na přední desce jedno rohové 

kování chybí. Zapínání dvěma nedochovanými řemínky, nejspíše s dírkovými sponami, na 

trny v přední desce (dochován spodní). Jednotlivá pole hřbetu zdobena dvojicemi 

diagonálních slepotiskových linek. Šití na sedm dvojitých vazů plus dva kapitálkové. 

Na přední desce na pergamenovém štítku roudnická sign. 2. vrstvy E XIII, štítek s titulem 

Thomas de Aquino super Matheum et Marcum, přichycený nýty s částmi krycího sklíčka 

(části titulu odhadnuty, kvůli ztmavnutí sklíčka nejasné), dále zde otisk nedochovaného štítku. 

Na zadním přídeští vlastnický záznam Liber monasterii Rudnicensis. Na hřbetě pergamenový 

štítek s novověkým titulem S. Thomae de Aquino super Matthaeum a ve spodní části hřbetu 

na zabíleném štítku část signatury březnické knihovny A 2. Na f. 1r erbovní razítko s opisem 

hr. z Kolowrat Krakowského a rukopisný záznam Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis. 

Rukopis do NM daroval Josef Maria hrabě Kolowrat-Krakowský. Na hřbetě štítky se staršími 

muzejními signaturami 23 A 7 (žlutý, stejná signatura zapsána červenou tužkou i na předním 

přídeští) a 193. Dále zde štítek s částí signatury současné (3). Na předním přídeští exlibris 

Národního muzea se současnou signaturou.  

Za f. 172 vložen papírový útržek o rozměrech cca 3,5 x 8 cm, kde se mezi fragmenty 

nejasných textů (u jednoho jde snad o mnemotechnické verše) objevuje i jméno dominus 

Jo[hannes] Schoff. Texty na útržku psány asi dvěma rukama, obě gothica cursiva, a jsou 

orientovány ve dvou různých směrech. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3275, s. 249; Brodský, č. 130, s. 152; Svobodová, č. 10, s. 45; s. 39, 

57. 

 

1ra-195va: Thomas de Aquino: Catena aurea in Matthaeum 

/// accepta materia disputandi blasphemare contra dei matrem incepit, cuius prima proposicio 

fuit ... x ... et ipse deorsum confortat ad pacienciam, qui sursum invitat ad gloriam etc., cuius 

glorie participes nos faciat ipse Christus rex glorie, qui est deus benedictus in secula, amen, 

amen, amen.  

Text dochován od cap. 1, lectio 9. Dále na konci Amen promere duo sunt adverbia vere. Amen 

pro fiat tibi verbum defficiens sit. Amen pro Christo indeclinabile credo. Explicit volumen 

prime partis super Matheum scripte per manus Nycolai Frisperson sic dicti Pragensis. Hic 

autem incipitur secunda pars super Marcum. RB, č. 8044, Glorieux, Répertoire, č. 14ae, edice 

A. Guarenti (ed.): S. Thomae Aquinatis Catena aurea in quatuor Evangelia, t. 1: Expositio in 

Matthaeum (2a ed.: Marietti, Taurini-Romae, 1953) s. 1-425, R. Busa (ed.): Sancti Thomae 

Aquinatis opera omnia 5, Stuttgart, Bad Cannstatt 1980, s. 128-246, online na 

www.corpusthomisticum.org. 
 

196ra-258rb: Thomas de Aquino: Catena aurea in Marcum 

Incipitur autem hic secunda pars super Marcum et sequitur. Reverendo in Christo patri 

domino Ambaldo, basilice XII apostolorum venerabili presbytero cardinali frater Thomas de 

Aquino ordinis fratrum predicatorum se totum. Rerum opifex deus solo sue bonitatis intuitu 

cuncta in esse producens ... (196rb) Glosa. Vocacionem gencium et causam salutis earum 

Ysaia propheta manifesto prenunciat oraculo dicens: Deus meus factus est fortitudo mea (Is 

IL,5-6) ... (196vb) Capitulum primum. Inicium evangelii Ihesu Christi filii dei (Mc I,1). 

Jeronimus in prologo. Marcus evangelista sacerdocium in Israel agens, secundum carnem 

levita, ad dominum conversus evangelium in Ytalia scripsit ... x ... ut tandem simus perfecti te 

cooperante in omnibus verbis et operibus, quia te decet et sermonum et operum gloria, amen. 



Na konci potom Explicit volumen super Matheum et Marcum finitum per manus Nycolai 

Frisperson anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono in vigilia concepcionis 

beate Marie virginis [7. 12. 1349]. Pak text, jehož tři části začínají amen, shodný jako na f. 

195va na konci předchozího výkladu a dále Domine Ihesu, adoro te in cruce pendentem et 

spineam coronam in capite portantem, da michi ut crucis tue amara mors sit remedium 

anime mee, amen. RB, č. 8045, Glorieux, Répertoire, č. 14ak, edice A. Guarenti (ed.): S. 

Thomae Aquinatis Catena aurea in quatuor Evangelia, t. 1: Expositio in Matthaeum (2a ed.: 

Marietti, Taurini-Romae, 1953) s. 427-566, R. Busa (ed.): Sancti Thomae Aquinatis opera 

omnia 5, Stuttgart, Bad Cannstatt 1980, s. 246-281, online na www.corpusthomisticum.org. 

 
X 3276 
SX XIII A 4 
FX perg. XIV. II. 208, 30 x 48 cm, s inic. stará vazba s kováním. 
TX Omelie sanctorum doctorum a festo s. Trinitatis usque ad octavam Epiphanie. 
VX I. O vita, qui tantos decepisti x deus per infinita sec. sec. Amen. K tomu na l. 206 
dole: Abhinc usque Penthecosten omelias et super epistolas quere in quodam libello 
vetlensi in papiro, qui sic incipit: Inicium s. ewangelii J. Christi ... 
VX II. 206-208 Augustinova dvě kázání a několik výpisků patristických. 
PX Dvořák 48. Na desce název, jak v čele, a st. sign. C VI a C XVI, na předním 
přídeští obsah a st. sign. D X, na zadním: iste omeliarius est monasterii canonicorum 
b. Marie Virginis. Z Březnických. 
Brodský, s. 153 
 
XIII A 4 

Čechy, XIV med., perg., 208 ff. 49 × 29,5 cm, ilum., vazba dobová 

 

Skladba: II (fol. 4) + 16. V (fol. 164) + (II-1, fol. 167) + 3. V (fol. 197) + IV (fol. 205) + II 

(fol. 208, výlep zadního přídeští). Jeden list chybí nejspíše za fol. 167. Na koncích složek 

uprostřed dole ve dvou řadách kustody římskými číslicemi: první od konce 2. složky na fol. 

14 do fol. 164, druhá od konce 19. složky do fol. 205. První polovina listů jednotlivých 

kvaternů (ne menších složek) značena římskými číslicemi I-V. Psáno ve dvou sloupcích v 

zrcadle cca 33 x 20 cm, na stránce 54 řádek (na ff. 206-208 51 řádek). Okraje sloupců a 

linkování připraveny perem. Prázdná folia: 167v. Soudobá foliace 1–197 (po fol. 39 číslování 

znovu od 30, poté fol. 65 a 173 dvakrát, fol. 188 chybí), převážně červeně, na spodních 

okrajích listů, moderní foliace tužkou v dolních vnějších rozích listů. Ve vnějším spodním 

rohu prvních 31 listů soudobé značení A1-A30 a B1. Občasné mírné otření nebo opadání 

inkoustu. 

Písmo: ruka A: ff. 1rb–4ra, ruka B: ff. 4ra–4vb, ruka C: ff. 5ra–166vb, 168ra–205vb, ruka D: 

ff. 166vb–167rb, vše gothica libraria, ruka E: ff. 206ra–208vb, gothica semicursiva. Dále 

dvěma rukama obsahy na začátku rukopisu: ruka F: přední přídeští, bastarda, ruka G: přední 

přídeští–1ra, gothica cursiva. Výzdoba: na fol. 168ra ornamentální iniciála P, na začátcích 

jednotlivých kázání červeno-modré iniciály o výšce nejčastěji pěti nebo šesti řádek textu 

zdobené filigránem, menší iniciály červené nebo modré, rubrikace, červené protrhávání 

majuskul, někde i krátkých úseků textu. Vazba: dřevěné desky potažené kůží, bez výzdoby. 

Na obou deskách po pěti kruhových puklách, pouze na zadní desce středová ve tvaru bábovky 

(a jedna rohová chybí). Většinou přibližně trojúhelníková kování rohů desek, na zadní desce 

dvě zhruba čtvercová, členěná drobnými vyseknutými částmi. Zapínání dvěma koženými 

řemínky (zachován spodní), asi s dírkovými sponami (chybějí), na trny v přední desce.  

Starší signatury a vlastnické záznamy: přední deska: roudnická signatura 2. vrstvy C VI, 

roudnická signatura 3. vrstvy C XVI, štítek s černě psaným, červeně podtrženým titulem 



„Omelie sanctorum doctorum a festo sancte trinitatis usque ad octavam Epiphanie hic 

continentur“. Přední přídeští: červeně roudnická signatura 1. vrstvy D X, obsah rukopisu, 

rozdělený do dvou velkých částí s kázáními připsanými sv. Augustinovi, resp. Janu 

Zlatoústému, mezi nimi uvedeno kázání biskupa Severiána, list Fulgencia Donátovi „de fide 

sancte trinitatis“ a několik kázání Lva I. Přední přídeští, 1ra: mladší rukou seznam 

závažnějších kázání („Secundum intencionem istum librum perlegentis pociores et utiliores 

sermones subnotantur“), kromě toho na předním i zadním přídeští zběžněji poznamenána 

(perikopou, autorem nebo tématem) ještě některá další kázání s odkazy na ně. Zadní přídeští: 

„Iste omeliarius est Rudnicensis canonicorum beate Marie virginis“. Klášterní provenienci 

potvrzuje zápis tamtéž „Dominus prior est bonus homo“. Z potahu předního přídeští část 

vyříznuta. Spodní okraj fol. 1 odříznut, snad záměrně vyříznuta i část spodního okraje fol. 

161.  

V horní části hřbetu poškozený štítek s novověkým titulem "Homiliae ...". Ve spodní části 

hřbetu červeno-černě zapsaná březnická signatura A 3 13. Na fol. 1r záznam "Ex bibliotheca 

arcis Brzeznicensis" a heraldické razítko s opisem "hr. z Kolowrat Krakowského". 

Do NM rukopis daroval Josef Maria hr. Kolowrat-Krakowský. Na hřbetě štítek se starší 

muzejní signaturou 189 a štítek s částí současné signatury (4). Na předním přídeští exlibris 

Národního muzea a jeho starší signatura 23/A/3. 

 

Za fol. 24 vložena soudobá utržená záložka: pergamenový kroužek o průměru cca 4 cm s 

římskými číslicemi I-IIII nití upevněný k závěsu. 

 

Vznik rukopisu je podle výzdoby kladen do Čech do doby kolem roku 1360, je řazen do 

skupiny Augustinus super Johannem (Brodský). Ff. 1–4 a 206–208 byla napsána (nebo 

vevázána) poněkud později. Rukopis měl vzniknout přímo v Roudnici, na rozdíl od jiných 

kodexů z 50. a 60. let 14. století ale jeho písmo vykazuje jen ojediněle jihoevropské vlivy 

(Hledíková). Velká část textu (ff. 14rb-161va) je analogická rukopisu KNM XII E 7. 

 

Literatura: Dvořák, s. 126; Chaloupecký, s. 189; Bartoš II, č. 3276, s. 249; Weidmann, s. 247–

249; Brodský, č. 131, s. 153; Hledíková, s. 144; Svobodová, č. 13, s. 45; s. 40, 57; Dragoun, 

Soupis, s. 399-400. 

 

1rb-2ra: Pseudo-Augustinus: Sermo 49 ad fratres in eremo commorantes 

O vita, que tantos decepisti, tantos seduxisti, tantos excecasti, que dum fugeris nichil es, cum 

videris umbra es, cum exaltaris fumus es ... x ... incessabiliter canunt cum ipsis nos faciat 

eterno gaudio perfrui ipso prestante domino nostro Ihesu Christo, qui cum deo patre et spiritu 

sancto regnat per infinita secula seculorum, amen. 

PL 40, col. 1332-1334. 

 

2ra-2vb: Pseudo-Augustinus: Sermo 60 ad fratres in eremo commorantes 

Frequenter diximus, fratres karissimi, quod semper christiani persecucionem paciuntur. 

Mundus iste in maligno positus est, adversarius noster dyabolus regnat in mundo ... x ... et ad 

presens et me et nos ab omnibus insidiis dyaboli tutos salvare, qui vivit et regnat in secula 

seculorum, amen. 

PL 40, col. 1342-1344. 

 

2vb-3va: Pseudo-Augustinus: Sermo in agenda mortuorum 

Sermo sancti Johannis Crisostomi. Age maxime hodie precedencium dierum solercius ad 

sermonem et doctrinam ingrediamur, valet doctrina enim parve consolari ... x ... credentes 

simul cum eis imus ad se. 



Rubrika jen zběžně předepsána. 

 

3va-4ra 

Johannis Crisostomi. Melior est dies mortis quam dies nativitatis [cf. Eccli VII,2], melius est 

exire de seculo et carere tribulacionibus quam ingredientem mundum hec omnia sustinere ... x 

... consolator quem proprii vincunt gemitus cuius visceribus emollitis fracta in lacrimis verba 

desudant. 

Rubrika jen zběžně předepsána. 

 

4ra-4va: Pseudo-Augustinus: De creatione primi hominis (De spiritu et anima, pars) 

Incipit sermo Augustini de ymagine etc. Tanta dignitas humane condicionis esse 

cognoscitur ut non solo iubentis sermone ut alia sex dierum opera sed consilio sancte 

Trinitatis ... x ... qui se mirabiliter ad similitudinem suam in primo Adam condidit mirabilius 

in secundo reformabit. 

PL 40, col. 1213-1214. 

 

4va-4vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 252 

Incipit sermo Augustini de laude dei et cetera. Resurreccio et clarificacio domini nostri 

Ihesu Christi ostendit nobis vitam, quam accepturi sumus, nunc go, fratres karissimi, 

exhortamur nos ... x ... hic extinguimus mortem moriendo peccatis hic vitam vite meritis 

comparemus et cetera. Amen dicant omnia. 

PL 39, col. 2210-2212. 

 

5ra-6vb: Augustinus: In evangelium Johannis tractatus 124, tractatus 92-93 abbreviati 

Dominica prima post Penthecosten secundum Johannem. In illo tempore dixit Ihesus 

discipulis suis: Cum venerit paraclitus quem ego mittam vobis ... ab inicio mecum estis [J 

XV,26-27]. Omelia leccionis eiusdem sancti Augustini episcopi. Dominus Ihesus in 

sermone, quem locutus est discipulis suis post cenam proxime passioni tamquam iturus et 

relicturus eos ... x ... quando carnem occidere potuit, fidem obscurare non potuit. 

PL 35, srov. col. 1862-1867. 

 

6vb-7rb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 232 

Sermo sancti Augustini episcopi de sancta Trinitate. Audio, fratres, quod quidam inter se 

disputant, quomodo pater et filius et spiritus sanctus et tres sunt et unum sunt. Videtis ex 

quescione, quam periculosa sit disputacio ... x ... ut diebus ac noctibus laudes canamus, cui sit 

gloria in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2173-2174. 

 

7rb-8ra: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 113 

Sermo sancti Augustini episcopi de sancta Trinitate. Apostoli leccionem mecum pariter 

audistis dilectissimi, ait enim de domino Ihesu Christo: splendor est enim lucis eterne et 

ymago invisibilis dei ... x ... rursum eadem nomina in unitatem sui naturalis federis lege 

consigno. 

PL 39, col. 1969-1971. 

 

8ra-8vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 236 

Sermo sancti Augustini episcopi de sancta Trinitate. Multa quidem et frequenter ausi sunt 

Arriani heretici adversus servos dei, qui fidem rectam et katholicam custodiunt per 

adulterinam doctrinam asserere ... x ... semper tenuimus et tenemus quam credimus et a nobis 

posse deinceps teneri. 



PL 39, col. 2181-2183. 

 

8vb-9rb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 237 

Sermo sancti Augustini episcopi de symbolo et deitate et omnipotencia patris. 

Ostendimus, fratres dilectissimi, ut vestra certa dileccio recordatur deum, in quem vos credere 

promisistis et creditis verum esse deum ... x ... secundum bone voluntatis studium perficere 

dignetur, cui est honor et gloria cum patre et spiritu sancto in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2183-2184. 

 

9rb-10rb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 238 

Sermo beati Augustini episcopi de domino Ihesu Christo, quod ab inicio cum patre 

secundum deitatem qui secundum hominem nobis a certo inicio natus est de virgine. Huc 

usque, fratres dilectissimi, de domino patre, in quem creditis, locuti sumus, ut quid ipse sit 

deus verus, quod verus pater, quod omnipotens ... x ... ad que vos dominus ac deus gracia sua 

adiutos dignetur adducere, cui est honor in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2185-2187. 

 

10rb-11ra: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 239 

Sermo sancti Augustini episcopi de symbolo, quod eiusdem sit substancie atque deitatis, 

cuius sit pater et filius. Ordinem symboli, fratres dilectissimi, in quo tocius fidei nostre 

sacramenta consistunt, nos adiuvante deo perseveramus absolvere, et quod bene vos 

meminisse arbitror ... x ... tres personas, patris scilicet et filii et spiritus sancti unum esse 

dicamus deum, cui est honor et gloria in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2187-2188. 

 

11ra-14rb: Fulgentius Ruspensis: Epistola 8 ad Donatum de fide orthodoxa 

Incipit epistola beati Fulgencii episcopi ad Donatum de fide sancte Trinitatis. Domino 

eximio et in Cristi karitate plurimum desiderabili, filio Donato Fulgencius servorum dei 

famulus in domino salutem. Multis benedico dominum, dilectissime fili, cuius gracia talis es 

ut cum sis etate iunior ... x ... et firmiter retinens unam naturam et tres persone in trinitate deo 

et unam personam duasque naturas in unigenito dei filio domino Ihesu Christo. 

PL 65, col. 360-372.  

 

14rb-17vb: Gregorius papa I.: Homilia 40 in evangelia 

Dominica IIa post Penthecosten secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis 

suis parabolam hanc: Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura et bysso et epulabatur 

cottidie splendide [Lc XVI,19]. (14va) Omelia leccionis eiusdem beati Gregorii pape 

habita ad populum in basilica beati Laurencii. In verbis sacri eloquii, fratres karissimi, 

prius servanda est veritas ystorie et postmodum requirenda spiritualis intelligencia allegorie ... 

x ... que per me in vestris auribus loquitur, per se in vestris mentibus loquatur, qui vivit et 

regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 76, col. 1301-1312 

 

17vb-20va: Beda Venerabilis: Super epistolas catholicas, pars 

Leccio epistole beati Iohannis apostoli. Karissimi, deus caritas est, in hoc apparuit caritas 

dei ... ut vivamus per eum [1 J IV,8-9]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis Bede 

presbyteri. Quid amplius dici potuit, deus caritas est, facere ergo contra caritatem facere 

contra deum est. Nemo dicat in hominem pecto, quando non diligo fratrem meum ... x ... et 

securi manebimus in eo modo per fidem tunc per spiritum, cuius cautas arras habemus donum 

spiritus sancti. 



PL 93, srov. col. 108-112. 

 

20va-21ra: Augustinus?: Sermo 367 

Sermo sancti Augustini episcopi. Advertit sanctitas vestra, fratres karissimi, et mecum cum 

arbitror tota mentis intencione perspexit opulenciam divitis et indigenciam mendicantis ... x ... 

quod autem pauperi damus ante nos premittimus, quod autem rapimus, hoc totum dimittimus. 

PL 39, col. 1650-1652. 

 

21ra-21vb: Augustinus: Sermo 102 

Sermo sancti Augustini episcopi. Dominus noster Ihesus Christus quod discipulis loquebatur 

et illo tempore scribebatur et nobis audiendum parabatur. Audivimus ergo verba eius, quid 

enim nobis prodesset, si videretur et non audiretur? ... x ... iactantes semina sua, venientes 

autem venient cum exultacione portantes manipulos suos [Ps CXXV,6]. 

PL 38, col. 611-613. 

 

21vb-24va: Gregorius papa I.: Homilia 36 in evangelia 

Dominica IIIa secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam 

hanc: Homo quidam fecit cenam magnam ... parata sunt omnia [Lc XIV,16]. Omelia 

leccionis eiusdem beati Gregorii pape habita ad populum in basilica sanctorum Philippi 

et Iacobi. Hoc distare, fratres karissimi, inter delicias corporis et cordis solet. Quod 

corporales delicie cum non habentur, grave in se desiderium accendunt, cum vero habite 

eduntur ... x ... per quem cicius cuncta obtinebimus si ad illum vero amore flagramus, qui 

vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 76, col. 1265-1274. 

 

24va-25ra: Beda Venerabilis: Super epistolas catholicas, pars (Haymo Halberstatensis: 

Homilia dominica tertia post Pentecosten) 

Leccio epistole beati Iohannis apostoli. Karissimi, nolite mirari si odit vos mundus [1 J 

III,13]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis Bede presbyteri. Mundum dilectores mundi 

dicit, nec mirandum qui amant mundum si fratrem a mundi amore separatum et celestibus 

tantum intentum amare non possunt ... x ... in hac puritas veritatis habitare non valet tamen 

etsi opera dileccionis proximis inpendere videatur. 

PL 93, col. 102-104, PL 118, col. 599-600. 

 

25ra-26va: Augustinus: Sermo 112 

Sermo sancti Augustini episcopi. Lecciones sancte proposite sunt et quas audiamus et de 

quibus aliquid sermonis adiuvante domino proferamus. In leccione apostolica gracie aguntur 

domino de fide gencium ... x ... ceci qui dicunt: Illumina oculos meos ne umquam obdormiam 

in morte [Ps XII,4]. 

PL 38, col. 643-648. 

 

26va-30va: Gregorius papa I.: Homilia 34 in evangelia 

Dominica IIIIa secundum Lucam. In illo tempore accesserunt ad Ihesum publicani et 

peccatores ut audirent illum ... recipit et manducat cum illis [Lc XV,1-2]. Omelia leccionis 

eiusdem beati Gregorii pape habita ad populum in basilica sanctorum Iohannis et Pauli. 

Estivum tempus, quod corpori meo valde contrarium est, loqui me de exposicione evangelii 

longa mora interveniente prohibuit, sed non quia lingua tacuit ... x ... spes magna penitentibus, 

quia advocatus noster factus est iudex noster, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus 

sancti, amen. 

PL 76, col. 1246-1259. 



 

30va-31ra: Beda Venerabilis: Super epistolas catholicas, pars 

Leccio epistole beati Petri apostoli. Karissimi, humiliamini sub potenti manu dei, ut vos 

exaltet in tempore visitacionis [1 Pt V,6]. Omelia leccionis eiusdem. Hanc graciam dominus 

humilibus tribuit, ut quo magis humiliati fuerint propter ipsum tempore certaminis, eo 

gloriosius exaltentur ab ipso tempore retribucionis ... x ... ipse perficiet, confirmabit 

solidabitque, ipsi gloria et imperium in secula seculorum, amen. 

PL 93, srov. col. 66sqq. 

 

31ra-31va: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 250 

Sermo sancti Augustini episcopi de die iudicii. Recogitemus, fratres karissimi, cuncta mala, 

que fecimus, ut minis eterni iudicis perterriti ad ultimum saltem studeamus bona facere, unde 

dominus in evangelio ait ... x ... requies sine labore, gaudium sine fine, ipse qui nos creavit, 

nos adiuvet ut ad celestia regna mereamur pervenire per Christum dominum nostrum, amen. 

PL 39, col. 2209-2210. 

 

31va-31vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 251 

Sermo sancti Augustini episcopi de die iudicii. O fratres karissimi, quam timendus est ille 

dies, in quo dominus noster Ihesus Christus proposuit venire cum flamma ignis qui 

inflammabit adversarios suos et eos qui faciunt iniquitatem ... x ... de qua pena pius dominus 

nos eripere dignetur, qui cum deo patre vivit ac regnat deus in unitate spiritus sancti, amen. 

PL 39, col. 2210. 

 

31vb-32va: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars  

Dominica Va secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: estote 

misericordes sicut et pater vester misericors est [Lc VI,36]. Omelia leccionis eiusdem 

venerabilis Bede presbyteri.  Misericors est deus super ingratos et malos vel multiplici 

scilicet sua misericordia qua eciam iumenta salvat temporalia bona largiendo vel celestia dona 

singulari gracia ... x ... de oculo nostro invidencie vel malicie vel simulacionis ut videamus 

eicere festucam de oculo fratris.  

PL 92, col. 408-410. 

 

32va-34rb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Ad Romanos. Fratres, existimo quod non sunt condigne passiones ... revelacionem filiorum 

dei exspectat [Rm VIII,18-19]. Omelia leccionis eiusdem. Si quilibet homo omnia precepta 

veteris et novi testamenti potuisset inplere et omnia genera tormentorum perferre, carceres 

videlicet eculeos ungulas, ustulaciones, lapidaciones ... x ... ut hec petit que scit deo patri 

placere et vobis prodesse, unius enim voluntatis est ipse et pater. 

PL 117, col. 431-436. 

 

34rb-37va: Augustinus: Sermo 52 

Sermo sancti Augustini episcopi. Evangelica leccio proposuit nobis unde loquamur ad 

caritatem vestram domini imperio et vere domini imperio, ab illo enim exspectavit cor meum 

tamquam iussionem proferendi sermonis ... x ... quod potuimus diximus, exigentibus promissa 

reddidimus, cetera que addenda sunt ut perficiatur sensus vester a domino querite. 

PL 38, col. 354-364. 

 

37va-38va: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars (Homilia 5 in dominica quinta 

post Trinitatem) 



Dominica sexta secundum Lucam. In illo tempore cum turbe irruerent ad Ihesum ut audirent 

verbum dei et ipse stabat secus stagnum Genezareth [Lc V,1]. Omelia leccionis eiusdem 

venerabilis Bede presbyteri. Stagnum Genezareth idem dicunt esse quod mare Galilee vel 

mare Tyberiadis, sed mare Galilee ab adiacente provincia dictum est, mare Tyberiadis a 

proxima civitate ... x ... tunc enim non subductis ad terram navibus tamquam cura redeundi 

sed ita eum secuti sunt tamquam vocantem ac iubentem, ut se sequerantur. 

PL 92, col. 381-384, PL 94, col. 278-280. 

 

38va-38vb: Beda Venerabilis: Super epistolas catholicas, pars (Rabanus Maurus: Homilia 105 

dominica VI post Pentecosten) 

Leccio epistole beati Petri apostoli. Karissimi, omnes unanimes estote conpacientes 

fraternitatis amatores [1 Pt III,8]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis Bede presbyteri. 

Quia superius diversas personas, condicionis et sexus congrua sibi discrecione docebat, iam 

nunc omnes communiter admonet ut fidei dominice causa, unum cor et unam habere animam 

... x ... quantam et in se sperantibus vincendi fortitudinem dare valet, cuius inestimabilis lux 

fulgetur. 

PL 93, col. 55-57, PL 110, col. 343-344 

 

38vb-39vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus: Sermo de David 

Sermo beati Iohannis episcopi de David et de Golyad. (39ra) Dominus deus cum David 

regem populo destinasset cumque primo singulos homines ac diversos attingeret et 

examinaret cunctos plurimos previderet, de quorum numero eligeret regem ... x ... unquam 

esse degeneres quoniam in omnibus etatibus victor si pungnaverit deus victus iacebit et 

deficiet inimicus. 

CPL, č. 929. 

 

39vb-40vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus (Pseudo-Leo papa I.): Sermo de Abessalon 

(Sermo 8) 

Sermo sancti Johannis episcopi de Absolon, ubi David patrem persequitur et de prelio 

fugiens obligato gutture arboris ramo suspenditur. (40ra) Perdidit Absolon scelestissimus 

mentem, perdidit sensum, amisit consilium, insectatur patrem, fugat innocentem, insequitur 

genitorem, usurpat imperium, potestatem arripuit, regnum invadit non ut cum patre societatem 

regni iniret ... x ... novo enim supplicio debuit interire, qui seculo novum scelus per patris 

exicium voluit intulisse. 

PL 56, col. 1151-1154 

 

40vb-41va: Augustinus: De sermone domini in monte, pars (liber I, capp. 21-28) 

Dominica septima secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Amen 

dico vobis, nisi habundaverit iusticia ... non intrabitis in regnum celorum [Mt V,20]. (41ra) 

Omelia leccionis eiusdem sancti Augustini episcopi. Que sunt autem ista ut habundet, 

inquid, iusticia vestra plus quam scribarum et phariseorum, quia nisi habundaverit, non 

intrabitis in regnum celorum, id est nisi non solum illa minima legis precepta impleveritis ... x 

... nisi quisquis inanis iactancie spiritu non inflatur, beati ergo pauperes spiritu, quoniam 

ipsorum est regnum celorum [Mt V,3]. 

PL 34, col. 1239-1243. 

 

41va-42va: Hieronymus Stridonensis: Commentarius in Matthaeum, pars 

Omelia leccionis eiusdem Iheronimi presbyteri. Salvator ait: Nolite putare, quoniam veni 

solvere legem aut prophetas, non veni solvere sed adimplere. Sive quod de se per alios 

propheta compleverit, sive quod ea que ante per infirmitatem rudia et imperfecta fuerant, sua 



predicacione compleverit ... x ... cui anima dei cultui dedicata est, super patre et matre et filiis 

non polluetur [Lv XXI,11], id est nullum affectum faciet, nisi cuius cultui dedicatus est. 

PL 26, col. 36-39. 

 

42va-44vb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Romanos. Fratres quicumque baptizati sumus in 

Christo Ihesu, in morte ipsius baptizati sumus [Rm VI,3]. Omelia beati Remigii de eadem 

leccione. Beatus apostolus mistice et subtilissime isto in loco loquitur et vult ostendere, 

quomodo misterium mortis, sepulture et resurreccionis Christi ad baptismum nostrum 

pertineat et dicit ... x ... id est omnium virtutum, sicut enim nomine peccati intelliguntur 

omnia vicia, ita nomine iusticie omnes virtutes. 

PL 117, col. 410-417. 

 

44vb-45vb: Augustinus: Sermo 55 

Sermo sancti Augustini episcopi. Sancti evangelii capitulum, quod modo cum legeretur 

audivimus, valde nos terruit, si fidem habemus, eos autem non terruit, qui fidem non habent et 

quia non terret eos, volunt esse perverse securi nescientes distribuere et distinguere tempora 

timoris et securitatis ... x ... sive ergo blandiris ne fatigemur in via, sive castiges ne aberremus 

a via, domine refugium factus es nobis. 

PL 38, col. 375-377. 

 

45vb-47ra: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Marci, pars (Homilia 6 in dominica 

septima post Trinitatem) 

Dominica octava secundum Marcum. In illo tempore cum turba multa esset cum Ihesu nec 

haberent quod manducarent ... nec habent quid manducent [Mc VIII,1-2]. Omelia leccionis 

eiusdem venerabilis Bede presbyteri. In hac leccione consideranda est in uno eodemque 

redemptore nostro distincta operacio divinitatis et humanitatis atque error Euthicetis, qui 

unam tantum in Cristo operacionem dogmatizare presumit ... x ... bene quatuor milia ut ipso 

eciam docerentur numero evangelicis se pastos cibariis. 

PL 92, col. 205-208, PL 94, col. 280-283. 

 

47ra-47vb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Romanos. Fratres, humanum dico propter 

infirmitatem carnis vestre [Rm VI,19]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis Bede 

presbyteri. Quid est quod dicit Apostolus humanum dico, hoc est leve et ad complendum 

facile, ac si diceret aliis verbis: quia carnales adhuc estis, nec potestis propter fragilitatem 

carnis maiora precepta facere ... x ... et bonorum operum accipient gratis a deo vitam eternam 

per adiutorium Christi Ihesu, sine quo nichil boni habere possumus. 

PL 117, col. 417-418. 

 

47vb-51rb: Alcuinus: De fide sanctae et individuae Trinitatis, pars 

Sermo sancti Augustini episcopi de sancta Trinitate. Quamvis in huius exilii erumpnosam 

cecitatem pro originalis peccati iustissima pena a gaudio beate felicitatis deiecti sumus, non 

tamen ita inde precisi atque abrupti sumus, ut non eciam in istis mutalibus [sic] eternitatem, 

veritatem, beatitudinem querere ... x ... id est unius substancie, non homousyon, id est simul 

substancie, sicut heretici voluerunt. 

PL 101, col. 13-25. 

 

51rb-53ra: Pseudo-Origenes 



Dominica nona secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Attendite a 

falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces 

[Mt VII,15]. Omelia Origenis de eadem leccione. Quod paulo superius spaciosam et latam 

viam nominavit, hoc nunc apercius falsos prophetas ostendit, per quos multi in perdicionem 

abhominabilem abierunt ... x ... ut vos operibus demonstretis qui sitis et cuius sitis prestante et 

adiuvante ipso domino nostro Ihesu Christo, cui est cum deo patre et spiritu sancto honor et 

gloria et potestas in secula seculorum, amen. 

E. Benz, E. Klostermann, Origenes Werke XII, Berlin 1941, s. 262-269. 

 

53ra-53va: Rabanus Maurus: Homilia 126 

Item omelia leccionis eiusdem beati Ambrosii episcopi. Et de omnibus intelligi potest, qui 

aliud habitu ac sermone promittunt, aliud opere demonstrant, sed specialiter de hereticis 

intelligendum, qui videntur continencia, castitate, ieiunio quasi quadam pietatis se veste 

circumdare ... x ... sic homines, hic magnus vocabitur in regno celorum, qui autem docuerit et 

non fecerit, minimus vocabitur in regno celorum. 

PL 110, col. 386-387. 

 

53va-54rb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole ad Romanos. Fratres, debitores sumus non carni, ut secundum carnem 

vivamus et cetera, que secuntur [Rm VIII,12]. Omelia Remigii de eadem leccione. Debitor 

est, qui alicui aliquid debet, non idcirco creati sumus nos ab omnipotenti deo, ut secundum 

carnem, id est secundum desideria carnis vivamus, quia non sumus ei debitores sed ut 

spiritualiter conversemur ... x ... iuxta quod Petrus dicit Cristus passus est pro nobis relinquens 

exemplum. 

PL 117, col. 429-431. 

 

54rb-55rb: Augustinus: Sermo 72 

Sermo sancti Augustini episcopi. Admonet nos dominus noster Ihesus Cristus, ut bone 

arbores simus et bonos fructus habere possimus. Ait enim aut facite arborem bonam et 

fructum eius bonum, aut facite arborem malam et fructum eius malum, de fructu enim suo 

arbor cognoscitur ... x ... cum videat se plagis dignum, ut misericordiam mereatur per Cristum 

dominum nostrum, qui vivit et regnat cum patre et spiritu sancto in secula seculorum, amen. 

PL 38, col. 467-470. 

 

55rb-57va:  

Tractatus super oracionem dominicam. Oremus cum dicit sacerdos, innuit quod ecclesia 

debet orare cum ipso sacerdote per silencium, id est non ore sed corde et pectora fidelium in 

dei auribus clamare. Sequitur preceptis salutaribus moniti et cetera. Quod est dicere non 

presumpcione temeritatis ... x ... id est de donis celestium bonorum usque ad liberacionem a 

presentibus malis tenditur. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 45r-47r nebo KNM XII 

E 7, ff. 49rb-52ra. 

 

57va-58vb: Hieronymus Stridonensis: Epistola 121 ad Algasium, caput VI 

Dominica decima secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Homo 

quidam erat dives qui habebat villicum et hic diffamatus est aput illum quasi dissipasset bona 

ipsius [Lc XVI,1]. Omelia leccionis eiusdem beati Ieronimi presbyteri. Quis sit villicus 

iniquitatis, qui domini voce laudatur cum vellem scire racionem et de quo fonte processerit, 

revolvi volumen evangelicum et inter cetera reperi ... x ... et seminemus in benediccione ut 

metamus benediccionem, qui enim parce seminaverit, parce et metet. 



PL 22, col. 1018-1022. 

 

58vb-60ra: Augustinus: Sermo 113 

Item omelia leccionis eiusdem sancti Augustini episcopi. Quod ammonemus, amonere 

debemus, recens evangelica leccio ammonuit facere amicos de mamona iniquitatis ut eos, qui 

faciunt, recipiant et ipsi sint in thabernacula eterna. Qui sunt qui habebunt thabernacula eterna 

nisi sancti dei? ... x ... si autem sub tanto cultore stirpes esse voluerimus et pro frumento 

spinas proferimus nolo dicere, quod sequitur, ad gaudium finiamus. 

PL 38, col. 648-652. 

 

60ra-61rb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Ad Chorinthios omelia Remigii de eadem leccione. Fratres, non simus concupiscentes 

malorum sicut et illi concupierunt [1 Cor X,6]. Non simus concupiscentes malorum subaudis 

ciborum et viciorum sicut et illi, id est Israelite, concupierunt carnes et pepones et ea, que in 

Egipto habuerant in usum comedendi ... x ... debemus illa ad memoriam reducere, ut nobis 

faciat proventum evenire cicius liberando aut eciam victorie tolleranciam prebendo. 

PL 117, col. 560-564. 

 

61rb-62ra: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 109 

Sermo sancti Augustini episcopi. Omnium christianorum spes, fratres karissimi, in futurum 

tempus extenditur, ut quod hic servimus deo, alibi nos servisse letemur, hic enim posita sunt 

certamina sed in futuro seculo certaminum premia reservata ... x ... que in sanctis suis diligit 

deus, ut possitis cum sanctis eius ad eternam et inmortalem gloriam pervenire et vivere in 

secula seculorum. 

PL 39, col. 1961-1962. 

 

62ra-64rb: Gregorius papa I.: Homilia 39 in evangelia 

Dominica undecima secundum Lucam. In illo tempore cum appropinquaret Ihesus 

Iherosolimam videns civitatem flevit ... ab oculis tuis [Lc XIX,41-42]. Omelia leccionis 

eiusdem Gregorii pape habita ad populum in basilica que appellatur Constantiniana. 

Leccionem brevem sancti evangelii brevi, si possum, volo sermone percurrere, ut illis in ea 

detur prolixior intencio, qui sciunt ex paucis multa cogitare ... x ... sed quia non est in homine 

via eius decurrens sermo retineri non potest, quem disponit ipse, de quo loquitur, qui vivit et 

regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 76, col. 1293-1301. 

 

64rb-65va: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres scitis quoniam cum gentes essetis 

ad symulacra muta prout ducebamini euntes [1 Cor XII,2]. Omelia Remigii de eadem 

leccione. (64va) Reducitur ab Apostolo Corinthiis vite pristine conversacio in noticiam, ut 

eius consideracione crescant in nova conversacione, quoniam sicut gentiliter viventes 

fervebant in mendacio et errore ... x ... quia inseparabilis est eorum operacio dividens singulis 

electorum dona sua non tamen ipse divisus et prout vult, quia omnipotens est. 

PL 117, col. 575-578. 

 

65va-66rb: Augustinus: Sermo 106 

Sermo sancti Augustini episcopi. Audivimus sanctum evangelium quomodo dominus Ihesus 

in eo quod phariseis dicebat, suos utique discipulos commonebat, ne in corporis mundacione 

putarent esse iusticiam, omni enim die pharisei antequam pranderent abluebant se aqua ... x ... 



mentem gubernet, spiritales cogitaciones concedat et ad beatitudinem suam perducat per 

Ihesum Cristum, filium tuum, amen. 

PL 38, col. 625-627. 

 

66rb-67ra: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars (Homilia subdititia X in 

dominica undecima post Trinitatem) 

Dominica XII secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus ad quosdam, qui in se 

confidebant tamquam iusti ... et alter publicanus [Lc XVIII,9-10]. Omelia leccionis eiusdem 

venerabilis Bede presbyteri. Quia parabolam dominus, qua semper orare et non deficere 

docebat ita conclusit, ut diceret veniente iudice difficile fidem in terra reperiendam, ne quis 

sibi forte de supervacua fidei cognicione ... x ... et non est quidquam absconditum ab oculis 

eius, ipse enim solus vivit et regnat deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 92, col. 551-553, PL 94, col. 289-290. 

 

67ra-67va: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Ad Corinthios. Fratres, notum vobis facio evangelium, quod predicavi vobis quod et 

accepistis, in quo et statis, per quod et salvamini [1 Cor XV,1-2]. Omelia Remigii de eadem 

leccione. Notum vobis facio, id est in memoriam reduco, vobis evangelium, quod vobis 

predicavi, quod et accepistis, in quo et statis, per quod et salvamini. Fuerat Apostolus aput 

Chorinthios per unum annum et sex menses ... x ... quia voluntatem suam iunxit voluntati dei, 

ideo dignus est remuneracione. 

PL 117, col. 593-595. 

 

67va-67vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 255 

Sermo sancti Augustini episcopi de penitencia. Sepe advertimus, dilectissimi fratres, 

nonnullos ex nobis communionem ecclesiasticam declinare et hoc intelligo fieri ex 

consciencia gravium atque ingencium peccatorum. Unde admoneo vos, dilectissimi, quod 

pravum est hoc in salubri consilio duplicatur ... x ... sanus agat penitenciam in hoc seculo ut 

sanus esse valeat in futuro. 

PL 39, col. 2216-2217. 

 

67vb-68va: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 258 

Rogo vos, fratres karissimi, ut si forte aliquis ex vobis ut se habet humana fragilitas calliditate 

diaboli superatus et capitalibus criminibus involutus secundum quod Apostolus ait ... x ... et 

bonorum operum margaritis ornatus audire mereatur, euge serve bone et fidelis intra in 

gaudium domini tui, amen. 

Není uvozeno rubrikou a bezprostředně navazuje na předchozí text.  

PL 39, col. 2221-2223. 

 

68va-69va: Pseudo-Johannes Chrysostomus: Sermo de poenitentia 

Sermo sancti Iohannis episcopi de remedio penitencie. (68vb) Cognosci debent duo rerum 

distincta negocia, id est quid aliud sit malum quam peccatum committere, quid sit 

bonumquam agere penitenciam de commisso, hec est discrecio utriusque ... x ... sanctitatem 

sequere, promissa male loquencium dampna et plena est penitencia tua que perfectam 

promerebitur indulgenciam. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, 57v-58v nebo KNM XII E 

7, ff. 65rb-66rb. 

 

69va-71ra: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 104 



Sermo sancti Augustini episcopi de igne purgatorii. In leccione apostolica, fratres 

karissimi, audivimus Apostolum dicentem Fundamentum aliud nemo potest ponere preter id 

quod positum est quod est Cristus Ihesus [1 Cor III,11-12] ... x ... et elemosinarum largitate 

redimere prestante domino nostro Ihesu Cristo, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat 

in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 1946-1949. 

 

71ra-71vb: Augustinus: Sermo 115 

Sermo sancti Augustini episcopi. Leccio sancti evangelii edificat nos ad orandum et 

credendum et non de nobis, sed de domino presumendum. Que ad orandum maior hortacio 

quam ut nobis de iudice iniquo proponeretur similitudo? Iudex enim iniquus nec deum timens 

... x ... qui maior est etate, maior est iniquitate, sed gracia dei delet quod traxisti, delet quod 

adidisti, ubi enim habundavit peccatum, superhabundavit et gracia. 

PL 38, col. 655-657. 

 

71vb-73ra: Beda Venerabilis: Homilia 19 in dominica XII post Pentecosten 

Dominica XIIIa secundum Marcum. In illo tempore exiens Ihesus de finibus Tyri venit per 

Sydonem ad mare Galilee inter medios fines Decapoleos [Mc VII,31]. (72ra) Omelia 

leccionis eiusdem venerabilis Bede presbyteri. Surdus ille et mutus, quem mirabiliter 

curatum a domino cum evangelium legeretur, audivimus, genus designat humanum in hiis qui 

ab errore dyabolice decepcionis divina merentur gracia liberari ... x ... nobis lumen veritatis 

intimare dignabitur Ihesus Cristus dominus noster unigenitus patris, qui cum eo vivit et regnat 

in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 234-237. 

 

73ra-74va: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, fiduciam talem habemus per 

Christum ad deum ... sufficiencia nostra ex deo est [2 Cor III,4-5]. Omelia Remigii de eadem 

leccione. In hac leccione vult apostolus differenciam et distanciam facere inter Moysen legis 

latorem et Cristum datorem evangelii, inter legem et evangelium, inter doctores legis et 

doctores evangelii ... x ... ut observatores simus evangelii, quatinus ad illam gloriam digni 

simus pertingere, quam promittit, amen. 

PL 117, col. 616-620. 

 

74va-75vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 71 

Sermo sancti Augustini episcopi. Dominus ac redemptor noster in evangelio suo loquitur 

dicens: Cum dormirent homines, venit inimicus et superseminavit zizania [Mt XIII,25]. 

Inimicus in figura homo dictus est, audi apostolum dicentem: Fuistis aliquando tenebre ... x ... 

et vivent semper in leticia sempiterna per eundem dominum nostrum Ihesum Cristum, qui 

vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 1880-1884. 

 

75vb-76va: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Prestando hominibus universa beneficia ut det que usu 

corporis necessaria sunt virtutes adornavit deus ordinem constituit racionem cordibus non 

negavit ut ad viam vite pervenientes sine offensione inveniamur ... x ... supra quam possumus 

ferre sed faciat temptacionem cum exitu ut possitis sustinere, amen. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 64r-65r a KNM XII E 7, 

ff. 73va-74va. 

 



76va-77rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Cantate domino canticum novum, laus eius ab extremis 

terre [Is XLII,10]. Vita innovata correcta anima spiritu fervens ab omni torpore et prava 

cogitacione separata semper cantat, ut modo cantavimus canticum novum ... x ... hic cantate, 

hic proficite, hic proficinum ut ibi exultetis cum salute. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 65r-65v a KNM XII E 7, 

ff. 74va-75rb. 

 

77rb-78rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Fiat pax in virtute tua domine et habundancia in turribus 

tuis [Ps CXXI,7]. Dominus noster Ihesus Cristus, qui voluit viam ostendere recentem, in qua 

incederemus sine cessacione, ostendit et doctrinam salutis, in qua perveniremus ex captivitate 

peccatorum ... x ... et occurrat nobis iam non certantibus, sed victoribus bravium illud 

eternitatis corona inmortalis, quam preparabit deus metuentibus se. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 65v-66v a KNM XII E 

7, ff. 75rb-76rb. 

 

78rb-78vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi. Non in eternum irascaris nobis vel extendas iram tuam a 

generacione in generacionem [Ps LXXXIV,6]. Omnis, qui se agnoscit, sui accusator est, nam 

iustus et iustificatus, qui in primordio sermonis sui accusator extitit, cum venerit adversarius, 

non confundetur ... x ... hoc tamen scitote de deo clementissimo, quia non vult mortem 

morientis quantum ut convertatur et vivat. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 66v-67r a KNM XII E 7, 

ff. 76rb-77ra. 

 

78vb-80ra: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars (Homilia subdititia 12 in 

dominica decima tertia post Trinitatem) 

Dominica XIIIIa secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Beati oculi 

qui vident ... que auditis et non audierunt [Lc X,23-24]. (79ra) Omelia leccionis eiusdem 

venerabilis Bede presbyteri. Non oculi scribarum et phariseroum, qui corpus tantum domini 

videre, sed illi beati sunt oculi, qui eius possunt cognoscere sacramenta, de quibus dicitur Et 

revelasti ea parvulis. Beati oculi parvulorum ... x ... vel corporali, vel spirituali necessitate 

sublevanda devotus operare sicque ad regni celestis premia poteris pervenire. 

PL 92, col. 467-470, PL 94, col. 293-296. 

 

80ra-81va: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Galathas. Fratres Abrahe dicte sunt promissiones et 

semini eius [Gal III,16]. Omelia Remigii de eadem leccione. Non dicit singulari numero 

Abrahe dicta est promissio et semini eius, sed quia multe promissiones ad eum facte sunt, tam 

ex terra repromissionis, quam eciam de domino Ihesu Cristo, ideo pluraliter dixit ... x ... ipse 

redimeret qui per opera legis non eramus digni iustificari ac vivificari iustificacionem per eius 

fidem obtineremus. 

PL 117, col. 680-684. 

 

81va-82rb: Augustinus: Sermo 171 

Sermo sancti Augustini episcopi. Gaudere nos Apostolus precipit, sed in domino non in 

seculo, qui enim voluerit amicus esse huius mundi sicut scriptura dicit, inimicus dei 

reputabitur, sicut autem homo non potest duobus dominis servire, sic nemo potest et in seculo 



gaudere et in domino ... x ... gaudete in spe eternitatis, non in flore vanitatis, ita gaudere et 

ubique et quamdiucumque fueritis hic dominus in proximo est, nichil solliciti fueritis. 

PL 38, col. 933-935. 

 

82rb-83rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Quis est homo, qui vult vitam et cupit videre dies bonos 

[Ps XXXIII,13]. Sermo divinus peragrans currensque per campos singulis velut luminaria 

ecclesiis contulit claritatem, qui discuciens corda universorum credencium Christo clamabat 

bonis malisque ... x ... et non tantum vitam sed dies bonos invenietis et sine naufragio ad 

portum salutis pervenietis. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 70r-71r a KNM XII E 7, 

ff. 81ra-82ra. 

 

83rb-84ra: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Ne intres in iudicium cum servo tuo domine quoniam non 

iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens [Ps CXLIV,2]. Iudicia domini abissus multa, 

altitudinem et profundum et latitudinem in dei cogitacione quicumque attingere voluit ante 

deficita quam proficit ... x ... nec possumus exaltari ne perdamus quod videmur esse, quia 

superbis deus resistit, humilibus autem dat graciam. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 71r-71v a KNM XII E 7, 

ff. 82ra-83ra. 

 

84ra-84vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi. Narrabo omnia mirabilia tua [Ps VIII,2]. Creatoris et 

omnium rerum constitutoris opera tacenda non sunt sed tantum non potest dicere lingva, 

quantum concepit memoria nec potest ab aliquo narrari, que deus operatus est ab inicio mundi 

... x ... et cum ovibus innocentibus deputet nos, qui sangvine suo nos redemit. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 71v-72v a KNM XII E 

7, ff. 83ra-83va. 

 

84vb-85rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi. Dirige me in veritate tua et doce me [Ps XXIV,5]. 

Viatores arte et anguste vie qui se crucifigunt cum viciis et passionibus, qui post voluntates 

suas non pergunt et suggescionibus malignis resistunt, cantant et dicunt Dirige me in veritate 

... x ... et pereatis de via iusta et cottidie clametis Dirige me in veritate tua et doce me, 

quoniam tu es deus salutaris meus et te sustinui tota die. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 72v-73r a KNM XII E 7, 

ff. 83va-84rb. 

 

85rb-86ra: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi. Redime me et miserere mei [Ps XXV,11]. Filii lucis in 

libertatem vocati, qui sedebant in tenebris et umbra mortis illuminati sunt redempti sangvine 

precioso obliti non sunt que et quanta passus est ille, qui splendor venit cunctos quidem 

obligatos invenit ... x ... quia de omnibus sanctis eius clamitabat vates Cristi dicens Beati qui 

habitant in domo tua, domine, in secula seculorum laudabunt te ]Ps LXXXIII,5]. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 73r-73v a KNM XII E 7, 

ff. 84rb-85ra. 

 

86ra-86vb: Beda Venerabilis: Homilia subdititia 13 in dominica decima quarta post 

Trinitatem 



Dominica XVa secundum Lucam. In illo tempore dum iret Ihesus in Iherosolimam 

transiebat per mediam Samariam ... decem viri leprosi [Lc XVII,11-12]. Omelia leccionis 

eiusdem venerabilis Bede presbyteri. Leprosi non absurde intelligi possunt, qui scienciam 

vere fidei non habentes varias doctrinas profitentur erroris, non enim vel abscondunt 

inpericiam suam, sed pro summa pericia proferunt in lucem et iactanciam sermonis ostendunt 

... x ... sed executam fidei operacionem esse, que salvum faciat credentem detque gloriam 

patri, qui est in celis. 

PL 94, col. 296-298. 

 

86vb-88ra: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Galatas. Fratres, spiritu ambulate et desideria carnis 

non perficietis ... spiritus autem adversus carnem [Gal V,16-17]. Omelia Remigii de eadem 

leccione. De hac leccione diversi doctores non equaliter senciunt, dicentes quidam de spiritu 

hominis locutum hoc esse apostolum, sicut Cassianus vir prudentissimus in Collacionibus 

patrum, quidam de spiritu sancto, ut beatus Augustinus ... x ... et carnem crucifigimus et 

mortificamus quando delectacioni prave et voluntati perverse non consentimus. 

PL 117, col. 691-694. 

 

88ra-88vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Cristomi [sic] de Yepche et filia eius. Deus, cui voluit nichil 

abscondi a populo suo quod erat velatum in lege in evangelio revelavit. Omnia enim patribus 

que contingebant, in figura contingebant scripta sunt autem ad erudicionem nostram, in quos 

finis seculorum obvenit ... x ... ut venientes in sanctum locum secretum tribunalis Christi dicat 

de vobis filius ecce ego et pueri, quos dedisti michi. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 76r-76v a KNM XII E 7, 

ff. 87vb-88va. 

 

88vb-89rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi. Spiritus unam cum patre habens substanciam et 

essenciam connexa sibimetipsi pietas et virtus et salvacio, via, veritas et vita, leo, agnus et 

petra declarata est a prophetis, quia antea viderunt futura et quasi preterita demonstrabant ... x 

... et quod accepimus, conservemus, ut coronet in nobis deus non merita nostra, sed dona sua. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 77r a KNM XII E 7, ff. 

88va-89ra. 

 

89rb-89vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi. Quoniam tempus advenit, ut de adventu et incarnacione 

domini loquamur sancte caritati vestre, ideo non est tacendum diebus hiis, hoc ait ecclesia 

voce prophetica de adventu eius futuro, inde lecciones et psalmi proferuntur in aures 

audiencium ... x ... et si accepistis, nolite gloriari quasi non acceperitis ut ea que accepistis 

conserventur in vobis et que minus habetis de bonis perficiantur in vobis. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 77r-77v a KNM XII E 7, 

ff. 89ra-89va. 

 

89vb-90va: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Benignitas dei et domini nostri Ihesu Cristi, bonitas luxit 

in nobis ut tenebre peccatorum nostrorum longe essent a nobis, quid enim benignius, quid 

sanccius, quid clemencius nisi ut animam suam poneret pro ovibus suis ... x ... de qua vates 

eius cecinit dicens voce prophetica Beati qui habitant in domo tua domine in secula seculorum 

laudabunt te [Ps LXXXIII,5]. 



Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 77v-78v a KNM XII E 

7, ff. 89va-90va. 

 

90va-91va: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Marci, pars (Homilia subdititia 21 in 

Septembris feria quarta quatuor temporum, pars, Pseudo-Haymo Halberstatensis: Homilia 130 

feria quarta quatuor temporum) 

Feria IIIIa quatuor temporum mensis septimi secundum Marcum. In illo tempore 

respondens unus de turba dixit ad Ihesum Magister attuli filium meum ... ut eicerent eum et 

non potuerunt [Mc IX,16-17]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis Bede presbyteri. 

Notandum quod semper loca rebus congruunt, in monte dominus orat, transformatur, 

discipulis archana sue maiestatis aperit, in inferiora descendens turbe occursu excipitur, 

miserorum fletu pulsatur ... x ... et qua oracione iuvante domino cunctas antiqui hostis 

debellabimus ac propulsabimus insidias. 

PL 92, col. 221-223, PL 94, col. 312-314, PL 118, col. 693-696. 

 

91va-92ra: Leo papa I.: Sermo 91 

Leccio Amos prophete. (91vb) Hec dixit dominus deus: ecce dies venient et comprehendet 

arator messorem et calcator uve mittentem semen [Am IX,13]. Omelia leccionis eiusdem. Ad 

devocionem fidelium, dilectissimi, nichil est, in quo providencia divina non adiuvet, siquidem 

in exercendis ad sanctimoniam mentibus atque corporibus ipsa quoque elementa mundi 

famulantur ... x ... et temporale donum in premium transit eternum per dominum nostrum 

Ihesum Cristum, cui est honor in secula seculorum, amen. 

PL 54, col. 450sqq. Text zčásti odlišný. Srov. KNM XII E 7, ff. 91vb-92rb. 

 

92ra-93ra  

Leccio libri Esdre. In diebus illis congregatus est omnis populus quasi vir unus ad plateam ... 

quam precepit dominus Israhel [Esd III,1]. (92rb) Omelia leccionis eiusdem venerabilis 

Bede presbyteri. Querente Neemia providere ac disponere que in civitate quam edificaverant 

habitare deberent supervenit mensis septimus nam non longe aberat, cum enim murus esset 

vicesimo quinto die sexti mensis completus ... x ... carnis curam reficiendi agere disponimus 

pauperibus quoque et p[er]egrinis partem dare meminerimus. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 80r-80v a KNM XII E 7, 

ff. 92rb-93rb. 

 

93ra-93rb: Leo papa I.: Sermo 86 

Sermo beati Leonis pape de ieunio mensis septimi. Observanciam quidem vestram, 

dilectissimi, ita novimus esse devotam ut animas vestras non solum legittimis, sed eciam 

voluntariis ieiuniis excolatis, verumtamen addicienda est huic studio eciam nostre 

admonicionis hortacio ... x ... pariter vigilemus, cuius suffragantibus meritis ab omnibus 

tribulacionibus mereamur absolvi per Cristum dominum nostrum, amen. 

PL 54, col. 437-438. 

 

93rb-93vb: Leo papa I.: Sermo 87 

Sermo beati Leonis pape de ieiunio mensis septimi. Deus humani generis conditor et 

redemptor, qui nos ad promissiones vite eterne per semitas vult ambulare iusticie, quia non 

defuture erant temptaciones, que nobis in itinere virtutum insidiosis adversarentur ocursibus 

... x ... hilarem enim datorem diligit deus, qui fidelis est in verbis suis et habundanter largita 

retribuit, qui benigne largienda donavit. 

PL 54, col. 438-441. 

 



93vb-94va: Leo papa I.: Sermo 88 

Sermo beati Leonis pape de ieiunio mensis septimi. Ad exorandam, dilectissimi, 

misericordiam dei et ad renovandum statum fragilitatis humane, quantum valeant religiosa 

ieiunia sanctorum prophetarum predicacione cognoscimus, qui divine iusticie 

commonicionem, quam frequenter populus merito iniquitatis inciderat ... x ... confidimus 

nobis per omnia misericordiam dei nostri esse prestandam per Cristum dominum nostrum, 

amen. 

PL 54, col. 441-444. 

 

94va-96va: Gregorius papa I.: Homilia 33 in evangelia 

Feria VIa in IIIIor temporibus secundum Lucam. In illo tempore rogabat Ihesum quidam 

phariseus ut manducaret cum illo et ingressus domum pharisei discubuit [Lc VII,36]. Omelia 

leccionis eiusdem beati Gregorii pape habita ad populum in basilica beati Clementis. 

Cogitanti michi de Marie penitencia flere magis libet quam aliquid dicere, cuius enim vel 

saxeum pectus ille huius peccatricis lacrime ad exemplum penitencie non emolliant? ... x ... 

quia peccatorum vita ei indigna esse iam non potest que fletibus lavatur in Cristo Ihesu 

domino nostro, qui vivit et regnat cum patre deus in unitate spiritus sancti per omnia secula 

seculorum, amen. 

PL 76, col. 1238-1246. 

 

96va-97rb: Leo papa I.: Sermo 93 

Leccio Osee prophete. Hec dicit dominus convertere Israel ad dominum deum tuum quoniam 

corruisti in iniquitate tua [Os XIV,2]. Omelia leccio[nis] eiusdem. Omnis, dilectissimi, 

divinorum erudicio preceptorum hoc maxime agit aput corda credencium, ut amor pravus 

recto amore superetur et delectacione iusticie peccandi cupiditas destruatur ... x ... cohibicio 

cupiditatum et exaudicio precum et remissio peccatorum per dominum nostrum Ihesum 

Cristum filium suum, qui vivit et regnat deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 54, col. 456-457. 

 

97rb-98ra: Leo papa I.: Sermo 89 

Sermo beati Leonis pape de ieiunio mensis septimi. Predicacionem nostram, dilectissimi, 

familiaris nobis adiuvat consvetudo et racio temporis commendat officium sacerdotis, ne aut 

onerosum videatur aut arduum, quod et preceptum exigit legis ... x ... eius oracionibus 

adiuvandos, ut deus misericordiarum ieiunii nostri sacrificio placatus exaudiat per Christum 

dominum nostrum, amen. 

PL 54, col. 444-447. 

 

98ra-98vb: Leo papa I.: Sermo 90 

Sermo beati Leonis pape de ieiunio mensis septimi. Sacratum, dilectissimi, in septimo 

mense ieiunium ad communis devocionis exercicia predicamus, fidenter nos paternis 

cohortacionibus incitates, ut quod fuit ante iudaicum vestra sit observancia christianum ... x ... 

oracionibus ipsius adiuvandi ut sanctorum desideriorum consequamur effectum per Cristum 

dominum nostrum, amen. 

PL 54, col. 447-450. 

 

98vb-99rb: Leo papa I.: Sermo 91 

Sermo beati Leonis pape. Devocionem fidelium, dilectissimi, nichil est in quo providencia 

divina non adiuvet siquidem exercendis ad sanctimoniam mentibus atque corporibus ipsa 

quoque mundi elementa famulantur dum dierum ac mensium distincte variata resolucio ... x ... 

et vivificacio mortuorum ut omnis lingua confiteatur, quoniam dominus Ihesus Cristus in 



gloria est dei patris vivens et regnans cum patre et cum spiritu sancto in secula seculorum, 

amen. 

PL 54, col. 450-453. 

 

99rb-100vb: Gregorius papa I.: Homilia 31 in evangelia 

Sabbato in quatuor temporibus secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus turbis 

similitudinem hanc: arborem fici habebat quidam plantatam in vinea sua et venit querens 

fructum in illa et non invenit et reliqua [Lc XIII,6]. Omelia leccionis eiusdem beati Gregorii 

pape habita ad populum in basilica sancti Laurencii. Dominus ac redemptor noster per 

evangelium suum aliquando verbis alloquitur, aliquando rebus, aliquando aliud verbis aliud 

rebus, aliquando autem hoc verbis quod rebus. Duas etenim res ex evangelio, fratres, audistis 

... x ... cicius transeuntes lacrimas gaudia mansura per dominum nostrum Ihesum Cristum, qui 

vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 76, col. 1227-1232. 

 

100vb-102ra: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Hebreos. Fratres, thabernaculum factum est primum 

... quod dicitur sancta [Hbr IX,2]. Omelia Remigii de eadem leccione. Non de illo 

thabernaculo disputaturus est Apostolus, quod fecit Moyses in heremo, ubi tantummodo unum 

candelabrum fuit, sed de templo, quod postea Salomon edificavit in Iherusalem ... x ... dum 

vero spiritaliter ceperunt observari, mundiciam pariter ceperunt operari. 

PL 117, col. 878-882. 

 

102ra-103ra: Augustinus: Sermo 110 

Sermo sancti Augustini episcopi. De arbore ficulnea, que triennium habebat et fructum non 

afferebat et de muliere, que decem et octo annos habebat in infirmitate, quod dominus 

donaverit audite. Arbor ficulnea genus humanum est ... x ... numquid enim et mulier illa per 

se ipsam erecta est, ve illi esset si ille manum non porrexisset. 

PL 38, col. 638-641. 

 

103ra-103va: Leo papa I.: Sermo 92 

Sermo beati Leonis pape de ieiunio mensis septimi. Apostolica institucio, dilectissimi, que 

dominum Ihesum Cristum ad hoc venisse in hunc mundum noverat, ut legem non solveret sed 

impleret ita veteris testamenti decreta distinxit, ut quedam ex eis sicut erant condita ... x ... ut 

quantumcuique fidelium tribuitur bonum velle, tantum donetur et posse per dominum nostrum 

Ihesum Cristum, amen. 

PL 54, col. 453-456. 

 

103va-104rb: Leo papa I.: Sermo 94 

Sermo beati Leonis pape de ieiunio mensis septimi. Scio quidem, dilectissimi, plurimos 

vestrum ita in hiis, que ad observanciam christianam pertinent esse devotos, ut nostris 

cohortacionibus non indigeant admoneri, quod enim dudum et tradicio decrevit et consvetudo 

firmavit ... x ... ut misericordi deo ieiunii nostri devocione placeamus per dominum nostrum 

Ihesum Cristum, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

PL 54, col. 458-460. 

 

104rb-105rb: Rabanus Maurus: Commentarius in Matthaeum, pars (Augustinus: De sermone 

domini in monte, liber II, capp. 47-56, abbreviatum) 

Dominica XVa secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Nemo 

potest duobus dominis servire ... et alterum contempnet et reliqua [Mt VI,24]. Omelia 



leccionis eiusdem beati Augustini episcopi. Que verba diligenter consideranda sunt, sepe 

enim quis alteri servit quem non diligit, sed ille merito dicitur eum diligere, cuius prompto 

animo obtemperat voluntati, nam qui sunt duo domini deinceps ostendit cum dicit ... x ... in 

usu vero temporalitas esse debet et illud datur et hoc nimirum ex habundanti superadditur. 

PL 107, col. 836-839. 

 

105rb-106vb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Galathas. (105va) Fratres, si spiritu vivimus, spiritu 

et ambulemus [Gal V,25]. Omelia Remigii de eadem leccione. Hic de spiritu sancto loquitur: 

Si, inquit, vivimus spiritu, hoc est si per spiritum sanctum vitam habemus, per quam vivimus 

deo, spiritaliter debemus conversari et vivere, ambulantes de virtute in virtutem ... x ... et 

precipue ad illos, qui viam rectitudinis nobis ostendunt verbo et exemplo. 

PL 117, col. 694-698. 

 

106vb-107rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Celebritas confessionis perficitur ex iugi oracione, quia 

de preceptis regalibus convenit semper orare. Oracio ergo continua et instans precacio, 

necesse est, ut habeat mentis vigilanciam, ut cognoscat quis oret, quid oret, ad quem oret ... x 

... sine cessacione proficite ut ibi accipiatis non pro meritis graciam, sed gratuitam coronam. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 92v-93r a KNM XII E 7, 

ff. 108vb-109va. 

 

107rb-107vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Exercicia legis animam corrigunt, mentem edificant, 

peccata conpungunt, ad confessionem trahunt, quia lex inmaculata est convertens animas, 

verbi ergo collacio confert grandem salutem conpungendo, corrigendo ad sanitatem perfectam 

reducendo ... x ... ubi deus promisit requiem qui ei placuerit usque in finem. 

Stejný text např. v homiliáři Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. I, 11, f. 93r-93v a KNM XII E 7, 

ff. 109va-110ra. 

 

107vb-108rb: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars (Homilia subdititia 15 in 

dominica decima sexta post Trinitatem) 

Dominica XVIIa secundum Lucam. In illo tempore ibat Ihesus in civitatem que vocatur 

Naym [Lc VII,11]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis Bede presbyteri. Naym civitas est 

Galilee in secundo miliario Thabor montis contra meridiem iuxta Endor, qui est vicus grandis 

in quarto miliario eiusdem montis ad meridiem. Et ibant cum illo discipuli ... x ... non 

tantummodo verbum suum semel incorporando, sed eciam nostra ut hoc suscitari debeamus 

semper in corda mittendo. 

PL 92, col. 417-419, PL 94, col. 299-300. 

 

108rb-109ra: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Ephesios. Fratres, obsecro vos ne deficiatis in 

tribulacionibus meis pro vobis que est gloria vestra [Eph III,13]. Omelia Remigii de eadem 

leccione. Obsecro vos ne deficiatis in tribulacionibus, id est recedatis a fide Cristi dum me 

videtis tribulari pro vobis, que est gloria vestra. Conveniencius diceret que tribulaciones sunt 

gloria vestra ... x ... id est in presentes et futuras vel in generaciones gencium et generaciones 

Iudeorum et in omnia futura secula, amen. 

PL 117, col. 715-717. 

 

109ra-110rb: Augustinus: Sermo 98 



Sermo sancti Augustini episcopi. Miracula domini nostri et salvatoris nostri Ihesu Cristi 

omnes quidem resurgentes et audientes et credentes movent, sed alios atque alios aliter et 

aliter. Quidam enim corporalia eius miracula stupentes maiora intueri non norunt ... x ... 

quicumque autem mortui sunt, in quacumque harum trium morte se invenerint, agant ut a 

scelere iam resurgant. 

PL 38, col. 591-595. 

 

110rb-110vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Ex plenitudine verbi formamus verba in ore nostro ut 

transeat aliquid ad aures vestras, sic a nobis procedit doctrina, ut ad vos transeat et a vobis 

procedat et a vobis non recedat, sed hec doctrina non est ex nobis, sed ex deo ... x ... fugiamus 

imitacionem malorum, appropinquemus deo operibus bonis, ut cum illo regnemus in regno 

celorum. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 113rb-113vb. 

 

110vb-111va: Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars (Homilia subdititia 16 in 

dominica septima decima post Trinitatem, pars) 

Dominica XVIa secundum Lucam. In illo tempore factum est dum intraret Ihesus in domum 

cuiusdam principis phariseorum ... erat ante illum [Lc XIV,1-2]. Omelia leccionis eiusdem 

venerabilis Bede presbyteri. Ydropis morbus ab aquoso humore vocabulum trahit, grece 

enim ydor aqua vocatur. Est autem humor subcutaneus de vicio vesice natus cum inflacione 

turgente et anhelitu fetido. Propriumque est ydropici quanto magis habundat humore 

inordinato ... x ... sermo redemptoris quo primos in nupciis accubitus queri vetat congruit. 

PL 92, col. 510-513, PL 94, col. 300-302. 

 

111va-112ra: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Ad Ephesios. Fratres, obsecro vos ego vinctus in domino ut dingne ambuletis vocacione qui 

vocati estis [Eph IV,1]. Omelia Remigii de eadem leccione. Obsecro, id est deprecor vos ego 

vinctus in domino ut dingne et sancte vivatis illa vocacione, qua vocati estis. In baptismate 

estis vocati, ut sancti essetis et inmaculati, sancte et inmaculate conversamini ... x ... qui in 

cordibus fidelium diffusus est et in omnibus creaturis iuxta illud Spiritus domini replevit 

orbem terrarum [Sap I,7]. 

PL 117, col. 717-718. 

 

112ra-113va: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohanni[s] Crisostomi de psalmo nonagesimo. Psalmum nonagesimum deo 

demonstrante atque enodante proposui exponere, ut omnis, qui eum psallit, sciat cui psalli, 

quare psalli et quid psallit. Sic enim inchoat: Qui habitat in adiutorio altissimi. Hoc quasi 

confirmantis est ... x ... orate ergo, ut qui presumpsimus a vobis modica, accipiatis magna ut 

detur vobis, quod tradatur vobis. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 115rb-117ra. 

 

113va-113vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Qui insistere oracionibus semper voluntatem dei implere 

promissa eius sustinere norunt, ita ipsi solliciti vivunt ut eciam a levibus peccatis abstineant 

nec exaltare vocem suam in risu possint intendentes illi testimonio ubi dictum est ... x ... quia 

suavis est misericordia tua si tamen non redarguat consciencia, quoniam scriptum est Beati 

mundo corde, quoniam ipsi deum videbunt [Mt V,8]. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 117ra-117va. 

 



113vb-114va: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi de lapsu primi hominis. Deus sine inicio sempiternus, 

sine fine perpetuus prescius omnium futurorum non ab inicio aliquid facere inchoavit, quod 

antea non disposuerit, sed ita omnis creatura in eius fuit disposicione ut inicium ea, que facta 

sunt ideo non habeant ... x ... ista omnia facta sunt in primo homine decepto ut impleretur, 

quod ait Apostolus: Ubi habundavit peccatum, superhabundavit gracia [Rm V,20]. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 117va-118va. 

 

114va-116rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi de Adam et Eva. Deus institutor mundi omnia ex nichilo 

faciens, qui dixit et facta sunt mandavit et creata sunt, fecit celum et terram et omnia, que in 

eis sunt perfectis omnibus atque ordinatis fecit hominem ex limo terre, sibilavit in animam 

viventem et factus est homo ... x ... secundum predictas regulas apostolica scripta nos 

docuerunt, ut prorsus non opinemur catholicum quod apparuerit prefixis sentenciis esse 

contrarium. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 118va-120va. 

 

116rb-117va  

Dominica XIXa secundum Matheum. In illo tempore convenerunt pharizei in unum et 

interrogavit Ihesum ... mandatum magnum in lege [Mt XXII,34-36]. Omelia leccionis 

eiusdem beati Iohannis Crisostomi. Convenerunt, ut multitudine vincerent, quem racione 

superare non poterant, a veritate se nudos esse professi sunt, qui multitudine se armaverunt. 

Dicebant enim aput se unus loquatur pro omnibus et omnes loqamur per unum ... x ... ad 

primum ad magnum mandatum perveniebat, ut diligeret dominum deum melius cognoscens 

eum per ipsum. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 120va-122rb. Srov. také následující text. 

 

117va-120ra: Rabanus Maurus: Commentarius in Matthaeum, pars 

Item omelia leccionis eiusdem Iohannis episcopi. Convenerunt, ut multitudine vincerent, 

quem racione superare non poterant a veritate nudos se esse professi sunt, qui multitudine se 

armaverunt. Dicebant enim aput se: unus loquatur pro omnibus et omnes loquamur per unum 

... x ... humiliabitur a domino et qui provide se de benefactis humiliat, exaltabitur ab eo. 

PL 107, col. 1061-1068. 

 

120ra-121ra: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Leccio epistole beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, gracias ago deo meo semper pro 

vobis [1 Cor I,4]. Omelia Remigii de eadem leccione. Cum dixit Apostolus Gracias ago deo, 

non sine causa addidit meo, cum enim omnium creaturarum unus sit per naturam atque 

potenciam creator et hominum illorum tamen deus proprie dicitur esse ... x ... quicumque 

fecerit voluntatem patris mei, ipse meus frater, soror et mater est, et ad mulieres post 

resurreccionem: Ite, inquid, nunciate fratribus meis. 

PL 117, col. 510-512. 

 

121ra-122ra: Augustinus: Sermo Cas. II 194 

Sermo beati Iohannis episcopi de misericordia dei. Tria sunt, que in misericordie opere 

optanda sunt christiano: ut possit facere, ut velit, ut compleat. Ut possit, id est substancia 

faciendi non desit, ut velit, hoc est voluntas assit, que faciat, quia substancia non deest, qua 

fiat, tercium est ut compleat ... x ... et steriles condempnari et misericors, quia misertus est 

gaudeat et sterilis penas, quas non speravit, inveniat. 



Stejný text např. v homiliáři Stadbibliothek Nürnberg, Cent. I, 55, f. 64r-65r a v KNM XII E 

7, ff. 126va-127vb. 

 

122ra-123va: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Adversus fluctus et impetus malorum hominum contra 

pestiferas cogitaciones, qui student magis ut vivant ne vivant ut illi qui ita seculi laqueis 

obligati sunt ut totum cor depositum in terra trahant non agnoscentes eum, qui fecit celum et 

terram ... x ... non in vacuum suscipiamus, sed faciamus in eadem gracia fructum iusticie ob 

meritum vite perpetue. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 127vb-129vb. 

 

123va-124rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Iohannis Crisostomi. Imitatores Cristi lineas tenent humilitatis et sola est, que 

caritatem acquirit, pacem invenit sereno corde totum intendit, humilitas non habet unde cadat 

communio non invenit quod dissipat concordia bonitate plena est ... x ... ut cum ista 

observaveritis et doctrinam nostram non neglexeritis, deus pacis et humilitatis sint vobiscum, 

amen. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 129vb-131ra. 

 

124rb-125ra: Petrus Chrysologus: Sermo 50 

Dominica XXa secundum Matheum. In illo tempore ascendens Ihesus in naviculam 

transfretavit ... iacentem in lecto [Mt IX,1-2]. (124va) Omelia leccionis eiusdem beati 

Iohannis episcopi. Christum in humanis actibus divina gessisse misteria et in rebus 

visibilibus invisibilia exercuisse negocia leccio hodierna monstravit. Ascendit, inquit, Ihesus 

in naviculam et transfretavit et venit in civitatem suam ... x ... vade in domum tuam, ne 

christiana fide curatus in viis iudayce perfidie iam moreris. 

PL 52, col. 339-342. 

 

125ra-126ra  

Item eodem die, secundm Matheum. In illo tempore ascendens Ihesus in naviculam ... 

iacentem in lecto et reliqua [Mt IX,1-2]. (125rb) Omelia leccionis eiusdem. Marcus hoc in 

civitate eius, que Nazareth vocatur, non dicit esse factum, sed in Cafarnaum, nisi forte poterit 

dici tota Galilea civitas Cristi in quocumque in ea oppido esset Cristus, in Galilea enim 

Nazareth et Cafarnaum habentur ... x ... stupencia corda convertunt glorificantes dominum 

Ihesum Christum, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus per omnia secula 

seculorum, amen. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 132ra-133ra. Zčásti shodné s textem Smaragdus s. 

Michaelis: Collectiones in epistolas et evangelia, PL 102, col. 438sqq. 

 

126ra-126va: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars (Homilia 1 dominica 

decima nona post Trinitatem) 

Leccio epistole beati Pauli ad Effesios. Fratres, renovamini spiritu mentis vestre ... et 

sanctitate veritatis [Eph IV,23-24]. Omelia Remigii de eadem leccione. Hec verba Apostoli 

ex superioribus pendent, nam loquitur Ephesiis dicens: Deponite vos secundum pristinam 

conversacionem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris ac deinde 

subdit ... x ... sed debet operare manibus suis, ut habeat unde sustentet alios inopiam 

pacientes. 

PL 117, col. 721-723, PL 118, col. 803-806. 

 

126va-130vb: Augustinus: Sermo 71, pars 



Sermo sancti Augustini episcopi. Nostis, karissimi, in illa invisibili et incorruptibili trinitate, 

quam fides vestra et catholica ecclesia tenet et predicat, deum patrem non spiritus sancti 

patrem sed filii, et deum filium non spiritus sancti filium esse sed patris ... x ... ad quem 

pulsavimus ut haberemus unde et nos meditando aleremur et vobis loquendo ministraremus. 

PL 38, col. 453-467. 

 

130vb-131vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Iohannis Crisostomi. Veritatem predicandam angustia oris humani non capit et 

quia silendum non est de tante magnitudinis veritate in quantum potest capere sensus auribus 

vestris predicamus, non quanta ipsa est veritas, sed quantum de illa dici potest ... x ... 

correcionem vestram gaudeat ecclesia de filiis suis, quia ubi habundavit peccatum, 

superhabundavit gracia [Rm V,20]. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 138vb-140ra. 

 

131vb-135rb: Gregorius papa I.: Homilia 38 in evangelia 

Dominica XXIa secundum Matheum. In illo tempore dicebat Ihesus turbis parabolam hanc: 

Simile est regnum celorum homini regi, qui fecit nupcias ... et nolebant venire [Mt XXII,2-3]. 

Omelia leccionis eiusdem beati Gregorii pape habita ad populum in basilica sancti 

Clementis. Textum leccionis evangelice, fratres karissimi, volo si possum sub brevitate 

transcurrere, ut in fine eius valeam ad loquendum largius vacare. Sed querendum prius est an 

hoc aput Matheum ipsa sit leccio ... x ... est qui perficiat fiduciam vestram ille scilicet qui in 

se dignatus est suscipere naturam nostram, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus 

sancti deus. 

PL 76, col. 1281-1293. 

 

135rb-136ra: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars (Homilia 2 dominica 

vigesima post Trinitatem) 

Ad Ephesios. Fratres, videte quomodo caute ambuletis non quasi insipientes set ut sapientes 

[Eph V,15]. Omelia beati Remigii de eadem leccione. Alloquitur Apostolus Ephesios et in 

illis omnes homines, hortatur ut caute et considerate vivant sicut sapientes et non sicut 

insipientes. Fratres autem illos vocat in fide, in societate dileccionis, quia unum patrem 

omnipotentem omnes habemus ... x ... quod quidam faciunt ut possint invenire graciam prelati 

et liberius quod eos delectat, operentur. 

PL 117, col. 727-729, PL 118, col. 806-808. 

 

136ra-136vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Johannis Crisostomi de exposicione simboli. Venerabilis ecclesia gaudet in 

una regula caritatis Cristi et in fide nominis Cristi exultat maxime quando credencium lucris 

locupletatur, crescente ergo populo peculari dilatatur cor credencium ad iusticiam, ore autem 

confessionem celebrat ad salutem ... x ... gracia accepta perseveret in vobis cum 

perseveraverint que audistis et vidistis et didicistis a nobis, hoc agite et deus pacis erit 

vobiscum. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 145rb-146rb. 

 

136vb-137vb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo beati Johannis Crisostomi de exposicione dominice oracionis. Annua vobis 

dominica oracio ex pontificali doctrina electis ad fidem debetur et quia debitum ex debito 

exigitur a nobis, ultra nobis reddimus ore, que a nobis exigitur corde. Oracio dominica ita data 

est credentibus, ut operibus et moribus conveniat et ne in multiloquio incurreremus peccatum 



... x ... voce illa angelica de vestra liberacione Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus 

bone voluntatis. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 146rb-147vb. 

 

137vb-138va: Gregorius papa I.: Homilia 28 in evangelia 

Dominica XXIIa secundum Johannem. In illo tempore erat quidem regulus, cuius filius 

infirmabatur Capharnam [J IV,46]. Omelia leccionis eiusdem beati Gregorii pape. Leccio 

sancti evangelii quam modo, fratres, audistis, exposicione non indiget, sed ne hanc taciti 

preterisse videamur, exhortando pocius quam exponendo in ea aliquid loquamur. Hic autem 

nobis solummodo de exposicione ... x ... ut dum terrena culmina adipisci contempnitis, 

perveniatis ad gloriam, quam per fidem tenetis per Ihesum Cristum, dominum nostrum. 

PL 76, col. 1210-1213. 

 

138va-139va: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Ad Ephesios. Fratres, confortamini in domino et in potencia virtutis eius, induite vos 

armaturam dei et cetera [Eph VI,10-11]. Omelia Remigii de eadem leccione. Post specialia 

precepta, quibus admonuit Apostolus viros et mulieres, patres et filios, dominos et servos, 

subiunxit ista generalia non solum ad Ephesios, quibus mittebat hanc epistolam, sed ad 

omnem sexum et ad omnem condicionem et dixit ... x ... et incommutabilitatem in anima 

fulgentes sicut sol in regno patris sui, cum quo fideles in secula seculorum manebunt. 

PL 117, col. 731-734. 

 

139va-140va: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Johannis Crisostomi de symbolo. Super fabricam tocius ecclesie nichil aliud 

in fundamento ponunt sapientes architecti, qui sunt verbi predicatores, nisi Ihesum Cristum, 

de quo fundamento credulitas surgit et quia fides totum sibi vendicat ... x ... sed quoniam 

ipsos perfectos fecit in libro tuo omnes scribentur, quotquot go perfecti sumus hic sapiamus 

credentes ut deus pacis sit nobiscum, amen. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 150ra-151rb. 

 

140va-142rb: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Johannis Crisostomi. Circulo consecrato anno revoluto debitum vobis 

sermonem electis ad fidem decrevimus et quia constringimur suo quoque tempore ordinem ad 

ecclesiasticum representare et formam vobis dare ut sicuti nos vobis reddimus ita et vos 

invicem vobis reddatis, presertim honore mutuo prevenientes ... x ... tenete traditum vobis 

psalmum, ut cum tenueritis lingva reddideritis vita vocibus et moribus mereamini intrare in 

gaudium domini nostri, amen. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 151rb-153va. 

 

142rb-143ra: Pseudo-Johannes Chrysostomus 

Sermo sancti Johannis Crisostomi. Series leccionis evangelice nobis plurimum prestitit 

desiderium loquendi, verbo veritatis de sanctis ammonicionibus de malorum moribus, ut et 

suos edificaret et inimicos exprobraret, dicebat facta phariseorum, ypocritarum a corde ficto 

astancium, quomodo magis hominibus vellent placere, quam deo ... x ... psallite intelligite 

spiritu et mente orate a cogitacione terrena recedite, ut cum ista feceritis, non temporalem sed 

eternam vitam inveniatis, amen. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 153va-154va. 

 

143ra-144ra: Pseudo-Johannes Chrysostomus 



Sermo beati Johannis Crisostomi de concupiscencia oculorum. Omnis, qui complet 

officium debitum solvit et qui iubet non rogat et qui obaudit, non contradicit. Quia obediencia 

est super sacrificium, ita et mea parvitas et impericia inferet verecundiam sed iterum me ex 

alia parte confortat obediencia nam alii datur per spiritum sermo sapiencie ... x ... qui minora 

contempnit, ad graviora perveniet et si iustus vix salvus sit peccator et impius ubi parebit ut 

salvus esse possit. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 154va-155vb. 

 

144ra-145ra: Rabanus Maurus: Commentarius in Matthaeum, pars 

Dominica XXIIIa secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis 

parabolam hanc: Simile est regnum celorum homini regi, qui voluit racionem ponere cum 

servis suis [Mt XVIII,23]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis Bede. Familiare est Syris et 

maxime Palestinis ad omnem sermonem suum parabolas iungere, ut quod per simplex 

preceptum teneri ab auditoribus non potest, per similitudinem exemplaque teneatur. Precepit 

itaque Petro parabola dominus sub comparacione regis et domini et servi ... x ... a nobis 

exigitur, quod nobis iam per penitenciam dimissum fuisse gaudebamus. 

PL 107, col. 1013-1016. 

 

145ra-145rb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars (Homilia 4 dominica 

vigesima secunda post Trinitatem) 

Ad Philippenses. Fratres, confidimus in domino Ihesu, quia qui cepit in vobis opus bonum, 

perficiet usque in diem Cristi Ihesu [Philip I,6]. Omelia Remigii de eadem leccione. Cristus, 

qui dedit vobis inicium fidei et bone conversacionis, dabit perseveranciam usque in diem 

mortis vestre vel usque ad diem iudicii per successionem. Sicut iustum est mihi hoc sentire 

pro omnibus vobis ... x ... id est ut glorificetur deus in nobis et laudetur dominus deus Ihesus, 

per quem omnia bona habemus. 

PL 117, col. 736, PL 118, col. 812. 

 

145rb-146va: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 278 

Sermo beati Augustini episcopi de auguriis. Bene nostis, fratres karissimi, me vobis 

frequencius supplicasse et paterna sollicitudine commonuisse pariter contestatos esse ut illas 

sacrilegas paganorum consvetudines observare minime deberetis, sed quantum ad me 

multorum relacione pervenit, aput aliquos parum proficit ammonicionem ... x ... que superius 

comprehensa sunt, redeatis, prestante domino nostro Ihesu Christo, cui est honor et imperium 

in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2268-2271 

 

146va-147va: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 289 

Sermo sancti Augustini episcopi de castitate coiugali. Quandocumque castitatis bonum, 

fratres karissimi, secundum quod et decet et expedit, commendamus, fortes adolescentes et 

adhuc in viridi etate positi dicunt: iuvenes homines sumus, continere non valemus, quibus nos 

respondere et  possumus et debemus ne forte ideo castitatem custodire non possint ... x ... 

quod ita nobis de sua emendacione studebunt gaudium facere, ut ad eternum mereantur 

premium feliciter pervenire. 

PL 39, col. 2291-2294. 

 

147va-148ra: Hieronymus Stridonensis: Commentarius in Matthaeum, pars 

Dominica XXIIIIa secundum Matheum. In illo tempore abeuntes pharisei consilium 

inierunt ... discipulos suos cum Herodianis [Mt XXII,15-16]. Omelia leccionis eiusdem beati 

Jeronimi presbyteri. Nuper sub cesare Augusto Iudea subiecta Romanis quando in toto orbe 



est celebrata descripcio stipendiaria facta fuerat et erat in populo magna sedicio, dicentibus 

aliis pro securitate et quiete, qua Romani pre omnibus militarent debere tributa persolvi ... x ... 

quod calliditas eorum insidiandi non invenisset locum. Et relicto eo abierunt, infidelitatem 

pariter cum miraculo reportantes. 

PL 26, col. 161-163. 

 

148ra-148vb: Haymo Halberstatensis: Expositio in epistolas Pauli, pars 

Ad Philippenses. Fratres, imitatores mei estote et observate eos, qui ita ambulant sicut 

habetis formam nostram [Philip III,17]. Omelia Remigii de eadem leccione. Imitacio est 

cuiuscumque rei quedam imitacio et imitari est sequi. Et est sensus: si Cristum imitari non 

potestis et sequi, saltem me imitamini, discipulum eius in fide, in opere, in doctrina et sicut 

ego credo, operor et doceo, ita et vos ... x ... iste est liber vite, de quo dominus dicit: Gaudete, 

quoniam nomina vestra scripta sunt in celo, id est in memoria omnipotentis dei. 

PL 117, col. 748-750. 

 

148vb-149vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 272 

Sermo sancti Augustini episcopi de diligendis inimicis. In divinis voluminibus, fratres 

karissimi, ita dispensavit spiritus sanctus ut et sanis ornamenta et egrotis spiritalia 

medicamenta deesse non possint, quam rem ego domino donante cognoscens unde animarum 

remedia possitis accipere, spiritalia antydota studui providere ... x ... ea que secuntur de amore 

inimicorum aut die crastino aut tercio in die dominico absque aliqua lassitudine corporis 

oportunius audietis. 

PL 39, col. 2253-2256. 

 

149vb-151rb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 273 

Sermo sancti Augustini episcopi de diligendis inimicis. (150ra) Scio et credo karitatem 

vestram sapienter intelligere non esse sine causa, quod vos de vera et perfecta caritate tam 

frequenter ammoneo, hoc enim ideo facio, quia ad omnium peccatorum vulnera nullum 

medicamentum tam salubre et tam efficax esse cognosco ... x ... ut cum secura consciencia 

possitis in oracione dicere Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus 

nostris. 

PL 39, col. 2256-2259. 

 

151rb-152va: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 294 

Sermo sancti Augustini episcopi de ebrietate. Licet propicio Cristo, fratres karissimi, 

credam vos ebrietatis malum velut inferni foveam expavescere et non solum ipsi non velitis 

amplius bibere sed nec alios adiurare vel cogere plus quam oportet accipere, tamen non potest 

fieri nisi sint aliqui negligentes qui sobrii esse non velint ... x ... sed quod in illa ebrietate 

periturum erat, in pauperum refeccionem proficiat prestante domino nostro Ihesu Cristo, qui 

cum patre vivit et regnat cum spiritu sancto deus in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2303-2306. 

 

152va-153vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 295 

Sermo sancti Augustini episcopi de ebrietate vitanda. Frequenter caritatem vestram, fratres 

karissimi, paterna pietate ammonui, ut ebrietatis malum tamquam inferni foveam vitare vel 

fugere deberetis et licet aput plures proficeret castigacio, quam multi tamen sunt, qui nec 

deum timent nec eos, qui honesti sunt vel sobrii reverentur ... x ... quod ita omnes ebriosi de 

ebrietatis malo ad bonum sobrietatis sunt per dei graciam reddituri, ut et nobis gaudium 

faciant et ipsi feliciter ad eternum pervenire mereantur premium, amen. 

PL 39, col. 2306-2310. 



 

153vb-155ra: Augustinus: In Johannis evangelium tractatus 124, tractatus 24 

Dominica XXVa secundum Johannem. In illo tempore cum sublevasset oculos Ihesus et 

vidisset ... ut manducent hii [J VI,5]. Omelia leccionis eiusdem sancti Augustini episcopi. 

Miracula, que fecit dominus noster Ihesus Christus sunt quidem divina opera et ad 

intelligendum deum de visibilibus admonent humanam mentem. Quia enim ille non est talis 

substancia, qui videri oculis possit et miracula eius quibus totum mundum regit universamque 

creaturam administrat ... x ... ex eo quod futurum predixit, propheta erat, et eo quod verbum 

dei caro factum est et angelorum et prophetarum dominus erat. 

PL 35, col. 1592-1596. 

 

155ra-156ra: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 292 

Sermo sancti Augustini episcopi de castitate. Magnum michi gaudium facitis, fratres 

karissimi, dum in sollempnitatibus martirum tanta devocione fidei ad ecclesiam convenitis, 

sed si vultis deo auxiliante et vestrum profectum et nostrum gaudium spiritaliter adimplere, ita 

inter vos et pacem et caritatem inspirante domino conservate ... x ... ut nobis non solum de 

vestra deo placita conversacione, sed pro aliorum salute et in hoc seculo et in futuro duplicata 

a deo premia repensentur, amen. 

PL 39, col. 2297-2301. 

 

156ra-157ra: Caesarius Arelatensis: De honestate mulierum (Pseudo-Augustinus: Sermo app. 

293) 

Sermo sancti Augustini episcopi de familiaritate extraneorum cavenda. (156rb) Nemo 

dicat, fratres karissimi, quod in temporibus nostris martirum certamina esse non possunt. 

Habet et enim pax martires suos, nam sicut frequenter suggessimus iracundiam mitigare, 

libidinem fugere, iusticiam custodire, avariciam contempnere, superbiam humiliare pars 

magna martirii est ... x ... ideo cum propheta iugiter clamemus Oculi mei semper ad dominum 

quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos [Ps XXIV,15]. 

PL 39, col. 2301-2303, C. Lambot, G. Morin (edd.): Caesarii Arelatensis opera (Corpus 

Christianorum, series latina 103), Turnhout 1953, s. 189-194. 

 

157ra-158ra: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 77 

Sermo sancti Augustini episcopi de leccione evangelica Venite benedicti patris mei. 

(157rb) Modo cum evangelica leccio legeretur audivimus dominum dicentem Venite 

benedicti, percipite regnum, quod vobis paratum est ab origine mundi [Mt XXV,34]. Ut ergo 

vocem istam desiderabilem audire et ab auditu malo possitis per dei graciam liberari, totis 

viribus deo auxiliante contendite ... x ... ipso iuvante bona opera facere studeamus, ut cum 

ipso auxiliante fecerimus que precepit, mereamur recipere que promittit, amen. 

PL 39, col. 1895-1897. 

 

158ra-158vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 277 

Sermo sancti Augustini episcopi de reddendis decimis. Propicio Cristo, fratres karissimi, 

iam prope sunt dies, in quibus messes colliguntur et ideo gracias agentes deo, qui dedit de 

offerendis immo de reddendis decimis cogitemus. Deus enim noster, qui dignatus est totum 

dare, decimam a nobis dignatur repetere non sibi sed nobis sine dubio profuturam ... x ... et in 

hoc seculo sanctorum sollempnitatem mundo corde et casto corpore cum gaudio celebratis et 

in futuro ad ipsorum sanctorum consorcium feliciter pervenietis. 

PL 39, col. 2266-2268. 

 

158vb-159vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 265 



Sermo sancti Augustini episcopi. Rogo vos, fratres karissimi, ut attencius cogitemus quare 

christiani sumus et crucem Christi in fronte portamus, scire enim debemus, quia non nobis 

sufficit, quod nomen christianum accepimus, si opera christiana non fecerimus. Sicut ipse 

dominus in evangelio ait ... x ... si nos libenter auditis et nobis facitis gaudium et vos feliciter 

pervenietis ad regnum. 

PL 39, col. 2237-2240. 

 

159vb-160rb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 266 

Sermo beati Augustini episcopi. Gaudemus, fratres karissimi, et deo gracias agimus, quod 

secundum desideria nostra vos incolumes invenire meruimus. Et vere fratres iuste et merito 

pater gaudet quociens filios suos et corpore sanos et in dei timore devotos invenerit et quia 

tam de vestra, qaam de nostra salute duplicatum nobis gaudium pietas divina concessit ... x ... 

non veniunt ad vitam sed precipitabuntur ad mortem, de qua pena nos pius dominus liberare 

dignetur, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2240-2242. 

 

160rb-161ra: Caesarius Arelatensis: Sermo (Pseudo-Augustinus: Sermo Mai 114a) 

Sermo sancti Augustini episcopi. (160va) Rogo vos, fratres karissimi, ut non moleste 

accipiatis nec nos superflue iudicetis eo quod vos pro amore inimicorum frequencius 

ammonemus, hoc ideo facimus, quoniam ad sananda vulnera omnium peccatorum nullum 

medicamentum forcius esse cognovimus ... x ... non pro odio dampnandi, sed pro caritate vel 

pace coronandi feliciter venietis prestante domino nostro Ihesu Cristo, qui cum patre et spiritu 

sancto vivit et regnat deus per omnia secula seculorum, amen. 

Stejný text také v KNM XII E 7, ff. 181va-182rb. 

 

161ra-161va: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 93 

Sermo de non differendo baptismo. In leccione evangelii infirmitatem humani generis 

suscepisse dominum Ihesum Cristum plenissime nobis sanctus evangelista monstravit, 

siquidem cum dixisset venisse dominum in civitatem Samarie, que dicitur Sichar iuxta 

predium quod dedit Jacob Joseph filio suo, in quo predio erat fons Jacob ... x ... ut tante 

pietatis gracia nobis non iudicium pariat sed profectum, quod ipse prestare dignetur, cui est 

honor et gloria in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 1924-1925. 

 

161va-164ra: Beda Venerabilis: Homilia subdititia 65 in dedicatione ecclesiae 

In dedicacione ecclesie secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Non 

est arbor bona ... faciens fructum bonum [Lc VI,43]. Omelia leccionis eiusdem venerabilis 

Bede presbyteri. Quia propicia divinitate, fratres karissimi, sollempnia dedicacionis ecclesie 

celebramus, debemus congrue sollempnitati quam colimus, ut sicut ornatis studiosius eiusdem 

ecclesie parietibus ... x ... clementer exaudiens donabit nos videre bona sua in terra vivencium 

ipse Ihesus Christus, qui vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 433-439. 

 

164ra-165ra: Beda Venerabilis: Homilia subdititia 66 in dedicatione ecclesiae (In evangelium 

sancti Lucae, pars) 

Item in dedicacione ecclesie secundum Lucam. In illo tempore egressus Ihesus 

perambulabat Iericho et ecce vir nomine Zacheus [Lc XIX,1-2]. Omelia leccionis eiusdem 

venerabilis Bede presbyteri. Et ingressus Ihesus perambulabat Yericho ... quia inde erat 

transiturus [Lc XIX,1-4]. Que inpossibilia sunt aput homines, possibilia sunt aput deum, ecce 

enim camelus deposita gibbi sarcina per foramen acus transit, hoc est dives et publicanus 



relicto onere diviciarum ... x ... qui ut pietatis sue nobis dispensacionem inculcet, sepissime se 

filium hominis appellat commendans sollicite nobis quod factus est benigne pro nobis. 

PL 94, col. 439-441, PL 92, col. 559-562. 

 

165ra-165vb: Haymo Halberstatensis: Homilia 5 in die dedicationis templi (Expositio in 

Apocalypsin, pars) 

Leccio libri Apocalypsis Johannis apostoli. Vidi civitatem sanctam Iherusalem novam ... 

ornatam viro suo [Apc XXI,2]. Omelia Haymonis de eadem leccione. Hec civitas sancta 

ecclesia est, que idcirco civitas appellatur, quoniam a multis inhabitatur et in quatuor mundi 

partes distenditur, habens habitatorem deum. Hinc Paulus dicit: Templum dei sanctum est 

quod estis vos ... x ... qui presidet ecclesie sue, ecce novam facio omnia, ea scilicet, que 

superius dicta sunt, inter que eciam celum et terra innovabuntur. 

PL 118, col. 813-816, PL 117, col. 1192-1194. 

 

165vb-166vb: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 229 

Sermo sancti Augustini episcopi. Quocienscumque, fratres karissimi, altaris vel templi 

festivitatem colimus, si fideliter ac diligenter attendimus et sancte ac iuste vivimus, quidquid 

in templis manufactis agitur, totum in nobis spirituali edificacione completur ... x ... intra in 

gaudium domini tui [Mt XXV,21], ad quod gaudium nos dominus sua proteccione peducat, 

qui vivit et regnat in secula seculorum, amen. Explicit liber, tercia pars omeliarum. 

PL 39, col. 2166-2168. 

 

166vb-167rb: Gregorius papa I.: Homilia 3 in evangelia 

Secundum Matheum in festo sancte Felicitatis martyris. In illo tempore loquente Ihesu ad 

turbas ecce mater eius et fratres stabant foris querentes loqui ei et reliqua [Mt XII,46]. Omelia 

Gregorii pape tercia. Sancti evangelii, fratres karissimi, brevis est leccio recitata, sed magna 

misteriorum ponderibus gravida, Ihesus etenim conditor et redemptor noster matrem se nosse 

dissimulat ... x ... quia et si carnis colla ferro non subdimus, spirituali tamen gladio carnalia 

desideria in mente trucidamus, ipso adiuvante, qui vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

PL 76, col. 1086-1089. 

 

168ra-170rb: Sermo in prima dominica adventus domini 

Dominica IIIIa ante natale domini. Leccio sancti evangelii secundum Matheum. In illo 

tempore cum appropinquasset Ihesus Iherosolimis ... solvite et adducite michi et reliqua [Mt 

XXI,1-2]. Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem leccione. Puto res ipsa exigit ut 

queramus frequenter quidem Ihesus venit in Iherusalem sicut Johannes testatur numquam 

tamen sibi adhibuit ministeria iumentorum nec ramorum virencia circa se ornamenta constituit 

... x ... et redempcio illi convenit, qui omnes redemit et preciosi sui sangvinis effusione 

salvavit, qui cum deo patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

Srov. PL 95, col. 1159. 

 

170rb-171va: Gregorius papa I.: Homilia 1 in evangelia 

Dominica tercia. Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore dixit Ihesus 

discipulis suis: Erunt singna in sole ... maris et fluctuum et reliqua [Lc XXI,25]. Omelia beati 

Gregorii pape de eadem leccione. Dominus ac redemptor noster paratos nos invenire 

desiderans senescentem mundum que mala sequantur denunciat, ut nos ab eius amore 

compescat, adpropinquantem eius terminum quante percussiones preveniant innotescit ... x ... 

adventum namque eterni iudicis tanto securiores quandoque videbitis, quanto nunc 

districcionem illius timendo prevenitis. 

PL 76, col. 1077-1081. 



 

171va-172vb: Gregorius papa I.: Homilia 6 in evangelia 

Dominica secunda ante natale domini. Leccio sancti evangelii secundum Matheum. In 

illo tempore cum audisset Johannes in vinculis ... an alium exspectamus et reliqua [Mt XI,2-

3]. Omelia beati Gregorii pape de eadem leccione. Querendum nobis est, fratres karissimi, 

Johannes propheta et plus quam propheta, qui venientem ad baptisma dominum ostendit 

dicens Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata mundi ... x ... ut inquantum vires suppetunt si 

adnunciare eum non negligitis vocari ab eo angeli cum Johanne valeatis.  

PL 76, col. 1095-1099. 

 

172vb-174vb: Beda Venerabilis: Homilia 1 in festo Annuntiationis beatae Marie virginis 

Feria IIIIa in quatuor temporibus. Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo 

tempore missus est Gabriel angelus a deo ... benedicta tu in mulieribus et reliqua [Lc I,26-28]. 

Omelia venerabilis Bede presbyteri de eadem leccione. Exordium nostre redempcionis 

hodierna nobis sancti evangelii leccio commendat, que angelum de celis a deo missum narrat 

ad virginem, ut novam in carne nativitatem filii dei predicaret ... x ... ad profundam hanc 

convallem lacrimarum descendere dignatus est Ihesus Cristus dominus noster, qui vivit et 

regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 9-14. 

 

174vb-177va: Beda Venerabilis: Homilia 2 in festo Visitationis beatae Marie virginis 

Feria VIa. Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore exsurgens Maria abiit 

in montana ... infans in utero eius et reliqua [Lc I,39-41]. Omelia venerabilis Bede 

presbyteri de eadem leccione. Leccio quam audivimus sancti evangelii, fratres karissimi, et 

redempcionis nostre nobis semper veneranda primordia predicat et salutaria semper imitande 

humilitatis remedia commendat ... x ... inter homines vivendi formam dare voluit unigenitum 

suum Ihesum Cristum dominum nostrum, cum quo vivit et regnat deus in unitate spiritus 

sancti per omnia secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 15-22. 

 

177va-180vb: Gregorius papa I.: Homilia 20 in evangelia 

Sabbato. Leccio sancti evangelii secundum Lucam. Anno quintodecimo imperii Tyberii 

cesaris ... penitencie in remissionem peccatorum et reliqua [Lc III,1-3]. Omelia beati 

Gregorii pape de eadem leccione. Redemptoris nostri precursor, quo tempore verbum 

predicacionis acceperit memorato Romane rei publice principe et Iudee regibus designatur 

cum dicit Anno quintodecimo imperii Tyberii cesaris ... x ... tempora indulta ne pereant quia 

qui multos a suis iniquitatibus iam sanatos aspicimus, quid aliud quam superne misericordie 

pingnus teneamus. 

PL 76, col. 1159-1170. 

 

180vb-182ra: Gregorius papa I.: Homilia 7 in evangelia 

Dominica prima ante natale domini secundum Johannem. In illo tempore miserunt Iudei 

ab Iherosolimis sacerdotes ... quia non sum ego Christus et reliqua [J I,19-20]. Omelia beati 

Gregorii pape de eadem leccione. Ex huius nobis leccionis verbis, fratres karissimi, Johannis 

humilitas commendatur, qui cum tante virtutis esset, ut Cristus credi potuisset elegit solide 

subsistere in se ne humana opinione raperetur inaniter super se ... x ... sed quibus iam 

inferiores estis aspicite ut dum meliorum vobis exempla proponitis, maiora semper ascendere 

ex humilitate valeatis. 

PL 76, col. 1099-1103. 

 



182ra-182va: Homilia in vigilia nativitatis Christi 

In vigilia nativitatis Cristi. Leccio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore 

cum esset desponsata mater Ihesu ... habens de spiritu sancto et reliqua [Mt I,18]. Omelia 

Origenis de eadem leccione. Cum esset desponsata mater Ihesu Maria Yoseph. Que 

necessitas fuit, ut desponsata esset Maria Yoseph, nisi propterea quatinus hoc sacramentum 

dyabolo celaretur et ille malignus fraudis comenta adversus desponsatam virginem nulla 

penitus invenisset ... x ... sine aliqua miseria conceditur eterna felicitas per dominum nostrum 

Ihesum Cristum, cui est honor et gloria in secula seculorum, amen. 

PL 95, col. 1162-1167, text v rukopisu kratší a jen částečně shodný. 

 

182va-183rb: Lectiones in die Nativitatis Christi 

Is IX,1-8; Is XL,1-17; Is LII,1-10. 

 

183rb-183vb: Leo papa I.: Sermo 21 (in Nativitate domini nostri Ihesu Christi 1) 

Leccio IIIIa. Sermo beati Leonis pape de nativitate domini. Salvator noster, dilectissimi, 

hodie natus est, gaudeamus, neque enim locus fas est esse tristicie ubi natalis est vite, que 

consumpto mortalitatis timore ingerit nobis de promissa eternitate leticiam ... x ... quia veritate 

iudicabit, qui misericordia te redemit Cristus dominus noster, qui cum patre et spiritu sancto 

vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

PL 54, col. 190-193. 

 

183vb-184va: Augustinus: Sermo 194 

Item sermo in nativitate domini. Audite filii lucis adoptati in regno dei, fratres karissimi, 

audite et exultate iusti in domino ut vos rectos possit decere laudacio [Ps XXXII,1], audite 

quod nostis, recolite, que audistis ... x ... nondum ydonei sumus convivio patris nostri, 

agnoscamus presepe domini nostri. 

PL 38, col. 1015-1017. 

 

184va-185ra: Augustinus: Sermo 192 

Item sermo. Hodie veritas de terra orta est, Cristus de carne natus est, gaudete sollempniter et 

sempiternum diem hodierno quoque moniti cogitate, eterna dona spe firmissima concupiscite 

filii dei esse accepta potestate presumite ... x ... qui propter nos de terra ortus est in illo celum 

possideamus, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus in secula seculorum, amen. 

PL 38, col. 1011-1013. 

 

185ra-185vb: Gregorius papa I.: Homilia 8 in evangelia 

Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore exiit edictum a cesare Augusto ... 

singuli in suam civitatem et reliqua [Lc II,1-3]. (185rb) Omelia beati Gregorii pape de 

eadem leccione. Quia largiente domino missarum sollempnia ter hodie celebraturi sumus, 

loqui diu de evangelica leccione non possumus, sed nos aliquid vel breviter dicere 

redemptoris nostri nativitas ipsa compellit ... x ... defende ergo tibi, homo, contra vicia 

honorem dei, quia propter te factus est deus homo. 

PL 76, col. 1103-1105. 

 

185vb-187ra: Beda Venerabilis: Homilia 6 in aurora Nativitatis domini 

Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore pastores loquebantur ad invicem 

... et ostendit nobis et reliqua [Lc II,15]. Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem 

leccione. Nato in Bethleem domino et salvatore nostro sicut sacra evangelii testatur ystoria 

pastoribus, qui in eadem regione erant vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem 

suum angelus domini magna cum luce apparuit ... x ... glorificemus et laudemus ipsum deum 



ac dominum nostrum Ihesum Cristum, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti 

per omnia secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 34-38. 

 

187ra-189rb: Beda Venerabilis: Homilia 7 in die Nativitatis domini 

Inicium sancti evangelii secundum Johannem. In principio erat verbum ... eam non 

comprehenderunt et reliqua [J I,1-5]. Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem 

leccione. Quia temporalem mediatoris dei et homini hominis Cristi Ihesu nativitatem, que 

hodierna die facta est, sanctorum verbis evangelistarum Mathei videlicet et Luce manifeste 

cognovimus ... x ... sed et incommutabilem nobis essenciam sue divine maiestatis ostenderet, 

in qua vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula. 

PL 94, col. 38-44. 

 

189rb-190ra: Pseudo-Augustinus: Sermo app. 215 

Sermo sancti Augustini episcopi in natali sancti Stephani. Fratres karissimi, celebravimus 

hesterno die natalem, quo rex martirum natus est, hodie celebramus natalem, quo primicerius 

martirum migravit ex mundo. Oportebat enim, ut primo inmortalis pro mortalibus susciperet 

carnem ... x ... qui sic auditus pro lapidatoribus suis orabat dominum dicens: Domine Ihesu 

Criste, ne statuas illic peccatum, tu autem. 

PL 39, col. 2145-2146. 

 

190ra-190vb: Hieronymus Stridonensis: Commentarius in Matthaeum, pars 

Leccio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore dicebat Ihesus turbis Iudeorum 

et principibus ... in synagogis vestris et reliqua [Mt XXIII,34]. Omelia beati Iheronimi 

presbiteri de eadem leccione. Ecce ego mitto ad vos ... de civitate in civitatem [Mt 

XXIII,34]. Hoc quod antea dixeramus, vos implete mensuram patrum vestrorum ad personam 

domini pertinere, eo quod occidendus esset ab eis, potest et ad discipulos eius referri ... x ... 

confideantur benedictum, qui venit in nomine domini nostri et Christi ora conspicient. 

PL 26, col. 172-175. 

 

190vb-191rb 

De assumpcione sancti Johannis apostoli et evangeliste. Cum sanctus Johannes fuit 

annorum nonaginta septem, apparuit ei dominus Ihesus Christus cum discipulis suis et dixit 

ei: Veni ad me, quia tempus est, ut epuleris in convivio meo cum fratribus meis ... x ... nichil 

aliud in se habens nisi manna quam usque hodie gingnit locus ipse prestante domino nostro 

Ihesu Cristo, qui vivit et regnat per omnia secula seculorum, amen. 

 

191rb-193rb: Beda Venerabilis: Homilia 8 in die natali Johannis Baptistae 

Leccio sancti evangelii secundum Johannem. In illo tempore dixit Ihesus Petro sequere me 

... qui tradet te et reliqua [J XXI,19-20]. Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem 

leccione. Leccio sancti evangelii, que nobis lecta est, fratres mei, tanto maiori a nobis 

intencione debet per singula verba pensari quanto magna gracie superne dulcedine tota 

redundat. Conmendat enim nobis beatissimus evangelista ... x ... recta operacione exercendo 

que docuit ad dona sempiterna que promisit pervenire mereamur per dominum nostrum 

Ihesum Cristum, qui vivit et regnat cum patre et spiritu sancto, amen. 

PL 94, col. 44-49. 

 

193rb-193vb: Pseudo-Beda Venerabilis: Homilia in die natali Innocentium (srov. i Pseudo-

Augustinus: Sermo app. 220) 



Sermo de Innocentibus sancti Augustini. Hodie, fratres karissimi, natalem illorum 

infantium colimus, quos ab Herode crudelissimo rege interfectos esse legimus et audivimus. 

Et ideo cum summa exultacione gaudemus, quia tam profanus hostis numquam parvulis beatis 

prodesse potuisset obsequio ... x ... si enim id quod deus precepit facimus, id quod petimus 

sine dubio obtinebimus per Ihesum Christum dominum nostrum, qui vivit et regnat. 

 

193vb-194va: Petrus Chrysologus: Sermo 152 

Sermo beati Severiani episcopi de Innocentibus. Zelus quo tendat, quo prosiliat livor, 

invidia quo feratur Herodiana patefecit immanitas que dum temporalis regni emulatur 

angustias, eterni regis ortum molitur extinguere ... x ... muneris est divini ad martirium qui sua 

virtute posse se currere credit per Christum non pervenit ad coronam.  

PL 52, col. 604-607, PL 95, col. 1174-1175. 

 

194va-195vb: Beda Venerabilis: Homilia 9 in die festo Innocentium 

Leccio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore angelus domini apparuit in 

sompnis ... usque dum dicam tibi et reliqua [Mt II,13]. Omelia venerabilis Bede presbiteri 

de eadem leccione. De morte preciosa martirum Cristi innocentium sacra est nobis, fratres 

karissimi, evangelii leccio recitata, in qua tamen omnium Cristi martirum preciosa est mors 

designata ... x ... datque vocem leticie et salutis eterne in thabernaculo eorum, qui vivit et 

regnat per omnia secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 50-53. V rukopisu rozděleno na dvě kázání. 

 

195vb-198ra: Homilia in dominica infra octavam Nativitatis domini  

Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore erant pater Ihesu et mater 

admirantes super hiis que dicebantur de illo et reliqua [Lc II,33]. Omelia Origenis presbiteri 

de eadem leccione. Congregemus in unum ea que in ortu Ihesu dicta, scriptaque sunt de eo, et 

tunc scire poterimus singula queque dingna esse miraculo, quamobrem mirabatur et pater. Sic 

enim appellatus est Joseph, quia nutricius fuit ... x ... eandem ipse divinitatisque excellenciam 

veritatis, quam Lucas sapiencie, nomine commendans. 

PL 95, col. 1179-1185. 

 

198ra-199va: Homilia in Circumcisione domini 

In Circumcisione domini nostri Ihesu Christi. Circumcisio domini nostri Ihesu Christi, 

sicut et mors et resurreccio, pro nobis facta est, ut sollempni purgacione mundati nequaquam 

iam alterius indigeamus circumcisione carnali, unde Apostolus ... x ... et apostolus 

absconditam corde circumcisionem sedulo commendat cuius laus non ex hominibus sed deo 

est, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti per omnia secula seculorum, amen. 

Patrně shodný text i v rukopisu Bayerische Staatsbibliothek München Clm 4507, ff. 263r-

265r. 

 

199va-201rb: Beda Venerabilis: Homilia 10 in die festo Circumcisionis domini 

Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore postquam consummati sunt dies 

octo ... priusquam in utero conciperetur [Lc II,21]. Omelia venerabilis Bede presbiteri de 

eadem leccione. Sanctam venerandamque presentis festivitatis memoriam paucis quidem 

verbis evangelista comprehendit, sed non pauca celestis misterii virtute gravidam reliquid ... x 

... per gloriam patris, ita et nos in novitate vite ambulemus prestante deo, qui vivit et regnat in 

secula seculorum, amen. 

PL 93, col. 53-58. 

 

201rb-202vb: Gregorius papa I.: Homilia 10 in evangelia 



Leccio sancti evangelii secundum Matheum. In illo tempore cum natus esset Ihesus in 

Bethleem ... venimus adorare eum et reliqua [Mt II,1-2]. Omelia beati Gregorii pape de 

eadem leccione. Sicut in leccione evangelica, fratres karissimi, audistis celi rege nato rex 

terre turbatus est, quia nimirum terrena altitudo confunditur cum celsitudo celestis aperitur ... 

x ... qui ex ea bonis delectati discessimus, ad eam malis amaricati redeamus.  

PL 76, col. 1110-1114. 

 

202vb-204rb: Beda Venerabilis: Homilia 12 in dominica prima post Epiphaniam 

Leccio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore ibant parentes Ihesu per omnes 

annos ... non cognoverunt parentes eius et reliqua [Lc II,41-43]. Omelia venerabilis Bede 

presbiteri de eadem leccione. Aperte nobis est, fratres karissimi, sancti evangelii leccio 

recitata neque opus est ut in ea quid exponendo loquamur, describit namque infanciam 

puericiamque nostri redemptoris ... x ... cuius beneficiis et muneribus eternis est laus et 

graciarum accio in omnia secula seculorum, amen. 

PL 93, col. 63-68. 

 

204rb-205vb: Beda Venerabilis: Homilia 14 in dominica tertia post Epiphaniam 

In octava Epyphanie secundum Johannem. In illo tempore vidit Johannes Ihesum 

venientem ad se et ait: Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata mundi et reliqua [J I,29]. 

Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem. Johannes Baptista et precursor domini 

salvatoris, quem diu venturum populis verbo predicaverat ipsum iam venientem ad se, sicut ex 

leccione sancti evangelii, fratres, modo cum legeretur audistis ... x ... per inpassibilem 

divinitatis potenciam reconciliaret nos deo patri, cum quo vivit et regnat deus per infinita 

secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 74-79. Závěr textu dopsán na spodním okraji listu mladší rukou, která u 

odkazovacího znaménka na fol. 206r také zapsala: "Ab hinc usque Penthecosten omelias et 

super epistolis quere in quodam libello Vetlensi in papiro, qui sic incipit: Inicium sancti 

evangelii Ihesu Christi. Marci primo capitulo et sic deinceps." (kostel ve Vetlé byl od roku 

1341 inkorporován klášteru v Roudnici). 

 

206ra-207ra: Augustinus: Sermo 355 

Sermo beati Augustini de vita et moribus clericorum. Propter quod volui et rogavi 

hesterno die ut hodie frequencius conveniretis, hoc est quod dicturus sum. Vobiscum hic 

vivimus et propter vos vivimus et intencio votumque nostrum est, ut aput Christum vobiscum 

vivamus ... x ... et qualescumque vires suppetunt in verbo dei serviam vobis, amen. 

PL 39, col. 1568-1574. 

 

207ra-208va: Augustinus: Sermo 356 

Item sermo eiusdem etc. Karitati vestre hodie de nobis ipsis sermo reddendus est, quod enim 

ait Apostolus: Spectaculum facti sumus mundo et angelis et hominibus [1 Cor IV,9]. Qui nos 

amant querunt quod laudent in nobis ... x ... nolumus cum detrimento vestro magnam habere 

mercedem, minus ibi habeamus, et tamen ibi nobiscum regnemus. 

PL 39, col. 1574-1581. 

 

208va–208vb: [Excerpta sanctorum patrum] 

První dva výpisky z Augustina (De doctrina christiana, liber I, cap. 28, a Enarratio in 

psalmos, XXXV, cap. 16) eviduje Weidmann. Dále modlitby k přijímání „Ave sanctissimum 

corpus dominicum in hoc sacramento contentum“ (obsažena mj. v Horologiu sapientiae 

Jindřicha Seuseho, Pius Künzle, Heinrich Seuses Horologium sapientiae, Freiburg (Schweiz) 



1977, s. 571–572) a „Omnipotens et misericors deus, ecce accedo ad sacrisanctum [sic] 

corpus“ a krátký výpisek z Moralií Řehoře I.  

 
X 3277 
SX XIII A 5 
FX perg. XV.-XVI. ll. 227. 34 x 48.5 cm, 4 červ. l. n. č. ch., vaz. mod. 
TX Graduál klášterní. 
PX Začátek vytržen, l. 217-27 sekvence. 
Brodský, s. 153 
 
X 3278 
SX XIII A 6 
FX perg. XIV. ll. 152. 33 x 48 cm, s iniciálami, st. vazba s kováním. 
TX (Guilhelmus Peraldus). Summa virtutum. 
PX Napřed rejstřík věcný a přehled obsahu. Na desce st. sign. Q 9. Z Březnických. 
Brodský, s. 154 
SX – XIII A 6 

TX – (Peraldus, Guilelmus) Guilelmi Archiepsc. [L]ugdun. Summa Virtutum. 

ff. 152, perg. 

 
X 3279 
SX XIII A 7 
FX perg. 1412. ll. 296. 33 x 44 cm. s inic. 4 č. l. n. č. ch. Vaz. st. 
TX Antifonář Jana Sendelweckena z r. 1412. 
VX Na l. 12: In nomine domini. Amen. Incipit antiphonarium per manus Johannis 
Sendelwecken a. d. 1412 in vig. concepcionis b. Marie Virginis. Předcházejí 
lamentace. 
PX Na přídeští německý kalendář na r. 1483 (inkunabule), na zadním: Joh. 
Sternher(?) de Nidernalta 1530. 
Brodský, s. 154 
 
XIII A 7 

Německo, 1412 + XV/XVI, perg., 296 (recte 298) (+ I) ff. 44 x 33 cm, ilum., notace, vazba 

dobová 

 

Skladba: (V+1, fol. 11) + (V-3, fol. 18) + IV (fol. 26) + I (fol. 28) + 3. V (fol. 58) + (V+1, fol. 

69) + VI (fol. 81) + (V-1, fol. 90) + (V-2, fol. 98) + V (fol. 108) + VI (fol. 120) + 4. V (fol. 

160) + (V-1, fol. 169) + 4. V (fol. 209) + VI (fol. 221) + 2. V (fol. 241) + (VI-1, fol. 252) + V 

(fol. 261) + (VI-1, fol. 272) + (V-2, fol. 279 bis) + VI (fol. 291) + (III-2, fol. 296). Fol. 1 tvoří 

obal první složky rukopisu. Samostatným listem je tvořeno fol. 67. Jeden list je vyříznut za ff. 

11, 162, 252 (zde asi prázdný), 278, dva listy za ff. 17, 272 a 296 (druhý byl nejspíše prázdný 

a tvořil analogicky počátku rukopisu jen obal složky), tři za fol. 90. Za fol. 27 chybí několik 

vnitřních dvojlistů složky (podle převažujících kvinternů snad čtyři). První polovina listů 

složek obvykle číslována arabskými číslicemi v dolním vnějším rohu. Na koncích složek 

vpravo dole kustody římskými nebo arabskými číslicemi (první dochovaný je IIus na fol. 26v, 

končí na fol. 108v). Na ff. 1v-279 bis v, 291v-296v psáno v zrcadle cca 32 x 21 cm, na listu 

12 notových osnov s textem. Výjimečně doplňky nebo úpravy na notových osnovách mimo 

zrcadlo (nebo na místě vyškrabaného textu, fol. 168v). Svislé okraje zrcadla vymezeny 

dvojitou červenou linkou protaženou až k okrajům listů (na ff. 12-18 notové osnovy i 

vymezení zrcadla černě). Na ff. 280r-291r psáno v zrcadle o obdobné velikosti, linkováním 

připraveno 36-37 řádek a svislé okraje vyznačeny jen jednoduchou linkou. Prázdná folia: 1r, 



2v (zde jen prázdné notové osnovy). Foliace moderní, tužkou, obvykle v dolních vnějších 

rozích listů. Chyby foliace: fol. 259 bis (mezi ff. 250 a 260 deset listů), 279 bis (mezi ff. 270 a 

280 deset listů, z posledního spodní polovina odříznuta). Listy zvláště na okrajích používáním 

zašpiněné, v kratších úsecích inkoust opadaný nebo otřelý. Z fol. 11 část vytržena, ff. 16, 18, 

23, 24, 27, 91, 92, 138, 139, 147, 233, 251, 252, 259 bis prořezána, fol. 212 roztrženo. Z 

vnějšího okraje ff. 173, 259 část odříznuta, u fol. 258 odříznut celý okraj, z fol. 279 bis spodní 

polovina. Zejm. fol. 163 poškozeno vlhkostí.  

Písmo: základní ruka Jan Sendelwecken, ff. 3r-279r, 280r-296v: gothica libraria. Dále krátké 

přípisy asi sedmi rukama druhé poloviny 15. až první poloviny 16. století: fol. 1v; 2r; 274v; 

279r; 279v; 279v-279 bis r; 296v - obvykle gothica cursiva, poslední bastarda. Na fol. 279 bis 

v mladší přípisek, asi ze 17. století, novogotické písmo. Výzdoba: ornamentální iniciály o 

výšce jedné až tří notových osnov s rostlinnými výběhy do bordury: 12r: A, 87r: V, 87v: A, 

97v: P, 101v: D, 107r: B, 138r: U, 167v: A, 253r: E, v závěru rukopisu výzdoba větších 

iniciál někdy už jen písařská (213r: T, 275r: A). Rubrikace (obvykle ale údaje rubrik psány 

černým inkoustem menším písmem do notových osnov), vícebarevné, červené nebo modré 

iniciály o výšce jedné notové osnovy, červené protrhávání majuskul. Notace v pětilinkové 

osnově v celém rukopisu. Vazba: dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou 

výzdobou. Po obvodu desek rámec vymezený dvěma soustavami linek, střední pole členěno 

ondřejským křížem tvořeným dvěma trojicemi linek. Potah odřený a pořezaný. Po středových 

i rohových kováních zůstaly pouze otisky, všechna kování byla s otvory v jejich těle. Středová 

byla kruhového tvaru, se čtyřmi vybíhajícími přibližně trojlístky, rohová byla 

kosodélníkového tvaru, z jejich vrcholu do středu desky vybíhal také zhruba trojlístek, kromě 

toho byly neurčenými výběžky zdobeny okraje při hranách desek. Zapínání dvěma 

nedochovanými řemínky na chybějící trny v přední desce. Přední přídeští vylepeno německou 

minucí z roku 1483 s červeno-černým navzájem posunutým tiskem, stejná minuce byla 

přilepena rovněž k zadnímu přídeští, ale tiskem k desce. Z přídeští byla odlepena, ale její text 

je celkové poškozenější. 

Na prázdné straně minuce původně přilepené k zadnímu přídeští poškozený a jen částečně 

zřetelný vlastnický záznam Johannes Sternher (?, takto čte F. M. Bartoš) de Nidernalta 1530. 

Vedle rozmazaný zápis rudkou.  

Na hřbetě štítek s částí současné signatury (7). Na předním přídeští exlibris Národního muzea 

se současnou signaturou a tužkou zapsáno M 4, snad starší signatura? 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3279, s. 250; Z. Nejedlý: Dějiny husitského zpěvu I, Praha 1954, s. 93, 

109, 115; Brodský, č. 134, s. 154.  

 

Podle výzdoby je vznik rukopis kladen do německého prostředí, nejspíše do Bavorska. V 

rukopisu uváděná klasifikace svátků má analogie u řádů, které se řídily řeholí sv. Augustina, 

především u dominikánů (event. johanitů nebo německých rytířů). Pozdější užívání v 

řádovém prostředí potvrzuje i doplněk „Isti versus solent cantari in tricesimis fratrum na ff. 

279v-279 bis r. Uvádění sv. Alžběty v propriu de sanctis není vzhledem k rozšíření jejího 

svátku příliš vypovídající, z uvedených církevních řádů její svátek (včetně translace) našel 

největší rozšíření u německých rytířů (H. Grotefend: Zeitrechnung des deutschen Mittelalters 

und der Neuzeit II, Hannover 1892, s. 92-93). 

 

1v-296v: Antiphonarium 

U textů na ff. 1v, 2r, 279v-279 bis v a u částí na ff. 279r a 296v jde o mladší doplňky do 

původně prázdného prostoru stránek. 

 

1v 



Que est ista que ascendit per desertum sicut virgula fumi ex aromatibus mirre ... x ... quem 

deum verum et hominem cela clamant, terra predicat voce consonanti per infinita secula 

seculorum, amen. Et universi. 

 

2r 

De compassione dei genitricis Marie responsorium. Audite celum terra mare ... x ... 

lacrimanti, quantoque. 

 

3r-11v: Venite exultemus cum melodiis variis  

Venite exultemus domino iubilemus deo salutari nostro preoccupemus faciem eius in 

confessione et in psalmis iubilemus ei. Quoniam deus magnus dominus ... x ... in requiem 

[mea]m. Gloria patri et filio et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in 

secula seculorum, amen. 

Různé nápěvy invitatorního žalmu 94 k různým (rubrikami jen nedůsledně uváděným) svátkům 

nebo obdobím. 

 

12r-129v: Pars de tempore 

Dominica prima in adventu domini. Sabbato precedenti ad vesperas super psalmos 

antiphona benedictus. Benedictus. Psalmus. Ipsum. Responsorium. Ecce dies. Ymnus. 

Conditor. Versus. Rorate celi desuper ... (129v) Dominica XXVa. Antiphona. Dicebat enim 

intra se si tetigero fymbriam vestimenti eius ... Antiphona. Et Ihesus conversus et videns eam 

dixit: confide filia, fides tua te salvam fecit, alleluia. Magnificat. 

Na začátku uveden kolofón „In nomine domini, amen. Incipit antiphonarium per manus 

Johannis Sendelwecken anno domini millesimo quadringentesimo duodecimo in vigilia 

Concepcionis beate Marie virginis [7. 12. 1412].“ 

 

129v-133v: In dedicatione ecclesiae 

In dedicacione ecclesie. Ad vesperas antiphona. Tu domine universorum, qui nullam habes 

indigencia ... (133r) Sachee festinans descende quia hodie in domo tua oportet ma manere ... x 

... hodie hic domui salus a deo facta est, alleluia. Magnificat. 

 

133v-137v 

De Corpore Christi super psalmos antiphona. Sacerdos in eternum Christus dominus 

secundum ordinem Melchysedech panem et vinum obtulit ... (137v) O sacrum convivium in 

quo Christus sumitur ... x ... et future glorie nobis pingnus datur, alleluia, evovae. 

 

138r-252v: Pars de sanctis 

Unus ex duobus, qui secuti sunt dominum, erat Andreas frater Symonis Petri alleluia ... (249r) 

In festo sancte Katherine virginis. Ad vesperas super psalmos. Dominus Elyzabet ... (252r) 

Voce cordis et oris in laudem summi redemptoris consurgat omnis fidelis ... x ... o beata virgo 

ora iugiter pro reatibus supplicum tuorum. Magnificat. 

Čeští světci nejsou uvedeni. Regionálně výraznější jsou zmínky o sv. Alžbětě, na ff. 183v-184v 

k datu její translace, oficium sv. Alžběty je poté na ff. 241v-245r.  

 

253r-274v: Commune sanctorum 

Incipit commune sanctorum. De apostolis. Estote fortes in bello et pungnate cum antiquo 

serpente et accipietis regnum eternum, dicit dominus ... (274v) In natali plurimorum virginum 

ad Magnificat. Prudentes virgines aptate vestras lampades ... x ... Simile est regnum celorum. 

 

274v-279r: De Visitatione beatae virginis Mariae 



Ymnus de Visitacione virginis Marie. In Maria vite via matre vera vivencium pie venit qui 

redemit peccata delinquencium ... (275r) De Visitacione virginis Marie. Accedunt laudes 

virginis admirande indaginis noviter promulgate ... (279r) Omnipotens sempiterne deus, qui 

ex habundancia caritatis beatam virginem Mariam ... x ... et ab omnibus adversitatibus 

eruamur per eundem dominum. 

Hymnus na fol. 274v doplněn do prázdného prostoru později mladší rukou, mladší rukou také 

poslední texty na fol. 279r. 

 

279v 

Qui crucifixerunt filium dei scelerum suorum participes ubi fuerat corpus Ihesu reconditum ... 

x ... ut laudent Cristum quod enim. 

 

279v-279 bis r 

Isti versus solent cantari in tricesimis fratrum in vigiliis eorum quando peraguntur etc. 

Tremens factus sum ego et timeo dum discussio venerit ... x ... libera me do/// 

 

279 bis v 

Fons ortorum redundans gracia mundum replens ... Exurgens autem Maria abiit in montana ... 

x ... et salutavit Elizabet. 

 

280r-291v: Hymnarius 

Notovány pouze začátky hymnů (některé zcela bez notace). 

280r  

Conditor alme siderum, eterna lux credencium, Christe redemptor omnium, exaudi preces 

supplicum ... x ... gloria deo patri cum filio sancto simul paraclito in sempiterna secula, amen. 

AH 2, s. 35, srov. i AH 51, s. 46, Chevalier, č. 3733-3734. 

280r 

In nocturno. Verbum supernum prodiens, a patre olim exiens, qui natus orbi subvenis cursu 

declivi temporis ... x ... sed cum beatis compotes simus perhennes celibes. Laus honor virtus.  

Srov. AH 51, s. 48, AH 27, s. 65, AH 2, s. 35, Chevalier, č. 21391. 

280r 

In laudibus. Vox clara ecce intonat, obscura queque increpat, pellantur eminus sompnia ab 

ethre Christus promicat ... x ... sed pius nos tunc protegat. Laus, honor, virtus. 

AH 2, s. 35, AH 27, s. 65, AH 51, s. 48-49, Chevalier, č. 22199. 

280r-280v 

In Nativitate domini ad vesperas. Veni, redemptor gencium, ostende partum virginis, 

miretur omne seculum, talis decet partus deum ... x ... equalis eterno patri carnis tropheo 

accingere infirma nostri corporis virtute firmans perpetim 

Srov. AH 2, s. 36, Chevalier, č. 21234. 

280v 

Ad matutinas ympnus. Christe redemptor omnium ex patre patris unice solus ante 

principium natus ineffabiliter ... x ... ob diem natalis tui ymnum novum concunimus. Gloria 

tibi domine qui na. 

280v 

Ad vesperas ympnus. A solis ortus cardine et usque terre limitem Christum canamus 

principem natum Maria virgine ... x ... fit pastoribus pastor creator omnium. Gloria tibi 

domine. 

Srov. AH 2, s. 36-37, Chevalier, č. 32-33. 

280v 



In Epiphania ymnus. Hostis Herodes impie Christum venire quid times non arripit mortalia 

qui regna dat celestia ... x ... fundere mutant unda originem. Gloria tibi domine, qui apparuisti 

hodie cum patre. 

Chevalier, srov. č. 8073. 

280v-281r 

Ad matutinas ymnus. A patre unigenitus ad nos venit per virginem baptisma cruce 

consecrans et nos fideles generans ... x ... sceptrum tuum inclitum tuo defende clipeo. Gloria 

tibi domine. 

AH 2, s. 80, Chevalier, č. 14. 

281r 

A Domine ne in ira usque ad XLam et a Deus omnium usque ad adventum ymnus. O lux 

beata trinitas et principalis unitas iam sol recedit igneus, infunde lumen cordibus ... x ... deo 

patri sit gloria euisque soli filio cum spiritu paraclito et nunc et in perpetuum. 

Srov. AH 2, s. 34, AH 51, s. 38-40, Chevalier, č. 13150. 

281r 

Ad completorium ymnus. Te lucis ante terminum rerum creator poscimus ut solita clemencia 

sit presul et custodiam … x … presta pater omnipotens per Ihesum Christum dominum, qui 

tecum in perpetuum regnat. 

281r 

Ferialibus diebus ad nocturnum. Nocte resurgentes vigilemus omnes, semper in psalmis 

meditemur atque viribus totis domino canamus dulciter ympnum … x … prestet hoc nobis 

deitas beata patris ac nati pariterque sancti spiritus, cuius reboat in omni gloriam mundo. 

AH 51, s. 26–27, Chevalier, č. 12035. 

281r 

Ad laudes ymnus. Ecce iam noctis tenuatur umbra, lucis aurora rutilans choruscat, nisibus 

totis rogitemus omnes cunctipotentem … x … donet et nobis pietate patris regna polorum, 

prestet hoc nobis. 

AH 51, s. 31, srov. Chevalier, č. 5129–5130. 

281r-281v 

Ad primam in toto duplici. Iam lucis orto sydere deum precemur supplices, ut in diurnis 

actibus nos servet a nocentibus ... x ... mundi per abstinenciam ipsi canamus gloriam. Deo 

patri sit. 

AH 51, s. 40, Chevalier, č. 9272. 

281v 

Ad terciam ymnus. Nunc sancte nobis spiritus, unum patri cum filio dignare promptus ingeri 

nostro refulsus pectori ... x ... flammascat igne caritas, accendat ardor proximos. Presta pater 

piissime. 

AH 50, s. 19, Chevalier, č. 12586. 

281v 

Ad VIam. Rector potens, verax deus qui temperas rerum vices, splendore mane instruis et 

ignibus meridiem ... x ... confer salutem corporum veramque pacem cordium. Presta pater 

piissime.  

AH 50, s. 20, Chevalier, č. 17061. 

281v 

Ad nonam ymnus. Rerum deus, tenax vigor, immotus vite permanens lucis diurne tempora 

successibus determinans ... x ... sed premium mortis sacre perhennis instat gloria. Presta pater 

piissime patrique. 

AH 50, s. 20, Chevalier, č. 17328. 

281v 



Ferialibus diebus ad IXam. Lucis creator optime lucem dierum proferens, primordiis lucis 

nove mundi parans originem ... x ... celorum pulset intimum vitale tollat premium vitemus 

omne noxium, purgemus omne pessimum.  

AH 51, s. 34–35, srov. Chevalier, č. 10690–10691. 

281v-282r 

In Quadragesima ymnus. Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus in hoc sacro 

ieiunio fusas quadragenario ... x ... presta beata trinitas concede simplex unitas ut fructuosa 

sint tuis ieiuniorum munera. Amen. 

AH 2, s. 42, AH 51, s. 53–55, Chevalier, srov. č. 1449–1451. 

282r 

Ad completorium usque ad cenam domini. Christe, qui lux es et dies, noctis tenebras 

detegis lucisque lumen crederis, lumen beatum predicans ... x ... qui es defensor anime adesto 

nobis domine. Deo patri sit gloria. 

Srov. AH 27, s. 111, AH 51, s. 21, Chevalier, č. 2934. 

282r 

In nocturno ymnus. Summi largitor premii, spes qui es unica mundi, preces intende 

servorum ad te devote clamantum ... x ... in deitate trinitas, in qua gloriatur unus per cuncta 

secula, amen. 

AH 51, s. 60-61, Chevalier, č. 19716.  

282r 

In laudibus. Iam Christe sol iusticie, mentis diescant tenebre, virtutum ut lux redeat, terris 

diem cum reparas ... x ... et nos novi per veniam, novum canamus canticum, amen. 

AH 51, s. 59-60, Chevalier, č. 9205. 

282r-282v 

In passione domini. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis misterium, quo carne carnis 

conditor suspensus est patibulo ... x ... te summa deus trinitas collaudat omnis spiritus quos 

per crucis mysterium salvas rege per secula. Amen. 

AH 2, s. 45, Chevalier, č. 21481. 

282v 

In nocturno. Pange, lingua, gloriose prelium certaminis et super crucis tropheum dic 

triumphum nobilem, qualiter redemptor orbis immolatus vicerit ... x ... gloria et honor deo 

usquequo altissimo una patri filioque inclito paraclito cui laus est et potestas per eterna secula, 

amen. 

AH 50, s. 71–73, srov. i AH 2, s. 44, 105. Chevalier, č. 14481. 

282v 

In laudibus. Lustra sex qui iam peracta tempus implens corporis, se volente natus ad hoc, 

passioni deditus ... x ... fusus agni corpore. Gloria et honor deo usquequo altissimo. 

AH 2, s. 44-45, 105, Chevalier, č. 10763. 

282v-283r 

Parasceves et sabbato sancto, in die cene in laudibus. Rex Christe, factor omnium, 

redemptor et credencium, placare votis supplicum te laudibus colencium ... x ... cum spiritus 

munimine defende nos rex optime. Amen. 

AH 51, s. 71–72, Chevalier, č. 17408. 

283r 

In paschali tempore ymnus. Ad cenam agni providi et stolis albis candidi post transitum 

maris rubri Christo canamus principi ... x ... gloria tibi domine qui surrexisti a mortuis cum 

patre et sancto spiritu in sempiterna secula. Amen. 

AH 2, s. 46, 106, Chevalier, č. 110. 

283r 



Ad completorium. Ihesu, nostra retempcio, amor et desiderium, deus creator omnium, homo 

in fine temporum ... x ...  Gloria tibi domine, qui surrexisti a mortuis. 

Srov. AH 51, s. 95–96, Chevalier, č. 9582. 

283r 

In nocturno. Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, mundus exultans iubilat gemens 

infernus ululat ... x ... quem pena mortis crudeli servi dampnarunt impii. Quesumus, auctor 

omnium. Gloria tibi, domine, qui surrexisti. 

Srov. AH 2, s. 47, AH 27, s. 107, AH 51, s. 89–90. Chevalier, č. 1644. 

283r-283v 

In laudibus ymnus. Sermone blando angelus predixit mulieribus in Galylea dominus 

videndus est quantocius ... x ... tu corda nostra posside ut tibi laudes debitas reddamus omni 

tempore. Quesumus, auctor omnium. Gloria tibi, domine. 

Chevalier, č. 18831. 

283v 

In Ascensione domini. Festum nunc celebre magnaque gaudia compellunt animos carmina 

promere, cum Christus solium scandit ad arduum celorum pius arbiter ... x ... et bone spiritus 

regnas perpetuo fulgida trinitas per cuncta pie secula. Amen. 

AH 50, s. 192–193, Chevalier, č. 6264. 

283v 

In nocturno ymnus. Eterne rex altissime, redemptor et fidelium, quo mors soluta deperit, 

datur triumphus gracie … x … Gloria tibi, domine, qui scandis super sidera cum patre et 

sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 

AH 2, srov. s. 48, AH 51, srov. s. 94–95. Chevalier, č. 654. 

283v-284r 

In laudibus. Tu Christe, nostrum gaudium, manens Olimpo preditum, mundi regis qui 

fabricam mundana vincens gaudia … x … ut cum rubente ceperis clarere nube iudicis penas 

repellas debitas reddas coronas perditas. Tu esto nostrum gaudium qui es fu. Gloria tibi, 

domine. 

Chevalier, č. 20630. 

284r 

In festo Penthecostes. Beata nobis gaudia anni reduxit orbita, cum spiritus paraclitus effulsit 

in discipulos ... x ... dudum sacrata pectora tua replesti gracia, dimitte nunc peccamina et da 

quieta tempora. Sit laus patri cum filio sancto simul paraclito nobisque mittat filius carisma 

sancti spiritus, amen. 

AH 2, s. 50, AH 51, s. 97, srov. AH 27, s. 99, Chevalier, č. 2339. 

284r 

In nocturno ymnus. Iam Christus astra ascenderat, regressus unde venerat, promisso patris 

munere sanctum daturus spiritum ... x ... Dudum sacrata tempora. Sit laus patri cum filio. 

Srov. AH 51, s. 98–99, Chevalier, č. 9215.  

284r 

In laudibus. Impleta gaudent viscera, afflata sancto spiritu voces diversas intonant fantur dei 

magnalia ... x ... perfidos Iohelis testimonio. Dudum sacrata. Sit laus patri cum filio sancto 

simul. 

Srov. AH 51, s. 98–99 (část předchozíhu hymnu), Chevalier, č. 8505, 8506. 

284r-284v 

Ad terciam. Veni creator, spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gracia, que tu creasti 

pectora ... x ... Per te sciamus da patrem noscamus atque filium te utriusque spiritum 

credamus omni tempore. Sit laus. 

Srov. AH 2, s. 93-94, AH 50, s. 193, Chevalier, č. 21203–21204. 

284v 



De sancta trinitate. Adesto, sancta trinitas, par splendor, una deitas, qui extas rerum omnium 

sine fine principium ... x ... laus patri sit ingenito, laus eius unigenito, laus sit sancto spiritui, 

trino deo et simplici deo, amen. 

AH 51, s. 102-103; Chevalier, č. 487.  

284v 

De corpore Christi. Pange, lingua, gloriosi corporis misterium sanguinisque preciosi, quem 

in mundi precium fructus ventris generosi rex effudit gencium ... x ... genitori genitoque laus 

et iubilacio, salus, honor, virtus quoque sit et benediccio p[ro]cedenti ab utroque conpar sit 

laudacio. Amen. 

AH 50, s. 586–587, Chevalier, č. 14467. 

284v-285r 

Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexteram, ad opus suum exiens venit ad vite 

vesperam ... x ... uni trinoque domino sit sempiterna gloria qui vitam sine termino nobis donet 

in patria, amen. 

AH 12, s. 32, AH 50, s. 588-589, Chevalier, č. 21398. 

285r 

In laudibus. Sacris solempniis iuncta sint gaudia et ex precordiis sonent preconia, recedant 

vetera, nova sint omnia, corda, voces et opera ... x ... sicut nos visitas sicut te colimus, per tuas 

semitas duc nos quo tendimus ad lucem quam inhabitas, amen. 

AH 50, s. 587-588, Chevalier, č. 17713. 

285r 

In dedicacione ecclesie. Urbs beata Iherusalem dicta pacis visio, que construitur in celis vivis 

ex lapidibus et angelis coornata ut sponsata comite ... x ... gloria et honor deo usquequo 

altissimo, una patri filioque inclito paraclito cui laus est et potestas per eterna secula. Amen. 

AH 51, s. 110–112, srov. i AH 2, s. 73, 113, Chevalier, č. 20918. 

285r-285v 

In laudibus. Angulare fundamentum lapis Christus missus est, qui compage parietum in 

utroque nectitur, quem Syon sancta suscepit, in quo credens permanet ... x ... cum sanctis 

perhenniter paradysum introire translati in requiem. Gloria et honor deo usquequo altissimo. 

AH 51, s. 110-112 (část předchozího hymnu); Chevalier, č. 1081.  

285v 

Ymnus de sanctis. De sancta Barbara. Gratuletur ecclesia, laudum promat preconia, cantu 

testetur gaudia ad Barbare sollempnia ... x ... hec decollata moritur ad celos proficiscitur. Deo 

patri sit. 

AH 52, s. 114-115; Chevalier, č. 7437. 

285v 

De sancto Stephano. Sancte dei preciose prothomartir Stephane qui virtute caritatis 

circumfultus undique ... x ... a peccatis iungat celi civibus. Gloria et honor deo. 

Srov. AH 48, s. 83–84, Chevalier, č. 18461. 

285v 

In Purificacione. Quod chorus vatum venerandus olym spiritu sancto cecinit repletus in dei 

factum genitrice constat esse Maria ... x ... qui poli summa residet in arce trinus et unus, amen. 

AH 50, s. 206-207, Chevalier, č. 16881.  

285v-286r 

Ad completorium. Fit porta Christi pervia referta plena gratia transitque rex et permanet 

clausa ut fuit per secula ... x ... resolvit nostra crimina. Gloria tibi domine, qui natus. 

Chevalier, č. 6346. 

286r 



In nocturno. Quem terra, pontus, ethera colunt, adorant, predicant trinam regentem 

machinam claustrum Marie baiulat ... x ... desideratus gentibus, cuius per almum fusus est. 

Gloria tibi domine, qui natus. 

Srov. AH 50, s. 86–87, srov. i AH 2, s. 38–39, Chevalier, č. 16347. 

286r 

In laudibus. O gloriosa domina, excelsa super sidera, qui te creavit provide lactasti sacro 

ubere ... x ... et porta lucis fulgida vitam datam per virginem gentes redempte plaudite. Gloria 

tibi domine. 

Srov. AH 50, s. 86–87 (část předchozího hymnu), Chevalier, č. 13042. 

286r 

In Annunciacione sancte Marie. Ave maris stella, dei mater alma atque semper virgo, felix 

celi porta ... x ... sit laus deo patri summo Christo, decus spiritui sancto honor trinus et unus. 

AH 51, s. 140–142, AH 2, s. 39–40, Chevalier, č. 1889. 

286r-286v 

De sancta Cruce ymnus. Salve crux sancta, salve mundi gloria, vera spes nostra, vera ferens 

gaudia, signum salutis, salus in periculis ... x ... gaudium sit angelis honor in mundo sit crucis 

invencio vel exaltacio, amen. 

AH 50, s. 291–292, Chevalier, č. 17875. 

286v 

Signum crucis mirabile olym per orbem renitens in qua pependit innocens Christus redemptor 

omnium ... x ... ut ore tibi consono et corde devotissimo possimus omni tempore laudes 

referre debitas. Deo patri. 

Srov. AH 51, s. 85–86, AH 2, s. 86. Chevalier, č. 10622. 

286v 

Nativitas Johannis. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti 

labii reatum, sancte Johannes ... x ... deus simplex pariterque trine supplices et nos veniam 

precamur parce redemptis, amen. 

Srov. AH 50, s. 120–122, AH 2, s. 50, Chevalier, č. 21039. 

286v 

In nocturno. Antra deserti teneris sub annis civium turmas fugiens petisti, ne levi saltem 

maculare ... x ... qui nephas secli meruit lavantem tingere limphis. 

Srov. AH 50, s. 120–122 (část předchozího hymnu); Chevalier, č. 1215, srov. i 1214. 

286v 

In laudibus. Omnis [sic, pro: o nimis] felix meritique celsi, nesciens labem nivei pudoris, 

prepotens martir heremique cultor maxime vatum ... x ... rite dignetur veniens sacratos ponere 

gressus. Laudibus. 

Srov. AH 50, s. 120–122 (část předchozího hymnu), Chevalier, č. 13311, srov. i 13310.  

286v-287r 

Petro et Paulo. Aurea luce et decore roseo, lux lucis omne perfudisti seculum, decorans celos 

inclito martyrio hac sacra die, que dat reis veniam ... x ... sit trinitati salus individua, honor, 

potestas atque iubilacio in unitate cui manet imperium ex tunc et modo per eterna secula. 

Amen. 

AH 2, s. 54, AH 51, s. 216–219, Chevalier, č. 1596. 

287r 

De sancta Maria Magdalena. Pange, lingua, Magdalene lacrimas et gaudium, sonant voces 

laude plene de concentu cordium et concordet philomene turturis suspirium ... x ... agnus 

morte pugna leo victor die tercia, resurrexit cum tropheo mortis ferens spolia, amen. 

AH 50, s. 532-533; Chevalier, č. 14497.  

287r 



In laudibus ymnus. Estimavit ortulanum et hoc sane credidit, seminabat enim granum, quod 

in mentem cecidit, linguam movit et non manum, lingua Ihesum indidit ... x ... per quam 

sperat se proscribi libro mortis pessime, prestent sibi nos conscribi peccatricis lacrime, amen. 

AH 50, s. 533; Chevalier, č. 580.  

287r-287v 

De sancta Anna. (287v) Lucis huius festa colat plebs honesta deum celo dignus 

confrequentans ymnus ... x ... trino laus et uni deo sit communi, in quo vivit Anna simul cum 

Maria, amen. 

AH 52, s. 97-98; Chevalier, č. 10698.  

287v 

In Assumpcione beate Marie virginis. O quam glorifica luce choruscas, stirpis davitice regia 

proles, sublimis residens virgo Maria supra celigenas etheris omnes ... x ... qui tecum nitida 

vivit in ethera regnans ac moderans secula cuncta, amen. 

AH 2, s. 40, AH 51, s. 146, Chevalier, č. 13516. 

287v 

De sancto Augustino. Magne pater Augustine, preces nostras suscipe, et per eas conditori nos 

placare sathage atque rege tuum gregem summum decus presulum … x … per omne seculum, 

qui concives nos asscribat supernorum civium. Amen. 

AH 52, s. 110–111, Chevalier, č. 10968. 

287v-288r 

In laudibus. Celi cives applaudite et vos fratres concinite nostri patris sollempnia solis 

reduxit orbita … x … conemur totis viribus iungamus preces precibus ut Augustini meritis 

celi iungamur gaudiis. Presta pater. 

Chevalier, č. 3471. 

288r 

In Nativitate beate Marie virginis. Gaude visceribus mater in intimis, felix ecclesia, que 

sacra replicas sancte festa Marie plaudant astra, solum, mare ... x ... presta summe pater patris 

ac unice amborumque simul spiritus annue qui regnas deus unus omni tempore seculi. Amen. 

AH 51, s. 144–145, Chevalier, č. 7042. 

288r 

De sancto Michaele ymnus. Tibi Christe splendor patris, vita, virtus cordium, in conspectu 

angelorum vocis voce psallimus alternantes concrepando melos damus vocibus ... x ... gloriam 

Christo canamus gloriam paraclito, qui trinus et unus deus extat ante secula. Amen. 

AH 2, s. 64, 112, AH 19, s. 141, AH 50, s. 207, Chevalier, č. 20455. 

288r-288v 

In laudibus. Christe sanctorum decus angelorum, rector humani generis et auctor, nobis 

eternum tribue benignus scandere regnum ... x ... chorus angelorum semper assistat simul et 

beata concio tota. Prestet hoc nobis deitas. 

AH 50, s. 197, srov. i AH 2, s. 64, AH 2, s. 111, Chevalier, č. 2999–3001. 

288v 

De omnibus sanctis. Ihesu salvator seculi, redemptis ope subveni et pia dei genitrix salutem 

posce miseris ... x ... laus, honor, virtus, gloria deo patri et filio una cum sancto spiritu in 

sempiterna secula. Amen. 

AH 51, s. 152, srov. Chevalier, č. 9677–9678. 

288v 

In laudibus. Christe redemptor omnium, conserva tuos famulos beate semper virginis 

placatus sanctis precibus ... x ... gloria patri ingenito eiusque unigenito una cum sancto spiritu 

in sempiterna secula. Amen. 

AH 51, s. 150, srov. AH 2, s. 66, Chevalier, č. 2959. 

288v-289r 



Ymnum deo vox iocunda decantet ecclesie, nam congaudet letabunda Syon mater filie 

ascendenti de profunda convalle miserie ... x ... qui certantes in agone adiuvas fideliter et 

mercedem das corone vincenti viriliter, amen. 

AH 52, s. 167-168; Chevalier, č. 8263.  

289r 

In nocturno. Hec insignis, hec beata pauperum nutricia, fastu mundi non elata nec parentum 

gloria in se carne trucidata crucifixit vicia ... x ... et sic sese liberavit virtus paciencie. Gloria 

sit Ihesu bone tibi. 

AH 52, s. 167-168 (část předchozího hymnu); Chevalier, č. 7624. 

289r 

In laudibus ymnus. Tandem viro destituta munda mundum exuit, Christum mente iam induta 

sacrum carni consuit et in tempus hoc statuta sit lampas emicuit ... x ... tibi soli dari gloriam. 

Gloria sit Ihesu bone tibi nunc et iugiter, qui certantes in agone. 

AH 52, s. 167-168 (část předchozího hymnu); Chevalier, č. 19999.  

289r 

De sancta Katherina ymnus. Katherine collaudemus virtutum insignia, cordis ei 

presentemus et oris obsequia, ut spe certa respiremus per eius suffragia … x … huius ergo 

concionis concordi constancia vim humane passionis pari paciencia superemus ut cum bonis 

regnemus in gloria. 

AH 52, srov. s. 220–223. Chevalier, č. 2693. 

289r-289v 

In nocturno. Pange, lingua, gloriose virginis martirium, gemme iubar preciose descendat in 

medium, ut illustret tenebrose mentis domicilium … x … ut eterno temporalis dolor cedit 

gaudio. 

AH 52, srov. s. 223–224. Chevalier, č. 14457, srov. i 14454–14456. 

289v 

In laudibus ymnus. Presens dies expendatur in eius preconium, cuius virtus dilatatur in ore 

laudancium, si gestorum teneatur finis et inicium ... x ... Inminente passione. In hoc caput. 

Hoc declarat. Vim doloris. 

AH 52, s. 224-225; Chevalier, č. 15310. 

289v 

De apostolis et evangelistis ymnus. Annue Christe, seculorum domine, nobis per huius tibi 

cara merita, ut qui te coram graviter delinquimus, huius solvamur gloriosis precibus ... x ... sit 

tibi Ihesu, benedicte domine, gloria, virtus, honor et imperium una cum patre sanctoque 

paraclito cum quibus deo ante secula, amen. 

AH 51, s. 122-125 (v rukopisu jen část); Chevalier, č. 1149, 1150.  

289v 

In nocturno. Exultet celum laudibus, resultet terra gaudiis apostolorum gloria sacra canunt 

sollempnia ... x ... ut cum iudex adveneverit Christus in fine seculi, nos sempiterni gaudii 

faciat esse conpotes. Deo patri. 

AH 51, s. 215, Chevalier, č. 5832. 

289v-290r 

In laudibus. Eterna Christi munera apostolorum gloria laudes canentes debitas letis canamus 

mentibus ... x ... te nunc redemptor quesumus ut ipsorum consorcio iungas precantes servulos 

in sempiterna secula. Amen. 

AH 2, s. 74, 113, 114, Chevalier, č. 590. 

290r 

Uno martyre. Deus, tuorum militum sors et corona, premium, laudes canentes martyris 

absolve nexu criminis ... x ... laus et perhennis gloria deo patri cum filio sancto simul paraclito 

in sempiterna secula. Amen. 



AH 51, s. 130, srov. i AH 2, s. 76, 116, Chevalier, č. 4533–4535. 

290r 

In laudibus. Martir dei, qui unicum patris sequendo filium victis triumphans hostibus victor 

fruens celestibus ... x ... soluta sunt iam vincula tui sacrati corporis nos solve vinclis seculi 

amore filii dei. Deo patri sit gloria. 

AH 2, s. 76, 114–115, AH 51, s. 129, Chevalier, č. 11228. 

290r 

De martiribus. Sanctorum meritis inclita gaudia pangamus, socii, gestaque forcia nam gliscit 

animus promere cantibus victorum genus optimum ... x ... te summa deitas unaque poscimus 

ut culpas abluas noxia subtrahas des pacem famulis nos quoque gloriam per cuncta tibi secula. 

Amen. 

AH 2, s. 75, 114, AH 50, s. 204, Chevalier, č. 18607. 

290r-290v 

In laudibus. (290v) Rex gloriose martyrum, corona confitencium, qui respuentes terrena 

perducis ad celestia ... x ... tu vince nostra crimina donando indulgenciam. Presta pater 

piissime. 

AH 51, s. 128, Chevalier, č. 17453. 

290v 

De confessoribus. Iste confessor domini sacratus, festa plebs cuius celebrat per orbem, hodie 

letus meruit secreta scandere celi ... x ... qui supra celis residens cacumen tocius mundi 

machinam gubernat trinus et unus. Amen. 

AH 2, s. 77, AH 51, s. 134, Chevalier, č. 9136. 

290v 

In laudibus de confessoribus. Ihesu, redemptor omnium, perpes corona presulum, salus vite 

credencium in hac die clemencius nostris faveto precibus ... x ... sit Christe rex piissime, tibi 

patrique gloria cum spiritu paraclito in sempiterna secula. Amen. 

AH 51, s. 133–134, Chevalier, č. 9628. 

290v-291r 

De virginibus. Virginis proles opifexque matris, virgo quem gessit peperitque virgo, virginis 

festum canimus tropheum accipe votum ... x ... gloria patri geniteque proli et tibi conpar 

utriusque semper spiritus alme deus unus omni tempore secli, amen. 

Srov. AH 2, s. 78, AH 51, s. 137, Chevalier, č. 21703. 

291r 

In laudibus. Ihesu, corona virginum, quem mater illa concepit, que sola virgo parturit, hec 

vota clemens accipe ... x ... te deprecamur, largius nostris adauge mentibus nescire prorsus 

om[n]ia corrupcionis vulnera. Presta pater piissime. 

AH 50, s. 20–21, Chevalier, srov. č. 9507, 9508. 

291r-291v 

Ferialis ad primam. Iam lucis orto sidere deum precemur supplices ut in diurnis actibus nos 

servat a nocentibus. ... x ... De domina nostra. Iam lucis orto sidere deum precemur supplices 

ut in diurne actibus nos servat a nocentibus. 

AH 51, s. 40, Chevalier, č. 9272. Čtrnáct různých nápěvů počátku hymnu, určených pro různé 

svátky nebo období, z liturgické klasifikace svátků se objevují totum duplex, duplex, 

semiduplex, IX leccionum. 

 

292r-293v: De Spinea corona 

De spinea corona memoria ad vesperas per antiphonam. Gaude felix mater ecclesia assunt 

tibi nova sollempnia nam corona quondam in gloria nunc per orbem refulget gloria, alleluia. 

Magnificat. ... (293v) In secundis vesperis. O decus ecclesie gloriosa spina sertum regis glorie 

mundi ... x ... laudantes hodie serves a ruina, alleluia. Magnificat. 



 

293v-294r: Benedicamus domino 

In toto duplici. Benedicamus. Benedicamus domino, alleluia, alleluia. ... x ...  Benedicamus 

domino, alleluia. 

Šest různých nápěvů Benedicamus domino pro různé typy svátků nebo období. Z liturgické 

klasifikace svátků se objevují totum duplex, duplex, semiduplex, IX leccionum. 

 

294r-296v: De sancto Anthonino 

Incipit historia de sancto Anthonino martire non pontifice sub semiduplici festo. 

Antiphona super psalmos feriales. Ostendit futuram fecundissimam messem ... (296r) In 

secundis ad Magnificat. Mox beati viri Anthonini anima ... x ... post tormenta gravia celestia 

regna feliciter conscendit. Magnificat. 

 

296v 

Virga Yesse floruit in qua flos apparuit altissimi filius sis nobis propicius ... x ... crastina 

exibitis ad sancta sanctorum et natum videbitis regem angelorum. 

 
X 3280 
SX XIII A 8 
FX perg. XIV. ll. 255, 33 x 47 cm, s miniaturami, st. vazba s kováním. 
TX I. díl Starého Zákona ze Sadské. (Pentateucus, Liber Iudicum. Ruth). 
PX Tak na štítku na desce s mladší sign. C VIII. Na l. 1: monasterii Saczka. Druhý díl 
XIII A 10. Viz i ruk. XII a 19. Z Březnických. 
Brodský, s. 155 
 
X 3281 
SX XIII A 9 
FX perg. XIV. ll. 261, 33 x 47 cm, s jen versálky - písařské, st. vazba s kováním. 
TX Bertrandi de Turri (nobili) sermones de tempore. 
VX Videbunt filium hominis venientem in nube Luce XXI. Verbum istud x in corpore 
apparebit, qui ... regnat in eternum deus unus, amen. 
PX Napřed rejstřík věcný a textů rukou mladší. Na desce na štítku obsah, jak v čele, 
a st. sign. L XII, K XI. Nejstarší na l. 1: M II. Z Březnických. 
 
X 2382 
SX XIII A 10 
FX perg. XIV. II. 383, 34 x 48 cm, s iniciálami, stará vazba s kováním. 
TX II. díl Starého Zákona ze Sadské (Libri Salomonis. Ecclesiasticus. Prophete. 
Machabeorum). 
PX Tak štítek na desce s mladší sign. E XI. Na l. 1: monasterii Saczka. I. díl v č. 
3280. Z Březnických. 
Brodský, s. 155 
 
X 3283 
SX XIII A 11 
FX perg. XIV. ll. 74. 34 x 48 cm, s inic. Vazba značně mladší. 
TX Apparatus in sextum librum decretalium. 
VX (Začátek chybí) perfectam in rebus agendis formam tribuat (předmluva Řehoře 
X.) x (konec výkladu) XIII. qu. III. plerique. Johannes Cardinalis. Explicit apparatus 
sexti libri. 



PX Na předsázca štítek, sňatý s desky, a st. sign. K III. Na l. 2: Iste liber est 
monasterii s. Apollinaris in Saczka canonicorum regularium. Z Březnických. 
PX Francouz. původu (avignon. produkce). Johannis Monacki alias Cardinalis 
Brodský, s. 157 
 
X 3284 
SX XIII A 12 
FX perg. ok. 1360. ll. 319. 31 x 43.5 cm, s inic., vaz. st. 
TX Liber viaticus Jana se Středy (Joh. Noviforensis). 
PX Na l. uvnitř: liber viaticus d. Johannis Luthomislensis episcopi, imperialis 
cancellarii, začátek vytržen. Popsal posledně K. Chytil, Památky čes. umění 
illuminátorského I, 1915, 16-29, tab. VII-XXVI, obr. 9-26, kdež i st. literatura. Ze 
sbírky arcibiskupa V. L. Chlumčanského. 
PX O vpisovaných čes. jménech viz V. Flajšhans: Hanka facit II., ČČM 102, 1928; 
1/13. Fl. Ant. Bleschka: Dvě St. Wezelslegende Kaiser Karls IV. (Prag 1934) popis 
rkp a vydání legendy (textu). 
Brodský, s. 158 
SX – XIII A 12 

TX – Liber viaticus qui Johannis Lutomysliensis Episcopi imperialis cancellarii, cum picturis 

nitidi[.]simis. 

PX – Proprie Breviarium. (in membrana). 

 
X 3285 
SX XIII A 13 
FX perg. 1360. ll. 200. 44.5 x 30 cm, s iniciálami, vaz. pův. 
TX Augustinus super Johannem. 
VX In nomine domini. Incipit exposicio b. presulis Augustini super Johannem 
evangelistam. Omelia prima x Sub a incarn. dni 1360 m. Magii temporum d. Nicolai, 
prepositi reg. canonicorum ord. s. Augustini s. Marie in Rudnicz ... fr. Symon ... 
presens volumen tabula tabulavit. Attamen ... dictam tabulam ... composuisse non 
ideo credendus est, sed d. prepositum ..., dum adhuc tempore prelature d. Nicolay 
ante memorati a. 1350 iubileo curam disponeret prioratus, adinvenisse pariter et 
fecisse ... sciendum ... 
PX Na desce nápis a st. sign. Popsal K Chytil. Památky čes. umění illuminátorského 
I, 1915, 5-7, obr. 1-3, tab. I., kdež i literatura dřívější. Z Březnických. 
PX J. Květ, Slow. ekpy král. Rejčky (Pr. 1931), 237, pozn. 247 
Brodský, s. 164 
 
X 3286 
SX XIII A 14 
FX perg. XV./XVI. II. 127. 34 x 49 cm, 4 červ. l. n. č. ch., vaz. nová. 
TX Graduál řádový. 
PX Začíná se teprve uprostřed č. 44 částí proměnlivých, l. 8-18 versus alleluiatici, po 
l. 24 ordinarium missae a pak sekvence. 
Brodský, s. 165 
 
X 3287 
SX XIII B 1 
FX perg. XIV. ll. 257, 27 x 36 cm, s inic. stará vazba s kováním a sponou i záložkou. 
TX Nic. Lyra. Super Pentateuchum, Josue, Judices, Ruth. 



VX Hec omnia liber vite Eccl. 34, sed quod dicit b. Gregorius x sicut dictum est supra 
secundo cap. Explicit postilla super librum Ruth. 
PX Na přídeští st. sign. h VII, na desce mladší B 1, I XIII a štítek: Lira super 
penthateuco. Z Březnických. 
SX – XIII B 1 

TX – Lyre, (Nicol.): Postilla. 

ff. 257 

PX – Genes. – Ruth. 

 
X 3288 
SX XIII B 2 
FX perg. XIV2 str. 274. 28 x 37 cm, pův. vaz. s kováním, 4 červ. l. n. č. ch. 
TX Graduál. 
VX Proprium de tempore teprve od neděle Invocavit, secunda pars gradualis, de 
sanctis str. 164-98, commune s dodatky na str. 198-234, sekvence 235-74. 
PX Na přídeštích koncepty: apelace radnického faráře Zbyňka O. Praem. proti 
papežskému subexekutorovi, sv. jilskému děkanovi Bartoloměji, z doby ok. 1354 a 
ustanovení prokurátorů konventu strahovského z doby ok. 1352. Pozdější české 
přípisky u Z. Nejedlého, Dějiny předhusitského zpěvu 55 p. 2. 
Brodský, s. 165 
 
X 3289 
SX XIII B 3 
FX perg. XIV. ll. 240, 28 x 37 cm, s inic., vazba s kováním. 
TX Sborník patristický a spisů Anselmových. 
VX 1-14. Augustinus de essencia s. Trinitatis. Omnipotens deus x pro salute generis 
humani. 
VX 14-14'. Ambrosius de moribus ecclesie. Dilecte fili, dilige lacrimas x vivendo 
contempnes. 
VX 14'-17'. Liber responsionum Gregorii pape ad. b. Augustinum, archiepiscopum 
Anglie, de hystoria ecclesiastica Anglorum venerabilis Bede. Interea vir Augustinus 
domum venit Arelate x ex delectacione, qua portat invitus. 
VX 17'-20. Augustinus de facultatibus ecclesie. Utrum, inquit, congregandis fratribus 
x habeatur honor et gloria. 
VX 20-25'. (Pseudo)augustinus de conflictu viciorum et virtutum. Apostolica vox 
clamat x fidem prebeto. 
VX 25'-26'. Augustinus de consecracione virginum. Primo videndum est de 
consecracione x in 60° anno dabatur. 
VX 26'-34. Idem. Liber de XII abusionibus. De sapiente sive bonis operibus x 
Christus incipiat in futuro. 
VX 31-34. Idem. Documentum ecclesiasticum. Credimus unum deum et patrem x 
similitudinem moribus inveniri. 
VX 34-44. Idem. Viridarium consolacionis de viciis et virtutibus. Quoniam, ut Petrus 
apostolus ait x vivit et regnat. Amen. 
VX 44-46'. Idem de tribus habitaculis. Tria sunt sub omnipotentis dei manu habitacula 
x et audire ab illo: non novi vos. 
VX 46'-47'. Doctrina domini Severini episcopi. Dilige deum, sapienciam disce x que 
cogitas, non ignorat. 
VX 47'-48. Sermo Johannis episcopi de compunccione cordis. Rogat David, ut 
multum ab iniquitate salvetur x deus remedium anime tue. 



VX 48-55. Augustinus. Meditaciones. Vigili cura x ab invicem distabunt. 
VX 55-58. Idem de oracione dominica. Symbolum reddidistis x ad domesticos fidei. 
Amen. 
VX 58-61. Origenis omelia. Maria stabat ad monumentum foris plorans. 
VX 61-62'. Bernardi epistola de quatuor beneficiis. Dilecte sorori mee x cui est gloria 
in sec. sec. Amen. 
VX 63-67'. Origenis omelia. In principio erat verbum. 
VX 67'-107'. Richardi a s. Victore liber de trinitate. Justus meus ex fide vivit x unitas 
substancie cum personarum pluralitate. 
VX 107'-113'. Anshelmi tractatus de veritate. Tres tractatus pertinentes ad studium 
sacre scripture x dicitur veritas illic rectitudo. 
VX 113'-119'. Idem de libertate arbitrii. Discipulus: Quoniam liberum arbitrium x 
quantum ad esse. 
VX 119'-130'. Idem de casu dyaboli. Discipulus: Illud apostoli »Quid habes x 
potestate loquendi. 
VX 130'-141. Idem de conceptu virginali et de peccato originali. Cum in omnibus 
religiose tue voluntati x probari poterit. 
VX 141-155'. Idem de processione spiritus sancti. Negatur a Grecis x michi 
imputetur, non sensui latinitatis. 
VX 155'-157'. Idem ad Valerianum de fermentato et azimo. Anshelmus, servus 
ecclesie Cantuariensis x reputandum iudicatur. 
VX 170'-171'. Idem. Epistola secunda ad Valerianum de sacramentis ecclesie. 
Domino et amico suo Valeriano x nolui petentibus impendere. 
VX 157-170'. Idem de concordia presciencie et predestinacionis et gracie dei cum 
libero arbitrio. De tribus illis questionibus x misi vobis olim quandam epistolam. 
VX 171'-180. Idem de incarnacione verbi. Domino et patri universe ecclesie x in 
eodem libello a parte inveniet. 
VX 180-189. Idem de sacramento altaris. Primum quidem, quid hoc sacrificii corpus x 
que nostram animam reficit. 
VX 189-212. Idem monologion. Quidam fratressepe me x ineffabiliter trinus et unus. 
VX 212-218'. Idem prosologion. Postquam opusculum quoddam x credere non 
possim nisi intelligere. 
VX 218'-200'. Idem cur deus homo. (O)pus subditum x benedictus in secula sec. 
Amen. 
PX Na předsázce obsah kodexu, na desce štítek se stručnějším obsahem a sign. W. 
XI. Vlepeny dva pap. listy přírodovědeckého spisu. Z Březnických. 
Brodský, s. 166 
 
X 3290 
SX XIII B 4 
FX perg. XIV. ll. 258, 28 x 36 cm, vazba moderní. 
TX Concordia evangeliorum (II). 
VX Et hic incipit octava pars. Cap. I. Mt. XIX. Factum est, cum consummasset Jesus 
sermones istos ... x illud Johannis: »vespere autem facto;« et hic de multis aliis. 
Explicit concordia ewangeliorum. 
PX Napřed ukazatel textů perikopních pro potřebu kazatelovu. Díl I. v ruk. XII B 9. Na 
desce staré štítky s obsahem: secunda pars gloze quatuor in unum. a sign. F XV, W 
Y. Z Březnických. 
Guilh. de Nottingham jako č. 3173 [XII B 9]. B. 
Brodský, s. 132 



 
X 3291 
SX XIII B 5 
FX perg. XIV. ll. 110, 27 x 36 cm, vazba moderní. 
TX (Nic. Gorra in Johannem). 
VX Ecce intelliget servus meus ... Quia commendacio auctoris redundat in opus x 
ipso adiuvante, qui vivit et regnat in s. s. Amen. 
PX Z Březnických. 
 
X 3292 
SX XIII B 6 
FX perg. XIV. ll. 299, 239, 27 x 38 cm, s inic. vazba st. s kováním a sponami. 
TX Augustinus. Liber psalmorum. 
VX Prologus. Omnis scriptura divinitus inspirata x deus de illa exiget suam. - 
Prologus. Psalmos omnes ceteros x laudet dominum Explicit favente deo liber 
psalmorum Aurelii ep. Napřed vždy věcný rejstřík. 
PX Dvořák 51. Na předsázce I. sv.: Liber iste est canonicorum regularium in Rudnicz, 
a sign. A II. Mladší B XVIII, D XV; B XX, D XVIII na desce, kde štítek s obsahem: 
Prima pars Augustini super psalmos, B. Aurelii Augustini exposicio super psalmos. Z 
Březnických. 
Brodský, s. 167 
 
X 3293 
SX XIII B 7 
FX perg. XIV. ll. 200, 28 x 37 cm, st. vazba s kováním a sponou. 
TX Patristické homilie. 
VX In illo tempore Maria Magdalena ... Omelia venerabilis Bede presbiteri. Apta est 
nobis ... leccio recitata x (sermo b. Augustini in ordinacione episcopi) quod ipse 
prestare dignetur, qui vivit et regnat in secula seculorum. Amen. 
PX Vlepeny dva listy s epištolami Pavlovými. Na l. 1: monasterii Saczka, na desce 
mladší sign. C XVIII. Z Březnických. 
Sermones storum patrum usq, ad festu st. trinita, tis. Ex monasterio Saczka. (Cod. Perg.) fol. 200 
 
X 3294 
SX XIII B 8 
FX perg. XIV. ll. 327, 24 x 36 cm, s inic. st. vazba s kováním. 
TX Missale sororis Agnetis. 
PX Na l. 3: istud missale emptum est pro pecunia domine Agnetis, sororis nostre, 4 
sexag. Předsázkou protokol o jednání a sjednání smíru mezi strážnickým farářem a 
knězem Václavem z Ohrozimě na Moravě prostřednictvím faráře Mikuláše od sv. 
Mikuláše na Kuřím trhu, licenciáta dekretů Šimona ze Semčic a dra Jiřího Bora r. 
1405 v Praze. 
Brodský, s. 168 
SX – XIII B 8 

TX – Missale. 

perg. 

PX - Flavum majus.  

 
X 3295 
SX XIII B 9 



FX perg. poč. XIV. ll. 405. 23 x 33.5 cm, s inic., st. vazba s kováním a sponami. 
TX Misál Dražický. 
PX Prvý list utržen, na l. 65 vlepena miniatura s votivním obrazem biskupa Jana z 
Dražic (Chaloupecký Jan IV. z Dražic 6 srov. 76 a 70 p. 426). Notovány mimo 
drobnosti pouze preface (l. 7-64) v ordo missae (do l. 82 resp. 89). Dvořák 48. Mešní 
formulář na 28. IX. otiskl odtud F. Stejskal, Sv. Václav, 224-7, 232. Z Březnických. 
PX J. Květ, Ilum. rkp. král. Rejčky (Pr. 1931), 245, 247, 249. Ant. Friedl, Malíři král. 
ALžběty )Pr. 1930), 100. Vlivy anglické v ornamentální výzdobě. 
Brodský, s. 169 
SX – XIII B 9 

TX – Misale Episcopi Joanis de Dražic. 

saec. XIV., ff. 405 (1), perg. 

 
X 3296 
SX XIII B 10 
FX perg. stol. XIV. ll. 186, 24 x 34 cm, st. vazba s kováním. 
TX Bernardus Guidonis. Tercia pars speculi sanctoralis. 
VX Sanctissimo ... d. Johanni ... summo pontifici, fr. Bernardus x ubi corpus s. 
Augustini translatum quiescit in pace. Amen. Explicit tercia pars speculi sanctoralis. 
PX Je to 3. díl. Díl 1. viz pod sign XII D 4, díl 2. pod sign. XV A11 Fl. Na přídeští 
název, jak v čele, a sign. B XVII. s pozn.: 1m, 2m, et 4m partem sanctoralis non 
habemus. Na desce mladší sign. G XVII. Z Březnických. 
 
X 3297 
SX XIII B 11 
FX perg. XIV. ll. 243, 24 x 33 cm, s inic., st. vazba s kováním a sponou. 
TX Gorra super ewangelium Matthei. 
VX Egredimini, videte filie Syon ... Quem ad modum unum quodque opus x iterum 
queritur de forma baptismi (nedopsáno). 
PX Na desce pod sklíčkem název, jak v čele, a sign. E I, K V, na l. 1 nejstarší sign. h 
V. Vlepen list obsahu právnického, vzadu obsahu filosofického. Z Březnických. 
SX – XIII B 11 

TX – Postilla sup Matthaeum. 

ff. 243 (I), perg. 

 
X 3298 
SX XIII B 12 
FX perg. XIV. ll. 227. 23.5 x 33.5 cm s inic. st, vazba s kováním a sponami. 
TX Sborník patristický. 
VX 1-62. Augustini de trinitate. Libros de trinitate x ignosce et tui. 
VX 63-89. Richardi de s. Victore de trinitate. Justus meus ex fide vivit x cum 
personarum pluralitate. 
VX 90-103'. Anshelmi Monologyon. Quidam fratres x deus ineffabiliter trinus et unus. 
VX 104-7. Augustini de immortalitate anime. Post libros soliloquiorum x de quo 
dictum est. 
VX 107-163. Idem super genesim ad litteram. Omnis divina scriptura x isto tandem 
fine concludimus. 
VX 163-84'. Idem de diversis questionibus LXXXIII. Omne verum a veritate verum est 
x multis locis ostendit. 
VX 184'-5'. Idem adversus Apollinaristas. Cum quidam heretici x si fideles ambo 
essent. 



VX 185'-90. Idem de bono coniugali. Quoniam unusquisque homo x patres fuerunt. 
VX 190-205'. Idem de nupciis et concupiscencia ad Valerium comitem. Omnino 
illustri x et ipsorum. 
VX 205'-14. Idem ad Pollentium de adulterinis coniugiis. Prima questio est x occasio 
castitatis. 
VX 214-22. Idem de s. virginitate. Librum de bono coniugali x superexaltate eum in 
secula. amen. 
VX 222-27. Idem de professione s. viduitatis. Augustinus episcopus x disputatum per 
Severesin gracia Christi. amen. 
PX Na konec obsah kodexu, na desce nejml. roudnická sign. W X. Z Březnických. - 
Brodský, s. 171 
SX – XIII B 12 

TX – De nuptiis [&] concupina. 

XIV. st., ff. 14, perg. 

PX – Allig. ad: Augustini De Trinitate. Ff. 61. 

 
X 3299 
SX XIII B 13 
FX perg. XIV. ll. 183. 24.5 x 34.5 cm, s miniat. vaz. st. s kováním. 
TX Gregorii Moralium primum volumen. 
VX (l. 7). Reverentissimo ... Leandro coepiscopo Gregorius x intercisione respirat. 
Explicit -. 
PX Dvořák 51. Napřed rejstřík, na desce štítek s názvem a st. sign. D I, E XIII. Svaz. 
II. v ruk. XII A 14. Z Březnických. 
Brodský, s. 172 
 
X 3300 
SX XIII B 14 (1 A 14) 
FX perg. XIV.-XV. Prvá pol 14. st. 333. 25 x 35 cm, s miniaturou kanonovou, pův. 
vaz. se sponou. 
TX Misál. 
PX Misál pražské diecése a modlitbou k P. Marii 
Brodský, s. 172 
SX – XIII B 14 

TX - Mi∫sale secundum [r]itum sancte eccle Pragensis diocesios. 

PX – Primum et secundum membran. 

PX - [.]ucre quondam in ecclla ante la[e]tam curiam. 

 
X 3301 
SX XIII B 15 
FX XVIII. ll. 19, 24 x 34 cm, moderní vazba. 
TX Německé a latinské výpisky z kritických vydání starého zákona (Z Munstera, 
Critici sacri tom. III. edit. London.) 
SX – XIII B 15 

TX – Munster. 

PX – Vide: Excerpta. Ms. 

 
X 3302 
SX XIII B 16 
FX 1802, str. 203, 23 x 35 cm, vazba moderní. 



TX Karl Fischer, Gutmeinung über den Talmud oder Hebräer. 
PX Pečetí ověřený přepis originálu z péra c. k. hebrejského censora, revisora a 
translatora, jenž po předmluvě příteli předesílá životopisný úvod. Dar D. Kuha, roku 
1854. 
 
SX XIII B 17 
FX poč. XIV perg 
TX Missale Pragense, pergam. rkp. 14. stol. (dar MIn. školství spodmínkami) 
PX 1946 zapsáno do knohy přírůstků, Dar 1920 
SX – XIII B 17 

TX – (Missale Pragense.) 

FX – 8x33,5 cm. 

po r. 1300. ff. 193 

PX – Latinský rukopis s notací. Fraktilum., na f. 78 dolní okraj listu odříznut, vložen 

pergamenový list s modlitbou, na f. 168 ořezány okraje. Na f. 4b miniatura  Ukřižování s P. 

Marií a sv. Janem pod křížem, barevně provedená, na f. 84a na zlatém podkladě samotné 

Ukřižování. Kromě těchto 2 umělecky významných miniatur 8 dalších ozdobných iniciál, 

provedených zlatem, stříbrema barvami na ff. 5a, 13a, 20a, 65a, 86a, 99a, 104a, 126b. Vztahy 

ku Praze a k Čechám dosvědčeny jsou na f. 4b, kde pod Ukřižováním jsou napsány české 

glosy Duchacz, Welka, Mladota, Welka, Jessek, Syta, Marzyc, na ff. 7b-8a modlitba 

k českým patronům sv. Vítu, Václavu, Vojtěchu, Prokopu, Ludmile a krakovskému sv. 

Stanislavu, v kalendáři, i jinak zajímavém výběrem světců, na f. 9b červeně 23. dubna sv. 

Vojtěch, f. 10a červeně 8. května sv. Stanislav, f. 10b 4. července sv. Prokopa, f. 11a 28. září 

červeně sv. Václava. Kromě těchto svátků v témž kalendáři na f. 9b 4. března Tra[n]slacio 

s[an]c[t]i We[n]ce[slai], na f. 137b pripsána motlitba In t[ra]nslac[i]one s[an]c[t]i 

We[n]ceslai, jiná modlitba k témuž světci na f. 159b, na f. 164a připsána modlitba k sv. 

Stanislavu, jiná modlitba se vztahem k Čechám na f. 164b, po f. 180 vloženy dodatečně 

papírové listy, při posledním počítání listů r. 1920 pojaté do foliace pod ff. 181-188, 

počínající officiem k sv. Vítu, Václavu, Vojtěchu. Tyto listy vloženy asi v době Karla IV. po 

r. 1360, poněvadž zde pojat již mezi české světce sv. Zikmund, jehož ostatky dal král teprve r. 

1360 převézti do Čech a prohlásiti za zemského patrona. Vatba kožená gotická z XV. st., 

zdobená ručním tlačením. Při něm na přední desce proveden znak hl. města Prahy, na zadní 

několikráte český lev a lipová ratolest. Na přídeští přední desky nápis pozd. Rukou Liber 

Antiquus cum variis notis. Zbytky mosazného kování a zdobených spon. Nissál vznikl 

nejpozději v první čtvrti XIV. Stol., neboť sv. Tomáš Akvinský kanonisovaný r. 1323 nebyl 

pojat do původního kalendáře na f. 9b a teprve později připsáno k 7. březnu Tho[m]e de 

Aq[ui]no. Vůbec v kalednáři není ještě sv. Zikmund, od r. 1360 patron český slavený 2. 

května. Místo vzniku snad by se dalo určiti podle na f. 10b k 18. červenci udaného 

consecracio ecclesie. 

PX – Rukopis zakoupený pomocí soukromníků ministerstvem školství u fy. K.W. 

Hiersemann v Lipsku, věnován zásluhou dr. Zd. Wirtha s jistými podmínkami knihovně 

Národního musea 17. listopadu 1920. (Viz Jedn. protokol 1920, č. 2986.) R. 1946 pčeveden 

do majetku knihovny a 4. února 1946 zapsán do knihy přírůstků. 

PX – 1a: Ordo qualiter preparet se sacerdos ad missam. psalmi  x  193b morti carnis per 

interitum ut ut[!]electi sunt adepti. 

Brodský, s. 174 
XIII B 17 

 

XIV med. + XIV in. + XIV ex., perg. + pap., 193 (recte 194) ff. 33,5 x 25 cm, ilum., notace, 

vazba dobová 



 
F. 181-188 papír, zbytek pergamen. Filigrány: roh, jemuž je snad nejbližší varianta Piccard: Horn, II/133 (1376), 

podobné jsou rovněž ve většině datovány do sedmdesátých až devadesátých let 14. století. Zvon, uvnitř něhož je 

kruh a nad nímž je tyč tvořená jednou linkou a zakončená květinou, nebyl identifikován. Skladba: IV (f. 8) + II 

(f. 12) + 18. IV (f. 156) + (IV+1, f. 164) + 2. IV (f. 180) + (V-2, f. 188) + III-1 (f. 193). Za ff. 185, 188 a 192 

chybí vždy jeden list, mezi ff. 161 a 162 nefoliovaný lístek vevázán. Foliace 14. století římskými číslicemi I-

CLXIX na fol. 13-180, moderní foliace tužkou. První část (f. 1-8) psána ve dvou sloupcích v zrcadle 26,5 x 19,5 

cm, 31 řádek na stránce, druhá (f. 9-180, 189-193) také ve dvou sloupcích v zrcadle 27 x 19,5 cm, 36 řádek na 

stránce, vevázaná menší složka (f. 181-188 o rozměrech cca 31 x 22 cm) psána v jednom sloupci v zrcadle 22,5 

x 15,5 cm, které však nebylo vždy dodrženo. Okrajové části listů 78, 108, 168 odstřiženy, pergamen místy 

poškozen zašpiněním, papírová složka poněkud poškozena agresivními vlivy inkoustu. Rukopis restaurován v r. 

1993, protokol je přilepen na zadním přídeští. Připevněna přední deska vazby, doplněny a opraveny pukly a 

chybějící přezka. 

Písmo: A ff. 1-8 gothica 14. století, B ff. 9-180, 189-193 gothica počátku 14. století, C ff. 

181-188 a lístek vevázaný mezi ff. 161 a 162 bastarda poslední třetiny 14. století (tato ruka 

přidala i některé nepočetné marginální doplňky). Četné další doplňky a úpravy (až na drobné 

výjimky marginální) asi dvojciferným počtem rukou 14.-15. století, výjimečně marginálně 

doplněny více rukama i notované texty.  

Výzdoba: 4vb: kánonový obraz (Ukřižovaný s Janem a Marií), 84ra: kánonový obraz 

(Ukřižovaný). Barevné ornamentální iniciály zdobené zlacením: 5ra: T, 13ra: A, 20ra: P, 

65ra: D, 86ra: R, 99rb: S, 104rb: B, 126va: T. Četné další iniciály zdobené ornamenty, 

rubrikace. Neumatická notace v pětilinkové osnově průběžně prakticky v celém kodexu (s 

výjimkou větší části první složky a kalendáře), na f. 7vb-8va mladší notace v pětilinkové 

osnově. 

Vazba mladší (konec 15.-16. století). Dřevěné desky potažené kůží zdobenou geometrickou 

výzdobou (linkami), rostlinným motivem a kolky (růže, lilie, Meluzína, lev, nepříliš zřetelný 

erb s třemi věžemi a bránou v cimbuří). Na přední i zadní desce pět pukel (čtyři rohové a 

středová), zčásti doplněných při restauraci. Zapínání na dva řemínky, spodní rovněž doplněn 

při restauraci, jejich kování zdobena písmeny (horní) resp. růžemi (spodní).  
Na předním přídeští zápisy 18. století Liber antiquus cum variis notis, Coralbuch a štítek Národního musea se 

současnou signaturou, na jehož spodním okraji je poznamenáno Jedn. Prof. 1920, č. 2980. Na hřbetě štítek se 

součástí dnešní signatury (17). Na f. 1r dnešní signatura KNM, na zadním přídeští přírůstkové číslo KNM 

977/46. Rukopis byl v KNM deponován od roku 1920, kdy byl zakoupen ministerstvem školství v Lipsku u 

firmy K. W. Hiersemann, majetkem KNM se stal v roce 1946. Do rukopisu je vložen jeho německý strojopisný 

popis s tužkou zaznamenanou cenou 90 000,-.  

 

Původní jádro kodexu (f. 9-180, 189-193) pochází z počátku 14. století. Kodex byl podle J. 

Koziny vytvořen pro řád benediktinů, snad v Německu. Ve 14. století byl již v užívání kostela 

v Čechách, nejspíše v Ovenci (podle J. Koziny byl darován do Čech kolem poloviny 14. 

století). První složka (f. 1-8) k němu byla doplněna kolem roku 1360. Další doplňky (ff. 181-

188) pocházejí asi z poslední čtvrtiny 14. století.  

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 148, s. 174, Rukopisné fondy, č. 45, s. 123-124, J. Kozina: 

K provenienci tzv. Misálu Míška z Ovence, StR 34, 2001, s. 17-41. 

 

1r-193v: Missale plenum 

1ra-4vb Orationes, praefationes et canon missae 

Na f. 1ra-4vb modlitby kněze před a při mši a preface. Pod iluminací Ukřižování na f. 4vb 

zapsáno ve 14. století sedm českých jmen.  

7vb-8va Praefationes cum notis musicis 

Na dolním okraji fol. 7v a 8r ve 14. století dopsáno oficium de patronis, kde jsou kromě 

obvyklých českých (Vít, Václav, Vojtěch, Prokop, Ludmila) i někteří další (Jiří, Stanislav s 



druhy, Benedikt, přičemž není jasné, zda u posledního jde o Benedikta z Nursie nebo o 

jednoho z Pěti bratří).  

9ra-11vb Calendarium 

V záhlaví každého měsíce veršem určeny nešťastné dny, dále obsahuje zlatý počet, písmena 

nedělní, římský kalendář a církevní svátky. Tyto byly zapisovány ve dvou fázích, nedlouho po 

základní kostře byl kalendář doplněn tak, že obsazuje svátky všechny dny roku. Další doplňky 

jsou nečetné. Z českých festivit se objevují červeně Vojtěch (23. 4.) a Václav (28. 9.), v druhé 

fázi byla černě dopsána translace Václava (4. 3.), ve 14. století rovněž černě Prokop (4. 7.) a 

v 15. století marginálně Cyril a Metoděj (9. 3.). Kalendář není původem český, některé jeho 

červené zápisy snad naznačují polský původ (červeně 4. 5. Florián, 8. 5. Stanislav, 22. 1. a 6. 

6. Vincenc). Hedvika byla dopsána k 15. 10. až později. Podle ojedinělého nekrologického 

záznamu na f. 10ra (Martinus filius Milkonis quondam de villa Ovenecz obiit post prandium 

dominica qua cantatur Sanctus est deus protector et est sepultus in ecclesia) byl ve 14. století 

užíván v kostele v Ovenči. Rukou 15. století byl k 18.-19. 7. dopsán zápis o komemoraci výročí 

vysvěcení kostela. 

12ra-12vb Ordinarium missae 

Na f. 12va-12vb asi čtyřma rukama pozdější doplňky (k mešnímu kánonu, kolekty a Credo). 

13ra-127va Proprium de tempore et canon missae 

Začíná první nedělí adventní. Na f. 83r-85v preface, mešní kánon a benedictiones. Na f. 

126va-127rb officium in dedicacione ecclesie, na f. 127rb-127va in dedicacione altaris. 

127va-163va Proprium de sanctis 

Začíná vigilií Ondřeje. Z méně obvyklých světců se v sanktorálu objevuje Jenoféfa (3. 1.), 

Vincenc (6. 6.), Priscus (1. 9.). Na fol. 137v marginálně ve 14. století připsáno oficium 

translace Václava, na f. 148r rovněž marginálně Prokopa. Na ff. 139ra-139rb Vojtěch, ff. 

159va-159vb Václav. V sanktorálu chybí Stanislav, oba ludmilské svátky i Pět bratří. Později 

byla dopsána např. oficia sv. Gotharda (f. 140v-141r), Anny (f. 149v-150r), Jiljí (f. 156v). 

Mezi ff. 161 a 162 vevázán v 15. století lístek s modlitbou ke Všem svatým. 

163va-170vb Commune sanctorum 

Commune je doplněné o epištoly a evangelia. Na spodním okraji f. 164r doplněn text ke sv. 

Stanislavovi, na f. 164v ke sv. Václavovi. Na ff. 170va-170vb in dedicacione altaris. 

170vb-178vb Missae votivae 

Na f. 178rb-178vb modlitby za zemřelé a biblická čtení. 

178vb-179rb Exorcismi 

179va-180vb Cantus alleluia 

181r-188v Varia additamenta liturgica 

Na ff. 181r oficium de patronis (českého původu, uvedeni Vít, Václav, Vojtěch, 
Benedikt, Prokop, Ludmila, Pět bratří, Zikmund), dále na f. 181r-181v pro defunctis, 
na ff. 182r-188r texty jednotlivých částí mešních oficií commune sanctorum, na f. 
188r-188v sekvence pro svátek sv. Kříže. 
189ra-193vb Prosae cum notis musicis 

Sekvence k pevným i pohyblivým svátkům, část ke commune sanctorum není dochována 

v úplnosti. Na spodním okraji ff. 190r, 190v, 193v poněkud pozdější, dnes již částečně 

nečitelné doplňky. 

 

SX XIII B 18 
FX 1629/33 
TX MIscellanea histroica 1629/1633 
SX – XIII B 18 

TX – (Miscellanea historica). 

FX – 33x20,5 cm. 



XVII. st., ff. 158 

PX – f. 1a: (Různé výpisky, sentence a verše lat. Něm.)., ff. 1b-2b: pr., ff. 3a-17b: Acta 

belangend die vorgemeldte restitution deß Kloster zue s. Michael in Luneburgk: 

ff. 4a-5b: (List cís. Ferdinanda II. benediktinské kongregaci 28./III. 1629); ff. 6a-7a: 

Christian, Hertzog zue Brunßweig an den Rath zue Luneburgh 9./VII. 1629; f. 7a-7b: 

Schreiben Hertzogen Christians an den Abt zu S. Michael 10./VII. 1629; ff. 8a-10a: Schreiben 

H. Christians an den Gen. Graffen v. Tyllj, 10./VII. 1629; ff. 10b-11a: Der Abte von 

Haßefeldt … Schreiben an den Rhatt z. Luneburgh 12./VII. 1629; ff. 11b-12a: Deß Gen. Tylli 

antwortt an H. Christian, 3./VIII. 1629; f. 12a-12b: (Ústní vzkaz vév. Kristiana opatovi 

z 31./VII. 1629; ff. 13a-15b: Schreiben H. Friedrich [U]lrichs zue Br. an vorgemeldten Abt 

15./VII. 1629; f. 16a-16b: Der Keys. Commissarien Mandat ann die Landt vnndt einsaßen des 

Ertz Stiffts Bremen, 20./IX. 1629; ff. 16b-17b: Käys. Mandat  an die Abte zue Haßefeldt … 

20./VII. 1629., ff. 18a-19a: Schreiben des Churf. V. Maintz an die H. zue Mecklenburgh 

13./X. 1629., ff. 19b-22a: Litterae Regis Daniae ad Imperatorem pro Ducibus Megapolitanis 

exulantibus, 15./IX. 1629., ff. 22b-28b: Speculum Imperii., ff. 29a-30b: De Compositione 

Catholicorum cum protestantibus., ff. 31a-32b: Copia animadversionum pro tuendo jure 

Pontificis., ff. 33a-44a: Ferdinandi II. Schreiben ann den Churf. zue  Sachsen, 26./VI. 1629., 

ff. 44b-45a: Schreiben deß Churf. zue Sachsen an Churf. zue Bajern wegen des Kay. Edicts, 

die restitution der geistl. Guter belangend, 27./iii. 1629., ff. 45a-46b: Extract eines schreiber 

Ch. Bajern an die R. K. Mayt. 1629., f. 46b: Propositiones Derer von Catholischen Liga 

Abgesantten., f. 47a-47b: Vaticinium vetus inventum in quadam arce., ff. 47b-49b: Georg 

Wilhem Margraff zu Brandenburg an H. Bugislaffen , Hertz. zu Stettin, 1. Dec. 1629., ff. 50a-

53b: Discours. Wie man die Luterische Ketzer auß TeutschLandt extirpieren solle undt 

konne., f. 54a-5[4]b: Conditiones pacis, So der Konig zue Sweden den Hense Steten … im 

Feber 1630 … vortragen laßen., ff. 55a-56a: Vaticinium Transilvanicum., ff. 56a-60a: 

Propositio Legati Caesarei zue Hamburgh gethann, Mai 1628., f. 60b: Vaticinia pueri 

cuiusdam Suerinensis 16./III. 1630., ff. 61a-62a: Werbung Hertzogen Albrecht von Fridtlandt 

an Jungfrauw Magdeburgk, 15. Sept. 1629., f. 62a-62b: Epigramma in Franciscum 

Wilhelmum, episcopum Osnabrigens., ff. 62b-64a: Johannis Metzgeri, Commissarii Caesarei 

… publice … Confessio et depracatio ad Deum, 5. Apr. 1630., f. 64b pr., ff. 65a-67a: Friedens 

Artickell. Zwischen dem Käyser undt Königk zue Dennemarck zue Lubeck beschloßen., ff. 

67b-69b: Friedens Artickell. Darauff Königl. Mäy. Zue Dennemarck … dero Gesandten den 

Frieden zue behandlen und zue acceptiren … instruiret.., ff. 70a-78a: Summarischen Bericht. 

Sampt angehengten unterschiedtlichen Cuaestionen, etzliche nach dem Paßawischen Vertrage 

undt aufgerichten Religion Frieden eingezogene und reformirte Hoffe undt andere Stieffte 

betreffendt., ff. 78b-79b: Extract aus dem Churfurstl. Sächs. Schreiben an die R.K. May., ff. 

80a-94a: Kurtze auffuhr: (!) undt Beandtwortunge Dreyer Zweifelhafftiger Fragenn, so sich in 

gegenwertiger Kay. Commission Sach vieleicht ereugen möchten., ff. 94b-95a: Carmen ad … 

regem Suecorum etc. Gustavus=Adolphus per anagrama … Mense Audusto 1630 Germanus 

Friedelieb., ff. 95a-103a: Colloquium Civis Augustani et Hamburgensis., ff. 103b-105a: 

Concio I. Jesuitica Augustae Vind. Habita … 1630., ff. 105b-106b: Revers. D. Georgij 

Zoemanni gegen ralaxirung seiner gefengniß 1630., ff. 107a-108 Designatio Der Jenigen Von 

Adel auß der Fränkischen Ritteschafft, welche An. 1622, 1623, 1624 bei der Durlachischen … 

Rebellion dem Manßfelder in Person gedienet., ff. 108-109b: Außschreiben deß Churf. zue 

Sachsen zue einem Evang. Convent, 29. Dec. 1630., f. 110a-110b pr., ff. 111a-118b: 

Compositionis Media a Consiliariis Landtgravii Hassiae … proposita Ratisponae 14./XI. 

1630. Compositionis Media a Cancellario Moguntino ē contra oblata., ff. 119a-120b: Auß 

Magdeburg 17./I. 1631., f. 120b: Praecatio Sacrificii Straubingensis., ff. 121a-122a: 

Responsum Theologicae Facultatis Rostochiensis super tristi casu interfecti Colonelli 

Hatzfeldiß, 31./I. 1631., f. 122b. pr., f. 123a-123b: De Bohemia. E vaticinijs Mtis Pauli 



Grebneri, Vexillum 261. serici Mundi fili., f. 123b: (Zeitung aus) Hitzacker, 23. Julij 1631., 

ff. 123b-124a: (Zeitung aus) Leiptzig, 12. Jilij 1631., f. 124a: Conditiones dem von 

Wirtenberg vorgeschrieben., f. 124a: Aliud, 19. Julii 1631 auß Anhalt., f. 124a-124b: Extract 

Prognostici, getruckt zue Am[b]sterdamb a. 1631, gestelt durch D. Ant. Magino, prof. 

Mathes. Boloniae., ff. 125a-128b: Instruction deß durch den Churf. zue Sachsen an Gen. Tilij 

abgefertigten gesandten auß Leiptzig 31. Maii 1631., ff. 128b-131a: Responsum deß Generaln 

Herrn Tilly 20. Junii 1631., ff. 131a-135b: Asinus Germanicus ohn Hertz und Ohren 1631- 

(Opis tisku)., ff. 136a-140a: Relationes diversorum von der furtrefflichen Schlacht zwischen 

dem Koning in Sweden Gustavo Adolpho u. dem Kay. Generaln Graffen Joh. v. Tilly 

geschehen den 7. Sept. 1631., ff. 140b-141b: Der Pabstischen Armee unter deß alten 

Corporalß Generaln Graffen von Tilly Commando Zugk und Flugk, 1631., ff. 142a-143a: 

Diarium wieß mitt der Schlacht vor Leiptzig zugangen 1631., ff. 143b-144b pr., ff. 145a-

148b: Ein Konigl. Swedisch Schreiben an den Churf. zue Sachsen, 26. Oct. 1631., ff. 148b-

149a: Lambertus Schafnaburgensis de statuum Superioris inferiorisque Saxoniae et aliorum 

cum iis foederatorum principum legatis ad Henricum IV. imp. Missis., ff. 149a-151a: Litterae 

Georgii Lantgravii Hassiae ad Regem Svetiae Gustavum Adolphum, 26. Oct. 1631., ff. 151b-

152a: Gustaff Adolff an Lantgraff Georg zue Heßen, 2. Nov. 1631., ff. 152b-154a: Johannes 

Salvius, legatus regis Sueciae per Saxoniam Inferiorem an Gabrielem Wietersheimium, 

canonicum Lubecensem, 2. Apr. 1633., ff. 154b-158b pr. 

PX – 3a: Vormney (?) und nach gefall (?) dieser Commission sindt den 7. Julij die drey Abte  

x  154a: hiemitt dort befehlen. Hamburgk 2. April 1633. Daß ihr sonst bereitwilligste allzu 

Johannes Salvius.  

PX – Výměna s Dr. E. Šebestou, předsedou Staré spisovny pražské, za stracený rukopis VII a 

4  7. listopadu 1922. 

 
SX XIII B 19 
FX 1970 (pol. XIV) 
TX Biblia picta, Velislai (faksimile) 
PX Koupí v Pragopressu Praha 1, Hastalská 14, 8. IX. 1970 
 
SX XIII B 20 
FX 1970 (pol XIV.) 
TX Velislai Biblia picta (faksimile) 
PX Koupí v Pragopressu Praha 1, Hastalská 14, 8. IX. 1970 
 
X 3303 
SX XIII C 1 
FX perg. 1440 Pochází písměna a výzdobou z 1360/70. ll. 503, 21 x 30 cm, s inic., 
stará vazba s kováním. jelenicová kůže pozd. na před. desce 
TX Sváteční brevíř roudnického probošta Jana. 
PX Na předsázce s tabulkou kalendářní r. 1440, na rubu, kde vymazány zápisy 
historické: iste viaticus liber paratus est pro monasterio Rudnicensi per d. Johannem, 
prepositum eiusdem monasterii. Vpředu nalepen zlomek českého lístku, asi z 
kláštera, vzadu koncept lat. listu do kláštera a kalendářní tabulka na léta 1444 až 
1482. Na posl. listě Hankovou rukou: viaticus sanctorum de anno 1394. Z 
Březnických. 
PX Popis rkp. a vyd. textu Svatovácl. legendy u Ant. Blaschky: Die St. 
Wenzelslegenda Kaisera Karls IV. (Praha 1934). 91 E 197/14 
Brodský, s. 175 
 



X 3304 
SX XIII C 2 
FX perg. XIV. ll. 231, 22 x 31 cm, s inic., vazba s kováním. 
TX Thomas de Aquino Summae theologicae pars secunda. 
VX Quia sicut Dam. dicit x et hec de moralibus in communi dicta sufficiant. 
PX Na l. 1: liber monasterii s. Marie in Rudnicz. Na přídeští st. sign. E IX, na desce 
mladší sign. E XVII, J IIII a štítek s obsahem. Z Březnických. 
Brodský, s. 176 
 
X 3305 
SX XIII C 3 
FX XVII. ll. 637, 20 x 31 cm, st. vazba. 
TX Sborník historickotheologický. 
VX I. 6-23'. Miraculorum ex libello s. Mariae ... de loco sancto, dicto apud s. Cruorem 
in Boiaria ... quae sunt conscripta per P. T. Romanum Sigel O. S. B. a. 1641. 
VX 25-80'. Exempla pro materia concionatori necessaria ... secundum alphabetum. 
(Abstinentia - Uxor), (necelé). 
VX 81-136'. Historiae ex breviario Romano. 
VX 139-149. Historiae ex Dormi secure (Jana z Verdenu) parte secunda id est de 
sanctis (l. 140' mluví písař o Praze; na okraji česká modlitba rukou mladší). Prvotisk 
postily v Univ. 40 D 17. 
VX 151-176'. Historiae de veritate venerabilissimi eucharistiae sacramento, ex vita 
ss. patrum descriptae et sumptae de libro venerabilissimi N. Faichtii episcopi. (i z 
jiných spisů, většinou německých). 
VX II. 152-6 index. 
VX I. 177-197'. Memorabilia, quae Deckendorffii, civitate in Bavaria, de venerab. 
sacramento altaris deque puerorum et infantum christianorum occisorum a Iudaeis 
(passione) ... deque aestimatione templorum, altarium et indulgentiis et propagatione 
fidei nostrae Romanoapostolicae cath. etc. ex Bartholomaeo Wagner, hypographo 
Bavariae. 
VX 198-230. Notata de rege Aethiopiae, titulato presbytero Joaune, sed christiano, 
antiquissimo cum omnibus regnis suis et provinciis ... Z W. P. Cimmermanova de 
bello Rudolphi II. cum imperatore Turcorum usque ad a 1603, z J. de Brechselova 
překladu vlašského spisu de mundi imperiis z r. 1602, z knihy Fr. Alvaresa z r. 1581 
(l. 206), z níž Copia des Schreibens, so der Priester Joan an Don Diego Lopez de 
Fechiera gethan (l. 219), a z jiných listů německy. 
VX 231-248. De calendariis quaedam notata de ortu et occasu solis, horis eius et 
minutis, deque signis zodiaci, planetis, aspectibus ... de tempore tractandae 
oeconomiae et seminationis ... de imperatoribus Romanis et eorum moribus, de utili 
missione venarum et sanguinis, de consignatione quarundam, quae hinc inde vidi 
Romae quaeve notavi audivique diversa etc. (německy i latinsky, o l. 234' psáno 
1656). 
VX 250-295'. Drobné výpisky z bible, otců, klasiků i historiků s několika zápisky asi 
osobními o Praze a Čechách (269' zprávy z Polska a srovnání tamních běd s 
českými, psané 19. VI. r. 1656, na l. 270-71, o otrávení faráře v Schiltern v 
Rakousích 1630 l. 272, z Dolních Rakous ok. 1626 l. 273, o konversi vídeňského 
polního maršálka Sig. z Traunu l. 273 nebo velitele komárenského - psáno 24. VII. 
1657, výpisy z kronik rakouských a říšských od 983 l. 277'-82 něco vzpomínek i 
zápisů o Ferdinandu III. l. 282-4, o Barbarossovi až Albrechtovi na l. 284-5', o 
Ferdinandovi I. až II. do l. 288, ostatek o římských císařích.). 



VX 296-299. Notata sive manuscripta, quae variis hominis (!), temporibus et locis 
audivi. 1659. O bratrstvech ve Vitorazi hlavně podle vypravování tamního faráře a o 
válce švédské. 
VX301-11. Ex relatis variorum hominum, partim eti(a)m eorum, qui aliqua authoritate 
insigniti sunt, partim quae ipse vidi aut audivi, quae mihi probabantur. Zázraky, 
přestupy, drobné příhody v Rakousích, Uhrách i Čechách, psané 1658 60 (l. 303, 
305, 309). Vzpomínky na pobyt v Plzni l. 308', stesk na bídu farářů l. 311. 
VX 312-38. Notata ex Theophrasto Paracelsi de generatione magiae naturalis. In 
Mauerkürchen, oppido Bavariae supra Passaviam. 
VX II. 339-60'. Index in memorabilia mundi. 
VX I. 362-476. Notata ex Münstero Cosmographo super totum oemporium Romani 
imperii ac totius Germaniae. 
VX 479-523'. Notata ex compendio cosmographiae germanico authore Joanne Cario. 
Psáno 1656 (l. 523). 
VX 525-552'. Notata ex Aenea Sylvio et Kuthene, utroque scribente per compendium 
res gestas regni Boëmiae de ducibus et regibus ibidem. S úvodem o autorech i 
Hájkovi a o příčinách německého záští proti Čechům a o Václavu IV., jehož brání i z 
kronik cizích (l 527-8). Postup chronologický přerušen někde výpisy annalistickými 
(531') nebo přehledem dynastií (532). Sylvius po partiích doplňován je Kuthenem a 
Hájkem. 
VX 552'-72'.+ 575-84'. Životopis a výpisky z Eneáše Sylvia a z P. Bizarova překladu 
spisu Vil. Godelina i jiných knih o Turcích. 
VX 585-91. De s. rosario. 
VX 591-611. De titulo et nomine confraternitatis (s. rosarii). Též o řádech, výsadách a 
modlitbách bratrstva. 
VX 612-23'. Notata ex chronica Poloniae Kromero authore. Konec chybí.- 
SX – XIII C 3 

TX – Miracula, Beatae Mariae Virginis: Varia Excerpta cosmographica & historica. 

XVII. st. 

 
X 3306 
SX XIII C 4 
FX perg. XIV. ll. 303. (st. čísl.), 20 x 31 cm, s inic., vaz. mod. 
TX Vitaspartrum. 
VX Huius mirabilis conversacionis ... Marie Egypciace ... de greco transtulit in latinum 
Paulus, Neapolis ecclesie dyaconus. Secretum regis celare bonum est x viderunt 
eum ab angelis suscipi ymnum cantantibus et laudantibus deum. Amen. Explicit liber, 
qui dicitur vitas patrum. Amen. 
PX Na desce štítek s názvem, jak v explicitu, a sign. H XIX. Celý rukopis má na okraji 
poznámky rukou, o níž na l. 1': nota, hec scriptura est magistri Stephani, fratris huius 
domus et iuriste, quam signavit, prius quam correxisset et rubricasset librum, nam 
omnino sine rubricis fuit. Marginalie tyto často upozorňují, že mnohý kus se opakuje. 
Předlohou písařovou byl kodex kladský, o němž na l. 239', 240'. Štěpánem míněn asi 
roudnický kanonista. Z Březnických. 
PX ze souboru roudnického kláštera. Rukopis uvádí Konrad Kunze v pojednání 
Studien zur Legende der hl. Maria Aegyptiaca im deutschen Sprachgebiet, Berlin, K. 
Schmidt Verlag 1969 (sbírka Philologische Studien u. Quellen, Heft 49), str. 188 
Brodský, s. 176 
 
X 3307 



SX XIII C 5 
FX XV. ll. 320, 21 x 30 cm, s inic., st. vazba s kováním a sponami. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-10. Augustinus de vera innocencia. Innocencia vera est x si te ipsum 
respexeris. 
VX 10-12. (Idem de familiaritate mulierum vitanda). Inter omnia certamina 
cristianorum sola duriora sunt prelia castitatis x ne marcescat, irrigare memineris. 
VX 12-12'. Ivo Carnotensis. Epistola ad virgines monasterii s. Aviti. Gloriosum nomen 
virginitatis x observare studeatis. Bene valete. 
VX 12'-13. Eya, fratres carissimi, aggrediamur iter x qui ... vivit et regnat deus per 
omnia sec. sec. Amen. 
VX 13-14. Qui summo bono, quod deus est, fruetur, quid illi erit x deus benedictus in 
sec. sec. Amen. 
VX 14-37. Augustinus de libero arbitrio. Dic michi, queso te, utrum deus non sit 
auctor mali x ab hac disputacione requiescere aliquando compellit. 
VX 43-125. Ide de verbo abbreviato. Verbum abbreviatum fecit deus super terram x 
illud esse immensum et inexplicabile. 
VX 125'. Rubrice libri precedentis. 
VX 126-134'. Isidori synonima. (Prologus:) In subsequenti hoc libro x qui vivit et 
regnat in sec. sec. Amen. 
VX 134'-137. Tractatulus de descripcionibus viciorum et virtutum. Cum omnis divine 
pagine sermo intendat x ut nos ab illicitis fervidius conservemus. 
VX 142-225'. Bernardi liber epistolarum. (Prologus:) Frater Rubertus s. Bernardi 
monachus x si nec oblatam iusticiam recipis (ostatek chybí).- 
VX 238-314. Laertii Diogenis de vitis atque sentenciis eorum, qui in philosophia 
claruerunt. Clarissimo ac optimo viro Cosmo de Medicis Ambrosius (Traversari) x 
defuncti celeriorem obitum. Finitum est opus a. d. 1460 currente III° Nonas Julii 
mensis. 
VX 314-314' Septem sentencie septem sapientum versibus explicate. 
VX 314'-15. Pithagorica monumenta preclara, que ... Plutarchus interpretatur. 
VX 315-19'. Tractatulus de modo discendi et docendi utriusque censure iura, traditus 
per rev ... d. Franciscum de Zabarellis, card. Florentinum. Et primo de modo docendi. 
Circa quod advertendum x prestabit ... graciam sempiternam. Amen. A 1470 hic 
descriptus XIII. Kal. Augusti. 
PX Vložen zlomek listu Jana z Kolovrat, administrátora arcb. pražského, o 
řezenském knězi Janu Engelharctovi a Václavovi Šlikovi. 
PX Dar budějovického kanovníka Fr. Gabriela 5. XII. 1835. 
Brodský, s. 177 
SX – XIII C 5 

TX – Laertii Diogenis 

1460 

VX – de vitis atque sententiis, qui in philosophia claruerunt libri x. 

PX – Vide: Augustinus De vera innocentia. 

 
X 3308 
SX XIII C 6 
FX XV. ll. 236, 20 x 31 cm, ozdobná vazba s kováním. 
TX Thomas de Aquino. Summae theologicae pars tertia. 
VX Quoniam salvator noster ... teste angelo populum suum salvum faciens x 
distinguitur penitencia venialium et mortalium peccatorum. Explicit tercia pars summe 



sacrati doctoris fr. Thome de Aquino ... quam ... non complevit ..., cuius 
supplecionem ex scripto eiusdem doctoris M. H. de Goriken bone memorie 
compilavit. 
PX Na l. 236 přehled obsahu s poznámkou: a. d. 1477 illuminatus est liber iste ... Est 
canonicorum regul. ord. s. Augustini monasterii s. Marie in Rudnicz. Z Pálffyových. 
 
X 3309 
SX XIII C 7 
FX XV. ll. 177, 20 x 30 cm, st. prostá vazba. 
TX 1-82'. Johannes Altisiodorensis. Exposicio oracionis dominice. Pater noster Mt VI. 
Oracionis dominice continenciam ... secundum reportata a rev. patre ac mag. 
Johanne de Altisiodoro in brevi compendio michi perstringere ... cupienti x ex quibus 
patet, quomodo hec oracio est dicenda. Et sic finis est. 
TX 86-177'. Postní postila evangelní. Cum ieiunatis, nolite fieri sicut yppocrite tristes 
Mt. VI. Dominus ac redemptor noster facit in ore boni magistri x et remissionem 
peccatorum in omnes gentes. (l. 160-177' z jiného cyklu postního). Táž postila u 
Truhláře II, 1960. 
PX Na desce st. sign. K XVIII. 
 
X 3310 
SX XIII C 8 
FX XV. ll. 303, 21 x 30 cm, stará vazba. 
TX M. Petri de Stupna Exposicio super Mattheum. 
VX In exordio actus presentis tria sunt per me facienda x non prohibent, quin corpora 
nostra talia possint habitare in celo. Compilacio super corpus Matthei mag. Petri de 
Stupna, qui fuit professor sacre theologie in Praga. 
PX Na l. 298'-303' několik otázek z výkladu a nedokončený rejstřík věcný. Na l. 1: 
Istum librum attulit in Rokyczanam ... fr. W. de Wolyna, dictus Passek, na přídeští: 
liber domus s. Marie in Rokyczana. Vlepeny dva listy současné postily, předsázkou 
protokol notáře Jakuba Konrádova z Bruneka o ustanovení M. Petra ze Znojma 
prokuratorem faráře Plenkovického Jiřího v jeho při s knězem Hertlinem de Pudrencz 
v Brně 9. března 1403 s poznámkou o vyřízení na rubu. Na desce štítek s názvem, 
jak v čele. Dar rokycanského vikáře 7. XII. 1819. 
PX O kodexu a jeho autorovi Viz V. Flajšhans, Věstn. Čes. Akad. XIII, 1904, 813-814. 
Fl. 
 
X 3311 
SX XIII C 9 (1 F 7, 254) 
FX XV. ll. 325, 21 x 29 cm, st. vazba s kováním. 
TX Výklad čtvera evangelií. 
VX (Začáteční listy o prvých 12 kap. Matoušových vytrženy) - lacionem que 
excludebat cultum demonum x poslední list potrhán. 
PX Na přídeští: liber Erhardi Hannl de Cubito. 
SX – XIII C 9 

TX – Postilla sup quator Euangelia. 

PX – Ms. chart. initium d[.es]t. 

 
X 3312 
SX XIII C 10 
FX XV. ll. 258, 20 x 31 cm, zdobená vazba s kováním. 
TX Theologicko-kanonistické konkordance. 



VX I. 2-42. Allegaciones veteris et novi testamenti cum concordacia decreti 
theologorum. (Odkazy z dekretu k větám biblickým). In principio creavit deus celum 
... XXIII qu. V. quod ergo in principio x (Apok.) de cele bracione misse. c. Cum 
Marthe in fine. Allegaciones veteri novoque super testamentis, per Andream 
Schonlinter rescripte a. 1471, finiunt feliciter. (Jinou rukou:) In Ratispona pro 1 fl. 
comparate per me Johannem de Crumlow, decretorum doctorem, decanum ecclesie 
Prag. etc. 
VX II. 93-156'. Johannes Calderini auctoritatum concordancie decreti cum biblia 
(Slovník abecední). Seriem huius tabule (prologus) x XXIIII qu. in principio rubr. 
eradicare 7. Hoc opus scripsit propria manu rev. pater d. Wenceslaus de Crumlow, 
decanus ecclesie et administrator archiepiscopatus Prag. etc., qui obiit a. 1460 in die 
s. Lucie. 
VX III. 157-232'. Incipiunt distincciones exemplorum novi et veteris testamenti 
abreviate et reducte ad diversas materias secundum ordinem alphabeti per fr. 
Bindum (Guidonem) de Senis fr. herem. ord. s. Aug. Abstinencia x Zelus malus 
multiplex 138. (Jinou rukou:) Liber manualis ac introductorius in biblie historias 
figurasque vet. et novi test., aurea biblia vocitatus, explicit. (Opět jinou:) Johannis de 
Crumlow, decani Prag., donatus post mortem Nicolai de Crumlow, decretorum 
doctoris qui obiit a. d. 1471 in die s. Marci. 
VX IV. 233-158. Tabula vel registrum super quatuor libros sentenciarum (jinou 
rukou:) mag. Michaelis de Bononia de ord. Carmelitarum. Abissus. Nota, quod 
materia x (Ypostasis) et quomodo ibidem. (Jinou rukou:) Johannis de Crumlow. 
PX Na přídeští zapsal obsah Jan z Krumlova, jehož znak na l. 93. 
Brodský, s. 177 
SX – XIII C 10 

TX – Michaelis de Bononia: Libri sententiarum. 

PX – Vide: Tabula. 

PX – Allig. Ad: Allegationes vet. et nov. testamenti. 

 
X 3313 
SX XIII C 11 
FX 1418. ll. 204 + 11, 20 x 29 cm, st. vazba. 
TX Omelie Origenis. 
VX Omelia prima de inicio creaturarum dei. In principio creavit deus celum et terram 
x cui est gloria et imperium in sec. sec. Amen. Sit nomen domini benedictum. Finem 
cepit presens scriptum a. d. 1418 feria IIII. post dom. Invocavit per Weliconem Ade 
de Elaw Prag. dioc. presbiterum. 
PX Na desce název. Homilie jsou na čtvero prvních knih Mojžíšových. Dar prof. M. 
Schönbecka 24. II. 1829. 
SX – XIII C 11 

TX – Origenis Omeliae. 

1418, ff. 204 

 
X 3314 
SX XIII C 12 
FX perg. pol. XIV. ll. 153. 21 x 30.5 cm, s inic., vaz. st. 
TX t. zv. Orationale Arnošta z Pardubic. 
PX Na předsázce: liber canonicorum regularium in Glatz a obsah, otištěný K. 
Chytilem, Památky čes. umění illuminátorského I, 1915, 14, kdež popis, st. lit. a obr. 
5-8, tab. VI. Ze sbírky arcib. V. L. Chlumčanského. 
PX Sign. XIII C 13 = II D 1 b 



Brodský, s. 178 
SX – XIII C 12 

TX – Orationale Dūi Arnesti Archiepi. Pragen. 

perg. 

PX – Ms. membr. picturis ornatum. 

 
XIII C 13 = II D 1 b 
 
X 3315 
SX XIII C 14 
FX XV. ll. 237, 19 x 29 cm, st. vazba se sponami. 
TX Mamotractus et Lucianus. 
VX 1-131'. (Johannis Marchesini) Mamotractus. Incipit prologus super Genesim. 
Frater Ambrosius x humane confiteretur nature. etc. Et sic est finis momotracti huius. 
Amen. 
VX 132-227. Incipitur Lucianus, qui tractat vocabula maxime de biblia. Cum iuxta 
sapientis assercionem (prologus) x Regum primo etc. Et sic finitur Lucianus etc. etc. 
(Univ. ruk. XI D 6 přičítá spis Jindřichovi z Řezna). 
VX 237-7'. Kus podobného slovníku rukou jinou. 
PX Na desce štítek s názvem: mamotractus et lucianus VIII g. Z Táborských. 
SX – XIII C 14 

TX – Lucini Mamotractus 

PX – Inc: Prologus super genesim: Frater Ambrosius et in fide. 

PX – Expl: Zometum Zijch Zona pollicea i. vestis de pilis facta ita accipitur IV regnu primo 

etc. Et sic finitur Lucianus. 

 
X 3316 
SX XIII C 15 
FX XV. ll. 241, 20 x 29 cm, st. vazba s kováním. 
TX Secunda pars concordanciarum a Procopio. 
PX Hesla Mortifer-Zelfa. Na l. 241 expliciunt concordancie maiores super bibliam 
Petri de Benessow. Na desce štítek s názvem, jak v čele, a sign. XVIII A (?). Z 
Táborských. 
SX – XIII C 15 

TX – Mamotrectu Pars II. 

Luciani, saec. XV.  

PX – Inc.: Mortifer numeri VIII d.: nec commitant peccatum mortifermu[s]olis filiis. 

PX – Končí se slovem: voluntarie  takto: Non turfis lucti gratia sed voluntatie. 

 
X 3317 
SX XIII C 16 
FX XV. ll. 347, 21 x 30 cm, st. vazba s kováním a sponami. 
TX Lucian(us) cum mammotracto Mart(his)ini. 
VX I. 1-169. (M. Henrici de Ratispona Lucianus). Abba, sicut dicit glosa x zone 
fraccio, inde zone fractor ... Hoc opus est finitum a. d. 1414 in vig. nativitatis christi. 
Petri de Cogyetyn, alias de Mirovicz. 
VX II. 169'-255. Incipit prologus fr. Marthisimi (Johannis Marchesini) super 
Mammotrectum eius. Impaciens proprie impericie x amen i. e. vere unum latinum et 
unum hebraycum veni domine. 



VX 255-261. Několik odstavců exegetických a gramatických. De mensibus 
Hebreorum. Aput Hebreos Nizan dicitur aprilis x (de quantitatibus) owans non habet 
plus in usuris. 
VX 261-268. Incipit exposicio super antiphonas et responsoria dominicarum quatuor 
de adventu et aliquarum dominicarum quadragesime et eciam aliquarum festivitatum 
per anni circulum ... Stillabunt montes dulcedine x erptus-,a,-um ab eripior-, eris (a 
pozdější rukou dva výklady). 
VX 270-293'. Výklad svátečních i nedělních lekcí a hymnů. In legenda s. Saturnini. 
Thermas i. e. loca calida x ausu i. e. audacia quasi diceret. Benediccionem aque 
diebus dominicis et de canone misse omnia quere supra. - 
VX 294-345'. Rejstřík ke kodexu. 
PX Na přídeští perg. list postily z XIII stol., na předsázce výpisek gramatický. Na 
desce nápis, jak v čele. 
SX – XIII C 16 

TX – Luciani Mamotractus. 

1414 

 
X 3318 
SX XIII C 17 
FX XV. ll. 277, 20 x 31 cm, st. vazba. 
TX Starý zákon latinský. 
PX Končí se žaltářem. Na l. 1-5' mnemotechnické verše o obsahu knih st. zákona, 
od. l. 270 lat.-český i věcný slovníček k St. zákonu. Na hřbetě krumlovská sign. X 39. 
Dar krumlovského kaplana J. Cabala 5. VIII. 1896. 
 
SX XIII C 18 
FX ok. 1300 
TX Lat. graduál dominikán. 
PX Deposit z O. Kruliše-Randy, 23. XII 1952 
XIII C 18 

Graduale de tempore et de sanctis. 

ok.1300; ff.141; s notací, graduál byl zřejmě určen dominikánskému klášteru v Čechách, 

zdůraz-nění, ev.připisování officií k sv.Domonikovi na f.41a, f.84b, 109a, sv.Tomáše 

aquinského na f.84b. Modlitby za krále na f.133b a 136a, k sv.Václavu na f.139a. 

Brodský, s. 180 
 
[Graduale de tempore et de sanctis.] 

1a D[omi]nica p[ri]ma in adventu domini-officium x 141b mu[n]dans exemplar mundicie. Tu 

magistra ge... 

Rkp.; perg.; ok. 1300; ff.141; 31,5 x 21,5 cm; frakt.; s not.; stará dřevěnná vazba. Torso, na 

konci několik listů chybí. Výzdoba ranně gotickými barevnými iniciálami. Prostá původní 

prkénková vazba koží potažená, jen hřbet pozdější. Graduál byl zřejmě určen 

dominikánskému klášteru v Čechách. Zdůraznění, ev. připisování officií k sv. Dominikovi na 

f.41a, f.84b, 109a, sv. Tomáše Aquinského na f.84b. Modlitby za krále na f.133b a 136a, k sv. 

Václavu na f.139a. O tom, že graduál je dominikánský, svědčí i nápis na hřbetě Missal. scr. o. 

p. [raedicatorum]. Na předním přídeští Litera Q. Scri. Z. N. 4. Ex Bibliotheca Conventus... 

(další slovo vyškrabáno). Rukopis býval pod sign. 8 Ch 10 v knihovně Dr. Kruliše – Randy. 

Jako deposit zapsán so přírůstků knihovny Národ. musea 23. prosince 1952. 

9725-52 

 



XIII C 18 
 

XIV in., perg., 141 ff. 30 x 21,5 cm, ilum., notace, vazba soudobá 

 

Skladba: (V-1, f. 9) + IV (f. 17) + 12. V (f. 137) + II (f. 141). Jeden list chybí před f. 1. Na 

konci třetí složky ojediněle zachován oříznutý zbytek reklamanty. Foliace moderní. Psáno ve 

dvou sloupcích v zrcadle 22 x 14,5 cm, 25 řádek na stránce. Rukopis je poškozen špínou a 

potrháním.  

Písmo: A f. 1-141 gothica, marginální dopisky asi šesti rukama 14.-16. století, později 

doplňována částečně i notace. Výzdoba: figurální kresba: 48v: (bordura) Ukřižování 

(pozdější, z počátku 15. století), filigránové iniciály: 1r: A, E, 49r: T, drobné iniciálky 

zdobené filigránem, rubrikace. Notace ve čtyřlinkové osnově na f. 37va-38va a 43ra-51vb, 

některé její části doplněny později. Vazba: dřevěné desky, potažené kůží. Hřbet novodobý 

(snad XVIII. století) se štítkem s titulem Missal. Scr. O. P. Všechny nárožní i středové pukly i 

oba řemínky chybějí. 

Na předním přídeští signatury: Litera Q, Scri 2 (Z?), No 4, Ex bibliotheca conventus (jméno 

vyškrabáno) (18. století), 22 T. J. Z. (19. století), 528 a LB (?) f 2304 (u druhé jsou neúplně 

čitelná první dvě písmena, obě 19.-20. století) a razítko, na němž jsou čitelná jen písmena 

BUND. Na f. 1r signatury 528 a knihovny O. Kruliše-Randy 8 Ch 10. Na f. 1v signatura 

KNM XIII C 18, na f. 141v přírůstkové číslo KNM 9725/52. V lokálním katalogu KNM 

označeno jako deposit O. Kruliše-Randy z 23. 12. 1952. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 155, s. 180, P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, 

zejm. s. 21, 25, Rukopisné fondy, s. 124, č. 46. 

 

1ra-141vb: Missale incompletum Ordinis Praedicatorum 

 

Na předním přídeští nezřetelně otištěna kalendářová tabulka. 

1ra-42vb: Proprium de tempore 

Začíná první nedělí adventní. Na f. 35va-36ra orationes sollemnes na Velký pátek, u nichž 

nebyla omylem doplněna notace. Později doplněný útržek notace na f. 37v a 38va. Na f. 40va-

42ra litanie. 

42vb-52rb: Canon missae et praefationes cum notis musicis 

42vb-44ra „De officio sacerdotis“, notace na f. 43ra-43va, částečně doplněná později. 44ra-

49ra praefationes cum notis musicis, z notovaných částí dále 50vb-51vb cantus sollemnis a 

cantus ferialis. 

52rb-75vb: Continuatio proprii de tempore 

Začíná nedělí velikonoční. Pozdější doplňky k svátku sv. Trojice na f. 63r. Na f. 74va-75ra „In 

primo anno dedicacionis (ecclesie)“, 75ra-75vb „In anniversario dedicacionis ecclesie“. Na 

f. 75vb doplněk pozdního 15. století „Oracio contra Turcos et contra infidelis“. 

76ra-130ra: Proprium de sanctis 

Začíná vigilií sv. Ondřeje. V celém sanktorálu značné množství pozdějších doplňků světců: 

Barbora (76v-77r), translace Tomáše Akvinského (84v), Dorota (86v), Tomáš Akvinský (89r), 

Vincenc Ferrer (90v), Vojtěch (91r), Navštívení P. Marie (102v), Anna (106r), výjimečně jsou 

doplňována již zapsaná oficia. Čeští světci s výjimkou Vojtěcha scházejí, Václav je zapsán 

jinde.  

Na f. 92rb-92vb uveden svátek sv. Petra z Verony, který byl zaveden rozhodnutím generální 

kapituly dominikánů v r. 1254, časově následující festivity však zaznamenány nejsou (Antonín 

z Padovy, Eduard Vyznavač, Marta, Václav byl zřejmě dopsán o málo později). Naproti tomu 

je na f. 85rb-va uveden Ignatius, jehož svátek byl mezi závazné zaveden až roku 1300, mladší 



svátky pak již v základní vrstvě sanktorálu nejsou. Snad lze tedy rukopis datovat na počátek 

14. století. (Řádová ustanovení vydal B. M. Reichert (ed.): Acta capitulorum generalium 

ordinis praedicatorum, vol. I, Romae 1898, vol. II, Romae 1899, vol. III, Romae 1900, vol. IV, 

Romae 1901 (Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica, tomi III, IV, VIII, IX).) 

130ra-139rb: Missae votivae 

Na f. 139ra-139rb zapsáno oficium ke sv. Václavu, které bylo snad nedopatřením opominuto 

v sanktorálu. 

139va-141vb: Prosarium 

Konec rukopisu nedochován. 

Na zadním přídeští zcela nezřetelně otisknut list textu. 

 

SX XIII C 19 
FX XV/XVI 
TX Graduale latinum 
PX Darem z Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
XIII C 19 

Graduale Latinum. 

  I.1a-5b Calendarium. 

  II.6b-214a Graduale. 6b Officium de q(ui)nqu(e) vulneribus Chr(ist)I x 214a nu(n)c 
e(t) in ewum Wolffgange. Amen. Finis. 
XV-XVI; ff.216; na předním přídeští vlepeno Officium de corona domini, na zadním 

Officium de S.Materno, rukopis patří do české provenience. 

Rkp.; pap.; XV-XVI; ff.216; 33 x 22 cm; rakt., s barev. iniciálami. Dřevěná vazba kůží 
potažená s tlačenou výzdobou a mosaznými sponami. Na předním přídeští vlepeno 
Officium de corona domini, na zadním Officium de s.Materno. V kalendáři svátky 
rumělkou Translacio scti Wenceslai ( 4. března), Cirilli et Methudii ( 9. března), 
Adalberti martyris ( 23. dubna ), Procopii ( 4. července ), Ludmille martyris ( 16. září ), 
Wenczeslai martyris ( 28. září ), Translacio Ludmille ( 10. listopadu). To ukazuje na 
českou provenienci rukopisu stejně jako tlačená rožmberská růže obsklopující orlici 
ve středním obdélníku na přední desce. 
Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 
23. prosince 1952. 
9726-52 
 
XIII C 19 

 

Misál 

XV ex., Čechy, pap., 217 (recte 216) ff. 32,5 x 21,5 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Filigrány: na f. 1-12 a 169-180 Piccard: Dreiberg, nejspíše varianta typu VII/2313 nebo 2314 

(1474-1476). Na f. 13-119 a 132-168 varianta Piccard: Dreiberg VII/2621 nebo 2622 (1480-

1481), na f. 120-131 a od f. 181 do konce rukopisu varianta Piccard: Ochsenkopf XII/733 a 

734 (1480-1482). F. 217 je pergamenové. Skladba: VI (f. 12) + (VI-1, f. 24) + 6. VI (f. 96) + 

(VI-1, f. 107) + 2. VI (f. 131) + (VI+1, f. 144) + 5. VI (f. 204) + (VI+1, f. 217). Jeden list 

schází za f. 12 a 102, jeden lístek vevázán jako f. 139, další jako f. 217 (resp. jde o pozůstatek 

obalu poslední složky). Na f. 192 ojedinělá reklamanta poškozená oříznutím. Dvojí moderní 

foliace tužkou, úplnější v horním roku stránek, ve spodním udávána většinou jen každá 

desátá. F. 20 úplnější foliace vynechává, druhá jej uvádí o jeden list dříve. Kromě toho na f. 

13-102 foliace římskými číslicemi rukou 16. století II-LXXXIX, na f. 132-213 poté znovu 1-

81 – tyto foliace použity k marginálním odkazům v úvodní části propria de sanctis. Psáno 



s výjimkou kalendáře a f. 126-130 ve dvou sloupcích v zrcadle 22,5-23,5 x 14-15,5 cm, 

převážně 34-37 řádek na stránce, na f. 1-12 psáno či připraveno 40-41 řádek na stránce, na f. 

126-130 24-27 řádek na stránce. Prázdná folia: 6r, 8v-12r, 125v, 130-131, 139v, 214v-216v. 

Čitelnost textu je někde snížena agresivními vlivy inkoustu, místy došlo k vydrolení částí 

textu. Okraje listů nesou stopy působení vlhkosti, spodní okraj listů poškozen červotočem a 

vyspravován vlákny japonského papíru. 

Písmo: Ruka A: ff. 1-214 bastarda 2. poloviny 15. století, marginálně nečetné korektury a 

doplňky (jistě alespoň zčásti základní rukou). Na počátečních foliích propria de sanctis rukou 

16. století marginální odkazy na oficia nebo jejich části na jiných místech rukopisu. Výzdoba: 

ornamentální iniciály 21ra: P, 26rb: E, 66rb: D, 85va: R, 98ra: S, 126r: T, 132ra: D, 134ra: G, 

138vb: S, 144vb: P, 165ra: G, 207ra: R, rubrikace. Na několika místech byl pro iniciálu 

vynechán prostor, ta však nebyla doplněna. Původní celokožená vazba v tmavohnědé kůži, 

zdobená slepotiskem. Na přední desce po obvodě tlačítka listů, dále rám ze slepotiskových 

linek, tlačítka s růží, vnitřní zrcadlo diagonálně členěno linkami, v kosodélnících tlačítko 

orlice. Zadní deska zdobena stejně, jen namísto růže vytlačena rolna s kosodélníky, 

vyplněnými tlačítky s rostlinným motivem. Obdélníkové háčkové spony s ražbou (jméno 

Maria), dochovány na přední i zadní straně, vzadu řemínky upevněny 3 hřebíčky s ozdobnou 

hlavou. Desky dřevěné bez hranění. Hřbet rovný. Šití na 4 dvojité kožené vazy + 2 

kapitálkové vazy. Ořízka nezdobena. Na přední ořízce pergamenové hledáčky. Na předním 

přídeští nalepen papírový list s oficiem „De corona domini“, na zadním přídeští s oficiem 

svátku sv. Materna. Jako f. 217 je označen vevázaný pergamenový lístek o rozměrech 8,5 x 

14 cm s fragmentem jednoho a půl sloupce teologického textu (v rozsahu 30-31 řádek) 

psaného rukou 14. století. Hřbet opravován v roce 1960 v konzervační dílně KNM. 

Na předním přídeští v levém horním rohu poznámka tužkou „214 n. n. Bl.“, v pravém horním 

rohu údaj „Znk fol. 1“ (?), na spodním okraji údaj „eZaX“ (nebo eZa a škrtnutá 1 ?) a 

signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 Ch 11.  

Na zadní desce štítek s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. Na 

předním přídeští exlibris s textem Knihovna Národního musea, rovněž s razítkem Rukopisy a 

rukou dopsanou signaturou, současná signatura i na f. 1r. Na f. 216v přírůstkové číslo KNM 

9726/52. Podle lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán darem O. Kruliše-Randy 23. 

12. 1952. 

 

Literatura: Brodský: Rukopisy ani Katalog kodex neuvádí. Rukopisné fondy, č. 47, s. 124. 

 

1r-214r: Missale  

1r-5v: Kalendarium 

Jednotlivé měsíce na sebe plynule navazují a nedodržují obvyklé členění 1 stránka = 1 měsíc. 

Kalendář obsahuje zlaté číslo, písmena nedělní, římský kalendář, svátky světců a cisioján, v 

záhlaví každého měsíce je uveden počet dní v kalendářním a lunárním měsíci. Z českých 

svátků je červeně zapsána translace Václava (4. 3.), Cyril a Metoděj (9. 3.), Vojtěch (22. 4.), 

Prokop (4. 7.), Ludmila (16. 9.), Václav (28. 9.), Pět bratří (12. 11.), černě Zikmund (2. 5.), 

oktáv Václava (5. 10.), „Inventio“ sv. Vojtěcha (12. 10.) a  translace Ludmily (10. 11.). Na f. 

3r je základní rukou k 9. 6. zaznamenán nekrologický zápis „Anno domini Mo CCCC LXVIII 

obiit Philippus carnifex“. 

6va-8ra: Officia varia 

Na f. 6va-7ra Officium de quinque vulneribus Christi, na f. 7ra-7va Officium de compassione 

beate virginis, na f. 7va-7vb De quatuordecim adiutoribus, na f. 7vb-8ra Missa de viginti 

quattuor senioribus. 

8rb, 12vb: Evangelium secundum Marcum, excerpta 

V obou případech část první kapitoly, na f. 12vb rozsáhlejší (Mr I,1-8). 



13ra-122va: Proprium de tempore  

Počátek nedochován, text začíná „/// tibi mentibus servire mereamur per eundem. Ad 

Romanos. Fratres, quecumque scripta sunt“, první rubrika označující svátek je na f. 13va 

„IIIa dominica“ [adventus]. „Gaudete in domino semper iterum dico gaudete.“ Kromě 

obvyklých pevných svátků následujících po Narození Páně (sv. Štěpán, Jan Evangelista, 

Mláďátka) zde uvedeny i svátky Tomáše z Canterbury, Silvestra a „Specialis votiva [missa] 

de tribus regibus“. Na závěr na f. 120rb-121rb de dedicatione ecclesiae, na f. 121rb-121vb 

officium de septem gaudiis beate virginis, na f. 121vb-122va Officium veronice. 

123ra-123vb: Praefationes 

124ra-125ra: Ordinarium missae 

Gloria in excelsis, Credo a modlitby při přijímání. 

126r-129v: Canon missae 

132ra-180vb: Proprium de sanctis 

Začíná vigilií svátku sv. Ondřeje. Na f. 142vb-143ra translace Václava, na f. 143ra Cyril a 

Metoděj, na f. 144vb-145ra Vojtěch, na f. 156va-157ra Prokop, na f. 170ra-170rb Ludmila, 

na f. 171vb-172ra Václav (zmínky o jeho svátku jsou i během oktávu do f. 173rb), na f. 177vb-

178ra translace Ludmily, na f. 178rb-178vb Pět bratří. Zikmund pouze zmíněn v rubrice na f. 

146rb. 

180vb-195vb: Commune sanctorum 

Na f. 180vb úvodní rubrika, samotný text začíná na f. 181ra.  

195vb-210va: Missae speciales et votivae 

Na f. 196va-196vb de patronis, kde jsou uvedeni Václav, Vít, Vojtěch, Prokop, 
vyjmenovaných pět bratří (z nich na prvním místě Jan), Cyril a Metoděj, Ludmila a 
Kordula. Na f. 207ra-210va oficium za zemřelé. 
210vb-214ra: Sequentiae 

Na f. 210vb jen rubrika, samotný text začíná na f. 211ra. Jde o sekvence ke commune 

sanctorum a P. Marii, pouze poslední na f. 213vb-214ra (dopsaná patrně s drobným časovým 

odstupem) ke svátku sv. Wolfganga. Další sekvence jsou uvedeny přímo v propriu de tempore 

i de sanctis. 

 
 
SX XIII C 20 
FX 1476 
TX Cassianus, Joh.: Collationes patrum, 
PX Darem z Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
XIII C 20 

Cassianus, Johannes: Collationes patrum. 

1476; ff.213; dílo starého církevního spisovatele Johanna Cassiana (z 5. stol) o vnitřním 

životě v klášterech bylo zde přeloženo r.1476 do němčiny jeptiškou Magdalenou Topplerin 

pro potřeby jihoněmeckého ženského dominikánského kláštera Meningen na Dunaji. 

Brodský, s. 180 
 
(Johannes Cassianus) Collationes patrum. 

3a – 3b Tytuli Collac[i]onu[m]. 3a Die erst Collacion ist des vaters x 3b Explici[u]nt tytuli 

Collac[i]onu[m] patrum. 

4a – 209b (Johannes Cassianus) Collaciones. 4a Johannes der Heilige Ewangelista schreibet x 

209b Ite[m] d[ie]s puch ist aus geschribe[n] word[en] an des heylige[n] Bischoffs un[d] 

mart[yrer]s n tag Sant Lamperti (17. září) Do ma[n] zalt nach uns[er]s liebe[n] h[e]ren gepurt 

MoCCCCo und in dem LXXVI Jar un[d] hat geschr[iben] S[oro]r Magdalena Topplery[n] zu 

nucz dem Closter ze Medinge[n] p[re]dig[er] ord[en]. Orate p[ro] me. 



Rkp.; perg.; 1476; ff.213; 33 x 22 cm; got. kurz.; pův. vazba v bílé kůži s tlačenou výzdobou 

s motivy rostlinnými i zvířecími v kosočtvercích a malými rosettami, opatřen mosaznými 

sponami. Na přední desce nápis „Toplerin Collacionib[us] patru[m]“. Na předním přídeští 

současný přípis Diss buch gehört in das Closter zu Medingen p[re]diger ord[en]. Ist genant 

Collac[i]o[n]ib[us] patru[m], další přípis „1832 Kaufte Sattler dieses Buch pro 15 f.“ a vlepen 

tištěný popis rukopisu z neznámého aukčního katalogu. Rukopis obsahuje 21 větších 

barevných ornamentálních iniciál kromě menších iniciál a titulků psaných rumělkou. Dílo 

starého církevního spisovatele Johanna Cassiana (z 5. stol.), podezřelého ze 

semipelagianismu, o vnitřním životě v klášterech bylo zde přeloženo r. 1476 do němčiny 

jeptiškou Magdalenou Topplerin pro potřeby jihoněmeckého ženského dominikánského 

kláštera Medingen (u Dillingen) na Dunaji, který byl již ve 14. stol. střediskem mystiky. 

Pravděpodobně z aukce získán rukopis pražským průmyslníkem Dr. Krulišem – Randou a měl 

v jeho knihovně signaturu 8 Ch 7. 

Darem dr. Otakara Krluiše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 23. prosince 

1952. 

9731-52 

 
XIII C 20 
 

1476, Medingen (Dolní Sasko), pap. + perg., I + 210 ff. 33 x 22 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Pergamenové vnější listy složek, zbytek papír. Filigrány: Piccard: Krone, varianta mezi 

XII/26 a XII/27 (1474-1488), ojediněle v první složce Piccard: Ochsenkopf XV/221 (1474-

78). Skladba: (IV-1, f. I+6) + 17. VI (f. 210). Jedno z větší části vyříznuté folio za f. 6. 

Reklamanty na konci složek s výjimkou první. Dvojí moderní foliace, vpravo dole chybná. 

Psáno ve dvou sloupcích, v zrcadle 23 x 15,5 cm, 34-35 řádek na stránce. Prázdná folia: 1, 5v-

6, 207-210. 

Písař: f. 2-206 Magdaléna Topplerin, kaligrafická bastarda 2. poloviny 15. století. Výzdoba: 

ornamentální iniciála: 7ra: M, 43rb: A, filigránové iniciály: 3ra: I, 18rb: D, 28rb: I, 38va: V, 

46va: I, 58rb: I, 65ra: D, 75vb: D, 83vb: V, 94va: V, 102ra: D, 109ra: N, 116va: D, 124va: D, 

132va: D, 136rb: D, 144va: D, 151va: D, 157ra: D, 161va: W, 166vb: E, 179ra: S, 186rb: D, 

195vb: M, rubrikace. Vazba: dřevěné desky, potažené kůží zdobenou slepotiskovými razítky 

s rostlinnými a zvířecími (jednorožec?) motivy. Dochovány obě původní spony. Na horním 

okraji přední desky zápis rukou 15. století Toplerin Collacionibus patrum. Na předním 

přídeští kromě knihovních záznamů nalepen výstřižek z neznámého aukčního katalogu. 

Na předním přídeští rukou 15. století Dises buch gehoert in das Closter zu Medingen prediger 

orden. Ist genant Collacionibus patrum, zápis datovaný rokem 1832 Kaufte Sattler dieses 

Buch pro 15 f. a signatura knihovny dr. O. Kruliše-Randy 8 Ch 7. Jeho darem se pak rukopis 

dostal do KNM, signatura KNM XIII C 20 na f. 2v, přírůstkové číslo KNM 9731/52 na f. 

210v. Rukopis do KNM daroval 23. 12. 1952 O. Kruliš-Randa. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 24-25, P. Brodský: Katalog, č. 

156, s. 180, Rukopisné fondy, s. 124, č. 48. 

 

Iv: Federprobe 

Rukou 15. století zapsáno hen (heu?). 

 

2ra-206vb Johannes Cassianus: Collationes XXIV patrum lingua germanica 

2ra-2va: Register 



„Dye erst Collacion ist des vaters Moyses und saget von dem wege der Reinygkeit des 

herczen und von dem ende des müniches ... x ... Die XXIIII Collacion und die leczte ist des 

aptes Abraham und sagt von dem geistlichen sterben. Expliciunt tytuly Collacionum patrum.“ 

3ra-5ra: Vorrede 

„Iohannes der heilige ewangelista schreibet in dem puch der offenwarung von dem gesicht, 

das er zu einem mal sach in dem ewigen leben und unter andern worten spricht er davon also 

... x ... ist gar ein grosse verre unn mag man nicht dar zu kumen on gnad und grosse arweyt.“ 

Alegorický výklad na základě Zjevení sv. Jana o počtu 24 kolací a dále výpisky z autorit (sv. 

Řehoř, sv. Dominik, sv. Jeroným), které se vyjadřují buď o spisu nebo o autorovi. Na závěr 

použita i samotná předmluva Jana Cassiana. 

7ra-206vb: Text 
„Die erst Collacion ist des vaters Moyses und sagt von dem weg der Reinikeit des herczen und von dem 

ende des müniches. Von dem willen und von dem grossen ernste des aptes Moyses das I capitel. Mit dem 

apte Germanus was ich von meinen kintlichen tagen auff pede in den wusten und undter den munichen also 

vereynignet mit einem willen ...  

(18rb) Die ander Collacion ist aber dises heiligen vaters Moyses unn saget von dem unterscheide. Die 

vorrede des aptes Moyses von der gnaden des unterscheydes und bescheidenheit. Das erst Capitel. Do wir 

ein wenig geslaffen heten und mit dem liecht des tages unn frölichem herczen eischtent ...  

(28rb) Die drit Collacion ist des vaters Paffnucii und sagt von dem ruffe und von dem freyen willen. Von 

dem wandel und von dem leben des aptes Paffnuczii das I Capitel. In der heiligen Geselschafft die do recht 

als die klarn sterne in der nacht diser werlt scheynent ...  

(38va) Die vierd Collacion ist des aptes Danielis und sagt von der bewegung des herczen. Das ist von der 

begirde des fleischen unn des geistes. Von dem leben des aptes Danielis das I Capitel. Unter den mannen der 

kristenlichen ubunge sahent wir den apt Danielis in allen tugenden geleiche allen den die do in der wüste Scithi 

wontent ...  

(46va) Die funfte Collacion ist des aptes Serapion und sagt von den acht sunderlichen haubt sünden. Von 

dem geslechte und von der anvechtunge der sunden das I Capitel. In der schare derselben alten vetter was 

auch ein man der hies Serapion gar adlichen gecziert mit der gnade des untterscheydes ...  

(58ra) Die sechst Collacion ist des aptes Theodori und sagt von dem tode der heiligen. Von der wüste und 

warumb also die heiligen in der possen leut hende gegeben wurdent das I Capitel. (58rb) In der gegent 

Palestine pey dem dorffe do Amos der prophet aus geporn war ist ein grosse wüste ...  

(65ra) Die sibent Collacion ist des aptes Sereni und saget von der unstetikeyt der selen und von der 

geistlichen possheit. Von der keüscheyt des aptes Sereni das I Capitel. Dar nach funden wir einen man 

grosser heiligkeit, den apt Serenum der den spiegel seines namen vor ym truge ...  

(75vb) Die acht Collacion ist des selben aptes Sereni unn saget von der ordenung der pössen engel und von 

irer posshheyt in sunderheyt. Von der diemütikeyt des aptes Sereni das I Capitel. Do nun die tag alle der 

hochczeit volpracht warent do liessent wir die samnung der prüder und kerten wider umb zu der celle des alten 

vaters ...  

(83vb) Die newnde Collacion ist des aptes Ysaac und sagt von dem gepet. Die vorrede. Das I Capitel. Von 

dem steten gepet als wir vor gesprochen haben wol wir nu mit der Collacion des aptes Ysaac antworten ...  

(94va) Die czehent Collacion ist des selben aptes Ysaac und sagt aber von dem gepet. Die vor rede Cassiani 

das I Capitel. Unter den münichen von Egipto umb ir einvaltikeyt willen was ein grosse ungeleübige irrung von 

langer zeit gesein ...  

(102ra) Die XI Collacion ist des aptes Cheremonis und sagt von der volkumenheyt. Von der stat 

Thenneseos das I Capitel. Do wir zu Sirie in einem kloster warent und wir nach der ersten slechten lere des 

gelawbens begunden ...  

(109ra) Die XII Collacion ist des selben aptes Cheremonis und saget von der keüscheyt und reynikeyt. Die 

wort des aptes von der keuschyt das I Capitel. Nach dem male zeyt das uns wann wir die speise der lere 

begerten mer ein pürde ...  

(116rb) Die XIII Collacion ist aber des selben aptes Cheremonis und saget von der beschirmunge gottes. 

Von der vorrede das I Capitel. (116v) Da wir nach ein wenig slaffes ze metten disen alten vater funden hetten 

da was Germanus von einen ding mer ze wissen etwas getrenget ...  

(124va) Die XIIII Collacion ist des aptes Nestorionis und sagt von der geistlichen kunst und weyssheyt. Die 

wort des aptes Nestorionis von der kunst der geistlichen leut das I Capitel. Die ordenung unser gelübde und 

das volpringen unsers weges heyschet nu das die lere des heiligen aptes Nestorionis hienach volge ...  

(132va) Die XV Collacion ist desselben vaters Nestorionis und saget von den götlichen gaben. Warumb got 

sein gaben mit teylent ist das erst Capitel. Do alle zeyt des abencz aus warent do giengent wir zesamen nach 

gewonheyt auf ein maczen siczen ...  



(136rb) Die XVI Collacion ist des aptes Joseph und sagt von der warlichen freuntschaft. Was der apte 

Joseph des ersten von uns fragte das I Capitel. Der heilig vater Joseph des Collacion wir nun wöllent anfahen 

was edels geschlechtes und der öberste von einer stat hiesse Thimius ...  

(144rb) Die XVII Collacion ist des selben aptes Joseph und sagt wie eines sein gesprochen wort mag 

verwandelen. Von unserm wachen das I Capitel. (144va) Da die vorgende Collacion geendet war und wir von 

dem heiligen Joseph in der nacht zu einer andern celle gefürt waren ...  

(151va) Die XVIII Collacion ist des aptes Pyamonis und saget von dreyen staten der munich. Wie wir von 

im empfangen wurdent das erst Capitel. Dar nach wandelten wir in das tiefeste teil der wüste Egypti da wir 

noch vil mer heiliger veter funden ...  

(157ra) Die XIX Collacion ist des aptes Johannes und saget von dem ende des lebens der closter leüt und 

auch der eynsidel. Von dem closter des aptes Pauli und von der sunderlichen gedult seiner pruder einen 

das I Capitel. Dar nach komen wir mit grossen freüden des geistes zu dem closter des aptes Paulus und wie wol 

da mer denn czwey hundert münich wonten ...  

(161rb) Die XX Collacion ist des aptes Pynufii unn saget von dem volkumen ende der pus. Von der 

diemütikeyt des aptes Pynufii und verporgenheyt das I Capitel. (161va) Wye der sunderlich und uber clarer 

man der apt Pynufius von dem volkumen ende der pusse gelert hat das wöll wir nu für uns nemen ...   

(166vb) Die XXI Collacion ist des aptes Theonis und saget von versmehung der czeitlichen ding und von 

vasten. Wie Theonas zu dem apte Johannes kam das I Capitel. Edas wir des grossen heiligen manes Theonas 

Collacion anvahent so ist es nücze das wir des ersten etwas sagent von dem anvang seiner bekerung ...  

(179ra) Die XXII Collacion ist des selben aptes Theonis und saget von warer keüscheyt. Die vermanunge 

des vaters das I Capitel. Siben tag nach der hochczeyt quinquagesima in dem ersten begynn der nacht nach der 

vesper do giengent wir in des heiligen vaters Theonis czelle ...  

(186ra) Die XXIII Collacion ist aber des selben aptes Theonis und saget von disem wort Sant Pauls als er 

spricht das gut das ich wil das (186rb) tu ich nicht und das pöse das ich nicht wil das tu ich. Von der 

erklerung dises wort das I Capitel. Des andern tages da wir mit grosser begirde den heiligen vater patent das er 

uns verklerte die wort sant Pauls do sprach er also ...  

(195vb) Die XXIIII Collacion ist des aptes Abraham und saget von dem geistlichen 

sterben. Wie wir dem selben vater die heimlicheyt unser gedenck offenwarten das I 

Capitel. Mit gottes gnaden wirt nu die XXIIII Collacion des heiligen vaters Abraham 

geschriben die do ein ende ist aller der vorgesagten veter lere ... x ... der süsse wint ewers 

andechtigen und süssen gepetes helff uns zu der aller sichersten habe der geistlichen stillheyt 

in czeyt unn in ewigkeyt amen. Hye hat ein ende die Collacion des aptes Abraham von der 

geistlichen totung.“ 

Na závěr kolofón „Item das puch ist aus geschriben worden an des heiligen Byschoffs unn 

marters tag sant Lamperti do man czalt nach unsers lieben herren gepurt Mo  CCCCo und 

in dem LXXVI jar (17. 9. 1476) unn hat geschriben soror Magdalena Toppleryn zu nucz 

dem Closter ze Medingen prediger orden. Orate pro me.“ 

Latinský text PL 49, col. 477-1328, M. Petschenig (ed.): Joannis Cassiani opera, (CSEL 13, 

2), Vienna 1886, s. 3sq., E. Pichéry (ed.): Johannes Cassianus: Conférences (Conlationes), 

Paris 1955-1959 (Sources chrétiennes 42, 54, 64). W. Stammler: Mittelalterliche Prosa in 

deutscher Sprache in: Deutsche Philologie im Aufriss II, Berlin 1966, Sp. 911 uvádí alespoň 

dva německé překlady tohoto díla bez dalších přesnějších informací. 

 

SX XIII C 21 
FX XV. 
TX de Balbis, Joh.: Catholicon. 
PX Koupí v Knize A4, Praha 1, Karlova 2, 20. 5. 1961 
XIII C 21 

(Johannes de Balbis, Catholicon.) 

15.stol.; ff.540; dílo učeného dominikána J.de Balbis, žijícího v Janově(† 1298), 

představovalo jakýsi druh encyklopedie, myšlené jako exegetický pomocný prostředek k 

bibli; zde české poznámky na f.139a. 

Brodský, s. 181 
 
(Johannes de Balbis, Catholicon.) 



1a Videt[ur] acata.q[uae] est sup[er] x 539b uxor [qu]ia tu[n]c d[icitu]r zelotipa, q[uae]... 

Rkp.; pap.; 15. st.; ff.540; inic.; 32,5 x 21 cm; got. frakt.; pův. prkénková bílou koží (stopy, že 

byla dříve zelená) potažená se zdobeným kováním v rozích, uprostřed a pro spony, dnes 

nezachované. Řada listů na začátku, uprostřed textu i na konci vyřezána. Od f.166b barevné 

iniciály ornamentální s rozvilinami, část jich byla rovněž vyřezána. Dílo učeného dominikána 

J. de Balbis, žijícího v Janově (zem. 1298), představovalo jakýsi druh encyklopedie, myšlené 

jako exegetický pomocný prostředek k bibli. Jako rukopis bylo často opisováno a je to jedna 

z prvních tištěných knih (1460 v Mohuči), která ještě do r. 1500 dosáhla ve Francii, Německu 

a Itálii 24 vydání. Že byl tento exemplář v českých rukou, ukazují české poznámky z r. 1574 

na f.139a „Umrželi o a bez winy 1574“ a další rozmazaná „O mug milostiwy Pane“. Podle 

přípisu na f.540a (poslední list) patřil rukopis známému rudolfinskému sběrateli Ferdinandovi 

Hofmannovi z Grünbühelu a Střechova (zem. 1607), presidentovi dvorské komory, jehož 

knihovna se později v 17. stol. stala základem ditrichštejnské knihovny v Mikulově. Z té doby 

jsou asi také signatury „202“ a „31“ na hřbetě. Podle F. M. Bartoše byl rukopis při prodeji 

mikulovské knihovny v aukci za první republiky získán průmyslníkem dr. Otakarem Krulišem 

– Randou (jeho sign. 8 B 3). 

Koupí z antikvariátu Kniha A 4, Karlova 2, dne 5. září 1961. 

K1860/61 

 
XIII C 21 
 

1445-1460, pap., 540 ff. 31 x 20 cm, ilum., vazba dobová 

určit Kreuz 

Filigrány: F. 1-138, 460-540 varianta Briquet 5546 (1447-59), f. 139-459 promiscue varianty 

více či méně podobné typům Piccard: Turm II/321-322 (1447-48), Piccard: Turm II/303 

(1447-54), Piccard: Turm II/311 (1446), Piccard: Turm II/308 (1446-50), ojediněle i uvedená 

varianta Briquetova. Skladba: (2. VI-5, f. 14) + 9. VI (f. 122) + (IX-1, f. 138) + (VI-1, f. 149) 

+ 13. VI (f. 305) + (2. VI-1, f. 327) + VI (f. 339) + (VI-1, f. 350) + VI (f. 362) + (VI-1, f. 373) 

+ VII (f. 387) + 11. VI (519) + (VI-1, f. 530) + (VI-2, f. 540). Pět folií chybí před f. 1 a 15, 

dvě před f. 539, jedno folio před f. 123, 139, 310, 326, 350, 369, 531. Reklamanty, někdy 

poškozené oříznutím, na konci složek. Foliace moderní. Psáno ve dvou sloupcích, v zrcadle 

21 x 14,5 cm, 49-61 řádek na stránce. Od f. 15 živá záhlaví označující knihu a stručný náčrt 

obsahu, u páté knihy pak abecední rozsah hesel. U folia 413 odříznut text v rozsahu jednoho 

sloupce, na f. 358 a 422 vyříznuta iniciála, rukopis místy poškozen vlhkostí, f. 1 potrháno. 

Kodex byl restaurován v r. 1993 v konzervační dílně KNM (mechanické čištění, dolití 

některých listů papírovinou, restaurace vazby), protokol přilepen na zadním přídeští. 

Písmo: A f. 139r-375ra, 383r-428vb, B f. 1r-138v, 375ra-382v, 428vb-539v, obě 
bastarda cca poloviny 15. století, ojedinělé marginální přípisy rukama 15. a 16. 
století. Výzdoba: ornamentální iniciály: 166va: B, 176va: C, 221ra: D, 235va: E, 
251vb: F, 272va: G, 282ra: H, 290ra: I, 310ra: L, 349rb: N, 410va: Q, na dalších 
místech vynechán prostor pro iniciálu, která nebyla provedena, rubrikace. Vazba: 
dřevěné desky, potažené jelenicí, s nárožními a středovým kováním. Na přední 
desce jedno nárožní kování doplněno, stejně jako obě spony.  
Na předním přídeští tužkou titul „Johannes Balbin (sic): Catholicon, 15. stol.“, 

pravděpodobně z antikvariátu, kde kodex KNM koupila, a akcesní číslo antikvariátu (?) 4 S 

1612. Tamtéž uvedena i cena 1400,- Kčs. Na hřbetě štítek se signaturou mikulovské 

dietrichštejnské knihovny 202, kam se měl dostat z knihovny Ferdinanda Hoffmanna z 

Grünbüchlu a další štítek s jinou, starší, dnes poškozenou signaturou 31 (?). Za první 

republiky měl rukopis koupit na aukci dr. Otakar Kruliš-Randa. Do KNM se dostal roku 1961 



koupí z antikvariátu Kniha v Praze, Karlova 2 (v lokálním katalogu KNM uvedeno datum 20. 

5. IX. 1961). Na f. 1r signatura KNM XIII C 21, na f. 540v přírůstkové číslo KNM 1860/61. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 157, s. 181, Rukopisné fondy, s. 124, č. 49. 

 

1ra-539vb: Johannes Balbus (de Janua): Catholicon seu summa prosodiae  

1ra-14vb: Additamenta ad quintum librum Catholicon 

„///videntur a cata, quod est supra vel iuxta et a na, quod est sursum et scema figilla. Catasca 

genus est pene eculeo similis.“ ... x ... „Unx ab unicio, -cis dicitur hec unx, -cis cetera idest 

uncia quia///“ 

Zde uvedená slova se ve valné většině neobjevují v páté knize. 

15ra-27va: Primus liber  

„Prosodia quedam pars gramatice. Partes siquidem gramatice sunt 4or, scilicet ortografia, 

ethimologia, dismatetica (škrtnuto), diasintetica et prosodia ... (f. 15rb) si tamen per me verba 

accipit, pro me fratre Johanne Januensi fratrum predicatorum minimo ad deum preces devote 

fundat. Prima pars go istius libri, ut dixi, est de orthographia, circa quam sic procedam“ ... x ... 

„ut supra diximus, non minus quam unius nec plusquam sex litterarum apud latinos potest 

inveniri.“ 

27va-47vb: Secundus liber 

„Expleta iam per dei graciam prima parte huius operis, que est de ortografia, nunc de 2a parte, 

scilicet de accentu videamus“ ... x ... „hec de accentu scriptori etsi non lectori commemorasse 

sufficiat.“ 

47vb-120rb: Tertius liber 

„Nunc de ethimologia et dyasintetica, quod mixtim aliqua disseramus etc. Ethimologia, ut 

supra in principio huius operis dixi, dicitur ab ethimon, quod est verum et logos sermo“ ... x ... 

„et ponam in quarta parte in tractatu de aliotheca. Hec de ethimologia et diasinthetica dicta 

sufficiant.“ 

120rb-138va: Quartus liber 

„Postquam in precedentibus determinamus de tribus partibus huius operis, scilicet 

orthographia, prosodia, ethimologia vel eciam de diasinthetica aliqua miscuimus, nunc de 

quarta specie scilicet de figuris videamus“ ... x ... „ut voce, vultu, gestu, acrimonia inimicos 

perterruisti, vide eciam in suo loco de periodiis.“ 

138va-539vb: Quintus liber 

„Iam divina potencia auxiliante supra determinamus de IIIIor particulis principalibus huius 

operis, nunc restat ut de 5a parte, que est de orthographia, prosodia, sermone, origine, 

ethimologia quarumdam diccionum que frequenter inveniuntur in biblia et in dictis sanctorum 

et poetarum secundum penuriam nostre sciencie ac tenuitatem ingenii ad utilitatem nostram et 

sociorum aliqua disseramus. ... (f. 138vb) Rubrice autem istius partis sunt in quibusdam 

quaternis per se separatim et sunt correcte ibi quantum ad orthographiam secundum 

alphabetum et eciam quantum ad accentum aliquando etc. (f. 139ra) /// dominus vel dominus 

fuit. Abiectus ab abicio,-cis derivatur, abiectus, -a, -um procul iactus vilis contemptus“ ... x ... 

„scilicet, qui cum cruciatu mentis castitatem servat uxoris et ipsa tunc dicitur zelotipa, que///“ 

Na f. 139r marginálně dva české přípisky z r. 1574. F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 

4220, T. Kaeppeli: Scriptores, č. 2199. G. Powitz: Das Catholicon – Umrisse der 

handschriftlichen Überlieferung, in: Litterae medii aevi, Festschrift f. Johanne Autenrieth, 

hrsg. von M. Borgolte und H. Spilling, 1988, s. 209-223. 

Text začali patrně současně psát dva písaři (jeden od počátku, druhý pátou knihu), přičemž 

první text posléze dokončil a dopsal slova chybějící v páté knize (tato dnes neúplná složka 

byla umístěna na počátek rukopisu). 

 



540r-540v: Lusus calami et notae saeculi XVI. 

Na f. 540r zápis Familia latronum a pravděpodobně oslovení z dopisů z r. 1574 (urozenému 

panu panu, resp. panu Adamovi), na f. 540v zápis ke cti sv. Trojice, zápisy německých jmen 

rukou-16. století a latinský a český začátek dopisů Ferdinandu Hoffmannovi z Grünbüchlu. 

 

SX XIII C 22 
FX 1758 
TX Psalterium 
Hos psalmos pro horis diurnis conscripserat, et in filialis observantiae obsequium, 

Reverendissimo, Perill: ac Ampliss: Dno Friderico, Patri, Abbati suo Venerandiss: Ad usum 

obtulerat devinctissimus P. F. F. p. t. indig: Supprior ad S. Marg, 

3a Oratio ante Officium divinum di cenda X 67b per Eundem Christum Dominum nostrum. 

R. Amen. 

Rkp.; pap.; 1758; ff. 68; 33x22,5 cm; písmo hum. kurz.; pův. kž s tlačenou barokní výzdobou. 

Na přední a zadní desce spojené znaky opatství břevnovského a broumovského s iniciálami F. 

A. B. )Fridericus, Abbas Břevnoveno-Braunensis). Od f.5 paginace 1-123. Titulní list 

rumělkou s bohatou barevnou výzdobou a znaky obou opatství. Také v textu iniciály a titulky 

provedeny rumělkou. Žaltář sestavil podle iniciál na titulním listě P. Florián Fuchs (1711-

1760), který byl podpřevorem (supprior) u sv. markéty, profesorem rhetoriky a magistrem 

novisů a zemřel r. 1760 v Břevnově. Rukopis byl zřejmě užíván jako pomůcka při bohoslužbě 

v břevnovském klášteře, je proto bez signatury. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea dne 17. 

listopadu 1962 

10827-62 

PX Z knihovny břevnov. kláštera. 
 
X 3319 
SX XIII D 1 
FX XV2. ll. 307, 20.5 x 30 cm, vaz. mod. 
TX (J. Hus). Postila na nedělní evangelia. 
VX Cum appropinquasset Ihesus ... Dominica hodierna, prima dominicarum x (na 
text: Amen, amen, dico vobis) Judei in inferno positi ardebunt. (Jinou rukou:) Liber d. 
Gregorii de Caplicz presbiteri, datus sibi per N. Pauli de Trzebon a. d. etc. (14) 65 f. 
III. infra oct. Nativitatis Marie. 
PX O autorství srv. ČČM. 1915, 377 i V. Flajšhans v ČČH 1922, 173. 
České glosy 
SX – XIII D 1 

TX - Po∫tilla super E[u]angelia dominicalia. 

PX – In fine: Liber domini Gregorii de Caplicz presbyteri, datus sibi per N. Pauli de Trzebon anno dni 1465. 

f[e]ria III inf[r]a octavam natinitatis s[te] Marie virginis glorio∫e.  

 
X 3320 
SX XIII D 2 (2 C 14) 
FX 1420. ll. 156. 21 x 30.5 cm, vaz. nová. 
TX Coswici Sermones. 
VX Začátek chybí x (l. 97') explicit Coswicus de tempore anno etc. 20. Kázání 
vánoční a dodatky po 108. Sváteční: De s. Andrea. Michi autem absit gloriari ... 
Verbum istud x (de s. Katharina l. 138') secum manere. Rogemus igitur dominum. 
Expliciunt sermones Coswici, fratris ord. minorum, de sanctis (Koswig leží v 
Anhaltsku). Pak dodatky i z Frimara a Jak. de Voragine. 
Sermones varii dominis et fest. Ms. Chart sine initio et fine. 



 
X 3321 
SX XIII D 3 
FX XV. ll. 121. 21.5 cm, vazba s kováním. 
TX Postila. 
VX 1. Lat.-český slovníček. V. Flajšhans, Klaret a jeho družina I, 1926 XIX. 
VX 11-104. Postila de tempore et super XXIIII capitulum Matthei. Cum venerit 
paraclitus ... Jo 7. De hac re, ut dicit Augustinus x regnat per infinita sec. sec. Amen. 
Sbírka velmi pečlivých, zdá se, slavnostních kázání směru konservativního a původu 
nepochybně cizího. 
VX 110'-11. Kus výkladu na pašije. (D)ecimus articulus dominice passionis est. 
PX Na desce štítek s obsahem, jak uveden v textu, a sign. III°. s. Na zadním přídeští 
list olomouckého vikáře Víta z Lomnice faráři v Krásném Poli, aby obeslal na žalobu 
studnického faráře Jana několik osob před jeho soud, z 4. října 1418. 
SX – XIII D 3 

TX - Po∫tilla de tempore et ∫uper xxiij capit. Matth. quae incipit. Cum venerit paracl. 

PX – Napřed vocabula latino-bohemica. Na zadní desce leta a xxiij v úředním listě. 

 
X 3322 
SX XIII D 4 
FX XV. a XIV(II). ll. 162. 20 x 31 cm, stará vazba. 
TX I. 1-126. Sermones de animabus iuxta modum epistolarum et ewangelia, sumpti 
de Job et ex prophetis, exhortaciones pulcre de animabus (rejstřík). Themistius in 
summa naturalium encium x ille miser e(r)igens se dice (nedopsáno). Napřed dvojí 
rejstřík. Ll. 127-38 vyřezány. 
VX II. 139-162'. Cathecismus dictaminis Thy(-mathei?) de Merano brevis et 
compendiosus. Praxis utique serenat, ymo celata penetrans x (formule stilové) 
iusticia comprobo dimi (další listy scházejí). Na okraji výklad. Neuvádí ani Rodringer, 
Briefsteller und Formelbücher, ani Ch. V. Langlois. Formulaires de lettres. 
139. Čti: Thy(monis). B. 
PX Na předsázce: liber ecclesie in Crumpnaw, datus per M. Hassconem, 
predicatorem ibidem. 
SX – XIII D 4 

TX – De miraculis. 

ff. 100a-111a 

PX – Allig. ad: Themata sermonum. 

saec. XIV. a XV., ff. 100. 

 
X 3323 
SX XIII D 5 
FX Perg. XIV. ll. 241. 20 x 30 cm, stará vazba. 
TX I. 1-66'. Exposicio Thome (de Aquino) super epistola ad Hebreos. Non est similis 
tui in diis, domine x Amen confirmacio est omnium. 
TX II. 68-175'. Questiones super sentencias disputate a fratre Paulo ord. 
Carmelitarum. Circa prohemium sentenciarum moveo talem questionem: utrum 
intellectus viatoris possit habere evidentem noticiam de veritatibus theologie x 
gloriose matris ... patrone nostri ordinis. Amen. Hec dicta nunc de quatro 
sentenciarum sufficiant. 
Paulus de Perugia O Carm.: Commentarius in Sententias Petri Lombardi. 
68. Dodej po Paulo: (Perusino). B. 
TX I. 177-219'. Registrum super librum moralium b. Gregorii. 



TX 220-241. Auctoritates seu allegaciones biblie, que habentur in libris b. Gregorii. 
PX Na l. 176' (= 177): istud volumen est monasterii canon. regul. in Rudnicz, na 177 
st. sign. B X, na předsázce obsah a mladší sign. E III, na desce štítek s názvem kusu 
prvého a sign. F II, J I. Vlepeny dva listy výkladu na Lombarda. Z Březnických. 
SX – XIII D 5 

TX – Pauli (Magistri) Quaestiones. 

perg. 

PX – Vide: [T]homae super Epistolas [b]. Pauli ad Ebr. 

 
X 3324 
SX XIII D 6 (2 G 14) 
FX pol. XVI. ll. 145. 20 x 31 cm, vaz. perg. 
TX 1-106'. Úřední spis vlády Ferdinanda I. proti podávání dítkám z kalicha z r. 1549. 
Deus optimus maximus, omnium rerum conditor ac conservator x Deus optimus 
maximus det ecclesiae suae pacem et concordiam sempiternam. Amen. O díle ČČM 
1918, 67a d. 
TX 112-123'. Catechismus. Quot sunt necessaria ad salutem x ut neque hic neque in 
futuro remittantur. 
TX 128-130. De iustificatione. Quid ergo est iustificatio hominis coram deo? x cui soli 
sapienti et immortali honor, gloria in sec. sec. Amen. 
TX 132-36'. 137-144' Dva proslovy k obecenstvu pašijových her jesuitských na 
zelený čtvrtek. 
PX Na hřbetě: liber scripturisticus et Catech. (?) 
Sermones duo de Eucharitia. Fol. 13 
 
X 3325 
SX XIII D 7 
FX XIV. ll. 157, 20 x 31 cm, vazba moderní. 
TX Sborník patristický. 
VX I. 3-92. Sermones beatissimi Crisostomi Johannis ex moralibus recollecti super 
Matheum de opere perfecto et super Johannem. Multos enim audio dicentes, ut dicit 
Crisostomus x ex eo, quod demones illico adeo timent etc. A tuť jest konec toho 
všeho, což jest tu v knihách v těch bylo psáno. Amen. 
VX 1-2'. Přehled kázání a český otčenáš a modlitba Zdrawa královno milosrdenstvie. 
VX 92-93'. Dvě kázání latinská dvojí jinou rukou na text: In illo tempore rogabat 
Ihesum quidam phariseus. 
VX 93-94 Husovo kázání "de sanctis" s čes. glosami (Flajšh. vyd. č. XXIX, Rogabat 
Jesum, str. 110-117). Fl. 
VX II. 98-108'. Liber s. Augustini ad Petrum diaconum de fide christiana. Epistolam, 
fili Petre, tue caritatis accepi x illi deus revelavit. 
VX 108'-12. Liber b. Augustini de ecclesiasticis docmatibus, alii vero dicunt quod sit 
Gignasii (Gennadii Massiliensis). Credimus unum deum esse x similitudinem in 
moribus invenire. 
VX 112-7. Idem. Expositio super simbolum apostolorum. Quoniam scriptum est x 
Quod credunt, intelligant. 
VX 17-18'. Idem. Gracia vobis et pax a deo x celestis gloria preparet in gloria in 
secula. 
VX 118'-32'. Idem de natura et gracia. Librum, quem misistis, karissimi fratres, Timasi 
et Jacobe x bonitas in sec. sec. amen. 
VX 133-133'. Idem apistola ad Valentinum. Domino dilectissimo x sit vobiscum 
dominus, amen. 



VX 133'-135. Idem epistola secunda. Domino dilectissimo x deo vivatis. 
VX 135-154. Idem de gracia et libero arbitrio. Propter eos, qui hominis liberum 
arbitrium sic predicant x cuncta cruciancia (na l. 151'). 
PX Vzadu vevázán perg. kus brevíře z XIV. st. Dar rychnovského magistrátního rady 
J. Rettiga 9. XII. 1824. 
 
X 3326 
SX XIII D 8 
FX 1401. ll. 202, 20 x 29 cm, vazba se sponami. 
TX [Johanes de Sancto Geminiano]: Latinská postní postila s pašijemi. 
VX Feria IIII in quadragesima. Cum ieiunatis, nolite fieri sicud yppocrite tristes. Mt VI. 
Secundum Thomam ieiunium assumit tantum tria principaliter x (l. 199) vulgatum est 
verbum illud aput Iudeos usque in hodiernum diem. Amen. Explicit passio salvatoris 
... sub a. d. 1401, 2a feria post pascha et dominica secunda mensis nescimus. 
PX Srv. Kapitul. E XLIV [Podlaha, č. 798]. Fl. Na přídeští dva listy filosofického 
komentáře. Z Pálffyových. 
 
X 3327 
SX XIII D 9 
FX XIV. ll. 152, 21 x 30 cm, st. vazba s kováním a řemeny. 
TX Bohoslovecké příručky. 
VX 1-67'. Hugonis de Foneto, (Folieto) prioris canonicorum s. Laurencii in pago 
Ambyanensi, liber de claustro corporis et anime. Rogasti nos, frater amantissime x 
sub illis cineribus accidencium ut supra. Quere finem huius sermonis post sequentem 
librum cum tali signo (ruka). 
VX 68-150'. (Hugonis a s. Victore) liber erudicionis religiosorum. Erudiere, 
Jerusalem, ne forte recedat anima mea a te x quod det nobis Jesus Christus, filius 
Marie, amen. 
VX 150'-51'. De corpore Christi. Nota effectus dominici corporis x ad vitam eternam 
perducat. Amen. 
VX 152. Thomas de Aquino. Inter multa alia bona, que sacrosanctum corpus domini, 
digne tractatum, operatur x et in hoc (6 ll. vytrženo). 
PX Na desce sign. B 6to. Z Rokycanských. 
SX – XIII D 9 

TX – *Laurencij, sti, in pago ambyaninsi: De claustro corporis  -  anime libri quatuor. 

PX – Vide: *Mgri [H]ugonis De foneto canonicurum. 

Religiosoum libri sex. ??? Mgri ?ugonis de foneto prioris canonicorum. 

 
X 3328 
SX XIII D 10 
FX 1389. ll. 19 x 30 cm, st. prostá vazba. 
TX Nic. de Gorran super Lucam. 
VX Disciplina medici exaltabit caput illius x oportunitatem, non more duracionem 
continuam. Finita sunt dicta Gorre super Lucam a. d. 1389 feria tercia post 
dominicam ... Letare. (Pozdější rukou:) Qui liber quidem est ecclesie in Crumpnaw 
domini de Rosmberg, datus per d. Nicolaum, dictum de Prachaticz, qui ibidem 
mortuus requiescit. Na konci věcný rejstřík. 
PX Na hřbetě krumlovská sign. N 35, na přídeští starší Z 2i ordinis. V zadu perg. list 
misálového kalendáře XIII. stol. s nekrologickými poznámkami ženského kláštera. 
 



X 3329 
SX XIII D 11 
FX XIV. ll. 411, 20 x 29 cm, vazba moderní. 
TX Bohoslovecké výklady. 
VX I. 1-187. Mikuláš Lyra. Výklad na starý zákon. (Začátek chybí) x (Makkab. II.) pro 
victoria contra dyabolum habita debent a populo christiano laudes et gracie christo 
persolvi, cui est honor et gloria in sec. sec. amen. 
VX II. 188-302'. Gregorii (homiliae) in Ezechielem. Dilectissimo fratri Mariano x vivit 
et regnat cum patre in unitate spiritus sancti per omnia sec. sec. amen. 
VX 304-411'. (Johannes Marchesinus). Mammotractus super biblia. Impaciens 
proprie impericie x (konec chybí). Na okraji lat.-české překlady. V. Flajšhans, Klaret I, 
XVI. 
SX – XIII D 11 

TX – Mammotrectus super biblia. 

sec. XV., 191 

PX – Vide: Commemturius super biblia. 

 
X 3330 
SX XIII D 12 
FX XIV. ll. 340, 20 x 31 cm, st. vazba s kováním. 
TX Omelie Cesarii (Arelatensis). Sermones de sanctis. 
VX I. 1-175'. Omelie Cesarii. Inicium ewangelii J. Christi ... Marcus sciens scriptum in 
Jheremia x cuius regnum et imperium permanet in sec. sec. Amen. 
VX II. 176-9. De annuncciacione s. Marie. Hodie celebramus diem x fecit utraque 
unum. 
VX III. 180-335'. Postila sváteční. De s. Georgio. Induite vos armatura ... Militem 
strenuum x (de dedicacione) ut scis vel vis. 
VX IV. 336-8. Kázání posvícenské na text Ingressus Jesus. Jam nostris temporibus. 
VX 339-40. Rejstřík. 
PX Na desce: liber omeliarum Cesariensis. Sermones de sanctis. XVII B. Z 
táborských. 
 
X 3331 
SX XIII D 13 
FX pap. i perg. XIV. (1383) ll. 240, 21 x 30 cm, vazba moderní. 
TX Sborník patristický. 
VX 1-43. (Thomas de Aquino). De sacramento corporis domini sermones XXXII. De 
sacrosancto corporis domini locuturi sacramento x ego sum panis vivus etc. Amen. 
VX 43'-6'. (Augustinus). De duodecim gradibus abusionis. Primus abusionis gradus 
est x ne sine nobis Christus incipiat esse in futuro. 
VX 46'-56'. Epistola b. Augustini de fide ad Petrum. Epistolam, fili Petre, tue caritatis 
accepi x deus illi revelabit. Amen. 
VX 61-94. Apokryfní život sv. Jeronyma. Incipit epistola b. Eusebii ... de morte 
gloriosissimi Jeronimi x in tuis oracionibus memor esto. Expliciunt epistole de laude 
gloriosissimi Jeronimi. 
VX 94-96'. Exposicio super pater noster (z otcův a doktorů). 
VX 96'-97'. Modus vivendi secundum deum ad omnes fere status homini ordinatus. 
Prima ad nobiles et potentes. Ne potentes per potenciam suam opprimant x et 
frequenter ... tormenta inferni cogitent. 



VX 97'-98'. (Pseudo) Bernardus. Epistola de cura rei famil. yconomica etc. Generoso 
militi et famoso domino Johani castri Ambrosii x pacietur in anima. 
VX 98'-111'. Regula heremitarum fratrum b. Augustini. Fratres mei et leticia cordis 
mei x (gradus humilitatis) dignabitur demonstrare. 
VX 111-113'. Tractatus de proprietate. Deduc me, domine ... Patres reverendi et 
domini, notare debetis x contemptus et inobediencia pensantur. 
VX 113'-115. Bernardus. Formula honeste vite. Petis a me, mi frater x boni operis 
dietam. 
VX 115'-117'. Augustinus. Libellus de tribus thabernaculis. Tria sunt ... habitacula x 
per omnia sec. sec. 
VX 117'-123'. Pseudoaugustinus. De conflictu viciorum et virtutum. Apostolica vox 
clamat x perducat nos ad regnum suum. 
VX 123'-26'. Augustinus (Gennadius Massiliensis) de ecclesiasticis dogmatibus. Et 
primum de fide summe trinitatis x similitudinem in moribus invenire. 
VX 126'-130. Idem. Omelia de symbolo et divinitate et cunctipotencia patris. Dicta in 
natale domini. De nativitate domini. Explycit liber per manus Martini sub. a. d. 1383 in 
vigilia Johannis Baptiste. 
VX 131-240'. (Guilelmus s. Martini, Tornacensis monachus. Flores b. Bernardi.) 
Excerpcionum collectarum de diversis opusculis b. Bernardi libri decem. Cum non 
essem alicuius exercicio magnopere occupatus x corpus mortale ... configuratum 
denique corpori claritatis sue etc. Explicit liber ... ultimus ... finitus per Wylhelmum 
etc. 
PX Na l. 240' současnou rukou: est ecclesie Pragensis. Na desce staré štítky se 
sign. C XVIII a F 1. 
SX – XIII D 13 

TX – Congesta de modo secundum Deum vivendi ad diversos status. 

pp. 2 

PX – Allig. ad: Thomae de Aquino sermones de venerabili enkaristia. Pp. 85, sec. XIV. 

Regula horemitarum per beatum Augustinum. pag. 33. 

 
X 3332 
SX XIII D 14 
FX XIV. ll. 140, 20 x 30 cm, st. vazba s kováním. 
TX Bohoslovecké příručky. 
VX 1-18'. Exposicio seu glossa super toto officio misse et super canone. (text:) 
Quinque psalmos dicit (výklad na okraji:) Sacerdos celebraturus missarum solempnia 
x benediccionem illam sacerdos facit in nomine trinitatis ... amen. Explicit -. Finem 
sequitur merces, vezmi k sobě, kterúž chceš. 
VX 21-96'. Godofridův výtah z Rut. Aem. Paladiova spisu de agricultura. Paladii 
librum, breviatum per Godefridum, accipe ... (pak obsah). Modus insercionis arborum 
multiplex est x deus benedictus in sec. sec. amen. Finis adest operis ... Sweyg. 
VX 97-140'. (Berengarius de Londora. Lumen animae.) Philosophus sexto animalium 
libro x mens bellicosa contra motus corporis sola erit susceptiva celestis desiderii et 
amoris. Explicit liber bonus qui intitulatur lumen anime, et finitus sub a. d. 1386 per 
manus Mnankonis etc. Srov. Burdach. Centralblatt f. Bibliothekswesen VIII, 146. 
PX Na l. 1: liber Rokyczanensis B IIm. Na hřbetě stěží již čitelný obsah. Z 
Rokycanských. 
SX – XIII D 14 

TX – Lumen anime. 

1386 



PX – Vide: Expositio super toto officio misse. Saec. XIV: 

SX – XIII D 14 

TX - *Sentencia[rum] munus de verbis apocalipseos beati Joannis libri vij. 

PX – Vide: Expositio seu [glo∫sa aft. mi∫se]. Saec. XIV. 
SX – XIII D 14 

TX – *Paladii liber bre[v]iatus per Godofredum de plantation[a] arborum & [c]. 

PX – Vide: Expositio seu Glo∫sa off. mi∫se. Saec. XIV. 

 
X 3333 
SX XIII D 15 
FX XIV. ll. 203, 21 x 31 cm, st. prostá vazba. 
TX Slovníky kanonistický a naučný. 
VX 1-170'. Kanonistický slovník. Začátek chybí, první heslo místo Aaron až Arrogans 
x (Zyzania) quando dyabolus inter cardinales discordiam facit. Ex ll. VI. de eccl. licet. 
VX 172-4'. Rejstřík ke slovníku. 
VX 174'-77'. Incipiunt prohibiciones sacratissime eucaristie. (Rukou z 2. pol. XV. 
stol.:) per Johannem de Misa, plebanum s. Galli Pragensis nec non canonicum Prag., 
collecte a. d. 1394. Primo omnibus hereticis x bonis largiter tribuat se in meritum et 
gloriam sempiternam. Amen. Srov. Jos. Volf v ČČM 1906, 366. 
VX 180-203'. Ex libro Petri (Pictaviensis, recte Berengarii de Londora) in Repertorio 
morali. Philosophus sexto animalium: in cunctis quidem mortuis pectus alcius solito 
elevat x konec chybí, poslední odstavec výpisků jedná de metallis, ad corda humana 
comparatis. Srov. č. 3332. 
PX Na hřbetě krumlovská sign. No 42. 
SX – XIII D 15 

TX – Mamotrectus. 

saec. XV. 

PX – Initimu deest. Končí se na f. 173. 

PX – Add.: 1.) Inhibitiones s. encharistiae.  2.) Excerptum ex libro Petri in repertorio morali. 

 
X 3334 
SX XIII D 16 
FX XVI. ll. 20 x 29 cm, st. vazba s kováním. 
TX Super quartum librum sententiarum (P. Lombardi). 
VX In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Cum desiderarem vestris 
caritatibus in aliquo deservire ... et illud exposuissem ... d. nostro abbati et d. priori x 
cui ... honor et virtus etc. Amen. Perlegetur et diligenti modo scrutetur ... et nulli vel 
paucissimis accomodetur. 
PX Na desce: de sacramentis. 
SX – XIII D 16 

TX – Libri quatuor sententiarum (De sacramentis.) 

sec. XV. st. 

 
SX XIII D 17-23 LA 96/43 
SX – XIII D 21 

TX – Přemyslovci a Slovensko. Napsal Jan Bedřich Novák. 

FX – 21x34 cm. 

(Praha 1924), ff. 18 

PX – 2 pp. pr. Inc.: „Vpádem Maďarů do nížiny Uherské …“  Expl.: „ … vvdla a schla  

v maďarské porobě.“ 

 



SX XIII D 24 
FX 16. st. 
TX Schönbartbuch von Anno 1450 biß 1539 
Sachs, Hans: ??? Sachten gedicht, über saß gefellen Ptechen Im 1538: Jafr, Po 
Barnabßen Pömern auf sein Jungfrau Marysa lenoe Rreffin. [Stylis. písmo] 
Rkp., pap. (Nürnberg), [16.-17. st.], ll. 5, 22,3x31,š cm, 1 r., psáno úhledným 
rychlopopisem, k.  
Obsahuje: die Vorrede in das Schemvat Buch, Das Schönbart Buch von Anno 1450-
1539, Der Tuchmäcker Dantz. Anno 1645, Meesserer Dantz. Anno 16, Der Metzger 
Dantz) [přípisky o jiných slavnostech] 
Opravy: Kniha opsahuje záznamy již z r. 1349, avšak teprve od r. 1449 podrobnější 
zápisy o konání neb vynechání slavností a jejich hejtmanech. Od r. 1451 jsou 
záznamy provázeny obrazy osob, pak i jinými výjevy ze slavností. 
„Der Meesserer Dantz“ je datován přípiskem tužkou 1497. Avšak v obsahu je 
uvedeno 17. st. bez bližšího udání roku, což by l=pe odpovídalo pozdějšímu kroji na 
obrázku. 
Rkp. pap., psáno v 16—17. st., Nürmberg, ll. + 173 (l. schází za l. 9.) (mnoho listů a 
stran prázdných, slavnosti jsou nepravidelně od sebe oddělovány.) 22,3 x 31,3 cm, 
více pisatelů, (hlavní část však o Schönbartech prána e jedním jen tu a tam 
přípiskem), psáno úhledným rychlopisem, barevně rámováno, ručně maloané 
obrázky, k. 
Inc., následují obrázky a přípisky. Na knize, snad jako majitelé jsou podepsáni: 
„Paulus Pömerus“ a „Wolf Jacob Pömer“ 
 
SX XIII D 25 
FX 1455 
TX Rokycana, Jan: Conciones super evangelia Lucae. 
1a eatus Lucas fuit discipulus apostolorum x 353a finitum opus feria quinta ante Jacobi 

maioris apostoli proxima, Anno domini MCCCLV. 

Rkp.; pap.; ll. 371; 1455; 22x31,5 cm; frakt.; pův. kž. Na úvodním listě poznámky z Wiklefa 

počínající Nota de vera existencia sacramenti in hostia. Před vlastním textem latinské postilly 

poznámka snad samého Rokycany In die Sigismundi [2. května] incepi predicare luce 

evangeliste evangelia Annno domini MCCCCLIIII [1454]. In Christi nomine amen. Ukazuje 

to ve srovnání s explicit, že zde máme zachován celý cyklus kázání od 2. května 1454 do 24. 

července 1455. Za textem na f. 353b-367b obsáhlý věcný rejstřík k dílu. Prof. F. M. Bartoš 

připsal dílo obsahové M. Janu Rokycanovi, s čímž souhlasí též prof. Šimek. Dobu vzniku, 

blízkou postilovým sbírkám Rokycanovým, určuje rozhodná obrana přijímání dítek na f. 281b 

uvedená poznámkou Sermo de communione parvulorum M. Rokycane. Srov. též český 

předklad z 18. kap. evangelia sv. Lukáše na f. 276a. Prof. F. M. Bartoš upozornil, že jsou to 

právě kázání Rokycanova z doby vlády krále Ladislava pohrobka, která mocně zapůsobila na 

pozdější tvůrce Jednoty bratrské. Máme zde jakýsi pendant české postilly Rokycanovy. 

Přední i zadní předsádkou pergamen s latinským textem evangelia sv. matouše, kap. 21-23 

latinské bible ze XIV-XV. st. Vazba původní prkénková, jednoduchá výzdoba ručně tlačená 

v kůži s mosaznými sponami. Na přední desce nápis rukou z XV. stol. Conciones super 

Ewangelia Luce. Rukpis byl před r. 1935 získán do knihovny Dr. Ot. Kruliše-Randy. 

Liter.: F. M. Bartoš, Nová Postila M. Jana Rokycany v Reformačním sborníku V. 1935. 

8957/50 

PX Koupí od Dr. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola, 25. V. 1950 
 
XIII D 25 



 

Jan Rokycana: Postila na Lukášovo evangelium 

1455 (+ XV ex.?), Čechy, pap., II + 369 (recte 375) ff. 31,5 x 21,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: na přední předsádce a v druhé až páté složce varianty nejspíše typu Piccard: Turm 

II/341 (1455, 1456) event. II/335 (1453-1455). V první složce (a občas i dále) varianty 

Piccard: Kreuz, snad typ II/501 (1452) – nebo šířeji varianta některého z typů II/497-502 

(1452-1456) – a snad II/511 (1455). V šesté až deváté složce dva typy Piccard: Dreiberg, 

první nejspíše VII/2186, ev. 2187 nebo 2194 (1451, 1452), druhý VII/2202 (1454, 1455). Od 

f. 109 po předposlední složku včetně Piccard: Ochsenkopf, patrně varianta XII/868, 869 

(1449-1458), ojediněle jiné: na f. 142 Piccard: Ochsenkopf XIII/502 (1455-1457) a na f. 307 

volská hlava, které jsou rozměrově nejblíže typy Piccard: Ochsenkopf XII/253 (1454-1458) 

resp. XII/254-257 a z nich varianta datovaná do rozmezí 1452-1456. V poslední složce 

Piccard: Dreiberg VII/2309 (1473). Je otázkou, zda je jiný (nejspíše mladší) filigrán poslední 

složky dostatečným dokladem pro pozdější dopsání rejstříku na volné listy poslední složky a 

doplnění posledního kvaternu. Skladba: I (f. II) + 11. VI (f. 132) + (VII-1, f. 145) + VI (f. 

157) + (VI+1, f. 169) + (VI+1, f. 181) + 5. VI (f. 241) + (VI+1, f. 253) + 2. VI (f. 277) + 

(VI+1, f. 289) + VI (f. 301) + (VI+1, f. 313) + (VI+1, f. 325) + 3. VI (f. 361) + IV (f. 369). 

Jedno folio chybí před f. 136, menší lístky vevázány za f. 160, 178, 248, 279, 312, 320 (tyto 

lístky nezahrnuty do foliace). Reklamanty na koncích složek. V záhlaví v rubrikované části 

důsledně, později zejména na počátcích kapitol název biblické knihy s označením kapitoly. 

Foliace 15. století A1-A20 až S1-S12 (s občasnými chybami) na rectu i versu folií 1r-353r. 

Dvojí moderní foliace, jedna začíná již od f. I a končí na f. 20, druhá nefoliuje předsádku a 

první dva listy a jde až do konce. Psáno ve dvou sloupcích (biblický text někdy pouze 

v jednom) 29-39 řádek (rejstřík 53-56 řádek) na stránce, v zrcadle o rozměrech 22-23 x 13-

13,5 cm (někdy není ani v případě základního textu obrys zrcadla dodržen). Prázdná folia: Iv-

II, 160 bis v, 178 bis v, 207r, 248 bis v, 279 bis v, 368-369. Horní okraj listů poněkud 

poškozen působením vlhkosti. 

Písmo: Ruka A: ff. 1-353r (a korektury a některé marginálie) gothica semicursiva 2. poloviny 

15. století, opisy bible bastarda, ruka B ff. 353v-367 (a některé marginálie), gothica 

semicursiva 15. století. Marginální přípisky (výjimečně i v původně prázdném místě 

připraveného zrcadla) několika dalšíma rukama 15. století. Výzdoba: rubrikace, důsledně 

provedena na f. 1-49r, dále výjimečně a jen v kratších úsecích. Původní celokožená vazba ve 

světlé vepřovici, výzdoba slepotisková, jednoduchý linkový rám s diagonálou. Spony háčkové 

obdélníkové na přední desce dochovány. Dřevěné desky nehraněné. Oblý hřbet. Šití na 4 

dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové vazy, obšité kůží. Ořízka nebarvena. Přídeští vylepena 

ručním papírem. Stav dochování: chybí řemínky se sponami, odřená kůže, ztráty kůže na 

rozích a hřbetě. Na přední desce rukou 16. století titul „Conciones super evangelia“. Jako 

přední i zadní předsádky užito fragmentů pergamenového listu bible psané rukou 14. století 

(dochovány části Matoušova evangelia, kap. 21-23, dochován text ve dvou sloupcích 

v rozsahu 14 resp. 27 úplných řádek). Za f. 317 vložen volný list o rozměrech 16 x 10,5 cm 

s textem psaným rukou 15. století o tělu a krvi Páně, v textu ojediněle české slovo. 

Na přední předsádce recto záznam nejasného významu rukou 15.-16. století 1/2. Na hřbetě 

papírový štítek se signaturou dietrichsteinské knihovny v Mikulově 217, později tužkou 

dopsáno II. Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 C 4 a jeho vlastnický 

záznam (nebo jeho závěr) „dr. O. Kruliše-Randy“ (Brodský: Rukopisy, kodex neuvádí). 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a rukou dopsanou současnou signaturou, na předním 

přídeští exlibris KNM se stejným razítkem a signaturou, která se opakuje i na f. Iv. Na zadním 

přídeští přírůstkové číslo KNM 8957/50. Podle lokálního katalogu získáno do KNM koupí od 

O. Kruliše-Randy 25. 5. 1950. 



 

Literatura: F. M. Bartoš: Nová postila M. Jana Rokycany, Reformační sborník 5, 1934, s. 94-

96 (zejm. s. 94), Rukopisné fondy, č. 50, s. 124. 

 

Ir: Excerptum 

Nota de vera existencia sacramenti in hostia et eius cultura Wkleff in argumentis contra 

cuiusdam emuli veritatis capitulo 5. Hoc est corpus meum. Non tota pars materialis qualitativa 

... x ... et sic totus tam latria quam perdulia adorari. Hec ibi. 

 

1ra-367vb: Johannes Rokycana: Postilla super evangelium Lucae 

1ra-353rb: Textus  

In Christi nomine amen. Beatus Lucas fuit discipulus apostolorum, quia ab ipsis didicit 

evangelium secundum quod ipse dicit in prologo sui evangelii. Paulum autem fuit secutus, 

quia fuit comes individuus sue peregrinacionis usque ad consumacionem eius per martirium 

in urbe Roma ... (1rb) Capitulum primum. Fuit autem in diebus Herodis ... foris hora incensi 

(Lc I,5-10). Lucas describit primo salvatoris ingressum in mundum per suam incarnacionem, 

2o eius progressum per suam predicacionem capitulo III, 3o eius egressum de mundo per suam 

passionem XXIII capitulo, 4o regressum ad patrem per suam resurreccionem et ascensionem 

XXIIII capitulo. ... x ... quando revertatur a nupciis et presertim laus et gloria sit deo de 

presentis laboris consumacione.  

Na horním okraji f. 1r „In die Sigismundi incepi predicare Luce evangeliste evangelia Anno 

domini Mo CCCCo LIIIIo“ (2. 5. 1454), podle F. M. Bartoše jde o vlastnoruční přípisek Jana 

Rokycany. Na f. 281v marginální poznámka rukou 15. století „Sermo de communione 

parvulorum M. Rok“[ycane]. Na závěr kolofón „Finitum opus feria quarta ante Iacobi 

Maioris apostoli proxima anno domini Mo CCCCo LVo“ (24. 7. 1455). Na f. 141-143 text 

částečně přeházen a upravován pomocí různých značek. V textu česká slova. Četné 

marginálie, z velké části základní rukou, nepočetné i česky. F. Stegmüller: RB, č. 4887,4. 

353va-367vb: Registrum  

Abhominatur deus hominem simulatum O 4 ... x ... Zacheo tria bona facta a Christo P 9. 

 

 
 
SX XIII D 26 
FX 1407 
TX M. Jan Hus: Glosa super Canonicas aostolorum 
PX Koupí od Dr. Otakara Kruliše-Randy ze Suchdola, 29. 12. 1952 
XIII D 26 

M.Jan Hus : Glosa super Canonicas apostolorum. 

ll.133; 1407; na f.1a list auditora basilejského koncilu Jana Palomara městu Plzni z 23.března 

1434, obsahem spisu je výklad sedmi tzv.kanonických epištol apoštolů Jakuba, Petra, Jana a 

Judy Tadeáše. Toto dílo Husovo vzešlo z jeho činnosti univerzitní a Hus je přednášel na 

bohoslovecké fakultě v zimním a letním semestru r.1404-5, kdy byl také univerzitním 

kazatelem. 

 

M. Jan Hus: Glo[sa] sup[er] Canonicas ap[osto]lo[rum]. 

2a Pater e[t] filius et sp[irit]us s[an]c[t]us, unus deus x 129b Istud opus completu[m] est et 

finitu[m] Anno d[omi]ni Mill[es]i[m]o Quadringente[sim]o VIIo ff. t[er]cia p[ost] festum 

sancti Marci. 

Rkp.; pap.; ll.133; 1407; 21,5 x 31 cm; frakt.; pův. dk. Název rukopisu na přední desce 

rumělkou Glosa sup[er] Canonicas, na fol.2a Incipit Glo[sa] sup[er] Canonicas 



ap[osto]lo[rum] Et p[ri]mo sup[er] Canonica[s] Jacobi. Na přídeští přední desky ještě název 

liber Johannis de Ol... [vyleptáno rezem] a řadu jiných poznámek. Na f.1a list auditora 

basilejského koncilu Jana Palomara městu Plzni z 23. března 1434. Iniciály, počátky kapitol i 

vět, citáty, marginální hesla, provedena rumělkou. Obsahem spisu je výklad sedmi t. zv. 

kanonických epištol apoštolů Jakuba, Petra, Jana a Judy Tadeáše. Toto dílo Husovo vzešlo 

z jeho činnosti universitní a Hus je přednášel na bohoslovecké fakultě v zimním a letním 

semestru r. 1404 – 5, kdy byl také universitním kazatelem. Dobou svého vzniku (26. dubna 

1407) je náš exemplář po rukopise universitní knihovny v Praze sign. XIX B 25, pocházejícím 

z r. 1406, nejstarší známý rukopis tohoto Husova díla. Rukopis je dobře zachován, jen několik 

začátečních listů utrpělo rezem, který tam pronikl z kovového hrotu přední desky. Opatřen je 

původními prkénkovými deskami, koží potaženými, které jeví stopy kování. Rukopis býval 

součástí ditrichštejnské knihovny v Mikulově. Z té doby zachována na hřbetě tamní signatura 

232. Lit.: F. M. Bartoš, Liter. činnost M. J. Husi, Praha 1948. 

Koupeno od Dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola 29. prosince 1951. 

6263/51 

 

XIII D 26 
 

1407, Čechy, pap., 133 ff. 31 x 21 cm, vazba soudobá. 

 

Filigrány: celkem asi 3 varianty zvonu, které mají nejbližší analogie ve variantách Briquet, 

Cloche 3976 (1401-1404), 3975 (1403), 3967 (1392) a zčásti 3962 (1371), nejde však přesně 

o tyto typy. Skladba: (VII-1, f. 13) + 10. VI (f. 133). Jeden list chybí za f. 13 (bez poškození 

textu). Jako obal poslední složky použit zlomek latinské listiny, jejíž text je však na 

jednotlivých řádcích čitelný pouze v rozsahu několika písmen. Reklamanty na konci složek, 

někdy poškozené oříznutím. Kustody římskými číslicemi I-XI na konci složek uprostřed dole. 

Foliace moderní tužkou. Psáno v zrcadle 22-22,5 x 14-15 cm, 44-51 řádek na stránce (méně 

v případě zápisu částí textu epištol). Prázdná folia 1v, 130r-133v. Živá záhlaví udávající 

vykládanou epištolu a její kapitolu. F. 6, 17, 29 na spodním okraji roztržena. Folia na počátku 

rukopisu proděravěna.  

Písmo: A f. 2-129 pečlivá bastarda první poloviny 15. století, většina marginálních poznámek 

stejnou rukou, další marginální přípisy asi pěti rukama 15. století (rozsáhlejší z nich na f. 8r, 

16v-17r, 95r, 104v, 106v, 109v), asi dvěma mladšíma rukama 15. století doplňovány i 

interlineární glosy. K textu epištol relativně četné české interlineární, místy i marginální 

překladové glosy. Zápis na f. 1r mladší rukou 15. století. Výzdoba: rubrikace. Vazba soudobá, 

dřevěné desky potažené kůží. Oba řemínky scházejí, stejně jako všech pět pukel (rohové i 

středová) na obou deskách. 

Větší část vlastnických a knihovních záznamů pochází z 15. století. Na přední desce jsou 

zapsány dva tituly rukopisu rukama 15. století: první Epistole canonice, přes nějž bylo ještě v 

15. století zapsáno Glosa super canonicas. V horní části přední desky byl pravděpodobně další 

titul rukopisu vyškrabán. Na přední desce dále rukou 15. století písmeno E (část signatury?), 

které je jinou rukou zapsáno i na zadní desce. Na předním přídeští signatura rukou 15. století 

A II, vlastnický záznam „Liber Johannis de (dále vyškrabáno, nad vyškrabaným slovem bylo 

nadepsáno patrně olym), iam nunc Nicolai etc.“ a škrtnutá cena rukopisu „pro II sex. 

grossorum“. Na horním okrají předního přídeští titul rukou 15. století „Canonice apostolorum 

sive glosa super canonicas“. Z mladší doby (17. století?) pochází titul na přední desce 

Epistolae canonicae apostolorum cum commento. Manuscript. (částečně zapsáno přes prostor 

v té době již chybějící středové pukly). Na hřbetě papírový štítek se signaturou mikulovské 

dietrichsteinské knihovny 232. Na předním přídeští štítek se současnou signaturou KNM, 

který je přelepen přes starší signaturu 20. století, z níž je dnes zřetelný pouze poslední znak – 



7 (podle údaje v soupise děl Jana Husa může jít o zbytek signatury knihovny O. Kruliše-

Randy, nicméně zde udávaná signatura B 7 není pravděpodobná a spíše by vypadala 8 B 7, P. 

Brodský rukopis v práci věnované knihovně O. Kruliše-Randy neuvádí). Na f. 1v a předním 

přídeští současná signatura KNM XIII D 26, na f. 133v přírůstkové číslo KNM K 6263/51. 

Rukopis byl do KNM získán koupí od O. Kruliše-Randy 29. 12. 1952. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 51, s. 124. 

 

Přední přídeští: Notae 
Excerptum z knihy Moralií Řehoře Velikého o významu slova panis v bibli s důrazem položeným na možnost, 

že „panis hereticorum predicacio designatur“ (Gregorius I. Magnus: Moralia, liber XXIII, cap. XXV, PL 76, col. 

281B a 282B - v odkaze v rukopise je správně určena kniha, kapitola je označena jako 33), několik krátkých 

biblických citátů, moralistní text „Sunt tria, que miserum faciunt: detinere clerum, bibere sepe merum ventris 

gula amor mulierum.“ (Srv. Walther: Initia, č. 18882). Dále zde vlastnické záznamy a seznam textů s poznámkou 

„habeo (?): Moralium Gregorii, Hugonem super evangelistas, Augustinum de verbis domini, Lira, Gregorius 

super Ezechielem.“  

 

1r: Epistola Joannis Palomar communitati civitatis Pilsnensis data 22. 3. 1434 

Johannes de Palomar auditor ille qui vos in visceribus gerit fidelissimis et strenuis viris 

consulibus et toti communitati civitatis Nove Plzne. Fidelissimi et strenui viri, quos ego 

maxime diligo et non tantum ego sed omnes, qui diligunt ecclesiam Christi pro cuius unitate 

ipse patrem orare dignatus est ... x ... ipsum deum omnipotentem inploro suppliciter et toto 

corde, ut ipse in adiutorium vestrum intendat et ad adiuvandum vos festinet. Scriptum 

festinanter Caminc feria secunda post ramis palmarum anno domini Mo CCCCo XXXIIIIo (22. 

3. 1434). 

List, jímž Jan Palomar povzbuzuje obléhanou obec města Plzně v její obraně vydal z tohoto 

rukopisu (i když signaturu neuvádí) F. M. Bartoš: Listář husitského odboje 2. List nuncia 

Palomara, JSH 8, 1935, s. 13-15. 

 

2r-129v: Johannes Hus: Super canonicas 
F. M. Bartoš: Literární činnost M. Jana Husi, Praha 1948, č. 16, s. 44-45 rukopis uvádí, i když patrně s chybnou 

signaturou knihovny O. Kruliše-Randy. F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis pramenů, č. 3, s. 67-68 rukopis uvádějí, 

v těchto soupisech jsou uvedeny i tisky Husova díla. F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 4570-4578 rukopis 

nezmiňuje.  

2r-8r 

Incipit glossa super canonicas apostolorum et primo super canonicam Jacobi. Pater et 

filius et spiritus sanctus unus deus dignetur misericorditer nostras sordes abstergere, 

virtutibusque illustrans nostra corda ... x ... in suam beatitudinem finaliter alliciens ut ex ipso 

et per ipsum et in ipso fiat omnis nostra operacio et ad ipsum terminetur ultimo per Ihesum 

Christum dominum nostrum, cui est cum patre et spiritu sancto honor et gloria in secula 

seculorum. 
F. Stegmüller: RB, č. 4570. 

8v-10r 

Prologus in canonicam Iacobi. Non ita est ordo aput Grecos qui integre sapiunt et fidem 

rectam sectantur epistolarum septem ... in ordine ceterarum. Beatus Jeronimus ad 

commendacionem huius operis premittit prologum, in quo multipliciter commendat istarum 

epistolarum doctrinam, per quam commendacionem auditores huius operis reddit benivolos ... 

x ... et Katho: cum recte vivas, non cures verba malorum. 

10r-45r 

Capitolum I. Jacobus dei et domini nostri Ihesu Christi servus XII tribubus, que sunt in 

dispersione, salutem. Finito prohemio, in quo ponita est huius doctrine commendacio, nunc 

incipit narracio sive liber, qui in 7 partes iuxta 7 epistolas principaliter dividitur, quarum 



prima est Jacobi ... x ... salvabit a morte animam suam ymmo eciam ampliora gaudia vite 

celestis acquiret sibi etc. 
F. Stegmüller: RB, č. 4571. Na f. 35r odkaz na omylem vynechanou část textu zapsanou na f. 36v. 

45r-72v 

Capitulum I. Petrus apostolus Ihesu Christi electis advenis disparsionis ... Hic secundum 

doctores incipit 2a pars libri, in qua ponuntur due epistole Petri. In quarum prima secundum 

Bedam instruuntur inperfectores, in 2a vero perfectores. Prima epistola dividitur in exordium, 

capitulum primum et in narracionem ... x ... sibi per fidem incorporati, aliqui habent amen et 

est confirmacio dictorum et sic est finis huius capituli. 
F. Stegmüller: RB, č. 4572. 

72v-92r 

Incipit canonica Petri secunda. Capitulum primum. Symon Petrus, servus et apostolus 

Ihesu Christi hiis qui coequalem nobiscum sortiti sunt fidem ... Merito debet Petrus 

commendari, quia humilis apostolus domini nostri Ihesu Christi unde quia dicitur Symon 

tangitur obediendi voluntas et quia Petrus ecce cognicionis veritas, servus ecce mentis 

humilitas et apostolus ecce officii auctoritas, Ihesu Christi ecce sui domini dignitas ... x ... 

melior est dies una etc. dicitur singulariter dies quia non erit interposicio noctis. Amen est 

confirmacio predictorum etc. 
F. Stegmüller: RB, č. 4573. 

92r-118v 

Prima Johannis primo. Quod fuit ab inicio, quod audivimus, quod vidimus oculis ... Quod 

fuit ab inicio. Glosa: in hac epistola fidei et caritatis perfeccionem commendat Johannes 

apostolus, devocionem eorum et constanciam laudans, qui in katholice ecclesie unitate 

perseverabant impietatem eorum coarguens ... (93r) Ista est 3a pars principalis tocius 

voluminis huius, in qua ponuntur epistole sancti Johannis evangeliste et continet hec partes 

tres canonicas. Prima est generalis, qua scribit beatus Johannes comuniter omnibus, alie due 

sunt specialibus personis scripte ... x ... qui enim mundum deo preponunt, simulacre sunt iuxta 

illud ad Galathas 5o que est ydolorum servitus et sic est finis prime epistole sancti Johannis. 
F. Stegmüller: RB, č. 4574. 

118v-121r 

Senior electe domine et natis eius quos ego diligo ... Glosa: seniores dicuntur presbyteri 

propter maturitatem sapiencie et gravitatis et auctoritati tanti viri est credendum. Electe. 

Glosa: cum quidam dubitent, utrum hee due epistole sint Johannis apostoli per hoc quod 

similes prime et in verbis et in simili assercione fidei caritatis adversus hereticis probantur 

esse Apostoli ... (119r) Ista est pars principalis epistolarum sancti Johannis evangeliste, in qua 

postquam prius beatus Johannes docuit in communi personas, hic docet singulariter quasdam 

et habet duas partes secundum duas personas singulares, quibus scribit ... x ... operans ad 

peccatum delendum, cooperans ad bene faciendum et finaliter ad perseverandum. Amen est 

confirmacio predictorum. 
F. Stegmüller: RB, č. 4575. 

121r-123r 

Johannis 3a canonica. Senior Gayo karissimo quem ego diligo in veritate ... (121v) Secunda 

pars principalis distincta contra priorem epistolam et est epistola 3a et ultima beati Johannis 

evangeliste et non, sicud quidam putaverunt, cuiusdam Johannis presbyteri, quam epistolam 

scribit cuidam sancto viro commendans eum de hospitalitate sanctorum ... x ... et nos 

testimonium perhibemus veritati tamquam testimonio veritatis non sit credendum solucio non 

propter maiorem veritatem sed evidenciorem certitudinem etc. 
F. Stegmüller: RB, č. 4576. 

123r-129v 

Jude I. Iudas Ihesu Christi servus frater autem Iacobi ... Ista est quarta pars et ultima libri 

canonicarum, in qua ponitur epistola beati Iude apostoli. Hic dicitur Iudas Thadeus qui et 



frater Jacobi minoris, scribit autem hanc epistolam generaliter omnibus fidelibus, cuius 

materia est de fide et caritate, sicut Glosa dicit ... x ... vox mea cum quibus grates referat pie 

tribus: patri deo natoque deo cum pneumate sancto, qui tres persone deus unus semper manet 

in se qui nobis tribuat vitam pacemque futuram ut fiat amen dicat nunc quilibet. Amen.  
F. Stegmüller: RB, č. 4577. Na závěr kolofón „Istud opus completum est et finitum anno domini millesimo 

quadringentesimo VIIo feria tercia post festum sancti Marci“ (26. 4. 1407). 

 

SX XIII D 27 
FX poč. XV. stol. 
TX Missale cum hymnis 
PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 13. V. 1959 
 
[Missale cum hymnis.] 

I. 4a – 9b [Calendarium] 

II. 10a – 323b [Missale] 10a Ordo qualit[er] p[re]paret se sacerdos ad missam x 323b clemens 

esto pater homi[num] sceleribus. 

III. 333a – 340b [Hymni] 333a Exultet iam angelica t[ur]ba celo[rum] x 340b q[ui] vocat[ur] 

crist[us], cristus, cristus. 

Rkp.; pap.; poč. XV.; ff.340; 32 x 22,5 cm; frakt.; v dřev. deskách potažených bělavou koží, 

stopy kování. Na hřbetě zbytky názvu Missale. Na zadní přídeští vlepen list s latinskými 

poznámkami. Iniciály a jednoduchá iluminace rumělkou a zelenou barvou. V kalendáři svátky 

Přenesení sv. Václava (4. března), sv. Vojtěcha (23. dubna), sv. Prokopa (4. července), 

Přenesení sv. Vojtěcha (25. srpna), Dedication capelle sti. Venceslai (10. září), Passio ste 

Ludmille (16. září), sv. Václava (28. září), Posvěcení kostela Pražského (30. září), Přenesení 

sv. Ludmily (10. listopadu). Později byl připsán na f.5a svátek sv. Cyrila a Metoděje (9. 

března). Názvy měsíců ledna až dubna nadepsány nad latinskými současně rumělkou česky. 

V Proprium de sanctis officia k svátkům Přenesení sv. Václava (f.210a), sv. Vojtěcha (f.213a 

– b), sv. Prokopa (f.235b), Přenesení sv. Vojtěcha (f.251b), sv. Ludmily (f.259a), sv. Václava 

(f.261b a další), Přenesení sv. Ludmily (f.271a), Rukopis byl v majetku Langrovy knihovny 

v Broumově od r. 1909 pod sign. A 14, Ms 471. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Nár. musea 13. května 1959. 

2374-59 

 
XIII D 27 

 

XV in., Čechy, pap. + perg., 340 + I ff. 32 x 22 cm, ilum., notace, vazba mladší 

 

Ff. 4, 9, 10, 304, 311, 312, 320 pergamen, zbytek papír. Filigrány: varianta Piccard, 

Ochsenkopf VI-178 (1409-14) na fol. 292, 298, 305, 310, 319, 321 a 322, Ochsenkopf XII-

246, 247 (1407-13) v první a posledních dvou složkách, několik variant zvonu - varianta 

Briquet, Cloche 3978 (1412) - ve zbytku kodexu. Skladba: (II-1, fol. 3) + (VII-2, fol. 15) + 

24. VI (fol. 303) + (IX-1, fol. 320) + (II-1, fol. 323) + (VII-1, fol. 336) + II (fol. 340). Za ff. 1, 

5, 15, 304, 331 chybí vždy jeden list. Reklamanty na konci sexternů na fol. 27-303. Foliace 

15. století s občasnými chybami, složená ze znaku abecedy a římské číslice I-X na ff. 19-296 

a dále průběžná římskými čísly XX-LVIII na ff. 297-333, moderní foliace tužkou. Psáno s 

výjimkou ff. 4-9 a 333-340 ve dvou sloupcích v zrcadle o rozměrech 22 x 14,5 cm. Linkování 

inkoustem, 35-37 řádek na stránce. Prázdná ff. 1r-3v, 15r-15v, 324v-332r. Rukopis 

konzervován v r. 1960 (restaurace vazby, dolití některých listů papírovinou, přešití). Protokol 

o konzervaci v rukopise není uložen. 

Písmo: 3 ruce, A ff. 4-323 bastarda počátku 15. století, B ff. 333-335 bastarda 1. poloviny 15. 

století, C ff. 336-340 bastarda 1. poloviny 15. století, četné další přípisy, většinou marginální, 



několika rukama 15. století (velkou část tvoří marginální rubriky svátků, odkazy na biblické 

knihy nebo na jiné listy tohoto rukopisu s náležitými částmi oficií). Výzdoba: větší písařské 

ornamentální iniciály na ff. 18vb A, 31vb P, 37vb E, 93vb D, 118ra E, 123vb R, 141ra V, 

146rb S, 153ra B, 194ra T, 197vb G, 205rb S, 249ra G, 278ra B, rubrikace. Notace v 

pětilinkové osnově na ff. 333r-340v, klíč C. Vazba: dřevěné desky, potažené pergamenem, 

nezdobené, rovněž jeden list přední a zadní předsádky mladší.  

Na hřbetě nápis Reichsarchiv a pravděpodobně částečně poškozená signatura, z níž zůstávají 

zřetelné poslední dva znaky: XX. Na f. 1r signatura A.14/Ms. 471 Langerovy knihovny 

v Broumově, z níž byl rukopis získán do KNM 13. 5. 1959. 

Dnešní signatura XIII D 27 na ff. 1r a 3v, na fol. 340v přírůstkové číslo KNM 2374/59. Na 

hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, štítek s označením Knihovna 

Národního muzea, razítkem Rukopisy a dnešní signaturou i na předním přídeští. Do KNM 

získáno jako konfiskát z Langrovy knihovny 13. 5. 1959. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 52, s. 124. 

 

Missale Pragense 
 

4r-9v: Calendarium 

Kalendář složen ze čtyř sloupců: zlatý počet, písmena nedělní, římský kalendář a liturgické 

svátky, u některých určen počet lekcí. V záhlaví každého měsíce verše určující znamení 

zvěrokruhu, nešťastné dny, počet dní v kalendářním a lunárním měsíci a počet hodin dne a 

noci. České názvy měsíců ledna až května. Z českých svátků červeným inkoustem allacio 

reliquiarum (8. 1.), translatio Wenceslai (4. 3.), Adalberti (23. 4.), octava Adalberti (30. 4.), 

Procopii (4. 7.), allacio reliquiarum (24. 8.), commemoratio allationis hesterne Adalberti (25. 

8.), dedicatio capelle s. Wenceslai (10. 9.), passio Ludmille (16. 9.), Wenceslai ducis Bohemie 

(28. 9.), dedicatio ecclesie Pragensis (30. 9.), octava Wenceslai (5. 10.), octava dedicationis 

ecclesie Pragensis (7. 10.), translatio Ludmille (10. 11.), Quinque fratrum: Benedicti, Mathei, 

Iohannis et aliorum (12. 11.), černě Zygismundi (2. 5.), jako přípis 15. století Cyruli et 

Metudii (9. 3.). 

Literatura: M. Dragoun: Česká středověká kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, 

Praha 2000, M. Dragoun: Neznámé články synodálních statut pražské arcidiecéze? in: Facta 

probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, edd. I. 

Hlaváček a J. Hrdina, Praha 1998, s. 149-164, zejm. s. 162-163. 

 

10ra-13vb: Praeparatio sacerdotis ad missam et canon missae 

Marginální doplňky 15. století na f. 13v. 

 

14ra-14vb: Praefationes  

Později v 15. století dopsána praefaciones in quadragesima a de uno apostolo. 

 

16ra-18vb: Continuatio canonis missae 

Na f. 17r-18r marginální doplňky 15. století. Počátek textu zde patrně nedochován. 

 

18vb-194ra: Proprium de tempore 

Začíná první nedělí adventní. V rubrikách zmiňováno procesí ke kostelu, avšak bez uvedení 

konkrétnějších údajů o něm, a větší počet kanovníků a jáhnů. Na f. 93va uvedeno (při procesí 

o květné neděli) „intrantes vero portam urbis“. Na f. 109va se v rámci oficia na Zelený 

čtvrtek objevuje uvedení kaple sv. Václava „oblate... quas... defert persbyter in capsellam 

sancti Wenceslai precedente ipsum incenso, scilicet candelis...“. Na f. 114rb uvedeno „oracio 



pro imperatore“. Na f. 155vb poznámka „sitque stacio in medio ecclesie ibique fiunt 

commemoraciones sancti Wenceslai, sancti Viti, sancti Adalberti...“.  

 

194ra-196ra: Dedicatio ecclesiae et altaris 

Na fol. 194ra-195rb dedicatio ecclesie, na fol. 195rb-196ra dedicatio altaris. 

 

196ra-278ra: Proprium de sanctis 

Začíná svátkem sv. Barbory, z českých svátků obě alace relikvií (3. i 8. 1., ff. 200ra-200rb), 

translace Václava (210rb-210va), Vojtěch (213rb-214ra), Zikmund (215vb-216rb), oktáv 

Zikmunda (219rb), Prokop (234va-235rb), oktáv Prokopa (236vb), translace Vojtěcha (251ra, 

251va-252ra), umučení Ludmily (259ra-259vb), alace Zikmunda (261va-261vb), Václav 

(261vb-262rb), oktáv Václava (264rb), translace Ludmily (271ra-271rb), Pět bratří (272ra-

272va). Končí svátkem sv. Ondřeje. 

 

278ra-296vb: Commune sanctorum 
První část (na f. 278ra-294ra) tvoří epištolní a evangelijní čtení ke svátkům jednotlivých typů světců, poté 

zapsána (do f. 296vb) obecná oficia.  

 

296vb-319ra: Missae speciales sive votivae 
Na f. 296vb-299ra missae per septimanam, v jejichž rámci (f. 297vb-298va) je uvedena i missa de patronis feria 

quinta, kde jsou několikrát zaznamenáni i čeští světci (Vít, Václav, Vojtěch, Zikmund, Benedikt s bratřími, 

Prokop a Ludmila). Na f. 299ra-300va mariánská oficia. Na f. 300va-306va orationes, secreta a complendae ke 

všem svatým, pro různé osoby nebo příležitosti. Na f. 306va-315ra úplná mešní oficia, na f. 315ra-317va opět 

orationes, secreta a complendae pro různé osoby nebo příležitosti. Na f. 317va-319ra epištolní a evangelijní čtení 

k jednotlivým dnům týdne. 

 

319ra-323vb: Prosae 

Prózy v naprosté většině náleží ke commune sanctorum (popř. jde o prózy mariánské), 

výjimkou je jen na f. 319va-320rb text ke svátku sv. Jana v oleji (u jiných svátků jsou prózy 

zapisovány přímo v textu propria de sanctis). 

 

323vb-324ra: Additamenta liturgica 

Tři o málo mladší přípisy, týkající se patrně svátků Zvěstování P. Marie a Tří králů. 

 

332v: Additamenta  

Přípisky 15. století. První text obsahuje (podle rubriky) výpisek z Origena o moci sv. Kříže a 

excerpta týkající se kříže z Nového zákona, druhý je fragmentem oficia pro mortalitate. 

 

333r-335v: Partes officii benedictionis cerei paschalis cum notis musicis 

333r-333v 

Exultet iam angelica turba celorum exultent divina misteria et pro tanti regis victoria tuba 

insonet salutaris ...  x ... sui graciam infundendo hominis cerei laudem inplere precipiat Ihesus 

Christus dominus noster, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus per omnia secula 

seculorum, amen. 

Na spodním okraji listu 333v o málo mladší přípisek Dominus vobiscum. Sursum corda. 

Gracias agamus domino deo nostro. 

333v-335v 

Vere dignum et iustum est equm et salutare te invisibilem deum patrem omnipotentem 

filiumque eius unigenitum dominum nostrum Ihesum Christum toto cordis ac mentis affectu 

... x ... sed iam huius columpne preconia novimus quam in honore dei titulans ignis accendit 

qui licet sit divisus in partes mutuati tamen luminis detrimenta non novit. 

 



336r-340v: Partes Novi testamenti cum notis musicis 

336r-337r  

Ad decus ecclesie recitat hodie leccio libri Apocalipsis Johannis apostoli, qui revelata sunt 

secreta celestia, in diebus illis talis divinitus ostensa est visio. Vidi civitatem sanctam ... x  ... 

et dixit qui sedebat in throno in superne maiestatis arce: Ecce nova facio omnia  

Apc XXI,2-5. 

337r-338v a 338v-340v 

Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Inicium sancti evangelii secundum Matheum, gloria 

tibi domine. Liber generacionis Ihesu Christi filii David filii Abraham ... x ... Jacob autem 

genuit Joseph virum Marie, de qua natus est Iesus qui vocatur Cristus, Cristus, Cristus.  

Dvakrát se opakuje text Mt I,1-16. 

 

Ir Oratio, versus et notae 

Různé zápisy několika rukama 15. století. 

Modlitby, v jejichž textu bylo po „custodi et famulum tuum“ na místo původního textu 

doplněno „regem nostrum Ladislaum“. 

Verše usnadňující si zapamatování některých pravidel mešní liturgie. Dvakrát text: Umquam t 

sine g, sed g sine t ter (v druhém zápisu quater) in anno, in vigilia pasce, Ascensionis (ve 

druhém zápise bis) Penthecosten hec tria (quatuor) serva. Dále verše s incipity Crux et virgo 

Maria suis festis et apostolus omnis (srv. Walther: Carmina č. 3475), Per dominum dicas, 

cum patrem presbiter oras, si Christo loqueris, qui vivis dicere debes (Walther, Carmina č. 

13935) uvozený poznámkou Pomni kněže. 

Opis počátku listiny Jeronýma, legáta basilejského koncilu, z r. 1443 „secunda feria Esto 

mihi“, kterou povoluje knězi Šimonovi, „quondam custodi s. Michaelis, ut eligeret sibi 

ydoneum sacerdotum et confiteretur sibi dando sibi auctoritatem super se exceptis casibus 

papalibus a data usque ad quinque annos.“ 

 
SX XIII D 28 
FX XV-XVI 
TX Matouš z Krakova, Tractatus de sacro euchariotiae 
PX Konf. z Lankrovy knih. v Broumově. 14. X. 1960 
 
Multorum tam laycorum quam clericorum. 

1. 1a – 13b Matouš z Krakova, Tractatus de sacro eucharistiai 1a Multorum tam layco[rum] 

quam cl[er]icorum x 13b Explicit t[ra]ctat[us] d[e] sacro ewka[r]istie m[a]g[ist]ri mathei de 

Kracovia, p[ro]fessoris sacri... 

2. 14a – 17b Tractatus de expedic[i]on[e] inf[ir]mor[um], qui si[n]t in arti[cu]lo mortis x 17b 

Finitus est iste t[ra]ctat[us] in festo s[an]cti wolfgangi anno 64°. 

3. 18a Tractatus d[e] restituc[i]o[n]ibus et qual[ite]r c[on]stituc[i]osit facienda x 27a Explicit 

tractat[us] de r[e]stituc[i]onibus p[er] paulu[m] Hützhoffer t[unc] t[empori]s missa[r]ium in 

p[er]ckham in crastino s[anc]ti ewstachij m[a]r[tyr]is et socior[um] eius Anno LXIII. 

4. 28a [T]ractatulus de chorea canc[i]onibus. Instrume[n]tis musicis ad p[o]p[u]l[u]m 

p[ra]cticatus p[er] m[a]g[ist]r[u]m paulu[m] wann pataviis x 41a Explicit t[ra]ctatus iste Anno 

66 in vigilia Thome ap[os]t[o]li i[n] p[er]ckham. 

5. 41b Tractatus Indulg[e]ntiar[um]. Quodcu[n]que solueris sup[er] x 50b Explicit 

tr[ac]tat[us] Inulg[e]ntiar[um] Anno 66 In vigilia vigilie n[a]ti[vi]t[ati]s d[omi]ni p[er] 

paulu[m] hützhoffer... 

6. 51a Dubitat[ur] c[on]seq[ue]nter, utru[m] inter alias or[ati]ones dominicas x 53b 

secu[ndum] gaude[re] sciat. Amen. 



7. 54a Incipit libellus d[omi]ni innoc[e]ncii tercii de miseria c[on]dicio[n]is humane x 71b 

Explicit sum[m]a de mise[r]ia hu[m]ane condicionis Anno 67 in die S[an]cti Erhardi 

ep[iscop]i p[er] me paulu[m] hütz [nedokončeno] p[rae]missa[r]iu[m] in p[er]ckham. 

8. 72a Tabula t[ra]ctat[us] hainrici d[e] hassia de c[on]tractibus x 113a Explicit t[ra]ctat[us] 

de contractib[u]s editus per m[a]g[ist]r[u]m henricum de hassia, p[ro]fessore[m] sacre 

theologie studio Wienn[ensi] p[er] paulum hitzhoffer, p[rae]missa[r]iu[m] in p[er]ckham 

Anno 67 sexta f[eria] an[te] letare. 

9. 113b Sequitur tractat[us] de novissimis hominum x 119b Incipietur Satisf[a]cc[i]o 

Confro[ntacio] Confessio. 

10. 120a Tractat[us] boneve[n]turae de sacram[en]to ewka[r]istie x 123b Explicit t[ra]ctat[us] 

bone ve[n]tu[r]e [sic!] de sac[ramen]to euka[risti]e In die s[an]cti Gregorij Anno 67. 

11. 123b Připsán odstavec o různých odpustcích. 

12. 124a De sortilegiis, de ludo alee et aliis ludis x 145a ex c[on]temptu 

exc[o]mmunicat[i]o[nis] nec c[o]mmunicat[i]o[nis]. 

13. 145a  De div[er]sis homi[num] iudiciis. [N]olite x 162a finit[us] est t[ra]ctstul[us] ille 

p[er] paulu[m] hitzhoffer, p[rae]missa[r]iu[m] in p[er]ckham in die S[an]cte Gerdrudis 

v[ir]g[in]is Anno sexagesimo octavo. 

14. 162b Tractatus de p[ec]c[a]tis li[n]gue et oris x 223a vitiosus eos, quib[us] co[n]nivit 

co[n]tristare. 

15. 224a Incipiunt aut[ori]tates s[anc]tor[um] docto[rum] x 237b Expliciu[n]t autor[it]ates 

s[an]ctor[um] doctor[um] sub anno M°CCCC 1462 In die exaltac[i]o[nis] s[an]cte c[ru]cis. 

Alig. prvotisk: 16. F.1a – 48a Bonaventura, Auctoritates utriusque testamenti. Argentorati, 

Henr. Eggesteyn. Hain 3534. Proctor 283. 

F.48a – b připsána Tabula aucto[r]itatu[m] vet[er]is ac novi testa[men]ti. 

Matthaeus de Cracovia, Wann, Paul, Innocentius III., Henricus de Hassia. 

Rkp.; pap.; 1462 – konec 15. st.; ff.237 – 48; 31,5 a 21 cm; got. frakt.; pův. dřevěná vazba 

s poškoz. sponami a jednoduchou tlačenou výzdobou na čtvrtině desky koží pokryté. Na 

hřbetě vlepeny štítky se starými signaturami; dnes čitelný jen nápis Eucharistiae Sacrament. 

Jednoduchá výzdoba rumělkou počátečního traktátu Matouše z Krakova a části 15 Autoritates 

sanctorum doctorum. K vazbě je ve hřbetě použito pergamenu s textem z Písma ze 14. stol. 

Desky a dolní části listů poškozeny vlhkem a červotočí. Rukopis býval v Langrově knihovně 

v Broumově označen signaturou A II.Inc.290.Ms.I. 

Z konfiskátů Langrovy knihovny zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea 14. října 1960. 

6411/60 
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1462-1470, Birkheim, pap., 285 ff. (237 ff. rukopisu + 48 ff. prvotisku) 30,5 x 21 cm,  

 

Filigrány: na f. 1-27 dvě varianty, kterým odpovídají typy Piccard: Turm II/333-377 datované 

do rozmezí 1450-1472, avšak rozměrově se neshodují s žádným z nich (typ v rukopise je větší 

než všechny zachycené u Piccarda). Na f. 28-223 varianta Piccard: Ochsenkopf XII/857 

(1457-1470), na f. 224-237 varianta vzhledově odpovídající typům Piccard: Ochsenkopf 

XIII/161-190, avšak rozměrově se ode všech dosti výrazně odlišuje. (V prvotisku ve dvou 

variantách kříž na trojvrší.) Skladba: VI-1 (f. 11) + VIII (f. 27) + 16. VI (f. 219) + (IV-4?, f. 

223 – u této složky byla vyříznuta minimálně celá její druhá polovina, počet listů v ní není 

možné určit) + VII (f. 237) + 4. IV (prvotisk, f. 285). Jeden list schází před f. 1, text není 

porušen, alespoň 4 listy byly vyříznuty bez poškození textu za f. 223. Reklamanty na konci 

složek, zčásti poškozené oříznutím. Foliace moderní tužkou, prvotisk foliován rukou 15. 

století 1-48. Psáno ve dvou sloupcích, na f. 1-223 v zrcadle 21-21,5 x 14 cm 42-50 řádek na 



stránce, na f. 224-237 v zrcadle 22 x 15,5 cm 39-43 řádek na stránce. Prázdná folia: 27v, 

223v. Rukopis na okrajích listů poškozen působením vlhkosti, místy nečitelný i text. 

Písmo: A f. 1-223 Paul Hützhoffer, zběžnější bastarda 2. poloviny 15. století. Týž písař 

doplnil i většinu marginálií a předepsal písmena pro (neprovedené) iniciály. Rovněž přípisek 

na f. 123vb zapsal on, patrně o málo později, stejně jako rejstřík k prvotisku na f. 285. Ruka B 

f. 224-237, zběžnější bastarda 2. poloviny 15. století. Na f. 269v ojedinělý přípisek 16. století. 

V menší části rukopisu (f. 1-27, 224-237) rubrikace. Vazba: dřevěné desky, potažené přes 

hřbet světlou kůží zdobenou rostlinnými motivy a nezřetelnými kolky. Rohy přední desky 

odhlodány červotočem. Zachovány obě spony, spodní řemínek úplně, horní fragmentárně.  

Na hřbetě tři štítky, na dolních dvou případné texty zcela nečitelné, na horním fragmenty 

obsahu rukopisu rukou asi 15. století. Na předním přídeští tužkou signatura (?) 11 a jméno 

vlastníka (?) Berthold Millner (?). Do rukopisu vložen dvojlist s jeho německým popisem 

(rukopis označen jako Ms. 50), datovaný 14. 12. 1909 a podepsaný Dr. E. Langer. Na f. 1r 

signatura Inc. (?) 290 Ms. I s později doplněnou částí A.II a současná signatura KNM XIII D 

28. Na f. 285v přírůstkové číslo KNM 6411/60. Do KNM získáno jako konfiskát z Langrovy 

knihovny 14. 10. 1960. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 124, č. 53. 

 

Při vazbě jako obal první a poslední složky použit zlomek pergamenového listu liturgického 

rukopisu 12. století, dochován vpředu 1 řádek, na straně verso s neumatickou notací, vzadu 2 

řádky, opět na straně verso.s neumatickou notací. 

 

1ra-13va: Matthaeus de Cracovia: Dialogus conscientiae et rationis (De celebratione 

missae) 
„Multorum tam laycorum quam clericorum querela est non modica, occupacio gravis et quescio dubiosa 

quomodo se habere debeant in celebrando vel communicando ... (1rb) Agrediatur igitur racio conscienciam, 

utpote minus iuste agendum vel agentem vel minus timidam in hec verba ... x ... ad quam consequendam pro 

viatico datum est nobis corpus domini nostri Ihesu Christi, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula 

seculorum benedictus amen etc. Explicit tractatus de sacro eukaristie magistri Mathei de Kracovia professoris 

sacri paginis factus per modum dyalogi scilicet racionis et consciencie quando ab eadem sit abstinendum.“ 

Dále kolofón „Finitus in Perckhaim in die Narcisci martyris anno sexagesimo quarto (29. 10. 

1464) per Paulum Hützhoffer tunc temporis premissarium ibidem.“ J. Tříška: Literární 

činnost, s. 118-119 rukopis uvádí. Hain, č. 5803-5809. Ed. W. Seňko, A. L. Szafraňski: 

Mateusza z Krakowa Opuscula theologica (Textus et studia historiam theologiae in Polonia 

excultae spectantia 2, 1), Warszawa 1974, s. 367-409, k dochování s. 356-362. Literatura: F. 

Franke: Mathäus von Krakau (Bischof von Worms 1405-1410). Sein Leben. Charakter und 

seine Schriften zur Kirchenreform. Diss. Greifswald 1910, zejm. s. 51sq., 127-131. 

 

14ra-17vb: Tractatus de expeditione infirmorum 

„Tractatus de expedicione infirmorum, qui sunt in articulo mortis. Quia circa infirmos est 

periculum ideo cum ipsis consulcius procedendum et intellige per infirmos illos, qui sunt in 

articulo mortis constituti vel in aliqua infirmitate ... x ... exurgat deus et dissipentur inimici 

eius et fugiant qui oderunt eum a facie eius et sic domino commitat infirmum etc.“ 

Dále kolofón „Finitus est iste tractatus in profesto sancti Wolfgangi anno 64o (30. 10. 1464) 

etc.“ P. Michaud-Quantin: Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge, 

Louvain 1962, s. 93. R. Rudolf: Ars moriendi, Köln etc. 1957, 81, pozn. 1, sq. H. Boockmann: 

Aus den Handakten des Kanonisten Johannis Urbach (Auerbach), DA 28, 1972, 529, pozn. 

91. Bloomfield, č. 4668. V některých katalozích uváděné možné autorství Jana z Auerbachu 

bylo odmítnuto. 

 



18ra-27rb: Tractatus de restitutionibus 

„Tractatus de restitucionibus et qualiter restitucio sit facienda. Quoniam sicut scriptum est mendaces sunt filii 

hominum in stateris ut decipiant ipsi de vanitate in idipsum (Ps LXI,10). Multi occurrunt casus confessoribus, in 

quibus alter decipit alterum propter quod sibi ad restitucionem tenetur de iure ... x ... vel remissio perire faciat 

quos discreta poterat equitas revocare etc. Explicit tractatus de restitucionibus.“ 

Na závěr kolofón „Per Paulum Hützhoffer tunc temporis premissarium in Perckhaim in crastino sancti Eustachii 

martyris et sociorum eius anno LXIIIIo (3. 11. 1464) etc.“ Bloomfield, č. 5028. H. Boockmann: Aus den 

Handakten des Kanonisten Johannis Urbach (Auerbach) DA 28, 1972, 529, pozn. 91. Autorství traktátu je někdy 

připisováno Janu z Auerbachu. V rukopisném dochování často s předchozím textem a spisem Jana z Auerbachu 

Directorium pro instructione simplicium presbiterorum in cura animarum. 

 

28ra-41rb: Paulus Wann: De chorea 

„Tractatus de chorea, concionibus, instrumentis musicis ad populum predicatus per magistrum 

Paulum Wann Patavis in ecclesia kathedrali. De hiis dicam primo de chorea, secundum quod 

colligere potui ex dictis Boneventure, Alberti Magni, Pe. de Pa. et aliorum doctorum circa 

distinccionem 16 4ti libri Sentenciarum et eciam aliqua ex dictis aliorum doctorum ... 

Dubitatur primo, utrum coreizare sit aliquando licitum vel an sit secundum se malum. 

Responditur quod choreisare non est secundum se malum sive illicitum vel peccatum sive fiat 

post canticum humanum sive post ludum instrumentorum musicalium ... x ... defleamur igitur 

in hoc mundo peccata nostra ut in eternum valeamus letari et gaudere cum Christo, deo 

gracias. Explicit tractatus iste.“ 

Na závěr kolofón „Anno 66 in vigilia Thome apostoli (20. 12. 1466) in Perckhain.“ 

Literatura: J. Werlin: Paul Wann, ein berühmter Passauer Prediger im 15. Jahrhundert, 

Ostbairische Grenzmarken 5, 1961, s. 64-70. Další rukopisy Universitätsbibliothek Eichstätt, 

Cod. st. 242, f. 289r sq., Bayerische Staatsbibliothek München Clm 5231, f. 265r sq., St. 

Florian Stiftsbibliothek Cod. XI 232, f. 312r sq. 

 

41va-50vb: Paulus Wann: De indulgentiis 

„Tractatus indulgenciarum. Quodcumque solveris super terram, erit solutum et in celis Mth. 

16 (Mt XVI,19). Hec verba Christus dominus noster dixit beato Petro ut patet ibidem. Et 

secundum sanctum Thomam et doctorem communiter circa distinccionem 2o 4ti Sentenciarum 

Christus dominus beato Petro dedit vel admisit se daturum potestatem solvendi ipsos 

peccatores a peccatis ... x ... quos illi qui itinere accepto contingat mori vel alias legittime 

inpediri ipsas indulgencias habebunt ut in Extravagantibus Urbani VIti Salvator noster adicies 

etc.“ 

Na závěr kolofón „Anno 66 in vigilia vigilie Nativitatis domini (23. 12. 1466) per Paulum 

Hutzhoffer premissarium in Perckhaim etc.“ Literatura: J. Werlin: Paul Wann, ein berühmter 

Passauer Prediger im 15. Jahrhundert, Ostbairische Grenzmarken 5, 1961, s. 64-70. Text 

využívá kázání Jana Geusse se shodným incipitem. Seznam několika rukopisů s další 

literaturou udává katalog Universitätsbibliothek München, 2o Cod. ms. 64, f. 1r-10v. 

 

51ra-53vb: Paulus Wann: Sermo in dominica V post pascham - excerptum 
„Dubitatur consequenter, utrum inter alias oraciones dominicas magis conveniens sit oracionem dominicam 

orare quam aliam. Responditur breviter licet quandoque ad excitandum devocionem hominis utile sit: orare alias 

oraciones devotas quia rariores sunt et quandoque plus placent et elevant mentem ... x ... invocemus go puro 

corde deum patrem ut nos hic a malis eripiat et tandem in eterna beatitudine secum gaudere faciat amen etc.“ 

Část Sermonis 32 ze souboru Paula Wanna Sermones LXV de tempore. Text ve shodném 

rozsahu a společně s předchozími dvěma dochován v rukopise Universitätsbibliothek 

Eichstätt Cod. st. 242.  

 

54ra-71vb: Innocentius papa III.: De miseria humanae conditionis 

54ra-54rb: Registrum 



„Incipit libellus domini Innocencii tercii de miseria condicionis humane nature. Et incipit ordo 

capitulorum primi libri. De miseria hominis. ... x ... Tituli tercii libri. De putredine cadaverum. 

... Nichil proderit damnatis etc.“ 

54rb-54va: Prologus 

„Incipit prologus. Domino et patri carissimo P. Portuensi episcopo Lotharius indignus 

dyaconus graciam in presenti et gloriam in futuro. Modicum ocii quod inter multas angustias 

… x ... ita per hac humiliter elatus ut per illud humilis exaltetur etc.“ 

54va-71vb: Textus 

„Quare de vulva matris egressus sum ut viderem laborem et consummerentur in confusione 

dies mei Jeremie (Ier XX,18). Si talia de se locutus est ille, quem sanctificaverit in utero 

qualis loquar Ego de me quem mater mea genuit in peccato ... x ... oblivio et confusio, 

torsiones et puniciones, amaritudines et terrores, fames et sitis frigus et gauma, sulphur et 

ignis ardens in secula seculorum etc. Explicit summa de miseria humane condicionis.“ 

Na závěr kolofón „Anno 67 in die sancti Erhardi episcopi (8. 1. 1467) per me Paulum Hütz. 

premissarium in Perckhaim etc.“ Edice: PL 217, col. 701-746, nověji M. Maccarrone: 

Lotharii Cardinalis (Innocentii III) De miseria humane conditionis, Lugano 1955, R. E. 

Lewis: Lotario dei Segni, De miseria condicionis humane, Athens (Georgia) 1978. 

Bloomfield, č. 1753. 

 

72r-113rb: Henricus Heinbuche de Langenstein (de Hassia): Tractatus de contractibus 

72r-72v: Registrum 

„Tabula tractatus Hainrici de Hassia de contractibus. Primo capitula prime partis. Capitulum 

1. In sudore vultus. De iugo laboris originalis. ... (72v) Secuntur capitula 2e partis et 2i 

tractatus. Capitulum 1. Post hec. De commutacionibus. ... x ... Capitulum 38. Iam tandem. 

Summat predicta in aliquibus conclusionibus.“ 

73ra-96ra: Pars prima 

„Capitulum primum. De laboribus hominum quibus debent insistere. In sudore vultus tui 

vesceris pane tuo donec revertaris in terram de qua sumptus es, quia pulvis es et in pulverem 

reverteris Gen. 3o (Gen III,19). Tanta erat illius prime transgressionis culpa, qua de statu 

felici, in quo genus hominum conditus fuit, cecidit, quod non suffecit in penam peccati prime 

parentis ... x ... et divites talium negligenciis et maliciis damnificati et plures depaupertati 

etc.“ 

96ra-113rb: Pars secunda 

„Sequitur secundus tractatus scilicet de origine cursuum eiusdem doctoris. Capitulum 1. Post 

hec de commutacionibus communiter venalium dicta, iam specialiter de empcionibus et 

vendicionibus censuum locuturus indico circa primiciam ipsorum origine supponendum ... x 

... sint male consvetudines et male leges seu hominum constituciones ne ex subita mutacione 

talia peyora fierent etc. Explicit tractatus de contractibus editus per magistrum Heinricum de 

Hassia professorem sacre theologie studio Wiennensi.“ 
Na závěr kolofón „Per me (škrtnuto) Paulum Hitzhoffer premissarium in Perckhaim anno 67 sexta feria ante 

Letare (6. 3. 1467) hora quasi prima post meridiem etc.“ Hain, č. 7621. F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 

3194, T. Hohmann: Initienregister der Werke Heinrichs von Langenstein, Traditio 32, 1976, s. 399-426, č. 103. 

Literatura: W. Trusen: Spätmittelalterliche Jurisprudenz und Wirtschaftsethik, Wiesbaden 1961, s. 14, N. H. 

Steneck: Science and creation in the Middle Ages. Henry of Langenstein (d. 1397) on Genesis, 1976. 

Před závěrečnou rubrikou verš Et tamen de isto verbo: deficiunt vires hinc pro me vade 

libelle etc. (Walther: Initia, č. 4214.). 

 
113va-119vb: Ars moriendi 

„Sequitur tractatus de novissimis hominum. Melius est dies mortis die nativitatis Ecclesiastici septimo (cf. Ecl. 

VII,3). Quod nimirum de bonis et electis est intelligendum, quia malis atque reprobis nec dies nativitatis neque 

mortis bona dici potest unde psalmus Mors peccatorum pessima sed vice versa ... x ... quam quidem 

consideracionem atque cognicionem nobis tribuat Ihesus Christus hic et in secula seculorum amen.“ 



Kompilační dílo, bližší údaje v katalogu u rukopisu Universitätsbibliothek Eichstätt Cod. st. 

242, f. 306r-311r. 

 

119vb Nota de triplici statu bonorum et perversorum 

„Item status bonorum est triplex, incipiencium, proficiencium et perfectorum. ... x ... Triplex 

est status perversorum, scilicet errancium, peccancium et desperancium, primi sunt 

ignorantes, 2i delinquentes, tercii diffidentes.“ 
Na konci tabulka Quatuor status viatorum: Perseverantes ... Perfecti. ... Proficientes. ... Incipientes, přičemž u 

každých jsou uvedeny tři jejich charakteristiky. 

 

120ra-123vb: Bonaventura: De praeparatione ad missam 

„Tractatus Boneventure de sacramento eukaristie. Ad honorem gloriose ac individue Trinitatis 

et ad honorem excelentissimi sacramenti preciosi corporis et sangvinis Ihesu Christi 

describam formam, per quam potes leviter manduci ad contemplacionem tanti misterii ac 

congrue disposicioni ad eius percepcionem ... x ... hoc autem reputes non posse tua virtute sed 

auxilio gracie eius, quod ipse mihi et tibi prestare dignetur, qui vivit et regnat in secula 

seculorum amen etc. Explicit tractatus Boneventure de sacramento eukaristie.“ 

Na závěr kolofón „In die sancti Gregorii anno 67 (12. 3. 1467) etc.“ Edice: Bonaventura: 

Opera omnia 8, Quaracchi 1898, s. 99-106. Literatura: Glorieux: Répertoire, č. 305ai, B. 

Distelbrink: Bonaventurae scripta, Roma 1975 (Subsidia scientifica Franciscalia 5), s. 29sq., 

č. 24, A. Franz: Die Messe im deutschen Mittelalter, Freiburg im Bresigau 1902, s. 462 sq. 

 

123vb: Notae de indulgentiis paparum 

„Item papa Johannes et secundus (sic) dedit ad hoc nomen Ihesus in missa XXV dies ... x ... 

Item Bonifacius IXnus dedit ad devotam genuculacionem quando dicitur Gracias agamus 

domino deo nostro centum dies etc.“ 
Kromě poznámky o papežských odpustcích rovněž uvedeno „Item dicunt, quod qui iam dictum fecerint, scilicet 

genuflexionem et oracionem ad verbum Caro factum est, ea die securus sit ne a fulmine vel subitanea morte 

ledatur“ s odvoláním na sv. Jeronýma a jeho komentář k žalmu „In matutino interficiebam omnes peccatores 

terre“. 

 

124ra-130rb: Johannes Geuss: Sermo de ludo aleae et taxillorum 

„De sortilegiis, de ludo alee et alis ludis. Confundatur sorcium distribucio scribitur Numeri  

ultimo (Nu XXXVI,4). Hec verba possunt legi de sortilegio lusorum et confusione 

peccatorum ipsorum, qui se ipsos in presenti confundunt vituperiis coram hominibus et 

confundentur in futuro coram sanctis angelis ... x ... et detur pro cibis et potibus antequam 

aliquid est illicite acquisitum.“ 

 

130rb-131vb: De peccatis ex ludo taxillorum provenientibus 

„Sciendum, quod sedecim peccata mortalia possunt contingere ex ludo. Primum est ydolatria 

... x ... et equaliter eos in fine communerabit corpora scilicet occidendo animas vero in penas 

eternas perpetue cruciandas secum ducendo etc.“ 

Na závěr kolofón „Et finis huius est anno sexagesimo octavo etc.“ Kromě výčtu šestnácti 

hříchů, jejichž původ je ve hře v kostky, na závěr několik exempel o zhoubnosti této hry. Text 

není od předchozího kázání není nijak oddělen, v katalozích rukopisů je však u kázání Jana 

Geusse udáván obvykle explicit „quod est illicite acquisitum.“ 

 

132ra-145ra: De excommunicatione 

„De excommunicacione. Queritur quando homo proximum suum et eius peccatum denuncciat 

prelato suo ut iudici quid amplius debeat fieri, si talis proximus non audit prelatum suum tunc 



debet haberi sicut ethnicus et publicanus et talis prelatus potest eum excommunicare ... x ... 

quintus casus est quando homo non ex contemptu excommunicacionis nec communicat etc.“ 

Kromě samotné exkomunikace se týká zvláště otázek spojených s chováním okolí 

k exkomunikovanému. 

 

145rb-162rb: Johannes Geuss (?): Tractatus de suspitionibus et iudiciis 

„De diversis homini iudiciis. Nolite ante tempus iudicare quousque veniet dominus qui et 

illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit consilia cordium Prime ad Corinthos 4 (1 

Cor IV,5). Pro intellectu dicendorum sunt diligenter notanda quedam per ordinem, que 

possunt dici ex dictis Allexandri de Hallis in secunda parte summe q. 41 ... x ... iusticie, quam 

reddet michi dominus in illa die iustus iudex etc. Finitus est tractatulus ille.“ 

Na závěr kolofón „Per Paulum Hitzhoffer premissarium in Perckhaim in die sancte Gerdrudis 

virginis anno sexagesimo octavo (17. 3. 1468) etc.“ V dalších rukopisech má uvedené kázání 

menší rozsah (Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin Ms. Theol. lat qu. 272 a 

Bayerische Staatsbibliothek München Clm 12260), nicméně zdá se, že zde jde o souvislý 

celek. Věnováno zvláště otázkám, za jakých podmínek je možno soudit bližního svého, aby se 

člověk sám nedopustil hříchu. 

 

162va-223vb: Johannes Geuss: De peccatis oris seu linguae 

„Tractatus de peccatis ligve et oris. Qui in verbo non offendit hic perfectus est vir scribitur 

Jacobi 3o (Iac III,2). In quibus verbis beatus Jacobus tangit, quod difficile est homini, ut 

omnia peccata oris, ligve sive sermonis vitet et nullorum ipsorum perpetret, unde paucis 

interpositis subdit ligvam ... x ... vel propter aliquid malum excludendum non refugiet 

virtuosus eos quibus convivit contriscare.“ 

Hain, č. 7759. Bloomfield, č. 4614. V katalozích je obvykle uváděný explicit tohoto díla  

„scienciam viarum tuarum nolumus“. 

 

224ra-237vb: Excerpta bibliae et auctoritatum 

„Incipiunt autotates (sic, místo auctoritates) sanctorum doctorum. Superbia est mors 

virtutum, origo viciorum, nota confusionis mater erroris neglectus magisterii despectus, ad 

inferiores appetitus ... (224rb) Inicium omnis peccati est superbia (Sir X,15). Augustinus. 

Tadet superbus et corruet et non erit qui sustinet eum ... x ... (237va) Nota meditacio beati 

Bernhardi, quam angelo dictante composuit et in memoria haberi voluit. Dilectissime frater, 

respice mentali oculo ... et ideo se nescire dixit quia per se alios scire hunc voluit et sic 

solucio etc. Et sic est finis. Expliciunt auctoritates sanctorum doctorum.“ 

Na závěr datace „Sub anno domini Mo CCCC 1462 (sic).“ Incipit se shoduje s rukopisem 

Bayerische Staatsbibliothek München Clm 28674, jde však alespoň zčásti o odlišný soubor. 

Srv. Bloomfield, č. 5932. V textu se jako zdroj citátů objevuje převážně bible, Augustin, 

Řehoř, Jeroným, Bernard, Isidor, Ambrož, Seneca, Beda, vcelku ojediněle „Damascenus“ 

(Jan z Damašku), Jan Zlatoústý, Anselm z Canterbury, „Maxentius“, Hugo ze Sv. Viktora, 

Eusebius, „Albinus“, Hilarius, Cassiodorus, „Sixtus“, „Leo papa“. Většina věnována 

jednotlivým ctnostem a hříchům, části i církevním osobám, obdobím lidského života. 

 

238ra-285rb: Nicolaus de Hanapis: Auctoritates utriusque testamenti (prvotisk) 

Na f. 238r tužkou identifikační přípisky několika rukama 19. století Hain 3534, Proctor 283 a 

Eggestein. Na závěr prvotisku na f. 285rb-285vb rukopisná Tabula auctoritatum Veteris et 

Novi testamenti. De abstinencia 1. ... x ... De zelo indiscreto 48. s odkazy na číslovaná folia. 

 

SX XIII D 29 
FX 1654 



TX Postyla Pohannis Hermanni (???) 
PX Koupí - F. Srozik, Olomouc, 3. 9. 1983 
Ex Laborum Sacrorum Continuatione. Kazani z Nemecke Postylle Iohannis Hermanni Někdy 

Fararže w Koben při Održe Na Cžesky Yazyk prželožene, w tom Roku, kdy Ewängelitsstj 

Knezy z Knižetstwj Tiessynskeho pro Nboženstwj wyhnani byli. Od Urozeneho Pana Pana 

Frydrycha Jiržiho Wlcžka, Swobodneho Pana, z dobre Zemice a Hulcžina, onen cžas na 

Welkich Kuncžycych Kacžycych etc. Letha Panie 1654. 

Pap., konec XVII. stol., 662 ff (foliace nová), rozměry: 30 x 19 cm, papír silně poškozen 

odumřelou plísní, špínou, vlhkostí a negativními vlivy inkoustu, zcela bez vazby. 

Česky 

Písmo: novogotická kurzíva 

Marginální poznámky 

Výzdoba: titulní list druhého dílu v ozdobném rámečku 

Obsah: Postila rezčleněná do dvou dílů. Začátek rukopisu (asi 3 svátky) chybí; rovněž nekolik 

posledních folií chybí. Snad přepis tisku (nezjištěn) nebo jeden z hojných rukopisných opisů. 

Velmi podobné s rkp. Škarka IX. 

Přír. č. II-4639/83 

Koupě – František Svozil, ul. Táboritů, Olomouc – za 3000 Kčs v roce 1983 

 
X 3335 
SX XIII E 1 
FX XV. ll. 274, 20 x 29 cm, st. vazba. 
TX Jeronimus super minores prophetas. 
VX Contra prophetam Danielem x in Helya Johannem intelligens. 
PX Na desce dva štítky s obsahem, jak v čele, na dolním sign. VII g. Z Táborských. 
 
X 3336 
SX XIII E 2 
FX 1400. ll. 135, 21 x 29 cm, st. vazba se sponou. 
TX Summa collacionum Fr. Johannis Valensis (Guallensis) O. P. pro instruccione 
hominum diversorum statuum, condicionum et qualitatum. 
VX Cum doctor sive predicator ewangelicus x sic inspiciens processum huius 
colleccionis, subtiliora ... studeat adinvenire. Et sic est finis huiu operis. Finitus liber 
a. 1400 in ostensione reliquiarum. 
PX O díle R. Galle v Z f Kirchengesch. 31, 532. na l. 1 výpisky, název, jako v čele, a 
st. sign. C I a O tercii ordinis. l. 2-4' přehled obsahu. 
 
X 3337 
SX XIII E 3 
FX perg. XIV. ll. 105, 20 x 29 cm, st. vazba s kováním. 
TX Gorra super Matheum. 
VX Assit principio s. Maria meo. Matheus. Presens prologus in tres partes dividitur x 
Item conveniencia de forma baptismi. 
PX Na l. 3.: Iste liber est monasterii s. Apollinaris in Saczka canonicorum regul. 
Vzadu na desce obsah, jak v čele. Z Březnických. 
 
X 3338 
SX XIII E 4 
FX 1423. ll. 141, 20 x 29 cm, s inic. a obrazem (l. 40'.), vazba stará. 
TX Misál Petra Klepaře z r. 1423. 



VX Summe sacerdos et vere pontifex (začínají se modlitby) x ad te transire. Iste liber 
est finitus per d. Petrum dictum Cleparz de Tym, perpetuum vicarium eiusdem 
ecclesie, a. d. 1423 infra oct. Epyfanie domini. Na l. 118 dodatky mladší, 119-37 
notované pašije Matoušovy, 137'-41 mladší notovaná dvě evangelia. Na perg. 
předsázce: Istud speciale est datum pro capellania capelle s. Jeronimi in cimiterio in 
Crumlow per d. Nicolaum de Kayow, eiusdem capellanie fundatorem, qui obiit a. d. 
1464 in die decollacionis s. Johannis (pak o jeho odkazech). 
Brodský, s. 184 
SX – XIII E 4 

TX – Missale.  

1423, ff. 139 

 
X 3339 
SX XIII E 5 
FX XIV. ll. 119, 21 x 29 cm, vazba stará. 
TX Latinská postila epištolní. 
VX Scientes quia hora est ... Aves, quantumcunque in nocte x gauderemus in celo 
quod gaudium nobis prestare dignetur, qui vivit et regnat in sec. sec. amen. Explicit 
liber bonus per manus d. Othmari presbiteri. 
PX Ostatek vyplněn později výpisky a kusy kázání. V předu perg. kus neumovaného 
misálu z XII. stol., vzadu perg. list gramatiky z XIII. stol. 
 
X 3340 
SX XIII E 6 
FX XV. ll. 204, 20 x 31 cm, st. vazba s kováním. 
TX Postily. 
VX I. 1-84. Piper de sanctis. Corde creditur ad iusticiam ... Magister sentenciarum x 
adducet te victor in psalmis canentem. 
VX II. 85. Vita Nemonis non sancti. Vir erat in orient x festum vero ipsius celebratur 
feria III. in carnisprivio facta cena. O vyd. P. Lehmann, Parodie im Mittelalter 1922. 
240 a d. 
VX III. 86-180'. Incipit liber Piperis de tempore. Ecce rex tuus venit ... Si aliquem 
amicum x habere cor sic induratum. Rogemus ergo deum etc. 
VX 181-84'. Incipiuntur themata de tempore. Conversacio predicatoris x inferior 
Christo moriente. 
VX 184'-200'. Incipiunt auctoritates, et primo de abstinencia. Nota auctoritates 
doctorum x (luxuria) aut male prandebit aut sedis honore carebit. 
VX 200'-204'. Sermo in dedicacione ecclesie, (duo) de corpore Christi, de animabus. 
Později připsána modlitba: Pane Jesu Christe, modlím se tobě. 
PX Na přídeští zápis o odkaze Mik. Faulfiše (o něm Novotný, Hus I, 460 p. 4) dceři 
Kateřině z r. 1385 a výtah z městské knihy budějovické o dílčí smlouvě jeho synů 
Štěpána a Mikuláše z r. 1391, pak list zderazského bratra Jana (Johannes fratruelus) 
o jeho mnohém zaneprázdnění. Vzadu list pražských vikářů proboštovi 
rokycanskému a faráři oseckému, by vyšetřili násilnosti roudnického rychtáře Blažeje 
Kysela a konšelů proti tamnímu faráři Václavovi z 5. června 1398. Na l. 1: monasterii 
canonicorum regularium in Rokyczano N V. Na desce: Piper de tempore et de 
sanctis et alia. N VIII. Z Rokycan. 
SX – XIII E 6 

TX – Piper de tempore & de sanctis & alia. 

XIV. st., Rokyczan. XII. 

 



X 3341 
SX XIII E 7 
FX XV. ll. 184, 20 x 30 cm, st. vazba opravená. 
TX Výklady a příručky bohoslovecké. 
VX I. 1-114'. Bernardus (Claravallinsis) super cantica canticorum. Vobis, fratres, alia 
quam aliis de seculo sunt dicenda x deus benedictus in secula. Amen. 
VX 115-150. Epostole (homiliae) Effrem abbatis Egippti. Gloria omnipotenti deo, qui 
os nostrum ... aperuit x exhortacionem, quam dedit fratri ... animi est huic opusculo 
intexere. 
VX 150-161'. Narracio de situ insule Hibernie (de s. Tungdalo). Hybernia igitur insula 
x luctus ad spem de morte reductus. 
VX 161'-173. (Henricus Saltereiensis). Liber qui dicitur purgatorium s. Patricii. Patri 
suo in Christo preoptato x Jesus Christus ..., cuius nomen ... manet in sec. sec. 
amen. Sr. M. Voigt, Palaestra 146, 122. 
VX II. 176-184. Exposicio canonis misse. Videte, quomodo caute ambulemus ... 
Hanc proposicionem scribit ad Ephesios 2° cap°... Ne ergo contingat nos errare circa 
eukaristiam, exposicioni canonis misse intendo insistere x ex hoc ... videretur 
(nedopsáno). Srov. Truhlář I, 1584. 
PX Na přídeští obsah a st. sign. C I, N 21 ordinis. Liber d. Nicolai de Krumplow. 
SX – XIII E 7 

TX – Purgatorium sancti Patricii. 

ff. 161b-173a 

PX – Allig. ad: B. Bernhardi Tractatus super cantica canticorum. XIV. st., ff. 114. 

 
X 3342 
SX XIII E 8 (682 a/5, 4 D 14) 
FX XVI. ll. 193, 20.5 x 29.5 cm, 4 červ. l. n. č. ch. 
TX Graduál. 
PX I. díl po l. 107 (od l. 70 sekvence), II. má od l. 130 proprium de sanctis et 
commune. 
 
X 3343 
SX XIII E 9 (2 D 1) 
FX 1405. ll. 186, 21 x 30 cm, st. prostá vazba. 
TX Sborník postilový. 
VX 1-118. Postila sváteční na evangelia. Ambulans Jesus iuxta mare Galylee ... 
Humanus defectus hominum est x sibi coeredes ascribet, quod nobis (nedopsáno). 
Srov. ruk. XIV D 6. 
f. 114 explicit Iste liber est finitu feria 6a prxima ante festum s. Wenceslai sub A. D. 
MCCCC quinto per manus Blasconiu. Postila je celá. Fl. 
VX 119-184. Dicta Pertrandi super epistolas quadragesimales. Hec dicit dominus: 
convertimini ad me. Johelis-II°. Presens leccio sic potest dividi x in ewangelio vero 
recitatur tamquam facta etc. 
VX 184'-186. Kázání na Pascha nostrum ymolatus est Christus Rom 1°. 
VX 186'. Nota quibus est inhibita sacra communio. 
PX Na přídeštích urbáře zápisy ze vsí Svatoněvic, Štěpanovic, Týna, Sýkořic, 
Želejeva, Krčkovic, Drahoňovic a Radče. Z Rokycanských. 
SX – XIII E 9 

TX – Postilla de omnibus sanctis. Quadagesimale. 

XIV. a XV. st, Rokyczan. XV. 

 



X 3344 
SX XIII E 10 (2 C 6, 285) 
FX XIV. ll. 199, 21 x 31 cm, st. vazba. 
TX Sborník patristický. 
VX 1-14'. Žaloby žebravých mnichů na Konráda Waldhausera s jeho odpovědí. Hec 
sunt, que predicavit Conradus, predicator s. Galli ... contra religiosos ... incipiens a 
tempore, quo venit x a. d. 1364. Vyd. Höfler, Geschichtschreiber der husit. 
Bewegung. II, 13-39. 
VX 15-33'. Výklad žalmu Qui habitat in adiutorio altissimi. Considero laborem 
vestrum, fratres, non sine magno miseracionis affectu x cum viderint oculi mei ..., 
Jesum ..., qui est super omnia benedictus in sec. sec. amen. 
VX 33'-140'. Patristické homilie. In vig. s. Andree secundum Johannem. In illo 
tempore stabat Johannes ... Omelia venerabilis Bede ... Tanta ac talis est divine 
scripture sublimitas x sperantibus in se tribuit habundanter. 
VX 147-149'. (Augustinus). Speculum peccatorum. Quoniam, fratres karissimi in via 
huius seculi fugientes sumus x in sec. sec. benedictus. Amen. 
VX 149'-160'. Richardus (a s. Victore) de statu hominis interioris. Vero quidem misi, 
quod petenti promisi x neque fota oleo. 
VX 160'-173'. Idem de exterminacione mali et promocione boni. Quid est tibi mare x 
contemplacione ascendere etc. 
VX 173'-179'. Hugonis (a s. Victore) soliloquium de arra anime. Loquar secreta anime 
mee x invisibile esse videt etc. 
VX 183-196. Výklad Ave Maria. Ave Maria ... Hoc nomen Maria a fidelium devocione 
interpositum x resiliit in abyssum. Hec hucusque dicta actaque sufficiant de Christo 
quoad presens. 
VX 196-199. Sermo de s. Johanne. Aquila grandis magnarum alarum. Dále na texty 
Quanto tempore heres parvulus est, Vocatum est nomen eius Jesus, Intrantes 
domum invenerunt puerum. 
VX 199'-200'. De s. Barbara. Beata vero Barbara, nobilis genere x propter timorem 
fidelium sepelivit. 
PX Na přídeštích dva perg. listy misálu z XIV. st. Vpředu obsah a st. sign. C I, H tercii 
ordinis. Ecclesie Crumloviensis. Dar prof. M. Schönbecka 30. I. 1830. 
 
X 3345 
SX XIII E 11 
FX XV. a XIII./XIV. (II) ll. 172, 20 x 29 cm, st. vazba. 
TX Postily. 
VX I. 1-53'. Nedělní postila na evangelia i epištoly. Hora est iam ... In hac epistola 
invitat nos Apostolus x habet piscis iste pennulas etc. Táž postila u Truhláře I, 53. 
VX II. 54-69'. Krátká prothemata. Universe vie domini misericordia et veritas. Nota, 
quod quadruplex Christi adventus est x in Christum credidit. 
VX I. 70-81'. Sváteční postila. Vespere comedetis carnes ... Hec duo tempore 
extrema x et beatam cum Christo immortalitate in celestibus vestiri. 
VX III. 82-93'. Krátká prothemata sváteční. In deo duo sunt x prosequere ergo de 
humilitate. 
VX II. 94'-171'. Sváteční kázání na epištoly. Non habes panes laycos ad 
comedendum x in beato statu et s. vita finierunt. 
PX Vevázány dva perg. listy brevíře a postily z XIII. stol. Na l. 1: Liber monasterii 
domus s. Marie in Rokyczano, donatus per d. Nicolaum, plebanum in Chotykow. Z 
Rokycanských. 



SX – XIII E 11 

TX – Meditaciones varie per anuum. 

sec. XIV. Rokyczan. XXIII. 

 
X 3346 
SX XIII E 12 
FX XV. ll. 248, 20 x 29 cm, vaz. zdob. 
TX Albertus (Magnus). De mysteriis missae summa. 
VX Hoc opus de misteriis misse tractans x utiliter multa in eis dicta inveniet. Explicit 
summa de corpore domini a fr. Alberto de ord. pred., episcopo quondam 
Ratisponensi, compilata. Finitus est iste liber per Procopium de Cuthnis Montibus, 
dictum Piber, quem ... Wenceslaus, decretorum doctor administratorque 
archiepiscopatus Pragensis ... comparavit a. d. 1460 sabbato in oct. gloriose 
festivitatis omnium sanctorum, qui obiit eodem anno in die s. Lucie ... Hunc librum 
post mortem Johannis de Crumlow ecclesie Prag. donavit et ego Johannes de 
Crumlow eundem rubricavi et ligari procuravi ... et raptum doctoribus in Praga redemi 
1 fl. ungar. a d. Paulo, preposito Zderaziensi, a. d. 1490 per doctorem Venceslaum ... 
de Budwais arbitrum. 
SX – XIII E 12 

TX – Orationes de corpore Domini. 

f. 249 

PX – Allig. ad: Albert tractatus de misteriis totius missae. 1460. f. 94. 

 
X 3347 
SX XIII E 13 (II C 12, 289) 
FX XIV-XV. ll. 369. 14.5 x 20.5 cm, vaz. st. 
TX Matěj z Janova. Regulae veteris et novi testamenti. 
PX První čtyři knihy díla. Začátek doplnil F. Palacký, jehož popis ve Vorläufer des 
Husitenthums, 1846, 51 (= Drobné spisy II, 223). Nový popis u Vl. Kybala. M. de 
Janov Regulae I (1908), se snímkem. Vydal Kybal v uv. edici 1908-26 (sv. poslední, 
V., spolu s O. Odložilíkem) ve Sbírce pramenů čes. hnutí nábož. ve stol. XIV. a XV. 
č. 9-13. Rukopis je hojně poznámkován majetníkem ruk. XII D 11, od něhož pochází i 
zápisek na přídeští a z jehož pozůstalosti se asi dostal arcb. Ant. Prusovi. O otázce, 
zda rukopis pořídil sám M. Matěj, ČČM 1921, 76 a d. a článek Odložiliíkův, ohlášený 
v uv. edici. Ze sbírky arcb. Chlumčanského. 
 
X 3348 
SX XIII E 14 
FX XVI. ll. 171, 15 x 21 cm, st. vazba se sponou. 
TX Myliczius quadragesimalis. 
VX Acceperunt mercedem suam Mt. VI. Omnes, qui nunc in carnisprivio x (feria III. 
post pascha) quamvis fero - (mnoho listů vytrženo). 
PX Na l. 1-4 notovaná oracio Jeremie prophete, necelá a modlitba Otče náš i buože 
svatý, my sme twój lid hřiechem jatý, vyd. A. Paterou v ČMF. III, 38-40. Na přídeštích 
kus mnemotechnické básně a mathematické příručky. Vevázán perg. zlomek listiny s 
datem 1394 more scribendi civitatis et dyocesis Cameracensis XVIIa die m. Januarii. 
Na desce název, jak v čele, a sign. rokycanská (l. 5) J 6. Z Rokycan. 
SX – XIII E 14 

TX – Milicii sermones quadragesimales. 

Sec. XIV. Rokyczan. XXXI. 

 



SX XIII E 15 
FX 1370 
TX Jan Milič, Sermones de tempore et de sanctis 
PX z Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
 
Sermones (de tempore et de sanctis) d[omi]ni millicij prage r[e]portati e[t] co[m]po[s]iti 

[Abortivus]. 

1a Sermo in d[o]m[ini]ca p[rim]a p[ost] festu[m] T[ri]nitatis x 151a Expliciu[n]t sermones 

d[omi]ni millicij prage r[e]portati e[t] co[m]po[s]iti a[nn]o d[omi]ni M°CCC°LXX. 

Rkp.; pap.; 1370; ff.151; 29 x 21,5 cm; got. bast.; pův. dřevěná. Zbytky spon. Rukopis 

rubrikován. Poškozen vlhkem, okraje vypadaly. Za vlastním textem následuje na f.151a – 

151b Histor[i]a d[e] co[nce]p[ci]o[n]e, církevní hymnus Gaude m[ate]r ecc[lesi]a. Na hřbetě 

název Sermones de tempore et de Sanctis a stará signatura R. Prof. F. M. Bartoš určil rukopis 

jako Milíčovu Postilu zvanou Abortivus. Rukopis býval v knihovně Dr. Kruliše – Randy se 

sign. 8 C 9. 

Darem dr. Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. prosince 

1952. 

9714-52 

 
XIII E 15 
 

1370, Čechy, Praha (?), pap., 151 (recte: 152) ff. 29 x 21,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: Piccard: Frucht II/284 (1368), II/269 (1368), Piccard: Waffen XI/1993 (1367-68), 

Piccard: Frucht II/251, 252 (1369), II/293 (1368), Briquet, Cercle, varianta mezi 3172 (1374) 

a 3174 (1400). Skladba: (VI-1, f. 11) + 3. VI (f. 47) + 2. V (f. 67) + (VI+1, f. 79) + 6. VI (f. 

151). Jedno folio chybí za f. 6, jedno vevázáno za f. 75 (ve foliaci označeno jako 75a). 

Kustody do osmé složky většinou arabskými (první tři římskými) číslicemi na konci složek 

vpravo dole a arabskými číslicemi na začátku složek uprostřed dole. Foliace středověká 

v pravém horním rohu, dnes špatně čitelná (na f. 36-151), dvě moderní tužkou. Chyby foliace: 

f. 75 bis. Psáno s výjimkou fol. 75a ve dvou sloupcích na stránce v zrcadle 22,5 x 16 cm, 34-

48 řádek na stránce, na vevázaném menším listu 75a psáno bez zrcadla a bez sloupců. Text na 

několika foliích poškozen vlhkostí. Rukopis konzervován v dílně KNM v roce 1991 (doplnění 

a oprava jednotlivých listů, restaurace vazby, doplnění spon). Protokol o konzervaci na 

zadním přídeští.  

Písmo: A f. 1-151ra, B 151rb-151vb, obě gothica. Marginální opravy a doplňky v textu 

prováděla dílem ještě ruka A (jde většinou kromě oprav o určení knih bible nebo církevních 

autorit, z nichž je citováno), mimo ni pak ještě asi dvě ruce 14.-15. století. Rubrikace. Vazba 

soudobá, dřevěné desky potažené kůží. Na zadní desce dochovány plíšky spon, spony samy 

jsou nové. Na předním přídeští použito pergamenové folio s částečně čitelným textem 

latinského gramatického spisu psaného rukou 14. století v rozsahu 35 řádek, na zadní přídeští 

bylo použito folio z jiného rukopisu, text však byl před použitím vyškrabán. 

Na hřbetě štítek s titulem rukou 18. století Sermones de tempore et de sanctis, stejný titul 

tužkou v 19. století zapsán i na předním přídeští. Na přední desce pergamenový štítek se 

zlomkem dnes již nečitelné signatury. Na f. 2r vlastnický zápis 18. století Carmeli 

Herbipolensis. Na hřbetě štítek s označením R. Na předním přídeští signatura knihovny O. 

Kruliše-Randy 8 C 9 a další signatury (?) 38 a 25. Signatura KNM XIII E 15 na f. 1v, na f. 

151v přírůstkové číslo KNM 9714/52. V lokálním katalogu KNM uvedeno "z Kruliše-Randy 

23. 12. 1952". 

 



Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 19-30, Rukopisné fondy, s. 124, 

č. 54. 

 

1ra-151ra: Johannes Milicius de Chremsir: Sermones de tempore et de sanctis 

(Abortivus), pars aestivalis 

„Sermo in dominica prima post festum Trinitatis. (M)ortuus est dives et sepultus est in inferno 

Lucas XVIo (Lc XVI,22). Nunc ecclesia in officio incipit cantare et legere libros Regum, in 

quibus aperte videtur ... (5vb) Sermo in dominica secunda post festum Trinitatis consequitur. 

(H)omo quidam fecit cenam magnam et vocavit multos Luce XIIIIo (Lc XIV,16). Cena parata 

misit pater familias hora cene dicere invitatis ut venirent ... x ... (146va) Sermo s. Katherine. 

Sponsus sangwinum tu mihi es Exodi 4o (Ex IV,25). Ecclesia sancta videns membra sua pro 

peccatis dampnata vel per tyranos in hoc seculo conculcata... (151ra) ad nupcias regni celestis, 

ad quod reportantes perducat, qui vivit et regnat deus per infinita secula seculorum, amen. 

Expliciunt sermones domini Millicii Prage reportati et componiti anno domini Mo CCCo 

LXX.“ 

P. Spunar: Repertorium I, č. 441, s. 172-173 registruje i tento rukopis, aniž by však bylo 

uvedeno, že jde jen o letní část. Jednotlivá kázání: J. B. Schneyer: Repertorium III, s. 595-

600, č. 192-208, 210, 209, 211-241 (kázání č. 203 v rukopise s rubrikou Sermo in dominica 

VII, poslední znak částečně vyškrabán). Schneyer rukopis neuvádí. 

 

151rb-151vb 

„Historia de concepcione super psalmos. Antiphona: Gaude mater ecclesia ... x ... Ad 

Magnificat antiphona. Magnifica Christi mater et regina clara celorum se reparatum letatur 

parte ///“ 

  

 

SX XIII E 16 
FX XV2 
TX Collectarius 
PX z Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
XIII E 16 

Collectarius. 

XV/2;ff.219-2; zahrnuje Calendarium, Collectarius, De sancta Otilia; původní rukopis nebyl 

žřejmě českého původu, teprve později doplněna officia českých světců i jiných v zemi 

obvyklých svátků; na předním přídeští, zadním obalovém listě i zadním přídeští různé 

předpisy kanonického práva i s komentářem po straně. 

 

Collectarius. 

F.2a – 6b Calendarium. 

F.7a – 213b Collectarius. 7a Libellus iste q[ui] collectari[us] d[icitu]r x 213a et ydonei ad ista 

officia ponantur. 

F.214 De sancta Otilia. Deus qui per x 219b dignacione mosericorditer reformare digneris. p. 

Rkp.; perg.; XV2; ff.219 - [2]; 1 miniatura, inic. ornam., not.; 29,5 x 21 cm; got. frakt.; pův. 

prkénk. koží potažená. Původní rukopis do fol.213b nebyl zřejmě českého původu. Nejsou 

zde officia českých světců a ani den sv. Václava v kalendariu není označen jako svátek. Pak 

se asi rukopis dostal do českého kláštera a proto byla doplněna officia českých světců (sv. 

Václava, Prokopa, Zikmunda) i jiných v zemi obvyklých svátků na f.214a – 219b. Na f.16a 

barevná miniatura E(cce) s trpícím Kristem na zlaceném pozadí s bohatými rozvilinami. 

Přední obalový list opisem jakési listiny císaře Fridricha III., datované ve Vídni 27. března 

1446. Na předním přídeští, zadním obalovém listě i zadním přídeští různé předpisy 



kanonického práva i s komentářem po straně. Vazba gotická s ručně tlačenou výzdobou, 

v kosočtvercích v oválu výzdoba s rostlinnými motivy, na hřbetě 3 vazy. Na předním přídeští 

„Litera Q Scri: 2. No. 10 Ex Bibliotheca Conventus [vyškrabáno] O. P. a na f.1a Conventus 

[vyškrabáno] fr[atru]m Predi[cato]r[um]“ podávalo původní signaturu i jméno kláštera. 

Rukopis býval v knihovně některého dominikánského kláštera. Později získán Dr. Otakarem 

Krulišem – Randou, v jehož knihovně měl signaturu 8 CH 1. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. 

prosince 1952. 

9729-52 

 

Brodský, s. 186 
XIII E 16 
 

c. 1480, perg., I + 219 + I ff. 29,5 x 21 cm, ilum., not., vazba dobová. 

 

Skladba: III (f. 6) + (V-1, f. 15) + (V-1, f. 24) + 18. V (f. 204) + (IV-1, f. 213) + (IV-2, f. 

219). Jedno folio chybí za f. 6, 15, 213, dvě za f. 219. Reklamanty na konci složek (od f. 24). 

Foliace moderní, listy v rámci jednotlivých složek číslovány písařem 1-5 (výjimečně 1-4). 

Rukopis psán v zrcadle 19 x 14 cm, dva sloupce na stránce jsou na f. 7, 169v-192r a 202r-

203r. V textu jsou použity dvě velikosti písma, obvyklejší má 12 řádek na stránce, méně častá 

24 řádek, na některých foliích jsou použity obě vedle sebe. Na f. 214-219 18 řádek na stránce. 

Prázdná folia: 213v. 

Písmo: A f. 1-6, B f. 7-213, C f. 214-219, vše gothica formata. Výzdoba: figurální iluminace: 

16r: (E) Kristus apokalyptický. Drobné iniciálky zdobené filigránem, rubrikace. Notace ve 

čtyřlinkové osnově na f. 7v-11r, 13v-15v, 154r-155v, 157r-162v, 169va-192v. Vazba dobová, 

dřevěné desky potažené kůží. V geometrických rámcích kolky s rostlinnými motivy a 

symboly evangelistů (?). Spony chybějí. 

Na předním přídeští vlastnický záznam 18. století Litera Q Scri: 2 (Z?): Numero 10. Ex 

bibliotheca conventus (jméno vyškrabáno) O. P. a signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 Ch 

1. Na přední předsádce recto signatury či označení místa uložení rukopisu z 19. století LB. f. 

2303 a nápis Kasse, z 20. století 151 a 527, na straně verso z 19. století N. 6. T. J. L.. Na f. 1r 

vlastnický přípis 18. století Conventus Rezensis (toto slovo je vyškrabáno a čtení není zcela 

jisté) fratrum Predicatorum, razítko Convent. Ord. Praedicat. a signatura KNM XIII E 16. 

Přírůstkové číslo KNM 9729/52 na f. 219v. V lokálním katalogu KNM uvedeno "z Kruliše-

Randy 23. 12. 1952". 

 

Jednotlivé části rukopisu pocházejí přibližně ze stejné doby. Kalendář a část kodexu do f. 213 

nevykazují téměř žádné specifické znaky pro určení místa vzniku kodexu a jsou typické 

obecně pro řád dominikánů (výjimkou je pouze uvedení translace sv. Marka v kalendáři, které 

by mohlo nasvědčovat vzniku v severní Itálii). Poslední část (f. 214-219) byla doplněna 

nepatrně později nejspíše v rakouském prostředí s určitými vazbami i k Čechám. Podle 

uměleckohistorického hodnocení je vznik rukopisu kladen do Švábska s analogiemi zejména 

z Augsburgu. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, zejm. s. 24-26, P. Brodský: 

Katalog, č. 160, s. 186, Rukopisné fondy, s. 124, č. 55. 

 

Na předním přídeští nalepen pergamenový list s glosovaným výkladem Dekretálů Řehoře IX. 

asi ze 14. století (X 5.20.2-5.20.5: „///tuam prudentiam commendamus ... x ... presertim si 

bulla non///“). Ze stejného rukopisu pochází i další dva listy, jeden je použit jako zadní 



předsádka (X 5.33.23-5.34.2: „///apostolice dignitatis. In omnibus ... x ... pravis exemplis, 

mala///“, druhý je přilepen na zadním přídeští (X 5.40.12-5.40.18: „///possidetur, quod iuste 

... x ... Item Altisiodor. episcopo///“. 

Jako přední předsádky použita neúplná pergamenová listina Fridricha III. daná ve Vídni o 

neděli Laetare (27. 3.) 1446. Dochováno 14 řádek textu o šířce asi poloviny původního textu. 

 

1r-213r: Compendium liturgicum Ordinis Praedicatorum 
Na fol. 7ra-7va obsah rukopisu, na jehož základě je popis rozčleněn: „Libellus iste, qui 

collectarius dicitur, eo quod propter collectas sive oraciones habendas in promptu principaliter 

scriptus est vel quia in unum sunt in eo collecta ea, que dicenda sunt a sacerdote extra 

officium misse, continet ista per ordinem:  

I. Kalendarium sanctorum“ (f. 1r-6v) 

Kalendář obsahuje zlatý počet, písmena nedělní, římský kalendář a církevní svátky s určením 

jejich významu podle zvyku dominikánského řádu (totum duplex, duplex, simplex, novem 

lectionum, trium lectionum, memoria). V kalendáři uváděny i znamení zvěrokruhu a odkazy 

na pohyblivé svátky, v záhlaví každého měsíce udán počet dní v kalendářním a lunárním 

měsíci a počet hodin dne a noci. Na f. 2r zapsán způsob výpočtu termínu velikonoc ze zlatého 

počtu. Dominikánští světci uváděni obvykle červeně (Dominik, Tomáš Akvinský, Vincenc 

Ferrer, Petr z Verony), většinou i s translací. Na f. 3r poznámka o způsobu slavení svátku 

Kateřiny Sienské zavedeném papežem Piem II. Z českých světců zapsán černě Prokop (11. 7.) 

a Václav (28. 9.). Jediným teritoriálně vyhraněným svátkem je u 31. 1. Translacio corporis s. 

Marci ev. Veneciis. Lit.: M. Dragoun: Česká středověká kalendária, diplomová práce katedry 

PVHaAS, Praha 2000, s. 163-188. 

„II. Modum inchoandi horas“ (f. 7va-8r) 

„III. Modum dicendi capitula ad horas“ (f. 8r-9r) 

„IIII. Modum dicendi oraciones et varietates terminandi“ (f. 9r-11v) 

„V. Quomodo sit dicendum Confiteor“ (f. 11v-13v) 

„VI. Modum dicendi preces“ (f. 13v-14v) 

„VII. Modum terminandi horas a sacerdote“ (f. 14v) 

„VIII. Benedictiones leccionum in matutinis“ (f. 15r-15v) 

„VIIII. Capitula de tempore et de sanctis“ (f. 16r-52r) 

Oddíl de tempore na f. 16r-29r, začíná první nedělí adventní, na f. 28v-29r in dedicatione 

ecclesie. De sanctis na f. 29r-47r, začíná sv. Štěpánem prvomučedníkem, čeští světci nejsou 

zastoupeni. Na f. 47r-52r commune sanctorum. 

„X. Oraciones de tempore et de sanctis et mortuis“ (f. 52v-151v) 

De tempore f. 52v-91v, začíná první nedělí adventní, na f. 91r-91v de dedicacione ecclesie in 

primo anno a in anniversario dedicacionis. De sanctis na f. 92r-148r, začíná vigilií sv. 

Ondřeje, na f. 137r-137v orace ke sv. Václavu. Na f. 148r-151v oraciones in 

commemoracionibus beate virginis v jednotlivých ročních obdobích a modlitby za zemřelé 

rozdělené do jednotlivých skupin. 

„XI. Officium in recipiendis disciplinis post completorium“ (f. 151v-152r) 

„XII. Officium in recepcione noviciorum“ (f. 152r-152v) 

„XIII. Officium in eleccionibus“ (f. 152v-153r) 

„XIIII. Oraciones pro capitulo generali et pro pergentibus ad illud“ (f. 153r-153v) 

„XV. Benedicciones itinerancium“ (f. 153v) 

„XVI. Officium recipiendi ad beneficia ordinis“ (f. 153v-154r) 

„XVII. Modum dicendi preciosa“ (f. 154r-159r) 

„XVIII. Benediccionem mense“ (f. 159r-162v) 

„XIX. Officium in collacione tempore ieiunii“ (f. 162v-163r) 

„XX. Benediccionem post completorium“ (f. 163r) 



„XXI. Benediccionem ad sermonem“ (f. 163r-163v) 

„XXII. Benediccionem vestium profitencium“ (f. 163v-164r) 

„XXIII. Benedictionem aque (et salis) et officium in aspersione“ (f. 164r-169r) 

„XXIIII. Principia antiphonarum inchoandarum ab illo, qui facit officium“ (f. 169r-192rb) 

Na f. 169va-184va de tempore, 184va-191va de sanctis, 191va-192rb commune sanctorum. 

Opět začíná první nedělí adventní resp. vigilií Ondřeje, čeští světci nejsou zastoupeni. 

„XXV. Modum dicendi versiculos ante laudes et ipsos versiculos“ (f. 192v-193v) 

„XXVI. Modum communicandi infirmos“ (f. 193v-195r) 

„XXVII. Officium extreme unccionis“ (f. 195r-201v) 

„XXVIII. Officium in transitu fratris faciendum usque ad sepulturam“ (f. 201v-212v) 

V litanii na f. 202ra-202vb čeští světci zastoupeni nejsou, nejmladší kanonizovanou světicí je 

Kateřina Sienská. 

„XXIX. Modum recipiendi extraneos ad sepulturam“ (f. 212v-213r) 

 

214r-219v: Additamenta ad orationes de sanctis 

Zachyceni světci české (Zikmund, Prokop, Václav), ale především širší rakouské (Erhard, 

Rupert, Florián, Koloman, Wolfgang, Leopold, Virgilius) oblasti, doplněny také některé 

novější svátky (P. Marie Sněžné, Obětování P. Marie, sv. Rocha). Z typicky dominikánských 

světců uveden Petr z Verony s translací. 

 

SX XIII E 17 
FX 1721 
TX Cantionale Benedictino-monasticum 
PX Z klášter. knihovny v Břevnově. 14. XI. 1962 
XIII E 17 

Cantionale Benedictino-monasticum. 

1721; ff.207 s notací; na f.4a věnování anonymním klášterním bratrem P.C.H.břevnovsko- 

broumovskému opatovi Otmaru Zinke r. 1721; později dvakrát dopisován. 

4a Reverendissimo ac amplissimo Domino Domino Othmaro x 164b Ora pro nobis 
Deum alleluja. 
Rkp.; pap.; 1721; ff.207 s notací; 29,5 x 22,5 cm : písmo humanist.; pův. kž. 
s tlačenou zlacenou výzdobou na deskách i hřbetě a mosaznými sponami. Původní 
neúplná paginace. Iniciály rumělkou s podkladem provedeným perokresbou. Rovněž 
tituly rumělkou. Na f.4a věnování anonymním klášterním bratrem P.C.H. břevnovsko-
broumovskému opatovi Otmaru Zinke r.1721. Na f.196a-b Index k rukopisu. Z Indexu 
je zřejmo, že původní text sahal k f.151b ( str.292 ), kdežto další fol.152a-164b byla 
připsána dodatečně a sice 152a-154a téměř současně touž rukou, zbytek jinou rukou 
později, z části kurzívou. Rukopis byl chován v klášterní knihovně v Břevnově ( bez 
stop po signatuře ). 
Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků Knihovny NM dne 
14.11.1962.  
10715-62 

 
X 3349 
SX XIII F 1 
FX XV. ll. 343, 16 x 20 cm, stará vazba se sponami. 
TX Latinský Starý zákon (knihy Šalamounovy až proroci) s výkladem mezi řádky a na 
okraji a na lístcích, jakož i s českými glosami. 
PX Vevázány dva perg. listy obsahu gramatického a liturgického. 



PX Fol. J-132 Dílo Husovo, jak ukazují přímo zmínky o událostech z let 1411 až 
1412, které kazatel ve svých projevech uvádí. Do kázáních na epištoly i evangelia 
nedělní a sváteční následuje Apokalypsa s výkladem. Srovn. Bartoš v ČČM 1915, 
378 dále Novotný, M. J. Hus 1919-21 II A Flajšhaus, M. Jo. Hus Sermones in capella 
Betlchen 1938. 
 
X 3350 
SX XIII F 2 
FX XIV. ll. 289, 15 x 21 cm, s inic. st. vazba se sponami, opravená. 
TX Sborník patristický. 
VX 2-28'. Augustinus. Liber soliloquiorum. Cognoscam te, domine cognitor meus x 
per immortalia sec. sec. amen. 
VX 28'-35'. Idem de contemplacione anime. Quoniam in medio laqueorum x ut amem 
deum meum. Amen. 
VX 35'-62. (Bonaventurae) liber meditacionum. Flecto genua mea ad patrem domini 
mei x benedictus in secula seculorum. Amen. 
VX 62-102'. Idem Augustinus. De civitate dei et de laude virginis Marie genitricis 
gloriose. Gloriosa dicta sunt de te x Babilon enim confusio interpretatur. 
VX 102'-161'. Epistolae apocryphae de morte Hieronymi. Augustinus ad Cirillum, 
Eusebius ad Damasum et Theodorum. 
VX 161'-174. Liber de pugna viciorum et virtutum. Misit rex Saul apparitores x sibi 
invicem repugnantes. 
VX 174-198. Lothari (Innocencii III.) liber de vilitate humane condicionis. Domino patri 
carissimo x qui vivit in secula sec. amen. 
VX 198-216. (Hermannus Tepelstetensis). Libellus, qui vocatur stella clericorum. 
Quasi stella matutina x qui vivit et gloriatur in sec. sec. amen. 
VX 216-89. Pulcra et utilia excerpta de libro sentenciarum. (Petri Lombardi). Veteris 
ac nove legis continenciam considerantibus patet x in terram vadit. Budiž jméno 
božie pochváleno na věky věkóm, amen. Finito opere budem hráti v popele. 
PX Na přídeští verše mnemotechnické, na l. 1 oposiční výpisek o pojmu církve, 1' 
obsah kodexu. 
Brodský, s. 187 
 
SX XIII F 3 = XIII F 7; svazek tam přistaven 
 
X 3351 
SX XIII F 4 
FX XV. ll. 284, 16 x 20 cm, st. vazba opravená. 
TX Theologické příručky. 
VX 1-23'. (Arnesti) Statuta provincialia. In nomine s. et individue Trinitatis x (de 
regulis iuris) oves comedit et pastor nescit. O vydání statut i spisku dalšího viz č. 
3476 l. 103. 
VX 28'-38'. (Thomae de Hibernia) Summula de tribus punctibus principalibus 
christiane religionis. Religio munda et immaculata x opusculum non nimis obscurum 
... compilare decrevit. Datum Prage a. d. 1349 die XII. m. Nov. 
VX 39-40'. Arnoštův výnos synodní. In nomine ... Arnestus x statutis nostris 
provincialibus annectatis. Datum Prage a. d. 1361 die 18 m. oct. Höfler, Concilia 
Pragensia 6. 
VX 40'-43, 45'-48'. Poznámky a výpisky theologické a kanonistické. 



VX 43'-45'. Výklad o mši. Ad missam celebrandam sex considero attendenda x opere 
adimpleat, quod nobis concedat etc. 
VX 49-60'. Příručka zpovědníkova. Cum peccator accedit ad confessionem pro 
peccatis confitendus x spem dat latro, David, Petrus, Paulusque, Maria etc. 
VX 61-81'. Thomas de Aquino de confessione. Quoniam fundamentum et ianua 
virtutum ... principium est consciencie puritas ... nobis ... de sufficienti confessione ac 
modo confitendi ... principaliter est currendum x cum apparuerit gloria tua, ad quam 
nos perducat atd. 
VX 83-135. (Andreas Didaci). Lumen confessorum vocatur hec doctrina x invenietis 
requiem animabus vestris, quam deus ... vobis prestare dignetur J. Christus dominus. 
VX 135-158. Metra a výpisky o casus papales, o druzích hříchů, svátostech, mešních 
kolektách, modlitbách, modlitby zpovědní (česká l. 146), o rozdělení corporis iuris. 
VX 159-172. Výklad mše. Jugiter (?) i. e. certe. Sacerdos enim alloquitur deum 
tamquam presentem x dat ei benediccionem per patrem et filium et spiritum s. amen. 
VX 172'-249. Drobné výpisky z otců, poznámky o ziscích mešních a z přijímání, 
verše o kanonu mešním, o eucharistii, o vylučování od ní, o lichvě, manželství, 
prostopášnosti, otčenáši, zpovědi, navštěvování nemocných (české otázky na l. 204), 
o Bohu, kněžích, o trápení, smrti, pokoře a ctnostech i špatnostech, P. Marii atd. Na l. 
175 rukou XVII st. česká zpovědní formule. 
VX 250-283. Incipiunt miracula. Et primum de quodam fratre. Quidam sanctus 
(posléze z životů sv. otců poustevníků l. 280'). 
PX Na l. 1: Martinus, archidiaconus Bechinensis. 
SX – XIII F 4 

TX – Lumen confessorum. 

ff. 82a-123a 

PX – Allig. ad: Arnesti archiepiscopi Statuta provincialia. Saec.: XV., ff. 22. 

 
X 3352 
SX XIII F 5 
FX XV. ll. 102. 15 x 20 cm, vazbou pergamen. 
TX Theologické příručky. 
VX 1-4. Meditacio b. Bernardi super Salve Regina. Ad salutandam b. Virginem x 
dulcis predilectis. Amen. 
VX 4-5'. De pollucionibus nocturnalibus. Dicit enim Thomas de Aquino, quod diversis 
modis evenire polluciones solent. 
VX 5'-6'. Notandum, quod circa exemplorum modum docendi multiplex est adhibenda 
cautela, srv. K. Krofta, ČČM. 1900, 208. 
VX 7-17. (Henricus de Frimaria). De quatuor instinctibus (interioribus). Semen cecidit 
in terram ... Licet verbum propositum exponatur x deus in sec. sec. Amen. 
VX 17-23. Pseudoaugustinus de conflictu vitiorum et virtutum Apostolica vox clamat x 
adducat nos ed regnum suum, amen. 
VX 23-29. Augustini epistole due de visitacione infirmorum. Visitacionis gracia nepoti 
meo x regnat per omnia sec. sec. amen. 
VX 29-85. Johannes Walensis O. M. Ordinarium oracionarium. Numquid nosti 
ordinem celi ... Job. XXXVIII°. Sicut angelica ierarchia .. Ideo ad exortacionem 
iuvenum religiosorum ... collecte sunt auctoritates sanctorum et aliorum sapientum in 
hac rudi collaciuncula, que potest dici ordinarium oracionarium vite viri religiosi sive 
alphabetum x tui meriti manus levet. Na konec o jiných spisech autorových. 
PX Na přídeští souč.: Libellus Joh. Protive. Ze sbírky arcb. Chlumčanského. 
 



X 3353 
SX XIII F 6 
FX XV. ll. 154, 15 x 21 cm, st. vazba. 
TX Výklady theologické. 
VX 1-47. Kvestie ze sentencí. Faciamus hominem ad ymaginem et similitudinem 
nostram Gen. 2. Queritur, cur in ecclesia die hodie festum s. trinitatis celebretur x ut 
de plenitudine eius accipiant captivis redempcionem. Igitur (?) nedopsáno. 
VX 49-84'. Materia de unione spiritus et anime sive copula spiritus sancti cum anima. 
Nota quod deus multis modis dicitur esse in anima fideli, sicut quedam res dicuntur 
esse in alia x quesivi sponsam i. e. animam, ut michi eam assumem scil. in regnum 
meum. 
VX 85-96'. Kvestie o eucharistii. Primo queritur, quid faciendum sitsi Christus apparet 
sub forma pueri (?) vel carnis x non ego, vivit vero in me Christus. 
VX 97-98. Istud sequens est de quodam sermone exceptum. Nota quod magnam 
fidem oportet esse in sacramento, cui omnes sensus ontradicunt. 
VX 98'. Mladší rukou zápisek o korunovaci krále Vratislava r. 1086 a o počtu 
vyšehradských kanovníků. 
VX 99-108'. Dvě mariánská kázání na texty: Numquid ingressus es in thesauros 
domus nivis (4 srp.) a In omnibus requiem quesivi. 
VX 109-112. Drobné poznámky o věcech dovolených i zakázaných za interdiktu, 
casus papales a casus episcopales a plné moci a odpustky legáta Vavřince 
Ferrarského (z 1468), o němž srov. ruk. XII. D 16. 
VX 113-49', 150-53'. (Gesta Romanorum). Glaudius regnavit, qui tantum unicam 
filiam habebat x et sic pervenias post luctum presentis vite ad gaudia eterna. Et sic 
est finis huius operis. 
VX 153'. Záznamy o drobných výdajích z let 1478-9. 
PX Na přídeští: iste liber est Martini Hrach de Budweis; zapsáno na listě gener. 
vikáře Kbela faráři jistebnickému, aby vyřídil stížnosti jesenického faráře Jana na 
jeho osadníky, z 20. (?) září 1401. 
 
X 3354 
SX XIII F 7 
FX 1435-9 ll. 323, 435, 98. 15.5 x 21.5 (22 x 31 cm), 3 svaz. pův. vaz. 
TX (Mikuláš z Pelhřimova.) Scriptum super quatuor evangelia, Mathei vid., Marci, 
Luce et Johannis in unum concordata. 
VX Lex seu doctrina evangelica perfectissima est x Spiritu sancto, ex quo omnia ... 
Explicit - quod ad honorem dei et proximorum profectum finitum est proxima f. II. ante 
dominicam palmarum sub a. d. 1439. 
PX O díle podrobněji v ČČM. 1919, 174 a ČSPSČP XXIX (1921) 106. F. M. Bartoš: 
Největší dílo táborské literatury, Jihočes. sboru. hist. 11, 1938, 65-67. Na poč. I. sv. a 
konci II. něco ll. vytrženo, poč. II. necelý přehled kázání, na všem trojím přídeští 
monogram Václ. Korandy ml. Z Táborských. 
PX ČČM 1927 o ??? Mart. Koláže a Jihočes. sboru his. A VIII, 69-70 
SX – XIII F 7 

TX – Mikuláš z Pelhřimova: Expositio pericoparum. 

Saec. XV, I.,II.,III. 

PX – Lit.: F.M. Bartoš v Jihočes. sborníku histor. XI. (1938). 

 
X 3355 
SX XIII F 8 



FX pap. a dva perg. XIV. ll. 143, 16 x 21 cm, vazba stará. 
TX 1-3. Sermo b. Bernardi contra vicium ingratitudunis. Magna est super nos, 
dilectissimi, ... misericordia dei x d. deus noster, cui honor in sec. sec. 
TX 4-4'. Výnos Arnošta z Pardubic o revisi statut provinciálních. Frequenti leccionis 
studio (z 18. října 1361). 
TX 4'-5'. Výpisky s Bernarda. 
TX 7-9'. Kázání na text Venit filius hominis querere et salvum facere, quod perierat. 
Verba ista scripta sunt. 
TX 13-50. (Joh Guallensis.) 
VX Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophorum. Quoniam, ut 
dicit Salomon Prov. XX. misericordia et veritas custodiunt regem x ubi nos perducat, 
qui est principium virtutum et finis amen. 
TX 51-116'. (Gualterus Burlaeus). De vita et moribus philosophorum veterum 
tractaturus x Boecii ex consulis ordinarii patricii etc. 
TX 116'-117. Item nota, quod quamvis Athenas ... studia florerent, in ea tamen 
philosophi ... evanuerunt multi in cogitacionibus suis ... 
TX 117-121' De conversione s. Katherine. Ineffabilis divine pietatis immensitas x 
ascendere notissime comprobatur. 
TX 122-25. Drobné výpisky z otců a příruček. 
TX 128-131'. Výtah z překladu Jana Hispana arabského převodu Aristotelovy knihy 
zdravovědné. Hinc sequitur ordo vivendi phizice secundum Aristotelem ... Scribit 
enim venerabilis Johannes Yspalensis Caresie, Hispaniarum regine, libellum brevem 
de observacione diete vel corporis custodia x hec omnia debilitant corpus et 
exsutant. S výkladem drobným písmem na okraji. 
TX 132-141. Výklad aristotelovského komentáře. 
VX Cum homo creaturarum dignissima similitudo sit (text). Iste liber principali 
divisione dividitur in octo capitola. In primo ostendit utilitatem et nobilitatem humane 
nature, in 2° incipit dicere de infirmitate Aristotelis (výklad na okraji) x sicud tu es 
magister et dominus noster Aristoteles philosophus. Amen. Explicit libellus de 
pomorum. 
TX 142'. Economica et politica differunt non solum sicut domus et civitas (text), Iste 
liber, cuius subiectum est homo felicitabilis vel operacio humana ordinata in finem 
(pouze stránka, dále drobné výpisky a poznámky). 
SX – XIII F 8 

TX – Miscelanea. 

ff. 118a-137b 

PX – Allig. ad: Beati Bernhardi Sermo contra vitium ingratitudinis. Saec: XIV. fol. 4. 

 
X 3356 
SX XIII F 9 
FX XV. ll. 242. 16 x 22 cm, st. vazba se sponami. 
TX 1-180'. Jan Viklef. Výklad epištol Pavlových, skutkův apoštolských i epištol 
kanonických. Prologus ad Romanos. Octava et ultima pars scripture est epistolaris, 
divisa in quatuor libros (Apokalypsis chybí) x toto scrutato nullam dicunt essenciam 
aliquid istorum preter deum. Hec mag. Johannes. Srov. Truhlář I., 1563 a W. W. 
Shirley. A Catalogue of the Works of J. Wyclif 18 č. 45. 
TX 181-234'. Výklad na Ecclesiastes. Vanitas vanitatum etc. Sic incipit tractatus x hic 
est omnis homo i. e. totus et perfectus homo; si enim facis bonum et declinas a malo, 
ergo etc. 



TX 235-36'. Formulář z listin městských z doby Václava IV. a husitské, původu 
žateckého. 
PX Na přídeštích listy souč. postily, na desce vybledlý nápis. Koupeno 1869 (l. 242'). 
 
X 3357 
SX XIII F 10 
FX 1742. ll. 137, 16 x 20 cm, vazba lepenková. 
TX Hand-Büchl oder grundlicher Unterricht deren Privilegien, Regeln und 
Vortrefflichkeiten der höchstlöblichen Congregation ... der immerwährenden 
Anbettung des allerheiligsten Sacraments des Altars. 
PX Překlad z vlaštiny v Praze 1742. 
 
X 3358 
SX XIII F 11 
FX XVII. ll. 97, 15 x 21 cm, vazbou pergamen z misálu XIV-XV. stol. 
TX Humanistické výpisky z klasiků, seřazené podle hesel. 
PX Obálkou Roberti Turneri Devonii, theologi et canonici Wratislaviensis, oratio de 
religionis cura, principis propria, in aula academica (při promoci Blasia Laubicha). A. 
1599 tertio Idus Maias. Graecii. 
 
X 3359 
SX XIII F 12 
FX XIV. ll. 119, 16 x 22 cm, vazba stará. 
TX Latinský malý misál budyňský. 
PX Předsázkou perg. list brevíře z XII. stol., na něm: iste misalis est datus pro 
ecclesia s. Georgii in castro Budinensi. Vzadu perg. kus spisu hospodářského z XIII. 
stol. Z Pálffyových. 
SX – XIII F 12 

TX – Missalis pro eccles. S. Georgii in castro Budinensi. 

 
X 3360 
SX XIII F 13 
FX XIV. ll. 188, 15 x 21 cm, vazba st. 
TX Jacobus de Voragine. Legenda aurea. 
VX Universum tempus presentis vite in quatuor distinguitur sc. in tempus deviacionis 
x konec chybí, poslední Cyprian. 
PX Na l. 188': liber d. Mathie, capellani in Crumpnaw, jak na l. 1 dole, darován jím 
kostelu tamnímu, kdež měl sign. C II or(dinis) III ff, která se čte ma perg. kusu filosof. 
spisu na přídeští a na desce spolu s názvem: Passionale estivale. 
SX – XIII F 13 

TX – Passionale estivale. 

k. XIV. st., ff. 186 

 
X 3361 
SX XIII F 14 
FX perg. XIV. ll. 424, 16 x 21 cm, st. vazba. 
TX Latinský brevíř. 
PX Napřed i na konci něco listů vytrženo. Vzadu přilepena vilštejnská smlouva z 11. 
VI. 1450, napřed kus gramatického spisu. Officium o sv. Václavu otiskl odtud F. 
Stejskal, Sv. Václav 1925, 215-22, 227-31. 
 



X 3362 
SX XIII F 15 
FX XIX. ll. 192, 16 x 20 cm, vaz. moderní. 
TX B. Bolzano. Philosophischer Religionsunterricht. I. Kurs. II. Jahrgang: 
Religionswissenschaft. 
VX 9-134. IV. Hauptstück. Von der Möglichkeit und den Kennzeichen einer höheren 
Offenbarung. 
VX 135-192. II. Haupttheil. Von den Wundern. 
VX 1-8'. Dodatky a opravy k prvnímu běhu. 
PX Část první psal posluchač fysiky Fr. Dworsky. Titulní list na l. 7. Přednášky vyšly 
jako Lehrbuch der Religionsswissenschaft, ein Abdruck der Vorlesungshefte e. 
ehemaligen Religionslehrers an einer kathol. Universität von einigen seiner Schüller 
gesammelt und herausgegeben. Sulzbach 1834. Srov. i ruk. 3471. 
 
X 3363 
SX XIII F 16 
FX XVIII. ll. 84, 16 x 21 cm, vazba moderní. 
TX Řehole a knížka noviců řádu Servítů, provincie rakousko-uherské. 
PX Regulae ab omnibus s. ordinis Servorum BMV. Novitiis accurate in Provincia 
Austriaco-Hungarica servandae. Od str. 15 Pia educatio Mariana. 
 
X 3364 
SX XIII F 17 
FX XIX. ll. 140, 16 x 21 cm, vazba moderní. 
TX B. Bolzano. Wahrheit des kathol. Christenthums. 
PX Tak na hřbetě. Začíná se slovy: Einleitung. § 1. Sätze, die wahr sind x (§ 132) 
und so erübriget denn nun nichts anders, als dass ich mir alle die einzelnen Lehren 
desselben immer geläufiger mache und nach denselben auch lebe. 
 
X 3365 
SX XIII F 18 
FX 1729, ll. 131, 16 x 21 cm, s rytinami, vazba pův. 
TX M. J. C. Kaukol. Christlicher Seelenschatz auserlesener Gebetter. 
PX Věnováno kolínskému arcibiskupovi Klementu Augustovi, jehož imprimatur je 
dáno v Bonnu 1729. Tisk v úpravě rukopisu. 
 
X 3366 
SX XIII F 19 
FX 1792. str. 201, 15 x 21 cm, ozdobná vazba 1794. 
TX Der geheiligte Gottesdienst eines wahren Katolicken. 
PX Na tit. listě datum a zač. písmena F. L., kdežto na desce M. B. Jak poznamenal 
vpředu r. 1908 dárce, prof. Kalousek, pochází kniha z rodiny kutnohorského 
továrníka Krištofa Breüera. 
 
X 3367 
SX XIII F 20 
FX XV. ll. 251, 15 x 21 cm, st. vazba. 
TX J. Hus. Postila »Ad te levavi«. 
VX I. 18-8'. Exposicio super pater noster secundum Thomam de Aquino (et patres). 
Et primo dicit sic: pater, non dominus x qui vivit et regnat in sec. sec. amen. 



VX 8'-9' Výpisky o odpuštění hříchův a absoluci. 
VX 11-249. Jan Hus. Postila nedělní na evangelia i epištoly. Ad te levavi animam 
meam ... Nota tria: 1° quis levat x d. J. Christo, qui solucionem huiusmodi adinvenit, 
amen. Et sic est finis. V textu i na okraji česká slova. O postile podle jiných ruk. J. 
Sedlák, Studie a texty II., 1915, 399-403. 
VX II. 249-51'. Sequitur dominica tercia post Triniatis (na text erant appropinquantes 
ad Jesum). 
PX Předsázkou vybledlý list perg. stol. XIV. Na desce: de tempore s. Johanis postilla. 
PX Pod názvem Sermones de tomopre qui Collecta dicentur vydala jako VII. sv. 
Spisů M. Jana Husi Anžka Schmidtová nákl. ČSAV Praha 1959. 
SX – XIII F 20 

TX – Postilla si Joannis.  

XV. st.  

 
SX XIII F 21 - podle usnesení MK ČSR 17191180-VI/3 z 8. 10. 1980 povolen odpis 
SX XIII F 22 - podle usnesení MK ČSR 17191180-VI/3 z 8. 10. 1980 povolen odpis 
 
SX XIII F 23 
FX XV1 
TX Mikuláš z Pelhřimova, Postila 
PX Koupí od Dr. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola, 3. XI. 1952 
 
Mikuláš z Pelhřimova, Postila. 

I. 1a – 131b Mikuláš z Pelhřimova, Postila: 1a Math. 26. Et factum est, cum 

c[on]su[mm]ass[et] IHS [Jesus] x 131b in secula seculoru[m] Amen. Et sic est finis. 

II. 133a – 254b Jan Hus, Super quatuor sentenciarum. 133a Samaritanus enim v[u]lne[r]ato 

appropie[n]s x 254b minor vera, quod erat probandum etc. 

Rkp.; pap.; ll.261; XV1, 16 x 22 cm; frakt. s inic.; pův. kž. Na fol.1a barevná iniciála E 

s rozvilinami, další barevná iniciála S na fol.133a rovněž s rozvilinami, jinak rukopis 

rubrikován rumělkou. Rukopis obsahuje ve své první části Postilu známého táborského 

theologa a duchovní hlavy Táborů Mikuláše z Pelhřimova, zv. Biskupec (zem. ok. 1459), 

jehož spisy byly od počátku tohoto století známy většinou jen dle jména. Pro poznání 

lidového husitského hnutí na Táboře, jeho rozvoje a příčin, které připravovaly jeho pád u 

Lipan, poskytuje Biskupcova Postila bohatý materiál. Ve své druhé části od fol. 133a 

obsahuje rukopis Husův výklad čtvrté knihy bohoslovecké příručky Petra Lombarda 

Sententiarum libri quatuor. Text Husova výkladu končí na fol.210b za pervenire „finis istius 

libri quarti Sententiarum metii.“ Pak následuje na fol.211a – 250b index díla a na fol.251a – 

254b Thema super questiones 4ti sententiarum. Hus konal tento výklad od podzimu r. 1407 až 

do léta r. 1409. Vzhledem k tomu, že náš exemplář obsahuje také dílo Mikuláše z Pelhřimova, 

nutno jej datovati do doby pozdější, rozhodně však ještě do první pol. XV. stol. Jako obalové 

listy slouží 2 pergamenové listy latinského misálu ze XIV. stol. Původní desky dřevěné, koží 

potažené, mají výzdobu ručně tlačenou, v kosočtvercích se střídají motivy rostlinné a 

živočišné. Mosazné spony jsou částečně zachovány . Rukopis byl až do doby po první světové 

válce součástí ditrichštejnské knihovny v Mikulově. Na hřbetě dosud tamní sign. 78. Lit.: F. 

M. Bartoš, Literární činnost M. J. Husi. Praha 1918; vyd. Husova výkladu Dr. V. Flajšhans a 

Marie Komínková v Mag. Jo. Hus Opera omnia, t. II. O Postile Mikuláše z Pelhřimova F. M. 

Bartoš v Jihočeském sborníku XI. (1938). 

Koupí od Dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola 3. listopadu 1952. 

K612/52 

 



XIII F 23 
 

1472, Čechy, I + 260 ff. 21,5 x 15,5 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Soudobé předsádky jsou pergamenové, zbytek rukopisu tvoří papír. Filigrány: na f. 1-96, 181-

204 a 214-260 varianta, blížící se k typu Piccard: Waage I/262 (1475), avšak blízké jsou i do 

rozmezí let 1473-1477 datované varianty I/263-268 a v rukopise oproti uvedeným variantám 

nejsou ramena vah pod závěsem spojena. Na f. 97-168 a 205-213 Piccard: Ochsenkopf, snad 

varianta XII/748 (1471-1475), na f. 169-180 Piccard: Ochsenkopf, jemuž jsou nejbližší snad 

varianty XI/338 Skladba: (VII-1, f. 12) + 16. VI (f. 204) + (V-1, f. 213) + 3. VI (f. 249) + (VI-

1, f. 260). Jedno folio chybí za f. 12, 204 a 260, text není porušen. V textu Mikuláše Biskupce 

na koncích složek uprostřed dole kustody arabskými číslicemi, které jsou poškozeny nebo 

zničeny oříznutím. V celém rukopise na koncích složek reklamanty, také poškozené nebo 

zničené oříznutím. Psáno obvykle v jednom sloupci (výjimkou je text na f. 211r – 3 sloupce a 

na f. 213r – 2 sloupce), v zrcadle 16 x 10,5 cm (není vždy dodržováno). Počet řádek je 

proměnlivý, první text má na stránce 39-45 řádek, druhý 28-40, rejstříky 41-50, poslední část 

48-56 řádek. Prázdná folia: I, 132, 213v, 255-260. 

Písmo: Ruka A f. 1-131, B f. 133-211, C f. 211-213, D f. 214-250, E f. 251-254, vše bastarda 

2. poloviny 15. století. Nečetné marginální poznámky (zejména u Husova textu) základní 

rukou a dále asi třema rukama konce 15.-počátku 16. století. Výzdoba: ornamentální iniciály 

1r: E, 133r: S, bordurová výzdoba na f. 1r, 133r, v části na f. 1-131 rubrikace. Vazba: dřevěné 

desky potažené světlou kůží zdobenou slepotiskovými kolky s rostlinnými (růže, lilie) a 

zvířecími (lev, pelikán?) motivy. Potah hřbetu částečně kryje i horní a spodní ořízku. Zapínání 

na dva řemínky, jeden dochován zcela, u druhého chybí spona.  

Na přední desce dva tituly dvěma rukama 15. století, starší téměř nečitelný (první slovo Liber, 

konec snad in unum super passionem), z mladšího je zřetelné snad Una pars 4or ... primo (?). 

Na hřbetě papírový štítek se signaturou dietrichsteinské knihovny v Mikulově 78, nalepený na 

jiném štítku s titulem rukou 17.-18. století, z něhož však zůstalo jen první slovo, a ani to není 

čitelné. Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 F 12, na přední předsádce 

recto signatura (?) 8 ψ.  

Do KNM byl rukopis získán koupí od. O. Kruliše-Randy 3. 11. 1952. Na f. 2v signatura KNM 

XIII F 23 stejně jako na štítku na hřbetu a na předním přídeští, na f. 260v přírůstkové číslo 

KNM K 612/52.  

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy tento kodex neuvádí, P. Brodský: Katalog, č. 162, s. 188, 

Rukopisné fondy, č. 56, s. 125, M. Dragoun: Paběrky z rukopisů musejních, Miscellanea 

oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001-2002, s. 188-194. 

 

Přední i zadní předsádka jsou tvořeny částmi pergamenových dvojlistů breviáře 15. století. 

 

1r-131v: Nicolaus Biskupecz de Pilgram: Scriptum super quatuor evangelia in unum 

concordata 
Math. 26 Et factum est cum asumasset Ihesus sermones hos omnes dixit discipulis suis Scitis, quia post biduum 

pascha fiet [Mt XXVI,1-2] Mr 14 erat [Mr XIV,1] Lu 22 Appropinquabat autem dies festus azymorum, qui 

dicitur pascha [L XXII,1] Mr 14 pascha et azyma post biduum [Mr XIV,1] Mt 26 et filius hominis tradetur, ut 

crucifigatur [Mt XXVI,2]. Postquam a principio corporis evangelici actum est de ingressu salvatoris nostri Ihesu 

in hoc mundum per eius concepcionem et nativitatem, et post hoc de eius progressu per hunc mundum per eius 

legislacionem et sue doctrine per miracula sua confirmacionem ad hominis transgressoris informacionem, hic 

iam agitur de eius egressu de hoc mundo per eius passionem ... x ... siquid autem in hiis sentenciis fuerit 

conveniens et utile, sit in eo laus et gloria deo patri et filio eius piissimo et gratissimo domino Ihesu Christo et 

spiritui sancto ex quo omnia, in quo omnia et per quem et propter quem omnia qui vivit et regnat deus in secula 

seculorum amen. Et sic est finis. 



P. Spunar: Repertorium II, č. 100, s. 76-77 tento rukopis u třetí redakce díla neuvádí, je však možné, že jde o 

zmiňované desideratum z knihovny Kruliše-Randy uvedené u redakce první. F. Stegmüller, RB, č. 10902. Na f. 

131v datace 1472. 

 

133r-254v: Johannes Hus: Expositio super quartum librum Sententiarum Petri 

Lombardi 

133r-210v: Textus 

Samaritanus enim vulnerato appropiens. Iste liber est quartus Sentenciarum, in quo magister 

tractat de signis salutiferis vulnerato homini per peccatum medicinam salutis efficaciter 

conferentibus, scilicet de sacramentis, qui continet 50 distincciones, quarum prima continet, 

quod sacramentum est sacre rei signum ... x ... fruitur spiritualiter secure, perpetue et complete 

omnibus istis bonis, ad que nos dignetur graciosus sponsus perducere, qui concessit librum 

Sentenciarum magistro Petro divine memorie componere pro fructu ecclesie et mihi in 

leccione patrare auxilium, quomodo ad finem leccionis potui pervenire. Finis istius libri quarti 

Sentenciarum metri. 

211r-213r: Registrum  

A. Abstractum ultimate abstraccionis. ... Abusiones, que ponit beatus Ciprianus (škrtnuto). 

Actus matrimonialis quomodo sit meritorius. Dist. 26 o ... x ... Christi corporis manducacio 

est triplex. Dist. 8 c. 

214r-250v: Registrum 

Abstinencia non in vilibus cibi consistit, sed in animo eciam delicata si fuerint dist. 41 

Quisquis et c sequenti ... x ... Zizania eradicare aliud est quam excommunicacio 24 q. 3 

Notandum est Urbanus 

251r-254v: Praefatio 

Thema super quesciones quarti Sentenciarum quid stare debet autem ibi, ubi incipiuntur sic 

videlicet Samaritanus enim vulnerato appropians. Si quis vestrum indiget sapiencia postulet a 

deo. Iac. Io [Iac I,5]. Circa principium primi sentenciarum in introduccione huius tematis 

dixeram, quod quartus liber sentenciarum sacramentorum altum misterium continet, propter 

que ipse quartus liber est apoteca suavissima fidelibus redolens ... x ... et ista non sunt primum 

principium, go ista sunt alia a primo principio, ecce iste omnes sunt vere et consequencia bona 

go maior vera, quid erat probandum etc. 

F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma 

Pražského, Praha 1965, č. 5, s. 68-70. Edice: V. Flajšhans, M. Komínková (edd.): M. Io. Hus 

Super IV Sententiarum, Praha 1904 (tento rukopis nebyl použit). Srv. i A. Vidmanová: 

Základní vydání spisů M. Jana Husa in: Jan Hus na přelomu tisíciletí, Husitský Tábor – 

supplementum 1, 2001, edd. M. Drda, F. J. Holeček, Z. Vybíral, s. 267-277, k uvedené edici s. 

270. 

 

SX XIII F 24 
FX XVII. 
TX Tractatus de Sacramentis in genere 
1a Tractatus hunc commoditatis et ordinis causa x 288b in ejusmodi casu superiores nunquam 

continentur etc. 

Rkp.; pap.; ll. 288; XVII; 17,5 x 20,5 cm; kurs.; pt. Horní část některých listů poškozena 

vlhkem. Na titul. listě rukopisu Fr. Coelestini (přeškrtnuto) F. Bernardi m. pria. Na přídeští 

původní sign. III 10 I 19 : Ms. 900. Rukopis býval součástí Langrovy knihovny v Broumově. 

Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 5. února 1954. 

3479-54 

PX Konf. z Langrovy knih. v Broumově, 5. II. 1954 
 
SX XIII F 25 



FX 1730 
TX Liber V-tus decretalium 
PX Konf. z Langrovy knih. v Broumově, 5. II. 1954 
XIII F 25 

Gregorius IX., papas : Liber Vtus Decretalium Gregorii Ixni, Pontificis Maximi. 

3a Proemium. Ordine(m) p(ro)cess(u)s in foro eccl(esia)stico x 208a Die 30. Augusti Anno 

Quo superas Miles Benedictus 13 abivit In aulas.  

Rkp.; pap.; ff.210; 1730; 17,3 x 21 cm; kurs.; t. K obsahu Řehořových Dekretálií připojeny 

místy marginální poznámky. Datování rukopisu vysvítá z chronogramu, který obsahuje 

explicit. To odkazuje současně na úmrtní rok papeže Benedikta XIII. časově shodný s 

napsáním rukopisu (1730). Na přídeští sign. Langrovy knihovny v Broumově III 10 J 

10.Ms.896.  

Zapsáno do přírůstků knihovny Národního musea 7. května 1955. 

4843/55 

 
SX XIII F 26 
FX 1620 
TX Trubnerus, Venc. Udalr.: Conciones in dominicas et festa Anni MDCXX QUAS 

Ipsa patria mea Reichstadium [Zákupy] Excepit Ad maiorem die gloriam et animarum 

salutem. Si quae desiderantur iniuria bellorum et malitia ,ilitum perierunt. M. Venceslaus 

Udalricus Teubnerus St. Theol: Baccalaur: Form: Not. pub. pontif. Decanus loci manu 

propria. 

8a Dominica tertia Adventus Joan. Matt. II° x 269b in Saecula Saeculorum, Amen. Scriptum: 

24 9bris 1620. 

Rkp.; pap.; 1620; ff. 278-1; 20 x 16,5 cm; got. kurz.; renes. tlačená vazba s ornamentální 

výzdobou a mosaznými sponami. Na předním přídeští heraldické „Ex libris Antonij Miteiss“. 

Vložen list s duplikátním kázáním Dominica Secunda post SS. Trinit.“ Kázání jsou většinou 

datována. Jde o kázání katolická, což je v souhlase s tím, že Zákupy byly již před Bílou Horou 

pod katolickou vrchností. Na předním přídeští označení tužkou Sychrov 208. 

Z materiálu tzv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově. 
PX Konf. ze zámku v Sychrově, 3. III. 1960 
1744-60 

 
SX XIII F 27 
FX 1748 
TX Modus brevis refutandi sectarium. in quavis fidei Controversia 
PX Dar V. Ruska z Brna, 28. II. 1963 
1a In initio dysputationis interrogandum est sectariis x 599b Finivi privato labore 
7.Septembr.A.1748 adhuc tunc febribus laborans. 
Rkp.; pap.; 1748; ff.599; 22 x 17,5 cm; got. kurz.; pkž. Vyčernávající příručka 
k obhajobě katolického stanoviska v polemice s jinověrci.  
Dar V. Ruska z Brna, Šumavská 25, dne 28. února 1963. 
1751-63 
 
 
SX XIII F 28 
FX konec. 18. st. 
TX Andächtige Morgens-Gebeter 
PX Koupí od Jarmily Líbánské z Prahy 2, Podskalská 3, 9. VII, 1965 



1a Allerheiligste Dreyfaltigkeit. Ich anbette x 175b Mariä und Josephus im Frieden. 
Amen. 
Rkp.; pap.; konec 18. stol.; ff.177; 21,5 x 17 cm; frakt.; vazba kž. s tlačenou 
rostlinnou a ornamentální zlacenou výzdobou na hřbetě a deskách. Torzo bez 
počátku. Text vyzdoben perokresbami s náboženskými výjevy a pak vlepovanými 
obrazy světců, převážně rytinami Bohumíra Bernharda Goetze ( Goez ), naroz. na 
Velehradě 1708, zemř. 1774 v Augšburku. Rukopis asi českého původu, obsahuje 
modlitby k sv. Václavu, Vojtěchu a Janu nepomuckému. na f.176b - 177b německý a 
český zápis pražské rodiny Neumannovy z let 18333 - 1848.  
Koupí od Jarmily Líbánské z Prahy 2, Podskalská 3, dne 9. července 1965. 
6334/65 
 
SX XIII F 29 
FX 1854 
TX Rotter, Joannes Nep. Ign.: Sermones academici, quos diversis occasionibus datis 

durante studiorum anno 1854 habuit in alm caes. reg. Universitate Pragena Joannes Nep. 

Ignatius Rotter, Ss. theol. Doctor, O. S. B. abbas Břevnoveno-Braunensis, anno supradicto 

Rector Univ. Prag. magnificus. 

2a Praemonitio. Cum sermones academici in hoc tomulo x 193a felix ratem Carolo-

Ferdinandeam. Dixi. 

Rkp.; pap.; 1855; ff. 203; 21x13,5 cm; lat.; pkž. Ff. 200a-203b přehled promocí na Karlově 

univerzitě v škol. roce 1853/54. 

PX Z knihovny břevnov. kláštera. 2. listopadu 1972 
II-123/72 

 
SX XIII F 30 
FX 1864-1866 
TX Tagebuch 
PX ze staré zásoby 
Pap., 1864 – 1866 (datace průběžná), 138 ff (foliace nová), rozměry: 24 x 19,5 cm, vazba 

papírová (rukopis brožovaný), hřbet zpevněn plátnem – potrhaný. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: téměř denně hojné poznámky, i literárního charakteru jména básníků, apod. podtržena 

červenou tužkou – zřejmě později, chybí jakékoli určení vlastníka deníku – titulní list 

vytržen? 

Přír. č. II-2016/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII F 31 
FX 17. st. 
TX Snt. Ferdinando II habita Executio 
PX ze staré zásoby 
Sub Ferdinando IIdo habita Executio contra rebelles. Status Bohemiae. Anno 1621. 

Pap., XVII. stol., 14 ff (foliace nová), ff 10 – 14 prázdná. rozměry: 23,5 x 18 cm, bez vazby – 

pouze sešité dvoulisty. 

Česky 

Písmo: kurent 

Text mezi dvěma svislými čarami tužkou 



Bez výzdoby 

Obsah: Popis popravy na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621 

Přír. č. II-2004/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII F 32 
FX 13. st. 
TX Horal 
PX Koupě prof. ??? 
Perg., XIII. stol. (1228 – 1234)?, VII + 71 ff, rozměry: 23,5 x 17 cm, vazba prkénková, 

potažena hnědou kůží, dobová?, ornamentálně zdobená slepotiskem, uzavírání na 2 spony – 

kombinace kůže a kování. 

Okraje rukopisu byly zcela zničeny a již dříve restaurovány – neodborně podlepeny papírem, 

místy vyspravení provedeno průsvitnou lepenkou přes text. 

Latinsky. Gotická minuskula. Červené a modré iniciály, na fol. 1a, 19a, 35a bohatě zdobené a 

zlacené. Na fol. 34b přípisky, několikrát stručné marginální poznámky. 

Provenience rukopisu – z Flander 

Prvních VI ff kalendář. 

Incipit: fol. 1a: De natiuitate d(omi)ni... Puer natus est nobis et filius datus est nobis cuius 

imperium super humerum ei(us) et uocabitur nomen eius... 

Explicit: fol. 71a: Supplicamus et te tue ge(m)itricis prece tuor(um) regum rex miserere 

all(i)a(m). 

Vložen modrý papírový štítek (7,4 x 11,4 cm) s poznámkami prof. Ototzkého o obsahu a 

formě rukopisu. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 5 

Přír. č. II-1991/81 

 

XIII F 32 

 

Misál 

XIV med., Francie, perg., VII ff. + 72 pp. 23 x 16,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: 1 (přední předsádka) + III (f. VI) + 1 (f. VII) + 6. III (p. 72) + 1 (zadní předsádka). 

Některé složky byly vytvořeny uměle a nejsou tvořeny původními dvojlisty. Moderní 

paginace větší části rukopisu (pp. 1-71), snad rukou P. Ototzkého, foliace předcházejícího 

kalendáře tužkou patrně ještě mladší. Psáno v zrcadle 17-17,5 x 11 cm, 26 řádek na stránce (v 

kalendáři 35-36 řádek). Prázdná folia: f. VII (moderní list vložený patrně pro ochranu 

následující iniciály), p. 18, 72. Okraje listů silně poškozeny otrháním a působením vlhkosti, 

téměř všechny doplňovány nebo vyspravovány, pp. 71-72 doplněny z větší části. Vlhkostí 

narušeny v některých částech rukopisu zejména rubriky. 

Písmo: Ruka A: ff.  I-VI, pp. 1-71, ruka B: p. 60, obě gothica formata, nečetné, převážně 

marginální poznámky zběžnou bastardou 15. století (rozsáhlejší přípisek na p. 34 a 

marginálně na p. 57). Výzdoba: Ornamentální iniciály zdobené zlacením a výběhy s 

rostlinnými motivy: 1: P, 19: P, 35: T, rubrikace. Nepůvodní celokožená vazba v tmavohnědé 

teletinové kůži. Výzdoba obou desek slepotiskem: rolna, ohraničená linkami, pásy obdélníku 

přechází až do hran. Vytvořený obdélník je rozdělen diagonálně dvěma stejnými pásy, rolna 

obsahuje jemné rostlinné motivy. 2 přední spony čepelovité háčkové, chybí. Spony s háčkem 

ze zadní strany obaleny koženým řemínkem, slepotiskově zdobeným linkami, upevněny na 

zadní desku plíškem, z nichž je dochován jen jeden. Dřevěné desky shora pozvolna hraněné. 



Kniha šita na 4 jednoduché kožené vazy. Oblý hřbet. Ořízka nebarvena. Bez kapitálků. 

Přídeští vylepeno pergamenem. Přední předsádka podle shodné přípravy linkování (vpichy na 

okraji listu) patrně současná se zbytkem rukopisu, zadní snad mladší. Stav dochování: při 

převazbě ze začátku 20. století všechny narušené listy doplněny pergamínovým papírem. 

Na hřbetě papírový štítek se signaturou 5 (jde o signaturu knihovny P. Ototzkého) a fragment 

dalšího štítku, který obsahoval titul (?) – dochováno pouze písmeno o. Na předním přídeští 

exlibris P. Ototzkého, v rukopise vložen papírový lístek s francouzským popisem označený 

číslem 5 (popis opět z knihovny P. Ototzkého). 

Na předním přídeští exlibris Knihovny Národního muzea s předtištěným textem Rukopisy a 

rukou doplněnou signaturou, signatura KNM i na přední předsádce verso. Na zadní předsádce 

recto přírůstkové číslo KNM II-1991/81. Do KNM byl rukopis získán koupí od prof. P. 

Ototzkého. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 163, s. 188, Rukopisné fondy kodex neuvádějí. 

 

Ir-VIv, 1-71: Missale 

Ir-VIv: Kalendarium 

Kalendář obsahuje zlaté číslo, písmena nedělní, římské datování a svátky světců (v této části 

uváděny i některé komputistické údaje, znamení zvěrokruhu a nešťastné dny), v záhlaví 

uváděn počet dní v kalendářním a lunárním měsíci a nešťastné dny. Červeně zapsány z méně 

častých svátky sv. Vincencia (22. 1), sv. Eligia (25. 6. a 1. 12.), sv. Diviše s druhy (9. 10.) a sv. 

Nicasia s druhy (14. 12.). Čeští světci nejsou uvedeni. 

1-17, 21-32: Proprium de tempore et de sanctis 

Tato část dochována fragmentárně, některé listy přeházeny. Text nenavazuje mezi s. 2-3, 6-7, 

8-9, 22-23, 24-25 (zde jsou chybně vloženy s. 23-24, které náleží za s. 2), Dochované rubriky 

jednotlivých svátků: 1: De Nativitate domini, 4: Walburge virginis, 6: De Assumptione 

sancte Marie, 7: De sancta Trinitate, 9: In Nativitate beate virginis Marie, 11: De sancto 

Michaele, 14: De omnibus sanctis, 16: De Conceptione beate virginis, 22: In Purificacione 

sancte Marie, 27: In Annunciatione sancte Marie, 29: In die pasche, 31: In die Pentecostes. 

19-20, 33-34: Praefationes 

Per omnia secula seculorum, amen … Vere dignum et iustum est equum et salutare nos tibi 

semper et ubique gracias agere domine sancte pater omnipotens eterne deus per Christum 

dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudant angeli … (34) In die. Communicantes 

et diem sacratissimam pentecosten celebrantes. Hanc igitur. 

Preface nejprve k několika pevným a pohyblivým svátkům, dále de apostolis, de sancta Cruce 

a de sancta Maria, od s. 33  modlitby Communicantes a Hanc igitur. Na s. 34 mladší přípisek 

Gloria in excelsis deo (text poněkud rozsáhlejší) uvedený rubrikou De beata Maria. 

35-41: Canon missae 

42-48: Commune sanctorum 

List se stranami 47-48 otočen, jejich správné pořadí je opačné.  

47, 49-60: Missae votivae 

Nejrozsáhlejší část tvoří od s. 53 mše za zemřelé. Na s. 60 o málo mladší doplňky De sancto 

Iacobo a De femina (defuncta). 

61-71: Sequentiae 

Sekvence k pohyblivým i pevným svátkům, od s. 69 ke commune sanctorum a další mariánské. 

K některým svátkům sekvence i v textu propria. 

 

 
SX XIII F 33 
FX 1876 



TX J. A. Helfert: Österreichische Münken 
PX Dar - A. Otčenášek – 1963 
Österreichische Münzen und Geldzeichen von den Jahren 1848 und 1849 von Josepf 

Alexander Fr(ei)h(err) von Helfert. Wien 1876. Druck der Kaiserlich-Königlichen Hof- und 

Staatsdruckerei. Im Selbstverlage des Verfassers. 

Pap., 1876 (datace na titulním listě), 23 x 14,5 cm, 121 pp, vazba poloplátěná, na hřbetě 

zlacený titul, mramorovaná ořízka. 

Německy 

Písmo: latinka 

Bez výzdoby 

Tisk 

Obsah: Helfertův spis o rakouských mincích 

Přír. č. II-3827/82 

Dar – A. Otčenášek, Palackého 30, Praha 10 v roce 1963 

 
SX XIII F 34 
FX 1825 
TX Krönung Ihrer Majestät Kaiserinn 
PX Langrova knihovna 
Krönung. Wail: Ihrer Majestät Kaiserinn Maria-Luise dritten Gemahlin Seiner Majestät des 

Kaisers von Oestreich Franz I. zur Königin von Ungarn im Jahre 1808. 

Pap., 1825, 34 ff (foliace nová), rozměry: 24 x 19 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírové 

obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 105, modrou tužkou Ms. 108, 

tatáž signatura na fol. 1a, tamtéž perem No. 774. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: popis korunovace Marie-Luisy, třetí manželky císaře Františka I. na uherskou 

královnu roku 1808. 

Přír. č. II-4580/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
X 3368 
SX XIII G 1 
FX 1818. str. 157, 12 x 16 cm, váz. 
TX Jos. Palme. Christliche Glaubenslehre für die Schuljugend 2ter Klasse. 
PX Autor jmenuje se katechetou dívčí školy v Kamnitz. 
SX – XIII G 1 

TX – Christliche Religionslehre. Für die Schuljugend 2ter Klasse. Erster Theil. Glaubenslehre. Von Palme Joseph 

Katecheten a.d. Mädchenschule zu Kamnitz. 

Kamnitz 1818, pp. (VII) 154 (3) 

 
X 3369 
SX XIII G 2 
FX XVIII. str. 277, 13 x 17 cm, vazba současná. 
TX Ph. C. Mathias Conrad. Disertatio canonico-theologico-critica ad Gregorii noni ... 
tertii decretalium titulum primum de vita et honestate clericorum. 
PX Na str. 277 pochvalná approbatio censoris Fr. Jos. de Händl z 1. VI. 1750 
Augustae Vindelicorum. Pisatel je Pražan. 
 



X 3370 
SX XIII G 3 
FX 1582. ll. 103, 96. 13 x 17 cm, zabaleno v perg. 
TX Lucas Pollio. Septem conciones de vita aeterna filiorum dei. 
PX Předmluva s věnováním proslulému humanistovi Nic. Redingero, in Strifa, 
Schebitz et Zedlitz praefecto et summo consiliario huius civitatis Wratislaviae, 
dopsána na vratislavské faře sv. Maří Magdaleny 11. XII. 1582. Spis je zde dvakráte, 
po prvé v opravovaném konceptě. 
SX – XIII G 3 

TX – Pollionis Lucae Septem conciones de aeterna vita. 

XVI. st. 

 
X 3371 
SX XIII G 4 
FX 1559. ll. 151. 12 x 17 cm, váz. 
TX Nedělní postila. 
VX Dominica prima in adventu domini. Iniciatur hodie adventus domini x hic salvus 
erit etc. Finita materia de tempore super evangelia f. VI. id die Tyburcii et Valeriani 
Martyrum a. salutis nostrae 1559. 
PX Vazbou perg. list výkladu kanonistického z XIV. stol. 
 
X 3372 
SX XIII G 5 
FX XIX. ll. 40. 12 x 17 cm, váz. 
TX List mladoboleslavského faráře Ant. Durdíka Israelitům, aby přestoupili, majíce 
nyní svobodu (r. 1848?), na křesťanství. 
PX Z Durdíkových. 
 
X 3373 
SX XIII G 6 
FX XVII. str. 118, 13 x 16 cm, váz. 
TX Selecta Miscellanea canonico-regularia, - professoribus regulae s. p. Francisci 
Seraphici scitu digna, imo necessaria, compilata ex diversis authoribus ordinis 
eiusdem ordine alphabetico. 
PX Dar faráře Jos. Kouble z Loukova 12. III. 1838. 
SX – XIII G 6 

TX – Selecta miscellanea canonico – regularia. 

PX – a Profe∫soribus Regulae S.P. fr[a]m. Seraph. 

 
X 3374 
SX XIII G 7 
FX XVI. ll. 37, 13 x 17 cm, v pergamenu. 
TX I. 1-19. M. Joannes Ramy Pfreimbdensis. Ein Lobsermon von dem leben unnd 
Thatten des heiligen apostels Jacobi des merrn. S lat. věnováním Victorovi Augustovi 
Fuggerovi. 
TX II. 21-37. Latinský překlad spisu z péra mistrova žáka, věnovaný otci Janu 
Jakobovi Fuggerovi v Ingolstadtě 20. srp. 1561. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského z Přestavlk. Stejně č. 3376. 
SX – XIII G 7 

TX – Lobsermon von dem Leben und Haten des h. Apostels Jacobi des mehrern 

sec. XVI. st. 



PX – Item Fuggari Oratio de vita  rebus gestis D. Jacobi Maioris. 1561. 

 
X 3375 
SX XIII G 8 
FX perg. XIV. ll. 14, 12 x 16 cm, s ornamenty. V obálce. 
TX Zlomek latinského brevíře. 
Brodský, s. 189 
 
X 3376 
SX XIII G 9 
FX XVII. ll. 99, 13 x 17 cm, váz. 
TX Quaestiones theologicae in 2m II.dae partis (summae theologicae Thomae de 
Aquino). 
VX Sfortia Pallavicinus S. J. theologus x ad ultimum finem. Finis in quarto anno 
theologiae. A. M. D. G. 
Quaestiones ex universa theologia. 
 
X 3377 
SX XIII G 10 
FX XVII. str. 751, 13 x 17 cm, st. vazba se sponami. 
TX (Dionysius von Lutzenburg. Leben Antichristi oder ausführliche,) gründliche 
historysche Beschreybung von den Zuekünftigen Dingen der Weldt, sonderlich aber 
vom gottlosen Leben undt graussamer Verfolgung Antichristi. 
PX Vydáno 1682. O díle H. Preuss, Die Vorstellungen von Antichrist im späteren 
Mittelalter atd. 1906, 253 a d. 282. Na str. 750-1 potrhaný konec závěru jakési 
knížky, podepsaný Abgeschrieben von D. F. und Fichel Janďourek. Koupeno 24. V. 
1893. 
 
X 3378 
SX XIII G 11 
FX XVII. str. 194, 13 x 18 cm, vazba stará. 
TX Constitutiones fratrum canonicorum regularium s. Mariae Demetri de Urbe sub 
regula s. Augustini de poenitentia beatorum martyrum. 
PX Přepis předlohy, kterou generál řádu Albinus Zachowsky poslal ke schválení do 
Říma po knězi Adamovi z Krakova a Akolytovi Demetriovi 25. IV. 1612. 
SX – XIII G 11 

TX – Mariae Demetri Fratres. 

PX – Vide: Constitutiones. 

 
X 3379 
SX XIII G 12 
FX 1684. ll. 8. 12 x 17 cm, vazba nová. 
TX Concio valedictoria societati Jesu ab eximio patre Todtfelder S. J. religioso, s. 
theologiae per annos plures doctore et professore, habita in auditorio academico in 
concessu omnium locumtenentium magnaeque nobilitatis virorum, praelatorum, 
canonicorum aliorumque diversorum religiosorum ... a. 1684. 
PX Kazatel byl přinucen po 26leté činnosti v řádu přestoupiti ke kartuziánům. 
 
X 3380 
SX XIII G 13 



FX 1574/88. XVI. ll. 255. 12 x 17 cm, st. vazba z 1590. 
TX Sborník mystických spisů Valentina Weigela. 
VX 4-83. Ein Buch vom seligen Leben. Das erste Capitel. Das die drey teil des 
menschen concordiren ... mit der dreyfachen Welt x es in ihme selber anfehet zu 
schmecken. Finis. 
VX 85-118. Einfeltige Ubung zur bereytung des innern menschen, das die schrift 
recht verstanden unnd der heilige glaube von Gotte selber gelernet werde. 
Geschrieben im 1574 Jahre. Vorrede an den Leser. Günstiger Leser, Du sollt gewis 
darfür halten x so bistu kein münch, sondern ein Christe. 
VX 121-150. Vom alten und newen Jerusalem. Das ist, das alle gleubigen beydes im 
alten unnd newen Testament mit ihren fussen stehen mussen in den thoren 
Jerusalem, das ist in der stadt gottes wandeln und nicht darneben. Anno 1583 die 
XVI. Nov. script(um). 
VX 151-157. Vom alten und newen menschen. x Finitum den 2. Januarii des 84. 
Julianischen, aber 83. Gregorianischen hora III. post meridiem. 
VX 158-78. Warumb gott nottwendig nur in eynem wone, das ist in ihm und warumb 
Creatur notwendig in Zweyen wone das ist in ihr selber und in gotte. Gott ist die 
eynigkeit x er hatt doch keynen ergern feind als sich selbst. Finitum den 20. Nov. des 
1577 Jahres. 
VX 178'-181. Fiat lux. Sol das licht ausserhalben der Creatur sein, also x und von 
allen seligen. 
VX 182-193'. Clavis compendiosa ad omne genus scientiarum. Schlüssel zur 
irdischen und himlischen Weisheit. Geschrieben für die anfahenden 
phylosophirenden Christen in 1580 Jahre. 
VX 195-254. Ettliche Sermones von der Legende des h. Christophori gepredigett von 
Valent. W(eigel) anno 87 et 88. 
PX O jednotlivých spisech, z nichž některé tu zachovány v zápise starším, než bylo 
známo dosud a byly proto pokládány za nepravé, jakož i o jejich vydáních A. Israel, 
M. V. Weigels Leben und Schriften 1888. Na přídeští obsah kodexu, na desce MCD 
1590. Z Březnických. 
PX Winfried zeller: Die Schriften Valentin Weigels. Eine literarheitische untersuchung 
(=Historische Studien, Heft 370), berlin 1940. 
 
X 3381 
SX XIII G 14 
FX 1798-1800, str. 316, 543, 178 + 56 + 59, 12 x 18 cm, 3 svazky, na hřbetě s 
nápisem. 
TX Jus canonicum. 
PX I. De ecclesia christiana eiusque regendae forma. 
PX II. De hierarchiae ecclesiasticae diversis gradibus. 
PX III. De nexu inter ecclesiam et rem publicam. 
PX IV. De legum ecclesiaticarum speciebus earumque vi et potestate. 
PX V. De canonum et decretalium collectionibus. 
PX Psáno r. 1798-1800 Joh. F. Springerem. Ve II, 543 inkoustová silhoueta. R. 1813 
majetkem J. Swobody. Dar Jer. Solaře 17. XI. 1864. 
 
X 3382 
SX XIII G 15 
FX ok. 1800. str. 285, 12 x 17 cm. 
TX Compendium prolegomenorum theologiae dogmaticae. 



PX Na předsázce název s datem 1813 a podpisem majetníka Jos. Swobody. Psal týž 
J. F. Springer. 
 
X 3383 
SX XIII G 16 
FX ok. 1800, str. 383, 12 x 17 cm. 
TX Compendium institutionum theologiae dogmaticae. 
PX Písař i majetník r. 1813 týž. 
 
X 3384 
SX XIII G 17 
FX 1740. ll. 169. 13 x 17 cm, vazba pův. 
TX Heliotropium divini amoris oder eine liebsvolle Sonnewendt ... von einem 
liebsvollen hertzen einer andächtigen Seele zur täglicher andacht und gedächtnuss 
verehret. Im Jahr Christi 1740. 
PX Dar stud. E. Soboty 30. III. 1872 
 
X 3385 
SX XIII G 18 
FX 1768. ll. 46. 13 x 18 cm, s lidovými ornamenty. 
TX Kern aller Gebetter. 
PX Daroval 1870 stavitel Ant. Novotný ze Železné na Žatecku. 
 
X 3386 
SX XIII G 19 
FX 1818. str. 128. 13 x 17 cm, vazba pův. 
TX B. Bolzano. Uiber Standerswahl für Akademiker. 
PX Přepis hiršberského faráře Jos. M. Keusche, dokončený 10. XII. 1818. 
 
X 3387 
SX XIII G 20 
FX 1777. str. 114, 12 x 18 cm, vazba pův. 
TX Theresianischer Lustgarten .. von einem Theresianischen Liebhaber, neu 
angeleget und gepfanzet im Jahre 1777. J. C. 
PX Na desce T. K. 1777, nejspíše Theresia Karmann, jejíž úmrtí 13. květ. 1818 
poznamenáno napřed. 
SX – XIII G 20 

TX – Theresianischer Lust-Garten welcher mit den schönsten und wohlriechendsten Blumen 

gezieret ist und allen ihres Heijls der Seelen begierigen Christen zu sonderbaren Nutzen von 

einem Theresianischen Liebhaker neuangeleget und gepflanzet worden Im Jahre 1777. 

pp. 112+2 

 
X 3388 
SX XIII G 21 
FX XVII. str. 272. 13 x 18 cm, vazba současná. 
TX 177 Fragen, genommen aus der römischen Kirchen, mit welchen die Päpstler ihre 
Lehr besteth(ig)en (?) wollen, sammt ihren, aus Gottes Wort, gründlicher Antworten 
in 41 Capitel. 
PX Z Březnických. 
SX – XIII G 21 

TX – Päpstler. 



PX – Vide: 177 Fragen. 

 
X 3389 
SX XIII G 22 
FX 1688. ll. 10, 12 x 18 cm, seš. 
TX Sam. Jos. Czaizl, Boemus Chrudimensis. Christus gloriose de morte triumphans 
sub schemate phoenicis expositus. 
PX Věnováno nejvyššímu purkrabímu Adolfovi Vratislavovi ze Šternberka. 
 
X 3390 
SX XIII G 23 
FX 1638-41, ll. 243, 13 x 17 cm, vazba moderní. 
TX Letní postila nedělní, německá. 
PX Kázána ve Fridlantě 1638-41 (l. 153, 40, 62, 83, 86). Vzadu přivázány čtyři 
dopisy. 
 
X 3391 
SX XIII G 24 
FX 1821. str. 107, 12 x 18 cm, váz. 
TX B. Bolzano. Umschreibung des Gebetes des Herrn, englischen Grusses, 
apostolischen Glaubensbekennntnisses und der drei göttlichen Tugenden. 
PX Pro tisk upravovaný přepis z 4. X. 1821. Vložena předmluva, daná v Praze im 
Ostermonate 1820. 
 
X 3392 
SX XIII G 25 
FX perg. XIV. ll. 174, 12 x 18 cm, st. vazba opravená. 
TX Summa Reimundi (de Pennaforti). 
VX Incipit. - Quoniam, ut ait Jeronimus x non invidenti animo, sed benigno corrigat et 
emendet. 
PX Zpředu obsah, na desce st. sign. IX. Z Pálffyových. 
 
X 3393 
SX XIII G 26 
FX perg. XIII stol. XIV. ll. 159, 12 x 18 cm, s inic. st. vazba. 
TX Latinský breviář Václava z Rovného. 
PX Předsázkou list kalendáře. Na přídeští rukou Václ. z Rovného ok. 1500: author 
constructe domus en me legat amicis, grates nunc habeo, Vencesilae, pias. A z r. 
1809: vidit Steph. Lichtblau Altovad. 
Brodský, s. 190 
Psaltérium. Rkps. pergamenový, XIV století, v 167 listech. Incipit: Beatus vir…, 
Explicit: Iberu pauentes. 
 
X 3394 
SX XIII G 27 
FX XIX. str. 70, 13 x 17 cm, seš. 
TX Gregorii XV. constitutionum pauperum matris dei scholarum piarum collectio. 
 
X 3395 
SX XIII G 28 (4 H 29, 949) 



FX perg. XIV. ll. 268, 13 x 18 cm, st. vazba. 
TX Kanonistické a theologické příručky. 
VX 1-28. Kanonistický výklad. Hoc opusculum in tres particulas dividitur. In prima 
agitur de decimis ... in secunda de sacramentis ecclesie ... in tercia de symonia ... et 
aliis titulis impositis x extra, III. de sentencia excommunicacionis »cum illorum«. 
Conradus de Huxaria (Höxter): Summa confessorum sue.: Decime, ut ait decretum, 
sund tributa egentium animarum De omnibus autem... 
VX 29-29'. Conflictus virtutum et viciorum. Vos, qui sub Christo mundo certatis in isto 
x in se quisque probet, cui nam victoria constet. 
VX 30-61. (Adamus.) Sumula. De summa Reymundi (de Pennaforti) produnt ista. 
Non ex subtili, sed vili scribimus ista x qui cum patre deo vivit, concluditur ista. 
VX 62-222'. (Mauricii Angli distinctiones.) Cap. primum. Sunt hic collecta libro 
vulgaria multa ex alphabeto distincte scripta ... De abstinencia. Duplex est 
abstinencia x ad que nos perducere dignetur. Amen. Srov. Truhlář II., 1695. 
VX 222'-29'. Rejstříky a drobné poznámky. 
VX 231-37. Příručka pro zpovědníky. Tractaturi de peccato indigne confitentis x non 
prohibent, cum possint prohibere. 
VX 237-47. Burchardus de Monte Sion. Descripcio terre sancte. Dilectissimo fratri 
Burchardo, lectori fratrum ord. pred. in Magdeburk fr. Burchardus de Monte Syon x 
Cayphas sub Cesariensi episcopo. 
VX 248-63. Spis o svátostech. Cum multa sint sacramenta nove legis x ymolatur 
hostia et sanguis J. Christi. Ista sufficiant de sacramentis. Srov. Truhlář II., 1836. 
VX 263-68'. Krátký výklad desatera a mše. Per decem precepta x ex hiis omnibus 
Gregorius papa missam ordinavit, ut hodie per universam terram cantatur. Deo 
gracias, semper dicamus, amen. 
PX Schulte 12. Vzadu vevázán český věnný list jakéhosi Smila jeho paní Regině z 
XV. stol. Z Březnických. 
 
X 3396 
SX XIII G 29 (4 H 32) 
FX perg. XIII/XIV. ll. 123. 12 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Sborník bohoslovecko-lékařský. 
VX 1-45. Sváteční postila. Sermo in purificacione s. Marie Virginis. Misericordia et 
veritas obviaverunt sibi ... Quatuor persone occurrunt x (item in dedicacione) ut 
glorificetur in nobis ipse et pater ... 
VX 45'-76'. Dodatky několikerou rukou. 
VX 77'-106. Liber dietarum pantichrium Constantini. Začátek chybí x lapidem in 
renibus creant. 
VX 106-23. Pokračování díla. Quoniam iam disputacionem simplicis medicine 
universaliter x konec chybí. 
PX Na l. 77, 118, 121-2 vložky a doplňky lat. a něm. z XV. stol., na předsázce souč. 
hexametry o národních povahách: Svevia promissa percepto munere frangit x hic 
versus ad Slavos, Bohemos, Polonos, Ungaros atque Danos pertinet. Pak z XVII. 
stol.: Monasterii Zarensis S. O. list. Z odkazu Dobrovského. 
 
X 3397 
SX XIII G 30 (4 H 33) 
FX perg. XIII/XIV. ll. 115. 12 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Latinská postila. 
VX Ego sum pastor ... In hoc evangelio nota: veri pastoris expressio x konec chybí. 



PX Ruka několikerá. Na přídeští souč. zlomky theol., na l. 3 souč.: liber s. Marie in 
Sar, na l. 1 z XVII. stol.: Monasterii Zarensis S. O. Cist. Původu téhož. 
Sermone de tempore 
 
X 3398 
SX XIII G 31 
FX perg. XIV. ll. 168. 12 x 17 cm, s inic., vazba mladší. 
TX Postily. 
VX 1-100. Nedělní postila na evangelia i epištoly celého roku. Dominica prima in 
adventu domini. Cum appropinquasset Jesus Jerosolimam etc. Hodie incipit unum 
tempus novum x hoc miraculum fecerat. Et hic est finis evangelii et sic eciam 
terminus predicacionis nostre. Rogemus dominum, ut nos etc. 
VX 100'-168. Postila postní. Incipit Jeiunium. Convertimini ad me in toto corde vestro 
... Tempus belli et tempus pacis x konec utžen, poslední kázání v oktávě velkonoční. 
PX Předsázkou kus misálu a český list o změnách ritu církevního i jejich důvodech: 
Najprv to račte věděti, že v písmě svatém ... jsú některé pravdy ... kteréžto nemohú 
před súdným dnem měněny býti - bez konce však. Na l. 1: liber monasterii B. V. in 
Plass (?) 1699. Catalogo inscriptus sub S 16. 
Literatura: Th. Kaeppeli O.P.: Scriptores ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Vol. III. (I - 
S), Romae 1980, 227. Podle tohoto díla rukopis obsahuje latinská kázání Petra 
Galdini (Gandini), předlohou jednoho z nich je podle dr. Johannese Reinharta z 
Vídně pravděpodobně text Oxfordského sborníku Cod.canon.lit.414, f. 58v - 59v. 
Brodský, s. 191 
 
X 3399 
SX XIII G 32 
FX poč. XIX. str. 203. 10 x 17 cm, vaz. skvostná. 
TX Tägliches Morgengebett nebst einer ... Weyss der heiligen Mess andächtig 
beyzuwohnen. 
PX Na předsázce rytinka posledního soudu, na desce monogram s korunkou. 
 
X 3400 
SX XIII G 33 
FX XVII. ll. 65. 12 x 17 cm, vazba moderní. 
TX Jacob Böhme. Dva spisy mystické. 
VX 1-38'. Ein Büchlein von wahrer Busse. 1622. 
VX 40-65. De signatura: von der Geburt und de zeichnunge aller Wesen. 
 
X 3401 
SX XIII G 34 
FX XIX. str. 130. 12 x 18 cm, vazba stará. 
TX [Eckartshausen] Gott ist die reinste Liebe, mein Gebet und meine Betrachtung. 
 
X 3402 
SX XIII G 35 
FX ok. 1760. ll. 64. 13 x 17 cm, vazba moderní. 
TX Modlitební kniha jesuitského novice. 
PX Na l. 58-64' jména a nationalia jeho spolunoviců. 
 
X 3403 



SX XIII G 36 
FX XVIII/XIX. str. 184. 12 x 17 cm, st. vazba. 
TX L´office de s. Jean de Nepomuk. Pratique de la neuvaine de s. François Xavier. 
SX – XIII G 36 

TX – L’ office de saint Jean de Nepomuc. 

XVIII. st. 

 
X 3404 
SX XIII G 37 
FX 1780. ll. 8. 10 x 17 cm, sešit. 
TX Friedrich Freih. von den Trenk. Trauerrede bey dem Grabe unserer grossen 
Monarchina Maria Theresia. 
PX Přepis vídeňského tisku z 1780. Ze Stentzschových. 
SX – XIII G 37 

TX – Freiherr von, Frenk Friedrich: Trauerrede bey dem Grabe miserer grossen Monarchinn 

Maria Theresia. Von Freiherr, Frenk Friedrich k.k. Major. 

Wien 1780, ff. 8 

 
X 3405 
SX XIII G 38 
FX XVIII/XIX. str. 164. 11 x 18 cm, váz. 
TX Německé modlitby. 
PX Na str. 48 Baltzerova rytina sv. Magdaleny. Titul utžen. 
 
X 3406 
SX XIII G 39 
FX Poč. XIX. stol. str. 150. 12 x 17 cm, vazba zdobená. 
TX Sammlung einiger Gebette von Mathäus Reiter. 
 
X 3407 
SX XIII G 40 
FX 1803. str. 170. 12 x 18 cm. 
TX J. L. K. Theatrum gloriae et honoris oder Schaubühn der Glory und Ehre ... in 
Joanne Sarcandro ... 1720. 
PX Přepis filosofa olomouckého Flor. Turka z 1803. Zíbrt IV, 6037 luští iniciály na K. 
v Kyrbes. 
Olomutii 1803 desc. Florianus. pg. (II) 165 (5) Se 14 obrázky. 
 
X 3408 
SX XIII G 41 
FX poč. XIX. stol. str. 247, 422, 243. 12 x 17 cm, 3 vázané svazky. 
TX Franz Fritsch. Christliche Moral. Přednášky. 
SX – XIII G 41 

TX – Christliche Moral vorgetragen vom Prof. Franz Fritsch. Bd. I-III. 

PX – Ms. něm. 

 
X 3409 
SX XIII G 42 
FX XVIII.2 ll. 69. 11 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Andächtiges Gebett-Buch. 



PX Na l. 1-4 rodinné zápisky rodičů a sourozenců bratří J. Sv. a K. Boř. Preslů z let 
1779-1854. Dar Emy Grünerové ve Vršovicích 20. VIII. 1910. 
 
SX XIII G 43 
FX 1828 
TX Erhebungen des Geistes zu Gott 
PX Z Langrovy knih. v Broumově, 27. X. 1955 
XIII G 43 

Erhebungen des Geistes zu Gott!Zum Gebrauche Für wahre Christen beym Gottesdienste und 

in den Stunden der heiligen Erinnenrungen an Gott! und seine lieben Auserwählten. 

Gesammelt Aus dem Römischen Messbuche und aus dem Geheiligten Gottesdienste von 

Telk. 

ff.111;1828; za textem následuje Register a zpráva o vzniku rukopisu Dieses Buch sammelte 

und schriebe der K.K.Patental Invalid Nahmens Joseph Telk Im Königreiche Böhejm, 

wohnhaft zu Merzdorf Anno 1828 den 1-ten September. 

1 Betrachtung. Am Morgen, über zeitliches Leben x 203 deinem Seegen Gott Vater 
Sohn und Geist. 
Rkp.; pap.; ff.111; 1828; 11,7 x 19,5 cm; kurs.; kž. Původní stránkování od 1 do 209. 
Modlitby zdobeny lidovými malovánkami s motivy hlavně rostlinnými, mezi str.20-21 
namalován celostránkový obrázek oltáře s Eucharistií. Titulky psány rumělkou. Za 
textem následuje Register a zpráva o vzniku rukopisu Dieses Buch sammelte und 
schriebe der K.K.Patental Invalid Nahmens Joseph Telk im Königreiche Böheim, 
wohnhaft zu Merzdorf Anno 1828 den 1.ten September. Vložen list Dr. Langra o 
získání rukopisu do knihovny v Broumově 15. ledna 1903. Sign Langrovy knihovn III 
11 H 5.Ms.910. Původní kožená vazba s jednoduchou zlacenou empirovou 
výzdobou.  
Zapsáno do přírůstků knihovny Národního musea 27. října 1955. 
7533/55 
 
SX XIII G 44 
FX 1468 
TX Breviarium 
PX Darem O. Kruliše-Randy, 12. V. 1952 
XIII G 44 

Breviarium. 

 I. 1a-12b Calendarium.  

 II. 14a-443a Breviarium. 

 III. 444a-467a Pokračování Breviaria 

1468; ff.467; na f.467b přípisek Ave facies dei., rukopis patrně chebského původu. 

 

Breviarium. 

I. 1a – 12b Calendarium. 

F.13 prázdné. 

II. 14a – 443a Breviarium. 14a In sabbato sancto pasche ad vesperas x 443a Et sic est 

finis per me Johannem Seippel altaristam in praetorio egrensi et commensali isto 

tempore cum fratribus praedicatoribus et mensis septembris desima septima die 

anno domini 1468 etc. orate pro me. 

III. 444a – 467a Pokračování Breviaria 444a Deus qui populo tuo eterne salutis x 467ª 

perpetuis temporibus duratura. Tu autem... 



Rkp.; pap.; 1468; ff.467; 16,5 x 11,5 cm; frakt.; pův. kž. se zbytky spon. Na hřbetě bíle 

natřeném “Breviarium C V G”, zřejmě původní signatura. Na f.467b přípisek Ave facies dei. 

Jak v explicitu na f.443a uvedený přípisek svědčí, chebského původu. Avšak v officiích má z 

českých světců jen sv. Václava. Býval v knihovně průmyslníka dr. Kruliše – Randy se 

signaturou 8 G 4. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 12. 

května 1952. 

4124-52 

 

XIII G 44 
 

1468, Čechy, Cheb, pap., 467 ff. 16,5 x 11,5 cm, vazba soudobá.  

určit Kreuz 

Filigrány (pokud je lze pro rozřezání jednotlivých listů papíru určit): v první a dvou 

posledních složkách Piccard: Turm, snad varianta II/362-367 (1460-66), dále podle 

postupného výskytu Piccard: Ochsenkopf XIII/521 (1463-69), Piccard: Ochsenkopf XI/507 

(1466-70), Piccard: Ochsenkopf snad varianta XII/860 (1469-74), Piccard: Ochsenkopf, snad 

některá z variant XII/857-859 (1457-70), Briquet, varianta 5552 (1475-82), Briquet, velmi 

vzdálená varianta 5533 (1467-71) a snad i varianta 5534 (1483-85). Skladba: 36. VI (f. 432) + 

(VI-1, f. 443) + 2. VI (f. 467). Jedno folio chybí za f. 443. Reklamanty na konci složek. 

Foliace moderní. Psáno v zrcadle 10 x 7 cm, na f. 14-252 22 (linkovaných) řádek, na f. 253-

467 20-21 řádek na stránce. Prázdná folia: 13, 443v. 

Písmo: A Jan Seippel, bastarda semicursiva f. 1-12, 253-467, B bastarda f. 14-252. Rubrikace. 

Vazba soudobá, dřevěné desky potažené kůží. Na přední i zadní desce byly původně rohové i 

středové pukly, z nich žádná není dochována. Dochována kování obou spon, řemínky chybějí. 

Na zabíleném hřbetě titul Breviarium a signatura chebského dominikánského kláštera (?) C V 

6. Na předním přídeští stručný německý obsah rukopisu rukou 19. století spolu s údajem Mss. 

Joa. Seippel Egrensis 1468, signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 G 4 a další signatury (?) 

494 a I/II KčLZ. Na f. 1v signatura KNM XIII G 44, na f. 467v přírůstkové číslo 4124/52. Do 

KNM získáno darem O. Kruliše-Randy 12. 5. 1952. 

První část tohoto breviáře uložena v KNM pod signaturou XIV F 51. Postup vzniku obou 

kodexů byl patrně následující: současně vznikaly rukopis XIV F 51 a f. 14-252 rukopisu XIII 

G 44 psané souběžně dvěma různými písaři. Poté, co Jan Seippel dokončil rukopis XIV F 51, 

navázal u svátku Proměnění Páně na původního písaře rukopisu XIII G 44. Když došel na 

konec, zjistil, že scházejí oficia k několika svátkům sanktorálu na počátku dubna, která dopsal 

spolu s oběma kalendáři (tyto části mají shodný filigrán). Protože se však doplněná oficia 

nedala jako souvislá složka umístit na své místo v chronologickém pořádku, byla zařazena na 

konec rukopisu XIII G 44 a oba kodexy byly poté svázány. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 19-30, Rukopisné fondy, s. 125, 

č. 57. 

 

Secunda pars breviarii Ordinis Praedicatorum 
1r-12v: Kalendarium 

V záhlaví pouze názvy měsíců, v kalendáři jen písmena nedělní a církevní svátky, obvykle 

s jejich klasifikací. V kalendáři jsou zapsáni všichni hlavní dominikánští světci (Dominik, 

Tomáš Akvinský, Petr z Verony, všichni i s translací), počet zápisů červeným inkoustem je 

však poněkud nižší, než je v této době obvyklé. Většinou červeně jsou uvedeni i regionální 

světci (Erhard, Oldřich, Rupert, Virgilius). Z českých světců červeně Václav (28. 9.), černě 



jeho translace (4. 3.), Zikmund (30. 4.) a Prokop (11. 7.). Literatura: M. Dragoun: Česká 

středověká kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, Praha 2000, s. 163-188. 

14r-149v: Proprium de tempore 

Začíná koncem breviářového čtení k sobotě velikonoční, první úplné čtení (od f. 14r) je 

věnováno neděli velikonoční. Na f. 141v a dále de dedicatione ecclesiae. 

149v-151v: Commune sanctorum 

151v-443r: Proprium de sanctis 

Začíná sv. Tyburciem a Valeriánem. Na f. 335v-343r oficium ke svátku sv. Václava, na f. 

399r-402v devět lekcí ke sv. Ludmile. Dalším rozdílem oproti kalendáři je uvedení oficia sv. 

Hedviky na f. 366v-369r. Končí sv. Saturninem (29. 11.). Na f. 443r explicit „Et sic est finis 

per me Johannem Seippel altaristam in pretorio Egrensi et commensali isto tempore cum 

fratribus predicatoribus et mensis septembris decima septima die anno domini 1468 etc. 

Orate pro me.“ Jinou rukou později dopsáno „J. W. 1507 Ruffi martyris“. 

444r-467r: Additamenta ad proprium de sanctis et de tempore 

Uvedeny svátky sv. Ambrože, Vincence Ferrera, Kateřiny Sienské, Těla Páně. Jde o svátky, 

které chybí mezi sanktorálem rukopisů XIV F 51 a XIII G 44. 

 

467v: Lusus calami 

Zápis konce 15. století Ine (?) facies dei a inverzně otištěný úryvek textu, patrně z dnes 

nedochované předsádky. 

 

SX XIII G 45 
FX XV 
TX Psalmorum libri cum hymnis 
PX Darem O. Kruliše-Randy, 12. V. 1952 
 
Psalmorum libri. 

2a Adoremus dominum, qui fecit nos x 215b esto mihi peccatori in ex... 

Rkp.; pap.; XV.; ff.215 – 2; 16,5 x 11 cm; got. frakt.; pův. dřevěná koží potažená 

s mosaznými sponami a plenami na dolních a horních okrajích. Na hřbetě starší papírový 

štítek s nápisem „Psalmorum Libri cum Hymnis 46“. Pod ním další štítek s číslem „2“. Za 

obalový list použito pergamenového listu z misálu asi ze XIV. stol. s notací. List f.1 obsahuje 

rejstřík. Iniciály a doprovodní texty k modlitbám rumělkou. Rukopis je torzo. Podle F. M. 

Bartoše je to vlastně Liber horarum. Českého původu, jak ukazuje oficium o sv. Ludmile na 

f.194a – b. Na předním přídeští celostránkové exlibris rudolfinského sběratele, barona 

Ferdinanda Hofmanna z Grünbühelu a Střechova, presidenta dvorské komory (zem. 1607), 

jemuž rukopis patřil. Později byl rukopis v knihovně pražského průmyslníka Dr. Kruliše – 

Randy pod sign. B D 6. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea 

dne 12. května 1952. 

4121-52 

 

XIII G 45 
 

XV med., Čechy, pap., I + 216 (recte 206) + I ff. 16 x 11 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: dvě varianty, blízké snad typům Piccard: Ochsenkopf XII/481 (1456-1458) a 

XII/482 (1453). Skladba: (VII-1, f. 13) + 16. VI (f. 215) + 1 (f. 216). Jeden list chybí za f. 13 

(bez poškození textu, pravděpodobně byl dnešní list 1 použit jen jako přední obal první složky 

a později na něj byl doplněn počátek rejstříku incipitů žalmů) Reklamanty na konci složek. 



Kustody na konci složek uprostřed dole, poškozené oříznutím. Převážně psány arabskými 

číslicemi, druhá a třetí římskými, první snad slovní. Na konci poslední složky kustod není 

uveden. Foliace moderní tužkou. Chyby foliace: chybí f. 200-209 (ve foliaci po desítkách je 

omylem přeskočeno f. 200). Psáno v jednom sloupci v zrcadle 11,5-12 x 7 cm, 20-21 řádek na 

stránce (výjimkou jsou jen f. 132v-135r, kde je řádek na stránce více, maximum je na f. 133r, 

kde je řádek 31). Prázdná folia: 216. Rukopis mírně poškozen ohmatáním a špínou. 

Písmo: A, f. 1r-1v zběžnější bastarda 2. poloviny 15. století, B, f. 2r-212r, bastarda poloviny 

15. století, C, f. 212v a D, f. 212v-215v, obojí bastarda konce 15. století. Výzdoba: počátky 

oddílů pro jednotlivé dny zdobeny jednoduchými písařskými iniciálkami. Rubrikace, na 

počátku jednotlivých žalmů rubrikou charakterizován jejich obsah, jednotlivé žalmy 

marginálně číslovány. Vazba: dřevěné desky potažené hnědou kůží zdobenou jednoduchou 

geometrickou výzdobou (linkami). Ze dvou řemínků dochována kování (zčásti potažená 

měděnkou) a malý zbytek horního řemínku. Dochovány kožené přehyby původně obalové 

vazby.  

Na předním přídeští menší exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünbüchlu a Střechova. Na 

hřbetě štítek s titulem rukou 18. (?) století „Psalmorum libri cum hymnis 46“ (46 je snad starší 

signatura) a další štítek se signaturou mikulovské dietrichsteinské knihovny 2. Na předním 

přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 D 6. Na f. 1v současná signatura KNM XIII 

G 45. Na f. 215v přírůstkové číslo KNM 4121/52. Do KNM byl rukopis získán darem O. 

Kruliše-Randy 12. 5. 1952. 

Za f. 39 vložen papírový útržek o rozměrech 0,7 x 3,5-4 cm s fragmentem textu psaného 

rukou 15. století. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy, s. 21, Rukopisné fondy, č. 58, s. 125. 

 

Předsádky jsou pergamenové. Jako přední předsádky je použito zlomku liturgického rukopisu 

(pravděpodobně žaltáře) 14. století s nečetnými později připsanými latinskými slovy. Jako 

zadní předsádka slouží zlomek liturgického rukopisu 14.-15. století s jednou (na straně recto) 

resp. třemi (na straně verso) čtyřlinkovými notovými osnovami a notací. Na straně recto na 

konci 15. století dopsáno Sancta Kakukylla expelle glires de domo illa a snad o málo mladší 

záznam o dokončení rukopisu, z něhož byl tento fragment při převazbě použit. 

 

1ra-1vb: Registrum initiorum psalmorum (incompletum) 

Ad te levavi 24 ... x ... Laudate dominum C46. 
Poněkud později doplněný počátek alfabetického rejstříku incipitů jednotlivých žalmů. 

 

2r-165r: Psalterium feriatum cum hymnis et canticis 

Před samotným počátkem žaltáře verš Ps XCIV,6 a hymnus (incipit Nocte surgentes vigilemus 

omnes). Na f. 2r-23v patrně žalmy (1-25) pro neděli, na konci některých antifony (výjimečně 

versus), za 20. žalmem antifona, versus, 5 antifon a hymnus. Na f. 23v-38v část uvedená 

rubrikou Feria secunda. Nejprve invitatorium a hymnus, pak začínají žalmy (26-37), na 

koncích někdy doprovázené antifonami. Po žalmu 37 antifony, versus, na f. 37v-38r Canticum 

Ysaie prophete, po němž následují žalm, capitulum, hymnus, versus, antifona k Benedictus a 

na závěr oratio (obdobnou strukturu mají i části žaltáře k dalším dnům). Na f. 38v-53r část 

uvedená Feria tercia, strukturovaná podobně jako pondělí (obsahuje žalmy 38-51 a na f. 51v-

52v Canticum Ezechie regis). Na f. 53r-68r totéž pro feria quarta (žalmy 52-67, na f. 67r-67v 

Canticum Anne prophetisse), na f. 68r-86r pro feria quinta (žalmy 68-79, na f. 84v-86r 

Canticum Moysi et filiorum Israel (Canticum Moysis I, incipit Cantemus domino gloriose), na 

f. 86r-103v pro feria sexta (žalmy 80-96, na f. 102r-103v Canticum Abakuk prophete), na f. 



103v-122v sobotní (žalmy 97-108, na f. 119v-122v Canticum Moysi servi dei (Canticum 

Moysis II, incipit Audite celi que loquar). 

Na f. 122v-126r žalmy 109-113 uvedené jako Ad vesperas dominicis diebus psalmus, na 

konci vždy s antifonami, na f. 126r na konci capitulum, hymnus a versus. Část na f. 126r-144r 

je uvedena rubrikou Feria IIa a obsahuje zpočátku žalmy 114-část žalmu 118, na f. 130v-132v 

je Athanasiovo vyznání víry (Fides Athanasii episcopi). Následují na f. 132v-135r antifony, 

capitula, responsoria, versus a orationes. Další části už mají obdobnou strukturu (hymnus, 

pokračování žalmu 118, antifona a capitulum) a náležejí k jednotlivým hodinkám: na f. 135r-

137v ad terciam, 137v-140v ad sextam, 140v-143r ad nonam. Na f. 143r je poté 

responsorium, na f. 143r-143v žalmy 119 a 120, oba s antifonou na konci a na f.  143v-144r 

hymnus. 

Další části jsou věnovány dalším dnům a mají navzájem podobné členění: část na f. 144r-

146r je uvedena rubrikou Feria IIIa (žalmy 121-125, vždy s antifonou na konci, na f. 145v-

146r hymnus), na f. 146r-148r Feria IIIIa (žalmy 126-130, vždy s antifonou na konci, na f. 

147v-148r hymnus), na f. 148r-152r Feria quinta (žalmy 131-136, obvykle s antifonou na 

konci, na f. 151v-152r hymnus), na f. 152r-157r Feria sexta (žalmy 137-142, obvykle 

s antifonou na konci), na f. 157r-161r Sabbato (žalmy 143-147, obvykle s antifonou na konci, 

na f. 160v-161r hymnus) a na f. 161r-162v žalmy 148-150. Na závěr na f. 162v-163v 

Canticum trium puerorum, na f. 163v-164r Canticum Zacharie prophete a na f. 164r-165r 

Canticum s. Augustini et s. Ambrosii (Te Deum laudamus). 

 

165v-195v: Hymnarium 

165v-166r 

Ymnus in adventu domini. Veni redemptor gencium, ostende partum virginis, miretur omne 

seculum, talis decet partus deum ... x ... laus honor virtus gloria deo patri cum filio sancto 

simul paraclito in sempiterna secula. 

Srv. AH 2, s. 36. Chevalier, č. 21234. 

166r-166v 

Ad matutinas. Verbum supernum prodiens, a patre olim exiens qui natus orbi subvenis cursu 

declivi temporis ... x ... sed cum beatis compotes simus perhennes celibes, laus honor, virtus, 

gloria deo patri cum. 
AH 2, s. 35, Chevalier, č. 21391. 

166v 

Ad laudes. Vox clara ecce intonat, obscura queque increpat, pellantur eminus sompnia, ab 

ethre Christus promicat ... x ... non pro reatu puniat, sed pius nos tunc protegat. Laus honor. 
AH 2, s. 35, AH 27, s. 65-66, AH 51, s. 48-49, Chevalier, č. 22199. 

166v-167r 

In Nativitate domini ymnus. A solis ortus cardine ad usque terre limitem Christum canamus 

principem natum Maria virgine ... x ... summo parenti gloria natoque laus quam maxima cum 

facto sit spiramine nunc et per omne seculum. 
Srv. AH 2, s. 36-37. Chevalier, č. 21. 

167r-167v 

Corde natus ex parentis ante mundi exordium, alpha et o cognominatus ipse fons et clausula ... 

x ... ymnus, melos, laus perhennis, graciarum accio, honor, virtus, victoria regnum eternaliter 

seculorum seculis. 
AH 50, s. 25-26, Chevalier, č. 3902. 

167v-168r 

De sancto Stephano. Sancte dei preciose prothomartir Stephane, qui virtute claritatis 

circumfultus undique ... x ... melodis personemus vocibus gloriam Christo gloriam paraclito 

qui deus trinus et unus extat ante secula. 
Srv. AH 52, s. 297 a AH 48, s. 83-84. Chevalier, č. 18461. 



168r 

In Epiphania. Hostis Herodes impie Christum venire qui times non arripit mortalia qui regna 

dat celestia ... x ... summo parenti gloria natoque laus quam maxima. 
Chevalier, č. 8073. 

168r-168v 

In Circumcisione domini ad nocturnum. (168v) Agnoscat omne seculum venisse vite 

premium, post hostis asperi iugum apparuit redempcio ... x ... fecunda partum protulit et virgo 

mater permanet. Summo parenti. 
Srv. AH 50, s. 85-86. Chevalier, č. 758. 

168v  

Presepi poni pertulit qui lucis auctor extitit cum patre celos condidit sub matre pannos induit 

... x ... et victa mors venite gentes credite deum Maria protulit. 
Chevalier, č. 15323. 

169r 

Ihesus refulsit omnium pius redemptor gencium, totum genus fidelium laudes celebret 

dragmatum ... x ... cunctis carens contagiis. Laus trinitati debita, honor, potestas, gloria, 

perhenniter sit omnia per seculorum secula. 
AH 51, s. 51-52, Chevalier, č. 9738. 

169r-169v 

Felix Johannes mergere tremescit illum flumen potest qui suo sangvine peccata cosmi tergere 

... x ... raptosque nos e Thartaro fac tecum regnare polo. 
Chevalier, č. 6036. 

169v 

In Annunciacione beate virginis. Ave maris stella, dei mater alma atque semper virgo felix 

celi porta ... x ... ut videntes Ihesum semper colletemur, sit laus deo patri summo Christo 

decus. 
AH 51, s. 140-142, AH 2, s. 39-40, Chevalier, č. 1889. 

169v-170r 

Ad completorium. Fit porta Christi pervia referta plena gracia transitque rex et permanet 

clausa ut fuit per secula ... x ... deposce nobis omnium remissionem criminum tuum placando 

filium, gloria tibi domine qui. 
Chevalier, č. 6346. 

170r  

Ad laudes. Lux mundi beatissima, Maria splendidissima, celi, terre nobilitas sanctorum es 

festivitas ... x ... hic Ihesus benignissimus cum patre et paraclito, qui regnat sine termino. 
Srv. AH 12, s. 47-48. Chevalier, č. 10850.  

170r-170v 

De sancto Petro. Petre pontifex inclite, Christi atletha splendide, adesto nostris precibus, quas 

tibi pie fundimus ... x ... nobis benignus succurre nosque suplices respice, vota servorum 

suscipe. Deo patri. 
AH 51, s. 220-221, Chevalier, č. 14866. 

170v-171v 

In LXXa. Canctemus  cuncti melodum nunc alleluja in laudibus eterni regis hec plebs resultet 

alleluja ... x ... laus trinitati eterne in baptismo domini qui glorificatur huic canamus alleluja, 

alleluja, alleluja. 
AH 53, s. 60-62, Chevalier, č. 2581. 

171v 

Dominico. Dies absoluti pretereunt, dies observabiles redeunt, tempus adest sobrium, 

queramus puro corde dominum ... x ... gloria sit patri cum filio sanctoque simul paraclito sicut 

erat pariter in principio et nunc et semper. 
AH 52, s. 3-5, Chevalier, č. 4601. 

171v-172r 



Dominico in XLa. Ex more docti mistico servemus hoc ieiunium deno dierum circulo ducto 

quater notissimo ... x ... quod tandem tibi possimus nunc et perpetim presta beata trinitas 

concede simplex unitas, ut fructuosa sint tuis ieiuniorum munera, amen. 
AH 2, s. 83, AH 51, s. 55-56, Chevalier, č. 5610. 

172r-172v 

Ad completorium. Christe, qui lux es et dies, noctis tenebras detegis, lucisque lumen crederis 

lumen beatum predicans ... x ... memento nostri domine, in gravi isto corpore, qui es defensor 

anime, adesto nobis domine. Deo patri sit gloria eiusque. 
AH 51, s. 21-23, Chevalier, č. 2934. 

172v-173r 

Ad nocturnum. Clarum decus ieiunium monstratur orbi celitus, quod Christus auctor 

omnium cibis sacravit abstinens ... x ... presta pater per filium, presta per almum spiritum cum 

hiis per evum triplici unus deus cognomine. 

AH 51, s. 57-58, Chevalier, č. 3362. 
173r 

Ad laudes. Ecce tempus ydoneum medicina peccaminum, quibus deum offendimus corde, 

verbis, operibus ... x ... sit benedictus genitor eiusque unigenitus cum spiritu paraclito trinus et 

unus dominus. 
AH 51, s. 68-69, Chevalier, č. 5195. 

173r-173v 

Dominico Reminiscere. Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus in hoc sacro 

ieiunio fusas quadragenario ... x ... dona per abstinenciam ieiunet ut mens sobria a labe 

prorsus criminum. Presta beata trinitas. 
AH 2, s. 42, AH 51, s. 53-55, Chevalier, srv. č. 1449-1451. 

173v-174r 

Dominica Oculi. Ihesu quadragenarie dicator abstinencie, qui ob salutem mencium hoc 

sanxeras ieiunium ... x ... tendamus ad paschalia digne colenda gaudia, presta pater per filium, 

presta per almum spiritum cum hiis per evum triplici unus deus cognomine. 
AH 51, s. 58-59, Chevalier, č. 9607. 

174r 

Dominica Letare. Ut nox tenebris obsita equans per horas tempora ternis quater successibus 

reddit diem mortalibus ... x ... gloria patri ingenito eiusque unigenito una cum sancto spiritu in 

seculorum secula. 
Srv. AH 11, s. 18. Chevalier, č. 21021. 

174r-174v 

Dominica in passione domini. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis misterium, quo carne 

carnis conditor suspensus est patibulo ... x ... te summa deus trinitas collaudat omnis spiritus, 

quo per crucis misterium salvans rege per secula. 
AH 2, s. 45, Chevalier, č. 21481. 

174v-175r 

Pange, lingva, gloriosi prelium certaminis et super crucis tropheum dic triumphum nobilem, 

qualiter redemptor orbis ymolatus vicerit ... x ... gloria eterno patri qui creavit omnia, gloria 

unico eius pro salute ponito, spiritui quoque sancto in secula seculorum. 
AH 50, s. 71-73, srv. i AH 2, 44, 105. Chevalier, č. 14481. 

175r-175v 

Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis nulla silva talem profert fronde flore germine dulce 

lignum dulces clavos dulce pondus sustinent ... x ... atque portum preparare nauta mundo 

nafrago quem sacri cruor perunxit fusus agni corpore, gloria eterno patri qui creavit omnia. 
Chevalier, srv. č. 4018-4019. 

175v-176r 



Rex Christe, factor omnium, redemptor et credencium, placare votis suplicum te laudibus 

collencium ... x ... mox in paterne glorie victor resplendens culmine cum spiritu munimine 

defende nos, rex optime. 
AH 51, s. 71-72, Chevalier, č. 17408. 

176r-176v 

Sabbato in octava pasche ymnus. Chorus nove Iherusalem nova mellis dulcedine promat 

colens cum sobriis paschale festum gaudiis ... x ... per secla mete nescia patri supremo gloria 

honorque sit cum filio et spiritu paraclito. 
AH 50, s. 285, AH 2, s. 93, Chevalier, č. 2824. 

176v-177r 

Dominico post pascha. Vita sanctorum, decus angelorum, vita cunctorum pariter piorum, 

Christe, qui mortis moriens ministrum exsuperasti ... x ... hoc pater tecum, hoc idem sacratus 

prestet amborum, pie Christe, flatus, cum quibus regnas deus unus omni iugiter ewo. 

AH 51, s. 90-91, Chevalier, č. 21977. 
177r-177v 

Ad completorium ymnus pasce. Ad cenam agni providi et stolis albis candidi, post transitum 

maris rubri Christo canamus principi ... x ... ab omni mortis impetu tuum defendas populum, 

gloria tibi domine, qui surexisti a morte cum patre et sancto spiritu in seculorum secula. 
AH 2, s. 46, Chevalier, č. 110. 

177v 

Ad matutinas. Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, mundus exultans iubilat, tremens 

infernus ululat ... x ... tristes erant apostoli de nece sui domini, quem pena mortis crudeli servi 

dampnarunt impii. Gloria tibi domine qui. 
Srv. AH 2, s. 47, AH 27, s. 107, AH 51, s. 89-90.Chevalier, č. 1644.  

177v-178r 

Ad laudes ymnus. Sermone blando angelus predixit mulieribus in Galilea dominus videndus 

est quanto cicius ... x ... ostensa sibi vulnera in carne Christi fulgida resurexi dominum vocem 

fatentur publica, rex Christe clementissime gloria tibi domine. 
Chevalier, č. 18831. 

178r-178v 

In utroque festo crucis. Salve, crux sancta, salve, mundi gloria, vera spes nostra, vera ferens 

gaudia, signum salutis, salus in periculis, vitale lignum vitam portans omnium ... x ... sit deo 

patri laus in cruce filii, sit coequalis laus sancto spiritui, civibus summis gaudium sit angelis 

honor in mundo sit crucis invencio. 
AH 50, s. 291-292, Chevalier, č. 17875. 

178v 

Ad matutinas. Lignum (opraveno ze signum) crucis mirabile olim per orbem renitet, in qua 

pependit innocens Christus redemptor omnium ... x ... te summa deus trinitas, collaudat omnis 

spiritus, quos per crucis misterium salvans, rege, per secula. 
AH 51, s. 85-86, srv. i AH 2, 86. Chevalier, č. 10622. 

178v-179r 

De ascensione domini. Festum nunc celebre magnaque gaudia compellunt animos carmina 

promere, cum Christus solium scandit ad arduum celorum pius arbiter ... x ... presta hoc 

genitor optime maxime, hoc tu, nate dei et bone celitus regnans perpetuo fulgida trinitas per 

cuncta pie secula. 
AH 50, s. 192-193, Chevalier, č. 6264. 

179r-179v 

Ad completorium. Ihesu nostra redempcio, amor et desiderium, deus creator omnium, homo 

in fine temporum ... x ... ipsa te cogat pietas, ut mala nostra superes parcendo et voti compotes 

ut tuo vultu sacies, gloria tibi domine, qui ascendisti. 
AH 51, s. 95-96, Chevalier, č. 9582. 

179v 



Ad nocturnum. Eterne rex altissime, redemptor et fidelium, quo mors soluta deperit, datur 

triumphus gracie ... x ... tremunt videntes angeli versa vice mortalium culpat caro, purgat caro 

regnat deus dei caro, gloria tibi domine qui. 
AH 2, s. 48, AH 51, s. 94-95, AH 27, s. 96-97, Chevalier, č. 654. 

179v-180r  

Ad laudes. Tu Christe nostrum gaudium manens olipho preditum mundi regis qui fabricam 

mundata vices gaudia ... x ... ut cum rubente ceperis clarere nube iudicis perias debitas reddas 

coronas perditas, gloria tibi domine qui scandis. 
Chevalier, č. 20630. 

180r-180v 

De sancto spiritu ymnus. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gracia, 

que tu creasti pectora ... x ... per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te utriusque 

spiritum credamus omni tempore. Sit laus patri cum filio sancto simul paraclito nobisque 

mittat filius carisma sancti spiritus. 
AH 2, s. 93-94, AH 50, s. 193-194. Chevalier, č. 21204. 

180v 

Ad completorium. Beata nobis gaudia anni reduxit orbida cum spiritus paraclitus refulsit in 

discipulos ... x ... dudum sacrata pectora tua replesti gracia, dimitte nunc peccamina et da 

quieta tempora, sit laus patri. 

AH 2, s. 50, AH 51, s. 97-98, srv. i AH 27, s. 99. Chevalier, č. 2339. 
180v-181r 

Ad matutinas. Iam Christus astra ascenderat, regressus unde venerat, promisso patris munere 

sanctum daturus spiritum ... x ... impleta gaudent viscera a flatu sancti spiritus voces diversas 

intonat fantur dei magnalia, sit laus. 
AH 51, s. 98-99, Chevalier, č. 9215, srv. i č. 9216. 

181r 

Ad laudes. Ex omni gente cogniti grecis, latinis, barbaris cunctisque ammirantibus lingvis 

locuntur omnibus ... x ... sed signis et virtutibus occurrit et docet Petrus falsos probavit 

perfidos Iohelis testimonio, sit laus. 
Chevalier, č. 5615. 

181r-181v 

De sancta trinitate. O lux beata trinitas et principalis unitas iam sol recedit igneus, infunde 

lumen cordibus, te mane laudum carmine, te deprecamur vespere, te nostra suplex gloria per 

cuncta laudet secula. Deo patri. 
AH 2, s. 34, AH 51, s. 38-40, Chevalier, č. 13150. 

181v 

Ad completorium. Laus trinitati resonet perhennis, sit unitati decus athanaton pectoris 

ympnum deitate ayon celebret sancte ... x ... docsa sit patri geniteque proli et tibi compar 

utriusque semper spiritus alme deus unus omni iugiter ewo. 

AH 4, s. 13, Chevalier, č. 19568. 
181v-182r 

Ad matutinas. Tu trinitatis unitas, orbem potenter qui regis, attende laudum cantica, quod 

excubantes psallimus ... x ... ob hoc redemptor, quesumus, reple tuo nos lumine, per quod 

dierum circulis nullis ruamur actibus, deo patri. 
AH 2, s. 33, AH 51, s. 29-30, Chevalier, srv. č. 20712-20715. 

182r 

Ad laudes. Teluris ante terminum rerum creator poscimus, ut solita clemencia sis presul ad 

custodiam ... x ... hostemque nostrum comprime ne polluantur corpora presta pater 

omnipotens per Ihesum Christum. 

182r-182v 



De corpore Christi. Pange, lingva, gloriosi corporis misterium sangvinisque preciosi, quem 

in mundi precium fructus ventris generosi rex effudit gencium ... x ... genitori genitoque laus 

et iubilacio, salus, honor, virtus quoque sit et benediccio procedenti ab utroque compar sit 

laudacio. 
AH 50, s. 586-587, Chevalier, č. 14467. 

182v-183r 

Ad matutinas. Sacris solempniis iuncta sint gaudia et ex precordiis sonent precordia, 

recedant vetera, nova sint omnia, corda voces et opera ... x ... te trina deitas unaque, poscimus, 

sic ut nos visites sicut te colimus, per tuas semitas duc nos quo tendimus ad lucem, quam 

inhabitas. 
AH 50, s. 587-588, Chevalier, č. 17713. 

183r-183v 

Ad laudes. Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexteram, ad opus suum exiens 

venit ad vite vesperam ... x ... uni trinoque domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine 

termino nobis donet in patria. 
AH 12, s. 32, AH 50, s. 588-589, Chevalier, č. 21398. 

183v-184v 

De sancto Johanne Baptista. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum, 

solve polluti labii reatum sancte Johannes ... x ... laus deo patri parilique proli laus et 

amborum tibi pneuma sacrum nunc et in toto maneat futuri tempore seculi. 
AH 50, s. 120-123, srv. i AH 2, s. 50-51, Chevalier, č. 21039. 

184v-185r 

De sancto Petro et Paulo. Aurea luce et decore roseo, lux lucis omne perfudisti seculum, 

decorans celos inclito martyrio hac sacra die, que dat reis veniam ... x ... sit trinitati 

sempiterna gloria, honor, potestas atque iubilacio, in unitate cui manet imperium extunc et 

modo per eterna secula. 
AH 2, s. 54, AH 51, s. 216-219, Chevalier, č. 1596. 

185r-185v 

De sancto Procopio. Confessor dei lucidus, deo et genti placidus, refulsit ut thopasius beatus 

vir Procopius ... x ... sit deo patri gloria, sit filio victoria, pneumati quoque gaudia det semper 

hec familia. 

AH 52, s. 286, Chevalier, č. 3749. 
185v-186r 

Marie Magdalene. Votiva cunctis orbita lucis triumphat gracia, qua scandit astra vernula 

Maria, Christi fulgida ... x ... salva beata trinitas, perhenni manens gaudio, iuva creatrix 

seculum qui regnas in perpetuum. 

AH 51, s. 197-198, Chevalier, č. 22180. 
186r 

Ad matutinas. Ihesu Christe auctor vite, qui in tuo sangvine peccatum lavisti Ade, Marie 

Magdalene tribuisti salutarem fructum penitencie ... x ... interventu go eius sis nobis propicius 

ac nostra dele peccata et da vite gaudia, qui regnas cum deo patre et spiritu compare. 
AH 51, s. 196-197, Chevalier, č. 9469. 

186r-186v 

Laurencii martyris. En martyris Laurencii armata pugnavit fides, postquam vapor diutinus 

excoxit exustum latus ... x ... hic quoque sancte Laurenti, tuam passionem colimus, quod 

quisque suplex postulat cunctis favendo preroga, deo patri sit gloria. 

AH 50, s. 33-34, Chevalier, srv. č. 5428-5430. 
186v-187r 

In Assumpcione beate virginis. Quem terra, pontus, ethera colunt, adorant, predicant, trinam 

regentem machinam claustrum Marie baiulat ... x ... tu regis alti ianua et porta lucis fulgida, 

vitam datam per virginem gentes redempte plaudite, gloria tibi domine. 



AH 50, s. 86-88, srv. i AH 2, s. 38-39. Chevalier, č. 16347. 

187r-187v 

Augustini. Magne pater Augustine, preces nostras suscipe et per eas conditori nos placere 

sathage atque rege gregem tuum summum decus presulum ... x ... regi regum salus, vita, decus 

et imperium, trinitati laus et honor sit per omne seculum, qui concives nos ascribat 

supernorum civium. 
AH 52, s. 110-111, Chevalier, č. 10968. 

187v 

In Nativitate beate virginis. O sancta mundi domina, regina celi inclita, o stella maris Maria 

virgo mater deifica ... x ... sit trinitati gloria, sint semper ac victoria in unitate solida per 

seculorum secula. 
AH 51, s. 139-140, Chevalier, č. 13691. 

187v-188r 

Wenceslai martyris. Dies venit victorie, quo exemplar milicie Wenceslaus occiditur ,occisus 

celo redditur ... x ... trinitati sit gloria, per cuius beneficia Wenceslaus in populis tantis fulget 

miraculis. 
AH 52, s. 325-326, Chevalier, č. 4653. 

188r-188v 

De angelis ymnus. Christe sanctorum decus angelorum rector humani generis et auctor, nobis 

eternum tribue benignus scandere celum ... x ... prestet hoc nobis deitas beata patris ac nati 

pariterque sancti spiritus cuius reboat in omni gloria mundo. 
AH 2, s. 64, 111, AH 50, s. 197-198, Chevalier, č. 3000. 

188v 

Omnium sanctorum. Christe, redemptor omnium, conserva tuos famulos, beate semper 

virginis placatus sanctis precibus ... x ... gloria patri ingenito eiusque unigenito, una cum 

sancto spiritu in seculorum secula. 
AH 51, s. 150-151, srv. i AH 2, s. 66, Chevalier, č. 2959. 

188v-189r 

Martini. Martine confessor dei valens vigore spiritus, carnis fatiscens artubus mortis future 

prescius ... x ... ut caritatis spiritu sic affluamus invicem, quo corde cum suspiriis Christum 

sequamur intimis, deo patri. 
AH 27, s. 218-219, Chevalier, č. 11189. 

189r-189v 

Elizabet. Novum sidus emicuit, error vetus conticuit, novo splendore rutilans plebs novas 

laudes iubilat ... x ... ergo dei tu famula, Elizabet, per secula Christo conregnans gloriam nobis 

poscat et veniam, amen. 
AH 52, s. 169-170, Chevalier, č. 12372. 

189v 

Katherine virginis. Ave Katerina, martyr et regina, virgo deo digna, mitis et benigna ... x ... 

sit laus deo patri summo Christo decus spiritui sancto honor tribus unus. 
AH 52, s. 226-228, Chevalier, č. 1716. 

189v-190r 

Andree. Andrea pie sanctorum mitissime, obtine nostris reatibus veniam et qua gravamur 

sarcina peccaminum subleva tuis intercessionibus ... x ... sit tibi Christe benedicte domine 

gloria virtus honor et imperium in unitate cui manet imperium extunc et modo in eterna 

secula. 
Srv. AH 51, 121sq. Chevalier, č. 1035. 

190r-190v 

Nicolai episcopi. Plaudat leticia lux hodierna, vox celi iubilat, terra resultet promat laude pia 

gaudia digna ... x ... laus uni domino nomine trino, laudent hunc hodie condita queque, 

decantemus eum nunc et in ewum, amen. 
AH 51, s. 209-210, Chevalier, č. 15000. 



190v-191r  

De apostolis. Exultet celum laudibus resultet terra gaudiis apostolorum gloria sacra canunt 

solemnia ... x ... ut cum iudex advenerit Christus in fine seculi nos sempiternis gaudiis faciat 

esse compotes, deo patri sit gloria. 
AH 51, s. 215, Chevalier, č. 5832. 

191r 

Ad matutinas. Eterna Christi munera apostolorum gloria laudes canentes debitas letis 

canamus vocibus ... x ... te nunc, redemptor, quesumus, ut ipsorum consorcio iungas precantes 

servulos in seculorum secula. 

AH 2, s. 74, 113, 114, Chevalier, č. 590. 
191r-191v 

De uno martyre. Deus tuorum militum, sors et corona, premium, laudes canamus martyris 

absolve noxam criminis ... x ... laus et perhennis gloria deo patri cum filio sancto simul 

paraclito in seculorum secula. 
AH 51, s. 130, srv. i AH 2, s. 76, 116.  Chevalier, č. 4535. 

191v 

Ad matutinas. Martir dei, qui unicum patris sequendo filium victis triumphas hostibus, victor 

fruens celestibus ... x ... soluta sunt iam vincula tui sacrati corporis, nos solve vinculis seculi 

amore filii dei, deo patri sit. 
AH 2, s. 76, 114, 115, AH 51, s. 129-130, Chevalier, č. 11228. 

191v-192r 

De pluribus martyribus. Sanctorum meritis inclita gaudia pangamus, socii, gestaque forcia 

nam gliscit animus promere cantibus victorum genus optimum ... x ... te summa deitas unaque 

poscimus, ut culpas abluas, noxia subtrahas, des pacem famulis, nos quoque gloria per cuncta 

pie secula. 
AH 2, s. 75, 114, AH 50, s. 204-205, Chevalier, č. 18607, srv. i. 18606. 

192r-192v 

Ad matutinas. Eterna Christi munera et martyrum victorias laudes canentes debitas letis 

canamus mentibus ... x ... nudata pendent viscera, sangvis sacratus funditur, sed permanent 

immobiles vite perhennis gracia, te nunc. 
Srv. AH 50, s. 19. Chevalier, č. 598. 

192v-193r 

De confessoribus. Iste confessor domini sacratus, festa plebs cuius celebrat per orbem hodie 

letus meruit secreta scandere celi ... x ... sit salus illi, decus atque virtus, qui supra celi 

residens cacumen tocius mundi machinam gubernat trinus et unus. 
AH 2, s. 77, AH 51, s. 134-135, Chevalier, č. 9136. 

193r 

Ad matutinas. Ihesu redemptor omnium, perpes corona presulum, in hac die clemencius 

nostris faveto precibus ... x ... sit Christe, rex piissime, tibi patrique gloria cum spiritu 

paraclito in seculorum secula. 
AH 51, s. 133-134, Chevalier, č. 9628. 

193r-193v 

De virginibus. Ihesu, corona virginum, quem mater illa concepit, quem sola virgo peperit hec 

vota clemens accipe ... x ... te deprecamur, largius nostris adauge mentibus nescire prorsus 

omnia corrupcionis vulnera, deo patri sit. 
AH 50, s. 20-21, Chevalier, č. 9507, srv. i 9508. 

193v 

Ad matutinas. Virginis proles opifexque matris, virgo quem gessit peperitque virgo, virginis 

festum canimus tropheum accipe votum ... x ... gloria patri geniteque proli et tibi compar 

utriusque semper spiritus alme, deus unus omni tempore seculi. 
AH 2, s. 78, AH 51, s. 137-138, Chevalier, č. 21703. 

194r 



In Visitacione beate virginis. Assunt festa iubilea, in Marie nunc gaudia tota psallat ecclesia 

devota laudum dragmata ... x ... patri summo cum filio, spiramini quoque sancto sit 

sempiterna gloria in unitate solida. 
AH 48, s. 432, Chevalier, č. 549. 

194r-194v 

De sancta Ludmilla. (194v) Hec sunt sacra solempnia Ludmille venerabilis, congaudeat 

ecclesia voce cantus laudabilis ... x ... trino deo et simplici laus, honor, virtus, gloria, nam in 

agmina iam celi Ludmilla gaudet gloria. 
AH 4, s. 185, Chevalier, č. 7645. 

194v-195v 

In dedicacione. Urbs beata Iherusalem, dicta pacis visio que construitur in celis vivis ex 

lapidibus et angelis coronata ut sponsata committe ... x ... gloria et honor deo usquequo 

altissimo, una patri filioque, inclitu paraclito, cui laus est et potestas per eterna secula. 
AH 51, s. 110-112, srv. i AH 2, s. 73, 113, Chevalier, č. 20918. 

Dále kolofón Sorte supernorum scriptor libri pociatur, morte reproborum raptor libri 

moriatur (společné části jsou zapsány jen jednou a rozdílné jsou k nim připojeny ze dvou 

řádků). Laus tibi Christe quoniam explicit libellus iste. 

 

195v-212r: Officium defunctorum 

Incipiunt vespere defunctorum. Antiphona. Placebo domino in regione vivorum. Psalmus. 

Dilexi. ... (212r) Communis. Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus 

famulorum famularumque tuarum omniumque fidelium defunctorum ... x ... qui in trinitate 

perfecta vivis ac regnas deus per omnia secula seculorum, amen. Requiescant in pace, amen. 
Oficia ke třem nokturnům (ke každému tři čtení) a k laudám. Antifony a žalmy udány jen krátkým incipitem, na 

závěr jednotlivých čtení responsoria a versus. Po oficiu k laudám následuje pět orationes. 

 

212v-215v: Orationes 

Salvator mundi domine, qui nos salvasti hodie in hac nocte nos protege et salva omni tempore 

... Ista oracio posterior dicitur ante Veni creator spiritus dum dicuntur septem psalmi 

penitenciales pro peccatis qui sunt David penitentis. (213r) Suscipe domine sancte pater 

omnipotens eterne deus hanc oblacionem psalmorum (in margine doplněno et oracionum) ... 

(215v) Item ista sequens oracio dicitur post psalmum De profundis etc. Domine Ihesu 

Christe, qui es refugium omnium sperancium in te mihi peccatori in ex /// 
Modlitby spojené převážně se sedmi kajícími žalmy, v rubrikách je uváděno, po kterém žalmu se mají odříkávat. 

Závěr modliteb schází a celá tato část byla doplněna dvěma mladšíma rukama. 

 

SX XIII G 46 
FX XIX 
TX Reinelt, Paulus: Sacrae Reflexiones Pro qualibet die mensis. 

3b (De modica fide in mundo.) 1. Filius Hominis veniens, putas x 110a Domini nostri Jesu 

Christi. Amen. 

Rkp.; pap; XIX1; ff. 113; 17x10,5 cm; humanist. kurz.; kž se zlacenou výzdobou na hřbetě a 

nápisem Reflexions saintes. Na předním přídeští heraldické exlibris knihovny břevnovského 

kláštera. Ff. 2a, 3a, 4a razítko knihovny břevnovského kláštera se znakem a textem 

Bibliothecae Archisterii Břevnoviensis O. S. B. Souběžný latinský a český text. Na f. 3a 

záznam o autorovi rukopisu Pro privata sua devotione consctipsit has Sacras reflexiones 

Admod. Rev. ac Venerabilis P. Paulus Reinelt. OSB. Brževnoviensis Professus, plurium 

annorum Prior emeritus. nad tím pozdější knihovnický přípis Monasterii S. Margarethae 

prope Pragam O. S. B. a břevnosvká sign. 35a A/21. Rukopis byl do zrušení v knihovně 

břevnovského kláštera. 

PX Darem hudeb. odd. Nár. muzea, 2. XI. 1964 
10914/64 



 
SX XIII G 47 
FX 1825 
TX Gebeth- u. Erbauungsbuch 
PX Koupí od Vilmy Böhmové z Žalhostic, 20. XII. 1965 
XIII G 47 

Gebeth- und Erbauungsbuch für eine Katholische Christin, die eine reine und vernünftige 

Andacht liebet. Geschrieben vo Johann Friedrich Fenrich aus Sachsen, Johnsdorf bey Zittau. 

Rosina Pillnyin aus Kuttlitz (Kotelice) den 26.Januar 1825 Nr.20. 

1825; ff.60; rukopis je zajímavý tím, že ukazuje pokračující germanizaci Litoměřicka (Pilná- 

Pilneyin). Vedle toho je svědectvím toho, že styky se saským Žitavskem měli vedle 

protestantů i čeští katolíci. 

4a Morgengebet. Nun fühle ich wieder, dass ich lebe x 58b Jesu Christe, höre uns, 
Jesu Christe, erhöre uns.  
Rkp.; pap.; 1825; ff.60; 17 x 10 cm; frakt.; pův. kožená vazba s jednoduchou 
empírovou výzdobou. Na přední desce v oválu vytlačené „ Rosina Pilneyin “, na 
zadní rok „ 1825 “. Bohatá výzdoba lidovou malbou. Rukopis je zajímavý, že ukazuje 
pokračující germanisaci Litoměřicka ( Pilná - Pilneyin ). Vedle toho je svědectvím, že 
styky se saským Žitavskem měli vedle protestantů i čeští katolíci.  
Koupí od Vilmy Böhmové z Žalhostic čp. 40, okres Litomeřice, 20. prosince 1965. 
11188/65 
 
SX XIII G 48 
FX 19. st. 
TX Betllebuch 
PX ze staré zásoby 
Bethbuch darinnen Morgens-Abends-Mess-Vesper-Beicht und Commoniongebether. Wie 

auch Von hochwürdigen Guth und auch andere frattige Gebether... 

Pap., XIX. stol., 288 pp (paginace původní), rozměry: 17,5 x 10 cm. Vazba kožená, zdobená 

slepotiskem s ornamentálními rostlinnými motivy, hřbet se 3 provazci, rovněž ornamentálně 

zdobenými; poškozeno červotočem. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: úvodní strany jednotlivých oddílů vyzdobeny malbami květin, ovoce, apod., 

barevné řádky (červené, zelené modré), modlitby psány ve dvojitém červeném rámečku. 

Přír. č. II-1987/81 

Ze staré zásoby. 

 
SX XIII G 49 
FX 1881 
TX Obecná mluva 
PX ze staré zásoby 
Obecná mluva (Ze Žamberska a z Rychnovska). Sebral František Doubrava, stud(ující) VIII. 

gymn(asiální) tř(ídy) 1881. 

Pap., 1881, 181 pp, rozměry: 16,5 x 11 cm, vazba lepenková, hřbet zpevněn plátnem (školní 

sešitek), na přední desce štítek s nápisem: Obecná mluva (Ze Žamberska a Rychnovska). 

Frant. Doubrava, studující 

Na přídeští zápisy (pod sebou): Dante-Beatrice-Portinari, Rafael-Fornarina, Petrarka-Laura; 

na titulním listě přípisky: Národní mluva – národa duše, Růžové perly Čech, zlaté písně lidu, 



Živá kniha přírody a lidu (Čechy „Slavie“ 26.), Měj ve cti rolní rod, ze Stadic předkové tvoji 

svůj vyvodili plod., 24. IV. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: různá lidová úsloví a jejich převod do běžného spisovného jazyka, jednotlivá úsloví 

oddělována linkou a číslována průběžně až na str. 72 (poř. č. 830) – číslování zprvu modrou 

tužkou, pak červenou tužkou, nakonec obyčejnou tužkou. 

Přír. č. II-1957/81 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII G 50 
FX 1764 
TX Desiderius dialogus 
PX Langrova knihovna 
Desiderius Dialogus Vere pius, et comprimis Iucundus Expedita ad de Iamorem Via Ex 

hispanico in Italicum, Galicum, Germanicum, Belgicum, et Latinum Sermonem conversus, ac 

Demum varijs collatis vesionibus recognitus. 

Pap., 1764 (chronogram na p. 150), 150 pp (paginace původní), rozměry: 16,3 x 10,5 cm. 

Vazba původní, kožená, hřbet zdoben slepotiskem (rostlinné ornamenty) a štítkem s tlačeným 

nápisem DESIDERIUS ve 3 řádcích, vazba uvolněná, hřbet silně poškozen, ořízka červená, 

na každé stránce jednoduchý rámeček okolo textu. 

Staré signatury: na předsádce III 11 J 20, Ms. 933 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: nedokončená rokoková kartuš na listě před titulním listem – pole uvnitř prázdné 

Přír. č. 1930/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na předsádce) 

 
SX XIII G 51 
FX 18. st. 
TX Bericht 
PX Langrova knihovna 
Pap.,  XVIII. stol., 4 pp (paginace nová), 16,5 x 10,5 cm, vazba papírová, (škrobový papír), 

desky měkké (rukopis brožovaný) 

Staré signatury: na přídeští III. 11. J. 34., Ms 937 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Přír. č. 1927/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XIII G 52 
FX 1827 
TX Wencl Schetzril: Schul-Gesängen 
PX ze staré zásoby 
Schul-Gesänge für mich. Wencl Schetrzil. Zu Turnau 17ten December 1827 jahres. 

Pap., 1827, 9ff (foliace nová), poslední tři ff vyříznuta, rozměry: 17 x 11 cm, Vazba papírová, 

měkká, poněkud otrhaná, na přední desce monogram W. S. 

Rukopis je poškozen pošpiněním a otrháním. 



Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: sborník písní 

Přír. č. II-3672/82 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII G 53 
FX XV2 st. 
TX Horse 
PX ze staré zásoby 
Perg., XV.2 stol., 17 ff (foliace nová), rozměry: 16,5 x 11,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky, původně zlatá ořízka. 

Latinsky 

Písmo: kaligrafická gotická minuskula 

Výzdoba: četné drobné ornamentální zlacené iniciálky na červeném a modrém pozadí. 

Obsah: hodinky P. Marie francouzského původu. Jde jen o nepatrný zlomek původního 

rukopisu – začátek i konec chybí. 

Přír. č. II-4608/83 

Ze staré zásoby 

 

XIII G 53 

 

Hodinky, zlomek 

XV med., Francie, perg., 17 ff. 16,5 x 11,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: 4. II (f. 16) + 1 (f. 17). Některé dnešní dvojlisty jsou ve hřbetu spojovány papírem a 

původně patrně dvojlisty netvořily. Psáno v zrcadle 9,5 x 6 cm, 18 řádek na stránce. Moderní 

foliace tužkou, listy jsou dnes řazeny 1-4, 9-12, 5-8, 13-17 (v popise použito průběžné 

číslování 1-17). V levých horních rozích u řady listů uveden údaj 20r, výjimečně 5r. V roce 

1984 byl rukopis restaurován v konzervační dílně KNM, zhotovena nová vazba. 

Písmo: Ruka A: f. 1-17: gothica formata. Výzdoba: ornamentální iniciálky zdobené zlacením: 

1r: D, 6r: V, B, 7r: N, 7v: Q, I, 8r: L, 8v: I, 9r: M, 9v: D, 12r: D, 13r: M, 14r: D, 14v: E, 16v: 

T, 17r: M, řada dalších drobnějších iniciálek, barevné a zlacené výplně prázdných částí řádek, 

rubrikace. Nová celopapírová vazba (z roku 1984) ve škrobovém papíru. Lepenkové desky. 

Vpředu i vzadu jedna papírová předsádka. 

Na předním přídeští exlibris s textem Knihovna Národního muzea v Praze, Rukopisy a rukou 

doplněnou současnou signaturou. Na f. 1v tužkou současná signatura, na f. 17v přírůstkové 

číslo KNM II-4608/83. Způsob získání rukopisu do KNM není znám (údaj v lokálním 

katalogu uvádí „stará zásoba“). 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 167, s. 191, Rukopisné fondy, č. 59, s. 125. 

 

1r-17v: Horae, fragmenta 

/// Requiem. Antiphona. Exaudi deus oracionem meam, ad te omnis caro veniet. Antiphona. 

Me suscepit. … x … cor mundum crea in me deus et spiritum rectum innova in visceribus 

meis ne proicias me a facie tua (Ps L) /// 

Největší část rukopisu tvoří převážně nesouvislé fragmenty officia defunctorum (jistě f. 1r-2v, 

8r-9v, 12r-14v, 16r-17v), další části tvoří fragmenty žalmů, z nichž ovšem některé mohou být 

také součástí oficia za zemřelé (f. 4r-5v, 7r-7v, 10r-11v, 15r-15v). Na f. 3r-3v je část 



v hodinkách obvyklé 2. kapitoly Matoušova evangelia, na f. 6r-6v je snad fragment 

mariánských hodinek. 

 
SX XIII G 54 
FX XV2 st. 
TX Horse 
PX ze staré zásoby 
Perg., XV.2 stol., 10 ff (foliace nová), rozměry: 17 x 13 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Latinsky 

Písmo: kaligrafická gotická minuskula 

Výzdoba: četné drobné ornamentální zlacené iniciálky na červeném a modrém pozadí, některé 

z nich s ornamentálními florálními výběhy. Na fol. 5a Píšící P. Maria, na fol. 9a Píšící král. 

Obsah: mariánské hodinky francouzského původu. Je to pouhé torzo bez začátku i konce. I 

uvnitř zlomku chybí některá folia. 

Přír. č. II-4609/83 

Ze staré zásoby 

 

XIII G 54 

 

Hodinky, zlomek 

XV med., Francie, perg., 10 ff. 17,5 x 13 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: 5. I (f. 10). Rukopis tvoří pět dvojlistů, které neobsahují souvislý text. Listy 7 a 8 

jsou ve hřbetu spojeny proužkem papíru a nemusely původně tvořit ani dvojlist. Starší zápis f 

II v levém spodním rohu f. 6r určuje snad zařazení dvojlistu v rámci původní složky. Psáno 

v zrcadle 8,5 x 5,5 cm, 12 řádek na stránce. Moderní foliace tužkou v pravém horním rohu 

listů, pozůstatky starší foliace jsou snad údaje tužkou v pravém spodním rohu na f. 1r (double 

40), 4r (double 20), 7r (16), 8r (12), 9r (MS), v levém horním rohu f. 5v údaj 110/RA a na f. 

9v číslo 120. Rukopis mírně poškozen špínou a opadáním inkoustu, sprašování iluminace. V 

roce 1984 byl restaurován v konzervační dílně KNM, zhotovena nová vazba. 

Písmo: Ruka A: ff. 1-10, gothica formata. Iluminace: marginálně figurální iluminace: 5r: 

donátorka, 9r: donátor, ornamentální iniciály zdobené zlacením a doplněné jednoduchými 

výběhy do bordur: 1r: C, 2v: B, řada dalších drobnějších iniciálek, barevné a zlacené výplně 

prázdných částí jednotlivých řádek, rubrikace. Nová celopapírová vazba z roku 1984 ve 

škrobovém papíru. Lepenkové desky. Vpředu i vzadu jedna papírová předsádka. 

Na předním přídeští exlibris s textem Knihovna Národního muzea v Praze, Rukopisy a rukou 

doplněnou současnou signaturou. Na f. 1v tužkou současná signatura, na f. 10v přírůstkové 

číslo KNM II-4609/83. Způsob získání rukopisu do KNM není znám (údaj v lokálním 

katalogu uvádí „stará zásoba“). 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 168, s. 192. Rukopisné fondy, č. 60, s. 125. 

 

1r-10v: Horae beatae Mariae virginis, fragmenta 

///ricordie sue. Sicut locutus est ad patres nostros Abraham et semini eius in secula. Gloria. 

Antiphona. Beata mater et innupta virgo gloriosa regina mundi, intercede pro nobis ad 

dominum … x … Gloria patri et filio. Antiphona. Ante thorum huius virginis frequentate 

nobis dulcia cantica dragmatis. Versus. Diffusa est gracia in labiis. 

Na f. 3 a 7 fragmenty modlitby Obsecro te. F. 4r-4v obsahuje francouzské modlitby.  

 



 
SX XIII G 55 
FX XIX2. st. 
TX Mittle gegen den Finger Sturm 
PX stará zásoba 
Pap., XIX.2 stol., 24 pp (paginace původní), rozměry: 17 x 10,5 cm, zcela bez vazby, vloženo 

do papírové obálky. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: sbírka lékařských a kosmetických receptů. 

Přír. č. II-4693/84 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII G 56 
FX XVIII. - XIX. st. 
TX Gebethbuch 
PX stará zásoba 
Pap., XVIII. – XIX. stol., 82 ff (foliace nová), rozměry: 17 x 10,5 cm, vazba papírová, 

prakticky zničená. 

Rukopis je silně poškozen pomačkáním a vytrháním z vazby – hřbet vůbec neexistuje. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: modlitební knížka 

Rukopisu chybí začátek i konec, i řada folií uvnitř – jednotlivé stránky na sebe leckdy 

nenavazují. Jde vlastně spíše o zbytky rukopisu až druhotně opět shromážděné dohromady. 

Rukopis pochází původem z kláštera Alžbětinek v Praze. 

Přír. č. II-4708/84 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII G 57 
FX XVIII. - XIX. st. 
TX Auffgebethe Sulen-Brosabuch (???) 
PX stará zásoba 
Pap., XVIII. – XIX. stol., 192 pp (paginace původní), chybějí pp: 55 – 56, 183 – 184, 

rozměry: 15,5 x 9,5 cm, bez vazby. 

Rukopis je silně poničen pomačkáním a vytržením z vazby – jde vlastně o jednotlivé listy, 

hřbet vůbec neexistuje. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: modlitební knížka 

Rukopis pochází původem z kláštera alžbětinek v Praze. 

Přír. č. II-4710/84 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII G 58 
FX XVIII. - XIX. st. 
TX Gebethbuch 



PX stará zásoba 
Pap., XVIII. – XIX. stol., 210 pp (paginace většinou původní), chybí pp: 1-2, 45-74, 91-94, 

101-103, 123-132, 137-142, str. 10ř 2x, rozměry: 15,5 x 9,5 cm, bez vazby. 

Rukopis je silně poničen pomačkáním a vytržením z vazby – jde vlastně o jednotlivé listy, 

hřbet vůbec neexistuje. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: modlitební knížka 

Rukopisu chybí začátek i konec, i uvnitř jednotlivé stránky na sebe leckdy nenavazují – jde 

vlastně spíše o zbytky rukopisu až druhotně opět shromážděné dohromady. 

Rukopis pochází původem z kláštera alžbětinek v Praze. 

Přír. č. II-4711/84 

Ze staré zásoby 

 
SX XIII G 59 
FX XVIII. - XIX. st. 
TX Gebethbuch 
PX stará zásoba 
Pap., XVIII. – XIX. stol., 53 ff (foliace nová), rozměry: 16 x 10,5 cm, zcela bez vazby. 

Rukopis je silně poničen pomačkáním a vytržením z vazby – jde vlastně o jednotlivé listy, 

hřbet vůbec neexistuje. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: modlitební knížka 

Rukopisu chybí začátek i konec, i uvnitř jednotlivé stránky na sebe leckdy nenavazují – jde 

vlastně spíše o zbytky rukopisu až druhotně opět shromážděné dohromady. 

Rukopis pochází původem z kláštera alžbětinek v Praze. 

Přír. č. II-4712/84 

Ze staré zásoby 

 
X 3410 
SX XIV A 1 
FX perg. XIV. ll. 308. 25 x 32 cm, vazba moderní. 
TX Missale. 
Brodský, s. 193 
SX – XIV A 1 

TX – Misale. 

ff. 308 

 
X 3411 
SX XIV A 2 
FX perg. XIV. ll. 156. 22 x 32 cm, s inic., st. vazba s kováním a sponami. 
TX Sborník patristický. 
VX I. 1-96. Liber quinquaginta omeliarum b. Augustini. Vocans genus humanum x 
vivit et regnat in sec. sec. amen. 
VX 96-102. Omelia Bede presbiteri super »Liber generacionis«. Moyses, s. vir x deus 
per infinita sec. sec. amen. 



VX 102-104. Omelia Anshelmi »Intravit Jesus in quoddam castellum«. In sacra 
scriptura x regnat per omnia sec. sec. amen. 
VX II. 105-124. Liber b. Ambrosii de penitencia. Si virtutum finis x debemus 
absolvere. 
VX 124-135'. Idem de sacramentis sermones sex. De sacramentis, que accepistis x 
nunc et semper et in omnia sec. sec. amen. 
VX 135'-146'. Idem de bono mortis. Quoniam de anima x in omnia sec. sec. amen. 
VX 146'-156'. Idem de fuga seculi. Frequens nobis de fugiendo seculo x in omnia 
sec. sec. amen. 
PX Na přídeští obsah a st. sign. B X, na desce pod sklíčkem obsah stručnější a 
mladší sign. C XX, E X. Z Březnických. 
Brodský, s. 193 
 
XIV A 2 
Čechy, XIV ex., perg., 156 ff. 34,5 × 24,5 cm, ilum., vazba soudobá 
 
Skladba: (V+1, fol. 11) + 7. V (fol. 81) + VI (fol. 93) + (V+1, fol. 104) + 5. V (fol. 154) + 
(II-1, fol. 156, výlep přídeští). Listem doplněným k první složce je fol. 1, dále je 
doplněným foliem 104, jeden list je vyříznut za fol. 156. Na ff. 2–104 obvykle na 
koncích složek reklamanty (výjimkou pouze reklamant na fol. 103), zčásti poškozené 
oříznutím. Na fol. 71 (první list sedmé složky) uprostřed dole ojediněle dochovaný 
kustod arabskou číslicí. V části z ff. 105–156 první polovina listů složek značena v 
dolním vnějším rohu písmeny a–e, v této části také samostatná řada kustodů 
římskými číslicemi na koncích složek uprostřed dole, kromě toho na fol. 155r dole 
(první list poslední složky) rubrikou kustod 6. 
Psací plocha: text na ff. 1–104 psán ve dvou sloupcích v zrcadle 24,5 × 17 cm, 32 
řádků na stránce, text na ff. 105–156 psán také ve dvou sloupcích v zrcadle 23,5 × 
17 cm, 37 řádků na stránce. V celém rukopisu okraje zrcadla, sloupců a linkování 
připraveny inkoustem, v části z ff. 105–156 připraven inkoustem také řádek v záhlaví, 
ojediněle při začátcích úseků textu užitý pro uvádění titulů (ff. 115v, 120v). Prázdná 
folia: 104v. 
Foliace: na ff. 2–103 červeně v záhlaví jednotlivých listů soudobá foliace 1–102 (s 
výjimečnými chybami), na fol. 104 v záhlaví číslo 103 olůvkem. Odkazy na tuto foliaci 
jsou užity v obsahu na fol. 1ra–1vb. Na ff. 105–107 poté první dva listy číslovány v 
zápatí červeně, třetí olůvkem (opět od 1). Platná foliace inkoustem v dolních vnějších 
rozích listů rukou 19. století, zčásti doplněná později tužkou. 
 
Písmo: ruka A: 1ra–104rb, převážně bastarda formata, fol. 1ra–1vb, ale úseky i jinde 
v textu (fol. 19vb) gothica libraria formata; ruka B: ff. 105ra–156vb, gothica libraria 
formata, v této části občasné korektury v rozsahu i několika řádek jinou rukou.  
Výzdoba: iniciály o výšce čtyř až osmi řádků zdobené filigránem: 1ra: D, 2ra: V, 
105ra: S (tato zdobena i zlacením), 125vb: I, 127vb: H, 131rb: H, 133rb: S, 135rb: A, 
135va: Q, 146va: F. Na ff. 2–104 na začátcích jednotlivých kázání dvojbarevné 
iniciály o výšce tří řádků textu zdobené filigránem, rubrikace, převážně žluté, 
výjimečně i červené protrhávání majuskul, k vyznačení liter na prvních řádcích stran 
užit i zelený inkoust. 
Vazba: dřevěné desky potažené kůží obarvenou do zelena, bez výzdoby. Rohové 
pukly ve tvaru kardinálského klobouku, dochováno po třech na přední i zadní desce; 
středová kování ve tvaru šestilistého květu (tři z listů jsou uchyceny hřebíčky), v jeho 
středu na širší základně kruhová pukla. Zapínání dvěma tkanými řemínky s dírkovými 



sponami na nedochované trny v přední desce, kromě toho přes horní a spodní ořízku 
zapínání nedochovanými řemínky na žlábkové spony. Na výlepu zadního přídeští 
text „Exultate deo adiutori nostro, iubilate deo Iacob, sumite psalmum et date 
tympanum“ [Ps LXXX,2] a „Sancti tui, domine“. 
 
Starší signatury a vlastnické záznamy: na přední desce roudnická signatura tzv. 2. 
vrstvy „C XX!, roudnická signatura tzv. 3. vrstvy „E X“ a štítek s červeně psaným 
titulem rukou asi 14. století „Omelie Augustini et libri Ambrosii“, překrytý rohovinovou 
destičkou a přichycený hřebíčky. Na předním přídeští roudnická signatura tzv. 1. 
vrstvy „B X“, vyškrabaný vlastnický záznam „Rudnicensis monasterii“ psaný rukou asi 
15. století, obsah rukou 14./15. století „Liber quinquaginta omeliarum beati Augustini. 
Item omelia Bede presbyteri super Liber generacionis. Item omelia Anshelmi Intravit 
Ihesus in quoddam castellum. Item Ambrosius de penitencia libri II. Ambrosius: item 
de sacramentis sermones sex continens et de oracione dominica, item de bono 
mortis, item de fuga seculi.“ (jméno Ambrosius zapsáno marginálně, od něj vedou 
čáry k posledním čtyřem titulům obsahu). Na fol. 1r vyškrabaný záznam „Liber 
monasterii Rudnicensis“, psaný snad rukou 14. století. Na hřbetě poškozený štítek s 
novověkým titulem „Homiliae s. Augustini, Nro. XIVL, přelepený přes starší štítek, z 
něho viditelný jen fragment na přední desce s texty „Au… [episc]opi … 1668L. Ve 
spodní části hřbetu signatura březnické knihovny, na štítku červeně „A IL, na 
zabíleném spodním okraji černě „20“, kromě toho na hřbetě stopy po zabílení a 
červené fragmenty textu (?). Na předním přídeští rukopisný záznam „Ex bibliotheca 
arcis Brzeznicensis“. Na fol. 2r heraldické razítko s opisem „Hr. z Kolowrat 
Krakowského“; do NM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 
Na hřbetě štítek s částí současné signatury (2) přelepený přes štítek se starší 
signaturou KNM (první znak 9, druhý nejasný). Na předním přídeští exlibris NM s 
perem zapsanou současnou signaturou, zde také starší muzejní signatura „4/b/6“. 
 
Literatura: Max Dvořák, Knihovna Augustiniánského kláštera v Roudnici, Příspěvek k 
dějinám malířství miniaturního, ČČH 6, 1900, s. 118–131, zde s. 127; Václav 
Chaloupecký, Jan z Dražic, poslední biskup Pražský. Studie kulturně-historická, 
Časopis Společnosti přátel starožitností českých 16, 1908, s. 51–84, 133–163, 181–
196, zde s. 189, 193; František Michálek Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v 
Praze II, Praha 1927, č. 3411, s. 287; Clemens Weidmann, Die handschriftliche 
Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus, Bd. VII/2, Wien 1997, s. 256; Pavel 
Brodský, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, Praha 
2000, č. 170, s. 193; Zdeňka Hledíková, Die südeuropäische Schrift im böhmischen 
Umfeld des 14. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der 
bolognesischen Schrift auf die Handschriftenproduktion für Raudnitz, in: 
Régionalisme et Internationalisme. Problèmes de Paléographie et de Codicologie du 
Moyen Âge, edd. Otto Kresten – Franz Lackner, Wien 2008, s. 139–152, zde s. 144; 
Milada Svobodová, „Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher“. Sbírka 
středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova († 
1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27–59, srov. č. 105, 
s. 53; s. 40, 58; Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis 
roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká 
knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, 
Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 331–565, zejm. s. 426–427. 
 



Rukopis je podle výzdoby datován do poslední čtvrtiny 14. století (Brodský – starší 
literatura jej klade do doby podstatně starší a spojuje i s Janem IV. z Dražic, srov. 
Chaloupecký), v Roudnici byl i napsán (Hledíková), což by mohla potvrzovat i 
roudnická signatura 1. vrstvy. První část rukopisu (do fol. 104) byla asi v druhém 
desetiletí 15. století v Roudnici opsána i do rukopisu NK ČR IV B 16. 
 
1ra–1vb: [Index primae partis codicis] 
Obsah části rukopisu do fol. 104. 
1vb–93rb: [Augustinus et Pseudo-Augustinus: Homiliae quinquaginta] 
Rozpis uvádí Clemens Weidmann, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des 
heiligen Augustinus, Bd. VII/2, Wien 1997, s. 256, text začíná na fol. 2ra. CPPM I A, 
č. 765. 
1vb–3rb: [Augustinus: Sermo 16] 
Incipit liber beati Augustini episcopi quinquaginta omeliarum. Capitulum I. (2ra) 
Vocans genus humanum spiritus dei iubendo quid facere et promittendo quid sperare 
debeamus, prius mentem nostram inflammat ad premium, ut quidquid precipit magis 
bonum amando quam malum timendo faciamus … × … dies bonos sine 
contenebracione, pacem sine dissensione. 
Ed. PL 38, col. 121–124. 
3rb–4vb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 133 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 53)] 
Contra detractores de versu psalmi Sedens adversus fratrem tuum deridebas [Ps 
IL,20], II. Frequenter, fratres karissimi, cum psalmista cantamus versiculum illum, per 
quem detractores spirituali gladio feriuntur. Sic enim ait: Sedens adversus fratrem 
tuum detrahebas [Ps IL,20] … × … et in hoc seculo cum secura consciencia laudare 
deum possumus et in futuro ad eternum gaudium feliciter veniemus. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 545–
549; PL 39, col. 1845–1848. CPPM I A, č. 838. 
4vb–5rb: [Pseudo-Augustinus: Sermo Caillau II 18] 
De eo, quod ayt Apostolus: Ut sciatis, que sit altitudo, latitudo, longitudo et 
profundum, III. (5ra) Qui enim cognovit, inquit Apostolus, latitudinem et longitudinem 
et profundum et supereminentem sciencie caritatem Christi, vidit et Christum, vidit et 
patrem. Ergo hec verba Apostoli sic intelligere soleo … × … supereminentem vero 
sciencie caritatem Christi eam profecto, ubi pax illa est, que precellit omnem 
intellectum. 
CPPM I A, č. 1324. 
5rb–6vb: [Augustinus: Sermo 113] 
De eo, quod ayt dominus: Facite vobis amicos de mammona iniquitatis [Lc XVI,9], 
IIII. Quod admonemur, admonere debemus. Recens ewangelica leccio ammonuit 
facere amicos de mammona iniquitatis, ut eos, qui faciunt, recipiantur et ipsi in 
tabernacula eterna … × … et pro frumento spinas proferamus, nolo dicere, quid 
sequitur ad gaudium finiamus. 
Ed. PL 38, col. 648–652. 
6vb–8ra: [Caesarius Arelatensis: Sermo 145 (= Pseudo-Augustinus: Sermo 387)] 
De eo, quod Iohannes apostolus ait: Qui odit fratrem suum [1 Io III,15], V. Frequenter 
in scripturis sanctis audivit karitas vestra, fratres karissimi, in quo sint sacerdotes 
periculo constituti, si noluerint illud, quod contestatur apostolus … × … et illud: 
caritas operit multitudinem peccatorum [1 Pt IV,8], quam rem ipse, qui est vera 
caritas, nobis prestare dignetur, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus in 
secula seculorum. Amen. 



Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 596–
598; PL 39, col. 1697–1700. CPPM I A, č. 753. 
8ra–9va: [Caesarius Arelatensis: Sermo 38 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 271)] 
De eo, quod ait dominus: Diligite inimicos vestros, benefacite eis, qui oderunt vos [Mt 
V,44], VIa. Frequenter in ewangelio, fratres karissimi, audivimus dominum dicentem: 
Diligite inimicos vestros, benefacite hiis, qui vos oderunt [Mt V,44]. Quare autem dixit: 
Diligite inimicos vestros … × … possimus dicere: Dimitte nobis debita nostra, sicut et 
nos dimittimus debitoribus nostris [Mt VI,12], quod ipse nobis prestare dignetur, qui 
cum patre et spiritu sancto etc. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 168–
171; PL 39, col. 2250–2252. CPPM I A, č. 1056. 
9va–11va: [Caesarius Arelatensis: Sermo 182 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
270)] 
De eo, quod ayt Apostolus: Radix omnium malorum est cupiditas [1 Tim VI,10], 
omelia VII. (9vb) Beatus apostolus Paulus, fratres karissimi, ut nobis vere ac perfecte 
caritatis dulcedinem commendaret, amaritudinem nobis cupiditatis exposuit et velut 
peritissimus ac spiritualis medicus … × … sed de aliorum salute duplicem mercedem 
in eterna beatitudine remunerante domino capietis, quod ipse prestare dignetur, qui 
vivit cum patre et spiritu sancto in secula seculorum. Amen. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 739–
743; PL 39, col. 2248–2250. CPPM I A, č. 1055. 
11va–13ra: [Caesarius Arelatensis: Sermo 140] 
De eo, quod scriptum est: Beatus, qui post aurum non abiit nec speravit [Sir XXXI,8], 
VIII. In scripturis divinis legimus, fratres karissimi, quod beatus sit, qui post aurum 
non abiit nec speravit in pecunie thesauris, qui potuit transgredi et non est 
transgressus, facere mala et non fecit. Fratres, interrogemus consciencias nostras et 
videamus … × … et flammam dignissimam fecerit omnium cupiditatum carnalium 
ligna consumit, quod ipse prestare dignetur. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 576–
579. CPPM I A, č. 2174. 
13ra–15ra: [Caesarius Arelatensis: Sermo 181 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
111)] 
De eo, quod Apostolus ayt: Redimentes tempus, quoniam dies mali sunt [Eph V,16], 
omelia IXa. (13rb) Apostolus cum legeretur, audistis, ymmo omnes audivimus 
dicentem nobis: Videte, quomodo caute ambuletis, non ut insipientes, sed ut 
sapientes redimentes tempus, quoniam dies mali sunt. Dies malos, fratres, due res 
faciunt … × … sed magis propter dileccionem et pacem ad eterna premia mereantur 
pervenire prestante domino nostro Ihesu Christo, cui est honor et imperium cum 
patre et spiritu sancto in secula seculorum. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 735–
739; PL 39, col. 1964–1967. CPPM I A, č. 896. 
15ra–16vb: [Augustinus: Sermo 40] 
De eo, quod psalmista ait: Expecta dominum, viriliter age et confortetur cor tuum [Ps 
XXVI,14], omelia X. Frequenter, fratres, cum psalmista cantavimus: Sustine 
dominum, viriliter age et confortetur cor tuum et sustine dominum [Ps XXVI,14]. Quid 
est sustine dominum? Ut tunc accipias, quando dabit, non tunc exigas, quando vis … 
× … sed pro domanda avaricia, hic sint preces nostre, nos adiuvent luctantes et 
coronent vincentes. 
Ed. PL 38, col. 244–247. 



16vb–18va: [Caesarius Arelatensis: Sermo 59 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
253)] 
De eo, quod Iacobus apostolus ait: Confitemini alterutrum peccata vestra [Iac V,16], 
omelia XIa. In omnibus scripturis divinis, fratres dilectissimi, utiliter ac salubriter 
ammonemur, ut peccata nostra debeamus iugiter et humiliter non solum deo, sed 
eciam sanctis et deum timentibus confiteri … × … sed huius eciam superbie, quod 
confiteri noluisti, de quo peccato nos liberare dignetur, qui vivit et regnat deus in 
secula seculorum. Amen. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 259–
262; PL 39, col. 2212–2215. CPPM I A, č. 1038. 
18va–20ra: [Augustinus: Sermo 39] 
De eo, quod scriptum est: Ne tardes converti ad dominum et ne differas de die in 
diem [Sir V,8], XII. Audivimus, fratres karissimi, per prophetam dicentem deum: Ne 
tardes converti ad dominum neque differas de die in diem [Sir V,8]. Subito enim 
veniet ira eius et in tempore vindicte disperdet te. Promisit tibi, quoniam quo die 
conversus fueris … × … eandem vitam in melius commutate, ut per elemosinas et 
oraciones deleantur mala preterita et futura bona veniant sempiterna. 
Ed. PL 38, col. 241–244. 
20ra–21vb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 183 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
287)] 
De eo, quod scriptum est in Ysaia: Clama ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam 
[Is LVIII,1], XIII. Si diligenter attenderitis, fratres karissimi, omnes sacerdotes domini, 
non solum episcopos, sed eciam presbiteros et ministros ecclesiarum in grandi 
periculo esse congnoscitis … × … et impietatem avaricie vel cupiditatis poteritis 
evadere et pro operibus misericordie ad eterna premia feliciter pervenire, quod ipse 
prestare dignetur. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 744–
748; PL 39, col. 2287–2288. CPPM I A, č. 1072. 
22ra–24ra: [Augustinus: Sermo 333] 
De martiribus, quibus ayt dominus: Capillus de capite vestro non peribit [Lc XXI,18], 
XIIII. Dominus noster Ihesus Christus testibus, id est martiribus suis pro humana 
fragilitate sollicitis, ne forte eum confitendo atque moriendo perirent, magnam 
securitatem dedit dicens … × … sed eciam augere munera et beneficia sua, que 
dignatus est dare, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum. 
Amen. 
Ed. PL 38, col. 1463–1467. 
24ra–25va: [Caesarius Arelatensis: Sermo 24 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
105)] 
De eo, quod dicturus est dominus: Infirmus fui et non visitastis me, nudus et, XV. 
Qualiter nos invicem diligere debeamus, fratres mei karissimi, eciam de sanitate vel 
infirmitate membrorum corporalium possumus evidenter agnoscere. Si enim sic nos 
amare voluerimus … × … vel eciam invidie omnes homines sicut nos ipsos amantes 
cum ipso apparere mereamur in gloria. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 108–
111; PL 39, col. 1949–1951. CPPM I A, č. 890. 
25va–27rb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 206 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
252)] 
De resurreccione domini nostri Ihesu Christi et alleluia, omelia XVI. Resurreccio et 
glorificacio domini nostri Ihesu Christi, fratres carissimi, ostendit nobis vitam, quam 



accepturi sumus, cum venerit retribuere digna dignis, mala malis, bona bonis … × … 
hinc extingwamus mortem moriendo peccatis, hinc vitam vite meritis comparemus. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 824–
828; PL 39, col. 2211–2212. CPPM I A, č. 1037; CPPM I B, č. 4336. 
27rb–29rb: [Augustinus: Sermo 168] 
De gracia dei et quod nos promissionis filii sumus, omelia XVII. Secundis (sic, pro: 
secundum) vasis eleccionis confessionem atque doctrinam, quomodo fides 
misericordie dei donum est, leccionibus, canticis sermonibusque divinis et quod est 
precipuum, gracia sua edificet dominus cor nostrum … × … nemo se extollat, nemo 
sibi arroget quasi sibi aliquid dederit, qui gloriatur, in domino glorietur etc. 
Ed. PL 38, col. 911–915. 
29rb–30va: [Augustinus: Sermo 11] 
Sequitur de elemosina et paciencia dei, omelia XVIII. (29va) Dominus deus noster 
nolens nostrum aliquem perire, excolens ecclesiam suam velud agnum suum, 
querens fructus de arboribus suis antequam tempus securis adveniat, cui necesse 
erit infructuosas arbores amputare … × … semina securus messis tua serius veniet, 
tardius venerit, sed cum venerit, finem non habebit. 
Ed. PL 38, col. 97–99. 
30va–31va: [Pseudo-Augustinus: Sermo 388] 
De elemosinis faciendis, XIX. Leccio, fratres, ista quam modo audivimus de sancto 
ewangelio ad elemosinas faciendas nos hortatur et sic hortatur, ut in iudicio suo 
dominus has solas non factas imputet sinistris … × … illa pereunt, tu invenieris et 
dicetur de te: Mortuus erat et revixit, perierat et inventus est [Lc XV,24]. 
Ed. PL 39, col. 1700–1701. CPPM I A, č. 754. 
31va–32vb: [Pseudo-Augustinus: Sermo 353] 
De die octavo infancium, omelia XXa. Omnium quidem aures et mentes, quos cura 
nostra complectimur, solliciti pastoris sermo compellat, verumtamen ad vos proprie 
nunc dirigetur, quorum recens infancia spiritalis generacionis sacramentorum 
cunabulis insignitur … × … et iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra 
vestra servire iusticie in sanctificacionem [Rm VI,19]. 
Ed. PL 39, col. 1560–1563. CPPM I A, č. 722. 
32vb–35rb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 134 (= Pseudo-Augustinus: Sermo Cas. I 
114)] 
De psalmo quinquagesimo et de peccato David, XXI. Quocienscumque, fratres 
karissimi, aliquos ex filiis vestris ad spectacula vel furiosa vel cruenta vel turpia quasi 
ad aliquid bonum opus currere vana persuasione et pestifero amore agnoscitis … × 
… cum propheta domino gracias referentes dicamus: Disrupisti vincula mea, tibi 
sacrificabo hostiam laudis. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 550–
555, CPPM I A, č. 1522; CPPM I B, č. 4297. 
35rb–36va: [Augustinus: Sermo 109] 
De ewangelio, in quo dominus ayt: Esto consenciens cum adversario [Mt V,25], XXII. 
Modo cum ewangelium legeretur, audivimus dominum eos arguentem, qui faciem celi 
volunt probare et tempus fidei appropinquante regno celorum nesciunt invenire … × 
… pro carcere paradisum, quando vel quam cito in via cuncta mutasti, quia bono 
adversario consensisti. 
Ed. PL 38, col. 636–638. 
36va–40va: [Augustinus: Sermo 99] 
Sermo habitus de Symone phariseo et de muliere, que rigavit pedes domini, XXIII. 
Quod admonemur domini eloquius (sic, pro: eloquiis) de divinis leccionibus hinc 



credentes deum velle nos loqui, proferimus caritati vestre illo adiuvante sermonem de 
remissione peccatorum … × … sive in eum, qui quod dicit, non facit. A domino enim 
secura audiet: Vade mulier, fides tua te salvam fecit. 
Ed. PL 38, col. 595–602. 
40va–41va: [Pseudo-Augustinus: Sermo 383] 
De sollempni die ordinacionis sancti Augustini episcopi, XXIIII. Die quidem omni et 
omni hora et cura omnino continua, dilectissimi, cogitare debet episcopus, quante 
dispensacionis sarcinam gerat, qualem de illa racionem domino suo reddat … × … ut 
non horrorem ac penam meam, sed gaudium et coronam meam vos eius aspectus 
inveniat. 
Ed. PL 39, col. 1687–1688. CPPM I A, č. 749. 
41va–43ra: [Caesarius Arelatensis: Sermo 231 (= Pseudo-Augustinus: Sermo 339)] 
Item alius sermo de sollempni die ordinacionis sancti Augustini episcopi, XXV. 
Hodiernus dies, fratres carissimi, admonet me attencius cogitare sarcinam meam, de 
cuius pondere eciamsi mihi die nocteque cogitandum sit, nescio tamen, quo modo 
anniversarius dies iste inpingit eam sensibus meis … × … et melius est nobis in via 
brevi tempore laborare, ut postea in patria possimus ad eternum gaudium feliciter 
pervenire prestante domino Ihesu Christo, qui cum deo et spiritu sancto vivit et 
regnat deus in. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 915–
918; PL 38, col. 1480–1482. CPPM I A, č. 2193. 
43ra–44rb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 78 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
300)] 
Ammonicio, ut silencium sit in ecclesia, XXVI. Ante aliquot dies propter eos, qui aut 
pedibus dolent aut aliqua corporis inequalitate laborant paterna pietate sollicitus 
consilium dedi et quodammodo supplicavi … × … ut non solum de vestra, sed eciam 
de aliorum correccione mercedem habere possitis. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 323–
325; PL 39, col. 2319–2320. CPPM I A, č. 1085. 
44rb–52ra: [Augustinus: Sermo 351] 
De tribus modis penitencie, XXVII. Quam sit utilis et necessaria penitencie medicina, 
facilime homines intelligunt, si homines se esse meminerint. Scriptum est enim: Deus 
superbis resistit, humilibus autem dat graciam [Iac IV,6] … × … qua se quisque 
humiliat ecclesie dei et labor minor inponitur et nullo temporalis mortis periculo mors 
eterna vitatur. 
Ed. PL 39, col. 1535–1549. 
52ra–53va: [Augustinus: Sermo 110] 
De arbore fici et muliere curva, XXVIII. (52rb) Arbor ficulnea genus humanum est, 
triennium autem tria sunt tempora. Unum ante legem, alterum sub lege, tercium sub 
gracia. Non est autem inportunum, ut arbor ficulnea intelligatur genus humanum … × 
… numquid et mulier per se erecta est? Ve illi esset, si manum ille non porrexisset. 
Ed. PL 38, col. 638–641. 
53va–56ra: [Augustinus: Sermo 17] 
De psalmo quadragesimo IX°, in quo scriptum est: Deus manifeste veniet, deus 
noster et non silebit [Ps IL,3], XXIXa. (53vb) Cantavimus: Deus manifeste veniet, 
deus noster et non silebit [Ps IL,3]. Deum Christum scriptura predixit venturum ad 
iudicium vivorum ac mortuorum. Quando enim venit prius iudicari, occultus fuit … × 
… nolite me contristare pravis moribus vestris, quia delectacio mea non est in hac 
vita, nisi nostra bona vita. 
Ed. PL 38, col. 124–128. 



56ra–57ra: [Augustinus: Sermo 42] 
De ewangelio, ubi dominus dicit: Dimittite et dimittetur vobis, date et dabitur vobis [Lc 
VI,37–38], XXXa. Ego, fratres, vires parvas habeo, sed verbum dei magis debet 
valere in cordibus vestris. Ergo et quod lente dicimus, valde auditis, si obedieritis. 
Tamquam per nubem suam … × … scitis fructus mei qui sunt, ut vobiscum sim et 
omnes simus fructus dei. 
Ed. PL 38, col. 252–254. 
57ra–58vb: [Augustinus: Sermo 50, par. 2–8] 
De eo, quod dominus dicit: Meum est aurum et argentum [Ag II,9], XXXI. In scripturis 
divinis, fratres karissimi, legimus deum dicentem: Meum est aurum et meum est 
argentum [Ag II,9]. Hoc ideo dictum est, ut ille, qui non vult cum indigentibus 
communicare quod habet … × … ut quanto maiore aviditate frui quisque hac luce 
voluerit, tanto maiori cecitate a iusticie luce deficiat. 
Ed. PL 38, text v rukopisu col. 326–329. 
58vb–59vb: [Augustinus: Sermo 32, par. 3–13, partes] 
De David et Golya, omelia XXXII. Golyas unus ex Allofilis, id est ex alienigenis, qui 
bellum gerebat illo tempore adversus filios Ysrahel, eo tamen tempore David 
sanctus, cuius est hoc psalterium, ymmo per quem fecit psalterium spiritus sanctus 
… × … et intelligere nolunt, factorem querit deus signorum suorum, non pictorem. 
Ed. PL 38, text v rukopisu col. 197–201. CPPM I A, č. 2356. 
59vb–61vb: [Pseudo-Augustinus: Sermo app. 72] 
Sermo de leccione ewangelii, ubi Petrus ambulavit super aquas, omelia XXXIII. 
Audiamus ewangelium et quodammodo vidimus in leccione presenti naviculam 
periclitantem, Christum periclitantibus succurrentem, Petrum venientem Christo 
occurrentem … × … deducet nos et tenebat nos dextera eius, donec ad sempiterna 
nos sua promissa perducat. 
Ed. PL 39, col. 1884–1886. CPPM I A, č. 857. 
61vb–62va: [Pseudo-Augustinus: Sermo app. 54] 
De eo, quod scriptum est: Cor meum et caro mea exultaverunt [Ps LXXXIII,3], 
XXXIIII. Secundum apostolum, fratres karissimi, qui satis diligit seculum, non habet 
plenum divini amoris affectum. Sic audistis enim legi: Qui diligit seculum, non est 
perfecta caritas in illo [1 Io II,15] … × … quod ut faciat, et ut cottidie faciat, precemur 
deum salvatoremque nostrum; cui est gloria et honor in secula seculorum.  
Ed. PL 39, col. 1848–1849. CPPM I A, č. 839. 
62va–65vb: [Augustinus: Sermo 142] 
De eo, quod dominus dicit: Ego sum via, veritas et vita [Io XIV,6], omelia XXXV. 
Erigunt nos divine lecciones, ne desperacione frangamur et rursus terrent, ne 
superbia ventilemur. Tenere autem viam mediam, veram, rectam tamquam inter 
sinistram desperacionis et dextram presumpcionis … × … et quisquam hominum se 
audet de perfeccione iactare, ymmo confiteamur imperfeccionem, ut mereamur 
perfeccionem. 
Ed. PL 38, col. 778–784. 
65vb–67vb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 69 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
315)] 
Quod christianorum tempora predicta sunt et prefigurata ab inicio mundi, XXXVI. 
(66ra) In omnibus scripturis, fratres karissimi, christianorum tempora predicta sunt. 
Hoc ideo, quia futurum erat ut reges terre, qui propter ydola persequebantur 
christianos … × … ut intelligamus quid sit: Thezaurus desiderabilis requiescit in ore 
sapientis, stultus autem glutit illud [Prv XXI,20]. 



Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 291–
294; PL 39, col. 2348–2351. CPPM I A, č. 1100. 
67vb–69vb: [Augustinus: Sermo 44] 
De eo, quod de domino salvatore scriptum est: Ascendit sicut virgultum et sicut radix 
[Is LIII,2], XXXVII. De domino et salvatore nostro, fratres dilectissimi, ante multa 
tempora prophetatum est: Ascendet sicut virgultum et sicut radix de terra sicienti [Is 
LIII,2]. Quare sicut radix? Quia non est species illi, neque honor … × … ac fiet illud 
quod apostolus dixit: Iudicium sine misericordia illi qui non fecit misericordiam [Iac 
II,13]. 
Ed. PL 38, col. 258–262. 
69vb–71rb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 173 (= Pseudo-Augustinus: Sermo 368)] 
De eo, quod scriptum est: Qui amat animam suam, perdet eam [Io XII,25], XXXVIII. 
Modo, fratres karissimi, cum divina leccio legeretur, audivimus dominum dicentem: 
Qui amat animam suam, perdet eam [Io XII,25]. Huic sentencie quasi contrarium 
videtur esse quod ayt Apostolus … × … et cum propheta poteris dicere: Michi 
adherere deo bonum est [Ps LXXII,28]. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 705–
708; PL 39, col. 1652–1655. CPPM I A, č. 735. 
71rb–74ra: [Caesarius Arelatensis: Sermo 21 (= Pseudo-Augustinus: Sermo 385)] 
De amore hominis in hominem et de perfecta caritate retinenda, XXXIX. Non solum 
in Novo, sed eciam in Veteri testamento admonemur, fratres karissimi, qualiter 
perfectam caritatem tenere debeamus. Sic enim ipse dominus in ewangelio dixit … × 
… quantum possumus elaboremus, in locis viciorum virtutes inducere, ut possimus 
ad dei misericordiam pervenire. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 103), Turnhout 1953, s. 94–
99; PL 39, col. 1690–1695. CPPM I A, č. 751. 
74ra–74vb: [Pseudo-Augustinus: Sermo app. 311] 
De misericordia in pauperes facienda, omelia XL. Felix operarius cultor 
elemosinarum, eo quod ex horeo suo comparaverit celum et dans panem 
esurientibus delictorum suorum pressit incendium: cui propheta tale exhibet 
testimonium … × … date omnibus, ne cui non dederitis, ipse sit Christus; cuive 
dederitis, ipse est Cristus. 
Ed. PL 39, col. 2342–2343. CPPM I A, č. 1096. 
74vb–77ra: [Pseudo-Augustinus: Sermo 211] 
De diebus XL et fraterna concordia, XLI. Dies isti sancti, quos agimus in 
observacione quadragesime, commonent nos de confraterna concordia loqui vobis, 
ut quicumque habet adversus alium querelam, finiat, ne finiatur … × … sic ora, ut 
vindicet te deus: pereat qui te persequebatur, sed maneat qui tibi reddatur. 
Ed. PL 38, col. 1054–1058. CPPM I A, č. 594. 
77ra–78ra: [Pseudo-Augustinus: Sermo 393] 
Sequitur de penitencia facienda, omelia XLII. Penitentes, penitentes, penitentes, si 
tamen estis penitentes et non estis irridentes, mutate vitam, reconciliamini et vos 
enim catena pascitis … × … aut ignoscitur tibi, aut non ignoscitur: quid horum tibi 
futurum sit, nescio. Ergo dimitte incertum, tene certum. 
Ed. PL 39, col. 1713–1715. CPPM I A, č. 758. 
78ra–81va: [Augustinus: Sermo 58] 
De oracione dominica, XLIII. Simbolum reddidistis, quo breviter comprehensa 
continetur fides. Iam et ante ea dixi vobis, quod ayt apostolus Paulus: Quomodo 
invocabunt, in quem non crediderunt [Rm X,14] … × … non opus est ut discamus 
Symbolum: deum videbimus, ipse deus visio erit nobis; fidei huius merces erit. 



Ed. PL 38, col. 393–400. 
81va–83vb: [Augustinus: Sermo 135] 
De ceco nato, XLIIII. Dominus Ihesus, sicut audivimus cum ewangelium legeretur, 
apperuit oculos homini qui cecus erat natus. Fratres, si attenderimus hereditariam 
penam nostram … × … ut dimittat nobis peccata et mundet ab omni iniquitate [1 Io 
I,9]. Ergo orate. 
Ed. PL 38, col. 746–750. 
83vb–85vb: [Augustinus: Sermo 290] 
De natali sancti Iohannis Baptiste, XLV. Fratres, Iohannes non Ewangelista, sed 
Baptista, missus est ante faciem Christi preparare vias eius. Testimonium Christi de 
Iohanne est: Inter natos mulierum non surrexit maior Iohanne Baptista [Mt XI,11] … × 
… nec saltem a superbo et divite illo pharizeo, sed de hiis que te habere dixisti, 
gracias agere domino didicisti. 
Ed. PL 38, col. 1312–1316. 
85vb–87va: [Caesarius Arelatensis: Sermo 176 (= Pseudo-Augustinus: Sermo app. 
101)] 
De grandi vase quod in excessu mentis ostensum est Petro, in quo erant 
quadrupedia, XLVIa. Modo cum leccio apostolorum legeretur, audivimus quod beatus 
Petrus circa horam sextam ascendit in cenaculum, et cum esuriret voluissetque 
gustare … × … quam ut eciam in nobis pietas divina implere et confirmare dignetur, 
assiduis oracionibus supplicemus, prestante domino nostro Ihesu Christo salvatore, 
qui cum deo patre et spiritu sancto vivit. 
Ed. G. Morin: Caesarius Arelatensis. Sermones (CCSL 104), Turnhout 1953, s. 713–
716; PL 39, col. 1939–1941. CPPM I A, č. 886. 
87va–88vb: [Pseudo-Augustinus: Sermo app. 56] 
De hoc, quod psalmista dicit: Confitemini domino [Ps CXXXV,1], XLVII. Confitemini 
domino, fratres karissimi, quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius [Ps 
CXXXV,1]. Remedia purgandi facinoris spiritu sancto astruente addiscimus … × … 
nec quidquam in seculo formidabis; quia auctorem formidinis dyabolum cum seculo 
superasti. 
Ed. PL 39, col. 1851–1853. CPPM I A, č. 841. 
88vb–90ra: [Pseudo-Augustinus: Sermo app. 310] 
De elemosinis faciendis, XLVIII. Remedia peccatorum, fratres, medicina est 
elemosine largicio. Elemosina enim a morte liberat et non patitur hominem ire in 
tenebras [Tob IV,11] … × … bene ergo facientes non deficiamus, ut tempore suo 
metamus vitam eternam in secula seculorum. Amen. 
Ed. PL 39, col. 2340–2342. CPPM I A, č. 1095. 
90ra–91rb: [Pseudo-Augustinus: Sermo app. 86] 
De divite, cuius ager uberes fructus attulit, XLIXa. (90rb) Hominis cuiusdam divitis 
uberes attulit possessio fructus et cogitavit aput se dicens: Quid faciam, quoniam non 
habeo quo colligam fructus meos? Et dixit: Hoc faciam, destruam apothecas … × … 
ea que preparasti, cuius erunt? Sic est omnis qui sibi thezaurisat et non est in deum 
dives. 
Ed. PL 39, col. 1911–1913. CPPM I A, č. 871. 
91rb–93rb: [Augustinus: Sermo 392] 
De muliere curva, quam dominus sanavit, L. Apostolum audivimus nobis dicentem: 
Legacione fungimur pro Christo, exortans reconciliari deo [2 Cor V,20]. Non 
exhortaretur ut reconciliaremur, nisi inimici fuissemus … × … sicut grana in area. 
Veniet ventilator: nemo sit passim in hoc seculo separator. 
Ed. PL 39, col. 1709–1713. 



 
93rb–96ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus 124, pars: tractatus 33] 
Sermo beati Augustini episcopi de muliere in adulterio deprehensa. Meminit caritas 
vestra, sermone pristino ex occasione leccionis ewangelice locutos nos esse vobis 
de spiritu sancto. Ad huc putandum cum dominus invitasset credentes in se … × … 
delevi quod commisisti, observa quod precepi, ut invenias quod promisi, quod nobis 
tribuere dignetur, qui sine fine vivit et regnat in secula seculorum. Amen. Expliciunt 
quinquaginta omelie beati Augustini episcopi. 
Ed. PL 35, text v rukopisu col. 1647–1651. Srov. CPL, č. 278. 
 
96ra–102ra: [(Pseudo?-)Walafridus Strabo: Homilia in initium evangelii secundum 
Matthaeum I,1–17] 
Sequitur omelia. Inicium sancti ewangelii secundum Matheum. Liber generacionis 
Ihesu Christi, filii David … Ysaac autem genuit Iacob [Mt I,1]. Et reliqua. (96rb) 
Omelia leccionis eiusdem beati Bede presbyteri. Moyses sanctus vir librum 
creacionis celi et terre divina fultus auctoritate conscripsit, in quo perituri hominis 
originem texerat … × … qui autem in preceptis meis perseveraverit usque in finem, 
hic salvus erit per eum, qui vivit et regnat deus per infinita secula seculorum. Amen. 
Ed. PL 114, col. 849D–862A. RB, č. 8326. 
 
102ra–104rb: [Anselmus Laudensis seu Radulphus Cantuariensis (?): Homilia in 
festo Assumptionis Mariae virginis] 
Secundum Lucam. In illo tempore intravit Ihesus in quoddam castellum … erat soror 
nomine Maria [Lc X,38–39]. Et reliqua. Omelia leccionis eiusdem beati Anshelmi 
episcopi. In sacra scriptura res una et eadem multociens invenitur diversa significare, 
sicut leo, edus, ignis, aqua et eciam Sol et alia multa. Est enim leo de tribu Iuda … × 
… hec est pars optima, que non aufferetur ab ea, cuiusque nos participes simus 
meritis et precibus eius per Ihesum Christum filium eius, qui vivit et regnat per omnia 
secula seculorum. Amen. 
Ed. PL 95, col. 1505B–1508C (jako Anselmus Cantuariensis: Homilia 48). Schneyer 
1, s. 289, č. 3. 
 
105ra–124rb: [Ambrosius Mediolanensis: De poenitentia libri duo] 
Liber beati Ambrosii archiepiscopi de penitencia. Si virtutum finis ille est maximus, qui 
plurimorum expectat profectum, moderacio prope omnium pulcherrima est … × … 
(124ra) quanto magis anime nostre pedes exuere vinculis corporalibus et gressus 
omnes mundi istius nexu debemus absolvere? (124rb) Explicit liber secundus de 
penitencia. 
Ed. PL 16, col. 465A–524A. CPL, č. 156. 
 
124rb–135va: [Ambrosius Mediolanensis: De sacramentis libri sex] 
Incipit sermo primus sancti Ambrosii de sacramentis. De sacramentis, que accepistis 
sermonem adorior, cui racionem ideo putam ante premitti. In christiano enim viro 
primo est fides, ideo et Rome fideles dicuntur, qui baptizati sunt … × … et in nobis 
suum semper signaculum recognoscat, ut et ipsi ad graciam et ad premia virtutum 
pervenire possitis per dominum nostrum Ihesum Christum, cui est gloria, honor, laus, 
perpetuitas a seculis et nunc et semper et in omnia secula seculorum. Amen. Explicit 
sermo VIus de sacramentis. 
Ed. PL 16, col. 417A–462A. CPL, č. 154. 
 



135va–146va: [Ambrosius Mediolanensis: De bono mortis liber unus] 
Incipit eiusdem liber sancti Ambrosii de bono mortis. Quoniam de anima superiori 
libro sermonem aliquem conteximus, faciliorem viam putamus de bono mortis 
conficere aliquid, que si anime noceret malum videri potest … × … mortem non 
videbit in eternum, quoniam ipse est plenitudo divinitatis et ipsi est decus, gloria, 
perpetuitas a seculis et nunc et semper et in omnia secula seculorum. Amen. Explicit 
liber de bono mortis. 
Ed. K. Schenkl: Sancti Ambrosii opera 1 (CSEL 32/1), Praha – Wien – Leipzig 1897, 
s. 703–753; PL 14, col. 539B–568A. CPL, č. 129. 
 
146va–156vb: [Ambrosius Mediolanensis: De fuga saeculi liber unus] 
Incipit liber eiusdem de fuga seculi. Frequens nobis de fugiendo seculo isto sermo, 
atque utinam quam facilis sermo tam et sollicitus affectus, sed quod peius est, 
frequenter irrepit terrenarum illecebra cupiditatum … × … sibi spem locaverunt 
evadendi et reconciliacionis future fidem hauserint per dominum Ihesum Christum, 
cui regnum est a seculis et nunc et semper et in omnia secula seculorum. Amen. 
Ed. K. Schenkl: Sancti Ambrosii opera 2 (CSEL 32/2), Praha – Wien – Leipzig 1897, 
s. 161–207; PL 14, col. 569A–596B. CPL, č. 133. 
 
X 3412 
SX XIV A 3 
FX perg. XIV. ll. 233. 22 x 33 cm, s inic., st. vazba s kováním. 
TX Breviarium. 
PX Na přídeštích dva pap. listy misálu z XV. stol. Z Březnických. 
PX Kanonový list vyříznut z prvé fol. XIV. stol. Podle Fišera z Litoměřic Misál 
křižovnický, vzadu složen ??? dopisky čes. patronů z 15. stol. 
Brodský, s. 194 
SX – XIV A 3 

TX – Missale de Plsna (III). 

saec. XIV., ff. 233., perg. 

 
X 3413 
SX XIV A 4 
FX perg. XIV. ll. 202, 225. 20 x 32 cm, st. vazba s kováním a sponou. 2 sv. 
TX Secunda et tercia pars sermonum fr. Jacobi (de Voragine) de sanctis a festo 
Agathe usque festum Johannis Bapt. exclusive, a festo Johannis B. usque Andree. 
VX Accinxit fortitudine lumbos x multo amplius adiuvat in bello. - Fuit homo missus a 
deo x sollicita semper fuit. 
PX Vzadu a napřed rejstříky. Na l. 1 název, jak v čele, a: liber monasterii 
Rudnicensis, na přídeští st. sign. C XI; L XI, na desce název týž a mladší sign. L 
XVIII, K III; L XIX. Z Březnických. 
 
X 3414 
SX XIV A 5 
FX perg. XIV.1 ll. 231, 171. 21 x 32 cm, st. vazba s kováním. 
TX Prima et secunda pars sermonum super evangelia dominicalia ab adventu domini 
usque pascha, a pascha usque adventum fr. Jacobi de Voragine seu Jacobini. 
VX Humane vite decursus x caritatis insignia. Rogemus ergo deum. Maria 
Magdalena ... Pauci sunt x sponsam accipiebat. 



PX Rejstřík napřed. Dvořák 48. Na přídeští název, jak v čele, a: liber monasterii 
Rudnicensis se sign. mladší B XV, na desce pod sklíčkem název kratší a sign. L XV; 
L XVI, K 1. Z Březnických. 
 
X 3415 
SX XIV A 6 
FX perg. XV. a XIV. (od l. 40). ll. 235. 22 x 30 cm, st. vazba s kováním. 
TX Breviarium z Budyně. 
PX Vevázáno v perg. listy dekretu z konce XIII. stol. Zde na l. 1: iste liber est pro 
ecclesia s. Georgii in Budyna datus pro remedis anime d. Johannis de Oppawya per 
generosum d. Johannem Leporem, a ml. rukou: 1483°. Na zadním přídeští lat. 
kolorovaný tisk umučení Páně asi z XVI. stol. Co na desce, nelze již přečísti. Z 
Březnických. 
Brodský, s. 194 
 
X 3416 
SX XIV A 7 
FX perg. XIV. ll. 307. 22 x 33 cm, s inic., st. vazba s kováním a sponami. 
TX Exposicio episcopi Admontensis (Engelberti) super »Beati immaculati« 
solempnis. 
VX Psalmo centesimo decimo octavo x vivit et regnat unus deus per omnia sec. sec. 
amen. 
PX Na předsázce název, jak v čele, a st. sign. H II, na desce pod sklíčkem kratší 
název a ml. sign. E XVI, F XIII. Z Březnických. 
 
X 3417 
SX XIV A 8 (3 B 14) 
FX perg. XIV. ll. 348. 26 x 33 cm, pův. st. vazba s kováním. 
TX Misál vodňanský. 
PX Na l. 9'-19' preface notované (4 červ. l. n. č. ch.). Nápis na přídeští rukou 
Hankovou. 
Brodský, s. 195 
SX – XIV A 8 

TX - Mi∫sale Vodnianense. 

sec. XIV., ff. 348, perg. 

 
X 3418 
SX XIV A 9 (1 C 1, 205) 
FX perg. XIV. ll. 169. 22.5 x 32 cm s miniaturami, st. vaz. s kováním. 
TX Latinský epiśtolář. 
PX Na desce souč. štítek: Epistole. B XVIII. Napřed 2 ll. vytrženy. Z Březnických. 
PX Friedl datuje rkp. kolem r. 1300, Jen jedna miniatura fol. 1b, inic. fol. 12b 
Brodský, s. 196 
 
X 3419 
SX XIV A 10 
FX perg. XIII. ll. 157. 22 x 33 cm, s miniaturou. Ozdob. vazba s kováním. 
TX Latinský evangeliář. 
PX Na desce: Ewangelia a mladší sign. O XVIIII. O výzdobě J. Květ, Ilum. rkpy král. 
Rejčky (Pr. 1931), 4, 5 Z Březnických. 



PX Figurální kompozice pojaty sice ještě ve smyslu tradice románské, ale postavy již 
vlivy západ. gotiky 
Brodský, s. 197 
 
X 3420 
SX XIV A 11 
FX perg. XIII.2 ll. 149. 23 x 33.5 cm, s miniaturami, st. vazba s kováním a sponami. 
TX Glosa ordinaria in Ezechielem et Danielem. 
PX Na l. 149-(50) souč. výklad několika kanonů, na l. 1: liber Rudnicensis monasterii, 
na hřbetě štítek s nápisem, jak v čele, a nejml. sign. W V. Původu francouzského 
(Dvořák 45). Z Březnických. 
Brodský, s. 198 
 
X 3421 
SX XIV A 12 
FX perg. XIV. ll. 232. 22 x 32 cm, s inic., st. vazba s kováním. 
TX Fratris Mauricii (Angli) de ord. fr. min. distincciones. 
VX Circa abieccionem nota, qualiter in scriptura sumitur x circa pectora zona aurea 
etc. 
PX Název podle explicitu. Kratší na desce pod sklíčkem, kdež i mladší sign. D II a F 
X ... Ze Sadské. O výzdobě Dvořák 50. Z Březnických. 
Brodský, s. 199 
SX – XIV A 12 

TX – Mauritii fratris: Distinctiones. 

Monast. in Saczka, perg. 

 
SX XIV A 13 
FX 1806 
TX Florian, A.: Abbildungen von Pflanzen. 
 
SX XIV A 14 
FX 1784 
TX Individual Ausweis 
 
SX XIV A 15 
FX 1840-1848 
TX Josef Hofman: Paměti Soběslawy města 
PX ze staré zásoby 
Josef Hofmann: Knjha tato obsahuge w sobě některe Paměti Soběslawy města tež Opis 

mnohych Priwilegia Swobod a Obdarowánj, dany od Mylostiwých Cysařo-Řimskych a Kral-

Českych tež Knjžat Rozenberskych a Šwarcenberskych. 

Pap., 1840 – 1848, 436 pp (1 – 49 paginace původní, dále nová foliace – chybná), prázdné 

stránky: 46, 167-169, 229-262, 330, 352, 354, 359, 393-394, 400-401, 404, 406-410, 413-436, 

rozměry: 35 x 21 cm, vazba kožená, opotřebovaná, bez výzdoby. 

Staré signatury: na přední desce 2 štítky: A 77, c 31, celý rukopis hustě razítkován razítkem 

Archivum regni Bohemiae 

Na přídeští přilepeny 2 výstřižky (český a německý) z tištěného katalogu se stručnými údaji o 

díle. 

Česky. Též opisy listin v němčině. 



Kurent. Velké nadpisy kaligrafickou gotickou minuskulou, některé stínované či jinak 

zdobené, též některé nadpisy napodobující antiqu (napodobení tisku) 

Časté kruhy s označením L. S. (vždy uvedeno, o jakou pečeť šlo) 

Výzdoba: kromě ozdobně provedených nadpisů též ilustrace tuší napodobující rytiny: 

frontispice – Čechie s anděly, znaky – český, města Soběslavi, schwarzenberský a 

rožmberský, praporce – český a císařský, za titulním listem – portrét Ferdinanda Dobrotivého 

s císařským znakem, Fol. 3a – mapka panství Soběslav, fol. 13a – znak města Soběslavi 

v architektonickém rámci a pohled na město ze západní strany, 173 – nedokončený vnitřek 

gotického kostela, 191 – poprava (stínání sekerou, lámání kolem), 197 – poprava, 198 – 

poprava, 261 – architektonicky a sochařsky pojatá kašna, 329 – 2 amorci (?) – nedokončeno, 

330 – rožmberský znak, 335 – portrét Jindřicha z Rožmberka, 343 – portrét Petra Voka 

z Rožmberka, 345 – portrét Jiřího ze Švamberka, 348 – portrét Karla ze Schwarzenberka, 351 

– Čechie se lvem, 365 – kníže Soběslav I., 400-401 – plán města Soběslavi 

Četné vynechávky v textu, zejména ke konci – místa pro další vyobrazení, která již nebyla 

dokončena. 

Obsah: paměti města Soběslavi, jeho dějiny, privilegia a listiny dané městu – opisy. 

Přír. č. II-1728/80 

Ze staré zásoby. 

 
SX XIV A 16 
FX 1737 
TX Exercitia Spiritualia 
PX ze staré zásoby 
Exercitia R(everendi) P(atris) Leckl (?). Anno 1737… 

Pap., 1737 (datace na titulním listě), II + 34 ff (foliace nová), za fol. 34 řada folií vyříznuta, 

prázdná folia: I-II, 2, rozměry: 33, 5 x 22 cm, vazba lepenková, potažena bílým pergamenem, 

jednoduchá, bez výzdoby, na hřbetě nápis EXER. SPIR. R. P. LEC. 1737., mramorovaná 

ořízka. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva 

Text uprostřed tužkou narýsovaného orámování 

Výzdoba: na titulním listě v červeném rámečku kolorovaná perokresba dekorativní vázy 

zdobené korunkou, na plášti vázy uveden titul 

Vlastnické poznámky: 34 listů rukopisu, Schwarzová – na předním přídeští tužkou 

Papír částečně poškozen působením inkoustu – prosakování na protější stránku – zejména u 

titulního listu 

Obsah: modlitby a zbožná rozjímání 

Přír. č. II-1965/81 

Ze staré zásoby. 

 

Leckl: Vide: Exercitia 

 
SX XIV A 17 
FX 1736 
TX Exercitia Spiritualia 
PX ze staré zásoby 
Exercitia Spiritualia R(everendis) P(atris) Spirit(ualis) Friderici Leckl. 

Anni 1736, Die Quinta M(ensis) Augusti. 

Pap., 1736 (datace na titulním listě), IV + 43 ff (foliace nová), vyříznuté listy: mezi fol. II a 

III, za fol. 43, prázdná folia: I, III-IV, 41 – 42, rozměry: 34, 5 x 22,5 cm, vazba lepenková, 



potažená bílým pergamenem, jednoduchá, bez výzdoby, na hřbetě těžko čitelný nápis EXER. 

SPIR. R. P. L. S. J. (= Societatis Jesu), mramorovaná ořízka.  

Latinsky.  

Písmo: humanistická kurzíva.  

Výzdoba: na titulním listě neumělá kolorovaná perokresba oltáře (?), v jehož nástavci 

kasulového tvaru umístěn titul, na fol. II a sotva započatá kresba tužkou – snad klášterní 

ambit, na fol. 43 a obdobná rozpracovaná kresba tužkou.  

Obsah: duchovní cvičení pro členy jezuitského řádu, meditace, apod.  

Přír. č.: II-1963/81  

Ze staré zásoby.  

 

Leckl, Fridericus – vide: Exercitia spiritualia 

 
SX XIV A 18 
FX 1745-1746 
TX Epistola Snmmi Pontificis (???) 
PX ze staré zásoby 
Epistola Summi Pontificis Benedicti Decimi Quarti skripta Joseph Episcopo Augustano 

Landravio Ilassiae (?) Roma ex Typographia Cong(regatione) de propagatione Fide M. 

DCC.XLV Reimpress(um?) Augustae Vindelicorum, Typis Josephi Antonij Labhart, 

Reverendiss(imi) et Sereniss(imi) Princ(ipis) & Episc(opi) Augustani Typoraphi.  

Pap., 1745 (datace na titulním listě) – 1746 (datace na str. 37), 38 pp (paginace původní), 

prázdné stránky: 2, 38, rozměry: 34 x 21, 5 cm, vazba lepenková, potažená bílým papírem, 

jednoduchá, bez výzdoby, na hřbetě nápis Epistola Benedicti XIV. de V: Crescentia, 

mramorovaná ořízka.  

Latinsky.  

Písmo: humanistická kurzíva.  

Papír silně poničen působením inkoustu – prosvítání písma na protější stranu – místy písmo 

až nečitelné. Bez výzdoby.  

Přír. č. II-1962/81  

Ze staré zásoby.  

Benedictus Decimus Quartus – vide: Epistola Summi Pontificis 
SX XIV A 19 
FX 1750 
TX Geistlicher Ratligeber 
PX ze staré zásoby 
Geistlicher Rathgeber, welcher unterschiedliche Mitteln, als geistliche Schild- und Waffen, 

wider die sichtbahr- und unsichtbahre Seelen-feinde obzusiegen, und den himmel zu 

erwerben, Vormahls in Welscher, anjetzo in Teutscher Sprach an die hand giebt. Im Jahr 

1750. 

Pap., 1750 (datace na titulním listě), 24 + 20 + 30 PP (paginace původní), prázdné stránky: 

24; 19-20; 29, rozměry: 34 x 22 cm, vazba lepenková, potažená papírem, jednoduchá, bez 

výzdoby, na hřbetě nápis Geistlicher Rathgeber., mramorovaná ořízka.  

Staré signatury a vlastnické zápisy: na přední desce vlevo nahoře modrou tužkou číslo 19, na 

zadní straně předsádky: Ex com(m)issione R…s…i et Illustrissimi Domini D(omini) Episcopi 

Suffraganei Pragensis, Vicarij Generalis et Officialis … egi prolens opusculum morale: quod 

ad promovenda Christiano pietatis… ercitia cum valde op(p)ortunum invenerim, illud denno 

publica luce dignum censes. Datum die 22 Aprilis 1450. Don Maxim(m)ilianus Wedb (?), 

Consjt… Ases… Imprimatur Wokaun Epy… allini… 

Německy 



Písmo: kurent  

Psáno pouze po levé polovině stránky. 

Papír částečně poškozen působením inkoustu (prosakování na protější stránku). 

Výzdoba: na titulním listě přilepena rytina (lept) s vyobrazením blahoslaveného Hieronima 

Aemiliana a nápisem Beatus Hieronimus Aemilianus, Stiffter der Cong. Cler. Reg. P. P. 

Somascorum Welcher im Jahr 1537. den 8 Februarij in dem herrn Verschieden ist.  

Přívazek 1.: Homo quidam fecit caenam magnam, & vocavit multos. Euangelische Parabel 

Von  dem grossen Abend/Mahl, welches die einsetyung des aller-seiligten Altars-Sacraments 

Vorbedeütet. 

Přívazek 2.: Drey Tägige Andacht zu Ehren des Seeligen Hieronymi Aemiliani Stiffters der 

Cler. Reg. Somascorum. 

Přír. č. II-1960/81  

Ze staré zásoby. 

 

Euangelische Parabel 

Přívazek 1.: Homo quidam fecit caenam magnam, & vocavit multos. Euangelische Parabel 

Von  dem grossen Abend/Mahl, welches die einsetyung des aller-seiligten Altars-Sacraments 

Vorbedeütet. 

Německy 

Písmo: kurent 

Psáno pouze po levé polovině stránky 

Bez výzdoby 

 

1. přívazek k Geistlicher Rathgeber… 

2. přívazek: Drey Tägige Andacht… 

Přír. č. II-1960/81  

 

Andacht 

Drey Tägige Andacht zu Ehren des Seeligen Hieronymi Aemiliani Stiffters der Cler. Reg. 

Somascorum. 

 

Německy. 

Písmo: kurent 

Psáno pouze po levé polovině stránky 

Bez výzdoby 

 

2. přívazek k Geistlicher Rathgeber… 

Přívazek 1.: Euangelische Parabel 

Přír. č. II-1960/81  

 

X 3422 
SX XIV B 1 (2 G 21) 
FX XVI. ll. 134. 22 x 32 cm, v kůži. 
TX Katolický spis o základních sporných otázkách soudobé theologie: o vykoupení a 
ospravedlnění (4-28), o svátostech, zvláště eukaristii (l. 28-81), o tradici (81-93) a 
církevních zákonech, obracející se na protestanty před koncilem tridentským. 
VX Quanquam de religione dei immortalis idem omnes et sentire et loqui debemus x 
cui immortali et invisibili deo cum filio et spiritu s. sit laus, honor et gloria in sec. sec. 
amen. 
 



X 3423 
SX XIV B 2 
FX ok. 1575. ll. 71. 22 x 32 cm, sešito v kůži. 
TX Catalogus quorundam theologorum, qui scripserunt post nativitatem Christi. 
PX S udáním spisů a jejich vydání. Kůže obálky popsána hebrejsky. 
PX Ze souboru arcb. Chlumčanského. Stejně č. 3422. 
 
X 3424 
SX XIV B 3 
FX XV. ll. 208. 22 x 31 cm, st. vazba s kováním a sponami. 
TX Theologické výklady. 
VX 1. Poznámky o době působení církevních otců, o temperamentech a obsah 
kodexu. 
VX 2-24'. Výklad na epištolu k Římanům. Ad Romanos. Materie omnium. Materie 
omnium suarum epistolarum est doctrina ewangelii x ei ergo sit gloria per Christum, 
cui honor et gloria in sec. sec. amen. 
VX 27-81. Výklad na liber Aratoris de actibus apostolorum, versibus discriptus. 
(Text:) Versibus egregiis decursum clarus Arator x et tenet eternam socialis gloria 
palmum, (výklad:) oblatus est huiusmodi codex ab Aratore ... pape Vigilio ... 3° anno 
post consolatum basilicum viro clarissimo indiccione septima. Výklad většinou jen 
meziřádkový. 
VX 81-126. Výklad na liber Mathei Vindocinensis de actibus Thobie metricus. (Text:) 
Ex agro vetero virtutum semina morum, (výklad:) In principio huius libri x instet 
Thobiam merita religione sequi. Po straně versus de corpore: Iussu divino cum missa 
pie celebratur ... a In cena statuit, qui condita queque creavit ... 
VX 126'-157'. Epigramata Prosperi equitanensis (Aquitani) s výkladem. (Text:) Ex 
Augustini sacris epigramata scriptis, (výklad:) Venite filii ... Et licet verba hec in libro 
psalmorum scripta sunt x laudemus Christum, librum perscripsimus istum. 
VX 158-177'. Henrici Septimellensis Elegia t. zv. Pauper Henricus s výkladem. 
Quomodo sola sedet probitas x materiam miseram qui fuit arte sequens. 
VX 178'-208'. Výklad na epištoly ke Korintským. Corinthi sunt Achaia x consummacio 
sit hominibus in salutem, amen. 
PX Na hřbetě krumlovská sign. No 94. 
SX – XIV B 3 

TX – Liber Mathei Vindacinensis de actibus Thobiae. 

ff. 78b-122b 

PX – Allig. ad: Expositio epistolae stol. Pauli ad Romanos. 
SX – XIV B 3 

TX – Pauper Henricus. 

ff. 154a-174b 

PX – Allig. ad: Expositio epistolae s. Pauli ad Romanos. 

Epigrammata Prosperi Equitanensis. fol. 123a – 153b 
allig. ad: Expositio epistolae s. Pauli ad Romanos. 
 
X 3425 
SX XIV B 4 
FX XIV. ll. 124, 21 x 32 cm, vazba st. 
TX Missale. 
PX Dvořák 54. Není notováno. Na přídeštích lat. i německý recept. 
SX – XIV B 4 

TX – Missale.  



XV. st., ff. 261 

 
X 3426 
SX XIV B 5 
FX 1412. ll. 142, 22 x 31 cm, st. vazba se sponou. 
TX Novum testamentum. 
PX Končí se: Pane bože, rač to dáti na věky amen. Explicit Appokalipsis, finita a. d. 
1412 Feria quinta in festo ss. Mauricii et sociorum eius. Na l. 1: iste liber est 
monasterii Rudnicensis. Vevázáno v perg. list brevíře s neumami z XII-XIII. stol. Z 
Březnických. 
 
X 3427 
SX XIV B 6 
FX XV. ll. 212, 21 x 30 cm, souč. vazba se sponami. 
TX 1-26'. Evangelia latinsky s výkladem na okraji. 
TX 27-204'. Tomáškova postila zimní. Cum appropinquasset Jesus Iherosolimam Mt. 
XXI.° Sancta mater ecclesia per tempus quatuor dominicarum x et oculi defleant, qui 
hic (nedopsáno). 
PX Na desce: sermones, quorum primum textus ponitur, deinde alia ... XIII E, na 
přídeští zlomek perg. české listiny Jindřicha z Rožmberka z (139)4 či (140)4. O 
autorovi viz u č. 3202. Z Táborských. 
PX O Tomáškovi: Srovn. F. M. bartoš v Jihočes. sborníku histor. XVI. 1947, str. 42-
44. Shrnul Dvě studie o husitských postilách v Rozpravách Čsl. akademie, roč. 65, 
řada SV, seš. 4, str 8 a v Listech filolog. 64 (1937), str. 129-130 
SX – XIV B 6 

TX – Postila evangeliorum et epistolarum. 

XV. st. 

PX – Inc.: Cum apropi[n]quaret Jesus Jherosalemum Matheus 21. Sancta Mater Ecclesia per tempus qua quatuor 

dominicarum, quae ab ista dominica incipiunt.  Expl.: et occuli defleant, qui hi … Končí vrstvou 15. 

 
X 3428 
SX XIV B 7 
FX 1412, ll. 240, 22 x 31 cm, st. vazba s kováním a přezkami. 
TX Postila Lukáše Pařížského. 
VX Narraverunt michi iniqui .. Tanta est divine legis excellencia x ipso procurante, qui 
est deus benedictus in sec. sec. amen. Explicit liber venerabilis Luce doctoris fr. 
minorum, scriptus a. d. 1412 et per Procopium, plebanum in Skopecz, comparatus. 
PX Na l. 238'-40' několik kázání z Jakuba de Voragine. Na přídeští m. j. české 
desatero. Z Krumlova. 
Incipit: Narraverunt michi... 

Explicit: que cogit me non posse, que non debeo velle. 
 
X 3429 
SX XIV B 8 
FX XV. ll. 174, 21 x 30 cm, vazba st. 
TX Sbírka lat. kázání svátečních. 
PX Někdy jen meziřádkový, nezřídka český výklad perikopy, často vložky a prázdné 
listy. Vložka za l. 100 na listě Fr. Woytczisdorffa a Mik. Schumana faráři v Benewicz, 
daném v Lehnici. Na přídeští: Iste liber est Johannis Protywe (pozd. rukou) pro d. 
Martino, archidiacono Pragensi, testatus et datus est per eum pro ecclesia parochiali 
in Crumlow - a sign. C I ordinis 4 ff, na předsázce, perg. to listě misálu z XIII. stol., 



koncept listu, aby vrahy počepického faráře Jakuba, (-tyum a) Běcha, s čeledí v 
celém dékanátu stihli faráři interdiktem na rozkaz praž. biskupa, a ml. rukou: 
Johannes de Horzyewycz, dictus plebanus. 
PX Běchá oprav. Bechonem a doplň, cum tota familia sua de Zwiestowycz. 
Zvěstovice, nyní část Počepis na Bechyňsku. Fl. 
 
X 3430 
SX XIV B 9 
FX perg. XIII/XIV. ll. 141. 21 x 32 cm, s inic. st. vaz. opr. 
TX Svatovítské pontifikale a benedikcionale. 
PX Na l. 141' souč.: Ordo, qualiter se episcopus debeat preparare ad missam 
cantandam in ecclesia Pragensi. Et benedicciones episcopales per circulum anni (od 
l. 72'). Est iste liber est sacristie s. Michaelis et in s. Pragensi ecclesia, annotatus ad 
summum altare s. Viti pro usu pontificum. Na l. 3. z XVII. stol.: ecclesiae Libanensis. 
O výzdobě J. Květ, Ilum. rkp. král. Rejčky (r. 1931), 4. Ze sbírky arcibiskupa V. L. 
Chlumčanského. Stejně č. 3432. 
Brodský, s. 200 
SX – XIV B 9 

TX – Pontificate Pragensis Ecclesiae. 

perg. 

 
X 3431 
SX XIV B 10 (2 C 13) 
FX XV. ll. 198, 21 x 32 cm, vazba moderní. 
TX Sborník postilový. 
VX I. 1-82'. Nedělní postila kusá (od 3. ned. adventní až 25. trojiční). Explicit liber per 
manus domini Machonis. 
VX 82'-85'. Tři kázání de animabus. 
VX II. 86-198'. Postila nedělní i sváteční, většinou z homilií patristických, na celý rok 
(od 119 letní). Jen letní běh v obvyklém pořadu. 
VX Maria Magdalena et Maria Jacobi ... Nota moraliter: iste mulieres fuerunt tres x de 
s. Andrea (konec chybí). 
PX České glosy. Fl. Z Březnických. 
 
X 3432 
SX XIV B 11 
FX 1530. ll. 452, 20 x 32 cm, vazba zdobená se sponami. 
TX D. Valentini Cratoaldi (Crautwaldi), Silesii thologi in gymnasio Legnicensi, 
annotata in evangelistas Matthaeum et Johannem, in acta apostolorum, in epistolas 
Pauli ad Corinthios et Colossenses. 
PX O Krautwaldovi v hojné literatuře o K. Schwenckfeldovi na př. K. Ecke, 
Schwenckfeld, Luther und d. Gedanke einer apostolischen Reformation 1911, 12, 27 
a d. Spis první datován 1530, na desce 1557. Tit. 1. s ornamenty. 
Brodský, s. 201 
 
X 3433 
SX XIV B 12 
FX perg. a pap. 1391. ll. 157, 21 x 32 cm, vazba stará. 
TX Secunda pars omeliarum de tempore a dominica Reminiscere usque ad festum 
phasce. 



VX In quadragesima dominica secunda ... Omelia ... Bede presbiteri. In leccione s. 
ewangelii x (sermo beatissimi Jeronimi presbiteri) sompnium ruperit feminarum. 
Amen. Explicit ultima pars libri omeliarum finita sub anno ... 1391 die XXIX mensis 
octobris in vigilia s. Wenceslai per Paulum clericum de Tessna ad instanciam discreti 
ac ydonei viri d. Petri de Straz. 
PX Necelé kázání na text Transcurrentem Cedron defluxit torrens ... Hebr. Vidimus 
Jesum per passionem x qui iustis illudit (ostatek vytržen). Na přídeštích souč. kusy 
lat. básně, na přdsázce krumlovská sign. C I R 2i ordinis a název, jak v čele. 
 
X 3434 
SX XIV B 13 (2 C 15, 292) 
FX XV. ll. 243, 21 x 32 cm, vaz. st. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-65'. (Guilelmus de Lancea. Diaeta salutis.) Hec est via ... Magnam 
misericordiam facit x imperium et maiestas per infinita sec. sec. amen. 
VX 65'-106'. Apokryfní listy o smrti Jeronymově. Patri reverendissimo x amen. 
VX 106'-114'. Tractatus b. Augustini de vita christiana. Ego Augustinus x conferamus 
absentes, amen. 
VX II. 120-215'. Postila na nedělní i sváteční epištoly i evangelia. Dva texty ve třech 
dílech: první 120-143 + 199-215 a druhý vložený 144-191, psané dvěma písaři. 
Betlémská kázání: Husova, Štěpána z Kolína a j. kazatelů z r. 1408. Srv. Fl., ČČH 
1930, 379. Ambulans Jesus iuxta mare Galilee ... Nota, quod lectura s. ewangelii x 
dixit autem (ostatek vytržen). V textu česká slova. Z doby předhusitské. Něco kázání 
chybí, pořádek často porušen. 
VX III. 216-19'. Kus postily velkonoční. (Začátek chybí.) Kázaní velikonoční na slova 
Cum transisset sabbatum Mulieres misse sunt x finem huius quere ante sermonem 
istum in littera eadem. t. j. na fol. 216: x concedat Jesus. Amen. Fl.  
VX IV. 220-243. Pseudoaugustinus. Fratres mei et leticia mei cordis x cupio vos 
salutare in osculo pacis sancto, amen. Jinou rukou výpisek o trpaslících. 
PX Vevázán perg. kus neumovaného misálu z XIII. stol. Na zadním přídeští lat.-
český slovníček odborných výrazů, t. zv. vokabulář Musejní, koem r. 1400, otiskl V. 
Hanka ve Zbírce slovníků (1833), o němž V. Flajšhans, Klaret I, XXII. U Jgm. II, č. 13, 
u Gb. pod značkou "Vocab. Mus." Fl. 
SX – XIV B 13 

TX – Nomenclator latino-bohemicus. 

PX – Na zadní desce Msptu „Tractatus in novum testamentum.“ 

 
X 3435 
SX XIV B 14 
FX 1427. ll. 217, 21 x 32 cm, st. vazba s kováním a přezkou. 
TX Jacobi de Voragine legenda aurea. 
VX Universum tempus presentis vite x (passio decem milia militum) explicit prima 
pars libri passionalis, scriptus in Masskowecz per manus d. Johannis, tunc temporis 
rectoris et plebani ecclesie in Ugezd, finitus feria sexta in vig. ss. martirum Cosme et 
Damiani anno etc. 27. Dayz to boze at bi dobrze bilo. 
PX Za l. 184 lísteček o přenesení a úctě sv. Sigismunda r. 1365. Od l. 216 dodatky. 
Brodský, s. 202 
SX – XIV B 14 

TX – Passionale, Pars prima ab a. 1427. 

in fol. 

 



X 3436 
SX XIV B 15 
FX XVI. ll. 45, 22 x 32 cm, obálkou kůže. 
TX De reformatione christiana (in Germania). 
VX Non arbitror ullum esse, qui non intelligat dissensionem de religione et schisma 
horum temporum ecclesiis nostris gravia damna afferre x qui, ut pro misericordia sua 
id tandem tribuat nobis, pie et suppliciter est rogandus; cui sit laus, honor et gloria in 
sec. sec. amen. 
PX Autor snad napsal i spis v ruk. 3422. Rovněž ze souboru arcb. Chlumčanského. 
 
X 3437 
SX XIV B 16 
FX perg. XIV. ll. 208, 21 x 33 cm, vaz. pův. 
TX Postila Nycolai (de Lira) super libros Salomonis et libros, qui non sunt de canone. 
VX 1-57. Ecce descripsi eam tibi tripliciter x vivit et regnat in sec. sec. amen. 
VX 58-208'. Hec oportuit facere et illa non ommittere x (doslov) ut aput deum me 
velint suis oracionibus aduivare, amen. Actum Parisius a. d. 1313 kal. Apr. amen. 
PX Na přídeštích kus filosofického traktátu a regule z XIII. stol. Na desce mladší sign. 
B III, J XIIII. Z Březnických. 
SX – XIV B 16 

TX – Lyrae, (Nicol.): Postilla super libros Salomonis & in libros qui non sunt de Canone. 

ff. 210 

 
X 3438 
SX XIV B 17 
FX perg. XIII/XIV. ll. 87. 23 x 31 cm, s miniaturami, st. vazba. 
TX Joachim (de Floris) tractatus onerum prophetarum. 
VX 1-72. Joachim ad fratrem Raverium de Poncio super prophetas. Si ad hoc 
rotarum misterialium centum ingredimur ... Visio Ysaie, filii Amos, non illius Amos x 
submota formidine confidenter. Explicit (nápis). 
VX 72-87'. Ecce ab oneribus omnibus expediti ... ad sequencia libri huius ... stilum 
delucidacionis cepte reducimus x (sexta pars libri) fuerit in reliquis (konec utržen). 
PX Dílo nepochází od Joachima a vydáno v Benátkách 1519 (E. Schott v Z Kirchen 
G 22, 1901, 3). Na l. 1-5' obrazce ke spisu, předsázkou začátek úvodu Cessoliova 
spisu o šachu, předvázány výpisky o autorovi z péra seminaristy Jana Vokauna pro 
jeho strýce biskupa 1752. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského z Přestavlk. 
Brodský, s. 202 
 
SX XIV B 18 
FX konec XIV 
TX Jordanus de Quedlinburg: Sermones de tempore. 
PX Dar Dr. Otakara Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
XIV B 18 

Jordanus de Quedlinburg - Sermones Jordani de t[em]p[or]e : p[ar]s hiemalis. 

konec XIV.;ff.267;torzo;  
SX – XIV B 18 

TX – Petrus Limbardus: Liber tertius sententiarum. 

XV. st. (1447/9) 
 

Sermones Jordani de tempore: prima pars hiemalis. 



1a Jordanis ripas alvei sui tempore messis x 267a Et cum haec dixisset, iterum exivit 

adiu... 

Rkp.; pap.; konec XIV.; ff.267; 32 x 22 cm; frakt.; pův. prkénková, koží potažená, s pěti 

puklami a zbytky spon. Ruka prvního písaře končí na f.257a, v rukopise pokračuje jiná blízká 

kurzivě. Rukopis je torzem, část jeho na konci je vytržena. Na předním přídeští majetnické 

záznamy Iste liber est honorabilis domini Michaelis, plebani in Polan et canonici ecclesie 

Stephani wiens. Hunc librum donavit Monasterio sanctae Dorothe virginis Wiene 

Honorabilis vir dominus Michael Plebanus in Polan, Canoni cusque ecclesie 

sancti Stephani in Wiena. Orate Reverendissimi, pro eo. Jam pertinet racione 

empcionis ad Rotenmann. Na f.1a Idte liber est monasterii sancti Nicolai in 

Rotenmann, při čemž Nicolai je nadepsáno místo přeškrtnutého Marie. Údaje na předním 

přídeští byly přikryty rytinou s velkým renesančním exlibris známého sběratele Ferdinanda 

Hofmanna, svob. pána z Grünbüchlu a Střechova, za Rudolfa II. presidenta dvorské komory 

(1540 – 1607), které jsme přemístili na zadní přídeští. Na zadním přídeští vyškrábán gotický 

majetnický záznam. Na přední desce vlepen nápis na pergameně Sermones Jordani de 

tempore prima pars hyemalis. Rukopis přešel s knihovnou Hofmannů r. 1678 – 9 do 

ditrichštejnské knihovny v Mikulově (sign. na hřbetě 202-I a starší 25). Později jej získal dr. 

Otakar Kruliš – Randa (jeho sign. 8 C 5). 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. 

prosince 1952. 

9723-52 
 

XIV B 18 
1410-1420, Rakousko, pap., 267 ff. 32 x 22 cm, vazba soudobá. 

 

Filigrány: f. 259 Piccard: Werkzeug, Waffen VII/454 (1416), jinak varianta Piccard: 

Ochsenkopf XI/109 (1416). Skladba: 21. VI (f. 252) + VII (f. 266) + 1 (f. 267, původně zde 

byla přivázána celá složka, počet jejích listů však již nelze určit, protože byly až na jeden 

všechny vytrženy). Kustody na začátku složek uprostřed dole římskými číslicemi, zejména na 

počátku kodexu poškozeny oříznutím, reklamanty na konci složek. Foliace moderní. Psáno ve 

dvou sloupcích v zrcadle 20,5 x 14,5 cm, 43-49 řádek na stránce. V záhlaví folií 2v-252v 

římskou nebo arabskou číslicí pořadové číslo daného kázání I-174 (po č. 46 následuje 

omylem znovu 36 a deset čísel se tak opakuje, číslovány jsou jednotlivé subsermones - 

jednotlivých kázání je podle Schneyerova Repertoria méně). Prázdná folia: 267v. 

Písmo: A f. 1-257rb gothica formata 1. poloviny 15. století, B 257rb-267rb o něco mladší 

gothica cursiva, marginální i interlineární poznámky a doplňky asi třema rukama 15. století 

(zčásti se jedná o poznámky, o jakých svátcích mají být kázání čtena). Rubrikace, drobné 

ornamentálně zdobené iniciálky. Vazba: dřevěné desky potažené kůží, se středovými a 

nárožními puklami (chybí 2 nárožní na přední a 3 na zadní desce). Dochována jedna spona 

úplně, druhá fragmentárně.  

Na přední desce štítek s titulem „Sermones Jordani de tempore, prima pars hyemalis“ a 

signaturou N 9. Na předním přídeští vlastnické záznamy 15. století „Iste liber est honorabilis 

domini Michaelis, plebani in Poelan et canonici ecclesie Stephani Wienne“, „Hunc librum 

donavit monasterio s. Dorothee virginis Wienne honorabilis vir dominus Michael plebanus in 

Poelan canonicusque ecclesie s. Stephani in Wienna. Orate karissimi pro eo“, a „Iam pertinet 

racione empcionis ad Rotenmann“. Na f. 1r a 107v vlastnický přípis 15. století „Iste liber est 

monasterii sancti Nicolai (původně zapsáno a poté škrtnuto sancte Marie) in Rotenmann“. Na 

f. 256v zápis „Iste liber est monasterii s. Dorothee in Wyenna“, poslední tři slova pak škrtnuta 

a nadepsáno „Marie virginis in Rotenmann“, patrně obdobný záznam, dnes vyškrabaný, byl i 

na zadním přídeští. Na zadním přídeští nalepeno exlibris Ferdinanda Hoffmanna 



z Grünbüchlu a Střechova, které bylo podle záznamu dr. J. Tichého umístěno původně na 

předním přídeští. Na hřbetě štítek se signaturou 16. století 25, štítek mikulovské 

dietrichštejnské knihovny se signaturou 202 a štítek KNM. Na předním přídeští signatura 

knihovny O. Kruliše-Randy 8 C 5 Na f. 1r signatura KNM XIV B 18, na f. 267v přírůstkové 

číslo KNM 9723/52. Rukopis do KNM získán darem O. Kruliše-Randy 23. 12. 1952. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 19-30, Rukopisné fondy, s. 125, 

č. 61. 

 

1ra-252vb: Jordanes de Quedlinburg: Sermones de tempore (Postilla de evangeliis 

dominicalibus, pars hyemalis)  

1ra-2vb: Prologus primae partis 

„Iordanis ripas alvei sui tempore messis impleverat Josue 3 (Jo III,15). Sicut dicit beatus 

Augustinus in de consensu evangeliarum, quod inter omnes divinas auctoritates, que sacris 

litteris continentur, merito evangelium excellit ... x ... Quarto per ipsiusmet pueri actualem 

demonstracionem ibi cum factus esset Ihesus et hec est summa prime partis in generali.“ 

J. B. Schneyer: Repertorium III, s. 802, č. 1. 

2vb-149va: Textus primae partis  

„Sermo primus. (Marginální dopisek Dominica 2a adventus domini). Erunt signa in sole et 

luna et stellis et in terris pressura gencium pre confusione sonitus maris et fluctuum 

arescentibus hominibus pre timore et exspectacione que supervenient universo orbi nam et 

virtutes celorum movebuntur (Lc XXI,25-26). Principum natalicia consueverunt homines 

antiquitus cum gaudio celebrare et ad hoc faciendum decencius quilibet se studuit accuracius 

preparare ... x ... (148va) Cum inducerent puerum Ihesum parentes eius (Lc II,27). Nunc 

tercio super est verba illa exponere de templo mentali... (149va) ut videlicet illud quod 

pregustatum possedi raptim et transitorie, possideam permanenter in pace quietis eterne amen. 

Explicit prima pars operis que est de tempore adventus Cristi et incarnacione.“ 

Mezi f. 28 a 29 papírová záložka s číslicemi 1-4 psanými rukou 16. století. Schneyer III, s. 

802-808, č. 2-33. Podle číslování v záhlaví jednotlivých stran obsahuje tato část č. 1-97. 

149va-150ra: Prologus secundae partis 

„Incipit secunda pars, que est de tempore nostre conversionis sequitur. Expedita prima parte 

operis de tempore Christi adventus et incarnacionis sequitur secunda pars de opere nostre 

conversionis, ad cuius evidenciam est sciendum, quod natura humana peccatum prothoplasti 

erat aversa a deo ... x ... et hoc in evangelio quarte dominice XLme, ubi agitur de refeccione 

turbe de quinque panibus et hec est sentencia tocius partis in generali.“ 

150ra-252vb: Textus secundae partis 

„Nupcie facte sunt in Chana Galilee et erat mater Ihesu ibi. Vocatus est autem Ihesus et 

discipuli eius ad nupcias Joh 2 (Jo II,1-2). Secundum iura cuius est condere legem eius est et 

interpretari cum igitur deus in rerum primordio legem nupcialem condiderit ... x ... (250va) 

Plurima autem turba (Mt XXI,8). Post duas processiones precedentes sequitur processio 

perfectorum et contemplativorum in qua prelibata quatuor aliter tamen et aliter sunt 

ordinanda... (252vb) ex quibus patet, quod ille ympnus puerorum hebreorum competit 

hominibus perfectissimis eciam in angelicam vitam quodammodo transformatis, inter quorum 

numerum nos ponere dignetur merito passionis sue Ihesus Christus dominus noster, qui cum 

patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum amen. Et sic finitur pars hyemalis.“ 

Schneyer III, s. 809-813, č. 34-59. 

U kázání Schneyer, č. 49 podle úpravy jako třetí subsermo na f. 199va-201ra (v záhlaví č. 

137) incipit „Ductus est Ihesus in desertum (Mt IV,1). Premisso de duplici deserto, scilicet 

penitencie, quod convenit incipientibus secundum verba Marci et sanctimonie, quod convenit 



proficientibus secundum verba Luce, restat nunc videre de tercio deserto ... x ... et universi 

generis pigmentarii virtutum totalis conversacionis. Rogemus.“ 

U kázání Schneyer, č. 56 podle úpravy vložen jako třetí subsermo (v záhlaví č. 164) na f. 

236va-237vb: „Tulerunt ergo lapides Iudei ut iacerent in eum, Ihesus autem abscondit se et 

exivit de templo (J VIII,59). Quis ex vobis arguet me de peccato. Consvetudo est studentum 

quando volunt ostendere quomodo studuerunt etc. simili modo Christus volens recedere de 

studio huius mundi ... x ... et sic procede per alium supra notatum subsermonem notando et 

inchoando ab illo verbo Et vos inhonorastis me usque Tulerunt ergo lapides Iudei, quod 

sequitur.“ 

Podle číslování v záhlaví jednotlivých listů č. 98-174. 

A. Zumkeller: Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in 

mitteleuropäischen Bibliotheken (Cassiciacum 20), Würzburg 1966, s. 302-310, č. 648 

rukopis neuvádí. 

 

252vb-267rb: Jordanes de Quedlinburg: Meditationes de passione Christi seu Expositio 

dominicae passionis (incompletae) 

„Sequitur pars estivalis. Inspice et fac secundum exemplar, quod tibi in monte monstratum est 

Exodi 25 (Ex XXV,40). Et si Christus ubique in scriptura dicatur mons racione summitatis 

sue excelentissime et perfeccionis maxime ... (257rb) ex duobus gladiis discipulorum unum 

eximens percussit servum pontificis nomine Malchum et amputavit auriculam eius dextram. 

Ihesus autem repondens (zde končí text psaný původní rukou, na stejném místě jako v rkp. 

NK Praha VII B 13): discipulis ait ... x ... in mundum, ut testimonium perhibeam veritati. Cui 

Pylatus: Quid est veritas et cum hoc dixisset iterum exivit adiu/// (J XVIII,37-38)“ 

A. Zumkeller: s. 293-298, č. 646, rukopis neuvádí, J. B. Schneyer III, s. 813, č. 60. 

 

SX XIV B 19 
FX 1664/76 
TX Tomáš Česnovský, Manuscripta varia et notata 
PX Ze zámku Sychrova zapsán do přírůstků, 3. III. 1960 
XIV B 19 

Česnovský, Tomáš : Manuscripta varia atque notata diversa Reverendi Domini Thomae 

Czessnowsky, Sacerdotis, Ssae Theologiae Baccalaurei et tandem Anno 1666 25. Maji 

eiusdem Ssae Theol: Doctiris creati in Universitate Pragensi, aetatis Suae Anno 32o nec non 

Canonici Cathedr: Ecclesiae Reginaehradecensis Curati, Protonotarii Apostolici Honoris 

Creati 1676 anno a SSmo Dno Nro P.Clemente Xmo. Inchoata Ab Anno 1664 et usque ad 

Annum 16..finita. 

1664-1676; ff.496; sborník obsahuje theologii, sentence z círk. otců, výklady o duchovních 

povinostech farářů a posléze kázání a promluvy P.Česnovského s údaji míst, kde kázání 

konal. 

4a Summa Doctrinae Theologiae. De Deo Uno et Trino x 494b assequamini 
animarum Vestrarum. Amen. Aliter. 
Rkp.; pap.; 1664-76; ff.496; 31 x 20 cm; got.kurz.; pův. kž. s tlačenou výzdobou 
v obdélnících, jak ornamentální, tak figurální ( hl. sv. Petr ). Sborník obsahuje 
theologii, sentence z círk. otců, výklady o duchovních povinnostech farářů a posléze 
kázání a promluvy P. Česnovského s údaji míst, kde kázání konal. Za konečný rok 
zápisů možno pokládati podle datování kázání r.1676. na hřbetě titul Varia 
Manusripta et Notata Thomae Czessnowský. Na předním přídeští tužkou Sychrov 
192. 
Z materiálu tzv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků 
Knihovny NM 3.3.1960. 



1741-60 
 
SX XIV B 20 
FX XIV. 
TX Peralus Summa virtutum et vitiorum 
PX Dar Otakara Kruliše-Randy, 23. XII. 1961 
 

Guilelmus Peraldus, Summa virtutum et vitiorum. 

1. 1a – 104a Peraldus, Summa. 1a Si seperaveris nesprávně místo separaveris p preciosum a 

vili quasi os meum x 104a sed monstrum unico debent appellari. 

2. 106a – 125b Bychardus, Misterium misse. 106a Studiose fratrum dileccioni pare cupies 

x 125b Explicit tractatus Bychardi simpliciter canone declarans misterium misse. 

Finitus est liber quinta feria proxima post festum Asumcionis marie virginis. 

3. 126a Augustinus in libro de vera religione x 126b in paciencia expectandi tempus 

debitum. 

4. 127a – 137b Fr. Nicolaus de Hanapis?, O. P., Sermones. 127a Incipiunt sermones fratris 

nycolayi ordinis predicatorum x 137b illid spacium est dictum aequo. 

Rkp.; pap.; XIV; ff.137 – 2; 31 x 21 cm; got. frakt.; pův. dřevěná, fialovou koží potažená s 

puklinami v rozích a dvěma sponami s řemínky. Na hřbetě mikulovská signatura 131. Na 

předním přídeští nalepen list s kázáním na tema Ego sum pastor bonus, na zadním ověření 

císařského notáře Asswera. Obalovými listy pergamen s ceremonielem uctívání eucharistie a 

pérokresbou Ukřižování na předním obalovém listě. Červenomodrá ornamentální iniciála S a 

počátku, další jednoduché iniciály provedeny rumělkou. Dominikán Fr. Nicolaus je snad 

totožný s Nicolaem de Hannapes, pozdějším patriarchou jerusalémským (zem. 1291), jehož 

spis Virtutum vitiorumque exempla býval zaměňován se spisem Peraldovým. Rukopis býval  

chován v ditrištejnské knihovně v Mikulově, odtud byl při aukci zakoupen pražským 

průmyslníkem dr. Krulišem – Randou. V jeho knihovně stál pod signaturou 8 B 4. 

Darem dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea dne 23. prosince 1952. 

9727-52 

 
XIV B 20 
 

1390-1400, pap. + perg., I + 137 + I ff. 30 x 20,5 cm, ilum., vazba dobová 

 

Pergamenové obě předsádky, zbytek papírový. Filigrány: do f. 36 má nejblíže (ale nikoli příliš 

blízko) asi k var. Piccard: Ochsenkopf XII/239 (1395-99), f. 36-60 Piccard: Ochsenkopf 

VI/187 (1397-98), f. 61-105 Briquet, Cloche, nejspíše var. 3968 (1393-99) a 4011 (1389), f. 

106-125 Piccard: Turm, nejspíše IV/9 (1396-99). Filigrán na posledních dvanácti foliích 

(lovecký roh) neidentifikován. Skladba: 8. VI (f. 96) + VI-3 (f. 105) + 2. V (f. 125) + VI (f. 

137). 1 folio chybí za f. 12 a 125, 3 folia za f. 104. Kustody slovy na konci prvních čtyř složek 

uprostřed dole (f. 12-48), na f. 73r (první folio sedmé složky) uprostřed dole arabskou číslicí 

kustod (?) 2. Reklamanty na konci druhé až čtvrté složky. Foliace moderní tužkou, středověká 

1-11 na f. 127-137. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 22 x 15,5 cm, 37-49 řádek na stránce. 

Prázdná f. 104v, 105. 

Písmo: A-D bastarda konce 14. století (A f. 1-104, B f. 106-125, C f. 126, D f. 127-137). 

Výzdoba: na přední předsádce (Iv) kresba Ukřižování, na zadní kresby obličejů mj. apoštolů a 

ornamentální výzdoba (Ir-Iv), ornamentální iniciála: 1r: S, rubrikace. Vazba soudobá, dřevěné 

desky potažené červeně obarvenou kůží, s nárožními a středovými puklami, z nichž dnes dvě 



na přední i zadní desce chybějí. Jedna spona dochována úplně, druhá částečně (řemínek 

doplněn). 

Na předním přídeští papírový list s kázáními na téma Ego sum pastor bonus. První: „Ego sum 

pastor bonus Johannes Io. O quam felices inprima et digni omni honore erunt pastores, qui 

dicere poterunt Ego sum pastor bonus ... x ... Ego sum pastor bonus, que fuerunt verba vestre 

reverencie proponita, de quibus plura dicere volo, quod absque gracia etc. Ave Maria.“. 

Incipit obdobný kázání na f. 24r sq. rukopisu Univerzitní knihovny Uppsala C 269, snad část 

Ps. Milíčovy Aurissy, cfr. P. Spunar: Repertorium I, č. 486. Druhé: „Ego sum pastor bonus. 

Dicit beatus Bernhardus. Si  rerum precia ... x ... contra quod adduci potest illud 4 Regum: 

Ebgite meliorem et eum qui volus///“. Jako přední i zadní předsádky použito původně většího 

pergamenu s modlitbami a kresbami, na němž je kromě některých latinských modliteb 

spojovací text německy. Podle patrných přehybů nebyl tento pergamenový list před použitím 

při vazbě součástí žádného kodexu. Na zadním přídeští opis zlomku notářského instrumentu 

rukou pozdního 15. století „Et ego Asswerus imperialis auctoritate notarius etc. Presentis 

requisicionis interfui.“  

Na hřbetě na papírovém štítku signatura mikulovské dietrichštejnské knihovny 131, další 

štítek s číselnou signaturou poškozen, čitelný jen první znak (6). Na předním přídeští 

signatura knihovny Kruliše-Randy 8 B 4. Na f. 1r signatura KNM XIV B 20, na zadní 

předsádce přírůstkové číslo KNM 9727/52. Rukopis do KNM získán podle lokálního katalogu 

darem O. Kruliše-Randy 23. 12. 1961. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy, s. 22, 26, P. Brodský: Katalog, s. 204, č. 182, Rukopisné 

fondy, s. 125, č. 62. 

 

1ra-56ra: Summa virtutum  

Si seperaveris preciosum a vili, quasi os meum eris Jeremie (XV,19). Preciosum est anima 

Proverbiorum Mulier animam viri preciosam rapit (Prv VI,26). Ideo filius dei se ipsum 

precium animarum posuit ne anime nobis vilescerent ... (1vb) Dictum est de virtute, nunc 

dicendum est de fide, circa quam notandum quod cum homo sit sus aliquo et ab aliquo et ad 

aliquid et supra aliquid ... x ... ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo (Lc 

XXII, 30), quo nos perducat deus pater et filius et spiritus sanctus, amen. Dicant omnia per 

omnia amen. 

Jde pravděpodobně o přepracování Summy virtutum Guillelma Peralda. Původní text je podle 

rozsahu zkrácený, podle explicitu má patrně analogii v rukopise Ratsbücherei Lüneburg, 

Theol. 2o 82, f. 21ra-80rb (kde je jako autor uveden Guillelmus Peraldus) a 

Universitätsbibliothek Würzburg, M. ch. f. 200, f. 63r-105r (uvedeno jako přepracování 

Summy bez uvedení autora). Kaeppeli: Scriptores, č. 1622, rukopis uvádí. Srv. A. Dondaine: 

Guillaume Peyraut. Vie et oeuvres, Archivum Fratrum Praedicatorum 18, 1948, s. 162-236, 

zejm. s. 184 sq. 

 

56va-104ra: Sermones super „Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 

nostram“ 

56va-58va 

Faciamus hominem ad ymaginem et similitudinem nostram, qui presit piscibus maris et 

volatilibus celi Genesis (I, 26). Verbum istud fuit Dei patris ad filium et spiritum sanctum 

secundum Magistrum 3o Sentenciarum cum hominem facere voluerit prelatum omnium 

creaturarum corporaliter  ... (57ra) Faciamus hominem etc. ubi supra. Ut hominem Christum 

intra archana cordis nostri formare valeamus, notandum quod hominis diffinicionem primo 

ponit Ysidorus dicens homo est animal dei forme mansuetum naturale ... x ... malicia et ideo 

ei prodesse poterat caritas aliene, hec ille etc. etc. etc. 



58va-60vb 

Faciamus hominem etc. ubi supra. In antecedenti themate audivistis, quod homo iste deus 

Christus est sine quo ad intrinsecum divinitatis nullus ingredi poterit quia ipse est ad eam via 

ipso ianua ... (59ra) Faciamus hominem etc. ubi supra. Hesterna die audivistis me referentem 

de natura et essencia tocius hominis, hodie audietis de membro principaliori, quod est caput. 

Caput secundum Constantinum libro 9o a capiendo dictum eo quod omnis sensus et nervi inde 

inicium capiant ... x ... infirmitate eius et eternitas Ysaias 45o vere tu es deus absconditus, 

quod nobis patrare. 

60vb-64ra 

Faciamus hominem ad ymaginem etc.ubi supra. Hesterna die audivistisme referentem quod 

non omnis equaliter in domo in qua maiores (maiores podtečkováno) maneries divinitatis est 

honorantur ad quam humanitas Christi via et ianua est ... (61rb) Faciamus hominem etc. Heri 

audivistis de capite, hodie audietis de cerebro de quo constat libro et capitulo 15o cerebrum 

inquit est corpus album sine sangvine in tribus cellulis distnctum, duabus pellulis vestitum in 

eminenciori loco collocatum ... x ... et superat omne debitum quod deus non est et superat 

omne debitum quod debent peccatores satisfaccione, hec ille. 

64ra-67rb 

Faciamus hominem ubi supra. In precedentibus audivistis quod ad intrinsecum divinitatis non 

patet introitus nisi per hostium humanitatis et quod tamen tres sunt partes hominis non nisi 

spiritus non corpus nec anima intromittuntur in illud intrinsecum manerium ... (64va) 

Faciamus hominem ubi supra. In antecedentibus audivistis de cerebro hic vero de oculis dicit 

Constantinus ubi supra oculus dicitur quasi ocultus, oculi enim sub palpebrarum tegminibus 

occultantur ne aliquibus intercedentibus iniuriis offendantur ... x ... qui sua presencia perducat 

nos ad patris presenciam qui vivit et regnat. 

67rb-69vb 

Faciamus hominem ad ymaginem ubisupra. Heri audivistis, quod ad intrinsecum divinitatis 

non admittitur spiritus nisi pedibus lotis, hodie audietis quid spiritus inicio intrinseco inveniat, 

cum dicat Apostolus Gallathorum 3o in 4o sunt omnes thesauri sciencie et sapiencie ... (67vb) 

Faciamus hominem. De Christi humanitate locuturi audivistis heri de oculis, hodie audietis de 

auribus, de quibus Constantinus ubi supra: Auris dicitur ab audiendo vocem et est auris 

quedam substancia cartiloginosa que duabus de causis est neccessaria ... x ... quod per manus 

virginis non transiret et sic patet prima via secundam differenciam usque cras. 

69vb-73va 

Faciamus hominem ad ymaginem ubiin supra. Manente cedentibus audivistis quod dulcedinis 

et iocunditatis anima devota intrinseco divinitatis inveniat, hodie audietis qua virtute in tali 

intrinseco perpetuetur ut exinde numquam quod ada modo recedat ... (70rb) Faciamus 

hominem et sequitur. In proximo sermone audivistis de auribus dei, hodie de nasu. Nasus 

sacundum Constantinum nares dicuntur quasi gnari quia sicut ad discernendum inter odores 

virtualiter docti esse et ideo ut ait Halis ignari dicuntur qui quasi sine nare discrecione debita 

non utuntur ... x ... quarti in gracia promocionis, quinti in accessu perfeccionis, ad quam nos 

perducat qui sine fine. 

73va-77rb 

Faciamus hominem. In antecedentibus audivistis de virtute caritatis, qua spiritus noster in illo 

intrinseco perpetuatur, nunc dicendum de VII gradibus, per quos anima et spiritus 

introducatur. Augustinus dicit de spiritu et anima duo sunt loca,inter qua spiritus humanus ... 

(74rb) Faciamus hominem. Proxime audivistis de proprietatem narium, hodie audietis de 

proprietate oris. Os secundum Constantinum dicitur quasi hostium quia sicut clausum zelat 

que sunt in domo nisi prodeant hostio aperto, sic hostium anime est os qui omnia zelat que 

sunt eius eo vero aperto congnoscimur ... x ... videbis abhominaciones maiores quia quanto 

plus convertimur, tanto limpidius mala nostra congnoscimus etc. Sequitur. 



77rb-80rb 

Faciamus hominem. In antecedentibus audivistis quomodo VII sunt gradus quibus ad 

intrinsecum manerium divinitatis pervenitur quorum primus in numero est intemncio, de qua 

Gregorius 28o Moralium: sicut fabrica columpnis columpne autem basibus fulciuntur ... 

(77vb) Faciamus hominem.In antecedentibus audivistis de ore, hodie audietis de lingva de qua 

Ysidorus: lingva dicitur alingendo vel a legendo, est enim secundum Aristotelem 

instrumentum gustus et locucionis 2o de anima et ideo cibos habet lingere et verba legere ... x 

... non potest de regno ipsius exire et sic prima voluntas eius in neccessitatem convertitur, hec 

ille. 

80rb-83rb 

Sequitur alia materia. (80va) Faciamus hominem. In antecedentibus audivistis quod VII 

gradus, quibus etc. quorum fuit primus ntencio, 2us vero fuit meditacio unde de 2o gradu 

meditacionis, de quo Richardus libro Io de archa ministerii capitulo 3o dicit: sciendum, quod 

unam eandemque materiam aliter per cogitacionem intuetur ... (81ra) Faciamus hominem ubi 

supra. Heri audivistis de lingva, hodie audietis de brachiis, de quibus Isodorus dicuntur 

brachia a bari grece quod est forte latine, constant enim brachia a corpore ex duabus fortibus 

ossibus invicem concathenatis et iunctis et fortissimis nervis desuper colligatis ... x ... affectu 

corruens ante pedes domini atque clamans Misere mei dei etc. 

83rb-86va 

Faciamus hominem. Heri audivistis in prothemate de primo gradu videlicet meditacionis in 

quo deus alloquitur animam sicut sponsus sponsam, cum enim deus sicut dictum est ex nimio 

amore spiritum sive mentem nostram in meditacionibus suis ... (83vb) Faciamus hominem. In 

antecedentibus audivistis de brachiis, de quibus Ysidorus latera dicuntur quasi lata, nam lata 

sunt et iste partes corporis, in quibus latent caste interius enim latera costis que eciam coste 

debent eo quod ab ipsis omnia interiora custodiantur et sustinentur ... x ... ut ex promissione 

daturus erat humilis supplicacio mereatur. Sequitur. 

86va-89va 

Faciamus hominem. In anteponitis audivistis quod secundus gradus in domo corporis Christi 

est meditacio, 3us gradus dicitur contemplacio, qui gradus bene sequitur secundum, nam 

secundum Rychardum libro Io de archa ministerii cum meditacio sit quedam investigacio et 

inquisicio ... (87rb) Faciamus hominem. Prius audivistis de lateribus, hodie de corde. Cor 

secundum Ysidorum dicitur a cura eo quod omnis solicitudo et causa sciencie in eo manet, 

quod ideo pulmoni coniunctum est ut cum acenditur humiditate pulmonis temperetur ... x ... se 

non poterit continere quia desiderium sponsi desiderium anime prevenit, preparat et accedat 

etc. Sequitur etc. 

89va-92vb 

Faciamus hominem. In antecedentibus audivistis de tribus gradibus, primus intencio, secundus 

meditacio, tercius contemplacio, hodie audietis de 4o, qui dictur affeccio et sequitur 

contemplacionem, quia post contemplacionem merito saquitur affeccio dicente Augustino ... 

(90rb) Faciamus hominem. Heri audivistis de corde, hodie audietis de stomacho. Secundum 

Ysidorum stomachus grece os vel hostium dicitur latine est enim ventris quia cibos recipit et 

partem in presencia ad intestina mittit, aliam vero partem ad humores convertit ... x ... quod 

ipsa patrare dignetur, qui ignem venit mittere in terram per quod devotorum desideria 

inflamentur etc. 

92vb-95ra 

Faciamus hominem. In antepositis audivistis quod quattuor gradus est caritas sed ut sciatur 

que fuerit innata vel infusa igitur notandum quod quamvis magister Sentenciarum dicat 

Caritas est virtus gratuitam voluntatem inesse secundo proficiens in ordine ad actum diligendi 

... (93rb) Faciamus hominem. In prehabitis audivistis de stomacho, hodie audietis de ventre. 

Venter secundum Isidorum dicitur a vivendo, eo scilicet quod vita hominis et est venter locus 



ubi cibi digeruntur uteri, est venter mulieris in quo pueri concipiuntur et est anterius in medio 

corporis ponita ... x ... in labore homini non sunt et cum hominibus non flagellabuntur. 

Rogemus ipsam virginem. 

95ra-98ra 

Faciamus hominem. In precedentibus audivistis in prothemate de quarto gradu, qui affectus 

dicitur, audietis hodie de quinto videlicet de occultarum secretorum revelacione, de quibus 

Vercellensis super Canticum capitulo Io asidua revelacionum spiritualium ruminacio prebet ...  

(95vb) Faciamus hominem. Audivistis heri de ventre, hodie de medulla Christi. Medulla 

secundum Constantinum est que substancia unctuosa in medio ossium collocata, calida et 

humida et frigiditatis et siccitatis temperanciam ossibus et nervis mediantibus a crebro, que 

est purissima pars descendentibus ... x ... pietas ad omnia valet, ad quam nos perducat, qui 

vivit et regnat. 

98ra-100vb 

Faciamus hominem. In retroactis audvistis de 5o gradu, qui fit ocultorum divinorum revelacio, 

hodie audietis de sexto, qui est experimentalis pregustacio, de quo Papias: experiencia idem 

est quod noticia, unde si ego lego vel audio ab aliquo quod dulcis sit dominus ... (98vb) 

Faciamus hominem. Heri audivistis de medulla ossium, hodie de calore naturali. Calor seu 

caliditas est quedam clementans qualitas summe activa et diversorum actuum in corporibus 

inductiva, ista enim est cunctorum que nascuntur generativa inferior ad superiora reductiva ... 

x ... trinitatis fulmen, crudelitatis tonitruum discordie pars ignis grando vix glacies etc. etc. 

100vb-104ra 

Faciamus hominem. In antepositis audivistis de sexto gradu, videlicet de gustu divinitatis de 

duobus deffectibus quibus sensus anime per sensus corporis sapiantur, hodie audietis quo 

reformentur et reperentur et sunt duo, videlicet Ihesus, a quo sensus anime aperiuntur ... 

(101vb) Faciamus hominem. Heri audivistis de calore, hodie de pedibus. Pedes secundum 

Constantinum sunt extrema membra corporis tocius portant onus ... x ... et tales cornua id est 

dignitates habere non deberent que per cornua signantur Psalmus: Cornua peccatorum 

confringam sed si sunt non prelati sed monstra merito debent appelari etc. 

 

106ra-120ra (?): Tractatus de officio missae 

Studiose fratrum dileccioni parere cupiens ut canonem misse per verba singula interpretarent 

advertens copiam imtencionum et devocionum nec non et multorum simplicium utilitate dum 

id quod legunt maxime de divino misterio intelligere affectant ... Ad missam go et ad 

testamentum altissimi accedentes primum videndum est, quid sit missa, secundo unde dicatur 

missa est officium et sacrificium ...  

 

120ra-125vb: Richardus de Wedinghausen: Expositio canonis missae 

x ... Pax consumabitur atque iusticia agnus dei in duobus primis comvenienciam in 3o vere 

differencia est. Explicit tractatus Bychardi super canone declarans misterium misse (tato věta 

červeně škrtnuta).  

Dále kolofón Finitus est liber quinta feria proxima post festum Asummcionis Man 

(škrtnuto) Marie virginis. PL 177, col. 455-469.  

 

126ra-126vb: Excerpta 

Obecně jde o soubor morálních naučení, převážně o hříších a ctnostech s určitým zaměřením 

na kněze a jejich pastorační činnost. 

126ra: Augustinus in libro de vera religione: omne genus peccati provenit ex hoc quod 

appetimus ea que Christus contempsit ... ipse pauper esse voluit honoribus inhyant et ipse rex 

esse noluit. 



Qui devote corpus Christi intuetur vere felix et beatissimus hominum iudicatur ... ad nichilum 

rediguntur. 

Castitas in deliciis inclitatur, humilitas in diviciis, veritas in multiloquio in hoc seculo ... sic 

multe virtutes ex sola karitate generantur. 

Srv. Bernardus Claraevallensis: De conversione ad clericos sermo seu liber, cap. XXI, PL 

182, col. 855A, Flores seu sententiae ex s. Bernardi Claraevallensis operibus depromptae, PL 

183, col. 1197B. 

In conspectu divinitatis misericordiam dei consequi, nemo dubitet quia nullum peccatorem 

despicit ... et contricionem compungitur tociens eum deus osculatur. 

126ra-126vb: Intuitus salvatoris est salus peccatoris, unde pocius vellem esse in inferno et 

videre faciem dei ... dominum suum sibi gratum et benivolum facit. 

126rb: Scire debent prelati, quia si perversa nuncquam perpetrant tot mortibus digni sunt quod 

ad inferos eorum subditos perdicionis exempla transmittunt. 

Gregorius Magnus: Regulae pastoralis liber, tertia pars, cap. IV, PL 77, col. 54B. 

Ait agnoscat pro certo prelatus cuilibet quia in die iudicii omnium animarum sibi 

commisarum redditurus est deo racionem sine dubio addita racione sue anime. 

Item o peccator noli desperare igitur enim possum relaxare quam aliquis hominum audet 

peccare ... magister preter communem dicuntur habere coronat. 

O humilis lacrima tuum est regnum, tua est potencia, tu ad iudicem intrare non vereris ... tu 

vincis invincibilem et ligas omnipotentem. 

Qui dicit se diligere deum et mandata eius non observat, mendax est que autem sit merces 

illorum ... non videbit in eternum idem mortem eternam. 

126va: Queritur utrum sit peccatum in huiusmodi cantilenis delectari. Videtur, quod non quia 

sancti instituerunt ... sed propter lasciviam aut curiositatem peccatum est. 

Usurarius enim peyor dyabolo quia ille fugit crucem et aquam benedictam, iste non, peyor 

inferno quia illet tantum devorat malos, iste bonos et malos ... quia illa tantum occidit corpus, 

iste corpus et animam occidit. 

Quando enim non habetur custos cito perduntur regna, sine timore dei cito perduntur virtutes. 

Sacerdos luxuria inquinatus iuxta ydolum Veneris ponit filium virginis et cum ore suo corpus 

domini benedicit ... quasi in lutum platearum illud proicit. 

126va-126vb: Sobrietas tota formosa et utilis. Primum salvat memoriam, acuit sensum, 

sincerat mentem, dirigat vultum ... x ... in paciencia exspectandi tempus debitum. 

Srv. Anselmus Laudiensis: Epistola ad abbatem s. Laurentii Leodiensis, PL 162, col. 1591B-

1591C. 

 

127ra-137va: Nicolaus de Asculo (Nicolutius): Sermones quattuor de tempore 

127ra-129vb: Incipiunt sermones fratris Nicolayi ordinis predicatorum. Dominica prima in 

adventu. Induimini dominum nostrum Ihesum Christum Roman. 13 (Rm XIII,14). Lex 

antiquorum regum fuisse dinoscitur ut nullus ante eos accederet pro aliqua re petenda vel 

obtinenda nisi esset veste preciosa indutus ... (129vb) Plurima autem turba straverunt 

vestimenta sua in via, alii autem gerebant ramos de arboribus .... qui venerit in nomine domini 

Mt 22o (Mt XXI,8-9). Omnis [honor] alicui persone virtuose exhibitus in sacra scriptura ad 

triplicem reducitur modum, ut patet intuenti eam in diversis locis, quia aut est bestiarum et 

animalium, aut florum et aliorum ramorum ... (135rb) Tunc videbunt filium hominis 

venientem cum potestate magna et maiestate Luce 20 (Lc XXI,27). Quia unumquodque 

melius conservatur in loco proprio quam alieno, ideo ille que sunt diversarum naturarum 

habet ad manendum diversa loca, in quorum exemplum inquantum ad presens spectat scribitur 

in libro de naturis rerum ... x … ad memoriam spacii, quod Deus reservavit per conversionem 

cuiuscumque peccatorum, qui Christum negaverunt tempore persecucionis Antichristum et 

illud spacium 47 dierum de quo. 



Jde o epištolní a evangelijní kázání na první dvě neděle adventu. J. B. Schneyer: Repertorium 

IV, s. 205-206, č. 2-5. Texty jsou oproti Schneyerovu Repertoriu snad zčásti odlišné. Srv. 

Kaeppeli: Scriptores, č. 3037, J. Quétif Echard: Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, 

notisque historicis et criticis illustrati I, Paris 1719, s. 566 sq.) 

 

SX XIV B 21 
FX 1712 
TX Funerale monastioum 
PX ze staré zásoby 
Funerale monasticum iuxta ritum congregationis Bohemo-Moravicae ordinis S(ancti) P(atris) 

N(ostri) Benedicti dispositum et in hanc formam redactum anno, quo precabatur: PaX VIVIs, 

ReqVIes DepVnCtIs, GLorIa SancCtIs, VIVIfICet CVnCtos VIsIo SanCta DeI. 

Pap., 1712 (chronogram na titulním listě), 112 pp (paginace původní), str. 111 – 112 prázdné, 

rozměry: 30 x 19 cm, vazba celoplátěná, hřbet a okraje desek poškozeny, zlatá ořízka. 

Latinsky 

Písmo: kaligrafická humanistická minuskula – napodobení knihtisku (antiqua) 

Rubrikace 

Notace 

Bez výzdoby 

Obsah: pohřební řády, modlitby a žalmy benediktiniského řádu 

Přír. č.: II-2421/81 

Ze staré zásoby. 

X 3440 
SX XIV C 1 
FX XV. ll. 229 (bez 17 vpředu). 21 x 29 cm, vazba st., opravená. 
TX Jacobi de Voragine legenda aurea. 
PX Začátek i konec chybí; první sv. Ignác, poslední sv. Eulalie. 
 
X 3441 
SX XIV C 2 
FX 1436. ll. 340. 21 x 29 cm, váz. 
TX Jacobi de Voragine legenda aurea. 
VX Universum tempus presentis vite x (dedicacio ecclesie) qui vivit et regnat deus 
per omnia sec. sec. amen. A. d. 1436 f. III. in festo s. Bonifacii etc. 
PX Mezi legendami českými václavská »Inclitam et gloriosam festivitatem« (vyd. Fr. 
Stejskal, Sv. Václav 1925, 217 a d.). Znovu vydal s popisu srkpi. Ant. Bleschka: Die 
St. Wenzelslegenda Kaiser Karls IV. (Praha 1934). Napřed (l. 1'-2') dodatky, konec 
knihy doplněn z životů sv. poustevníků. na l. 5, kde začátek: Ex libris Joannis Hübner 
1784. Na desce: Passionale. Z odkazu Dobrovského. 
SX – XIV C 2 

TX – Passionale Sanctorum. 

XV. st. 1436 

PX - [připsáno tužkou:] defectum in membrana. 

 
X 3442 
SX XIV C 3 
FX XV. ll. 235. 28 x 30 cm, st. vazba. 
TX Patristické výklady. 
VX 1'-133'. Exposiciones s. Gregorii super Ezechielem prophetam. Dilectissimo fratri 
Mariano x deus per omnia sec. sec. amen. 



VX 134-185'. Gregorii pape liber pastoralis. Pastoralis cure x tui me meriti manus 
levet etc. 
VX 192'-234'. Sermones fratris Gibotonis super Miserere mei deus. Miserere ... 
Septem sunt defectus x deus per omnia sec. sec. amen. 
192. Čti Sibotonis (Linsenmayer, Gesch. der Predigt 385). B. 
VX 235. Výpisek z protiutrakvistického traktátu. 
PX Na přídeští kus theologické básně z XIII. stol. Na l. 1: liber ... est Johannis iudicis 
in Teyn. 
 
X 3443 
SX XIV C 4 
FX 1391. ll. 263. 29 x 29 cm, st. vazba s kováním a přeskami. 
TX Omelie sanctorum doctorum. 
VX Liber generationis ... Jeronimi. In Ysaia legitur x sompnum ruperit feminarum. A. 
d. 1391 21 die mensis Aug. finitus ... 
PX Srov. č. 3433. Na l. 261-3 dodatky, na l. 1 potrhaná poznámka o darování knihy r. 
1440. Na desce název, jak v čele, a ml. sign. O XXII, C XVII. Z Březnických. 
 
X 3444 
SX XIV C 5 
FX XV. ll. 215. 20 x 29 cm, st. vazba. 
TX Augustinus. Sermones de verbis domini super Mattheum, Lucam, Johannem, in 
monte cum retractatione super eisdem duobus libris. 
VX Agite penitenciam ... Ewangelium audivimus x pulsantibus, sed tantum 
petentibus. 
PX Na desce barokní sign. E V. Z Pálffyových. 
 
X 3445 
SX XIV C 6 
FX XV. a XIV (II). ll. 236. 21 x 28 cm, st. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-143'. Liber Chrysostomy super Matheo de imperfecto opere. Sicut referunt 
Matheum conscribere ewnagelium x gladio maligni spiritus et verbi etc. Amen dicant 
omnia. 
VX 144-158. Příručka pro kazatele. 
VX Cauta quippe predicatoris debet esse discrecio x bonis gracia d. nostri J. Christi. 
VX 158'-169. Miličova kázání synodní na text Sacerdotes contempserunt legem 
meam a Grex perditus factus est populus meus. Srov. F. Loskot, Milič z Kroměříže 
1911, 44, 51. 
VX 169-175. Sermo synodalis optimus. Audite reges et intelligite ... cum me video in 
medio magnatorum stantem x perducat, qui vivis et regnas deus in sec. sec. amen. 
169. Kázání Milíčovo (B. v ČMM 61, 1937, 215). B. 
VX 175'-186. Themata de sanctis per circulum anni. In deo sunt duo ... Duo hec 
audivi x dicentes: Salve regina ... vel Ave Maria. 
VX II. 189-232'. Venite fili et audite ... Hec sunt verba psalmiste x ut melius applicavi, 
amen. Explicit glosa ympnarii per manus et non per pedes Nycolai de Gystebnycz. 
PX Vevázány 2 perg. listy neumovaného brevíře, na přídeštích 2 pap. kusy souč. 
postily, na l. 1 souč. sign. B IIII° Rokyczanensis, na hřbetě: hymnarius. Z 
Rokycanských. 
 



X 3446 
SX XIV C 7 
FX XV. ll. 344. 20 x 29 cm, vazba asi XVIII. stol. 
TX Latinský starý zákon (Genesis - Job). 
PX Na l. 1 razítko C. Günter, na hřbetě: codex librorum sacrorum N. T. Dar 
přečínského správce Jos. Günthera 24. XII. 1845. 
Brodský, s. 205 
 
X 3447 
SX XIV C 8 (2 D 11) 
FX XIV.2 ll. 180. 21 x 30 cm, st. vazba s kováním. 
TX 1-34'. (Nic Lyra.) Postilla super Matheum. Začátek utržen x ad laudem et gloriam 
d. n. J. Christi, cui est honor et gloria in sec. sec. amen. 
TX 34'-44. (Idem). Postilla super Marcum. Facies leonis a dexteris ... secundum quod 
dictum fuit in principio ewangelii x ad laudem et gloriam jako výše. 
TX 44-64. (Idem). Postilla super Lucam. Facies bovia a sinistris ... Sicut dictum fuit x 
benedicentes deum, cui est honor et gloria in sec. sec. amen. Explicit - finita a. d. 
1399 die sabbati post octavam corporis Christi. 
TX 64-107. (Idem). Postilla super Johannem. Facies aquile desuper ... Ezechiel 
propheta x prophete aliquando. Pak hned rejstřík textů do l. 108. 
TX 109-176'. Manipulus (florum). Abstinencia eccli 31° cap. x (virtus) si vitasti 
granum, caveas, ne obruaris arena. 
TX 176'-80'. Čtyři lat. kázání rukou XVI. stol., jen 179' začátek lat. legendy o sv. 
Kateřině. Katarina, sicut legitur in antiquo libello ... rukou kodexu. 
PX Na přídeštích dva pap. listy lat. básně s meziřádkovým výkladem, napřed nahoře 
liber Sigismundi. Z Rokycan. 
SX – XIV C 8 

TX – Postilla super Evangelia Liber Sigismundi. 

XV. st., Rokyczan., XXVII. 

PX – Allig: Expositio rerum ordine alphabetico. 

 
X 3448 
SX XIV C 9 
FX XIV. ll. 181. 20 x 29 cm, st. vazba. 
TX 1-24'. Hugonis a s. Victore de archa Noe. Cum sederem x contemplacione 
veritatis. Amen dicant omnia. Explicit liber ... Scriptus est Martino, protunc scholarum 
in Opatowycz, a. d. incarn. 1385. 
TX 25-138'. Sermones b. Bernardi de festivitatibus. Hodie, fratres, adventus inicium 
celebramus x quid substancie ita et operacionis etc. 
TX 139-147, 161-173. Ysidori liber testimoniorum contra Judeos, qualiter propriis 
libris convicantur. Venerabili et s. sorori x in novam fidei graciam ambulemus. 
TX 147-161. (Innocencii III.) de miseria condicionis humane. Domino patri karissimo 
x ignis ardens in sec. sec. amen. 
TX 173-181. (Thomas de Aquino.) De veneno septem peccatorum mortalium. Racio 
veneni potissime peccato convenit x qui infinitate perfecta vivit et regnat in seculorum 
secula amen. 
PX Na přídeští kus gramatického spisu z XIII. stol., obsah kodexu a zápis: Liber 
monasterii domus s. Marie V. gloriose in Rokyczano, donatus per honorabilem d. 
Martinum, predicatorem fidelem, animarum zelatorem. Na l. 1. souč. sign. 
rokycanská h IX. Z Rokycan. 
SX – XIV C 9 



TX – De misceria humane condicionis et de veneno septem peccatorum mortalium. 

PX – Vide: Hugonis de Sto Victore Liber de archa Noë. 1385. 
SX – XIV C 9 

TX – Opatowycz. 

PX – Vide: Hugonis Liber de archa Noë. 

 
X 3449 
SX XIV C 10 
FX 1444. ll. 255. 20 x 29 cm, st. vazba. 
TX Discipuli (Johannis Herolt) sermones. 
VX Ecce rex tuus venit ... Egregius doctor s. Thomas de Aquino x (dominica I. post 
Trin.) si Christus dominus meus (něco listů chybí). 
PX Na l. 179': pars hyemalis ... finita sabbato ante Martini anno etc. 44. Napřed na l. 
1-44 obšírný rejstřík věcí i textů. Na l. 180: Thema de corpore Christi. Io VI. Dominus 
Jesus, cum dilexisset suos ... discipulis suis x y také swatym duchem, amen. 
Salutemus virginem gloriosam per Ave Maria. Na přídeští: Ego sum Discipulus et 
sum d. Erasimi, plebani in Libichowicz, habens fratrem in rubea cute circa eundem, 
na l. 255 perg. list neumovaného brevíře. Z Pálffyových. 
 
X 3450 
SX XIV C 11 
FX XIV. ll. 114. 21 x 28 cm, s inic., st. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX 2-6'. Kázání na text Movebo celum et terram (nedopsáno). 
VX 7-26. (Bernardi meditationes). Multi multa sciunt x secretum meum michi etc. 
Explicit Bernardus satis utilis. O autorovi ruk. 3712 l. 214. 
VX 26-28'. Declaracio dominice oracionis. M. Thomas de Aquino: non dominus, sed 
pater x affectu dicenda est. 
VX 29-60'. Bernardus. Ad fratres de montibus dei libri duo. Miserator et misericors 
dominus x qui regnat trinus et unus. 
VX 60'-4'. Kázání na text Terribilis est locus iste a Baiulans sibi crucem exivit. 
VX 65-86'. Liber meditacionum s. Augustini (recte Bonaventurae imago vitae). Flecto 
genua mea x benedictus in sec. sec. amen. 
VX 87-110'. Kázání na text: Emitte, domine, sapienciam. Sermo de adventu domini, 
de s. Andrea, dominica prima in adventu, de s. Nycolao vel de quolibet confessore a 
na text: Tu es, qui venturus est, an alium expectamus (necelé). 
VX 111-114'. Několik stručných lat. kázání. 
PX Na přídeštích dva perg. listu neumovaného misálu, vzadu přivázán lat. list bratru 
Mikulášovi s prosbou o papír. Na 1. l. nečitelný již zápis o sněmu jihlavském r. 14.. 
 
X 3451 
SX XIV C 12 
FX 1444. ll. 217. 21 x 30 cm, st. vazba s kováním. 
TX Lecciones gloriose virginis Marie dictate per angelum Cristi sponse beate Byrgitte 
(Brigite) etc. A. d. 1444. 
PX Na předsázce, perg. to kusu Grossetesteova memoranda na koncilu lyonském, 
zápis: Hunc librum revelacionum celestium illustris d. meus d. Petrus de Rosenberg, 
regni Bohemie capitaneus, mihi Venceslao de Rowne, cancellario suo, donavit anno 
Christi 1497 die divi Bartholomei ap. Cyrographus d. patroni, a na přídeští: author 
constructe domus en me legat amicis, grates nunc habeo Vincesilae pias. 
 



X 3452 
SX XIV C 13 
FX 1405. ll. 162. 21 x 29 cm, st. vazba s kováním. 
TX Postní postily. 
VX I. 2-38'. Quadragesimale. In capite ieiunii. Cum ieiunatis ... Gorra: excludit ergo 
dominus x magister vester unus est Christus, amen. 
VX II. 39-158'. (Jacobi de Voragine) Quadragesimale. Filia populi mei ... Quamvis 
sollempnitas quadragesimalis x qui cum patre et spiritu s. regnat per infinita sec. sec. 
amen. Explicit quadragessimale finitum per manus Wenczeslay Henrici de Bucowan 
a. d. 1405. 
VX III. 159-160. Lat. kázání na vzkříšení. Resurreccio d. n. J. Christi x in celum 
sustulerunt. Rogemus igitur deum. 
VX 161. Casus papales et episcopales. 
VX IV. 161'-2. Lat. titulář, theologický výpisek a výklad výrazů - glosa - postilla. 
PX Na přídeští: quadragesimale sermones de tempore X, na l. 1 souč. sign. C III, l. 2: 
2 C ?? P 4 z XVI. stol., vzadu česky výčet cizích hříchů a poznámka o splacení 
nepochybně desátku. 
 
SX XIV C 14 
FX 1383, XIV. 
TX Nic. de Lyra, Sermones dominicales 
PX Dar Dr. Otakara Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
 

1o Sermones dominicales per circulum anni 2do Quadragesimale Nicolay de lyra. 

I. 2a – 81b Nicolaus de Lyra Sermones. 2a Erunt signa in sole et luna x 81b nobis tribuat 

omnipotens deus Amen. 

II. 82a – 142b Nicolaus de Lyra Quadragesimale 82a Ad istud opus perficiendum spiritus 

sanctus x 142b illa reminiscunt que quondam bina fuerunt. 

III. 144a Semen est verbum dei. Luc. VIII° x 147b sine operibus mortua est cristiana 

fides. 

IV. 148a – 211a Valerius Maximus Sentencie. 148a Incipiunt sentencie Valerii Maximi 

Urbis rome x 211a Explicit tabula libri praecentis. 

V. 216a – 224a Liber de nobilitate corporis humani. 216a Liber de nobilitate corporis 

humani x 224a hic plus explicit II° totum. 

Rkp.; pap.; 1383, XIV; ff.225; 29,5 x 21 cm; got. kurs.; pův. prekénková bílou koží  potažená 

s hroty na kožené spony, z nichž část zachována, a setřelým nápisem Lira Nicolaus. Na hřbetě 

nápis “Nicol. de Lira Sermones 1383. Valerius Maxim. Saec. XIV” a signatura mikulovská 

103. Na předním přídeští starší sign. N 37 – 21 a obsah rukopisu “1° Sermones 

dominicales per circulum anni 2° quadragesimale Nicolay de lyra 3° liber valerij seu 

sentencie valerij maximi sute pluribus dictis aliis cronicorum extracte de textu et 

commentario valerii 3° podruhé! in fine libellus quidam de nobilitate corporis 

humani. Na f.2a nad incipit nadepsáno dominica 2. in adventu. Přípisky na f.225b. 

Iniciály rumělkou, rukopis rubrikován. O době vzniku na f.142b Completus est autem Iste 

liber in Vigilia Sancte et individue Trinitatis Sub anno domini Millesimo Trecentesimo 

Octoagesimo Tertio 16. května 1383. Predictum librum Conposuit Quidam doctor egregius 

Nomine Nycolaus de lira. Et est totalis de tempore. Rukopis býval v ditrichštejnské knihovně 

v Mikulově, odkud jej v aukci zakoupil Dr. Otakar Kruliš – Randa. V jeho knihovně měl sign. 

8 C 7. 



Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 12. 

května 1952. 

4114-52 

 
XIV C 14 
 

XIV ex. (část 1383), pap., 225 ff. 30 x 22 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: f. 2-147 2-3 varianty, jimž jsou rozměrově asi nejbližší Piccard: Ochsenkopf 

VI/101-106 (filigrány kladené do let 1386-1388) nebo VI/111 (1385-1389), nicméně filigrány 

v rukopise se liší tvarem a umístěním mezi třemi dráty osnovy. Na f. 148-171 a 216-225 

varianta Piccard: Vierfüssler III/302 (1384) nebo III/297 (1382), f. 172-215 Piccard: 

Vierfüssler III/215 (1382). Skladba: 1 (f. 1) + 10. VI (f. 121) + V (f. 131) + VI (f. 143) + (IV-

4, f. 147) + 4. VI (f. 195) + (VI-1, f. 206) + (V-1, f. 215) + (VI-2, f. 225). Čtyři patrně prázdné 

listy scházejí za f. 147. Jeden list schází za f. 200, text je porušen, prázdný list chybí za f. 212, 

dva listy scházejí za f. 225. Za f. 66 vložen útržek papíru se zlomkem textu rukou 15. století. 

Nepříliš četné reklamanty na koncích složek v první části rukopisu (do f. 143). Kustody Ius – 

XIIus na f. 2-143 na začátku složek uprostřed nahoře arabskými (méně často římskými) 

číslicemi, první složka takto označena na konci. V části od f. 148 kustody obvykle na konci 

(méně často na začátku) složek římskými číslicemi Ius – VIus. Dvě foliace moderní tužkou, 

foliace v pravém dolním rohu označuje prázdné folio na začátku jako 1, foliace (zčásti 

opravovaná) v pravém horním rohu jej nepočítá. Psáno ve dvou sloupcích, v zrcadle 22,5-23 

x 15,5-16 cm, na f. 2-147 36-45 řádek na stránce, na f. 148-224 46-51 řádek na stránce. 

Prázdná folia: 1, 143, 211v-215v, 224v-225r 

Písmo: A f. 2-147 gothica (charakter písma se trochu mění od f. 50, patrně však jde o jednu 

ruku), B f. 148-224 gothica. V části rukopisu (zajména na f. 148-210) rubrikace. Vazba 

soudobá, dřevěné desky potažené zčásti potrhanou světlou kůží. Na přední desce dochovány 

dva trny, částečně dochovány oba řemínky.  

V horní části přední desky fragmenty titulů rukopisu (?) rukama 15. a 16. století, zčásti čitelné 

snad „Lyrae Nicol...“. Na hřbetě štítek mikulovské dietrichsteinské knihovny se signaturou 

103, štítek se současnou signaturou KNM a s titulem rukou 19. století „Nicol. de Lira 

Sermones 1383. Valerius Maximus saec. XIV.“ Na předním přídeští signatura rukou 15. 

století N 35 (35 později škrtnuto a zapsáno vedle 27), obsah kodexu rukou 15. století „Primo 

sermones dominicales per circulum anni. 2o quadragesimale Nicolai de Lyra. Item liber 

Valerii seu sentencie Valerii Maximi fulte pluribus dictis aliis cronicarum extracte de textu et 

commento Valerii. Item in fine libellus quidam de nobilitate corporis humani.“ a signatura 

knihovny Otakara Kruliše-Randy 8 C 7. Na f. 2r současná signatura KNM XIV C 14. Na f. 

225v přírůstkové číslo KNM 4114/52. Rukopis do KNM získán darem O. Kruliše-Randy 23. 

12. 1952. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 21-22, Rukopisné fondy, č. 63, s. 

125. 

 

2ra-81ra: Sermones, magna e parte dominicales 
2ra-4vb: Dominica 2a in adventu. Erunt signa in sole et luna Luce (Lc XXI,25). Quia secundum apostolum spes 

huius mundi transibit et novum seculum succedit. Unde Apokalipsis XX Vidi celum novum et terram novam ... x 

... id est militantis ecclesie exemplo bone vite et verba doctrine, quam nobis patrare videtur. 

4vb-5rb: De epistola eiusdem dominice. Quecumque scripta sunt ad nostram doctrinam, scripta sunt ad Ro. XIII 

(Rm XV,4). In precedenti dominica nos apostolus docuit surgere a sompno, quod facit ad preparacionem gracie 

et glorie... x ... exemplum de spelunca Lazari significat peccati profunditatem secundum Augustinum XX omelia 

super Johannem nobis debemus cavere diligenter. 



5rb-7va: Dominica 3a. Tu es qui venturus es Mt. XI (Mt XI,3). Quia ista secunda dominica appropinquatur in 

adventu Christi .. x ... contemplacione veritatis quanta ignorancia homo tegatur agnoscit. 

7va-8vb: Ego baptiso vos in aqua (J I,26, Mt III,11, Lc III,16). In primo verba illa sunt ipsius Johannis Baptiste, 

quia secundum originem isti pharisei non fuerunt de numero (?) sacerdotum et levitarum quia missi fuerunt a 

Iudeorum universitate sed secundum Gregorium et Crisostomum sunt illi idem, qui missi fuerunt a Iudeis ... x ... 

ideo adorari non permiserunt. 

8vb-9rb: Ecce venit propheta magnus et ipse renovabit Iherusalem. Iste propheta magnus est Christus, de quo 

loquitur Deutronomii prophetam suscitabit nobis deus de fratribus nostris ipsum tamquam me audietis ... x ... et 

inquantum homo pugnaret, deus pugnantem superaret, quod purus homo nequiverit (?). 

9rb-10ra: In vigilia Nativitatis. Parate viam domino rectas facite semitas eius Luce II (Lc III,4). Quia ut scitis 

officium predicatoris sive precursoris est preconisare et venienti hospicium preparare sive ordinare. Johannes 

precursor dominici adventus ex officio suo Christo adveniente clamat ... x ... sic go patet qualiter et quomodo 

debemus debemus voluntati divine esse scilicet conformes. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 21ra sq. 

10ra-10vb: In die. Venite et videte opera domini que posuit prodigia super terram (Ps XLV,9). In psalmo in 

verbis preponitis dicendum est, quod propheta nos invitat ad ipsius Ihesu Christi incarnacio propter quod tria 

tanguntur ... x ... mundus est redemptus, in cuius rei signum eius morior post XXX3 dies etc. 

10vb-11vb: Dominica infra octavam Nativitatis. Erat Joseph pater domini et Maria mater eius ... de illo Luce II 

(Lc II,33). Primo ipsius Joseph et Maria nova et insolita ammiracio ibi Erant Joseph et mater ammirantes, 

secundo prophete Symeonis et Anne manifesta promulgacio (?)  ... x ... qui productus fuerat per creacionem, 

fuitalterius racionis a nobis sic vero in proponito etc. 

11vb-12vb: Dum medium silencium teneret omnia et vox ... a regalibus sedibus nec Sapiencie (Sap XVIII,14). In 

quibus verbis tria tanguntur, patet primo antiquorum patrum adventum verbi eterni exspectancium fruens 

desiderium ibi Dum medium silencium ... x ... data est gracia et veritas per Ihesum Christum facta est quam 

veritatem nobis dare dignetur Ihesus Christus amen. 

12vb-13ra: Nota quod illi qui cruces destruunt et abradunt in presenti puniuntur ideo multociens morte temporali 

ulciscitur quia cruces a Christiano venerantur sicut legimus de Balthasar filio Nabuchodonosor ... x ... et datum 

est Medis et Persis ideo in eadem nocte interfectus est Balthasar rex a Caldeis. 

13ra-14ra: Infra octavam epyphanie. Post triduum invenerunt illum in templo sedentem... et interrogantem illum 

Luce II (Lc II,46). Verbis proponitis duo notantur, cura primum est sciendum quod sunt nulli qui querunt ... x ... 

dicitur quod post triduum invenerunt eum in templo etc. 

14ra-15rb: Dominica prima post octavam Epiphanie. Nupcie facte sunt in Cana Galilee ... in ipsa provincia 

Johannis II (J II,1). In hoc evangelio nobis proponitur quatuor utilia attendenda. Primum est vero matrimonium 

sanctitas ... x ... 3o ex angeli confirmacione, 4o ex beate virginis confirmacione. Rogemus go deum etc. 

15rb-16rb: Dominica 2a. Cum descendisset Ihesus de monte Mt VIII (Mt VIII,1). In isto evangelio doctores 

infirmantur et instruuntur exemplo Christi ut in sua predicacione habeant sermonem temperatum ... x ... propter 

quod dicitur in evangelio Johannis totum hominem salvum feci in sabbato etc. (J VII,23) 

16rb-17ra: Dominica IIIa. Domine salva nos perimus Mt. VIII (Mt VIII,25). Tria sunt, que nos temptant, 

impugnant: mundus, caro et dyabolus. Mundus enim allicit nos ad divicias, caro ad delicias, dyabolus suggerit 

nobis excellencias ... x ... qua eis supple discipulis et nobis vitam optinuit eternam, quod nobis. 

17ra-18rb: Dominica 4a. Simile factum est regnum celorum homini ... in agro suo Mt XIII (Mt XIII,24). Istam 

parabolam loquebatur Christus discipulis suis in qua duo notantur: primo ipsius Christi hominis bonum semen 

seminantis ... x ... rogemus go deum, ut det nobis ita fideliter in agro, id est in ecclesia operari. 

18rb-19rb: In LXXa. Voca operarios et redde illis mercedem Mt XXo (Mt XX,8). Ista dominica notatur LXX que 

includit in se spacium LXX dierum et durat usque ad sabbatum pasce. In hiis autem LXX diebus significantur 

LXX anni, quibus filii Israel captifuerunt in civitate Babilonia ... x ... beneiccio ore tuo ego cogito cogitaciones 

pacis etc. quod nobis tribuat. 

19rb-20ra: In LXa. Cum turba multa conveniret ... aliud cecidit iuxta viam Luce VIII (Lc VIII,4-5). Salvator 

noster secundum duplicem eius naturam scilicet divinam et humanam dat nobis in evangelio hodie secundo 

duplicem doctrinam unam ... x ... ab infancia crevit mecum miseracio propter secundum dicitur Luce primo Ave 

gracia plena etc. 

20ra-21va: In La. Videmus nunc per speculum tunc autem faciem a facie Primo Cor. XIII (1 Cor XIII,12). Quod 

sic quando obscura cognicio sanctorum mutabitur in aperta propter quod in verbo proponito duo notantur, primo 

visionis divine essencie ... x ... in hac vita presenti per graciam et in futuro per gloriam nobis etc. 

21va-22va: Secundus. Ad idem IIus. Nunc autem manet fides, spes et caritas ... scilicet trium est caritas 1a Cor. 

VIIo (1 Cor XIII,13) Est autem hic diligenter notandum quod quandoque fides inter virtutes dicitur maior, 

quandoque ipsa spes et quandoque ipsa caritas, quia considerando maioritatem diversi sunt ... x ... suo proprio 

sangvine medicinam conficitideo ipse dicit Jo XVIo Maiorem hanc dileccionem nemo habet etc. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek Eichstätt, cod. st. 265, f. 90v sq.  



22va-23rb: In conductu pasce. Cum sero esset die illa una sabbatorum Jo. XX (J XX,19). In hoc evangelio 

evangelista manifestat duplicem apparicionem in Iherusalem non mulieribus sed apostolis factam. Primo ponitur 

apparicio Christi quantum omnibus simul in Iherusalem ... x ... hoc est verus deus, hec est vita eterna et ideo hec 

est vita eternaita congnoscant te verum deum.  

Kázání se stejným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek München, 2o Cod. Ms. 127, f. 244ra sq. 

23rb-24va: Dominica secunda post pasca. Ego sum pastor bonus ... et cognoscunt me mee Jo. X (J X,14). Nam in 

vita ista nullus debet se ipsum laudare nec velle ab aliquo laudari propter quod dicit philosophus Catho nec te 

collaudas ... x ... ipse fecit nos etnon ipsi nos hunc factorem tribuat enim deus. 

24va-25rb: Dominica 3a. Modicum et iam videbitis me et iterum modicum et videbitis me Johannis XVI (J 

XVI,16). Dominus noster Ihesus Christus videns discipulos suos de suo recessit multum perturbari nititur 

quadam similitudine ... x ... quod gaudium in presenti per graciam in futuro per gloriam. 

25rb-26rb: Dominica 4a. Expedit vobis ut ego vadam (J XVI,7). Salvator noster volens in celum ascendere ideo 

dixit discipulis vado ad eum qui me misit sed quia discipuli ex hoc fuerunt turbati quia turbacio est quedam pena 

sed quia Christus non patitur ... x ... go dicitur cum venerit paraclitus ille arguet mundum etc. 

26rb-27vb: Dominica Vta. Amen amen dico vobis si quid pecierit patrem in nomine meo dabit vobis Jo. XVII (J 

XVI,23). In evangelio hodierno ad discipulos quatuor quesciones proponitur ad quas Christus dat quadruplicem 

responsionem ita quod responsio correspondet quescioni ... x ... per eternam et divinam generacionem, quam 

generacionem in presenti per graciam, in futuro per gloriam nobis. 

27vb-30ra: In Ascensione. Dominus quidem Ihesus postquam locutus est eis assumptus est in celum sedet ad 

dextris dei Mc ultimo (Mc XVI,19). In verbis proponitis eximia sollempnitas scilicet gloriosa ascensio domini 

tripliciter describitur et eximie commendatur ... (28vb) Asumptus est in celum quodem sed principale ubi nota ut 

dicebatur excellencialis persone ascendentis dignitas nam hodiernum festum festum est festorum et sollempnitas 

sollempnitatum, quia est fructus et finis omnium eorum ... (29va) Sedet ad dextris dei quodem tercium 

principale. Conveniens est enim ut operarius consumato labore redeat ad requiem nunccius pacto negocio redeat 

ad mittendum similiter miles adepto labore vel triumpho redeat ad coronantem ... x ... et in naviculam humilitatis 

quam nobis etc. 

Třetí část má obdobný incipit jako v rukopise Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 112va sq. 

30ra-30vb: Rogacionum. Omnis qui petit, accipit et qui querit, invenit et pulsanti apperietur Luce XI (Lc XI,10). 

Nam primus homo scilicet Adam per inobedienciam quantum ad presens spectat tria amisit scilicet eternam 

superitatem, diurnam familiaritatem et eternam felicitatem ... x ... unde dicitur qui inperseveranter usque in finem 

salvus eius. 

30vb-31va: Confitemini alterutrum peccata vestra et orate pro invice ut salvemini Ja Io (Iac V,16). Tempore enim 

letanie vel rogacionum est gracia divina impretranda quod bene considerans apostolus hortatur nos ad 

penitenciam, per quam possumus divinam graciam acquirere ... x ... cum ipse sit per oracionem vincibilis et 

superabilis, quod nobis prestat etc. 

31va-32vb: Dominica infra octavam ascensionis. Cum venerit paraclitus quem ego mitto vobis ... perhibebit de 

me Jo XV (J XV,26). Nam omnipotens deus ex sua infinita bonitate non potest pati quod aliquis sic diu turbatus 

qui ipsum diligit et amat quin ipsum habeat consolatum ... x ... quia spiritum sanctum multipliciter in 

habundancia receperunt quem spiritum nobis etc. 

32vb-34ra: Penthecosten. Spiritus domini replevit orbem terrarum et hoc quod continet omniam scienciam habet 

vocis Sap. primo (Sap I,7). Et est introitus misse potest exponi dupliciter, primo enim transitive sic spiritus, qui 

est dominus unde in symbolo dicitur dominus pater, dominus filius, dominus spiritus sanctus ... x ... sed spiritus 

tuus bonus deducet me propter merita sed pocius in terram vivencium. 

34ra-35ra: Feria 2a. Lux venit in mundum et dilexerunt homines ... mala opera eorum Jo IIIo (J III,19). Et 

leguntur in evangelio hodierno spiritus enim sanctus qui heri scilicet dominica die fuit apostolis hora tercia 

visibiliter sub multiplici specie vel signo sensibili visus ... x ... a te est sapiencia, a te est victoria et veritas, quam 

iudice (?) donec spiritus sanctus. 

35ra-35vb: Feria 3a. Ego veni ut testimonium habeant scilicet iusticie Jo X (J X,10). Et gloria de qua loquitur Jo 

IIIo. Nos sumus translati de morte ad vitam quem diligimus fratres et sequitur et habundancius habeant scilicet 

vitam eternam egredientes de corpore unde Johannis hec est vita eterna ... x ... et tranquillitatem corporis vult 

possidere, quod nobis tribuat omnipotens. 

35vb-36vb: Feria 4a. Nemo potest venire ad me nisi pater qui misit me traxerit illum Johannis VI (J VI,44). Et 

legitur in evangelio hodierno in verbis proponitis salvator noster dicit humane nature inbecillitatem et divine 

nature bonitatem ideo duo ponit, primo humane facultatis defectum ... x ... et accendat nos in hac vita ut post 

hanc vitam perveniamus ad vitam eternam etc. 

36vb-37vb: Trinitatis. Tres sunt qui testimonium dant in terra spiritus ... et idem tres unum sunt Jo. quinto (1 J 

V,7-8). Naturalis appetitus in est creaturis venire ad noticiam creatoris sed in presenti vita non possumus 

naturaliter agnoscere nis ea que percipimus ad sensum ... x ... det nobis in presenti cognoscere per graciam et in 

futuro per gloriam, quod nobis patrat omnipotens pater et filius et spiritus sanctus. 



38ra-39ra: Dominica 4a post Trinitatis. Estote misericordes sicut pater misericors est Jo. VI (Lc VI,36). Nam 

bonus filius mores et condiciones boni patris imitari debet ideo apostolus dicit ad Hephe. V. Estote imitatores dei 

filii karissimi et quia pater noster celestis bonus et misericors est ... x ... et infunditur omnium virtutum custos 

scilicet humilitas quam nobis etc. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopisech Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 126ra sq. a Univerzitní 

knihovna Uppsala C 391, f. 164r sq. 

39ra-40vb: De corpore Christi. Melchisedech rex Salem proferens panem et vinum quia erat sacerdos dei 

altissimi Gn IIIIo (Gn XIV,18). Sacramentum corporis Christi vel sancte eukaristie dupliciter redditur 

commendabilem, primo a spirituali dignitate ministri, secundo ex singuli panis et vini suavitate ... x ... quod 

nobis et in presenti per graciam et in futuro etc. 

40vb-42rb: Panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita Johannis VIo (J VI,52). Circa ipsum sacramentum 

eukaristie quatuor debemus considerare, que in nobis proponitis declarantur. Primo namque tangit ipsius 

benedicti sacramenti speciem exteriorem ibi panis ... x ... sed inquantum in se est est tocius mundi, quam vitam 

nobis tribuat omnipotens deus. 

42rb-42va: Item 2a dominica post Trinitatis. Homo quidam fecit cenam magnam Luce XIIIIo (Lc XIV,16). Ad 

laudem et honorem ipsius salvatoris in verbis proponitis duo tanguntur. Primo ipsius hominis ad cenam invitantis 

singularitas ... x ... inquietum est cor nostrum donec requiescat in te, quod nobis patrat etc. 

42va-43vb: Dominica III. Gaudium est angelis dei super uno peccatore penitenciam agente Luce XV (Lc 

XV,10). In verbis istis duo tanguntur, primum est omnium spiritum celestium leticia mentalis sive spiritualis ibi 

Gaudium est angelis dei, secundum est huius leticie spiritualis causa materialis ... x ... deus per suam pietatem in 

nobis concinnet in presenti per graciam et in futuro per gloriam quam nobis. 

43vb-45va: Dominica Vta. Et sedens docebat de navicula turbas Luce V (Lc V,3). In verbis proponitis tria 

tanguntur, primo ipsius salvatoris spiritualis dignitas, secundo sanctissime sue doctrine perfeccionalis fructus vel 

utilitas, tercio eiusdem excellencialis humilitas ... x ... peccata dimittere et vitam eternam possidere dicens hodie 

mecum eris in paradiso, quod nobis similiter patrare dignetur omnipotens deus. 

45va-46vb: Dominica VIa. Nisi habundaverit iusticia vestra plus quam ... intrabitis regnum celorum Mt Vo (Mt 

V,20). In verbis proponitis informat salvator discipulos suos et nos, qui summus eorum imitatores, quantum a 

duo ideo primo proponit bonum sive utile consilium docendo nos facere iusticiam ... x ... quod excludi debet 

iuxta consilium quod nobis deducet, rogemus ergo deum ompnipotentem. 

46vb-48va: VIIa. Cum turba multa venisset ... triduo sustinent me Mc VIII (Mc VIII,1-2). In precedenti dominica 

dominus induxit nos ad opus iusticie dicendo Nisi habundaverit iusticia etc. Nunc autem inducit ad opus 

misericordie exemplo sui unde dicit Misereor super turbam ... x ... beati pacifici quam filii dei vocabuntur, quia 

ipsi sunt filii non solum nomine, sed eciam re quod nobis patrat. 

48va-49rb: VIIIa. Omnis arbor bona fructus bonos facit Mt VII (Mt VII,17). Verbum bonum proponitum licet 

possit exponi de quolibet homine iusto, qui est arbor transmutata propter statum quem habet perfectum et facit 

fructum bonum ... x ... Mt Venite benedicti patris mei percipite regnum, quod nobis paratum est ab inicio mundi, 

quod nobis. 

49rb-50rb: IXa. Homo quidam erat dives, qui habebat villicum Luce XVIo (Lc XVI,1). In evangelio hodierno 

salvator noster primo proponit nobis in hac vita existentibus convenientem similitudinem, secundo petit a 

quolibet nostrum de omnibus commissis fieri vel adeo concessis fieri racionem ... x ... unde Gregorius 

consideracio premii minuit vim flagelli, rogemus dominum. 

50rb-51rb: Xa. Domus mea domus oracionis vocabitur Luce XIX (Lc XIX,46, srv. Is LVI,7, Mt XXI,13, Mc 

XI,17). Istud evangelium factum fuit in die palmarum quando dominus noster honorifice et referenter fuit ab 

aliquibus susceptus, nichilominus tamen aliquibus erat valde odiosus videns civitatem ... x ... et si eciam proximo 

innotescat oracio ad edificacionem, quod nobis dignetur deus patrat. 

51rb-52ra: XIa. Deus propicius esto michi peccatori Luce XVIII (Lc XVIII,13). Quicumque vult aliquam rem, 

quam desiderat optinere, habere necesse habet possesori illius rei se humiliare ideo iste publicanus in exemplum 

cuiuslibet peccatoris ... x ... et omnis qui se humiliat sicut publicanus alalcabitur (?) quod nobis patrat etc. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopisech Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 147va sq. a Univerzitní 

knihovna Uppsala C 391, f. 167v. 

52ra-53ra: XIIa. Bene omnia fecit surdos fecit audire obediendo et surdos et mutos loqui confitendo et gracias 

agendo (srv. Mc VII,37). Nam quod olim fecit omnipotens deus per exhibicionem sue penitencie corporalis cum 

esset deus et homo in hoc mundo quod idem facit nec cottidie per infusionem spiritualis ... x ... vel eciam ex 

certa malicia, quod nobis patrat omnipotens deus.  

Podle kázání s příbuzným incipitem v rukopisu Universitätsbibliothek Basel B IX 14, f. 268rb autorem snad 

Gilbertus Tornacensis. 

53ra-54ra: XIIIa. Beati oculi que vident que vos videtis Luce Xo (Lc X,23). Si apostoli erant beati qui videbant 

Christum in hoc mundo, qui erat deus et homo oculis corporeis nichilominus tamen feliciores erunt illi, qui 

vident oculis cordis ... x ... ut summum bonum intelligeret, intelligendo amaret et amando possideret et 

possidendo frueret, quod nobis omnipotens. 



Kázání s částečně příbuznými incipity jsou zaznamenána v rukopisech Universitätsbibliothek Basel B IX 14, f. 

270rb, B X 29, f. 22vb sq. (jedna z variant), resp. B X 2, f. 153rb sq. (druhá varianta), z nichž autorem první je 

Gilbertus Tornacensis. 

54ra-55rb: XIIIIa. Ite ostendite vos sacerdotibus Luce XVII (Lc XVII,14). Nam in omnibus est consvetum 

quando ad infinitas gravat ad bonum et ad expertum modicum retinere et eum honorare iuxta illud Hono. 

medicum ... x ... iuxta illud Johannis Ego sto ad hostium et pulso si quis apparueritmichi intrabo et cenabo cum 

illo, quod nobis. 

55rb-57rb: XVa. Primum querite regnum dei Mt VIo (Mt VI,33). Quantum pertinet ad litteram primum accipitur 

adverbialiter ut sic sensus primum, id est primo et principaliter nichilominus tamen proponita absolute 

accipiendo primum non est ad verbum sed nomen ... x ... operemur go bonum ad omnes, quod nobis patrat. 

57rb-58vb: XVIa. Resedit hic qui erat mortuus et cepit loqui Luce VII (Lc VII,15). Nam licet deus regat 

creaturam corporalem mediante spirituali et corpora inferiora mediantibus superioribus, facit tamen aliquando 

preter hunc ordinem ita quod Christus sanavit multos egros ... x ... a mundialibus curis anima fit prudens in 

agibilibus et sciens in speculacionibus, quod nobis. 

58vb-60ra: XVIIa. Amice ascende superius et erit tibi gloria Luce XIIII (Lc XIV,10). Sicut lux naturalis diei 

incipit in ortu, proficit in ascensu, consummatur in occasu, sic lux diei spiritualis, scilicet vita iusti hominis 

incipit per divinam accepcionem, profuit pro meritorum accepcionem et consumatur pro premiorum adepcionem 

... x ... sicud differt stella a stella in caritate. Rogemus deum ut post hanc vitam det nobis pervenire ad hoc 

regnum. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 164ra sq. 

60ra-61ra: XVIIIa. Diliges dominum deum ex toto corde tuo Mc XII (Mc XII,30). Quia vita dependet ex 

dileccione, qui enim non diligit manet in morte iuxta illud Prov. III unde ne propter caritatis carenciam vite 

spiritualis incurramus deficienciam ... quod a servo vivificando proprium filium in mortem tradidit hunc modum 

diligendi id est deus. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 164vb sq. 

61ra-61vb: XIXa. Et ecce offerebant ei paraclitum (sic) iacentem in lecto Mt IX (Mt IX,2). Istum sermonem 

invenies in uno quaterno parvulo, eciam cum aliis sermonibus de spiritu sancto sequitur Quid est facilius dicere. 

Nota secundum glosam infirmitates aliquando contigere propter peccatum ... x ... sicut unum corpus ait 

Augustinus dici de peccato ipsius. 

61vb-63vb: XXa. Multi sunt vocati, pauci vero electi Mt XXII (Mt XXII,14). In quibus quidem verbis duo 

tanguntur. Primum ipsorum hominum, qui vocati et electi sunt a deo tempore multiplicitas vel pluralitas das 

heiset di menyg der luete, secundo ipsorum hominum, qui predestinati sunt a deo in eternitate paucitas ...x ... 

debet aliquos diligere secundum eorum delictum et meritorum exigencia, sic in proponito, amen. 

63vb-65rb: XXI. Erat quidam regulus cuius filius (J IV,46). In isto evangelio agitur de quodam miraculo et circa 

hoc ponuntur tria, scilicet persona infirma, persona interpellans et persona sanans. Persona infirma est filius 

reguli, persona interpellans est pater, persona sanans est ipse Christus ... x ... in quo signatur quod vita spiritualis 

hominis in quiete spirituali consistit, quod nobis etc. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek Basel B VIII 13, f. 129r sq.  

65rb-66va: XXIIa. Simile est regnum celorum homini regi ... cum suis Mt XVIII (Mt XVIII,23). In evangelio 

hodierno describitur nobis duplex persona: regis presidentis de misericordia vel liberalitas, secundo persona servi 

obsequentis, in qua notatur magna inmisericordia et inpietas ... x ... beati pacifici quoniam fili dei vocabuntur, 

quod nobis patrat etc. 

66va-68ra: XXIIIa. Cuius est ymago hec et superscripcio Mt XXII (Mt XXII,20). Nam secundum beatum 

Augustinum in naturalibus anima est anima est (sic) ymago dei sed ingratuitis est superscripcio sicud omni in 

deo essencie unitas personarum trinitas ... x ... et donis gratuitis exornat, quod nobis prestat etc.  

68ra-68va: XXIIIIa. Decessit et tetigit loculum Luce VIo (Lc VII,14). Defunctus iste spiritus hominis est quem 

interfecit gladius peccati mortalis, quod corpus miseri hominis et animam interivit, iste defunctus tunc extra 

portam defertur ... x ... scio quod redemptor meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus sum. 

68va-69ra: Multi sunt vocati, pauci vero electi Mt XXIo (Mt XX,16, Mt XXII,14). Nota quod circa electos dei 

hec quatuor continguntur, de quibus dicitur ad Romanos VIII: Quos predestinavit hos et vocavit et quos vocavit, 

hos et iustificavit, quos iustificavit, hos et magnificavit. He sunt quatuor mirabilia dei ... x ... unde Gregorius 

quid est quod ibi non videant quia scientem omnia vident quod nobis. 

69ra-70ra: Loquente Ihesu ad turbas, ecce unus princeps accessit ... domine filia etc. Mt IX (Mt IX,18). In isto 

evangelio tria tanguntur, primo istius principis devota oracio, secundo mulieris occurrentis et duodecim annis in 

infirmitate laborantis perfecta sanacio, 3o puelle mortue integra resuscitacio ...  x ... tam in anima quam in 

corpore quam vivificacionem resuscitacionem nobis patrat etc. 

70ra-72vb: Cum videritis abhominacionem desolacionis, que dicta est ... qui legit Danielem, intelliget Mt (Mt 

XXIV,15). In isto evangelio duo tanguntur, primo ipsius Antichristi seduccio et falsitas, secundo mundi 

tribulacio et anxietas. Primo notatur in hoc, quod discipuli accesserunt ad Ihesum ... x ... sed similiter se 

habentem sicud idem homo resurgeret non eodem modo se habente quam nobis etc. 



72vb-74ra: Qui cum sit splendor glorie et figura substancie ... purgacionem peccatorum faciens ad Hebreos 

primo (Hbr I,3). Licet verbo dicta sint de Christo homine, nichilominus tamen possint eciam exponi de quolibet 

milite, scilicet sacerdote ideo ad laudem et ad honorem ipsius dei et cuiuslibet novi sacerdotis ... x ... 

acceptabilem quia per eam deo accepti sumus et sic vitam eternam habeamus, quod nobis patrat. 

74ra-75va: Fratribus qui sunt per Egiptum ... et pacem bonam 2o Machabeorum circa principium (2 Mcc I,1). 

Verba proponita spiritualiter sunt assumpta ad ipsius dei honorem nec non ad singulare presidium omnium 

animarum in purgatorio existencium, quia fratres, qui sunt Ierosolimis, Iherusalem interpretatur visio pacis ... x 

... nobiscum eris in vita eterna perpetue et eternaliter regnaturus, quod nobis. 

Kázání s obdobným incipitem např. i v rukopisech Hessische Landesbibliothek Fulda, Aa 112, f. 190ra sq., 

Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 28456, f. 94r sq., Universität-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 

Halle a. d. Saale, Qu. Cod. 114, 265va sq. Relativně často bývá dochováno v souvislosti se souborem kázání 

Paratus  

75va-80ra: Vidit Iacob in sompnis scalam ... dormiare non potest Gn. XXVIII (Gn XXVIII,12). In verbis 

proponitis duo notantur. Primo istius sancti patriarche Iacob singularis familiaritas, secundo declarat eiusdem 

manifestacionis consolacio ... (78vb) Hiis visis consequenter videndum est per quid acquiritur beata vita vel visio 

ad cuius intellectum est videndum quod secundum beatum Augustinum in libro de ordine ... x ... in verbo 

istorum transeat ad aliud et refocilletur in illo, amen. 

80ra-81va: Nota iste sermo sequens spectat ante in principio post istum Quarto debet esse lumen cum lumine. 

(tento text je zapsán na f. 4ra) Sequitur. Secundum ubi notatur ut dicebatur singularis et perfeccionalis humane 

nature dignitas et hoc in ipsius lumine et splendore ... x ... et omnem motum et secundum statum perfeccione 

nobis tribuat omnipotens deus, amen. 

 
82ra-142vb: Sermones quadragesimales 

82ra-83rb: Ad istud opus perficiendum spiritus sanctus illuminet sensum et intellectum meum, quia istum librum 

assumpsi precise ad dei honorem et ad perficiendum utilitatem. Incipit quadragesimale sermonum per 

quadragesimam. 4a feria. Convertimini ad dominum deum vestrum quoniam benignus et misericors est Johelis 

IIo capitulo (Joel II,13). Ubi sciendum quod in peccato sunt duo, scilicet a deo aversio et ad creaturam conversio. 

Et quia contraria contrariis curantur ... x ... vel satisfaccionis clamore oracionis suscitandi sunt ad penitenciam 

faciendam. 

83rb-84ra: Vta. Ego veniam et curabo eum Mt VIII (Mt VIII,7). Quatuor homo debet diligere ex caritate, scilicet 

deum in primo gradu, ut ei summe obediat, se ipsum in ipso ut irreprehensibilem se teneat ad deum, in tercio ut 

ei subveniat corpus proprium in 4o inmaculatum custodiat ... x ... et curabo eum potencialiter et totaliter, quod 

nobis patrat (opraveno na patret) omnipotens deus, qui est trinus et unus, amen. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 36ra sq. 

84rb-85ra: VIa. Diligite inimicos vestros, benefacite eis qui oderunt vos Mt V (Mt V,44). Nam amare amicum est 

quasi naturale, inimicum autem diligere est perfeccionis et caritatis, ideo Christus volens nos ad perfeccionem 

sancte vite inducere ideo dicit Diligite inimicos ... x ... istarum rotarum carnis ad celum pervenire non poteris. 

85ra-85vb: Sabbato. Erat navis in medio Mc (Mc VI,47). Postquam Christus quinque milia hominum saciasset 

de quinque panibus et duobus piscibus, populus hoc videns nolebat ipsum facere regem estimantes, quod eos 

tricio pasceret et quod eis ideo deesse nichil posset ... x ... et supplere quod propriis verbis (opraveno na viribus) 

non valeamus, quod nobis patrat. 

85vb-86va: Invocavit. Ductus est Ihesus in desertum a spiritu ut temptaretur a dyabolo Mt 4o (Mt IV,1). Scilicet 

aliquis dubitaret a quo spiritu ductus fuerit Ihesus ad quod respondit Gregorius dicens Vere et absque dubio a 

spiritu sanctoilluc ductus fuit ubi malingnus spiritus ad temptandum eum invenit ... x ... rogemus deum ut ut 

suam graciam nobis concedat cum qua vincere possumus, quod nobis patrare etc. 

86va-88ra: Ihesus postquam ieiunavit XL die Mt III (Mt IV,2). Nam Christus spiritum sanctum habuit a quo 

ducebatur sine modo et mensura tam in corpore quam in anima unde sicud Adam habuit carnalem affectum sine 

modo et mensura eam in corpore quam in anima ... x ... et sequitur ita penitencia sequitur peccatum et inigue 

caritatis conservatur, quod nobis. 

88ra-89vb: 2a feria. Cum venerit filius hominis in maiestate sua ... super sedem etc. (Mt XXV,31) Sicut enim 

dicit Ysidorus De summo bono in quolibet iudicio necesse tres persone requiruntur, scilicet iudex, reus et 

accusator et ideo in isto extremo iudicio ille tres persone reperiuntur ... x ... illis dicetur Ite maledicti, rogemus go 

deum ut misericordiam suam nobis concedat, quod dignetur etc. 

Autorem Jacobus de Voragine, Schneyer: Repertorium III, s. 239, č. 206. 

89vb-90vb: 3a. Cum intrasset Iherosolimam mota est universa civitas Mt XXI (Mt XXI,10). Istum evangelium 

legitur factum fuisse in dominica palmarum quando dominus cum magno honore susceptus fuit sed tamen 

propter magnam reverenciam sibi exhibitam non dimisit iusticiam ... x ... et affectus qui implebitur dileccione 

fruicionis perfecte, quod nobis. 

90vb-91rb: 4a. Ascende in montem et esto tibi ... digito dei scriptas Exo XXXI (Ex XXIV,12). Ista sunt verba, 

que dixit dominus ad Moysen et possunt competere cuilibet penitenti propter quod in eis duo notantur: primo 



ipsius vere penitencie asperitas ibi Ascende ... x ... quere in sermone supra qui incipit Ihesus cum ieiunasset 

quadraginta diebus etc.  

91rb-91vb: Sequitur. Eiusdem ferie. Accesserunt ad Ihesum scribe et pharisei dicentes ... adultera signum querit 

Mt II (srv. Mt XII,38-39). Semper enim a mundi principio fuit duplex generacio, scilicet bonorum et malorum ut 

patet in Abel et Cain Gen. IIIIo, Ysaac et Ysmahel Gn. XXI, Jacob et Esau Gn. XXV. ... x ... quod novissima 

hominis illius fiunt peiora prioribus. Rogemus.  

Autorem Jacobus de Voragine, Schneyer: Repertorium III, s. 239, č. 210. 

91vb-92va: 4a. Secessit Ihesus in partes Syri... a finibus illis Mt XV (Mt XV,21-22). Ista mulier Cananea in 

evangelio hodie a quatuor virtutibus singularissime commendatur, que eciam necessario (?) in quolibet iusto 

homine virtuoso et penitente requiruntur. Primo namque habuit sui desiderium et oracionis perseveranciam ... x 

... sperans se obtinere veniam et graciam pro suis peccatis, quod nobis patrare. 

92va-93rb: Vta. Anima que peccaverit morietur Ezech. VIII (Ez XVIII,4). In verbis proponitis, que in epistola 

hodierna describuntur, duo notantur. Primo ipsius anime peccatricis vilitas, quam probat peccati perpetracio in 

anima que secundo eiusdem anime penalitas ... x ... non tamen remanet in eis culpa originalis post baptismum et 

sic curat (?) instancia prima, rogemus go. 

93rb-93vb: VIa. Postea invenit eum Ihesus in templo … tibi aliquit contingat Jo. V (J V,14). Salvator noster in 

verbis proponitis tria facit. Primo commemorat inpensum beneficium, secundo proponit sanum sive optimum 

consilium ... x ... si nuncquam fuisset accensa unde go dicit Iam amplius noli peccare, quod nobis. 

93vb-94va: Sabbato. Post dies sex assupsit Petrum ... in montem Thabor Mt XVII (Mt XVII,1), Lucas autem IX 

capitulo dicit post dies octo significans eandem diem quo predixit quosdam visuros gloriam dei antequam 

morerentur et illum diem ... x ... quam illuminacionem et inflammacionem nobis patrare omnipotens etc. 

94va-95vb: Assumpsit Ihesus Iacobum, Johannem ... transfiguratus est ante eos Mt XVIII (Mt XVII,1-2). Per 

istam transfiguracionem significatur gloria ad gaudium sanctorum, que quidem gloria describitur a quatuor. 

Primo a monitate loci, secundo a maiestate dei, tercio a iocunditate consorcii, quarto a glorificacione ... x ... 

dicitur post sex dies assupsit Petrum require de hoc in primo sermone huius dominice. 

95vb-96va: 2a. Ego vado et queritis me Johannis VIII (J VIII,21). In isto evangelio salvator noster quatuor 

ostendit, primo illorum querencium de sola inquisicione, secundo premittens suam et illorum querencium 

originem, tercio sue nature sublimitatem, quarto eiusdem nature maiestatem ... x ... accipiendo primum iudicium 

sic non venit in mundum ut dampnet sed pocius ut mundus per ipsum salvetur, quod nobis. 

96va-97rb: 3a. Surge et vade in Saraptam Sydoniorum et manebis R. XVIIo (3 Rg XVII,9). Sarepta enim est urbs 

monita inter Tyrum et Syndonem et est silva iuxta urbem, que Sarepta dicebatur, cumque venisset ad partem 

civitatis Helias etc. In quibus verbis tria tanguntur, primo ipsius anime in penitencia existentis excitacio vel 

vivificacio ... x ... et de hiis forte determinabitur infra, quod nobis omnipotens. 

97rb-98rb: 4a. Converte luctum nostrum in gaudium Hester XXII (Est XIII,17). In verbis proponitis instruimur in 

duobus et informamur primo quod in presenti de peccatis semper est dolendum, secundo propter luctum nostrum 

semper futurum gaudium est desiderandum et exspectandum ... x ... secunda a purgatorio ad penam presentem, 

sed tercia a presenti seculo ad vitam eternam, quam nobis patrare. 

98rb-99ra: Vta. Homo quidem erat dives et induebatur ... cottidie splendide Luce XVI (Lc XVI,19). Nam iste 

dives singulariter quatuor defectus notabiles habebat. Primo quia dives erat et elemosinam nulli dabat, secundo 

dives erat quia preciosos vestes portabat, 3o quia cottidie laute commedebat ... x ... unde canimus lignam 

refenans (?) temperet, quod nobis. 

99ra-100ra: VIa. Vade et vide si cuncta prospera sint erga fratres tuos Gen. XXXIII (Gn XXXVII,14). In epistola 

hodierna sex notantur incipiendo a capitulo 3a Joseph cum esset XVI annorum. Primo premittitur causa 

subtraccionis scilicet invidia fratrum suorum, qui Joseph erat patri multum dilectus ... x ... preservat corpus a 

putredine, unde dicitur Canticorum IIIo Quasi mirra electa, quod nobis. 

100ra-101rb: Sabbato. Nermo nescio quis. Cum adhuc longe esset vidit illum pater eius ... et osculatus est eum 

Luce XV (Lc XV,20). Sicut in sabbato precedenti dominica clemencia mentes nostras inflammat ad 

desideriandam celestem gloriam, que notatur in transfiguracione sed nunc in presenti evangelio mentes nostras 

sublimat ... x ... quia revixit qui perierat, ad quod gaudium nos perducat qui sine fine vivit et regnat. 

101rb-101vb: Oculi. Cum eiecisset demonium locutus est ... sunt turbe Luce XI (Lc XI,14). In verbo isto tam 

litteraliter quam spiritualiter intellecto tria notantur. Primum est curacio periculose egritudinis, secundum est 

recuperacio sponse pulchritudinis, tercium est edificacio populose multitudinis ... x ... id est contricio eicit omne 

genus demoniorum quia contricionem etc. (Na konci poznámka defectus.) 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Universitätsbibliothek Basel B X 2, f. 56rb sq. 

101vb-103rb: 2a. Vade et lavare sepcies in Iordane et mundaberis 4o R. V (4 Rg V,10). Ubi sciendum, quod 

Naaman erat rex et princeps milicie regis Syrie, vir dives et studiosus sed leprosus et latrunculi de Syria 

captivam duxerunt puellam de Israel, que in obsequio uxoris Naaman ...x ... quid nobis argumentum in 

contrarium solutum est per ista iam dicta go etc. 

103rb-104rb: 3a. Si peccaverit in te frater tuus ... ipsum solum Mt XIX (Mt XVIII,15). Nam ex fragilitate 

humana sepe sit peccatorum commissio ideo debet fieri crebra fraterna (škrtnuto superna) correccio. Propter 



quod in verbis proponitis duo notantur, primo fraterne correccionis actus discretus ... x ... secundum quod est 

necessaria ad salutem id est ad finem istum, qui est salus, quam nobis. 

104rb-105rb: 4a. Honora patrem et matrem ... daturus est tibi Exo. XXo (Ex XX,12). Ubi est sciendum, quod 

decem sunt precepta. Prima tria sunt de prima tabula, qui excellenciora sunt, quia in mente respiciunt dei 

dilleccionem et sunt hec: non habebis deos alienos. Per illud preceptum secundum Augustinum ... x ... de hac 

quescione XXVIII quodlibet domini Egidii ordinis nostri et VI quodlibet domini Heynrici de Gandano q. XIX 

etc. 

105rb-106rb: Vta. Bonas facite vias vestras ... vobiscum in loco isto Jeremie VII (Ier VII,3). In verbis proponitis 

Christus loquitur per os prophete hortatur sive invitat nos ad tria. Primo ad strennuitatem bone operacionis, 

secundo ad sinceritatem recte intencionis, 3o promittit mercedem eterne beatitudinis ... x ... et ad liberacionem 

eciam a tota pena secundum quantitatem culpe et paciencie et vere contricionis, quam nobis. 

106rb-107rb: VIa. Ihesus ex itinere fatigatus sedebat sic super fontem Johannis quarto (J IV,6). Nam secundum 

beatum Augustinum Ihesus fortis est, quia in principio erat verbum ... x ... quam habuit in vita presenti 

consumabitur et erit perfecta gloria, quam ista Chananea meruit, quod nobis. 

107rb-108rb: Sabbato. Adducunt scribe et pharisei mulierem in adulterio deprehensam Jo. VIIIo (J VIII,3). In 

quibus quidem verbis tria tanguntur. Primo ponitur temptacionis occassio, 2o describitur ipsa temptacio, 3o 

temptatorum perversa intencio. Primum notatur ibi Adducunt autem scribe ... x ... go quomodo dulcis est 

dominus et misericordiam et mansuetudinem et rectos per iusticie severitatem (?), quam nobis. 

108rb-109ra: Letare. Post hec abiit Ihesus trans mare ... multitudo magna Jo. VI (J VI,1-2). In verbis proponitis 

tria notantur. Primo enim describit multitudinem, quam dominus pavit ibi Post hec abiit, secundo specificat ubi 

pavit ibi Subiit go, tercio ponit tempus quando pavit ibi Erat autem ... x ... et hoc racionabiliter, quia veritatem 

attestat omnis figura, quam veritatem. 

109ra-110ra: Est puer unus hic Jo. VI (J VI,9). In quibus quidem verbis tria tanguntur. Primo spiritualis refeccio, 

secundo eiusdem refeccionis disposicio, tercio istius refeccionis consummacio. Primum ibi Est puer, secundum 

ibi facite omnis ... x ... et in duo dividitur, scilicet in deitatem et humanitatem, quibus adherere debet quilibet per 

fidem, quam nobis. 

110ra-111ra: 2a. Ve prope erat pascha Iudeorum Jo. secundo (J II,13). In verbis proponitis tria tanguntur. Primo 

ponitur Iudeorum vicium vel peccatum, secundo ipsius Ihesu Christi salubre remedium, 3o discipuli vel 

prophecie oraculum. Primum ibi Et prope erat pascha et invenit ... x ... Ihesus Christus de templo anime nostre 

antequam ipsam inhabitat per graciam in presenti et per gloriam in futuro, quod nobis. 

111ra-112ra: Sabbato. Sermo. Ego enim sum lux mundi qui sequitur me Jo. VIII (J VIII,12). Salvator noster 

Ihesus Christus sepe fuit a Iudeis propheta nominatus et specialiter propheta a Galilea dixerunt enim Iudei, quia 

est hic qui peccata dimittit, ideo mirabantur cum mulierem in adulterio deprehensam absolvit ... x ... et ubi ego 

sum illic minister meus erit, sed esse cum deo est vita eterna, quam nobis. 

112ra-113va: Judica. Quis ex vobis arguet me de peccato ... non creditis mihi Jo. VIII (J VIII,46). Verbum 

proponitum penitus nulli creature competit nisi solo Christo, qui peccatum non fecit I Pe. et nec originale 

contraxit, ideo in psalmo dicitur Omnes declinaverunt ... x ... et sic patet quod Christus peccare non potuit, plura 

de hoc quere in secundo quodlibet Egidii quescione tercia, amen. 

113va-114rb: Sexta feria ante Judica. Lazarus amicus noster dormit ... suscitemus eum Jo. XI (J XI,11). Lazarus 

amicus noster multa propter beneficia et obsequiosa que nobis exhibuit ideo non debemus ei in necessitate 

deficere. Per Lazari ergo dormicionem intelligitur mors spiritualis ...x ... oportet quamlibet habere, qui vult 

ascendere in Iherusalem, hoc est in visionem pacis, quod iam nobis. 

114va-115rb: Judica super epistola. Christus assistens pontifex futurorum bonorum ad He. XI (Hbr IX,11). In 

quibus quidem verbis tria tanguntur de Christi persona. Primo ipsius sublimis status, secundo redimendi modus 

humilis, tercio redempcionis utilis. Primum ibi Christus assistens ... x ... ut sua gloria sit maior pena brevior, 

culpaque minor, quod nobis patrat etc. 

115rb-116rb: 2a. Si quis sitit veniat ad me et bibat Jo. VII (J VII,37). Huic themati premittitur in novissimo 

autem magne festivitatis, quia istud festum celebratur septem diebus et primus et ultimus dies solempnior dat 

sicud et apud nos primus et octavus solempniores sunt. Sic go quod hic dicitur ... x ... hic tria thabernacula tibi 

unum Moysi unum etc. quam suavitatem nobis. 

116rb-117va: 3a. Ambulabat Ihesus in Galilea Jo. VIIo (J VII,1). In serie huius evangelii tria tanguntur. Primo 

ipsius salvatoris in Galileam ambulans et ibidem ibi mansio ibi Ambulat Ihesus. Secundum suorum fratrum 

locucio vel mansio vel interrogacio ibi Dixerunt ad eum fratres ... x ... et inmortales, quia tunc videbimus eum 

sicuti est scilicet visu intellectuali, quod nobis.  

117va-118va: 4a. Oves mee vocem meam audient Johannis Xo (J X,27). In quibus quidem verbis tria tanguntur. 

Primo racio Christi suarum omnium dignitas, secundo ipsius Christi et sui patris unitas, 3o ipsorum Iudeorum 

circa hanc unitatem blasphemantes infidelitas. Primum ibi oves mee ... x ... ostendebant filium dei esse, qui filius 

est in patre, quam nobis etc. 

118va-119rb: Vta. Rogabat quidam phariseus ut manducaret cum eo Luce VII (Lc VII,36). Salvator noster cum 

phariseo comedit verbi peccatrix Maria conversa fuit propter quod in verbis proponitis duo tanguntur. Primo 



ipsius Christi per phariseum facta invitacio, secundo ibidem refeccio vel congrua cibacio ... x ... scilicet in spe et 

postea in re sequitur pacem relinquo vobis scilicet pectoris, quod nobis patrare dignetur omnipotens pater et 

filius in secula seculorum amen. 

119va-120va: VIa. Collegerunt pontifices et pharisei concilium adversus Ihesum Jo. XI (J XI,47). Pontifices 

enim fuerunt principes sacerdotum, sed pharisei dicuntur quia speciem religionis habeant ut sic impleatur illud 

quod dicitur Gen. penultimo Symeon et Levi vasa bellancia ... x ... secundo fiunt propter sanctitatis ostensionem 

et sic soli boni et perfecti faciunt miracula, quod nobis patrat omnipotens.  

120va-121vb: Sabbato. Pater clarifica id est manifesta nomen tuum id est filium venit vox dicens clarificavi (J 

XII,28) id est clarum genui ab eterno quia filius non est aliud nisi quedam claritas et splendor ideo ad He. I 

dicitur qui cum sit splendor glorie vel clarificavi scilicet manifeste scilicet quando angeli tetinerunt gloria in 

excelsis deo Luce IIo. Et in multis miraculis per eum factis et iterum clarificabo ... x ... vel adiutorio, sed ipse 

Cristus angelos glorificat et beatificat, quod nobis. 

121vb-122va: Palmarum. Ecce rex tuus venit tibi mansvetus Zacharie IX (Mt XXI,5, srv. Za IX,9). Et in 

evangelio hodierno dicitur enim proverbialiter, quod promissio boni viri eque valet solucionem et quia 

sanctusque propheta Zacharias Christum venturum predixit dicens Ecce rex tuus venit tibi ... x ... ita devote 

peragere, ut post hanc vitam perveniamus ad vitam eternam, quam nobis patrare etc.  

122va-123va: Palmarum. Acceperunt ramos palmarum et exierunt ... Osanna filio David Jo. XII (J XII,13). Sed 

Mt XXI dicitur Plurima autem turbe straverunt ... clamabant dicentes Osanna filio David (Mt XXI,8-9). Ex 

quibus verbis notatur honor, quo dei filius tunc tempore sue passionis fuit honoratus a populo Iudeorum ... x ... et 

sic in penitencia fiet suavitas conversacionis, virtuose, quod est quartum, quod debet habere in penitencia etc. 

123va-124va: 2a. Ante sex dies solempnis pasce ... accepit libram ungenti Jo. XII (J XII,1-3). In isto vero 

evangelio ponuntur tres persone Christo assistentes vel ministrantes, scilicet Martha, Lazarus et Maria, per quas 

tres personas status intelligitur electorum cum Christo regnare ... x ... unde dicitur in psalmo Justi epulentur et 

exultent in conspectu dei, quod nobis. 

124va-125rb: 3a. Tristis est anima mea usque ad mortem Mc. XIIII (Mc XIV,34). Salvator noster, cuius anima ab 

instanti sue concepcionis erat plena sapiencia, quia non solum novit preterita, presencia sed eciam futura, ideo 

possibile fuit, quod in qualibet hora diei eius anima tristabatur racione passionis ... x ... et in corpore 

beatificantur, quia in utroque digne servierunt, rogemus go deum.  

Kázání s obdobným incipitem v rukopise Univerzitní knihovny v Uppsale C 285, f. 185r sq.  

125va-126rb: 4a. Vulneratus est propter iniquitates nostras ... sanati sumus Ysai. LIII (Is LIII,5). Et legitur in 

epistola hodierna nam multe figure et prophecie passionem Christi ab inicio mundi precesserunt. Singulariter 

cum Ysaias passionem Christi plusquam quingentis annis previdens eam in verbis proponitis ita aperte describit 

... x ... post mortem celum habebit apertum et vitam eternam obtinebit, quod nobis.  

126rb-129rb: Vta feria in Cena domini. Accipite et manducate, hoc est enim corpus meum Ia Cor. XIo et Luce 

XXo IIIo (srv. I Cor XI,24, Lc XXII,19, Mt XXVI,26). Salvator noster sacramentum sancte eukaristie in 

memoriam sue amarissime passionis instituens dat nobis in eo tria remedia contra tria, que Adam commisit 

enormia ... (127va) Secundo in isto benedicto sacramento sui corporis Christi gulam saciat manducare nec 

mirum si faciat quia secundum Augustinum offertur enim pro vivis et mortuis ut in ecclesia omnibus prosit quod 

est pro salute omnium institutum ... x ... (128rb) Tercio in isto benedicto sacramento Christus contra 

absconsionem Ade se ipsum ex caritate manifestat dicendo hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur in 

mortem. Ubi sciendum quod statim oritur quescio utrum Christus discipulis suis dederit in cena corpus 

inpassibile ... x ... sacramentis terminatis legalibus hoc sacramentum instituendum fuit, quod sacramentum nobis 

patrare dignetur. 

129rb-135rb: VIa. Sermo in passione domini. Egressus Ihesus trans torrentem Cedron Johannis XVIII (J 

XVIII,1). Supra dominus ante suam passionem discipulos suos preparavit multipliciter ipsos multis exemplis 

informandis verbis dulcibus confortando et auxilium eis inpendendo ideo beatus Johannes accepit ad narrandum 

Christi passionem ... (130va) antequam gallus cantet bis ter me negabis, de hac negacione dicitur infra tamen 

sequitur passio. Sequitur passio sine (škrtunto sub) titulo. In parasceve vel feria sexta egressus Ihesus cum 

discipulis suis scilicet adorandum ideo eis dicebat ... x ... quam pro nobis hodie sustinuit ita eam devote peragere 

in hac vita ut post hanc perveniamus ad vitam eternam, quam nobis etc. 

135rb-136ra: Sabbato. Caro mea requiescet in spe Psalmus (Ps XV,9). Christus inquantum deus olym requievit 

in sabbato ab operibus creacionis, hodie requievit in monumento ab operibus recreacionis, propter quod tunc 

ipsum monumentum, in quo Chritus requievit, tria sunt videnda ...x ... que corpora unita fuit hoc et in celo ideo 

corpus Christi similiter nos beatificat in vita beata quam nobis etc. 

136rb-137va: In resurreccione. Mane surgens Jacob tulit lapidem ... et erexit in tytulum Gn. XXVII (Gn 

XXVIII,18). Ubi diligenter est advertendum, quod ille sanctus patriarcha Jacob secundum sensum litteralem bis 

supplantavit Esau, qui interpretatur ravus. Primo quando abstulit sibi primogenita ... x ... quia Christus solus et 

eius singulare gaudium et gloria quam nobis etc. 

137va-138vb: Maria Magdalena et Maria Jacobi et Salomee Mc. ultimo (Mc XVI,1). In verbis proponitis apparet 

inmensa dei caritas, quam ille mulieres ad eum habeant et hoc ex tribus. Primo in hoc quod voluerunt corpus 



Christi inungere, secundo causa tempestive volerunt ad monumentum desiderabant videre et apertum invenire ... 

x ... amen dico vobis quod publicani et meretrices precedent nos in regno celorum, quod nobis. 

138vb-139vb: 2a feria. Cogerunt eum dicentes Mane nobiscum domine ... est iam dies Luce ultimo (Lc 

XXIV,29). Quod hodie in evangelio legitur factum fuisse corporaliter cottidie fuit in nobis spiritualiter, quod 

dominus aliquando se offert sponte ad hospicium petens recipi iuxta illus Apok. III Ego sto ad hostium et pulso 

... x ... quia animam unit cum deo sicut ignis cum ferro quam unionem nobis prastare. 

139vb-141ra: 3a. Stetit Ihesus in medio discipulorum eius et dixit eis Pax vobis Luce ultimo (Lc XXIV,36). In 

quibus quidem verbis duo tanguntur. Primo ipsius Ihesu Christi laudabilis communitas, secundo ipsius pacis 

interminabilis securitas. Primum notatur cum premittitur Stetit  ... x ... talis anima sit clausa nec undique recipit 

nisi lumen celi, id est divinam graciam et eius habundanciam, quam nobis.  

141ra-142vb: Quinta feria post Letare. Venit mulier Sunamitis  ... vel respondendi salutando IIIIo Regum IIIIo 

(srv. IV Rg IV,25sq.) In hac epistola describitur spiritualiter nobis resuscitatcio hominis a peccato ideo dicitur 

Venit mulier Sunamitis, id est anima misera captiva ... x ... medullis consciencie attractus principium anime 

spiritualiter vivificat et refocillat, quod nobis patrat omnipotens etc. Patet go finis sermonum. 

Na f. 142vb kolofón „Conpletus est autem iste liber in vigilia sancte et individue Trinitatis sub anno domini 

millesimo trecentesimo octoagesimo tercio. Predictum librum conposuit quidam doctor egregius nomine 

Nycolaus de Lira et est totalis de tempore etc. etc.“ 

144ra-145va: (S)emen est verbum dei Luce VIIIo (Lc VIII,11). In precedenti sermone salvator noster dedit nobis 

doctrinam quantum ad similitudinem sensibilem modo autem dat nobis doctrinam quantum ad similitudinem 

intellectuale ...  (145ra) Sequitur secundum principale, ubi notatur sicut dicebaturrecuperacio speciose 

pulchritudinis ibi Locutus est ... x ... cuilibet viatori dicitur invisibilis similiter nescit tarda molinam (?) spiritus 

sancti gracia, quam nobis. 

145va-146va: Feria tercia post Letare. Iam autem die festo ascendit Ihesus in templum et docebat et mirabantur 

Iudei Jo. VIIo (srv. J VIII,2). Iudei enim diversimode de Christo opinabantur, quia doctrinam quam a patre 

accipiebat eis publicabat. In verbis proponitis tria tanguntur consideranda. Primo racione Christi doctrine 

manifestandi occasio ... x .... quia ipsa influit cor dando sibi vitam ideo diligencius debemus custodire animam 

quam corpus, quod nobis. 

146va-147vb: Feria quarta post Letare. Preteriens Ihesus vidit cecum a nativitate Jo IXo (J IX,1). In precedenti 

sermone dominus sue doctrine virtutem illuminativam ostendit verbo hic consequenter confirmat facto. Quod 

docuit verbo scilicet cecum corporaliter illuminando, ideo circa hanc ceci illuminacionem tria requiruntur  ... x ... 

per cognicionem fidei caritate informatam in deum tendere et secundum hoc agere quia fides sine operibus 

mortau est, quam fidem. 

Poslední tři kázání nejsou zařazeny v náležitém chronologickém pořadí. 

Na horním okraji f. 82r rukou 19. století „Nicol. de Lira“. Na horním okraji f. 111r poznámka „Defectus. Venit 

mulier. Defectus, quere ista post XXXa folia.“ 

 

148ra-210va: Konrad de Waldhausen (Waldhauser): Commentarius in Valerii Maximi Dicta et facta 

Romanorum memorabilia 

Incipiunt sentencie Valerii Maximi. Urbs Rome exterarumque gencium facta simul ac dicta memoratu digna. 

Sciendum, quod hic ponentur notabilia de Valerio Maximo et stilo facili pene omnia digna memoria, que in libro 

suo posuit, quem ut dicit in prohemio, tempore Tyberii cesaris ad edificacionem morum composuit ... (148rb) 

Capitulum primum de religione. Maiores statas. In hoc capitulo libri primi sciendum, quod totus liber Valerii 

habet IX libros parciales in quorum octo tractat de virtutibus, in IXo de viciis, ut patebit. ... x ... et ideo 

mendacium dicitur a sanctis omnium viciorum fundamentum. Et in hoc terminantur sentencie Valerii Maximi, 

virtuosi pagani. Expliciunt sentencie Valerii Maximi fulte cum pluribus aliis dictis cronicarum aliorumque 

dictorum elicite de textu et commento Valerii. 

210va-211ra: (Registrum) Nota capitula in primo libro. Capitulum primum de religione. ... x ... Nota capitula 

novi et ultimi libri, qui incipitur Blandum. ... Capitulum XIm qui infimo loco nati. Explicit tabula libri 

precedentis.  

V záhlaví číslování jednotlivých knih. Na f. 148rb-154rb první knihy, 154rb-163ra druhá, 163ra-168vb třetí, 

168vb-176rb čtvrtá, 176rb-184va pátá, 184va-193ra šestá, 193ra-199ra sedmá, 199ra-204ra osmá a 204ra-

210va devátá. Literatura: D. Pěnková: Latinský rukopisný komentář Konráda Waldhausera k Valeriu Maximovi, 

VKČSN, třída filosoficko-historicko-filologická, ročník 1952, Dorothy M. Schullian: A revised list of 

Manuscripts of Valerius Maximus, in: Miscellanea Augusto Campana (Medioevo e umanesimo 45), Padova 

1981, s. 695-728. 

 

216ra-224ra Tractatus de nobilitate corporis humani 

Liber de nobilitate corporis humani, in quo ostenditur qualiter in corpore humano relucent similitudines eorum, 

que sunt. Scire debes Ambrosi, quoniam quidam ex predilectis sodalibus que habere videor nomine Benedictus 

de Chathaniis ... De modo processus. Consistit autem voluntas corporis humani universaliter in duobus, videlicet 



in similitudine sui ad mundum et ad corporalia et in hoc erit primus tractatus et in similitudine sui ad ipsa 

spiritualia et erit tractatus secundus ... Qualiter corpus humanum assimilatur celo quantum ad speras. Corpus 

autem humanum assimilatur mundo generaliter in tribus: primo quam ad celum ... (222ra) Postquam dictum est 

qualiter in corpore humano relucent ea, que fiunt in mundo maiori tam artificialia quam naturalia, sequitur 

dicere, qualiter in eo relucent spiritualia et eterna, que sunt sicut anima, angelus et deus. Et primo dicendum 

qualiter anima relucet in ipso humano corpore secundum enim Philosophum in 3o de anima ... x ... quia te 

oporteret scire multa de principiis medicinalis philosophie que necessario requiruntur ad corporis egritudines 

cognoscendas. Deo gracias non est hic plus. Explicit hoc totum. 

Text dochován mj. i v rkp. Kestner-Museum, Hannover, č. 3946, f. 129v-143v, Universitätsbibliothek Würzburg, 

M. ch. f. 86, f. 3r-16r, v katalozích bez uvedení autora. 

 

225v: Lusus calami 

Krátké latinské poznámky, jedna z nich „Domini mei reverendi, estote mei fautores propter deum meum et 

vestrum“. 

 

SX XIV C 15 
FX 1448 
TX Soccus 
PX Dar Dr. Otakara Kruliše-Randy, 23. XII. 1952 
 
Soccus. 

1a Venite post me IIIs liber Beatus Gregorius x 322b Finitus est liber iste per me 

Johannes Hohenperger Anno domini CICXLVIII 1448 in die sancti Sole, abbatis et 

confessoris egregii 3. prosince sub Thomas Walczar. 

Rkp.; pap.; XV; ff.322; 29 x 21 cm; got. kurz.; pův. kožená s jednoduchou tlačenou 

výzdobou. Kování odstraněno, jen zbytky spon. V řadě iniciálek provedených rumělkou 

zobrazil písař pérokresbou různé, většinou všelijak pitvorné lidské obličeje. Na předním 

přídeští zápis z r. 1485, na zadním zápis o úmrtí profesora lékařské fakulty Mikuláše Mulnera 

z Řezna. Soccus, jak jej určil prof. F. M. Bartoš, je název pro oblíbenou příručku kázání 

Sermones socii, také u nás rozšířenou. Podle zápisu na zadním přídeští a datování dnem málo 

známého světce sv. Soly, patrona diecése eichstättské, je asi rukopis původu bavorského. Na 

hřbetě vyškábaný název  mikulovská signatura 108. Podle prof. F. M. Bartoše býval rukopis v 

ditrichštejnské knihovně v Mikulově. Získán byl při aukci pražským průmyslníkem Dr. 

Krulišem – Randou (jeho signatura 8 E 5). 

Darem Dr. Otakara Kruliše Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 23. 

prosince 1952. 

9715 - 52 

 
XIV C 15 
 

1448, Bavorsko, pap., 322 ff. 29 x 21 cm, vazba soudobá. 

určit Dreiberg 

Filigrány: v prvních dvou složkách varianta Briquet 11705 (1447), avšak bez vodorovné linky 

kříže, ve složkách 3-6 varianty Piccard: Ochsenkopf XIII/257, 258 (1446-1450), a XIII/264 

(1448), ve složkách 7-10 Piccard: Ochsenkopf XIII/616 (1448), ve zbytku kodexu Piccard: 

Fabeltiere I/90 (1449), I/89 (1449) a I/88 (1449) a jejich drobné varianty. Skladba: (VI-1, f. 

11) + 25. VI (f. 311) + (VI-1, f. 322). Jedno folio chybí před f. 1 a za f. 322. Reklamanty na 

konci složek. Foliace moderní. Psáno v zrcadle 21,5 x 15 cm ve dvou sloupcích, 36-42 řádek 

na stránce. Na f. 156 text poškozen otiskem dna sklenice. Z folia 193 okrajová část odstřižena. 

Písmo: A f. 1-322 Johann Hohenberger, bastarda poloviny 15. století, nečetné marginální 

doplňky 15. století, pozdější dopisky některých rubrik, které písař A psal dost nedůsledně. 

Výzdoba: rubrikace, některé iniciály písařem vyzdobeny ornamentem nebo neumělými 

kresbami obličejů. Vazba: dřevěné desky, potažené červeně barvenou kůží, s jednoduchou 



geometrickou tlačenou výzdobou. Žádné z nárožních ani středových kování nedochováno, 

dochovány spony na přední desce a zbytek horního řemínku. 

Na hřbetě dnes částečně stržený štítek s titulem začínajícím snad „Post...“, signatura 

mikulovské dietrichštejnské knihovny 108 a další poškozený štítek se zbytky číselné signatury 

(100 ?). Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 E 5. Na f. 1r signatura 

KNM XIV C 15, na f. 322v přírůstkové číslo KNM 9715/52. Rukopis do KNM získán darem 

O. Kruliše-Randy 23. 12. 1952. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 23, Rukopisné fondy, s. 125, č. 

64.. 

 

Na předním přídeští zápis „In dem LXXXV jar haben mir Fegelpeter Wolffel uss (?) 

czimerpauer, dy den cehetten zu kapel haben, gegeben (původně zapsáno gehabt a habt 

podtečkováno) zum ersten am mithwoch vor Kunegundis in der fasten (2. 3. 1485) I pfunt und 

IIIII gulden“ a další latinské přípisy, zčásti výpisek z Lukášova evangelia (Lc XVIII,19). 

 

1ra-316vb: Conradus de Brundelsheim (Soccus): Sermones de sanctis et de dedicatione 

ecclesiae 

(De s. Andrea) „Venite post me Mt. 4 (Mt IV,19). Beatus Gregorius exponens verbum 

propositum dicit per hec verba dominus omnes ad eternitatem vocat ... (3rb) Venite et videte. 

Dicit Gregorius: Nemo potest in una eademque re omnipotenti deo et hostibus suis esse gratus 

... x ... (314ra) De eodem (sc. de dedicatione ecclesiae) de sex fiendis circa edificacionem 

anime sermo VIus (recte septimus) et ultimus. Domum tuam domine decet sanctitudo Ps (Ps 

XCII,5). Sanctus propheta tam ex divine presencie experyencie quam sacre scripture 

inteligencia secretorum dei conscius ... constituetque te dominus deus tuus in caput et non in 

caudam et eris semper supra et non subter (Dt XXVIII,13). Quod nobis prestare dignetur 

dominus noster Jesus Cristus, qui est benedictus in secula.“ 

Schneyer: Repertorium I, s. 738-747 rukopis neuvádí. Jednotlivá kázání podle řady u něj 

uvedené: č. 267-269 (269 s odlišným explicitem), č. 270-274 (274 s odlišným explicitem), č. 

275-280 (280 s odlišným explicitem), č. 281-301, na f. 87ra-90va (ke svátku sv. Benedikta): 

„Ecce elongavi fugiens et mansi in sollitudine Psalmus (Ps LIV,8). Dicit Bernhardus in 

sermone Canticorum LII Adiuro vos exponentes verbum propositum beatus qui dicere poterit 

cum psalmo ... x ... rerum omnium habundancia perfruens, ad quam fruicionem beatam nos 

perducat Iesus Cristus qui cum deo patre.", č. 302-316, na f. 137va-141rb (ke svátku sv. Petra 

a Pavla): „Principes Iuda duces dicit (Ps LXVII,28). Gregorius: Quod unicuique nostrum ad 

sumendam vivendi regulam patrum precedencium exempla monstrantur ... x ... videlicet homo 

perfectus per sublimem vitam capiens primum locum adiuvante domino nostro Ihesu 

Christo.“, č. 317-340 (340 s odlišným explicitem), č. 341-343 (kázání 342 je z f. 217v 

ukončeno na f. 226va a dále na f. 226va-227rb začíná kázání 343 pokračující na f. 218ra, na 

listech 226v-227r je přerušeno kázání 346), č. 344-349 (349 s odlišným explicitem), č. 350-

366 (366 s odlišným explicitem), na f. 280va-283ra de animabus: „Mortuo non prohibeas 

graciam Ecci VII (Sir VII,37). Quanto maior est necessitas indigentis, tanto graciosius est 

opus ...“ – srv. Schneyer: Repertorium 8, s. 767, č. 78, vyskytuje se však často i v souboru 

kázání Konráda z Brudelsheimu, dále č. 368-379 (kázání de dedicatione začínají na f. 296va). 

 

317ra-322va: Guillemus de Malliaco: Sermones duo in litaniis maioribus et minoribus 

„Petite et accipietis Luce 9 (recte J XVI,24, srv. Lc XI,9). More legati curie Romane 
Christus factus officio legati a deo patre absolutis excommunicatis a regno celorum ... 
x ... (318vb) sic igitur apparet quit sit petendum et quomodo peticio possit impetrari. 
Petite et accipietis ut gaudium vestrum plenum sit Johannis 16 (J XVI,24). Christus 



more mercatoris, qui ad nundinas huius mundi venit emere hominem et vendere 
regnum ... x ... Intra in gaudium domini tui. Hoc gaudium nobis concedat dominus 
noster etc.“ 
Dále kolofón „Finitus est liber iste per me Johannem Hohenperger anno domini etc. XLVIIIo 

in die sancti Sole abbatis et confessoris egregii (3. 12. 1448)“. Dále později doplněno jméno 

„Thomas Walram Nicis (?).“ 

J. B. Schneyer: Repertorium 2, s. 486, č. 48-49. 

 

Na zadním přídeští zápis, že v den sv. Magna roku 1478 zemřel Mikuláš Mulner (?) z Řezna, 

„inclite facultatis medicine doctor, lector ordinarius universitatis Ingolstatensis“ a neznámý 

rok ve čtvrtek před sv. Havlem Markéta Pfanholczin z Wicksensteinu (?).  

 

X 3453 
SX XIV D 1 
FX XIV. ll. 226. 15 x 24 cm, st. vazba s kováním. 
TX Omeliarius Rokyczanensis. 
VX Dominica prima in adventu. In illo tempore cum appropinquaret Jesus ... 
Verarabilis Bede. Puto, res ipsa exigit x (Augustini de dedicacione) ignem, quem in 
eo dignetur accendere. Amen dicant omnia. 
PX Na l. 226' zlomek listu Řehoře VII. králi Vratislavovi o slovanské bohoslužbě z r. 
1080, vzadu perg. kus brevíře z XII. stol., na rubu perg. předsázky: liber monasterii 
domus s. Marie ... in Rokyczano, donatus per honorabilem virum d. Johannem, 
dictum Wartenberk, plebanum in Leta curia in Praga († 1415), na l. 1 souč. sign. Q 
III. Název v čele pochází s desky. Z Rokycan. 
 
X 3454 
SX XIV D 2 
FX XIV. ll. 153. 16 x 23 cm, vaz. st. 
TX Rupertus (Tuitiensis) super Apokalipsim. 
VX Ut tu quoque venerabilis Coloniensis archipresul Friderice ... (text:) Apokalipsis J. 
Christi. Cum tota libri series x řada listů utrhána. 
PX Migne PL 169. 827-1215. Na přídeští: istum librum ego ... pro XXX G feria III. 
ante Letare a. d. 1422. Na hřbetě krumlovská sign. N. 72. dar M. Schönbecka 31. X. 
1829. 
 
X 3455 
SX XIV D 3 
FX XV.1 ll. 217. 15 x 23 cm, vazba st. 
TX Postily. 
VX I. 1'-15'. Kázání na texty: Vos amici mei estis, Vos estis, qui permansistis mecum, 
Suspiciens Jesus vidit illum, Et sustulit me in spiritu in montem. 
VX 6-34. Postila zimní. Erunt signa in sole ... In verbis huius evangelii tria notantur x 
quia ipsum dominum recepit. 
VX II. 36-36'. Postila letní. Hora est iam nos de sompno surgere Ro III. Quando rex 
vel princeps aliquis x dyabolo et angelis eius. Rogemus dominum. Explicit liber 
sermonum de tempore, finitum f. III. ante festum Petri in kathedra. K tomu dodatky do 
l. 145. Na okraji české glosy. 
VX 145-167'. Prothemata de sanctis. Et primo de s. Andrea. Beatus Andreas multis 
viret prerogativis x gaudebitis in eternum. Expliciunt prothemata bona de veteri lege 
a. d. 1403 etc. 



VX 168-174. (Commune sanctorum.) Sermo de novo sacerdote. Accede ad altare ... 
Solempnitas hodierna x (de corpore Christi) vide exemplum demonum ... 
VX 175'-6'. Theologické poznámky a výpisky, též české. 
VX 177-216. Postila letní. Cum venerit paraclitus ... In verbis propositis notandum x 
nemo beacior quippe a quo omnis beatitudo. 
VX 217. Nedopsaný lat. zlomek o šatě duchovním. (Nota lex antiquorum fuit ... 
PX Na přídeštích perg. listy brevíře z XII. stol., na l. 1 (krumlovská) sign. C I ordinis 4 
d. a dole: Velessin. Na hřbetě krumlovská sign. N. 41. 
Sermones et prothemata sermonum. 
 
X 3456 
SX XIV D 4 
FX poč. XV. ll. 181. 16 x 22 cm, vazba st., pap., 
VX 2-141'. Reductorium morale fratris Petri Berthorii (Pictavensis). Revmo in Christo 
patri ac domino d. Petro de Pratis x edificasti signa prostitucionis tue. 
TX 144-180'. (Nigellus Wirekerus.) Brunellus maior sive speculum stultorum. Dilecto 
et in Christo diligendo fratri W. suus N. salutem (prologus) ... Suscipe pauca tibi x ut 
que magis vigeant, fata nefanda, tegunt, amen. Explicit Brunellus maior, qui 
speculum stultorum dicitur, finitus in carnisprivio in scola Pragensi. 
VX II. 180-1'. Registrum rerum naturalium, que comparantur homini, virtutibus et 
viciis. (fol. 177b-178b) 
PX Na desce a na přídeští obsah a krumlovská sign. C II ord. I B, na l. 2: istum librum 
legavit magister Jaksso pro ecclesia Crumpnoviensi, na hřbetě krumlovská sign. N. 
104. 
 
X 3457 
SX XIV D 5 
FX XIV. ll. 268. 16 x 23 cm, vazba st. 
TX Příručky theologické. 
VX I. 2-1'. Bernardi forma honeste vite. Petis a me mi frater karissime x nugas 
profecto vel fabulas. 
VX 3-122'. Gregorii homiliae in Ezechielem. Dilectissimo fratri Marcimiano episcopo x 
gloria omnipotenti d. Jesu Christo, qui vivit ... Finitus est liber in vigilia ss. 
apostolorum. Petri et Pauli ... Qui me scribebat, Nicolaus nomen habebat. 
VX 124-8. Kázání. Quod utiles sunt temptaciones servis dei x custodiat sapiencia 
patris. 
VX 128-133'. Compendium Bernardi de consciencia. Domus hec x si transgrediatur 
terminos (?) suos etc. Hilfi Maria. 
VX 133'-5'. Casus episcopales. Pro quibus culpis sive causis x que incipit: nulla 
menca (?). Expliciunt - Hilf. 
VX 135'-195'. Kompilace postil. Quesivi eam meam sponsam ... Dicit Johannes 
Baptista x pro quo pena non solvatur ... Quis me complevit, partecas roddere suevit, 
hoc est probatum, quod sydlo s kopitem vit (?) ornatum. 
VX II. 196-268. Výbor svátečních kázání z postily Jana Kortze. Ambulans Jesus ... In 
verbis istis describitur vocacio duorum apostolorum x in monte Synay collocaverunt 
etc. Explicit Contractus de sanctis per manus Mathiee de Gistebnycz a. d. 1382 
mensis Junii, finitus in vig. s. Procopii. 
PX Na l. 2: I 4 Rokyczanensis. Z Rokycan. 
SX – XIV D 5 
TX – Nicolaus (scriptor). 



PX – Vide: Bernardi sup. Formulam honeste vite. 

 
X 3458 
SX XIV D 6 
FX 1412-7. ll. 253. 12 x 23 cm, st. vazba s kováním. 
TX Postily. 
VX I. 1-93'. Postilla super ewangelia de sanctis. Ambulans Jesus ... Humanus 
defectus est x manere sicut ego, amen. Explicit - s. a. d. 1412 in oct. omnium 
sanctorum amen. Srov. Truhlář I, 1299, II. 1949. Z kruhů protihusitských (l. 87). 
VX 93'-94'. Obsah knih biblických. 
VX II. 97-174. (Piper.) Postilla super epistolas de sanctis. Corde creditur ad iusticiam 
... Magister sentenciarum in libro 3° x pulchra et casta, ergorogemus, amen. Srov. 
ruk. 3340, 1-84. Explicit - per manus Nycolai plebani in Ratayg sub a. d. 1417 
sabbato ante dominicam Esto michi et quando vigebat maxima persecucio in clero in 
Bohemia per d. Cenkonem, dictum Weselsky, comisarium bonorum domini de Rosis 
et suos apostolos vyklefistas et aucas vel hausatas. 
VX 175-7. Sváteční perikopy. 
VX III. 180-253. Postilla super ewangelia de sanctis, (expl.) In illo tempore ambulans 
Jesus ... Humanus tyelesny defectus hominum x (b. Katarine) ad quam nos perducat 
J. Christus amen. 
Postila Matouše z Krakova jako v č. 3343, 1 [XIII E 9]. B. 
SX – XIV D 6 

TX – Postilla sup Euangelia de Sanctis dupliciter & …. 

1412 

 
X 3459 
SX XIV D 7 
FX perg. XV. ll. 191. 15 x 22 cm, s inic., st. vazba zdobená. 
TX Sborník spisů o Origenovi. 
VX 1-135'. Origenis periarchon (in translatione Ruffini). Scio quamplurimos fratrum 
(prologus) ... Omnes, qui credunt (textus) x quod et propheta dicit: reminiscentur. 
VX 135'-169. Apologeticus Pamphili pro libris Origenis, per Ruffinum presbiterum e 
greco in latinum traductus. Cognoscende veritatis amore permotus x faciliora peccata 
sunt. 
VX 169-175. Apologeticus Ruffini presbiteri pro Origene ad Macharium. In iis, que in 
superiori libro x eos, qui tales sunt, declinamus. 
VX 175-182. Hieronymus ad Avitum de libris periarchon. Ante annos circiter decem x 
que sibi cavenda sint, noverit. 
VX 182-188'. Epistola Epiphanii ad Johannem, hierosolimitanum episcopum ... ut 
caveat, ne erroribus Origenis implicetur. Domino dilectissimo fratri x ad perversitatem 
sui inducat erroris. 
PX Na přídeští obsah, na rubu předsázky: Decasticon Isidori de Origine. Ille Origines 
x impia tela premunt. Ze sbírky arcibiskupa Chlumčanského. 
Brodský, s. 205 
SX – XIV D 7 

TX – Libri periaichon quatuor 

VX – Apologeticus Pamphili pro Origene. 

          Apologeticus Ruffini pro Origene. 

          Apologeticus Hieronymi contra Origenem. 

          Epistola Epiphanij contra Origenem. 

PX – Ms. membr. armis Zapolyensibus orratum. 



SX – XIV D 7 

TX – Pamp[h]ili Apologeticus pro Origene. 

PX – Vide: Periarchon. 

SX – XIV D 7 

TX – Libri Periarchon quatuor. Apologeticus Pamphili pro Origene. Apologeticus Ruffini pro Origene. Apologia 

Hieronymi contra Origenem. Epistola Epiphanii contra Origenem. 

 
X 3460 
SX XIV D 8 
FX perg. XIV. ll. 92. 15 x 22 cm, vazba st. 
TX Processionale per circulum anni secundum ordinem ecclesie Pragensis. 
PX Úvodem l. 1-6. benedictionale, předsázkou list neumovaného antifonáře z XI. 
století. Ze sbírky arcb. Chlumčanského. Taktéž č. 3461. 
 
X 3461 
SX XIV D 9 
FX perg. XIV. ll. 157. 16 x 23 cm, s inic., st. vazba opravená. 
TX Brevíř svatovítský. 
VX I. 1-89'. (Breviarium de tempore et sanctis). Zde na konci mimořádné 
(refecciones) i obvyklé příjmy (debitum prepositure) pražských kanovníků na l. 87'-89 
a donacio Borivoi, primi ducis de Boemia. Istam donacionem dedit ecclesie Pragensi 
x ista testatus est coram iis, qui subscribuntur: Benesius ... Johannes, amen. Na 
okraji poznámka: a. d. 1124 facta est suprascripta donacio per inclitum ducem ... 
(Friedrich CDB I, 392). Mladší rukou commemoraciones animarum, doplňovaný 
seznam, jmen většinou českých. 
VX II. 90-157'. (Benedictionale). Exorcismus salis. Exorcizo te x (benediccio vini in 
die s. Johannis ew.) alia oracio precedenti medio folio. 
PX Přivázány dva listy neumovaného brevíře a list neumovaného i notovaného 
misálu. Na l. 1: liber comparatus pro ecclesia Pragensi a sign. 1 v (= 55). 
PX V rozporu s latinským textem jde o domnělou donaci??? Bořivoje II. (Srovn. 
Friedrich, Codex dipl. Bohemiae I, str. 392).  
Brodský, s. 206 
SX – XIV D 9 

TX – Prag eccl. 

PX – Vide: Breviarium. 

 
X 3462 
SX XIV D 10 
FX perg. XIV. ll. 62. 17 x 23 cm, s inic., vazba st. 
TX Gregorii pape liber regule pastoralis. 
VX Pastoralis cure x tocius atque orbis papa bene vale. Explicit liber b. Gregorii pape 
ad Johannem episcopum. 
PX Na l. 2: liber de Ossek. 
Brodský, s. 206 
 
X 3463 
SX XIV D 11 
FX perg. XIV. ll. 270. 15 x 22 cm, s inic., st. vazba rozbitá. 
TX Augustinus de verbis domini secundum Matheum, Lucam et Johannem (do kap. 
XXII.). 
VX Ewangelium audivimus x complebitur eciam iustificacio nostra, amen. 
PX Vpředu na l. 1-2' přehled kapitol. Z Březnických. 



Brodský, s. 207 
 
X 3464 
SX XIV D 12 
FX perg. XII, XIV, XV. ll. 328. 17 x 25 cm, st. vazba. 
TX Sborník misálový. 
VX I. 1-2'. Kus úvodu k misálu s notovanou prefací. 
VX II. 3-40'. Misál XIV. stol. bez not. 
VX III. 41-319'. Neumovaný misál stol. XII.-XIII. bez konce. 
VX IV. 320-28. Sbírka pros bez not stol. XIV.-XV. 
PX Předsázkou list ze skupiny III. 
PX Podle Tobolky nejstarší česká neumová (???) památka. Prohlašuje hudební 
notaci misálu za původem z poloviny XI. stol. Srovn. Tobolka, Kniha. její vznik, vývoj 
a rozbor, Pha 1949, str. 52. 
Brodský, s. 208 
SX – XIV D 12 

TX – Missale eccle Pragen. 

sec. XI. 

 
X 3465 
SX XIV D 13 
FX perg. XIII/XIV (III.). ll. 238. 24.5 x 17 cm, vazba st. 
TX Žaltář zv. Glosovaný. 
VX I. 1-6'. Kalendář s nekrologiem ženského kláštera v Čechách. 
VX 7-144'. Žaltář glosovaný s kantiky. České přípisky vyd. A. Patera v ČČM. 1879, 
405-17, 481-533. O falsech Hankových 534-6. Nově vyd. V. Flajšhaus: Nejstarší 
památky (1903), 129-142. 
VX II. 145-217'. Brevíř s litaniemi a písní. 
VX III. 218-38. Sekvencionář. 
PX Na l. 2 a 49': liber monasterii Rudnicensis, na přídeští zlomek perg. listiny z 
pražské konsistoře z doby ok. 1400. Popsal posledně Patera m. uv. 398-401, jenž 
klade vznik kodexu v klášter svatojirský v l. 1200-1230 (I) a 1280-1300 (II a glosy). Z 
Březnických. 
Brodský, s. 209 
Psalterium antiquiss seu Liber Psalmorum. cum glossis bohem.  
 
X 3466 
SX XIV D 14 
FX perg. XIII/XIV. ll. 457. 15 x 24 cm, s miniaturami, ozdobná st. vazba s kováním a 
sponami. 
TX Latinská bible. 
PX Na l. 413-456' interpretationes hebraycorum nominum, na l. 1: ista biblia est fr. 
Math(ei) ..., l. 2 z XVII/XVIII st.: conventus B. M. Virginis Annunt. Boemocrumlovii fr. 
min. conventualium. 
PX Francouz. původu 
Brodský, s. 210 
 
X 3467 
SX XIV D 15 (1 H 5, 336) 
FX perg. XIV. 203. 17 x 25 cm, pův. vaz. se sponami. 



TX Petrus episcopus Senonensis. Excepciones collecte de diversis opusculis b. 
Bernardi, abbatis Clarevallis. 
VX (Prolog:) Par est in verbis odoriferis ... Cum non essem alicuius exercicii x spiritus 
nostri cum deo. 
PX Souč. sign. D III. Vlepen souč. zlomek něm. listu Ojvínským Celestinům. Z 
Březnických. 
SX – XIV D 15 

TX – Masticzkarz. 

PX – Vide: Berhnardi Exceptiones collectarum. (in ligatura). 

 
X 3468 
SX XIV D 16 
FX ok. 1830. ll. 24. 16 x 24 cm, váz. 
TX Auszüge moralischen Inhalts. 
PX Hlavně Beispiele und Menschen, die ihre Leidenschaften zu mässigen und zu 
besiegen wussten, poslední z Prager Zietung 27. Mai 1830. Na předsázce vedle 
názvu: Marschendorf den 25. Jäner 1828. Dar Fr. Párise 6. VI. 1888. 
 
X 3469 
SX XIV D 17 
FX XVII/XVIII. ll. 143. 17 x 24 cm, váz. 
TX Ferrante Pallavicino (+ 1644). Die Himmlische Ehescheidung, verursachet durch 
die Unordnung und Leidenschaften der römischen Gemahlim. Mit dem Leben des 
Verfassers übersetzt aus dem italiänischen. 
 
X 3470 
SX XIV D 18 
FX ok. 1556. ll. 121. 17 x 22 cm, váz. 
TX Německá postila. 
PX Začátek chybí, datum na l. 64'. 
 
X 3471 
 
SX XIV D 19 LA 4 A 1 
FX ok. 1818. ll. 200, 336, 434. 17 x 24 cm, vazba moderní, 3 svazky. 
TX B. Bolzano. Vorlesungen über die Religionslehren (Religionswissenschaft). 
PX (I. Jahrgang). Einleitung. I. Haupttheil. Göttliche Vorbereitungen zur Aufsuchung 
der vollkommensten Religion. 
VX II. Jahrgang. Von der Möglichkeit und den Kennzeichen einer Offenbarung (= I. 
Haupttheil § 131-176, II. Haupttheil: von den Wundern). 
VX III. Jahrgang. (= II. Haupttheil § 31-306.) 
PX Díly II. a III. prohlašuje Bolzano na titulním listě za jím revidovaný přepis svých 
přednášek a jsou vidovány 16. a 20. dub. 1818 c. k. ředitelem filosofie Fr. 
Wilhelmem. Dílo vyšlo 1834 (ruk. 3362). Část třetí v ruk. XIV F 4, předmluva v ruk. 
XV E 14. Dar kanov. J. A. Šrůtka 25. IV. 1893. 
 
X 3472 
SX XIV D 20 
FX ok. 1840. ll. 126. 16 x 25 cm, vazba nová. 
TX Katechismus od Frant. Schneidera. 



PX Tak nadpisuje spis s poznámkou, že dokonán asi r. 1840, dárce, vranovský farář 
Václ. Kratochvíl. 
 
X 3473 
SX XIV D 21 
FX ok. r. 1850. str. 275. 15 x 24 cm, váz. 
TX Kniha výpisků německého katolického duchovního. 
PX Řeči většinou a pastýřské listy z Katholik, Religionsfreund, Sion atd., přísloví i 
modlitby. Na konec věcný rejstřík i obsah. 
 
X 3474 
SX XIV D 22 
FX 1839. str. 231. 16 x 25 cm, váz. 
TX (F. S.) Czeschicks Religionsvorträge I. 
PX Tak na hřbetě. Přednášky pro 1. a 2. třídu. Psal Ant. Löw. 1839. Jiné spisy 
autorovy u Podlahy 742 a d. 
 
X 3475 
SX XIV D 23 
FX XVIII-XIX. ll. 16, 17 x 24 cm, váz. 
TX Německý dialog katolíka Prokopa Gründera a osvícence Tomáše Winda o 
pravém náboženství. 
PX Koncept s opravami. Z pozůstalosti Feslovy. 
 
SX XIV D 24 LA 96/43 
FX 1852 
TX Weiner, Anton: Lehrbuch der Mineralogie. 
 
SX XIV D 25 
FX 1618 
TX Joachimbstalisches Muentzamt. 
SX – XIV D 25 

TX – Goachimbstalische Müntzaments gegen Raittung auf gantz 1618 Jahr. 

FX – 33x19,5 cm. 

Jáchymov 1618 (kancelář mincovny), ff. 148 

PX – Účty a seznamy dodaných kovů. Titul na desce. 

PX – Poč. f. 1a: Das Quartal …  Kon. f. 148a: Summa _ _ _ _ 520./54. Na předsádce: „Das 

Quartal Reminiscere Ao. 1618.“ Z původní renesanční vazby zachována tlačená výzdoba 

postavami světců, vyobrazeními harfy, vázy aj. 

PX – Koupí v antikvariátu Karla Chaury v Praze I, Národní tř., dne 255. září 1930. 

 
SX XIV D 26 
FX 1772 
TX Prascis Regni Bohemiae 
La discursus Praeliminaris. Praxi in Genere x 350b Nec non Sancti Joannis 
Nepomuceni Honorem. 
FX Rkp.; pap.; c. 1772; 352 ff.; 33 x 21 cm; kurs.; pkž.  
PX Na počátku rukopisu vyříznuty 4 listy. Ke konci za vlastním textem připojeny 
v opise dva vzory právních listin Formula Einer Cession a Formula Einer 
Hypothecarischen Caution, oba datované v Českých budějovicích r. 1772. Podle 



toho pravděpodobně také tento právní sborník vznikl v Českých Budějovicích kolem 
r. 1772. 
PX Z pozůstalosti prof. dr. Leopolda Heyrovského v Praze 17. října 1930. 
6338a-30 
 
SX XIV D 27 
FX 1627 
TX Huebner, B.: Raittung... 
 
SX XIV D 28 LA 96/43 
 
SX XIV D 29 MSS 
FX 1766 
TX Hlasivec, Ant.: Chorální kniha 
Chorální kniha příbramského chrámu od A. Hlasivce. Rukopis, Přibram 1758-1766 
 
SX XIV D 30 
FX po r. 1814 
TX Miscellanea Propria ad usum Lectionis extraordinariae 
PX Koupě od Josefa Fürsta z Prahy-Motola, 17. května 1949 
2a Viele Kenntnisse sammeln Wissenschaften x 11 7b Er antw. ( ortete) : Die 
and.(eren) s(in)nd bürgerl(ichen). 
Rkp.; pap.; 11.118; po r.1814; 19,3 x 24,5 cm; kurs.; t. Částečná původní paginace 
od 1 až 182, za ní Index k původní části Miscellaneí. Rukopis obsahuje řadu 
dobových latinských, německých a francouzských výpisků a excerz z četby scého 
původce podle jeho různorodých zájmů. Vznikl v rakouském soustátí, 
pravděpodobně na české půdě, neboť na f.41b podává přehled piaristických kolejí 
jen v českých zemích, srov. též poznámky na f.40b, 49a. Časově vznikl někdy po r. 
1814 ( srov. f.95b a 108a.b).  
Koupeno od řed. Josefa Fürsta z Prahy – Motola dne 17. května 1949. 
580K/49 
 
 
SX XIV D 31 
FX 1820-1930 
TX Karl Schreil: Gründliche Chonick 
PX Koupě Anna Čejková 1932 
Gründliche Chronick und Verfassung von Städtchen Weseritz nebst manichfastigen 

Ereignissen der Herrschaft verbunden mit deren Besitzern, merkwürdigen Eingebornen und 

einwirkenden Mannern, Verordnungen und Landesbegebenheiten, gesammelt von dem 

Eingebornen Karl Schreil. Angefangen im Jahre 1820, in diesen Buche zusam(m)engestallt 

1884. 

Pap., 1820 – 1844 (datace na titulním listě), další zápisy doplněny jinýma rukama až k roku 

1930, 342 ff (foliace nová), původní paginace nejednotná, rozměry: 24 x 19 cm, vazba 

polokožená, poněkud odřená, zbytky modré ořízky. 

 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

 



Obsah: kronika města Bezdružic psaná od první poloviny XIX. do první poloviny XX. století, 

zápisy jsou však vedeny do minulosti až do doby založení města (XIV. století) 

 

Přír. č.: II-3825/82 

Koupě: Anna Čapková, 349 53 Bezdružice 188 v roce 1982 za 4000 Kč 

 

Gründliche Chronick, vide: Karl Schreil 

 

XIV D 32 
Latinský Nový zákon 

XV med., Čechy, pap., 377 (recte 380) ff. 22 x 15 cm, ilum., vazba dobová 

 

Filigrán  Piccard: Waage I/39 (1444). Skladba 14. VI (f. 165) + (2. VI-1, f. 187) + VI (f. 199) 

+ (VI-1, f. 210) + 13. VI (f. 366) + (VI-1, f. 377). Dva listy schází za f. 176, jeden za f. 199 a 

377. Kustody římskými číslicemi (I-XXXI) na konci složek uprostřed dole (schází pouze 

v případě, že není dochován poslední list složky). Psáno v zrcadle 17 x 9,5-10 cm, 26-31 

řádek na stránce. Živá záhlaví, označující biblickou knihu a někdy příslušnou kapitolu. 

Foliace moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 29 bis (resp. mezi f. 20 a 30 deset listů), 129 ter 

(resp. mezi f. 120 a 130 jedenáct listů). Prázdná folia 376r, 377v. F. 165, 166 a 367 zcela 

uvolněna z vazby, na počátku rukopisu několik listů uvolněno z vazby částečně a poškozeno 

potrháním okrajů. Některé listy uvolněné z vazby neodborně vlepeny zpět zřejmě v 19. století.  

Písmo: Ruka A, ff. 1-377, bastarda 15. století (na f. 376-377 snad psáno o málo později a 

písmem o menším modulu). Marginální poznámky, většinou korektury (příp. vysvětlující 

glosy) i několika dalšíma rukama 15. století. Výzdoba: 2r: Zlacená ornamentální iniciála L, 

písařské iniciálky na začátcích prologů či biblických knih, rubrikace. Původní celokožená 

obalová vazba ve světlé jirše, bez výzdoby. 4 hladké mosazné nárožnice bez výzdoby ve tvaru 

čtverce se zkosenými rohy. Kulatá středová nárožnice chybí na obou deskách. Spony 

obdélníkové háčkové s prosekávaným koncem. Řemínky se sponami chybí, dochovány jen 

železné hřeby pro jejich uchycení. Dřevěné desky nehraněné. Hřbet oblý, přední ořízka rovná. 

Šití na 3 dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové. Přídeští bez výlepů, holé desky. Stav 

dochování: useň odřená, potrhaná, značná část volné kůže utržená, celá kniha silně špinavá, 

některé listy potrhané a uvolněné. Do rukopisu je vložen pergamenový lístek o rozměrech 

15,5 x 9 cm, jenž byl patrně nalepen na přední přídeští. Obsahuje fragment textu Summy de 

vitiis Guillelma Peralda (Tractatus VI: de superbia, pars III, capp. 6-7: /// furari bonam capam 

ipse desiderat bonam rem ... x ... in gutture fieri soleat quia ///) psaný ve dvou sloupcích rukou 

14. století, s písařskou iniciálou o výšce 2 řádek textu (srovnáno s textem na 

http://www.unc.edu/~swenzel/superbit.html). Uprostřed mezi sloupci textu na straně verso 

čtenářský přípisek ze 17. stol. „Rursum corda habemus“. Za f. 139 vložen útržek papírového 

rukopisu 15. století o max. rozměrech  2,5 x 5 cm s fragmentem jednoho řádku textu.  

Na přední desce papírové štítky, bílý se signaturou 98 a oranžový se signaturou 57 (signatury 

neuberské knihovny v Čejetičkách). Na předním přídeští rumělkou napsáno Sb. V katalogu 

neuberské sbírky, který zhotovil před rokem 1902 Č. Zíbrt při jednání o koupi knihovny od 

Maxe Neuberka, je rukopis zapsán pod číslem 98 jako „N. test. lat. Ms. s. XV“ a ohodnocen 

na 50 korun.  

Na předním přídeští exlibris s textem Knihovna Národního muzea v Praze, Rukopisy a rukou 

doplněnou současnou signaturou. Do KNM byl rukopis získán jako součást konfiskované 

neuberské knihovny v Čejetičkách (její signatura 57, přírůstkové číslo KNM 10/1946). 

 

Literatura: Marta Vaculínová – Jana Tomšů – Jana Náprstková. Neuberská knihovna a její 

rukopisy, č. 1. 



 

1r-356v, 376v-377r: Novum testamentum 

V textu nedochovány části za f. 176 (1. Korintským, část 4.-počátek 7. kapitoly) a 199 (konec 

2. Korintským, patrně prolog a počátek Galatským), třetí kapitola druhé epištoly Korintským 

je na svém místě vynechána a byla dopsána poněkud později na f. 376v-377r. 

Jednotlivé knihy: 2r-40r Matouš, 41r-66r Marek, 67r-115v Lukáš, 116v-151r Jan, 155v-173r 

Římanům, 173v-189r 1. Korintským, 189r-199v 2. Korintským, 200r-205v Galatským, 205v-

211v Efezským, 211v-216r Filipským, 216r-220r Koloským, 220r-221r apokryfní 

Laodicejským (RB, č. 233), 221r-225r 1. Soluňským, 225r-227r 2. Soluňským, 227r-232r 1. 

Timoteovi, 232r-236r 2. Timoteovi, 236r-238r Titovi, 238r-239r Filemonovi, 239v-254r 

Židům, 254v-310v Skutky apoštolské, 311r-316v epištola Jakubova, 316v-321v 1. Petrova, 

321v-325r 2. Petrova, 325r-329v 1. Janova, 329v-330r 2. Janova, 330r-330v 3. Janova, 330v-

332r Judova, 332v-356v Zjevení sv. Jana. 

Prology řazeny průběžně v textu (podle Stegmüllera: Repertorium biblicum): Matouš: f. 1r-

1v, RB, č. 590, 589, Marek: f. 40r-41r, RB č. 607, Lukáš: f. 66v-67r, RB č. 620, Jan: f. 115v-

116r, RB č. 624, Římanům: f. 151r-155v, RB č. 651, 670, 674, 677, 1. Korintským: f. 173r-

173v, RB č. 685, 2. Korintským: 189r, RB č. 699, Efezským: 205v, RB č. 715, Filipským: f. 

211v, RB č. 728, Koloským: f. 216r, RB č. 736, 1. Soluňským: f. 221r, RB č. 747, 2. 

Soluňským: 225r, RB č. 752, 1. Timoteovi: f. 227r, RB č. 765, 2. Timoteovi: f. 232r, RB č. 

772, Titovi: f. 236r, RB č. 780, Filemonovi: f. 238r, RB č. 783, Židům: f. 239r-239v, RB č. 

793, Skutky apoštolské: f. 254r-254v, RB č. 640, epištola Jakubova: f. 310v-311r, RB č. 809, 

806, Zjevení sv. Jana: f. 332r-332v, RB č. 835. 

 

356v-375v: Registrum pericoparum 

Na f. 356v-370r perikopy k pohyblivým svátkům, na f. 370r k vysvěcení kostela, kaple a oltáře, 

na f. 370r-371v k pevným svátkům, na f. 372r-374v ke commune sanctorum, na f. 374v-375v 

pro mše votivní a zvláštní. 

 
 
X 3476 
SX XIV E 1 
FX XIV/XV, ll. 135, 15 x 22 cm, st. vazba. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-9. (Henricus de Vrimaria. Expositio decalogi). Audi, Israel x intima meditacio 
passionis Christi. Amen. 
VX 9-10. Lat. náčrtky dvou kázání, modlitba a cisiojan. 
VX 11-102'. (Prothemata sermonum de tempore et sanctis). Consuetudo est 
nautarum x et sanabo animam tuam, quod nobis prestare etc. Na okraji české glosy. 
VX 103-23. Statuta domini Arnesti, archiepiscopi Pragensis Pragensis sedis. In 
nomine sancte x ipsius cadaveri christianorum communio denegetur. Posledně vyd. 
B. Dudík, Statutem des ersten Prager Provinzialkonzils 1872. 
VX 123. Česká modlitbička. 
VX 123'-4. In die visitacionis Marie ad missam Gaudeamus (officium) s hymnem 
Magnificat. 
VX 124'. Počátek kázání. In illo tempore, cum descendisset Jesus. 
VX 125-8'. Officium slav. mše o svátku kopí Páně s notami. In splendore fulgurantis x 
Ite missa est. 
VX 129-29'. Božítělové officium bez not. De corpore Christi. Cibavit eos x Tu autem, 
domine etc. 



VX 130. Cancio de domina. Imber nunc celitus x virgo gessit. Thot gest konecz. O 
písni Z. Nejedlý. Počátky zpěvu husitského 497. 
VX 130'-32. Lekce o sv. Alexiovi. Justum deduxit dominus per vias rectas x instituit et 
oleum infirmorum. 
VX 132-3. Lekce o sv. Václavu. Ideo iusti accipient regnum decoris x perducat nos 
rex celorum. Amen pane bože. 
VX 133'-134. Lekce o sv. Petru a Pavlu a na zelený čtvrtek. 
VX 134'. Modlitby: Matko krále nebeského, O srdeczný Jhesu Christe, Zdráv bud 
králi angelský. Evangelium Mr XVI s českými glosami meziřádkovými. 
VX 135'. Několik evangelií lat. 
PX Na předsázce zlomek výkladu filosof. z XIV st., na desce: Sermones de tempore 
et sermones ... et alia X. VII ... Z Táborských. 
PX Na přední desce dvojverší: Venceslaus dum rexit, ve tunc oemia dixit; nunc venit 
in peius, nunc rex quilibet eius. Též stč. přípisek? 
 
X 3477 
SX XIV E 2 
FX XV. ll. 327, 16 x 23 cm, vazba pův. s přezkami. 
TX Sborník patristický. 
VX I. 1-10'. Výklad pláče Jeremiášova. Quomodo sedet sola civitas ... Et factum est, 
postquam in captivitatem x nedopsáno, končí se v kap. V. 
1. Počátek postily Jakoubka ze Stříbra (B, Dvě studie 13, č. 7). B. 
VX II. 11-17. VIII. pars secundi libri Hugonis de sacramentis. Pater beatissime Petre 
x non credebat se illis. 
VX 17-26. Sermo Bernardi ad monachos. Mensa domini x percepcio sanguinis 
Christi. 
VX 26-57. Gregorius super Cantica. Postquam a paradisi gaudiis x per infinita sec. 
sec. 
VX 57-8. Exposicio simboli secundum Augustinum. Queso vos, fratres x profitendum 
est. 
VX 58-61. Libellus de articulis fidei b. Thome. Postulavit a me x eius nativitatem. 
VX 61'-6. Eqidius (Romanus0 de predestinacione. Post distinccionem capitulorum x 
hec dicta sufficiant. 
VX 66-70. Richardus (a s. Victore) de sacramentis. Misereator et misericors dominus 
x ibi nutrimentum. 
VX 70'-74' Richardus super canonem misse. In virtute s. crucis x non differencia est. 
VX 74'-8. Bernardus de septem horis canonicis. Species in die x regnat in sec. sec. 
VX 78-82. Liber b. Augustini super dolore b. Marie V ... aliter de planctu V. M. Omnis, 
qui x per omnia sec. sec. 
VX 82-90. Augustinus de b. V. Marie nativitate. Excellenciam x per finita sec. sec. 
VX 90-1. Sermo Augustini de Ysaac et coniunccione Rebecce. Ysaac x procedit ad 
exercicium. 
VX93-8. Epistola Augustini ad Jeronimum. Deum nostrum x posse liberari. 
VX 98-101'. Týž témuž de eo, quod scriptum est: qui totam legem servaverit. 
VX 101'-13. Liber Augustini ad Consentinum contra mendacium. Multa michi legenda 
x veniremus. 
VX 113-14'. Sermones de corpore Christi. Paratum panem ... Mirabilis deus x in 
affectu percipiendi non est. 
Dále na texty: 



VX 114'-16. Rex Asuerus ... fecit grande convivum ... Circa hoc convivum x plantabis 
etc. 
VX 116-7'. Convenientibus vobis ... Tria sunt x calix est indignacionis. 
VX 118-156. Tractatus de penitencia et confessione fr. Johannis Rigaudi. Eminentis 
devocionis ... Berengario x ad quem recurritur. 
VX 156'-7. Aliqui casus in missa. 
VX III. 157'-81. Super canonem misse. Osculetur me etc. Ad honorem x donec 
inseratur etc. 
VX 181'-2'. Multiplex utilitas audire missam devote. Quam malum est missam 
celebrare in peccato mortali. 
VX 183-201' List utrakvistickému kazateli Eloquenti viro. Hardt III, 339-91. Viz č. 
3241. 
VX 201'-2'. De heresi. Dubitatur, quid sit hereticus. De predicatoribus. Signa missi a 
deo. 
VX 203-4. Marie Magdalene. Rogabat Jesum ... Gregorius x a sordibus suis. 
PX f. 204 kázání na slova Pax vobis. kazatel vítá "vos dilectos nobis in Cristo de 
regno Boemie... aliquantulum discrepantes" jmenem "s. concil. gener. ... in Basilee 
civitate legitime congreg." Fl. 
VX 204-5'. Sermo pulcer propace. In nomine ... Duo sunt x per omnia sec. sec. 
204. kázání Jindř. Tokeho k husitům v Chebz 1432 (B. v Jih. sb. h. 14, 1941, 3). B. 
VX 206-8. (Šť. Páleč de ecclesia.) Quia in equivocacione x cum immitibus. Vyd. 
Sedlák v příloze »Hlídky« 1911, 97-106. 
VX 208-10. Theologické výpisky a zlomky kázání. 
VX 210'-11'. Epistola b. Bernardi ad Romanos Nobilibus x universe urbi. 
VX 211'-13'. Meditacio b. Bernardi super Salve regina. Ad salutandam x predilectis. 
VX 214-31'. Soliloquium Augustini. Cognoscam te x canos meos. 
VX 231'-35'. Apologeticum b. Bernardi. Venerabili fratri W. x supplico. Valete. 
VX 235'-40. Sermo eius sinodalis. Reverendissimi. Ecce lecta sunt x fructum 
afferendum. 
VX 240-56. B. Augustini de vera innocencia. Innocencia x respexeris. 
VX 256-92'. Kázání i listy Augustinovy, Chrysostomovy a Innocencie III. 
VX II. 295-308'. Positio M. Friderici Epinge, bacc. iur. can. de excommumicacione et 
interdicto. Credo communionem x diligentibus se I. Cor. II. Vyd. S. H. Thomson, M. J. 
Hus. Tractatus responsivus 1927 (ve který projev pojat). 
VX 309-19'. (Hus de sex erroribus.) Auctoritates de creare. Augustinus super 
Genesim x (de simonia) spiritus s. obtulit eis. Hus Opp. I, 191-6. 
VX III. 321-31'. Exposicio Bede super Thobiam. Liber s. patris x perducat d. n. J. 
Christus. Finitum in die s. Bernardi. 
PX Na zadní desce: detur M. Mauricio, na hřbetě krumlovská sign. No 113. 
 
X 3478 
SX XIV E 3 
FX ok. 1417. ll. 316, 17 x 25 cm, vazba pův. 
TX Conradi (de Heimburga) O. Carthus. Lecciones que dicuntur laudes Marie. 
VX Ad laudem matris virginis ... ad satisfaciendumque desiderio venerabilis ... d. 
Meynhardi de Nova Domo, electi Tridentini ... ego fr. Conradus ... ord. Cartusiensis ... 
lecciones matutinales pro singulis anni diebus ... et omelias ... sub a. incarnacionis d. 
1356 in unum studiose collegi x desideratam veniam adepturi per d. n. J. Christum, 
amen. Expliciunt. Oretis pro illuminatoribus altissimum. A. d. 1417 Martinus papa V. 



coronatus in festo s. Martini in concilio Constantiensi unione facta per 
Sygysmundum, regem Romanorum. 
PX Napřed odpustky knize od Arnošta z Pardubic z 12. pros. 1356 v Roudnici, 
biskupa olomouckého Jana (ze Středy) 22. července 1357 ve Vídni a pasovského 
biskupa Gotfrida z 7. června 1358. Na desce název, na přídeštích jména duší v obci 
Czyzte rucz (?), napřed též: ad cursum dicitur laus Marie ecclesie Pragensis a H. 
Vevázány dva perg. kusy misálu z XIII. stol. Na hřbetě krumlovská sign. N. 110. 
V petitu ř. 2 čti: biskupa Jana (Očka). B. 
SX – XIV E 3 

TX – Laudes beatae Mariae virginis. 

XV. st., ff. 316 

 
X 3479 
SX XIV E 4 
FX poč. XV. ll. 254. 15.5 x 22 cm, vaz. pův. se sponami. 
TX Sermones reportati a Jacobello per circulum anni. 
VX In die s. Katherine. Simile est regnum ... Inprimis notemus x (dominica XXII) qua 
mensura fuerimus mensi. 
PX Název na desce. O díle naposledy Bartoš, Lit. činnost Jakoubka ze Stříbra 1925, 
62, kdež shrnuta i starší literatura. Po prvé poslal postilu M. Kolář v Kroku 1865, 223 
a d. Z Táborských. 
 
X 3480 
SX XIV E 5 
FX XV. ll. 257, 15 x 23 cm, vazba pův. 
TX Nedělní a sváteční postila latinskočeská z doby předhusitské. 
VX De assumpcione. Intravit Jesus in quoddam castellum. Lc X. Filii mi, hodie 
habemus festivitatem x in gracia et ibi in beatitudine. 
PX Pořad od 15. srp. do 10. ned. po Trojici zachován do l. 187'. Do l. 196' jdou, zdá 
se, dodatky, od l. 197 nová řada, většinou z postily Jehlíkovy (l. 219', 224', 226'). Na 
l. 257 český závěr: A rozuměj x bude zatracen. Je to fragment Husovy české postily 
nedělní XXV., Erben II., str. 177. Fl. Na konec pozd. rukou česky Augustinův výměr 
církve a lat. závěr. Na hřbetě krumlovská sign. N. 127. 
 
X 3481 
SX XIV E 6 
FX 1471, ll. 239, 17 x 24 cm, vazba st. opr. se sponou. 
TX Theologický sborník mirotického faráře Šimona z Rožmberku. 
VX 1-22. Viridarium sacerdotum. Miror de presbiteris, cuius ordinis sint x spiritus s. 
virtute confirmacionem etc. Finis sabbato Trinitatis ... a. (14)71. Symon ex Rosmberk. 
VX 22'-25. Tractatus de una et mala spe. Spes et sperare. Cum spes et timor sint 
due mentis affecciones x in multis aliis locis superius in capitulis etc. ida hueber auff 
und trankh. 
VX 26-70. Martilogium Pragensis ecclesie. Iam prima dies et septima a fine timetur x 
cuius reliquias ... Karolus quartus ... donavit ecclesie Pragensi etc. Symon ex 
Rozmberg. 
VX 71-103'. Tractatus de confessione. 
VX Nota, quod quatuor sunt, que habent confessionem precedere x eterne patrie 
gloriam promereri etc. amen. 



VX 104-115. Tractatus de arte predicandi (výtah z ars maior). Deus gloriose, qui 
omnium es x habeat magnam affeccionem. 
VX 115-140'. Libellus de faciebus scripture sacre. Napřed obsah. Veritas ewangelica 
duplico causam. Gesamtkatalog der Wiegendrucke I, n. 591. 
VX 140'-154'. De alia arte predicandi. Quesisti a me, utrum de faciendis collacionibus 
x pocius sunt nugacitatis vicio dissipata. Symon ex Rosmberg a. (14)71. 
VX 155-74'. Speculum puritatis consciencie (Thomae de Aquino). podle Litle 203 
práce Matěje z Krakova. Fl. Quoniam fundamentum et ianua virtutum x perducat nos 
J. Christus, filius tuus etc. amen. Symon. O vydáních Hübl, Catalogus codd. mss. 
mon. ad Scotos Vindobonae 1899, 140. 
VX 175-9. Tractatus de curru dei. Quatuor sunt predicanda, ut dicit Gregorius x nobis 
prestare dignetur ... per sec. sec. 
VX 179'-181'. Tractatus de curru dyaboli. Ingressus Pharo, qui signat dyabolum x qui 
vivit ... per infinita sec. sec. amen. 
VX 181-191. Tractatulus Albertani (Brixiensis) de modo loquendi et tacendi. Inicio, 
medio et fini mei tractatus x corde et lingua rogemus. In die Wenceslai. 
VX 191-4'. Vita Secundi philosophi. Secundus fuit philosophus x sacre bibliotece 
inseri etc. amen. 
VX 195-201. Tractatus s. Augustini de predestinacione. Addere eciam hoc ... huic 
operi oportet x indebitam prerogare etc. In die s. Francisi 1471. 
VX 201'-28. (Guilelmus a s. Amore.) Tractatus de periculis novissimorum temporum. 
Ecce videntes clamabunt x tu autem liberasti animam tuam etc. amen. Explicit 
tractatus - finitus a. d. 1417 in die s. Luce ew. etc. Symon ex Rosmberg, plebanus in 
Miroticz. Úplné vydání traktátu v Kybalově edici Matthiae de Janov. Regulae III, 252 
a. d. 
VX 229-235'. Vita Ade et Ewe. 
VX Cum expulsi fuissent Adam et Ewa x regnabunt per infinita sec. sec. amen. W. 
Meyer, Denkschr. d. bayr. Akad. 49, 221-50. 
VX 236-7'. Vita Antechristi. 
VX Antequam veniat dominius ad iudicium x post mortem illorum etc. Symon. (Ml. 
rukou:) Salus autem iustorum a domino et protector eorum in tempore tribulacionis a. 
d. 1552. 
VX 238-9'. Bernardi (epistola.) Regimen familie domus. Generoso militi ... Johanni 
castri Ambrosii x dampnabilis senectutis. 
PX Na předsázce obsah kodexu. Z Krumlova. 
SX – XIV E 6 

TX – Martirologium Pragensis ecclesiae. 

ff. 25a-69b 

PX – Allig. ad: Viridatium sacerdotum. A. 1470–1. ff. 21. 

 
X 3482 
SX XIV E 7 
FX XV.2 ll. 157, 16 x 24 cm, souč. vazba. 
TX Příručka husitského theologa, asi V. Korandy ml. 
PX Látka spořádána abecedně podle hesel (absolvere l. 13, contra Pighardum l. 
145'). Na vlepeném zlomku liturgickém z XIII. st. zapsal si písař: 1482 episcopus 
Augustinus Sancturensis venit in Bohemiam, na l. 152: a. d. (14)81 f. V. mane post 
divisionem bb. apostolorum, na l. 1 o přijetí kompaktát v Praze 1437 a o článcích, 
předložených konšelům kněžími v červnu 1448. Na přídeští monogram M(agister) 
K(oranda). Z Březnických. 



SX – XIV E 7 

TX - Manuale utraquisticum praesertim caerimonias eccte continens. 

Rituale Utraquisticum sive Caeremonie eccl. sub utraque Species. 

 
X 3483 
SX XIV E 8 
FX pap. i perg. XIV-XV. ll. 135, 17 x 24 cm, st. vazba s tkanicemi. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1'-7'. Velikonoční kázání: Sitis nova conspersio sicut prima ... Pater reverende, 
cum vestra informacione viderut michi x a qua nos custodiat, qui vivit etc. 
VX 7'-16. Kázání na nanebevstoupení. Ascendit super omnes celos ... Modo, pater 
reverende x quidam doctor in sermone de resurreccione domini etc. 
VX 17-33. Tractatus rabi Samuelis Israhelite. (Prohemium translatoris ad magistrum:) 
Reverendissimo in Christo patri, fr. Hugoni, magistro ord. pred ... fr. Alphonsus Boni 
hominis Hispanus x corruptus homo penitus et ignorans. amen. Explicit - finitus a. d. 
1388 in die s. Anthonii. Český překlad srv. ruk. IV H 19 
VX 33-44. O letorách a lékařské recepty. Z části lat. (l. 144). (W)er nu wissen wil 
welchen sichten der mensche habe x der hat gesprochen, daz iz sulle schaffis 
czuglunge sind. 
VX 45-47'. Recepty latinské. 
VX II. 53-88'. (Collaciones b. Thomae de Aquino decem preceptorum.) Tria sunt 
necessaria ad salutem x potaverunt me aceto etc. Srov. XVD 4, l. 192'. 
VX 88'-105'. [Bonaventura]: Tractatus decem preceptorum. Si vis ad vitam ingredi, 
serva mandata x ut perveniamus ad eternam refeccionem etc. Little; Svět. 237 
VX 105'-112. Nedopsané odstavce o modlitbě a milosrdenství. Xirca oracionem tria 
sunt consideranda x quia me decet dare tantum. 
VX III. 113-130'. O sedmi smrtelných hříších. Quia, ut ait Augustinus ... superbia est 
primus defectus ... ideo de superbia primo dicendum x nullo modo sine mortali 
peccato fieri possunt. 
VX IV. 130'-135. Výpisky a poznámky: alegorické o čtyřech větrech, o utišení 
chudých a tři kusy kázání. 
PX Na l. 1: isti sermones dentur d. Nicolao, qui fuit aput prepositum, na l. 53: istum 
librum legavi d. Martino, qui vocatur pane (?). Na hřbetě krumlovská sign.: N. 134. 
SX – XIV E 8 

TX – Medicinalia. 

ff. 33a-47b 

PX – Allig. ad: (S)ermones. Saec. XIV. et XV. ff. 16. 

Sermones. fol. 108b-130a 
Allig. ad: Sermones. Saec: XIV et XV- fol 16. 
1) Sermones. Rkps pap. v 4°z XIV a XV století o 130 listech. Obsahuje kromě toho: 
2) tractatus Rabi Samuelis de adventu christi. (f 17a-33a) 
3) Medicinalia (f. 33a-47b) 
4) Tractatus de tribus necessariis ad salutem (f. 48-83) 
5) tractarus de x praeceptis (f. 83b-107a) 
6) sermiones (f. 108b-130a) 
 
X 3484 
SX XIV E 9 
FX XV.2 ll. 532, 16 x 23 cm, vazba moderní. 
TX Sváteční postila husitská, latinsko-česká. 



PX První cyklus od Ondřeje po Kateřinu do l. 184, pak jen občas v menších 
pravidelných skupinách. Zde tři kázání (l. 323', 325', 410) Martina Lupáče. Několik 
textů se opakuje i několikrát, kázání jsou i odpolední a večerní. 
 
X 3485 
SX XIV E 10 
FX 1743-93 str. 535, 15 x 24 cm, vaz. pův. 
TX Hayden S. J. Miscellanea. 
PX Tak na tit. listě. Výpisky jsou tu z postil, theologických příruček (1-179), z klasikův 
i sv. otců (selectiores sententiae 233 a d.), notata oratoria (305 a d.), elogia od 
Balbína po Pia VII. (359-63), poetica (393 a d.), historica (429 a d.), lékařské i 
kuchyňské recepty (509 a d.). Srv. ruk. VIII F 17. Dar J. L. Zieglera. 
 
X 3486 
SX XIV E 11 (2 I 22) 
FX perg. XIV. ll. 309, 16 x 23 cm, st. vazba opr. 
TX Brevíř latinský. 
PX Konec i začátek chybí. napřed na dvou pap. listech doplňky ke svátkům. Z 
odkazu Dobrovského. 
 
X 3487 
SX XIV E 12 
FX XV. ll. 272, 17 x 25 cm, pův. vazba s kováním a sponou. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-146'. Excerpta biblie (z celé vulgaty). 
VX 147-204'. Vocabularius dictus katholicon minor, expositus per mag. Ottonem. 
Abba - zizania rathen. (Lat.-německý.) 
VX 207-269'. Štěpán Páleč. Trojdílný traktát o církvi proti husitům. Quia teste b. 
Augustino x claves in ara crucis fabricavit in sec. benedictus, amen. 
PX Z traktátu třetího de portis inferi jen kus l. 243-53', vložený později. Poznámka na 
l. 242' odkazuje pro něho na liber rubeus, in quo continentur sermones Silvani 
(Hieronymi de Praga) de sanctis. Ibidem eciam alium tractatulum contra 4 articulos 
Bohemorum, in concilio Basiliensi propositos per eosdem. O traktátu Pálčově i 
Silvanovi Jar. Bidlo v ČČM 1895, 450 a 244 a d, o prvém i Jar. Fikrle v ČČH 1903, 
430. Na desce a na hřbetě: excerpta biblie. 
SX – XIV E 12 

TX – Paleč, Stephani: Tractatus contra Wiklefistas et Hussitas. 

ff. 215a-252b 

PX – Allig. ad: Excerpta bibliae. Saec. XV. ff. 146. 

Replicatio contra predictum tractatum Wiklefistarum. fol. 254b-261b. 
 
X 3488 
SX XIV E 13 
FX perg. XIV. ll. 242, 16 x 26 cm, vazba moderní. 
TX Brevíř latinský. 
 
X 3489 
SX XIV E 14 
FX 1469. str. 504, 17 x 24 cm, vazba pův. 
TX Sborník theologický. 
VX 1. Lat.-český slovníček. Flajšhans, Klaret I, XIX. 



VX 2-7. Obsah kodexu. 
VX 15-17. Omelia s. Augustini. Výpisek o utrpení křesťanů v Palestině. 
VX 18.-23. Tractatus b. Isidori de honestate morum ac vite. Dilecte fili, dilige lacrimas 
x pro baptismo reputantur. 
VX 25-144. Výpisky ze sv. otců, sestavené podle hesel. Augustinus dicit de V. Maria 
x cantus luxuriancium clericorum etc. 
VX 145-165. Exortacio b. Jeronimi de norma vivendi. Hortor vos x viviscor cum patre 
... in sec. sec. amen. 
VX 165-7. S. Bernardi de norma vivendi. Si plene vis assequi x honor in secula, 
amen. 
VX 168. Questiones de corpore Christi. Quomodo sacerdos, exercens mortalia 
peccata, potest conficere x jakoz ssam naylepe umiess proti kaczierzom. 
VX 169-218. Několik lat.-českých kázání, většinou dušičkových. 
fol 210 Fragment postily Cum ieiunatis, srv. Kapitol. F LXXXII [Podlaha, č. 942], F 
LXXXV [Podlaha, č. 944]. Fl. 
VX 218-234. De tribus, que faciunt hominem sanctum (i o mnohém podobném). 
Notandum, quod qui vult florere, debet esse sanctus x nedokončeno. 
VX 235-276. Medela anime vulnerate et gravate. In principio narracionis mee ... In 
primis ergo cuilibet prelato tria sunt consideranda x defendat nos a ronphea bis 
acuta. 
VX 277-335. Liber sagitarius de tempore super ewangelia per circulum anni. Hora est 
iam nos ... In hiis verbis docet et monet nos x (de animabus) animam fratris liberavit. 
Rogemus Christum etc. 
VX 337-465. Gesta Romanorum. Dorotheus imperator x (cap. 107) vitam eternam 
possidebimus, amen. 
VX 466-70. De morte, que impetrata est a deo ... ut odtenderet se in persona cuidam 
magistro x plenus omni sanctitate. 
VX 471-480. Tři lat.-česká kázání sváteční na texty: Euntes in mundum, Qui 
descendit, Christus est a Omnes sunt administratorii spiritus. Explicit ... liber finitus 
per Augustinum, rectorem tunc temporis in Dampnow, a. d. 1469. 
f. 480 čes. verš: bona lex nafy, melior py, optima py! py! Správné jeho znění z r. 1397 
v rkp. petrohradském Lat. I F 44: est bona lex malí, melior pí, optima vypí. Srv. 
Flajšhans, Knihy české, str. 44. 
VX 481-501. Lat.-český slovník biblický. Abiit gyde x zona obrw, motowuz, pass. Uv. 
Flajšhans I, XVII. 
VX 501-2 vokabulář, jména smrtelných hříchů (srv. Flajšh., Klaret I, XIX z j. rukopisů) 
a jména pěti planet z Vokabuláře gramatic. Fl. 
VX 502-4. Překlady theologických výrazů v kodexu, de obediencia eiusque laudibus, 
poznámky theologické a zápisek o obležení Plzně r. 1433 a 9. května 1434: quanta 
mirabilia deus omnipotens fecit nobiscum infra illud tempus. 
PX Vevázáno ve dva perg. listy s gramatickým spisem z XIV. stol. Na přídeští 
rožmberské ex libris z r. 1609, na str. 1: canonicorum regularium Trebonae 1515. 
Koupeno 15. X. 1900. 
 
X 3490 
SX XIV E 15 
FX XV. ll. 332-9. 17 x 25 cm, vazba mod. 
TX TRactatus de indulgenciis. 
VX Peccatum de scriptura s. multipliciter accipitur x ad vitam eternam efficaciter 
perveniamus ... 



PX Na l. 339 horlí proti Viklefistům. 
 
X 3491 
SX XIV E 16 
FX perg. XIV. ll. 28, 16 x 24 cm, s iniciálami, vazba novější. 
TX Mariánské oficium latinské. 
PX Konec i zač. utržen, jen kalendář napřed celý. 
PX Frakoflámského původu 
Brodský, s. 211 
SX – XIV E 16 

TX – Officium beatae Mria virginis. (přips:) sec. usum Baiocensem.  

XIV. st., ff. 27, perg. 

PX – Francouz. Začátek od „Laudes“ chybí. Titul chybí, začíná kalendářem: Januarius habet 

dies XXXI, luna XX.  -  pak několik listů vytrženo  -  konec též chybí. 

 
X 3492 
SX XIV E 17 
FX poč. XIX. str. 128, 15 x 24 cm, vazba pap. 
TX Agenda katolická. 
PX Ritus administrandi sacram communionem infirmis nec non extremam unctionem. 
Sacerdos ingrediens domum infirmi dicat x (index knihy) Ritus benedicendi mulierem 
post primas nuptias. 120. Finis. 
PX Modlitby české. Na l. posl. jméno majitele: Giřj Krtjl, wes Widjer, panstwj 
Maressow, 3 mjle stranau Kolina, podruh. 
PX Dar administrátora J. Náhlovského 20. VI. 1906. 
Lat. a česky 
 
X 3493 
SX XIV E 18 
FX perg. XIV. ll. 87, 16 x 25 cm, v pouzdře. 
TX Liber viaticus iuxta ordinem nove rubrice ecclesie Olomucensis. 
PX Konec chybí. Z odkazu Dobrovského. 
SX – XIV E 18 

TX – Liber viaticus juxta ordinem nove rubrice Ecclesie Olomucensis 

pergamen. 
SX – XIV E 18 

TX – Olomucensis Eccl. Liber viaticus juxta ordinem nove rubrice. 

perg. 

 
X 3494 
SX XIV E 19 
FX 1812. ll. 20, 16 x 27 cm, vazba mod. 
TX P. Brožowsky. Praelectiones theologiae dogmaticae cap. XII-XXII. 
 
X 3495 
SX XIV E 20 
FX ok. 1810. ll. 20, 16 x 27 cm, vazba mod. 
TX P. B(rožowsky). Institutio interpretis (biblické starožitnosti). 
 
SX XIV E 21 
FX 1787 



TX Köhler, Coelestin: Brüderlicher Denck-Pfennig 
PX Koupě od Jos. Fürsta z Prahy - Motola, 17. V. 1949 
XIV E 21 

Köhler, Cölestin : Brüderlicher Denck-Pfennig. Bestehet In zehen Geschichten, die mit 

Catholischen Sütten und Glaubens Lehren gemenget und zusamen gesetzet hat Ein Ordens 

Geistlicher seinen Gelübten Weltlichen Bruder zum Andencken. In Jahr 1787. 

  1.Vorbericht 

  2.Brüderlicher Denck Pfenig 

ll.45; 1787; na obalovém listě průpovídka Das Büchlein ist mir lieb, der miers nimmt, der ist 

ein Dieb. Es mag sein Herr oder Knecht, der Galgen ist schon gerecht. Obsahuje úvahy o 

hříchu, pokání, zpovědi, modlitbě, protkané legendami a vypravováními v duchu 

františkánské zbožnosti, které pak byly podnětem ke vzniku poutních a kramářských tisků 

pozdější doby. 

 

Brüderlicher Denck-Pfennig. Bestehet In zehen Geschichten, die mit Catholischen Sütten und 

Glaubens Lehren gemenget und zusamen gesetzet hat Ein Ordens Geistlicher seinen Gelübten 

Weltlichen Bruder zum Andencken. In Jahr 1787. 

I. Vorbericht: 3a Da mich Meine Vorgesetzte Geistliche Obrigkeit x 3b Treuhertzig 

Wöhlmeinender Bruder Pr. Coelestinus Köhler, Franciscanus mppria. 

II. Brüderlicher Denck Pfenig: 4a Höchst zu bewundern, und in tiffster Verdemüthigung x 44a 

gehorsam seyn will bis zum Ende. 

Rkp.; pap.; ll.45; 1787; 18,5 x 22,7 cm; kurs.; t. Na titulním listě přípis jinou rukou Erhalten 

von Mein. Geistlichen Herrn Bruder Vater Cölestin Köhler Franciscaner, gebürtig aus Glatz-

Anton Köhler. Na obalovém listě průpovídka Das Büchlein ist mir lieb, der miers nimmt, der 

ist ein Dieb. Es mag sein Herr oder Knecht, der Galgen ist schon gerecht. Obsahuje úvahy o 

hříchu, pokání, zpovědi, modlitbě, protkané legendami a vypravováními v duchu 

františkánské zbožnosti, které pak byly podnětem ke vzniku poutních a kramářských tisků 

pozdější doby. Autor byl snad členem františkánského kláštera v městě Kladsku, 

pocházejícího z pol. XIII stol. a r. 1810 pruskou vládou zrušeného. 

Koupeno od řed. Josefa Fürsta z Prahy – Motola 17. května 1949. 

579K/49 

 
SX XIV E 22 
FX 1508/10 
TX Liber Massariae Tabulae per me Patrem Jacobum Johannis puni de Rudo Sacristam 

Bellunensem De Ano Domini 1509 facte: Sed exacte ad festum Sancti Martini d. 1508. 

1a M. Q. Sii. Nota quod Blada istius Massariae x 173b dando aliam institucionem Incolarum 

sufficientem. 

Rkp.; perg., pap.; ll. 173; 1509-10; 8 x 22 cm; kurs.; perg. Záznamy o bohoslužbách, 

zaplacených poplatcích, dobrodincích chrámu a jejich úmrtních dnech. Souvislé záznamy až 

po f. 146b, f. 154-158 prázdní, pak opět prázdné f. 171-172. Další záznamy na desce. Vazba 

prkénková, pergamenem potažená, mosazné kování. Na přídeští zbytky ex libris Bibliotheca 

Bellunansis Buzzati a sign. N. 64 IV 10. 
PX Koupě od firmy Orbis v Praze, 22. V. 1950 
8889/50 

 

XIV E 22 

 

Hospodářské záznamy kostela v Bellunu 



1508 (1509?)-1510 + XVI in., Itálie, Belluno, pap. + perg., 173 (recte 184) ff. 22 x 8 cm, 

vazba soudobá 

 

Folia 1 a 173 pergamenová, zbytek papír. Filigrány: Kotva (se závěsem tvořeným 

jednoduchým kroužkem) v kruhu, nad nímž je sedmicípá hvězda, u Piccarda tento typ 

nezachycen, v poslední složce dva fragmenty vah, vzhledově odpovídající typům Piccard: 

Waage V/512-546, avšak odlišné rozměry. Skladba: VII+1-1 (f. 14) + 4. V (f. 54) + VI-1 (f. 

64 bis) + 9. V (f. 144) + VII (f. 158) + VII+1 (f. 173). F. 1 je pergamenový obal první, f. 173 

posledních dvou složek, jeden papírový list schází za f. 14 a 54 (text není poškozen). Foliace 

moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 64 bis (resp. mezi f. 60 a 65 pět listů), 109 undecies (resp. 

za f. 109 je znovu uvedeno číslo listu 100 a foliace je tak o deset listů posunuta). Na f. 3v-

158v soudobá foliace 1-166 (příslušným číslem označena vždy apertura), používaná ve 

vzájemných odkazech mezi jednotlivými částmi rukopisu. Část na f. 159r-170r má soudobou 

foliaci 1-12, opět použitou k odkazům, křížové odkazy na předchozí část jsou uvedeny in 

margine. V části do f. 146 obvykle živá záhlaví udávající měsíc roku. Psáno bez zrcadla, 

v případě popsání celé stránky cca 43-45 řádek, avšak až na výjimky jsou části stran prázdné. 

Prázdná folia (s výjimkou zkoušek pera): 1v-2v, 153v-158v, 170v-173r. 

Písmo: ff. 1r-zadní přídeští: Jacobus Johannis parvui de Rudo, humanistica počátku 16. 

století. K řadě záznamů v části na f. 3v-64 bis v doplňovány údaje s určitým časovým 

odstupem (nejmladší v nich zaznamenané datum je 1527), snad jde u nich ale také o stejnou 

ruku. Na f. 147r-153r vlastnoruční záznamy dalších kněží katedrálního kostela v Bellunu. 

Výzdoba: rubrikace (resp. některé části, údaje o zemřelých osobách a odkazy psány červeným 

inkoustem). Původní polokožená vazba ve světle hnědé teletině. Kůže přesahuje přes polovinu 

šířky desky, zbytek dřeva nepotažen. Na potahu obou desek stejný symbol, na potahu přední 

letopočty 1508-10 a konec záznamu „...gendum“, na potahu zadní letopočet 1509 a zápis „ad 

solvendum“, vše rukou počátku 16. století. 1 háčková ozdobná trojúhelníková tepaná spona, 

řemínek se sponou chybí. Zavírání knihy je zpředu dozadu. Torza železných hřebíků pro 

uchycení řemínku dochována na přední desce. Desky shora lehce hraněné. Na zadní desce 

vprostřed vypálena do dřeva značka „kotvy“. Hřbet rovný, přelepen novou kůží, vazy 

vyzdobeny slepotiskovými linkami napříč vazů. Ořízka nebarvená, na dolní a horní ořízce 

rukopisné písmeno A. Šití na 3 dvojité kožené vazy. Stav dochování: kůže potrhaná. Za f. 130 

vložen papírový útržek o rozměrech 4,5 x 0,5 cm s jedním řádkem latinského textu psaného 

rukou počátku 16. století. 

Na předním přídeští štítek se signaturami N.64 E.IV.10 a částečně stržené exlibris se stavbou 

v zahradě, bustou označenou jménem A. Buzzati a deskou s textem „Antiquam exqvirite 

matrem“, z poškozeného jména majitele dochováno „Bibliotheca Bellune... Buzzati“. Na 

zbytku exlibris tužkou mladší údaj 42/3 (?) 7124 a cena 1800,- (číslo 7124 a cena se opakují i 

přímo na přídeští). 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a rukou psanou současnou signaturou. Na předním 

přídeští exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a současnou signaturou. 

Část současné signatury (XIV E) na f. 1v. Na f. 173 přírůstkové číslo KNM 8889/50. Podle 

lokálního katalogu KNM byl rukopis koupen od firmy Orbis v Praze 22. 5. 1950. 

 

Literatura. Rukopisné fondy, č. 65, s. 125. 

 

1r-zadní přídeští: Liber massariae ecclesiae Bellunensis (Belluno) 

Liber massariae. Tabulae per me presbyterum Jacobum Johannis parvui de Rudo sacristam 

Bellunensem de anno domini 1509 factae, sed exactae ad festum sancti Martini de 1508. 

M.Q.SII. Nota quod blada istius massariae fuerunt posita ad precium hoc modo ... (3r) Iste 

liber perutilis omnium introituum officii tabulae ecclesiae maioris Bellunensis mei presbyteri 



Jacobi quondam Menardini Joannis parvui de Rudo sacristae ecclesiae suprascriptae. Et in hoc 

continentur omnes ille personae, pro quarum animabus debet fieri commemoracio secundum 

tabulam anniversariorum, quae habetur in sacristia. Denotantur eciam subsequenter omnes 

coloni respondentes redditus exigendos per massarium ad festum sancti Martini, distribuendos 

vero inter clericos interessentes officiis defunctorum subnotatorum anno sequenti. ... De 

mense Ianuarii debent fieri officia infrascriptorum et primo. (3v) A. Obitus domini Ioannis 

Andreae de Mareso et domine Antoniae eius matris et suorum defunctorum ... (64v) 

Officia scollae sacratissimi Corporis Christi. ... (64 bis v) Hic incipit distributio officiorum 

tabulae anni 1509 etc. De mense Ianuarii et primo etc. Anniversaria, quae fiunt in ecclesia 

maiori et exiguntur ac exacta fuerunt hoc anno videlicet 1508 per me presbyterum Jacobum 

Johannis parvui de Rudo sacristam Bellunensem, exactorem deputatum per capitulum 

Bellunense cum suo collegio pro predicto anno. Et ad faciendum fieri diebus debitis ipsa 

anniversaria pro anno venturo et ad satisfaciendum omnibus integraliter ad divinum officium 

interessentibus ut teneor etc. ... (65r) Ianuarius. Officium domini Ioannis Andreae de 

Mareso et domine Antoniae eius matris et suorum defunctorum et cum libris decem. ... 

(147r) Die primo Ianuarii 1510. Recepi a domino p. Jacobo quondam Johannis parvi sacrista 

massario tabule pro distribucione officiorum ... (159r) Liber exaccionum tabule ecclesie 

cathedralis Bellunensis anni 1508 mei presbyteri Jacobi Johannis parvui de Rudo 

sacristae et massarii ecclesiae suprascriptae etc. Mathio de Sasna da Cavarcano polli 2 

... (zadní přídeští) Testamentum s. Hieronymi de Milliario ... x ... et in libro 9. 

Na f. 1r kromě úvodu také ceny, tabulky s převody peněžních jednotek a jejich značky a 

poznámka „Ego massarius pro labore meo de omni libra retinere debeo mihi solidos duos ut 

apparet manu domini Dominici de Sacillo notis capituli die 22. Julii 1508.“ Na f. 3r kromě 

uvedení obsahu rukopisu i zásady pro rozdělování peněz a povinnosti massaria. Na f. 3v-64 

bis r zápisy k jednotlivým dnům roku (řazené chronologicky, uváděny jsou vždy začátky 

jednotlivých měsíců a průběžně nedělní písmena) s uvedením anniversarií připadajících na 

daný den (někdy s uvedením roku úmrtí dané osoby), jejich hmotným zajištěním a 

poznámkami o právním zajištění příjmu odkazem na jiné dokumenty. Od f. 65r záznamy o 

konkrétních officiích, vždy se seznamem osob, kterým byly rozděleny uvedené peněžní částky. 

Jako další údaje je obvykle zaznamenáno, kdy bylo anniversarium  provedeno, množství 

peněz, které byly pro dané oficium vydány a jsou pro něj k dispozici (příp. poznámka, že 

rozdělení peněz bylo provedeno), rok, od něhož se dané oficium slouží a jméno hebdomadaria 

a výjimečně i další poznámky. Tato část končí na f. 146v, dále jsou na f. 147r-153r 

zaznamenána potvrzení, že kněžím byly vyplaceny jim náležející částky.  Na f. 159r-170r 

záznamy o příslušných příjmech katedrálního kostela v Bellunu (v této a předchozí části 

užívána kromě latiny i italština). Na f. 173v a zadním přídeští několik doplňků náležejících 

patrně k části na f. 3v-64 bis r. 

 

 
SX XIV E 23 
FX 1463 
TX Latinsko-česká Postila husitského kazatele 
PX Koupí od Dr. Otty F. Reimana, Praha II, Václavská ulice 14, 11. VIII. 1952 
1a Epistola sabato ante festum Pasce. Tema X 462b Et sic est finis Anno domini 

MCCCLXIII, feria IIII ante festum beate Marie virginis nativitatis etc. 

Rkp.; pap.; ll. 464 + 1 perg.; 1463; 16x22 cm; frakt.; pův. kž. Text Postily je rubrikován. 

Vlastní kázání začíná opd titulem Sermone istius Epistole admonet Sanctus Paulus… Postila 

obsahuje kázání na nedělní epištoly a evangelia od Bílé soboty až do 25. neděle po sv. Trojici. 

Husitský původ je zřejmý z kázání na svátek Božího Těla na f. 218 b kde kazatel dokazuje, že 

je nutno přijmouti nejen tělo, ale i krev Kristovu, aby bylo přijímání platné. Praví výsloně Qui 



tantum sumit corpus Christi in specie panis, licet sumit corpus Christi et sanquinem eius, non 

tamen bibil sanguinem domini, sed si vult comedere et bibere, oportet qui sumat utrumque in 

specie panis et vini.  

Často vpadá z latiny do češtiny, takže Postila obsahuje přímo v textu nejen slova, ale i celé 

věty české, tak např. g. 6a, řádek 11-12 neomylnie, f. 8 a, ř. 5-6 pilno se ho, ut bezzúbeho, f. 

9, ř. 15 gloriositas radost aneb welebnost, f. 12a, ř. 7 do pekla, aby pokoiowal, wšel gest a 

zastup angelsky atd. (celá stánka česká), f. 265b, ř. 15 neb naš žiwot welmi ranien, od 

dobreho gest obnazen a další. Kazatel si pochvaluje nápravu církve, kterou provedlo husitství 

svým požadavkem, aby slovo Boží bylo svobodně hlásáno. Srov. f. 265b Nunc autem in 

medio ecclesie non est fames, sed copia verbi dei et mascime in bohemia. 

V souhlase s tím, že jde o husitskou postilu, nejsou zde sváteční kázání pouze na svátek sv. 

Jana Křtitele na f. 237a a Navštívení P. Marie na f. 248a. Na některou neděli jsou i dvojí 

kázání. Na přídeští vzadu vevázán pergamenový list s hebrejským textem.  

Rukopis pochází z doby vlády krále Jiřího z Poděbrad. Doba vzniku je výslovně udána 

v explicitu rukopisu na 29. června 1463. 

Vazba prkénková, koží potažená s pěti mosaznými puklicemi, z nichž zachovány na přední 

desce 4 a na zadní 3, dále se dvěma mosaznými závěry s řemínky. Rukopis byl součástí 

ditrichštejnské knihovny v Mikulově. Na hřbetě je dosud tamní signatura I 89 a zbytek starší 

signatury 136. Dalším známým majitelem rukopisu byl sběratel Dr. Ot. Kruliš-Randa v Praze. 

Koupen od Dr. Otty F. Reimana v Praze II, Václavská ul. 14, dne 11. srpna 1952. 

K383/52 

 

XIV E 23 
 

Kázání de tempore 

1463, Čechy, pap., 464 (recte 465) + I ff. 21,5 x 15 cm, vazba soudobá. 

 

Filigrán: Piccard, patrně Kreuz II/534 (1463) event. II/548 (1463), avšak blízké jsou i další 

varianty datované do 60. let 15. století. Skladba: 8. VI (f. 96) + (VI-1, f. 107) + 2. VI (f. 131) 

+ (VI-1, f. 142) + 5. VI (f. 202) + (VI-1, f. 213) + VI (f. 225) + (III-1, f. 229 bis) + 19. VI (f. 

457) + (VI-5, f. 464). Jeden list schází za f. 107, 138, 203 (text není porušen), 229 (prázdné 

folio), pět (prázdných) schází patrně za f. 463. Reklamanty na koncích složek, někdy 

poškozené oříznutím. Na konci první složky vpravo dole kustod Ius. Od f. 277v dále kustody – 

začínající číslovkou 4us – na koncích složek vpravo dole, zpočátku arabskými, posléze 

římskými číslicemi. Minimální oříznutý zbytek poslední (patrně XVIIIus) je na f. 445v, zda 

byla na f. 457v, se dnes již nedá určit. Foliace moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 229 bis 

(prázdný list). Psáno v zrcadle 17-18 x 10,5-11,5 cm, 24-36 řádek na stránce. Prázdná folia: 

229v-229 bis v, 463-464. Některé listy poněkud poškozeny působením vlhkosti (zejm. f. 442-

445), rukopis místy zašpiněn (zejm. f. 314, 348-349, 398, 458, v menší míře také krajní listy 

dalších, zvláště následujících složek), z f. 222, 291, 292, 314 část okrajů utržena, z f. 229 část 

odstřižena.  

Písmo: Ruka A: ff. 1-462, gothica cursiva 2. poloviny 15. století. Podle postupných proměn 

písma i řady kustodů patrně písař začal částí od dnešního f. 230r a úvodní část napsal až na 

závěr, přičemž při poněkud pozdější vazbě (podle zašpinění okrajových listů složek) byla 

zařazena na náležité místo. Nečetné marginální poznámky 2. poloviny 15. století (zejm. na f. 

362-364). Rubrikace. Původní celokožená vazba v bílé jirše, bez výzdoby. Po 5 puklách ve 

tvaru kardinálského klobouku, vpředu dochovány 4, vzadu 3. Spony obdélníkové, háčkové, 

tepané, řemínky dochovány bez spon. Na zadní desce zbytky slepotiskové linkové výzdoby. 

Dřevěné desky nehraněné. Hřbet rovný. Ořízka nebarvená, osekávaná. Šití na 3 kožené 

dvojité řemínky + 2 kapitálkové, obšité kůží. Obě přídeští vylepena ručním papírem. Stav 



dochování: povrch kůže výrazně odřený, kůže potrhaná, ztráty. Přední dřevěná deska prasklá. 

Za f. 158 vložen útržek papírového listu rukopisu 15. století o rozměrech 6,5 x 1,5 cm 

s fragmentem notace na čtyřech nebo pěti linkách. Zadní předsádku tvoří pergamenový list 

s hebrejským textem v rozsahu 18 řádek. psaným aškenázským kvadrátním písmem 13. století. 

Obsahem je machzor na Šavuot podle aškenázského ritu, maariv (večerní modlitba) s pijutem 

„Et kolcha šama‘ti“ od Efrajima ben Jicchaka z Regensburgu (12. století, Německo) (srov. 

Israel Davidson, Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry, vol. I, New York 1924, č. 8599, s. 

389; edice: Avraham Meir Habermann, Pijutej rabenu Efrajim b"r Jicchak me-Regenšpurk, 

in: Studies of the Research Institute for Hebrew Poetry in Jerusalem, vol. IV, Berlin-

Jerusalem 1938, s. 119-196, zde s. 138-139). 

Na hřbetě štítek se signaturou dietrichsteinské knihovny v Mikulově 89 s doplněným číslem I 

a fragment štítku s další signaturou, patrně trojcifernou, z níž je čitelná jen poslední číslice 6. 

Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 F 6. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a rukou dopsanou současnou signaturou, také na 

předním přídeští exlibris Knihovny Národního musea se stejným razítkem a současnou 

signaturou, její část (XIV E) je zapsána na f. 1r. Na f. 464v přírůstkové číslo KNM K 

383/1952. Do KNM získáno koupí od dr. Otty F. Reimana, Praha II, 11. 8. 1952. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 66, s. 125. 

 

1r-462v: Sermones de tempore, pars aestivalis 

Kromě kázání k pohyblivým svátkům obsahuje také kázání na dny Narození Jana Křtitele a 

Navštívení P. Marie. K některým svátkům je uvedeno více kázání, popř. je k jednomu kázání 

připojeno více možných úvodů. V textu četné české překlady latinských slov či spojení, 

samostatné české texty (v rozsahu maximálně několika řádek) se objevují méně. 

1r-8r 

Epistola sabbato ante festum pasce tema. Sermone istius epistole admonet sanctus Paulus 

apostolus Collocenses et omnes christianos, qui iam per penitenciam resurrexerunt a peccatis 

cum Christo ut sapiant ea, que sursum sunt ... Si consurrexistis cum Christo que sursum sunt 

querite non que super terram (Col III,1-2). Si consurrexistis cum Christo scilicet in anima per 

penitenciam, fidem, spem et caritatem qui fuistis prius mortui per peccata ... x ... et abiciunt se 

in hoc mundo, erunt plus quam sol pulcriores in regno celorum, quod nobis prestare dignetur 

dominus Ihesus, amen. 

8r-13r 

Evangelium Mt. ultimo. In illo tempore vespere autem sabbati, que lucescit in prima sabbati 

venit Maria Magdalena et altera Maria ... ibi eum videbitis, sicut predixit vobis (Mt XXVIII,1-

7). Evangelium, quod audistis, est probacio Christi resurreccionis veri dei et veri hominis et 

est triplex: prima ab angelo de celo, 2a a racionali creatura, quia a militibus, qui acceptis 

pecuniis Christum resurrexisse fatebantur, tercia ab irracionali creatura ... x ... et quia Iudei 

computant diem a vespera ad vesperam ideo usque ad medium noctis horis sex iacuit ad 

dominicum diem et sic dicit scriptura Tercia die resurrexit a mortuis secundum scripturas. 

13r-23v 

In die pasche tema. Audistis feria VIa quam magnam confusionem Christo fecerunt inimici sui 

tota nocte illa male ipsum tractantes ... (13v) In illo tempore Maria Magdalena et Maria Iacobi 

et Salomee emerunt aromata ut venientes ungerent Ihesum ... ibi eum videbitis, sicut dixit 

vobis (Mr XVI,1-7). Adhuc thema aliud. (14r) Hodie memoramur diem resurreccionis domini 

nostri Ihesu Christi, qui est dies leticie ut perpenditis ex cantu gaudii, qui cantus invitat nos ad 

leticiam, eciam tempus invitat nos ad gaudium ... x ... unde nullus dignus est sacerdocio, qui 

caret hiis tribus ungentis, viderat go quilibet, an habet ista tria ungenta cum hiis tribus sanctis 

mulieribus. 



23v-28v 

In die sancto pasce epistola prima Corinthorum Vto. Expurgate vetus fermentum (1 Cor V,7). 

Apostolus in hodierna epistola invitat nos omnes christianos ut epulemur in spiritualibus 

epulis omnes epulemur in azymis, ecclesia vero ortatur nos dicens: hec est dies, quam fecit 

dominus ... (24r) Fratres, expurgate vetus fermentum, ut sitis nova consparsio sicud estis 

azymi (1 Cor V,7). In hac epistola apostolus tria facit: primo docet omnes christianos vas 

mentis disponere, id est animam mundare a peccato mortali ... x ... tunc ira movetur et optat 

sibi malum rependere pro malo et hoc est fermentum, quod iubet expurgare. 

28v-33r 

Item aliud thema in die sancto pasce. Hec est dies domini nostri Ihesu Christi glorificati non 

diu turpiter crucifixi nam quia erat turpiter confusus iam nimis est gloriosus. Est go dies hec 

victorie, dies leticie et gaudii, in hac die iam Ihesus est dives qui pridie fuit nudus et pauper ... 

(29r) Surrexit dominus vere et apparuit Symoni (Lc XXIV,34). Tria tanguntur in hiis verbis: 

primo resurgentis dignitas cum dicitur Surrexit dominus, secundo resurgentis veritas ibi Vere, 

tercio resurgentis benignitas ibi Et apparuit ... x ... et in hiis omnibus ostenditur pietatis 

habundancia cum eum neganti tot impendit beneficia ex quo go studeamus vere penitere. 

33r-38r 

Iterum in die pasce. Hec est dies, quam fecit dominus exultemur et letemur in ea (Ps 

CXVII,24). Aliud propheta spiritu sancto existens plenus de hodierno die, que est omnium 

dierum sollempnior, predixit dicens hec est dies quam etc., hodie deus fecit opera potencie, 

sapiencie et bonitatis sue ... x ... ne veniant vobis mala eterne dampnacionis in extrema hora 

mortis vestre, observet nos deus et det nobis hic graciam et post mortem etc. 

V závěru dvě části oddělené samostatnými rubrikami, na f. 36r-37v „Item pulcra exortacio de 

4or dotibus electorum“ (s marginální mladší poznámkou „Patet hic quare alleluja canitur in 

hac solemnitate“), na f. 37v-38r „Tempore pascali de quescionibus beati Ambrosii“. 

38v-47v 

Feria 2a post festum pasce thema. Duo ex discipulis Ihesu (Lc XXIV,13). Ex evangelio 

habemus, quomodo duo discipuli inter se contulerunt de Ihesu Nazareno, quomodo fuit ubi 

propheta potens in opere et sermone et quomodo summi pontifices tradiderunt eum in mortem 

... In illo tempore duo ex discipulis Ihesu ibant ipsa die in castellum ... nomine Emaus (Lc 

XXIV,13). Evangelium istud est de resurreccione, de qua discipuli dubitabant unde dixit eis 

Osculti et tardi corde ad credendum in omnibus, que locuti sunt prophete, nonne oportuit 

Christum pati et sic ire in gloriam suam. Ecce quod Christus probavit eis ... x ... oportet enim 

temptari quemlibet fidelem et examinari in paciencia, si in principio perseverabit extunc in 

medio et tunc circa incumbenciam mortis dominus suam potenciam ostendet. 

47v-53v 

Epistola eodem die Actuum Xo. In diebus illis stans Petrus in medio plebis viri fratres vos 

scitis, quod factum est verbum domini per universam Iudeam (Act X,37). In hac epistola vult 

sancta mater ecclesia, ne filii eius a memoria sancte passionis et resurreccionis exciderent 

odstúpili hanc epistolam legi constituit ... x ... ex illo habes, quod nullus credit in deum nisi 

qui est bonus et sanctus et talis habebit omnium peccatorum remissionem. 

53v-59v 

Feria tercia post pasca Actuum tredecimo. In diebus illis surgens Paulus (Act XIII,16). 

Apostolus iste non fuit unus de XII discipulis nec vocatus fuit a Christo viante, sed iam post 

Christi ascensionem et apostolorum repulsionem de Iherusalem tunc primo vocatus est ad 

apostolatum ... (54r) In diebus illis surgens Paulus et manu silencium indicens ait a rukú 

pokynul jest, aby mlčeli (Act XIII,16). In diebus illis, scilicet cum apostoli Christi post 

ascensionem domini ieiunarent et orarent, dixit spiritus sanctus Separate mihi Saulum et 

Barnabam in opus predicacionis (Act XIII,2) ... x ... ut ad regnum celorum finaliter 

perveniamus, quod nobis prestet pater etc. 



59v-69r 

Eodem die evangelium Luce ultimo. In illo tempore stetit Ihesus in medio discipulorum 

suorum (Lc XXIV,36). In presenti evangelio salvator noster victor mortis existens probat 

suam resurreccionem discipulis suis non credentibus primo per hoc, quia se ipsum in medio 

eorum constituit ... x ... necessarium est ut sit tibi remissio omnium peccatorum et e converso 

et collacio gracie regni celorum, quod nobis prestare dignetur etc. 

69r-73r 

Feria quarta epistola Actuum tercio capitulo. In diebus illis apperiens Petrus os suum dixit 

Viri Israelite etc. (Act III,12) (69v) Hodie incipit ecclesia missam sic dicens: Venite benedicti 

patris mei possidete paratum vobis regnum a constitucione mundi Mt. 25 (Mt XXV,34). 

Causa quare sic canit ecclesia ... (70r) In diebus illis apperiens ... qui timetis deum audite (Act 

III,12). Primo ex hac epistola habemus quomodo hii sancti sacerdotes Petrus et Iohannes post 

missionem spiritus sancti ... x ... v které krvi posviecen jest a duchu milostivému křivdu by 

učinil. 

73r-77v 

Iohannis ultimo. In illo tempore manifestat se Ihesus discipulis suis ad mare Tyberiadis (J 

XXI,1). Ex evangelio presenti habetur, quomodo iterum manifestat se Ihesus discipulis suis 

probans ipsis suam resurreccionem et ut omnes christiani crederent, hoc prius probavit eis in 

hesterno evangelio ... x ... et sic de aliis apostolis et ideo hii secum comensales in celo 

fruuntur deliciis in gloria. 

77v-82r 

Feria 5ta epistola Actuum 3o. In diebus illis angelus domini locutus est ad Philippum dicens ... 

in Gazam hec est deserta (Act VIII,26). In epistola hac habetur cum alius homo fuit datus 

populo ad docendum eum, ille eum induxit talem in viam salutis ... x ... quod multi illorum 

clamabant ad deum et salvi facti sunt, similiter Sodomite aliqui penitenciam egerunt cum 

sulphur pluebat super eos cum igne. 

82r-86v 

Evangelium Iohannis XXo. In illo tempore Maria stabat ad monumentum plorans (J XX,11). 

In hoc evangelio secundum doctores sanctos Augustinum, Crisostomum et Origenem notatur 

primo Christi resurreccionis probacio, 2o Christi resurgentis Marie Magdalene apparicio ... x 

... quem diligit anima mea scilicet Christum, id est in scripturis eorum et ibi cito anima 

inveniet Christum. 

86v-90r 

Feria VIa post pasca epistola Ia Petri IIIo. Carissimi, Christus semel pro peccatis nostris passus 

est, iustus pro iniustis, ut nos offerret deo mortificatos quidem carne, vivificato autem spiritu 

(1 Pt III,18). In ista epistola sanctus Petrus apostolus ad memoriam nobis rediit Christi 

passionem ut nullomodo obliviscamur passionem eius ... x ... certe illius, qui sedit in dextera 

dei patris omnipotentis, ut per eum iustificati ad regnum celorum finaliter perveniamus, amen. 

90r-92v 

Sequitur evangelium Mt. XXVIIIo. In illo tempore undecim discipuli abierunt in Galileam in 

montem ubi constituerat illis Ihesus (Mt XXVIII,16). Primo habemus in evangelio, quod qui 

vellent magno desiderio Christum in sua gloria cognoscere, oportet eos transire in Galileam 

transmigrando vitam suam ... x ... cum malis est aspiciens eorum facta mala, iram suam in eis 

ostendens, sed cum electis dans eis adiutorium ut perseverent in adversis in finem mortis. 

92v-97r 

Sabbato die epistola Ia Petri secundo capitulo. Carissimi, deponentes omnem maliciam et 

omnem dolum et simulaciones et invidias et omnes detracciones (1 Pt II,1). Magnus papa post 

Christum sanctus Petrus scripsit hanc epistolam christianis de novo conversis ad deum et 

maxime omnibus vere penitentibus ... x ... scilicet propter meritum et sangvinem domini nostri 



Ihesu Christi, qui non secuti misericordiam nunc autem misericordiam consecuti per Ihesum 

Christum dominum nostrum. 

97r-100r 

Evangelium Iohannis 20 capitulo. In illo tempore una sabbati Maria Magdalena venit mane ... 

lapidem sublatum a monumento etc. (J XX,1). Maria Magdalena, ut narrat hoc evangelium, 

cucurrit ad monumentum et sic invenit sicud angeli ei nuncciaverunt, reversa nuncciavit et 

discipulis ... x ... quam mansionem qui conservaverit cum Christo in gloria apparebit et 

manebit secum in gloria in eternum, ad quam nos perducat pater et filius et spiritus sanctus, 

amen. 

100r-109v 

In octava resurreccionis domini. Istud evangelium dividitur in duas partes. In prima parte 

agitur de hiis, que tractata sunt in die resurreccionis, in secunda parte declaratur, que facta 

sunt in octava resurreccionis, hoc est hodie. Sequitur aliud thema. Evangelii presentis aliqua 

pars facta est quasi in die resurreccionis, alia vero facta est quasi hodie, ubi dominus venit ad 

XI discipulos, inter quos fuit Thomas ... (100v) In illo tempore, cum esset sero die illa una 

sabbatorum (J XX,19). In evangelio presenti 4or tanguntur: primo discipulorum ad Christi 

adventum post resurreccionem disposicio, 2o domini benigna apparicio, 3o officii iniunccio, 4o 

spiritualis muneris collacio ... x ... in hoc libro hec autem scripta sunt ut credatis, quia Ihesus 

Christus est filius dei et ut credentes vitam habeatis in nomine ipsius etc. 

110r-119r 

Secunda dominica post resurreccionem pro themate. Qui sunt ex deo nati sunt oves Ihesu 

Christi, quibus dominus ostendit manus et pedes et latus dedit eciam spiritum sanctum 

insuflando in eos, item dedit eis potestatem habere omne bonum ... Ego sum pastor bonus, 

bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis (J X,11). In isto evangelio salvator comparat 

se bono pastori et probat se bonum pastorem per multa, nos vero comparat ovibus, dyabolum 

lupo, malum pastorem mercenario ... x ... unde dominus per Ezechielem ego pascam eos in 

montibus excelsis Israel (Ez XXXIV,14), id est in visione sancte trinitatis. 

119r-129r 

Dominica 3a post resurreccionem thema. Verba ista, que in evangelio sunt posita, Christus 

locutus est ad discipulos suos feria quinta post cenam et ibi habemus, quod ea non 

intellexerunt, ideo dixerunt nescimus quid loquitur ... In illo tempore dixit Ihesus discipulis 

suis: modicum et iam non videbitis me et iterum modicum et videbitis me Iohannis XVIo (J 

XVI,16). Ista verba locutus est Christus feria Va magna post cenam discipulis suis, et primo 

Christus predixit suis dilectis discipulis suis (suis škrtnuto) tristiciam futuram et 

persecuciones inimicorum ... x ... ibat ad patrem, quem transitum per mortem consumavit. 

129r-142r 

Dominica 4a pasca. Carissimi, omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est 

descendens a patre luminum Iacobi Io (Jac I,17). In ista epistola loquitur sanctus Iacobus 

minor de dato optimo et de dono perfecto, quod datum optimum et donum perfectum 

descendet desursum a patre luminum. Et istud datum optimum est spiritus sanctus ... Vado ad 

eum, qui me misit, Iohannis XVIo (J XVI,5). In isto evangelio primo dominus suum 

corporalem recessum discipulis pronuncciat dicens Vado ad eum, qui me misit. Vado scilicet 

per pacienciam ad patrem, cum quo sum eternaliter ... x ... est altum et super omnem 

intellectum, quod enim anuncciante spiritu sancto ad noticiam illius nullus potest attingere. 

142r-145r 

Item alius sermo dominica 4a post pasca. Omne datum optimum et omne donum perfectum 

desursum est descendens a patre luminum Iacobi primo (Jac I,17). In ista epistola loquens 

sanctus Iacobus minor de dato optimo et perfecto et istud datum optimum et donum perfectum 

est spiritus sanctus, quo dono melius non potest nobis dari ... (142v) Vado ad eum, qui me 

misit et nemo ex vobis interrogat me quo vadis Iohannis XVIo (J XVI,5). Salvator noster 



Christus Ihesus volens mentes discipulorum et omnium fidelium ad celestia erigere, qui sunt 

terrenis infixi ustrnulí ... x ... sic deberet facere omnis homo christianus, qui missus est a deo 

patre celesti in hunc mundum, ut post spiritus redeat ad dominum, qui dedit illum. 

145r-147v 

Dominica quinta post pasca. Amen, amen dico vobis, si quid pecieritis patrem in nomine meo, 

dabit vobis Iohannis XVIo (J XVI,23). Dicis que sunt vere illa aliquid, que a deo petenda sunt 

unde non est aliud a deo petendum, quam quod ipse salvator docuit nos petere Mt VIo dicens 

... x ... ad finem suum pervenire, qui est beatitudo eterna oportet quod habeat media que ipsum 

ad illum finem perducant, scilicet contricionem, confessionem et satisfaccionem. 

147v-149r 

Item diebus Rogacionum exortacio post processionem. Tempore isto homines christiani 

debent se occupare precipue oracionibus, quia isti dies vocantur rogacionum, unde nunc 

frequenter in evangeliis habemus et in epistolis de peticionibus ... x ... per quem quia per 

Ihesum Christum, a quo quia a patre certificat talem oracionem. 

149r-159v 

Dominica 5a post pasca. Amen, amen dico vobis, si quid pecieritis patrem in nomine meo 

dabit vobis Iohannis 16 (J XVI,23). In isto evangelio Christus certificat sub iuramento (?) 

discipulos suos et omnes christianos, quia exaudietur in eorum peticionibus quidquid pecierint 

patrem in nomine ipsius dicens ... x ... non petitur in nomine salvatoris quidquid petitur contra 

racionem salutis. Rogemus go et oracionibus iuste deum, ut dignetur tribuere veniam 

peccatorum etc. 

159v-167r 

In ascensione domini. Iam istis diebus ecclesia sancta sollempnisavit gloriosissimam atque 

letissimam festivitatem, domini nostri Ihesu Christi resurreccionem, que est spes nostra, hodie 

celebramus eiusdem domini nostri mirabilem ad celos ascensionem ... (160v) Recumbentibus 

undecim discipulis apparuit illis Ihesus etc. (Mr XVI,14). Consvetudo est quando vult hospes 

recedere a sua dilecta conthorali et a suis dilectis amicis, tunc committit eam suis dilectis 

amicis et servis suis dilectis domum et familiam ... x ... quia te docet maxime operum gloria 

cum sis virtus dei et sapiencia, qui es deus benedictus in secula seculorum, amen. Pána Boha 

na pomoc majíce a kázánie a jeho svatú řeč tvrdiece potomními znameními etc. 

167v-169v 

Sermo post prandium in ascensione domini. Ascendit deus in iubilacione etc. (Ps XLVI,6). 

Hodie festum celeberrimum ascensionis domini Ihesu celebramus et dum ascendit, fuit 

magnum gaudium illis, qui erant educti magna VIa feria de limbo clamantes voce flebili 

Advenisti desiderabilis ... x ... venite ad me omnes, scilicet sancti angeli et archangeli et a 

generacionibus meis adimplemini, quod nobis prestare dignetur pater et filius et spiritus 

sanctus amen. 

169v-176r 

Dominica infra octavam ascensionis domini pro themate sequitur. Ista septimana docet nos 

ecclesia, qualiter debemus aptare nos ad assumpcionem spiritus sancti et in epistola habemus, 

quomodo debemus nos preparare ad assumpcionem spiritus sancti. Et ponit beatus Petrus 

septem, que preparant nos ... (170v) In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Cum venerit 

paraclitus, quem ego mittam vobis a patre spiritum veritatis etc. (J XV,26). Audistis in 

evangelio, quomodo sanctus Iohannes facit mencionem de spiritu sancto et quia spiritus 

sanctus est tercia persona in divinis ... x ... et hec dum venerint super vos recordemini quia 

ego dixi vobis. 

176r-179r 

In vigilia pentecostes. Si diligitis me, mandata mea servate Iohannis XIIIIo (J XIV,15). Hic 

ponitur disposicio ad accipiendum spiritum sanctum, qui enim vult accipere spiritum sanctum, 

oportet ut fugiat peccata et servet mandata dei et diligat eum super omnia ... x ... tanto magis 



Christus ei se manifestat in scripturis dum eas ledit mandata domini implens et ea observans 

etc. 

179r-181r 

In vigilia pentecostes epistola Actuum XIXo. In diebus illis factum est cum Appollo esset 

Corinthii et Paulus peragratis superioribus partibus veniret Epheseum (Act XIX,1). Primo 

habetur in epistola quomodo magnam curam quondam habuerunt sancti de salute hominum et 

in corde illorum tantum caritas ut deo placeant ... x ... legem dei predicare est prophetare, que 

venient super bonos et que super malos in die iudicii. 

181v-187r 

In festo spiritus sancti pro themate. Hodiernum festum variis nominibus nuncupatur. Primo 

vocatur dedicacio, quia sicud hodie Christus dedicavit apostolos dans eis spiritum sanctum, 

hodie est annus iubileus, in quo remittebantur debita ... Si quis diligit me, sermonem meum 

servabit Iohannis XIIIIo (J XIV,23). Videmus oculis quando quis vult preciosum liquorem 

fundere in aliquidem vas, tunc illud vas debet esse mundum, erectum, solidum et vacuum ... x 

... sed ut cognoscat mundus quia ego diligo patrem et sicud mandatum dedit mihi pater, sic 

facio. 

187v-191v 

Sequitur alius sermo de sancto spiritu. Festum hodiernum est notabile inter alia festa et 

vocatur hod dedicacionis osviecenie. Quia episcopus noster Christus sicud hodie dignatus est 

spiritum sanctum mittere suis discipulis et per eundem spiritum sanctum eos ab omnibus 

peccatis mundavit ... Factus est repente de celos sonus, tamquam advenientis spiritus 

vehementis Act. 2o (Act II,2). Creator nomine creature sepius censetur preter (?) quasdam 

creature proprietates quid qualiter fiat audiamus ... x ... purificat ad videndum deum, quod 

nobis prestare dignetur benedictus in secula seculorum, amen. 

191v-198r 

Feria 2a post pentecostes sequitur pro themate. Heri habuimus in evangelio, quomodo Christus 

dat spiritum sanctum fidelibus christianis ad consolacionem cum dixit Paraclitus spiritus 

scilicet quem mittit pater in nomine meo ille vos docebit omnia (J XIV,26) ... (192v) Sic deus 

dilexit mundum (J III,16). In isto evangelio describitur caritas dei inmensa et talis ostenditur 

in dileccione, cum dicit Sic deus dilexit mundum (J III,16). Sic, id est modo dileccionis 

ineffabili ... x ... nobis pater et ipse solus se nobis dat in venerabili sacramento ut per hoc nos 

sibi uniat. 

198r-201r 

Feria tercia post pentecostes sequitur pro themate. Hodie habemus in evangelio, quomodo 

Christus pastor verus animas nostras tamquam oves vult ducere ad pascua uberrima regni 

celorum, sicud dicit Ezechiel pascentur in montibus excelsis Israel (Ez XXXIV,14) id est in 

visione sancte trinitatis ... (198v) In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: amen, amen dico 

vobis, qui non intrat per hostium in ovile ovium sed ascendit aliunde, ille est fur et latro 

Iohannis Xo (J X,1). Et est notandum, quod primo hic loquitur de (sic) Christus de ovili, 2o de 

hostio, 3o de fure et 4o de hostiario ...  x ... ego veni ut vitam habeant hic in virtutibus et bonis 

operibus et habundancius scilicet in futuro habeant. 

201r-203r 

Epistola eodem die sequitur. In diebus illis apperiens Petrus os suum dixit (Act X,34). 

Ostenditur in hac epistola, quod quicumque volunt loqui de Christo et testificari, oportet quod 

habeant spiritum sanctum in signum sanctus Petrus hanc epistolam predicavit post missionem 

spiritus sancti ... x ... quia spiritum dei non habent, sed Petrus habuit spiritum sanctum. 

203r-204v 

In festo sancte Trinitatis. Sanctus Paulus, magnus apostolus Christi loquitur in hodierna 

epistola ad Romanos XIo obscure de benedicta trinitate dicens: O altitudo sapiencie et sciencie 

dei, quam incomprehensibilia sunt iudicia eius etc. (Rm XI,33). In hiis verbis sanctus Paulus 



tangit excelentissimam sanctam trinitatem in hoc, quod ait ex ipso tangit potenciam patris ... x 

... a patre tamquam rivus, a patre et filio procedit spiritus sanctus. 

204v-211v 

Aliud thema sequitur. (205r) Hodie ecclesia solempnisat festum sancte trinitatis, in quam 

debemus firmiter credere, quia sine ipsa fide nullus nec hic, nec in futuro salvabitur et quia 

Nicodemus per hodiernum evangelium eductus est de errore Iudaice ... Erat homo ex phariseis 

Nicodemus nomine Iohannis 3o (J III,1). In hoc evangelio Nicodemus primo describitur a 

racionabilitate ot rozomnosti ibi Erat homo, scilicet bene racione utens et racionem custodiens 

... x ... mortem quam in cruce pertulit pie recolamus et pro ipso omnia pacienter, quem ipse 

permittit, sustineamus. 

211v-214r 

In festo Corporis Christi. Caro mea vere est cibus et sangvis meus vere est potus Iohannis VIo 

(J VI,56). Valde iustum est, ut ad tam dignum et venerandum sacramentum, scilicet ad ipsum 

donum (?) tocius mundi ... x ... quod retribuam domino pro omnibus, que retribuit mihi, 

secundo dicunt michi mori lucrum est, vivere autem Christus (Philipp I,21). 

214r-222r 

In die Corporis Christi thema. Hodie ecclesia sancta sollempnisat festum corporis Christi et 

eius preciosissimi sangvinis, que nobis reliquit in memoria sue passionis et in signum maxime 

dileccionis, fecit salvator nunc volens a nobis recedere et ire in celestem patriam ... (214v) 

Caro mea vere est cibus et sangvis meus vere est potus Iohannis VIo (J VI,56). Salvator noster 

fecit sicud ille homo facit, qui vere aliquem diligit volens ire in longinquam terram: in signum 

magni amoris reliquit sibi aliquis munus ... x ... manducaverunt patres vestri manna in deserto 

et mortui sunt, qui manducat hunc panem, vivet in eternum (J VI,59). 

222v-229r 

Dominica Ia post festum sancte trinitatis sequitur thema. Iam eclesia sancta festa notabilia 

commemoravit, videlicet festum nativitatis Christi, in quo die nobis deus pater in agnicionem 

sue misericordie ostendit in hoc, quia filium suum nobis misit in mundum ... (223r) In illo 

tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: homo quidam erat dives et induebatur 

purpura et bisso et epulabatur quottidie splendide (Lc XVI,19). Istud evangelium legitur bis in 

anno, semel in ieiunio, 2o in estate et hoc duplici de causa. Primo ad consolacionem 

pauperum, 2o ad terrorem divitum malorum ... x ... si Moysen et prophetas non audiunt, neque 

si quis ex mortuis resurrexerit credent. 

230r-236v 

Audivistis preterita dominica in evangelio de crudelitate unius divitis, qui micam panis 

pauperi Lazaro noluit dare, merito go guttam aque, quam peciit, non potuit ab eo habere. 

Hodie vero audiatis de liberalitate unius hominis, id est Christi ... In illo tempore dixit Ihesus 

discipulis suis parabolam hanc: Homo quidam fecit cenam magnam etc. (Lc XIV,16). Tria in 

parabola istius evangelii ostenduntur: primo liberalitas Christi, qui per hominem significatur, 

secundo hominis perversitas odpornost, 3o dampnum ex perversitate perveniens ... x ... quia 

interdum homo nisi compulsus bene fecit et sic de nolente fit volens etc. 

237r-240r 

In festo sancti Iohannis Baptiste precursoris předchodce domini nostri Ihesu Christi, quid 

vocatur nativitas. Non commemorat autem ecclesia nativitatem alicuius sancti alterius, quia 

quomodocumque sancti fuerunt tamen in peccato sunt nati ut apostoli in conversionem suam. 

Thema sequitur. Hodie ecclesia sancta sollempnisat festum Iohannis Baptiste, quo teste 

Christo non surrexit maior inter natos mulierum, ergo bene Johannes nominatur quasi gracia 

dei ... In illo tempore Elizabet impletum est tempus pariendi et peperit filium etc. (Lc I,57). 

(237v) In illo tempore scilicet quando regnavit Herodes rex malus, qui ipsum Iohannem et 

infantes sanctos interfecit. Posset aliquis querere, qua re illo tempore natus est sanctus 



Iohannes ... x ... et facit redempcionem plebis sue et errexit cornu salutis nobis in manu 

omnium, qui oderunt nos etc. (Lc I,69-71). 

240v-248r 

Dominica tercia post trinitatem. Erant appropinquantes ad Ihesum publicani et pharisei ut 

audirent illum Luce XIIIIo (Lc XV,1). In precedenti dominica habuimus de cena magna, quam 

Christus preparavit cum magnis laboribus et expensis electis suis, per quam significatur 

dulcedo gaudii celestis, ad quam vocavit multos ... (241r) Erant appropinquantes (i. l. id est 

appropinquabant) ad Ihesum publicani et peccatores ut audirent illum (Lc XV,1). In hoc 

evangelio primo notatur magna prudencia istorum publicanorum et fructuosa conversio in hoc 

quia dicitur Erant appropinquantes publicani ... x ... contra dominum Christum, huius cene 

hospitem, et de hoc iam est ante scriptum, invenies etc. 

Na f. 240v také druhý odstavec označený rubrikou „Vel istud pro themate dicatur“, také na f. 

248r odstavec označený „Thema in precedenti dominica“ (až za rubrikou uvádějící další 

kázání ke svátku Navštívení P. Marie). 

248r-256r 

Sermo in visitacione sancte Marie sequitur. (248v) In visitacione sancte Marie thema. Est 

sciendum hominum bonorum, quanto plus hic deus eos exaltat, tanto plus ipsi coram eo 

humiliantur ... (249r) In illo tempore exurgens Maria abiit in montana cum festinacione (Lc 

I,39). Primo notandum, quod dicitur Exurgens Maria abiit in montana etc., surrexit autem 

(opraveno z ait) et abiit in montana duobus modis: uno modo ut ait Ambrosius anima sua ivit 

in montana scilicet celestia ... x ... cum magno fervore caritatis Elizabeth et in hoc magnam 

humilitatem ostendit, ut patet in evangelio iam supra scripto et declarato. 

Na f. 248v-249r také další odstavec označený „Sequitur thema aliud“, i na závěr na f. 256r 

„Adhuc aliud thema super evangelio beate virginis“. 

256r-262r 

Dominica IIIIa post trinitatem. Illud quod nos docet hodiernum evangelium sic faciemus iuxta 

consilium illius, illud valebit nobis in die iudicii in extremo quando aliquis esset citatus ad 

iudicium, in quo deberet omnibus que habet abiudicari ... (256v) In illo tempore dixit Ihesus 

discipulis suis Estote misericordes sicut et pater vester ... et dabitur vobis (Lc VI,36-38). In 

hoc evangelio Christus primo hortatur nos ad misericordiam dicens Estote misericordes, 

secundo dat modum zpósob qualiter debemus esse misericordes ... x ... ypocrita eice primum 

trabem de oculo tuo et tunc prospicies, ut educas festucam de oculo fratris tui (Mt VII,5). 

262v-273v 

Dominica quinta post trinitatem. Cum turbe irruerent ad Ihesum ut audirent verbum dei Luce 

Vto scribitur (Lc V,1). Preterita dominica habuimus in evangelio, quomodo christiani 

dimittentes peccata debent suis proximis misericordiam ostendere spiritualem et corporalem 

... (265r) Adhuc pro themate pro založenie huius evangelii recipio illud verbum quod sanctus 

Petrus dixit Christo in verbo autem tuo laxabo rethe k tvému slovu roztáhnu sieť (Lc V,5). 

Ista verba ammonent modernos piscatores, id est predicatores laxate rethe, id est predicare ... 

In illo tempore cum turbe irruerent ad Ihesum ut audirent verbum dei etc. (Lc V,1). In 

evangelio isto primo ponitur predicatorum ad predicandum disposicio exemplo Christi, qui 

graciose et salubriter predicavit ... (270v) Adhuc pro themate huius evangelii. Cum turbe etc. 

(Lc V,1). In hoc sacro evangelio ostenditur quomodo verbum dei vivum ubi visitat in corda 

disposita multum fructum affert, secundo in evangelio Christus docet, quomodo spirituales 

verbo dei debent piscari homines ... (271r) Cum turbe multe irruerent ad Ihesum ut audirent 

illum (Lc V,1). Primo ostendit evangelium, quomodo homines in primitiva ecclesia magnam 

diligenciam habuerunt ad audiendum verbum dei, quia dimittentes hospitalitatem exiverunt de 

domibus suis ... x ... sed cum ordinata humilitate Christum ad nos ingredientem acceptemus 

odtrhne se sám od sebe a duši od tiela. 

273v-279v 



Dominica sexta post festum sancte trinitatis. Thema. Hodie septimana habuimus, quid 

homines cum magno desiderio debent audire verbum dei, quia magnum fructum homini 

affert, eciam qui verbum dei audit cum desiderio habet bonam et sanctam conversacionem ... 

(274r) In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: amen dico vobis, nisi habundaverit iusticia 

vestra plus quam scribarum et phariseorum, non intrabitis in regnum celorum (Mt V,20). In 

hoc evangelio salvator ostendit, quomodo omnes christiani debent habere habundanciorem 

iusticiam et sancciorem vitam quam pharisei et scribe habebant ... x ... id est orabis, ieiunabis 

et cetera bona opera facies et ego te exaudiam dominus deus tuus. 

279v-281r 

Post prandium. Si offers munus tuum ad altare ... prius reconciliari fratri tuo (Mt V,23-24). 

Scriptum est Deutronomii XIIo Cave ne offendas holocausta tua in omni loco (Dt XII,13). Ad 

litteram locus iste sacrificii erat Iherusalem illa terrestris, que visio pacis interpretatur et 

significat pacem et concordiam ... x ... quod si aliquis christianus debet opus bonum facere ut 

prius fratri suo reconcilietur ibi Si offers munus tuum et recordatus fueris quod frater tuus 

habet aliquid contra te ipsum (Mt V,23). 

281v-287v 

Dominica septima. Salvator noster in suis sermonibus similiter et in operibus dat nobis utiles 

doctrinas et go ut eius verbis credamus et intelligamus miracula ideo necesse est nobis 

auxilium dei implorare ... Cum turba multa esset cum Ihesu nec haberent quid manducarent 

Marci VIIIo scribitur (Mr VIII,1). In presenti evangelio tanguntur tria: primo Christi 

omnipotencia, 2o tangitur eius benignitas ibi Misereor super turbam, tercio miserendi 

necessitas ibi Quia triduo me sustinent ... x ... et nunc saciat dum nobis sue voluntatis et 

dulcedinis secreta revelabat, amen. 

287v-290v 

Post prandium. Et interrogavit eos, quot panes habetis etc. (Mr VIII,5). Primus panis bonus et 

valde fortificans venientes de itinere est panis intinctus in acetum aut in vinum pungitivum et 

est penitencia lacrimosa ... (289r) Adhuc thema aliud super ista dominica. Dictum est in 

precedenti dominica quomodo non suficit christianis ad vitam eternam, si habent parvas 

virtutes, scilicet indigent magnis virtutibus ... Misereor super turbam (Mr VIII,2). Nota quod 

dominus miseretur super duplicem turbam, prima est in mundo super terram, 2a in purgatorio, 

et dicitur turba a turbando quia anima in peccatoribus turbatur ... x ... peccata sua redimant et 

adversa pacienter sustineant. 

291r-299r 

Dominica VIIIa post festum sancte trinitatis. Salvator noster tamquam verus deus 
previdens futuris temporibus intrare multos pseudoprophetas in matrem sanctam 
ecclesiam sponsam suam ... In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Attendite a 
falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium (Mt VII,15). Et primo dixit in 
illo tempore. Quando Christus dixit discipulis suis arta est via, que ducit ad celum, et 
lata est, que ducit ad infernum, et multi ambulant in ea ... x ... sed qui facit voluntatem 
patris mei, qui in celis est, ipse intrabit in regnum celorum, quod nobis prestare 
dignetur benedictus in secula seculorum, amen. 
299r-307v 

Dominica IXa post festum sancte trinitatis. In precedenti dominica docuit nos salvator, 

quomodo ab ypocrisi falsorum prophetarum et quorumcumque malorum diligenter cavere 

debemus, ne astucia eorum circumventi dyabolo subiciamur, quia tales ypocrite peccata sua 

ypocrisi paliant ... In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: Homo quidam 

erat dives qui habebat villicum (Lc XVI,1). In illo tempore scilicet quando diversas parabolas 

dixerat discipulis suis, scilicet de decem virginibus, item de thesauro abscondito in agro etc. ... 

x ... recipiant vos in eterna tabernacula, id est in regna celorum, ad que David aspirans ait 

Quam dilecta tabernacula tua domine virtutum etc. (Ps LXXXIII,2). 



307v-317v 

Dominica decima. In precedenti dominica habuimus in evangelio, quomodo in populo 

christiano omnes fere sunt diffamati coram domino deo eius propter quam diffamacionem 

magna ira pendet supra nos, quapropter ecclesia admonet nos scripturis novi et veteris 

testamenti ... Cum appropinquaret Ihesus Iherosolimam videns civitatem flevit super illam 

dicens ... quia Christus ibi ymolatus est (Lc XIX,41). In hoc evangelio primo ostenditur 

quomodo salvator ostendit ex sua misericordia magna inmensam miseracionem illis, qui sunt 

ingrati de suis beneficiis sibi inpensis ibi Videns Ihesus civitatem flevit ... x ... ideo malum 

nostrum amare defleamus in presenti, ne in futuro perpetue lugeamus et non solum nostrum 

malum sed et proximorum nostrorum defleamus. 

Na f. 317v závěrečný odstavec označen „Aliud thema“ a také předcházející část na f. 317r-

317v je spíše dalším úvodem ke kázání. 

317v-325r 

Dominica undecima. Dixit Ihesus ad quosdam, qui in se confidebant (Lc XVIII,9). Iam prius 

in precedentibus ebdomadis habuimus evangelium horribile ut patet, quia hodie due 

ebdomade sunt quomodo evangelium narravit nobis, quia quilibet debet reddere racionem de 

omnibus a deo sibi commissis, videlicet de corpore, de anima et de omnibus sensibus ... 

(318r) In illo tempore dixit Ihesus ad quosdam, qui in se confidebant tamquam iusti et 

aspernabantur ceteros parabolam istam dicens (Lc XVIII,9). In hoc evangelio primo Christus 

tangit, quomodo illi, qui videntur supra modum iusti coram hominibus a Christo inveniuntur 

vacui omni iusticia ... x ... omnis qui se humiliat exaltabitur et qui se exaltat humiliabitur (Lc 

XVIII,14) et sic talis humilis habebit hic graciam et in futuro seculo gloriam, ad quam nos 

perducat Ihesus Christus, amen. 

325v-327v 

Eodem die alius sermo sequitur. Deus propicius esto mihi peccatori (Lc XVIII,13). In curia 

mundi plus valet se ipsum comendare et iustificare, quam vilificare hyzditi et condempnare a 

tupiti. In curia autem dei ... Dicit go publicanus deus propicius esto mihi peccatori (Lc 

XVIII,13). Notandum autem, quod in evangelio hodierno tanguntur sex de isto publicano, 

propter que deum propicium habere meruit. Primum est pudor bonus, quod notatur cum 

dicitur publicanus a longe stans ... x ... quia non venit cum igne et ferro ad comburendum et 

seccandum, sed cum misericordia et pietate. 

327v-334v 

Dominica duodecima post festum sancte trinitatis. Hodie septimana habuimus, quomodo 

phariseus cum publicano ascenderunt una die et una hora ad templum ad orandum, publicanus 

orando cum magna humilitate non audebat oculos elevare in celum, ideo ostendit in domum 

suam existens iustificatus ... In illo tempore exiens Ihesus de finibus Tyri venit per Sydonem 

ad mare Galilee inter medios fines Decapoleos prostřed končin dekapolských (Mr VII,31). In 

illo tempore quando sanaverat filiam Chananee in finibus Tyri tunc exiens de finibus Tyri ubi 

erat filia Chananee. Tyrus secundum Ysaiam et Ezechielem fuit civitas magna ... x ... patet qui 

est surdus ad dei mandata audienda et mutus ad confessionem peccatorum faciendam. 

334v-336r 

Sermo post prandium. Egressus Ihesus de finibus Tyri venit per Sydonem inter medios fines 

Decapoleos etc. (Mr VII,31). Primum habemus in evangelio, quomodo Christus suo auxilio et 

spiritu ac gracia a quibusdam recedit eis ad magnum dampnum ... x ... et precipue ubi homo 

peccat locum illum et personam fugiat quia alias cito ruet etc. 

336v-348r 

Dominica tredecima post festum sancte trinitatis. Hodie octo dies dictum est, quomodo 

salvator ab aliquibus recedit et quomodo eius recessus talibus fit valde nocivus, iam hodie 

habemus ex evangelio, unde hoc provenit, quod taliter Christus a multis recedit ... In illo 

tempore dixit Ihesus discipulis suis Beati oculi qui vident, que vos videtis etc. (Lc X,23). 



Licet multa nobis necessaria ad salutem conclusa sunt in hoc evangelio, tamen specialiter 

primo mensio (sic) fit de visu, quid Christus laudat dicens Beati oculi qui vident ... x ... et si 

hoc fecerimus, dabit nobis dominus graciam hic et in futuro vitam eternam, ad quam nos 

perducat Ihesus, amen. 

348v-349v 

Cum iret Ihesus in Iherusalem, ibat per mediam Samariam et Galileam (Lc XVII,11). Volunt 

magistri, quod hic ultimo ivit Ihesus in Iherusalem, quia mox captus fuit ... x ... ergo bene 

dixit evangelium cum transibat Ihesus in Iherusalem, ibat per mediam Samariam et Galileam 

etc. 

349v-361r 

Dominica XIIIIa pro themate. Hodie septimana habuimus, quomodo debemus diligere 

dominum deum ex toto corde et ex tota anima etc. et quo usque homines manent in tali 

dileccione sunt quasi in Iherusalem, quia in tali dileccione vident deum ... (350r) In illo 

tempore dum iret Ihesus in Iherusalem, transiebat per mediam Samariam et Galileam (Lc 

XVII,11). Nota multa utilia sunt inclusa in hoc evangelio. Primo quomodo transitus Christi est 

utilis, ubi enim transit partes adversas in unitatem ducit et hoc ibi Dum iret Ihesus ... x ... in 

consciencia sua et petere ab ipso sanacionem, sicud fecerunt isti decem leprosi, de quibus iam 

est supra positum evangelium cum declaracione. 

Na f. 361r poslední odstavec uveden rubrikou „Vel si placet istud thema ad supradictum 

evangelium Dum iret Ihesus“. 

361r-369r 

Sequitur dominica XVa pro temate. Hodie septimana habuimus de decem leprosis et quomodo 

sanati sunt a lepra omnes et tamen solum unus reversus est ad Ihesum et gracias egit deo, qui 

gerit tipum ... (362r) In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis. Nemo potest duobus dominis 

servire Mt. VIto scribitur (Mt VI,24). Salvator noster volens homines inducere ad serviendum 

deo grate ostendit in evangelio hodierno, quod tria sunt, que servicium dei impediunt ... x ... 

rogemus dominum, ut det nobis sic digne dostojnie, sic laudabiliter, sic perseveranter sibi 

servire, quod mereamur ad regnum suum pervenire. 

369r-371v 

Aliud thema. Hodie per octo dies habuimus ex evangelio, quomodo post lapsum in lepram 

spiritualem si homo surgit per deum, quomodo debet gratus fieri et deum laudare cum 

Samaritano, hodie iam habemus ... (369v) Nemo potest duobus dominis servire (Mt VI,24). 

Multa bona posita sunt in hoc evangelio. Primo quomodo Christus a quolibet christiano vult 

habere ne serviat sibi adversantibus dominis et illi domini sunt dyabolus, mundus et caro ... x 

... omnia scilicet necessaria addicientur vobis, ergo queramus hoc regnum cum diligencia 

deum amantes et dabit nobis etc. 

371v-384r 

Dominica XVIa post trinitatem. Thema. In precedenti dominica habuimus, quomodo fidelis 

christianus debet contentari in uno domino ut duobus dominis non serviat, quare quia ille 

dominus est dominus tocius orbis et filius dei carissimus et fidelissimus suis servitoribus ... 

(372r) Ibat Ihesus in civitatem, que vocatur Naym Luce VIIo (Lc VII,11). Hoc sacrum 

evangelium facit mencionem de morte cuiusdam adolescentis, secundo de resuscitacione 

eiusdem. Notandum est primo, quod sicut diversa est vita, sic diversa mors ... x ... rogemus go 

dominum nostrum Ihesum Christum, nostrum fratrem carissimum, ut dignetur nos perducere 

ad illam gloriosam civitatem, ubi est requies sine fine, amen. 

384v-393v 

Dominica XVIIa. Hodie septimana habuimus de mortuo, sed iam ista septimana habemus de 

infirmo scilicet ydropico. Et hic ideo facit ecclesia, ut frequenter memoremur infirmitates non 

solum carnales, sed eciam spirituales. Infirmitates enim carnales sunt ita graves, quod animam 

in corpore non permittunt ... In illo tempore cum intraret Ihesus in domum cuiusdam principis 



pharizeorum sabbato manducare panem (Lc XIV,1). In evangelio presenti primo ostenditur 

malicia pharizeorum, quoniam agere volebant contra salvatorem invitatum, quia odiosum 

populo reddere honorem et vita eum privare volebant ... x ... evangelium non audiamus sed ut 

dileccionem dei et proximi habeamus, rogemus dominum Ihesum Christum pro adiutorio. 

393v-401v 

Dominica XVIIIa post festum sancte trinitatis. Acesserunt ad Ihesum pharizei et interrogavit 

eum ex eis legis doctor ... magnum in lege Mathei vicesimo IIo (Mt XXII,35-36). Thema 

sequitur. Habuimus in precedenti dominica, quomodo Christus servitores suos fideles in 

eternis nupciis vult exaltare, hodie vero in evangelio ostendit modum perveniendi ad easdem 

nupcias ... (394r) In illo tempore accesserunt ad Ihesum ... magnum in lege (Mt XXII,35-36). 

Notandum est, quod Scolastica historia dicit, quod tres erant secte inter Iudeos ab aliis 

differentes, scilicet pharizei, hii divisi erant quantum ad habitum in fronte et in brachiis cartas 

portabant ... x ... et dixit Lucas Audientes pharizei quod Ihesus imposuisset silencium 

saduceis, convenerunt in unum (Mt II,34). 

401v-409v 

Dominica decima nona post festum sancte trinitatis. Hodie septimana habuimus ex evangelio 

de dileccione, ut scilicet diligamus deum ex toto corde et proximum sicut se ipsos, et ubi est 

talis dileccio, ibi est summa medicina anime et non tantum anime sed et corpus disponit ad 

omne bonum ... (402r) In illo tempore ascendens Ihesus in naviculam transfretavit et venit in 

civitatem suam (Mt IX,1). In isto evangelio tria sunt consideranda: primo quis sit paraliticus, 

secundo quis sit lectus, in quo iacebat, tercio qui sunt, qui ducunt infirmum ad Ihesum ... x ... 

quod de corporis sanitate dominum glorificarent, sed si quis de peccatis fideliter penitendo 

sanaretur, in anima murmurarent. 

409v-419r 

Dominica vicesima post festum sancte trinitatis pro themate sequitur. Hodie septimana 

habuimus, quomodo Christus ascendens naviculam transfretavit et venit in civitatem suam, 

que civitas significat regnum celorum, in quo Christus preparavit nupcias omnibus fidelibus ... 

(410r) In illo tempore loquebatur Ihesus cum discipulis suis in parabolis dicens: Simile est 

regnum celorum homini regi, qui fecit nupcias filio suo (Mt XXII,1-2). Istis verbis dominus 

Christus vult nos inducere in cognicionem celestium nupciarum, loquens paraboloyce de 

nupciis corporalibus ... x ... unusquisque nostrum in humilitate se deprimat quanto si sit 

electus ignorat. 

419r-428r 

Dominica XXIa post festum sancte trinitatis. Erat quidam regulus (J IV,46). Precedenti 

dominica habuimus de bonitate et largitate Christi, bonitatem ostendebat quia ad nupcias suas 

multociens servos suos pro invitatis mittebat, ut venirent ad nupcias ... (419v) In illo tempore 

erat quidam regulus, cuius filius infirmabatur Capharnaum (J IV,46). In hoc evangelio est 

mencio de tribus personis, primo de regulo, secundo de filio reguli, qui infirmabatur 

Cafarnaum, tercio de Christo. In regulo notatur brevitas vite ibi Erat ... x ... sed Christus in 

quinque locis pro eo minuit sangvinem et sic homo sanatus est in corpore et anima per Christi 

passionem et ipsius mortem. 

428r-437r 

Dominica XXIIa thema sequitur. Hee sunt due ebdomade, quod audistis, quomodo multi 

existentes invitati ad celestes noluerunt venire nupcias, quia filius eorum in Capharnaum 

infirmatur, id est in consolacione huius mundi delectatur, iam hodie habemus ex evangelio, 

quomodo oportet nos reddere racionem domino ... (428v) In illo tempore dixit Ihesus 

discipulis suis parabolam hanc: simile est regnum celorum homini regi, qui voluit ponere 

racionem cum servis suis Mathei XVIIIo scribitur (Mt XVIII,23). Salvator noster Ihesus 

evangelio ostendit nobis tria. Primo sub figura cuiusdam regis ostendit, quanta sit 

habundancia divine misericordie, ita ut nullus peccator timeat recurrere ... x ... et ad 



confirmacionem dicti sui dixit eis et aliis talem similitudinem: simile est regnum celorum ... 

racionem cum servis suis (Mt XVIII,23). 

437r-445r 

Dominica vicesima tercia post festum sancte trinitatis. Preterita ebdomada docuit nos Christus 

diligere proximos tali modo, ut ipsis culpas, quibus in nos peccant, dimittamus, sed hodie 

instruit nos, ut exemplo suo simus prudentes ... Abeuntes pharizei inierunt consilium, ut 

Ihesum caperent in sermone Mt. XXIIo capitulo scribitur (Mt XXII,15). In hoc evangelio est 

mencio primo de pharizeis cum discipulis eorum, 2o est mencio de Christo, in pharizeis primo 

fuit intollerancia correccionis Christi ... x ... qui dabitur cuilibet pro premio in iudicio finali ut 

patet Mt. de patre familias, qui sero fecit vocare operarios et dare similiter (?) denarium 

diurnum etc.  

445r-454r 

Dominica vicesima 4a post trinitatem sequitur thema. Hodie octo dies habuimus de nummo, 

qui significat animam, que habet ymaginem et similitudinem dei, quam quilibet christianus in 

morte debet ostendere Christo et in manus suas reddere ... (445v) In illo tempore loquente 

Ihesu ad turbas ecce princeps unus accessit et adorabat eum (Mt IX,18). In ordine evangelii 

multa notabilia posita sunt, que omnia sunt nostra instruccio. Primo habetur in evangelio, 

quomodo princeps iste accessit ad Ihesum, secundo quomodo ad peticionem eius Christus 

cum discipulis suis ingressus est in domum eius ... x ... possimus hic obtinere graciam et in 

futuro gloriam sempiternam, ad quam nos perducat pater et filius etc. 

454r-459v 

Item alius sermo. Loquente Ihesu ad turbas ut supra (Mt IX,18). In isto evangelio sex 

notantur. Primum est domini locucio, secundum est principis illuminacio, tercium 

incomoditatis explicacio, 4um eiusdem principis supplicacio, quintum domini ad domum eius 

ingressio, sextum filie suscitacio ... x ... et adoravit David videlicet propter graciam quam 

secum fecerat, rogemus etc. 

459v-462v 

Dominica XXVa. Cum sublevasset Ihesus oculos Ioh. VIo (J VI,5). (460r) Dominus noster 

Ihesus deus et dei filius per omnia patri equalis et coeternus in humana forma veniens in 

mundum sic se hominem ostendere voluit, ut tamen divini cultus honorem deo patri semper 

ostenderet ... Thema super evangelio. Hodie septimana habemus de puella mortua, que ad 

preces patris a morte est suscitata, ut patuit ibidem, et quomodo post suscitacionem Christus 

fecit ei dare manducare ... x ... graciam tibi infundat et petita donet et ad vitam eternam nos 

perducat Ihesus Christus crucifixus pro nobis peccatoribus, amen. 

Na závěr kolofón „Et sic est finis anno domini Mo CCCCo LXIIIo feria IIIIa ante festum beate 

Marie virginis Nativitatis etc.“ (7. 9. 1463). 

 

 
SX XIV E 24 
FX 1710 
TX Historia critica Theologiae exegeticae. 
PX Konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově, 29. 12. 1959 
XIV E 24 

Prolegomena Historiae Criticae Theologiae Exegeticae. 

  I.7a-12a (1a-6a) Prolegomena. 

  II.12b-293b (6b-287b) Historia Critica et quidem de Theologia Exegetica. 

1710; ff.303;  

Prolegomena Historiae Criticae Theologiae Exegeticae. 

I. 7a – 12a (1a – 6a) Prolegomena. 7a (1a) Castissium ingredimur campum exhibituri 

Historiam x 12a (6a) Finis Prolegomenorum. 



II. 12b – 293b (6b – 287b) Historia Critica et quidem de Theologia Exegetica. 12b (6b) 

Theologiae Exegeticae Seu ut alii vocant x 293b (287b) et feliciter in hoc studiorum genere 

procedent. 

Rkp.; pap.; 1710; ff.303; 22 x 18 cm; kurz.; pkž. Původní foliace jen od f.7a do ukončení 

textu. na ukončení rukopisu připsáno na f.293b (287b) D S L et G Deo sit laus et gloria a 

Finitum est 23. Jan. 1710. Na přídeští přední desky vlepeno heraldické exlibris Ad 

Bibliothecam Instituti Medidi Senckenbergiani. Později býval rukopis v Langrově knihovně v 

Broumově se sign. III 13 H 5. 

Zapsán z Langrovy knihovny v Broumově do přírůstků knihovny Národního muzea 29. 

prosince 1959. 

5513-59 

 

SX XIV E 25 
FX XVII. 
TX Tractatus 1 mus De Instituto Societatis Jesu 
PX Ze Sychrova zapsán, 3. III. 1960 
Tractatus lmus De Instituto Societatis Jesu. 

2a Caput lmum De Quidditate et Essentia x 52b debent emittere decreto 22. Congreg. S. 

Rkp.; pap.; XVII; ff.54; 23,5 x 18 cm; kurs.; pkž. F. 31 – 33 prázdné. Na f. 51b – 52a opis 

listu Charlesa de Noyelle z 18. října 1683 o slibech noviců. Na předním přídeští tužkou 

Sychrov 213. Na hřbetě stará signatura „C 74“. 

Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků knihovny 

3. března 1960. 

1700-60 

 
SX XIV E 26 
FX c. 1465 
TX Postilla 
PX Darem Dr. Otakara Kruliše-Randy 23. XII. 1952 
1a In nomine sancte et individue X 366b sapientia peccato mantiti exspurguntur 

Rkp.; pap.; c. 1465; ff. 366; 22,5x15 cm; got. kurz.; pův. prkénková lepenkou potažená 

s tuhým hřbetem. Na hřbetě stará signatura C VI. Iniciály provedeny rumělkou. Explicit 

vlastního textu na f. 366b uprostřed dole na témže listě přípisky, další na předním a zadním 

přídeští. Na f. 354a se připomíná r. 1449 jako datum vydání bully, de concepcione beate 

virginis. Na f. 329b Dominica XXII Eger Anno domini MCCCCLXV (1465). Podle toho jde 

o latinskou postilu neznámého chebského kazatele z doby kolem r. 1465. Rukopis býval 

v knihovně pražského průmyslníka dr. Kruliše-Randy pod sign. 8 G 13. 

Darem dr. Otakara Kruliše-Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea 23. prosince 1952. 

9722-52 

 

XIV E 26 
 

Kazatelský sborník 

XV2 (části 1462, 1465, 1470), Čechy, Cheb, pap., 366 ff., vazba dobová (mladší úpravy) 

 

Filigrány je zejména uprostřed kodexu vzhledem k umístění ve hřbetu obtížné nebo nemožné 

přesně identifikovat. V prvních osmi, desáté, jedenácté, šestnácté, sedmnácté, devatenácté, 22. 

složce trojvrší s křížem tvořeným dvojicí linek, které se nepodařilo přesně identifikovat, 

nejpodobnější je (vzhledem k umístění vůči osnově) asi Piccard: Dreiberg VII/1872 (1461), 



typ v rukopise má však navíc ještě patu trojvrší oddělenu vodorovnou linkou. V deváté složce 

Piccard: Ochsenkopf, varianta snad XII/268 (1461-1462) nebo XII/255-257, z nichž 

rozměrově nejblíže jsou typy datované do rozmezí let 1452-1462. Ve dvanácté složce snad 

některá z variant Piccard: Turm II/339 (1457-1459), 347 (1459), 354 (1457-1460). Ve 13.-15., 

18. a 21. složce Piccard: Ochsenkopf XII/858 (1457-1470), jiná varianta téhož filigránu, 

spadající u Piccarda pod stejný typ, i ve složce 29. Ve dvacáté složce typ, jemuž jsou patrně 

nejblíže typy Piccard: Ochsenkopf XI/316-318 (1452-1456). V 21. složce ojediněle 

neurčitelný křížek, odpovídající variantám Piccard: Kreuz II/462-531 (1450-1483). Ve 

složkách 23-24, 26, 28 a 30-31 dvě varianty filigránu, jemuž se blíží snad nejvíce typy 

Piccard: Ochsenkopf XIII/22 (1470) nebo XIII/26 (1450-1455). Filigránu ve 25. složce je 

snad nejblíže Piccard: Turm II/348 (1460-1461), ve 27. složce některý z typů Piccard: Turm 

II/344 (1457-1463), 349 (1460, 1461), 355 nebo 357 (1457-1463). Skladba: (VI-1, f. 11) + 10. 

VI (f. 131) + VII (f. 145) + 7. VI (f. 229) + (VI-2, f. 239) + 9. VI (f. 347) + (VI-5, f. 354) + VI 

(f. 366). Jeden list schází před f. 1, dva listy před f. 240, pět listů před f. 355. Jednotlivé 

složky označeny na začátku vlevo nahoře průběžným pořadovým číslem sexternu (slovy nebo 

římskou číslicí, někdy je toto číslování opravováno, číslo 31 v této řadě schází). Kromě toho 

má 13. sextern na horním okraji f. 146r poznámku 2us sexternus per dei graciam, 14. na f. 

158r škrtnutou 4tus per dei graciam, 15. na f. 170r škrtnutou 3us. Dvě moderní foliace tužkou, 

jedna částečně s omyly. Na horním okraji listů 1r-125r uváděna označení kapitol Písně písní, 

použitých pro kázání. Na prvních listech několika složek uváděn rukou 15. století jejich 

(částečný) obsah. Psáno v jednom sloupci, 30-36 řádek na stránce, v textech však i mezery 

nebo stránky nepopsány úplně. Na většině listů vyznačeno zrcadlo o rozměrech cca 16 x 10 

cm, není však důsledně dodržováno (zvláště v případě marginálních doplňků, obvykle 

soudobých). Prázdná folia: 24, 108r, 120r, 154r, 182v-183v, 193v, 195v, 204v, 205v, 218v, 

219v, 263v, 306r, 354v, 356r, 360v (často jde o první listy složek). Listy 11 a 12 roztrženy. 

Část třicáté složky (f. 349-352) částečně uvolněna z vazby. Rukopis je na horních okrajích 

listů poněkud poškozen působením vlhkosti.  

Písmo: Ruka A: f. 1-zadní přídeští, gothica cursiva druhé poloviny 15. století, některé kratší 

části zapsány s nevelkým časovým odstupem. Mírně se odlišují zápisy na f. 331r-331v a 

345v-346r, psané snad jinou rukou. Výzdoba: ve většině rukopisu rubrikace - schází na f. 38v, 

140v-145v, 154v-157r, 205r, 218r, 229v, 271v-273r, 275v, 284v-285r, 286v-287v, 299, 305v, 

311v, 332r, 334v-336v, 346v-347r, 350v, 351v-353r, 355r-366v a na několika dalších 

stranách, kde je uveden obvykle jen velmi krátký úsek textu. Částečně asi nebyla doplněna 

nedopatřením, částečně jde o poněkud mladší přípisy, k nimž nebyla doplněna také v případě, 

že tvoří jen menší část zápisu na dané stránce. Na f. 84r písařská kresba rostliny. Z původní 

vazby dochovány dřevěné nehraněné desky. Na zadní desce otvor po uchycení řetězu. Hřbet 

potažen několika vrstvami papíru, které přecházejí na horní plochu desek. Desky shora 

potaženy papírem. Na hřbetě fragment papíru ze starší vazby, natřený šedou fermeží 

s rukopisným textem. Hřbet rovný. Ořízka nebarvená. Původní šití na 3 dvojité kožené vazy + 

2 kapitálkové. Stav dochování: vazy v drážkách přetrženy, potahový papír potrhaný, listy 

špinavé, potrhané a zateklé. Na předním přídeští poškozený fragment textu, jehož součástí je 

exemplum de sancto Martino a jinou rukou návod contra frigiditatem pedum. Do rukopisu 

vloženo několik drobných papírových útržků s fragmenty textu psaného rukou 15. století (za 

f. 58, 63, 131, 201, 299), na útržku za f. 306 zbytek linkování, za f. 114, 123 a 229 útržky bez 

textu. 

Na částečně dochovaném zabíleném potahu hřbetu část starší signatury (z 18. století ?) C VI 6 

(poslední číslo ve spodní části je dochováno částečně, další část dochována na dnes utrženém 

zlomku, patrně jde o signaturu knihovny dominikánského kláštera v Chebu). Na předním 

přídeští signatura knihovny Otakara Kruliše-Rady 8 G 13 a snad jiná, starší, z níž je dnes pod 

nalepeným štítkem Knihovny Národního muzea zřetelný jen konec aX2 (?).  



Na zadní desce štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou. Na předním přídeští štítek 

Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a dnešní signaturou. Dnešní signatura 

rovněž na f. 1r, na f. 366v přírůstkové číslo KNM 9722/52, na obou těchto listech razítko 

Knihovny Národního muzea. Do KNM se rukopis dostal darem O. Kruliše-Randy 23. 12. 

1952. 

 

Literatura: Brodský: Rukopisy, zejm. s. 23, Rukopisné fondy, č. 67, s. 125. 

 

Celý rukopis obsahuje v naprosté většině kázání nebo jejich náčrtky a přípravy, případně 

materiály při jejich vytváření použitelné. Zejména v kratších textech v druhé polovině 

rukopisu bývají jednotlivé body tématu uvedeny jen heslovitě a samotné předěly mezi texty 

určenými k jednotlivým svátkům nebývají příliš zřejmé (rubriky jsou psány nedůsledně), 

někde je alespoň počátek vyznačen větší písařsou iniciálkou. 

 

1r-125v: Sermones de tempore et de sanctis super Canticum canticorum 

Primo sermo dominica Ia adventus. Osculetur me osculo oris sui Can. I (Cn I,1). Secundum 

Philosophum I Metaphysice quatuor sunt cause, scilicet materialis, formalis, efficiens, finalis. 

Materia huius libri est cantilena proprie eyn lobesang ... (2v) Feria 2a. In die sancti Andree. 

Trahe me post te, mi dilecte sponse, trahe me per infusionem gracie tue post te ut sequar per 

liberum arbitrium ... (18r) 2m capitulum. Ego flos campi et lilium convallium Can. 2 (Cn II,1). 

Hec Bernhardus: ad hoc respicere puto, quod sponsa de respersis lectulum floribus 

commendarat, ne autem aliquis se excusaret dicens ortum non habeo ... (35v) 3m capitulum. In 

lectulo meo per noctem quesivi, quem diligit anima mea, quesivi illum et non inveni (Cn 

III,1). Hic tangitur secundum impedimentum ex parte dilecte et est pigricia, qua mansit in 

lecto et in nocte quesivit ... (47r) Quam pulchra es amica mea ... absque eo quod intrinsecus 

latet, capitulum 4 (Cn IV,1). Hic consequenter commendatur sponsa sub parabola mulieris 

pulchritudine, primo ponitur parabolam et sic exponitur quam pulchra id est valde pulchra ... 

(66r) Veniat dilectus in ortum suum ut commedat fructus pomorum (Cn V,1). Antea dictum 

est de illis, que fructificant ortum, scilicet solis presencia, bonitas terre, fontis rigacio, austri 

perflacio ... (84r) Capitulum 6. Descendit dilectus meus in ortum suum ... et lilia colligat Can. 

6 (Cn VI,1). Albertus: ortus iste est ecclesia vel fidelis anima et bene dixit suum ipse excolit, 

ipse virtutum pigmentis sevit fonte sue gracie ne deficeret rigavit ... (98r) 7m capitulum. Quam 

pulchri gressus tui in calciamentis filia principis Can. VII (Cn VII,1). Albertus: primum 

gresuum eius pulchritudinem miratur, id est operum constanciam, per quam exempla virtutum 

hiis, quos erudire volebat ministraret ... (114r) 8 capitulum. Quis mihi det te fratrem meum 

sugentem ubera matris mee (Cn VIII,1). Sicut dictum quod novum testamentum per nova 

poma intellecta ... (124v) Fuge dilecte mi ... super montes aromatum (Cn VIII,14). Hic 

queritur, quare sponsa ipsius petit recessum cum eius absencia est sibi valde nociva ipsiusque 

presencia multum delectabilis ... x ... et futuri sunt odorem laudis emittentes suavissimum per 

graciarum acciones. Ego autem nunc altissimo refero graciarum acciones, qui de sua gracia 

mihi concessa ut hunc libellum transcurrendo incepi et eadem gracia cooperante complevi ob 

laudem creatoris mei ac beatissime virginis Marie ac tocius celestis curie pro utilitate itaque 

ac informacione piarum mencium, ut meritis omnium sanctorum ac bonorum hominum in 

canticum eterne laudis soluto corpore valeam introduci opitulante gracia domini mei Ihesu 

Christi ac meritum gloriose virginis sancte Dorothee eternaliter benedictus deus, amen. 

Text Písně písní je rozdělen na kázání k jednotlivým pevným i pohyblivým svátkům (řazen 

chronologicky podle průběhu církevního roku, poslední rubrika je na f. 119v "In die 

Michaelis") doplněná o další kazatelské výklady, jejich náčrtky, exempla a výpisky z autorit. 

Jednotlivá kázání bývají uvedena marginálními rubrikami, není tomu tak ale vždy. Rubriky se 

nemusí s textem vždy shodovat, např. na f. 5v je na závěr textu označeného „Feria 6a“ 



uvedeno „Has res dilecciones habuit beata Barbara, cuius hodie dies est“. Kromě rozdělení 

na kázání je text rozdělen také na kapitoly odpovídající základnímu textu Písně písní. 

Na f. 26v-29r je kázání na svátek Tří králů označeno „De tribus regibus patronis“ a 

doplněnoo jejich vita a exemplum. Na f. 84r in margine vysvětlivka „Areola eyn hofstat oder 

eyn plan“. Na horním okraji listu f. 98r poznámka „In die visitacionis virginis gloriose matris 

(?) mee dignissime anno etc. LXII“ (1462). Na závěr na f. 125v snad mladší rukou zapsáno 

Marie. 

 

126r-131v: Sermones  

Charakter těchto kázání je obdobný předchozím, avšak použity jsou části z různých biblických 

knih. 

126r-126v 

Obsecro vos. Videte quomodo caute ambuletis Ad Eph. 4 (Eph V,15). In ista epistola 

Apostolus specialiter nos ad tria hortatur: ad prudenciam ibi Videte, ad temperanciam ibi 

Nolite inebriari, ad graciarum acciones referendam ibi Gracias agentes. ... x ... in adversis 

tolluntur. 

127r-127v 

De omnibus sanctis. Gloria hec est omnibus sanctis eius Psalmo CXLVIII (Ps CXLIX,9). 

Queritur quid melius sit in mundo inter omnia. Respondet Salomon Prov. Non bonum ... x ... 

tu commedes panem in mensa mea semper. 

128r-129v 

Dominica XXI post trinitatis Egre. Confortamini in domino ... quod est verbum dei ad Eph. 6 

(Eph VI,10-17). In precedenti epistola docuit nos Apostolus sapienter ambulare, sed quia 

multe sunt insidie hostium que homini occurrunt ... x ... vulnerat et pungit. 

130r 

De sancto Martino almo pontifice. Ecce sacerdos magnus in vita sua ... excelsi parietis (Eccli 

L,1-2). Ibi tam et tangitur in edificacione sapiencia fundamentum est fides nam sine fide falsa 

est virtus ... x ... percussus fuit in via. 

130v-131r 

Imitatores mei estote ... sunt in libro vite ad Phi. 3 (Phillip III,17-IV,3). 4 tanguntur in 

epistola: primum imitacio perfectorum virorum ibi Imitatores, secundum comparacio 

miserorum peccatorum ibi Flens dico ... x ... existentibus in valle miserie ut possimus 

ascendere ad premium glorie. 

131v 

Hora est iam nos de sompno (Rm XIII,11). Invitat ad tres, ut surgamus a pigricia, 2o ut 

abiciamus tenebrarum opera, 3o ut induamus virtutum opera (škrtnuto) vestimenta. Queritur 

quare dicit iam cum omni tempore sit surgendum ... x ... confessionis, contricionis, 

satisfaccionis. 

 

132r-181v, 206r-217v: Sermones super Apocalypsim 

Apokalipsis Ihesu Christi quam dedit illi ... in hiis quecumque vidit (Apc I,1-2). Queritur circa 

litteram, quare iste liber est editus. Dicendum secundum N. de Lyra: primo propter 

consolacionem quia ecclesia primitus et in ultimo graves sustinuit et sustinebit, 2o ad 

erudicionem ad pacienciam ... (150r) Et angelo ecclesie Ephesi scribe ... et sustinuisti propter 

nomen meum (Apc II,1-3). Hic tangitur episcopi commendacio et comparacio angelo, prelatus 

dicitur angelus racione medicacionis, sicud angelus Thobiam medicat, 2o racione officii, 3o 

racione suffragii ... (154v) Esto vigilans et confirma cetera que moritura erant (Apc III,2). 

Secundum iura vigilanti iura subveniunt et verba referuntur ad Christum, quo omnia que 

mortua erant confirmavit ... (159r) Dominica Reminiscere. Capitulum V. Et vidi in dexteram 

sedentis... signatum sigillis septem (Apc V,1). Liber iste fuit liber vite et nunc qui clausus 



multis annis qui apertus per leonem et Christum natum de tribu Iuda ... (162r) Capitulum 6tum. 

Et vidi, quod aperuisset agnus unum de 7 sigillis ... ut vincet (Apc VI,1-2). Ex ista littera 

elicitur talis doctrina, quod ad equum (?) requiritur currus et est voluntas nostra, 4 equi sunt 4 

virtutes cardinales ... (164v) Dominica Letare. Capitulum VIIum. Post hec vidi 4or angelos ... in 

frontibus eorum (Apc VII,1-3). Hic tangitur malorum angelorum temptacio ad probacionem, 

2o bonorum angelorum subvencio ad consolacionem. Secundum Nicolaum de Lyra: 4or venti 

per 4or partes terre ... (175v) Quartum. 4um capitulum. Post hec vidi et ecce hostium ... statim 

fui in spiritu plusquam prius (Apc IV,1-2). In isto capitulo ponit visionem de revelacione 

misteriorum post correccionem unde glosa correctos sequitur secretorum revelacio et agitur de 

4or ... (211v) Capitulum 8um. Et cum aperuisset sigillum septimum ... date sunt illis 7 tube 

capitulo octavo (Apc VIII,1-2). Secundum Robertum tube antiquitus ad tria ordinabantur, ad 

concilium, ad convivium, ad festum, 7 tube figurate per 7 tubas Josue ... (214v) 9 capitulum. 

De sancto Johanne Baptista. Et angelus quintus tuba cecinit (Apc IX,1). Pro introduccione 

proverbium mit den nachtparn hebit man dy stedil auff figura 1 Regum XXVII ... x ... et 

inpossibile est eam non exaudiri quia mater omnis gracie et salutis quare sic sincera 

flagito mente mera. 

Charakter této části odpovídá prvnímu textu tohoto rukopisu (kázání na Píseň písní), z textu 

Apokalypsy jsou použity jen určité pasáže. V textu na f. 159r-181v často uváděny staciones u 

různých kostelů (římských ?). Dnešní f. 170-181 jsou vevázána špatně a náleží patrně za f. 

158. Na f. 170v-173r do textu zapracována delší „Vita sancti Anthonii almi confessoris 

patroni“. 

 

182r-199v: De Assuero et Esther 

De Assuero et eius pulchra muliere. (184r) Domus Assueri. Magister in Historia scolastica. 

Domus Assueri, cuius columpne argentee et tectum instar firmamenti et cameratum habens 

gemmas diversi coloris in figuram syderum et signorum disposiciones. Ista domus laudatur de 

tribus, scilicet de columpnis, tecto et cameris ... (197v) Post hec rex Assuerus exaltavit Aman 

... in regno Assueri perdere nacionem (Est III,1-6). Tanguntur hic tria: primum de Aman 

exaltacone, secundum de genufleccione, tercium de eius adoracione. ... x ... statim in Susis 

pependit edictum rege Aman celebrante convivium et cunctis Iudeis, qui in Susis erant 

flentibus. 

Marginálně místy uváděny jen odkazy na exempla, na f. 189v je poznámka s částečně 

německým textem „Hec nota exemplum Cesarii slefftu du Abraham“. 

 

200r-205r: Sermones et notae variae 

200r-201r 

Similis est dilectus meus capree hynnuloque cervorum (Cn II,9). Christus assimilatur cervo 

propter eius proprietates ... x ... cervi herba proprie hirszwurczde pestilentibus ipsa enim 

commesta videlicet contra pestilenciam sit. 

201v-204r 

De sancto Ciriaco martire. Egregia pro introitu compendiose narracionis vite et passionis 

sancti Ciriaci simul et invencionis corporis eius in Nuhusen facte necnon miraculi subsecuti in 

strage (?) grandi cuiusdam perfidi exercitus. Summi boni essencialis subsistencie diffundere 

volens et ostendere sue bonitatis naturam ... (204r) Nota fideliter. Licet enim secundum 

beatum Augustinum omnium sanctorum natalicia devotissime celebrare debemus, tamen 

precipue illorum, quorum reliquias possidemus ... x ... dum illos Christus illuminat a nobis 

tenebrarum caligo diffugiat. Amen meritis sancti Ciriaci patroni mei. 

205r 

Iubilate deo omnis terra psalmum (Ps LXV,1). Wilhelmus: ecclesia nos hortatur ad gaudium 

mentale ... x ... per exemplum mulieris parientis. 



 

218r-zadní přídeští: Sermones varii, notae, vitae sanctorum 

218r  

In omnem terram exivit sonus eorum (Ps XVIII,5, Rm X,18). Beatus Thomas in quodam 

quodlibeto quid de illis qui in silva nati essent et non audissent ... x ... hic tangitur quare venit 

in hunc mundum, quia venit pati, cruce (?) mori et sep. 

Titul „Duodecim articuli fidei et 7 beatitudines“ na horním okraji f. 218r se vztahuje 

k převažujícímu obsahu celé složky. Jednotlivé články a některé další texty jsou navzájem 

propojeny vlastnostmi některých kamenů, v případě blahoslavenství stromů. 

219r 

Fundati ad Eph. 3. Secundum Philosophum 3 Metaphysice scilicet quidam scolares propter 

imbecillitatem intellectus non possunt capere que audiunt a magistro nisi testimonio ... x ... 

qui perpetua. 

Na horním okraji f. 219r excerptum, jako jehož autor je uveden Boethius. 

220r 

Precepit rex ut tolerent lapides preciosos  ... et quadrarent eos 3 Regum V (3 Rg V,17). 

Magister in historia scolastica dicit quod Salomon quando edificavit templum ... x ... anime 

devote ne deficiant ne corrodantur.  

220v 

5tus articulus descendit ad infernos. Hunc fecit Philippus contra illos, qui non credunt esse 

infernum ... x ... Mt. XXII proicite eum in tenebras exteriores (Mt XXII,13). 

221r 

In die sancti Wolgangi. Fundamenta ecclesie ipse amplificavit eam. In fundamento porro 

lapidem istum, qui dicitur nicomax et est idem quod alabastrum, secundum Aristotelem et 

Albertum frigiditate sua conservat aromata ... x ... in eterna beatitudine que dabitur post 

amiciciam (?). 

221v-222r 

Fundamenta eius in montibus sanctis Psalmus LXXXVI (Ps LXXXVI,1). Johanicius de 

regimine sanitatis sub umbra habitare moncium indifferenter ad quaslibet plagas mundi ... x ... 

unde beatus Gregorius multiplicatis intercessoribus largiatur. 

Snad k tomuto textu patří i následující na f. 222v. 

222v 

Tercio de montibus id est fluunt aque graciarum. Iste aque tria bona faciunt: sanitatem 

conferunt ... x ... in futuro fontes eterne beatitudinis degustabit. 

222v-223v: De articulis fidei 

8vum articulum composuit Matheus et inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Hic 

comparatur lapidi scitico, nam Scitici primo eum invenerunt. Hic lapis auget opes, in causa 

dat verba persuasoria et collo suspensus tempestatem avertit ... x ... quia dicunt medici si 

infirmus non potest convalere in patria debet portari ad patriam (?). 

Zde texty k osmému až dvanáctému článku vyznání víry. 

223v-224r 

Utrum membrum abscisum propter furtum et ille homo penitet utrum salvabitur hoc 

membrum. Dicendum secundum Thomam super 4um d. XLIIII ... x ... et sic homo inpingvatur 

ex frequenti sumpcione. 

224r-229r: De beatitudinibus 

Positis lapidibus exeundum est ad silvam pro decisione lignorum ad domum (?) tranfere me 

ad montem dei Oreb, ad quam ivit Helias 3 Regum XIX, item Moyses, cui dominus ibidem 

apparuit in rubra compaciens filiis Israel ... Prima arbor est cypressus et significat primam 

beatitudinem que est beati pauperes ...  (228v) Septem ligna nunc in silva sacre scripture 



incidere volo, 7 dona scilicet spiritus sancti ... x ... gallus horas diiudicat et ostendit dum dixit 

nonne XII sunt hore diei. 

229v: Notae, praecipue de consilio 

Consilium Eccli. XXXII sine consilio nichil facias (Eccli XXXII,24). Consilium est cavere ... 

x ... tercium est de presumpcione, vide sanctum Thomam. 

230r 

De sancta Maria Magdalena collacio. Lucas te dicit peccatricem, ego vero amatricem. 

Quescio quare deus sciens quos predestinavit ... x ... demones confundit. 

230v-232v 

Ego quod vidi apud patrem meum loquor Joh. 8 (J VIII,38). Philosophus in libro de anima 

dicit, quod obiecta monent potencias inter alia ... x ... Alexander propter nimium calor, 

Cambises propter defectum victualium. Secundus fructus istius arboris est gaudium. 

232v-233r 

Feria quinta post Reminiscere. Fili recordare Luce XVII capitulo (Lc XVI,25). Philosophus 

libro de memoria et reminiscencia dicit, quod meditaciones salvant ... x ... et habere vitam et 

hoc habetur post hanc vitam. 

233v 

Beata Gerdrudis patrem habuit Pipinum nomine, matrem vero Utaberga vocabatur, hec autem 

pollens maturitate morum alcioris dignitatis ... x ... et videntibus cunctis flamma extincta est et 

monasterium ab incendio liberatum. 

234r 

Feria 2a post Oculi. In veritate dico vobis multe vidue erant ... ad viduam mulierem Luce 4 

capitulo (Lc IV,25-26). Legitur 3 Regum 17 quod Helyas fugit ... x ... dicens parcat vobis 

deus. 

234v-236r 

Tu es filius dei Luce 4 (Lc IV,41). Beatus Thomas super Jo. super illo verbo dedit eis 

potestatem filios dei fieri dicit: dupliciter dedit potestatem, primo graciam et omnia necessaria 

preparacio ... x ... unde beatus Bernardus est tibi quasi osculum audire hunc versiculum Ave 

Maria. 

236v-237r 

Filius unicus matris sue Luce VII (Lc VII,12). Queritur unde hoc est, quod pater, qui plures 

habet filios, unum pre aliis pro tempore diligit. Dicendum, quod est triplex racio ... x ... quia 

qui sunt frigidi in dei timore, non possunt esse pacientes. 

237r 

Iis cui plus donavit, plus diligit Luce VII (Lc VII,43). Philosophus 4 Ethicorum dicit laus et 

graciarum accio debentur danti et non accipienti, quia igitur omnia habemus a patre nostro, illi 

debemus reddere ... x ... divinitatis statim emollescit ad omnia opera bona. 

237v-238r 

Fili tu semper mecum es et omnia mea tua sunt Luce XV (Lc XV,31). Philosophus queritur in 

Probleumatibus quare parentes de recessu filorum tristantur et semper optant eos esse cum eis 

... x ... potens ad salutem sempiternam. 

Součástí některých kázání jsou texty de fructibus de arbore domini. 

238v-239v 

Fili tu semper mecum es et omnia mea sunt Luce XV (Lc XV,31). Est regula iuris (?) quos 

vivos dileximus, diligamus et mortuos, pater aut qui dilexit filium in vita in morte diligit 

relinquens sibi bona in testamento ... x ... in hostiam mutatus eum sacramentaliter sumpsit et 

omnis temptacio cessavit. 

240r-241r 



Sollicite servare unitatem spiritus in vinculo pacis ad Eph. 4 (Eph IV,3), pro cuius 

introducione talem formo quescionem: Utrum ceteris paribus pax sit magis eligenda quam 

rixa in patria bene ordinata ... x ... qui duxit Tharmis filiam virginis Ethopie que dum vo (?). 

241v-242r 

Renovamini spiritu mentis vestre et induite novum hominem ad Eph. 4 (Eph IV,23-24). 

Beatus Thomas super Apostolum super hunc locum dicit, quod homo per peccatum fit 

corruptus ... x ... fenix avis Arabie usque ad annos quingentos vivit. 

242v-243v 

Redimentes tempus quoniam dies mali sunt ad Eph. V (Eph V,16). Secundum beatum 

Thomam in 1 par. LXVI ar. 4or esse primo creata scilicet natura angelica, celum emiprreum, 

materia corporalis ... x ... Hester X. 

243v-246r 

Dominica XX post Trinitatis. Ecce prandium meum paravi, venite ad nupcias Mt. XXIII (Mt 

XXII,4). Secundum sentenciam Aristotelis, qui dat esse oportent quod det per quod res possit 

inesse conservari ... x ... qui ad nupcias ire debet, tria habere debet: primo quod sit vocatus, 

secundo, quod sit vestitus, tercio quod non veniat vacuus unde non apparebis vacuus. 

Tento text se snad dělí ještě na tři menší. 

246v-247r 

Erat quidam regulus cuius filius infirmabatur Capharnaum Jo. III (J IV,46). In voluntate tua 

cuncta sunt posita et non est, qui possit resistere voluntati tue Hester 3, sic orabat Mardocheus 

in angustia ponitus ... x ... vermibus ad edendum (?). 

247v-248r 

De sancto Martino. In diebus suis placuit deo Ecc. XLV (srov. Eccli XLIV,16). Secundum 

scripturam 4 sunt, que faciunt placeri, primum est pulchritudo, secundum largitas, tercium 

sapiencia, quartum fortitudo ... x ... Seneca ad pauca natus est qui tantum de suo tempore 

cogitat. 

248r-248v 

Dominica XXII. Redde, quod debes Mth. XVIII (Mt XVIII,28). Verba iuris qui reddit 

debitum capitale bene facit cuius est racio debitor cognoscens debitorem suum circa 

solucionem sollicitum prompcior efficitur ... x ... dare pauperibus sed qui pauperes reficiunt. 

248v-249r 

Rogo te germane, adiuva illas que mecum laboraverunt in evangelio quorum nomina scripta 

sunt in libro vite ad Phi. 4 (Philip IV,3). Oracio, utrum debemus orare pro aliis. Dicendum 

secundum beatum Thomam Secunda secunde q. LXXXIII orando est aliquid desiderare ... x ... 

se noverint a deo que desiderant obtinere. 

249v-250r 

Tulerunt illum in Iherusalem ut sisterent, id est presentarent vel offerent, eum domino (Lc 

II,22). Tria sunt secundum Albertum, que laudantur in homine pulcherrimo: puritas ideo 

dicitur festum purificacionis ... x ... lux clara. 

250r 

Exiit qui seminat seminare semen suum Luc. 8 (Lc VIII,5). Januensis: inter alia que 

requiruntur ad agricolam oportet ut exeat et videat operarios ... x ... item regnum fert contra 

infernum. 

250v-251r 

Dominica XI Trinitatis. Duo homines ascenderunt in templum ut orarent, unus pharizeus, alter 

publicanus Luc. 18 (Lc XVIII,10). Secundum Philippum de Monte Calerio duo sunt que 

retrahunt homines a voluptatibus et viciis ... x ... sicud hic pharizeus, qui dixit non sum etc. 

sicud hic publicanus. 

Dále poněkud zběžněji psaný text v rozsahu 16 řádek s incipitem „Tercium oracio que debet 

habere est ut fateretur in deum ut sit humilis“, který snad také náleží k uvedenému textu. 



251v 

Descendit hic iustificatus in domum suam XII q. et cum devotissima iusticia est unicuique sua 

iura privare ... x ... et in sponsam regis introducitur ut omnibus bonis suis perfruatur. 

252r-252v 

Pietatis donum patet Alkabricii in theorica planetarum benigni benigni habent planetam sue 

nascencie ... x ... secundum preceptum pedagogi vivere sic concupiscibile racioni. 

253r-253v 

Melior est sapiencia quam vir fortis Sap. V (srov. Sap VI,1). In naturalibus de urso ... x ... 

quibus dat gladium et lilium, gladium malis, lilium bonis. 

Části in margine označeny „De nativitate Christi“ a „Pro novo anno“. 

254r 

In honore sanctissime trinitatis. Ecce nunc tempus acceptabile (2 Cor VI,2). Sapiens omne  

habet suum tempus, instrumenta faciunt artificem sic beatus apostolus docet ... x ... circa 

revolucione. 

254v 

Cum venerit filius Mt. XXV tunc separabit oves ab edis (Mt XXV,31-32), consveverunt 

pastores greges in campis simul manere et ambulare sed in nocte separantur munda ab 

inmundis ... x ... per me si quis introierit egredie et ingredietur et pascua (J X,9). 

254v 

Revertar in domum meam Luce XI (Lc XI,24) proverb. eygene herberg. Magister in historia 

scolastica imperatorie maiestatis est ... x ... in quo dormit piger cum suis filiabus. 

In margine označení neděle Oculi. 

255r 

Letare. Letatus sum in hiis que dicta sunt mihi in domum domini ibimus, scribitur in officio 

misse. Philosophus in libro de inspiracione et respiracione (?) unumquemque conservatur 

maxime in loco et tempore ... x ... mensa Helisei 4 Regum 4. 

255v 

V panes ordeaceos. Primus panis est timor dei, nam ordeum summum medicamentum hiis, 

qui stare non possunt ... x ... ab uberibus consolacionis vestre. 

256r 

Dominica in passione domini. 5 tanguntur hodie in officio misse. Iudica me deus (srov. Ps 

XLII,1). Hodie incipit passio Christi secundum Wilhelmum propter tria ... x ... dona sunt 

largita ut patet. 

256v 

In die Annunciacionis. Hec dies quam fecit dominus (Ps CXVII,24). Dies ista est gaudiosa, 

famosa (?), victoriosa. Gaudium causatur ex tribus. ... x ... offerret d. Ecc. 4 ut matrimonium. 

257r-258r 

In die palmarum in nomine domini. Vias tuas fac mihi et semitas tuas edoce me  (Ps XXIV,4) 

scribitur. Tenuisti manum dexteram meam in voluntate tua deduxisti me et cum gloria 

assumpsisti ... x ... hac die in fine processionis cantari instituit in ingressu ecclesie. 

258v 

Dominica 3a post pascha. Cantate domino quia mirabilia (Ps XCVII,1). Magister in historia 

scolastica dicit, quod dominus tria mirabilia fecit quando eduxit filios Israel de Egipto ... x ... 

1 Ethicorum omnia bonum appetunt. 

259r-260r 

Petite et accipietis ut gaudium vestrum plenum sit Joh. XVI (J XVI,24). Albertus in de 

animalibus philomena quando fovet ova cantat ut vivificet pullos ... x ... 4 sunt homini 

necesse. 

260r 



Estote prudentes 1 Pe 4 (1 Pe IV,7). Secundum Philosophum actus activorum in paciente et 

disposito ... x ... 3o vestem caritatis induendo. 

260v-261r 

De corpore Christi. Qui manducat hunc panem vivet in eternum Jo. VI (J VI,59). Secundum 

Aristotelem 8 Ethicorum maxime proprium amicorum, tribus generibus maxime gaudiosum 

convivium ... x ... 4o quare datur velatus. 

Na konci doplněn výpisek v rozsahu pěti řádek „Si possibile fuit sine messe et frugibus XLa 

annis pascere filios Israel in deserto“, jako jeho zdroj uveden Chrysostomus. 

261v-262r 

Omnium sanctorum. Ascendit in montem Mt Vo capitulo (Mt V,1). Crisostomus inquit (?) non 

poterat ibi docere ubi populus erat ... x ... ut habetur Iudicum XI. 

262v-263r 

Filia mea defuncta veni, inpone manum super eam et vivet Mt. 9 (Mt IX,18). Dampnum non 

cognoscitur et gravitas nisi per penam quia sicud fur non cognoscit dampnum gravitatem … x 

… infundit sibi (? - dále nejasné). 

264r-265r 

In nomine patris, filii et spiritus sancti. Hec est voluntas dei sanctificacio vestra Ad Tess. 4 (1 

Thess IV,3). Sanctus Thomas I pars. q. XIX ipsa voluntas que est divina essencia … x … 3o 

sanctus, id est aios, id est sine terra qui intellectibus meditantur. 

265v-266v 

Ut filii lucis ambulate (Eph V,8). Illud quod cum labore acquiritur plus diligitur ex 9 

Ethicorum et sic pater naturaliter diligit filium tamquam esse suum et sic eciam naturale est 

filium diligere patrem … x … et custodi pedem tuum, id est affectum a nuditate. 

267r-267v 

Super illo verbo Qui bibit ex hac aqua Johannis 4 (J IV,13). Quadruplex aqua reperitur in 

scriptura … x … et torrente voluptatis tue saciabit eos, quoniam apud te est fons vite etc. 

268r-269r 

In nomine sanctissime trinitatis. Abraham duos filios habuit, unum de ancilla et unum de 

libera Ad Gal. 4 (Gal IV,22). XXXII q. 4 accurrat (?) Abraham ponitur in exemplum, quod 

bonos pater malos filios … x … concedere dignetur in fine dominus noster Ihesus Christus, 

qui omni hora sit laudabilis et benedictus in suis operibus, amen. 

269v-270v 

Christus assistens pontifex futurorum bonorum Ad Heb. IX (Hbr IX,11). Wilhelmus in 

Racionali divinorum dicit, quod hodie in ista dominica incipit salus nostra, scilicet passio 

Christi … x … et pro carnalibus voluptatibus laboriosa huius vite itinera eciam lacrimis plena 

concupiscunt. 

271r-272r 

Factus est obediens usque ad mortem Phi. 2 (Philip II,8). Beatus Thomas queritur utrum in 

omnibus sit deo obediendum, arguitur primo quod non, quia dicitur Ecc. XV Deus ab inicio 

constituit … x … et obedieris mandatis eius cunctum langworem quem induxi non inducam 

super te. 

Dále poznámka „Quescio que maior virtus principis, dicendum est clemencia et diligencia, 

Valerius rei publice exemplum in Codro“ (?). 

272v-274r 

Omne quod natum est ex deo vincit mundum 1 Joh. V (1 J V,4). Secundum Philosophum 5 

Politicorum duo optima que nobis sunt collata … x … humanum sacerdotes d. XCVI 

sacerdotes sunt lux populi. 

274v-275v 

Christus passus est pro nobis vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia eius I Pe. 2 (1 

Pt II,21). Seneca: homo cicius inducitur ad bene operandum per exempla quam per verba. In 



ista epistola ostendit nobis viam per tria … x … et non ira quia ira in prandio generatur 

venenum. 

276r-278v 

In die parascheve de V vulneribus Christi. Ego stigmata domini Ihesu Christi gero in 

corpore meo Ad Gal. V (Gal VI,17). Scriptum est Dan. 3 placuit mihi predicare signa eius 

quia magna … x … et ostendendo vulnera que tam sedule honorat ac corde dilexit. 

279r-279v 

Estote factores verbi et non auditores tantum Jaco. I (Iac I,22). In quibus verbis apostolus ad 

tria: ad bene operandum per verbum divinum audiendo … x … nunc lupi rapaces effecti sunt 

pena talium patet in exemplo Cesarii. 

280r-281v 

In die Ascensionis per dei graciam et beatissime virginis Marie. Trahe me post te curremus in 

odore ungenti Can I (srov. Cn I,3). Sanctus Thomas in 3 parte q. LVII ar. 6 querit utrum 

ascensio Christi fuit causa nostre ascensionis et dicit quod sic, primo ex parte sua … x … 

nullam omnino indignacionem habentes quod premium nobis concedat meritis Ihesus Christus 

beatissime virginis Marie et omnium sanctorum patronorum et patronarum amen. 

282r-283r 

In nomine sanctissime trinitatis. Estote prudentes et vigilate in oracionibus I Pe. 4 (1 Pt IV,7). 

Tanguntur 4, per que pervenitur ad eternam vitam, primum est prudencia in Estote prudentes, 

secundum oracio, ubi In oracionibus … x … si quis loquitur servos dei. 

283v-285r 

Dum complerentur dies penthecostes Act. 2 (Act II,1). In ista epistola tria tanguntur circa 

adventum spiritus sancti. Temporis oportunitas Dum complerentur, veniendi modus et 

qualitas … x … matrem ecclesiam extra quam non est salus, amen. 

285v-287r 

Benedicta sit sancta trinitas atque indivisa unitas, confitebitur ei quia fecit nobiscum 

misericordiam suam. Wilhelmus in Racionali divinorum assignat 3 raciones, quare festum 

sanctissime trinitatis celebratur ad credendum … x … perhenniter possidere post hanc vitam, 

quod nobis conferre dignetur ipse, qui est alpha et o, amen. 

Patrně k tomuto kázání náleží i výpisek na f. 287v označený „Super illo Benedicta sit sancta 

trinitas“. 

288r 

Uvedení pořadového čísla složky „XX quintus sexternus beate virginis compassionis eius“. 

288v: Excerpta 

Josephus: nonaginta septem milia venditi sunt tempore obsidionis … x … est veritas gladio. 

Hec ille. 

Jako autoři, z nichž je čerpáno, uveden Josephus (Flavius ?), Theophilus, Egesippus. 

289r-292v, 293v 

Filius erat unicus matris sue et hec erat vidua Luce 7 (Lc VII,12). Quanto res carior perditur, 

tanto magis doletur, sed secundum Philosophum 1 Ethicorum tria sunt, que maxime diliguntur 

…  x … quod cum magno labore acquiritur, plus diligitur. 

K této části se vztahuje titul na f. 288r „Sexternus beate virginis compassionis eius“. Na f. 

289r marginálně německá poznámka „dy vorezeit“. Také na f. 293v část textu uvozena 

rubrikou „Addicio ad compassionem beate virginis“. 

293r: Excerptum 

Anselmus. Judei go propter invidiam recluserunt Joseph … x … pro uno denario venderentur. 

293r: De arma Christi 

Beatus Bernhardus concludendo (?). O dulcissime frater, respice mentali oculo … Hec frater 

recole, quia sunt arma Christi, que fideli meditacione ac devota oracione in memoria tua ac 

pre oculis semper esse debent … x ... hic et in futuro exspectaturus. 



Dále uveden soupis udělených odpustků („Nam indulgencie ad hoc date in concilio 

Lugdunensi“ …) zakončený „Innocencius papa 4tus omnia confirmavit et addidit CCC dies et 

sic reperi scriptum in Hildensem in ecclesia parrochiali tempore capituli ibidem celebrati 

anno domini Mo CCCCo LIII sub reverendo protunc magistro Johanni de Essendria pie 

memorie provinciali, ubi fui effectus diffinitor“. 

293v: Excerpta de gaudio 

294r-295r 

Dominica infra ascensionem. Philosophus 2 Rethorice: separari ab amicis et consvetis o quam 

miserabile. 1 Regum XX de David et Jonatha, qui sibi dedit … x … per 4m per arcum 

contempcionem Gn. XXVII sume arcum etc. 

295v-296r 

Dominica 8 post trinitatis. A fructibus cognoscetis eos Mt. VII (Mt VII,16). Colligitur ex 

magistro Sentenciarum libro 2 d. XIX quod deus hominem creavit in animam viventem … x 

… tercii amici sunt in caritate coniuncti. 

296v-297v  

De assumpcione beate virginis ex Dinckilspol doctore. Prima quescio, utrum mortua fuit aut 

sine morte translata. Ad quod ipsa vere mortua est et eius beatam animam … (297v) Thema 

sermonis. Hec est illa preclara festivitas omnium sanctorum festivitatibus incomparabilis … x 

… ad primum de dignitate beate virginis patet. 

298r-298v 

Dominica XV post trinitatis. Operemur dum tempus habemus Ad Gal. 6 (Gal VI,10). Ad 

operandum nos inducunt presencia domini (?) … x …  3o propter timore ut deficiat (?) Joh. 

Labar (?). 

299r: Excerpta quaestionum 

Utrum caritas potest omitti, idem secundum sanctum Thomam … Item quescio N. de Gorra 

super isto verbo Mt. 7 Arta est via que ducit ad vitam et pauci inveniunt eam (Mt VII,14). 

Contra Mt. XI onus meum leve … x … qui in via manent, exemplum hic sancti Anthonii de 

Gereone ubi supra. 

299v: Notae de immunitate ecclesiarum 

Emnitas ecclesiarum. Nullus ad ecclesiam confugiens debet inde per vim extrahi preterquam 

in istis casibus. Si sit nocturnus spoliator agrorum … x … ex summa Johl. c. de emunitati. 

300r 

Pro honore virginis gloriose. Super missus est. Quecumque agunt consilio scilicet aliorum 

reguntur sapiencia Prov. 13 (Prv XIII,10). Secundum Januensem consiliandus tres debet 

habere: prudenciam, iusticiam, pietatem … x … est hec tempestas proicite me in mare Ione.  

300v-301r 

Missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilee Luc. I (Lc I,26). Quia ius et lex docet ut 

ullus quis sponsam ducat nisi prius virginis consensus … x … et qua hora Eva seducta Maria 

ab angelo educta. Hic nota 4 dubia. 

301v-309v 

Feria 3a. Missus est Gabriel angelus a deo in civitatem Galilee cui nomen Nazareth (Lc I,26). 

Hic tria quare angelus: primo secundum Bedam est aptitudo misterii, 2m secundum beatum 

Augustinum reverencia virginis, 3m secundum Gregorium sublimitas salvatoris … x … 

splendor lucis eterne et sol iusticie veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis. 

310r 

Pro novo anno. Secundum misericordiam suam salvos nos fecit ad Titum 3 (Tit III,5). 

Quescio beati Thome in 1 parte q. XXIII ar. V. Utrum nostra merita sint causa 

predestinacionis, arguitur quod sic … x … utrum in omnibus operibus dei sit misericordia s. 

Thomas 1 parte q. XXI. 

310v-311v 



Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus ad Romanos XII (Rm XII,15). Ex historia 

tripartita: quidam miles docuit filium suum tria … x … vade piger ad fornicam. 

312r-313r: De sancta Ursula 

XI milia virginum. Secundum philosophum propter ammirari inceperunt antiqui 

philosophari. Considerate lilia agri Luce XI (Mt VI,28). Secundum beatum Gregorium inter 

alia miranda dei ubi eius relucet sapiencia, potestas et pulchritudo est considerata inculta terra 

… x … illud dictum salvatoris qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. 

Na f. 312v rubrika „Sancta Ursula deum pro me ora cum tuis sanctis virginibus voce pia“. 

Na f. 313r dále poněkud mladší seznam osob (alespoň zčásti se vztahem ke sv. Uršule) 

uvozený „Ista lilia fuerunt“. 

313v-314r 

1 Methaphisice: Experiencia facit artem, inexperiencia casum. Viam dei in veritate doces Mt. 

XXII (Mt XXII,16). Secundum Robertum super librum Sapiencie ante adventum Christi 

fuerunt due cause erroris, inexperiencia et ignorancia quas Christus removit … x … de Hester 

qualiter fuit introducta coronata id est cuius est hec ymago. 

Dále poznámka „Severiani negabant resurreccionem XXIIII q. in quidam ad hereticorum“ 

(?). 

314v-315r 

De sancto Wolfgango. In diebus illis emanaverunt putei aquarum Ecc. L capitulo (Eccli L,3). 

Magister in similitudinibus rerum commendat illam aquam putealem propter quattuor. Primo 

racione saporis … x … hec dum dixisset, reverenter oculos clausit ac quasi in sompno 

pausans obdormivit in domino.  

Dále marginální poznámka „Collacio anno domini etc. LXX in Egra per dei graciam“ a text 

v rozsahu 6 řádek.  

315v-316r 

Beati qui habitant in domo tua domine (Ps LXXXIII,5). Bohecius libro 3 prosa 2 dicit: Omnis 

mortalium cura quam multiplicium studiorum labor exercet diverso quidem calle procedit … 

x … nos sumus isti martyres (scilicet Cosma et Damianus) missi tibi in auxilium et statim 

demon aufugit, mulier liberata gracias deo egit. 

316v-317r 

Tenuit manum eius et surrexit puella Mt. IX (Mt IX,25). Januensis: 3 mortuos sensualiter 

suscitavit, unum per manum puellam alium per vocem dilecte filium vidue … x … 7us ut sint 

exspectantes premium. 

317v 

Vincula dissipata sunt et soluta Judicum XV (Idc XV,14). Secundum canonem d. LXXXVI c. 

defensionis auxilium tribus generibus est maxime inpendendum, desolatis, infirmis, 

incarceratis … x … sed ultimo raso capite amisit fortitudinem, oculos et vitam. 

318r-319r 

Ut autem impleti sunt dixit Ihesus etc. Jo. VI (J VI,12). Secundum beatum Augustinum cibum 

et potum naturaliter appetunt ut saturentur, sunt autem 3 loca, ubi saturitas non invenitur … x 

…  appetitus enim secundum Philosophum. Exemplum de illis duobus sororibus et rege in 

molendino. 

319v-329r 

Disputata sancte Katherine contra L rethores, quos vicit. Ego dabo vobis os et sapienciam, cui 

non possunt contradicere omnes adversarii vestri Luce XXIo capitulo (Lc XXI,15). Beatus 

Gregorius in omelia: O qualis artifex libet oculos fidei attollere … x … in quibus ipse 

permagnifice sit benedictus et in hac sacra virgine sancta Katherina semper laudandus ac 

glorificandus. 

329v-330v 



Dominica XVII. Amice ascende superius Luce 14 (Lc XIV,10). Beatus Thomas I 2e q. 4 ar. 8: 

Utrum amici sunt necessarii ad beatitudinem. Dicendum: si loquamur de felicitate presentis 

vite, sicud dicit Philosophus IX Ethicorum … x … nisi semper acceperint. 

V záhlaví na f. 329v uvedeno „Egre anno domini Mo CCCCo LXV collectus per dei graciam“. 

331r-331v 

Quescio. Utrum suffragia facta pro uno prosunt multis. Dicendum secundum Johannem in 

summa libro 3o t. XXXIIII quescione C septuagesima secunda opinio fuit prepositi quod 

omnibus equaliter prodessent … x … in floribus Hester 9 fama nominis eius crescebat 

cottidie. 

331v-332r 

Ad Eph. 4. Nolite contristare spiritum sanctum dei in quo signati sigillati et designati estis 

(Eph IV,30) domini in die redempcionis, id est baptismatis. Nicolaus de Gorra super eodem 

Hebre. XII: qui spiritum gracie … x … Mth. V Gaudete et exultate (Mt V,12), quia nomina 

vestra. Nunc dic sicud sunt. 

332r-332v 

Videte ut caute ambuletis ad Eph. V (Eph V,15). Quescio fuit de sancto Antonio que virtus et 

que via ... x ... 5us quando iudicium profertur unde dies illa dies ire, 6us eterne dampnacionis. 

333r 

In die omnium sanctorum. Gloriosa dicta sunt de te civitas dei Psalmus LXXXVI (Ps 

LXXXVI,3). Philosophus I Politicorum civitas ad tria facta est scilicet propter propter (sic) 

vivere et bene vivere et virtuose vivere ... x ... in templis ydolorum quibus gentiles exercebant 

voluptatem carnis. 

333v-334v 

Non sunt condigne passiones huius temporis ad futuram gloriam que revelabitur in nobis ad 

Romanos 8 (Rm VIII,18). Duo tanguntur, primo hortatur nos ad pacienciam igitur (?) non sunt 

condigne ostendens huius vite miseriam ... x ... servitus (?). 

335r-336r 

Quicumque baptizati estis (Gal III,27). Magister sentenciarum querit. (in margine ad 

Romanos VI). In ista epistola tria tanguntur, que accepimus a Christo. Primo Apostolus nos 

monet ambulare in nova vita, quam a Christo accepimus in baptismo ... x ... nisi aqua sua 

irrigatur in qua originem habuit. 

336r-336v 

Dominica XXI collacio (tato rubrika in margine). In voluntate tua cuncta sunt posita Hester 3. 

Beatus Thomas 1 p. q. XIX quia voluntas est (?) dei causa universalis omnium, quia ipsa est 

cunctorum dispositiva ... x ... non habuerunt effectum gracie. 

Na horním okraji f. 336r pořadové číslo složky XXIX a její škrtnutý obsah „De extremo 

judicio et Antichristo“. 

337r-342v: De ultimo iudicio 

Timete deum quia venit hora iudicii eius (Apc XIV,7). Hic proponuntur tres quesciones. 

Prima utrum secundum iudicium sit ponendum quia deus non iudicat bis in idipsum 

(nadepsáno arguitur quod non) ... x ... spes impii quasi lanugo ideo blasphemabunt. 

Může jít o přípravu k více kázáním, na f. 340v-341r uvedeno několik themat či prothemat. 

342v-343r 

De purgatorio dominica 4a adventus. (Rubrika De purgatorio také in margine.) Ego vox 

clamantis in deserto Jo. 1 (J I,23). Pro istis Magister in 4 d. XLV omnes anime cum de seculo 

exierint, diversas habent recepciones sicud unaqueque digna est requie ... x ... sic anime 

oracionibus et indulgenciis liberantur et idem hic dicendum de indulgenciis. 

343v-344r 



Memoriam fecit mirabilium misericors et miserator dominus (Ps CX,4). Secundum 

Philosophum libro de memoria et reminiscencia meditaciones salvant memoriam ... x ... cibus 

hominum et angelorum habes exemplum (?) de corpore Christi. 

344v-345r 

Hodie celesti sponso iuncta est ecclesia, quoniam in Iordane lavit eius crimina, magi veniunt 

cum muneribus ad regales nupcias et ex aqua facto vino letantur convive. Verba sunt ecclesie 

ad benedictus ... x ... dixit propheta afferte mihi vas novum (4 Rg II,20). 

345v-346r 

De sancta Maria Magdalena. Quidam imperator nomine Karolus, non tamen ille magnus 

Karolus, qui multa bona in ecclesia fecit ... x ... respondens ait ego sum narrans eis singula 

quomodo illuc venit et sic promissis complevit et sic liberatus est etc. Sequitur aliud etc. 

346v-347v 

Addicio ad arma Christi. Accipite armaturam (Eph VI,13). In primis ponitur crux, de qua 

tamquam viatori fecit baculum, baculum in quo sustentamur Gn. in quo nos defendimus sicud 

dicendum 1 Regum ... x ... Item lancea. 

348r 

Erat vir in terra Hus nomine Job rectus ac timens deum (Job I,1). Ubi 4 virtutes ponuntur, que 

spiritus sanctus dat: virilitatem, quia erat vir, quod est nomen etatis et virtutis 1 Cor. XIII cum 

essem parvulus (1 Cor XIII,11) ... x ... cecidit in terram etc. et sequitur lux circa (?) Act. XIX. 

In margine německé poznámky. 

348v: Quaestiones de excommunicato 

De excommunicacione notabile. Utrum excommunicatus ab ecclesia sancta interesse potest 

divinis fide recta ... x ... et in sentenciam excommunicacionis eternam (?). 

349r-349v 

Renovamini in novitate sensus vestri (Rm XII,2) et induite novum hominem qui secundum 

deum creatus est in iusticia et veritate, propter quod deponentes mendacium (Eph IV,24-25) ... 

x ... tercium est conclusio Nolite contristare spiritum sanctum require in alio sermone. 

350r-350v 

Humiliamini sub potenti manu dei 1 Pe. V (1 Pt V,6). Hortatur nos ad tria, scilicet ad 

humilitatem, ad providenciam in veritate, 3o ad pacienciam ... x ... cum sale tritus applicatus. 

351r-352r 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. In die transfiguracionis. Assumpsit Ihesus discipulos 

... transfiguratus est ante illos Mt. XVII (Mt XVII,1-2). Queritur, propter quam causam 

transfiguratus est. Primo ad ostendendum sanctam trinitatem ... x ... altera die dixit b. 

352v-353r 

In die Cinerum. Testes hodie invoco celum et terram quod proposuerunt vobis vitam ... x ... 

Exemplum discipuli. 

353v-354r 

Bulla de concepcione beate virginis. Sacrosancta generalis synodus Basiliensis in spiritu 

sancto legittime congregata universalem ecclesiam representans ad perpetuam rei memoriam. 

Elucidantibus divine gracie misteria mercedem gloriosam promisit eterna dei patris sapiencia 

... x ... datum Basilee in sessione nostra publica in maiori ecclesia Basiliensi solempniter 

celebrata anno a nativitate domini 1449.  

Datace chybná, srov. J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, sv. 29, 

sl. 182sq. 

355r-355v 

In honore sanctissime Trinitatis. Qui manducat hunc panem vivet in eternum Joh. VI (J 

VI,59). Queritur quare iste cibus est institutus ... x ... unam fidem, unam spem, individuam 

caritatem. Hec ille.  

Na horním okraji f. 355r titul „Historia Susanne“, který se vztahuje k celé složce. 



356v-366v Sermones super historia de Susanna  

Surrexerunt duo senes ... puellas a te Dan. 13 (Dan XIII,19-21). Hic tanguntur tria, per que 

voluerunt se ducere ad peccandum ... x ... Ananias et Saphira Petro mentiti exspiraverunt. 

Samotný příběh o Zuzaně měl být patrně použit pro více kázání, na f. 362r je rubrika „In die 

sancti Dominici patris nostri“, na f. 363v „De assumpcione virginis gloriose“. 

366v-zadní přídeští Notae variae 

Výpisky a poznámky především k tématu víry a zda se církev může mýlit. Ve formuli na f. 366v 

uveden Michael Hawseis (?). Papírový pokryv zadního přídeští zčásti stržen. 

 

 
SX XIV E 27 
FX 1756/72 
TX Rautenstrauch, Franc. Steph.: Adversaria faciendorum in Regno litterario Domini 

Stephani Rauttenstracu ord. S. Bened. Professi Brzevnoviensis 1758. 
PX Z knih. kláštera v Břevnově 10. VII. 1962 
1. 1a-67a Adversaria Faciendorum in Regno litterario… 

2° Adversaria faciendorum in Regno litterario X 67° und der Böhmischen Refugies zu 

arbeiten. 

2. 75a-153b F. Staphani Rauttenstrauch Monachi Brževnoviensis Adversaria Historico-

Theologica A. 1756 brževnovii. 76a Patriarcharum affingit, ita quidem X 153b Lucian 

wirklich war, wissen konnte. 

3. 162a-173b Adversaria Medica F. Stephanu Rauttenstrauch Monachi Brzevnoveni 1757 21. 

Octobr.  163° Adversaria Medica. 1. Wenn man das x 173b soll in einer Schaalenther 

getrunken. 

4. 180a-189a Critica Miscellanea A. 1767 P. Stephani Rauttenstrauch. 181° Critica 

Miscellanea. Canones ad X 189a Archiepiscopi Pragensis de a. 1764 14. April. 

5. 192°-215° Adversaria Politica et Oeconimica... Anno Domini 1758 Pragae. 193° 

Adversaria Politica accipiunt. 1 X 215° Advers. Polit. oeconomic. N. 3. 

6. 227°-243b Adversaria Juridica universalia. 139° Adversaria juridica Universalia. N. II. 

15 X 243b nihil de seculari jurisdictione demeret. 

7. 244°-327° Adversaria Ex Jure Canonico ac Civili... 1757 23. Octobr. 245° Adversaria ex 

Utroque Jure. 1. X 327° Verbrechen alsdann geringer wäre. 

Rkp.; pap. 1756-72; ff. 329 22x18,5 cm kurz.; pkž. s tkanicemi. Na hřbetě se zlacenou 

pozdněbarokní výzdobou a nápisem Adversaria signatura D 4, kterou měl rukopis v knihovně 

břevnovkého kláštera. Na přední desce vyzlacen znak opatství broumovko-břevnovského a 

nad ním iniciály SAB. Autograf Rautenstrauchův. Dílo vznikalo na nevázaných arších papíru, 

postupně bylo doplňoáno. Teprve dodatečně byla Adversaria svázána dohromady, při čemž 

mezi jednotlivé části vevázány prázdné listy pro případné další doplňky. Na obalovém listu 

starší signatura rukopisu IV C 63. Rukopis po odchodu autora do Vídně zůstal zřejmě v 

břevnovském klášteře. O R. stovn. Wurzbach, Biographisches Lexikon. 25. Teil. Wien 1873. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 10. 

července 1962. 

7371-62 

 
SX XIV E 28 
FX 1764/65 
TX Chmel, Jakub: Notae et Supplementa ad Tractatum de Locis Theologicis 
PX Z knih. kláštera v Břevnově 20. VII. 1962 
XIV E 28 



Chmel, Jakub : Notae et Supplementa ad Tractatum De Locis Theologicis D.Lud.Habert pro 

Prae-lectionibus theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel Benedict.Bržewnow.   

  1. 1a-108b Jakub Chmel, Notae et Supplementa... 

  2. 110a-175a Prolegomena Sacrae Scripturae pro Praelectionibus seu Interpretationibus 

Scriptu- risticis conscripta a P.Jacobo Chmel, Benedictino Brževnovien. An.1764 et 1765. 

ff.176; 1764/65; do rukopisu vložen Chmelův proslov k posluchačům bohosloví při zahájení 

školního roku. Za konec prvního pojednání na f.108b připsán doplněk. 

Notae et Supplementa ad Tractatum De Locis Theologicis D.Lud.Habert pro Prae-lectionibus 

theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel Benedict.Bržewnow.   

1. 1a - 108b Jakub Chmel, Notae et Supplementa... 3a Prolegomena Theologiae Ad Caput 

Imum x 108a breviter dicta sufficiunt ut J. O. G. D. 

2. 110a - 175a Prolegomena Sacrae Scripturae pro Praelectionibus seu Interpretationibus 

Scripturisticis conscripta a P.Jacobo Chmel, Benedictino Brževnovien. An.1764 et 1765. 111a 

Quaestiones Prolegomenales in S. Scripturam x 175a collegit ac redegit in Canonem. 

Rkp.; pap.; 1764/5; ff.176; 22 x 19,5 cm; kurz.; t. Do rukopisu vložen Chmelův proslov k 

posluchačům bohosloví při zahájení školního roku. Za konec prvního pojednání na f.108b 

připsán doplněk. Autor, převor břevnovský a později místoředitel studií theologických v 

Praze, patřil ke kruhu osvícenského opata břevnovsko – broumovského Frant. Štěpána 

Rautenstraucha. Po smrti R. byl Chmel v l. 1786 – 1806 jeho nástupcem. Na předním přídeští 

starší sign. IV C 65, na obalovém listu a na hřbetě poslední břevnovská sign. C 7. Rukopis byl 

chován v klášterní knihovně břevnovské. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 20. 

července 1962. 

7599-62 

 
SX XIV E 29 
FX kol 1760 
TX Chmel, Jakub: Notae et Supplementa ad Tract. De Deo Uno et Trino 
PX Z knih. kláštera v Břevnově25. VIII. 1962 
XIV E 29 

Chmel, Jakub : Notae et Suppementa ad Tract. De Deo Uno et Trino D.Lud.Habert Pro 

Praelecti-onibus Theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel Benedict. Břevnov. 

  1.1a-87b Chmel, Jakub : Notae et Supplementa... 

  2.90a-181b (Chmel, Jakub) Notae De Praescientia Dei et Praedestinatione ac Reprobatione. 

  3.185a-257a (Chmel, Jakub) Notae Ex Tractatu De Deo Trino. 

kolem 1760; ff.260; za titulní list vloženy dva proslovy Chmelovy k členům benedikt.kláštera 

v Břevnově, z nichž jeden je jasně datován r.1757, druhý pravděpodobně r.1768. Mezi fol.63-

64 je vložena Disertatio de qualitate Scientiae Divinae poslaná r.1767 Chmelem P.Othmarovi 

do Rajhradu. 

Notae et Suppementa ad Tract. De Deo Uno et Trino D. Lud. Habert Pro Praelecti-onibus 

Theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel Benedict. Břevnov. 

1.1a - 87b Chmel, Jakub : Notae et Supplementa... 3a Ad Tractatum De Deo Uno Trinisque 

ejus attributis x 87b pro 22a Possevinum in apparatu s. 

2.90a - 181b (Chmel, Jakub) Notae De Praescientia Dei et Praedestinatione ac Reprobatione. 

91a Articulus Primus. De Scientia Dei x 181b et sic est motivum reprobacionis. 

3.185a-257a (Chmel, Jakub) Notae Ex Tractatu De Deo Trino. 186a De Deo Trino. Thesis 

Prima x 257a et praepositi et quidem realis. 

Rkp.; pap.; kol 1760; ff.260; 23 x 19 cm; got. kurz.; t. Za titulní list vloženy sva proslovy 

Chmelovy k členům benedikt. kláštera v Břevnově, z nichž jeden je jasně datován r. 1757, 

druhý pravděpodobně (rok část. oříznut) r. 1768. Mezi fol. 63 – 64 je vložena Disertatio de 



qualitate Scientiae Divinae poslaná r. 1767 Chmelem P. Othmarovi do Rajhradu. Na předním 

přídeští tužkou starší sign. IV C 10. Rukopis Chmelův byl chován v knihovně břevnovského 

kláštera. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 25. srpna 

1962. 

9356-62 

 
SX XIV E 30 
FX 1763/64 
TX Rautenstrauch, Franc. Steph.: Praelectiones Theologicae de Poenitontia inceptae 

Brževnovii 3. NOv. 1763. 

1a Praefatio inauguralis. Ex quo docendae X 273a Finis Tractatus de Poenitentia, quem 

explicando et reperendo finivi 1764 in Vigilia B. Virginis nascentis in praelectionibus 

pomeridianis Brževnovii. Studentes fuerant R. P. Leo. FF. Joannes, Kilianus, Sebastianus, 

Fridericus, Ferdinandus, Bonifacius, Florianus. 

Rkp.; pap.; 1763-64, ff. 273; 23 x 18,5 cm; kurz.; pův. kž. Na hřbetě zlacený titulek. De 

poenitentia a poslední signatura C 14, která se opakuje na titul. listu. Rukpis byl zřejmě 

svázán z původních volných archů, jak svědčí autorova poznámka na titulním litě Ternio 1. 

Annus primus Theologiae a me praelectae A. 1763. Na f. 273b po ukončení přednášek 

připsány ještě Casus reservati. Rukpis byl chován v klášterní knihovně v Břevnově. 

Z knihovny břevnovkého kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea dne 29. 

října 1962. 
PX Z knih. kláštera v Břevnově 29. X. 1962 
10570-62 

 
SX XIV E 31 
FX 1769 
TX Rautenstrauch, Franc. Steph.: Praelectiones in Librum III-tium Decretalium A- 
1769 
2a Praelectiones in Librum 3tium Decretalium X 285a Fleuri hist. Tom. 14. pag. 271. 

Rkp.; pap.; 1769; ff. 287; 23y 19 cm; kurz.; kž. Na gřbetě vyzlacen nápis Decretalium Liber 

III. Na vlepeném štítku na hřbetě a na obalovém listu břevnovká sign. C 19. Na přídeští 

pozdější signatura IV C 62. Rautenstrauchovy přednášky klerikům, jak vysvětleno v 

poznámce na f. 1b, psané původně na volných arších, které teprve dodatečně byly svázány do 

desek. Rukopis byl chován původně v knihovně břevnovského kláštera. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků Knihovny Národ. muzea dne 19. 

prosince 1962. 

PX Z knih. kláštera v Břevnově 19. XII. 1962 
11889-62 

 
SX XIV E 32 
FX 1767 
TX Rautenstrauch, Franc. Steph.: Institutiones Juris Ecclesiastici tum Publici, tum 

privati, Usibus Germaniae accomodatae et Praelectae Brzevnovii A. 1767 a P. Stephano 

Rauttenstrauch, Presbytero Benedictino Ordinem S. P. Benedicti Brževnovii Professo. 

2a Institutiones Jurisprudentiae Ecclesiasticae usibus Academicis Germaniae accommodatae 

X 168b a Clement. I. usque ad Innocent 3tium. 
PX Z knih. kláštera v Břevnově 15. I. 1963 
Rkp.; pap.; 1767; ff. 169; 22,5 x 19 cm; kurs.; kž. Na hřebetě zlacený titul Jus Publ. Eccles. 

germaniae. Na f. 2a zpráva o zahájení Rautenstrauchových přednášek, které jsou obsahem 



rukpisu „Quas praelegere coepit 3. Novemb. P. Stephanus Rauttenstrauch Brževnovii A. 

1767. Na přídeští sign. IV C 61, na hřebetě a obalovém listě starší sign. G 21 břevnovského 

kláštera, kde byl rukpis dříve chován. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Nr. muzea dne 15. ledna 

1963. 

306-63 

 
SX XIV E 33 
FX 1768 
TX Rautenstrauch, Franc. Steph.: Praelectiones Juris Ecclesiastici in Jus Canonicum 
P. Lud. Engel. Quas adornavit et Brzevnovii praelegit P. Stephanus Rautenstrauch A. 1768 

Mense Aprili. 

2a Liber Primus Decretalium Titulus 1us X 244a Explicando finivi die 2. Septemb. 1768. 

Studentes erant: RPP. Ferdinandus et Bonifacius. FF. Florianus, Leonardus, Sigismundus et 

Josephus a S. Procopio, Chrysostomus, Clemens, Henricus, Coelestinus. 

Rkp.; pap.; 1768; ff. 246; 23x 18,5 cm; kurz.; kž. Na hřbetě vyzlacen v červeném poli název 

Decretalium Liber I a vlepn štítek se sign. C 17. Na přídeští pozdější sign. IV C 62, na 

obalovém listu sign. C 17. Za textem titulu připsáno a podtrženo Post longas ferias lectio 

prima brevis. Na f. 245a nedokončený přípisek. Jak výslovně z textu i uspořádání zřejmo, jde 

o dodatečně svázané Rautenstrauchovy přednášky břevnoským klerikům. Rukpis býval v 

knihovně břevnosvkého kláštera. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 28. února 

1963. 

PX Z knih. kláštera v Břevnově 28.2.1963 
1753-63 

 
SX XIV E 34 
FX 1768 
TX Rautenstrauch, Franc. Steph.: Praelectiones Juris Ecclesiastici in librum II. 
Decretalium Quoas adornavit, cum Brzevnovii Patrem Engel praelegeret P. Stephanus 

Rauttenstrauch Benedictinus Brzevnovienssia A. 1768 Mense Novemb. 

I. 1a-107a Rautenstrauch, Praelectiones… in librum II. Decretalium. 2a Liber 2dus 

Decretalium… [přelepeno] totus in Iudiciis X 107a Finis libri 2di Decretaium. 

II. 108a-134a Supplementum ad Jus Canonicum P. Lud. Engel Quod Auditoribus suis 

Brzevnovii ad calamum dictavit P. Stephanus Rauttenstrachu A. 1768. 109a Supplementum 

ad Jus canonicum P. Engel X 134a ad pristinum honoris sui gradum restituebantur. 

Rkp.; pap.; 1768; ff. 140; 22x 19 cm; kurz.; kž. Na hřbetě vyzlacen v červeném poli název 

Decretalium liber II. s vlepen štítek se dign. C 18. Na předním přídeští tužkou pozdější sign. 

IV C 62. Na obalovém listě tužkou sign. C 18. Na titulovm listě Rautenstrauchovo obvykl= 

úslové Post longas Ferias lectio prima brevis. Přednášky Rautenstrauchovy brevnovským 

klerikům. Rukpis býval v knihovně břevnovského kláštera. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea dne 28. února 

1963. 

PX Z knih. kláštera v Břevnově 28.2.1963 
1752-63 
 
SX XIV E 35 
FX 1756 
TX Rautenstrauch, Franc. Steph.: Notae in Institutiones Theologicas Ign. Frantz, Soc. 

Jesu Presbyteri, in Universitate Pragena Professoris Theologi R. P. O. adornatae a Fr. 



Stephano Rauttenstrauch, Ord. S. Bened. Professo Brzevnoviensi, p. t. in Universitate Pragena 

Theologiae in annum 1 Auditore. 

2a (p. 3) Stephani Rauttenstrauch ad Theologiam R. Ignatii Frantz Notae X 325a (p. 463) 

omnes tentaciones sine gratia revincere possit. 

Rkp.; pap.; 1756; ff. 327; 21,3 x 18 cm; kurz; pův. Kož., na hřbetě zlacená barokní výzdoba a 

nápis Notae in theolog. P. Frantz a pův. signatura D-1, kterou měl rukopis v knihovně 

břevnovského kláštera. Původní pagunace od 1 do 468. Doba vzniku výslovně poznamenána 

na f. 4a (p. 7) Pragae veteris 14. Novemb. 1756. Jesuita Ignác Franz (1715-1770) přednášel 

různé disciplíny na bohoslovecké fakultě Karlovy university a býval představeným české 

provincie řádové. Ze spisu Institutiones theologicae měl v době vzniku rukopisu Raut. vydán 

jen první dál v Olomouci r. 1755. O rukopisech a autorovi srov. rukpis sign. XIV E 27. 

Zapsán do přírůstků Knihovny Národního muzea 5. června 1970. 

II-39/70 
PX Z knih. kláštera v Břevnově 5.6.1970 
 
 
SX XIV E 36 
FX 1760 
TX Chmel, Jakub: Notae et Supplementa Ad Tractatum De Actibus Humanis D. 
Ludovici Habert 
PX Z knih. kláštera v Břevnově 15. 7. 1970 
XIV E 36 

Chmel, Jakub : Notae et Supplementa Ad Tractatum De Actibus Humanis D.Ludovici Habert. 

Pro Praelectionibus Theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel, Benedictino Břzev. 

  1.1a-88b Jakub Chmel, Notae et Supplementa... 

  2.90a-211b Notae et Supplementa Ad Tractatum De Gratia Christi D.Lud.Habert Pro 

Praelectionibus Theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel Bened.Břzevnoviensi. 

kolem 1760; ff.212; do rukopisu vloženo kázání Karla Gislena Daelhama z 17.srpna 1718. 

Také předmluva k prvnímu spisu doplněna k původnímu textu. 

Notae et Supplementa Ad Tractatum De Actibus Humanis D.Ludovici Habert. Pro 

Praelectionibus Theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel, Benedictino Břzev. 

1.1a-88b Jakub Chmel, Notae et Supplementa... 2a AR ac RR Domini Confratres SS. 

Theologiae Auditores Lectissimi x 88b pro hanc Lege concurrunt in praedictis casibus. 

2.90a-211b Notae et Supplementa Ad Tractatum De Gratia Christi D.Lud.Habert Pro 

Praelectionibus Theologicis conscripta a P.Jacobo Chmel Bened.Břzevnoviensi. 90a 

Supplementum et Notae ad Tractatum de Gratia D. Lud. Habert x 211b ordinabile est, nil 

vitii continent. 

Rkp.; pap.; kolem 1760; ff.212; 21,5 x 18,5 cm; kurz.; t. Do rukopisu vloženo kázání Karla 

Gislena Daelhama z 17. srpna 1718. Také předmluva k prvnímu spisu doplněna k původnímu 

textu. O autorovi srovn. rkp. XIV E 28. Na předním přídeští starší sign. IV C 68. Na hřbetě a 

obalovém listu poslední sign. břevnovská C9. Rukopis byl chován v klášterní knihovně 

břevnovské. 

z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea dne 15. 

července 1970. 

II-40/70 

 
SX XIV E 37 
FX 1774 



TX Pitrof, Frant. Kristián, Interpretatio Librorium Tobiae, Judith, Ester Praestituta 

Examini Finali Theologorum A. 1774 a Franc. Pitroff, Mil. O. Cruc. cum rub. Stella, S: 

Script. Prof. Ord. publ. M. pria. 

1a Nro 1 Liber Tobiae. . Quis Scriptor Libri? X 72° sfflicto addebant afflictionem a principio. 

Rkp.; pap.; 1774; ff. 72; 23x18,5 cm; kurs.; t. Obalový list rukopisu použit za titulní. Autor 

Frant. Kristián Pitrof (1739-1814), člen křižovnického řádu, od r. 1773 profesor Karlovy 

university, od r. 1809 velmistr křižovnického řádu. Rukopis byl uložen v knihovné 

břevnovského kláštera. Na přídeští starší signatura IV C 70 na hřbetě a obalovém listu novější 

C 13. 

Z knihovny břevnosvského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea dne 30. 

července 1970. 

Z kihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea dne 30. 

července 1970. 

II-44/70 

PX Z knih. kláštera v Břevnově 30. 7. 1970 
 
 
SX XIV E 38 
FX 1765 
TX Rutenstrauch, Franc. Steph.: Adnotationes litterariae 
PX Z knih. kláštera v Břevnově 8.2.1973 
Adnotationes litterariae P. Stephani Rauttenstrauch collectae ex Velitationibus Scholasticis 

cumprimis Theologicis scribi coeptae 1765 exeunte Martio Brževnovii. 

3a Ex Velitationibus Scholasticis collectae notae X 40b Radii lucis lunensis nec validi nec… 

nec humidi. St. 

Rkp.; pap.; 1765; ff. 40+10; 22x18 cm; kurs.; pkž. Na hřbetě barokní zlacená výzdoba, název 

Exercit. scholast. a stará břevnovská signatura C 20. Na přední desce vyzlacen pod iniciálami 

S. A. B. znak spojeného opatství břevnovsko-broumovského. Vloženo 8 bohemikálních tisků 

pražských z 18. stol. a 2 opisy theol. thesí. Na konci 10 listů nezpracovaných rukopisných 

textů. O autorovi a jeho rukopisech srov. v katalogu při sign. XIV E 27. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků Knihovny Národního muzea 8. února 

1973.  

II-130/73 

 
X 3496 
SX XIV F 1 
FX 1710. str. 178 + XLVI, 16 x 24 cm, vazba pův. 
TX Antiphonale Cisterciense ... conscriptum ... a. 1710 per P. Dionysium Smrczek, 
prof. Plassensem. 
PX Dar J. Gregoryho, protokolisty, 7. I. 1832. Stejně č. další. 
SX – XIV F 1 

TX – Plas. eccl. 

PX – Vide: Smrczek Dion. Antiphonale. 

 
X 3497 
SX XIV F 2 
FX 1777. str. 75 + ll. 69, XV, 17 x 23 cm, vazba pův. 
TX Antiphonarium pro choro regii monasterii B. V. Mariae de Aula Regia. 
 
X 3498 
SX XIV F 3 



FX 1656-59. ll. 538, 16 x 23 cm, váz. 
TX P. Bernardinus Clanchy. O. M. Výklad sumy Tomáše Akvinského. 
PX Majetek a zdá se, přepis Chotěbořana Ondř. Alex. Tůmy, jehož tištěné promoční 
oznámení na 2.září 1659 vlepeno vzadu. Srov. Truhlář I, 330. 
 
X 3499 
SX XIV F 4 
FX 1819. ll. 262 +221, 17 x 23 cm, 2 svazky v pův. vazbě 
TX B. Bolzano. Christkatholische Dogmatik und Moral (= Der Religionswissenschaft 
III. Haupttheil: systematische Darstellung der Lehre des Katholicismus nach ihren 
inneren Vortrefflichkeit). 
PX Část I. a II. v ruk. XIV D 19. Od str. 199 sv. II. Etwas aus der Logik. Přepis Jos. 
Matějky z 14. 5. a 17. 7. 1819. Dar Jos. Šrůtka jako č. 3471. 
 
X 3500 
SX XIV F 5 
FX poč. XIX. ll. 53, 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX Latinské modlitby domácí i kostelní. 
PX Napřed nevyplněný list titulní se znakem: obličej se slunečními paprsky. 
SX – XIV F 5 

TX – Orationes, psalmi et litaniae. 

 
X 3501 
SX XIV F 6 
FX 1805. ll. 200, 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX Synops der christlichen Sittenlehre, vorgetragen von Prof. Franz Fritsch. Prag 
1805 
PX Zápisky Jos. (L.) Zieglera, z přednášek. 
 
X 3502 
SX XIV F 7 
FX poč. XIX., ll. 72, 9 x 18 cm, váz. 
TX Přepis tisku: Canonicae et reverentissimae expostulationes apud…Pium VII. de 
variis actis ad ecclesiam Gallicanam spectantibus. (6. Apr. 1803.) 
PX Vydáno v Londýně. Z Hankových. 
 
X 3503 
SX XIV F 8 
FX XVII/XVIII. ll. 13, 26. 8,5 x 16,5 cm, na březové kůře. 
TX Latinské modlitby. 
PX Orationes de quinque principalioribus mysteriis passionis dominicae, Devotio ad 
glor. dei matrem Mariam. Předsázkou A. J. Schindlerova pérokresba olomouckého 
Krista od františkánů. 
 
X 3504 
SX XIV F 9 
FX XVI/XVII. ll. 108, 9 x 17 cm, vazba pův. 
TX Latinské rozmluvy člověka s proroky, Bohem Otcem i Kristem, posléze díky 
člověkovy. 
PX Collophon totius negotii l. 83’. Desky z pergamenu misálu XIV. stol. 
SX – XIV F 9 



TX – Liber precatorius 

saec. XVI. st. 

 
X 3505 
SX XIV F 10 
FX 1785. str. 237, 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX: Přepis tisku: Tägliche Andachtsuibungen zum Gebrauch ihro Kayserl. Majestät 
der Königin zu Hungarn und Böheim. Neueste Auflage. 1785 
PX Na desce APDL. Dar Jos. Emlera 2. VIII. 1890. 
 
X 3506 
SX XIV F 11 
FX konec XV. ll., 263, 9 x 16 cm, vazba pův. 
TX Evangelní i epištolní postila. 
VX In vigilia pasche. Cristus passus est pro nobis…Exemplo ap. Petri x (dominica 
XXV post Trinitatis) turbam, tales tibicines sequentem et audientem, amen. 
PX Na konci dodatky. Vzadu perg. kus německé listiny z Rakous stol XIV., na jejím 
rubu vymazané zápisky o r. 1478 a 1509. 
Sermones ab vigilia pasche usq. Domini ca XXIV 
 
X 3507 
SX XIV F 12 
FX ok. 1808. str. 344. ll. 72, 10 x 16 cm, vazba pův. pag. 488. 
TX Verschiedene Predigt-themen und Skizzen. 
PX V části druhé, nestránkované: aus den Stunden der Andacht (l. 1 a d), 
Bolzarische Erbauungstreden in Skizzen (l. 37 a d.), Skizzen von Hortigs 
Festtagspredigten (l. 45 a d.), Reinhards Predigten in Skizzen (l. 61 a. d.). Na l. 37 
v rohu: Durdik a datum 1808. Titul na str. 1. Z Durdíkových. 
 
X 3508 
SX XIV F 13 
FX perg. XIV. ll. 88, 8 x 16 cm, vazba pův. 
TX jacobus de Cessolis de ludo scaccorum. 
VX Ego fr. Jac. de Cessolis x honor in sec. sec. amen. Explicit scachorum liber ad 
mores hominum compilatus. 
PX Na l. 2, rovněž z knihy Cessoliovy: M. Joh. Hertenberger de Cubito II. alb. Na 
zadním přídeští kus gramatického spisu z XV. stol. 
 
X 3509 
SX XIV F 14 
FX XVI ll. 820, 9 x 18 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Latinskočeská postila evangelická od 8. po 25. neděli trojiční. 
PX Na desce: quarta pars a vzadu odřené medailonky reformátorů a j. 
 
X 3510 
SX XIV F 15 
FX 1821. str. 293, 9 x 17 cm, vaz. pův. 
TX Proces matutine et vespertine, ante et post confessionem et communionem. 



PX Přepis hr. Ernestiny Kolovratové roz. Šlikovy pro jejího chotě z 27. srp. 1821, o 
jehož smrti 9. července 1824 na přídeští zápisek synův. Na hřbetě J. K. 
Z Pálfyových. 
 
X 3511 
SX XIV F 16 
FX XV. ll. 226, 9 x 17 cm, vazba pův. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1-38’. Bede (expl.) oraciones super ewangelia dominicalia et de sanctis. Cum 
appropinquasset Jesus… D. J. Christe x per infinita sec. sec. amen. 
39-59. Prima, tercia, sexta nona diebus feriatis cum glosa. 
59-62’. Pater noster cum glosa Remigii. 
VX II. 63-69. Tractatulus Petri de Doliaco de celebracione missarum fraquentanda. 
Ante omnia scire volo tuam caritatem x divicias pro nichilo reputares etc. 
VX I. 69’- 70. Credo in deum cum glosa pulcra. 
70’- 81’. Confessio b. Ambrosii generalis ante missam a několik jiných drobných 
modliteb podobných. 
82-92’. De preparacione ad missam Bonaventure. Ad honorem gloriose et individue 
trinitatis x regnat in sec. sec. amen. Pak drobné výpisky. 
VX II. 96-109’. Tractatulus David (de Augusta) fr. min. de caritatis et passionis domini 
meditacione ante missam. Dominus noster J. Christus x vivorum et mortuorum. Et 
tantum de isto etc. 
VX III. 110-130’. Planctus b. Anshelmi de passione domini. Ihesum Nazarenum x per 
infinita sec. sec. amen. 
VX I. 131-133’. Rosarium b. Virginis. Accipe rosarium x vultum tui patris. 
VX II. 134-140’. Ex stimulo amoris (Bonaventurae). 
VX I. 141-149’. Meditacio redempcio humane s. Anshelmi. Anima Christiana x solus 
benedictus in sec. sec. amen. 
VX I. II. IV. 149’- 226’. Něco kratších modliteb, pros a hymnů. 
PX Na přídeští obsah a rukou I.: liber Johannis de Crumlow decani. 
PX Hejnic, Josef: K dopisu Jana ze Středy č. 122 Pius: Listy filologické, roč. 96 
(1973) s. 165-170. 
 
X 3512 
SX XIV F 17 
FX 1489. ll. 111. 9 x 16 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Sváteční i nedělní officia. 
PX Část první, jak se zdá, dodatek druhé, ukončena 1489 feria sexta ante Oculi (l. 
24), druhá t. r. in die s. Marci ewangeliste (l. 108’). Na l. 24’ vlepen současný 
kolorovaný dřevotisk umučení Páně. na l. 109, 110-11’ dodatky pozdější. Vevázány 
dva perg. listy z XIV. stol. se spisem Bartoloměje de Rancanato (?). Na hřbetě 
krumlovská sign. N. 146. 
 
X 3513 
SX XIV F 18 
FX 1472. ll. 390, 10 x 16 cm, vazba pův. opr. ilum. 
TX Novum testamentum Georgii de Litho(měři)cz. 
PX Na l. 389: finitus est liber iste a. J. Christi 1472 die annunciacionis b. Marie V. 
hora XIIII. Na přídeští: Testamentum novum Georgii de Litho(měři)cz a obvyklé 
dvojverší rožmberského kancléře Václava z Rovného s poznámkou, že knihu dostal 



od bratra majitelova Křtěna. Na zadním přídeští záznamy o sklizni sena na 
Trávnicích, Ostrově, Rybnících, Dehetníku a Močeradsku r. 1510. Nepochybně 
z Krumlova. 
Brodský, s. 211 
 
X 3514 
SX XIV F 19  
FX perg. XIV. ll. 140, 8 x 16 cm, vaz. pův. 
TX Sborník theologický 
VX I. 1-9’. Sentencie sanctorum patrum (kusé). 
10-47. Collaciones quadragesimales (Jacobi de Lausanna). Convertimini ad 
dominum… Quem admodum secundum cursum temporum x oracionibus in 
conspectu domini etc. Srov. Truhlář II, 2795. 
47-50’. (Augustinus) de penitencia. Penitenciam agite… Ut homo in deserto mundi 
huius x senium vel infirmitatem etc. 
VX II. 51- 60’. Kázání bez začátku u konce. 
VX III. 61-96’. Traktát o svátostech, zdá se , z výkladu sentencí. Samaritanus 
vulnerato appropians curacioni eius sacramentorum alligamenta adhibuit x 
intelligenda fore tradunt. 
VX IV. 97-121’. (Guilhelmus de St. Amore de periculis novissimorum temporum). 
Ecce videntes clamabunt… Sicut prophete in sacris litteris x cum possit operari vel 
qui potest. Matthiae de Janov Regulae ed. V. Kybal III. 252-314. 
VX V. 122-125’. Senece de modo honeste vite tractatus. (Prologus:) Ecce rex tuus 
venit (Textus:) Quisquis prudenciam sequi desideras x aut ruentem ipse compos 
devitet, amen. 
125’- 28’. (Historie o Sekundovi, filosofu věčného mlčení, ze sbírky G. Burleyovy.) 
Secundus philosophus hic philosophatus est x trinitas custodi ter sancta, amen. 
128’- 129’. Verše, pranostika, rada o sloužení mší, o rybách, rodokmen Páně. 
VX VI. 130-134’. Řecko-latinský věcný slovníček. 
VX VII. 135-139’. (Biblia pauperum). Primo pingatur maiestas plena x deinde dies 
iudicii…et infernus. 
VX VIII. 140. Zlomek theologického spisu z XIII. stol. 
PX Na l. 1 souč. sign. (?) H a z XVIII. stol.: Monasterii Zarensis f. ord. Cist. Z odkazu 
Dobrovského. 
 
X 3515 
SX XIV F 20 
FX XIX. ll. 44, 9 x 15 cm, váz. 
TX Německé modlitby 
PX Zcela bezvýznamná soukromá sbírka. 
 
X 3516 
SX XIV F 21 
FX XIX. ll. 15, 9 x 16 cm, váz. 
TX Dvě španělské rhetorománské písně (opr. na rétorománské - Tichý) 
VX Una chianzun spiritualia, schianta in la notta eug nai grand desideri, druhá (l. 8) 
componiida supra la non sperato da mort del honorat juven Signor Men: D: Rumbella 
in susch. 
 
X 3517 



SX XIV F 22 
FX XVII. ll. 3, 8 x 16 cm, vazba moderní. 
VX Výpisek z Historia passionis dominicae slezského básníka a theologa Jana 
Claza. 
 
X 3518 
SX XIV F 23 
FX XVII. ll. 3, 9 x 15 cm, vazba mod. 
VX Propheczei der teuern und hocherlauchten Mans Gottes Jacob Hartmans von 
Durfach, gestelt a. 1528 aus einer grossen Prophezei von ihm selbst gezogen. 
 
X 3519 
SX XIV F 24 
FX 1828. str. 321, 8 x 16 cm, vazba pův. 
TX Nikolaus Tomek. Lehrbuch für angehende Catecheten und Paedagogen. Prag 
1828. 
PX Určeno nepochybně pro tisk. Snad totožné s Handbuch zum grossen 
Katechismus, jenž vyšel 1847. Dar sl. V. Štorchovy 31. VIII. 1896. 
 
X 3520 
SX XIV F 25 
FX 1807. ll. 120, 9 x 17 cm, váz. 
VX Entwurf der christlichen Sittenlehre nach dem vorgeschriebenen Lehrbuche zur 
Ergänzung desselben. 
PX Pod tímto názvem: Johann Krnowsky 1807. Dar katech. V Fähnricha 7. XI. 1899. 
 
X 3521 
SX XIV F 26 
FX XVIII/XIX. str. 154, 8 x 17 cm, váz. 
TX Německé modlitby 
PX Při str. 47, 55 a 97 kolorované rytinky J. Baltzera.  
 
X 3522 
SX XIV F 27 
FX XVIII. ll. 278, 8 x 16 cm, vaz. pův. 
VX Manuale oder Hand-Buch auserlesener ... Gebeter. 
SX – XIV F 27 

TX – Manuale, od. Hand-Buch auserlesener Gebetter samt Verhrungen vieler Heiligen. 

sec. XVIII. 

 
X 3523 
SX XIV F 28 
FX XVIII. str. 95, 9 x 17 cm, vaz. pův. 
VX Weiss und Art, wie man die von der Regel des dritten Ordens des heil. Francisci 
vorgeschriebene Tag-Zeiten ... betten kann. 
PX Na desce A: P: Majitelé starší napřed. Dar P. Kotatíka. 
 
X 3524 
SX XIV F 29 
FX 1767. str. 227, 9 x 17 cm, váz. 



TX Geistlicher Schild gegen geist- und leibliche Gefährlichkeiten. Darin sehr kräftige Segen 

u. Gebet. Cum licentia ord. Cens. Trevir.  
PX Na str. konsistorní dovolení z r. 1767 znovu vydati v Praze tento mohučský tisk z 
1647. Dar sl. Em. Lindauerové z pozůstalosti matky Františky, kupcové ve Slaném, 
14. IX. 1903. 
Trevir 1647. Gedruckt zu Mainz. Pg. 165 

In fine: Reimprimi posse censeo, Pragae. Anno MDCCLXVII. Joan. Ritter, consist. Assessor. 

Daniel, Josephus de Hayern, episc. Vicarius generalis. Fol. (31) 
 
X 3525 
SX XIV F 30 
FX XIX. str. 114, 8 x 18 cm, váz. 
TX Kern aller Gebetter. 
PX Napřed i vzadu něco listů vytrženo. 
 
X 3526 
SX XIV F 31 
FX XIX. str 28, 9 x 16 cm, váz. 
VX Kurzer Auszug aus der Geschichte der neuesten Offenbarungen des Herrn 
in=und durch Magdalena Sickingerin zu Ampfelwang (v H. Rakousích) vom 20. Febr. 
1813 bis in May 1814 und ferner. 
PX Pořídil bývalý tamní kooperator Thomas Pöschl. 
 
X 3527 
SX XIV F 32 
FX 1743. ll. 321, 8 x 18 cm, vazba pův. 
VX Fr. Jos. Kraus. Geistliches Vergis- mein- Nicht. 
PX Dar poštmistra J. Kvasničky 17. IV. 1905. 
 
X 3528 
SX XIV F 33 
FX XVIII. str. 310, 9 x 16 cm, vazba pův. 
VX Geistliches Baum-Gärtel. 
PX Dar Boř. Koblížka, přednosty ve Vroutku, 17. VII. 1905. 
 
X 3529 
SX XIV F 34 
FX XVIII. str. 30, 8 x 16 cm, váz. 
VX Přepis tisku: Officia nova sanctorum a s. potificibus novissime concessa. Pragae 
1771. 
PX Dar adm. J. Náhlovského 20. VIII. 1906. 
 
X 3530 
SX XIV F 35 
FX XVIII. str. 277, 8 x 17 cm, s lid. mal., vazba pův. protržena. 
VX Lidové modlitby německé. 
 
X 3531 
SX XIV F 36 
FX 1809. str. 220, 9 x 18 cm, váz. 
VX Gebetbuch. 



PX Přepis Sophie Lassig(ové). Vzadu i napřed rodinné zápisky pozdějších majitelů. 
Dar unhošťského řed. škol. F. Melichara 7. IV. 1902. 
PX Modlitby 
 
X 3532 
SX XIV F 37 
FX 1709. str. 191, 8 x 17 cm, váz. 
VX Latinsko-česko-německý výtah z pražské agendy. 
PX Pro lounského kaplana F. A. Chotěckého pořídil tamní regenschori J. Arn. 
Werner. 
 
X 3533 
SX XIV F 38 
FX XVIII. str. 193 (-18), 9 x 18 cm, váz. 
VX Modlitby německé. 
PX Začátek utržen. 
 
SX XIV F 39 
FX 1807 
TX Anbethung Gottes im Geiste 
PX řed. J. Fürst, Praha-Motol. 2. III. 1949 
XIV F 39 

Anbethung Gottes im Geiste Anno 1807. 

ll.54; 1807; 

5a Allmächtiger himmlischer Vater, mein Gott und Herr x 54a glückselig gelande. Durch 

Christen unsern Herrn. Amen. 

Rkp.; pap.; ll.54; 1807; 9,7 x 16,7 cm; frakt.; kž. Na f.3a, 12a, 31a, 43a, 52a mědirytiny 

proslulého českého mědirytce Jana Balzera ( 1738 - 1799 ). Jinak modlitby zdobeny pěknými 

lidovými malovánkami s motivy ponejvíce rostlinnými. Desky empírové zdobené ručně 

tlačenými ornamenty s motivy rostlinnými, uprostřed iniciály J S 1808 a ozdoba sestrojená z 

písmen jména Maria, na zadní desce místo něho ornament z písmen IHS. 

Koupeno od řed. J. Fürsta z Prahy-Motola 2.3.1949.  

64K/49 

 
SX XIV F 40 
FX 1807 
TX Fritsch, Franz Xaver: Christliche Moral. Vorgetragen von… Prof. Fr. Fritsch. 1. Thel, 

Prag 1807. (Rkp.., písař) Lang Jakob. 
PX řed. J. Fürst, Praha-Motol. 19. V. 1949 
XIV F 40 

3a in der ch(ris)tlichen Süttenlehre wird im einzelnen x 166b wohl aber zur 
Vergebung der Beleidigung. 
Fritsch, Franz Xaver : Christliche Moral.Vorgetragen von Hr: Prof.Fr.Fritsch. Erster Theil. 

Prag 1807. Lang Jakob. 

ll.175; 1807; Fritschovy přednášky o křesťanské mravouce, přednesené v generálním 

kněžském semináři, zapsal roku 1807 jeho posluchač Jakub Lang, rodák z Plzně.  

Rkp.; pap.; ll.175; 1807; 11,5 x 18,4 cm; kurs.; pkž. Na f.168a až 172a připojen 
Inhalt. Na přídeští Ex bibliotheca P. Jacobi Lang, Ecclesiastici. Compact. 35 x. List C. 
45. přednášející Dr. Fr. X. Fritsch, rodák z Klášterce na Žatecku r.1762, stal se po 
svém vysvěcení na kněze r.1787 nejprve r.1798 lektorem mravouky a posléze 



profesorem něm. pastorálky v generálním kněžském semináři v Praze ( 1806 ). 
Zůstal jím až do své smrti 8.3.1822. Tiskem vydal r.1792 v Praze spis Einleitung in 
die Sittenlehre des Christenthums. Přednášky Fritschovy o křesťanské mravouce 
zapsal r.1807 jeho posluchač Jakub Lang, rodák z Plzně 23.7.1786, který byl zde v 
Praze vysvěcen 19.2.1809 na kněze a zemřel někdy po r.1845 jako farář v 
Kralovicích na Plzeňsku. 
Od řed. Josefa Fürsta z Prahy  - Motola 19. května 1949. 
1699K-49 
 
SX XIV F 41 
FX poč. XV 
TX Lekcionář epištol a evangelií. 
1a Ad romanos XIIIo capitulo Fratres Scientes quia hora est iam x 248a Et exit farna hec in 

universam terram illam. 

Rkp.; pap.; ll. 251; poč. XV; 11 x 15,5 cm; frakt.; kž. Barevné iniciály s iluminací na fol. 1a, 

167b, 196b a 204a. Ostatní jednoduchá výzdoba provedena rumělkou, modří a žlutou barvou. 

Rukopis obsahuje perikopy, t. j. části epištol a evangelií určené církví ke čtení během 

církevního roku. Počíná se Epištolou sv. Pavla k Římanům, kap 13, obvykle čtenou na 1. 

neděli adventní, původně se končil na fol. 248a perikopou z 9. kap. evangelia sv. Matouše, 

které se čte na 23. neděli po sv. Duchu. Fol. 248a-250b od Gratias agimus deo až po in illo 

tempore. Cum suble připsány později již bez ozdob jinou rukou (jsou to perikopy z 1. epištoly 

sv. Pavla k Soluňským, z kap. 24 evangelia sv. Matouše a z kap. 23 proroka Jeremiáše). Přípis 

přerušen uprostřed textu. Fol. 158b a 159a nalinkováno, ale listy prázdné, zřejmě omylem, 

poněvadž na fol. 159b pokračuje kap. 12 evangelia sv. Jana z fol. 158a. Od fol. 1a až po fol. 

45b české glossy současné místy úplný český překlad příslušných perikop. V dalším textu 

české glossy chybějí. Přední i zadní obalový list pergamenový. Zadní pergamen torsem 

latinské mluvnice asi ze XIV. stol. Na přídeští vpředu nahoře připsán rok 1444. Jde však 

zřejmě o pozdější přípisek, který pro určení stáří lekcionáře není rozhodující. Na témže 

přídeští dole přípis Dem Erstennen und Weyssem herrn hansen von Pudweyß (Č. 

Budějovice), meynem gutten gonner und freundt. Původní vazba prkénková koží potažená, 

umělecky provedené mosazné kování v rozích a uprostřed. Z mosazných spon jedna ztracena. 

Ornamentální výzdoba ukazuj časově na období první čtvrtiny století XV., což nevylučuje 

pozdější přípisek roku 1444. Vztah lekcionáře k Čes. Budějovicům nabízí nám srovnání 

s ornamentální výzdobou ilum. graduálu českobudějovického z poč. XV. stol. (sign U 22) a 

našeho vyšebrodského misálu sign. XVIII B 35. Srov. Vlad. Denstein, Ilumin. graduál 

českobudějovský ve Výroční správě měst. musea v Č. Budějovicích za léta 1926-1931, Č. 

Budějovice 1932. 

Rukopis zakoupen 22. června 1950 od Dr. Otakara Kruliše-Randy. 

10166/50 

PX Dr. Ot. Kruliš-Randa, Suchdol, 22. VI. 1950 
 
XIV F 41 

 

Sborník perikop 

XV2, Čechy, I + 251 (recte 252) + I ff. 15,5 x 10,5 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Papír, pergamenová přední i zadní předsádka. Filigrány: na počátku rukopisu promiscue 

varianta některého z typů Piccard: Ochsenkopf XII/851-859 (1457-1477), nejblíže je snad 

XII/856 (1466-1470), a varianta XII/407 (1472-1474). Ojedinělý fragment filigránu s volskou 

hlavou, z níž vybíhá tyč tvořená dvojicí linek a zakončená květem se čtyřmi lístky, 



neidentifikován. Od desáté složky do konce rukopisu snad varianta Piccard: Ochsenkopf 

XI/336-337 (1464-1470) nebo XI/345 (1469-1470). Skladba: 21. VI (f. 251). Na koncích 

většiny složek reklamanty. Foliace moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 196 bis (resp. mezi f. 

195 a 197 dva listy). Psáno v zrcadle 10,5-11 x 7-7,5 cm, 12-13 řádek na stránce. Prázdná 

folia: 158v-159r, 251r. F. 1 roztrženo, f. 37 vytrženo z vazby. 

Písmo: ruka A: f. 1r-249r (charakter písma na f. 168v a 248r-249r poněkud odlišný, ale jde 

snad o stejnou ruku), ruka B: ff. 249v-250v, obě bastarda 15. století. Výzdoba: ornamentální 

iniciály, u většiny výběhy do bordur s rostlinnými motivy: 1r: F, 167v: F, 168r: I, 196 bis v: 

D, 202r: O, 204r: F, prakticky v celém rukopise rubrikace. Původní celokožená obalová vazba 

v modré jirše, bez výzdoby. Po 4 kosočtvercových prosekávaných a tepaných nárožnicích, 

středové kování ve tvaru čtyřlístku. Spony háčkové obdélníkové s ražbou. Řemínky se 

sponami chybí. Plíšky s ražbou pro uchycení řemínků na zadní desce dochovány. Dřevěné 

nehraněné desky. Hřbet rovný. Ořízka nebarvena. Šití na 3 dvojité kožené řemínky + 2 

kapitálkové. Přídeští vylepena ručním papírem. Stav dochování: kůže odřená, volné části usně 

chybí, uvolněné některé listy. Na předním přídeští, přední předsádce recto a zadním přídeští 

zkoušky pera a poznámky 15.-16. století. Zadní předsádku tvoří neúplný pergamenový list 

gramatického rukopisu 15. století (dochováno necelých 25 řádek textu). Záložky z útržků 

papírů (maximální rozměry 1 x 7 cm) se zlomky textu rukou 15.-16. století za f. 187 a 203 

(zde dvě), za f. 189 vložen nepopsaný útržek. 

Na předním přídeští letopočet (?) 1444 (1494?) a rukopisné poznámky (další i na přední 

předsádce recto), mezi nimi rukou 16. století počátek listu, určeného „dem ersamenen und 

weyssen herrenn Hansenn von Pudweyss, meynenn gutten gonner und freundt“. Vztah mezi 

uvedeným letopočtem a vznikem rukopisu je zcela nejasný. Na hřbetě štítek se signaturou 

mikulovské dietrichsteinské knihovny 47. Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-

Randy 8 D 7 (Brodský: Rukopisy, tento kodex neuvádí), na zadním přídeští tužkou psané 

označení jeho knihovny K. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a rukopisnou současnou signaturou, tato signatura také 

na předním přídeští na exlibris Knihovny Národního muzea s razítkem Rukopisy a na přední 

předsádce verso. Na zadním přídeští přírůstkové číslo KNM 10166/50. Do KNM byl rukopis 

získán od Otakara Kruliše-Randy 22. 6. 1950, způsob nabytí není v lokálním katalogu uveden. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 193, s. 212, Rukopisné fondy, č. 68, s. 125-126. 

 

1r-250v: Lectiones epistolarum et evangeliorum, praecipue proprii de tempore 

Ad Romanos XIIIo capitulo. Fratres scientes quia hora est iam nos de sompno surgere (Rm 

XIII,11 sqq.) … (1v) Evangelium. In illo tempore cum appropinquaret Ihesus Iherosolimis et 

venisset Betfage (Mt XXI,1 sqq.) … (248r) Gracias agimus deo semper pro omnibus vobis 

memoriam vestri facientes in oracionibus nostris (Thess I,2 sqq.) … (250r) Ecce dies veniunt 

dicit dominus et suscitabo David germen iustum et regnabit rex et sapiens erit … x … et 

habitabit in terra sua dicit dominus omnipotens (Ier XXIII,5-8). In illo tempore cum suble/// (J 

VI,5). 

Zapsány jsou epištolní a evangelní perikopy od první neděle adventní po 25. neděli po Trojici. 

S výjimkou období postu a několika čtení patrně ke svátkům světců v počátečních partiích 

rukopisu jsou uvedena čtení nedělní (a k nejvýznamnějším pohyblivým svátkům). Text 

nedokončen. Na f. 1r-4v, 8v-29r, 34r-34v, 38v-41r, 44v-45v, 116v-117v interlineární české 

překladové glosy, některé z nich zapsány o málo mladší rukou. Svátky nebo uvedení příslušné 

biblické knihy se jako rubrika objevuje jen výjimečně.  

 

251v: Lusus calami 



Zkoušky pera rukama 15.-16. století, zapsáno „In illo tempore Rachal“ a počátek listu „Dem 

ersamenen“. 

 
 
SX XIV F 42 
FX 1801 
TX Gebetbuch, Ein schoenes 
PX Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, 10. VI. 1952 
XIV F 42 

Ein schönes Gebeth-Buch, darin Schöne und auserlesene Morgen und Abend, Mess und 

Vesper Beicht und Communiongebether. Wie auch zu Gott und seiner werthen Mutter Maria 

sich befindden. Ihm Jahr Ao 1801. 

ll.146; 1801; lidové modlitby, na f.145b E.N.D.Durch Leopold Hausschild aus Platten Blatno 

na Jáchymovsku. 

2a Morgen. Gebether, Danksagung. Allmächtiger, ewiger x 145b Vater unser und 3 
Ave Maria. 
Rkp.; pap.; ll.146; 1801; 10,5 x 17 cm; frakt.; kž. Lidové modlitby s ornamentální 
květinovou výzdobou, provedenou perokresbou v černé a červené barvě. Desky 
s původní ornamentální výzdobou znečně setřelou. Na f.145b E.N.D.Durch Leopold 
Hausschild aus Platten ( Blatno na Jáchymovsku. )  
Koupí od firmy Orbis v Praze I, Karlova ul. 2, dne 10. června 1952. 
186/52 
 
SX XIV F 43 
FX 1804 
TX Bambergisch-Christliches, Bet-Buch 
PX Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, 10. VI. 1952 
XIV F 43 

Bamergisch-Christliches Bet-Buch 1804. 

ll.168;1804 

4a Morgen-Gebet des Morgens. Wann du aufwachest x 165a deinen lieben Sohn, 
unsern Herrn. Amen.  
Rkp.; pap.; ll.168; 1804; 11 x 17,3 cm; frakt.; kž. Titulní list i konce kapitol zdobeny 
lidovými barevnými ornamenty s použitím rostlinných motivů. Vazba červená 
s tlačenou empírovou výzdobou s rostlinnými motivy, uprostřed obou desek v oválu 
velikonoční Beránek s korouhví. Zlacená bordura. Rok vzniku na titulním listě na 
f.99a. 
Koupí od firmy Orbis v Praze I, Karlova ul. 2, dne 10. června 1952. 
K187/52 
 
SX XIV F 44 
FX XVIII2 
TX Gebethe, Auserlesene u. verschiedene 
PX Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, 10. VI. 1952 
XIV F 44 

Auserlesene und Verschiedene Gebethe zu den Heiligen Gottes.Wobey annpch kurze Morgen, 

Abend, Beicht und Communion gebether beygefüget. Welche mit besondern Fleiss 

Zusammen-getragen worden von... 

ll.86; XVIII/2; na desce jsou iniciály písaře či majitele rukopisu C.R.D. Na f.83b-84b připojen 

Register deren gebethern, wo und welchen Blat sie zufinden. 



2a Morgen Gebether. So bald mann erwacht, sprich x 83a durch denselben Christum 
unsern Herrn. Amen. L.D.S.S.. 
Rkp.; pap.; ll.86; XVIII2; 10,7 x 17,7 cm; frakt.; kž. Na titulním listě úmyslně vymazáno 
jméno ( či monogram ? ) písaře. Zato na desce jsou snad jeho iniciály nebo majitele 
rukopisu C.R.D. na f.83b-84b připojen Register deren gebethern, wo und welchen 
Blat sie zufinden. Tituly provedeny rumělkou a částečně barevně. Výzdoba kožených 
desek empírová, zlatem v kůži tlačená.  
Koupí od firmy Orbis v Praze I, Karlova ul. 2, dne 10. června 1952. 
K191/52 
 
SX XIV F 45 
FX 1472 
TX Antifonář a processionář Jiřího Schilpacha z Chebu 
PX Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, 10. IX. 1952 
XIV F 45 

Antifonář a processionář Jiřího Schilpacha z Chebu. 

ll.93; 1472; na přídeští rukopisu vpředu i vzadu dva pergamenové zlomky s latinskými úryvky 

z Písma ( na předním listě o nasycení zástupů na hoře, na zadním o vzkříšení Laza- 

rově). 

2a Pueri hebreo(rum) tolle(n)tes ramos oliva(rum) obviaveru(n)t x 90b Tremens 
factum sum ego et timeo, dum dis cu… 
Rkp.; pap.; ll.93; 1472; 11,5 x 15,5 cm; frakt.; pův. kož. Na přídeští rukopisu vpředu I 
vzadu dva pergamenové zlomky s latinskýmii úryvky z Písma ( na předním listě o 
nasycení zástupů na hoře, na zadním o vzkříšení Lazarově). F.2a-51b Antifony a 
misálové modlitby pašijového týdne. F.51a-60b Antifony, modlitby a processionale na 
svátek nanebevzetí P.Marie, f.60b-69a antifony, modlitby a processionale na něděle 
doby velikonoční. F.70a-84b Podrobné processionale s modlitbami a zpívanými 
žalmy při pohřbívání řádových spolubratří. Tyto části byly psány rukou 
Schilpachovou, jak dokazuje na f.84b Explicit processionale bonum et correctum per 
me f(rat)rem Georgiu(m) Schilpach ord(in)is pr(e)dicato(rum) se con(ve)ntu Egrensi 
tu(n)c t(em)p(or)is M(a)g(ist)rum studenciu(m) i(n) Pirna Anno d(omi)ni 
MOCCCCOLXXII Quod finivi…f(eri)a 2a p(ost) d(omi)nica(m) i(n) LXX ( tj. 27. ledna 
1472 ). Pozdější rukou z konce XV. století psány na f.85b-90b z XVI. stol.. Kromě 
poslední části vyzdoben rukopis rumělkou a opatřen notací. Rukopis papírový s 
filigrány ( volská hlava s průběžným stonkem, ukončeným nahoře okvětím a dole 
šípovým trojúhelníkem). Desky dřevěné, původně koží potažené, se stopami spon na 
okrajích. Na vnitřní straně přední desky dřevo oškrabáno v rozsahu malého 
obdélníku asi k odstranění údajů o majiteli rukopisu. 
Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 10.9.1952.  
K608/52 
 
XIV F 45 
 

Procesionál 

1472, Německo, Pirna, pap., I + 93 (recte 95) + I ff. 15,5 x 11 cm, notace, vazba dobová 

 

Filigrány: první dvě složky Piccard: Ochsenkopf XI/342 (1470-1475), dále Piccard: 

Ochsenkopf XII/748 (1471-1475), v poslední složce varianta Piccard: Ochsenkopf XV/358 

(1473-1474). Skladba: 3. VI (f. 34) + (VI-1, f. 45) + 4. VI (f. 93). Jeden list schází za f. 34. 

Foliace moderní tužkou. Chyby foliace: f. 8 a 16 bis. Psáno v zrcadle 10,5-11 x 6,5-7 cm, 



v případě notace na jednom listu psány čtyři notové osnovy, v případě textu 20-21 řádek. Na 

f. 85v-89r zrcadlo větší (až 13,5 x 6,5 cm), notových osnov je v tomto případě pět. Prázdná 

folia: 1, 69v, 85r, 91-93. Okraje f. 93 poškozeny otrháním. 

Písmo: ff. 2-84 Georgius Schilpach, gothica semicursiva 2. poloviny 15. století, ruka B: ff. 

85v-87v gothica cursiva, ruka C: ff. 87v-89r gothica cursiva, obě z poslední třetiny 15. století, 

ruka D: ff. 89v-90v humanistica 17. století. Rubrikace. Kvadratická notace na čtyřech linkách 

prakticky v celém rukopise s výjimkou f. 69r, 70, 75v-80v, 83v-84v, 85v-87r, klíče C a F. 

Vazba původně polokožená s holými deskami, nyní v novějším papírovém potahu na 

původních dřevěných nehraněných deskách. Bez výzdoby a bez kování, spony nedochovány. 

Hřbet oblý, přední ořízka rovná. Šití na 3 dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové, obšité kůží. 

Ořízka nebarvena. Na obou přídeštích fragmenty ručního papíru. Jako předsádky použity 

fragmenty pergamenového liturgického rukopisu 14.-15. století. 

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou. Na předním přídeští 

antikvární záznam 48C527 a cena 3800,-, exlibris KNM s razítkem Rukopisy a současnou 

signaturou a tužkou znovu její počátek (XIV F). Na f. 2r znovu tužkou současná signatura, na  

zadním přídeští přírůstkové číslo KNM K 608/52. Rukopis byl do KNM získán koupí 

v antikvariátu Orbis, Karlova 2, Praha 1, dne 10. 9. 1952. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 69, s. 126. 

 

2r-84v: Processionale 

2r-12v: Dominica in palmis 

Pueri hebreorum tollentes ramos olivarum obviaverunt domino clamantes et dicentes Osanna 

in excelsis ... (12r) De ore leonis libera me domine ... (12v) Omnipotens sempiterne deus qui 

humano generi ad imitandum humilitatis exemplum ... x ... et resurreccionis consorcia 

mereamur per eundem Christum (škrtnuto) dominum nostrum. 

13r-36v: Feria V in Cena domini  

In monte oliveti oravi ad patrem Pater si fieri potest ... (36r) Maneant in nobis fides spes 

caritas tua ... (36v) Adesto domine nostre servitutis officio et quia tu pedes lavare dignatus es 

... x ... interiora laventur peccata qui vivis. 

36v-39r: Feria VI in Parasceve  

(Improperia) Popule meus quid feci tibi aut in quo contristavi te ... (38v) Quid ultra debui 

facere tibi et non feci ... x ... et lancea perforasti latus salvatori nostro. Ayos, sanctus. 

39r-40v: Dominica Resurrectionis  

Christus resurgens ex mortuis iam non moritur ... (40v) Deus qui pro nobis filium tuum crucis 

patibulum subire voluisti ... x ... ut resurrexionis graciam consequamur per eundem Christum 

dominum nostrum, amen.  

40v-41v 

Sequitur antiphona de beata virgine. (41r) Regina celi letare alleluja quia quem meruisti 

portare alleluja ... (41v) Graciam tuam quesumus domine mentibus nostris infunde ... x ... ad 

resurreccionis gloriam perducamur per eundem. 

42r-46r: Ascensio domini 

Viri galilei quid ammiramini aspicientes in celum ... (45v) O rex glorie domine 
virtutum qui triumphator hodie ... (46r) Deus cuius filius in alta polorum 
potenter ascendens ... x ... participibus contulit largiatur et nobis Ihesus 
Christus dominus noster qui.  
46r-51r  

In purificatione sancte Marie virginis. Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis 

tue Israel ... (50v) Hodie beata virgo Maria puerum Ihesum presentavit in templum ... (51r) 

Exaudi quesumus domine plebem tuam et que extrinsecus annua tribuis ... x ... assequi gracie 



tue luce concede (zde škrtnuto per dominum nostrum Ihesum Christum dominum nostrum 

amen) per Christum dominum nostrum amen. 

Procesní antifony. 

51r-56r  

Sequitur nunc de assumptione. (51v) Felix namque es sacra virgo Maria et omni laude 

dignissima ... (54v) Ibo mihi ad montem mirre et ad colles Libani ... (55v) Veneranda nobis 

domine huius diei festivitas opem conferat salutarem ... x ... que filium tuum dominum 

nostrum de se genuit incarnatum, qui tecum vivit. 

56r-57r. Dedicatio ecclesiae 

In solempni recepcione conventus dicatur de beata virgine antiphona Salve regina vel Ave 

regina. Item de beato Dominico antiphona O lumen ecclesie. Item antiphona de sancto cuius 

est ecclesia cum versu et oracione suis. Item responsorium: Benedic Domine domum istam ... 

x ... ad sanctuarium tuum. Exaudi. Gloria in excelsis. 

57v-60r: Responsoria in communi sanctorum  

Cives apostolorum et domestici dei advenerunt hodie ... (59r) Tua es potencia tuum 

regnum ... (60r) Famulum tuum gregem nostrum quesumus domine tua semper 

proteccione ... x ... et te protegente a malis omnibus sit securus per dominum nostrum 

Ihesum Christum. 

60r-66v 

Sequitur hystoria in paschali tempore que cantatur omnibus dominicis. (60v) Cum rex 

glorie Christus infernum debellaturus intraret ... (63v) Sedit angelus ad sepulcrum domini 

stola claritatis coopertus ... (65r) Recordamini quomodo predixit quia oportet filium hominis 

crucifigi ... x ... per quod et dyabolus est victus et mundus Christi sangvine redemptus aevia. 

66v-67v: Exaltatio Crucis 

Arbor amara nimis de sede pia paradisi ... x ... per quod et dyabolus est victus et mundus 

Christi sangvine redemptus, alleluja, aevia. 

67v-84v: Pro defunctis 

In pace. Si dedero sompnum oculis meis et palpebris meis dormitacionem ... (70r) Cum 

efferendus est defunctus ad sepeliendum, debet paulo ante sacrista signum ad vocandos fratres 

in chorum pulsare et stolas cum libellis processionum sacerdotibus distribuere ... (81r) 

Clementissime domine qui pro nostra miseria ab impiorum manibus ... x ... sacerdos alta voce 

subiungat Et ne nos, A porta inferi, Dominus vobiscum, oremus oracio Satisfaciat etc. ut 

supra notatum est. 

Dále kolofón „Explicit processionale bonum et correctum per me fratrem Georgium 

Schilpach ordinis Predicatorum de conventu Egrensi tunc temporis magister studencium in 

Pirna anno domini Mo CCCCo LXXII, quod finivi almi potentis dei iuvamine nec non 

eiusdem dei genitricis matris Marie maxime eximie et gloriose virginis et martyris sancte 

Dorothee feria 2a post dominicam in LXXa.“ (27. 1. 1472) 

 

85v-87v: Benedictiones 

Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit. Oremus. Deus universe carnis creator, qui 

Noe et filiis suis de mundis et inmudis animalibus precepta dedisti ... (87r) Exaudi domine 

sancte pater omnipotens sempiterne deus et mittere angelum sanctum tuum de celis ... x ... et 

benediccio dei omnipotentis patris et filiii et spiritus sancti descendat super istos cibos et 

maneat semper, amen. 

 

87v-89r. Responsoria cum versibus 

Responsorium ad sepulchrum in parasceve. Ecce quomodo moritur iustus et nemo percipit 

corde et viri iusti tolluntur ... (88v) Responsorium in reversione de sepulchro. Sepulto 



domino signatum est monumetum volventes lapidem ad hostium monumenti ... x ... et dicant 

plebi surrexit a mortuis, ponentes milites. 

 

89v-90v: Officium defunctorum 

Libera me domine de morte eterna in die illa tremenda ... x ... tremens factus sum ego et timeo 

dum discussio. 

 
SX XIV F 46 
FX 1789 
TX Colloquia Doctoris Ingolstadiensis 
PX Konf. Langrova knih. v Broumově, 29. V. 1953 
XIV F 46 

Colloquia Doctoris Ingolstadiensis De Rebus ad Ecclesiae Doctrinam et Disciplinam 

Pertinentibus. Dusseldorpii MDCCLXXXIX. 

2a reverendissimis et Respective Eminentissimis ac Serenissimis x 117a pios 
amplexus ultro citroque valedicitur. 
Rkp.; pap.; ll.129; 1789; 10,7 x 16,7 cm; lat.; t. od fol.117b-122b Index alphabeticus. 
Na fol.79b zmínky o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství (1344) a zřízení 

biskupství v Praze (973). Autor pojednání se nazývá v předmluvě Reveren-dissimis et 

Respective Eminentissimis ac Serenissimis Germaniae Archiepiscopis Petrus Christianum, 

Romanae Ecclesiae filius. Pocházel asi z okruhu jesuitské university v Ingolstadtě. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 29. května 1953. 

3468-53 

 
SX XIV F 47 
FX XIX1 
TX Functiones in der Charwoche 
PX Koupí v ant. Orbis, v Praze I, Karlova 2, 3. IX. 1952 
XIV F 47 

Functiones in der Charwoche. 

1a Tunc acceptabis sacrificium justitiae x 65a adducentur in templum Regi Domino. 
Rkp.; pap.; ll.69; XIX/1; 10,5 x 17 cm; lat., kurs.; t. rukopisná příručka modliteb a písní 

pro ředitele kůru, nejen však v pašijovém týdnu, nýbrž i pro jiné svátky církevního roku až do 

října. Podle záznamu na fol.8a byl rukopis majetkem Joannis Flor.Kluger est, Chori Directoris 

ad Stum Spiritum,ad Stam Smam Trinitatem, ad Stum Adalbertum etc. et ad Stum Gallum 

Pragae. Logirt No.201 2-4. Na fol.56b-57b vepsány české modlitby. Částečně opatřen notací. 

Na fol.69a poznámka Violonist Wenzl Streiczek wohnt in der Gruben Gasse no. 529. 
Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 3.9.1952.  
386/52 
 
SX XIV F 48 
FX XIX1 
TX Livre de priére 
PX Z brandýs. knihovny zapsáno 26. I. 1955 
2a Miserere mei Deus secundum magnam miseri cordiam x 51b delivrés de leurs peines.Ainsi 

soit-il.  

Rkp.; pap.; ff.68; XIX1 ; 9,8 x 15,7 cm; lat.; pův. kž. Rukopisné modlitby s textem latinským, 

francouzským a italským. Vloženo 9 náboženských obrázků P. Marie a světců a 2 rukopisné 

modlitby, vše z první pol. 19. stol.. Jeden z obrázků P. Marie Pomocné podepsán jménem 

Marie Fredin. de Saxe, zřejmě prvé choti velkovév. toskán. Leopolda II. a datován Prague le 



27 Avril de l´année 1814. Jiný obrázek P. Marie Pomocné Le secours des Affligés má vzadu 

přípisek „ ricordate della tua figlia Augusta“, dcery velkovév. Leopolda II. a později choti 

bavor. regenta Luitpolda. Poněvadž dále některé obrázky byly vydány přímo ve Florencii a 

jazyk rukopisu je částečně italský, vznikly modlitby zřejmě v kruhu toskánské větve 

habsburského rodu. Pěkná empírová kožená vazba s měděnou sponou. Na hřbetě vyzlacen 

název Livre de priére. Rukopis patřil brandýské knihovně arcivév. Ludvíka Salvátora. 

Zapsán do přírůstků knihovny Nár. musea 26. ledna 1955. 

795/55 

 
 
XIV F 49 
Církevní agenda, hlavně rituál. 
ff.190; 16. stol.; 
PX Konf. Langrova knihovna v Broumově, 7. VI. 1955 
Církevní agenda, hlavně rituál. 

Incipit: 1a Auf das der almechtige Gott uns x Explicit: 189b sond(ern) der 
h.Sacrament eines ist. 
Rkp.; pap.; ff.199; 16. stol.; 10 x 15,5 cm; kurs.; pův. kž. Latinsko-německá agenda 
obsahuje řád bohoslužebných úkonů, které může konati duchovní správce ve své 
každodenní praxi. Na předním přídeští „ Georgis Haldnerus possidet hunc librum. 
Johann Jacob, Meister von Solo ff.“ a pod podpisy abecední rejstřík rukopisu. Na f.1a 
přípisek pozdější rukou, který byl přeškrtán a zůstal z něho jen rok 1707. Na f.189b 
Joannes Jacobus meister Solodoranus, Canonicus, cantor et Secretarius Bello 
werden 1675, Bohatá, nyní značně otřelá renesanční vazba. Vprostřed obdélník 
zdobený tlačenou ornamentální výzdobou a pásem rozdělený na dvě části. Po jeho 
stranách okrajové obdélníky a příčné a bohatou figurální výzdbou postav světců 
s nápisy. Zbytky dvou měděných spon. Na přídeští vlepena sign. Langrovy knihovny 
v Broumově III 11 I 31 Ms.9 a datování r.1590 ( bez zdůvodnění ). 
Zapsáno do přírůstků Knihovny NM 7.6.1955. 
5580/55 
T. 
 
SX XIV F 50 
FX 1829 
TX Opfer, Täglichesw - Vor Gott im Geiste der Religion Jesu. Leutomischl, bey 
Johann Turetschek 1822. 
PX Konf. Langrova knihovna v Broumově, 27. IX. 1956 
3a Morgengebeth, Lobe den Herrn, meine Seele x 192a durch Christum, unsern 
Hern. Amen. 
Rkp.; pap.; ff. 191; 1829; 12,5 x 19 cm; got. kurs.; kž. Titulní list spolu s rytinou na 
frontispicu převzat z litomyšlského německého tisku z doby obrození, zachovaného 
jen v jediném exempláři pod sign. Lt.140 v Okresním museu v Litomyšli. Náš rukopis 
není však opisem tohoto tisku, jehož titulní list si vypůjčil. Vloženy jsou do něho 
rukopisy dalších modliteb, vedle toho současné tisky Das Vater Unser als 
Trostgebeth zur Zeit des Leidens bez  údaje o místě a str. XXI-XXII tisku Sammlung 
von Litaneyen mit Gebethen a nisský tisk Gebetlein zu den heil. Worten Christi Jesu 
na předním přídeští Anna Völker, Verafsserin dieses Buches. Empirová zlacená 
výzdoba desek a hřbetu s monogramy písařky A.V. a datem 1829. Zlatá ořízka. 
Rukopis býval v majetku Langrovy knihovny v Broumově.  
Zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 27. září 1956. 



5610/56 
Litomyšl, obroz. tisk z r. 1822. Srov. Tägliches Opfer vor Gott im Geiste der Religion Jesu. 

Rkp., 1829 

 
SX XIV F 51 
FX XV 
TX Breviárium 
PX Darem Dr. Otakara Kruliše-Randy, Praha, 23. XII. 1952 
XIV F 51 

Breviarium. 

 I. 1a-12b Calendarium. 

 II. 13a-333b Breviarium. 

XV.; ff.333; Brevíř dominkánského řádu, jak ukazují svátky sv.Dominika, Tomáše Akvin. a 

j.světců řádových,na př.28.ledna, 7.března, 5.dubna, 5.srpna a 5.září většinou s připojeným 

výrazem ordinis nostri. 4eské provenience, jak svědčí svátek translacio 

s.wenceslay(4.března) a sv.Václava(28. září). Chybí svátek sv.Vojtěcha(23.dubna), zřejmě 

omylem, poněvadž místo něho je podruhé svátek sv.Jiří, pak přeškrtnutý. 

Breviarium. 

 I. 1a - 12b Calendarium. 

 II. 13a - 333b Breviarium. 13a Dominica prima in adventu domini x 333b claritatis gaudio 

fac videre per dominum. 

Rkp.; pap.; XV.; ff.333; 16,5 x 11 cm; frakt.; s barev. iniciálami. Dřevěná vazba kůží 

potažená s mosaznými sponami. Brevíř dominikánského řádu, jak ukazují svátky sv. 

Dominika, Tomáše Akvin. a j. světců řádových, na př. 28. ledna, 7.března, 5.dubna, 5.srpna a 

5.září většinou s připojeným výrazem ordinis nostri. České provenience, jak svědčí svátek 

translacio s.wenceslay (4.března) a sv.Václav a(28. září). Chybí svátek sv.Vojtěcha 

(23.dubna), zřejmě omylem, poněvadž místo něho je podruhé svátek sv. Jiří, pak přeškrtnutý. 

předsádkou pergamenový list z misálu s officiem k sv. Hedvice. Na hřbetě Breviarium C V. 3. 

podle F. M. Bartoše původem z chebského dominikánského kláštera. Býval v knihovně Dr. 

Kruliše – Randy pod sign. 8 G 3. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 23. 

prosince 1952. 

9709-52 

 

XIV F 51 
 

1460-70, Čechy, Cheb, pap., I + 333 ff. 16,5 x 11,5 cm, vazba soudobá. 

 

Filigrány (pokud je možné je pro oříznutí a obvyklé umístění ve hřbetu kodexu určit): 

Piccard: Turm, snad varianta II/362-367 (1460-66), Piccard: Ochsenkopf XII/741 (1469-70), 

varianta Piccard: Turm II/484 (1464), Piccard: Ochsenkopf XIII/24-25 (1468-70), Piccard: 

Ochsenkopf XV/431 (1470). Skladba: 27. VI (f. 324) + (VI-3, f. 333). Tři folia chybí za f. 

333. Reklamanty na konci složek. Foliace moderní. Psáno v zrcadle 11 x 7 cm, 18-27 řádek 

na stránce. Prázdná folia 291v a 292r. Folio 1 vytrženo z vazby. 

Písmo: A Jan Seippel, bastarda semicursiva f. 1-333. Na f. 158r několik většinou škrtnutých 

zápisů rukou 16. století. Rubrikace. Vazba soudobá, dřevěné desky, potažené kůží. Původně 

vazbu chránily rohové a středové pukly, žádná z nich však dnes není zachována. Dochováno 

kování obou spon, řemínky chybějí. Jako přední předsádky použito části pergamenového folia 

z breviáře 14.-15. století se čteními k svátku sv. Hedviky. Dochován částečně poškozený text 

v rozsahu dvou sloupců po 12 řádcích. 



Na zabíleném hřbetě nápis Breviarium a signatura chebského dominikánského kláštera (?) C 

V 3. Na přední desce signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 G 3, z jehož sbírky se rukopis 

dostal do KNM, a část další signatury (?) I/II. Na f. 1r signatura KNM XIV F 51, na f. 333v 

přírůstkové číslo KNM 9709/52. Rukopis do KNM získán darem O. Kruliše-Randy 23. 12. 

1952. 

Druhá část tohoto breviáře je uložena v KNM pod signaturou XIII G 44. Ke vzájemnému 

poměru obou kodexů viz tam. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 19-30, Rukopisné fondy, s. 126, 

č. 70. 

 

Prima pars breviarii Ordinis Praedicatorum 

1r-12v: Calendarium 

V záhlaví každého měsíce jeho název a pořadí v průběhu roku. V kalendáři zachyceny pouze 

písmena nedělní a církevní svátky, obvykle s jejich liturgickou klasifikací. Svátky 

dominikánských světců uváděny většinou červeně (Dominik, Tomáš Akvinský, Petr z Verony, 

všichni i s translací), červeně jsou uvedeny i svátky lokálních světců Erharda (8. 1.), Oldřicha 

(4. 7.), Ruperta (24. 9.) a Virgilia (27. 11.). Z českých světců je červeně uveden Václav (28. 

9.) i jeho translace (4. 3.), černě Zikmund (30. 4.) a Prokop (11. 7.). Vojtěch byl opomenut 

snad nedopatřením, k 23. 4. byl červeně zapsán Jiří, později škrtnutý, který byl znovu zapsán 

o den později, v obdobném kalendáři rukopisu XIII G 44 však Vojtěch chybí zcela. Literatura: 

M. Dragoun: Česká středověká kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, Praha 2000, 

s. 163-188. 

13r-158r: Proprium de tempore 

Začíná první nedělí adventní, končí sobotou velikonočního týdne. 

158v-302v: Proprium de sanctis 

Začíná vigilií sv. Ondřeje. Na f. 276v-278v devět lekcí k translaci sv. Václava. Končí svátkem 

Zvěstování P. Marii. 

302v-332v: Commune sanctorum 

332v-333v: Orationes in officio defunctorum 

 

SX XIV F 52 
FX XV 
TX Sermones dominicales 
PX Koupí od Oldřicha Krovozy v Ruzyni, 8. XI. 1959 
 

Sermones dominicales a festo Paschae usque ad dominicam sextam post Trinitatis. 

1a Paschae circa lecturam. Ex dominica Resurrectione x 228b mortis perducet in vitam 

eternam. Amen. 

Rkp.; pap.; 15. stol.; ff.228; 18 x 11 cm; frakt.; perg. obal. Jako obalových desek použito 

staršího pergamenového listu s latinským značně již setřelým textem. Na pergamenovém 

obalu název Tercia pars a festo Paschae usque ad dominicam sextam post Trinitatis. Je to 

husitská postila latinská proložená celými českými větami a marginaliemi. Stanovisko 

pisatele, zřejmě Čecha, je jasné několika zmínkami o M. Janu Husovi (f.9a – b, 36a, 225b) i o 

Jeronymovi na f.9a, jejichž odsouzení v Kostnici zavrhuje, dále o Petru Chelčickém, který 

odmítal bludné názory a o Janu Žižkovi, který je přímo potíral (f.170a). Dovolává se i Jana 

Rokycany (f.9b). Na f.152b stať proložená českou větou staví se výslovně za přijímání pod 

obojí způsobou jako jedině správné. Tendence husitská zřejmá i jinak, pisatel horlí proti 

nálezkům lidským, proti nehodným kněžím. Informován je i o selském povstání v Německu, 



snad v Porýní (na f.170a). Vzadu vlepen na obalovém listě štítek s údaji o rukopise, jak se 

zdá, od prof. F. M. Bartoše. Tvrdí, že rukopis je jihočeské provenience. 

Koupí od Oldřicha Krovozy v Ruzyni, Harantova 415, dne 8. června 1959. 

2846/59 
 

XIV F 52 
 

XVI in., Čechy, pap., 228 ff. 17,5 x 11 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: v deváté a třinácté složce varianta Piccard: Krone IX/151 (1534-1537), ve 
zbytku rukopisu varianta, jíž je opticky nejblíže Piccard: Krone VII/84a (datované do 
rozmezí 1539-1561). Skladba: 19. VI (f. 228). Číselné kustody arabskými číslicemi 
16-34 na začátku složek vpravo dole. Dvojí moderní foliace tužkou, chyby foliace 
v pravém horním rohu v části rukopisu jsou opraveny v pravém dolním rohu. Psáno 
v zrcadle 13-13,5 x 8-8,5 cm, 22-26 řádek na stránce (většinou blíže horního okraje 
tohoto intervalu), výjimkou jsou jen listy 227v-228v, kde je 27-34 řádek, rovněž 
v poněkud větším zrcadle. Horní okraj listů místy poškozen působením vlhkosti. 
Písmo: ruka A, f. 1-228 bastarda 1. poloviny 16. století, málo početné marginální přípisky asi 

čtyřma rukama 16. století (většina marginálních přípisků je dílem jen jedné z nich, která zde 

zaznamenává i texty české). Základní ruka poměrně částo používá psaní koncovky –tio, a to 

někdy i na místech nenáležitých (fatiem, spetialiter). Výzdoba: některé pasáže jsou 

(výjimečně) podtrhávány červeně, i v případě podtrhávání je daleko častěji použito černého 

inkoustu. Vazba měkká, pergamenová, z listu rukopisu 14. století s dosti otřelým textem. 

Vpředu i vzadu jedna soudobá prázdná předsádka. 

Na přední desce částečně setřelý titul rukou 16. století Tercia a fest pasche usque ad 

dominicam sextam Trinitatis ... quatuor temporum. Na horním okraji listu 1r je poznámka 

rukou 16. století Sermones D. Papinelle (?). Na předním přídeští na přehnuté části 

pergamenového listu vazby štítek Knihovny Národního muzea s razítkem Rukopisy a 

současnou signaturou, štítek s razítkem Rukopisy a signaturou také na zadní desce, samotná 

signatura na f. 1r. Na f. Iv zadní části je nalepen štítek s popisem rukopisu a zapsáno 

přírůstkové číslo KNM 2846/59, podle údaje na štítku je rukopis jihočeské provenience. Do 

KNM byl rukopis získán koupí od Oldřicha Krovory z Ruzyně 8. 6. 1959. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 71, s. 126. 

 

1r-228v: Sermones de tempore a festo Paschae usque ad dominicam quintam post festum 

Trinitatis 

Některé texty představují spíše přípravy na kázání a uvádějí jen náměty pro jejich části bez 

jejich rozpracování. V textu jsou četné české vsuvky, text místy plynule přechází z latiny do 

češtiny a naopak. V textu se několikrát objevuje zmínka o Janu Husovi (např. f. 9r, 9v, 48r), 

Jeronýmovi Pražském (f. 9r, 48r, 225v), Janu Rokycanovi (f. 9v), Petru Chelčickém (170r). 

1r-2v 

Pasche circa lecturam. Ex dominica resurreccione omnes sancti homines qui christiano 

nomine censentur per totum orbem ubicumque sunt, deum laudant, quia per eius 

resurreccionem facta est hominibus triplex res. Prima res facta est humano generi ex Christi 

passione et resurreccione deitatis visio ... x ... aut ad resurreccionem vite aut iudicii, si sancte 

vivemus, sancte resurgemus, si male, male. 

2v-6v 

In matutino. Gracia dei sit semper nobiscum, amen. Hec nox est nox lucis, quia lucis creator, 

qui celum et terram illustrat luminoso ipsam corpore decoravit, hec nox est, de qua psalmus 



138 Nox sicut dies illuminabitur (Ps CXXXVIII,12) quia ergo nox luminosa ideo gaudiosa, in 

qua mirari sapienciam dei ... x ... quia ego ex me ipso non sum loquutus, sed qui misit me 

pater ipse mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar et scio quia mandatum eius vita 

eterna est (J XII,49-50), hec summa salutis, amen. 

6v-7v 
Sermones dominice resurreccionis. Sermo matutino tempore seu modi nocturno super verba Davidis psalmo 56 

Exurge gloria mea, exurge psalterium et cithara etc. exurgam diluculo (Ps LVI,9) má slávo jediná. Quia ista 

principaliter in se continent charitativam alloquucionem dei patris ... x ... deus pater propter suam gloriam et 

quidem diluculo id est in extrema nostra necessitate, videlicet hic in gracia et post in vita eterna, amen. 

7v-8r 

Ad lecturam. Maria Magdalena et Maria Jacobi et Salomee (Mr XVI,1). In istis mulieribus 

duo notantur, primo profectus, secundo defectus. Profectus in hoc: quia dilexerunt viventem et 

mortuum, quoniam pauci sunt amici, qui vere diligunt in vita, pauciores usque mortem, 

paucissimi qui post mortem ... x ... et utinam tam felices essent ut eis angelus nunctiaret 

veritatem sicut istis mulieribus. Conclusio. 

8r-11r 

Dominice resurreccionis. Cui in nomine domini constat quare parasceve dicitur feria VIa 

magna, is sine dubio novit cur dies hodierna dicitur magna nox, quia hodie magna a deo 

beneficia sunt collata ut patet Marci 16. Notanda sunt tria, primo quod Marie volentes 

subservire corpori Christi ... x ... credentes quod deus impedimenta si que sunt, revolvet ab 

hostio cordis dans hic graciam. 

11r-12v 

Pasche. 1 Cor. 15. Christus surrexit a mortuis primitie dormientium quamvis multi sanctorum 

ab inicio mundi mortui sunt, tamen nulla umquam hoc accidit propria virtute a mortuis 

resurgere die 3a nisi soli Christo, sed omnes hii, qui mortui sunt ... x ... ibidem iterum videbo 

vos et gaudebit cor vestrum et gaudium vestrum nemo tollet a vobis (J XVI,22). 

12v-14v 

Alius. Post mortem Christi resurrectio eius gloriosa recolitur, et hec ideo quia Christus 

dominus ut habetur in scripturis, hominibus vitam redempcionem, sibi vero gloriam acquisivit 

vita sua Hebreorum 2: Videmus Jesum propter passionem mortis gloria et honore coronatum 

(Hbr II,9) ... x ... ideo dixit: videte manus a simili qui vere spiritualiter resurrexit žádné v něm 

není ošemetnosti k bohu i k bližnímu. 

14v-16v 

In vesperis resurrectionis. 1 Cor. 5 Expurgate vetus (1 Cor V,7). Hortatur Apostolus hac 

epistola quod qui vult digne celebrare resurrectionem Christi, oportet ut resurgat ipse a 

mortuis, id est a peccatis. Sensus enim epistole est, quod dicit Apostolus ex quo Christus pro 

nobis imolatus est iam ulterius non peccemus ... x ... quod in infirmitate mendose ad deum 

convertuntur et quod nunquam bene agere didicerunt incerta spes est confidere in latrone sero 

penitente. 

16v-21v 

In conductu pasche. Joan. 20. Evangelista scribens hoc evangelium tangit in eo 4. Primum 

quod Christus s svornými discipulis post suam resurrectionem conversatus est, quod patet in 

principio evangelii Cum esset sero (J XX,19). Ex quo patet, quod Christus probabat multis 

argumentis resurrectionem ... x ... et recte homo in anima vilescit sine lege dei sicut piscis sine 

aqua ut patet. Conclusio: hanc pacem cordis si habebimus, pacem hic in gratia post in iudicio 

tandem in vita eterna, amen. 

21v-22v 

Super epistolam canonica Jo. Evangelion et canonica sonant de fide, sine qua impossibile est 

placere deo, misteria enim divina non possunt capi racione humana nisi fide. Unde dicit Jo. in 

evangelio capitulo 1: quotquot in eum crediderunt, dedit eis potestatem filios dei esse, qui non 

ex carne et sangvine nec ex voluntate viri nec mulieris sed ex deo nati sunt (srv. J I,12-13) ... 



x ... in terra tres testes, scilicet aqua, sanguis et spiritus, hec de humanitate superiores testes de 

divinitate. Conclusio: cum sit victoria nostra fides. 

22v-24r 

In conductu pasce de pace. Christus dominus quando a mortuis resurrexit, istud primum 

verbum dixit ad discipulos suos: pax vobis et hoc dixit ex duplici causa. Primo ex natura sue 

divinitatis, quia illam deus naturam in se habet pacem vocat (?) et in pace habitat est enim res 

iucunda, pacifica, potens, sapiens ... x ... omnia indigent et corporali et temporali et omnibus 

rebus desiderabilis, utilis et delectabilis est pax. Conclusio ut velle divinum iubet. 

24v-25v 

In conductu pasche. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et latus Jo. 20 (J XX,20). 

Ostendit propter duo, primo propter confirmationem sue resurrectionis ut ipsi visis illis signis 

cognoscant eundem ac non dubitent eum esse, qui passus est, quoniam autem passio et mors 

Christi obnuvilavit mentem discipulorum ... x ... dum maxime veritati contradicunt, putant se 

maxime veritatem defendere, confundantur tales et erubescant valde velociter donec infernus 

absorbeat. 

25v-27v 

Jacobinus. Cum esset sero illa (Joan. 20) die una sabbatorum ... et dixit eis pax vobis (J 

XX,19). In istis verbis presens documentum includitur. Omnibus volentibus venientem deum, 

id est graciam dei in corda suscipere, non enim ad omnes venit, sed tantum ad eos, qui servant 

regulam horum discipulorum ... x ... Idem 27. Si non in timore domini tenueris te instant cito 

subvertetur domus tua (Eccli XXVII,4). 

27v-28v 

Alius de pace (de pace doplněno jinou rukou). Quadruplex est pax, scilicet inordinata, 

simulata, inquinata et de mandato dei. Prima pax inordinata est cum superior obedit inferiori, 

ut racio sensualitati, Prover. 19 Non decet servum dominari (Prv XIX,10), id est carnem 

spiritui. Sic Adam obedivit Eve, de quo omnis nostra miseria ... x ... pax cum deo est a 

voluntate dei (teste Augustino) non dividi et in eis que solius dei sunt delectari hanc pacem 

sequuti sunt omnes sancti. 

28v-29r 

Alius. Nichil est quo tantum errent homines sicut in proprio sensu unde Apostolus: 

unusquisque in suo sensu habundant (Rm XIV,5). Exemplum hic in Thoma, qui proprio 

sensui adherens dubitavit de Christi resurrectione ut patet. Nota cur non est fidendum proprio 

sensui ... x ... et ibidem 28: qui confidit in corde suo, stultus est (Prv XXVIII,26). Apostolus: 

dicentes se sapientes stulti sunt facti (Rm I,22). 

29r-29v 

Alius. De missione apostolorum ita sicut ipse missus erat primo evangelisare Math. 16. 

Euntes predicate evangelium (Mr XVI,15) secundo ut pro eodem mortem appeterent Math. 

10. Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos (Lc X,3). Sed quia non ex se ea poterant 

perficere sequitur collatio divini muneris spiritus sancti, hec enim insufflavit et dixit Accipite 

... x ... illis insufflando demonstravit se et hominem verum et unum cum deo patre et spiritu 

sancto, amen. 

29v-31v 

Dilata dominica Ia post octavam pasche super epistolam primam Petri 2. In principio huius 

epistole sanctus Petrus scribit: Christus passus est pro nobis, nobis relinquens exemplum ut 

sequimini vestigia eius (1 Pe II,21). Sensus est: sicut Christum oportuit pati et sic intrare in 

gloriam suam, sic et nos si volumus post illum ad eternam venire vitam ... x ... probis durisque 

verbis Christus enim passus est pro nobis, nobis relinquens exemplum, ut sequamur vestigia 

eius hic in gracia et post in vita eterna. 

31v-33r 



Dominica Ia post octavam pasche. Joan. 10 Ego sum pastor bonus (J X,11). Christus dicitur 

pastor bonus primo quia sua bonitate facit omnes bonos et quicumque sue bonitatis particeps 

non esset bonus misericordie esset verba Mar. 10 Nemo bonus nisi solus deus (Lc XVIII,19, 

srv. Mr X,18) ... x ... et sagax pastor est qui novit et potest omnia, habeamus ad eum solum 

respectum non enim potest decipi nec decipit. 

33v-34v 

Alius sermo ex eodem licet non eodem modo. Ad bonum pastorem 4 requiruntur: primo 

panem debet habere in pera, 2. baculum in manu vel flagellum, 3. canem in corda, quarto 

cornu in ore. Primo panem in pera, id est scripturarum noticiam Malachie 2: Labia sacerdotis 

custodiunt scienciam (Mal II,7) ... x ... huiusmodi pastores neshánějí ale rozhánějí ovce 

majíce psa vzteklého. Conclusio. 

34v-35v 

Alius. Pastores qui non tantum preesse sed prodesse volunt, debent exemplum sumere (si 

nolunt in Christo) sed in figura quatuor bonorum pastorum in veteri lege conscriptorum pre 

aliis formosorum. Primus fuit Abel, qui interpretatur lugens in signum quod pastores debent 

dolere de nece animarum patet Ioelis 2 ... x ... retro tandem pascebat homines, qui pro eis 

oravit Exodi 32 quiescat ira tua (Ex XXXII,12), sic pastores spiritales deberent orare et non 

comburere. 

35v-38v 

Dominica Ia post octavas pasche pasce (sic) Joannis decimo. Evangelium sacrum de 

quadruplici ve mencionem facit videlicet de pastore, mercenario, lupo et ovibus, quod tamen 

totum salvator distincte posuit. Scivit enim quod homines seducti (ut modo) nullum discrimen 

inter hec habebunt ... x ... fides ex auditu, auditus vero per verbum dei et Ia Cor. 2 fides vestra 

non sit in sapiencia hominum sed in virtute dei (1 Cor II,5). Conclusio. 

38v-42r 

Dominica post conductum pasce. Jo. 10. Magna consolatio fidelibus est in hoc evangelio 

posita de Christo domino sub quadam parabola qualis sit persona, que sit eius cura et voluntas 

erga homines, neque tamen intelligi potest nisi per anthitesim boni et mali pastoris sicut in 

hoc evangelio Christus fecit ... x ... voluntarie post castigationem recipiebat considera errorem 

in regno Christi, qui tantum ad fortes sanos oculos defigunt. 

42r-48r 
Dominica post octavam pasche. Jo. 10. Notum est quod deus creavit duo luminaria, unum quod preest diei solem 

vocat, alterum quod preest nocti lunam vocat (?). Que luminaria representant duplices rectores, sol representat 

rectores, qui erudiunt in divinis, luna representat rectores, qui gubernant res mundanas ... x ... exemplo Christi 

apostolorum Joannis Hus, Jeronimi et ceteris martiribus omnibus qui dantes animas suas pro fratribus 

custodierunt eas in vitam eternam, ad quam perducat nos Jesus Christus, amen. 

Na horním okraji f. 43r poznámka mladší rukou Habetur in Jacobo de Voragine 
eadem dominica melius. 
48v-49r 

Dominica 2a post conductum pasce. Jo. 16: Modicum et iam (J XVI,16). Duo hic innuuntur, 

primo pronunctiat eventum futurorum videlicet modicum et iam, secundo solvit dubium 

discipulorum, quando cognovit. Ad primum pronunctiabat eventum futurorum in cena 

novissima ... x ... in terris nos autem gloriemus cum Christo deo et homine hic in gracia et in 

celesti gaudio per eundem dominum Jesum Christum, amen. Secundum principale (pro alia 

morula). 

49r-51v 

Alius. Amen, amen dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit sed 

tristicia vestra vertetur in gaudium (J XVI,20). Primo duplex iuramentum amen, amen, id est 

nelze jináč, musí býti tak, secundo duplex dolor, scilicet ploratus, fletus, ille enim flet cui 

lachrime ab oculis fluunt ... x ... risus vester in luctum convertetur et gaudium in merorem. 



Conclusio melius est in mundo tristari. Secundum dilatam venerabilem, exemplum in muliere 

parturiente, que non meminit pressure. 

51v-52r 

Alius. Mulier dum parit (J XVI,21). Istius exempli meminisse debemus in omnibus angustiis, 

tristiciis, magnum solatium adfert etiam in morte. In sensu mistico mulier hec significat 

ecclesiam que est congregatio predestinatorum ... x ... sed qui vult ita parere oportet dolorem 

laborem sentire sed sicut vos ita nos volumus (hora venit) tristari. Lada sekala. 

52r-54v 

Dominica 2 post octavas pasche. Jo. 16. Audistis, quod Christus loquens discipulis suis de suo 

discessu modicum et iam non videbitis me (J XVI,16). Notum est quod homo habens dilectum 

amicum dum ab eo discedit, tristatur, sic apostolis Christus predixit dans exemplum in 

muliere et sicut Christus, sic apostoli et sicut apostoli, sic et nos ... x ... pro tali tristicia 

mercedem accipient iuxta promissa Christi tristitia vestra vertetur in gaudium, ad quod 

gaudium perducat nos pius Jesus, amen. 

54v-58r 

Dominica 2 post octavam pasce. Jo. 16. Audistis, quod Jesus in evangelio loquutus est de 

discessu suo ex hoc mundo per mortem et de modica apparitione post resurrectionem suam 

erga apostolos, quod in hiis verbis notatur: Modicum et iam non videbitis me (J XVI,16) et 

iterum apostoli in hiis non intellectis mirabantur ... x ... Conclusio: quod tale misterium in 

apostolis relictum est nobis quod sicut illis, ita et vobis ne pojednou své dary dává et hoc 

propter tria ut supra. 

58r-61v 

Dominica 3a post pascha. Joan XVI. Modicum et non videbitis (J XVI,16). In hoc sacro 

evangelio tria nobis precipue sunt consideranda, primo quod dominus predixit se modicum 

non visurum a discipulis et modicum visurum, secundo quod eis fletum mundo gaudium 

predixit, tercio quod eorum fletum dixit converti in gaudium ... x ... nos deploramus peccata 

nostra, sufferamus adversa anhelantes post celestia et consolabitur nos Christus hic in gracia 

et post in eterno gaudio.  

61v-62r 

Alius pro lectura. Modicum et non videbitis me (J XVI,16). Discipuli omnes turbati erant eo 

quod Christus discessurus erat ab eis per mortem et quia hoc predixit modicum et iam. Mira 

res per tres dies non viderunt eum et tristabantur, quantum go turbabantur hii qui in eternum 

fatiem eius non videbunt ... x ... pro hoc orabat psalmus 50 Cor mundum crea in me deus (Ps 

L,12), hac munditia sancti prediti vicerunt regna, operati sunt iustitiam adepti repromissiones 

hic in gracia. 

62v-65v 

Dominica a pascha 3a. Hec verba sancti evangelii Christus loquutus est discipulis suis post 

cenam antequam caperetur, in quibus manifestum est, quomodo futurum merorem discipulis 

predixit propter discessum suum conturbati enim erant. Ex supradicta contione, quam in cena 

habuit et ita perterriti fuere ... x ... ve vobis, tristitia autem electorum convertetur in eternum 

gaudium, ad quod perducat nos deus pater et filius et spritus sanctus, amen. 

65v-67v 

Alius. Christus suis tribulatis discipulis et angustatis futura pericula pronunctians tam ex parte 

sui quam eorum in spe future sue resurrectionis, corroboravit discipulorum animum nempe 

scivit futuram eorum tribulationen, ut patet Luce 24 nos putabamus notanda igitur duo: quid 

sit spes ... x ... cum in adversis solatium est non meruisse que patitur fortuna innocentem 

deserit sepe at bona spes nunquam ecce paganus. Conclusio. 

67v-73v 

Dominica 2 post pascha. Evengelium de pastore. Precedenti dominica (? – v rukopise je 

zapsáno pouze p. d.) evangelium fuit de pace, quam Christus resurgens nunctiavit suis dum 



stans in medio eorum dicens pax vobis. Hodie de pastore a slušně unum post aliud pořádá, 

prius de pace in signum quod bonorum pastorum debet esse cura ... x ... ad eius precepta si 

imples omnes mandatorum dei transgressores non sunt Christi oves et quicumque oblatam et 

manifestatam sibi veritatem sibi suscipere non vult. 

73v-77v 

Dominica 4ta post pasche. Jo. 16 Vado ad eum qui me misit (J XVI,5). Christus loquens de 

recessu suo discipulos turbavit, discipuli enim Christi volebant ipsum semper presentem 

presentia personali habere. Ideo cum dicebat eis quod abiire oportet tristabantur, per hoc 

significate est futura turbatio in ecclesia ... x ... sed ipsi scandalum ex veritate passi sunt, ita fit 

nunc ut patet in declarando dicens turbat communitatem. Conclusio: ubi est thesaurus noster, 

fiat ibidem cor nostrum. 

78r-81r 

Dominica 4ta post pasche. Jo. 6. Ante hodiernum evangelium eodem capitulo Christus predixit 

discipulis suis manens cum eis in mortali corpore ante suam passionem, que eis imminebant 

pericula post eius mortem, resurrectionem et ascensionem. Dicebat enim eis quod absque 

sinagogis facient vos (J XVI,2) ... x ... id est porte miserorum iam sunt destructe verbum dei 

predicatum adversus quod nil valet sathan, unde Christus nunc iuditium mundi est. Conclusio. 

81r-82r 

Alius supra illud. Adhuc multa habeo vobis dicere sed non potestis portare quod dixi (? – 

v rukopise je zapsáno jen q. d.) differam igitur, dominus patronus vester ille spiritus veritatis 

advenerit his vos docebit omnem veritatem, nam ut ego feri a se nichil sed tamen que audierit 

... x ... sic de Antichristo et eius destructione, de illustratione sui nominis in fine mundi, de 

conversione iudaice gentis, de extrema resurrectione, de vita futuri seculi, amen. 

82r-87r 

Dominica ante ascensionem Christi. Petite et accipietis (J XVI,24). In festo sacro evangelista 

sanctus Joannes scribit quod Christus dominus certificavit hec certitudinarie quod pro 

quocumque populus petierit deum patrem quod illis dabit et Luce 24 habetur facilius celum et 

terra transibunt (Lc XXI,33). Et ecce hic videmus istis annis ... x ... et ita si erimus veri 

discipuli Christi, nam discipulis suis hoc promisit, tunc sine dubio omnia obtinebimus hic 

graciam, remissionem peccatorum et post vitam eternam. 

87r-89v 

Dominica Petite. Christus inquit Luce 12: servus sciens voluntatem domini sui et non faciens 

multis vapulabit plagis (Lc XII,47). Quis vero ille servus sit, qui scit voluntatem domini et 

non facit, hoc ideo dicit: Estote factores verbi et non (Jac I,22). In presenti epistola sanctus 

Jacobus hortatur ad 4, primo ad divinam verbi fructuosam operacionem ... x ... per 

concupiscenciam carnis, per concupiscenciam oculorum et superbiam vite, hec nostra religio 

est et post hanc anhelamus veram obliterantes. Conclusio. 

89v-93r 

Dominica 4ta post pasche. Sanctus Jacobus inter cetera sue canonice verba hortatur ad virtutes 

mortales dicens Sit omnis homo velox ad audiendum et tardus ad loquendum (Jc I,19). 

Loquutio vel auditio potest fieri diplex, de bono et malo, de mala auditione quando aliquis 

audit mala scurilia, frejířské, detractoria, maledictiones ... x ... reddituri sunt rationem in die 

iuditii ad quod juditium antequam perveniamus, det nobis deus hic graciam, remissionem 

peccatorum et post vitam eternam, amen. 

93r-94r 

Alius. Jo 16. Christianus orans sive pro spiritalibus, sive temporalibus rebus in nomine nullius 

sancti orare debet, nisi in nomine solius domini nostri Jesu Christi, huius certitudinem ponit 

Christus dicens Amen, amen, na mé božství, na mé člověčienství dico vobis, si quid petieritis 

(J XVI,23) ... x ... orantes blasphemiam incurramus, utamur consilio Christi, petamus patrem 



deum in nomine filii sui Iesu Christi et dabit nobis hic graciam, remissionem peccatorum et 

post vitam eternam, amen. 

94r-99r 

In lectura exhortatio. Consideranda sunt hic quattuor, primo quid est orare in nomine Jesu 

Christi, secundo licetne christiani orare pro temporibus necessariis, tertio orantes pro 

temporibus quomodo licite orare debent, quarto cur debemus orare in nomine Christi et non 

alicuius ... x ... loquutus est discipulis si quid petieritis, in signum illius quod qui vult exaudiri 

fiat discipulus Christi et non Antichristi, oremus propter merita Jesu Christi. 

99r-101v 

Dominica Rogationum. Si quid petieritis patrem Jo. 16 (J XVI,23). Primum suadet orare, 

secundo securat orantes quod dabit, ideo hec dominica dicitur rogationum procedens 

solemnitatem ascensionis Christi in celum, et quia Christum in carne sequi non possumus, 

scilicet post eum ascendendo, ideo mente devota comitemur ... x ... quia militant legitime 

contra mundum, carnem et diabolum, ideo habent hic coronam gracie, post vero eterni gaudii, 

ad quod perducat Christus, amen. 

101v-102v 

Alius ex eodem ad idem. Act. 4 Non est nomen sub celo. Quinque sunt petenda in nomine 

Jesu, primo peccatorum remissionem Actuum 4: Hic omnes prophete testimonium perhibent 

remissionem peccatorum accipere per nomen eius (Act X,43). Secundo petere debemus vite 

nostre ordinacionem in via salutis ... x ... qui enim hic non cognoscit deum per veram fidem, 

fatiem dei non videbit in eternum, qui non crediderit, condemnabitur. Conclusio. 

102v-103r 

Alius sermo. Ex quo Christus docuit orare ne go quis inutilem rem postularet a deo instruxit 

eos cur maxime sit orandum quia ut gaudium eorum sit plenum. Nota triplex gaudium, id est 

vacuum, 2. semiplenum, 3. plenum. Primo vacuum ut mundi istius in divitiis, deliciis, 

superbia, co pára nad hrncem ... x ... scilicet in eterna gloria et dicitur plenum, quia absque 

omni defectu oculus enim non vidit, auris. Conclusio orandum est. 

103r-103v 

Dominica Rogationum. Si quid petieritis patrem in nomine meo (J XVI,23). In nomine filii 

dei fit petitio propter quatuor causas: primo ratione dilectionis, quam deus pater habet ad 

suum filium, que dilectio tanta est, ut quicquid in nomine eius petatur, pater exaudit Math. 3 

et 15: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacuit (Mt III,17) ... x ... cum igitur nemo 

hominum Christo similis in nullius itaque hominis nomine quantum quanti sancti orandum 

nisi in nomine Jesu Christi, filii dei, amen. 

103v-104v 

Alius. Hec per proverbia etc. id est tanquam proverbia, proverbia dicunt que cogunt 

obscuritate rem manifestam ut prandium, cena, nuptie, hic autem nullis usus est proverbiis 

Christus sed ita eis visum erat patet hodie idem secundo, non dico vobis quod rogaturus sim, 

nota quod semper Christus intercedit pro sanctis ... x ... quod sciunt Christum mundum vicisse 

ita ut sanctis nulla res potest nocere sed omnia serviunt eis ad salutem. Conclusio. 

105r-105v 

Alius. In evangelio ista agitur de oracione, que autem exauditur triplex innuit: 1 ut pater 

oretur, 2o in nomine Jesu, 3o ut veritas et non falsitas oretur. De primo dicit Si quid petieritis 

(J XVI,16), quis vult patrem celestem orare debet se ei filium exhibere, ut sit ymago patris 

munda et innocens ... x ... pluviam vinum, frumenta cervisiam, sanitatem corporis tum pacem 

mundi, tercio ut veritas et non falsitas oretur. Conclusio. 

105v-108v 

Dominica Rogationum. Evangelion hoc hac ratione hodie legitur, quia est de oratione et hec 

dominica letaniis distanta est, quam predecessores longe aliter instituerunt spero pia mente 

exeuntes v ní apparatibus templorum, sed quia nunc hoc versum est in abusum, sicut in 



pompam, gulam, iocos ... x ... Christus in orto oravit 1 promissio, 2 fides, 3 res circa 

constituta aut conspectum dei, 4 desiderium seu gemitus, 5 in nomine Christi. 

108v-112v 

Ascensionis Christi. In nomine domini amen, licet ex fide omni die omnique hora debemus 

omnia benefitia dei in Christo nobis facta memoria tenere ea ruminare deumque ipsis laudare 

attamen secundum ordinacionem predecessorum nostrorum bonorum sunt specialia tempora 

disposita, in quibus unumquodque beneficium dei commemoratur ... x ... et evangelio non 

credunt nisi ex vana fidutia suorum operum sine vera Christi fide. 

112v-115r 

Alius sermo. Marci ultimo. Sanctus Marcus evangelista hoc scribit specialiter de triplici re. 

Primum quod in ultima die sui recessus dominus astendit se apostolis nam inquit 

recumbentibus XI, antiquitus prandium nuncupatur et prandium et cena, quia semel panem 

manducaverunt ... x ... et super omnes celos elevati, hoc nobis donet et adiuvet omnipotens 

deus, qui est in secula seculorum benedictus. 

115r-118r 

Alius sermo. Gestum ascensionis Christi in celum, de qua gaudere debemus tum propter 

Christum, tamen propter nos Christus quia post tantos labores, quos cum sudore aliquando 

usque ad sanguinem duxit, aliquando et post victoriam super diabolo a morte meruit audire 

sede a dextris meis ... x ... ergo regendum nobis est evangelio, quod solum in hunc locum ubi 

Christus ascendit, nos deducet, amen. Melius est homini peccatori ire ad fidelem predicatorem 

verbi dei, quam ad missam sancti sacerdotis sine predicacione. 

118r-125v 

Ascensionis Christi. Super illud Marci ultimo et dominus quidem Jesus postquam loquutus est 

eis, assumtus est in celum vel die dominico ante ascensionem super illud  Joannis 16 Exivi a 

patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad patrem (J XVI,28) 

Thaboritarum ex sententia sacris scripturis regulata mělká latina jestliby se dostal tomu, kto 

by neuměl plynouti, bude moci ale vybřísti ... x ... venturus est iudicare vivos et mortuos, 

malis redditurus eternam damnationem, bonis vitam eternam ad quam perducat nos deus pater 

per Jesum Christum, amen. 

125v-128v 

Dominica infra Ascensionem domini. Cum venerit paracletus Jo. 15 (J XV,26). Inter cetera 

dicitur, absque synagogis suis facient (škrtnuto flagellabunt) vos (Jo XVI,2) Luce 21. 

Trademini a parentibus et cognatis et amicis et morte afficient ex vobis (Lc XXI,16) et licet 

dominus istud apostolis loquebatur tamen et alii intelligi possunt, qui scilicet velut et apostoli 

pro legis veritate vitam perdiderunt ... x ... quia negligunt converti ad bonum etiam negligunt 

animadvertere quomodo sacerdotes docent, ideo grandem reddituri sunt deo rationem, amen. 

128v-131r 

Sermo alius. Absque (J XVI,2). Ista verba Christus post celebrem cenam loquutus est 

discessurus per mortem ex hoc mundo aspere satis ipsos consolatur dominus et Jo. 13 dicitur: 

Cum dilexistis suos in finem dilexit ipsos (J XIII,1) attamen quomodo consolatus est ipsos 

absque synagoga et omnis qui interficit vos ... x ... quia nomina eorum scripta sunt in celis, ad 

quos det nobis pervenire, oremus pro eis, qui non noverunt patrem neque filium. 

131r-133v 

Dominica infra octavam Ascensionis. Jo. 16 Absque sinagogis expellent vos, sed venit hora ut 

omnis qui interficit vos arbitraretur obsequium se prestare deo (J XVI,2). Notanda sunt 2: Io 

cur eis pericula futura predixit, 2. que pericula eis predixit. Ad primum ut supra videlicet per 

hoc verum deum esse illum cognoscant ... x ... quod edificationem ex deo habemus domum 

non manu facta, sed eternam in celis ad quam perducat nos deus, amen. 

133v-139r 



Dominica infra octavam Ascensionis. Hodie est dies dominicus, qui dies vocatur dominica 

expectationis, nam Christus dum debuit celos ascendere precepit eis Act. 1 Ne ab 

Hierosolimis descederent sed expectarent promissionem patris (Act I,4), id est, quod eis mittet 

spiritum sanctum ... (138v) rogemus deum et ipse nos visitabit dans nobis eam, dimittet 

peccata et post mortem perducet ad vitam eternam, amen. Notandum quod ex non habita 

gracia dei omnia mala pululant ut istis temporibus ... x ... item ex non habita gracia dei 

moderni prodiciones prodeunt, quorum in auxilium fides moderna, iccirco oremus pro ea cum 

publicano deus propitius esto. 

139r-139v 

Sermo ad idem. In isto evangelio Christus loquutus est tribus discipulis, primum quod super 

paracletum quem ego mitto vobis a patre ille testimonium prohibebit de me (J XV,26). 

Istorum verborum est sensus quasi dicat (? – v rukopise je pouze q. d.) quando spiritus sanctus 

mittetur vobis in die penthecosten, ille per vos loquitur solus ... x ... ubi nunquam Christus hoc 

pronunctiavit apostolique item omnia sacramenta turbaverunt. 

140r-144r 

Die Penthecosten. Hec singularis solemnitas recolitur a fidelibus scilicet veritas promissa dei 

patris, quam promisit per os unigeniti filii sui discipulis, quod videlicet misit in discipulos 

suos, quod hodie paracletum spiritum sanctum, sine quo nichil sanctum, nichil verum, nichil 

salutiferum appareat ... x ... et ex se potentiam non habet, nisi in aliquo et hoc cum magna et 

stulta vexatione ut patet in iustitiariis. Conclusio ad mitum spiritum sanctum. 

144r-146v 

In die Penthecosten. Hodie memorantur christiani graciam inmense operis dei, que hodierna 

dies est 50 a festo paschatis, de qua sanctus Lucas in Actibus apostolorum 2o Dum 

complerentur dies Penthecostes, id est 50, erant omnes pariter in eodem loco (Act II,1), 

scilicet cenaculo grandi strato ubi Christus cum eis cenam fecit ... x ... preparemus corda ad 

suscipiendum spiritum sanctum per veram penitentiam et appropinquabit nobis regnum 

celorum hic in gracia. 

146v-149v 

Alius. Jo. 14 Paracletus autem sanctus spiritus, quem mittet pater in nomine meo ille vos 

docebit omnia et suggeret vobis omnia quecunque dixi vobis (J XIV,26). Hec verba Christus 

in cena novissima loquutus est discipulis suis promittens eis missionem a patre paracletum 

spiritum sanctum quod quasi hodie post resurrectionem suam 50 die adimplevit ... x ... et 

nemo credat neque estimet ut eum addiciat ad suam voluntatem, quando et ubi vellet nec vos 

eum vendere, nec vos emere potestis. 

149v-151r 

Alius super epistolam. Docemur quo nam pacto apostoli acceperet spiritum sanctum eorum 

exemplo et nos. Primo dum complerentur dies Penthecostes erant omnes (Act II,1) doctrina 

communitatibus si cupiunt verbis sint concordes et uniti in voluntate, fide et moribus. Tange 

oni nás tak a my o nich tak ... x ... sanctus dat eloquium non suadere homicidia, prodiciones et 

omnia mala. Conclusio hoň sobě Kutho (?), já nemám kdy psáti. Vale můj lidé (sic). 

151r-154v 

In die Penthecosten ad vesperas. Actuum 2. Dum complerentur (Act II,1). Hic sanctus Lucas 

notificat, quo tempore et quam mirabiliter et in quo signo spiritus sanctus apostolis missus est 

una cum sanctis discipulis. Inquit go sanctus Lucas sic: dum complerentur dies Penthecostes, 

ex quibus verbis patet quo tempore ... x ... iniquitas dicitur quasi inequalitas, nullus autem tam 

inequalis est sicut superbus, quia nullum vult habere equalem deus autem superbis resistis. 

154v-155v 

Alius. Spiritus sanctus ignis est, qui per 3a conservatur sicut ignis materialis: 1o per oneris 

suppositionem, que est mortis meditatio, sic conservabat Apostolus 2 Cor. 4 Habemus 

thesaurum in vasis fictilibus (2 Cor IV,7) spiritus sanctus apparebat sub speciebus visibilibus, 



videlicet igne ... x ... quod qui habet spiritum sanctum, habet vitam spiritualem nihil amando 

que sunt mundi istius sed omnia ut stercus reponendo. 

155v-157r 

Alius. Constat ex utraque lege nullum sermonem unquam de celo factum manifeste esse 

preter duos solos quanquam enim alias varie hominibus per homines deum verba fecisse 

constet ex quibus patriarche Adam, Noe, Abraam, Isaac, Jacob usque ad Mosen cum iis tamen 

non locutus est tam magnifice nec tam manifesta voce et clamore ...x ... deus dedit filium 

suum ut tui causa mortale corpus indueret tuique causa trucidaretur. Conclusio. 

157r-161r 

De sancto Nicodemo nocte ad Christum veniente. Erat homo ex phariseis Nicodemus Jo. 3 (J 

III,1). Ostendit evangelium, quod Nicodemus vir doctus in lege de sua salute consultus est 

dominum et ibi ostendit magnam sapientiam, quia quesivit salutem ibi, ubi erat quod pauci 

nunc sciunt. Sed quia Christus est veritas, lex eius veritas ... x ...  sed negabit eos vero qui 

libere eum confitebuntur, confitebitur eos coram patre qui in celis est, ad quos perducat nos, 

amen. 

161r-165v 

In die Trinitatis. Hodie celebramus memoriam unius dei creatoris omnium, trini in personis et 

unius in divinitate. Et hoc ideo ut homines cognoscant, quod est trinus in personis, unus in 

divinitate et in eum crederent, sine enim hac fide non est salus, sed quia sancta trinitas est 

racioni humane incomprehensibilis ... x ... aquam, visibile signum spiritualem nativitatem in 

signum quod qui vere baptisatur in Christo, quod non submergitur mundo, apostolus in multis 

locis. 

165v-171v 

De sancta Trinitate. Joannis 3: Erat homo ex phariseis Nicodemus (J III,1). Evangelium de 

Nicodemo, qui licet fuit magister tamen in Israhel et hec ignoras Petro autem piscatori aliter, 

quia beatus es Symon Baryona unde datur intelligi quod homines licet sunt scientifici, 

eloquentes, tamen maxime necessaria quinque ignorant ... x ... et legem veterem et novam 

inquiramus scripturas et veritatem legis et veritas nos liberabit hic in gracia et post perducet 

ad vitam eternam, amen. 

171v-175v 

Trinitatis ad vesperas. O altitudo diviciarum Romanorum 11 (Rm XI,33). In hac epistola 

Apostolus scribit, quod imprehensibilia sunt iuditia dei et investigabiles vie et nullus cognovit 

sensum domini, ubi dicit incomprehensibilia iuditia dei esse, id est quod ratio humana non 

comprehendit qualia sunt iuditia dei ... x ... hoc tamen quemquam memoria tenere cupio 

Ecclesiastici 2 Fili accedens ad servitutem dei, sta in timore et prepara cor ad tentacionem 

(Eccli II,1). Conclusio. 

175v-180r 

Dominica Ia post Trinitatis. Homo quidam erat dives, qui induebatur Luce 16 (Lc XVI,19). 

Istud evangelium est de quodam homine, qui fuit dives et lex ostendit, quod dives difficile 

ingreditur regnum dei Mar. 10. Filioli, quam difficile est confidentes in diviciis intrare (Mr 

X,24) et Luce 12 de villano divite et hic in hodierno evangelio ... x ... et Luce 16 Facite vobis 

amicos de mamona iniquitatis ut cum defeceritis, recipiant vos in eterna thabernacula (Lc 

XVI,9) ad que perducat nos deus in secula benedictus, amen. 

180r-180v 

Sermo alius. Sensus parabole quod videntur omnia in morte contingere quando primum vident 

fatue virgines sapientes habere oleum a simili qui Mosen et prophetas in vita contempsit in 

morte per desperationem, qua iam in inferno sepultus est suscipere non potest ... x ... 

recordare quia inter nos et vos chaos magnum firmatum est non ibi miseret filius patris. 

Conclusio. 

180v-181v 



Sermo alius. Iste dives fuit in diversis tormentis quia dicit evangelista elevans oculos cum 

esset in tormentis vidit Abraam (Lc XVI,23) ut impleretur istud Sapiencie 11: Per que quis 

peccat, per hec et torquetur (Sap XI,17). Peccavit precipue in hiis: primo in divitiarum 

ubertate, ideo punitus cum maxima paupertate, ita quod non vinum sed aquam ... x ... ideo 

apostolus suadet sicut exhibuistis.  

181v-184r 

Alius sermo in epistolam. Hodie in evangelio de duobus hominibus sibi oppositis et hoc ideo 

ut facilius possemus utriusque vitam considerari vel in istud philosophicum opposita iuxta se 

posita magis erubescunt videlicet malum et bonum. Notanda sunt hic duo: 1. propter quid 

debemus cognoscere ut charitas sit in nobis ... x ... si ergo volumus hos fructus charitas in 

nobis in corde sentire, observemus ea que nunc dicta sunt et manebit deus in nobis, primo hic 

in gracia. 

184r-184v 

Dominica Ia post Trinitatis. Luce 16. Homo quidam erat dives et induebatur purpura et bysso 

(Lc XVI,19). Quod superius Christus docuit verbo, confirmavit exemplo, superius retraxerat 

appetitu divitiarum ducens ad misericordiam, pharisei autem avari eum deridebant istud 

itaque exemplum Christus invexit in eos ... x ... Luce 16 de villico iniquitatis. Tange 

modernos usurarios raptores. 

184v-191r 

Dominica 2 post Trinitatis. In precedenti dominica audistis, quod abducit a regnorum quod res 

terrene quibus homines male utuntur contra edictum dei sicut divitiis, ex quibus in superbiam 

et delitias vadunt easque plusquam deum diligentes et quod tales, dum secedunt ex hoc 

mundo, vadunt ad damnacionem eternam ... x ... quod si ita est, magnam gratiam hic 

consequutus est et post consequetur cenam que est vita eterna ad quam perducat nos pater, 

filius et spiritus sanctus, amen. 

191r-195r 

Alius de cena magna. Luce 14. Evangelium istud est de cena magna, per quam signatur eterna 

refectio per Christum nobis parata a deo, ad quam ut imitarent omnis misit servum suum, per 

quem intelliguntur omnes prophete, apostoli. Licet multi sunt tamen per unum servum 

designantur ... x ... et ipse aspiciendo na vaší povolnost dabit hic graciam et auxilium et post 

eternum gaudium. Oracio kteří se nedadí zváti sed ambulant per viros. 

195v-196v 

Sermo super epistolam. Spiritus sanctus alloquitur omnes christianos, quod sic vivant, ut sunt 

odiosi mundo, sicut et alibi docet Nolite conformari huic seculo (Rm XII,2), in quo nichil 

aliud est teste Jo. I canonica 2, aut est concupiscentia carnis aut oculorum, avari et cupidi in 

concupiscentia aut superbia vite superbi ... x ... nota deum lingua diligentes et non tamen 

factis, nota eos qui nec lingua diligunt eciam orando vel cantando. Conclusio. 

196v-201v 

Dominica tertia post Trinitatis ad lecturam. Luce 15. Erant appropinquantes ad Jesum 

publicani et peccatores ut audirent illum ... et manducat cum illis (Lc XV,1-2). Et ex tribus 

orta est hec murmuratio, primo ex invidia, quia pharisei et scribe volebant omnes excellere 

religione ac conversatione scribe autem inperitia legis et sciencia ... x ...  ut hypocrite nec 

speremus in propriam iustitiam sed in merita Christi et erit hic nobis solatium post mortem 

vero eternu, amen. 

201v-203r 

Alius. Hic peccatores recipit (Lc XV,2). Duo notanda: primo quomodo deus peccatores 

recipit, secundo quos recipit. Ad primum dicendum quod tripliciter: celeriter, communiter, 

frequenter. Primo celeriter, ita quod non protrahit nec discutit quin convertentem mox non 

susceperit ad graciam patet Ezechielis 18 ... x ... quia dicit Christus: qui perseveraverit usque 



finem, salvus erit hic in gracia et post in vita eterna, amen. De secundo principali vide 

retrograde. 

203r-205v 

Alius. Notandum 1. cur angeli gaudent, cur homines debent, 3o cur dyaboli gaudent de non 

penitentia. Ad primum dicendum primo quia vident sue custodie gloriosum fructum cuilibet 

omnium hominum datus est angelus ad custodiam David Psalmus 90, licet principaliter de 

Christo. ... x ... nota sancti habebant vitas suggestiones sed quia sciverunt, quod hoc sit 

peccatum, non consenserunt. 

205v-208v 

Receptio precedentis septimana evangelii. Causa sermonis huius et sensus recitandi sunt Luce 

15 dominica 3, sed quia in principio dicit evangelista Erant appropinquantes (Lc XV,1), mira 

res cum tot sacerdotes habebant at spretis illis Christum sequuti sunt. Notandum go 2: primo 

quia veris carebant predicatoribus, secundo quia Christus benigne peccatores suscipiebat ... x 

... in egrotis corpore quomodo diligenter querunt modicum a simili rogate dominum, ut mittat 

operarios in messem  

Dále zapsáno Festum Viti feria 4 (?). 

208v-213r 

Dominica quarta. Precedenti septimana audistis, quomodo confluebant ad Christum publicani 

et peccatores, quod pharisei videntes murmurabant Christo improperabant. Hodie item 

audietis predicationem eiusdem boni predicatoris, qui quid, quomodo docuit homines, quam 

cautelam dabat, de quo arguebat ... x ... ideo prohibet Christus tale temerarie iuditium. 

Conclusio: hoc facientes erimus vere misericordes et deus dabit nobis. 

213r-214r 

Alius. Estote misericordes (Lc VI,36). Promovet ad misericordiam homines primo naturalis 

necessitas, naturale enim est, quod membra unius corporis compaciuntur 1 Cor. 13 si quid 

patitur unum membrum compaciuntur omnia membra (1 Cor XII,26), et nos sumus invicem 

membra. 2o promovet universalis scripture auctoritas ... x ... quinto misericordia est utilis in 

iuditio, patet quia Christus omnia opera misericordie ascribet sibi ipsi dicens Esurivi. 

214r-218v 

Alius. Hodie septimana dictum erat quomodo appropinquabant ad Jesum publicani et 

peccatores itaque murmurabant pharisei cur autem derelinquebant, 1. quia verbis carebant 

predicatoribus, 2o quia Christus benigne peccatores tractabat. Circa primum dictum fuit 1. 

quid verus est predicator ... x ... date et dabitur vobis mensura bona confecta concussa et 

exhabundans in synum vestrum hic in gracia et post, amen. 

218v-220r 

Alius super epistolam. Hodie septimana (?) docuit nos Petrus humilitatem, largitatem, 

sobrietatem vigiliam quia adversarius circuit, hodie vero Paulus docet homines, ut 

persequucionem libenter paciantur, dans per hoc cognoscere, quod non sufficit bene vivere, 

sed eciam opportet adversa pati ... x ... tamen diligentibus deum omnia cooperantur in bonum, 

quod bonum det nobis consequi deus hic in gracia et post in vita eterna, amen. 

220r-222v 

Dominica 5 post Trinitatis. Cum turba plurima irrueret (Lc V,1) Hoc sacrum evangelium 

facile est ad intelligendum secundum litteram nec aliqua re indiget nisi fide ut credamus facit 

enim mentionem deus de quatuor: primo de turbis, 2o de mari sive stagno, 3o de navibus, 4to 

de piscatoribus ... x ... et transfretabimus ad rippam nostre mortis et habebimus remissionem 

peccatorum et post mortem vitam eternam, amen. Oracio: domine Jesu salva nos qui perimus. 

222v-224v 

Alius. Evangelium de turbis irruentibus Luce 5. In principio istius ponit evangelista precipue 

duo, primo quod turbe irruerunt in Jesum ut audirent verbum dei, quo significatur magna 

auditas audiendi, modo vero non solum non irrunt sed nec vadunt et racio huius licet 



asignabatur in maiori sermone ... x ... non simus parvi, id est modice fidei timidi et sic erimus 

capti hic vero in gracia dei et post, amen. 

224v-228r 

Alius. Luce 5. Circa istud evangelium notabimus tria, primo quare iste populus turbatim ad 

audiendum ivit Christum, secundo quid ille due naves signant, quas Christus vidit, 3o quid illi 

piscatores cum piscatura piscium signant. Ad primum ut supra, causa est quia deus illuminavit 

corda eorum vera cognitione ... x ... 5to dum ad verbum dei rethia expandit tales capiunt 

multitudinem hominum hic in gracia.   

228r-228v 

Sermo super epistolam I Pe. 3. Omnes unanimes in oratione estote et infra patientes, modesti, 

humiles. Evangelium est de avida auditione verbi dei, epistola vero de multis virtutibus, in 

signum qui volunt virtutes discere audiant verbum dei, ibi nichil aliud inveniet nisi que sunt 

ea fidei et virtutis ... x ... id est visitabit nos deus hic sua gracia et post mortem perducet in 

vitam eternam, amen. 

 

SX XIV F 53 
FX 1763 
TX Processionale 
PX Z Břevnova zapsáno 11. IV. 1961 
Processionale et Funerale Monastico-Benedictinum cum addito ritu induendi Novitios et 

solemniter profitendi conscriptum pro Reverendo ac Religioso Patre Wenceslao Finck, Ord. 

S. P. Benedicti Braunae Professo ab indignissimo FB [?] E. O. et L. P. A. D. MDCCLXIII 

[1763] VI. Calend. Martii. 

5a In Renovatione votorum Die XV. Jan. X 95b in omnibus glorificetur Deus. Sac. leg. C. 57. 

Rkp.; pap.; 1763; ff. 98; 16,5x10 cm; lat., s not.; pův. kž. s barokní tlačenou a zlacenou 

výzdobou v obdélnících na okraji a na hřbetě. Též zlacená ořízka. Od f. 4a původní 

stránkování od 3 do 183. Na f. 5a (str. 3) razítko s textem „Sigillum parochiae Policensis“. 

Rukopis byl v knihovně břevnovského kláštera. 

Z Břevnova zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 11. dubna 1961. 

1210-61 

 
SX XIV F 54 
FX XV2 
TX Něm. sborník theologický 
1. 1a-7a Christenliche sel var hin in namen x 7a 14 Amen 73 dem schreiber ain ave Maria. 

2. 7b-33a 7b Mit dem namen Unsrers heren x 33a und seine reine mutter. Amen. 

2 listy prázdné 

3. 36a-160a 36a Es seint etlich untugent x 160a widerstet so wirt ein noutt daraus. 

Rkp.; pap.; XV2; ff. 163; 16x11 cm; got. frakt.; mod. tuhá. Úvodní iniciála rumělkou 

s pérokresbou, další iniciálky rumělkou. Proti původnímu r. 1473 (f. 7a) je na fol. 1a připsán 

asi později r. 1544. Na f. 161b poznámka z r. 1545, další poznámka z téže doby na f. 162b. 

Jednochá papírová pozdní vazba. na hřbetě stará sign. 10. Na zadním přídeští razítko 

Herrmann-Herrmann-Galanterie-Buchbinder, Nikolsburg. Rukpis býval v ditrichštejnské 

knihoně v Mikulově. Pak ho zakoupil pražský průmyslník dr. Kruliš-Randa, v jehož knihovně 

stál na sign. 8 D 11. 

PX Darem dr. Otakara Kruliše-randy ze Suchodla, 12. V. 1952 
4126-52 

 

XIV F 54 

 



Německý morálně-teologický sborník 

1473 + XV ex, Bavorsko ?, pap., 163 ff. 15 x 10,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány vzhledem k jejich rozřezání a umístění ve hřbetu není možné určit s jistotou. 

V prvních třech složkách patrně Piccard: Ochsenkopf XIII/525 (1473), dále dvě varianty, jimž 

je nejbližší Piccard: Ochsenkopf XV/360 (různé varianty jsou datovány do rozmezí 1474-

1484, jedna v rukopise se rozměrově od Piccardova repertoria odlišuje). Skladba: (VI-1, f. 11) 

+ VIII (f. 27) + IV (f. 35) + 10. VI (f. 155) + (V-1, f. 163 a zadní přídeští). Jeden list schází 

před f. 1. K zadnímu přídeští je přilepen čtvrtý list druhé části poslední složky, poslední list 

buď schází nebo je přilepen k přídeští také. V první části rukopisu kustody arabskými 

číslicemi 1-4 na začátku složek uprostřed nahoře. Od f. 47 dále na koncích složek reklamanty, 

někdy poškozené oříznutím. Na f. 1-33 foliace konce 15. století, v celém rukopise foliace 

moderní, tužkou. Psáno v zrcadle 11,5-12 x 6,5-7,5 cm, 19-27 řádek na stránce. Prázdná folia: 

33v, 34v-35v, 160v-161r, 162r, 163. Okraje f. 1 doplňovány papírem (text na f. 1v porušen), 

f. 1v vyspravováno lepenkou. Některé listy (zejména na horních okrajích a ve hřbetu) 

poškozeny působením vlhkosti. 

Písmo: ruka A: ff. 1r-7r, ruka B: ff. f. 7v-160r, obojí bastarda 2. poloviny 15. století, ojedinělé 

marginální nebo interlineární poznámky jednou poněkud mladší rukou. Výzdoba: 1r: písařská 

iniciálka C, rubrikace. Notace: na f. 34r připraveny dvě notové osnovy. Celopapírová vazba 

z 20 století, lepenkové desky, máčený papír, hřbet oblý, bez kapitálku, ořízka nezdobena. Šití 

na 3 zapuštěné motouzy. Předsádky z ručního papíru. Na zadním přídeští razítko s textem 

„Herrmann Herrmann Galanterie – Buchbinder in Nikolsburg“. 

Na hřbetě štítek se signaturou dietrichsteinské knihovny v Mikulově 10 s doplněnou číslicí I. 

Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 D 11. Na zadním přídeští 

označení jeho knihovny K. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na předním přídeští exlibris 

KNM se současnou signaturou, která je zapsána i na f. 1v. Na f. 162v přírůstkové číslo KNM 

4126/52. Podle lokálního katalogu byl rukopis získán do KNM darem O. Kruliše-Randy 12. 

5. 1952. 

 

Literatura: Brodský: Rukopisy, zejm. s. 24, Rukopisné fondy, č. 72, s. 126, D. Könitz: 

Handschriftenfunde zur Literatur des Mittelalters, 200. Beitrag. Neufunde zu den mhd. 

„Paradisus animae“-Übersetzungen. Mit einer Zusammenstellung der ältesten Überlieferung 

aus dem 14. Jahrhundert, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 140, 2011, 

s. 28-37. 

 

1r-7r: Exemplum und Gebete 

Cristenliche sel va hin in namen des almaechtigen vaters, der dich beschaffen hat, in dem 

namen Ihesu Christi, seins suns, der umb dein willen die marter geliten hat, in namen des 

heiligen geists, der in dich gegossen ist ... (1v) Es was einest ein Babst ... da der siech wardt 

und la... der angst seiner leczten tag... pat seinen Caplan der g... andaechtiger mensch wa... 

den er allzeit gar lieb g... het mit wew er im nac... tod gegen dem almaechtig... geholfen wolt 

sein ... x ... daz sich der mensch also zu dem tode schicke in mass als hie vor geschriben stet 

ob er wol und sicher sterben will. Amen. 

Na závěr datace 1473 a poznámka „Dem schreiber ain Ave Maria“. Podle incipitu je snad 

obdobný text dochován jako část ars moriendi v rukopise Württembergische Landesbibliothek 

HB I 38, f. 24r-47r, které obsahuje na závěr exemplum o papeži a kaplanu a modlitby. 

 

7v-33r: Pseudo-Bernhard von Clairvaux: Meditation des Leidens Christi  



In dem namen unssers herren hie hebt sich an die ler und dy tractat des andachtigen lerers des 

heyligen sand Bernhartz von dem betrachten des leydens unssers herren Ihesu Christi durch 

die VII tagtzeyt. Dy vor redt. Sybenmal im tag hab ich dir lobgesagt. Du hast mich gepeten, 

aller liebster, das ich dir zeyge, in wellicher mass dw contemplirer machste in dem leyden 

dem gottes nach den siben stunden des tags ... (9r) Was der mensch von dem leyden unssers 

herren betrachten sull zu der cumplet zeyt. Von ersten ist an zu machen an der complet und 

mag also genant werden die zeyt wann in ir der gantz unb ganck des tags volpracht wirt ... x ... 

(32v) und sytz also bey dem grab unssers herren Ihesu Christi der da lebt und regnirt in 

ewigkeyt der ewigkeyt, amen. In dem endt sich das betrachten des leyden unssers herren 

Ihesu Christi durch dy syben tagtzeyt das geschriben hat der heylig und andachtig lerer sand 

Pernnhart ... das wir altzeyt leben nach dem willen gotz des helff uns got und seine reine 

muter, amen. 

Německý překlad Pseudo-Bernardova spisu De meditatione passionis Christi per septem 

horas diei, srov. PL 94, col. 561-568, srov. i A. Wilmart: Le grand poème Bonaventurien sur 

les sept paroles du Christ en croix, Revue Bénédictine 47, 1935, s. 235-278.  

 

36r-160r: Pseudo-Albert der Grosse: Traktat von wahren Tugenden (Paradies der Seele) 

Es seint etlich untugent dy gar oft ein gestalt der der tugent haben und ertzaigen also das man 

wönet sy sein tügent und seint doch warlich untugent und also wänt man hastigchait oder 

grymmigkait sey gerechtikait und pitterkait des gemuets sey ernnstlichait ... (38r) Das ist war 

volkumenne lieb gegen gott wen sich die sel mit allen iren kreften ein prünsticlich in got geust 

also das sy kainen zeitlichen noch ewigen gemach in ym suecht den allein umb sein gütigkait 

... (156v) Das ist ware rew wenn einner laid hat umb grössheit und umb willickait ... x ... und 

wenn man dem lust verhengt so wirt ein gewanhait dar aus und wenn man der gewanhait nit 

wider stet so wirt ein noutt dar aus. 

W. Fechter: Zur handschriftlicher Überlieferung des pseudo-albertischen „Paradisus 

animae“ und seiner Übersetzung ins Mittelhochdeutsche, Zeitschrift für deutsches Altertum 

105, 1976, s. 66-87. Srov. M. Grabmann: Der Einfluß Alberts des Großen auf das 

mittelalterliche Geistesleben. Das deutsche Element in der mittelalterlichen Scholastik und 

Mystik, in Mittelalterliches Geistesleben, Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und 

Mystik II, München 1936, s. 324sqq. Podle D. Könitze (viz literatura, s. 37) svědčí zápis 

o vzniku v bavorské oblasti. 

 

161v, 162v: Notizen 

Německé poznámky, které o sobě učinil augustinián Jorgus Wain, datované roky 1545 a 1550, 

poznámky na f. 162v neúplně čitelné (zde i další latinský výpisek). 

 

 
SX XIV F 55 
FX 1766 
TX Manuale august. 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově, 22. 9. 1962, Manuale Complectens Omnia Quae 

In Ecclesiis nostris Pro Publicis Functionib(us) canenda sunt. Anno MDCCLXVI 

2 ( p.1 ) In Festo Purificationis B.V.Mariae x 47 ( p.95 ) Psalm : De profundis clamavi etc.  

Rkp.; pap.; 1766; ff. 48; 16,5 x 11 cm; lat.; mod.pkž. Listy od f.1 paginovány, ale od p. 41 

s omylem o jednu. Titulní list vyzdoben perokresbou, iniciály a titulky rumělkou. Podle 

zmínek v textu jde o Manuale řádové. O který řád jde, bylo možno určit podle toho, že 

Manuale obsahuje zvláštní pobožnost ke cti sv. Mikuláše Tolentinského, který byl členem 

řádu augustiniánů - poustevníků. Jde tedy o Manuale augustiniánské. Na zadním přídeští 



štítek, na předním přídeští broumovská sign. III 11.G.1, Franz Dinter, Buchbinderei, 

Vergoldeanstalt, Braunau i.B. 

Z Langrovy knihovny zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 22. září 1962. 
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X 3534 
SX XV A 1 
FX perg. XIV. ll. 366, 30 x 39 cm, s inic. vazba st. opr. 
TX Latinský antifonář. 
Brodský, s. 212 
 
X 3535 
SX XV A 2 
FX perg. XIV. ll. 109. 32 x 42, 5 cm, st. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1’- 35’- Septima pars Moralium s. Gregorii. 
VX II. 36-76’. Smaragdi abbatis liber, qui dicitur dyadema monachorum. Hunc 
modicum operis nostri libellum x sic detractio animam monachi. Migne PL 102. 
VX III. 76’- 83’. Omelie vel sermones s. Cesarii (Arelatensis) episcopi. Inter reliquas 
beatitudines x regnat in sec. sec. amen. 
VX IV. 84-109. (Bedae Venerabilis) Liber scintillarum de diversis voluminibus 
compilatum. De caritate. Dominus dicit in evangelio x anima nutritur et pascitur. 
PX Na l. 109 z XVI/XVII. st. (ne-li Hankovo): liber b. Mariae de s. Coronae 
monasterio, l. 109’ koncept listu z XIV/XV. st., l. 1 obsah a: L. Corone, na desce st. 
sign. K. 
SX – XV A 2 

TX – Liber Scintillarum 

PX – Vide: Gragorii (P.) Moralium partem VIImam 

 
XV A 2 

Čechy?, XIV in., perg., 109 ff. 43 x 31,5 cm, vazba mladší 

 

Skladba: 10. IV (fol. 80) + II (fol. 84) + 2. IV (fol. 100) + (IV+1, fol. 109). Fol. 109 je 

přidáno k poslední složce, zčásti slouží také jako její obal. Na jeho straně recto jsou zřetelné 

části původního textu, který byl vyškrabán. Na koncích nebo začátcích složek uprostřed dole 

kustody římskými číslicemi, dochovány na koncích na ff. 56v a od fol. 80v do konce 

rukopisu, minimální zbytek i na fol. 48v, na začátcích na ff. 65r a 81r. Psáno ve dvou 

sloupcích v zrcadle 33,5 x 24,5 cm, šířka jednoho sloupce 11,5 cm, spatium 1,5 cm, 42 řádků 

na stránce (výjimkou pouze rejstřík na fol. 84ra, který je do jednoho připraveného sloupce 

psán ve třech sloupcích textu). Okraje zrcadla, sloupců a linkování připraveny inkoustem. Na 

okrajích listů dochovány vpichy po přípravě. V části díla Řehoře I. živá záhlaví označující 

kapitolu jeho díla. Foliace perem, rukou 19. století ve vnějších spodních rozích listů. Na ff. 

37r–74r soudobá foliace římskými číslicemi (do XXXVII), pouze první list označen slovně 

„primum folium“. Část na ff. 84r–108r má soudobou foliaci arabskými číslicemi 1–24, užitou 

k odkazům v rejstříku na fol. 84ra. Okraje listů poškozeny vlhkostí (zvláště horní, kde došlo i 

ke ztrátám částí listů), pergamen zvlněný. Text u hřbetu na fol. 1v zašpiněn. Spodní okraje ff. 

13, 20, 23, 35 odříznuty (bez ztráty textu), část spodního okraje fol. 102 později doplněna. 

Písmo: ruka A: ff. 1va–108vb, gothica libraria, ruka B: fol. 109ra a několik slov v závěru fol. 

108vb, bastarda (15. století). Výzdoba: červené písařské iniciály o výšce nejčastěji jednoho až 



dvou, výjimečně až čtyř řádků textu (větší i modré), rubrikace, červené protrhávání majuskul. 

Vazba: dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. Po obvodu desek 

vymezen čtyřlinkou rámec, střední pole členěno ondřejským křížem tvořeným dvěma 

trojicemi linek. Na obou deskách dochována všechna rohová i středová kování ve tvaru 15- až 

šestnáctilistého květu se středovou puklou, jednotlivé listy květu zdobené rytými liniemi. 

Zapínání dvěma háčkovými sponami, z nichž je dochováno dvakrát po čtyřech nýtech na 

zadní desce a kování na přední desce, zdobené rytým osmilistým květem. Přídeští vylepena 

papírem, podle stop na fol. 1 je pravděpodobné, že výlep přídeští původně tvořila jeho strana 

recto. 

Na přední desce štítek s rubrikou psanou signaturou „K“ cisterciáckého kláštera ve Zlaté 

Koruně. Na fol. 1r rukou 15. století vlastnický záznam téhož kláštera „L[iber] Coron[ensis]“, 

zde rovněž rukou 14.–15. století obsah rukopisu „Septima pars Moralium sancti Gregorii. 

Dyadema monachorum. Omelie Cesarii episcopi Emisseni. Liber scintillarum.“ Na fol. 109r 

rukou 17. století vlastnický záznam „Liber b. Mariae de Sanctae Coronae monasterio“. Na 

hřbetě otrhaný a zašpiněný štítek s titulem, psaným novověkou rukou, zřetelná jen písmena 

„Pa“. Ve dvou spodních polích hřbetu signatura březnické knihovny „A I 16“ (16 psáno na 

papírovém štítku, první část na zabílené části hřbetu). Na fol. 1r záznam o původu z téže 

knihovny „Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis“. Na fol. 2r heraldické razítko s opisem „hr. z 

Kolowrat Krakowského“. Do KNM se kodex dostal darem Josefa Marii Kolowrat-

Krakowského. 

Ve druhém poli hřbetu štítek s částí současné signatury (2), nalepený přes štítek se starší 

muzejní signaturou. Na předním přídeští tužkou starší muzejní signatura „3/A/6“ a exlibris se 

signaturou současnou. 

Podle písma rukopis vznikl nejspíše v první třetině 14. století, snad v Čechách. Spojení s 

cisterciáckým řádem naznačuje rukopis první poloviny 14. století z cisterciáckého kláštera 

Neuberg, dnes uložený v Universitätsbibliothek Graz, cod. 214 – ff. 37ra–76va muzejního 

rukopisu se obsahově shodují s jeho textem na ff. 1r–134r. Snad kvůli poškození bylo fol. 109 

doplněno až v 15. století jinou rukou (pro jeho zhotovení byl použit pergamenový list s 

vyškrabaným textem) a v této souvislosti byl rukopis i převázán, další poškození vlhkostí je 

podle stop na přídeštích ale asi ještě mladší. Podle vlastnických záznamů a snad i poznámky o 

exilu na fol. 109v byl kodex v 15. století majetkem kláštera Zlatá Koruna, i když je možné, že 

území Čech na nějakou dobu i opustil. Jeho cesta do březnické knihovny není jasná (ze 

zlatokorunské knihovny se do Březnice dostalo rukopisů více). 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3535, s. 318; Weidmann, s. 265. 

 

1va–36vb: [Gregorius I. papa: Libri moralium sive expositio in Iob, pars (liber XXXII-

XXXV)] 

Incipit septima pars Moralium sancti Gregorii pape in exposicione Iob. Liber XXX 

secundus. Capitulum. Sancti viri quo aput deum alcius virtutum dignitate proficiunt, eo 

subtilius indignos se esse deprehendunt, quia dum proximi lucis fiunt, quicquid eos in se ipsis 

latebat, inveniunt ... x ... oracionis autem atque exposicionis virtute collata lector meus in 

recompensacione me superat, si cum per me verba accipit, pro me lacrimas reddit. Explicit 

liber XXXV Moralium beati Gregorii pape. Salom, id est pax legenti. 

Část v rukopisu PL 76, col. 631-782; M. Adriaen (ed.): Gregorius Magnus: Moralia in Iob 

(Corpus christianorum, series latina 143, 143A, 143B), Turnhout 1979–1985. CPL, č. 1708; 

RB, č. 2634.  

V textu nepočetné marginálie obsahového charakteru (ff. 1v, 30v, 31r, 32v, 33r, 33v). 

 

36vb–63ra: [Smaragdus Sancti Michaelis: Diadema monachorum] 



PL 102, col. 593–690.  

36vb–37ra: [Prologus] 

Incipit prologus Smaragdi abbatis in librum qui dicitur Dyadema monachorum. (37ra) 

Hunc modicum operis nostri libellum de multorum dictis ortodoxorum opitulante Christo 

collegimus patrum ... x ... propterea in hoc libello de oracionis officio capitulum ponimus 

primum. Explicit prologus. 

37ra–63ra: [Textus] 

Incipit liber Smaragdi abbatis, quem de diversis virtutibus ex diversorum patrum 

sentenciis collegit eique nomen Dyadema monachorum imposuit, quia sicut dyadema 

gemmis, ita hic liber fulget virtutibus. Hoc est remedium eius, qui viciorum temptamentis 

exestuat, ut quociens quolibet vicio tangitur, tociens ad oracionem se subdat, quia frequens 

oracio viciorum inpugnacionem extinguit ... x ... sic invisibiliter de corporis castitate vel animi 

puritate spirituale gaudium habere mereamur. 

 

63rb–69va: [Pseudo-Adalgerus episcopus: Liber de studio virtutum (Admonitio ad 

Nonsuindam reclusam)] 

Incipit prologus operis subsequentis. Tue non inmemor peticionis hanc commoniciunculam 

pro anime tue profectu, o frater karissime, tibi ut rogasti scribere studui ... (63va) De 

humilitatis virtute et caritatis. Certissime vero tibi convenit credere, quod numquam caritas 

sine humilitate et obediencia in homine regnet ... x ... sed illi qui in te operatur et velle vult et 

perficere pro bona voluntate, cui est honor, potestas et imperium per infinita secula 

seculorum, amen. 

PL 134, col. 915–938. CPL, č. 1219; Bloomfield, č. 6115; CPPM II A, č. 911; II B, č. 3010a, 

3093a, 3200, 3350b, 3439. 

V rukopisu je prolog spojen s první kapitolou edice v PL. 

 

69va–70ra: [Alcuinus: De virtutibus et vitiis, excerptum] 

De lectione. Sanctarum lectio scripturarum divine est cognicio beatitudinis, in hiis enim quasi 

in quodam speculo homo se ipsum considerare potest ... x ... quicquid non licet pastoris est ne 

fiat prohibere et plebis obedire ne faciat. 

Kapitoly de lectione a de pace. Text v rukopisu PL 101, col. 616–617. 

 

70ra: [Pseudo-Macarius Aegyptius: Epistola, excerptum] 

Epistola sancti Macharii ad monachos. In primis quidem si ceperit homo semet ipsum 

agnoscere cur reus sit, si quesierit factorem suum deum et penitere de hiis voluerit, que 

commisit in tempore negligencie sue ... x ... velud cursor levis sagacius pervenit ad bravium. 

PL 67, col. 1163B, ale shodné jen v úvodní části, srov. i PL 177, col. 587 (Hugo de Sancto 

Victore (?): Miscellanea – titulus CXCIX, excerptum). CPL, č. 1843a. 

 

70ra-70rb: [Excerpta patrum] 

Qui vult cum deo semper esse, frequenter debet orare et frequenter legere. Nam cum oramus, 

ipsi cum deo loquimur ... x ... omnia operatur unus atque idem spiritus dividens singulis prout 

vult. 

 

70rb-70va: [Alcuinus: De usu psalmorum, excerpta] 

De virtute psalmorum. In psalmis itaque invenies si intenta mente perscruteris dominici 

verbi incarnacionem passionemque et resurreccionem atque ascenssionem ... x ... et ad 

medullam intimi intellectus per dei graciam perveneris. 

Rubrika in margine. Výpisky z textu v rozsahu PL 101, col. 465–468. 

 



70va-70vb: „Que sit camera Cristi“ 

Camera Cristi cum homine dei, hoc est corectum et bonum. Fundamentum ipsius camere est 

fides, altitudo eius est spes, latitudo est caritas, longitudo eius est perseverancia ... x ... illa 

nutrix earum est usque ad finem perfectum. Prestet nobis itaque dominus ut inveniat in nobis 

talem mansionem, qui vivit et regnat deus in secula seculorum, amen. 

G. Bauer: Claustrum animae 1, München 1973, s. 352sq. Srov. také rukopisy 

Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, HB VII 5, fol. 50r–50v a Bayerische 

Staatsbibliothek München, Clm 28317, fol. 20r. 

 

70vb: [Vitae patrum (Verba seniorum), libellus 7, cap. 31] 

De quodam sene. Senex quidam sedebat in heremo, qui longe habebat aquam a cella sua XII 

miliaria. Ubi dum semel iret haurire aquam ... x ... quod cum audisset senex, forti animo 

factus est ac prompcior et adhuc longius posuit cellam suam ab illa aqua miliaria quinque. 

PL 73, col. 900D–901A. 

 

70vb-74va: [Ambrosius Autpertus (Pseudo-Augustinus): De conflictu vitiorum et virtutum, 

capp. 1–26] 

De persecucione fidelium. Apostolica vox clamat per orbem atque in precinctu fidei positis 

ne securitate torpeantur et dicit: Omnes pie volentes vivere in Christo Ihesu persecucionem 

paciuntur (2 Tim III,12). Et ecce quia christianitas in suis principibus ... x ... ut eos quoque 

placito ab spirituali opere retrahens inanes efficiat. 

Text v rukopisu PL 40, col. 1091–1103, končí jednu větu před koncem 26. kapitoly, jeho 

členění v rukopisu je ale od PL odlišné. Jiný je také navazující text v rozsahu šesti řádků: 

„Hec meditans animo nullis succumbere quibit peccati maculis puniente deo ... x ... sed quia 

maiorem pro nobis novimus esse certamen Christum cedat iniqua lues.“ 

 

74va-74vb: [Vitae patrum (Verba seniorum), excerpta] 

74va-74vb: [Verba seniorum, libellus 1, capp. 8–9, 21–23] 

Ammonicio sancti Iohannis abbatis. Dixit abbas Iohannes: Ego volo hominem ex omnibus 

virtutibus percipere atque per singulos dies surgens mane de omni virtute sumere ... x ... et 

non contendas cum eo de hiis que locutus est, et tunc erit mens tua pacifica. 

Celkový rozsah excerpovaného textu PL 73, col. 855–857. V rukopisu mají některé části 

vlastní rubriky: „Ammonicio cuiusdam senis“ (kap. 21), „De vita monachorum“ (kap. 22). 

74vb: [Verba seniorum, libellus 3, capp. 4, 21] 

Dixit abbas Helyas. Ego tres res timeo: unam quando anima egressura est de corpore, aliam 

quando occursurus sum deo ... x ... qui singulis motibus nostris racionem exigendi sumus a 

deo. 

Celkový rozsah excerpovaného textu PL 73, col. 861–864. 

 

74vb-75ra: [Excerpta varia] 

Sanctus Ieronimus dixit: Difficile, immo et impossibile est, ut presentibus quis et futuris 

fruatur bonis ... x ... qui iuste non diligit neque sanare a viciis animam, neque corrigere 

quemquam potest. 

První dva výpisky z děl sv. Jeronýma, Epistola 118 ad Iulianum (PL 22, col. 965, výpisek ze 6. 

kapitoly) a Commentarius in Matthaeum (PL 26, col. 123). 

 

75ra-75rb: [Pseudo-Augustinus: Sermo 58 ad fratres in eremo commorantes] 

Sermo sancti Augustini de defunctis. Apostolica lectio, fratres karissimi, hunc sonitum 

redidit: Tempus breve est reliquum est et ut qui habet uxores (1 Cor VII,29) ... x ... et ipsa 



interpellat pro vobis in conspectu domini, ut misericordes misericordiam consequantur 

prestante domino nostro Ihesu Christo, cui est honor et gloria in secula seculorum, amen. 

PL 40, col. 1341–1342. CPPM I A, č. 1185. 

 

75rb-76ra: [Pseudo-Caesarius Arelatensis: Homilia 20] 

Ammonicio ad monachos. Frequenter diximus semper christiani persecucionem paciuntur. 

Mundus iste in maligno positus est. Adversarius noster dyabolus regnat in mundo et nos 

putamus quomodo non paciamur persecucionem? ... x ... sed quicumque fecerit voluntatem 

patris mei qui in celis est, ipse intrabit in regnum celorum (Mt VII,21). 

PL 67, col. 1083–1085. Počátek textu se shoduje s Pseudo-Augustinovým Sermo 60 ad fratres 

in eremo commorantes (De persecutione christianorum), PL 40, col. 1342–1344, jeho text ale 

odpovídá rukopisu jen zčásti. CPPM I A, č. 1187; I B, č. 4393, 4401, 6195. 

 

76ra: [Gregorius I. papa: Libri moralium sive expositio in Iob, excerptum] 

De caritate sermo sancti Gregorii pape. Karitas paciens est, quia illata mala equanimiter 

tollerat. Benigna est, quia pro malis bona largiter ministrat ... x ... iudicat et non iudicatur, 

iudicat et iudicatur, non iudicat nec iudicatur.  

Text vychází z díla Řehoře Velikého (Liber moralium, lib. 10, cap. 6, par. 10, PL 75, col. 925–

926), na závěr je připojeno několik dalších výpisků z patristických autorit.  

 

76ra-76va: [Defensor Locociagensis: Liber scintillarum, cap. 39 de monachis] 

Ammonicio item ad monachos. Dominus dicit in evangelio: Cum voveris votum domino deo 

tuo, non tardabis reddere, quia requirit illud dominus deus tuus (De XXIII,21). Paulus 

apostolus dicit: Omnis autem, qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet (1 Cor IX,25) ... 

x ... sicut vermis corrumpit lignum, sic invidia corrumpit animam monachi, sicut tinea 

exterminat vestimentum, sic detractio animam monachi. 

PL 88, col. 669–671. Text je znovu zapsán i v celém díle (dále v rukopisu na ff. 84ra–109ra, 

konkrétně na ff. 99vb–100ra). 

 

76va-83vb: [Caesarius Arelatensis (et Pseudo-Caesarius Arelatensis): Homiliae decem ad 

monachos (collectio M)] 

Edice: PL 39, col. 2317–2319 (sermo 4); PL 67, col. 1056–1072 (homilia 39, sermo 6, 

homiliae 40, 41, 44, sermo 235); G. Morin (ed.): Caesarius Arelatensis. Sermones (Corpus 

Christianorum, series latina 103, 104), Turnhout 1953, s. 21–25 (sermo 4), 925–944 

(sermones 233–236); J. Courreau, A. de Vogué (edd.): Césaire d’Arles: Œuvres monastiques 

II, Paris 1994 (Sources Chrétiennes 398), s. 60–119 (sermones 233–236) a s. 148–161 (sermo 

6); F. Glorie (ed.): Eusebius "Gallicanus". Collectio homiliarum. Sermones extravagantes II, 

III (Corpus Christianorum, series latina 101A/101B), Turnhout 1971, s. 451–492 (homiliae 

39–41), 522–529 (homilia 44), 861–868 (sermo 6). CPL, srov. č. 966, 966a, 971; 1008; 

CPPM I B, srov. s. 1065, 1069 (a jednotlivé texty). 

76va-77rb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 4 (Pseudo-Augustinus: Sermo app. 299)] 

Incipiunt omelie vel sermones sancti Cesarii (i. l.: Emisseni) episcopi. Primus sermo. Inter 

reliquas beatitudines, quas in evangelio dominus et salvator noster enumerare dignatus est, 

eciam hoc addidit dicens: Beati qui esuriunt et siciunt iusticiam (Mt V,6) ... x ... et nos pro 

benigna obediencia et bonorum operum perseverancia ad eterna premia mereamur pervenire 

ipso adiuvante, qui vivit et regnat deus in unitate spiritus sancti per omnia secula seculorum, 

amen. Explicit sermo Ius. 

CPPM I A, č. 1084. 

77rb-78ra: [Pseudo-Eusebius Gallicanus: Homilia 39] 



Incipit IIus. Sicut a nobis dominus pro suscepti officii necessitate loquendi deposcit officium, 

ita a vobis, karissimi, audiendi requirit affectum. Ita, inquam, caritati vestre expedit ... x ... ut 

quod nobis contulit iudicatus, integrum in nobis inveniat iudicaturus ipso adiuvante, qui vivit 

et regnat in secula seculorum, amen. Explicit sermo IIus. 

CPPM I B, č. 4379, 4401, 4594, 4656, 4763. 

78ra-78vb: [Pseudo-Eusebius Gallicanus (Caesarius Arelatensis): Sermo extravag. 6] 

Incipit sermo IIIus. Ad locum hunc, karissimi fratres, non ad quietem, non ad securitatem, 

sed ad pugnam atque certamen convenimus. Ad agonem huc processimus, ad exercenda cum 

viciis bella conscendimus ... x ... ita go agamus bona illius sectantes, ut qui in eternam gloriam 

suscitandus sub fine seculorum creditur nec ecclesie per rediviva in filiis merita iam resurgat. 

Explicit sermo IIIus. 

CPPM I B, č. 4380, 4401, 4699, 4731, 4741. 

78vb-79vb: [Pseudo-Eusebius Gallicanus: Homilia 40] 

Incipit sermo IIIIus. Scimus quidem spirituali milicie, cui nos mancipamus, magnam esse in 

futuro repositam remuneracionem, sed si bene perspexerimus, in hoc ipso opere quod gerimus 

quodammodo, eciam in presenti iam partem possidemus ... x ...  qui ad palmam 

consummacionis perseverando pervenerit ipso adiuvante, qui vivit et regnat per omnia secula 

seculorum, amen. Explicit sermo IIIIus. 

CPPM I B, č. 4381, 4395, 4595, 4657. 

79vb-80rb: [Pseudo-Eusebius Gallicanus: Homilia 41] 

Incipit sermo Vus. Ad hoc ad istum locum convenimus, ut domino nostro vacare possimus, in 

his rebus quibus delectat noster inimicus. Certum est enim quod quando ea que ad seculum 

pertinent loquimur ... x ...  illoque gaudio serviamus, ut ad munera sua invitante eo veniamus 

Ihesu Christo domino nostro, qui cum eterno patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula 

seculorum, amen. Explicit sermo Vus. 

CPPM I B, č. 4382, 4396, 4596, 4658. 

80rb-80vb: [Pseudo-Eusebius Gallicanus: Homilia 44] 

Incipit sermo VIus. Videte vocacionem vestram, fratres karissimi, venire quippe ad heremum 

summa perfeccio est, non perfecte in heremo vivere summa dampnacio est. Quid prodest si in 

loco quies teneatur ... x ...  ut nos vicissim vestris meritis adiuvetis nobisque sitis et in presenti 

vita ornamentum et in futuro presidium, amen. Explicit sermo VIus. 

CPPM I B, č. 4383, 4397, 4599, 4661, 4764. 

80vb-81vb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 233] 

Incipit sermo VIIus. Sanctus ac venerabilis pater, religiosa quidem humilitate sed prope 

indiscreta suggescione postulat, ut ad sanctam caritatem vestram exhortatorium debeam 

proferre sermonem ... x ... ut inter procellas vel tempestates seculi huius possimus ad portum 

venire felicitatis supplicantibus vobis adiuvante domino nostro Ihesu Christo, cui est honor et 

gloria in secula seculorum, amen. Explicit sermo VIIus. 

CPPM I B, č. 4355. 

81vb-82va: [Caesarius Arelatensis: Sermo 235] 

Incipit sermo VIIIus. Quod supplicante et quodammodo cum caritate iubente sancto patre 

vestro fraternitati vestre qualemcumque sermonem profero, facio hoc non ex aliqua 

presumpcione, sed ex vera et integra caritate ... x ... ut si nobis, quia non meremur, gloria non 

dabitur, saltim vobis orantibus peccatorum venia tribuatur prestante domino nostro Ihesu 

Christo, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum, amen. Explicit 

sermo VIIIus. 

CPPM I B, č. 4384, 4732, 4742. 

82va-83rb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 236] 

Incipit sermo IXus. Miror, dilectissimi, dominum meum patrem vestrum tanta de humilitate 

deicere, ut a me imperitissimo sanctis et eruditis auribus vestris exhortacionibus velit proferri 



sermonem. Per hanc go admirabilem humilitatem ... x ... ut cum in illa eterna beatitudine 

vobis data fuerit gloria nobis vel peccatorum concedatur venia prestante domino nostro Ihesu 

Christo, cui est honor et gloria in secula seculorum, amen. Explicit sermo IXus. 

83rb-83vb: [Caesarius Arelatensis: Sermo 234] 

Incipit sermo Xus. Sanctus ac venerabilis pater vester, dum se ut cum venia sua dixerim 

prope indiscreta humilitate submittit mihi non parvam verecundiam facit. Nam cum pro 

admirabili caritate iniungere immoque extorquere condidit ... x ... quid enim perficere et 

cogitare et dicere debeatis per assiduam lectionem deo insinuante cognoscitis, qui in trinitate 

perfecta vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

 

84ra-109ra: [Defensor Locociagensis: Liber scintillarum] 

PL 88, col. 597–718; H. Rochais (ed.): Defensor Locociagensis: Liber scintillarum, in: 

Corpus Christianorum, series latina 117, Turnhout 1957, s. 1–308. CPL, č. 1302; Bloomfield, 

č. 1761; RB, č. 2056, 2057; CPPM II B, č. 3093, 3188, 3206, 3250, 3255, 3438, 3495. H.-M. 

Rochais: Les manuscrits du "Liber scintillarum", Scriptorium 4, 1950, s. 294–309; H.-M. 

Rochais: Defensoriana, Sacris Erudiri 9, 1957, s. 199–264. 

Text v rukopisu bez prologu. Jako fol. 109 byl druhotně použit list s vyškrabaným textem 

diplomatického charakteru, jeho části včetně řady jmen jsou zřetelné na fol. 109r. 

84ra: [Registrum] 

De karitate 1 ... x ... De electionibus 25. 

Čísla odkazují na vlastní foliaci této části. 

84ra-109ra: [Textus] 

Incipit liber scintillarum de diversis voluminibus conpilatum. De caritate. Dominus dicit 

in evangelio: Maiorem karitatem nemo habet, ut animam suam ponit quis pro amicis suis (J 

XV,13). Petrus apostolus dixit: Ante omnia autem mutuam karitatem continuam in 

vobismetipsis habentes (1 Pe IV,8) ... x ... sicut enim ex carnalibus escis aliter caro, ita ex 

divinis leccionibus anima nutritur et pascitur. Explicit Scintillarius. 

Oproti PL navíc kapitola De doctoribus et rectoribus na ff. 97ra–98rb. 

 

109v: [Notae variae] 

Rukou 15. století zde poškozený opis prosby, v němž neznámí žadatelé píší: „Pater reverende, 

ad presens in exilio constituti“, žádají adresáta „piscium pytanciam nobis dignemini 

subvenire“ a slibují „tempore mutato in simili vel maiori vestre paternitati correspondere vel 

complacere“. Novověkýma rukama modlitba a začátek snad nedopsaného záznamu „Liber est 

meus“. 

 
X 3536 
SX XV A 3 
FX perg. XIV/XV. ll. 197. 30 x 41 cm, vazba mod. 
TX Theologický slovník. 
PX Začátek i konec chybí. Celá hesla: diluculum squame. Na l. 197’ souč. sign. M IIo. 
Brodský, s. 213 
 
XV A 3 

Čechy, XIV2, perg., 197 ff. 42,5 × 29 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: 19. V (fol. 190) + (IV-1, fol. 197). Jeden list schází za fol. 197. Na koncích složek 

vpravo dole reklamanty, zčásti poškozené oříznutím. Na fol. 180v římskými číslicemi patrně 

kustod „XXII“, podle toho na začátku rukopisu chybí čtyři kvinterny. První polovina listů 

složek značena ve spodním vnějším rohu písmeny a-e, psanými inkoustem. Psáno ve dvou 



sloupcích v zrcadle 29,5 × 19 cm, šířka jednoho sloupce 8–8,5 cm, spatium 2 cm, 58–67 

řádků na stránce. Okraje zrcadla, sloupců a linkování připraveny inkoustem. Seznamy hesel k 

jednotlivým písmenům abecedy psány ve třech sloupcích v šířce jednoho obvyklého sloupce 

textu. Foliace rukou 19. století, perem uprostřed spodního okraje listů. Ff. 43v, 115v–116v 

politá. Rukopis restaurován v roce 1998 v konzervační dílně KNM, popis předchozího stavu a 

restaurátorského zásahu je nalepen na zadním přídeští. 

Písmo: jedna ruka, gothica libraria. Asi dvěma rukama prováděny korektury, kromě toho 

zejména základní, ale i dalšíma rukama doplňovány hlavně křížové odkazy a vysvětlující 

poznámky. Výzdoba: ornamentální iniciály zdobené zlacením (někdy s rytou výzdobou) a 

výběhy do bordury na začátcích úseků věnovaných jednotlivým písmenům abecedy: 12va: E, 

21va: F, 40ra: G, 48va: H, 56rb: I, 68ra: K, 89rb: M, 106va: N, 115va: O, 127ra: P, 152va: Q, 

155va: R, 166vb: S. Červené nebo modré (občas dvojbarevné) iniciály o výšce tří řádků textu 

na začátcích jednotlivých hesel, rubrikace, rubrikou také marginálně obsahové poznámky. 

Zřídkavé červené protrhávání majuskul. Na začátcích několika složek (ff. 11r, 21r, 41r, 51r, 

61r, 111r) vlevo dole zkratka „aurum“ (?), související snad s iluminováním rukopisu. Vazba: 

dřevěné desky, potažené na rozích a přes hřbet kůží a na deskách papírem. Potah z 19. nebo 

počátku 20. století, samotné desky podle stop po čtyřech řemíncích (po jednom i přes horní a 

spodní ořízku) asi pocházejí z původní vazby. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová 

předsádka, stejným papírem vylepena i přídeští. Na ořízce zčásti dochovány hledáčky s 

rubrikou zapsanými písmeny abecedy. 

V rukopisu je vložena záložka - dva kožené proužky provlečené společným nastřiženým 

koženým závěsem. 

Na fol. 197v červeně roudnická signatura 1. vrstvy M II°. Na fol. 1r heraldické razítko s 

opisem „hr. z Kolowrat Krakowského“. Do KNM se kodex dostal darem Josefa Marii 

Kolowrat-Krakowského. 

Na hřbetě v prvním poli štítek s částí současné signatury (3), v druhém poli štítek s červeně 

psanou starší muzejní signaturou „23 A 6“ a ve třetím poli žlutý štítek s toutéž signaturou, 

která se opakuje ještě tužkou na předním přídeští a fol. 1r. Na předním přídeští exlibris 

Národního muzea se současnou signaturou. 

Vznik rukopisu je podle výzdoby kladen do Čech a 60. let 14. století (Brodský). Podle 

signatury 1. vrstvy byl rukopis v klášteře augustiniánů kanovníků v Roudnici již ve 14. století, 

mohl zde být i napsán. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3536, s. 318; Brodský, č. 195, s. 213; Svobodová, s. 58 (může jít o č. 

30 – „Apparatus artis sermocinandi“ – nebo č. 33 – „Apparatus sermocinandi liber sextus“, s. 

47); Dragoun, zejm. s. 439-440. 

 

1ra-197rb: [Petrus Cardinalis (sancti Chrysogoni): Vocabularium biblicum (Alphabetum in 

artem sermocinandi)] 

/// [pin]nas meas diluculo (Ps CXXXVIII,9), dilucum pectoris est, cum de tenebris ignorancie, 

de caligine littere, de domo peccati transit quis ad diem virtutum … Dies IIIIor modis in bono. 

Dies temporis prosperitatis, dies peccatoris et eternitatis. De primo Ex. dies prima erit sancta 

atque solempnis (Ex XII,16) … (12va) Incipiunt capitula in quinta littera, scilicet E. 

Eternitas. Esse … Eternitas quatuor modis in bono, uno in malo. E[ternitas] dei, hominis et 

dyaboli. Eternitas dei duplex, scilicet ipsa eius essencia perpetuo manens Sap. Qui vivit in 

eternum, creavit omnia simul (Eccli XVIII,1) … (197rb) Squame uno modo in bono, uno in 

malo. Squame piscium, qui includuntur in sagena Christi, id est sanctorum virtutes sunt, 

Levitici: Qui habent peniculas et squamas illi, scilicet pisces, sunt apti ad comodendum (sic; 

cf. Le XI,9) … × … quando collegerunt principes et pharisei concilium, ut Ihesum dolo 

te[nerent] et occiderent.  



RB, č. 6532, srov. i 11014. Před jednotlivými písmeny abecedy obsahy, uvádějící pojednávaná 

hesla. Incipity hesel uvedené v RB se s rukopisem shodují, někde ale písmeno v kodexu XV A 3 

začíná heslem jiným. Fol. 197v je s výjimkou signatury prázdné a text na něm nepokračuje. 

 
X 3537 
SX XV A 4 
FX perg. XIV. ll. 387. 29 x 42 cm, vazba mod. 
TX Bartholomaeus de Urbino. Ambrosianum. 
VX Sanctissimo ... Clementi (VI) ... fr. Bartholomeus de Urbino ord. fr. heremitarum x 
(nutricio) vide supra cap. Concepcio. 
PX Na konci zápisek Jindř. Wildň o přečtení knihy z XIV/XV. st., napřed přehled 
kapitol díla celého, l. 4: iste liber est monasterii s. Apollinaris in Saczka. 
Z Březnických. 
 
XV A 4 

Itálie (?), XIV, perg., 388 + I ff. 42 x 27 cm, vazba mladší 

 

Pergamen má v částech kodexu charakter jihoevropského, s jednou stranou lépe zpracovanou. 

Skladba: 7. V (fol. 70) + II (fol. 74) + 5. V (fol. 124) + III (fol. 130) + 5. V (fol. 180) + (V-1, 

fol. 189) + 5. V (fol. 239) + IV (fol. 247) + 13. V (fol. 377) + VI (fol. 388, I). Za fol. 185 

chybí jeden list (na dochovaném zbytku za fol. 185 je patrné, že následující dnes vyříznutý list 

byl popsán, ale text na ff. 185-186 navazuje). Na koncích složek reklamanty, zpočátku vpravo 

dole, poté (ve většině rukopisu) uprostřed dole, občas v rámcích naznačených červeným nebo 

černým inkoustem. Na koncích složek 1-7, 9-13, 15-21, 23-29 uvedeno „cor“, patrně označení 

provedené korektury. Dvojlisty složek byly v jejich rámci číslovány (v části psané rukou A 

srov. č. 4 na spodním okraji fol. 64r, v části psané rukou B dochováno značení římskými 

číslicemi, obvykle rubrikou, ve větším množství složek). Rejstřík a navazující počátek textu 

na ff. 1r-4r psány ve třech sloupcích v zrcadle cca 34 x 20 cm, šířka jednoho sloupce cca 6 

cm. Zbytek rukopisu psán ve dvou sloupcích v mírně širším zrcadle, šířka jednoho sloupce 

cca 10 cm, pouze v rejstříku na ff. 186v-187r jsou připravené dva sloupce ještě svisle 

rozděleny a rejstřík je tak psán ve čtyřech sloupcích. V celém rukopisu obvykle 64-68 řádků 

na stránce. Okraje zrcadla a sloupců a linkování naznačeny olůvkem, rudkou (?) nebo 

inkoustem, vyznačeny rovněž úzké sloupce po vnějších stranách textu k doplňování písmen 

k jednotlivým heslům, zamýšlené snad pro rejstřík. Prázdná folia: 74. Foliace perem, rukou 

19. století, uprostřed spodního okraje listů, a tužkou, rukou 19.-20. století v horních vnějších 

rozích (tato zčásti chybná). 

Písmo: Ruka A: ff. 1-73; ruka B: ff. 75-130, 186va-388va; ruka C: ff. 131-186rb, vše gothica 

cursiva, ruka A pečlivější; jednotlivá heslová slova Ambrosiana také gothica libraria. 

Výzdoba: červené písařské iniciály, na začátku jednotlivých částí textu a nových písmen 

abecedy nejčastěji o výšce 5-7 řádků, jinak obvykle o výšce 1-4 řádků textu, rubrikace, citace 

Ambrožových děl vyznačeny červeným podtržením, červené protrhávání majuskul a 

vyznačování odstavců. Vazba: dřevěné desky potažené přes hřbet a na rozích kůží a polepené 

v ploše hnědým papírem. Po použití původních desek nejsou stopy, celá vazba patrně pochází 

z 19. století. Na hřbetě prázdný papírový štítek určený pro titul. Přední deska částečně 

oddělena od knižního bloku. Zadní předsádka (fol. I) je podle poškození patrně původním 

pokryvem přídeští. Vpředu i vzadu dále po jedné papírové předsádce doplněné při vazbě 

(nezapočítány do foliace). Listy na začátku a konci rukopisu poškozeny korozí kovových 

pukel starší vazby. Z horního kapitálku vybíhá jednoduchá kožená záložka. 

Na fol. 388vb záznam o přečtení: „Ihesus mel in ore, in aure melos, iubilus in corde. Henricus 

Wildensis (?) totum ad finem librum perlegit.“ Na aperturách 3v-4r, 221v-222r, 384v-385r 



vlastnický záznam kláštera augustiniánů kanovníků v Sadské z druhého desetiletí 15. století  

„Iste liber est monasterii sancti Appollinaris in Saczka canonicorum regularium“. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury (4). Na předním přídeští exlibris NM s perem 

zapsanou současnou signaturou a přímo na výlepu tužkou starší muzejní signatura „I/A/7“. Na 

fol. 1r heraldické razítko s opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“. Do NM se rukopis dostal 

darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

 

Podle písma rukopis vznikl ve 14. století, snad v jeho druhé polovině, podle charakteru písma 

byl napsán nejspíše v Itálii. V prvním dvacetiletí 15. století je vlastnickým záznamem doložen 

v kanonii v Sadské, v době husitské nebo krátce pohusitské se dostal do knihovny 

augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem a poté sdílel její osudy. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3537, s. 319 (s chybnou signaturou); Milada Svobodová, „Weiter 

folgen alten pargamenene geschriebene Bücher“. Sbírka středověkých rukopisů v knihovně 

Václava Jana hraběte Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých 

tisků 21, 2011, s. 27-59, zejm. č. 43, s. 48, s. 58; Michal Dragoun za spolupráce Adély 

Ebersonové, Soupis roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. 

Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal 

Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 331-565, zejm. s. 440. 

 

1ra-388va: [Bartholomaeus de Urbino: Milleloquium sancti Ambrosii (Ambrosianum), pars, 

cum registris] 

A. Zumkeller: Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in 

mitteleuropäischen Bibliotheken, Cassiciacum 20, Würzburg 1966, č. 172 (rukopis uveden 

s chybnou signaturou podle Bartošova katalogu). 

1ra-4rc: [Registrum totius operis] 

Incipiunt capitula Ambrosiani, hoc est compilacionis doctorum (sic) beati Ambrosii, que edita 

est a fratre Bartholomeo de Urbino ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini de mandato 

sanctissimi patris et domini domini Clementis pape sexti. Aaron. Abel. Abies. Abyssus. ... x 

… Capitula sub littera Z: Zelus. Zizania. Zodiacus. Zona. 

U prvních pojmů jejich české překlady, patrně později vybledlé a asi i vyškrabané. Rejstřík 

celého díla, včetně části, která v tomto rukopisu není. 

4rc-4va: [Dedicatio] 

Incipit Ambrosianum compilatum ad honorem et ex mandato sanctissimi patris et domini 

domini Clementis pape sexti. Sanctissimo patri et domino domino Clementi divina providente 

clemencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici humilima eius 

creatura frater Bartholomeus de Urbino ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini ipsius 

mera gracia quamquam immeritus episcopus Urbinas pedum oscula beatorum. Fons sapiencie 

verbum dei in excelsis alme matri ecclesie doctores eximios velut flumina terris ... x … fiant 

dies eius felices et diurni sicut dies celi ad laudem eius, cuius vicem gerit et statum 

incolumem ecclesie sancte sue. 

4va-5vb: [Prologus] 

Doctoris optimi sancti Ambrosii doctrinam descripturus inhabitatorem eius ac magistrum 

invoco spiritum sanctum, ut qui illi virtutes scienciamque donavit mecum sit in compilando ... 

x … precibus perficere possim opus inceptum ad tempovalis vite summi pontificis sanctissimi 

domini Clementis sexti spirituale gaudium et eterne felicitatis augmentum. 

5vb-186rb: [Textus, pars prima] 

Aaron in sacerdotem a deo eligitur, cuius rei racionem et quare non ab homine ponit in 

epistola ad Vercellensem ecclesiam capitulo 8° in fine. Aaron ideo sacerdotem ipse deus 

elegit, ut non humana cupiditas in eligendo sacerdote preponderaret, sed gracia dei, non 



voluntaria oblacio nec propria assumpcio, sed celestis vocacio … x … Expulsio. Expelluntur 

solum iniqui in tractatu super psalmum XXXVm in fine, quid require supra capitulo Casus. 

Esuries spiritualiter exponitur libro quinto super Lucam capitulo VIII, quid require supra 

capitulo Beatitudo. 

Na fol. 73vb (na konci části psané rukou A) nezřetelný vyškrabaný záznam. 

186va-187rb: [Registrum, pars (F-N)] 

Incipiunt capitula secunde partis Ambrosiani compilati a fratre Bartholomeo de Urbino. Et 

primo sub littera F. Faber. Fabula. Facere. Facies ... x ... Nunccius. Nupcie. Nutricio. 

187rb-388va: [Textus, secunda pars] 

Incipit secunda pars Ambrosiani compilati a fratre Bartholomeo de Urbino ordinis fratrum 

heremitarum sancti Augustini. Faber. Faber est ipse deus, unde libro III° super Lucam 

capitulo I° exponens illud: Nonne hic est filius fabri Ioseph, dicit sic: Non alienum videtur, ut 

qua racione fabrum patrem habuerit declaremus. Hoc enim typo cum patrem sibi esse 

demonstrat ... x ... Nutricio. Moraliter accipitur libro X° super Lucam capitulo III°, vide supra 

capitulo Concepcio. 

 
X 3538 
SX XV A 5 (2 B 10) 
FX perg. 1485. ll. 365. 27 x 39 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním a sponami. 
TX Plzeňský misál Víta Soukeníka z r. 1485. 
PX Na l. 1 zápis o darování knihy Vítem soukeníkem (pannifex) oltáři P. Marie ve 
farním chrámě plzeňském, jakož i o jiných jeho darech a jiných dobrodincích oltáře 
(toto obojí česky), na l. 354’: finitum missale per Petrum de Praga 1485. Až na 
drobnosti notovány jen preface na l. 157’- 71, na konec připojeny sekvence (l. 355-
65’). Z Plzeňských. 
Brodský, s. 213 
SX – XV A 5 

TX – Misale. 

VX – Finitum per Petrum de Praga. 

1485, ff. 366, perg. 
SX – XV A 5 

TX – Petrus de Praga: Misale. 

1485, ff. 366, perg. 

 
X 3539 
SX XV A 6 (1 A 1) 
FX perg. poč. XIV, ll. 419. 27,5 x 42,2 cm, s miniat., vaz. st. s kováním a sponami. 
TX Biblia funda(toris t. j. biskupa Jana z Dražic). 
PX Tit. l. vyřezán, na l. 419 zápis o darování knihy augustiniánskému klášteru 
roudnickému biskupem Janem z Dražic 1336, na zad. přídeští výnos koncilu 
basilejského oficiálovi strasburskému, aby vyzval k obeslání sboru augustiniány, z 
21. srp. 1433, na desce nápis, jak v čele, a ml. sign. C XV. Podle M. Dvořáka 44 
původu francouzského. Z Březnických. 
Brodský, s. 214 
 
X 3540 
SX XV A 7 (1 A 6) 
FX perg. XIV2, 110. 32 x 43 cm, s miniat. vaz. s kováním. 
TX Exposicio b. Ambrosii super »Beati immaculati«. 
VX Incipit prologus s. Ambrosii ep. in psalmo CXVIII. Licet mistica queque x in hortis 
passus est. 



PX Dvořák 53, 97. Na přídeští souč. sign. D XI a název, jak v čele, na desce ml. sign. 
C III. Z Březnických. 
Brodský, s. 216 
 
XV A 7 

Čechy, XIV ex., perg., I + 110 ff., 43 × 32 cm, ilum., vazba dobová 

 

Skladba: (V+1, fol. I, 10) + 7. V (fol. 80) + IV (fol. 88) + 2. V (fol. 108) + (II-2, fol. 110). 

Dva listy chybějí za fol. 110. Fol. I tvoří obal první složky. První polovina listů složek 

marginálně číslována zběžnými arabskými číslicemi. Nesprávné řazení listů v deváté složce je 

naznačeno odkazy na jejich koncích. Kustody římskými číslicemi na koncích složek uprostřed 

dole. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 29 × 20 cm, šířka jednoho sloupce 8,5–9 cm, spatium 

cca 2,5 cm, 45 řádek na stránce. Okraje sloupců a zrcadla a linkování připraveny inkoustem, 

pro linkování dochovány vpichy na okrajích. Prázdná folia: Iv. V prvních dvou složkách 

soudobá foliace arabskými číslicemi v horních vnějších rozích listů. Moderní foliace rukou 

19. století na spodních okrajích listů a tužkou rukou 20. století v horních vnějších rozích listů. 

Rukopis místy mírně poškozen vlhkostí, text rozpitý. V roce 1991 restaurován v konzervační 

dílně KNM (doplnění desek a připevnění přední z nich ke knižnímu bloku, vyrovnání prvního 

listu, doplnění středových pukel, řemínků a spon). Protokol o restauraci přilepen na zadním 

přídeští. 

Písmo: jedna ruka, gothica formata. Nepočetné marginálie několika dalšíma rukama 15. 

století (opravy, upozornění na biblický text, ukazovací ručky), v několika případech křídou. 

Výzdoba: 1rb: figurální iniciála B, v ní přednášející sv. Ambrož, 1ra: ornamentální iniciála L. 

Na fol. 1r výzdoba bordury s rostlinnými motivy doplněnými zlatými kapkami a koulemi, 

organizovaná kolem středové žerdě. Výzdoba je datována do doby kolem roku 1380. Písařské 

iniciálky na začátcích částí textu červené a modré (neprovedeny ale v celém rukopisu), 

výjimečně zdobeny písařským filigránem, rubrikace. Původní celokožená vazba. Dřevěné 

desky nehraněné, potažené potrhanou a odřenou kůží, zdobenou po obvodu desek dvojicí 

linek, střední pole členěno ondřejským křížem tvořeným dvěma dvojicemi linek. Potah desek 

při restauraci zejména na hranách desek a hřbetu doplňován. Na obou deskách po pěti 

masivních puklách (všechny rohové původní, obě středové nové, doplněny při restaurování), 

zavírání na dva nové řemínky, zapínané na trny v přední desce. Šití na šest dvojitých vazů 

plus dva kapitálkové, hřbet mírně oblý, přední ořízka rovná. Přídeští vylepena papírem. 

Na přední desce dva pergamenové štítky, na jednom z nich roudnická signatura 2. vrstvy z let 

1417–1421 „C III“. Přímo na pokryvu přední desky rukou 15. století titul, z něhož je čitelný 

jen počátek „Ambrosi…“ a nejistý konec „…lati“. Na předním přídeští dvakrát roudnická 

signatura první vrstvy (asi z počátku 15. století) D XI, dále zde rukou druhé poloviny 15. 

století vyškrabaný vlastnický záznam „Liber mo[nasterii] …“ (podle shody se zápisem 

v rukopisu KNM XVI A 8 konec patrně „Rudnicensis“) a titul „Exposicio beati Ambrosii 

Mediolanensis episcopi super Beati immaculati“. V horní části hřbetu poškozený papírový 

štítek s fragmentárně dochovaným titulem „[Expo]sitio [super?] psalmum Beati (?) 

[Immacul]ati A (?)“. Ve spodní části hřbetu poškozená březnická signatura: červeně A 2 (?) a 

na štítku číslice 9. Záznam o původu z březnické knihovny „Ex bibliotheca arcis 

Brzeznicensis“ na fol. Ir. Na fol. 1r erbovní razítko s opisem „hr. z Kolowrat Krakowského“. 

Do KNM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

V horní části hřbetu štítek s částí současné signatury (7) přelepený přes štítek se starší muzejní 

signaturou, z níž je čitelná jen první číslice 1 (patrně šlo o signaturu I/A/6, zapsanou i na 

předním přídeští). Na předním přídeští dále exlibris Národního muzea se současnou 

signaturou a razítkem a rukou doplněným údajem „Kim. vitr. 17“ a záznamy o starším uložení 

rukopisu v KNM „v. 17“, „Trezor 5 C 2. ř.“. 



Vznik rukopisu je na základě výzdoby kladen do Čech do doby kolem roku 1380 (Brodský). 

Brzy po svém vzniku se kodex dostal do knihovny augustiniánského kláštera v Roudnici, 

mohl pro něj být i přímo určen – je zde doložen signaturou 1. vrstvy, ovšem relativně vysokou 

a zapsanou nejspíše až v patnáctém století (nejpozději 1417). Osudy roudnické knihovny pak 

dále sdílel. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3540, s. 319; Brodský: Katalog, č. 198, s. 216; Svobodová, č. 29, s. 

46; s. 58; Dragoun, s. 441-442. 

 

1ra-110vb: [Ambrosius Mediolanensis: Expositio in psalmum David CXVIII] 

PL 15, col. 1197-1525; CPL, č. 141; RB, č. 1242  

1ra-1rb: [Prologus] 

Incipit prologus sancti Ambrosii episcopi in psalmo C decimo octavo. Licet mistica 

queque velud tuba increpuerit sono David propheta: tamen moralium magnus magister 

quantum in eo excellat et hic psalmi eius summa declarat gracia … × … sollicitus ergo 

auditor plenos doctrine esse versus qui secuntur debes presumere. 

1rb-110vb: [Textus] 

Incipit tractatus Mediolanensis episcopi in psalmo CXVIII. Aleph. א. Beati immaculati in 

via … exquirunt eum (Ps CXCVIII,1–2). Quam pulcher ordo, quam plenus doctrine et gracie. 

Non prius qui scrutantur testimonia eius dixit, potuit enim convenire secundum litteram … × 

… ego quoque eam desidero: cepit in hortis esse ecclesia postquam in hortis passus est. 

Správná návaznost textu v deváté složce: ff. 82v, 86r–86v, 84r–85v, 83r–83v, 87r atd.  

 
X 3541 
SX XV A 8 
FX poč. XV. sto. schází sv. Václav, původ patrně z diecéze olomoucké. ok. 1440. ll. 
228. 30 x 42,5 cm, s inic. vaz. nová. 
(pozn. dr. J. Tichého: poč. XV. stol. schází sv. Václav, původ patrně z diecéze 
olomoucké). 
TX Plzeňský misál Jana Strniště z Jablonné. 
PX Na l. 1-10 preface na 5. červ. l. n. č., 227’ seznam darů J. Strniště oltáři sv. 
Mikuláše v plzeňském farním chrámě sv. Bartoloměje, založenému jím 13. pros. 
1446 (Jos. Strnad, Listář kr. m. Plzně I, 416). On sám misál daroval a připsal i jména 
svých rodičů a sourozenců. Z Plzeňských. 
Brodský, s. 217 
SX – XV A 8 

TX - Missale (de Plzna). 

saec. XIV., ff. 228 

PX – První list pap., ostatní perg. Inicialky s miniaturami: ff. 18, 26b, 31b, 85b, 97b, 101, 

106, 107, 111 (vytržený list) a 141. Ozdobné inicialky: ff. 68, 142, 150, 193. 

 
X 3542 
SX XV A 9 
FX perg. XIV/XV. ll. 125, 30 x 41,5 cm, s iniciálkami, mod. vazba. 
TX Liber b. Gregorii pape super Ezechielem prophetam. 
VX Dilectissimo fratri Mariniano ... Dei omnipotentis aspiracione x ad hereditatem 
perpetuam erudit. Sit itaque qloria ... 
PX Dvořák 51. Na l. 4: iste liber est monasterii s. Apollinaris in Saczka canon. regul. 
Z Březnických. 
Brodský, s. 218 



 
XV A 9 

Čechy, XIV2, perg., I + 125 ff. 41 × 30 cm, ilum., vazba mladší 
 

Skladba: 1 (fol. I) + 12. V (fol. 120) + (IV-3, fol. 125). Za fol. 125 tři listy vyříznuty. Fol. I je 

dnes tvořeno samostatným listem, ale je pravděpodobné, že původní výlep přídeští nebo další 

předsádka byly vyříznuty. První polovina listů složek je ve vnějším spodním rohu značena 

olůvkem (?), výjimečně inkoustem římskými číslicemi I–V, značení obvykle málo zřetelné. 

Na koncích složek reklamanty v ozdobných rámcích, někdy zdobených rostlinnými motivy. 

Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 28 × 19 cm, jeden sloupec o šířce cca 8,5 cm, spatium 2 

cm, 39–40 řádků na stránce. Okraje zrcadla, sloupců a linkování (rovněž pro rozsáhlejší 

korektury) připraveny inkoustem. Na okrajích listů obvykle dochovány vpichy po přípravě. 

Prázdná folia: Iv.  Dvě foliace, obě z 19. století, perem uprostřed dolního okraje listů a tužkou 

v horních vnějších rozích (tato v závěru s chybou). 

Písmo: jedna ruka, gothica libraria formata. Nejspíše stejnou rukou provedeny korektury, 

zčásti písmem menšího modulu. Výzdoba: ornamentální iniciály: 1ra: D (2×, výška 8, resp. 5 

řádků textu), tamtéž bordurová výzdoba s medailony zdobenými květy, nestvůrou a maskou. 

Červeno-modré iniciály, zdobené filigránem, o výšce tří až šesti (výjimečně dvou) řádků 

textu: 4vb: U, 8vb: S, 12va: P, 15rb: O, 18rb: T, 23ra: S, 28va: Q, 35vb: I, 43rb: S, 52ra: I, 

58ra: S, 64va: Q, 70rb: D, 74rb: V, 80rb: V, 85vb: M, 91vb: P, 98rb: M, 105ra: P, 111rb: Q, 

119ra: S, 125rb: E. Rubrikace. Vazba: dřevěné desky potažené na rozích a přes hřbet kůží, na 

deskách papírem. Potah asi z 19. století, dřevěné desky podle stop po dvou řemíncích a 

mírného hranění nejspíše pocházejí z původní vazby. Vpředu i vzadu jedna moderní papírová 

předsádka, stejným papírem vylepena i přídeští. V rozích listů na začátku a konci rukopisu 

drobné stopy po korozi, patrně stopa pukel původní vazby. 

Na aperturách 3v–4r, 58v–59r, 121v–122r vlastnické záznamy kláštera augustiniánů 

kanovníků v Sadské „Iste liber est monasterii sancti Appollinaris in Saczka canonicorum 

regularium“. Prostřední je vizuálně poněkud odlišný a mohl být psán jinou rukou než oba 

krajní. Rukopis se per analogiam v době husitské nebo pohusitské dostal do knihovny 

kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici (jeho vlastnické záznamy ale neobsahuje) a sdílel 

osudy tamní knihovny. Na fol. Ir záznam o původu z březnické knihovny „Ex bibliotheca 

arcis Brzeznicensis“. Na fol. 1r heraldické razítko s opisem „hr. z Kolowrat Krakowského“. 

Do KNM se kodex dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

V prvním poli hřbetu štítek s částí současné signatury (9), v druhém poli hřbetu papírový 

štítek s červeně zapsanou starší muzejní signaturou „2 E 5“ (tato signatura rovněž na fol. Ir). 

Na předním přídeští exlibris Národního muzea, na němž je zčásti razítkem, zčásti červenou 

tužkou doplněno „Kim vitr. 18“, na výlepu přídeští dále „č. 18“ a „5 C“.  

Vznik rukopisu je podle výzdoby kladen do Čech do doby po roce 1362 (po založení kanonie 

v Sadské). Kodex má z hlediska výzdoby nejblíže ke skupině Augustinus super Johannem, 

není ale její součástí (Brodský). Pro dataci vzniku rukopisu v závislosti na založení kanonie v 

Sadské ale není žádný doklad, vlastnické záznamy sadského kláštera pocházejí až z počátku 

15. století.  

 

Literatura: Dvořák, s. 129; Bartoš II, č. 3542, s. 320; Brodský, č. 200, s. 218; Svobodová, č. 

37, s. 47; s. 58; Dragoun, s. 442. 

 

1ra-125va: [Gregorius papa I.: Homiliarum XXII in Ezechielem libri duo] 

PL 76, col. 785A-1072C, M. Adriaen (ed.): Gregorius Magnus: Homiliae in Hiezechielem 

prophetam (Corpus christianorum, series latina 142), Turnhout 1971, s. 3-398. CPL, č. 1710; 

RB, č. 2643, 8579.  



1ra: [Prologus] 

In nomine domini. Incipit prologus beati Gregorii pape ad Marinianum episcopum de 

exposicione prophecie Ezechielis prophete. Dilectissimo fratri Mariniano episcopo 

Gregorius episcopus servus servorum. Omelie, que in beato Ezechiele propheta ita ut coram 

populo loquebar excepte sunt … × … velud pro fastidio sumitur ad subtiliores epulas avidius 

redeatur. Explicit prologus. 

1ra-125va: [Textus] 

Incipit liber, qui vocatur beati Gregorii pape super Ezechielem prophetam, in quo 

continentur omelie numero XXII. Dei omnipotentis aspiracione de Ezechiel propheta 

locuturus prius debeo tempora et modos aperire prophecie, ut dum accessus eius ostenditur, 

virtus melius cognoscatur … (119ra) Omelia XXII. Sacri eloquii misticos sensus psalmista 

per aspiracionem sancti spiritus intelligens dicit: Mirabilia testimonia tua domine, ideo 

scrutata est ea anima mea (Ps CXVIII,129) … × … per dolores et munera ad hereditatem 

perpetuam erudit, sit itaque gloria omnipotenti domino nostro Ihesu Christo, qui vivit et 

regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

Úvod ke druhé knize (na fol. 64va–64vb) není od textu oddělen a podle rubriky je přičleněn ke 

třinácté homilii. 

 
X 3543 
SX XV A 10 (37, 2 A 10) 
FX perg. XIV2. ll. 380. 27 x 38 cm, s miniat. 4 červ. l. n. č. ch. vaz. st. s kováním a 
sponami. 
TX Vesperarium svatovítské. 
PX Část zimní. Určil Z. Nejedlý, Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách 36 p. 5, 55. 
Asi z Plzeňských. 
Brodský, s. 219 
SX – XV A 10 

TX – Missale Romanum (fuscum). 

ff. 381, perg. 

 
X 3544 
SX XV A 11 
FX perg. XIV/XV. ll. 316. 29 x 41 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním a sponou. 
(pozn. J. Tichého: je to 2. díl, 1. díl viz pod sign. XII D4, 3. pod XIII B 10. XV A 12 - 
pars 1. téhož, srv. místní katalog.) 
TX (Bernardus Guidonis). Secunda pars sanctorialis. 
VX Resurrectionis dominice veritatem x (l. 307’ o sv. Martinu) corpus ... transtulit 
magnifice tumulandum. 
PX Je to 2. díl. 1. díl viz pod sign. XII D 4, 3. pod XIII B 110. Na l. 316 pomůcky 
kalendářní, l. 1-2’ rejstřík z 1449, na desce nápis, jak v čele. Z Březnických. 
Brodský, s. 220 
Sanctorate seu Vitae Sanctorum. Cars. secunda. MS. chart. membr. mixtum. 
 
XV A 12 pars I. téhož. tzv. místní katalog 
Sanctoralis prima pars. 
Sanctoralis secunda pars. i. e. 
Vitae Sanctorum. 
Cum imaginibus Storum in Juitialibus. Qui hoc. 
VOl. duo. 
MS chart. d. a. 1449, scribebat Johannes no habat. 



 
XV A 12 
Životy světců, Bernardus Guidonis: Seznam římských císařů a papežů 

XV in., Čechy, pap. + perg., I + 259 (recte: 260) + I ff. 42 x 29 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Pergamenová složka, na níž je zapsán kalendář (2) a dále vnitřní a vnější dvojlisty složek (ve 

složkách 3-6, 8, 15), resp. vnější dvojlisty složek (ve složkách 1, 7, 9, 13, 18), resp. vnitřní 

dvojlist složek (ve složce 14). Ostatní složky celé papírové. Filigrány: složky 1 a 19-20 

varianta Piccard: Waage VIII/12 (1408), složky 3-7 varianta Piccard: Werkzeug, Waffen 

XII/2348 (1412), jednorožce, který se objevuje v alespoň dvou variantách ve zbylých 

složkách, zpočátku promíšeně s lukem, nelze identifikovat ani vzdáleně se žádným filigránem 

z Piccardova ani Briquetova repertoria. Skladba: VII-1 (f. 12 + jedno folio před začátkem 

foliace) + III (f. 18) + 5. VII (f. 87) + X (f. 107) + 3. VII (f. 149) + VIII (f. 165) + VIII-1 (f. 

180) + V (f. 190) + 3. VI (f. 226) + VII-1 (f. 239) +  IV-2 (f. 245) + VII (f. 259). Jedno folio 

chybí za f. 12, 180, 239, dva listy chybí za f. 245. Na konci složek reklamanty, místy 

poškozené oříznutím. U dvou složek na jejich konci uprostřed dole kustody římskými 

číslicemi (f. 46v IIus, 60v IIIus), podobná označení i na počátku následujících složek, avšak na 

f. 47r je zapsáno Ius, na f. 60r IIIus, na f. 74r IIus. Na fol. 19v-239v středověká foliace složená 

ze znaku abecedy A-P a římské číslice I-XVI (folio 239 má P I), použitá pro odkazy 

v rejstříku na začátku rukopisu, moderní foliace tužkou, zčásti opravovaná. Výjimečná živá 

záhlaví, zaznamenávající jméno světce, o němž text pojednává. Chyby: fol. 35, 59 bis, naopak 

přeskočeno fol. 39. S výjimkou kalendáře psáno ve dvou sloupcích 52-54 řádek na stránce, 

v zrcadle 29,5 x 21 cm. Prázdná folia 2-12, 226v, 233-259. 

Písmo: Ruka A: f. 1, bastarda cca poloviny 15. století, ruka B: ff. 13-18, gothica formata 14.-

15. století, ruka C: zbytek rukopisu, určité grafické odlišnosti písma na f. 60-94 a 101-149 

jsou způsobeny spíše jiným seříznutím pera a jinou mírou zběžnosti psaní než změnou 

písařské ruky – uvedené části jsou psány nejpečlivěji a vznikly tedy snad nejdříve, bastarda 

první čtvrtiny 15. století. Tři dvojlisty (dnešní f. 95-100) byly naopak dopsány s určitým 

(nevelkým)  časovým odstupem a zařazeny do středu složky, sled jejíchž svátků narušují. 

Výzdoba: Figurální iluminace v iniciálách: 19ra: Zvěstování P. Marii, 34vb: Sv. Melitus, 35 

bis vb:  Vraždění nemluvňat, 37va:  Sv. Tomáš Beckett, 40ra: Sv. Kolumba, 47ra: Obřezání 

Krista, 49rb: Sv. Pafnucius a Eufrosina, 51rb: Sv. Makarius, 54ra: Klanění sv. Tří králů, 57rb: 

Křest Krista v Jordánu, 59rb: Svatba v Káni Galilejské, 60ra: Umučení sv. Juliána, 64vb: Sv. 

Pavel eremita, 65vb: Sv. Tři králové, 70vb: Sv. Maurus, 72va: Sv. Marcel I., 72vb: Sv. 

Antonín Veliký, 76ra: Sv. Prisca, 76rb: Sv. Poncián, 76vb: Sv. Šebestián, 82vb: Sv. Anežka, 

84ra: Sv. Vincenc, 85vb: Sv. Askla, 86rb: Sv. Timoteus, 86va: Sv. Pavel, 89ra: Sv. Preiectus, 

90ra: Sv. Polykarp, 90vb: Sv. Pavla Římská, 92ra: Sv. Julián, 92va: Sv. Karel Veliký, 94vb: 

Sv. Karel Veliký v boji se Saracény (kresba), 101ra: Sv. Ignác, 101vb: Sv. Brigita, 102ra: 

Madona s Ježíškem, 104ra: Sv: Blažej, 105ra: Sv. Eulálie, 105va: Sv. Agáta, 106vb: Sv. 

Dorota, 107vb: Sv. Vedast, 108rb: Sv. Helena, 108va: Sv. „Sulcramus“, 109ra: Sv. Apolonie, 

110va: Sv. Scholastika, 111ra: Sv. Eufraxie, 113va: Sv. Kastor, Sv. Valentin, 114va: Sv. 

Valentin, 115ra: Sv. Faustin, 115rb: Sv. Juliána, 116ra: Sv. Simeon, 116rb: Kristus pokoušen 

ďáblem, 116va: Sv. Petr s andělem, 117rb: Sv. Matěj, 118rb: Sv. Albín, 119rb: Sv. Marinus, 

121ra: Sv. Václav, 121vb: Sv. Fokas, 123va: Sv. Perpetua, 124rb: Sv. Tomáš Akvinský, 

129rb: Sv. Řehoř Arménský, 136vb: Čtyřicet svatých vojínů (v iniciále čtyři), 138ra: Sv. 

Řehoř I. Veliký, 141ra: Sv. Alexandr, 141va: Sv. Longin, 142rb: Sv. Patrik, 142va: Sv. 

Benedikt, 144rb: Zvěstování P. Marii, 146va: Sv. Jan Egyptský, 147ra: Sv: Marie Egyptská, 

150ra: Vjezd Krista do Jeruzaléma, 153ra: Poslední večeře Páně, 154va: Kristus myje 

učedníkům nohy, 155vb: Svěcení kněží (?), Svěcení olejů, 156ra: Odhalování oltářů, 156rb: 

Temné hodinky, 156vb: Kristus na hoře Olivetské, 157ra: Ukřižování, 162ra: Kladení do 



hrobu, 163va: Kristus v předpeklí, 166ra: Učedníci na cestě do Emaus, Kristus se zjevuje 

apoštolům, Sv. Máří Magdalena, 166rb: Křest, 166vb: Kristus, 167ra: Sv. Ambrož, 170va:  

Umučení sv. Eleutheria, 171va: Sv. Alpiminianus, 172ra: Sv. Athanasius, 173va: Zavraždění 

sv. Stanislava, 174rb: Sv. Sacerdos, 175va: Sv. Germerius, 176ra: Sv. Petr, 177ra: Sv. 

Germanus, 179ra: Sv. Vilém Akvitánský, 179rb: Sv. Regina adoruje Ježíška, 181ra: Sv. 

Vilibald, 182rb: Sv. Birgitta Švédská. Ornamentální iniciály: 35ra: S, 40va: H, S, 69vb: B, 

108rb: S, 116rb: S, 141ra: S, 152va: F (2x), 152vb: Q, 153ra: C, 162vb: S, 163ra: C, 165vb: P, 

166ra: S, 166rb: S, 166va: D (2x), 166vb: D, v záhlaví jednotlivých měsíců kalendáře na f. 

13r-18v iniciály KL, rubrikace. P. Brodský autora určuje jako Mistra Pavlových epištol. 

Původní celokožená vazba ve světlé teletině, bez výzdoby. Po 4 prořezávaných čtvercových 

nárožnicích s kyblíčkovými puklami, středové kování ve tvaru kormidla, prosekávané, rovněž 

kyblíčkové pukly. Dochováno na obou deskách. Spony lité, na zavírání na trn v přední desce, 

dochována pouze jedna, řemínky dochovány oba. Řemínky upevněny do zadní desky 3 

železnými hřebíky s kulatou hlavou, dochovány celkem 4 hřeby. Trny podložené kovovým 

kolečkem, jedno kolečko chybí. Dřevěné desky nehraněné. Hřbet mírně oblý, přední ořízka 

rovná. Ořízka nebarvena. Dolní mezivazní pole natřeno šedou fermeží. Šití na 6 dvojitých 

kožených vazů + 2 kapitálkové, obšité kůží. Přídeští vylepeno původním ručním papírem. 

Stav dochování: kůže mírně potrhaná, drobné ztráty. Vpředu i vzadu jedna soudobá 

nefoliovaná pergamenová předsádka. Za f. 167 vložen lístek o rozměrech 6 x 6,5 cm, na jedné 

straně část modlitby psané rukou 15. století v rozsahu 12 neúplných řádek, na druhé straně 

několika rukama 15.-16. století zkoušky pera a prosby k P. Marii. V rukopise na 

pergamenovém proužku soudobá záložka – otáčivý kroužek s římskými číslicemi I-IIII. 

Na přední desce vazby zápis rukou 15. století „Prima pars sanctoralis“. Signatury: na přední 

desce nalepený štítek se signaturou 15. století G XV, v horní části hřbetu nalepen štítek 

s novověkým titulem „Sanctorale seu vitae“ (možné pokračování nezřetelné), ve spodní části 

lístek, na němž je součást (?) signatury A 6 (nalepen přes starší lístek), ve spodní části hřbetu 

na zabíleném poli součást (?) signatury 13, na předním přídeští signatura I A 10. Na f. 19r 

razítko s erbem a devízou Věrně a stále a údajem hr. z Kolowrat Krakovského. 

Na hřbetě štítek se součástí současné signatury (12), na předním přídeští exlibris s erbem a 

tištěným textem Museum regni Bohemiae s rukou doplněnou současnou signaturou, na 

přídeští dále záznam XII A. Rukopis snad pochází z knihovny kláštera augustiniánů 

kanovníků v Roudnici nad Labem (J. Kadlec: Knihovna kláštera řeholních kanovníků svatého 

Augustina v Roudnici in: M. Polívka, M. Svatoš (edd.): Historia docet. Sborník prací k poctě 

šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., Praha 1992, s. 127-134 rukopis 

nezmiňuje) nebo v Sadské. Je zřejmé, že rukopis se do Národního muzea dostal darem hraběte 

Kolowrata-Krakovského z březnické knihovny a v katalogu F. M. Bartoše není popsán 

omylem (je zde pro něj vynecháno pořadové číslo 3545, srov.  F. M. Bartoš: Soupis II, s. 320, 

i když rukopis není uveden ani v lístkových podkladech pro tištěný katalog, tato část je 

uložena v KNM pod signaturou X C 68). 

Rukopis je digitalizován a přístupný na adrese www.manuscriptorium.eu. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 202, s. 220-223, Rukopisné fondy, č. 73, s. 126. 

 

1ra-1vb: Registrum codicis  

De adventu domini in carnem A I ... x ... Gesta Romanorum pontificum atque imperatorum L 

XIIII. 

Obsah dalších stran kodexu s odkazy na strany. Gesta byla v původním obsahu opomenuta a 

dopsána na závěr, ač po nich následuje ještě několik (v rejstříku uvedených) článků. 

 

13r-18v: Kalendarium 



V pěti sloupcích postupně zlaté číslo, písmena nedělní, římský kalendář, světci a svátky a 

průběžně uváděná písmena abecedy. V kalendáři jsou zapsány nešťastné dny. V záhlaví 

měsíce se obvykle opakuje slovní formou udání nešťastných dní, dále je uveden znak 

zvěrokruhu, počet dnů v měsíci (i lunárních), počet hodin dne a noci a ne vždy rady týkající se 

pouštění žilou nebo zdraví obecně. Z českých světců jsou v kalendáři uvedeni červeně 

Adalberti (23. 4.), Zigizmundi (2. 5.), Procopii (4. 7.), Ludmille (16. 9.), Wenczeslai (28. 9.), 

Quinque fratrum (12. 11.), černě translatio Wenceslai (4. 3.), Cyruli et Methudii (9. 3.), 

octava Wenceslai (5. 9.), Ludmile translatio (10. 11.). Kalendář již obsahuje Navštívení P. 

Marie (2. 7.). Několik svátků bylo doplněno později v 15. století. Kalendář samotný je však 

patrně o něco málo starší než celý rukopis. Literatura: M. Dragoun: Česká středověká 

kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, Praha 2000, zejm. s. 635 sqq. 

 

19ra-190vb: De festivitatibus ecclesiasticis (praecipue vitae sanctorum) 

Adventus domini ante natale in tota universali ecclesia per quatuor agitur septimanas ad 

signandum, quod quatuor sunt adventus eius, videlicet in carnem, in mentem, in mortem et in 

judicium generale omnium, quo dicitur ultimum examen ... (189va) Iohannes Elemosinarius 

patriarcha Allexandrinus quadam nocte in oracione persistens vidit quandam puellam 

pulcherrimam sibi assistentem et coronam olivarum in capite baiulantem ... x ... cum populus 

lecto evangelio ecclesiam exiret et foris ociosis verbis vacaret etc. 

Kaeppeli, č. 612, rukopis uvádí mezi díly Bernarda Guidonis. Podle jeho soupisu je však dílo 

rozděleno na čtyři tématické části podle kategorií světců a svátků – toto rozdělení v rukopise 

není dodrženo a svátky jsou řazeny podle obvyklého chronologického sledu církevního roku. 

Incipit první části se s údajem u Kaeppeliho vcelku shoduje, incipit druhé části (článek o sv. 

Janu Křtiteli) je zapsán v druhém svazku díla (XV A 11, f. 56rb) a s dílem Bernardovým se 

shoduje zcela („Nativitas igitur sancti Iohannis Baptiste multa miraculorum sublimitate 

refulget, quia nimirum decebat ut ille quo maior inter natos mulierum“), incipit třetí části u 

svátku sv. Štěpána prvomučedníka (f. 32vb) je odlišný („Stephanus prothomartyr primus fuit 

de septem dyaconibus, primus ab apostolis in ministerium ordinatus sicut liber Actuum 

apostolorum narrat“), incipit čtvrté u svátku papeže Silvestra (f. 40va) „Silvester igitur, cum 

esset infantulus a vidua matre sua Iusta nomine nutritus traditus est Cyrino presbytero cuius 

vitam imitatus“ se s údajem u Kaeppeliho vcelku shoduje. Snad jde tedy o určité přepracování 

díla Bernarda Guidonis – nepochybně v jeho základním textu nemohl být článek o Birgittě 

Švédské, zapsaný zde na f. 182ra-186vb. Další literaturu k dílu Bernarda Guidonis uvádí  

Uhlíř: Literární prameny,  s. 123. 

Z českých světců je na f. 121ra-121vb článek věnovaný sv. Václavovi (k datu jeho translace) 

s incipitem „Licet nobis plura in hanc veneranda translacione sacrati corporis beatissimi 

Wenczeslai, fratres karissimi, laudanda atque memoranda resplendeant“ a explicitem „que 

permanet usque in hodiernum diem. Miracula, que facta sunt in translacione eius, quere 

plenius in passione eius per ordinem.“ Na f. 129ra-129rb je zaznamenán článek ke svátku sv. 

Cyrila a Metoděje s incipitem „Quemadmodum ex historiis plurimorum sanctorum et ex 

cronicis diversis colligitur, beatus Cyrillus et Metudius, fratres germani de Allexandria 

Grecie et sclavonice lingve venerunt ad terram Moravie“ a explicitem „ut patet in hodiernum 

diem et statim baptisatus cum uxore sua Ludmila et tota gente Boemorum“. Závěr tohoto 

článku byl snad napsán o málo později, působí dojmem, že písař se snažil konec vtěsnat před 

již napsaný následný článek. Ze středoevropských světců na f. 173va-174rb zapsán i článek o 

sv. Stanislavu. 

227ra-232vb: Additamenta 

Collomanni. Temporibus Henrici imperatoris piissimi militis pro christiane peregrinantes per 

regna subdita propter pacis presidium transire … (231vb) Beatus Jacobus martyr cognomento 

intercisus hic nobilis genere, nobilior fide ex regione Persarum et civitate Elape exstitit 



oriundus … x … hoc cum dixisset, unus de carnificibus, qui accessit et amputavit caput eius, 

christiani igitur mox occulte corpus eius rapientes honorifice sepelierunt illud IIII Kalendas 

Decembris anno etc. 

Doplněné životy světců Kolomana, Štěpána Uherského, Geminiána, Athanasia, Sáby, Paulina, 

Gangolfa, Materna a Jakuba. 

 

191ra-203vb: Bernardus Guidonis: Imperatores Romani 

Quoniam sanctorum martirum et confessorum ac virginum tempora et anni, in quibus 

florierunt et de hac vita ad dominum migraverunt in gestis ipsorum sepius designantur per 

tempora et annos imperatorum et pontificum Romanorum, idcirco conveniens estimamus … 

Primo itaque aput Romanos imperavit Gaius Iulius Cesar, cepit autem ante nativitatem Christi 

per annos XLVII imperavitque annis IIIIor, mensibus VII, a quo Iulio Cesare principes 

Romanorum cesares appellati sunt … (203rb) Ludvicus. Anno domini Mo CCCo XIIII 

electores Almanie convenientes in unum pro eleccione imperatoris divisi fuerunt in duos, alii 

Ludovicum ducem Bavarie, alii Fridericum ducem Austrie in regem Almanie nominantes … x 

… adhuc hodie quo hoc scripsimus inchoante iam anno dominice incarnacionis Mo CCCo 

XXIXo nondum enim venit finis malorum ipsorum etc. 

Srov. Kaeppeli, č. 617, text je však doveden dále než recenze uváděné u Kaeppeliho. Podle 

katalogového záznamu blízký text dochován v rukopisu Staatsbibliothek zu Berlin – 

Preussischer Kulturbesitz Ms. Ham. 527, f. 103r sqq. a MZK Brno Mk 5, f. 202r-211v. 

 

203vb-226ra: Bernardus Guidonis: Catalogus pontificum Romanorum 

Hic est cathalogus brevis per modum cronicarum de Romanis pontificibus a beato Petro 

apostolo usque ad dominum Johannem papam XXII pontificatus sui anno XVo decurrente et 

cetera. Primus pontificum Romanorum Symon Petrus, filius Johannis provincie Galilee vice 

Bethsayda, frater Andree apostoli et princeps apostolorum … (224ra) Johannes XXIIus de 

Caturco civitate natus electus fuit in summum pontificem in conventu (opraveno z conspectu) 

fratrum predicatorum Lugduni VII Idus Augusti in sabbato dominice incarnacionis anno Mo 

CCC XVI … x … idcirco in presenti, quia hoc scripsimus anno domini Mo CCC XXIX, 

distulimus scribere longiorem narracionis seriem suo post tempore scribendorum, amen. 

Explicit ultima pars videlicet sanctoralis per manus etc. 

Srov. Kaeppeli, č. 615, 616. Incipit odpovídá 3. a 4. recenzi díla, které Kaeppeli eviduje jako 

č. 616 (Pontifices Romani), explicit se vcelku shoduje s osmou recenzí katalogu římských 

papežů (č. 615), u níž však Kaeppeli udává, že sahá jen do roku 1327. Podle katalogového 

záznamu blízký text dochován v rukopisu Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer 

Kulturbesitz Ms. Ham. 527, f. 84r sqq. a v rukopisu MZK Brno Mk 5, f. 212r-227r. 

 
 
SX XV A 13 
FX XVII. st. 
TX z Koldína, P. K. Prawa Městská 
SX – XV A 13 

TX – Leopoldi Primi Instructio A neb Artikule, kterež ... widatj racžil Roku 1651. 

PX - :z Koldína, Pavel Kristián (XV A 13). 

 
SX XV A 14-15 LA 96/43 
 
SX XV A 16 
FX 1784 
TX Rorate neb Weseli a Radostny Sjewowe 



PX Ze staré zásoby 
Rorate neb Weseli a Radostný Spěwowe Adwentni, Které Přepsal Jozeff Pader, Mistr 

Ržemesla Kowařskeho, Roku 1784. Tuto knjhu daroval zdegssjmu kůru literackemu Gem. 

Pán děkan Maufiljr (?). 

Pap., 1784 (datace na titulním listě), 314 pp (paginace původní), rozměry: 40 x 28 cm, vazba 

celokožená, zdobená  slepotiskem (zlacený rámec a ornamenty na obou deskách), vazba 

opotřebovaná, zejména zadní deska, červená ořízka, vloženy široké zelené hedvábné záložky 

– na stránkách, kde jsou zdobené iniciály, několik folií uvolněno z vazby – nutno restaurovat. 

Česky 

Písmo: Kaligrafická novogotická minuskula 

Pětilinková notace¨ 

Výzdoba:  iniciály zdobené zlatem (pp 12, 45, 75, 111, 149, 192, 233, 372) – u nových oddílů, 

další iniciály, nejčastěji v červené barvě, některé řádky celé červené, perokresby – titulní list 

má zdobený rámec, dále zvláště na konci jednotlivých kapitol. 

Chronogram na p. 314 – datuje rukopis shodně s titulním listem do roku 1784 

Přír. č. 1709/80 

Ze staré zásoby 

 

SX XV A 17 
FX 19.-19. st. 
TX von Schönfeldisches Adels-Archiv 
PX Langrova knihovna 
v(on) Schönfeldisches Adels-Archiv. Farbe des Bandes. Buchstabe M. N(ume)ro 36. 

Pap., XVIII.-XIX. stol., XLII + 223 + DCCXXXIII pp (z menší části paginace původní), 

prázdné stránky: I-V, X-XV, XXX-XXXIX, XLVIII-LXXV, LXXXII-CIII, CVII-CXXXI, 

CXXXVIII-CLI, CLIX-CLXVII, CLXXXII-CCXXXIII, CCXXXVII- CCLV, CCLXXIII –

CCCXXIII, CCCXXXIV- CCCLV, CCCLXVII – CCCLXXXIX, CCCXIV – CDXXXI, 

CDXXV – CDXLVII, CDLIX – CDLXXXI, CDLXXXIII-CDLXXV, XDIV – DXXXIII, 

CLVIII – DLXXXIII, DXCI – DCXXI, DCXXIV – DCXXXIII, DCXXXVI-DCIL, DCLXIV 

– DCLXXXV, DCLXXXVII – DCXCVII, DCCXVI – DCCXXXIII, rozměry: 41 X 26 cm, 

vazba dobová, dřevěné desky potažené papírem (poškozen) zpevněny v rozích kováním, hřbet 

kožený, zpevněn 5 provazci, uzavírání na kovové ozdobné spony (jedna spona odlomena), 

přední deska ozdobena 4 nalepenými znaky. 

Staré signatury: na přídeští tužkou  III 13 L 3 

Německy 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Řada zápisů červeným inkoustem 

Výzdoba: jako titulní list vlepena kolorovaná rytina klasicistní architektury s figurální 

výzdobou (oltář?), nahoře knížecí znak (schönfeldský?), na str. XXIX – XLII nalepeny znaky 

Obsah: soupisy listin, přehledy panství, rejstříky 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Přír. č. 2026/81 

Archiv – vide: Adels-Archiv 

Schönfeld – vide: Adels-Archiv  
 
SX XV A 18 
FX 18.-19. st 
TX Catalog der Familien Wajjen (???) 
PX Langrova knihovna 
XV A 18/1: 



v(on) Schönfeldisches Adels-Archiv. Catalog der im von Schönfeldischen Alterthums Museo 

befindlichen Familien Wappen und Urkunden. I. Theil von A. bis N. 

Pap., XVIII. – XIX. stol., 569 + LXXIX pp (paginace většinou původní), pp 196 – 197 

dvakrát, prázdné stránky: I-LXXIX (paginace nová), rozměry: 41,5 x 26 cm, vazba dobová, 

dřevěné desky potažené papírem (poškozen) zpevněny v rozích kováním, hřbet kožený, 

zpevněn 5 provazci, uzavírání na kovové ozdobné spony (jedna spona odlomena), přední 

deska ozdobena 4 nalepenými znaky. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 13 L 2, M 789, 1007, 3 Bdn. 

Německy 

Písmo: humanistická kurzíva, vzácně kurent 

Řada zápisů červeným inkoustem 

Výzdoba: jako předsádka vlepena kolorovaná rytina klasicistního portálu s mužem otvírajícím 

bránu a andílky rozvinujícími mapu Číny a prohlížejícími si globus, na vratech nápis: Novvs 

Atlas Sinensis a Martino Martinio S. I. descriptu. Cum privilegio S. C. Maj. et Ordd. Foed. 

Belg., nad mužem u brány páska s nápisem Clavsa Reclvdo. 

Obsah: abecední seznam erbovních rodin 

Přír. č. 2027/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Archiv – vide: Catalog 

Schönfeld – vide: Catalog 

XV A 18/2 

v(on) Schönfeldisches Adels-Archiv. Catalog der im von Schönfeldischen Alterthums Museo 

befindlichen Familien Wappen und Urkunden.  

Pap., XVIII – XIX. stol., 405 + CDXXXV pp (po str. 45 paginace původní, od str. 46 

paginace nová), prázdné stránky: I – CDXXXV, rozměry: 41,5 x 26 cm, vazba dobová, 

dřevěné desky potažené papírem (poškozen) zpevněny v rozích kováním, hřbet kožený, 

zpevněn 5 provazci, uzavírání na kovové ozdobné spony (jedna spona odlomena), přední 

deska ozdobena 4 nalepenými znaky. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 13 L 4 

Německy 

Písmo: humanistická kurzíva, vzácně kurent 

Řada zápisů červeným inkoustem 

Bez výzdoby 

Obsah: abecední seznam erbovních rodin, pokračování (2. svazek) předchozího rukopisu 

Přír. č. 2028/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Archiv – vide: Catalog 

Schönfeld – vide: Catalog 

 
SX XV A 19 
FX po 1649 
TX Tyrolische Cronic 
PX Langrova knihovna 
Tyrolische Cronic, Somit allen fleiss Zusamben getragen Worden Durch dem hochgelehrten 

herrn Doctor Mathias Purckhlechner zu Thierburg vnd Wolffsberg auch Pflegern zu kremden 

(?) Perg vnd Schraz… Rechts Vice Canzler. Sambtemer Tyrolisches Mappa. 

Pap., po 1649 (toto datum v textu poslední), 739 + 32 ff (foliace původní – kromě folií 734 – 

739), prázdná ff: 739, rozměry: 38, 5 x 26 cm, vazba dobová, celokožená, bohatě zdobená 

ornamenty v pásech – slepotisk, hřbet zpevněn 5 provazci, uzavírání na kovové ozdobné 

spony, modrá ořízka. 



Staré signatury a záznamy: na přídeští III 13 L 1, vlepen lístek s tištěným katalogizačním 

záznamem, špatně čitelný novodobý záznam tužkou o autorovi a obsahu rukopisu. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby, jen velký ozdobný nadpis na titulním listě 

Obsah: kronika Tyrolska od 13. století do roku 1649, fol. 734 – 738 Register, fol. 16 

Verzeichnis und Extract 

Přír. č. 2025/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Purckhlechner, Mathias – vide: Tyrolisches Cronic 

Kronik - vide: Tyrolisches Cronic 

 
X 3546 
SX XV B 1 
FX perg. 1391. ll. 166. 22 x 33 cm, st. vazba s kováním a sponami. 
TX Humbertus (de Romanis) super regula b. Augustini. 
VX Cogitanti michi de sermone x amplius non teneri - Finita est hec scriptura sub a. 
d. 1391 in vigilia b. Bartholomei. 
PX Na l. 165-6 souč. dodatky, l. 163: iste liber est monasterii s. Apollinaris in Saczka 
can. regul., na desce pod sklíčkem nápis, jak v čele, a ml. sign. F XVII. 
Z Březnických. 
 
X 3547 
SX XV B 2 
FX perg. ok. 1416. ll. 122, 23 x 34 cm, st. vazba opr. 
TX Misál ze Záchlumí. 
PX Začátek utržen, bez not. Na předsázce: A. d. 1415 presens liber missalis datus 
est ad ecclesiam parochialem in Zachlum perd. Martinum, canonicum ecclesie. s. 
Apollinaris, ipsius pro peccatis et in remedium animarum parentum suorum et 
cognatorum (pak jejich jména). 
SX – XV B 2 

TX – Misale ecclesiae parochialis in Zachlum. 

1417 

 
X 3548 
SX XV B 3 
FX perg. XIV. ll. 283, 24 x 32 cm, st. ozdobná vazba. 
TX Lira super Novo Testamento. 
VX Incipit Matheus evangelista. Quattuor facies x konec utržen, po Apok. XVIII. 
PX Na l. 1: monasterii Saczka, na desce název a st. sign. J IIII. Z Březnických. 
(pozn. Tichý: O vazbě Mart. Bollert, Lederschittbände d. 14. Jhs.(Leipzig 1925), 37. 
Brodský, s. 224 
SX – XV B 3 

TX – Lyrae, Nic.: Sup novum testamentum. 

PX – Ms membr. Monasterii Saeska. 

 
X 3549 
SX XV B 4 
FX perg. XIV. ll. 373, 25 x 32 cm, s miniaturami, st. vazba s kováním a sponou. 
TX Prima pars (biblie. Genesis - Ecclesiastes). 



PX Na předsázce obsah a potrhaný zápis o darování: istam (bibliam) ... in char ... na 
desce ml. sign. C I. Z Březnických. 
Brodský, s. 224 
 
X 3550 
SX XV B 5 
FX perg. XIV. ll. 205. 23,5 x 34 cm, s inic. st. vazba se sponou a kováním. 
TX Augustinus de civitate dei. 
VX Gloriosissimam civitatem dei x deo mecum gracias congratulantes agant. 
PX Na l. 1: liber monasterii Rudnicensis, na předsázce potrhaný theol. výpisek, na 
desce pod sklíčkem název a ml. sign. A V, E III. Z Březnických. 
Brodský, s. 226 
 
X 3551 
SX XV B 6 
FX perg. XIV. ll. 158, 24 x 33 cm, s iniciálkami, st vazba s kováním a sponami. 
TX Guilelmus Durandus Racionale divinorum officiorum. 
VX Quecunque in ecclesiasticis officiis x rubrice capitulorum prime partis. Explicit 
racionale divinorum ofiiciorum, editum a d. Guilhelmo, s. Minacensis ecclesie 
episcopo. (pozn. Tichého: falsum Hankovo) Et iam explicit racionale per manus 
Woyslai, discreti viri, rectoris quondam in Usta (?) a. d. 13 (03) quarto Ydus mensis 
Junii. Ale bych pil nyetczo dobreho. Falsum Hankovo. 
PX Dvořák 48. Na l. 1: liber monasterii Rudnicensis a souč. sign. l. X, na desce štítek 
s obsahem a ml. sign. G XIII, F XV. Z Březnických. 
Brodský, s. 226 
 
X 3552 
SX XV B 7 
FX XVIII/XIX. ll. 11. 20,5 x 34 cm, vazba mod. 
TX Vorschrift für das Studium theologicum. 
PX Asi z Feslových. 
 
X 3553 
SX XV B 8 
FX perg. XIV. ll. 342. 22,5 x 32,5 cm, st. vazba s kováním. 
TX Nicolaus de Lira super libros regum et alios (až Job). 
VX Per me reges regnant x in sec. sec. benedictus, amen. 
PX Na desce štítek s nápisem, jak v čele, a ml. sign. B II, J XV. Z Březnických. 
Brodský, s. 227 
SX – XV B 8 

TX – Postilla super Libr[o]s Regum – usque ad [.]ob. 

perg. 

 
SX XV B 9 
FX 16. stol. 
TX Chronik von Würzburg 
PX Langrova knihovna 
Pap., 2. pol. XVI. stol., 577 ff (folia 569 – 577 prázdná), rozměry: 33 x 23 cm. Vazba dobová, 

kožená, zdobená slepotiskem (rostlinné ornamenty v pásech), desky prkénkové, uzavírání – 

kombinace kovu a kůže (pouze na přední desce dochováno původní kování), hřbet o 5 

provazcích, vazba novodobě restaurována. 



Text umístěn v červeně ohraničeném obdélníku, okraje ze 4 stran volné, foliace původní. 

Bohaté červené marginální poznámky. 

Četné červené rubrikace. 

Německy, zadní část i latinsky. 

Písmo: kurent 

Od folia 416b vynechána místa na výzdobu – na červené nadpisy, rovněž chybí marginální 

poznámkový aparát – kodex nedokončen ve slavnostní  úpravě. 

Rukopis poškozen vodou, některé strany vytrhány celé nebo zčásti – nově restaurováno. 

Staré signatury: na přídeští III 10 K 5, na předsádce Ms. 2 

Datace: na foliu 566 poznámka: Dieses Buch wurde 1872 zu Arestein in Unterfrankreich 

aufgefunden. 

Obsah: Kronika začíná rokem 36 n. l. a končí rokem 1573 

Vložen bílý papírový lístek (9 x 14 cm) s údaji o rukopise 

Přír. č. II-1926/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XV B 10 
FX 18. stol. 
TX Korespondence Johana Schruteha von Pisek. (???) 
PX Ze staré zásoby 
Schrubek von Pisek, Johanes 

(Korespondence) 

Pap., XVIII2 stol. (průběžná datace 1782 – 1793), 366 ff (foliace nová), řada vložených lístků 

– doplňky stejným písmem, rozměry: 35 x 21,5 cm, vazba lepenková, hřbet zpevněn kůží, 

celá vazba silně poničena, zejména vodou, kůže na hřbetě uvolněná. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: opisy dopisů Johana Schrubeka z Písku (?) – zmíněn na fol. 1a – psané nejčastěji 

v Polici, adresované několika adresátům v různých místech, nejčastěji ve Vídni, Terstu a 

Praze. 

Přír. č. II-2425/81 

Ze staré zásoby. 

Korespondence – vide: Johanes Schrubek von Pisek 

 
SX XV B 11 
FX 1764 
TX Cyplausus po Iutiles Bruedich Seidel 
PX Ze staré zásoby 
Chorus in Luctum Versus et iterum Post Nubila Phoebus sive Applausus Provinciae Cistercio-

Silesianae pro Iubileo Reverendissimi Perillustris, ac Amplissimi Domini Domini Benedicti 

Seidel… 

Pap., 1764 (datace na fol. 2a, na líci i rubu titulního listu sedminásobný chronogram, řada 

chronogramů v textu), 35 ff (foliace nová), prázdné fol.: 35, rozměry: 34,5 x 21,5 cm, rukopis 

zcela bez vazby – knižní blok vložen do prostých lepenkových desek stažených tkanicemi. 

Staré signatury: na přední desce 92 v kroužku, tamtéž rukou  zápis: p. Dr. Tichý 

Latinsky a německy 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva, nadpisy, tituly a verzálky kreslenou humanistickou 

majuskulou 



Výzdoba: fol. 5b: sluneční koruna, fol. 6a: květinová koruna, fol. 7a: Hieroglyphicon – malby 

zvířat 

Přír. č. II-2426/81 

Ze staré zásoby 

Chorus in Luctum Versus; Applausus Provinciae Cistercio-Silesianae – vide: Benedictus 

Seidel 

 
SX XV B 12 
FX 1865 
TX L'Italie autrodrienne 
PX Ze staré zásoby 
L´Italie autrichienne. 

Pap., 1865 (datace na titulním listě a na fol. 1a), 201ff (foliace nová), prázdná ff: 116 – 117, 

rozměry: 35 x 24, 5 cm, vazba z červeného plátna, bohatě zdobená na obou deskách i na 

hřbetě tlačením a zlacením – ornamenty, na přední desce velký nápis L´Jtalie Autrichienne 

Tome III., zlacená, tlačením zdobená ořízka. 

Francouzsky. 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva 

Výzdoba: 83 celostránkových obrázků (od fol. 118) na tvrdším papíře, kresba chráněná 

vevázaným tenkým papírem, kresba vždy jen po jedné straně, kresba tužkou, kolorovaná 

akvarelem, tuší, pastelem, i kolorovaná grafika, obrázky rostlin, lodí, architektonické plastiky, 

měststkých staveb (i interiérů), hradů, pohledy na města, krajiny. 

Obsah: geografický a historický popis italských provincií patřících Rakousku do vzniku 

jednotného italského státu, výklad doprovázen celostránkovými amatérskými barevnými 

kresbami. 

Přír. č. II-2427/81 

Ze staré zásoby. 

 
SX XV B 13 
FX 17. stol. 
TX Lettere divine 
PX Langrova knihovna  
Pap., XVIII1 stol. (datace průběžná), 347 ff (foliace nová, stará foliace – nepůvodní – 

označuje jednotlivé dopisy, ne listy), rozměry: 29 x 22 cm (každý dopis jiného rozměru), 

prázdná ff: 1, 5, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 53 – 54, 60 – 63, 70 

– 75, 85 – 87, 89 – 91, 97 – 98, 106, 108 – 109, 115 – 117, 128 – 135, 144 – 151, 158 – 163, 

171 – 177, 182, 184 – 185, 191 -193, 198 – 200, 206 – 209, 214 – 217, 223 – 226, 233 – 237, 

243-247, 256 – 257, 260-261, 266, 269, 275 – 278, 284 – 285, 292 – 297, 302 – 305, 310 – 

313, 320 – 324, 331 – 332, 334 – 336, 343 – 347, vazba lepenková, bez papírového potahu, 

nezdobená, částečně poškozená, na hřbetě nápis Lettere Div(ine) Spetial Consolo. 

Papír částečně poškozen špínou, vlhkostí, působením inkoustu.¨ 

Staré signatury: na přední desce tužkou Ms 363, na přídeští tužkou III 10 K 8, Ms 363a, Sebr. 

I 

Italsky 

Písmo: humanistická kurzíva currens 

Bez výzdoby 

Řada voskových i slepých pečetí. 

Obsah: korespondence adresovaná Angelovi Pasquinimu – od různých pisatelůp 

Přír. č. II-2614/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 



Korespondence – vide: Lettere divine 

 
X 3554 
SX XV C 1 
FX 1400. ll. 286, 20 x 29 cm, vazba pův. 
TX Distincciones fratris Mauricii (Angli). 
VX Circa abieccionem nota x zona aurea etc. Expliciunt - finite sub a. d. 1400 feria 
tercia post Iudica per manus Petri. 
PX Na přídeštích listy souč. misálu. Na desce: Lyber (?) Mauricii incipit post 
registrum ... ita: abieccio. 2. Z Táborských. 
Brodský, s. 227 
 
X 3555 
SX XV C 2 
FX perg. XIV. ll. 182, 21 x 29 cm, vazba pův. s kováním. 
TX Sborník patristický. 
VX I. 1-39’. Gregorii liber dyalogorum. Quadam die x hostia ipsi fuerimus. Pak tři 
drobná kázání o posledním soudě. 
VX 41-69’. Thome de Aquino liber de dileccione dei et proximi. Magister, quod est 
mandatum magnum x unicus in eterno sit benedictus. Explicit libellus ... completus 
per manus Buschonis. 
VX 69’-75’. Liber Rychardi de s. Victore suuper visione Danielis. Videbam in visione x 
regnum peccati destituitur. 
VX 77-79’. Epistola Augustini ad Cirillum de magnificencia b. Jeronimi. Gloriosissimi 
christiane fidei x defraudatur desiderio. 
VX 79’-84. Epistola Cirilli ad Augustinum de laude b. Jeronimi. (pozn. Tichý: je to část 
životopisu Jeronymova od Jana ze Středy) Venerabili viro x discordem invenio. 
VX II. 85-90’. Tractatus de viciis. Nunc de singulorum viciorum natura x hostis 
roboratur. 
VX III. 93-154. Liber de quatuor virtutibus cardinalibus, editus a fr. Henrico de Armino 
ord. pred. Quia secundum sentenciam apostoli x pro cultu nimio capillorum. Hec ... 
sufficiant. 
VX IV. 155-160’. Liber Hugonis (a s. Victore) de arra anime. Loquar secreto x totis 
precordiis concupisco. 
VX 161-182. Hugo de archa Noe. Cum sederem aliquando x si vestrum fastidium non 
timerem. 
PX Na přídeští obsah a st. sign. B VII, na desce obsah a ml. sign D VII, E XVII. Na 
zadním přídeští souč. list misálu. Na l. 1: liber monasterii Rudnicensis. 
Z Březnických. 
Brodský, s. 228 
Ciber de quatuor Gestiis. perg. Rudnic. Skript. Buscho. 
 
X 3556 
SX XV C 3 
FX 1399. ll. 387, 21 x 30 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Wilhelmi (Durandi), Minacensis episcopi, racionale divinorum officiorum. 
VX Quecunque in ecclesiasticis officiis x rubrice capitulorum prime partis. Et sic est 
finis. 
PX Na l. 3 po názvu: et nota, quod istum librum fecit sibi reportari d. Georgius dictus 
Ssyerka, altarista Pragensis ecclesie, in a. d. 1399, na l. 1 sign. E 4to monasterii 



Rokyczanensis, na přídeští starší asi majetník: lier Jankkonis de Werona, dicti 
Chlupaczek. Předskázkou perg. list neumovaného misálu. Z Rokycan. 
 
X 3557 
SX XV C 4 
FX XV. ll. 232, 20 x 29 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Postille Milicii de sanctis. 
VX De s. Andrea Rabi, quod dicitur interpretatum magister ... Duo discipuli x (de s. 
Katherina) Priscianus et Tullius. 
PX Na přídeští: pertinet ad domum s. Salvatoris prope Erfordiam s. Carthus. a: d. 
Bertoldus de Totha (další slovo nečitelné). 
SX – XV C 4 

TX – Milicci: Postille de sanctis. 

 
X 3558 
SX XV C 5 
FX XIV. ll. 182. 20 x 29 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Milicii (postille pars) estivalis. (Gratiae dei). 
VX 1-158. Euntes in mundum universum ... Nunquam irracionalibus creaturis x vitam 
obtinebimus eternam, ad quam. Explicit pars estivalis. 
VX 158-165. (Prothemata). Conversacio predicatoris inter homines x contemptibilis 
est. Hec ille. 
VX 165-182’. Sváteční kázání. De martiribus - de dedicacione. Videns Jesus turbas 
... Hoc ewangelium x ideo in ipsa ecclesia ample (nedopsáno). 
PX N a desce nápis, jak v čele, na l. 1: A 6to Rokyczanensis. Z Rokycan. 
SX – XV C 5 

TX – Tractatus varii thelogici. In ligatura Militzij. 

SX – XV C 5 

TX – Milicii: Postilla. pars estiualis. 

Sec. XIV. Rokyczan. IX. 

 
X 3559 
SX XV C 6 
FX XIV. ll. 218, 21 x 29 cm, vazba pův. 
TX Zacharias Crisopolitanus. Tetraevangelium. 
VX 1-204. Unum ex quatuor seu concordia ewangelistarum et desuper exposicio 
continua, exactissima dilegencia edita a Zacharia Crisopolitano (expl.) De excellencia 
ewangelii et differencia ipsius x parvum tempus ascensionis, amen. 
VX 204-4’. Dvě homilie patristické. 
VX 204-215’. Speculum puritatis et mundicie (Thomae de Aquino.) Quoniam 
fundamentum et ianua virtutum x vivit et regnat. 
VX 216-218’. Rejstřík k textům konkordance. Iste liber d. Nicolai de ... vicz, quondam 
predicatoris d. Stiborii ... (rukou trochu mladší). 
PX Na zadním přídeští souč. zlomek visitačního výslechu o kněžích Blažeji Markovu 
ze Železnic a Václavu ze Slaného, na předním (krumlovská) sign. C I. ordinis 4 S., na 
hřbetě barokní sign. krumlovská. No 65., na desce štítek s nečitelným obsahem. 
PX Autor psán také Chrysopolitanus (Chrysopolitain) a pocházel z Besancom (psán 
de Besancon). Název jeho díla bývá uváděn také dle incipitu "Unum ex quator" 
 
X 3560 



SX XV D 1 
FX perg. XIII2. ll. 131, 21 x 30 cm, pův. vazba se sponou. 
TX (W. Strabo). Gloza ordinaria super minores prophetas. 
VX Legi Mosaice prophecia recte succedit x religione consencient. 
PX Původu francouzského (Dvořák 45). Na l. 1 souč. sign. (roudnická) G X, na desce 
i mladší sign. A XX, W VII. a štítek s názvem, jak v čele, na přídeští obsah 
podrobnější. Z Březnických. 
Brodský, s. 228 
 
X 3561 
SX XV D 2 
FX ok. 1400. ll. 256, 22 x 32 cm, st. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1-74. Lectura capituli Firmiter credimus de summa trinitate et fide katholica, 
completa in studio Heydelbergensi per Conradum Zolto, s. theologie doctorem. 
(expl.) Firmiter credimus ... Solidum et primum omnium virtutum ... fundamentum x 
trinitas individua in sec. sec. amen. 
VX 75-192’. Super quatuor sententiarum Lombardi. (pozn. dr. Tichého - nejspíše od 
Conrada de Soltau). Queritur primo circa prologum libri sentenciarum, utrum s. 
scriptura sit sapiencia suprema cercior x lumine glorie illustratus, ad quam nos 
perducat, qui sine fine vivit et regnat. 
VX II. 193-5. Secta et examinacio hereticorum (expl.). Secte hereticorum quot sint et 
unde nomen acceperint, Isidorus determinat dicens x confessores docuerunt nos 
credere in Luciferum etc. 
VX 195-197’. Hastalis de Roma hoc opusculum disputacionis contra Judeos per 
Anastasium abbatem ad honorem venerabilis patriarche Gadensis Heynricus (!) de 
Adoli ... transtulit a. d. 1358. Interrogavit Judeus x cuius gloria et imperium simul est 
cum patre et filio et spiritu s. etc. 
VX 197’-200. Tractatus Jeronimi de incarnacione domini contra Judeos (výtah 
s rozličnými výpisky z polemické literatury). 
VX 200’-201. Errores falsi de Thalmut. 
VX 201’-210. Epistola rabi Samuelis missa rabi Ysaac (v překladě Alfonsa Hispana). 
Revmo in Christo patri fr. Hugoni, magistro ord. pred. x hec addidi ad translacionem 
illam, quam feci nuper magistro ordinis nostri. 
VX 211-251’. Jana de Fonte o. M. výtah z Lombardových sentencí. Ad preces 
studencium, dum essen lector in monte Pessulano x (seznam opuštěných názorů 
Lombardových) et hec dicitur commaternitas. 
VX 252-55’. Decretum abreviatum. Obsah jeho částí. 
VX 255’-56. Vocabula bona et utilia. Conprehensor gebrucher gotis - humidum 
radicale angeworczelte suchnusse. 
PX Na zadním přídeští souč. list. přírodopisného výkladu. Z Táborských. 
Liber sententiarum. Inc: Firmiter credimus et simpliciter confitemur fidem orthodotam 
et catholicam. 
Expl. Illustratus ad quam gloriam nos perdneat, qui sine fisco vivit et regnat. Amen. 
Et sie est finis et landetur Dnes et Stm bartholomens. 
Addit: 1) Epistola Rabi Samuelis: De sectis hereticotum. 
2) Conclusiones super IV Libros sententiarum. 
Saec. XV 
 
X 3562 



SX XV D 3 
FX XIV. ll. 224, 20 x 32 cm, pův. vazba s kováním. 
TX (Conradi Waldhauser) postilla studencium sancte Pragensis universitatis. 
VX Ut supra ewangelia dominicalia x (doslov, začínající na l. 1 jako forma 
predicationis a doctoribus facta a dodaný později) magistrorum optimus ipsum docet 
et informet, si non est finis. (Vlastní konec l. 224: dominica quinta ante nativitatem 
domini.) Sic est rectus finis. Ano: Johl. 
PX Na l. 1 nejdříve: nota, hii sunt, quibus prohibetur communio, na předsázce: 
domus s. Marie in Rokyczano D IXni, na přídeští starší list gramatického díla. 
Z Rokycanských. 
 
X 3563 
SX XV D 4 
FX XV. a XIV. (III.) ll. 279, 19 x 31 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Postily. 
VX I. 1-2’. Notandum est, quod castitatem corrumpencia sunt octo. Theologické 
výpisky. 
VX II. 3. Konec prothemat. 
VX 3’-14’. Sváteční kázání. Omnes morimur...Hec verba scribuntur x per bonorum 
angelorum (konec chybí.) 
VX III. 15-85’. Zimní postila nedělní po septuagesimu. Dominus legifer noster ... Intra 
me (?) philosophia per formacionem nove persone x falcones, quando sunt (konec 
chybí). U Truhláře II, 2142: Bernazandi. 
VX IV. 87-192. Pokračování do 24. neděle trojiční. Libenter gloriabor...Naturaliter 
omnis homo gloriam appetit x dicta sunte de te, civitas. Rogemus. 
VX 192’-218’. Collaciones b. Thome de Aquino x preceptorum. Tria sunt necessaria 
ad salutem x sibi acquirit tormentum. 
VX V. 219-243’. Bedae Venerabilis liber scintillarum (cap. LXXXVI) De caritate 
primum capitulum. Dicit dominus in ewangelio x 4 dyabolo resistencia. Srov. Truhlář 
II, 2101. 
VX III. 244-79’. Zimní většinou kázání nedělní. Hec dies, quam fecit dominus ... 
Omnis fidelis hodie x pater, filius et spiritus s. amen. Explicit liber bonus et optimus. 
PX Na desce: Bernardus (?) et x precepta et scintilarius, na hřbetě: sermones, na 
předsázce s nedokončeným rejstříkem souč. sign. I 3 Rokyczanensis. Z 
Rokycanských. 
 
X 3564 
SX XV D 5 
FX ok. 1453, ll. 155. 20 x 32 cm, s inic. vazba pův. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1-32 Jeronym a Gennadius Massiliensis. O církevních spisovatelích. Simon 
Petrus x (cap. CCXVI) ad tempus ceslamatur. Začátek, jmenný to rejstřík, utržen. 
VX 32-47. Epistola Leonis noni pape. Leo episcopus x vivit deus et regnat. Amen. Et 
sic est finitum sabato ante conductum pasche s. d. 1453. 
VX 48-57’. Egidius de Roma de peccato originali. Ego cum sim parvulus x benedictus 
in sec. sec. amen - Tractatulus finitus in vig. ascensionis domini. 
VX 57’-132’. Egidii de Roma tractatus de sacramento eukaristie. Quia inter cetera 
sacramenta x benedictus in sec. sec. amen. Expliciunt theoreumata de hostia 
consecrata, finita feria tercia ante festum corporis Christi a. d. 1453. Pak rejstřík do l. 
135’.  



VX 136-149. Exposicio super decretali de summa trinitate et fide catholica, edita a fr. 
Egidio de Roma. Firmiter credimus etc. Hic decretalis x benedictus in sec. sec. amen 
- finita sabbato infra octavam corporis Christi a 1453. 
VX II. 149’-155’. Tractatus vel sermo de ecclesia, compilatus per rev. patrem et d. 
Wenceslaum de Crumlow, decretorum doctorem et decanum s. Pragensis ecclesie 
etc. Cum moneat dominus et dicat: Vos estis sal terre x in lege, in iusticia ( konec 
utržen). 
PX Podle četných poznámek náležel kodex Václavu z Krumlova. Na hřbetě 
krumlovská sign. No 82. 
Brodský, s. 229 
SX – XV D 5 

TX – Epistola Leonis IX. papae. 

ff. 32b-47a 

PX – Allig. ad: Tractatus de scriptoribus ecclesiasticis. Saec. XV: 

 
X 3565 
SX XV D 6 
FX perg. XIV. ll. 28, 21 x 32 cm, vazba moderní. 
TX (Jacobi de Voragine legenda aurea). 
PX De s. Maria Magdalena - de s. Jeronimo. Pouhý zlomek. 
SX – XV D 6 

TX – Aurea Legenda sanctorum. 

PX – Vide: Historia Lombardica. 

 
X 3566 
SX XV D 7 
FX 1375. ll. 185. 21 x 29,5 cm, pův. vazba. 
TX Jan Milíč z Kroměříže. Postila »gratiae dei«. 
VX Alpha et o, principium et finis deus omnipotens x vitam obtineamus eternam. 
Expliciunt postille dominicarum d. Myliczii pie memorie, scripte in civitate Pragensi 
per me Conradum Vosczag de Homberg, rectorem parochialis ecclesie in 
Woeringishusen, a. 1375 die lune XIX mensis Novembris, que fuit dies s. Elisabeth 
vidue. 
PX Na l. 1-2 kázání Augustinova a Bernardovo, na zad. přídeští souč. zlomky 
anifonáře. Z knihovny erfurtských karthusiánů. 
SX – XV D 7 

Milicii: Postille duicarum per totum annum [Dāsi] Myliczij pie memorie. 

1375 

 
SX XV D 8 
FX 18. st. 
TX Synopsis verschiedener... Patenten... 
SX – XV D 8  

TX – (Tranckaufschlags=Patent.) 

FX – 20,5x34 cm. 

Wien 2.5. 1669, ff. 8 

PX – Inc.: „Weinn=tatz=Patenten“ Expl: „ [.] Pou[h]ta.“ Kopie. Příp. 

PX – Viz: Synopsis (XV D 8) adl. 69. 

SX – XV D 8 

TX – (Stempel´s Patent) (F). 



FX – 22x35 cm. 

Prager Schloss 1749, 8 pp. (p. 7 prázdná) 

PX – Inc.: *Jin (!) alle Kreyße.    Expl.: PragerSchloß den 25 Februarij 1749. (násl.) Cynosur.    

Expl.: (s)eye würde. 

PX – Přípisky- Pozn.: Copia Könige Statthalterey. 

PX – V.: Synopsis (XV D 8) adl. 26b. 
SX – XV D 8 

TX – (Na hřbetě:) (Kaysl. Königl. Patenten À Lit. M usque ad Z inclusivè.) 

(XVII.-XVIII.st.) 

PX – Část rkp., část tisk. Obsahuje: Synopsis verschiedener im Königreich || Böheimb emanirten (!) und 

publicirten Patenten || … Rkp. 10 ff. + 90 tišt. nebo psaných patentů. Příp. 

PX – Viz: Synopsis (XV D 8). 

 
SX XV D 9 
FX 1902-1936 
TX Necrologinem Břevnoviense 
Necrologium Břevnov(iense) quod exstat antiquissimum, scriptum tempore, quo anno Domini 

1674: 28. Sept(embris)… rursum primo post incinerati veteris Břevnovii cladem et laudis 

divinae (per 254 annos) diuturnum silentium oficium canonicum Domino persolvere feliciter 

inceperunt Fratres recenter Brauna(m) ad monasterium vetus Břevnoviense vulgo „Ad S. 

Margaritam“ introducti Thoma(m) abb(atem). Continuatam sub Othmaro; quosdam sub 

Bennone abb(ate) ipsum vero non refert. 

Pap., 1902 – 1936, datování na zadní předsádce: Novitii ann(o) 1902/03, 334 pp (paginace 

původní do str. 195), prázdné stránky: 23-25, 197, 199-334 (pp 199- 280 nalinkované rubriky, 

ale nepopsané), rozměry: 29 x 23, 5 cm, vazba lepenková, potažená plátnem, hřbet a rohy 

kožené, na přední desce štítek se zlatým nápisem FRATRES O(rdinis) S(ancti) B(enedicti) 

BŘEVNOVENO-BRAUNENSES, hřbet zdoben slepotiskem (ornamenty). 

Pravděpodobně opis původního břevnovského nekrologia (viz vytečkované místo v názvu na 

titulním listě – písař asi nemohl přečíst původní text). 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva – kaligrafická 

Bez výzdoby 

Autorství: zásadně 1 písař, ale na posledních stranách doplňovány údaje (z let 1903 - 1936) 

několika jinými rukopisy 

Obsah:  

I. Canonizati 

II. Abbates Břevnoveno-Braunavienses 

III. Praepositi Rayhradiensis in Moravia 

Series Praepositirum Monasterii Raihradiensis reformata 

Přehled opatů břevnovských od r. 993 do r. 1682 

Syllabus Fratrum Congregationis nostrae O(rdinis) S(ancti) P(atri) B(enedicti) pie in Domino 

defunctorum 1607 – 1695 

Syllabus Fratrum, Qui Religionem S(ancti) P(atri) N(ostri) Benedicti in Congregatione nostra 

professi sunt 

Přír. č. II-1727/80 

Snad z klášterního konfiskátu (?) 

 
SX XV D 10 
FX 19. st. 
TX Böhmische Leipa 
PX Langrova knihovna 



C! Theod. Wiedeman, candidatus philosophiae: Německý překlad článku F. J. Zoubka: Lipé 

(Česká Lípa). Příspěvky historické a topografické, uveřejněného v Památkách 

archeologických a místopisných, XI 1864, díl VI, sešit 1, str. 1-11. 

Pap., XIX2. stol., 16 ff (foliace původní), rozměry: 29,5 x 23,5 cm. Vazba brožovaná, měkké 

zelené papírové desky. 

Staré signatury: na přední desce rukopisu štítek s nápisem Böhm. Leipa, štítek Codex 213, 

nápis Ms. 162, na přídeští LV XX 34 28 45, Wiedemann C. Theod., cand. phil. a další 

nečitelný nápis s datem 1842, na listě před titulním listem Codex 213 

Na předsádce uvedeno, odkud překlad pořízen. Na fol. 16 tužkou poznámka, že jde o překlad 

z češtiny – pro množství českých výrazů. 

Německy. 

Písmo: humanistická kurzíva s kurentními prvky 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-1732/80 

Snad z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury Ms. 162) 

 
SX XV D 11 
FX 19. stol. 
TX Auserlesene Gedichte und Erzählungen  
PX Langrova knihovna 
Auserlesene Gedichte und Erzählungen. 

Autor opisů neuveden. 

Pap., XIX1. stol. (před rokem 1849), 489 pp. (paginace původní), rozměry: 29 x 22, 5 cm. 

Vazba polokožená, hnědá kůže na hřbetě zdobená zlatým linkováním, ornamenty a na černém 

štítku zlatým nápisem: Auserlesene Gedichte und Erzählungen. Desky lepenkové, hnědé. 

Zelená ořízka. 

Staré signatury: na předsádce III 9 J 3, na protější stránce Ms. 419. Kromě toho na přídeští 

novější štítek s číslem 3332. 

Obsah: Výpisky a opisy z novin a časopisů z 1. poloviny a 19. století – verše i próza. 

Německy a francouzsky (p. 218 – 222) 

Písmo: kurent. 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-1923/81. 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na předsádce). 

 
SX XV D 12 
FX 1371 
TX G. Peraldus: Summa virtutum et vitirum 
PX Koupě, prof. Otokli (???) 
Summa virtutum et vitiorum 

Codex mixtus 

Pap., 1371, (datování rukopisu na přívazku 1 – fol. 43b in margine: 1371), 96ff, rozměry 29 x 

21,5 cm, vazba kožená, bílá, s černými majetnickými iniciálami IMAM a datací 1605 

vytlačenými do desky. Vazba zdobena slepotiskem s ornamentální i figurální výzdobou. 

Uzavírání na 4 plátěné tkanice. 

Psáno ve 2 sloupcích. Iluminace: pouze jedna iniciála, a to na fol. 1a, jinak jen malé 

nezdobené červené iniciály.  

Písmo: gotická kurzíva 

Incipit: fol. 1a: Incipit prologus i(n) sum(m)a v(ir)tutu(m) et uit(i)orum… 

Explicit: fol. 96b: Explicit summa uiciorum p(er)uianus. 



Přívazky: Přív. 1: Embeck, Questiones… sup(er) s(um)maru(m) p(ro) plebanis e(t) singulis 

(sacerdotibus?), 1371, 43 fol.  

Přív. 2: Idem (?), bez titulu, 63 fol. 

Vloženy 2 lístky, modrý (7,4 x 11,4 cm) a bílý (14, 7 x 8, 3 cm) s rukopisnými údaji prof. 

Ototzkého o obsahu a formě rukopisu. Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním 

přídeští. 

Koupě – prof. dr. Paul. Ototzki, rkp. č. 6 

Přír. č. II-1988/81. 

Přívazek 1:  

Embeck, Henricus: Questiones… sup(er) s(um)aru(m) p(ro) plebanis et singulis 

(sacerdotibus?) 

Pap., 1371 – datování na fol. 43b in margine pod textem – „Anno D(omi)ni M CCC LXXI in 

vigilia palmaru(m) sunt“, 43ff, 29 x  21,5 

Psáno ve dvou sloupcích, bez iniciál. Gotická minuskula. 

Rukopis poškozený vodou, hnědé skvrny od hřbetu. 

Incipit: fol. 1a: Nota qui(s) … utru poslesit p(at)r(e)m in om(n)is esse incarnatu(m) (?) 

Explicit: fol. 43b: Magist(er) Henricus de Embek reu(er)endus baccalarius in Theologia finiut 

(?) hu(n)c libr(um) optime legendo 

Vloženy dva lístky, modrý (7,4 x 11,4 cm) a bílý (14, 7 x 8,3 cm) s rukopisnými údaji prof. 

Ototzkého o obsahu a formě rkp. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 6 

Přír. č. II-1988/81 

Přívazek č. 2: bez titulu 

Pap., 1371, rozměry: 29 x 21,5 cm, foliace pokračuje průběžně za přívazkem č. 1, takže přív. 

2 začíná na fol. 43b a končí na fol. 63b. Folio 60 restaurováno, celkem 20 ff. 

Rukopis poškozený vodou, hnědé skvrny od hřbetní části. 

Gotické písmo. Pravděpodobně týž písař, jako u přív. 1 

Psáno ve 2 sloupcích, jen malé červené iniciály. 

Incipit: fol. 43b: Cum miserico(rd)ies d(omi)ni sin sup(er) om(n)ia op(er)a eis o…iam tu(am) 

suam sup(er) om(ne)s homi(n)es amplius ixtend(i)t 

Explicit: fol. 63b: sustinuit q(uod) subitu iac(et) dixit aut(em) quidam medic(us) qui 

p(raese)ns ear(um) 

Vloženy dva lístky, modrý (7,4 x 11,4 cm) a bílý (14, 7 x 8,3 cm) s rukopisnými údaji prof. 

Ototzkého o obsahu a formě rkp. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 6 

Přír. č. II-1988/81 

 
XV D 12 
XIV ex. + 1371, pap., II + 159 + III ff. 28,5 x 20,5 cm, vazba mladší (1605). 

 

Filigrány: Na dvou listech před a třech za samotným rukopisem trojlístek, který není možné 

podle Piccarda ani Briqueta identifikovat. Je možné, že tyto listy byly k rukopisu přivázány až 

při převazbě v r. 1605. Do f. 48 var. Piccard: Ochsenkopf VI/137 (1372-76), f. 49-96 var. 

Briquet, Cercle, 3231 (1364-80), f. 97-120 Piccard: Schlüssel III/530 (1372-73) a dále 

Piccard: Turm II/851 (1373). Skladba: I (f. II) + 11. VI (f. 132) + VI-1 (f. 143) + VI (f. 155) + 

II (f. 159) + 3 (f. III). Jedno folio chybí za f. 143. Dvě řady písmenných kustod na konci 

složek uprostřed dole: A-G na f. 12-84 (chybí E) a A-E na f. 108-155 (chybí D). Ojedinělá 

reklamanta na f. 120v. Dvojí moderní foliace tužkou, první vpravo nahoře foliuje každou 



součást rukopisu od f. 1 (tedy f. 1-96 a 1-63), druhá pokračuje u druhé části kontinuálně od f. 

97. Psáno na f. 1-96 v zrcadle 23,5 x 15,5 cm, na f. 97-159 25 x 17 cm, ve dvou sloupcích, 42-

50 řádek na stránce. Text zejména v druhé části rukopisu poškozen vlhkostí, u f. 156 musela 

být část folia nahrazena a text není dochován v rozsahu přibližně jednoho sloupce. 

Písmo: 2. polovina 14. století, A f. 1-96 gothica, B f. 97-159 gothica cursiva. Výzdoba: 

písařská iniciála: 1ra: S, rubrikace. Vazba mladší, lepenkové desky potažené kůží zdobenou 

tlačenou výzdobou, v níž je i monogram IMAM a datace 1605, se zavazováním na dvě 

tkanice. Uprostřed přední desky medailon se zobrazením Ježíšova křtu a zápisem „das ist 

mein liber son, an din ich gefallen ha(be)“, na zadní desce Zmrtvýchvstání Krista s nápisem 

„et resurrexit tercia die secundum scripturam“. 

Na předním přídeští exlibris Pavla Ototzkého. Do rukopisu vloženy dva lístky s 

francouzskými popisy kodexu psanými jeho rukou, na jednom z nich signatura jeho knihovny 

6. Na f. IIv přední části signatura KNM XV D 12, na f. IIIv přírůstkové číslo KNM II-

1988/81. Podle lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 74, s. 126. 

 

1ra-96va: Guillelmus Peraldus: Summa virtutum et vitiorum 

Incipit prologus in summa virtutum et viciorum. Si separaveris preciosum a vili eris quasi 

os meum Jeremie (Jer XV,19). Preciosum est anima Proverbiorum. Mulier animam viri 

preciosam rapit (Prov VI,26). Ideo filius dei precium animarum se ipsum posuit ne anime 

nobis vilescerent preciose ... (f. 43rb) disposuit michi pater meus, ut edatis et bibatis super 

mensam meam in regno meo, quo vos perducat omnipotens pater et filius et spiritus sanctus, 

qui vivit in secula seculorum. Explicit summa virtutum. Incipit summa viciorum. (f. 43va) 

Dicturi de singulis viciis ante omnia ostendamus doctrinam perutilem esse per hoc, quod vicia 

summo studio et diligencia sunt vitanda, vitari autem non possunt, nisi ignoscantur ... (f. 

43vb) De gula. Dicturi de singulis viciis incipiamus a vicio gule quia dicit glosa Mt VIII in 

pugna Christi prius contra gulam agitur ... x ... locutum enim aliquando penituit, tacere vero 

numquam. Explicit summa viciorum per manus.  

Dále verše Qui mel in ore gerit et me retro punge querit eius amiciciam nolo mihi sociam, 

Walther: Initia, č. 15545. Kaeppeli: Scriptores, č. 1622, rukopis neuvádí. Lit.: A. Dondaine: 

Guillaume Peyraut, Vie et oevres, Archivum fratrum Praedicatorum 18, 1948, s. 162-236, 

zejm. s. 184sq. 

 

97ra-139va: Henricus de Embecke (de Nanexen): Quaestiones super Sententiarum pro 

plebanis et singulis sacerdotibus 

Quesciones multum utiles super Sentenciarum pro plebanis et singulis sacerdotibus. Nota 

queritur circa 3um Sentenciarum utrum possibile sit patrem in omnes (?) esse incarnatum et 

arguitur, quod non ... x ... velabat sed nolabant sed tunc videbimus deum facie ad faciem, ad 

quam visionem nos perducat, qui vivit et regnat in secula seculorum amen. Et regracior deo et 

omnibus sanctis, quod finivi librum hunc et magistro meo archiepiscopo et omnibus vobis, 

qui me audire dignati estis. In quibus go bene dixerim ascribatis deo qui solus dat, in quibus 

autem male ignorancie ac parvitati mei sensus ascribatis. Magister Henricus de Embek 

reverendus baccalarius in theologia finivit hunc librum optime legendo. Anno domini Mo 

CCCo LXXI in vigilia palmarum (29. 3. 1371) finitus est. 

Text poškozen vlhkostí. J. Tříška: Literární a myšlenkové proudy latinsko-českého středověku, 

Praha 2004, s. 44. 

139vb-159vb: Thomas de Cobham (Chobham): Summa de poenitentia sive Summa 

confessorum (incompleta) 



Cum miseraciones domini sint super omnia opera eius (Ps CXLIV,9) misericordiam tamen 

suam super omnes homines amplius extendit nam quia homo benignitate creatoris dignissima 

creaturarum est ... (140ra) De penitencia igitur dicturi subtilitates et inquisiciones theoricas 

pretermittimus et comparaciones et consideraciones practicas ... x ... (159vb, cap. De 

oboedientia claustrali) Claustralis obediencia est multo arcior et districcior propter votum. 

Claustrales enim in omnibus que sunt contra deum debent suo obedire prelato ... ab eo 

deponeretur prior autem nullomodo sustinuit quod sine habitu iaceret, dixit autem quidam 

medicus, qui presens erat /// 

Titul tohoto díla na horním okraji listu 139v oříznut. Ed. F. Broomfield: Thomae de Chobham 

Summa confessorum, Analecta mediaevalia Namurcensia 25, Louvain, Paris 1968. P. 

Glorieux: Répertoire, č. 115a, P. Michaud-Quantin: Sommes de casuistique et manuels de 

confession au moyen age (Analecta mediaevalia Namurcensia 13), Louvain 1962, s. 21sq. J. 

Kejř: Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských 

knihoven, Praha 2003, zejm. s. 40-44. 

 

SX XV D 13 
FX 1690 
TX Metodo breve et facile 
PX Langrova knihovna 
Metodo Breve e Facile di Formare la Figura Celeste di qualsimoglia cosa noc giustezza 

esquisita. 

Pap., 1690 (datace na titulním listě a na str. 64), 64 pp (paginace nová), str. 14-15 chybí, 

rozměry: 27 x 19,5 cm, vazba jednoduchá, z bílého pergamenu, částečně poškozená, na zadní 

desce obrácený nápis OTTAVO Z. C. 

Papír částečně poškozen špínou a působením inkoustu. 

Staré signatury: na přední desce perem 1031, na přídeští tužkou III 9 J 10, na předsádce 

barevnými tužkami Ms. XXI 

Italsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: četné perem kreslené tabulky, schémata, odborné náčrty. 

Obsah: astronomické a astrologické spisy 

Autorem Joseph Maria Casinus Cesenas  - na titulním listě zápis Est Josephi Marie Casini 

Cesenatis 1690, na str. 64 zápis Josephus Maria Casinus Cesenas Philosophus et Medicus 

studebat, scribebat Anno 1690. 

Přír. č. II-2620/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Casinus Cesenas, Joseph Maria – vide: Metodo breve et facile 

 
SX XV D 14 
FX 17. stol. 
TX Opisy listin - Handwerchsordnung 
PX Langrova knihovna 
Pap., 1660 (datace na fol. 25b), 25ff (foliace nová), rozměry: 28 x 19 cm, vazba lepenková, 

jednoduchá, značně poškozená, hřbet zcela odtržen, desky téměř volné, rukopis vytržen 

z vazby. 

Papír částečně poškožen vlhkostí. 

Staré signatury: na přední desce barevnou tužkou 176, na přídeští nalepeno exlibris 

s Nostickým znakem a monogramem C.W.G.V.N. na pásce, na přídeští tužkou III 9 J 1, Ms 

202, LR 22/1906, M. 24.-, No 32851, na předsádce tužkou Ms. 202, LB XIX 326479 

Německy 



Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: řemeslnické artikule, řády a privilegia od různých panovníků 

Přír. č. II-2619/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XV D 15 
FX 1844 
TX Ausfühliche Anstruction (???) 
PX Langrova knihovna 
Ausführliche Instruction für den Kapellmeister zu St. Stephan. Verfasst im Jahr 1844 von 

Johann Hänsbacher dem Kapellmeister. 

Pap., 1844 (datace na titulním listě), 153 pp (paginace z největší části původní), prázdné str.: 

20, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 62 – 62 ter, 116, 125, 131 – 143, 145, 149, 152 – 

153, rozměry: 28,5 x 23 cm, vazba lepenková, hřbet zpevněn kůží, vazba odřená, na přední 

desce štítek se značně setřeným nápisem  Instruction für den Kapellmeister zu St. Stephan. 

Papír částečně poškozen špínou. 

Staré signatury: na přídeští tužkou K12, III 9 J 2, na titulním listě tužkou Ms 379. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Četné glosy 

Četné vožené lístky s poznámkami 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-2618/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Hänsbacher, Johann – vide: Ausführliche Instruction 

 
SX XV D 16 
FX 19. stol. 
TX Landtafel 
PX Langrova knihovna 
Konvolut, pap., XIX. stol., 118 ff (foliace nová), prázdná folia: 6, 17, 59, 112 – 118, rozměry: 

28 x 22,5 cm, (různé složky různých rozměrů), vazba papírová, na hřbetě štítek s nečitelným 

nápisem. 

Papír poškozen špínou. 

Staré signatury a vlastnické zápisy: na přídeští nalepen štítek Gindely, na přídeští tužkou III 9 

K 12, na předsádce tužkou Ms. 116, perem Limbeck, na předsádce zápis: Limbeck Landtafel 

& Ms. von Taussig gekauft 2812 1899 um 10 fe on (?). Dr. Ed. Langer. 

Německy a latinsky. 

Písmo: kurent a humanistická polokurzíva. 

Bez výzdoby 

Obsah: 

Fol. 1: Grundpätze auf welchen die Bearbeitung des den Städten angehörigen landtäflichen 

Besitzstandes bericht. 

Fol. 7: Landtäflicher Bericht über die den Privaten zustehende Gerichtsbarkeit bei 

Bergwerken einder… etalle und  28 Juny 1812 

Fol. 16: Uiber die Grundung der Städte in Böhmen und Erwerbung ihrer Rechte. 

Fol. 20: Von dem Ursprunge und Einsheitung der Städte in Böhmen. 

Fol. 60: Bemerkungen über das königlich ständche bei der Landtafel erwahrte Archiv. 

Fol. 73: Das kleinere ständische Archiv erwahrt. 



Fol. 75: Geschichte des ständischen Sct. Wenzels Archives 

Fol. 87: Uiber Böhmens Adel der Vorzeit und der Gegenwart 

Přír. č. II-2617/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XV D 17 
FX 15. st. 
TX Psalterium 
PX Přesignováno z 1 D a 1/31 

 
XV D 17 
 

XV med., perg., 6 ff. 28,5 x 18 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: III (f. 6). Foliace moderní. Psáno v zrcadle 19,5 x 10,5 cm, 21 řádek na stránce. 

Prázdná folia: 6v. 

Písmo: A ff. 1-6 gothica formata. Výzdoba: iluminace: 5r David žalmista, ornamentální 

iniciály 1r: B, 4r: P, na f. 5r iniciála D zdobená filigránem, rubrikace. Vazba moderní, 

lepenkové desky, předsádky rovněž moderní. 

Na f. 1v signatura KNM XV D 17. Rukopis byl původně uložen ve sbírce zlomků pod 

signaturou I D a 1/31, v r. 1985 byl přesignován. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 212, s. 230, datuje rukopis do druhé poloviny 40. let 15. 

století. Rukopisné fondy, s. 126, č. 75. 

 

1r-6r: Orationes et praefationes ad psalterium 

1r-1v: Orationes 

„Oratur antequam psalterium incipiatur. Benignus et misericors deus, qui revocas errantes 

et sanas penitentes, medelam tribuis infirmantibus ...  Alia.  Deprecor misericordiam tuam et 

pietatem, domine Ihesu fili dei vivi ... Suscipe clemens et misericors deus hanc oblacionem 

psalmorum quam ego peccator omniumque criminum reus ... x ... et pro omni populo 

christiano vivis atque defunctis precor mitissime deus prosit ad veniam et remissionem 

peccatorum per.“ 

1v-4r: Pseudo-Alcuinus: De psalmorum usu, praefatio 

„De laude psalmorum. Quia etiam prophecie spiritus non semper prophetarum mentibus 

presto est, quatinus cum hunc habent, hunc agnoscunt ex dono habere, cum habent  ... x ... in 

psalmis invenies, si intima mente perscruteris et ad medullam intimi intellectus per dei 

graciam perveneris.“ 

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 417, ed. PL 101, col. 465-467. 

4r-4v 

„Prefacio Iheronimi presbyteri super psalmos. Psalterium Rome dudum positus 

emendaram et iuxta LXX interpretes licet cursim, magna tamen ex parte correxeram ... x ... et 

videre preclara quam discere et turbulento magis rivo quam de purissimo fonte potare.“ 

RB, č. 430. 

4v-6r 

„Alia. David filius Iesse, cum esset in regno suo, quatuor elegit, ut psalmos facerent, id est 

Asaph, Eman, Ethan et Ydithun. Octoginta octo ergo dicebant psalmos et ducenta sub salma 

et cithara percuciebat Abinth cum David reduxisset ... x ... psalmi omnes, qui inscribuntur ipsi 

David ad Christi pertinent sacramentum, quia David dictus est Christus.“  

RB, č. 414. 



„In Christi nomine incipit psalterium de translacione septuaginta interpretum 

emendatum a sancti Iheronimo in novum. Origo prophecie David regis psalmorum 

numero centum quinquaginta. Iste psalmus ideo non habet titulum, quia capiti nostro 

domino salvatori, de quo absolute dictus est nichil debuit preponi sanctam enim eius 

inarnacionis vitam impiorumque ulciones insinuat.“ 

Počátek se shoduje s RB, č. 414. 

 

X 3567 
SX XV E 1 
FX perg. 1335. ll. 49, 17 x 24 cm, vazba st. 
TX Breviarium secundum ordinem ecclesie s. Andree in Austria iuxta Traismam, 
scriptum a. d. 13335 sequenti die post octavam s. Michaelis.  
PX Na přídeští sign. J XV. Rubrica australis, na dexce mladší K XX, na hřbetě No 
241. 1779. Z Pálffyových. 
 
X 3568 
SX XV E 2 
FX 1824. 18 x 23 cm, vazba moderní. 
TX Renatus Münster. Das Heiligenbuch oder Leben und Wirken der Auserwählten 
Gottes nach der Kalenderreihe geordnet 1824. Prag I. G. Calvésche Buchhandlung. 
PX Na tit. listě: Präs. 3 Jul. 1824 ad N. 235. Dar kand. prof. V. Zemana 6. VI. 1888. 
SX – XV E 2 

TX – Munster, Ranatus: Das Heiligen Buch oder Leben u. Wirken der Auserwählten Gottes 

nach der Kalender Reihe geordnet. 

Prag 1824 

PX – 2 díly ve 2 vol. 

 
X 3569 
SX XV E 3 
FX 1819-20. ll. 121, 17 x 24 cm, vazba moderní. 
TX J. M. Fesel. Religions- und Kirchengeschichte. 
PX Přepis J. Wonceinského z rukkopisu Feselova (podle poznámky na tit. listě) z let 
1819-20. 
 
X 3570 
SX XV E 4 
FX XVIII. str. 109, 17 x 23 cm, seš. 
VX Unpartheyisch - catholische Gedancken über die...gravamina religionis, nach 
welchen ... gezeiget wird, was inter habitum anni regulativi, welchen die Neoterici 
Augustanae confessioni addicti pro norma restitutionis statuiren wollen, und inter 
nudum factum possessionis ... vor eine Differenz seye. 
PX Obrana náboženské klausule míru ryswického (art. IV.) a rastattského (art. III.) 
proti stížnostem protestantským. 
 
X 3571 
SX XV E 5 
FX perg. XIV. ll. 419, 17 x 24 cm, pův. vazba s kováním. 
TX (Jacobi de Voragine legenda aurea.) 
VX I. 1-396. Universum tempus presentis vite x in eo habitare dignetur per 
gloriam...amen. 



VX II. 397-401. Sermo de s. Procopio. Beatus igitur Procopius x Romam est 
regressus. 
VX 401-407’. De s. Wenceslao. Ut annuncietur x passa fuisset excidium. Srov. 
Pekař: Wenzels. u. Ludmilalegenden. 62. 
VX 407’-411. In translacione s. Wenceslai. Corpus s. martiris x domino iuste 
permanente. 
VX 411-414’. De s. Ludmilla. Diffundente sole x in virtute fideli Jesu Christi. Fontes I, 
191-8. 
VX 414’- 416. De translacione s. Ludmille. Recordatus avie sue x magnalia 
declarare, cui atd. Zlomek legendy Kristiánovy. Pekař, Legenden 104-6, srov. 85. 
VX 416-417’. O sv. Brigitě. Hec mulier gloriosa x reddidit creatori suo. 
PX Na předsázce: Rudniczensis. Z Březnických. 
SX – XV E 5 

TX – Passionale seu Vitae Sanctorum. 

XIV. st., perg. 

 
X 3572 
SX XV E 6 
FX perg. XIV. ll. 203, 17 x 224 cm, st. vazba s kováním. 
TX Misál plaský. 
PX Na l. 1 rukou XVI. stol. : liber s. Marie in Plass. Dar kraj. kkomisaře Jos. Wagnera 
2 II. 1825. 
SX – XV E 6 

TX – Missale Monasterii Plassensis. 

perg. 
SX – XV E 6 

TX – Plass mon. Missale. 

perg. 

 
X 3573 
SX XV E 7 
FX 1715. ll. 35, 17 x 24 cm, vazba pův. 
TX Ritus sepeliendi adultos. 
PX Notovaný výtah z agendy pro kostel P. Marie ad cunas za faráře I. W. Ign. 
Neurauttera. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského z Přestavlk. 
Pro eccl. zarochali b. V. M. Petero-Pragae. Ms. 
 
X 3574 
SX XV E 8 
FX XVIII. str. 39, 16 x 23 cm, vazba mod. 
VX Kirchenlieder zum vollständigen öffentliche Gottesdienst gemäss k. k. 
Verordnung. 
PX Určeno pro tisk. Podle Hanky od (Fr.) Steinskyho. Z odkazu Dobrovského. 
 
X 3575 
SX XV E 9 
FX ok. 1555. ll. 142, 17 x 24 cm, vaz. pův. 
TX (Esrom Rüdinger.) Descriptio rei scholasticae. (Řád gymnasia cvikavského). 
PX Tři díly: De docentium in ludo officio, II. De doctrinae et studiorum ratione (l. 49). 
III. De iis, quae ad disciplinam pertinent (l. 108). Podrobný popis podal E. Schwabe. 
Die Zwikauer Schulordnung des Rektors E. R. v. J. 1550 v Neue Jahr-bücher für das 



klass. Altertum und Pädagogik XVIII, 1915, a d. (podle znění cvikavského). Na desce 
perg. listy lat. misálu z XIV. stol. Z Pálffyových. 
 
X 3576 
SX XV E 10 
FX poč. XIX. str. 211, 17 x 23 cm, vazba pův. 
TX (J. L. Ziegler). Latina translatio ac analysis Hebraei codicis. (Genese, žalmův i 
koranu). 
PX Dar Jos. Devotyho 2. VII. 1856. 
 
X 3577 
SX XV E 11 
FX 1785. ll. 4, 16 x 24 cm, vazba mod. 
VX Německá concio pro festo purificationis b. V. Mariae. V Haindorfu 2. února 1785. 
 
X 3578 
SX XV E 12 
FX poč. XIX. str. 708, 17 x 24 cm, vazba pův. 
VX D. J. Mayer. Hofkaplan Königs von Sachsen. Die vier Evangelisten in einer 
fortlaufenden Geschichte zusammengestellt. 
PX Dar magistrátního sekretáře F. B. Eckera 2. XII. 1839. 
SX – XV E 12 

TX – Mayer, K.J.: Die vier Evangelisten in einer fortlaufenden Geschichte zusammengestellt. 

1839 

 
X 3579 
SX XV E 13 
FX 1767. ll. 33, 17 x 24 cm, vazba pův. 
TX Extractus apologeticus e scriptis … P. Godefridi Beck O. P., in universitate 
Pragensi Carolo Ferdinandea s. theol. prof., adversus … P. Joannis Diesbach S. J. 
dictionem a. 1767 basilica Teynensi habitam. 
PX Z odkazu Dobrovského. 
 
X 3580 
SX XV E 14 LA 4 O 75 
FX 1818. ll. 14, 17 x 24 cm. 
TX B. Bolzano. Vorlesungen über die Religionslehre. Vorrede. 
PX Autorem revidovaný přepis z 31. března 1818, vidovaný 12. dub. t. r. c. k. 
řiditelem filosofie Fr. Wilhelmem. Další v ruk. XIV D 19. 
 
X 3581 
SX XV E 15 (351) 
FX XV. ll. 270, 17 x 24 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Husova postila Ad te levavi. 
VX I. 1-12'. Výpisky hlavně z dekretu o simonii. 
VX 13-269'. Hus. Postila na evangelia i epištoly celoroční. Ad te levavi animam 
meam … Nota tria: quis levat x (Abeuntes phar. Mt. 22) qui solucionis huiusmodi 
adinvenit. Na okraji české glosy. Srov. XIII F 20. 
VX II. 204'-5'. České kázání na text 15. neděle trojiční Nonne anima plus est quam 
corpus. 



PX Pod názvem Sermones de tempore qui Collecta dicuntur vydala jako VII. sv. 
Spisů M. Jana Husi Anežka Schmidtová nákl. ČSAV 1959. 
 
X 3582 
SX XV E 16 
FX XVI. ll. 127, 17 x 23 cm, vazba moderní. 
TX Evangelická postila latinsko-česká na letní evangelia i epištoly. 
VX Začátek (boží hod velikonoční) chybí x (24 neděle trojiční) ad dies mille trecentos 
triginta quinque. Τέλος. 
PX Na l. 101' odmítá Rhomanos fidei, Valdenses Calencolis et Nycolaitarum. 
 
X 3583 
SX XV E 17 
FX 1864. str. 56, 17 x 23 cm, vazba moderní. 
VX Wilh. Kaulich. Die Lehren des Hugo und Richard von St. Victor. 
PX Rukopis podaný Učené Společnosti, v jejíchž pojednáních (V. řady 13. díl) vyšel. 
 
X 3584 
SX XV E 18 
FX XVI/VII. ll. 144, 17 x 24 cm, vazba moderní. 
TX Postila na nedělní evangelia i epištoly celoroční. 
VX Dominica prima adventus. Fecerunt, sicut precepit illis Mt. 21. Precepit nobis 
Christus x ipsi honor et gloria in sec. sec. amen. Epištolní od l. 79. 
 
X 3585 
SX XV E 19 
FX XV. ll. 8, 17 x 23 cm, vaz. mod. 
VX Pět latinských krátkých kázání. 
PX Zcela tuctová. Jediné delší je první o sv. Vojtěchu na text: Ego sum vitis vera … 
Agitur de martirum festo. Na l. 1: Ex bibliotheca canonicorum regul. s. Augustini 
Trebonae 1718. 
 
X 3586 
SX XV E 20 
FX XVIII. ll. 7, 17 x 24 cm, vazba moderní. 
VX Jacobi, cardinalis Papiensis (Amanati), epistola ad Franciscum Piccolomineum, 
cardinalem Senensem. 
PX Přepis římského přetisku z r. 1730 vydání frankfurtského z r. 1614. 
 
X 3587 
SX XV E 21 
FX XVIII/XIX. ll. 111, 16 x 23 cm, vazba pův. 
TX (K. Jugl). Vanitas vanitatum seu ceremoniale Haebreorum. 
PX Transkribované a do latiny přeložené hebrejské liturgické texty. Srv. Truhlář II, 
2570. 
 
X 3588 
SX XV E 22 
FX XVI/XVII. ll. 104, 17 x 24 cm, vazba mod. 
TX Latinská postila na evangelia 1-26 neděle trojiční. 



PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3589 
SX XV E 23 
FX XVII. ll. 180, 17 x 24 cm, vazba mod. 
TX Výklad prvního a druhého dílu theologické sumy Tomáše Akvinského. 
PX Druhý díl napřed, první od. l. 97. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3590 
SX XV E 24 
FX XVIII.2 ll. 11, 16 x 23 cm, vazba mod. 
VX (H. S. Reimarus). Wolfenbüttelsche Fragmente. 
PX Výtah z berlínského vydání G. E. Lessingova z r. 1784. 
SX – XV E 24 

TX – Von dem Zwecke Iesu und seiner Jünger. Nach einem Fragment des Wolfenbüttelschen 

Ungenannten von Lessing Gotth. Ephr. 

Berlin 1784, ff. 11 

 
SX XV E 25 
FX 1847 
TX Ordo sacrae Missae 
Ordo s(acrae) Missae. Franc(iscus) Spačkovský. 

Pap., 1847 (datace na titulním listě), 10 ff (foliace nová), ff 8-10 prázdná, rozměry: 22,5 x 

13,5 cm, bez jakékoliv vazby – rukopis brožovaný (sešité dvoulisty). 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby. 

Na titulním listě tužkou přípisek: Ordinatuj 1. Augusti 1847 

Obsah: mešní řád 

Přír. č. II-2007/81 

Dar – 1963 

Spačkovský, Franciscus – vide: Ordo sacrae Missae 

 
SX XV E 26 
FX 1664 
TX Historia von Orsorung 
PX Langrova knihovna 
Historia von Orsvrung (?) und Anfang der Erzbruderschafft… A.R. Paulune Steinher… 

Pap., 1664 (datace na titulním listě), 124 ff (foliace nová), rozměry: 21,5 x 16 cm, vazba 

nová, lepenková, jednoduchá, bez výzdoby, na hřbetě tužkou nápis Steiner, A.R. Paulus: 

Historie 

Papír částečně poškozen vlhkostí, okraje olámané. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 13 H 2, na předsádce tužkou Ms 336 

Německy 

Písmo: kurent 

Pětiřádková notace 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-2627/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Steiner, A.R. Paulus – vide: Historia 



 
SX XV E 27 
FX 18. stol. 
TX Extractus hesis 
PX Langrova knihovn 
Extractus brevis Pontificij Pius Papa VI. Venerabiles Fratres Salutem, et Apostolicam 

Benedictionem. 

Pap., 1795 (datace průběžná), 6 ff (foliace nová), rozměry: 22 x 17 cm, vazba lepenková, bez 

papírového potahu, částečné poškozená. 

Papír částečně poškozen vlivem inkoustu. 

Staré signatury: na přídeští tužkou LB XX 339814, III 10 J 6. 

Latinsky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Výzdoba: na zadním přídeští přilepena rytina losa s popiskou: Elch (Cervus alces Linné).¨ 

Obsah: popisy listin 

Přír. č. II-2626/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
X 3591 
SX XV F 1 
FX 1421. ll. 48, 14 x 21 cm, vazba moderní. 
TX Sborník protihusitský. 
VX 1-43. Spis proti utrakvismu z Kostnice z r. 1415. Estote sine offensione ecclesie 
dei. Scribitur Cor x cap. et sufficit laicis communio sub una specie tantum … Explicit 
tractatus de corpore Christi … a. d. 1416, sed finitus 1421 in vigilia Barnabe. Hardt 
III, 658-762. 
VX 43'-8'. Stanislav ze Znojma. Kázání proti Husitům z 28. VIII. 1412. Gaude Maria 
virgo, cunctas hereses sola interemisti x ad vitam gloriosam trahere nos dignetur 
dominus in secula benedictus, amen. Vyd. Sedlák v příloze »Hlídky« 1911, 49-62. 
Sermo in nativitate Domini 1415. Pragae habitus. 
 
X 3592 
SX XV F 2 
FX XVI. ll. 102, 13 x 20 cm, vazba moderní. 
TX Tractatus contra parvulorum communionem. 
PX Originál spisu popsaného při ruk. XIII D 6 l. 1-106'. 
 
X 3593 
SX XV F 3 
FX 1412. ll. 248, 14 x 20 cm, vazba pův. 
TX Betlémská kázání z r. 1412-3. 
VX 1-12'. Výklad na očenáš. Pater noster … Mt. 6o. Ewangelium (?) hoc est, qua 
Christus oravit x mundi creator. 
VX 13-248. Latinsko-česká nedělní i sváteční betlémská kázání na evangelia i 
epištoly celoroční. A. d. 1412. Cum appropinquasset … Salomon dicit, quod omne 
tempus habet suum nomen LX (dominica XIIIIa) rogemus dicentes: Jesu, preceptor 
miserum. 
PX O kázáních, z nichž několik je Husových, většina však jeho zástupců Havlíka a 
Mik. z Miličína, a která jdou od 27. XI. 1412 do 24. IX. 1413, Bartoš v ČČM 1915, 



378. Vydatně užil jich pak V. Novotný, Hus II, 1921. Drobný doplněk k němu podal i 
V. Flajšhans v ČČH 1922, 428. Na hřbetě krumlovská sign. N. 141. 
 
X 3594 
SX XV F 4 
FX XV. ll. 304, 15 x 21 cm, vazba pův. s kováním. 
TX Spisy Jeronymovy a Senekovy. 
VX 2-279. Listy sv. Jeronyma. 
VX 280'-83'. Seneca de moribus. Omne peccatum accio voluntaria est x Julium 
Caesarem, quibus quidquid libuit, licuit lepe. 
VX 284-5'. Liber Senece de paupertate. Honesta, inquit Epicureus, est paupertas leta 
x animam celo reddimus, ossa tibi etc. 
VX 286-9. De remediis fortuitorum vel secundum quosdam ad Galionem Seneca. 
Licet cunctorum poetarum carmina x sit ista felicitas. 
VX 289'-94. Liber Senece (recte Martini Braccarensis) de quator virtutibus 
cardinalibus. Prologus. Gloriosissimo ac tranquilissimo x animam celo reddimus, 
ossa tibi. 
VX 294'-304'. Listy Jeronymovy s rejstříkem kodexu. 
PX Na předsázce: A. d. 1479 ultima Marcii obiit ven. vir. d. Joh. Capliczar, decanus 
Wissegradensis. A. d. 1474 obiit magnificus ac generosus d. d. Johannes de 
Rabenstein, sedis apostolice prothonotarius … sepultus est unde in oct. s. Martini in 
eccl. b. Marie V. coram altari s. Nicolai. Liber Johannis de Crumlow, decani 
Pragensis. Na hřbetě krumlovská sign. No. 128. 
Brodský, s. 231 
 
X 3595 
SX XV F 5 
FX 1447-51. ll. 297, 14 x 20 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Spisy Aegidia Romana. 
VX 1-6'. Tractatus fr. Egidii de Roma de peccato originali. Ego cum sim parvulus x 
benedictus in sec. sec. … finitus in Lipcz in die s. Laurencii mart. 1449. 
VX 7-66'. Egidii 50 theoreumata de sacramento eukaristie. Quia inter cetera 
sacramenta ecclesie x a sensualitate procedens. Deo gracias. 
VX 73-108. Tractatus eiusdem de formis substancialibus. Dixisti, d. J. Christe, dei 
virtus et sapiencia x benedictus in sec. sec. amen. Explicit a. 1449 in die s. Sixti in 
Lipczk. 
VX 109-135'. Tractatus eiusdem de esse et essencia. Omne esse vel est per se 
existens x benedictus in sec. sec. amen. Expliciunt theoremata de esse et essencia 
… finita in Liptszik ipso die s. Martini 1451. 
VX 144-173. Tractatus alius non ipsius de causis et de esse et essencia. 
Philosophus secundo de generacione x cum immaculata genitrice V. Maria. Explicit 
a. d. 1447 hora 7 de mane in Lipcz proxima sabbatino die post festum corporis 
Christi etc. 
VX 173-191'. Tractatus doctoris sancti b. Thome de Aquino de encium quidditate 
1447. Circa inicium doctoris sancti de ente et materia (?). Quoniam, ut ait Aristoteles 
(text sám:) Quoniam parvus error in principio x výklad, na konec jen meziřádkový 
text, končí l. 178: in quo sit finis et confirmacio huius operis. 
VX 192-220. Tractatus s. Thome de spiritualibus creaturis. Questio est de 
spiritualibus creaturis. Et primo queritur x composicio actus et potencie, ut supra 
dictum est. Et sic est finis huius tractatus sub a 1449 … 



VX 220'-294', 295'. Varie questiones ex quodlibetis Jacobi de Witerbio et aliorum. 
Rejstřík k nim 296'-7, obsah rukopisu 297'. 
PX Na perg. proužku vzadu: A mag. Spira a. d. 1486 theoricam planetarum, qui 
incepit feria 2a ante omnium sanctorum. 
Variae questiones. Fol. 206b-273a 
 
X 3596 
SX XV F 6 
FX 1555. ll. 56, 15 x 21 cm, váz. 
TX Joannes Spitzwerkg. Passio d. n. Christi secundum quatuor ewangelistas cum 
annotationibus quibusdam. 
PX Německá kázání katolická. Vazbou perg. list s komentářem na Aristotelovu fysiku 
z XIV. stol. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3597 
SX XV F 7 
FX 1714. ll. 87, 14 x 20 cm, pův. vaz. 
VX Excerpta aus unseres lieben Herrn J. Christi Stammenbuch oder denkwürdige 
Historien beschrieben von Joh. Franz von Zinnenburg … zu Prag … a. 1714. 
PX Na přídeští znak zinnenburský a: ex libris Godefr. Danielis liberi baronis de 
Wunschwitz … a. 1714. Z Wunschwitzových. 
 
X 3598 
SX XV F 8 
FX XIV. ll. 243, 13 x 21 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 2. Notandum est, quod due sunt species usure. 
VX 4-120. Gregorii liber dyalogorum. Quadam die x hostia ipsi fuerimus. 
VX 121-146. Bernardi liber de precepto et dispensacione. Qua mente iam tacebo x 
studui satisfacere voluntati etc. 
VX 146-151. Bernardi exposicio super Salve regina. Ad salutandum virginem x o 
clemens, o pia, o dulcis Maria. 
VX 159-193. Liber exhortacionis b. Augustini ad … Flavium. O mi frater, si cupias 
scire x imperium et potestas in sec. sec. amen. 
VX 194-204. Výpisky a výklady o P. Marii, desateru, kázni, kříži. 
VX 204'-5'. Rejstřík k Řehořovým dialogům. 
VX II. 206-11'. Sermo in penthecosten de triplici pace. Pacem meam de vobis … 
Cum spiritus s. ad hominem venit x ut haec tria ob(servemus). 
VX I. 211'-16'. Výpisky z Augustina a Origena. 
VX 218-232'. Kázání na texty: Cum vadis cum adversario tuo, Ego sum pastor 
bonus, Pax vobis, Christus passus est pro nobis, Videte, quoniam non michi soli 
laboravi, Indulgenciam eius fusis lacrimis postulemus, Angelis suis mandavit de te. 
VX III. 234-8. Výklad desatera. Qualiter homines hic se debeant ad dominum x 
voluntatem malam habeas. 
VX 238-43. De septem sacramentis (z výkladu Lombarda). Unde ortum habeant x in 
Juda et Pylato. Výklad pokračuje rozborem textu: Cogitabo pro peccato meo do 243'. 
PX Vevázán protokol notáře Kříže, syna † Benedikta Hocha z Milčína o apelaci 
rokycanského augustiniána Mikuláše proti zákazu probošta Václava vykonati pout do 
Říma, podané na Malé Straně 1404. Na předsázce: liber Rokyczanensis cenobii, na 
l. 2 souč. sign. K. 9. Z Rokycanských. 



SX – XV F 8 

TX - *Origen[e]s super hoc verbo Ordinante in me caritate. 

PX – Vide: Gregorii Dialogorum libri IV. 

 
X 3599 
SX XV F 9 
FX 1616-18. ll. 124, 14 x 21 cm, váz. 
TX P. Martina Santina T. J. přednášky o sumě Tomáše Akvinského v pražské 
jesuitské koleji. 
PX Na okrajích data od 7. list. 1616 – 30. břez. 1618. Santin jmenován zde na l. 1. 
Obálkou promoční these, vazbou perg. list biblického komentáře z XIV. stol. Ze 
souboru arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3600 
SX XV F 10 
FX XVII. ll. 56, 14 x 20 cm, váz. 
VX Vincentii Lerinensis commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate 
adversus profanas omnium haereseon novationes. 
PX Asi přepis z tisku. 
 
X 3601 
SX XV F 11 
FX XIV. ll. 226, 13 x 20 cm, st. vazba opr. 
TX (Lectura) super Genesim. 
VX 1-218'. In principio creavit deus celum et terram. Quamvis (?) habitus theologie 
posset videri de lege Christi (?) x sine fine vivit et regnat. amen. 
VX 219-21. Konec lékařského spisu. 
VX 221'-3'. Kalendářní tabulky na léta 1345-1356. 
VX 224'. Dva zlomky kázání. 
VX 225-6'. Církevně historická data do r. 560. 
PX Název z desky. Z Táborských. 
 
X 3602 
SX XV F 12 
FX perg. XIV. ll. 347, 14 x 21 cm, vazba mod. 
TX Brevíř. 
PX O všech třech dílech. Z prvého, de tempore, začíná brevíř teprve Velkým pátkem, 
ostatní, de sanctis a commune sanctorum, jsou úplné. 
 
X 3603 
SX XV F 13 
FX perg. XIV-XV. ll. 36, 13 x 20.5 cm, pův vazba. 
TX Jednačtyřicet obrázků svatých a z umučení Páně. 
PX Na l. 34 německý zápisek soudní z (14)42, na l. 1 o opravě knihy nákladem paní 
Kat. Stresserin r. 1554. Dar hr. F. X. Kolovrata 3. VII. 1826. 
PX Katalog L'Art Ancien en Tchécoslovaquie Paris 1957 klade rukopis do druhé čtvrti 
XV. stol. (Srovn. č. 127 katalogu). Správně 44 obrazů. 
Brodský, s. 232 
SX – XV F 13 

TX – Passio Christi in Bildern dargestellt. 

ff. 36, perg. 



PX – Vzorník křižové cesty pro malíře z 1. pol. XV. století. 

 
X 3604 
SX XV F 14 
FX XIX. str. 133, 13 x 21 cm, vazba pův. 
TX Dr. Wilh. Smets. Kurze geschichte der Päpste. 
PX Výpisky z třetího kolínského vyd. z r. 1835. Dar E. Jelínka. 
 
X 3605 
SX XV F 15 
FX XVIII/XIX. l. 230, 14 x 20 cm, vazba mod. 
TX Německé modlitby. 
PX Kompilace z několika sbírek i dob. Vlepeny četné, většinou kolorované rytiny. 
 
SX XV F 16 
FX 1. pol. XV. 
TX Sermones de sanctis per circulum anni 
1a Sequuntur sermones de sanctis per cirkulum anni x 319b salutis perpetue. Supra Quae 

propitio ac se… 

Rkp.; pap.; perg.; 1. pol. XV. stol.; ff. 319; 21x14,5 cm; pův. kž. se zbytky kožených spon. Na 

hřbetě pozdější štítek s názvem Sermones. Soubor různých kázání na sváteční dny, vznikl ve 

smíšeném českopolském prostředí ve Slezsku opdle paleografického zkoumání asi v první 

pol. 15. stol. a vykazuje práci více rukou. Smíšené národní prostředí ukazuje i výběr světců 

kromě základí skupiny apoštolů a ostatních svěců uváděných v mešním kánonu. Je to na f. 

143a Sequitur sermo sancti Stanislai. V jeho pokračování je na f. 145a podán Stan. životopis 

Sanctus Stanislaus nacione Polonus ex provincia Cracovienci oricessit - doplněno 

marginálním přípiskem de villa que vocatür Szczepanowicze. Na f. 230a Sequitur passio 

sancti Venceslai na 238a Translacio sancti Stanislai. Na f. 239b Translacio sancti Adalberti, 

na f. 287b textem Date sunt mulieri due aquile, vlastní životopis začíná na následujícím f. 

288a Sancta Hedvigis fuit ducissa Slezie, Cracovie et tocius Polonie a na f. 289b doplnění 

Beata Hedigis secundum carnem clarissima nata illustrissimi ducis Meranie Bertoldi fuit 

filia… v závěru kromě kázání na dny světců připojeny na f. 291 b kázání De novone, na f. 

301a De penitencia. Ma f. 305a ustanovení o slavení svátků „nostre provinciae“ (mezi svátky 

vedeny sv. Vojtěcha, Stanislava, Hedviky). V kázání na den posvěcení kostela je na f. 295a 

charakterist. polonism podloga, připsaný k latinskému in pavimento. Na f. 314b pozdější 

přípisek, který může být termínem ante quem pro vznik rukopisu Anno domini domini 

MCCCCXXXX quarto uti dominus martinus plebanus fuit pastor dominici gregis in Rochlod 

de Ponyerz Johannis filius. 

F. 319 (zadní předsádka) je pergamenový zlomek latinského misálu za 14. stol. Na f. 319a 

shora pozdější přípisek smlouvy o prodeji ovsa… Vardala, Andreas Crasseka, Nicolaus 

Crasska kmethowe? de Babino… debent mihi dare pro avena paratam pecuniam… de uno 

mense XIII gr. Na obou přídeštích zbytky latinských kázání. 

Rukopis je zajímavým dokladem kazatelské činnosti ve smíšeném polskočeském prostředí ve 

Slezsku. 

PX Koupí od Oldřicha Wodarze z Opavy, 30. 10. 1969 
II-22/69 

 

XV F 16 

 

Kazatelský sborník 



XV1, Polsko, pap., 318 ff. 21 x 14,5 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: několik typů volských hlav, relativně blízké jsou typy Piccard: Ochsenkopf 

XIII/268 (rozměrově nejblíže typům datovaným do období 1432-1439), snad Ochsenkopf 

XI/117 (1430-1436) a Ochsenkopf XII/312 (1435-1436). Další typy se nepodařilo 

identifikovat (zřetelná je zejména volská hlava s tyčí tvořenou jednou linkou zakončená 

osmilistým květem). Skladba: (VI+1, f. 13) + VIII (f. 29) + (VI-1, f. 40) + VII (f. 54) + 6. VI 

(f. 126) + VIII (f. 142) + 2. VI (f. 166) + VII (f. 180) + 7. VI (f. 264) + VIII (f. 280) + 2. VI (f. 

304) + VII (f. 318). Jako obal první složky bylo použito samostatné folio 1. Jeden list schází 

před f. 30. Jednotlivé části (odpovídající přibližně složkám) jsou na ořízce střídavě barveny 

červeně, ponechány v původní barvě a barveny černě. Na počátcích složek uprostřed dole 

kustody, převážně slovní, u vyšších čísel římskými číslicemi nebo kombinovaně (první 

označení na f. 2r „primus“, poslední na f. 306r XXIIIIus – zde výjimečně nejde o začátek 

složky – a označení páté a šesté složky patrně oříznuto). Na počátku druhé složky poznámka 

„Post primum introligetur“. Na f. 305r dole zapsáno „primus“. Foliace moderní, tužkou. 

Psáno až na výjimky v zrcadle 16-17,5 x 10,5-11,5 cm, 30-35 řádek na stránce. V záhlaví u 

počátku kázání uváděno jeho číslo korespondující s obsahem na f. 1r. Prázdná folia: 65v-66r, 

78v, 271v, 275v-278v, 315r. 11 prvních listů v horní části poškozeno hlodavci, na prvních 

listech narušen i text. Rukopis poškozen červotočem. 

Písmo: Rukopis je patrně (snad až na f. 272-275 a přípisek na f. 291r) dílem jedné ruky 

(gothica semicursiva), i když psala s určitými přestávkami a doplňovala i text na místa 

původně prázdná (tyto doplňky také pocházejí z několika fází a patří k nim zejména širší 

citace biblických pasáží a některá později dopsaná kázání na f. 1v, 21r, 57v, 66v, 82v, 88v, 

92v, 96v, 104r, 142r-142v, 176v, 182v, 270r-271r, 279r-280v, 300v, 304v). Marginálie jednak 

základní rukou a také asi třema rukama 15. století. Výzdoba: rubrikace, na počátcích 

některých kázání poněkud větší písařské iniciálky. Původní celokožená vazba ve světlé 

teletině, slepotiskové linky tvoří zrcadlo, překřížené dvěma linkami. Spony jednoduché 

obdélníkové, zavírané na trny v přední desce. Dochován jeden řemínek se sponou. Dřevěné 

desky shora hraněné. Hřbet mírně oblý, přední ořízka rovná. Barevná ořízka tvořená barvením 

jednotlivých složek po všech 3 stranách střídavě červenou a hnědou barvou. Šití na 4 dvojité 

kožené vazy + 2 kapitálkové. Obě přídeští vylepena ručním papírem. Na předním přídeští 

nalepen list s kázáním ke svátku Očišťování P. Marie, text poškozen zašpiněním a otrháním 

okrajů. Jako zadní předsádky použito pergamenového listu liturgického rukopisu 13. století, 

in margine byly dále ve středověku dopisovány různé poznámky, mj. na horním okraji na 

straně recto „Item Vardala Andreas Crasszka, Nicolaus Crasska kmethones de Babino 

fecerunt mecum pactum in octava Innocentum presentibus ibi domino Bartholomeo et Mathia 

campanatore, quod debent mihi dare pro avena paratam pecuniam quilibet eorum de uno 

manso XII½ grossos et pro siligine super festum Laurencii quilibet eorum mediam marcis 

eorum (?) per octo grossos computando ubi omnes tres mutuo unus pro alio fideiubuit manu 

composita.“ Na zadním přídeští je nalepen poškozený list s částečně dochovanými texty 

kázání psaný rukou 15. století. Za f. 50, 96, 104, 138, 189, 266 vloženy záložky o rozměrech 

cca 7,5-11 x 1-2,5 cm, bez textu. Za f. 231 vložen papírový útržek o rozměrech 1,5 x 6 cm 

s fragmenty dvou až tří řádek latinského textu psaného rukou 15. století. Stav dochování: kůže 

silně odřená, ztráty na hranách, u hlavy a u paty. Papír na přídeští špinavý a odlepený. Přední 

deska vykazuje ztráty dřeva v ploše, stopy po červotoči.  

Na hřbetě štítek s rukopisným titulem 18.-19. století „Sermones“. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. Na zadním 

přídeští exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou 

současnou signaturou. Na zadní předsádce recto přírůstkové číslo KNM II-22/69. Podle 



lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od Oldřicha Wodarze z Opavy 30. 10. 

1969. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 76, s. 126. 

 

1r-318v: Sermones et materiae ad praedicandum 

V rukopisu občasné překladové (polské, méně často německé) marginální a interlineární 

glosy (např. f. 23v, 119v, 151r, 182r, 182v, 185v, 202v, 265r, 267v, 295r, 296v). Marginálně 

rovněž poznámky pro kazatele (nejčastěji „dic“, „tace“, méně „dic textum tantum usque ibi“ 

– f. 39v, 46v, případně jen s naznačením obsahu, který má být sdělen – f. 56v, nebo určením 

pořadí jednotlivých částí – f. 143r-143v, 210v). Na závěr řady kázání zaznamenány životy 

světců, k jejichž svátku se kázání vztahuje, popř. jejich zázraky – někdy jsou tyto části 

odděleny příslušnou rubrikou, někdy text navazuje bezprostředně. U legend světců se incipity 

často shodují s příslušnými články Zlaté legendy Jakuba de Voragine (příp. s texty, o které byl 

Jakubův základ rozšiřován) a jde patrně o jejich zkrácení či přepracování (srov. T. Graesse 

(ed.): Jacobi a Voragine Legenda aurea vulgo Historia Lombardica dicta, Vratislaviae 1890, 

passim), legendy některých světců jsou v rukopise zaznamenány i samostatně. 

1r: Registrum sermonum 

Sequntur sermones de sanctis per circulum anni, transponiti in hunc modum: primo de 

nativitate domini triplex sermo … x … Item advincula sancti Petri et sic iam per 

ordinem usque ad finem exceptis Hedwigis et Elizabet, qui sunt in ultimi 8. 

O málo mladší rukou nadepsána pořadová čísla jednotlivých kázání, která jsou u jejich 

počátku obvykle dále v rukopise uvedena (i když číslování zde v rejstříku a v kodexu úplně 

nesouhlasí). Na spodním okraji f. 1r silně poškozená poznámka (výpisek z listiny ?) „… 

Johannem (? - silně otřelé) de ..rzoschkowo cantorem (?) sancte Gneznensis ecclesie 

administratorem constitutis discretis (?) Datum Gnezne die Lune XX secunda mensis Octobris 

anno domini Mo quadringentesimo XXX sexto nostro sub sigillo (?) litteram redd… et sub 

scriptis“. 

1v: Excerpta 

Augustinus: Si quis sacris noctibus et diebus aut tempore ieiunii comiscetur uxori, ille peccat 

mortaliter nisi hoc ex fragilitate contigerit … x ... hic dicit Augustinus intelligendum est de 

menstruo valde bene et sequitur corrigatur illi, qui in pregnantes etc. 

Dále zde pokračování textu z f. 142r. 

2r-12r: In Nativitate domini 

Sermo de nativitate Christi. Luce secundo evangelium. In illo tempore exiit edictum a cesare 

Augusto … hominibus bone voluntatis (Lc II,1-14). Egressi filii Israel de terra Egipti 

transierunt siccis pedibus per medium rubri maris et tercio mense egressus eorum venerunt ad 

montem Synay in deserto et dixit ad Moysen dominus … (5v) Nativitas domini nostri Ihesu 

Christi, ut quidam dicunt completis ab Adam quinque milibus annorum et XXVIII tempore 

Octaviani imperatoris legitur facta esse … (6r) Tempore Octaviani imperatoris cezaris dum 

regnavit in universo mundo, deus dedit tantam pacem per universam terram, ut impleretur, 

quod dictum est … (8r) Deus ulcionum dominus iam in fine seculorum libere egit ita ut ille, 

qui prius terribilis per ulcionem exstitit iam nunc pius puer apparuit … (9v) Exiit edictum a 

cesare Augusto Luce IIo (Lc II,1). Quod tamen mistice breviter est transcurrendum. Sciendum 

go, quod sicut hodie per universum orbem natale Christi in ecclesia celebratur non tamen 

frustra, sed ut eciam in hominibus nascatur spiritualiter … x … et laudabunt digne cum 

angelis deum dicentes gloria in excelsis deo. 

Na f. 5v in margine poškozená rubrika, dochováno „…tur (sequitur?) hystoria“. 

12r-13v: Piper: Sermo de novo sacerdote 



Sermo de novo sacerdote. Vas eleccionis est mihi iste … et principibus Act. Xo (Act IX,15). 

Licet hec verba dominus ad Ananiam postquam Paulum convertisset potest tamen dicere hec 

ad angelum sacerdotis, dum in utero matris concipitur, vade scilicet ad custodiam 

concepcionis eius … x … in memoriam nativitatis, passionis, resurreccionis ac ascensionis 

domini nostri Ihesu Christi necnon sancte etc. 

Schneyer: Repertorium 2, č. 469, C17. 

14r-14v: De sancta Gertrude 

Gertrudis nobilibus orta natalibus et religiose educata in Christi servicio crescebat, quam cum 

filius cuiusdam ducis posceret a rege Dagiberto in matrimonium interrogata si iuvenem auro 

ornatum vellet … x … ad ipsum locum multi ceci, claudi, paralitici aut quibuscumque 

infirmitatibus detenti curantur. 

Na spodním okraji f. 14r poznámka „Post primum introligetur“. 

14v-15v: De decem millibus militum 

X milia militum. Passio decem milia militum martirum veneratur et colitur decimo kalendas 

Iulii cum Adrianus et Anthonius gubernatores imperii IX milia et VII virorum robustorum 

contra Gada et Eufretenses eorum dominacioni rebellantes vellent pungnare … x … oraciones 

vestre coram Christo rege sunt veraciter exaudite et hiis dictis emiserunt spiritum. 

16r-20v: De conceptione Mariae virginis 

Ab inicio et ante secula creata sum et usque ad futurum seculum non desinam Ecclesiastici 

XXIIIIo (Eccli XXIV,14). Sicut Exodi IIIo legitur, quomodo Moyses pascebat oves Getro 

cognati sui sacerdotis cumque minasset gregem suum ad interiora deserti venit ad montem dei 

Oreb … (19v) Hystoria. Sicut refert Jeronimus, quod adhuc iuvenis existens in quoddam 

libro legit quomodo Joachim de tribu Juda ex semine David de civitate Bethleem … (20r) 

Miracula. Legitur in miraculis virginis Marie, quod non fuit quidam episcopus multum dives 

et habuit clericum sibi fideliter servientem … x … asserens ipsam esse virginem ante partum 

et in partu et post partum, Judei vero. 

Na spodním okraji f. 20v odkaz na dokončení textu „Ibi (?) finem videas in principio octavi 

sexterni in prima littera etc.“ (text pokračuje na f. 103v-104r). Incipit kázání se shoduje 

s jedním z incipitů mariánských kázání v rukopise Universitätsbibliothek Graz 631, f. 79v-

84v, v katalogu bez určení autora. 

21r 

Cum natus esset Ihesus in Bethleem Iude … x … in regionem suam. Secundum Mattheum. 

(Mt II,1-12) 

21v-25r: De circumcisione Ihesu Christi 

Postquam consumati sunt dies octo … in utero conciperetur Luce IIo (Lc II,21). O mirabile 

puerperium virginis matris Marie, ecce circumcidit infantem et sangvinem eius fudit, hodie go 

incipit nostra redempcio, nec enim finis fieret nostre redempcionis per mortem, nisi inciperet 

per nativitatem et circumcisionem … x … quo baptisato denuncciavit per omnes regiones, ut 

non alium nisi deum qui creavit celum et terram adoraverunt. 

25v-29v: De Epiphania 

Cum natus esset Ihesus (Mt II,1). Scilicet dulcis salvator de virgina Maria temporaliter 

secundum humanitatem qui a patre eternaliter generatur secundum deitatem et quid tam 

necessarium perditis et optabile miseris et utile desperatis, sicut dicit Bernardus … x … et 

dantes elemosinas de propriis bonis ut hii fecerunt apertis thezauris suis, ut sic redeamus in 

patriam nostram in regno etc. 

30r-57v: De passione Ihesu Christi 

Et hunc comedebant ante omnes alios cibos calceatis pedibus, stantes, non sedentes, succincti 

baculos in manibus tenentes et eo comesto primo sedebant et non frustra nam iste agnus 

paschalis fuit figura corporis Christi, qui est verus agnus. Unde Johannes Ecce agnus dei, ecce 

qui tollit peccata mundi (J I,29) … (33r) Alius sermo. Tunc abiit unus ex XII discipulis Judas 



Scarioth in atrium principis Cayphe … gavisi sunt gaudio magno nimis (srov. Lc XXII,3-5). 

Glossa: O pessime Judas, quomodo pro tam parvo precio vendis creatorem tocius creature, 

cuius unam guttam sangvinis mille milia Judeorum non possent solvere … x … ut simus 

participes eius sacratissime passionis et ut per hanc passionem possumus consequi gaudium 

eternum in regno celorum, ad quod nos perducat etc. 

57v: Notae 

Nota. Nota quare altaria lavantur vino et aqua … Nota. Quare campanas non pulsantur in 

diebus tenebrarum … Nota. Quare in hiis diebus non dicitur Deus in adiutorium … Nota. 

Quare in matutinis tanguntur tria … x … qua dabantur domino Ihesu Christo a Judeis. 

57v 

Johannis. Egressus Ihesus cum discipulis suis trans torrentem Cedron … x .. dicit eis Ihesus 

ego sum (Mt XVIII,1-5). 

58r-62r: Sermo feria secunda post pascham 

Maius est gaudium homini post infelicitatem esse felicem, quam si eum numquam aliqua 

infelicitas occupasset, exemplum in nautis qui post multam tempestatem ad securitatem 

littoris venientes plus gaudent quam si contra se tempestatem non habuissent, aliud exemplum 

in Joseph Gen. … (58v) Feria 2a. Tu solus peregrinus es Luce ultimo (Lc XXIV,18). Unde 

Bernardus, sicut homo aptatur ad deum, sic deus aptatur ad hominem in signum huius Maria 

Magdalena querebat Christum in orto et Christus apparuit ei ut ortulanus, similiter apostolis 

congregatis in domo tamquam familiaribus apparuit eis … x … tunc Gamaliel et Nicodemus 

deo gracias egerunt et in fide confortati sunt, ad quam fidem et ad gaudium perducat nos pater 

et filius et spiritus sanctus. 

62v-65r: Sermo feria tertia post pascham 

Stetit Ihesus in medio discipulorum suorum Luce XXIIIIo (Lc XXIV,36). Beatus Augustinus 

de pascha in sermone dicit: in hac die peccator de indulgencia desperare non debet, quia si 

latro paradysum meruit, cur non mereatur veniam christianus et si dominus cum crucifigeretur 

… x … et manducans cum eis ipsos in vera fide confortavit sed diceres utrum. 

66v 

Nota VII sunt virtutes misse: prima est, quod si homo tantum (?) spacium terre iret quantum 

posset pertransire infra missam … x … est ad remissionem culpe, pene et augmentum gracie. 

67r-71r: De sancto Andrea 

Hic incipiuntur sermones de sanctis et primo de sancto Andrea apostolo. (Rubrika na 

spodním okraji listu.) In illo tempore ambulans Ihesus iuxta mare Galilee vidit duos fratres … 

patre secuti sunt eum, secundum Matheum IIIIo capitulo (Mt IV,18-22). Legitur in libro 

Exodi, quod mortuo Joseph in Egipto surrexit novus rex, qui oppresit filios Israel, insuper 

precepit ut filii eorum proicientur in aquam … (70r) Vita sancti Andree. Post ascensionem 

domini nostri Ihesu Christi divisis apostolis Andreas aput Achiam … x … et miserabiliter 

coram omnibus hominibus exspiravit et sic beatus Andreas intravit regnum eternum, ad quod. 

71v-75r: De sancto Nicolao 

De sancto Nicolao sermo. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: homo 

quidam nobilis abiit in regionem longinquam … ascendens Ierosolimam secundum Lucam 

(Lc XIX,12-28). (72r) Homo quidam nobilis … et reverti Luce XIXo (Lc XIX,12). Homo iste 

nobilis est Christus, cuius nobilitas ex hoc patet, quia secundum naturam divinam est 

unigenitus patris eterni, secundum humanam de stirpe David … (74r) Nicolaus urbis patrie ex 

divitibus et sanctis parentibus originem duxit, pater enim eius nomine Epyphanus, mater vero 

Johanna dicti sunt ... x … quasi de sompno evigilans oculos apparuit et surrexit et hoc per 

meritum sancti Nicolai. 

75v-78r: De sancto Nicolao 

Alius sermo de sancto Nicolao. Homo quidam Luce XIX (Lc XIX,12). Tremuth filia regis 

pharaonis tulit Moysen de aqua et adoptavit sibi eum in filium, cuius pulcritudinem rex 



admirans coronam quam tunc in capite gerebat puero supposuit … x … hanc conversacionem 

celestem beatus Nicolaus iam est assecutus propter vite merita, que scripta sunt in legenda 

ipsius, quam breviter prosequamur hoc modo. 

79r-82r: De sancto Thoma apostolo 

Thomas unus ex XII non erat cum eis quando venit Ihesus Johannis XVo (J XX,24). Locutus 

est dominus ad Moysen dicens: clamor filiorum Israel venit ad me vidique affliccionem 

eorum, quia Egipciis opprimuntur … (81r) Sicut in passione eius patet vita sancti Thome 

apostoli. Thomas apostolus cum esset apud Czesaream apparuit ei dominus dicens: Rex Indie 

Gundoforus misit propositum suum querere hominem … x … fecit quia sponsa claustrum 

intravit et ipse in episcopum est consecratus. 

82v 

In illo tempore dicebat Ihesus turbis Judeorum principibus sacerdotum ecce ego mitto ad vos 

prophetas … x … benedictus qui venit in nomine domini. Mathei. (Mt XXIII,34-39) 

83r-86r: De sancto Stephano 

Ecce ego mitto ad vos prophetas et sapientes et scribas etc. Mt XXIIIo (Mt XXIII,34). Magna 

increpacio in presenti evangelio profertur per os veritatis Ihesu Christi contra eos, qui 

resistunt nunciis sue salutis remurmurantes contra caritativas predicacionum moniciones … 

(85v) Vita. (Rubrika in margine.) Stephanus fuit unus ex VII dyaconibus ab apostolis per 

inposicionem manus in dyaconum ordinatus. Crescente vero numero discipulorum ex Iudeis 

… x … et ut refert sanctus Augustinus, tres suscitavit mortuos in Affrica. 

86v-88v: Paulus Cholner: De sancto Johanne evangelista 

Dixit Ihesus Petro Johannis ultimo (J XXI,20). Solent homines filios, quos tenerime diligunt 

ab omni molestia quantum valent preservare, maxime si fuerint filii iuvenes, formosi et 

sapientes, propter quod doluerent parentes Thobie, quod miserent eum peregrinari … x … 

autem lumine fovea plena manna reperitur etc. 

Schneyer: Repertorium 2, č. 165, S10. 

88v 

In illo tempore dicebat Ihesus Petro sequere me … x … verum est testimonium eius. Johannis. 

(J XXI,20-24). 

89r-92v: Virgilius Wallendorfer de Salzburg (?): De sanctis Innocentibus 

Angelus domini apparuit in sompnis Joseph Math. IIo (Mt II,13). Consveverunt homines res 

caras et nobiles caute custodire, idcirco salvator noster vult nos thezaurum nostrum in celo ubi 

nec erugo nec tinea demollitur, nec a furibus auffertur recondere et reservare … x … turbatus 

est Herodes et omnis Ierosolima cum illo, hec Crisostomus, non simus go mali sicut Herodes. 

Schneyer: Repertorium 2, srov. č. 4, S11. 

92v 

In illo tempore angelus domini apparuit … x … consolari, quia non sunt. Mathei. (Mt II,13-

18). 

93r-96v: De conversione sancti Pauli 

Sermo de conversione sancti Pauli apostoli. Pauli. Presens dies est dies conversionis sancti 

Pauli, qui celebratur propter tria: primo quia omnes Christum sequentes non mirabilior 

conversio, quam sancti Pauli, cum de malo Saulo factus est bonus Paulus, ex lupo agnus et ex 

persecutore factus est predicator … x … et nos pro iusticia usque ad mortem, que iusticia est 

dominus noster Ihesus Christus. 

96v 

In illo tempore per quam impleti sunt dies purgacionis … x … plebis tue Israel. Secundum 

Lucam. (Lc II,22-32). 

97r-104r: De purificatione Mariae virginis 

Postquam impleti sunt dies purgacionis Marie secundum legem Moysi Luce quinto (Lc II,22). 

Ubi sciendum, quod XLmo die a nativitate masculi fuit dies purgacionis, ut dicitur Levitici 



XIImo, ubi dicitur, quod mulier que suscepto semine peperisset masculum, inmunda esset 

septem diebus a consorcio hominum … (103v) Eciam legitur quod quidam clericus fuit cecus 

ex utero matris sue et innaturali sapiencia multum solers ... x … videntes hoc signum ad fidem 

sunt conversi, qui autem noluerunt credere, expulsi sunt de civitate. 

Text na f. 103v-104r částečně odpovídá počátku textu zázraku na f. 20v. 

104r: Hieronymus Johannes Pragensis (?) 

Confiteor tibi pater Mt XI (Mt XI,25). Congregati sunt XXIIIIor reges cum exercitibus suis 

populus multus nimis, sicut arena que est in littore maris … x … id est gracias ago tibi 

domine pater celi et terre, quoniam abscondisti hec a sapientibus, id est apostolis. 

Schneyer: Repertorium 2, srov. č. 5, S24. 

104v-108r: De virginibus 

Simile est regnum celorum X virginibus Math. XXVo (Mt XXV,1). Sicut enim totus mundus 

ut dicit magister Scotus interiit diluvio exceptis VIII hominibus sicut Noe, qui mansit 

metoctavus, sic in die novissimo nisi octo genera salvabuntur. Primo homines baptizati, sicut 

habetur in evangelio … x … imo et sanctum suum corpus gravissimis tormentis exposuit, 

sicut patet in eius passione, quam sub brevitate dicam. 

108v-111v: De kathedra sancti Petri 

De exaltacione sancti Petri apostoli sermo. Venit Ihesus in partes Cesaree Philippi … esse 

filium hominis Mat. XVIo (Mt XVI,13). Beda: Nunquid se filium hominis deus unigenitus 

dixisset si natus de Maria non fuisset, interrogavit autem secundum Origenem Christus 

discipulos ut ex apostolorum responsionibus nos discamus diversas opiniones … x … potestas 

misterii in prelatis qui appariunt (?) per misterium sacramentorum. 

111v-114v: De kathedra sancti Petri 

Kathedra sancti Petri apostoli. Solent enim reges et principes exaltare suos homines nobiles 

in terris, quos faciunt palatinos et castellanos, item cives in civibus suis solent exaltare 

homines divites, quos faciunt scabinos et magistros civium. Item episcopi solent in ecclesia 

exaltare litteratos … x … et quidam dicunt, quod est crucifixus et postea decolatus et 

requiescit modo in eternum. 

114v-117r: De sancto Mathia 

Sequitur super evangelium Confitebor tibi domine pater celi et terre Mt. XI (Mt XI,25). Quia 

ut ait beatus Augustinus, deus patrem se vocari voluit, non dominum, ut ostendat fideles non 

servos sed filios esse, ideo dei filius in spiritu exultans laudabat patrem suum dicens 

Confitebor tibi domine pater … (116v) Mathias apostolus de tribu Iuda de civitate Bethleem 

oriundus fuit, qui litteris eruditus omnem legis et prophetarum scienciam apprehendit … x … 

et extensis in celum manibus spiritum domino tradidit, cuius corpus de Judeo Romam, deinde 

de Roma Thyberim est translatum etc. 

117v-119r: De sancto Gregorio 

Gregorii. Beatus vir, qui inventus est sine macula Sapiencie (srov. Eccli XXXI,8). Unde 

sciendum, quod triplex est macula, que privat hominem celesti regno et separat a deo et a 

celesti regno. Prima est peccata venialia, propter quam oportet aliquem carere celesti regno X 

annis, aliquem XX, quia oportet eos purgari … x … ultima felicitas, quam recepit, est in 

visione humanitatis Christi, qua modo perfruitur in celis. 

Srov. text v rukopisu klášterní knihovny Zwettl 213, f. 215rb sqq. 

119v-123v: De annuntiatione Mariae virginis 

Missus est angelus Gabriel Luce primo (Lc I,26). Quia ut ait beatus Bernardus nichil est, quod 

tantum me delectat, quam de beata virgine sermonem facere, terret me indignitas propria, sed 

me delectat virginis laus et excellencia. Et quia ego me indignum fore cognosco … (122v) 

Hystoria. (Rubrika in margine.) Hodie namque annuncciacio sancte Marie dicitur, quia in tali 

die ab angelo adventus filii dei in carnem fuit anuncciatus … (123v) Exemplum. (Rubrika in 

margine.) Miles quidam dives ac nobilis seculo abrenunciavit et ordinem Cisterciensem 



introivit et quia litteras nesciebat … x … et hoc propter devocionem verborum, que libenter 

cantabat. 

124r-126v: De animabus 

De animabus. (Rubrika na horním okraji listu.) Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur 

Math. Vo (Mt V,5). Joseph cum esse quindecim annorum, pascebat gregem Jacob patris sui et 

vendiderunt eum in Egiptum emitque eum Putifar princeps eunuchorum factumque est, quod 

domina iniecit oculos in Ioseph … x … pietate amicorum, ut eo cicius penis finitis perveniant 

ad regnum celorum. 

Na f. 126v v textu uvedeno „Unde refertur de Arnosto Pragensi archiepiscopo“. 

127r-131r: Johannes Stekna (?), Virgilius Wallendorfer de Salzburg (?): De sancto Adalberto 

De sancto Alberto martire. Facilius est camelum … introire in regnum celorum Mt. XIXo 

(Mt XIX,24). Quamvis omnes homines vitam eternam appetant, tamen non omnes eam 

habebunt prohibentibus eis peccatis, cuidam luxuria, cuidam avaricia, cuidam ira, cuidam 

periurium … (129r) Sanctus Albertus nacione Bohemus pater eius Sclavus genere nobilis et 

fuit nepos Henrici Romanorum regis, qui cum vidisset beatum A. adhuc parvulum ... x … 

feria sexta, qua dominus dignatus est pro nobis omnibus pati. 

Schneyer: Repertorium 2, č. 43, S30 (Jan Štěkna), č. 27 (Virgilius). Kázání na svátek sv. 

Marka s obdobným incipitem dochováno v rukopisu UK Brno, Mk 32, f. 352r sq. 

131r-132r: De sancto Georgio 

Vita sancti Georgii. Georgius tribunus genere Capadocum hic pervenit in provinciam Libie 

in civitatem, que nunc Bama dicitur, ubi tempore Daciani imperatoris tanta fuit persecucio 

christianorum … x … et sic inde recessit. Hoc dic primitus ante vitam. 

132r-134v: De sancto Marco 

In die sancti Marci evangeliste. Petite et dabitur vobis, querite et invenietis Mt. VIo (Mt 

VII,7). (In margine úprava Luce XI, Mathei VII.) Bernardus: nemo vestrum parvipendit 

oracionem suam, dico enim vobis quia ipse, ad quem oramus, non parvipendit eam sed quam 

cito egressa sit ab ore nostro … (134r) Vita beati Marci. Beatus Marcus evangelista a beato 

Petro apostolo baptisatus, cum beato Petro Romam profectus est, quem fideles qui Rome 

erant, petiverunt ut evangelium ad perpetuam rei memoriam … x … quod me cadente sanctis 

manibus suis sustentavit et in terra leviter posuit. 

134v-138r: De sanctis Philippo et Jacobo 

Item Philippi et Jacobi apostolorum. Non turbetur cor vestrum neque formidet, id est timeat 

Johannis XIIIo (J XIV,27). Hinc est, quod discipulos perturbatos de perdicione Jude et de 

negacione Petri et de recessu suo consolabatur eos in verbis propositis dicens: Non turbetur 

cor vestrum … (137v) Philippus apostolus cum iam XX annis per Siciam predicasset a 

paganis detinetur et ad ymolandum ydolis compellitur … Iacobus apostolus dicitur frater 

domini fuisse, nam et similis ei fuisse dicitur ita ut multi in eorum specie fallerentur … x … et 

cerebrum eius percussit, tali martyrio migravit ad Christum. 

138v-142r: De inventione sanctae Crucis 

De invencione sancte Crucis. Erat homo ex pharizeis Nicodemus nomine princeps Iudeorum 

Johannis IIIo (J III,1). Hoc evangelium, quod hodie legitur, non pertinet ad presens festum nec 

illa clausula in fine Et sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto ita exaltari oportet filium 

hominis … (141r) Anno ducentesimo tricesimo IIIo post passionem domini nostri Ihesu 

Christi regnante venerabili dei cultore magno viro Constantino in sexto anno eius regni gens 

multa barbarorum congregata … x … in quo Christus passus est ab infidelibus, cui est laus et 

gloria in secula seculorum, amen. 

Na f. 142r dále základní rukou dodatky k témuž svátku: „Post hanc invencionem demon in are 

clamabat: O Iuda, quid fecisti … x … et caput inclinans cum multa reverencia adoravit.“, 

„Ostendit ei lignum, quod cum in aquam misisset in dulcedinem verse sunt Exodi XV. Legitur, 

quod cum filii exissent de Egipto et transissent mare rubrum, veniunt in desertum … x … id 



est sancta cruce, qui et lumen fidei induxit.“ Zde na závěr poznámka „Quere finem circa 

principium in 2a littera“ – konec je zapsán na f. 1v: „Secunda utilitas sancte crucis, quia 

infernum fregit et genus humanum, quod ibi captum tenebatur, eduxit … x … ut fideles ab 

infidelibus in die iudicii cognoscerentur“. 

142v 

Hec est scala peccatorum per quam Christus rex celorum ad se traxit omnia, ascende go homo 

scalam hanc que tibi valde est necesse si vis celum ascendere, nam tu es in terra … x … hic 

salvus erit, det ipse deus noster. 

143r-146v: De sancto Stanislao (seu uno martyre) 

Sequitur sermo sancti Stanislai vel unius martiris. Si quis vult venire post me abneget 

semetipsum Mat. XVIo (Mt XVI,24). Pro intellectu istorum nota, quod Christus dixit suis 

discipulis oportet me ire in Iherusalem, ut operarer salutem in medio terre et ibi oportet me 

multa pati … (145r) Sanctus Stanislaus nacione Polonus ex provincia Cracoviensi processit 

oriundus licet autem de nobili prosapia fuerit ortus … x … ad cuius tumbam multa facta sunt 

miracula ob tanti presulis merita, que miracula vobis narrantur in translacione eius. 

146v-149v: De corpore Christi 

Mat. XVIto. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: Si quis vult venire post me … filium 

hominis venientem in regno suo (Mt XVI,24-28). Sermo de corpore Christi. Hodie mater 

sancta ecclesia agit festum corporis Ihesu Christi, quod debuimus celebrasse magna quinta 

feria, illa enim die mutavit corpus suum in panem et sangvinem suum in potum … x … 

secundam in refrigerium animarum in purgatorio laborancium, 3am ad consolacionem omnium 

sanctorum omnium sanctorum (sic) in regno letancium. 

150r: De sacramento corporis Christi 

Nota quare fuit institutum hoc sacramentum. Responditur quia propter IIIIor causas: Primo, ut 

memoriale sue mortis nobis relinqueret, unde Luce XXIIo Hoc facite in meam 

commemoracionem (Lc XXII,19) … x … unde Math. ultimo: Ecce ego vobiscum sum usque 

ad consummacionem seculi, et alibi: Non vos relinquam orphanos, vado et venio ad vos. 

150v-154r: De ascensione Ihesu Christi 

Recumbentibus undecim discipulis apparuit illis Ihesus Marci ultimo (Mr XVI,14). Salvator 

noster Ihesus consumatis omnibus in mundo, pro quibus a patre in mundum in uterum virginis 

de celo descenderat, que ad nostram salutem pertinebant iterum sicut hodie ascendit in celum 

… x … super egros manus inponimus cum egenis et pauperibus subvenimus, hec sunt signa 

maiora quanto anima corpore melior. 

154v: Hieronymus Johannes Pragensis (?): De sancto Wenceslao 

Sequitur thema super illud evangelium Si quis vult venire (Mt XVI,24). Adam et Eva, 

prothoparentes nostri propter pecatum inobediencie de paradiso voluptatis in angustias huius 

mundi sunt eiecti, cumque in laboribus et in erumpnis permanerent et in sudore vultus sui 

pane vescerentur … x … sicque per palmam martyrii baiulans crucem suam secutus est 

dominum nostrum Ihesum Christum, sicut tractat hodiernum evangelium Si quis vult venire 

post me Mat. XVIto. 

Srov. Uhlíř: Literární prameny, č. 93, s. 207.  

155r: Hieronymus Johannes Pragensis (?): De sancto Petro 

Venit Ihesus in partes Czesaree Philippi Mat. XVIo (Mt XVI,13). Mortuus est rex Achas et 

regnavit Othasias filius eius pro eo, et misit Othasias rex quinquagenarium et quinquaginta 

viros cum eo, ut vocaret Eliam et invitum duceret, et venit quinquagenarius cum quinquaginta 

armatis ad Eliam … x … et ideo dominus beatum Petrum constituit principem apostolorum et 

dedit ei claves regni celorum. 

Schneyer: Repertorium 2, č. 23, S46. 

155v-159r: De sanctis Petro et Paulo 



In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis. Venit Ihesus in partes Czesaree Philippi … 

solutum et in celis (Mt XVI,13-19). Venit Ihesus in partes Czesaree Philippi. Augustinus: quis 

nunc iam desperet aut de humilitate generis humani aut de magnitudine criminis cum videat 

sic inundasse celestis gracie fontem … (157v) Petrus apostolus domini post ascensionem 

Christi multa pro ipsius nomine fuit passus, nam ab Herode captus cathenis vinctus 

incarceratus fuit, eductus vero per angelum … (158v) Paulus cum esset Rome et multos ad 

fidem convertebat, quod audiens Nero vocato Paulo dixit: Paule, cur in milites meos subtrahis 

… x … ut si caput suum est convertatur et corpori adiungatur, quod cum fecerunt illis 

orantibus caput saliit a pedibus et iunxit se collo etc. 

159r-162r: De sancto Johanne Baptista 

De nativitate sancti Johannis Baptiste. Johannes est nomen eius Luce Io (Lc I,63). Presens 

festivitas est dignissima propter duo: primo propter dignissimam nativitatem sancti Johannis, 

2o propter nomen eius. De primo beatus Petrus Damiani in sermone presentis diei ait: Hodie, 

dilectissimi, dies illuxit insignis … (161v) Historia. Nativitas Johannis Baptiste angelo 

Gabriele anuncciata fuit hoc modo: David rex volens ampliare cultum dei XXIIIIor summos 

sacerdotes instituit, quorum tamen unus erat maior …  x … predicans baptismum penitencie 

cumque baptizaret populum, venit filius et peciit ab eo baptizari. 

162v-166v: De sancta Maria Magdalena 

Notandum, quod dominus voluit, ut hoc festum solempne ab ecclesia habeatur et honoretur 

tribus de causis. Et primo ut peccatores quantumcumque sunt magni de venia non desperent, 

quia dicit Augustinus, quod de nullo peccatore quamdiu vivit in mundo est desperandum … 

(165v) Maria Magdalena ex clarissimis orta est parentibus, hec cum fratre suo Lazaro et cum 

sorore sua Martha Magdalum castrum, a quo dicta est Magdalena et Bethaniam castellum et 

magnam plateam in Iherosolimis habuerunt … (166v) Anno post passionem Christi XIIIIo 

cum Iudei Stephanum occidissent et ceteros discipulos de suis finibus eiecissent … x … tunc 

subito ad preces eius surrexit et confitens devote contra in pace quievit. 

Poslední část připsána snad s krátkým časovým odstupem.  

167r-171r: Virgilius Wallendorfer de Salzburg (?): De sancta Agnete 

Simile est regnum celorum thezauro abscondito in agro Mat. XIIIo (Mt XIII,44). Astucia est 

homini, quod ubi possunt libenter parum pro multo, parvum pro magno et malum dant pro 

precioso, et qui hoc faciunt in rebus transitoriis et mundanis, faciant eciam illud in eternis et 

spiritualibus. Ideo salvator presentem parabolam inducit … (170r) Vita Agnetis. Beata Agnes 

ex nobilissimis parentibus exorta cum esset XIII etatis sue anno mortem perdidit et vitam 

invenit. Pulcra erat facie sed pulcrior fide, iuvencula fuit in corpore … x … videte, ne me 

quasi mortuam lugeatis, sed congaudete mecum, quia cum hiis omnibus lucidas sedes accepi. 

Schneyer: Repertorium 2, srov. č. 43. 

171v-174r: Sermo feria secunda post pentecosten 

Feria secunda post pentecostes. Sic deus dilexit mundum Johannis IIIo (J III,16). Sicut ait 

Hugo de claustro anime sicud nullum est momentum, quo homo non fruatur seu utatur dei 

bonitate et misericordia, sic nullum debet esse momentum, quo eum presentem non habeat in 

memoria … x … qui magis diligunt tenebras viciorum quam lumen, hoc est spiritum sanctum, 

quo lumine illuminati perveniant ad regnum. 

174r-176v: Hieronymus Johannes Pragensis (?): Sermo feria tertia post pentecosten 

Amen dico vobis, qui intrat per hostium in ovile ovium etc. Johannis Xo (J X,1). Factum est 

autem ut peccaret David contra dominum venitque fames in diebus eius tribus annis et oravit 

David ad dominum dicens: Domine, transfer a me obsecro iniquitatem meam, quia peccavi 

nimis … x … autem virgines, que tenent castitatem non propter deum, sed propter laudem 

humanam. 

Na závěr poněkud mladší škrtnutá poznámka „Scribe hic VII proprietates ovis ex evangelio 

Ego sum pastor bonus“ nahrazená textem „Invenies VII proprietates ipsius ovis prope finem 



post sermonem de readnunciacione (?) peccatorum Ecce sanus es“ (text na f. 304v). 

Schneyer: Repertorium 2, č. 19, T39/3. 

177r-180v: De visitatione Mariae virginis 

Exurgens autem Maria abiit in montana etc. Luce primo (Lc I,39). De quanto plus deus 

hominem intus in anima illuminat, ornat et donat virtutibus, de tanto plus ac magis homo se 

ab extra humiliat. Probacio et figura in Abigail, que licet non fuit de nobili genere ac tamen 

rex David eam duxit sibi in uxorem … (180v) Legitur de pulcritudine virginis Marie, quod 

fuit quidam heremita, qui audiens quod beata virgo ita fuit pulcra ut nullus eam inspiciens in 

malo concupisceret, sed pocius ad devocionem accenderet … x … quod videns ille civis 

filiam suam ei tradidit in uxorem et sic ditavit eum in corpore et in anima. 

Na závěr exempla. 

181r-181v: De virginibus (seu de sancta Dorothea?) 

Simile est regnum celorum thezauro abscondito in agro Mt. XIII (Mt XIII,44). Beatus 

Jeronimus tractans de solempnitate status virginum comparat virginitatem ad solem, 

viduitatem ad lunam et coniugatos ad stellas. Iterum idem comparat virginitatem auro, 

viduitatem argento et coniuges ad ferrum … x … sexto debent habere in hiis omnibus 

perseveranciam usque ad mortem, tales virtutes in se habuit beata Dorothea. 

Dále poznámka „Finis sermonis huius evangelii habetur in festo sancte Agnetis, sed hoc 

debes dicere prothema.“ 

182r-182v: De sancta Margareta 

Margaretha dicitur a quadam gemma preciosa, que est candida et virtuosa. Sic et beata 

Margaretha fuit candida per virginitatem et virtuosa per miraculorum operacionem … x … 

tolle gladium tuum et conple preceptum prefecti tui, qui percuciens caput eius uno ictu 

amputavit et sic coronam martyrii accepit. 

182v 

Ad Cor. Fratres, qui gloriatur in domino glorietur … x … viro virginem castam exhibere 

Christo (2 Cor X,17-XI,2). 

183r-184v: De virginibus 

Fratres qui gloriatur in domino glorietur 2a ad Cor. XI (2 Cor X,17). Pro quo notandum, quod 

triplex est desponsacio: prima carnalis, 2a spiritualis et tercia eterna. Quantum ad primum 

dico, quod prima desponsacio est carnalis, de qua scribitur Mat. Io Cum esset desponsata 

mater Ihesu Maria Joseph (Mt I,18) … x … quomodo autem secuta sit Christum plenius in 

ipsius passione continetur, quam sub brevitate transcurramus in hunc modum. 

185r-186v: De sancta Dorothea 

Gloriosa virgo et martirix Dorothea ex patre Dorotheo et matre Theodora progenita ex nobili 

sangvine senatorum. Illis temporibus viguit persecucio christianorum unde Theodorus 

spernens ydola Romanorum reliquens cum possesionibus, agris, vineis, castris et domibus 

transfretavit … x … o quam digna laude honore hec virgo que tam multa passa est et multos 

/// 

Na spodním okraji f. 185r rubrika „Dorethee vita sequitur“. 

187r-189v 

Descendi in domum figuli … in oculis suis ut faceret Jeremie XVIIIo (Jer XVIII,3-4). 

Notandum, quod ille dicitur bonus et prudens artifex, qui non tantum novum bonum vas 

parare scit, sed eciam qui de veteri vase et corrupto scit et potest melius et curialius reformare. 

Et tales artifices sunt pauci … x … ipsa protegente non metuis, ipsa ducente non fatigaris, 

ipsa propicia ad eterna gaudia pervenis.  

190r-192v, 184v: Peregrinus (?): De nativitate Mariae virginis 

Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris et flores Ecclesiastici XXIIIIo (Eccli XXIV,23). 

Consvetudo fuit, quod antiqui reges et principes suum natale celebrabant et magnum festum 

faciebant, sic filius dei hodie matris sue nativitatem per totum mundum celebrari instituit … 



De nativitate Marie. Beata virgo Maria est dignissime nata, quia eius nativitas per prophetas 

multo tempore ante anuncciata fuit. Quidam autem vocaverunt eam auroram sicut Salomon, 

qui videns eius mirabilem futuram nativitatem ait … (190v) Epistola. (Rubrika in margine.) 

Unde de ipsa in Ecclesiastico dicitur Ego mater pulcre dileccionis et agnicionis et timoris et 

sancte spei (Eccli XXIV,24), in qua quidam epistola dicit Salomon in persona beate virginis, 

quia quadruplices sunt homines … (184v) Item quadam die Rome christiani stabant coram 

quadam ymagine beate virginis invocantes eam in auxilium … x … ego promitto servire tibi 

usque ad mortem et illuminatus est econtra per eam. 

Závěr zázraků je zapsán na f. 184v, kam odkazuje i poznámka na f. 192v. Kázání s obdobným 

incipitem, avšak odlišnou perikopou Egredietur virga má ve svém souboru tzv. Peregrinus. 

193r-196r: De divisione apostolorum 

Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum (Mt X,16). In hiis verbis sancti evangelii 

tanguntur duo: primum est divisio apostolorum cum dicitur Ecce ego mitto vos, secundum est 

persecucio eorum crudelis, cum dicitur in medio luporum. Possumus autem notare, quod misit 

dominus apostolos in universum mundum propter IIIIor … x … sicut in patre tu es unus 

miserere nobis tu qui habitas rex in celis. 

196v-201v: De sancto Jacobo 

Accessit ad Ihesum mater filiorum Zebedei ... petens aliquid ab eo Mat. XXo (Mt XX,20). 

Quia ut ait beatus Jeronimus non se estimet esse christianum, qui semper pro Christo mori 

non inveniat se esse paratum nam qui vult regnare cum Christo, paciatur cum Christo ... 

(200r) Sanctus Jacobus frater Johannis evangeliste omnem Samariam visitabat et ingrediens 

synagogas secundum scripturas sacras ostendebat omnia a prophetis predicta ... x ... cum 

beato Jacobo decollari, decollati go pro Christi nomine coronam martirii perceperunt in regno 

celorum, ad quod nos. 

201v-203r: De sancto Christoforo 

Item vita sancti Cristofori. Sanctus Cristoforus fuit de genere Cananeorum et procerissime 

stature et vultu terribilis et in longitudine XII cubitos habebat. Hic cum stabat coram rege ... x 

... in deum verum credidit et baptisma suscepit cum omni populo suo vitamque bene finiens 

pervenit ad regnum celorum, ad quod nos perducat. 

203r-204r: De sancto Petro in vinculis 

Advincula Petri. Festum, quod vocatur advincula Petri propter plures causas celebratur. 

Prima est liberacio Petri a vinculis, sicut legitur in Actibus apostolorum, quod postquam 

Herodes decollaverat Jacobum vidensque hoc placeret Judeis cepit et Petrum et posuit eum in 

carcerem ... x ... oravitque pro ea et dixit Thabita tibi dico surge et statim surrexit et omnes 

illos pauperes letificavit. 

204v-210v: De sancto Laurentio 

Nisi granum frumenti ... ipsum solum manet Johannis XII (J XII,24-25). Ista verba sancti 

evangelii dixit dominus Ihesus feria secunda post Ramis palmarum quando in Iherusalem cum 

discipulis venerat, ubi Judeorum populus non modicam laudem sibi decantabat. Erant autem 

ex hiis quidem gentiles ... (208v) Quedam est regio Ispania, per quam ambulaverunt peregrini 

cupientes sepulcrum Christi videre, quia per illam regionem erat brevior via quam alias, 

tandem rex illius terre fecit aliquos ad se venire ... x ... quod videns regina una cum familia 

sua sacrum baptisma suscepit et tercia die mortua regnum celorum est consecuta, quod nobis 

prestare dignetur pater etc. 

210v-214v: De assumptione Mariae virginis 

De assumpcione Marie. Intravit Ihesus in quoddam castellum ... in domum suam Luce Xo 

(Lc X,38). Bernardus: O quam magna est humilitas virginis Marie, que oblita se virginem esse 

de sola humilitate gloriatur dicens ... (213v) Assumpcio beate virginis Marie qualiter 

assumpta sit, in quodam libello beati Johannis evangeliste legitur. Apostolis namque per 

totum mundum divisis virgo Maria in domo sua iuxta montem Syon dicitur mansisse ... 



(214v) Miracula quere in visitacione Marie in fine sermonis. Legitur in revelacionibus sancte 

Elizabeth, quomodo existens rapta fuit et vidit unum sepulcrum, in quo stabat una virgo 

pulcherrima et circa eam multitudo angelorum ... x ... cui tu servivisti et accipiens eum per 

manum sanavit. 

In margine na f. 210v poznámka „Dic inprimis finito evangelio. Christus filius dei dedit 

omnibus nobis legem, cum dixit Honora patrem tuum et matrem tuam et hoc ipse aliis 

precipiens prius solus in matre sua complevit ...“ 

215r-218v: De sancto Bartholomaeo 

Facta est contencio ... videretur esse maior Luce XXIo (Lc XXII,24). Docens dominus 

discipulos suos quomodo in mundo cauti esse deberent et prudentes contra mundi astucias et 

fraudes. Dicit Mat. Xo Estote prudentes sicut serpentes (Mt X,16), ubi nota, quod prudencia 

serpentis est triplex ... (217v) Banctus (sic, pro: Sanctus) Bartholomeus veniens ad Indiam, 

que est in fine mundi, intravit in templum, in quo ydolum erat nomine Astaroth et ibi quasi 

peregrinus manere cepit. In hoc ydolo habitabat quidam demon, qui se infirmos curare dicebat 

... x ... mortui sunt et per hanc passionem sanctus promeruit Bartholomeus ut hodie regnat in 

regno celorum, ad quod nos perducat. 

218v-222r: Virgilius Wallendorfer de Salzburg (?): De decollatione sancti Johannis Baptistae 

In decollacione sancti Johannis. Herodes misit ac tenuit Johannem Mat. XIo (Mr VI,17). 

Naturale odium est malorum adversus bonos, sicut patet in Hysmahele in Isaac, in Esau et 

Jacob, in Joseph et fratribus suis, et hoc contingit propter disparitatem vite, quia sicut similia 

se diligunt, ita disparia se odiunt ... x ... nunc autem omnes infernus absorbuit Johannes vero 

in celis fruitur eterna gloria, ad quam nos perducat pater etc. 

Schneyer: Repertorium 2, č. 17, S64. Kázání se stejným incipitem podle katalogového 

záznamu i v rukopise Sächsische Landesbibliothek Dresden App. 2303, f. 150r-152r. 

222r-226r: De exaltatione sanctae Crucis 

De exaltacione sancte crucis. Ego si exaltatus fuero ... traham ad me ipsum Johannis XII (J 

XII,32). In hiis verbis ponuntur duo, primo genus passionis cum dicitur Ego si exaltatus fuero 

a terra scilicet in ligno et in aere, secundo fructus passionis, cum dicitur Omnia traham ad me 

ipsum ... (225r) Exaltacio sancte crucis dicitur, quia tali die sancta crux et fides nostra 

plurimum est exaltata, unde legitur, quod anno domini IIIo permittente domino populum suum 

flagellari per seviciam paganorum ... x ... quos ipse offerebat et in quolibet erat signum sancte 

crucis, quos cum demones vidissent, statim evannuerunt. 

Obdobný incipit podle katalogu v rukopise Universitätsbibliothek Basel B IX 13, f. 158v. 

226r-230r: De sancto Matthaeo 

Sermo de sancto Matheo evangelista. Cum transiret Ihesus vidit hominem ... et dixit ei 

sequere me Mat. IXo (Mt IX,9). Verbum generale omnibus ad sequendum salvatorem sed quis 

valet sequi deum Psalmista quis similis deo in filiis dei multo minus tu homo ... (229r) 

Matheus apostolus et evangelista in Ethiopia predicans in civitate, que dicitur Nadaver duos 

magos Zareon et Arphaxat invenit, qui ita suis magicis artibus homines deludebant, ut 

quoscumque vellent membrorum officio et sanitate privarent ... x ... et matrem consecravit 

sicque dispensacione divina actum est, ut beati Mathei festum hodie celebramus. 

Kázání s obdobným incipitem v rukopise univerzitní knihovny Uppsala C 269, f. 170r sqq. 

230r-231r: De sancto Wenceslao 

Sequitur passio sancti Venceslai. Venceslaus dux et martir Christi gloriosus in terra 

Bohemie natus patre Vratislao duce christianissimo, matre vero Dracomir gentili pagana et 

perversa, natus fuit tamquam rosa de spina, eius awa fuit beata Ludimilla et ipsa martirii 

palmam obtinuit ... x ... defunctis vita redditur, recedit ab infirmis langvor et cecitas 

removetur et surditas, nos go ipsum deprecemus. 

Srov. Uhlíř: Literární prameny, č. 138, s. 247-248. 

231r-235r: De sancto Michaele  



In festo sancti Michaelis archangeli. In illa hora accesserunt ad Ihesum discipuli eius Mat. 

XVIIIo (Mt XVIII,1). Hoc factum est in medio 2o anno predicacionis Ihesu, quia ut habetur 

Mat. XVIo discipuli audientes potestatem Petro traditam iterum post VIIIo dies, ut ait Lucas 

Assumpsit Ihesus Petrum, Jacobum et Johannem ... (235r) Est quidam mons in Apulia, qui 

vocatur Garganus, sub quo morabatur quidam dives, qui habebat multa armenta peccorum, qui 

in prefato monte pascebantur et cottidie domum revertebantur ... x ... ut sic per eorum 

adiuvamen possimus consequi regnum celorum, ad quod nos perducat pater et filius et spiritus 

sanctus. 

235r-238r: De apostolis (de sancto Luca ?) 

De communi apostolorum. Vos amici mei estis si feceritis que ego precipio vobis Johannis 

XVo (J XV,14). Mandaverat dominus per Moysen, ut homines eum diligerent et amiciciam 

eius acquirerent et cum non proficeret tandem venit in mundum per se ipsum et per 

exibicionem multorum beneficiorum ... (238r) Lucas Syrus nacione Anthiocenus arte medicus 

fuit sine crimine deo serviens in castitate, post ascensionem vero domini dicitur fuisse 

capellanus beate virginis Marie ... x ... cumque vixisset LXXIIII annis cum magna humilitate 

et devocione obiit in Bethania plenus spiritu sancto. 

Obdobný incipit podle katalogu u kázání v rukopisu Univerzitní knihovny v Uppsale C 9, f. 

292r-294v. 

238r-239v: De translatione sancti Stanislai 

Translacio sancti Stanislai. Post passionem sancti Stanislai cum iam anni X volverentur 

eiusdem martiris corpus quieverat in ecclesia sancti Michaelis, apparuit cuidam matrone 

gloriosus pontifex, que locum eius sepulture erat sollicita visitare ... x ... in Cracoviam 

pervenerunt ad sepulcrum sancti Stanislai et signa talia ibi manserunt racias deo et sancto 

Stanislao referentes etc. 

239v-241r: De translatione sancti Adalberti 

Translacio sancti Adalberti. Porro Pruteni scientes martyris gloriosi reliquias principi 

christianissimo duci Polonie magno Boleslao preciosas existere ad eum mittunt nunccios 

dicentes: Noveris illum deum tuum quem interfecimus aput nos esse, si vis nobis dare 

magnam pecuniam ... x ... super omnia dona acceptavit et gaudens ad propria est reversus 

gracias agens deo, cuius regnum eternum est etc. 

241r-245v: De Simone et Juda apostolis 

Simonis et Jude apostolorum. Hec mando vobis ... sicud dilexi vos Johannis XVto (J 

XV,17). Beatus Augustinus super illud psalmum Beati inmaculati in via qui ambulant in lege 

domini (Ps CXVIII,1) dicit: vere diligit, qui sine tristicia, sine timore voluntario studio non 

coacta voluntate precepta dei servat ... (243v) Sequitur vita ipsorum seu passio. Simon 

Cananeus et Judas Thadeus fuerunt fratres Jacobi minoris et filii Marie Cleophe, que Alpheo 

fuit nupta. Judas vero post ascensionem domini ad Abagarum regem missus est ... x ... et 

ablatis eorum omnibus corporibus apostolorum corpora ad urbem suam transportavit et super 

ea ecclesiam mire magnitudinis fabricavit. 

245v-257r: Virgilius Wallendorfer de Salzburg: Sermo de omnibus sanctis 

Sequitur sermo de omnibus sanctis. Videns Ihesus turbas ascendit in montem Mat. Vto (Mt 

V,1). Quamvis hominis beatitudinem diversi diversimode dixerunt consistere, alii in deliciis 

corporalibus, alii in honoribus, alii in diviciis, alii in corporis valitudine ... (256r) Omnium 

sanctorum festivitas inter alias precipue duplici de causa instituta est. Primo propter cuiusdam 

templi consecracionem nomine Patheon (sic), quod Titus filius Vespesiani construxerat. 

Romani enim, cum toti mundo dominaret ... x ... go hodie honoremus sanctos omnes cum tota 

diligencia, ut sic per eorum merita obtineamus graciam in presenti et gloriam in futuro in 

regno celorum, ad quod nos perducat pater etc. 



V textu kázání pasáže věnované vždy určité skupině světců, uvedené in margine. Autorské 

určení na základě katalogového záznamu rukopisu Universitätsbibliothek Augsburg, Cod. 

II.1.2o 52, f. 187r sqq. 

257r-260r: De animabus 

De animabus sermo. Gaudete cum gaudentibus, flete cum flentibus Reg. IXo (Rm XII,15). 

Duo festa pariter agit sancta ecclesia: festum omnium sanctorum et festum omnium 

animarum. Primum est festum gaudii sed est festum fletus, ideo bene eis competunt verba 

proposita, heri autem gavisi fuimus cum gaudentibus ... x ... et collocet eos in leticia eterna ut 

ipsi iterum suis precibus trahant nos ad eadem gaudia eterna. 

Kázání s obdobným incipitem také v rukopisech Universitätsbibliothek Würzburg, M. ch. q. 

412, f. 142r-142v, Staatliche Bibliothek Ansbach Ms. lat. 93, f. 319r-320v a Bayerische 

Staatsbibliothek München, Cgm 4361, f. 200v sqq. 

260v-266r: De sancto Martino 

De sancto Martino. Sint lumbi vestri precincti et lucerne ardentes in manibus vestris Luce 

XIIo (Lc XII,35). Quamvis beatus Martinus utriusque status vitam duxit, videlicet quia fuit 

miles secularis et eciam fuit devotus episcopus et monachus, terminavit autem vitam in statu 

spirituali, propterea hodiernum evangelium, quod de eo legitur ... (264r) Martinus sanctus fuit 

filius cuiusdam tribuni sed pagani, hic sub Constantino et Juliano imperatoribus militavit, non 

tamen sponte, quia ab infancia sua deo servire optabat, nam cum esset annorum XII ... x ... 

eius meritis sunt liberate, quot hodie illa die ad festivitatem convenerant, item mortuos tres 

suscitavit. 

266v-269v 

Sermo de penitencia et confessione. Penitenciam agite appropinquabit vobis regnum 

celorum (Mt III,2). Penitenciam agere debemus triplici de causa: primo, ut patrem celestem 

letificemus, unde Proverbiorum Sapiens filius letificat patrem suum (Prv X,1). Sapiens filius 

est quilibet peccator peccata sua confitens ... x ... debemus go ipsam pro peccatis nostris 

agere, quia per eam promissum est nobis regnum celorum, ad quod nos perducat pater et filius 

et spiritus sanctus. 

Kázání s tímto incipitem i v rukopise Staatliche Bibliothek (Schlossbibliothek) Ansbach Ms. 

lat. 34, f. 312r sqq., u jehož katalogového záznamu i další výskyty. 

270r-271r 

Dixit Ihesu Petrus Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te (Mt XIX,27). Quid Petrus aut 

alii reliquerunt qui primitus nichil habuerunt, quia erant piscatores victum usu manuum 

querentes, Gregorius dicit: in hac re affectum plus pensare debemus, quam censum. Multum 

reliquerunt, qui quamvis parum habuerunt ... x ... perducere dignare quos fecisti veritatis 

lumine agnoscere. 

272r-275r: De septem gaudiis Mariae virginis 

Gaude Maria mater Christi pia dives in deliciis tuis gaudiis non fuit in cunctis sanctis leticia 

similis. Quamvis tua gaudia nullus hominum sufficit enarrare tu super alia sathage septem 

honorare ... x ... Istam semper conclusionem dicas quod nobis ad quodlibet gaudium propter 

contricionem hominis. 

Chevalier, č. 6829. 

279r-280v, 291r 

Qui manducat meam carnem ... et ego in eo (J VI,57). Circa que verba notare possumus, quod 

qui vult digne sumere domini Ihesu Christi corpus oportet habere in se IIIIor. Primo ut sit in 

carencia peccati et maxime ut non sit in peccato mortali vel in mala voluntate faciendi 

peccatum ... x ... et ad verbum dei, pro quod possemus possidere vitam eternam, amen. 

Na f. 280v poznámka o pokračování textu „Respice finem istius statim post decimam litteram 

post sermonem sancte Elizabeth.“ 

281r-283v: Sermo de viduis 



Mulierem fortem quis inveniet Proverbiorum XXXIo (Prv XXXI,10). Quis hodie inveniet 

mulierem fortem sicut fuit hec sancta N.? Fortitudo enim fortis mulieris sunt gravia opera, 

quorum primum est mundicia mentis et corporis, quam quelibet mulier si vult habet et ideo 

hodie hec sancta succinxit lumbos suos fortitudine gravi ... x ... eumque ex toto corde 

invocantes, ut sic viventes in hoc seculo pervenire valeamus ad vitam eternam, ad quam nos 

perducat. 

283v-285v: Johannes Stekna: Sermo de viduis 

Alius de viduis. Viduas honora que vere vidue sunt Prima ad Thimo. Vto (1 Tim V,3). 

Scriptura dicit honora maiores tuos et dilige proximum tuum. Si proximos quantum tunc 

sanctos et sanctas dei, quarum hodie una invenitur digna honore, scilicet sancta N., que in 

statu viduali sancta facta est ... x ... et hec sancta vidua N. fecit misericordiam cum pauperibus 

ideo deus omnipotens fecit secum misericordiam et ditavit eam hodie in celis. 

Schneyer: Repertorium 2, č. 81, C10. 

285v-287r: Johannes Stekna: Sermo de viduis 

Respiciens Ihesus vidit eos ... que mittebat duo minuta Luce XXIo (Lc XXI,1-2). Istud 

evangelium legitur de viduis, quod fuit in die Palmarum, quando super azinum venit in 

Iherusalem et iam eiecerat vendentes et ementes de templo et statim eciam respexit super 

munera illa. Unde Beda dicit: hic qui conspicit alias res inordinatas ... x ... quia scivit se 

fortem adhuc ad laborandum veluti et hec sancta N., de qua legimus. 

Srov. Schneyer: Repertorium 2, č. 79, S140. 

287v-289v: De sancta Hedwige 

Date sunt mulieri due ale aquile ut volaret in desertum locum Apok. XII (Apc XII,14). Ista 

verba scribit beatus Johannes de quadam muliere, que signat sanctam ecclesiam seu sanctam 

christianitatem, hoc sumus nos omnes, sed secundum spiritualem intellectum bene possunt 

exponi de beata Hedvigi ... (288r) Sancta Hedvigis fuit ducissa Slezie, Cracovie et tocius 

Polonie, ipsa ubicumque transiebat in via per villas, per civitates, semper interrogat, si ibi 

esset aliquis infirmus, quem statim visitavit ... x ... et eam coronam toto mundo laudabit et hoc 

erit ei magna gloria. 

Na f. 289v dále odstavec o rodinných vztazích sv. Hedviky s poznámkou „Prius dic“. Incipit 

shodný s kázáními v rukopisech Univerzitní knihovny v Uppsale C 201, f. 202r sq. a C 324, f. 

197r sqq.  

290r-291r: De sancta Elizabeth 

Beata Elizabeth tam progenie quam moribus nobilissima a puerilibus adhuc annis spiritu 

sancto fuit repleta, hec beatum Johannem evangelistam super omnes apostolos sibi custodem 

et sue castitatis elegit post obitum viri sui Christo desponsata ... x ... cecus a nativitate sanatur, 

puer a matre oppressus surgit, item quedam que VII annis fuit caduca sanatur. 

291v-292v 

De novo sacerdote. Gloria et honore coronasti eum domine Psalmus (Ps VIII,6). David 

propheta videns magnam excellenciam, quam deus contulit sacerdotibus, admirans dicit 

predicta verba, in quibus tria exponit, videlicet sanctitatem et tantam gloriam sacerdotum ... x 

... cui nos oportet reddere racionem in die iudicii, ideo commendemus nos in oraciones istius 

sacerdotis dic. 

293r-297v: Sermo de dedicatione 

Sicut legitur IIIo Regum quod cum Salomon rex edificavit templum domino deo nimis 

sumptuosum et cum consumasset illud, oravit ad dominum deum dicens: Benedic domine 

domum istam, quam edificavi nomini tuo. Et si peccaverit populus tuus contra te, quia non est 

homo, qui non peccet ... (295r) Consecracio ecclesie. Qualiter ecclesia consecratur, ad hoc 

plura concurrunt, episcopus enim ecclesiam ter circuit et qualibet vice veniens ad ianuam 

percutit cum baculo pastorali dicens: Apperite portas principes vestras ... x ... sapienciam et 



discrecionem, que in Salomone fuit, vere fidei confessionem, que in Juda fuit, laus tibi sit 

Ihesu Christe. 

298r-300r: Nicolaus Wigand (Vigangus): Sermo de dedicatione 

De dedicacione. Egressus Ihesus perambulabat Iericho Luce XIXo (Lc XIX,1). In hoc 

evangelio ostenditur, quod camelum transire per foramen acus, id est habentem divicias 

intrare in regnum celorum, sit possibile aput deum licet inpossibile sit aput homines, et hoc 

ostenditur per exemplum Zachei ... x ... quatenus cum eodem mereamur inter filios Abrahe 

eternaliter computari, quod nobis concedat pater etc. 

Schneyer: Repertorium 2, č. 55, C11. 

300v 

In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: Non turbetur cor vestrum neque formidet ... x ... et 

quodcumque pecieritis patrem in nomine meo faciam. Johannis XIII. (J XIV,1-14) 

301r-304r 

De penitencia. Ecce sanus factus est iam noli peccare ne deterius tibi aliquid contingat (J 

V,14). Ista verba increpant eos, qui post penitenciam redeunt ad pecata, sicut serpentes 

evacuentes venana iterum venena resumunt. De talibus dicitur Proverbiorum XXVIo Sicut 

canis, qui revertitur ad vomitum suum (Prv XXVI,11) ... x ... sed et mundi estote post 

lavacrum ut in exemlum luceat aliis vita vestra etc. 

304v: De septem proprietatibus ovium 

Sciendum, quod quilibet christianus, si vult venire in ovile regni celorum, oportet habere hic 

in mundo existens proprietates ipsius ovis, que sunt VII. Primo debet habere fidei 

simplicitatem ... x ... et figuratur in hoc, quod ovis non novit inferre malum, sed pocius 

sufferre. 

305r-305v: De celebratione festivitatum 

Ut circa celebracionem festivitatum fit eclesiarum nostre provincie sit concordia, statuimus ut 

infrascriptis diebus tantum clerici et laici debeant a servilibus operibus abstinere ... x ... sub 

penis sinodalibus et irregularitatis contrafacientes excommunicare teneantur. 

Na f. 305v je uvedeno „universis christi fidelibus nostre provincie Gneznensis mandamus 

hanc sancta sinodo aprobante“. 

306r-308v: Exempla cum expositionibus mysticis 

Typinus regnavit in civitate Romana, qui quandam pulcram puellam desponsavit, que 

concepit per ipsum et peperit filium. Ipse eciam habuit prius alium filium et ambos filios, 

scilicet primum et secundum, ad nutriendum dedit ad longinquas partes ... (308r) Sequitur de 

divite sapiente. Rex quidam nobilis dives et sapiens uxorem habuit dilectam, que debite 

dileccionis inmemor tres filios aput eum genuit ex adulterio, qui semper patri erant rebelles ... 

x ... et talis elevabitur a principibus, videlicet ab omnibus in solium patris sui, hoc est in vitam 

eternam, ubi cum Christo regnabit. 

308v-311r 

In rogacionibus sermo. Multum enim valet deprecacio iusti assidua Jacobi (Jac V,16). 

Quicumque peticionem et deprecacionem suam exaudiri desiderat, primo in vita sua studeat, 

ut placeat deo et placere nemo potest, nisi qui est iustus, id est sine peccatis, quia solum talis 

dicitur iustus ... (310v) Letanie in anno bis leguntur, scilicet in festo sancti Marci, que contra 

pestem, hec autem pestis qualiter ortum habuit in vita sancti Gregorii legitur ... (311r) Letania 

minor. Alia autem letania dicitur minor, que fit tribus diebus ante ascensionem domini, quam 

beatus Mauricius episcopus instituit, dicitur autem minor, quia a minori est instituta, scilicet 

episcopo ... x ... deinde statutum est ab ecclesia et confirmatum, quod hec letania generaliter 

observetur. 

311v-314v: De sancto Clemente 

Clemens episcopus ex nobili Romanorum prosapia ortus est, pater eius Festinianus, mater 

vero eius Macidiana, habuitque duos fratres, quorum unus Faustinus, alter Faustus dicebatur. 



Cumque Macidiana mater eius mira corporis pulcritudine polleret, frater viri sui libidinoso 

amore in eam exarsit ... x ... idem sacerdos cum corpore Romam venit et multis ostensis 

miraculis in ecclesia dei, que nunc ecclesia sancti Clementis est, honorifice fuit collocatum 

etc. 

Dále jinou rukou poznámka „Anno domini domini (?) Mo CCCCo XXXXo quarto uti dominus 

Martinus plebanus fuit pastor dominici gregis in Nechlod (?) de Ponyam Johannis filius“. 

315v-316r: De sancto Benedicto 

Cum enim sanctus Benedictus Rome fuit ad studium traditus, in ipsa sui infancia studium 

deservit et desertum intravit cavere a peccatis, quia in deserto non sit conversacio hominum 

nec delicie, ideo facile est ibi custodiri a peccatis ... x ... efflavit et regnat cum Ihesu Christo in 

regno celorum, ad quod. Finis de sancto Benedicto etc. 

316v-317v, 316r: De sancta Katherina 

Katherina Costi regis filia, mater eius Prisola, omnibus studiis liberalibus fuit erudita. Cum 

enim Maxencius imperator omnes tam divites, quam pauperes ad Allexandriam convocasset 

ut ydolis ymmolarent et christianos ymolare nolentes puniret ... x ... et ibidem honorifice 

sepelierunt, ex cuius ossibus oleum manat cunctorumque debilium membra sanat, rogemus 

go. 

Na f. 317v je uveden odkaz na závěr textu. 

318r-318v 

In illo tempore intravit Ihesus in quoddam castellum ... que non aufferetur ab ea Luce Xo (Lc 

X,38-42). Nota tria in hoc evangelio describuntur, que beatam virginem Mariam ... x ... 

exultantibus angelis et sic obviantibus est in celum assumpta. 

 

 
SX XV F 17 
FX 19. stol. 
TX Rujert Strahl: Digestum de Sacris Rititus 
PX Ze staré zásoby 
P(atris) Ruperti Strahl Benedictini Brzevnoviensis Braunae Bibliothecae Praefecti et 

Supprioris DIGESTUM de SACRIS RITIBUS in Augustissimo Missae Sacrifitio observandis 

In Quator  Partes divisum. Partis Secundae Volumen Primum. 

Pap., XIX. stol., XXVIII + 622 + II pp (paginace z největší části původní), rozměry: 21 x 18 

cm, vazba dobová, lepenková, hřbet a rohy z hnědé kůže zdobené slepotiskem, vazba značně 

poničená, hřbet zcela odtržen, ořízka červená, částečně mramorovaná. 

Poškozená vazba, papír částečně poškozen působením inkoustu, vlhkem a špínou, na str. 172 

– 173 velká kaňka. 

Staré signatury: na předsádce červenou tužkou G. 

Latinsky  

Písmo: humanistická kurzíva 

Některé zápisy červeným inkoustem – zcela vybledlé  

Četné dlouhé marginální poznámky – stejnou rukou jako vlastní text 

Bez výzdoby, jen ozdobné nadpisy 

Obsah: mešní pravidla a výklad mešních symbolů – rozděleno do kapitol, str. III – VII 

předmluva, str. LX-XXVI index. 

Přír. č. II-2022/81 

Ze staré zásoby. 

Digestum, Ritus Missae, Sakramentář, Výpis z mešních pravidel – vide: Rupert Strahl 

 



Patris Ruperti Strahl Benedictini Brzevnoviensis p(ro) t(empore) Subprioris et Bibliothecae 

Praefecti DIGESTUM de SACRIS RITIBUS in Augustissimo Missae Sacrificio observandis 

In Quator Partes divisum Partis Secundae Volumen Alterum. 

Pap., XIX. stol., 16 + 264 + 833 + 7 pp (paginace původní), pp 315 – 316 dvakrát, rozměry: 

21 x 17,5 cm, vazba dobová, lepenková, hřbet a rohy zpevněny hnědou kůží, zdobenou 

slepotiskem (linky), hřbet vyztužen 6 provazci, ořízka červená, částečně mramorovaná. 

Staré signatury a vlastnické značky: na titulním listě razítko břevnovského kláštera a rukou 

psaná signatura B. II. 1. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Některé zápisy červeným inkoustem 

Četné dlouhé marginální poznámky – stejnou rukou jako vlastní text 

Bez výzdoby, jen ozdobné nápisy 

Papír lehce poškozen působením inkoustu 

Obsah: mešní pravidla a výklad mešních symbolů – rozděleno do kapitol, str. 3-5 předmluva, 

str. 6-16 index. 

Přír.č. II-2021/81 

Ze staré zásoby 

Digestum, Ritus Missae, Sakramentář, Výpis z mešních pravidel – vide: Rupert Strahl 

P(atris) Ruperti Strahl Benedictini Brzevnoviensis p(ro) t(empore) Subprioris et Bibliothecae 

Praefecti DIGESTUM de SACRIS RITIBUS in Augustissimo Missae Sacrificio observandis 

In quator partes divisum Pars Tertia. 

Pap., XIX. stol., XLIV + 1030 + LXIV pp (paginace z největší části původní), rozměry: 21 x 

17 cm, vazba dobová, lepenková, hřbet a rohy z hnědé kůže zdobené slepotiskem, hřbet hřbet 

zpevněn 4 provazci, ořízka červená, částečně mramorovaná.  

Staré signatury a vlastnické značky: na titulním listě B. II. 1., a razítko břevnovského kláštera. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva 

Některé zápisky červeným inkoustem 

Text v červeném rámečku 

Bez výzdoby, jen ozdobné nadpisy 

Obsah: mešní pravidla a výklad mešních symbolů – rozděleno do kapitol, str. V – XI 

předmluva, str. XII – XLII index, str. V – LX abecední index 

Přír. č. II-2020/81 

Ze staré zásoby 

Digestum, Ritus Missae, Sakramentář, Výpis z mešních pravidel – vide: Rupert Strahl 

 

SX XV F 18 
FX 18. stol. 
TX Chronic 
PX Ze staré zásoby 
Pap., XVIII. stol. ?, 234 ff (foliace nová – vpravo dole – nesouhlasí s původní paginací – ta 

jen částečná a chybná), prázdná ff: 5, 27-30, 39, 41, 45-53, 66-73, 84-89, 92-95, 97-99, 102, 

104-105, 118, 122-123, 130, 136-137, 181, 231-234, zápisy i na předním a zadním přídeští, 

rozměry: 21 x 15,5 cm, papír částečně poničen – hlavně při okrajích, též působením inkoustu, 

vazba celokožená, zdobená slepotiskem – linky kolem přední i zadní desky a kosočtverečné 

supralibros uprostřed desek, hřbet zpevněn 3 vazy, vazba poškozená – otrhaná, poškození 

červotočem – hlavně hřbet – kůže odchlípená, uzavírání na kovové spony – poškozené.  

Německy, částečně latinsky 

Písmo: kurent – velmi zběžný 



Několik písařských rukou – zápisy z různých dob 

Bez výzdoby 

Obsah: různé kronikářské záznamy, především z německých a českých dějin 

Přír. č. II-2010/81 

Ze staré zásoby 

Kronika – vide: Chronik 

 
SX XV F 19 
FX 1779 
TX Die Bekantschaft mit Jesu Christo 
PX Ze staré zásoby 
Die Bekanntschaft mit Iesu Christo … die beste Vorbereitung zu einem ruhigen Sterben. Ein 

Predigt am tage Mariä Ke…gung 1779. 

Pap., 1779 (datace na titulním listě), 60 pp (paginace původní), mezi pp 7 a 8 dvě stránky 

vynechány (nová paginace: 7a, 7b), rozměry: 20,5 x 16,5 cm, zcela bez vazby - pouze 

jednotlivé složky sešité dohromady. 

Papír částečně poškozen vlhkostí. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: kázání o smíření s bohem jako nejlepším prostředku klidného umírání 

Přír. č. II-2006/81 

Ze staré zásoby 

Kázání – vide: Predigt 

 
SX XV F 20 
FX 19. stol. 
TX Kirchliche Zermonien 
PX Ze staré zásoby 
Kirchliche Zermonien bei der Einsegnung einer Jubelehe. 

Pap., XIX. stol., 6 ff (foliace nová), fol. 6 prázdné, rozměry: 22 x 17,5 cm, zcela bez vazby – 

jen sešité dvoulisty. 

Papír částečně poškozen špínou a vlhkem. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: popis slavnostních obřadů při požehnání manželskému páru, slavícímu zlatou či 

stříbrnou svatbau. 

Přír. č. II-2005/81 

Ze staré zásoby. 

Církevní obřady, Jubelpaar, Obřady, Zermonien -  vide: Kirchliche Zermonien 

 
SX XV F 21 
FX 1791 
TX J. M. Sixt: Die Christliche Eutschlossenheit 
PX Ze staré zásoby 
Die christliche Entschlosssenheit des Geistes. Ein Predigt, über das ordentliche Ewangelium 

am XXIV nach Trinit (?) 1790 in der Hauptkirche zu St. Johan gehalten von Johann Michael 

Sixt, Subdiakon. Schweinfurt 1791. 



Pap., 1791 (datace na titulním listě), 13 ff (foliace nová), fol. 13 prázdné, rozměry: 21 x 18 

cm, rukopis zcela bez vazby, pouze hřbet zpevněn papírovou páskou. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bezz výzdoby. 

Přír.č. II-2144/81 

Ze staré zásoby 

Predigt, Entschlossenheit – vide: Johann Michael Sixt 

 
SX XV F 22 
FX 12. stol. 
TX Dorae (???) 
PX Koupí prof. Otokli 
Horae. Perg., XII. stol., 49 ff, fol. 1 je novodobý padělek i se vstupní iniciálou. Rozměry: 22 x 

16 cm, vazba pergamenová, moderní, jednoduchá, bez výzdoby. Patrná starší foliace (dnešní 

rkp. zadní částí původně většího rukopisu?). Pergamen zhnědlý, porušený, díry v textu. 

Latinsky. Červené iniciály bez výzdoby, pouze fol. 15a – iniciála ornamentálně zdobená. 

Románská minuskula. Písařem rukopisu snad Rudolf z Mondsee. Marginální poznámky 

německé – fol. 14b, 15a. 

Incipit: fol. 1a: Kyrie el(eison)… 

             fol. 2a: S(an)c(t)e Gregori ora pro nobis. S(an)c(t)e Ru(o)dberte ora p(ro) nob(is) 

Explicit: fol. 49b: Quis pro… iit e…i lilo…q(uis) erit cui i…sa e…na 

Vložen modrý papírový lístek (7,4 x 11, 4 cm) s poznámkami prof. Ototzkého o obsahu a 

formě díla. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Přír. č. II-1996/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 4 

 
XV F 22 
 

XII med., Rakousko, perg., 49 ff. 21,5 x 15 cm, ilum., notace, vazba mladší 

 

Skladba: 1 (f. 1) + 6. IV (f. 49). Kustody na konci první až páté složky uprostřed dole 

římskými číslicemi XX-XXIIII, na konci poslední složky nečitelný. Foliace tužkou moderní. 

Psáno v zrcadle 16,5-18,5 x 10,5-11 cm, 22-28 řádek na stránce. Rukopis poškozen 

ohmatáním a otřením inkoustu. F. 1 je mladší faksimile (19. století?). 

Písmo: A 2r-49v karolinsko-gotická minuskula. Mladší německé přípisky (13.-14. století?) na 

f. 8r, 14v-15r. Nečetné marginální o málo mladší poznámky. Výzdoba: 15r: ornamentální 

iniciála P, iniciála K na f. 1r pochází stejně jako celý list z 19. století, rubrikace. Notace: 

místy zaznamenána neumatická notace, rozsáhlejší úseky jsou na f. 33r-34r, dále na f. 23r, 

40r, 42v, 44r. Vazba mladší, pergamenová. 

Na předním přídeští exlibris Pavla Ototzkého, na f. 1v současná signatura KNM XV F 22, na 

f. 49v přírůstkové číslo KNM II-1996/81. Do rukopisu je vložen lístek s francouzským 

popisem rukopisu psaný rukou patrně Pavla Ototzkého se signaturou 4 jeho knihovny. Podle 

jeho záznamu byl písařem rukopisu Rudolf z Mondsee. 

Podle lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 215, s. 234, Rukopisné fondy, č. 77, s. 126 

 

Jde o závěr rukopisu, jehož první část je uložena v KNM pod signaturou XV F 26. 



 

1r-7v: Litania et orationes 

Kyrie eleyson, Christe eleyson ... (2r – počátek textu psaný původní rukou) Sancte Gregorii 

ora pro nobis. ... (5r) Deus cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem 

nostram et quos delictorum cathena constringit, miseratio tue pietatis absolvat ... (7r) Custodi 

domine locum istum ab omni peccato atque ab omni scandalo atque ab omni perturbatione et 

ab omnibus insidiis et laqueis diaboli ... x ... salvator mundi, qui vivis et regnas cum patre et 

spiritu sancto deus per omnia secula seculorum, amen. 
V litanii z nezcela typických světců uvedeni Rupert, Oldřích, Maiolus, Odilo. 

 

8r-14v: Officium defunctorum 

Placebo domino in regione vivorum, dilexi quoniam exaudiet. Antiphona. Heu me quia 

incolatus meus prolongatus est ... (14r) In matutino lectio. Exultabunt omnia ossa humiliata. 

Psalmus. Miserere. Antiphona. Exaudi orationem meam ad te omnis caro veniet ... x ... 

Psalmus. Usquequo domine. Requiem eternam. Oratio. 

Později na volný prostor na f. 14v a marginálně na f. 15r doplněny dva rozsáhlejší 
německé přípisky (13.-14. století?). První na téma ztracené milosti a jak být dobrým 
člověkem, inc. Wer genade haht gehawt  unt die veloren hat, der sollennt dreien 
dingen wider pringen..., druhý, poškozený otřením, o vlastnostech dobrého člověka a 
přípravě k poslednímu soudu (?). 
 

15r-22r: Hymni de tempore communes 

15r: Primo dierum omnium, quo mundus extat conditus vel quo resurgens conditor nos morte 

victa liberet ... cum spiritu paraclito regnans per omne seculum amen. 

AH 51, 24, Chevalier, č. 15450. 
15r-15v: Ad laudes. Eterne rerum conditor, noctem diemque qui regis et temporum das 

tempora ut alleves fastidium ... te nostra vox primum sonat et ore psallamus tibi. Deo patri. 

AH 50, 11, srv. Chevalier, č. 646-648. 

15v-16r: Feria II. Nocte surgentes vigilemus omnes ... ingredi celi simul et beatam ducere 

vitam. Prestet hoc nobis. 

AH 51, 26, srv. Chevalier, č. 12034-12036. 
16r: Matutinae laudes.. Ecce iam noctis tenuatur umbra, lucis aurora rutilans coruscat, 

nisibus totis rogitemus omnes cunctipotentem ... et nobis pietate patris regna polorum. Prestet 

hoc nobis. 

AH 51, 31, srv. Chevalier, č. 5129-5130. 
16r: Ad vesperas. Lucis creator optime lucem dierum proferens, primordiis lucis nove mundi 

parans originem ... vitemus omne noxium purgemus omne pessimum. Presta pater. 

AH 51, 34-35, srv. Chevalier, č. 10690-10691. 
16r-16v: Feria secunda ad nocturnas. Somno refectis artubus spreto cubili surgimus, nobis 

pater canentibus adesse te deposcimus ... et ore te canencium lauderis in perpetuum. 

AH 51, 27, Chevalier, č. 19210. 
16v-17r: Ad laudes. Splendor paterne glorie de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis 

dies dierum illuminans ... et totus in verbo pater. Patria pater. 

AH 2, 29, Chevalier, č. 19349. 
17r: Ad vesperas. Inmense celi conditor qui mixta ne confunderet, aque fluenta dividens 

celum dedisti limitem ... hec vana cuncta terreat, hanc falsa nulla conprimat. Presta pater. 

AH 2, 29, AH 51, 35, Chevalier, č. 8453. 
17r: Feria III. Consor paterne luminis, lux ipse lucis et dies, noctem canendo rumpimus, 

assiste postulantibus ... ut prosit exorantibus, quod precinentes psallimus. Presta pater. 



AH 2, 30, AH 51, 28, Chevalier, č. 3830. 
17r-17v: Ad laudes. Ales diei nuntius lucem propinquam precinit, nos excitator mentium iam Christus ad vitam 

vocat ... tu solve peccatum vetus novumque lumen ingere. Deo patri. 

AH 2, 30, AH 50, 23, srv. Chevalier, č. 795-796. 

17v: Feria IIII. Telluris ingens conditor mundi solum qui eruens pulsis aque molestiis terram dedisti mobilem ... 

bonis repleri gaudeat et mortis actum nesciat. Presta pater. 

AH 2, 30, AH 51, 36, Chevalier, č. 20268. 

17v-18r: (Rubrika vyškrabána) Rerum creator optime rectorque noster aspice, nos a quiete noxia mersos sopore 

libera ... preces gementes fundimus, dimitte, quod peccavimus. Presta pater. 

AH 2, 31, AH 51, 28, Chevalier, č. 17322. 

18r: Ad matutinas laudes. Nox et tenebre et nubilia confusa mundi et turbida, lux intrat, albescit polus Christus 

venit, discedite ... tu lux Eoy sideris vultu sereno illumina. Deo patri. 

AH 2, 31, AH 50, 23-24, Chevalier, č. 12402. 
18r-18v: Ad vesperas. Celi deus sanctissime qui lucidum centrum poli candore pingis igneo 

augens decora lumina ... resolve culpe vinculum everte moles criminum. Presta pater. 

AH 51, 36-37, Chevalier, č. 3484. 
18v: Feria V. Nox atra rerum contegit terre colores omnium, nos confitentes poscimus te 

iuste iudex cordium ... ut in beato gaudeat se collocari lumine. Presta pater. 

Srv. AH 2, 32, AH 51, 29, Chevalier, č. 12396. 
18v: In matutinis laudibus. Lux ecce surgit aurea, pallens fatiscat cecitas que nos in preceps diu errore traxit 

devio ... actusque nostros prospicit a luce prima in vesperum. Deo patri sit gloria. 

AH 2, 32, AH 50, 24, srv. Chevalier, č. 10810-10811. 

18v-19r: Ad vesperas. Magne deus potencie, qui ex aquis ortum genus partim remittis gurgiti partem levas in 

aera ... elisa mens ne concidat, elata mens ne corruat. Presta pater. 

AH 2, 32, AH 51, 37, Chevalier, č. 10934. 

19r: Feria V. Tu trinitatis unitas orbem potenter qui regis, attende laudum cantica, que excubantes psallimus ... 

per quod dierum circulis nullis ruamus actibus. Presta pater. 

AH 2, 33, AH 51, 29-30, Chevalier, č. 20712-20713. 

19r-19v: In matutinis laudibus. Eterna celi gloria, beata spes mortalium, celsi tonantis unice casteque proles 

virginis ... secunda spes congaudeat quo maior extat caritas. Presta pater. 

AH 51, 32-33, Chevalier, č. 609. 

19v: Ad vesperas. Plasmator hominis deus, qui cuncta solus ordinans humum iubes producere reptantis et fere 

genus ... dissolve litis vincula, astringe pacis federa. Presta pater. 

AH 2, 33-34, AH 51, 38, Chevalier, č. 14968. 

19v-20r: Sabbato. Summe deus clementie mundique factor machine, unus potentialiter trinusque personaliter ... 

donis beate patrie ditemur omnes affatim. Presta pater. 

AH 2, 34, AH 51, 30-31, Chevalier, č. 19636. 

20r: In matutinis laudibus. Aurora iam spargit polum terris dies illabitur, lucis resultat spiculum discedat omne 

lubricum ... in lucem nobis effluat dum hoc canore concrepat. Deo patri sit gloria. 

AH 2, 34, AH 51, 34, Chevalier, č. 1633-1634. 

20r: Ad vesperas. O lux beata trinitas et principalis unitas, iam sol recedit igneus infunde lumen cordibus ... soli 

filio cum spiritu paraclito et nunc in perpetuum. 

Srv. AH 2, 34, AH 51, 38-39, Chevalier, č. 13150. 

20v: Ad vesperas. Deus creator omnium polique rector vestiens diem decoro lumine, noctem soporis gracia ... 

unum potens per omnia fove precantes, trinitas amen. 

AH 50, 13, Chevalier, č. 4426. 

20v-21r: Ad primam. Iam lucis orto sidere deum precemur supplices, ut in diurnis actibus nos servet a 

nocentibus ... mundi per abstinenciam ipsi canamus gloriam. Deo patri. 

AH 51, 40, Chevalier, č. 9272. 

21r: Ad III. Nunc sancte nobis spiritus, unus pater cum filio dignare promptus ingeri nostro refusus pectori ... 

flammascat igne caritas, accendat ardor proximos. Presta pater. 

AH 50, 19, Chevalier, č. 12586. 

21r: Ad VIam. Rector potens, verax deus qui temperas rerum vices, splendore mane instruis et ignibus meridie ... 

veramque pacem cordium. Presta pater. 

AH 50, 20, Chevalier, č. 17061. 

21r-21v: Ad VIIII. Rerum deus, tenax vigor, immotus in te permanens lucis diurne tempora successibus 

determinans ... perennis instet gloria. Presta pater. 

AH 50, 20, Chevalier, č. 17328. 



21v: Ad completorium. Te lucis ante terminum rerum creator, poscimus, ut solita clemencia sis presul ad 

custodiam ... qui tecum in perpetuum regnat cum sancto spiritu. 

AH 51, 42, Chevalier, č. 20138. 

21v-22r: Ad completorium. Christe qui lux es et dies noctis tenebras detegis lucisque lumen crederis, lumen 

beatum predicans ... qui es defensor anime adesto nobis domine. Deo patri. 

Srv. AH 27, 111, AH 51, 21, Chevalier, č. 2934. 
 

22r-42r:: Hymni proprii de tempore et de sanctis 

22r: In adventu domini. Conditor alme siderum, eterna lux credentium, Christe redemptor 

omnium, exaudi preces supplicum ... cum filio sancto simul paraclito in sempiterna secula 

amen. 

AH 2, 35, srv. i AH 51, 46, Chevalier, č. 3733-3734. 

22r-22v: Ad nocturnas. Verbum supernum prodiens, a patre olim exiens, qui natus orbi 

subvenis cursu declivi temporis ... equalis una deitas et ante omne seculum et nunc et in 

perpetuum, amen. 

AH 51, 48, srv. i AH 27, 65, AH 2, 35., Chevalier, č. 21391. 
22v-23r: Ad laudes. Vox clara ecce intonat, obscura queque increpat, pellantur eminus somnia ab ethre Christus 

promicat ... sed pius nos tunc protegat. Laus, honor. 

AH 2, 35, AH 27, 65, AH 51, 48-49, Chevalier, č. 22199. 

23r: De sancto Nicolao. Plaudat leticia lux hodierna, vox celi iubilet, terra resultet, promant laude pia gaudia 

digna ... decantemus eum nunc et in evum amen. 

AH 51, 209, Chevalier, č. 15000. 

23r-23v: In vigilia Nativitatis domini. Veni, redemptor gencium, ostende partum virginis, miretur omne 

seculum, talis decet partus deum ... quod nulla nox interpolet fideque iugi luceat. Deo patri. 

AH 2, 36, Chevalier, č. 21234. 

23v-24r: Ad nocturnuas. Agnoscat omne seculum venisse vite premium, post hostis asperi 

iugum apparuit redempcio ... venite, gentes, credite, deum Maria protulit. Deo patri. 

AH 50, 85, Chevalier, č. 758. 

24r-24v: Ad laudes. Christus redemptor omnium ex patre patris unice solus ante principium 

natus ineffabiliter ... qui natus es ex virgine cum patre et sancto spiritu in sempiterna secula 

amen. 

24v-25r: Ad vesperas. A solis ortus cardine ad usque terre limitem Christum canamus 

principem natum Maria virgine ... cum sancto sit spiramine nunc et per omne seculum. Amen. 

Srv. AH 2, 36-37, Chevalier, č. 32-33. 

25r: De sancto Stephano. Sancte dei preciose protomartir Stephane qui virtute caritatis 

circumfultus undique dominum pro inimico exorasti populo ... inclito paraclito cui laus est et 

potestas per eterna secula, amen. 
AH 48, 83-84, Chevalier, č. 18461. 

25r-25v: Ad laudes. Stephano primo martiri cantemus canticum novum quam dulcis est psallentibus opem ferre 

credentibus ... et hoc nefas, quod aspicis indulge meis precibus, deo patri. 

AH 14a, 28-29, Chevalier, č. 19487. 

25v-26r: De sancto Iohanne evangelista. Solemnis dies advenit, quo virgo celum petiit evangelista maximus 

Iohannes et apostolus ... versis in terram vultibus in trinitatis nomine te adoramus kirie, amen. 

AH 51, 184, Chevalier, č. 19153. 

26r-26v: Innoccentum. Salvete, flores martyrum, quos lucis ipso lumine Christi insecutor sustulit ut turbo 

florentes rosas ... que dat coronam testibus per seculorum secula, amen. 

AH 50, 27-28, Chevalier, č. 18344. 

26v-27r: In octava domini. Corde natus ex parentis ante mundi exordium, alfa et omega cognominatus, ipse 

fons et clausula ... honor, virtus, victoria regnum eternaliter seculorum seculis, amen. 

AH 50, 25-26, Chevalier, č. 3902. 

27r: Epiphania domini. Hostis Herodes impie Christum venire quid times non arripit mortalia qui regna dat 

celestia ... natoque laus quam maxima una cum sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 

Srv. Chevalier, č. 8072-8073. 

27r-27v: Ad nocturnas. Ihesus refulsit omnium pius redemptor omnium vel gencium totum genus fidelium 

laudes celebret drammatum ... honor potestas gloria perenniter sit omnia per seculorum secula. 

AH 51, 51, Chevalier, č. 9738. V rukopise rozděleno na dvě části. 



27v-28r: In Purificacione sancte Marie. Quod chorus vatum venerandus olim spiritu sancto cecinit repletus, in 

dei factum genitrice constat esse Maria ... qui poli summa residet in arce trinus et unus. Amen.  

AH 2, 39, AH 50, 206, Chevalier, č. 16881. Dále naznačeny incipity jen prvními slovy: Agnoscat. Corde natus. A 

solis ortus. 

28r: De Blasio martyre. Sancte Blasi plebi tue subveni et nos ab hoste defendendo protege sicque devote 

famulantes effice ut tibi nostrum placeat obsequium ... iubilacio in unitate cui manet imperium extunc et modo 

per eterna secula, amen. 

Chevalier, č. 13695, 18443. 

28r-28v: De sancto Benedicto. Christe fili Ihesu summi, mentes nostras visita coequalis patri 

atque nato alme spiritus... trinis quibus in personis regnat una deitas, amen. 

AH 51, 170, Chevalier, č. 2875. 

28v: Ad laudes. Magno canentes annua nunc Benedicto cantica, fruamur huius inclite 

festivitatis gaudiis ... que tam lucerna fulgidam donavit nostro seculo, amen. 
AH 2, 59, Chevalier, č. 11010. 

28v-29r: In Annunciacione domini. Ave maris stella, dei mater alma atque semper virgo, felix celi porta ... 

spiritui sancto trinus et unus, amen. 

AH 2, 39-40, srv. AH 51, 140, Chevalier, č. 1889. 

29r: Fit porta Christi pervia referta plena gracia transitque rex et permanet clausa ut fuit per secula ... per atra 

mortis pocula resolvit nostra crimina, deo patri. 

Chevalier, č. 6346. 

29r-29v: De sancto Ruodberto. Eia fratres extollamus odarum concentibus inminentis festi 

diem toto cosmo celebrem quo concluit inter choros Ruodbertus angelicos ... pneumati sit laus 

perennis seculorum seculis, amen. 
AH 52, 291-292, Chevalier, č. 5292. 

29v-30r: In Quadragesima. Ex more docti mistico servemus hoc ieiunium, denum dierum circulo ducto quater 

notissimo ... unitas ut fructuosa sint tuis ieiuniorum munera, amen. 

Srv. AH 2, 83, AH 51, incipit s. 55, explicit s. 54, Chevalier, č. 5609-5610. 

30r: Ad nocturnas. Clarum decus ieiunii montratur orbi celitus, quod Christus auctor omnium cibis dicavit 

abstinens ... cum his per evum triplici unus deus cognomine, amen. 

AH 51, 57., Chevalier, č. 3362. 

30r-30v: Ad laudes. Audi, benigne conditor, nostras preces cum fletibus in hoc sacro ieiunio 

fusas quadragenario ... ut mens sobria a labe prorsus criminum. Presta beata trinitas. 

AH 2, 42, AH 51, 53-54, Chevalier, č. 1451-1453. 

30v: Imnus. Dei fide, qua vivimus, spe perenni, qua credimus per caritatis graciam Christo 

canamus gloriam ... et ante omne seculum et nunc in perpetuum, amen. 

AH 2, 43, AH 51, 64, Chevalier, č. 4323. 

30v: VIam. Qua Christus hora sitiit crucem vel in qua subiit, quos prestat in hac psallere dicet 

siti iusticie ... et mentis algor  ferveat. Gloria tibi. 

AH 2, 85, AH 51, 65-66, Chevalier, č. 15840. 

30v: Ad VIIII. Ternis ter horis numerus sacre fidei panditur, nunc trinitatis nomine munus 

precemur venie ... horror dehiscat criminum splendor nitescat mencium. Gloria tibi, trinitas. 

AH 2, 85, AH 51, 66, Chevalier, č. 20356. 

30v-31r: In medio XL. Ihesu quadragenarie dicator abstinentie, qui ob salutem mentium hoc 

sanxeras ieiunium ... digne colenda gaudia. Presta pater per filium. 

AH 51, 58, Chevalier, č. 9607. 

31r: In passione domini. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis misterium, quo carne carnis 

conditor suspensus est patibulo ... quos per crucis misterium salvas, rege per secula, amen. 
AH 2, 45, Chevalier, č. 21481. 

31v: Ad nocturnas. Auctor salutis unicus, mundi redemptor inclitus, tu Christe nobis annue crucis fecunde 

gloriam ... tuo redemptos sanguine, te summa, deus, trinitas. 

Srv. AH 51, 70, AH 30, 45, Chevalier, č. 1441. 

31v: Ad laudes. Rex Christe, factor omnium redemptor et credencium, placare votis supplicum te laudibus 

colentium ... cum spiritus munimine defende nos rex optime, amen. 

AH 51, 71-72, Chevalier, č. 17408. 



31v-32r: In pascha. Ad cenam agni providi stolis albis candidi post transitu maris rubri Christo canamus principi 

... cum patre et sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 

AH 2, 46, AH 2, 106, Chevalier, č. 110. 

32r-32v: Ad nocturnas. Te lucis auctor personent huius caterve carmina quam tu replesti gracia anastasis 

potencia ... sit feriata gaudiis dies reducta ab inferis. Gloria tibi domine. 

AH 27, 87, Chevalier, č. 20139. 

32v:Ad laudes. Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, mundus exultans iubilat gemens infernus ululat ... ut 

tibi laudes debitas reddamus omni tempore. Gloria tibi domine.  

AH 2, 47, Chevalier, č. 1644. V rukopise rozděleno na dvě části. 

32v-33r: De sancto Georgio. Martir egregie deo dilecte ad te clamantium voces tuorum propitius audi sancte 

Georgi ... inseparabili laus unitati, consors imperium omne per evum, amen. 

AH 51, 131-132, Chevalier, č. 11235. 

33r-33v: Dom. Vita sanctorum, deus, angelorum, vita cunctorum pariter piorum Christe, qui 

mortis moriens ministrum exuperasti ... cum quibus regnas deus unus omni iugiter evo, amen. 

AH 51, 90, Chevalier, č. 21977. 

33v: In Invencione sancte Crucis. Salve crux sancta, salve mundi gloria, vera spes nostra, 

vera ferens gaudia... honor in mundo sit crucis inventio vel exaltacio. 
AH 50, 291, Chevalier, č. 17875. 

33v-34r: In Ascensione domini. Festum nunc celebre magnaque gaudia compellunt animos carmina promere, 

cum Christus solium scandit ... regnans perpetuo fulgida trinitas per cuncta pie secula, amen. 

AH 50, 192-193, Chevalier, č. 6264. 

34r: Ad nocturnas. Astra polorum superascendens Chritus ad patris dexteram sedens, victor et auctor noster 

ubique ... almo deoque semper in evum, amen. 

AH 51, 96, Chevalier, č. 1383. 

34r-34v: Ad matutinas laudes. Ihesu, nostra redemptio, amor et desiderium, deus creator omnium, homo in fine 

temporum ... cum patre et sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 

AH 51, 95-96, Chevalier, č. 9582. 

34v: De Penthecosten. Veni creator, spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gracia, que tu creasti pectora 

... te utriusque spiritum credamus omni tempore. 

AH 2, 93-94, AH 50, 193, Chevalier, č. 21203-21204. 

34v-35r: Ad nocturnas. Iam Christus astra ascenderat, regressus unde venerat, promissum patris munere 

sanctum daturus spiritum ... falsos probavit perfidos Iohelis testimonio. Deo patri. 

Srv. AH 51, 98-99., Chevalier, č. 9215. 

35r: Matutinae laudes. Beata nobis gaudia anni reduxit orbita, cum spiritus paraclitus effulsit in discipulos ... 

dimitte nunc peccamina et da quieta tempora. Deo patri. 

AH 2, 50, AH 51, 97, srv. AH 27, 99, Chevalier, č. 2339. 

35r-35v: De sancto Iohanne. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum, solve polluti labii 

reatum, sancte Johannes ... nunc et in toto maneat futuri tempore seculi, amen. 

AH 50, 120-122, srv. AH 2, 50, Chevalier, č. 21039. V rukopise rozděleno na dvě části. 

36r: In matutinis laudibus. Almi prophete progenies pia, clarus parente, nobilior patre, quem matris alvus 

claudere nescius ortus herilis prodidit indicem ... que deus unus est per cuncta semper secula seculi, amen. 

AH 2, 51-52, AH 2, 106, srv. i AH 27, 195, Chevalier, č. 915. 

36r-36v: De Petro et Paulo. Aurea luce et decore roseo, lux lucis omne perfudisti seculum decorans celos inclito 

martirio hac sacra die, que dat reis veniam ... in unitate cui manet imperium ex tunc et modo per eterna secula, 

amen. 

AH 2, 54, AH 51, 216-217, Chevalier, č. 1596. 

36v: Matutinae laudes. Apostolorum passio diem sacravit seculi, Petri triumphum nobilem, Pauli coronam 

preferens ... electa gencium caput, sedes magistri gencium. Deo patri sit gloria. 

AH 2, 55, AH 50, 17-18, Chevalier, č. 1231. 

36v-37r: De sancta Maria Magdalena. Ihesu Christe, auctor vite, qui in tuo sanguine peccatum lavasti Ade, 

Marie Magdalene tribuisti salutare fructum penitencie ... qui regnas cum deo patre et spiritu compare, amen. 

AH 51, 196, Chevalier, č. 9469. 

37r: Ad laudes. Votiva cunctis orbita lucis triumphat gracia, qua scandit astra vernula, Maria Christi fulgida ... 

iuva creatrix seculum que regnas in perpetuum, amen. 

AH 51, 197, Chevalier, č. 22180. 

37r-37v: De sancto Iacobo. Huius diei gloria det Christe mundo gaudia qua iunctus est celestibus frater Johannis 

Jacobus ... omnes fideles protegas te deprecamur trinitas, amen. 

Srv. AH 16, 163, Chevalier, č. 8151. 



37v-38r: In natale sancti Laurencii. Martiris Christi colimus triumphum, annuum tempus venerando cuius 

cernua vocis prece iam rotundus orbis adorat ... cum quibus regnat simul et creator spiritus almus, amen. 

AH 51, 193-194, Chevalier, č. 11268. 

38r: Ad laudes. Conscendat usque sidera celique pulset intima vox atque cantus omnium te deum conlaudantium 

... ut ab eternis ignibus nos salvet et demonibus. Deo patri sit. 

AH 50, 294, Chevalier, č. 3807. 

38r-38v: In Assumptione sancte Marie. Quem terra, pontus, ethera colunt, adorant, predicant trinam regentem 

machinam claustrum Marie baiolat ... vitam datam per virginem gentes redempte plaudite. Deo patri sit gloria 

eiusque sancto filio. 

AH 50, 86-87, srv. i AH 2, 38-39, Chevalier, č. 16347. 

38v: Ad laudes. O quam glorifica luce coruscas, stirpis Davitice regia proles, sublimis residens virgo Maria 

supra celigenas etheris omnes ... regnans ac moderans secula cuncta, amen. 

AH 2, 40, AH 51, 146, Chevalier, č. 13516. 

38v: In decollacione sancti Iohannis. Assertor equi non ope regia nec morte dura linquere tramitem veri 

coactus non licet ait tibi uxorem habere fratris adulteram ... regnum recentas que deus unus est per cuncta semper 

secula seculi, amen. 

Chevalier, č. 1361. 

38v-39r: In nativitate sancte Marie. Gaude visceribus mater in intimis, felix ecclesia, que sacra replicas sancte 

festa Marie plaudent astra, solum, mare ... qui regnas deus unus omni tempore seculi, amen. 

AH 51, 144-145, Chevalier, č. 7042. 

39r: Ad laudes. O sancta mundi domina, regina celi inclita, o stella maris Maria, virgo mater deifica ... in unitate 

solida per seculorum secula, amen. 

AH 51, 139, Chevalier, č. 13691. 

39r-39v: De sancto Mauricio. Alma Christi quando fides mundo passim traditur et per latos orbis fines igne 

flagrans floruit... quem amavit cum quo regnat nunc et in perpetuum, amen. 

AH 51, 202, Chevalier, č. 823. 

39v: Ad laudes. Christo celorum agmina dent laudes et mortalia, cum multis septus milibus scandit astra 

Mauricius ... iuva creatrix seculum que regnas in perpetuum, amen. 

AH 4, 211, Chevalier, č. 3139. 

39v-40r: De sancto Michahele. Christe sanctorum decus angelorum rector humani generis et auctor, nobis 

eternum tribue benignus scandere regnum ... sancti spiritus cuius reboatur omni gloria mundo, amen. 

AH 50, 197, srv. i AH 2, 64, AH 2, 111, Chevalier, č. 2999-3001. 

40r: Ad laudes. Tibi Christe splendor patris, vita ac virtus cordium, in conspectu angelorum votis voce 

psallimus... qui deus trinus et unus extat ante secula, amen. 

AH 2, 64, AH 2, 112, AH 19, 141, AH 50, 207, Chevalier, č. 20455. 

40r-40v: Sancti Dionisii. Alma lux siderum, robur martyrum, te decent omnia laudum carmina te sancti, domine, 

laudant hodie ... sit per tempora priora, futura et presencia, amen. 

AH 51, 178, Chevalier, č. 847. 

40v: De sancto Gallo. Vita sanctorum, via, spes salusque Christe, largitor probitatis atque conditor pacis, tibi 

voce, sensu pangimus ymnum ... nunc et eterno faciat perenni tempore seculi, amen. 

AH 50, 171-172, Chevalier, č. 21979. 

40v-41r: De omnibus sanctis. Omnes superni ordines, quibus dicatur hic dies, mille milleni milies vestros audite 

supplices ... et nove pacis legifer, omnisque Christi crucifer, actus mundate pariter. Deo patri. 

Srv. AH 50, 295-296., Chevalier, č. 14062. 

41r-41v: Christe qui virtus sator et vocaris cuius ornatur pietate, quicquid vel statu claret vel honore pollet 

suscipe laudes ... canat et revolvat que manens regnat deus unus omni tempore, amen. 

AH 14a, 122-123, Chevalier, č. 2953. 

41v: Ad nocturnas. Christe redemptor omnium, conserva tuos famulos beate semper virginis placatus sanctis 

precibus ... una cum sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 

AH 51, 150, srv. AH 2, 66, Chevalier, č. 2959. 

41v: Ad laudes. Ihesu salvator seculi, redemptis ope subveni et pia dei genitrix, salutem posce miseris ... una 

cum sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 

AH 51, 152, srv. Chevalier, č. 9677-9678. 

41v-42r: De sancto Martino. Martine confessor dei valens vigore spiritus carnis fatiscens artubus mortis future 

prescius ... quo corde cum suspiriis Christum sequamur intimis. Deo patri. 

AH 27, 218, Chevalier, č. 11189. 

42r: De sancto Andrea. Laus angelorum inclita, spes conditorum unica, lumen, deus, de lumine, tu nos ab alto 

respice ... almoque simul flamine uni sub trino nomine, amen. 

AH 51, 163, Chevalier, č. 10494. 

 



42r-44r: Hymni communes de sanctis 

42r-42v: De apostolis. Exultet celum laudibus, resultet terra gaudiis, apostolorum gloriam 

sacra canunt sollempnia ... nos sempiterni gaudii facias esse compotes. Deo patri sit gloria. 

AH 51, 125, Chevalier, č. 5832. 

42v: Ad nocturnas. Eterna Christi munera apostolorum gloriam laudes ferentes debitas letis 

canamus mentibus ... consorcio iungas precantes servulos in sempiterna secula. 
Srv. AH 2, 74, AH 2, 113-114, Chevalier, č. 591. 

42v-43r: De martyribus. Sanctorum meritis inclita gaudia pangamus, socii, gestaque forcia nam gliscit animus 

promere cantibus victorum genus optimum ... nos quoque gloriam per cuncta tibi secula, amen. 

AH 2, 75, AH 2, 114, AH 50, 204, Chevalier, č. 18607. 

43r: In nocturnis. Eterna Christi munera et martirum victorias laudes ferentes debitas letis canamus mentibus ... 

precantes servulos in sempiterna secula. 

AH 50, 19, Chevalier, č. 600. 

43r: In matutinis laudibus. Rex gloriose martirum, corona confitentium, qui respuentes terrea perducis ad 

celestia ... donando indulgentiam. Presta pater. 

AH 51, 128, Chevalier, č. 17453. 

43r: De Io martire. Deus, tuorum militum sors et corona, premium, laudes canentes martyris absolve nexu 

criminis ... deo patri cum filio sancto simul paraclito in sempiterna secula, amen. 

AH 51, 130, srv. i AH 2, 76, AH 2, 116, Chevalier, č. 4533-4535. 

43r-43v: In matutinis laudibus. Martir dei, qui unicum patris sequendo filium victis triumphans hostibus victor 

fruens celestibus ... amore filii dei. Presta pater. 

AH 2, 76, AH 2, 114- 115, AH 51, 129, Chevalier, č. 11228. 

43v: De uno confessore. Iste confessor domini sacratus, festa plebs cuius celebrat per orbem, hodie letus meruit 

secreta scandere celi ... tocius mundi machinam gubernat trinus et unus amen. 

AH 2, 77, AH 51, 134, Chevalier, č. 9136. 

43v: In matutinis laudibus. Hic est verus christicola apostolorum assecla cuius mater ecclesia sacra promit 

sollemnia ... in summa celi curia nunc et per cuncta secula, amen. 

AH 52, 74, Chevalier, č. 7798. 

43v: De una virgine. Ihesu, corona virginum, quem mater illi concepit, que sola virgo parturis hec vota clemens 

accipe ... nescire prorsus omnia corruptio.  

AH 50, 20-21, srv. Chevalier, č. 9507-9508, 9510, 9511. 

44r: In matutinis laudibus. Virginis proles opifexque matris, virgo quem gessit peperitque virgo, virginis 

festum canimus tropheum accipe votum ... spiritus alme deus unus omni tempore seculi, amen. 

AH 2, 78, srv. i AH 51, 137, Chevalier, č. 21703. 

 

44r-45r: Hymni in dedicatione ecclesiae 

44r: In dedicatione ecclesie. Urbs beata Hierusalem dicta pacis visio, que construitur in celis 

vivis ex lapidibus et angelico ornata ut sponsata comite ...hic promereantur omnes petita 

acquirere. 

Srv. AH 2, 73, AH 2, 113, AH 51, 110-111, Chevalier, č. 20918. 

44v: Ad nocturnas. Christe cunctorum dominator alme, patris eterni genitus ab ore, 

supplicum vota pariterque ymnum cerne benignus ... spiritum dulci moduletur ymno omne per 

evum, amen. 

AH 2, 72-73, AH 51, 112-114, Chevalier, č. 2854. 

45r: Christe celorum habitator alme, hec domus fulget sub honore cuius, hostiam clemens tibi 

quam litamus, sucipe laudis ... sancto pneumati trino domino et uni semper in evum, amen. 

AH 51, 115-116, Chevalier, č. 2846. 

 

45r-49v: Cantica 

In dominicis diebus. Domine miserere nostri te enim expectavimus, esto brachium nostrum 

in mane salus nostra in tempore tribulationis ... Aliud. (45v) Audite qui longe estis que 

fecerim dicit dominus et cognoscite vicini fortitudinem meam ... Aliud. Miserere domine 

plebi tue super quam invocatum est nomen tuum et Israel quem coequasti primogenito tuo ... 

In adventu domini. Ecce dominus deus in fortitudine veniet et brachium eius dominabitur ... 

(46v) In Nativitate domini. Populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam ... (47v) 



Cantica da Quadragesima. Deducant oculi mei lacrimas per diem et noctem et non taceant 

... (48r) In Pascha. Quis est iste qui venit de Edom tictis vestibus de Bosra ... (48v) Expecta 

me dicit dominus in die resurectionis mee in futurum quia iudicium meum ut congregem 

gentes et colligam regna ... (49r) De apostolis. Vos sancti domini vocabimini, ministri dei 

nostri dicetur, ortitudinem gentium comedetis et in gloria eorum superbietis ... (49v) De uno 

martyre sive confessore. Beatus vir, qui in sapientia morabitur [et qui – poškozeno] in 

iusticia meditabitur et in sensu cogitavit circumspectionem dei ... x ... et erit illi in gloria 

eterna. 

 

SX XV F 23 
FX 1554 
TX J. B. Weber: Institutionum Annotationes 
PX Koupí prof. Otokli 
Dr. J. B. Weberi de libri quarti Institutionem Annotationes. Ingolstadt 1554. 

Pap., XVI2. stol., 78 ff + 8 ff prázdných, dále prázdná folia: 15b, 16, 17, 18, 66, 67, 68, 69, 

70a, 74, 75a, rozměry: 21,5 x 16 cm. Vazba z popsaného pergamenu zničeného vodou (text 

obtištěn na papír), s červenými a modrými iniciálkami a červenou rubrikací, z XV. stol. 

Exlibris knhovny Františka hraběte Thun-Hohenstenia v Děčíně. Staré signatury: MS/213, 

758, 93, na přídeští ještě 5116. Přípisek s datací 1554. 

Latinsky. Písmo: humanistická kurzíva, s kurentními prvky. Rukopis místy silně kurzívní, až 

nečitelný, bez výzdoby. Marginální poznámky. 

Incipit: fol.1a: De Actionibus. Hic Titulus ante…cia x proecendentib(us) esset coniuno… 

Explicit: fol. 78a: portoria (?) si… debitoris ut dita sunt. 

Vložen modrý papírový lístek se zápisky prof. Ototzkého o obsahu a formě díla (7,3 x 11,4 

cm). 

Přír. č. II-1995/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 15 

 
SX XV F 24 
FX 11. stol. 
TX Beda: Epitslamium cantaticum 
PX Koupí prof. Otokli 
Epitalamium canticum amoris Salomonis 

Perg., XI2. stol., 103 ff, rozměry: 21 x 12,5 cm, vazba kožená, hnědá, z XVIII. stol., na hřbetě 

zdobená zlaceným rostlinným ornamentem a zlatým nápisem EPITALAMIUM. 

Codex mixtus, cizí provenience – snad z opatství Ename u Audenard v Belgii. Na předsádce 

novodobý francouzský zápis o původu a dataci díla. 

Pobedovské výpisky. Latinsky. Jednoduché iniciálky – červené a zelené. Románská 

minuskula. Několik písařských rukou.  

Incipit: fol. 1a: Epithalamiu(m) canticu(m) amoris a(d)monet ut de amore p(ri)mu(m) aliqua 

dissera(us). 

Explicit: fol. 103a: necesse est ut primum caste continenter q(uod) uiuat ac sic in bonis 

op(er)ibus sem(per) ipsum exerceat. Beda. 

Vložen modrý papírový lístek (7,4 x 11,3 cm) s poznámkami prof. Ototzkého o obsahu a 

formě rukopisu. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Přír. č. II-1994/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 2 



 
XV F 24 
 

XIII1, Flandry ?, 103 ff. 20 x 12 cm, perg., vazba mladší. 

 

Skladba 12. IV (f. 96) + (IV-1, f. 103). Jeden list chybí za f. 103. Kustody římskými číslicemi 

I-II na konci prvních dvou složek uprostřed dole. Foliace moderní tužkou. Psáno v zrcadle na 

f. 1-80 17 x 8,5 cm, od f. 81 17,5-18,5 x 9,5 cm, na f. 1-80 29-30 řádek na stránce, dále 23-29 

řádek na stránce. Text na horním okraji listů místy drobně poškozen oříznutím. 

Písmo: nejspíše čtyři ruce, A f. 1-22, B f. 23-24, 73-84, C f. 25-72, D f. 85-103, vše 

romanogotika první poloviny 13. století. Ojedinělé mladší marginální poznámky. Výzdoba: 

Ornamentální iniciály: 1r: E, další jednoduché iniciály, rubrikace. Vazba z 18. století, 

potažená kůží, zdobená na hřbetu zlaceným rostlinným ornamentem a nápisem Epitalamium 

na červeném podkladě, ořízka červená. Předsádky moderní, papírové. 

Na horním okraji f. 1r vlastnický přípis 16. století Liber sancti (?) salvatoris monasterii 

Eyaminensis? (Cyaminensis?). Na předním přídeští exlibris P. Ototzkého. Na druhé přední 

předsádce verso signatura KNM XV F 24, na první zadní předsádce verso přírůstkové číslo 

KNM II-1994/81. Na první přední předsádce verso stručný francouzský popis rukopisu. Do 

rukopisu vložen lístek s popisem P. Ototzkého se signaturou 2 jeho knihovny. Podle obou 

zápisů rukopis pochází z opatství Ename u Audenarde (Oudenaarde). 

Podle lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 126, č. 79. 

 

1r-22v: Guillelmus abbas s. Theoderici: In Cantici canticorum priora duo capita brevis 

commentatio ex s. Bernardi sermonibus contexta ubi de triplici státu amoris  

Epithalamium canticum amoris ammonet, ut de amore primum aliqua disseramus. Tres status 

esse amoris in anima christiana scripturarii auctoritas nos edocet: primus sensualis vel 

animalis, secundus racionalis, tercius spiritualis vel intellectualis, de quibus dominus in 

evangelio: Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex omnibus 

viribus tuis (Lc X,27) ... (2v) Sponsa igitur (3r) de sponso Osculetur inquit me osculo oris sui. 

Sed sunt lingue angelorum sunt et lingue hominum. Lingua igitur hominum id est consveto 

hominbus modo scilicet quasi quibusdam parabolis spiritus sanctus hominibus manifestat 

secreta ... x ... ut vivatis tu videlicet et filii tui, ego autem tempore suo de unctione deliciarum 

vestrarum providebo. 

PL 184, col. 407-436. 

 

23r-24v: Angelomus Luxoviensis: Enarrationes in libros Regum, excerpta 

Řada výpisků (zde i v dalších částech rukopisu) je textově shodná či obdobná i s dílem 

Rabana Maura: Commentaria in libros Regum, PL 109, některé menší části i s anonymním 

komentářem ke Knihám královským (Commentarius in libros Regum), PL 50 a dílem Bedy 

Ctihodného De templo Salomonis, PL 91. 

23r-23v: In librum IV, cap. III, excerptum 

Facite in alveo torrentis huius fossas et fossas, hec enim dicit dominus... operietis lapidibus. 

(IV Reg III,16-19). Quid significant tres isti reges contra Moab bellum gerentes nisi rectores 

fidelium, qui per sancte trinitatis fidem contra mundi principem et contra populum eius ... x ... 

quia quantum idonea est anima accipientis, tantum ibi inveniet documenta sue salutis. 

PL 115, col. 498-499. 

23v-24v: In librum III, cap. XVIII, excerptum 



Verbum domini factum est ad Heliam in anno tercio dicens Vade et ostende te ... super faciem 

terre (III Reg I,18). Tres anni famis scientiam sancte trinitatis populo Iudeorum vel in toto 

mundo defuisse prefigurabant, sex vero menses ad opus bonum pertinent ... x ... et 

cruciabuntur ibi secundum duriciam et impenitens cor eorum die ac nocte in secula 

seculorum. 

PL 115, col. 480-481. 

 

25r-57r: Honorius Augustodunensis: Sermones (sive Speculum ecclesiae - partes) 

25r-26v: Sermo de sancto Johanne evangelista 

Qui sunt hi, qui ut nubes volant et quasi columbe ad fenestras suas (Is LX,8). Nubes pluviam 

portant et aridam terram irrigant. Columbe autem cum per fenestras prospiciunt, alias aves ut 

accipitres lacerare non cupiunt ... x ... de hostibus revexit in Iherusalem in quadrigis dum eam 

doctrina quatuor evangelistarum ad celestem patriam subvexit. 

PL 172, col. 831-834. 

26v-29r: Sermo dominica in Septuagesima 

Lapidem caliginis et umbram mortis dividet torrens a populo peregrinante (Job XXVIII,3-4). 

Lapis iste est duricia Iudeorum, caligo infidelitas eorum, mors est diabolus, umbra eius 

gentilis populus. Sicut enim umbra corpori conformatur, ita ipse diabolum imitando ei 

assimilatur ... x ... id est opera et corpora recipiunt, tunc vero alleluja jubilabunt, quia cum 

corpore et anima simul perhenniter in gloria iubilabunt. 

PL 172, col. 851-856. 
29r-32r: Sermo in Purificatione s. Mariae 

Sermo in Purificacione Marie. Veritas de terra orta est et iusticia de celo prospexit (Ps 

LXXXIV,12). Christus, karissimi, ideo veritas dicitur, quia per eum completur quicquid a 

patre promittitur, que veritas de terra orta est cum de sancta Maria humanitatis sumpsit 

exordia ... x ... in suis sanctis fieri ammirabilis immarcessibilis glorie in templo eius coronam 

percipiatis, quam oculus non vidit nec audit. 

PL 172, col. 849-852. 

32r-35v: Sermo in octava Nativitatis Domini 

Descendi in hortum nucum ut viderem est pona convallium (Ct VI,10). Filius dei, karissimi, 

dicit se in hortum nucum descendisse et convallium poma vidisse. Hortum est ecclesia, nuces 

sunt diversa sanctorum agmina, in nuce tria considerantur, per que tres ordines in ecclesia 

designantur ... x ... et ipse tribuet vobis habundanter vite necessaria et post hec quasi filiis 

conferet sempiterna gaudia. 

PL 172, col. 839-843, text v rukopise oproti PL neúplný. 

35v-36r: Sermo dominica in Quadragesima, excerptum 

Legitur, quod in terra repromissionis tres civitates erant constitute, ad quas debuerunt 

confugere quos ignoranter contingeret hominem occidere, in quibus propinquis occisi 

insequentibus non licebat eos occidere ... x ... elemosinis ea redimere. Sicut dominus dicit, 

hoc est ieiunium, quod elegi, frange esurienti p. et e. 

PL 172, col. 885, text zčásti odlišný 

36r-38r: Sermo dominica secunda in Quadragesima 

Esto consentiens adversario tuo cito dum es cum illo in via (Mt V,25). Vita ista, karissimi, 

qua vivimus, est quedam via qua ad patriam tendimus. Quot enim dies hic dicimus, quasi tot 

dietas currimus. In hac via noster adversarius est divinus, cum enim iram vel odium perficere 

exardescimus, dicit nobis non occides ... x ... destructis muris virtutum ad turrim confessionis 

festinanter fugiat ne a Caldeis, id est demonibus pereat. 

PL 172, col. 885-887, text oproti PL neúplný. 

38r-40v: Sermo in die paschae, excerptum 



Populus dei ab hostibus dei olim affligebatur sed Samson ad eruendum eum per angelum 

nasciturus prenunciabatur, qui natus Nazareus id est sanctus vixit et spiritus fortitudinis opera 

eius direxit. Postquam crevit ad gentem hostium pergens leonem in via fregit, de cuius 

cadavere postmodum mel sumpsit ... x ... qui sic dilexit mundum, ut pro eo daret filium suum 

unigenitum, quem tercia die victorem mortis excitavit et super omne nomen exaltavit. 

PL 172, col. 933-936. Počátek kázání v rukopise schází. 

40v-45r: Sermo de Inventione sanctae Crucis 

Signatum est super nos lumen vultus tui domine (Ps IV,7). Lumen vultus dei est Christus 

Ihesus, qui est splendor glorie et figura substancie eius, qui est vera lux, qui omnem hominem 

illuminat, quam horror tenebrarum capere non potest. Hoc lumen est super nos signatum ... x 

... quia crux Christi ad iudicium previa tanta luce radiat, quod splendorem solisque lune sua 

claritate obscurat. 

PL 172, col. 941-946, text oproti PL neúplný. 

45r-46r: Sermo dominica XI post Pentecosten, excerptum 

Non solum, fratres karissimi, sacri apices ad vitam eternam nos ducunt, sed eciam gentilium 

littere nos instruunt de quibus quedam ad edificacionem proferenda sunt et ut nemo inde 

scandalizetur, sacra auctoritate exemplificetur. Filii quippe Israel Egyptios spoliaverunt ... x ... 

et contra fidem posita debemus spernere, bene autem dicta et fidei nostre minime contraria ad 

instructionem fidelium libris nostris intexere. 

PL 172, col. 1056-1057. 

46r-50v: Sermo de sancto Michaele 

Si loquutus fuerit homo devorabitur (Job XXXVII,20). Homo, karissimi, loquens de deo ita 

immense magnitudinis eius devoratur veluti lapillulus si magno mari immittatur. Omne enim, 

quod summa eloquentia de deo protulerit ita est quasi scillea de immenso [pelago] hauriens 

tulerit ... x ... et cum victore archangelo Michaele omni milicia angelorum cunctaque 

frequencia sanctorum mereamur in celesti Iherusalem triumphare ubi oculus. 

PL 172, col. 1007-1012. 

51r-54v: Sermo in coena domini 

Revertar ad Iherusalem cum misericordia et edificabitur in ea domus mea dicit dominus 

(Zach I,16). Sicut sepe dixi vobis, fratres karissimi, Iherusalem dicitur visio pacis et significat 

ecclesiam, que in celis visura est principem pacis. In hac Iherusalem sumus nos domus, quam 

deus fide erexit ... x ... post hec cum latronibus de civitate educitur, inter nocentes innocens 

occiditur et vestis eius sorte distribuitur. 

PL 172, col. 921-928, text oproti PL zkrácen. 

54v-56v: Sermo dominica in Palmis, pars 

Dominus noster, fratres dilectissimi, qui omnes mortuos in ultima die suscitabit, tres mortuos 

ad vitam revocavit, per quos nos a tribus anime mortibus vivificandos declaravit. Puellam 

namque in domo quasi a somno sic a morte inani levavit, iuvenem vero extra portam civitatis 

elatum coram populo suscitavit ... x ... et cum floribus bonorum operum ei ad iudicium 

venienti occurrere valeamus et cum triumpho celestem Iherusalem cum eo ad nuptias intrare 

mereamur. 

PL 172, col. 918-920, počátek kázání v rukopise schází. 

56v-57r: Sermo de sanctis Petro et Paulo – initium 

Ascendens domine super equos tuos et quadrige tue salvatio (Habac III,8). Summus opifex 

deus, karissimi, preclarum palatium sibi in celis construxit, sed unus paries collapsus corruit, 

dum primus angelus cum multitiudine sibi consentientium cecidit. Unde filius dei super equos 

suos ascendit ... x ... scilicet martyres Christi contra persequutores certamen inierunt et prelia 

dei Israel cum leticia pugnaverunt. 

PL 172, col. 969. 

 



57r-58r: Expositio partis psalmi CI 

Defecerunt sicut fumus dies mei, presens enim vita cito labitur et evanescit, preteritus namque 

dies ut fumus deficiens iam inveniri non potest. Sumopere igitur deprecandus est dominus ut 

eternos dies nobis attribuat, qui non ad fumi similitudinem tam cito fumantur ... x ... sibi in 

ecclesia ubi ponat pullos suos, id est boni operis fructus. 

 

58v-59r: Expositio partis psalmi CIII  

Hoc mare magnum et spaciosum manibus. Manibus quidem est mundus spaciosus, quia multa 

hic ad operandum invenimus, sed illic reptilia, quorum non est numerus insidie repunt in hoc 

seculo et incautos repente occupant ... x ... et ostendit illi deus, quia quod iustus erat et recta 

ambulabat, ipso regente fiebat. 

 

59r-59v: (Beda?): Quaestiones super Deuteronomium, cap. III 

In Deuteronomio scriptum est: non plantabis omne lignum iuxta altare domini (Dt XVI,21) 

nec plantes nemus in terra, dicitur quippe ne nemus plantetur in templo, nemus frondentes 

arbores et infructuose sunt ... x ... loquimur non in doctis sapiencie verbis humane, sed in 

doctrina spiritus et virtute. 

PL 93, col. 410. 

 

59v: Expositio super „Diliges dominum deum tuum“ 

Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo (Dt VI,5, Mt XXII,37, Mc XII,30, Lc X,27), id 

est sit in te caritas dulcis contra dulcedinem carnis, que est inimica anime et ex tota anima tua, 

ut sit in te karitas ... x ... contra persequutiones mundi usque ad sanguinem. 

 

59v: Nota de Hagar 

Agar videns se concepisse contempsit dominam suam, que hec persentiens cepit eam 

vehementer affligere ita ut fugeret, cui angelus veniens ob viam dixit ... et esto subdita domine 

tue (Gn XVI,4-9). Agar significat carnem, que concipiens feda et illicita desideria contempnit 

rationem ... x ... cui spiritus discretionis quasi angelus confulsit ne ultra fuget. 

 

59v-60r: Hugo de s. Victore: Adnotationes elucidatoriae in Pentateuchon, excerptum 

Diem sabbati sanctifices. Quattuor memorantur sabbata in divina scriptura: primum dei in quo 

perfectus operibus suis requisse dicitur secundum illud quod populo Israel carnaliter 

observandum mandat ... x ... primum et ultimum sunt deum et duo media hominis. 

PL 175, col. 68. 

 

60r-61r: Excerpta 

Vivificabit nos post duos dies et in die tercia suscitabit nos. Nam qualiter dominus noster 

Ihesus Christus tercia die resurgens a mortuis in se nos vivificaverit et suscitaverit audivimus 

et gavisi sumus sed dignum valde est ut recompensemus ei beneficium suum ... x ... quia 

sextus dies ad laborem, septimus ad requiem, octavus pertinet ad resurectionem. 

Snad jde o výpisky z textu Wernera, opata s. Blasii in Silva Nigra: Liber deflorationum sive 

excerptionum…, PL 157, z části mezi col. 937-954. 

 

61r-62r: Gregorius I. papa: Homiliae in Evangelia, homilia XXXIII, excerptum 

Consideremus, dilectissimi, graciam misericordis dei et dampnemus multitudinem reatus 

nostri. Ecce peccatores videt et sustinet, resistentes tolerat et tamen cotidie per evangelium 

clementer vocat, confessionem nostram ex puro corde desiderat et cuncta, que deliquimus, 

relaxat  ... x ... ecce adhuc sustinet ut recogitemus, videte tante pietatis sinum, considerate 

apertum nobis misericordie gremium. 



PL 76, col. 1244-1245. 

 

62v-74v: Angelomus Luxoviensis: Enarrationes in libros Regum, excerpta 62v-63v: In 

librum I, capp. XXI-XXII, excerptum 

Cum fugeret David, Saul latere voluit apud regem quendam Geth nomine Achys ... numquid 

deerant nobis furiosi? Et sic eum dimisit. Achys interpretatur quomodo est per quod 

significatur ignorancia et verbum mirantis et non agnoscentis, quod in gente Iudeorum 

impletum est ... x ...et dominabitur a mari usque ad mare potestas eius potestas eterna et 

regnum eius alteri non dominabitur.. 

PL 115, col. 320-321. 

63v-64r: In librum II, cap. V, excerptum 

Venerunt universe tribus Israel ad David in Hebron dicentes Ecce nos os tuum et caro tua 

sumus et reliqua. Quid conventus iste tribus Israel ad David significat nisi conventum 

omnium gentium ad Christum? Que illi quasi blandiendo dicunt ecce nos os tuum ... x ... de 

quibus scriptum est principes populorum convertunt in unum cum deo Abraham (Ps 

XLVI,10). 

PL 115, col. 343. 

64r-65v: In librum I, cap. XVII, excerptum 

Procedebat Phylisteus mane et vespere per XL dies et rel. Quadraginta dies quibus Golyas 

adversus populos Israel stetisse narratur, omne tempus vite presentis propter denarii numeri 

perfectionem atque mundi quatuor partes sive quatuor elementa ... x ... eisdem verbis atque 

sentenciis quas proferunt, vincunt, qua si elatum Golyam gladio suo occidunt. 

PL 115, col. 312-313. 

65v-66r: In librum III, cap. VIII, excerptum 

Et edificaverunt templum domini rex et filii Israel. Templum domini sancta est ecclesia sicut 

supra ostensum est, hanc dedicavit rex Christus quando eam sangvine suo mundavit et spiritus 

sancti gracia sanctificavit ... x ... quasi deus et dominus inhabitando nos autem digne 

habitacioni eius conversando. 

PL 115, col. 457-458. 

66r: In librum II, cap. III, excerptum 

Facta est longa contencio inter domum Saul et inter domum David. David proficiens et 

semper in se ipso robustior, domus autem Saul decrescens cotidie. Domus go David que est 

alia quam civitas dei? Iherusalem videlicet celestis, que adhuc partim peregrinatur in terris ...x 

... secundum merita sua simul cum capite suo in profundum abyssi mergetur. 

PL 115, col. 339. 

66r-67r: In librum I, cap. II, excerptum 

Per Salomonem dicitur florebit amigdalum, impinguabitur locusta, dissipabitur capsaris. 

Amigdalum quippe florem prius cunctis arboribus ostendit et quid in flore amigdali nisi sancte 

ecclesie primordia designantur? ... x ... id est maior pars plebis me negando et Barraban 

eligendo a me reprobata est atque infirmata. 

PL 115, col. 266. 

67r-68v: In librum IV, cap. II, excerptum 
Dixit Helyas ad Helyseum: postula quod vis ut faciam tibi antequam tollar a te. Dixitque Helyseus: obsecro te, ut 

fiat spiritus tuus duplex in me ... si autem non videris, non erit. Quem enim in hoc loco significat Helyas, nisi 

caput nostrum, dominum scilicet redemptorem? Et quem Helyseus nisi corpus eius, quod est ecclesia? ... x ... qui 

sub figura aquarum in toto mundo steriles erant per Christi incarnationem fecunditatem et benedictionem 

accepturi essent. 

PL 115, col. 496-497. 

68v-71r: In librum IV, cap. IV 

Mulier autem quedam de uxoribus prophetarum clamabat ad Helyseum dicens servus tuus vir meus mortuus est 

... et cum plena fuerit tolles et reliqua. Quid per hanc mulierem nisi sancta ecclesia designatur duorum 



populorum id est Iudaici et gentilis quasi duorum filiorum matris? ... x ... qui sacramenta divine scripture per 

omnia capere possit quin sibi satiato supererit iuxta verbum domini. 

PL 115, col. 500-503. 

71v: In librum I, cap. II, excerptum 

Salomon autem sedit super thronum Israel. Salomon qui patri suo successit Christi figuram sine dubio gestavit, 

in eo scilicet quo templum edificavit sicut et Christus ecclesiam et in eo quod regnum in pace administravit et 

pacem habuit secundum nomen suum ... x ... in sapientia quoque divitiis et gloria ipsius domini salvatoris 

gestasse typum non dubium est. 

PL 115, col. 395-396. 

71v-72r: In librum IV, cap. XIII 

Mortuus est go Helyseus et sepelierunt eum, latrunculi quoque de Moab venerunt in terram 

ipso anno ... et stetit super sedes suos. Quid significat hec resuscitatio cadaveris mortui per 

contactum ossium Helysei ... x ... qui credit in ipsum non pereat sed habeat vitam eternam (J 

III,15). 

PL 115, col. 517-518. 

72r-72v: In librum III, cap. VII, excerptum 

Fecit Salomon omnia vasa in domo domini, altare auream et mensam, super quam ponerentur 

panes proposicionis auream. Altare aureum significat perfectorum corda iustorum interna 

karitatis et castitatis luce chorusca ... x ... sed solummodo lacrimarum et orationis ei vota pro 

desiderio regni celestis offerunt. 

PL 115, col. 450-451. 

72v: In librum III, cap. VII,  excerptum 

Fecit Salomon altare aureum et mensam super quam ponerentur panes propositionis auream. 

Mensa autem aurea scriptura est sacra intelligencie claritate fecunda, de quo (qua?) psalmista 

domino Parasti, inquit, in conspectu meo mensam ... x ... et novi scriptura testamenti condita 

est et instrumenti veteris revelata sunt mysteria. 

PL 115, col. 451-452. 

73r: In librum I, cap. XX, excerptum 

Venit Jonathan in agrum iuxta placitum David et reliqua. Quid est quod Jonathan David 

servare volens cum ille lateret in agro iuxta lapidem ad signum duas iecit sagittas, quas puer 

parvulus ignorans quid fecerit collegit et in civitatem retulit, nisi quod deus pater filium suum 

unigenitum, quem ad salutem humani generis mittendum decreverat ... x ... quasi divinitus 

conscriptos ignorabat sed eum quem Moyses et prophete signaverunt presentialiter inter se 

manentem non cognoverant. 

PL 115, col. 318-319. 

73r-74v: In librum I, cap. I, excerptum 

Concepit Anna et peperit filium vocavitque nomen eius Samuhel, eo quod a domino 

postulasset eum. Sic nimirum sancta ecclesia orans per naturalem intellectum graciam fidei et 

misterium incarnacionis corde concepit et ore confessionis gignere promeruit ... x ... ex 

synagoga Iudeorum que domus dei dicta fuerat, de qua dictum est: domum tuam domine decet 

sanctitudo (Ps XCII,5). 

PL 115, col. 259-260. 

 

74v: Notae variae 

Augustinus. Septem modis peccata dimitti sacre scripture demonstrant, primo in baptismo, 

secundo per martyrium, tercio per elemosinam iuxta Danihelem, qui Nabugodosor ait  Peccata 

tua elemosinis redime ... x ... septimo per penitenciam. 

Určité podobnosti s texty Theodulfi Aurelianensis, Capitula ad presbyteros parochiae suae, 

cap. XXXVI, PL 105, col. 203-204 a Rodulfi Bituricensis: Capitula, cap. XXXIII, PL 119, col. 

720. 



Salomon de muliere forti non extinguetur in nocte lucerna eius, nox est quia non videmus que 

sperantur, sed in hac nocte ardet lucerna, ad quam operamur, id est spes ... x ... id est spes cui 

cotidie verbum ministrans deus quasi oleum infundit ne extinguatur. 

Určitá podobnost s textem sv. Augustina: Sermones de Scripturis, Sermo XXXVII, cap. VIII, 

PL 38, col. 226-227. 

Primus homo factus est in animam viventem tantum in corpore ut corpus fomentis ciborum 

sustentaretur non vivificatem corpus ita ut non haberet opus cibis sustentari ... x ... quid 

optinuit meritum obediencie ipsius non solum de se sed eciam de omnibus facientibus 

voluntatem ipsius. 

 

75r-76v: Gregorius I. papa: Homiliae in Evangelia, homilia XVII, excerpta 

75r-75v 

Posuit Moyses labrum eneum in quo lavarentur Aaron et filii eius cum ingrederentur in sancta 

sanctorum quem fecit de speculis mulierum ... in ostio tabernaculi (Ex XXXVIII,8). Labrum 

eneum quippe Moyses ponit, in quo sacerdotes lavari debeant quia in sancta sanctorum 

ingredi, quia lex dei prius nos lavari per compunctionem precipit ... x ... videntes autem 

maculas in penitencie dolore conpungimur, compuncti vero quasi in labro de speculis 

mulierum lavamur. 

PL 76, col. 1143-1144. 

75v 

In templi ministerio in basibus templi sculptorio opere leones et boves et cherubin expressa 

sunt. Cherubim quippe est plenitudo sciencie, sed quid est quod in basibus nec leones sine 

bovibus, nec boves sine leonibus fiunt? ... x ... et eandem mansuetudinem ne fortasse dissoluta 

sit zelus, districtionis accendat. 

PL 76, col. 1144-1145. 

75v-76v  

De sacerdotibus domini. Nullum puto, fratres karissimi, ab aliis maius preiudicium quam a 

sacerdotibus tolerat deus quando eos, quos ad aliorum correctionem posuit, dare de se 

exempla pravitatis cernit, quando ipsi peccamus qui compescere peccata debuimus ...x ... ut 

non negligamus curam proximi ut quisquis ad nos iungitur ex lingue nostre sale condiatur. 

Celý text v PL 76, col. 1146-1149, v rukopise zkrácen. Srv. i Alulfus Tornacensis, Expositio 

Novi testamenti, cap. XII, PL 79, col. 1144. 

 

76v-80v: Expositio in Apocalypsin, excerpta 

76v-78v 

De Ysaac et filio eius. Postquam Ysaac cibum sumpsit, obtulit ei Iacob eciam et vinum. Si 

per cibum active vite opera designantur, possumus per vinum, quod mentes hominum alienat 

contemplativam vitam accipere que ab amore seculi mentes quorundam electorum velut 

insensibiles reddit ... x ... que ad salutem anime pertinent totus incumbit, ne aliquando a via 

dei, que est salus anime, deviet. 

PL 17, col. 820-822. 

78v-79r 

De Moyse in Exodo. In Exodo scriptum est, quia cum natus esset Moyses absconditus est 

mensibus tribus a parentibus suis, postea vero fecit ei mater sua fiscellam scyrpeam ... posuit 

eum in carrecto ripe fluminis. Moyses Christum figuravit, per menses autem tres quibus 

absconditus est tria tempora designantur, unum ante diluvium, secundum post diluvium usque 

ad ad Moysen, tercium a Moyse usque ad adventum Christi ... x ... quia ecclesia ex gentibus 

fidem Christi suscipiens eundem Christum a Iudeis credere nolentibus abstulit. 

PL 17, col. 823-824.  

79r-80r 



De Noe. Aperiens Noe fenestram arce, quam fecerat, dimisit corvum ... siccarentur aque super 

terram (Gen VIII,6). Per corvum avem nigerrima Iudei infidelitate tenebrosi designantur, Noe 

igitur de arca corvum emisit, quia dominus noster Ihesus Christus a consortio sancte ecclesie 

populum Iudeorum separavit ... x ... usque dum veniente domino ad iudicium electi qui in hoc 

mundo invenientur, rapientur coram domino in aera et sic semper cum domino erunt (1 Thess 

IV,16). 

PL 17, col. 815-816.  

80r-80v 

In Deuteronomio precepit Moyses filiis Israel dicens: Si transieris per agrum et inveneris 

avem incubantem super pullos suos ne teneas avem... in terra quam dominus deus tuus dedit 

tibi (Dt XXII,6). Numquid dimissio avicule dies alicuius augere poterat? Sed spiritualiter 

intelligendum est per avem unaqueque sancta anima designatur ... x ... et in hoc longitudinem 

vite nobis adquirimus, que non nisi in celesti beatitudine constitutis datur. 

PL 17, col. 830-831.  

 

80v: Isidorus Hispalensis: Sententiarum libri tres, liber secundus, cap. XXVIII 

De sensibus carnis. Per sensus carnis morbus irrepit mentis, unde et per prophetam dominus 

dicit: Omnes cogitaciones terre ab aquilone venient et ponent unusquisque solium suum in 

introitum portarum Iherusalem ... x ... ita per sensus carnis animam irrepunt et eam 

illecebrando devincunt. 

PL 83, col. 628-629. 

 

80v: Nota de nomine Ihesu Christi 

Ihesus proprium nomen persone, Christus nomen sacramenti, ut aliquis dicitur propheta vel 

sacerdos, sicut unus sperabatur Christus, in quo esset redemptio totius Israel. 

 

81r-103r: Angelomus Luxoviensis: Enarrationes in libros Regum, excerpta  

81r-83r: In librum III, cap. X, excerptum 

Fecit go rex Salomon thronum de ebore grandem et vestivit eum auro fulvo nimis qui habebat 

sex gradus ... stantes super sex gradus hinc atque inde. Solium go quod rex Salomon fecit 

bene ecclesia sancta esse intelligitur, in qua pacificus noster regnans iudicia sua facere 

dinoscitur ... x ... et item: qui solverit unum de mandatis istis minimis et docuerit sic homines, 

minimus vocabitur in regno celorum. 

PL 115, col. 467-469 

83r-84v: In librum II, cap. XI, excerptum 

Quadam die accidit ut surgeret David de stratu suo post meridiem ... super solarium suum. 

Atque post pauca subiungitur: Misit itaque David nuncios, et tulit eam ... dormivit cum ea et 

reliqua. In hac sententia non ex nostro aliquid ponimus, sed sanctorum doctorum dicta 

inserere nitimur. Plerumque res quelibet per ystoriam virtus est, per significationem culpa. ... 

x ... de statu suo David cadente nemo superbiat de lapsu suo eciam David surgente nemo 

desperet. 

PL 115, col 361-363 

85r-85v: In librum I, cap. XI, excerptum 

Ascendit Naas Amonites et pugnare cepit adversum Iabes Galaad dixeruntque omnes viri 

Jabes ad Naas ... vestrum oculos dextros et reliqua. Verum quia hystoria manifesta est 

spiritualem intelligentiam brevissima insinuatione enucleare aggredimur. Naas autem qui 

interpretatur serpens ... x ... quatinus sibi opem ferant ert scutum fidei contra hostem ex 

adverso opponant. 

PL 115, col. 293-294. 

85v: In librum II, cap. VII, excerptum 



Ingressus est rex David et sedit coram domino et cetera. Sedere coram domino est beneficia 

eius in humilitate cordis confiteri ... x ... et tu facias ei misericordiam tuam sicut tu mihi facere 

dignatus es servo tuo. 

PL 115, col. 356. 

85v-86v: In librum III, cap. VI, excerptum 

Moriente in cruce domino velum scissum est medium a summo usque deorsum ut aperte 

doceretur quia figure legales iam tunc ad finem venissent ac veritas evangelii archanaque 

celestia et ipse celi ingressus ... x ... et ne forte a virtutum calle aberremus horum intuitu 

continuo vestigia nostra regimus. 

PL 115, col. 431-432. 

86v-87v: In librum III, cap. VI, excerptum 

Omnes parietes templi per circuitum sculpti erant variis celaturis et torno. Omnes parietes 

templi per circuitum omnes sancte ecclesie populi sunt, quibus super fundamentum Christi 

locatis totius ambitum orbis replevit. ... x ... cum multifarias virtutum operationes fidelibus 

tribunt verbi gracia, viscera misericordie, benignitatem, humilitatem, patientiam, modestiam. 

PL 115, col. 428-429. 

87v-90r: In librum I, cap. I, excerptum 

Fuit vir unus de Ramathaim Sophim de monte Effraim et nomen eius Elcana filius Heroani 

filii Helni filii Tau filii Suph Efrateus. Ecce historiam prelibavimus sed spiritualem 

intellectum necesse est, ut tandem breviter tangamus. Vir enim iste Helcana, qui interpretatur 

dei possessio, figuram gestavit unici filii dei ... x ... quia ei per fidem coniuncta non erat, sed 

synagoga ei quodammodo filios per legem ut diximus parere videbatur. 

PL 115, col. 252-253. 

90r-91v: In librum I, cap. I, excerptum 

Per psalmistam dicitur: constituite diem sollempnem in confrequentatione usque ad cornu 

altaris (Ps CXVII,27). Dies sollempnis est domino conpunctio cordis nostri, sed tunc in 

confrequentatione dies constituitur cum ad lacrimas pro amore domini assidue mens movetur. 

Cui vel si diceremus quamdiu ... x ... et generare Samuhel, qui hic interpretari potest ubi ipse 

deus ubi enim spiritus gracie est ibi dicitur deus. 

PL 115, col. 257-259. 

91v-93v: In librum I, cap. II, excerptum 

Per prophetam dicitur: vocabit dominus iudicium ad ignem et devorabit abyssum multam et 

comedet partem domus (Amos VII,4). Iudicium quippe ad ignem vocabitur cum in iudicio 

iusticie sententia ad penam iam eterne concremationis ostendetur et abyssum devorabit, quia 

iniquas atque inconprehensibiles hominum mentes concremabit ... x ...  et in conspectu eius 

obtulerunt eum et dedit ei potestatem et honorem et regnum et omnes populi, tribus et lingve 

servient ei. 

PL 115, col. 270-271. 

93v-95v: In librum III, cap. I, excerptum 

Rex David senuerat habebatque etatis plurimos dies et cetera. Senectus David humani generis 

figuravit vetustatem in quibus quia fides defecerat velut in David dilectio dei friguerat ... x ... 

et virginitatis perpetue et in similitudinem Marie que cum cotidie generet semperque parturiat, 

incorrupta est. 

PL 115, col. 392-394 

95v-96r: In librum III, cap. XVI, excerptum 

In diebus Ahab edificavit Ahiel de Bethel Hiericho et reliqua. Quod scriptum est de 

temporibus regni Ahab, in diebus eius edificavit Ahiel de Bethel Hiericho in Abira 

primogenito suo fundavit eam et in Seghu novissimo suo posuit portas eius. Patet sensus quia 

cum prefate conditor urbis  ... x ... et fundamenta fidei a quibus bona edificia inchoare et 

claustra bone actionis, quibus perfici debuerat, perdit. 



PL 115, col. 476-477. 

96v-97r: In librum III, cap. IV, excerptum 

Disputavit autem Salomon a cedro usque ad ysopum. Cedri nomine celsitudo glorie in electis 

accipitur. Unde propheta testatur dicens: Iustus ut palma florebit et sicut cedrus que est in 

Lybano multiplicabitur. Ysopus autem herba est humilis ... x ... placuit deo per stulticiam 

predicacionis salvos facere credentes. 

PL 115, col. 403-404. 

97r-98r: In librum III, cap. VII, excerptum 

Fecit Salomon mare fusile decem cubitorum a labio usque ad labium rotondum in circuitu. 

Mare hoc fusile in figuram lavacri salutaris quo in remissionem peccatorum emundamur 

factum est, namque sacerdotes in eo lavabantur ut verba dierum testantur ... x ... et dilectione 

superne retributionis firmata est nullo temporalium rerum potest obstaculo dissolvi. 

PL 115, col. 442-443. 

98r-98v: In librum III, cap. X, excerptum 

Deferebant Salomoni aurum de Tharsis et argentum, dentes elefantorum et simias et pavos. 

Quid aurum argentumve significent, notum est. Ceterum dentes elefantorum possunt doctores 

fortes propter nitorem sapiencie designari ... x ... videlicet de salsis amarisque fluctibus huius 

seculi ad Salomonem nostrum deferuntur, Tharsis exploratio gaudii dicitur. 

PL 115, col. 469. 

98v-100v: In librum III, cap. VII, excerptum 

Fecit Salomon candelabra aurea quinque ad dexteram et quinque ad sinistram contra oraculum 

ex auro primo et quasi lilii flores et lucernas desuper aureas. Sicut enim mense in typo sancte 

scripture recte ponuntur, quia et esurientibus iusticiam panem verbi dei ministrant et vasa 

ferunt ministerii celestis ... x ... qui in eadem scriptura sacra continentur, erecto ad superna 

sensu celestia bona a domino quesisse et percepisse probantur. 

PL 115, col. 452-454. 

100v-101v: In librum III, cap. VII, excerptum 

Et intulit Salomon que sanctificaverat David pater suus argentum et aurum et vasa reposuitque 

in tesauris domus domini. Argentum namque ad nitorem eloquencie, aurum ad splendorem 

sapientie, vasa generaliter ad rationalem pertinent creaturam. Sanctificatque David pater 

Salomonis argentum ... x ... distributor premiorum dominus una sententia demonstravit cum 

ait In domo patris mei mansiones multe sunt. 

PL 115, col. 455. 

101v-102r: In librum III, cap. VIII, excerptum 

Constat enim quia domus exterior templi peregrinantem in terris ecclesiam sancta autem 

sanctorum internam superne patrie felicitatem designant. Item illata in sancta sanctorum arca 

assumptam Christi humanitatem et intro velum regie celestis inductam ... x ... cupio dissolvi et 

cum Christo esse de omnibus utique sui operis consortibus intelligendum reliquit. 

PL 115, col. 456. 

102r-102v: In librum III, cap. VIII, excerptum 

Ait Helyseus ad regem: tolle sagittas, qui cum tulisset rursum dixit ei ... autem tribus vicibus 

percuties eam. Ecce propheta mandat regi iaculo percutere terram et cum percutit tribus 

vicibus et stat, irascitur contra eum, quod non sepius terram percuteret ... x ... ita et fides sine 

operibus mortua est, et alibi scriptum est, qui ignorat, ignorabitur. 

PL 115, col. 517. 

103r: In librum I, cap. II, excerptum 

Erat Samuhel ministrans in templo domini accinctus ephoth, hoc est superhumerali lineo, 

quod distat ab illo ephoth quo induebatur pontifex ex quatuor coloribus et concessum 

minoribus gradibus erat ad utendum. Et tunicam parvam faciebat ei mater sua et reliqua. ... x 



... necesse est ut primum caste continenterque vivat ac sic in bonis operibus semetipsum 

exerceat. 

PL 115, col. 273. 

 

103r: Anselmus Laudunensis: Enarrationes in Apocalypsin, excerptum  

Beda. Alleluja non est vox alicuius lingue, sed est vox angelica non habens propriam 

interpretationem in lingua aliqua et significat trinitatem ... x ... illam divinam substantiam sed 

cum laude et illi inexplicabili. 

PL 162, col. 1568. 

 

103v: De creatione Adae 

Unde factus est Adam? Responditur: De octo partibus. Prima pars de limo terre, II de mari, 

IIIa de sole, IIIIta de nubibus celi, V de celo, VI de lapidibus, VII de spiritu sancto, VIII de 

luce mundi ... x ... si de spiritu sancto per omnia bonus et castus et divina sapiencia 

(nadepsáno scriptura) repletus, si ex luce preclarus et rectus. 

 

SX XV F 25 
FX 15. stol. 
TX Antifonář 
PX Koupí prof. Otokli 
Latinský antifonář.  

Pap., XV. stol., 188 ff + 9 ff prázdných (pouze s notovou osnovou), rozměry: 21,5 x 14,5 cm. 

Vazba z hnědé kůže, dobová, ornamentálně zdobená slepotiskem. Hřbet restaurovaný, dříve 4 

provázky, doplněna i kůže na zadní desce. Uzavírání na 2 spony (kombinace kůže a kování – 

restaurováno dříve). 

Výzdoba: Iniciály červenomodré na fol. 1a, 18a, 36b, 52a, 85a, 102b, 143a – vesměs iniciály 

s nitkovou výzdobou. Četná červená a modrá velká písmena. Červená rubrikace. 

Písmo: kaligrafická gotika – gothica formata. 

Notace: 4 linková 

Incipit: fol. 1a: Domi(ni)ca prima adue(n)tus. Ecce dies veniu(n)t v… In diebus illis soluabitur 

iuda et israhel habitabit confidenter. 

Explicit: fol. 188b: Parasti in dulcedine tua paup(er)i deus qui habitare fatis unanimes in 

domo. Qm. Gloria patri et filio et spiritui sancto. Et. 

Vložen modrý papírový lístek (11,4 x 7,4 cm) se zápisky prof. Ototzkého o obsahu a formě 

díla. 

Na předním přídeští fotografické exlibris prof. Ototzkého. 

Přír. č. II-1993/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 14 

 

XV F 25 

 

Liturgický sborník 

XVI in., pap., II + 197 + I ff., 20,5 x 14 cm, ilum., notace, vazba dobová 

 

Filigrány: ve větší části rukopisu Piccard: Hand & Handschuh IV/1355 (1518), přibližně 

v poslední čtvrtině rukopisu Piccard: Hand & Handschuh, jemuž jsou rozměrově nejbližší asi 

varianty III/760 (1515) nebo III/797 (1506), ale vzhledově se s žádnou z nich zcela neshoduje. 

Skladba: I (f. II) + 2. IV (f. 16) + III (f. 22) + 3. IV (f. 46) + (III-1, f. 51) + IV (f. 59) + (IV-1, 

f. 66) + 2. IV (f. 82) + I (f. 84) + 2. IV (f. 100) + V (f. 110) + 3. IV (f. 134) + III (f. 140) + (V-

3, f. 147 - ? tato část není zcela zřejmá) + IV (f. 155) + (IV-1, f. 162) + 3. IV (f. 186) + VI (f. 



197, f. I), Jeden list chybí za f. 50, 63, 143, 159, dva za f. 144, text většinou není porušen. Na 

spodním okraji listů v první polovině složek někdy jejich označení písmenem (složka) a 

arabským číslem 1-4 (pořadí v rámci složky). Tyto záznamy byly většinou patrně zničeny 

oříznutím. Foliace moderní, tužkou. Psáno v zrcadle 15,5-17 x 10-11 cm, v případě textu 25 

řádek na stránce, nečetné marginální poznámky základní rukou mimo zrcadlo. Prázdná folia: 

I-II, 51v, 84v, 142v, 189-197, I. Rukopis poškozen agresivními vlivy inkoustu (propadáním 

stránek). F. 146-148 vyříznuta, f. 34, 175 na spodním okraji roztržena. 

Písmo: Ruka A: ff. 1-188, gothica semicursiva. Výzdoba: ornamentální iniciály: 1r: E, 18r: A, 

36v: C, 52r: B, 85r: E, 102v: V, 143r: P, drobnější písařské iniciálky, rubrikace. V břevnu 

iniciálky E na f. 1r uvedeno heslo Ama nesciri. Notace: gotická (německá) na 4 linkách, klíče 

F i C, ritus sekulární provenience. Notován prakticky celý rukopis, výjimky jen v některých 

částech oficia za zemřelé (lekce a některé modlitby, souvislejší nenotovaná část jen na ff. 154-

157). Původní celokožená vazba v hnědé teletině, zdobená slepotiskem. Bordura vyplněna 

rolnou s rostlinnými motivy, středové pole děleno diagonálně linkami na kosodélníky, 

vyplněnými tlačítky se stylizovanými květy. Spony čepelové háčkové na přední desce 

dochovány, řemínky se sponami nové. Dřevěné desky shora postupně hraněné. Ořízka 

nebarvená. Hřbet oblý. Šití na 4 jednoduché kožené vazy + 2 kapitálkové, obšité 

dvoubarevnou nití. Přídeští vylepena pergamenem. Oprava hřbetu podložením novou usní. 

Na předním přídeští exlibris prof. P. Ototzkého. Do rukopisu je vložen lístek s francouzským 

popisem (pochází rovněž z knihovny P. Ototzkého a je označen signaturou jeho knihovny 14).  

Na předním přídeští exlibris Knihovny Národního muzea v Praze s označením Rukopisy a 

rukou doplněnou současnou signaturou. Na f. Iv přírůstkové číslo KNM II-1993/81. Podle 

údajů lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 216, s. 234, Rukopisné fondy, č. 80, s. 127. 

 

1r-102r: Officium horarum 

1r-36v:  Pars de tempore et de dedicatione ecclesiae 

Dominica prima adventus. Versus. Ecce dies veniunt ... (33v) In dedicacione templi ad 

primas vesperas responsorium. Terribilis. Versus. Cumque evigilasset Iacob quasi de gravi 

sompno ... (36r) In secundis vesperis responsorium. Benedic [Domine domum istam]. 

Versus. Conserva domine ... x ... pusillos cum maioribus per. Gloria patri et filio et spiritui 

sancto per infinita secula. 

Obsahuje svátky od první neděle adventní po Tělo Páně, na závěr na f. 33v-36v k vysvěcení 

kostela. 

36v-84r: Pars de sanctis 

In festo sancti Andree ad matutinas. Cum perambularet dominus. Versus. Erant enim 

piscatores et ait illis Venite ... (81v) Katherine ad vesperas. Surge virgo. Versus. Pulchre 

Syon filia pro mortali tunica ... (83v) Prosa [recte sequentia]. Eterne virgo memorie quam sibi 

despondit rex glorie ... x ... et cantas in celo carmen leticie te laudantes in terra respice atque 

nostra suscipe vota. 

Do části de sanctis vloženo na f. 52r a dále k některým kategoriím světců Commune inter 

pasca et penthecosten. Z neúplně obvyklých svátků na f. 60r a dále Navštívení P. Marie. 

85r-102r: Commune sanctorum  

Commune sanctorum. De apostolis in primo nocturno. Ecce ego mitto vos. Cavete autem 

ab hominibus tradet enim vos ... (100r) De virginibus. Ad matutinas primum 

responsorium. Feliciter virgines vincunt. Versus. Beate de prelio redeunt ... (101v) Audivi 

[vocem de celo]. Media nocte clamor factus est ... x ... Gloria patri et filio et spiritui sancto. 

Dum etc. Oleum reconditum in vasis suis dum sponsus advenerit. 

 



102v-126r: Venitorium 

Různé nápěvy invitatorního žalmu Venite exultemus. Na horním okraji listů jednotlivé nápěvy 

číslovány soudobou nebo o málo mladší rukou. 

 

126r-142r: Invitatoria in circulum anni 

Dominica prima adventus invitatorium. Ecce venit rex occurramus obviam salvatori nostro 

... (140r) De virginibus. Venite adoremus. Eterna Christi munera et virginum etc. Venite 

exultemus domino ... x ... si introibunt in requiem meam. Gloria patri et filio et spiritui sancto 

sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum, amen. 

Na f. 126r-133v část de tempore (na f. 133r-133v k vysvěcení kostela), na f. 133v-139r de 

sanctis (na f. 135r opět vloženo in communi sanctorum post pascha usque penthecosten 

invitatorium), na f. 139r-142r commune sanctorum. 

 

143r-158r: Officium pro defunctis 

Placebo domino in regione vivorum. Psalmus. Dilexi quoniam. Heu michi quia incolatus 

meus prolongatus est ... (155r) Lecciones in presencia funeris. Ex sermone beati 

Augustini. Leccio prima. (155v) Quando celebramus dies fratrum defunctorum, in mente 

habere debemus ... (157v) Leccio nona. Omnium christianorum spes, fratres charissimi, in 

futurum tempus extenditur ... x ... ut recipiat unusquisque prout gessit sive bonum sive 

malum. Libera etc. 

Na závěr oficia za zemřelé na f. 153r-158r kolekty a čtení  

 

158r-165r: Antiphonae variae 

Tato část zahrnuje především notované mariánské antifony: Hec est preclarum vas (158r-

159r), Nigra sum sed formosa (159r-159v), Descendi in ortum meum (159v). Na f. 159v-160v 

osm různých melodií pro doxologii Gloria patri et filio et spiritui sancto. Dále antifony 

Quomodo fiet istud angele dei (160v-161r), Que est ista que progreditur quasi aurora (161r), 

Non nos domine deus demergat tempestas (161r-161v – standardní text je Non me demergat 

domine tempestas), Qui celorum contines (161v-162r), Dum ortus fuerit sol de celo (162r), 

Missus est Gabriel angelus (162r), Ecce dominus veniet et omnes sancti eius (162v), Nesciens 

mater virgo virum peperit (162v). Na f. 163r Alleluya confitemini domino a Alleluya surrexit 

dominus vere et apparuit Petro (v rukopise zapsáno omylem appaparuit). Na f. 163v-165r 

antifony Stella ista sicut flamma (163v), k vysvěcení kostela Fundamenta templi huius (163v-

164r), Maria tribus mensibus quasi stetit laboribus (164r-164v), Sancta dei genitrix (164v-

165r). Na f. 159r nenotovaná modlitba. 

 

165r-165v: Antiphonae ad Benedictus 

Antifony velikonočního tridua: Traditor autem dedit eis (Feria 5 in Cena Domini), Posuerunt 

super caput ejus (Feria 6 in Parasceve), Mulieres sedentes ad monumentum (Sabbato 

Sancto). 

 

165v-171v: Credo  

Čtyři různé melodie pro Credo (1. 165v-167v, 2. 167v-169r, 3. 169r-171r, 4. 171r-171v), 

čtvrtá melodie obsahuje pouze část Credo in unum … x … omnium et invisibilium.  

 

171v-174r: Te Deum laudamus 

 

174r-177v: Dixit Dominus 

Osm různých melodií, u nichž jsou uváděny i různé melodie pro doxologii Seculorum amen 

(uvedena pod obvyklou zkratkou Euouae). 



 

177r-182v: Missa tempore pestilentiae 

Pro mortalitate tempore pestilenciali missa. Recordare domine testamenti tui et dic angelo 

percucienti ...  (182v) Versus. Gloriosa dei mater cuius natus est et pater ora pro nobis 

omnibus qui tuam memoriam agimus. 

Introitus Recordare domine (177r-177v), versus Qui regis Israel intende (177v), graduale 

Misit dominus verbum suum (177v-178r), versus Confiteantur domino misericordie eius 

(178r), Alleluya, versus Salvabo populum meum in medio Ierusalem (178r-178v), offertorium 

Stetit pontifex (178v-179r), [communio] Multitudo languencium et qui vexabantur (179r), 

versus (mariánské – 179r-182v). 

 

182v-185v: Ordinarium 

Kyrie, Gloria Spiritus et alme (tropované), Sanctus, Benedictus Marie filius (tropované), 

Agnus Dei Marie filius (tropované), f. 185r-185v další Agnus. 

 

185v-188v: De Corpore Christi 

Ad primas vesperas de venerabili sacramento. Sacerdos in eternum Christus dominus 

secundum ordinem Melchisedech ... (188v) Versus. Parasti in dulcedine tua pauperi deus, qui 

habitare facis unanimes in domo omnes. Gloria patri et filio et spiritui sancto et. 

 
 
SX XV F 26 
FX 12. stol. 
TX Psalmi Dasidis 
PX Koupí prof. Otokli 
Psalmi Davidis. Perg., XII. stol. (kol. 1150), 129ff, fol. 129 faksimile, rozměry: 22 x 16 cm, 

vazba ze světlé kůže – moderní, nevhodná, uzavírání na knoflík. 

Latinsky. Rukopis písaře Rudolfa z Mondsee, okruh jihoněmecký. Románská minuskula, 

iluminované ornamentální iniciály. 

Rukopis poškozen – otrhané okraje stránek, díry v textu. Ke konci kodexu vybledlé písmo u 

spodních okrajů stránek. Pergamen zhnědlý. 

Incipit: fol. 1a: Beatus vir, qui non abiit i(n) consilio inpiorum et in via peccatorum non stetit 

et in kathedra pestilentie non sedit. 

Explicit: fol. 129b: Laudate eu(m) in cy(m)balis nibilationis (et) omnis spiritus. Laudet 

dominum. Alleluia. 

Vloženy 4 lístky, modrý (11,5 x 7,5 cm) a 3 bílé (9,7 x 13,8; 8,4 x 12; 9,8 x 13,8 cm) 

s poznámkami prof. Ototzkého o písaři a o obsahu a formě rukopisu. Dále vložena 

fotografická reprodukce zdobené iniciály s částí textu rukopisu Rudolfa z Mondsee, který je 

uložen v Národní knihovně ve Vídni. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští vazby.  

Přír. č. II-1992/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 3 

 
XV F 26 
 

XII med., Rakousko, perg., 129 ff. 21 x 15,5 cm, ilum., vazba mladší  

 

Skladba: 16. IV (f. 128) + 1 (f. 129). Kustody římskými číslicemi (II-XVII) na konci složek 

uprostřed dole. Foliace moderní tužkou. Psáno v zrcadle 16 x 10 cm, 20-22 řádek na stránce. 

Rukopis poškozen otřením inkoustu, červotočem a špínou.  



Písmo: 1r-128v: ruka A, karolinsko-gotická minuskula. Na f. 120v-121r text dopsán patrně 

jinou rukou na místě textu vyškrabaného nebo setřelého, krátké úseky textu jsou obtaženy i na 

f. 102v, 104v a 124v. Nečetné marginální doplňky asi třema rukama 12.-13. století. F. 129 

dopsáno později, patrně v 19. století. Výzdoba: ornamentální iniciály: 1r: B, 14r: D, 17v: D, 

29r: D, 35v: D, 40v: Q (v iniciále drak), 41r: D, 53r: S, 82v: C, 84v: D, 98r: D, 103r: B, 112r: 

A, rubrikace. Vazba moderní, měkká.  

Podle Pavla Ototzkého rukopis napsal kolem poloviny 12. století ve Vídni (?) Rudolf 

z Mondsee. Na předním přídeští exlibris Pavla Ototzkého, z jehož pozůstalosti byl rukopis 

v roce 1981 do KNM zakoupen, a štítek se současnou signaturou KNM. Signatura KNM XV 

F 26 se opakuje na f. 1v, na f. 129v přírůstkové číslo KNM II/1998/81. 

Do rukopisu vloženo několik lístků psaných nejspíše Pavlem Ototzkým: jeden 

s francouzským popisem kodexu (na lístku nalepeno číslo 3, patrně signatura knihovny Pavla 

Ototzkého), tři s excerpty týkajícími se rukopisů spojených s osobou Rudolfa z Mondsee a 

fotografie iniciály s jeho postavou. 

Podle lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 217, s. 235, Rukopisné fondy, s. 127, č. 81. 

 

Další část tohoto rukopisu je uložena v KNM pod signaturou XV F 22. Z celého rukopisu není 

podle kustodů dochována první složka (pravděpodobně s kalendářem) a dvě složky (18. a 

19.), které obsahovaly patrně závěr žaltáře, kantiky Starého zákona, Symbolum Athanasianum 

a počátek litanie.  

 

1r-129v: Psalterium 

„Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit ... (128r: Ps 

CXLVIII) Laudate dominum de celis ... (128v) iuvenesque virgines, senes cum iunioribus lau- 

(129r) -date nomen domini, quorum exatarum (sic) est ... x ... laudate eum in cymbalis 

iubilationis, omnis spiritus laudet dominum alleluja.“  
Část psaná původní rukou končí na f. 128v (Ps CXLVIII,12), poslední list dopsán a doplněn snad v 19. století. 

 

SX XV F 27 
FX 14. stol. 
TX Hugo von Trimberg: Calendarium aureum 
PX Koupí prof. Otokli 
Hugo von Ttrimberg, Calendarium aureum (cisioianus) 

Pap., XIV. stol., 12ff + 1f vstupní, rozměry: 18 x 13, 5 cm, brožované, bez vazby, vloženo do 

desek ze žlutého kartonu.  

Rukopis poškozen, díry v listech od středu rukopisu, text však nepoškozen. V minulosti 

rukopis konzervován (vazba listů), nepříliš zdařile. 

Latinsky, ve verších. 

Písmo: gotická minuskula. 

Bohaté marginální latinské poznámky (jinou rukou – asi XV. století), i interlineární glosy 

latinské. 

Výzdoba: červeně rubrikováno a podtrháváno, vstupní iniciála na fol. 1a. 

Jméno autora „Hugo“ dvakrát zmíněno v textu – viz fol. 1a in margine: … auto(ri)s Hugo; fol. 

12b: Hugo… autoris 

Skladba textu: Prefatio – 50 řádek 

Elogia sanctorum – 352 řádek 

Epilog – 5 řádek 

Incipit: Cum sit uci… vocare ut s(anc)torem om…uelint exorare.  



Explicit: Et lege q(uod) sequit(ur) q(uod) velatu(m) rep(er)itur versibus int(er)nis op(er)is sit 

p..ca finis ultima sit p(ri)ma sit quarta valis (?) et yma (?) 

Dosud neznámé dílo Hugona von Trimberg. 

Do desek vloženo 5 papírových lístků (4 bílé – 22,3 x 14,9 cm, 14,8 x 11,7 cm, 12,7 x 7,6 cm, 

7,6 x 12,7 cm a 1 modrý – 7,4 x 11,4 cm) s poznámkami prof. Ototzkého o autorovi a o 

obsahu a formě rukopisu. 

Fotografické exlibris na předsádce rukopisu. 

Přír.č. 1998/81 

Koupě: prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 9 

 
XV F 27 
 

XV in., Německo (?), pap., 13 ff.18,5 x 13,5 cm, bez vazby 

 

Filigrány: Piccard: Ochsenkopf, varianta I/653 (1410) a zvon, nejbližší variantám Briquet, 

Cloche 3975 (1403), 3976 (1401-1404), 3981 (1419-1420). Torzovitě dochovaný filigrán na f. 

1 neidentifikován. Skladba: 1 (f. 1, k rukopisu doplněné v 15. století) + V (f. 11) + 2 (f. 13). 

Psáno v zrcadle 15,5 x 8,5 cm, 17 řádek na stránce. Nefoliováno (resp. na f. 2r rukou 18. 

století uvedena číslice 2, snad součást foliace?). Prázdná folia: 1r. Text u hřbetu místy 

poškozen. 

Písmo: 2r-13v ruka A, gothica první poloviny 15. století, B 1v a většina marginálií 

k hlavnímu textu: zběžnější bastarda 15. století. Další marginálie 15. století. Výzdoba: 

rubrikace. Bez vazby. Rukopis pouze vložen do desek. 

Na f. 1r exlibris Pavla Ototzkého a signatura KNM XV F 27. Na deskách je zapsána signatura 

Ms. 9 (patrně knihovny Pavla Ototzkého), na jejich vnitřní straně přírůstkové číslo KNM II-

1998/81 a na hřbetě štítek s titulem Cisiojanus sive Kalendarium aureum. 

Podle lokálního katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 82, s. 127. 

 

K rukopisu přiloženo několik lístků psaných snad rukou Pavla Ototzkého, dva z nich 

s francouzským a německým popisem kodexu (na francouzsky psaném nalepeno číslo 9, 

patrně signatura knihovny Pavla Ototzkého), další s kresbou filigránů (identifikovány jako 

Briquet 3962 a 14497) a dva s výpisky k dílu (jeden z nich obsahuje různočtení při srovnání 

s neurčeným vídeňským rukopisem). 

 

1v: Orationes et notae 

Kromě žádostí o přímluvu světců verš „Sancta mater ave, qua mundus solvitur a ve / que 

genitricis Eve ve fecit esse breve.“ a výpisek  „Ovidius: Omnibus adde modum. Modus est 

pulcerrima virtus. In omnibus tene medium si non vis perdere modum. Medium tenuere 

beati.“ 

 

2r-13v: Hugo de Trimberg (de Werna): Laurea sanctorum 
Edice H. Grotefend: Laurea sanctorum, ein lateinischer Cisiojanus des Hugo von Trinberg, Anzeiger für Kunde 

der deutschen Vorzeit, Neue Folge, Bd. 17, 1870, sl. 279-284, 301-311. Významnější rozdíly oproti edici: za 

verš 92 vloženo dvojverší o sv. Dorotě, za v. 122 o Petrovi z Verony, za v. 230 vloženo jedno dvojverší o sv. 

Osvaldovi navíc, za v. 306 edice (v rukopise zde následují některé chronologicky chybně umístěné verše) 

vloženo dvojverší o sv. Václavu, v rukopise jsou i verše, které byly v rukopise použitém Grotefendem pro edici 

omylem opomenuty. Text končí již veršem 407, přičemž poslední dva byly doplněny mladší rukou. V rukopise 

nejsou verše 55-56, 255-256. Některé verše jsou v rukopise umístěny na chronologicky chybném místě (75-76, 



265-266, 269-276, 297-302, 219-220 prohozeno s 221-222). Zřídka prohozeno pořadí veršů v jednotlivých 

dvojverších. 

Literatura: Walther: Initia, č. 3796, 12246, K. Langosch: Das Registrum multorum auctorum 

des Hugo von Trimberg, Berlin 1942 (Germanische Studien 235), s. 278 sq. 

2r-3r: Praefatio 

(in marg.) Prefacio. (textus) Cum sit necessarium sanctos invocare / ut factorem omnium 

velint exorare ... x ... pax sit scribenti, pax sit hec metra legenti / pax exponenti, pax omnia 

corde tenenti. 
50 veršů. Mezi marginálními poznámkami na f. 2r titul „Kalendarium aureum“ a autorské určení „Nomen autoris 

Hugo“ (opakuje se i na f. 13v). 

3r-13v: Textus 

(in marg.) Circumcisio domini. (textus) Nos circumcidat et noxia queque relidat / (2v) qui 

circumcisus pro nobis est homo visus ... x ... (in marg.) Silvester. (text) Sancti Silvestri legis 

fideique sequestri / inter oramen peccantes protegat amen. 
Světci nebo svátku věnovány obvykle dva řádky. Z českých světců jen na f. 10v-11r Václav. Marginálně 

uváděny svátky resp. jména světců (někdy chybně). 

13v: Epilogus 

Lector quisquis eris si forsan dicere queris / auctoris nomen pete quod tibi det deus omen / et 

lege quod sequitur quia velatum reperitur / versibus in trinis operis fit postea finis / ultima sit 

prima sit quarta vocalis et yma. 
Mladší rukou „Ex his versibus elicitur nomen autoris“ a „G. Quinta mutarum medium conservet earum / H 

preponatur sic nomen inveniatur“. Je možné, že tyto dva verše dopsal písař v 15. století z dnes nedochovaného 

posledního listu (schází 17 veršů, tj. přesně délka jedné strany). 

 

SX XV F 28 
FX 1573-1574 
TX Christian Adrichon: Collectanea 
PX Koupí prof. Otokli 
Christian Adrichom, Collectanea quaedam raptim undique coaceruata 

Pap., 1573-1574 (datování rkp. na fol. 1a a na fol. 200a), 200 ff, rozměry: 21 x 15 cm, vazba 

dobová s heraldickým oválným supralibros na přední i  zadní desce, latinský opis: 

FERDERN. ALAVENST. CANCELLAR. NEOCELLENS., hřbet pergamenový, světlý, 

barokně upravený – s nápisem MISCELANEA, níže uspořádána pod sebou v řádcích písmena 

N V J5, desky lepenkové, potažené zeleným papírem, ohmatané a poničené. 

Na přídeští a titulním listě majetnické vpisky: Patris Dominici Nemaniczký S(ancti) ord(inis) 

Pra(e)d(icatoru)m filii couentus Do(?)rensis comparitus Littomericii Anno 1754, 1 Decembris 

a domino Vincentio Martyre Starek viro Consulari 

Ferd. Em. Münster a Levenstein 1685 

Datování dále na fol. 89b dole: Delphis Hoelandia 3. Maii anno 1536.  

Psáno ve 2 sloupcích. Marginální poznámky.  

Písmo: humanistická minuskula (humanistica libraria) 

Incipit: fol. 1a: Cum ob militum irruptionem o(m)nia a me olim in priuatam mihi usum 

scripta, sint discripta, discripta et amissa. 

Explicit: fol. 260a: Ut valeam curum coelestia scandere regna. Amen. 

Přívazek 1: Christian Adrichom: Collectanea diuersam sententiarum ac notabilium dictionum. 

157č – 1576, 201 ff 

Přívazek 1: Christian Adrichom, Collectanea diuersam sententiarum, ac notabilium 

dictionum 

Pap., 1574 – 1576 (datování rkp. na fol. 1a a na fol. 200b), 201 ff, rozměry: 21 x 15 cm, vazba 

– viz celý codex mixtus. 

Psáno ve dvou sloupcích. Marginální poznámky. Folio 201 – poznámky náboženské, psané 

jinou rukou. 



Písmo: humanistická minuskula (humanistica libraria) 

Incipit: fol. 1b: Deus est spiritus purus, immutabilis, aeternus, ubique praesens. 

Explicit: fol. 200a: …passionu(m), crimum et … ae(te)rna gloria, quam nobis… Deus 

Opt(imus) Max(imus). Amen. 

Přír. č. 1997/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 16 

Přívazek 2: Christian Adrichom: Sententiae orthodoxae piae et morales, partim e sacra 

skriptura, partis ex probatis authoribus, 1573, 76 ff 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Přír. č. II-1997/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 16 

Přívazek 2: 

Christian Adrichom: Sententiae orthodoxae piae et morales, partim e sacra scriptura, partim 

ex probatis authoribus, ad sensum et consensum verae catholicaeque ecclesiae concinnatae 

Pap., 1573 (datování rkp. na fol. 1a), 76 ff, folio 71 přerušuje dvousloupcovou úpravu 

rukopisu kursivnějšími poznámkami, rozměry: 21 x 15 cm, vazba – viz celý codex mixtus 

Psáno ve dvou sloupcích. Marginální poznámky. 

Písmo: humanistická minuskula (humanistica libraria) 

Incipit: fol. 2a: Deus est u(n)us, ex quo cuncta creata suum esse, posse, ac viuere habent. 

Explicit: fol. 75b: Posthea in ipsa Roma occiditur. 

Přír. č. 1997/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 16 

 
SX XV F 29 
FX XIX. stol. 
TX J. G. A. Frenzel: Catalogue (???) 
PX Langrova knihovna 
Catalogue raisonné des Oeuvres de Jean Jacques de Boissieu formé par J. G. A. Frenzel 

Pap., XIX1. stol., 44 ff (foliace nová), rozměry: 22 x 17, 5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 112, modrou tužkou Ms. 342, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: pojednání o životě a díle francouzského malíře Jeana Jacquesa de Boissieu z Lyonu 

(1736 – 1810) s katalogem jeho prací. 

Přír. č. II-4516/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XV F 30 
FX 1833 
TX Memoriae Klostergrafense 
PX Langrova knihovna 
Memoriae Klostergrabense Mss. de annis 1282 – 1614. Extractus e libro Memorabilium 

Ecclesiae Parochialis B(eatae) Virginis et Martyris S(anctae) Barbarae in Klostergrab. 

Pap., 1833, 22 ff (foliace nová), rozměry: 21,5 x 17,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky.  

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 137, modrou tužkou Ms. 758. 



Latinsky a německy 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: výňatky z kroniky kostela v Klostergrabu zahrnující léta 1282 – 1614 a přepsané 

učitelem Wenzlem Weitzdörferem. 

Přír. č. II-4561/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 31 
FX 20. stol. 
TX Engelsvision 
PX Langrova knihovna 
Engelsvision 1643 bei Nürnberg und in Schlesien 1643. 

Pap., počátek XX. stol., 6 + 4 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do dvou papírových obálek. 

Staré signatury: na vnější obálce (do níž byl rukopis původně vložen spolu s rukopisy XV F 

32 – XV F 43) tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 LL 139, na vnitřní obálce 

hnědou tužkou XXXV, tužkou Ms. 35, tatáž signatura tužkou na fol. 1a (I), tamtéž tužkou 

44572, Cod. Man. No. 2342, na fol. 1a (II) tužkou zu Ms. 35, No. 2342. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: opis dvou zlomků z roku 1643 o vidění andělů u Norimberka a ve Slezsku. 

Přír. č. II-4587/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XV F 32 
FX 20. stol. 
TX F. Marcaldi: Succinta e tiene morratione 
PX Langrova knihovna 
Succinta et brieue narratione del stato della Regina di Scotia et del principe suo figlio. 

Pap., počátek XX. stol., 34 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo 

do papírových desek s papírovým přebalem.  

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

VX F 43) tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu tužkou Ms. 

331, tatáž signatura tužkou na fol. 1a 

Italsky. 

Písmo: humanistická kurzíva 

Vlepeny pauzy původního písma a filigránu 

Na přídeští vlepen výstřižek z aukčního katalogu s popisem rukopisu 

Obsah: přepis významného historického rukopisu (autografu) pojednávajícího o Království 

skotském. 

Přír. č. II-4588/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 33 
FX 20. stol. 
TX Schlesische Bergwerles-Bescheitung 
PX Langrova knihovna 
Schlesische Bergwerks Beschreibung 



Pap., počátek XX. století, 44 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do dvou papírových přebalů. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na obou přebalech i na 

fol. 1a tužkou Ms. 332 

Německy 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis staršího rukopisu s popisem slezských dolů. 

Přír. č. II-4589/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 34 
FX 20. stol. 
TX Alexander von Muk 
PX Langrova knihovna 
Alexandr von Metz 

Pap., počátek XX. stol., 22 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na fol. 1a 

tužkou Ms. 335 

Německy 

Písmo: kurent 

Výzdoba: na fol. 2a napodobena  perem ornamentální iniciála E, na fol. 1a vlepena pauza 

s groteskním obrázkem z původního rukopisu. 

Obsah: přepis středověkého rukopisu. 

Přír. č.: II-4590/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 
 
SX XV F 35 
FX 1901 
TX Prager Pest 
PX Langrova knihovna 
Prager Pest 1680 betreffend. 

Pap., 1901, 16 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na fol. 1a 

tužkou Ms. 395 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: přepis dvou rukopisů z roku 1680 pojednávajících o moru postihnuvším Prahu. 

Přír. č. II-4591/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 36 
FX 1901 



TX Lateinische Kalender 
PX Langrova knihovna 
Lateinische Kalender – Reime 

Pap., 1901, 6 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na 

titulním listě tužkou Ms. 396. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Bez výzdoby. 

Obsah: přepis veršovaného kalendáře z roku 1578 

Přír.č. II-4592/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 37 
FX 20. stol. 
TX Köln-Getherd-Gedicht 
PX Langrova knihovna 
Köln – Gebhard – Gedicht 

Gedicht nach dem Schreibreiss des Originalischen offenkar (?) aus dem 16. Jahrhundert. 

Pap., počátek XX. stol., 6 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo 

do výstřižku z novin a papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu tužkou Ms. 

397, tatáž signatura tužkou na fol. 1a, na novinové předsádce modrou tužkou ZR Cop. 8040, 

30 M. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: přepis básně z rukopisu ze XVI. století. 

Přír.č. II-4593/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 38 
FX 1901 
TX Psöhmische Landes-Versamtlung (???) 
PX Langrova knihovna 
Böhmische Landes-Versammlung den 3. Jäner 1634 bausgeschrieben und gehalten auf dem 

Prager Schloss 

Pap., 1901, II + 38 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu tužkou Ms. 

408, tatáž signatura tužkou na fol. Ia 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: přepis zápisu ze zasedání českého zemského sněmu 3.1. 1634 

Přír. č. II-4594/83 



Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 39 
FX 20. stol. 
TX A. Rosa von Achweinfust: Schreyt-Kalender 
PX Langrova knihovna 
Rosa von Schweinfurt, Andreas 

Schreyb – Kalender auff das Jar nach der Geburt Ihesu Christi MDLXXIX durch Andream 

Rosam von Schweinfurt der Ertzueg doktorem und der zeit Stadtphysicum zu Amberg gestalt. 

Pap., počátek XX. stol., 48 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na fol. 1a 

tužkou Ms. 414. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: přepis kalendáře z let 1579 – 1590. 

Přír. č. II-4595/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

SX XV F 40 
FX 20. stol. 
TX M. J. Proetenius Saxohalhasis: EIn Christliche Predigt 
PX Langrova knihovna 
Joannes Praetorius Saxohallensis 

Ein Christliche Predigt auf den Newen-Jahrsstag darinnen von zwölff gnaden Wundern 

gehandelt wird. Gethan in Pillgramssthal Anno Christi 1589 durch M. Joannem Praetorium 

Saxohallensem, Pastorum daselbst. 

Pap., počátek XX. stol., 16 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na fol. 1a 

tužkou Ms. 415 

Německy. 

Písmo: kurent 

Marginální poznámky 

Bezz výzdoby 

Obsah: přepis novoročního kázání z roku 1589 

Přír. č. II-4596/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

 
SX XV F 41 
FX 20. stol. 
TX J. Regnart: Nene feurkweilige Lieder 
PX Langrova knihovna 
Newe kurtzweilige Teutsche Lieder mit funff stimmen welche gantz lieblich zu singen und 

auf fallerleg Instrumenten zugebrauchen composirt durch Jacobum Regnart, Roem. Key. 

Maiestat Musicum  und Vice Capellmeister. 

Pap., počátek XX. stol., 36 ff (foliace původní), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, 

vloženo do papírového přebalu. 



Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na fol. 1a 

tužkou Ms. 416. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: přepis německých písní z roku 1580. 

Přír. č. II-4597/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 42 
FX 1907 
TX Wunderzeichen 
PX Langrova knihovna 
Wunderzeichen aus dem XVII. Jahrhunderte. 

Pap., 1907, 2 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do papírového 

přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na fol. 1a 

tužkou Ms. 418. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Bez výzdoby. 

Obsah: přepis zlomku ze XVII. století o zázračných úkazech v Praze. 

Přír. č. II-4598/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 43 
FX 1902 
TX Calendarium 
PX Langrova knihovna 
Calendarium aus einem niederdeutschen Gebetbuche des XV. Jahrhunderts. 

Pap., 1902, 28 ff (foliace nová), rozměry: 21 x 17 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírového přebalu. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen (spolu s rukopisy XV F 31 – 

XV F 43), tužkou a červenou tužkou Langrova signatura III 11 L1 139, na přebalu a na fol. 1a 

tužkou Ms. 423. 

Latinsky. 

Písmo: novogotická minuskula. 

Výzdoba: červené a modré verzálky. 

Obsah: pečlivý paleografický přepis (praktický faksimile) kalendáře jedné dolnoněmecké 

modlitební knížky z XV. století. 

Přír. č. 4599/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV F 44 
FX 15. stol 
TX Sermones 
PX Koupí - Antikvariát Dlížkov 
Sermones. 



Pap., XV1. stol., 159 ff, rozměry: 21,5 x 15 cm, vazba původní, kožená.  

Staré signatury: na přídeští tužkou 8 F 14. 

Latinsky. 

Písmo: zběžná gotická kurzíva. 

Rubrikace 

Bez výzdoby. 

Obsah: kázání 

Přír. č. II-5292/89 

Koupě z Antikvariátu Dlážděná za 90 000 Kč 

Kázání – vide: Sermones 

 

XV F 44 

 

Kázání, převážně Bertranda de Turre 

XV in., Čechy, pap., 159 (recte 167) ff. 21,5 x 15 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: v první složce snad nejbližší varianty Piccard: Ochsenkopf VI/238-241 (1404-

1416). Ve druhé a ojediněle v osmé složce typ Briquet: Cloche, jemuž jsou rozměrově 

nejbližší č. 3962 (1371) a 3967 (1392). Ve zbytku rukopisu typ Briquet: Cloche (ve dvou 

variantách), jemuž je rozměrově nejbližší č. 3980 (1416). V poslední složce ojediněle volská 

hlava s tyčí tvořenou jednou linkou, a kruhem, neidentifikována. Skladba: VI (f. 12) + (VI-1, 

f. 23) + 12. VI (f. 159). Jeden list chybí za f. 22 (text poškozen). Kustody arabskými i 

římskými číslicemi na koncích složek uprostřed nebo vpravo dole, první řada Ius-Vus na f. 

12v-59v, druhá řada, v níž se objevují i kustody slovní, 2us-septimus na f. 88v-148v. Za první 

a před poslední složkou dochovány části jejich pergamenových obalů. Na koncích druhé až 

páté složky reklamanty. Dvojí foliace moderní, tužkou, v pravém horním rohu listů neúplná. 

Chyby foliace: nefoliovány prázdné listy - sedm za f. 64, jeden za f. 158. F. 3 omylem 

označeno jako 2. Psáno v zrcadle 15-16,5 x 10,5-11 cm, 32-38 řádek na stránce. Prázdná 

folia: 64 bis-64 octies, 158v, 158 bis, 159r. 

Písmo: Ruka A: ff. 1r-64v, gothica semicursiva, ruka B: ff. 65r-158r, gothica semicursiva, 

ruka C: f. 159v, gothica cursiva, snad poněkud mladší. Nečetné marginální poznámky, zčásti 

základní rukou, a dalšíma asi třema rukama 15.-16. století. České interlineární překladové 

glosy a občasné marginální poznámky (např. f. 51v-52v, 85v-86r, 122v, 123v). Rubrikace. 

Původní celokožená vazba ve světlé teletině, bez výzdoby. Po 5 puklách ve tvaru 

kardinálského klobouku. Dochovány vždy 4 pukly. Hladké obdélníkové spony na zapínání na 

trny v přední desce. Trny podloženy čtvercovým plíškem. Jedna spona s řemínkem 

dochována. Na dochované sponě upevněn řemínek pro snazší otevírání. Na zadní desce dva 

mosazné plíšky pro uchycení řemínků. Desky dřevěné nehraněné. Hřbet oblý. Přední ořízka 

rovná. Šití na 3 masivní dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové. Přídeští nevylepeno, na předním 

přídeští na záložce potahu rukopisný text. Stav dochování: kůže mírně odřená, ztráty.  

Na přední desce rukou 15. století titul „Dominica Ia post Trinitatis super epistolas et in 

adventu domini usque spiritus sancti“ a vlastnický záznam „De Pocziepicz“, obdobný, 

přibližně ze stejné doby, i na předním přídeští. Na přední desce dále nezřetelný český zápis 

rukou 16. století, na předním přídeští rukou 16. století písmena z w. Na hřbetě fragment 

strženého papírového štítku s titulem (?) a další papírový štítek se signaturou dietrichsteinské 

knihovny v Mikulově 60, k níž bylo později tužkou doplněno I. Na předním přídeští signatura 

knihovny O. Kruliše-Randy 8 F 14 (Brodský: Rukopisy, kodex neuvádí), tužkou písmeno a a 

antikvární záznam 6k 2314 s uvedenou cenou 90 000,- (Kčs). Na zadním přídeští označení 

knihovny O. Kruliše-Randy K. 



Na předním přídeští exlibris Knihovny Národního muzea v Praze s údajem Rukopisy a rukou 

psanou současnou signaturou, která je zapsána i na f. 1v. Na f. 159v přírůstkové číslo KNM 

II-5292/89. Jako způsob získání je v lokálním katalogu KNM uvedeno „Koupě - antikvariát 

Dlážděná“. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 83, s. 127. 

 

1r-15v: Textus varii, praecipue sermones 

1r-3r 

Exhortacio in missa beate virginis. Recordare virgo mater etc. Ad eandem recurrimus pro 

auxilio nostre salutis, quia in ea deus scripscit potenciam suam, filius sapienciam, spiritus 

sanctus bonitatem et misericordiam … x … et mundo corde ascendet in mentem domini et 

stabit in loco sancto eius etc. 

3v-4r 

Egeni et pauperes querunt aquas et non sunt ... camporum fontes etc. Is XLIo (Is XLI,17-18). 

Hec verba dicuntur ex persona domini, quibus promittit pauperibus spiritu, qui paupertatem 

sue operacionis et condicionem sue originis ... x ... orabitis videlicet virginem Mariam ut 

impetret vobis graciam spiritus sancti a domino etc. 

4r-5v, 3r: Sermo de sancto Petro 

Sermo. Cum senueris extendes manus tuas et alius te cinget etc. Johannis XXI (J XXI,18). In 

presenti evangelio (přepsáno z exemplo) predicitur convenienter de passione beati Petri 

apostoli, per quam fuit natus in celum, que quidem nativitas hodie celebratur ... x ... 

pontificibus, archiepiscopis, episcopis et aliis superioribus et inferioribus etc. 

Doplněk na f. 3r patří podle odkazovacího znaménka do textu na f. 5v. 

6r-8r: Sermo de sancto Jacobo 

Cum exiret Iacob de terra sua vidit gloriam dei. Hodie sancta mater ecclesia colit festum 

sancti Iacobi apostoli, cui hec verba conveniunt, quia ipse primus inter apostolos de hac vita 

migravit et ideo in hiis tria notare possumus ... x ... eduxit beatum Iacobum in terram veram, 

in qua est omne bonum et nullus defectus, quam nobis concedat Ihesus Christus amen, etc. 

8v-9r  

Introibo in domum tuam adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo (Ps V,8). In verbis 

propositis ad tria invitamur. Primo ad ecclesie ibi Introibo in domum tuam, 2o ad adorandum 

deum ibi Adorabo ad templum sanctum tuum, 3o ad timoris reverencia ... x ... timeamus go 

semper dominum ut amore eius digni simus etc. 

9r-10r 

Item secundus sermo sequitur. Nescitis quia templum dei estis vos et spiritus sanctus habitat 

in vobis 1a Cor. IIIo (1 Cor III,16). Notandum est hic, quod ad sanctificacionem templi 

spiritualis requiruntur, que solent fieri in sanctificacione templi materialis ... x ... in nobis per 

mala opera etc. 

Závěrečná část textu na f. 10r snad náleží do textu kázání. 

10v-12r: De corea 

Ad coreizancium terrorem ut omnis homo fidelis laicus sive clericus sibi caveat de corea. 

Notanda est descripcio coree secundum Bernhardum, que talis est: Corea est circulus, cuius 

centrum est dyabolus aspicientes vero eius pene infernales ... x ... et cum tot mala ex ea 

proveniunt, igitur est omni diligencia figienda (sic), quod nos fugere adiuvet dominus noster 

Ihesus Christus, amen. 

K textu srov. katalogový záznam rukopisu VK Olomouc M I 340, f. 144v-148v. Srov. i. Bartoš, 

Spunar, s. 274. 

12r-15v: De matrimonio 



De matrimonio restat modicum mihi loqui et primo, quid sit, secundo, que sunt eius 

proprietates, tercio, quid mulier viro in matrimonio et e converso, quarto in quibus casibus 

unus peccat mortaliter faciendo actus matrimonii et in quibus non ... x ... non debemus facere 

incantaciones aut sortilegia, que multi multociens in nupciis faciunt et ex quo ita faciunt sic et 

succedit eis. Hec sufficiunt dicta de matrimonio etc. 

 

15v-16v 

Dominica prima post trinitatis epistola Ia Johannis IIIIo. In hoc apparuit caritas dei ... ut 

vivamus per eum (1 J IV,9). Multiplex in hoc loco datur nobis divine dileccionis iudicium, 

primo quia misit, secundo quia filium, tercio quia unigenitum ... x ... et habebis premium in 

celo, quod nobis prestare dignetur etc. 

Řazením náleží k následujícímu souboru na f. 16v-63r, avšak neodpovídá incipitům kázání 

Bertranda de Turre uvedeným ve Schneyerově Repertoriu. 

 

16v-63r: Bertrandus de Turre: Sermones dominicales a dominica secunda post pentecosten 

usque ad dominicam XXIV. post pentecosten 

Dominica secunda. Translati sumus de morte ad vitam, fratres primo Joh. 3o (1 J III,14). De 

caritate inquantum per eam diligimus deum actum est in sermone preterite dominice, nunc 

autem dicendum est de caritate in quantum per eam diligimus proximum ... (18v) Dominica 

3a. Humiliamini sub potenti manu dei Ia Petri Vo (1 Pt V,6). Secundum Augustinum in 

quodam sermone licet sint multa alia, in quibus debeamus dominum imitari, ista tamen duo 

precipua sunt, id est ut mites simus et humiles corde ... (60v) Eripuit nos de potestate 

tenebrarum et transtulit ... et remissionem peccatorum Colocen. Io (Col I,13-14). Universalis 

ecclesia sua incipit officia a duplici adventu Christi et in ipso duplici adventu ... x ... peccata 

remittas quibus ad celi gaudia perducat, quod nobis concedat Ihesus Christus etc. Expliciunt 

epistole a prima dominica post trinitatis usque ad adventum. 

Kázání uvádí Schneyer: Repertorium I/1, s. 529sqq.: v této části č. 330, 331 (explicit odlišný), 

335 (incipit mírně odlišný), 337 (explicit odlišný, je možné, že závěr tohoto kázání není 

dochován a explicit na f. 24r patří již jinému kázání), 342, 344 (explicit odlišný), 347, 350 

(explicit odpovídá č. 351, s nímž je snad spojeno), 353, 355 (explicit odlišný), 357 (explicit 

částečně odlišný), 359 (explicit odlišný), 362 (explicit odlišný), 368, 371 (explicit odlišný), 

374, 376 (explicit odlišný), 391, 393, 395, 397 (explicit odlišný), 399, 403 (explicit odlišný). 

 

63r-64v: Sermo 

Item in eadem dominica epistola. Gracias agentes deo et patri, qui dignos nos fecit ... filii 

dileccionis sue Collocenses Io (Col I,12-13). In hoc verbo monet Apostolus conversos ad 

deum de sua conversione gracias agere. Quid autem sit gracias agere dicit Augustinus ... x ... 

qui inter flagella se innocentem dicit quod est superbe accusare iusticiam dei ferientis etc. 

 

65r-158r: Bertrandus de Turre: Sermones de tempore ab adventu ad dominicam primam post 

pentecosten 

Hora est iam nos de sompno surgere ad Romanos XIIII (Rm XIII,11). In presenti dominica, 

que est principium circuli, quem in divinis officiis facit sancta mater ecclesia, sollempniter 

inchoatur memoria salvatoris adventus. Est autem sciendum quod sunt IIIIor dominice huius 

sacri temporis ... (68r) Abiciamus opera tenebrarum et induamur arma lucis sicut in die 

honeste ambulemus ubi supra (Rm XIII,12-13). In hac sollempni dominica de primo et ultimo 

adventu salvatoris sancta mater ecclesia sollempniter incipit memoriam recolere, primi enim 

adventus iam in proximo instat festivitas ... (155v) Nos ergo diligamus deum, quoniam ipse 

prior dilexit nos prima Jo. 4 (1 J IV,19). Multa de verbis sacre scripture sumit ecclesia in suis 

officiis, in quibus plura ad salutem pertinencia infert ... x ... et manifestabo ei me ipsum 



ostendendo ei vitam et gloriam sempiternam, ad quam nos ille perducat, qui vivit et regnat in 

secula seculorum, amen. 

Kázání uvádí Schneyer: Repertorium I/1, s. 505sqq., v rukopise z této řady kázání č. 2, 4, 6, 7 

(explicit poněkud odlišný), 9, 30 (explicit odlišný), 67, 70, 73, 75, 78, 78a, 79 (spojené s č. 

81), 85 (explicit odlišný), 88, 89, 101 (podle explicitu snad spojeno s č. 102), 103, 127 

(explicit odlišný), 128, 129, 150, 153, 171, 173, 199, 201 (explicit poněkud odlišný), 222 

(explicit odlišný), 223 (explicit odlišný), 269 (explicit odlišný), 276 (explicit odlišný), 60 

(explicit odlišný, odkaz na toto kázání je již dříve na f. 82r), 285 (explicit odlišný), 287, 288, 

292, 294, 295 (explicit odlišný), 296 (explicit odlišný), 304 (explicit odlišný), 308 (explicit 

odlišný), 328 (explicit odlišný). 

 

159v: De passione domini 

Hodie sancta mater ecclesia sui sponsi amantissimi amarissimam passionem recolit, quam 

Christus dignatus est subire voluntarie illo amore inflamatus, quam habuit ad genus humanum 

... Sed qualiter melius, salubrius et utilius quis potest memorari dominicam passionem nisi id 

exsequens ... x ... et hoc precepit, videlicet sangvinem suum bibere. 

 
 
X 3606 
SX XV G 1 
FX konec XV. a XVI. (III). ll. 297, 10 x 15 cm, vaz. pův. 
TX Theologický sborník litomyšlský. 
VX I. 1-48. (De) falso credita et comenticia donacione per Constantinum imperatorem 
ecclesie facta Laurencii Wallensis, oratoris excellentissimi, libellus. Plures a me libri x 
papali maiestate sedabit. Scriptum Lithomyssl post Simonis Jude 1493. Posledně asi 
vydal E. Brown, Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum 1690, 
132-57. 
VX II. 49-88'. Latinské výpisky z Pseudochrysostomova výkladu na Matouše. Feria 
III. post pascha 1483 tempore diaconatus mei. 
VX III. 89-91. České výpisky z bible. 
VX II. 93-165. Ex Bede presbiteri in Lucam ewangelistam dicta x Finitum feria III. 
ante festum Lucie hora quinta noctis 1482. 
VX IV. 165'-7. (Epistola) b. Hieronimi ad s. Augustinum (nedopsáno). 
VX II. 169-178. Tercii (libri) sentenciarum dicta (výtah). 
VX 181-201'. De quarto (libro) sentenciarum (výtah). Finitum feria IIII. post Ambrosii 
1483. Pak kus českého žalmu (III), výpisky z Kazatele, posléze pulcra regula 
Wygleph (II) do 204'. 
VX 205-296'. Ex Hieronymi epistolis quedam extracta. Finis sabbato ante Galli 1496 
Lithomyssl peste adhuc seva diuque vigente; altero statim anno morbus contagiosus 
atque his regionibus insuetus corpora hic adus (?) et plene infecit. Qui primum in 
Francia visus est ac in Boemiam serpsit, quem mala francanza vocitarunt ... 
VX III. 297-7'. České výpisky z bible. 
PX Vevázány dva perg. listy lat. theologického spisu z XV. stol. a pap. souč. list s 
nedokončeným lat. cisiojanem. Na předsázce obsah a rukou III. poznámky biblické a 
podpis: Zdenek Beranek z Petrowicz, na hřbetě krumlovská sign. No. 173. 
 
X 3607 
SX XV G 2 
FX perg. XIV. ll. 195, 9 x 16 cm, vazba pův. 
TX Výbor nedělních a svátečních kázání, většinou velkonočních. 



PX Podle pozdějšího číslování celkem 24, konec chybí; první in die palmarum. Cum 
appropinquasset Jesus ... Tota continencia istius ewangelii. Na hřbetě nečitelná již 
sign. Z odkazu Dobrovského. 
 
X 3608 
SX XV G 3 
FX perg. 1293. ll. 336, 10 x 16 cm, s inic., vazba pův. 
TX (Guilelmi Peralti) summa viciorum. 
VX Dicturi de singulis viciis x tacere vero nunquam. Explicit - per manus Vaczkonis 
dicti Zlatowlasi 1193. 
PX Na předním přídestí poznámky církevně-historické z XV. stol., na zadním provisio 
domus (asi klášterní kuchyně) z XIV. stol. 
SX – XV G 3 

TX – (Peraldus, Guilelmus) Guilelmi Summa Vitiorum. 

pergm. 

PX - [připsáno tužkou, nečitelné:] per manus Wackeni dieti Zlatowlasi A: 1793. 

 
X 3609 
SX XV G 4 
FX ok. 1498. ll. 288, 10 x 17 cm, pův. vazba opr. 
TX (Johannis Aquensis O. M. Annihilatio triplicis funiculi innominati haeretici). 
PX Tit. list a vyvrácení třetího provázku chybí. Popsal Jos. Truhlář v ČČM 1884, 532, 
jenž rukopis pokládá za autograf podle nápisu na desce: pro fr. Joh. de Weydnian, 
confessore Horazdyowiczii. Dar ktišského faráře P. Bedř. Tischlera 13. II. 1886. 
 
X 3610 
SX XV G 5 
FX 1631-3. ll. 71, 10 x 15 cm, vazbou perg. list kanonistického spisu z XIV. stol. 
TX Latinská nedělní postila od 16. do 27. neděle trojiční. 
PX Perikopa je vždy německá, před ní datum napsání. 
 
X 3611 
SX XV G 6 
FX perg. XIV. ll. 230, 9 x 16 cm, vazba pův. 
TX Theologické příručky. 
VX 1-11'. Stella clericorum. Quasi stella matutina x in futuro vel dampnabitur. 
Autorem je Hermannus Tepelstensis. 
VX 12-22. Na spis předešlý navazující výklady a kázání. Dei omnipotentis filius x 
quod nobis prestare dignetur, qui vivit. 
VX 22-29'. Miracula bona de b. Virgine (expl.). De quodam milite. Miles quidam villani 
x astuciam demonis expertus. 
VX 30-229'. Moralitates zvané alphabetum narracionum, nejspíše Štěpána z 
Besanconu. Antiquorum patrum exemplo didici (prologus). Abbas. Abbas alius non 
debet esse x zelotipa est mulier ... supra de uxore II. cap. (epilogus:) benedictus in 
sec. sec. amen. 
VX 230-30'. Kusý počátek jakéhosi komentáře. 
 
X 3612 
SX XV G 7 
FX perg. XIV. ll. 543, 8 x 15 cm, vazba moderní. 
TX Brevíř. 



PX Na l. 1: iste liber est monasterii b. Marie in Rudnicz. Z Březnických. 
Brodský, s. 235 
Psalterium. fol 542 + 1 vytržen 
 
X 3613 
SX XV G 8 
FX konec XV. ll. 292, 9 x 16 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Lat.-německý sborník hodinek. 
VX 7-60'. Cursus omnium horarum de b. Virgine. S dodatky. 
VX 64-85'. Psalterium defunctorum, quod dicitur composuisse s. Amandus 
episcopus. 
VX 87-108'. Die siben puesspsalm (latinsky). Litanie a jiné modlitby. 
VX 109-142'. Das placebo (latinsky). 
VX 143-207. Dys ist gar ein schoner psalter Marie der muetter Gottes. Der erst 
rosenkrantz. Du aller liebst x durch unsern herrn Jesum Cristum, amen. 
VX 1-2. 208-12. Pozdější dodatky. 
PX Z knihovny Jos. Burde. 
 
X 3614 
SX XV G 9 
FX XVIII-XIX. ll. 131, 9 x 15 cm, vazba pův. 
TX Německé modlitby pro dům i chrám. 
 
X 3615 
SX XV G 10 
FX 1568. ll. 144, 9 x 16 cm, vazba pův. 
TX Listy a konfese německých novokřtěnců Mich. Sattlera a H. Schmidta. 
VX 1-62'. Die Bekantnüs des glaubens und rechenschafft des Hannss Arbaiters in 
seiner gefenckhnus zu Kierweiller ... geschehen im Jar 1568. Denn 8. July bin ich 
Hannss Arbaitter x acta schlaten am randen auf Mathie a. 1527. Patrně konfese 
Sattlerova, o níž G. Bossert v Hauckově RE3 XVII, 493. 
VX 62'-84. An die gmeind gottes zu Horb ... Gnadt und Barmhertzigkait x Datum im 
turn zu Büntzdorff. Brueder Michael Satler von Stauffen sampt meinen mitgefangnen 
im Herrn. Viz tamtéž ř. 54. 
VX 84'-93. Die artickel und handlung, so Michaell Satler zu Rottenburg am Necker 
mit seinem bluet bezueget hat. x Geschehen am 21. Tag des maien im 1527 Jar. 
VX 93'-129. Epistel und sendbrueff von unserm lieben brueder Hänsel Schmidt aus 
seinen banden an die gemeinn Gottes in Märhern und wo seine mitgenosen ... 
zersträet seiin. Der warhhafftig, lebendig .. Gott x Datum den 26. tag Marcii des 1558. 
Von uns gefangnen ... zu Bach (?) in Niderland ... 
VX 129'-138'. Ein anderer brüeff vom Hänsel Schmidt aus der gefenkhnus an die 
geschwistrigel am reinstram. O du gnädiger ... Vater x datum den erchtag nach 
liechtmess in 1558 Jares. 
VX 138'-143'. Ein annderer brüeff an die schwestern, seine gefangnen zu Aach. Der 
ware lebendig trost x Datum den montag nach pfingsten des 1558 jars. 
VX 143'-4. Dem Heinrich Tilman, Hanss Werner ... zu hanndtenn. Der ware pflanzter 
und anrichter aller himmlischen gnad x konec chybí. 
PX Dar beřkovického děkana Jos. Tiebela 9. XI. 1828. 
 
X 3616 



SX XV G 11 (1019) 
FX XVII. ll. 22. 10 x 14.5 cm, s miniaturkami, vaz. pův. 
TX S. Gandulphus martyr iconibus expressus. 
PX Res gestas s. martyris describit Fr. Harraeus, Laurentius Surius et officium 
Augustanae ecclesiae ad 11. Maii. Dar Jos. Waltera 10. XI. 1827. 
 
X 3617 
SX XV G 12 
FX ok. 1625. ll. 122, 10 x 15 cm, vazba mod. 
TX Une liure de prieures pour madamoiselle de Leonroht. 
PX Podle osobních záznamů toutéž rukou na konci byla slečna ta při dvoře princezny 
Piccolominiovy v Kitzingen a 1629 přišla do Prahy. 
SX – XV G 12 

TX – Une Liure de prieris pour Madamoiselle de Leonroht quand on seueille. 

ff. 122 

PX – Modlitby franc. a částečně latin. 

 
X 3618 
SX XV G 13 
FX XIX. ll. 66, 9 x 16 cm, vazba mod. 
TX Německé modlitby kostelní. 
PX Titulní list potrhán. 
 
X 3619 
SX XV G 14 
FX XIX. str. 172, 10 x 16 cm, vazba mod. 
TX Německé modlitby pro dům i kostel. 
PX Titulní list chybí. 
 
X 3620 
SX XV G 15 
FX XIX. str. 187, 10 x 15 cm, vazba pův. 
TX Nützliches Handbüchlein ... gestreicher Andachtübungen. 
PX Dar strojníka Jar. Sequense 26. V. 1895. 
 
X 3621 
SX XV G 16 
FX 1707. str. 147, 10 x 16 cm, vazba pův. 
TX Andächtiges Gebetbuch ... gezieret von Joh. Adam Lügert, Lehrer. 
SX – XV G 16 

TX – Lugert, Joh.: Andächt. 

VX – Gebet-Buch mit verschiedenen Gebetern, gezieret von ... 

XVIII. st., pp. 147 

 
X 3622 
SX XV G 17 
FX XVIII. str. 606, 9 x 16 cm, vazba mod. 
TX Německé modlitby. 
PX O 10 dílech. Tit. list chybí, vzadu podrobný rejstřík. 
 



X 3623 
SX XV G 18 
FX XIX. str. 150, 9 x 15 cm, vazba pův. 
TX Hofrath von Eckartshausen. Gott ist die reinste Liebe, mein Gebeth und meine 
Betrachtung. 
PX S kolorovanou rytinou, na tit. listě K. S., na předsázce Seifent Ferd. 1835. 
Koupeno 28. V. 1900. 
 
X 3624 
SX XV G 19 
FX XVIII/XIX. str. 212, 9 x 16 cm, pův. vazba. 
TX Variae orationes. 
PX Latinské modlitby denní, mešní i roční. Na str. 212 kusý podpis písaře Fr. 
Josephus (O. M.), na přídeští: ex libris P. Jos. Nowotny, cooperatoris Trebiczensis. 
PX Fendrich, Ms. XIX sec. 
 
X 3625 
SX XV G 20 
FX 1783. ll. 28, 10 x 17 cm, vazba mod. 
TX Modus providendi infirmos, commendatio animae et proffesio fidei catholicae, 
quae pro usu suo conscripsit P. Hermannus Melhardt P: Z: 1783. 
SX – XV G 20 

TX – Melhardt, Herm.: Modus providendi infirmos. Commendatio animae et professio fidei 

catholicae. 

1783, ff. 28 

 
X 3626 
SX XV G 21 
FX pap. 1766. str. 222, 9 x 18 cm, vaz. pův. 
TX Wohlrichendes Myrrhen-Gärtlein. 
PX Modlitby. Do r. 1812 podle poznámek rodinných na přídeští byla kniha v rodině 
Rohnově v Schönwaldu. 
SX – XV G 21 

TX – Wohlriechendes Myrrhen-Gärtlein.  

1766, ff. 222 

PX – Gebetbuch. 

 
X 3627 
SX XV G 22 
FX 1736. str. 138, 10 x 18 cm, vazba pův. 
TX Crist-katolisches Gebetbuch. 
PX Dole na tit. listě nečitelný podpis a datum. 
 
X 3628 
SX XV G 23 
FX 1779. str. 235, 9 x 17 cm, vazba pův. 
TX Christ-katholisches Gebethbuch von Anton Lehmann, Schulmeister in Neuland. 
PX Na rubu tit. listu osvědčení o autoru a že kniha je prosta pověr i katolická. 
 
X 3629 



SX XV G 24 
FX XVIII/XIX. ll. 107, 8 x 16 cm, vazba pův. 
TX Latinské modlitby. 
PX Inkoustové iniciály a ornamenty. Dar příbramské rodiny Brummeisenovy, jejíž 
rodokmen napřed, z r. 1912. 
SX – XV G 24 

TX – Orationes. 

(1747) 

PX - Modlitby latinské) 

 
X 3630 
SX XV G 25 
FX 1827. str. 265, 9 x 16 cm, vazba pův. 
TX Königliche Halszierde einer gottliebenden Seele. 
PX Přepis pražského tisku z 1755 z péra J. Jos. Titze z Köstlitze. 
 
SX XV G 26 
FX 1745 
TX Der Kleine Myrren-Garthen 
PX Dar Mehdi ben Zapletala z Sidi bou Saidu, 21. VI. 1950 
Der Kleine Myrrer-Garthen : Auf dass leyden Christi gericht. Morgen undt abendt 
Mess undt Wesper, beicht undt Communion, Miserere undt Wolfarths Gebetter. Wie 
auch auf alle grosse fest und feiertag des gantzen Jahrs Vermehrt : Anno 1745.  
3a dass erste Gärflein gepflantzt mit Morgen x 94b Seelen Zu gutt  Kommen amen. 
Rkp.; pap.; 11.95; 1745; 10 x 16 cm; kurs.; kž. Výzdoba lidová rumělkou a 
perokresbou ( srdíčka, listy, jablíčka, květiny, ptáčci ) na fol.10b, 17b, 30b, 38a, 58b 
(mnohobarevná ), 66b, 94b. vpředu na přídeští přípisek Joh.Christoph Schubert, 
Jonstori ( na Děčínsku ) ord.  
Dar Mehdi ben Zapletala z Sidi bou Saidu v Tunisku 21. června 1950. 
10141-50 
 
SX XV G 27 
FX 1777 
TX Der kleine Baum-Gärtlein darinnen überauss nützliche Morgen-Abend-Mess-
Beicht und Comunion nebst anderen zu verschiedenen Heiligen ausserlassenen 
gebettlein zu finden sind. 
PX Dar N. K. K. v Praze, 28. II. 1952 
XV G 27 

Das kleine Baum-Gärtlein darinnen nützliche Morgen-Abend-Mess-Beicht und Comunion 

nebst anderen zu verschiedenen Heiligen ausserlassenen Gebettlein zu finden sind. 

ll.82;1777; svým rázem rukopis ukazuje na původ z českých zemí 

2a Morgengebett. Allerheiligste.Dreyfaltigkeit, einiger Gott x 73b Vatter:Ave 
Maria:stehend. 
Rkp.; pap.; ll.82; 1777; 10,5 x 16,7 cm; kurs.; kž. Barokní zlacená vazba, na přední 
desce iniciály a datum F.F.1777. Rukopis zdoben perokresbou a lidovou malbou 
vodovými barvami. Rázem svým ukazuje na původ z českých zemí. 
Dar Národní kulturní komise v Praze (ze Sychrova) 28. února 1952. 
585-52 
 
SX XV G 28 
FX 1664/65 



TX Diarium u. Reise-Büchlein 
PX Konf. Langrova knih. v Broumově, 21. VII. 1953 
XV G 28 

Diarum undt Reise Büchlein zusammengetragen von Anno 1664 den 10.Jul.R.V.biss 

Auff.An.1665 den 14.Jun.durch MDGMP.P.Inchoat.in...in...nečitelné. Von d.23. 

August A.1664. 

ll.115; 1664-65; Diář a popis cesty autora po severním a středním Německu s údaji tehdejších 

cen, popisem pamětihodností míst i denního pořádku. Východisko cesty autorovy je 

Wittenberk. Je zřejmě evangelíkem. 

1b Adhuc plenius  Stirps nostra Ai.1486 x 115b ein gemast fleisch. Post cubitum ivi. 
Rkp.; pap.; ll.115; 1664-65; 10,2 x 16,2 cm; kurs.; t. Diář a popis cesty autora po 
severním a středním Německu s údaji tehdejších cen, popisem pamětihodností míst i 
denního pořádku. Východisko cesty autorovy je Wittenberk. Je zřejmě evangelíkem. 
Rukopis býval v Langrově knihovně v Broumově ( sign.III 11 I 33.Ms.755 ). 
Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea 21. července 1953. 
3471/53 
T. 

SX r 
FX XIX1 
TX Eckartshausen, Karl von: Gott ist die meinste Liebe.  
PX Z něm. konfiskátů, 21. IV. 1954 
XV G 29 

Eckartshausen, Karl von : Erhebung des Geistes. Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und 

meine Betrachtung von dem Hofrath von Ekartshausen vermehrte und verschönerte Auflage. 

 I. 2a-68a Eckartshausen, Gott ist die reinste Liebe : 3a Am Morgen. Nun fülle ich wieder x 
68a Zu seinem heiligen Namenspatron…125. 
 II. 69a-121b Christliche Tagenzeit, welche in geistreichen Morgen-Mess-Reise- und 

Abendgebethern bestehet Nebst Uibungen bei der heiligen Biecht und Kommunion in 

rührenden Betrachtungen, sammt den Messgesang und Litaney. : 70a Morgengebeth. 
Gemüthserwachung. Ich will den Herrn x 121b und regieret in Ewigkeit. Amen. 

ll.122; XIX/1; lidový anonymní přepis svou dobou oblíbených modliteb Karla z 

Eckartshausenu. 

Rkp.; pap.; ll.122; XIX1; 10 x 14,5 cm; kurs.; pův. kž. Lidový anonymní přepis svou 
dobou oblíbených modliteb Karla z Eckartshausenu (  1803 ), přeložených m.j. též 
do češtiny Karlem Ignácem Thámem. Srov. rkp. IV H 75. Fol.67a-68a Inhalt. F.68a 
podpis Ig. Möhwald. Mezi fol.101-102 vložen obrázek Marienbild auf dem H. Berg, 
tištěný Prag bei W. Hoffman s připojenou Gebet zur Mutter Maria auf dem heiligen 
Berge. Na zadním přídeští přípis Marie Erben gehörig, gebunden im Hohenelbe ( 
Vrchlabí ) am 1. 7bl 1855 von Joh. Franz. Na deskách a na hřbet zlacená 
ornamentální výzdoba s kovovou sponou. 
Z německých konfiskátů zapsáno 21. dubna 1954. 
3487-54 
 
SX XV G 30 
FX 1834 
TX John, Franz Joh.: Unterricht in den heil. Sakramenten 
PX Konf. Langrova knih. v Broumově, 11. V. 1962 
XV G 30 



John, Franz Johann : Unterricht in den heiligen Sakramenten der Busse und des Altars 

zunächts für Kinder. Gegeben in der Osternzeit von Franz Joh.John, Pfarrer zu Oels 

[Olešnice] auf Arnau[Hostinné] 1831. 

ff.117; 1831; 

Unterricht in den heiligen Sakramenten der Buesse und des Altars zunächst für Kinder. 

Gegeben in der Osternzeit von Franz Joh. John, Pfaffer zu Oels Olešnice auf Arnau 

Hostinné 1831. 

3 Entwurf Einleitung. Es gibt Körper und x 234 erhalten und befestigen werde. Amen. 

Rkp.; pap.; 1831; ff.117; 18,5 x 12,5 cm; kurs.; pův. kž. Podle údaje na titul. listu rukopis 

napsán v Olešnici u Hostinného. Býval v Langrově knihovně v Broumově. 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 11. května 

1962. 

5639-62X 

 
SX XV G 31 
FX 18. stol. 
TX Peusées mr la Passion 
PX Ze staré zásoby 
Pensées et Affectiones Devotes Sur la Passion de notre Seigneur. L´Institution du Sainte 

Sacrament pour le jour du Jeudi Saint Avant la Communion. 

Pap., XVIII. stol. (1778?), 88 pp (z toho popsaných 25 pp, ostatní prázdné), rozměry: 19 x 

12,5 cm. Vazba z hnědé žíhané kůže, s jemným zlaceným ornamentem na okraji, hřbet 

zdoben zlacenými linkami a vlnovkami, bez nápisu. Zlatá ořízka.  

Vlastnické značky: na listě před titulním listem nápis: Charlotte Com(tesse) Kevenhüller. le 

7xbre 1778 

Francouzsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Psáno ve dvojitém orámování (perem). 

Paginace původní až na str. 27. 

Bez výzdoby. 

Obsah: Myšlenky a zbožné úvahy o utrpení našeho Pána (před přijímáním). 

Přír. č. II-1986/81 

Ze staré zásoby. 

 
SX XV G 32 
FX 1666-1667 
TX Strena et Tessera 
PX Ze staré zásoby 
Strena et Tessera Beatae Aeternitatis Ab anno 1666 per Annum 1667Adeundae Bono bene 

auspicato feleicitatis omine Proposita, Exposita et Dicata Honori et Amori Illustrissimi et 

Excellentissimi Domini D(omi)ni Bernardi Ignatij Sac(ri) Rom(ani) Imp(erii) Comiti a 

Martinitz Gubernatoris Domus Smetznensis, Domini in Smetzna, Slana, Horzouitz, Comarou, 

et Mireschouitz, Equitis Aurei Velleris (?) Sac(erdote?) Ces(ar)e? Ma(ndan)tis (?) intimi actu 

Consilarij, Camerarij, Primarij, in Regno Bohemia Locumtenentis et Supremi Burggrauij 

Prag(ae). 

Speculum et Aenigma Anni Sabathici 1667 hoc est Dominus Jesus Nascens Crescens Docens 

Patiens Moriens et Resurgens Inquo velut in speculo relucet Imago Diuinae Bonitatis 

Virtutum Exemplar et Aenigma Sanctitatis Ipso Duce et auspice decurrente Anno Sabbathus 

Currendum nobis ad annulum quietis et beate Aeternitatis ad hunc Vita ejus nobis est via, 

Doctrina Veritas mors (?) vita, Ressurrectio Gloria Hanc Viamingredere Viator, Veritatem 



Lector agnosce, vitam amplectere Spectator Spera et expecta Gloriam Futurus Comprehensor 

Inspice Speculum aenigma expende, Exemplar imitare Finem Respice. 

Pap., 1666 – 1667 (datace na titulním listě), 40 ff, prázdná folia: 27 – 28, 31 – 35, 39 – 40, 

některá folia poničena působením inkoustu (prosakování na protější stránku, obtisknutí na 

sousední stránku), rozměry: 17 x 13,5 cm, vazba papírová, potažená škrobovým papírem, na 

hřbetě nápis SPEculum et AEnigmata Anni Sabbathici (v 6 řádcích), pod tím velké M, pod 

tím 1411, mramorovaná ořízka. 

Staré signatury: M III – 2 tužkou na přídeští 

Latinsky 

Písmo: humanistická minuskula 

Výzdoba: hojné rytiny (lepty) – fol. 1a – Veraikon, 3a – Poslední večeře, 5a – Umývání 

nohou, 7a – Kristus na hoře Olivetské, 9a – Jidášův polibek, 11a – Zajetí Krista, 13a – Kristus 

před Pilátem, 15a – Bičování Krista, 17a – Korunování trním, 19a – Ecce homo, 21a – Nesení 

kříže, 23a – Vztyčování kříže, 25a – Ukřižování, 29a – Poslední soud. 

Kromě první a poslední rytiny (ty celostránkové) ostatní jsou v jednoduchém oválném rámci, 

jako rytec uveden J.J. Kürner. 

Obsah: prakticky úplný pašijový cyklus (rytiny tvoří základ rukopisu) se stručným 

komentářem. 

Přír. č. II-1982/81 

Ze staré zásoby. 

Speculum et Aenigma – vide: Strena et Tessera 

 
SX XV G 33 
FX 1847 
TX Gebethbuch 
PX Ze staré zásoby 
Gebetbuch zum geistlichen Trost und Seelen Nutzen, aus verschiedenen schönen Büchern 

ausgezogen, und zu dem Ziele eingerichtet, dass nebst den allgemeinen Gebetern, auch 

Andachten auf alle heil: Jahrszeiten, dargestelt und zur Erbauung eingeleitet sind. Im Jahre 

1847. 

Wenzel Pazelt geschrieben in 77 lebensjahre (fol. 200) 

Pap., 1847, 204 ff (ff 201 – 204 prázdná, foliace původní), rozměry: 18 x 12 cm. Vazba 

lepenková, potažená hnědou kůží, zdobená slepotiskem, částečně zlaceným, uprostřed přední 

desky výjev Poslední večeře Páně, uprostřed zadní desky Křest Krista v Jordáně, na hřbetě 

zlacený nápis Gebeth Buch, hřbet poškozený. Zlatá ořízka. 

Německy. 

Písmo: kurent. 

Psáno ve dvojitém rámečku. 

Jednotlivé části uvedeny ornamentálně vyzdobenou iniciálou. 

Přír. č. 1721/80. 

Ze staré zásoby. 

 
SX XV G 34 
FX 1816 
TX Josef Kuthan: Buh gest neyčistssj láska 
PX Dar - Václav Pech 
Buh gest neyčistssj láska. Modlitba má a mé rozgjmánj. welka modlicy knjha Pana dworske 

rady z Ekartohauznu, w cžesky gazyk přeložena. Přepsane pro Dorotu Kuthanowau Léta Páně 

1816. Modli se a pracug. 



Pap., 1816 (datování na titulním listě), 198 pp (paginace původní), rozměry: 18 x 11,5 cm, 

vazba kožená, velmi opotřebovaná a částečně poškozená, spoře zdobená slepotiskem. 

Majetnické záznamy: na předsádce pozdější zápis: Ručně psané modlitby, které vlastnoručně 

psal a daroval své nevěstě Dorotě dceři Jana Geigera šafáře v Dolním Ročově čp. 21 Josef 

Kuthan, školní učitel v Mutějovicích čp. 14, léta Páně 1816. Zde rovněž vlepen lístek se 

strojopisným záznamem: Josef Kuthan, učitel, Mutějovice č. 14, Dorota Kuthanová, dcera 

Jana Geigera, šafáře v Dolním Ročově č. 21. Na lístku připsáno nově rukou: Určil jsem tyto 

bližší údaje o učiteli Kuthanovi a jeho manželce… Na zadní předsádce záznam kurentem o 

pohřbení (pohřeb majitelky?) 

Česky 

Písmo: novogotická minuskula 

Výzdoba: text v jednoduchém barevném rámečku, nadpisy barevné, psané ozdobným písmem 

Obsah: 

Na vswjtě 

Modlitby při Mssi swate 

Modlitby před swatau Zpowědj 

Modlitba před Přigjmánjm 

Modlitba před slissenjm slowa Božjho 

Modlitba wčas nebezpečné bauřky 

Modlitba wčas nepřátelské Wálky 

Modlitba za obdrženj wjtězstwj 

Modlitba wečernj 

Letanye o přozřetelnosti Božske 

Modlitba k blahoslawené Maryi Panně 

Chwálozpěw k sw. Jánu Nepomu. 

Pjseň k panně Maryi 

Pjseň k sw Wáclawu 

Pjseň k sw Aně 

Pjseň za arodu zemskau 

Přír. č. 1717/80 

Darem od Václava Pecha 

 
SX XV G 35 
FX 1838-1853 
TX Wanderbuch Adalberta Rzepy 
PX Ze staré zásoby 
Wanderbuch Adalberta Rzepy. 

Pap., 1838 – 1853, 80 pp (záznamy až po str. 26 – pp. 27 – 80 prázdná), rozměry: 18 x 12 cm, 

vazba papírová, hřbet zpevněn plátnem  

Na předním přídeští přitištěna pečeť z červeného španělského vosku – oválná, znaková, opis: 

SIGILLUM CANCELLARIAE GOTTWICENSIS (?) 

První 4 pp předtištěny – na titulní stránce rubriky pro vyplnění osobních údajů (podle patentu 

z roku 1827 – majitelem Adalbert Rzepa, stáří 22 let, povoláním horník, narozen v Palt, 

podepsán pouze třemi křížky), str. 2 – 4 – výtah z cirkuláře z roku 1828, vlastní záznamy od 

strany 5 – každý záznam doplněn razítkem nebo přitištěnou pečetí 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-1733/80 

Ze staré zásoby. 



 
SX XV G 36 
FX 18. stol. 
TX Notae et Supplementa 
PX Ze staré zásoby 
Notae et Supplementa Ad Tractatum De Sacramentis in Genere et in pecie De Baptismo, 

Confirmatione, et Eucharistia D(omini) Ludovici Habert Pro Prelectionibus Theologicis 

conscripta a P(atre) Jacobo Chmel Bened(ictino) Brževnoviensi. C. 5 

Pap., XVIII. stol. (?), 194 ff (několikerá částečná původní foliace – velmi kusá a  vzájemně  

na sebe nenavazující), prázdná ff: 65, 108b – 109, 118b, 134b – 135, 169b, 194, ff 2, 99, 190 

– odlišný formát od knižního bloku, fol. 20 vlepeno dodatečně, rozměry: 17,5 x 10,5 cm, 

vazba papírová (brožovaná), hřbet zpevněn 5 provazci. 

Staré signatury: na hřbetě štítek s nápisem C-5, na přídeští škrtnutá signatura IV C 15, na 

titulním listě C. 5 

Latinsky, řídké řecké citáty 

Písmo: humanistická kurzíva (humanistica cursiva currens) 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-1954/81 

Ze staré zásoby. 

Habert, Ludovicus – vide: Notae et Supplementa 
 
SX XV G 37 
FX 1880 
TX Sborníček písňový 
PX Ze staré zásoby 
Samlung … tenen Lieder 6631 (?) …errs ..us Dlouhý (?) in Jahre 1880. 

Pap., 1880, 16 ff, rozměry: 18,5 x 11 cm, vazba brožovaná, desky z měkkého papíru, silně 

poškozené, potažené hnědým papírem – otrhán (zbyl jen na přední desce), na přední desce 

žlutý ozdobný štítek (poškozený) s názvem. 

Vložen papírový dvoulist s verši, podepsanými Emilií Panyvovou. Na zadním přídeští 

uvedeno jméno Antona Wendy, direktora v Mitrowitzi. 

Česky a německy. 

Kurent 

Výzdoba: na některých místech velké nadpisy ozdobným písmem, některé písně odděleny 

ozdobnými linkami. 

Obsah: jednotlivé písničky, vždy uvedené názvem, většinou české, jen některé německé 

Přír. č. II-1955/81 

Ze staré zásoby. 

Sammlung Lieder – vide: Sborníček písňový 

 
SX XV G 38 
FX 1829-1837 
TX Wanderbuch 
PX Ze staré zásoby 
Wanderbuch in Folge allerhöchsten Patents vom 24. Februar 1827. Wandrovnická knižka dle 

neywyšssiho patentu od 24. února 1827. Prag. Aus der v. Schönfeldischen Buchdruckeren. 

Pap., 1829 – 1837, 80 pp (paginace původní – tištěná), rozměry: 18 x 11,5 cm, vazba 

brožovaná. 

Titulní list tištěný – název a velký znak rakouského císařského orla, který nese na prsou štítek 

se znakem českého lva. Předtištěny i str. 2 – 3 – formulář pro osobní údaje o majiteli knížky, 



Waclawu Pollačkovi, sladovnickém tovaryši, narozeném v Kozynci. Tištěny jsou i str. 4 – 8 – 

Weytah z cyrkuláře od 12. prosynce 1828. Všechny tištěné údaje a texty jsou paralelně 

německy a česky. 

Vlastní záznamy na str. 8-21 a 77-79, ostatní strany prázdné. 

Německy, jen několik záznamů česky. 

Písmo: kurent 

Řada úředních razítek 

Bez výzdoby 

Osobní údaje o držiteli knížky doplněny na str. 2-3 

Na titulním listě v přípisku udána provenience: Rakonitzer Kreis, k. k. Herrschaft 

Tuchomeritz 

Na přídeští předtištěná pečeť z červeného španělského vosku – velmi poškozená, až téměř 

nečitelná, ale pravděpodobně byl na ní vyobrazen rakouský císařský orel nesoucí na prsou 

štítek s českým lvem. 

Na přídeští zápis: Peřin je 19 kusu a 2 malin…, Warwažov za Piskem 

Přír. č. 1734/80 

Ze staré zásoby. 

 
SX XV G 39 
FX 19. stol. 
TX Das Gebethbuch 
PX Koupě - Dr. M. Novotný 
Das Gebetbuch in der Sprache des Herzens 

Pap., XIX. stol., 80 ff, rozměry: 17,5 x 11 cm, vazba z hnědé kůže, uprostřed obou desek kůže 

červená, zdobená slepotiskem (supralibros?), uprostřed tlačený medailon s vyobrazením 

beránka (?) držícího kříž s praporcem, na němž je rovněž kříž, nad medailonem písmena B P 

(iniciály majitele?), pod medailonem letopočet 1821. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: nadpisy ozdobným písmem, barevně, na začátku a na konci jednotlivých modliteb 

neumělé barevné malby (andělé, stromy, květy, krajinka, apod.) 

Na fol. 80a malba ozdobné vázy s nápisem: Gehöret mir Barbara Pankrezin aus Kros. (viz 

iniciály v supralibros?) 

Přír. č. II-1943/81 

Koupě ze sbírky Dr. Miloslava Novotného. 

 
SX XV G 40 
FX 1782 
TX Kurze Marianische Andacht 
PX Ze staré zásoby 
Kurze Marianische Andacht zur Ehre der übergebeneteytesten Jungfrau und Mutter Gottes. 

Worinnen Morgen-Abend-Mess-Beicht- und Com(m)union-Samt andern Andächtigen 

Gebetern enthalten. Zusam(m)engetragen von einem Marianischen vereher. Geschrieben 

Antony Partner derzet Schreiber bey der hiesigen Kärb (?) und Druckerey; Bürgsteinch 26. 

febr. Anno 1782. 

Pap., 1782 (datace na titulním listě), 549 ff (z toho vlastní modlitby s původní foliací až do 

str. 533, fol. 537 – 549 prázdná), vazba lepenková, potažená kůží, zdobená na okraji 

zlacenými tlačenými ornamenty, hřbet s 5 provazci, zdobený též zlacenými ornamenty, zlatá 

ořízka. 

Německy. 



Písmo: kurent. 

Psáno v jednoduchém rámečku. 

Bez výzdoby. 

Na jednom ze 3 folií před titulním listem záznam vlastníka rukopisu (?) inkoustovou tužkou. 

Přír. č. II-1945/81 

Ze staré zásoby. 

 
SX XV G 41 
FX 1782 
TX Mythologie mit besonderer Rücknicht 
PX Langrova knihovna 
Mythologie mit besonderer Rücksicht auf die künstlerische Darstellung, vorgetragen von 

Herrn Professor Zólken, nach geschrieben von F. Affilter (?), Berlin im Sommersemester 

1823. 

Pap., 1823 (dokončeno 15.srpna – p. 248 dole), 248 pp + 4 pp prázdné, rozměry: 18 x 14,5 

cm. Vazba lepenková, na hřbetě 5 zlacených proužků a štítek s nápisem Tölken´s Mythologie 

1823. 

Staré signatury: na přídeští III 11 J 15, Ms. 353, na předsádce 2311. 15 schr.  

Na přídeští vlepen výstřižek z tištěného katalogu označujícího toto dílo. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Paginace původní 

Obsah: přednášky z mytologie. 

Přír.č. II-1932 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV G 42 
FX 1811 
TX Andschtsütung 
PX Ze staré zásoby 
Andachtsübung zu dem Heiligen Vater Peregrinus Aus dem Orden der Diener Mariens bey 

denen P. P. Serviten in der Rossau. 

Pap., 1811 (datace na fol. 7b), 8 ff (foliace nová), fol. 8 prázdné, mezi ff 7 a 8 několik ff 

vyříznuto, rozměry: 18,5 x 11,5 cm, rukopis zcela bez vazby. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: modlitby, litanie 

Přír. č. II-2142/81 

Ze staré zásoby 

Seis, Mathias –vide: Andachtsübung 

 
SX XV G 43 
FX 18. stol. 
TX Genuina Narratio 
PX Ze staré zásoby 
Genuina narratio 

Pap., XVIII. stol., 31 ff (foliace nová), rozměry: 18 x 15 cm, rukopis zcela bez vazby, papír 

částečně poškozen působením inkoustu. 



Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva 

Bez výzdoby. 

Obsah: Vyprávění o II. pražské defenestraci. 

Přír.č. II-2143/81 

Ze staré zásoby. 

Vyprávění – vide: Genuina Narratio 

 
SX XV G 44 
FX 14. stol. 
TX Sv. Bonaventura: Vita ... Christi Jesu 
PX Koupí - prof. Otokli (???) 
Sv. Bonaventura, Vita, passiones et glorificationes Christi Jesu, metrice describentes. 

Pap., XIV. století, 5 ff, rozměry: 18,5 x 13,5 cm. Brožovaný rkp., bez desek. 

Latinsky, ve verších. 

Písmo: zběžná kurzíva gotická (gothica currens) 

Psáno jednou rukou, bez výzdoby. 

Toto dílo sv. Bonaventury prošlo později významnými změnami – srv. Bonaventura, 

Egregium opus subtilitate et devote exercitio… Argentor 1495, pars. II, p. 276-278. 

Incipit: fol. 1a: Opusculu(m) s(an)cti bo(n)avent(ura)e. Vita passio(ne)s et glorificat(i)o(ne)s 

Christi Iesu met(ri)ce d(e)scribe(n)te(s) 

Explicit: fol. 5a: … State ad illo et stabite… 

Vložen modrý papírový lístek (7,4 x 11,4 cm) s poznámkami prof. Otozkého o obsahu a 

formě díla. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na obálce rukopisu. 

Přír. č. II-1999/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 8 

XV G 44 
 

Pseudo-Bonaventura: Opus contemplationis 

XV ex.-XVI in., pap., 6 ff. 18,5 x 13,5 cm, vazba chybí 

 

Filigrán: snad Piccard: Waage V/111 (1501), filigrány f. 1 a papírového obalu jsou mladší. 

Skladba: III (f. 6). Rukopis měl původně jen pět listů, dnešní fol. 1 bylo přilepeno k dnešnímu 

fol. 6 až výrazně později a poté byly tyto tři listy sešity dohromady. Foliace moderní. Psáno 

bez zrcadla, 24-28 řádek na stránce. Prázdná fol. 1, 6v. Rukopis drobně poškozen vlhkostí. 

Písmo: Ruka A: ff. 2-6, gothica cursiva konce 15. - počátku 16. století. Jako obálka slouží 

pouze list papíru s filigránem jména Howard.  

Na přední straně papírového obalu exlibris Pavla Ototzkého (užité jako supralibros) a 

signatura jeho knihovny Ms. 8. V rukopise vložen lístek s francouzským popisem P. 

Ototzkého. 

Na straně verso předního listu papírového obalu exlibris Knihovny Národního muzea v Praze 

s tištěným údajem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. Na f. 1v signatura 

KNM XV G 44 a na předposlední straně papírového obalu přírůstkové číslo KNM II-1999/81. 

Podle lokálnho katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 84, s. 127. 

 

2r-5v: Pseudo-Bonaventura: Opus contemplationis 



Opusculum sancti Bonaventure vitam, passionem et glorificacionem Christi Ihesu metrice 

describentis per ternarios rigmicos glosatum septiformibus hebdomade diebus septemplices 

versus distribuens contemplandos. 

    uni   essencia divinitatis 

Attende personarum   equali   tate in excellencia maiestatis 

    eterni   permanencia immutabilitatis 

Ihesus est ineffabilis persona trinitatis.... x ... Ihesus iudex equissimus rex omnibus prelatus. 

  deliciarum habundanciam  vera tranquillitate 

Attende animorum concordanciam   in mera caritate 

  eternam perseveranciam  sincera iocunditate 

Corpus scribentis benedic deus atque legentis amen.  

V textu tužkou, patrně P. Ototzkým, zapisována různočtení. Přehození veršů na f. 2v-3r 

označeno písmeny a-c. Distelbrink, č. 170, s. 162-163, Glorieux: Répertoire, č. 305br, 

Walther: Initia, srov. č. 9853. 

 

5v: Orationes 

Adesto met tercia inclita mater Anna. Intercessio sancti Andree sit spes salutis mee. 

 

6r: De novissimis 

O gens sine consilio et sine prudencia ait legislator Deut. 32, utinam saperent et intelligerent 

ac novissima providerent (De XXXII,28-29).  

    dampnatorum multitudinem 

Utinam saperent  salvandorum paucitatem 

    temporalium rerum vanitatem 

... x ... 

    mortis periculum 

Utinam providerent   extremum iudicium 

    externum supplicium 

Srov. katalogový záznam rukopisu Universitätsbibliothek München, 8o Cod. Ms. 41, f. 12v. 

 

6r: Notae de vanitate 

Mors quasi (?) ad oculum demonstrat esse contempnenda quecumque in hoc mundo ab impiis 

queruntur, scilicet divicias, delicias et honores ... Nolite go, charissimi, diligere mundum et 

ea, que in mundo sunt dimittamus hec vana et inutilia ... x ... adherete illi qui vos fecit, state 

cum illo et stabitis, hec Augustinus. 

Jako autoři textů uvedeni Bonaventura a Augustin. 

 
SX XV G 45 
FX 1812 
TX Die heiligen Oseter in Palestina 
PX Langrova knihovna 
Die heiligen Oerter in Palestina aus Chateaubriands Reise. 1812. 

Pap., 1812 (datace na titulním listě), 33 ff (foliace nová), rozměry: 17 x 12 cm, vazba 

jednoduchá, lepenková. 

Rukopis částečně z vazby uvolněn. 

Staré signatury a záznamy: na přídeští tužkou III 11 J 19, na předsádce modrou tužkou Ms. 69 

Německy 

Písmo: kurent 

Výzdoba: mezi ff 29 a 30 vlepen plán Jeruzaléma (34 x 34 cm), za fol. 33 vlepena rytina 

Jerzaléma (17 x 28,5 cm). 



Přír. č. II-2635/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV G 46 
FX 18. stol. 
TX Sbírka básní 
PX Langrova knihovna 
Pap., XVII – XVIII. stol., 20 pp (paginace nová), prázdné str.: 8, 15 – 16, rozměry: 18 x 11 

cm, vazba jednoduchá, papírová. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na přední desce nalepen štítek Cod. 110, na přídeští 

nalepen štítek Dr. Theodor Wiedemann, na přídeští nalepeno exlibris Bücherei des JUDr. 

Eduard Langer, Braunau, Böhmen, 1909, s oválnou kartuší s motivem rozsévače a opisem 

Spes alit agricolas, na přídeští tužkou XX 342875, III 11 J 14, na str. 1 tužkou Ms. 751 

Německy. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: na zadním přídeští nalepena kreslená anekdota „Ein besorgter Vater“ 

(pravděpodobně vystřižená z jakéhosi časopisu) 

Přír. č. II-2634/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Básně – vide: Sbírka básní. 

 
SX XV G 47 
FX 1779 
TX J. L. J. Hostmann: Grosser-Gusten-Schatz 
PX Langrova knihovna 
Johann Leopold Joseph Hoffmann: Grosser-Gnaden-Schatz, diese Andacht…  

Pap., 1779 (datace na fol. 1a), 8ff (foliace nová), rozměry: 18,5 x 11 cm, zcela bez vazby. 

Staré signatury: na fol. 1a tužkou Ms. 505 

Vložen dopis (1 dvoulist) Amanda Ružičky z 29. 1. 1907 dr. Langrovi. 

Německy a latinsky. 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva 

Bez výzdoby 

Obsah: modlitební kniha. 

Přír.č. II-4404/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XV G 48 
FX 1856-1858 
TX Životy svatých otců 
PX Ze staré zásoby 
 

Pap., 1856 – 1858 (datace na str. 1, 149, 209), 278 pp (paginace částečně původní), str. 57 3x, 

pp. 5 – 8 chybějí (celkem 2 ff), rozměry: 17,5 x 11,5 cm, zcela bez vazby, vloženo do 

papírové obálky. 

Česky. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: naivní kresbička světců tužkou na str. 208 

Na str. 1 tužkou poznamenány tužkou některé starozákonní osobnosti i s daty.  

Majitelem knihy (zřejmě i písařem) byl asi Josef Míka, jak svědčí zápisy na str. 149, 150 a 

209. 



Přír. č. II-4686/84 

Ze staré zásoby. 

 
X 3631 
SX XVI A 1 
FX 1440-1450. ll. 403, 28 x 40 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Latinská bible M. Ondřeje. 
PX Na l. 371: explicit biblia mag. Andree ... per scriptorem dictum Petrus a. 1440 
secunda feria post festum Nativitatis Marie ... Pak slovník, končící se na 403': finis 
interpretacionum a. d. 1450 in die Margarethe. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
Brodský, s. 236 
 
XVI A 1 

Čechy, 1440 + 1450, pap. + perg., I + 403 (recte 402) ff. 41 x 28,5 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Papír, pouze fol. I pergamenové. Filigrány: téměř v celém rukopise váhy, velmi blízké nebo 

totožné s typem Piccard online, č. 116792, který je doložen na velkoformátovém papíru k 

roku 1440. Na ff. 120 a 215-226 osmilistý květ, přesně neurčeno, rozměry nejblíže je Piccard 

online, č. 126696 (doložen 1451), který je také na velkoformátovém papíře, ale je celkově 

větší. Skladba: (II-3, fol. I) + 8. VI (fol. 96) + (VI-1, fol. 107) + 6. VI (fol. 179) + VII (fol. 

193) + (VI-1, fol. 204) + V (fol. 214) + 5. VI (fol. 275) + (VI-2, fol. 285) + 6. VI (fol. 357) + 

(VI-1, fol. 368) + 2. VI (fol. 392) + (VI-1, fol. 403). Tři listy vyříznuty za fol. I (vnitřní 

dvojlist této složky byl papírový). Samostatným listem je tvořeno fol. 102. Jeden list je 

vyříznut za fol. 199 a 403, dva za fol. 276, jeden je vytržen za fol. 359. Na koncích složek 

uprostřed dole římskými (výjimečně arabskýmí) číslicemi kustody, v části na ff. 194-238 s 

chybami. Na koncích složek vpravo dole reklamanty. První polovina listů složek značena ve 

vnějším spodním rohu arabskými číslicemi 1-6, výjimečně zde toto značení i dvakrát, z toho 

jednou červeným inkoustem. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 31 x 20,5 cm, šířka jednoho 

sloupce 9-9,5 cm, spatium 1,5 cm, 53 řádků na stránce. Okraje zrcadla a linkování připraveny 

v textu bible inkoustem, dále linkováno pouze fol. 380r a ff. 393-403, zbylé listy textu 

Pseudo-Štěpána Langtona mají vymezeny jen okraje zrcadla a sloupců, také počet řádků v 

nich kolísá a na některých stranách je menší než 53; na okrajích listů dochovány vpichy po 

přípravě. Živá záhlaví označující biblickou knihu. Prázdná folia: I, 193v. Foliace tužkou, 

rukou 19. století, v horních vnějších rozích listů; kromě toho ve vnějších dolních rozích listů 

tužkou paginace. Chyby foliace: chybí fol. 269 (mezi ff. 260 a 270 jen osm listů). Rukopis 

poškozen agresivními vlivy inkoustu, silně zejm. na ff. 230-350, kde je papír i popraskaný a v 

malých částech vydrolený. Některé stránky zašpiněné, ff. 353 a 354 u hřbetu natržena. 

Písmo: ruka A, Petr, ff. 1ra-392vb (část na ff. 371va-392vb psána zběžněji, ale asi jde o téhož 

písaře), ruka B: ff. 393ra-393rb, 393va-394vb, 395va-397ra, 397rb-403ra, ruka C: fol. 393va, 

395ra-395rb, 397ra, 399va (první dva řádky), 403ra-403vb, ruka D: fol. 403vb (26 řádků ve 

střední části sloupce), vše bastarda. Výzdoba: ornamentální iniciály v pravoúhlých polích o 

výšce tří až osmi řádků textu: 1ra: F, 3rb: I, 18ra: H, 30va: V, 39ra: L, 50va: H, 61ra: E, 68rb: 

P, 75vb: I, 76vb: V, 77rb: F, 87va: F, 95vb: E, 105rb: P, 114rb: S, 114va: A, 123ra: C, 133ra: 

U, 133va: I, 136rb: V, 140rb: E, 144va: L, 145rb: A, 151ra: E, 152rb: C, T, 155ra: A, 155rb: 

A, 159ra: L, I, 162vb: C, 163ra: V, 170rb: E, 171va: B, 175ra: D, 177ra: D, 179ra: D, 181ra: 

S, 183rb: L, 185vb: C, 187vb: D, 194ra: C, 194rb: P, 201va: O, 202vb: L, D, 207ra: M, 207rb: 

O, 218vb: N, 219ra: V, 233ra: I, V, 249rb: Q, 250vb: R, L, E, 252vb: E, 253ra: E, 267va: D, 

268ra: A, 275rb: N, V, 278rb: V, 278va: S, 278vb: E, 279rb: M, T, 279va: V, 280va: N, 

280vb: O, 281rb: A, 281va: O, 282ra: S, 282rb: V, 282vb: A, 283ra: I, 283va: A, 283vb: I, 

286ra: D, 286rb: O, 287ra: M, E, 295vb: F, 302rb: B, 303va: L, 312ra: M, I, 317va: L, 317vb: 



F, 326vb: H, I, 333vb: L, P, 343vb: P, 347rb: E, 347va: P, 351ra: P, 353rb: G, P, 354va: P, 

355va: P, 356va: C, P, 357rb: P, T, P, 358ra: P, 358va: P, 359va: P, 362vb: I, 363va: D, 

363vb: P, 364va: S, 365rb: Q, 366rb: S, S, 366va: I, 367ra: A. Z některých iniciál rostlinné 

výběhy do bordur, příp. do interkolumnia. V textu bible červené a modré iniciály o výšce 

dvou nebo tří řádků textu na začátcích kapitol, rubrikace (i jinou než základní rukou), 

rubrikou i živá záhlaví, v textu Pseudo-Štěpána Langtona červené a modré iniciálky, větší na 

začátku jednotlivých písmen abecedy, menší i o výšce jednoho až tří řádků. Červené 

protrhávání majuskul a vyznačování interpunkce. Vazba: dřevěné desky potažené kůží, bez 

výzdoby. Vazba původně obalová, volné části potahu desek odstřiženy. Na obou deskách po 

pěti puklách ve tvaru kardinálského klobouku, na přední desce ve vnějším spodním rohu 

nedochována. Zapínání dvěma dírkovými sponami na trny v přední desce, řemínky ani spony 

nedochovány, z trnů zůstal pouze horní, a dále dvěma háčkovými sponami přes horní a spodní 

ořízku (na obou deskách dochována kování). Dřevěné desky shora lehce hraněné, šití na pět 

dvojitých kožených vazů plus dva kapitálkové vazy, hřbet oblý, rovná přední ořízka. Středy 

složek zpevněny pergamenovými proužky, některé jistě z hebrejského rukopisu. 

Na hřbetě v prvním poli papírový štítek s rukopisným titulem „Biblia antiqua scripta“. Na fol. 

1r heraldické razítko pražského arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského z Přestavlk a 

Chlumčan s opisem „Wenceslaus Leopoldus princeps archiepiscopus Prag. 1824“, jehož 

darem se rukopis dostal do NM. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („1“), přelepený přes dva starší štítky, na 

bezprostředně předcházejícím byla nejspíše starší muzejní signatura. Na předním přídeští 

perem starší muzejní signatura „I/A/3“, zbytek strženého žlutého štítku se starší muzejní 

signaturou, exlibris Národního muzea se současnou signaturou a tužkou datace „r. 1440“. 

 

Za fol. 65 vložen papírový lístek o rozměrech 2,5 x 10,5 cm, na jedné straně český vzkaz v 

rozsahu dvou řádků textu „Pane švakře, [dvě slova nejasná, první snad „to“] tam XII sex. 

miešenských“, strana verso prázdná, gothica cursiva druhé poloviny 15. století.  

Za fol. 227 vložen papírový lístek o rozměrech 8,5 x 16,5 cm, na jedné straně český list v 

rozsahu osmi řádků textu, strana verso prázdná, gothica cursiva druhé poloviny 15. století, na 

listu dochován fragment filigránu, koruny. Pisatel podepsaný jménem „Wentrl“ (?) píše 

urozenému panu Janovi, že posílá tři věrtele hub, které ale Jan může nechat přebrat pro sebe a 

čeleď, protože nebylo možné koupit samé hřiby, a několik konví a dva škopky. 

 

Rukopis byl napsán pro mistra Ondřeje a je datován dvěma kolofóny: samotná bible byla 

dopsána v roce 1440, výklad hebrejských slov v roce 1450. Výzdoba rukopisu je dílem Mistra 

Duchkovy bible. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3631, s. 339; Brodský, č. 219, s. 236. 

 

1ra-371rb: [Biblia cum prologis] 

Na fol. 371rb kolofón „Explicit biblia magistri Andree scripta et finita per scriptorem dictum 

Petrus et hoc anno ab incarnacione domini M° CCCCXL secunda feria post festum Nativitatis 

gloriose virginis Marie [12. 9. 1440]. Sit laus deo et filio eius domino Ihesu Christo.“ 

Rozdělení biblických knih a prologů: na ff. 1ra-3ra prolog k bibli, RB, č. 284, 3ra-3rb prolog 

k Pentateuchu, RB, č. 285. Na ff. 3rb-17vb Genesis, 17vb-30va Exodus, 30va-39ra Leviticus, 

39ra-50va Numeri, 50va-60va Deuteronomium. Na ff. 60vb-61ra prology ke knize Josue, RB, 

č. 311, 312, 61ra-68ra kniha Josue, 68ra-75vb kniha Soudců, 75vb-76vb kniha Rút. Na ff. 

76vb-77rb prolog ke knihám Královským, RB, č. 323, 77rb-87va První kniha Královská, 

87va-95va Druhá, 95va-105rb Třetí, 105rb-114rb Čtvrtá. Na fol. 114rb-114va prolog ke 

knihám Paralipomenon, RB, č. 328, 114va-123ra První kniha Paralipomenon, 123ra-133ra 



Druhá, která má na závěr zapsáno Oracio Manasse s poznámkou, že staré texty ani hebrejské 

znění modlitbu nemají. Na fol. 133ra-133rb prolog k Ezdrášovi, RB, č. 330, 133rb-136rb 

Ezdráš, 136rb-140rb Nehemiáš, 140rb-144va apokryfní Třetí Ezdrášova (RB, č. 94.1), 144va-

152rb apokryfní Čtvrtá Ezdrášova, rozdělená podle zvyklostí Vulgáty na tři samostatné knihy 

(RB, č. 96, 95, 97). Na fol. 152rb prolog k Tobiášovi, RB, č. 332, 152rb-155ra Tobiáš. Na fol. 

155ra-155rb prolog ke knize Judit, RB, č. 335, 155rb-159ra Judit. Na fol. 159ra spojené 

prology ke knize Ester, RB, č. 341, 343, 159ra-162vb kniha Ester. Na ff. 162vb-163ra prolog 

ke knize Job, RB, č. 344, 163ra-170rb Job. Na ff. 170rb-171va prology ke knize Žalmů, RB, č. 

443, 389, 414, 430, 171va-193rb kniha Žalmů, v níž jsou jednak obsahové rubriky, jednak 

jsou za jednotlivými žalmy zařazovány modlitby z Expositio psalmorum Brunona z Würzburgu 

(celý text PL 142, col. 39-530; srov. RB, zejm. č. 1833, 1834, dále 5859.2, 9046, 9589, 10230, 

11597) a na závěr je připojen žalm 151 s incipitem Pusillus eram inter fratres meos et 

adolescencior in domo patris mei. Na fol. 194ra-194rb prology ke knize Přísloví, RB, č. 457, 

456, 455, 194rb-199vb neúplná kniha Přísloví, za fol. 199 jeden list vyříznut, nedochován text 

Prv XXX,1-XXXI,31 a Ecl I,1-II,26. Na ff. 200ra-201va neúplná kniha Kazatel, 201va-202vb 

Píseň písní. Na fol. 202vb prolog ke knize Moudrosti, RB, č. 468, 202vb-207ra kniha 

Moudrosti. Na fol. 207ra-218vb kniha Sírachovcova s obvyklým prologem (RB, č. 26). Na ff. 

218vb-219ra prology k Izajášovi, RB, č. 482, 480, 219ra-233ra Izajáš. Na fol. 233ra prology 

k Jeremiášovi, RB, č. 487, 486, 233ra-249rb Jeremiáš, 249rb-250vb Jeremiášův Pláč. Na fol. 

250vb prolog k Baruchovi, RB, č. 491, 250vb-252vb Baruch. Na ff. 252vb-253ra prolog k 

Ezechielovi, RB, č. 492, 253ra-267va Ezechiel. Na ff. 267va-268ra prolog k Danielovi, RB, č. 

494, 268ra-275rb Daniel. Na fol. 275rb prolog k menším prorokům, RB, č. 500, 275rb-276vb 

neúplný Ozeáš, za fol. 276 dva listy vyříznuty, chybí text Os XI,6-XIV,10, celé Joelovo 

proroctví a Am I,1-III,1 (a patrně prology). Na ff. 277ra-278ra neúplná kniha Amos. Na fol. 

278rb prology k Abdiášovi, RB, č. 516 a spojené č. 519 a 517, 278rb-278va Abdiáš. Na fol. 

278va-278vb prology k Jonášovi, RB, č. 522, 524, 521, 278vb-279rb Jonáš. Na fol. 279rb-

279va prology k Micheášovi, RB, č. 525, 526, 279va-280va Micheáš. Na fol. 280va-280vb 

prology k Nahumovi, RB, č. 527, 528, 280vb-281rb Nahum. Na ff. 281rb-281va prology k 

Habakukovi, RB, č. 529, 530, 281va-282ra Habakuk. Na fol. 282ra-282rb prology k 

Sofoniášovi, RB, č. 532, 534 (v rukopisu rozdělen na dva), 282rb-282vb Sofoniáš. Na ff. 

282vb-283ra prology k Aggeovi, RB, č. 535, 538, 283ra-283va Aggeus. Na fol. 283va-283vb 

prology k Zachariášovi, RB, č. 539, 540, 283vb-286ra Zachariáš. Na fol. 286ra-286rb 

prology k Malachiášovi, RB, č. 543, 545, 544, 286rb-287ra Malachiáš. Na fol. 287ra prolog 

ke knihám Makabejským, RB, č. 551, 287ra-295vb První kniha Makabejská, 295vb-302rb 

Druhá. 

Na ff. 302rb-303rb prology k Matoušovu evangeliu, RB, č. 595, 601, 596, 581 a 590 (resp. 

591), 303rb-312ra Matouš. Na fol. 312ra prolog k Markovi, RB, č. 607, 312ra-317va Marek. 

Na fol. 317va prolog k Lukášovi, RB, č. 620, a jako prolog označený úsek Lc I,1-4, 317va-

326vb Lukáš. Na fol. 326vb prolog k Janovi, RB, č. 624, 326vb-333vb Jan. Na fol. 333vb 

prolog ke Skutkům apoštolským, RB, č. 640, 333vb-343rb Skutky apoštolské. Na fol. 343rb-

343vb prology k Listu Římanům, RB, č. 670, 674, 677, 675, 343vb-347rb List Římanům. Na 

fol. 347rb-347va prology k Prvnímu listu Korintským, RB, č. 690, 685, 347va-351ra První list 

Korintským, na fol. 351ra prology k Druhému listu Korintským, RB, č. 697, 699, 351ra-353rb 

Druhý list Korintským. Na fol. 353rb prolog k Listu Galatským, RB, č. 707, 353rb-354va List 

Galatským, na fol. 354va prolog k Listu Efezským, RB, č. 715, 354va-355va List Efezským. Na 

fol. 355va prolog k Listu Filipským, RB, č. 728, 355va-356va List Filipským, 356va prolog k 

Listu Koloským, RB, č. 736, 356va-357rb List Koloským, 357rb apokryfní List Laodicejským 

(RB, č. 233). Na fol. 357rb prolog k Prvnímu listu Soluňským, RB, č. 747, 357rb-358ra První 

list Soluňským, 358ra prolog k Druhému listu Soluňským, RB, č. 752, 358ra-358va Druhý list 

Soluňským. Na fol. 358va prolog k Prvnímu listu Timoteovi, RB, č. 765, 358va-359va První 



list Timoteovi, 359va prolog k Druhému listu Timoteovi, RB, č. 772, 359va-359vb neúplný 

Druhý list Timoteovi. Za fol. 359 jeden list vytržen, schází text 2 Tim III,4-IV,22, List Titovi, 

List Filemonovi a počátek Listu Židům do Hbr I,5 (a patrně prology). Na ff. 360ra-362va List 

Židům s chybějícím počátkem. Na fol. 362va-362vb prology k Listu Jakubovu, RB, č. 807, 

806, 809, 362vb-363va List Jakubův, 363va prolog k Prvnímu listu Petrovu, RB, č. 812, 

363va-364va První list Petrův, 364va prolog k Druhému listu Petrovu, RB, č. 818, 364va-

365rb Druhý list Petrův. Na fol. 365rb prolog k Prvnímu listu Janovu, RB, č. 822, 365rb-

366rb První list Janův, 366rb prolog k Druhému listu Janovu, RB, č. 823, 366rb Druhý list 

Janův, 366rb prolog ke Třetímu listu Janovu, RB, č. 824, 366rb-366va Třetí list Janův. Na fol. 

366va prolog k Listu Judovu, RB, č. 825, 366va-366vb List Judův, 366vb-367va prology ke 

Zjevení sv. Jana, RB, č. 834 (resp. 835), 829, 367va-371rb Zjevení sv. Jana. V úvodní rubrice 

na ff. 17vb uvedeno i hebrejské jméno knihy Exodus. Na ff. 4ra-126rb části jednotlivých 

kapitol značeny marginálně písmeny B-G, počáteční A nevyznačováno. 

 

371va-403vb: [Pseudo-Stephanus Langton: Interpretationes nominum hebraicorum] 

Aac apprehendens vel aprehensio. Aad testificans vel testimonium. Aadhar deprecacio. … x 

… Zusutidis consilium vel consiliatrix. Zusim consiliantes eos aut consiliatores. 

Na závěr kolofón „Finis interpretacionum anno domini M° CCCC° L° in die Margarethe [13. 

7. 1450].“ RB, č. 7709. 

 
X 3632 
SX XVI A 2 
FX pap. i perg. XV. ll. 215, 29 x 39 cm, pův. vazba. 
TX Brevíř Rokycanský. 
PX Z Rokycan. 
SX – XVI A 2 

TX – Liber viaticus seu Breviarium.  

sec. XV. st. 

PX – Ms. partim membr. partim chart. Rokyczan. IV. 

 
XVI A 2 

Čechy, XV in., pap. + perg., 215 (recte 216) ff. 41 x 28,5 cm, vazba soudobá 

 

Převážně papír, pergamenová folia 1, 8-9, 16-17, 22-23, 28-29, 34-35, 90, 97-98, 105-106, 

111-112, 117-118, 122-123, 128-129, 134-135, 140-141, 146-147, 152-153, 158-159, 164-

165, 170-171, 176-177, 182-183, 188-189, 194-195, 200-201, 208 a 215 (vnější a vnitřní 

dvojlisty složek části rukopisu). Některé z pergamenových dvojlistů mají menší rozměr než 

zbytek rukopisu. Filigrán: trojvrší, nejbližší varianta WZIS DE4860-Ms1429_294a (kolem 

1420). Skladba: VIII (fol. 16) + VI (fol. 28) + (VI-1, fol. 39) + 3. VI (fol. 75) + VII (fol. 89) + 

VIII (fol. 105) + 8. VI (fol. 200) + (VIII-1, fol. 215). Po jednom listu vyříznuto za fol. 39 a 

207. V části od fol. 40 na koncích složek uprostřed dole rubrikou slovní kustody, obvykle 

poškozené oříznutím (zbytky viditelné pouze u prvních čtyř složek). Psáno ve dvou sloupcích 

v zrcadle 28,5 x 20 cm, 48-52 řádků na stránce, výjimkou pouze litanie na ff. 29vb-30ra, 

psaná ve dvou sloupcích v rámci jednoho připraveného pro text. Okraje zrcadla, sloupců a 

linkování připraveny inkoustem, na okrajích listů zčásti dochovány vpichy po přípravě. 

Prázdná folia: 39v, 128r. Foliace moderní, modrou tužkou uprostřed spodního okraje listů. 

Chyby foliace: fol. 119 bis (mezi ff. 110 a 120 deset listů). Okraje papírových listů zejména v 

žaltáři a v části poslední složky poněkud zašpiněné a otrhané, většinou také utrhány hledáčky. 

Vytrhané části ff. 7, 15, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 57, 110, 142, 150, 166, 177, 205-207 a 214 

opravovány přelepy. 



Písmo: jedna ruka, pečlivá gothica cursiva s rysy bastardy, které postupně mizí. Nečetné 

marginální doplňky několika rukama 15. století. Výzdoba: červené a modré, někdy i 

dvojbarevné iniciály o výšce jednoho až tří řádků textu, ojediněle zdobené písařským 

ornamentem (fol. 21vb), výjimečně větší písařské iniciály o výšce až šesti řádků textu (ff. 1ra, 

40ra, 91rb, 104va), někdy dvojbarevné, rubrikace. Vazba obalová, dřevěné desky shora 

hraněné potažené kůží, obal na okrajích desek ořezaný a otrhaný. Potah bez výzdoby. Na 

obou deskách středová kování ve tvaru šestilistého květu (nedochována) a po čtyřech litých 

prořezávaných nárožnicích s puklami (dochováno po jedné na každé z desek). Zapínání 

dvěma koženými řemínky s dírkovými sponami na trny v přední desce, z horního řemínku 

chybí kování a dochován trn, spodní jen ve fragmentu a bez trnu. Přídeští bez výlepu. Šití na 

pět dvojitých kožených vazů plus dva kapitálkové vazy, hřbet oblý, přední ořízka rovná. Střed 

papírových složek rukopisu zpevněn pergamenovými proužky. 

Za fol. 214 vložen papírový útržek o rozměrech 11,5 x 5-5,5 cm se záznamy dvěma rukama 

15./16. století, záznamy na jednotlivých stranách navzájem otočeny o 180 stupňů. Na jedné 

straně seznamy jmen, na druhé straně snad záznamy upravující vzájemné vztahy neznámých 

osob, zde uvedeni i „lidi“ neznámého kláštera a jakási registra. 

Bartoš udává provenienci rukopisu „z Rokycan“, není zřejmé, zda jde o kodex z knihovny 

tamní kanonie. Za „více než pravděpodobné“ to považuje Zahradník. Na hřbetě štítek s 

novověkým titulem „Cantus sacri IV vel breviarium“. V horní části hřbetu zbytek strženého 

štítku, pod nímž je štítek s částí současné signatury („2“), níže poškozený štítek se starší 

muzejní signaturou „60“. Na předním přídeští exlibris Národního muzea se současnou 

signaturou, vedle něj starší muzejní signatura „4/A/7“. 

 

Podle filigránu a písma kodex pochází z první třetiny 15. století, nejspíše z doby kolem roku 

1420. Době vzniku nejdříve v druhém desetiletí 15. století nasvědčuje uvedení svátku Jana 

Zlatoústého, prohlášeného v roce 1406 jako závazný pro pražskou arcidiecézi, i výskyt 

dalších, které se v době krátce předhusitské hojněji objevují (Sába, Longin). Podle postupných 

proměn písma, kustodů i odlišného charakteru složek od fol. 40 (bez pergamenových listů) 

vznikala nejprve část od fol. 40 a úvodní žaltář a další části byly opsány jako poslední. 

Rukopis podle marginálie na fol. 195v obsahoval i kalendář, který ale dnes není dochován. 

Rubriky obsahují údaje typické pro katedrálu sv. Víta na Pražském hradě, ale může jít také jen 

o opis předlohy. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3632, s. 339; P. Zahradník: Klášter augustiniánů-řeholních kanovníků 

v Rokycanech a jeho knihovna, Bibliotheca Strahoviensis 4–5, 2001, s. 115–153, zejm. s. 

126, 137, 144. 

 

1ra-215vb: [Breviarium] 

1ra-29va: [Psalterium] 

Text je rubrikami rozdělen pro užití v jednotlivých dnech týdne, uvádění dnů ale není zcela 

důsledné. Kromě samotných žalmů také invitatoria, antifony, hymny, capitula, versus, 

modlitby. Kantika uvedena zčásti v textu žaltáře, zčásti na jeho konci, kde je zapsáno také Te 

Deum laudamus. 

29va-31rb: [Litania cum orationibus] 

V textu litanie z českých světců Zikmund, Václav, Vojtěch, Benedikt s bratřími, Prokop a 

Ludmila. 

31rb-33ra: [Officium defunctorum] 

Na ff. 32vb-33ra jako jeho část „lecciones minores“. 

33rb-39rb: [Hymnarius] 

Hymny jsou někdy zapsány i dále v textu propria. 



33rb  

Veni, redemptor gencium, ostende partum virginis, miretur omne seculum, talis decet partus 

deum ... × ... quod nulla nox interpollet fideque iugi luceat. Deo patri sit gloria. 

AH 2, s. 36, Chevalier, č. 21234. 

33rb  

Conditor alme siderum, eterna lux credencium, Christe redemptor omnium, exaudi preces 

supplicum ... × ... gloria deo patri cum filio sancto simul paraclito in sempiterna secula.  

AH 2, s. 35, srov. i AH 51, s. 46, Chevalier, č. 3733–3734. 

33rb  

Verbum supernum prodiens, a patre olim exiens, qui natus orbi subvenis curssu declivi 

temporis ... × ... non des ut artemur malis pro qualitate criminis sed cum beatis compotes 

simus perhennes celibes. Laus, honor, virtus. 

AH 51, s. 48, srov. i AH 27, s. 65, AH 2, s. 35, Chevalier, č. 21391. 

33rb  

Vox clara ecce intonat, obscura queque increpat, pellantur eminus sompnia ab ethre Christus 

promicat ... × ... sed pius nos tunc protegat. Laus, honor. 

AH 2, s. 35, AH 27, s. 65, AH 51, s. 48–49, Chevalier, č. 22199. 

33rb-33va 

Plaudat leticia lux hodierna, vox celi iubilat, terra resultet promat laude pia gaudia queque ... 

× ... laus uni domino nomine trino laudent hunc hodie condita queque decantemus eum nunc 

et in ewum.  

AH 51, s. 209–210, Chevalier, č. 15000. 

33va 

A solis ortu cardine ad usque terre limitem Christum canamus principem natum Maria virgine 

... × ... summo parenti gloria natoque laus quam maxima cum sancto sit spiramine nunc et per 

omne seculum.  

Srov. AH 2, s. 36–37, Chevalier, č. 32–33. 

33va  

Corde natus ex parentis ante mundi exhordium, alpha et O congnominatus ipse fons et 

clausula omnium ... × ... laus perhennis graciarum accio, honor, virtus, victoria regnum 

eternaliter seculorum seculis. 

AH 50, s. 25–26, Chevalier, č. 3902. 

33va-33vb 

Presepi poni pertulit qui lucis auctor extitit cum patre celos condidit sub matre pannos induit 

… × … venite, gentes, credite, deum Maria genuit. Gloria tibi domine, qui natus. 

Část hymnu „Agnoscat omne seculum“, jehož počátek následuje. Srov. AH 50, s. 85. 

33vb 

Agnoscat omne seculum venisse vite premium post mortis asperi iugum apparuit redempcio ... 

× ... radix Yesse iam floruit et virga fructum edidit, fecunda partum protulit et virgo mater 

permanet. Gloria tibi domine. 

Srov. AH 50, s. 85, Chevalier, č. 758. 

33vb   

Sancte dei preciose prothomartyr Stephane qui virtute caritatis circumfultus undique ... × ... 

qui trinus deus et unus extat ante secula.  

AH 48, s. 83–84, Chevalier, č. 18461. 

33vb   

Hostis Herodes impie Christum venire qui times non arripit mortalia qui regna dant celestia ... 

× ... vinumque iussa fundere muttavit unda originem. Summo parenti gloria. 

Chevalier, srov. č. 8073. 

33vb   



Ihesus refulsit omnium pius redemptor gencium, totum genus fidelium laudes celebret 

dragmatum ... × ... limpham petit baptismatis cunctis carens contagiis. Laus trinitati debita, 

honor, potestas, gloria perheniter sit omnia per seculorum secula. 

Srov. AH 51, s. 51–52, Chevalier, č. 9738. 

33vb-34ra 

Felix Iohannes mergere illum tremescit flumine potest qui suo sangvine peccata cozmi tergere 

… × … raptosque nos a thartharo fac tecum regnare polo. 

Část předchozího hymnu. Srov. AH 51, s. 51–52. 

34ra 

Petre pontifex inclite, Christi athleta splendide, adesto nostris precibus, quas tibi pie fundimus 

... × ... nobis succurre benigne nosque supplices respice vota precatum suscipe. Deo patri. 

AH 51, s. 220–221, Chevalier, č. 14866. 

34ra   

Ave maris stella, dei mater alma atque semper virgo, felix celi porta ... × ... vitam presta 

puram, iter para tutum ut videntes Ihesum semper colletemur. Sit laus deo patri. 

AH 51, s. 140–142, AH 2, s. 39–40, Chevalier, č. 1889. 

34ra   

Fit porta Christi pervia referta plena gracia transit quam rex et permanet clausa ut fuit per 

secula ... × ... Maria virgo virginum. Gloria tibi domine. 

Chevalier, č. 6346. 

34ra  

Lux mundi beatissima Maria splendidissima, celi, terre nobilitas sanctorum et festivitas … × 

… concedat tuus filius hoc Ihesus benignissimus cum patre et paraclito qui regnat sine 

termino.  

AH 12, s. 47–48, Chevalier, č. 10850. 

34ra-34rb 

Festum nunc celebre servet gens credula, melodum glorie pangat mens sedula, lirica sonora, 

neumata decora vox promat cytharea … × … simplex essencia movens vivencia, cui patent 

regna etherea. 

AH 52, s. 163–165, Chevalier, č. 6268. 

34rb 

Cantemus cuncti melodum nunc alleluia, in laudibus eterni regis hec plebs resultet alleluia, 

hoc denique celestes chori cantant in altum alleluia, hoc beatorum per prata paradisiaca psallat 

concentus alleluia … × … laus trinitati eterne in baptismo domini quo glorificatur huic 

canamus alleluia, alleluia, alleluia. 

AH 53, s. 60–62, Chevalier, č. 2581. 

34rb   

Ex more docti mistico servemus hoc ieiunium deno dierum circulo ducto quater notissimo ... 

× ... presta beata trinitas concedat simplex unitas ut fructuosa sint tuis ieiuniorum munera. 

AH 2, s. 83, AH 51, s. 55–56, Chevalier, č. 5610. 

34rb-34va 

Christe, qui lux et dies, noctis tenebras detegis lucisque crederis lumen beatum predicans ... × 

... qui es defensor anime adesto nobis domine. Deo patri sit gloria. 

Srov. AH 27, s. 111, AH 51, s. 21, Chevalier, č. 2934. 

34va 

Clarum decus ieiunium monstratur orbis celitus, quod Christus auctor omnium cibis dicavit 

abstinens ... × ... cum hiis per ewum triplici unus deus congnomine.  

AH 51, s. 57–58, Chevalier, srov. č. 3362. 

34va   



Ecce tempus ydoneum, medicina peccaminum, quibus deum offendimus corde, verbis, 

operibus … × … sit benedictus genitor eiusque unigenitus cum sancto spiritu trinus et unus 

dominus.  

Chevalier, č. 5155. 

34va   

Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus in hoc sacro ieiunio fusas quadragenarie ... 

× ... ut mens sobria a labe prorsus criminum. Presta beata trinitas. 

AH 2, s. 42, AH 51, s. 53–55, Chevalier, srov. č. 1449–1451. 

34va   

Ihesu quadragenarie dicator abstinencie, qui ob salutem mencium hoc sanxeras ieiunium ... × 

... ut expiati animis ieiuniorum victimis tendamus ad pascalia digne collenda gaudia. Presta 

pater per filium. 

AH 51, s. 58–59, Chevalier, č. 9607. 

34vb  

Ut nox tenebris obsita equans per horas tempora ternis quater successibus reddit diem 

mortalibus … × … gloria patri ingenito eiusque unigenito una cum sancto spiritu in 

sempiterna secula.  

AH 11, s. 18, Chevalier, č. 21021. 

34vb   

Vexilla regis prodeunt, fulget crucis misterium, quo carne carnis conditor suspensus est 

patibulo ... × ... te summa deus trinitas collaudat omnis spiritus quos per crucis misterium 

salvans rege per secula.  

AH 2, s. 45, Chevalier, č. 21481. 

34vb   

Pange, lingwa, gloriosi prelium certaminis et super crucis tropheum dic triumphum nobilem, 

qualis redemptor orbis ymolatus vicerit ... × ... gloria eterno patri, qui creavit omnia, gloria 

unico eius pro salute posita spiritui quoque sancto in sempiterna secula. 

Srov. AH 50, s. 71–73, AH 2, s. 44, 105, Chevalier, č. 14481. 

35ra   

Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis, nulla silva talem profert fronde, flore, germine, 

dulce lignum, dulces clavos dulce pondus sustinet … × … quem sacer cruor perunxit fusus 

agni corpore. Gloria eterno patri. 

Chevalier, srov. č. 4018–4019. 

35ra   

Rex Christe, factor omnium, redemptor et credencium, placare votis supplicum te laudibus 

colencium ... × ... splendens culmine cum spiritus munimine defende nos rex optime. 

AH 51, s. 71–72, Chevalier, č. 17408. 

35ra   

Chorus nove Iherusalem, nova mellis dulcedine promat colens cum sobriis pascale festum 

gaudiis ... × ... per secla mete nescia patri supremo gloria honorque sit cum filio et spiritu 

paraclito.  

AH 50, s. 285, AH 2, s. 93, Chevalier, č. 2824. 

35ra   

Vita sanctorum, decus angelorum, vita cunctorum pariter piorum, Christe, qui mortis moriens 

ministrum exsuperasti ... × ... pie Christe flatus, cum quibus regnas deus unus omni iugiter 

ewo.  

AH 51, s. 90–91, Chevalier, č. 21977. 

35ra-35rb 



Ad cenam agni providi et stolis albis candidi post transitum maris rubri Christo canamus 

principi ... × ... tyrranum trudens vinculo et reserans paradisum. Gloria tibi domine qui 

surexisti a. 

AH 2, s. 46, 106, Chevalier, č. 110. 

35rb 

Aurora lucis rutilat, celum laudibus intonat, mundus exultans iubilat, tremens infernus ululat 

... × ... tristes erant apostoli de nece sui domini, quem pena mortis crudeli servi dampnarunt 

impii. Gloria tibi, domine, qui surrexisti. 

Srov. AH 2, s. 47, AH 27, s. 107, AH 51, s. 89–90, Chevalier, č. 1644. 

35rb 

Sermone blando angelus predixit mulieribus in Gallilea dominus videndus est quantocius ... × 

... resurexisse dominum voce fatentur publica. Rex Christe clementissime. Gloria. 

Chevalier, č. 18831. 

35rb-35va 

Pange, ligwa, gloriosi (sic, pro: gloriose) lancee preconium, per quam nobis copiose sacrum 

fluxit lavacrum passo Christo dolorose pro salute gencium … × … gloria et honor deo in 

pascali gaudio, laus eterna sit pro eo quod gessit in filio, fixa sint in corde meo crux cum suo 

domino. 

AH 52, s. 7–8, Chevalier, č. 14444. 

35va 

Eterna Christi munera nos sacient perheniter, eius clavorum vulnera inebrient nos iugiter … × 

… sit Christo iubilacio, laus, graciarum accio, armorum veneracio sit nostra defenssacio. 

AH 52, s. 8–9, Chevalier, č. 604. 

35va 

Pascali iubilo iuncta sunt gaudia et cum preconiis nova sollempnia, in hoc tripudio sint in 

memoria cruce, clavi et lancea … × … te, suma deitas, virgo magnificat, celum cum angelis 

laudibus intonat, miranda genitrix hiis te glorificat in sempiterna secula. Amen. 

AH 52, s. 9–10, Chevalier, č. 14598. 

35va 

Verbum supernum prodiens salvare, quod perierat, clavis cruce se muniens complevit, ad 

quod venerat … × … gloria tibi domine, qui surexisti a mortuis, redemptos tuo sanguine sertis 

ornas perpetuis.  

AH 52, s. 10–11, Chevalier, č. 21400. 

35va-35vb 

Salve crux sancta, salve mundi domina, vera spes nostra, vera ferrens gaudia, signum salutis, 

salus in periculis ... × ... gaudium sit angelis honor in mundo sit crucis invencio. 

AH 50, s. 291–292, Chevalier, č. 17875. 

35vb 

Lignum crucis mirabile olim per orbem renitens in qua pependit innocens Christus redemptor 

omnium ... × ... te summa deus trinitas collaudat omnis spiritus quos per crucis misterium 

salvans rege per secula.  

AH 51, s. 85–86, srov. i AH 2, s. 86, Chevalier, č. 10622. Text obvykle začíná „signum“. 

35vb 

Festum nunc celebre magnaque gaudia compellunt animos carmina promere, cum Christus 

solium scandit ad arduum celorum pius arbiter ... × ... et bone spiritus regnans perpetuo 

fulgida trinitas per cuncta pie secula.  

AH 50, s. 192–193, Chevalier, č. 6264. 

35vb 

Ihesu, nostra redempcio, amor et desiderium, deus creator omnium, homo in fine temporum ... 

× ... ut mala nostra superes parcendo et voti compotes nos tuo vultu sacies. Gloria tibi domine. 



AH 51, s. 95–96, Chevalier, č. 9582. 

35vb 

Eterne rex altissime, redemptor et credencium, quo mors soluta deperit, datur triumphus 

gracie … × … tremunt videntes angeli versa vice mortalium, culpat caro, purgat caro, regnat 

deus dei caro. Gloria tibi, domine, qui ascendisti ad celos. 

AH 2, srov. s. 48, AH 51, srov. s. 94–95, Chevalier, č. 654. 

35vb-36ra 

Tu Christe, nostrum gaudium, manens Olimpho preditum, mundi regis qui fabricam mundana 

vincens gaudia … × … ut cum nubente ceperis clarere nube iudicis penas repellas debitas 

reddas coronas perditas. Gloria tibi, domine, qui ascendisti. 

Chevalier, č. 20630. 

36ra 

Veni creator, spiritus, mentes tuorum visita, inple superna gracia, que tu creasti pectora ... × ... 

te utriusque spiritum credamus omni tempore. Sit laus patri cum filio sancto. 

AH 2, s. 93–94, AH 50, s. 193, Chevalier, č. 21203–21204. 

36ra 

Beata nobis gaudia anni reduxit orbita, cum spiritus paraclitus refulsit in discipulos ... × ... 

dudum sacrata pectora tua replesti gracia, dimitte nunc peccamina et da quieta tempora.  

AH 2, s. 50, AH 51, s. 97, srov. AH 27, s. 99, Chevalier, č. 2339. 

36ra 

Iam Christus astra ascenderat, regressus unde venerat, promissa patris munera sanctum 

daturus spiritum ... × ... impleta gaudent viscera afflata sancto spiritu voces diversas intonant 

fantur dei magnalia. Deo patri sit. 

Srov. AH 51, s. 98–99, Chevalier, č. 9215. 

36ra 

Ex omni gente congniti Grecis, Latinis, barbaris cunctisque amirantibus linguis locuntur 

omnium … × … et docet Petrus falsos probavit Iudeos Iohelis testimonio. Deo patri. 

Část předchozího hymnu. Srov. AH 51, s. 98–99. 

36ra-36rb 

O lux beata trinitas et principalis unitas iam sol recedit igneus, infunde lumen cordibus ... × ... 

te deprecamur vespere, te nostra supplex gloria per cuncta pie secula. Deo patri. 

Srov. AH 2, s. 34, AH 51, s. 38–40, Chevalier, č. 13150. 

36rb 

Laus trinitati resonet perhenis, sit unitati decus athanaton, pecctoris ympnum deitati aion 

celebret sancte … × … doxa sit patri geniteque proli et tibi, compar utriusque semper spiritus 

alme, deus unus omni tempore secli.  

AH 4, s. 13, Chevalier, č. 19568. 

36rb 

Tu trinitatis unitas orbem potenter qui regis, attende laudum cantica, que excubantes psalimus 

... × ... per quod dierum circulis nullis ruamus actibus. Presta pater piissime. 

AH 2, s. 33, AH 51, s. 29–30, Chevalier, č. 20712–20713. 

36rb 

Sacris sollempnis iuncta sunt gaudia et ex precordiis sonant precordia, nova sint omnia, corda, 

voces et opera ... × ... sic ut nos visites sicut te colimus, per tuas semitas duc nos quo tendimus 

ad lucem, quam inhabitas. 

AH 50, s. 587–588, Chevalier, č. 17713. 

36rb-36va 

Exultet celi agmina et militans ecclesia devita laudum carmina decantet cum leticia ... x ... 

trinitati sit gloria, unitati potencia, cuius nos eukaristia celi ducat ad gaudia. 

AH 4, s. 27-28. 



36v 

Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexteram ad opus suum exiens venit ad vite 

vesperam ... x ... uni trinoque domino sit sempiterna gloíria qui vitam sine termino nobis 

donet in patria. Amen. 

AH 12, s. 32; Chevalier, č. 21398, srov. i 21399. Text zapsán na horním okraji listu. 

36va 

Collaudent omnes populi deifica magnalia, per totum girum seculi deo canant preconia … × 

… psallens cordis tripudio totis insistat nisibus. Trinitati. 

AH 4, s. 30, Chevalier, č. 3667. 

36va 

Pange, lingwa, gloriosi corporis misterium sanguinisque preciosi, quem in mundi precium 

fructus ventris generosi rex effudit gencium ... × ... genitori genitorque (sic) laus et iubilacio, 

salus, honor, virtus quoque sit et benediccio procedenti ab utroque compar sit laudacio. 

AH 50, s. 586–587, Chevalier, č. 14467. 

36va 

Cantemus laudis canticum coram salutis hostia, que est nostrum viaticum et angelorum gloria 

… × … confer vite solamina et nos guberna et rege. Trinitati sit gloria, unitati potencia. 

AH 4, s. 29, Chevalier, č. 2590. 

36va-36vb 

Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum sollve polluti labii reatum, sancte 

Iohannes ... × ... pariterque trine supplices et nos veniam precamur parce redemptis. 

Srov. AH 50, s. 120–122, AH 2, s. 50, Chevalier, č. 21039. 

36vb 

Aurea luce et decore roseo, lux lucis omne perfudisti seculum, decorans celos inclito martirio 

hac sacra die, que dat reis veniam ... × ... sit trinitati sempiterna gloria, honor, potestas atque 

iubilacio in unitate cui manet inperium ex tunc et modo per eterna secula.  

AH 2, s. 54, AH 51, s. 216–219, Chevalier, č. 1596. 

36vb 

Ihesu Christe auctor vite, qui in tuo sanguine peccatum lavisti Ade, Marie Magdalene tribuisti 

salutarem fructum penitencie ... × ... et da vite gaudia, qui regnas cum deo patre et spiritu 

compare. 

AH 51, s. 196–197, Chevalier, č. 9469. 

37ra 

Votiva cunctis orbita lucis triumphat gracia, qua scandit astra vernula Maria, Christi fulgida ... 

× ... salva beata trinitas perhenni manens gaudio, iuva creatrix seculum que regnas in 

perpetuum.  

AH 51, s. 197–198, Chevalier, č. 22180. 

37ra 

Sol qui de stella illuxit stelle parentem produxit ut nove lucis radium deus creator omnium ... 

x ... presta laudanda trinitas, da adoranda unitas, ut transferamur candidi ad cenam agni 

providi. 

AH 4, s. 82-83; Chevalier, č. 19104. 

37ra 

Sancta Anna, benedicta es in Abrahe semine et laudabili amicta virtutum pulcritudine ... x ... 

ut nos post hoc exilium ad celi ducat solium. Presta laudanda. 

AH 4, s. 70, Chevalier, č. 18365. 

37ra 

Pange, lingwa, preconium Marthe cantu dulcedine, quam laudat ewangelium conservans sine 

macula … × … presta, beata trinitas, ut in terra vivencium nobis detur hereditas per ipsius 

suffragium.  



Srov. AH 4, s. 206, Chevalier, č. 14506. 

37ra-37rb 

Exultet celum laudibus, resultet terra gaudiis, letis canamus mentibus et ex totis precordiis … 

× … rogemus ut hec hospita cum tota celi curia obtineat per merita beata nobis gaudia. 

AH 4, s. 207; Chevalier, č. 5835. 

37rb 

A solis ortu cardine ad usque terre semitam toto cordis conamine laudemus Christi hospitam 

… × … deus pro nobis omnibus eam semper exaudiat et a malis incurssibus per eam nos 

custodiat.  

AH 4, srov. s. 204, Chevalier, č. 31. 

37rb 

En martiris Laurencii armata pugnavit fides, postquam vapor diutinus excoxit exustum latus 

... × ... quod quisque supplex postulat cunctis favendo prerogat. Deo patri sit. 

AH 50, s. 33–34, Chevalier, srov. č. 5428–5430. 

37rb 

Conscendat usque sidera celique pulset intima vox atque cantus omnium te deum 

collaudacium ... × ... ipse dignetur dominum rogare clementissimum ut ab eternis ignibus nos 

salvet et demonibus. Deo patri. 

AH 50, s. 294, Chevalier, č. 3807. 

37rb-37va 

Quem terra, pontus, ethera collunt, adorant, predicant trinam regentem machinam claustrum 

Marie baiulat ... × ... per virginem gentes redempte plaudite Maria mater gracie, Maria virgo 

virginum. Gloria tibi domine. 

AH 50, s. 86–87, srov. i AH 2, s. 38–39, Chevalier, č. 16347. 

37va 

Magne pater Augustine, preces nostras suscipe, et per eas conditori nos transferre satage atque 

rege gregem tuum summum decus presulum … × … regi regum salus cita, decus et imperium, 

trinitati laus et honor sit per omne seculum, qui concives nos asscribat supernorum civium.  

AH 52, s. 110–111, Chevalier, č. 10968. 

37va 

Celi cives aplaudite et vos fratres concinite patris nostri sollempnia solis reduxit orbita … × 

… conemur totis viribus iungamus preces precibus ut Augustini meritis celi fruamur gaudiis. 

Presta pater. 

Chevalier, č. 3471. 

37va 

O sancta mundi domina, regina celi inclita, o stella maris Maria, virgo mater deifica ... × ... sit 

trinitati gloria sit semper ac victoria in unitate solida per seculorum secula. 

AH 51, s. 139, Chevalier, č. 13691. 

37va-37vb 

Dies venit victorie, quo exemplar milicie Wenceslaus occiditur, occisus celo redditur ... × ... 

trinitati sit gloria per cuius beneficia Wenceslaus in populis tantis fulget miraculis.  

AH 52, s. 325–326, Chevalier, č. 4653. 

37vb 

Dum matutinis laudibus interesse desiderat, defunctus hostis ictibus ad Ihesum letus properat 

… × … sed a cunctis conspicitur facti designans scelera. Trinitati sit. 

AH 4, s. 258, Chevalier, č. 4964. 

37vb 

Christe sanctorum decus angelorum, rector humani generis et auctor, nobis eternum tribue 

benignus scandere regnum ... × ... hinc dei nostri genitrix Maria totus et nobis chorus 

angelorum semper assistat simul et beata concio tota. 



Srov. AH 50, s. 197, AH 2, s. 64, 111, Chevalier, č. 2999–3001. 

37vb 

Tibi Christe splendor patris, vita, virtus cordium, in conspectu angelorum votis voce psalimus 

alternantes concrepando melos damus vocibus ... × ... gloriam Christo canamus gloriam 

paraclito, qui deus trinus et unus exstat ante secula.  

AH 2, s. 64, 112, AH 19, s. 141, AH 50, s. 207, Chevalier, č. 20455. 

37vb-38ra 

Christe redemptor omnium, conserva tuos famulos beate semper virginis placatus sanctis 

precibus ... × ... gloria patri ingenito eiusque unigenito una cum sancto spiritu in sempiterna 

secula.  

AH 51, s. 150, srov. AH 2, s. 66, Chevalier, č. 2959. 

38ra 

Ihesu salvator seculi, redemptis opem subveni et pia dei genitrix salutem posce miseris ... × ... 

monachorum suffragia omnesque cives celici annuant vocis supplicum et vite poscant 

premium. Laus, honor, virtus. 

AH 51, s. 152, srov. Chevalier, č. 9677–9678. 

38ra 

Martine confessor dei valens vigore spiritus carnis fatiscens artubus mortis future prescius ... 

× ... ut caritatis spiritu sic affluamus invicem quo corde cum suspiriis Christum sequamur 

intimis. Deo patri. 

AH 27, s. 218, Chevalier, č. 11189. 

38ra 

Novum sydus emicuit, error vetus conticuit, novo splendore rutilans, plebs novas laudes 

iubilat … × … ergo dei tu famula Elizabet, per secula Christo conregnans, veniam nobis 

poscas et graciam. Deo patri sit. 

AH 52, s. 169–170, Chevalier, č. 12372. 

38ra-38rb 

Ave dei sponsa, virgo Katherina, vite medicina nostre et tutela, Costi regis nata nostra summe 

vota ... x ... post hec iam defunctis. Sit laus regi summo patri atque nato, spiritui sancto cuncta 

per secula. 

AH 4, s. 168, Chevalier, č. 1767. 

38rb 

Katherine collaudemus virtutum insignia, cordis ei presentemus et oris obsequia, ut spe certa 

respiremus per eius suffragia … × … ut cum bonis letemur in gloria. Genitori genitorque (sic) 

laus et iubilacio, salus, honor, virtus quoque sit. 

AH 52, srov. s. 220–223, Chevalier, č. 2693. 

38rb 

Andrea pie, sanctorum mitissime, obtine nostris reatibus veniam et qua gravamur sarcina 

peccaminum, subleva tuis intercessionibus ... × ... sit tibi, Christe benedicte domine, gloria, 

virtus, honor et imperium una cum patre sanctoque paraclito, cum quibus regnas deus ante 

secula.  

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 121, Chevalier, č. 1035. 

38rb 

O Thoma, Christi perscrutator lateris, per illa sacra te rogamus vulnera, que mundi cuncta 

diluerunt crimina, nostros reatus terge tuis precibus. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 13820. 

38rb  

Iohannes, virgo dilecte a domino, ipsum pro nobis interpelle sedulo, quo expiemur ab omni 

corruptela et angelorum perfruamur gloria. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 124, Chevalier, č. 1035, 9760. 



38rb 

Mathia iuste, duodeno solio residens sorte, nos a cunctis sordibus solve peccati, vere lucis 

gaudiis, quo perfruamur tuis sanctis precibus. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 11388. 

38va 

Iacobe iuste, Ihesu frater domini, sit tibi pia super nos compassio, quos reos facit superba 

iactancia atque fedavit mundi pettulancia. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 9188. 

38va 

Proni rogamus, Philippe, os lapadis, pias celestis aures pulsa iudicis, ut qui meremur repellet 

supplicia detque superna que precamur gaudia. Annue Christe. Sit tibi. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 15631. 

38va 

Bina celestis aule luminaria, Iacobe atque Iohannes theologe, poscite nobis veniam 

rogantibus, quam venit Christus gratis dare miseris. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 121, Chevalier, č. 1035, 2483. 

38va 

Bartholomee, celi sydus inclitum, miles supra solis iubar radians, erige mentes nostras polo 

turbidas egrasque nostras sana consciencias. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 2318. 

38va 

Mathee sancte, bino pollens munere, sedulis Ihesum interpella precibus, ut nos in mundi 

gubernet turpinibus, ne post eternus sorbeat interitus. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 11385. 

38va 

Luca, fidelis lator Christi dogmatis, spretor carnalis integer libidinis, medice doctor corporis 

et anime, sana interna egri cordis vulnera. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 10658. 

38va 

Beate Simon et Thadee inclite, cernite nostros gemitus cum lacrimis, quique per lapsum 

promeremur barratrum, per quos celorum mereamur additum. Annue Christe. Sit tibi Christe. 

AH 51, s. 121–125, zejm. s. 122, Chevalier, č. 1035, 2377. 

38va 

Exultet celum laudibus, resultet terra gaudiis apostolorum gloria sacra canunt sollempnia ... × 

... ut cum iudex advenerit Christus in fine seculi, nos sempiternis gaudiis faciat esse 

compotes. Deo patri sit. 

AH 51, s. 215, Chevalier, č. 5832. 

38va-38vb 

Eterna Christi munera apostolorum gloria fit laudes canentes debitas letis canamus mentibus 

... × ... te nunc redemptor quesumus ut ipsorum consorcio iungas precantes servulos in 

sempiterna secula.  

AH 2, s. 74, 113, 114, Chevalier, č. 590. 

38vb 

Sanctorum meritis inclita gaudia pangamus, socii, gestaque forcia nam gliscit animus promere 

cantibus victorum genus optimum ... × ... te summa deitas unaque poscimus ut culpas abluas 

noxia subtrahas des pacem famulis nos quoque gloria per cuncta pie secula.  

AH 2, s. 75, 114, AH 50, s. 204, Chevalier, č. 18607. 

38vb 

Eterna Christi munera et martirum victorias laudes canentes debitas letis canamus mentibus ... 

× ... te nunc redemptor quesumus ut martirum consorcio iungas. 



AH 50, s. 19, Chevalier, č. 600. 

38vb 

Rex gloriose martirum, corona confitencium, qui respuentes terrena perducis ad celestia ... × 

... tu unice nostra crimina donando indulgenciam. Presta pater piissime. 

AH 51, s. 128, Chevalier, č. 17453. 

38vb 

Deus, tuorum militum sors et corona, premium, laudes canentes martiris dimitte noxam 

criminis ... × ... in hoc triumpho martiris dimitte noxam servulis. Laus, honor, virtus, gloria 

deo patri cum filio. 

AH 51, s. 130, srov. i AH 2, s. 76, 116, Chevalier, č. 4533–4535. 

38vb-39ra 

Martir dei, qui unicum patris sequendo filium victis triumphans hostibus victor fruens 

celestibus ... × ... soluta sunt iam vincula tui sacrati corporis nos solve vinculis secli amore 

filii dei. Deo patri sit. 

AH 2, s. 76, 114–115, AH 51, s. 129, Chevalier, č. 11228. 

39ra 

Iste confessor domini sacratus, festa plebs cuius celebrat per orbem, hodie letus meruit secreta 

scandere celi ... × ... sit supra celi residens cacumen tocius mundi machina guberna trinus et 

unus. 

AH 2, s. 77, AH 51, s. 134, Chevalier, č. 9136. 

39ra 

Ihesu, redemptor omnium, corona perpes presulum, in hac die clemencius nostris faveto 

precibus ... × ... sit Christe rex piissime, tibi patrique gloria una cum spiritu paraclito in 

seculorum secula. Amen. 

AH 51, s. 133–134, Chevalier, č. 9628. 

39ra 

Ihesu, corona virginum, quem mater illa concepit, quem sola virgo parturit, hec vota clemens 

accipe ... × ... te deprecamur, largius nostris adauge mentibus nescire prorsus omnia 

corrupcionis vulnera. Deo patri sit. 

AH 50, s. 20–21, Chevalier, srov. č. 9507 a 9508. 

39ra 

Virginis proles opifexque matris, virgo quem gessit peperitque virgo, virginis festum canimus 

thropheum accipe votum ... × ... iam culpis vicia remittens quo tibi puri resonemus almum (?) 

pecctoris ympnum. Sit salus. 

AH 2, s. 78, srov. i AH 51, s. 137, Chevalier, č. 21703. 

39rb 

Urbs beata Ierusalem dicta pacis visio, que construitur in celis vivis ex lapidibus et angelis 

coronata ut sponsata comitte ... × ... quem Sion sancta suscepit, in quo credens permanet. 

AH 51, s. 110–112, srov. i AH 2, s. 73, 113, Chevalier, č. 20918. 

39rb 

Omnis illa deo sacra et dilecta civitas plena modulis in laude et canore iubilo trinum deum 

unum quoque cum favore predicat ... x ... gloria et honor deo usquequo altissimo, una patri 

filioque inclito paraclito cui laus est et potestas per eterna secula. Amen. Finis. 

AH 51, s. 110–111. Část předchozího hymnu. 

40ra-127va: [Proprium de tempore] 

Na fol. 87vb je v rubrice uveden oltář sv. Víta, chór P. Marie, kaple sv. Václava (ta zmíněna 

rovněž na fol. 88ra); na fol. 92ra oltář sv. Kříže. Na fol. 109va při pokynech v případě 

blízkosti svátku sv. Víta a Těla Páně uvedeno „et sic tenet chorus Pragensis propter festum 

patroni“, také na fol. 112ra v rubrice „hoc modo tenet ecclesia Pragensis“. Na fol. 111rb-

111va modlitby ke sv. Václavu a Vojtěchu. 



128va-201va: [Proprium de sanctis] 

Začíná vigilií sv. Ondřeje. Z českých světců a svátků jsou uvedeny alace relikvií (8. 1., fol. 

134va-134vb), translace Václava (ff. 145va-146ra), Cyril a Metoděj (fol. 146rb-146vb), 

Vojtěch (ff. 152va-153va, na fol. 154rb-154vb během a v oktávu svátku), Zikmund (fol. 155rb-

155va), Prokop (ff. 166vb-167rb, na fol. 168rb v oktávu svátku), translace Vojtěcha a Pěti 

bratří (ff. 179vb-180ra), Ludmila (ff. 185ra-186rb), Václav (fol. 188ra-188vb, na fol. 190ra-

190rb během a v oktávu svátku), translace Ludmily (ff. 195vb-196ra) a Pět bratří (ff. 196vb-

197ra). 

V textu rubrik je na fol. 145va zmíněn oltář sv. Jana Evangelisty, na fol. 146va chór P. Marie, 

na fol. 153ra procesí ke kostelu sv. Jiří, na fol. 155rb hrob sv. Zikmunda, na fol. 177va chór 

sv. Víta. Na fol. 150va citováno synodální ustanovení o posunu oficia svátku Zvěstování P. 

Marii, pokud by došlo k jeho kolizi se svátky velikonočního období. Na ff. 156rb v rubrice 

„istum ordinem temporibus istis tenet ecclesia Pragensis“. V modlitbě na fol. 154ra jsou 

uvedeni mučedníci Vít, Václav, Vojtěch a Benedikt s bratřími. 

U některých svátků je základní rukou odkázáno na doplňky na konci rukopisu (odkazy na ff. 

134v, 138v, 160r, 169r, 184r). Na fol. 195v in margine poznámka „legendam quere post 

kalendarium“. 

201va-210vb: [Commune sanctorum] 

Jako samostatná část jsou vyčleněny homilie k jednotlivým katergoriím světců na ff. 208ra-

210ra, poté sobotní mariánská čtení s responsorii a čtení k patronům. 

210vb-213ra: [In dedicatione ecclesiae et altaris et in octava dedicationis] 

213ra-215vb: [Proprium de sanctis, additamenta] 

Zapsána legenda pro oktáv sv. Prokopa (v samotném propriu de sanctis na tuto odkaz chybí) 

a oficia ke svátkům Jana Zlatoústého, Deseti tisíc rytířů, alace relikvií (2. 1.), během a v 

oktávu Markéty a legenda pro užití během oktávu Narození P. Marie. 
 
X 3633 
SX XVI A 3 
FX perg. XIV. ll. 222, 30 x 41 cm, pův. vazba s kováním. 
TX (W. Strabo). Glosa ordinaria super Genesim et Exodum. 
PX Na l. 1 název, jak v čele, a souč sign. G IIII a: liber monasterii s. Marie in Rudnicz, 
na desce štítek s názvem a ml. sign. A XVI, W II. Z Březnických. 
Brodský, s. 237 
 
XVI A 3 

Čechy, XIV1, perg., 222 ff. 39 × 26,5 cm, ilum., vazba soudobá  

 

Skladba: 22. V (fol. 220) + (II-1, fol. 222, výlep zadního přídeští). Jeden list chybí za fol. 222. 

Na koncích druhé až deváté složky vpravo dole římskými číslicemi kustody, zbytky zachovány 

výjimečně i jinde, kde ale jejich značení neodpovídá současnému pořadí (ff. 180v, 190v, 200v, 

kde jsou označení II-IIII); na koncích složek také nedůsledně reklamanty. První polovina listů 

složek značena ve střední části dolního okraje písmeny a-e, u první složky navíc značení 

římskými číslicemi I-V (zbytky podobného značení výjimečně i jinde). Rukopis psán obvykle ve 

třech sloupcích, ve středním o proměnlivé šířce je psán biblický text, který na obou okrajích 

obtéká glosa. Celkové rozměry zrcadla jsou cca 25 x 15 cm. V některých částech je podle 

poměru biblického textu a glosy užito pouze dvou sloupců, někde je také střední 

nepravidelného tvaru; na listech pouze s glosou je užito jak jednoho, tak dvou sloupců textu. 

Okraje sloupců a zrcadla připraveny inkoustem stejně jako linkování (49 řádků na stránce). 

Glosa využívá těchto řádků, biblický text je psán větším písmem ob řádek, do volných řádků 

zčásti vpisovány další glosy. Živá záhlaví označující vykládanou knihu psána červeno-modře. 



Prázdná folia: 222v. Dobová foliace 1-243 na spodním okraji stran recto jednotlivých listů. 

Na chyby této foliace upozorňuje štítek nalepený na předním přídeští: „Vynechána foliace 88, 

po 209 následuje hned 230-243 (konec), tedy 222 listův.“ Platná foliace tužkou v horních 

vnějších rozích listů. 

Písmo: jedna ruka, gothica libraria. Výjimečné marginální glosy kromě základní asi dvěma 

dalšíma rukama 14. století. Výzdoba: ornamentální iniciály: 3r: I, 112v: H. Iniciálky o výšce 

jednoho řádku textu, značení kapitol biblických knih a vyznačování odstavců červeně a 

modře. Vazba: dřevěné, shora lehce hraněné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou 

výzdobou. Po obvodu desek rámec tvořený dvojicí linek, středové pole členěno ondřejským 

křížem tvořeným dvěma dvojicemi linek. Na obou deskách dochovány čtyři rohové kruhové 

železné pukly. Zapínání dvěma nedochovanými řemínky s dírkovými sponami, na přední 

desce dochovány oba trny s kovovými podložkami. Přídeští vylepena pergamenem. Šití na 

šest dvojitých kožených vazů plus dva kapitálkové vazy, useň na kapitálcích nezaložena, 

kožené záložky protaženy jazykem u horního kapitálku. Hřbet oblý, přední ořízka rovná. 

Řada signatur a vlastnických záznamů se vztahuje k prvnímu doloženému vlastníkovi 

rukopisu, kanonii augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. Na přední desce štítek s 

červeně psaným titulem „G[l]oza ordinaria super Genesim“ uchycený nýtky, dochován 

fragment krycího rohovinového plátku, kvůli jehož ztmavnutí jsou části titulu jen odhadnuty; 

na štítcích roudnická signatura tzv. druhé vrstvy „A XVI“ a třetí vrstvy „D II“. Na předním 

přídeští červeně roudnická signatura tzv. první vrstvy „G IIII“ a obsah psaný ve dvou 

časových vrstvách, starší „Glosa ordinaria super Genesim et Exodum”, mladší s odkazem na 

folio „Item gloza ordinaria super Exodum 114.“ Na fol. 1r roudnická signatura první vrstvy a 

titul „G IIII. Glosa ordinaria super Genesim“ a vlastnický záznam „Liber monasterii sancte 

Marie in Rudnicz“, na fol. 3r vlastnický záznam téhož kláštera „Liber monasterii 

Rudnicensis“. V horní části hřbetu zčásti stržený štítek s neúplně dochovaným novověkým 

titulem „G[los]a ordinaria su[per] Genesim et Exodum“. Na hřbetě zčásti červeně na 

zabíleném podkladu, zčásti černě na štítku signatura březnické knihovny „A 4 16“, na 

předním přídeští záznam „Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis“. Na fol. 1r heraldické razítko s 

opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“. Do NM se rukopis dostal darem Josefa Marii 

Kolowrat-Krakowského. 

Na hřbetě na štítku část současné signatury („3“), štítek přelepen přes starší. Na předním 

přídeští exlibris Národního muzea se současnou signaturou, vedle něj starší muzejní signatura 

„I/A/8“. 

 

Podle výzdoby je vznik rukopisu kladen do Čech a druhé čtvrtiny 14. století, po stylové 

stránce souvisí se skupinou tzv. Samsonova rukopisu (Brodský), nepochází ale z Roudnice 

(Hledíková). Podle signatury 1. vrstvy byl v Roudnici už během 14. století a poté sdílel osudy 

roudnické knihovny. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3633, s. 339; Brodský, č. 220, s. 237; Z. Hledíková: Die 

südeuropäische Schrift im böhmischen Umfeld des 14. Jahrhunderts unter besonderer 

Berücksichtigung des Einflusses der bolognesischen Schrift auf die Handschriftenproduktion 

für Raudnitz, in: Régionalisme et Internationalisme. Problèmes de Paléographie et de 

Codicologie du Moyen Âge, edd. Otto Kresten – Franz Lackner, Wien 2008, s. 139–152, 

zejm. s. 142; Svobodová, č. 38, s. 47; s. 38, 58; Dragoun: Soupis, s. 455-456; Michal 

Dragoun: Signatury a vlastnické záznamy rukopisů klášterů v Roudnici a v Sadské, in: Ubi est 

finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad 

Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 27-60, 

zejm. s. 33, 52, 53, 57–59; Adéla Ebersonová: Knihovny kanonií v Roudnici a v Sadské: 

dochované rukopisy a jejich obsah, in Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna 



augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, 

Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 61-88, zejm. s. 72; Tomáš Gaudek: Roudnické iluminované 

rukopisy druhé třetiny 14. století, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna 

augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, 

Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 234-248, zejm. s.  244, 245. 

 

1ra-222r: [Glossa ordinaria, pars] 

1ra-2vb: [Glossa ordinaria, praefatio] 

Augustinus: Cum omnes divinos libros legimus in tanta multitudine verorum intellectuum, qui 

de paucis verbis eruuntur et sanitate catholice fidei muniuntur, potissimum id diligamus quod 

certum apparuerit eum sensisse quem legimus … x … que non simul prodeunt per temporis 

incrementa. 

PL 113, col. 61-68. U počátku textu drobným písmem poznámka „Assit ad inceptum sancta 

Maria meum, sancti spiritus assit nobis gracia“. 

2vb-112v: [Genesis cum Glossa ordinaria] 

Isidorus: Mystice: In principio fecit deus celum et terram. Spirituales, scilicet qui celestia 

meditantur et terram, id est carnales terrenum hominem imitantes ... Augustinus: In principio 

fecit deus celum et terram. Non dixit: In principio dixit deus fiat celum etc. Et facta sunt 

celum et terra ... x ... cuius adepcio perfecta est leticia; unde: Adimplebis me leticia cum vultu 

tuo etc. [Ps XV,10]. 

PL 113, col. 67-182. První odstavec je v edici v PL řazen ještě k prologu. Samotný biblický 

text je zapsán na ff. 3r-112r. 

112va-222r: [Exodus cum Glossa ordinaria] 

Rabanus: In Pentateuco excellit Exodus, in quo pene omnia sacramenta quibus ecclesia 

instruitur, figuraliter exprimuntur. Per corporalem enim exitum filiorum Israel de Egypto 

corporali noster exitus est de Egypto spirituali signatur ... x ...  ut lectoribus fastidium 

auferatur, sicut viator viam, que est indivisa, dividit per dietas, ut labor minuatur et absit 

fastidium. 

PL 113, col. 183-296.  

 
X 3634 
SX XVI A 4 
FX perg. XIV. ll. 341, 28 x 41 cm, s inic., mod. vazba. 
TX Concordancie (bibliorum). 
PX Tak expl. Na desce ml. sign. roudnické A XIIII, ff IIII. Z Březnických. 
Brodský, s. 237 
Repertorium in S. Scripturam. (Nadpis novožitný na hřbetě staré vazby, která pro 
červotočinu musila býti stržena.) 
Rukop. perg. s iniciálkami odobě rejsovanými. Listů 341. Na konci: „Explicium 
concordancie“. 
Uvnitře na hořejším kraji levé bývalé česky stálo starým písmem: Sste liber emptul elt 
pro v sexagenis gess. 
 
XVI A 4 

 

Francie, XIV1, perg., I + 341 + I ff. 40 x 29,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Pergamen, v částech kodexu jihoevropského charakteru, s jednou stranou zřetelně lépe 

zpracovanou. Jedna mladší vnější předsádka vpředu i vzadu papír. Skladba: 1 (fol. I) + 2. VI 

(fol. 24) + V (fol. 34) + 3. VI (fol. 70) + (IV-1, fol. 77) + 5. VI (fol. 137) + IV (fol. 145) + 11. 



VI (fol. 277) + V (fol. 287) + VII (fol. 301) + 2. VI (fol. 325) + 2. IV (fol. 341) + 1 (fol. I). 

Jeden list chybí za fol. 76. První polovina listů složek je značena ve spodním vnějším rohu 

stránkovými kustody psanými až na výjimky rubrikou; někdy jde o číslice I-VI (pátý a šestý 

list častěji značeny jiným znakem), někdy o písmena značící složku s doplňovanými římskými 

číslicemi, někde je značení tvořeno pouze samotným multiplikovaným písmenem složky; po 

písmenu Z následují různě orientované čárky a další symboly. Výjimečně se v jedné složce 

objevuje značení více. Na koncích složek reklamanty. Text je psán ve třech sloupcích v 

zrcadle 30,5 x 21 cm, 68-75 řádků na stránce; inkoustem připraveny okraje zrcadla, sloupců a 

linkování. Jednotlivé sloupce jsou rozděleny na levou, užší část o šířce cca 1,5 cm s biblickým 

odkazem, v pravé části o šířce cca 4 cm kontext citace. Obě části jednotlivých sloupců jsou 

odděleny dvojitou linkou, tou je ohraničeno rovněž zrcadlo, připraveny jednotlivé sloupce a 

vymezen prázdný sloupec na vnějším okraji listů a linka na horním a dolním okraji. Linka 

nahoře je využívána pro zápis živého záhlaví, které obsahuje příslušné písmeno abecedy. 

Prázdná folia: zadní předsádka. Foliace perem, rukou 19. století, uprostřed spodního okraje 

listů, a tužkou, rukou 19.-20. století v horních vnějších rozích. Listy mírně zašpiněné a někdy 

poškozené vlhkostí. Horní část původní přední předsádky (fol. I) odříznuta. 

Písmo: Snad dvě ruce (?), ruka A: ff. 1ra-77vc, 121rb-145vc, 194ra-341vb; ruka B: ff. 78ra-

121rb, 146ra-193vc, obě gothica libraria currens. Výzdoba: Červeno-modré iniciály o výšce 

12-16 řádků textu, zdobené písařským ornamentem: 1ra: C, A, 23rb: B, 28va: C, 60vc: D, 

80vc: E, 95vb: F, 110rb: G, 115vc: H, 121va: I, 145va: K, 145vb: L, 158vb: M, 182vb: N, 

191rb: O, 204ra: P, 239vb: Q, 243rc: R, 257vb: S, 299rc: T, 316rc: V, 341rb: X, 341rc: Z. 

Červené a modré iniciály o výšce jednoho řádku textu na začátcích jednotlivých hesel, 

červené a modré vyznačování odstavců, červené podtrhávání hesel a biblických knih. Vazba z 

19. století, lepenkové desky, potažené na rozích desek a přes hřbet kůží, na deskách tištěný 

papírový potah. Původní šití na šest dvojitých kožených vazů, rovný hřbet. Před začátkem a 

za koncem textu rukopisu dobové pergamenové předsádky (značeny jako fol. I vpředu a 

vzadu). Kromě nich vpředu i vzadu jedna papírová předsádka z 19. století (nezapočítány do 

foliace).  

Na přední desce pergamenový štítek s roudnickou signaturou tzv. druhé vrstvy „A XIIII“ a 

fragment dalšího nedochovaného štítku, patrně - podle katalogu F. M. Bartoše - šlo o štítek s 

roudnickou signaturou tzv. třetí vrstvy F IIII. Na hřbetě štítek s titulem rukou 19. století 

„Concordancie“ a štítek s částí současné signatury (4), přelepený přes fragment staršího 

muzejního štítku. Na předním přídeští exlibris NM s perem zapsanou současnou signaturou, 

přímo na výlepu přídeští tužkou starší muzejní signatura „I/A/5“. Tato signatura se opakuje 

také na fol. Ir, zde rovněž na štítku starší signatura (nebo její část) 9. Na fol. Iv perem záznam 

„Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis“. Na fol. 1r heraldické razítko s opisem „Hr. z Kolowrat 

Krakowského“. Do NM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

 

Rukopis podle výzdoby vznikl ve Francii (snad severní) v první polovině 14. století (P. 

Brodský). Podle štítku tzv. druhé vrstvy roudnických signatur se kodex  již před husitskými 

válkami dostal do knihovny augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem a poté sdílel její 

osudy. 

 

Literatura: Bartoš, č. 3634, s. 339; Brodský, č. 221, s. 237; Milada Svobodová, „Weiter folgen 

alten pargamenene geschriebene Bücher“. Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava 

Jana hraběte Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 

2011, s. 27-59, zejm. s. 58; Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis 

roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna 

augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, 

Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 331-565, zejm. s. 456. 



 

1ra-341vb: [Hugo de Sancto Caro: Concordantia bibliae] 

Repertorium biblicum, č. 3605 (rukopis neuveden), srov. i č. 3604, 3606. Stejný úvodní text 

rovněž v RB, č. 1999 (Conradus de Halberstadt); T. Kaeppeli: Scriptores Ordinis 

Praedicatorum Medii Aevi, tomus II, Romae ad S. Sabinae 1975, srov. č. 1987; P. Glorieux: 

Répertoire des Maitres en Théologie de Paris au XIIIe siécle, tomus I, Paris 1933, č. 2av. 

1ra: [Praefatio] 

C[uilibet] volenti requirere concordancias in hoc libro, unum est primitus attendendum, 

videlicet quod cum in primis concordanciis, que dicuntur concordancie sancti Jacobi, 

quodlibet capitulum in VII particulas distinguatur secundum septem primas litteras alfabeti ... 

x ... D vero post terciam partem usque in finem capituli protendatur. 

1ra-341vb: [Textus] 

A. Ieremie, I A: Domine deus ecce nescio loqui. XIIII B: Prophete dicunt eis. Eze. IIII D: 

Domine deus, anima mea non est ... x ... Zelpha. Gen. XXX B: Senciens Lia quod parere 

dedisset Zelpham ancillam Laim marito tradidit. Expliciunt concordancie.  

Na závěr kolofón „Finis adest operis, mercedem posco laboris. Iam tibi servivi, semper tua 

iussa subivi. Si bene, letus ero; si non, veniam mihi quero.“ 

Na fol. 178r je omyl v následnosti textu, na který upozorňují znaménka odkazující na fol. 

179ra a poté z fol. 179vc zpět sem. Posledním heslem je Zelpha, které ale nepatří do 

alfabetického pořádku, před ním obvyklý explicit hesla Zorobabel.  

 
X 3635 
SX XVI A 5 
TX Biblia. 
FX perg. XIV. ll. 416, 27 x 39 cm, s miniaturou, pův. vazba s kováním. 
PX Na okraji poznámky, na konec interpretaciones nominum hebraicorum. Několik 
theologických výpisků a drobností většinou z Bernarda zahajuje závěr listu, jak se 
zdá, Arnoštovi z Pardubic. Na l. 1: monasterii Saczka (?), na desce štítek s názvem a 
ml. sign. C II. Z Březnických. 
PX Italského pův. konec XIII st.  
Brodský, s. 238 
 
XVI A 5 

 

Itálie (Bologna), XIII1 + XIV, perg., II + 416 ff. 39 × 23 cm, ilum., vazba dobová 
 

Skladba: I (fol. II) + IV (fol. 8) + 17. V (fol. 178) + VI (fol. 190) + V (fol. 200) + IV (fol. 

208) + VI (fol. 220) + 15. V (fol. 370) + III (fol. 376) + 2. VI (fol. 400) + (VI-1, fol. 411) + II 

(fol. 415) + 1 (fol. 416). Jeden list chybí za fol. 411. Fol. 416 je pomocí proužku při hřbetu 

přilepeno k zadnímu přídeští. V bibli na koncích složek reklamanty v jednoduchém rámci 

inkoustem v pravém spodním roku stran, ve výkladu hebrejských slov na koncích složek 

reklamanty v ozdobnějším rámci posunutém téměř do středu listu. Vzhledem ke způsobu 

vazby rukopisu byl rozsah složek až na výjimky identifikován pouze na základě reklamantů. 

Text bible psán ve dvou sloupcích v zrcadle cca 24,5-25 x 14 cm, šířka jednoho sloupce asi 

6,5 cm, spatium necelý 1 cm, 61 řádků na stránce. Text na fol. 1r později celý přepsán, 

inkoustem zde připraveno 53 řádků a závěr sloupce b zapsán na řádcích pod zrcadlo. Živá 

záhlaví označující biblickou knihu. Výklad hebrejských slov psán ve třech sloupcích v zrcadle 

24,5 x 16,5 cm, šířka jednoho sloupce 4,5-5 cm, spatium 1 cm, 61 řádků na stránce. Příprava 

psací plochy na ff. 1v-411v (okraje zrcadla, sloupců a linkování) málo zřetelná, snad převážně 

slepá, ve výkladu hebrejských slov olůvkem, na okraji dochovány vpichy. Rozměrné prázdné 



okraje prakticky v celém rukopisu využívány k různým poznámkám a doplňkům. Text na fol. 

411r psán zčásti v jednom, zčásti ve dvou sloupcích, připravené okraje sloupců a linkování 

nerespektovány. Pro texty na ff. 412r, 413r-414v připraveny dva sloupce, zrcadlo 34 x 20 cm, 

82-86 řádků na stránce, využité jen zčásti. Na fol. 415v inkousten jen zběžně načrtnuty 

sloupce, na fol. 416r psány texty převážně v celé šířce listu. Prázdná folia: Ir, 190v. Moderní 

foliace perem uprostřed spodních okrajů listů a tužkou v horních vnějších rozích listů, kromě 

toho málo zřetelná paginace tužkou ve spodních vnějších rozích některých listů. Občasné 

opadání inkoustu, u fol. 211 část listu prodřena. Řada listů na okrajích natržena nebo 

naříznuta, obvykle vyspravováno přelepy, neopraveno, resp. ze ztracenými opravami ff. 62, 

75, 113, 114, 130, 226, 237, 261.  

Písmo: ruka A: fol. 1ra–1rb, gothica libraria, ruka B: ff. 1va–376vb, gothica rotunda (hojné 

korektury jinou rukou, také gothica rotunda; jinou rukou mohou být psána ff. 209ra–220vb; 

dále v textu souvislejší úseky jinou rukou, obvykle na začátcích sloupců, např. ff. 2va, 4vb-

5ra, 9ra, 10vb, 18vb-19rb, 28vb-29rb, 35ra, 38va–39rb, 41ra, 42va–43rb, 44vb, 46vb–47ra, 

47vb-48ra, 48vb, 58vb-59ra, 88vb-89rb, 109ra-109rb, 110vb, 221ra, 223ra-223rb, 223vb, 

230vb, gothica libraria), ruka C: ff. 377ra–410vb, gothica rotunda, ruka D: fol. 411r, gothica 

cursiva, ruka E: fol. 411ra–411rb, gothica libraria, ruka F: fol. 412ra, gothica libraria, ruka G: 

fol. 412va, gothica cursiva, ruka H: ff. 413ra–414va, gothica libraria, ruka I: fol. 414vb, 

gothica rotunda, ruka J: fol. 416r, ruka K: fol. 416r, obě gothica cursiva. Několika jinýma 

rukama psány marginální glosy a přípisky na ff. IIv a 414v–416r, velkou část z nich tvoří 

jedna ruka, gothica cursiva. Hojné marginální přípisky, několik rukou, gothica libraria a 

gothica cursiva. Výzdoba: 3rb: iniciála I, spodní část jejího dříku tvoří dvojice ptáků, u 

iniciály po obou stranách strom poznání, vlevo u něj Kristus a Adam, vpravo Eva a ďábel, 

209rb: iniciála V, v ní prorok Isaiáš, na ff. 2v a 88v ve spodní borduře pták s ozdobami, na 

fol. 1r byla lidská postava, dnes silně otřelá. 1ra: ornamentální iniciála F o výšce 10 řádků 

textu zdobená zlacením, 209ra: ornamentální barevná iniciála N o výšce šesti řádků. Červeno-

modré iniciály o výšce šesti až osmi řádků textu zdobené filigránem: 3ra: D, 18rb: H, 29vb: 

V, 38ra: L, 50rb: H, 61rb: E, 68va: P, 76ra: I, 77vb: F, 88va: F, 97ra: E, 107rb: F, 116rb: S, 

116va: A, 124vb: C, 135va: I, 138va: V, 142vb: T, 145vb: A, 149va: L, 149vb: I, 154ra: V, 

162rb: P, 169ra: V, 171rb: O, 172va: D, 177ra: O, 191va: B, 194ra: D, 195vb: D, 197va: D, 

199rb: S, 201rb: E, 203ra: C, 205ra: D, 225vb: I, 226ra: V, 246vb: E, 262ra: D, 262rb: A, 

268va: V, 270va: V, 271va: V, 273rb: V, 273va: E, 274rb: V, 275va: O, 276rb: O, 277ra: V, 

278ra: I, 278va: I, 281rb: O, 281vb: E, 291vb: F, 298va: B, 299va: L, 309rb: I, 315va: Q, 

326ra: I, 334rb: P, 344vb: I, 346ra: P, 347ra: S, 347vb: Q, 348vb: S, S, 349ra: I, 349va: A, 

355rb: P, 359rb: P, 363ra: P, 365va: P, 366vb: P, 368ra: P, 369ra: P, 370ra: P, 370vb: P, 

371rb: P, 372rb: P, 373ra: P, 373va: P, 373vb: M, 377ra: A, drobnější iniciály na začátcích 

kapitol a většiny prologů, červeno-modré číslování kapitol, rubrikace, červené protrhávání 

majuskul, vyznačování interpunkce, výjimečně červeně a modře vyznačování odstavců, na ff. 

413v-414v části textu psány i červeným a modrým inkoustem. Počátky knih často psány 

majuskulami. Vazba původně obalová, dřevěné nehraněné desky, vnitřní potah z hnědé kůže, 

vnější ze světlejší kůže zdobené slepotiskem. Po obvodu desek rámec tvořený dvojicí linek, 

střední pole členěno ondřejským křížem tvořeným trojicemi linek. Na přední i zadní desce 

čtyři litá rohová kování s puklou, z nichž vybíhá do plochy desek trojlístek a po okrajích 

jednodušší výběžky, dále středové kování ve tvaru šestilistého květu, s puklou. Zapínání 

dvěma dírkovými sponami na trny v přední desce, trny podložené kruhovým kováním 

dochovány, kožené řemínky dochovány jen částečně, bez spon, na spodním druhotné očko 

z provázku k uchycení. Šití na pět dvojitých kožených vazů plus dva kapitálkové, ozdobně 

obtočené koženými řemínky, oblý hřbet. První přední předsádka byla podle poškození 

původním výlepem předního přídeští. Z rukopisu byl vyňat zlomek KNM 1 D a 1/8 (podle 



záznamu na něm „z desky rukopisu XVI A 5“) – jde o papírový list, který obsahuje 

„minuciones electe in anno domini M° CCCC° XI“ (a také termíny novoluní a úplňků).  

Za fol. 88 vložen papírový útržek o maximálních rozměrech 9 x 4 cm s fragmenty 12 řádků 

německého textu, nejspíše listiny, psaného rukou 15. století, v rozsahu nejvýše tří necelých 

slov na řádku, strana verso prázdná. Za fol. 126 prázdná papírová záložka o rozměrech 9 x 3 

cm. 

Na přední desce štítek s titulem rukou 14./15. století „Biblia“ a štítek s tzv. roudnickou 

signaturou 3. vrstvy „C II“. Na fol. IIv zčásti vyškrabaný záznam rukou 14. století „Biblia 

fratris Pauli de Parma (?) … precii flor. XL“. Na fol. IIv dále novověkou rukou „Monast. 

Saczka“, na fol. 1r rukou 15. století vyškrabané „Monasterii Saczka“. Na fol. 415r hebrejsky 

zapsáno jméno „don Ricardo“. Ve dvou spodních polích hřbetu signatura březnické knihovny 

„A 5 24“, „A 5“ zapsáno červeně v zabíleném předposledním poli, „24“ černě v posledním 

poli, na zčásti strženém papírovém štítku s fragmentem letopočtu, per analogiam 1719. 

V horní části hřbetu štítek s novověkým titulem „Biblia sacra utriusque test.“, přelepený přes 

starší štítek. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („5“), přelepený přes starší muzejní štítek. Na 

předním přídeští exlibris NM s perem zapsanou současnou signaturou, na přídeští tužkou 

záznam „Tr. 3 B“. Na fol. IIr údaj „Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis“. Na fol. 1r heraldické 

razítko s opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“. Do NM se rukopis dostal darem Josefa 

Marii Kolowrat-Krakowského. 
 

Vznik rukopisu v Itálii a datace do první poloviny 13. století jsou založeny na výzdobě 

(Brodský), snad jej věnoval sadskému klášteru Arnošt z Pardubic (Hlaváček). V roudnické 

knihovně je rukopis doložen signaturou 3. vrstvy, v sadském kontextu je ale atypická absence 

vlastnických záznamů na aperturách, snad se tedy ze Sadské do Roudnice dostal větší oklikou 

nebo již před druhým desetiletím 15. století (ale roudnická signatura 2. vrstvy zde chybí také). 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3635, s. 339; František Michálek Bartoš, Petrarkův učitel kanonista 

Johannes Andreae a Arnošt z Pardubic, Listy filologické 80, 1957, s. 62–63; Brodský, č. 222, 

s. 238; Ivan Hlaváček, Z knižní kultury doby Karla IV. a Václava IV. v českých zemích, in: 

Týž, Knihy a knihovny v českém středověku. Studie k jejich dějinám do husitství, Praha 

2005, s. 263–319, zejm. s. 282; Svobodová, s. 58; Michal Dragoun za spolupráce Adély 

Ebersonové, Soupis roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. 

Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal 

Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 331-565, zejm. s. 456–458.  
 

Iv, IIv: [Notae variae et excerpta] 

Na fol. Iv většinou otřelé záznamy, jeden označen „In Scolastica ystoria (?)“. Na fol. IIv jako 

autoři excerpovaných děl uvedeni Richard ze Sv. Viktora „super Beniamyn“ a „Yoachym 

super Jeremiam“, dále mj. mnemotechnická pomůcka k biblickým knihám s incipitem „Biblia 

quos recipit libros poteris reperire“, verše označující menší proroky a Pavlovy epištoly 

s nadepsanými konci označení jednotlivých knih a závěrem „Non metri crimen, sed scripti 

respice finem“ a zápisy spojené s Janem z Dambachu – první o úloze Karla IV. při reformě 

církve a císařství je označen „Frater Iohannes de Thambacz invenit hoc in quodam antiquo 

libro“, druhý „Frater Iohannes de Thambacho dixit mihi, quod Gallici dicunt de isto: 

procedet ut mercator, pngnabit ut leo, morietur ut sanctus.“ Některé zápisy nezřetelné. 

 

1ra–376vb: [Biblia cum prologis] 

Rozdělení biblických knih a prologů: 1ra-3ra prolog k bibli, RB, č. 284; 3ra-3rb prolog 

k Pentateuchu, RB, č. 285; 3rb-18rb Genesis; 18rb-29vb Exodus; 29vb-38ra Leviticus; 38ra-



50ra Numeri; 50rb-61rb Deutronomium. Na spodním okraji fol. 61r-61v doplněn prolog ke 

knize Josue, RB, č. 311. Na ff. 61rb-68va kniha Josue; 68va-76ra Soudců; 76ra-77rb Ruth; 

77rb-77vb prolog ke knihám Královským, RB, č. 323; 77vb-88va 1. Královská; 88va-97ra 2. 

Královská; 97ra-107rb 3. Královská; 107rb-116rb 4. Královská. Na spodním okraji ff. 115v-

116r doplněný prolog ke knihám Paralipomenon, RB, č. 327, dále 116rb-116va další prolog, 

RB, č. 328; 116va-124vb 1. Paralipomenon; 124vb-135rb 2. Paralipomenon (bez oratio 

Manasse); 135rb-135va prolog ke knize Esdrášově, RB, č. 330; 135va-138va Esdráš; 138va-

142vb Nehemiáš; 142vb prolog k Tobiášovi, RB, č. 332; 142vb-145va Tobiáš; 145va-145vb 

prolog k Judit, RB, č. 335; 145vb-149va Judit; 149va-149vb spojené prology k Ester, RB, č. 

341 a 342; 149vb-153va Ester. Na spodním okraji fol. 153v doplněný prolog k Jobovi, RB, č. 

357, dále 153va-154ra prolog RB, č. 344; 154ra-161vb Job. Prology ke knize Přísloví: 

161vb-162ra RB, č. 456 (explicit odlišný), 162ra-162rb RB, č. 455, 162rb RB, č. 457, na 

spodním okraji fol. 162ra jinou rukou doplněn RB, č. 454. 162rb-168vb kniha Přísloví; 

168vb-169ra prolog ke knize Ecclesiastes, RB, č. 462; 169ra-171rb Ecclesiastes; 171rb-

172rb Píseň písní; 172rb prolog ke knize Moudrosti, RB, č. 468; 172va-177ra kniha 

Moudrosti; 177ra-189vb Sirachovec; 189vb-190ra prolog k Sirachovci (Sir I,1). Prology 

k žalmům: 191ra RB, č. 414, 191ra-191rb RB, č. 430, 191rb-191va RB, č. 443; 191va-208vb 

kniha Žalmů. Prology k Izaiášovi: 209ra-209rb RB, č. 482, 209rb RB, č. 480; 209rb-225vb 

Izaiáš; 225vb-226ra prolog k Jeremiášovi, RB, č. 487; 226ra-243ra Jeremiáš; 243ra-244va 

Pláč Jeremiášův. In margine na fol. 244v jinou rukou doplněn prolog k Baruchovi, RB, č. 

491; 244va-246vb Baruch; 246vb prolog k Ezechielovi, RB, č. 492; 246vb-262ra Ezechiel; 

262ra-262rb prolog k Danielovi, RB, č. 494; 262rb-268rb Daniel; 268rb-268va prolog 

k menším prorokům, RB, č. 500; in margine na fol. 268v doplněn jinou rukou prolog 

k Ozeášovi, RB, č. 507. 268va-270rb Ozeáš; 270rb-270va prolog k Joelovi, RB, č. 510; 

270va-271rb Joel; prology k Amosovi: 271rb RB, č. 515, 271rb-271va RB, č. 512; 271va-

273ra Amos; prology k Abdiášovi: 273ra spojené RB, č. 519 a 517, 273rb RB, č. 516; 273rb-

273va Abdiáš; 273va prology k Jonášovi, RB, č. 524, 522; 273va-274ra Jonáš; prology 

k Micheášovi: 274ra-274rb RB, č. 526, 274rb RB, č. 525; 274rb-275va Micheáš; 275va 

prology k Naumovi, RB, č. 528 a 527; 275va-276ra Naum; prology k Abakukovi: 276ra-276rb 

RB, č. 530, 276rb RB, č. 529; 276rb-277ra Abakuk; 277ra prology k Sofoniášovi, RB, č. 534 

(explicit odlišný), 532; 277ra-277vb Sofoniáš; prology k Aggeovi: 277vb-278ra RB, č. 538, 

278ra RB, č. 535; 278ra-278rb Aggeus; prology k Zachariášovi: 278rb-278va RB, č. 539, 

278va RB, č. 540; 278va-281ra Zachariáš; prology k Malachiášovi: 281ra RB, č. 545, 281ra-

281rb RB, č. 543; 281rb-281vb Malachiáš. Na spodním okraji fol. 281v jinou rukou doplněn 

prolog ke knihám Makabejským, RB, č. 551; 281vb-291vb 1. Makabejská; 291vb-298va 2. 

Makabejská. 

Na spodním okraji fol. 298v jinou rukou doplněn prolog k Matoušovi, RB, č. 581, na fol. 299r 

RB, č. 589, v základním  textu prology k evangeliím a Matoušovi: 298va-299ra RB, č. 595, 

299ra-299va RB, č. 596 (explicit odlišný), 299va RB, č. 590 nebo 591. 299va-309ra Matouš; 

309ra-309rb prolog k Markovi, RB, č. 607; 309rb-315rb Marek; 315rb-315va prolog 

k Lukášovi, RB, č. 620; 315va-326ra Lukáš; 326ra prolog k Janovi, RB, č. 624; 326ra-334ra 

Jan; 334rb prology ke Skutkům apoštolským, RB, č. 640 a 631; 334rb-344vb Skutky 

apoštolské; 344vb prolog ke kanonickým epištolám, RB, č. 809, a k Jakubovu listu RB, č. 806; 

344vb-345vb list Jakubův; 346ra prolog k 1. listu Petrovu, zkrácené znění RB, č. 814 nebo 

816; 346ra-347ra 1. list Petrův; 347ra prolog k 2. listu Petrovu, RB, č. 818; 347ra-347vb 2. 

list Petrův; 347vb prolog k 1. listu Janovu, RB, č. 822; 347vb-348vb 1. list Janův; na fol. 

348vb prolog k 2. listu Janovu, RB, č. 823; 2. list Janův; prolog k 3. listu Janovu, RB, č. 824; 

348vb-349ra 3. list Janův; 349ra prolog k listu Judovu, RB, č. 825; 349ra-349rb list Judův. 

Prology ke Zjevení sv. Jana: 349rb-349va RB, č. 834, 349va RB, č. 829; 349va-354rb Zjevení 

sv. Jana; prology k listu Římanům: 354rb RB, č. 651 (explicit odlišný), 354rb-354va RB, č. 



659, 354va-355ra RB, č. 670, 355ra-355rb RB, č. 674, 355rb RB, č. 677; 355rb-359rb list 

Římanům; 359rb prolog k 1. listu Korintským, RB, č. 685; 359rb-363ra 1. list Korintským; 

363ra prolog k 2. listu Korintským, RB, č. 699; 363ra-365va 2. list Korintským; 365va prolog 

k listu Galatským, RB, č. 707; 365va-366vb list Galatským; 366vb prolog k listu Efezským, 

RB, č. 715; 366vb-368ra list Efezským; 368ra prolog k listu Filipským, RB, č. 728; 368ra-

369ra list Filipským; 369ra prolog k listu Koloským, RB, č. 736; 369ra-370ra list Koloským; 

370ra prolog k 1. listu Tesalonickým, RB, č. 747; 370ra-370vb 1. list Tesalonickým; 370vb 

prolog k 2. listu Tesalonickým, RB, č. 752; 370vb-371rb 2. list Tesalonickým; 371rb prolog 

k 1. listu Timoteovi, RB, č. 765; 371rb-372rb 1. list Timoteovi; 372rb prolog k 2. listu 

Timoteovi, RB, č. 772; 372rb-373ra 2. list Timoteovi; 373ra prolog k listu Titovi, RB, č. 780; 

373ra-373va list Titovi; 373va prolog k listu Filemonovi, RB, č. 783; 373va-373vb list 

Filemonovi; 373vb prolog k listu Židům, RB, č. 793 nebo 794; 373vb-376vb list Židům. 

V textu několika rukama hojné marginálie včetně prologů, doplňků, výkladů a korektur, 

výkladové poznámky v kruhových medailónech (zejména u počátků kapitol v knize Genesis, 

ojediněle i v dalších knihách), ale i další podle namátkového srovnání vycházejí z Postilly 

litteralis Mikuláše Lyry. 

 

377ra–410vb: [Pseudo-Stephanus Langton: Interpretationes nominum hebraicorum] 

Hec sunt interpretaciones hebraicorum nominum incipiencium per A litteram. Aaz 

apprehendens vel apprehensio. Aad testificans vel testimonium. Aadhar deprecacio … x … 

Zuzim consiliantes eos vel consiliatores eorum. Explete sunt interpretaciones. 

RB, č. 7709, srov. i 7708 (rukopis neuveden); Glorieux, Répertoire, č. 104as. 

 

377r–382v (in margine): [Excerpta ad praeparationem sermonum] 

Obsahuje přípravy převážně k části de tempore, od neděle in Septuagesima po sobotu po 

neděli Invocavit (většina se týká postních kázání, z pevných svátků jen Stolec sv. Petra na fol. 

377v). Po perikopě následují výpisky z církevních autorit. 

 

411r: [Iohannes Andreae?: Fragmentum epistolae Arnesto de Pardubicz missae] 

Et ante omnia conqueri videmini de superaddita dignitate, cui laborem ascribitis. Constat 

tamen vobis, quod longe plus laboris inminet Maguntino vel Cantuariensi … x … „Precepit 

dominus“ cum canone sequenti. Salutem mentis et corporis vobis opto. 

Text vydal F. M. Bartoš, Petrarkův učitel, s. 62, podle něhož jde o fragment listu zaslaného 

Janem Andreae Arnoštovi z Pardubic krátce po jeho jmenování arcibiskupem v roce 1344. 

 

411ra–411rb: [De nominibus beatae virginis sumptis a similitudinibus rerum tam naturalium 

quam artificialium] 

Nunc dicendum de nominibus beate virginis sumptis a similitudinibus rerum tam naturalium 

quam artificialium. Unde sciendum, quod ipsa dicitur archa testamenti, de qua in Exodo. Item 

aurora, Canticorum, que est ista que progreditur quasi aurora [Ct VI,9] … × … Item 

ungentum, Canticorum, meliora sunt ubera tua ungentis optimis [Ct I,1-2]. 

Alfabeticky řazený soupis přirovnání P. Marie na základě biblických citátů. Na fol. 411v poté 

jen slova „cum verba“. 

 

412r: [Bernardus Claraevallensis: De laudibus virginis Mariae homilia 1, incompleta] 

Scribere me aliquid et devocio iubet et prohibet occupacio, verumtamen quia prepediente 

corporali molestia fratrum ad presens non valeo sectari conventum … Missus est angelus 

Gabriel … et nomen virginis [Lc I,26-27] et reliqua. Quid sibi voluit evangelista tot propria 

nomina rerum in hoc loco tam signanter exprimere? Credo quia noluit nos negligenter audire 

… x … Nazareth enim interpretatur flos /// 



Text neúplný, zapsán v rozsahu PL 183, col. 55C–58A. 

 

412v: [Commentarius libri De anima Aristotelis, pars] 

Anima est actus primus corporis physici potencia vitam habentis. Cum dicitur actus, 

exprimitur genus anime, ipsa enim est substancia … × … visus, quo deficiente non est oculus 

nisi equivoce sicut oculus lapideus aut pictus.  

 

413ra–413rb: „Sermo beati Bernardi abbatis de Annunciacione domine nostre“ 

Ave gracia plena … ventris tui [Lc I,28.42]. Sillabas celestibus sacramentis plenas ore polluto 

proferre timor est mihi et verecundia … × … et virginalis aule sacrarium angelorum 

pulcritudo implevit. 

Text má určitou vazbu na Pseudo-Bernardův Tractatus ad laudem gloriosae virginis matris 

(PL 182, col. 1141Bsqq.). Na závěr ještě jinou rukou přípisek v rozsahu šesti řádků 

(„Numquid quia tu deificata nostri oblita es, nequam domina, scis, in quo nos discrimine 

reliquisti … × … naturam nostram habes, non aliam“) z kázání Petra Damianiho (kázání 44 

k Narození P. Marie, PL 144, col. 740A). 

 

413va–413vb: [Bernardus Claraevallensis: In vigilia Nativitatis domini sermo 1] 

Sermo sancti Bernardi Clarevallensis abbatis in vigilia Nativitatis domini. De pronunciacione. 

Sonuit vox leticie in terra nostra, vox exultacionis et salutis in tabernaculis peccatorum. 

Auditum est verbum bonum, verbum consolatorium, sermo iocunditate plenus … x … et 

securus iam suscipe eum, qui in Bethleem Iude nascitur, Ihesum Christum filium dei. 

PL 183, col. 87A–90B. 

 

413vb: [Bernardus Claraevallensis: In Assumptione beatae virginis Mariae sermo 4, pars] 

De sermone sancti Bernardi abbatis in assumpcione beate virginis. Non est equidem quod me 

magis delectet, sed nec est quod terreat magis quam de gloria virginis matris habere 

sermonem … x … per te, regina clemens, gracie sue munera largiatur Ihesus Christus filius 

tuus, dominus noster, qui est super omnia benedictus deus in secula. Amen.  

Opsán závěr textu v rozsahu PL 183, col. 427D–430B. 

 

413vb–414va: [Bernardus Claraevallensis: Dominica infra octavam Assumptionis beatae 

Mariae virginis sermo] 

Sermo sancti Bernardi abbatis de assumpcione beate virginis dominica infra octavam. Signum 

magnum apparuit in celo, mulier admicta sole et luna sub pedibus eius et in capite eius corona 

stellarum XII. Vehementer quidem nobis, dilectissimi, vir unus et mulier una nocuere, sed, 

gracias deo, per virum nihilominus unum et mulierem unam omnia restaurantur … x … 

potum tribuas de superfluenti ydria tua, quia tu vera es puella predicta et preparata altissimi 

filio, qui est benedictus in secula. Amen. 

PL 183, col. 429C–438C. Dále nezřetelné odkazy na biblická místa, zmínky jiných kázání a 

další poznámky. 

 

414va: „Descriptio salvatoris, rubrica“ [Pseudo-Lentulus: Epistola ad Tiberium] 

Legitur in annalibus Hebreorum apud Romanos existentibus, quod dominus deus noster 

Ihesus Christus, qui dictus fuit et gentibus propheta veritatis, stature fuit procere mediocris … 

× … pre filiis hominum diceretur et esset. 

E. von Dobschütz (ed.): Christusbilder. Untersuchungen zur Christlichen Legende, Leipzig 

1899, s. 319**. Srov. RB, č. 158, 158.1, text poněkud odlišný. Na závěr krátký doplněk jinou 

rukou. 

 



414vb: „Descriptio beate virginis, rubrica“ 

Beata virgo fuit modice loquele, expedite obediencie, sine accidia, sine risu, sine turbacione, 

bene salutans, honorans honorata, salutabat omnem hominem mediocris etatis … × … et post 

ascensionem filii in domo theologii et sancte Syon anni XXIIII, qui fuerit LXXII. 

 

414vb: „Descriptio sanctissimi confessoris Christi Bernardi abbatis Clarevallensis, rubrica“ 

[Gaufridus Claraevallensis: Sancti Bernardi Claraevallensis vita et res gestae libris septem 

comprehensae, liber 3, excerptum] 

Serenus vultu, modestus habitu, circumspectus in verbis, in opere timoratus, in sacra 

meditacione assiduus, in oracione devotus … × … longitudini tamen vicinior apparebat. 

PL 185, col. 303B–303D. 

 

414v–415v: [Notae et excerpta] 

Převážně výpisky z bible a církevních autorů. Dále na fol. 414v mj. verše „Lingua, cibus, 

potus, regimen, hore …“, na fol. 415r poznámka „Pauperibus dimittatur census sancti Galli 

in bonis in Scara (?) quivis in remedium anime patris nostri, si gravavit eos exaccionibus. 

Idem cogitem (?) de via pauperibus … Item … Wilhelmus transumpsit (?) debitorum meorum 

mihi det“;  na fol. 415v mj. seznam několika rukopisů „Thomam contra gentiles. Secundam 

secunde. Scolasticam ystoriam. Archidiaconum super Decreto. Novellam super Sexto. 

Summam Ho[stiensis?]. Moralia Gregorii.“, poslední tři jsou škrtnuté, a poznámka o 

výdajích.  

 

416r: [De antiphona „Gaude dei genitrix virgo Maria“] 

Gaude dei genitrix virgo Maria. In hac autem antiphona sancte dei genitrici a Christi ecclesia 

quinquies gaudium predicatur, quia gladius enormis doloris eius animam pertransiit … × … 

quatenus per hanc laudem veniam transgressionis divine legis mereamur. 

 

416r: [Excerpta expositionis bibliae] 

Super psalmus Domini est terra [Ps XXXIII,1] in byblia in Porta apostolorum. Quinque 

sensus nostri ut Naum (?) enim porte fluvii eorum aperte sunt … x … non videbo eum et si 

abierit, non intellogam eum. 

Úvodní rubrika snad naznačuje vztah ke klášteru benediktinů v Postoloprtech. Jednotlivé 

části jsou kromě úvodní označeny jako výpisky ke 4., 32. nebo 33. a 44. nebo 45. kapitole 

knihy Genesis. Na fol. 416v pouze odkaz na nedoplněný výpisek. 

 
X 3636 
SX XVI A 6 (1 B 8) 
FX 1481. ll. 166, 28 x 40 cm, s miniaturami, pův. vazba. 
TX Německá biblia pauperum. 
VX In dem Angeng der geschoepffte, in dem půch, das da haysset Genesis x (David) 
haben gaess in dem grabe etc. Dises Půch ist ... Jörgen Sultzern, der zeytt 
Burgeremaister zu Augspurg von Cůnraten Bolstattern, den man nennet Müller, dem 
Schreyber von Oetingen ym Riess, yetz wonhafft zu Augspurg geschriben und 
geendet worden auff Mittwůchen nach dem Sunntag letare ... 1481. Znak písařův. 
PX Srv. J. Petters v Anzeiger f. Kunde der dt. Vorzeit, N. Folge III, 1855, 31. Ze 
sbírky arcb. Chlumčanského. 
PX Není Bibl. pauperum, nábrž Speculum humanae salvationis, srv. explicit l. 118': 
"Deo gracias finitum ift Speculu ifte per me, Conradu Bollftatter Scriptous de Öttingen 
Sexcfta feria post tudre appti Anno domini 1480." Pak 119-166 následují knihy 
proroků: 119. "Hie Hebet Sich an der We'yfzfagen půch...". Explicit shodné s 



Bartošem. Vnější rozdíl Specula a B. p. spočívá v tom, že má obyčejně tři předobrazy 
ze Starého zák. míst. dvou a že nemá citáty z proroků. Také uspořádání kresby je 
jiné. Viz Hans Engelhardt: Der theolog. Gehalt der Biblia pauperum (Strassburg 
1927), 93-94. [Univ. knih. 11 D 284/H. 243]. 17.8.1935 
Brodský, s. 239 
SX – XVI A 6 

TX – Mueller, Conrat: … von Cunraten Bollstattern den man nenet Müller dem Schreyber 

von Otingen … 

PX - :Vita Christi cum figuris (XVI A 6). 

 
X 3637 
SX XVI A 7 
FX perg. XIV. ll. 375, 27 x 39 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Omeliarius (patristický). 
PX Necelý. Na desce štítek s názvem a ml. sign. roudnické D XXIII, C XV. Z 
Březnických. 
 
XVI A 7 

XIV2, perg., II + 377 + II ff. 39,5 × 26 cm, vazba dobová, opravovaná 

 

Skladba: (V+I, ff. II, 10) + 7. V (fol. 80) + (IV+I, fol. 90) + 28. V (fol. 370) + (V-3+I, fol. 

377, II). V deváté složce je střední dvojlist na své místo vlepen, ne vevázán. Za fol. 377 jsou 

zřetelné zbytky čtyř vyříznutých listů, kromě pravidelného kvinternu mohl být na konci 

doplněn ještě další list, příp. zbytek posledního souvisel s další jinak nedochovanou složkou. 

Dvě předsádky vpředu i vzadu jsou tvořeny dvojlisty a dnes jsou přilepeny k okrajovým 

složkám rukopisu. Na koncích složek uprostřed dole římskými číslicemi kustody, začínají 

číslem V na fol. 20v, končí XL na fol. 370v. Do fol. 190v psány kaligraficky, patrně základní 

rukou rukopisu, dále doplněny zběžněji, snad jinou rukou. Ojediněle dochovány dva různé 

zápisy (fol. 280v). V části složek dochováno ve spodním vnějším rohu listů značení jejich 

první poloviny římskými číslicemi I-V. Psáno v zrcadle 25,5-26,5 x 16,5-17 cm, na ff. 2r-3r a 

částečně 3v v jednom sloupci, zbytek ve dvou sloupcích, šířka jednoho cca 7,5 cm, spatium 

cca 1,5 cm, 35 řádků na stránce. Okraje zrcadla a sloupců a linkování připraveny inkoustem, 

na okrajích listů obvykle dochovány vpichy po přípravě. Platná foliace inkoustem, rukou 19. 

století, na spodním okraji listů; mladší foliace tužkou, rukou 19.-20. století v horních vnějších 

rozích listů, s několika chybami. Text místy poškozen opadáním inkoustu. 

Písmo: snad jedna ruka, gothica libraria. Výzdoba: Rubrikace, na začátcích perikop a kázání 

červené nebo modré iniciály o výšce obvykle dvou nebo tří řádků textu, červené protrhávání 

majuskul. V obsahu na začátku rukopisu červené označování odstavců. Vazba: dřevěné desky 

potažené kůží, bez výzdoby. Dochovány otisky nedochovaných rohových a středových kování 

přibližně kruhového tvaru. Zapínání dvěma nedochovanými řemínky s dírkovými sponami na 

nedochované trny v přední desce. Při opravě vazby byla na začátek a konec rukopisu 

doplněna jedna papírová předsádka. Dvě vnitřní přední i zadní předsádky jsou dobové, 

zhotovené ze dvou dvojlistů homiliáře s navazujícím textem, zčásti původně tvořily výlepy 

přídeští. Text začíná na první zadní předsádce, kde je zapsán neúplný text posledních tří čtení 

(z devíti) ke commune sanctorum na svátek sv. panny, poté tři čtení pro svátek panny, která 

nebyla mučednicí, a perikopa první adventní homilie. Dále navazuje text na předních 

předsádkách a druhé zadní předsádce, jde o souvislou část Pseudo-Chrysostomovy homilie na 

první neděli adventní, jejíž text je v rukopisu na ff. 4vb-8rb.  

Za fol. 7 vložen utržený kožený proužek, k němuž je na pergamenovém závěsu připevněna 

kruhová pergamenová záložka o průměru 4 cm se značením sloupců 1-4 arabskými číslicemi. 



Za fol. 289 vložena jednoduchá záložka tvořená koženým proužkem upevněným k dřevěné 

tyčce.  

Rukopis obsahuje záznamy augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem. Na přední desce 

na štítku červeně psaná roudnická signatura tzv. 2. vrstvy D XXIII, další štítek s červeně 

psaným titulem „Omeliarius“ a štítek s roudnickou signaturou 3. vrstvy C XV. Horní okraj 

druhé přední předsádky, patrně s údaji k historii rukopisu, odříznut. Na fol. 1r heraldické 

razítko s opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“ a rukopisný záznam „Ex bibliotheca arcis 

Brzeznicensis“, do NM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („7“) a štítek s titulem rukou 19. století "Gregorii 

Omelie". Na předním přídeští exlibris NM s perem zapsanou současnou signaturou a přímo na 

výlepu tužkou starší muzejní signatura „2/A/3“, tato signatura se opakuje na žlutém štítku 

nalepeném na straně verso první předsádky.  

 

Literatura: František Michálek Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 

1927, č. 3637, s. 340; Clemens Weidmann, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des 

heiligen Augustinus, Bd. VII/2, Wien 1997, s. 266-268; Milada Svobodová, „Weiter folgen 

alten pargamenene geschriebene Bücher“. Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava 

Jana hraběte Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 

2011, s. 27-59, zejm. s. 58; Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis 

roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna 

augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, 

Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 331-565, zejm. s. 458-459 

 

1ra-377vb: [Homiliae sanctorum patrum de tempore] 

Tituly jednotlivých homilií jsou převzaty z edice (obvykle v PL) a zčásti neodpovídají 

chronologickému řazení homiliáře nebo uvedené neděli po Letnicích / po Trojici. Přesnější 

určení úseků Augustinových děl je převzato ze soupisu C. Weidmanna. 

1ra-1rb: [Gregorius papa I.: Praefatio in homilias in evangelia ad Secundinum 

Tauromenitanum episcopum] 

Epistola Gregorii in omelias suas. Omelie XX dictate et per notarium plebi recitate. 

Reverentissimo et sanctissimo fratri Secundino coepiscopo Gregorius, servus servorum dei. 

Inter sacra missarum solempnia, ex hiis que diebus certis legi ex more solent sancti ewangelii 

XL lecciones exposui … x … ut si qui forte a tua fraternitate longe sunt, hic inveniant, unde 

in hiis que emendate sunt cerciores fiant. 

PL 76, col. 1075A-1078A. 

1rb-1va: [Registrum homiliarum in evangelia Gregorii I. papae] 

Erunt signa in sole I. Assumpsit Ihesus XII discipulos II. Loquente Ihesu ad turbas ecce mater 

III. … x … Homo quidam erat dives XL. 

1va-3v: [Registrum homiliarum de tempore ordine chronologico] 

Dominica prima adventus Cum appropinquasset. Ewangelium Mathei XXI A, Marci XI A, 

Luce XIX D. Omelia Iohannis. Dominica secunda adventus Erunt signa in sole. Ewangelium 

Mathei XXI C, E, Mathei XXIIII E, Marci XIII E. Omelia Gregorii, Luce … x … Dominica 

XXV Cum sublevasset. Iohannis VI A. Omelia Augustini sermone XXIIII. 

3va-4vb: [Registrum homiliarum de sanctis ordine chronologico] 

In festo Erhardi episcopi Homo quidam peregre. Felicis in Pincis Sint lumbi. Marcelli Vigilate 

… x … In die sancti Thome apostoli Thomas unus ex XII in octava resurrectionis invenies. 

V seznamu homilií chybějí čeští světci, naopak je akcentována bavorská oblast a Salcburk 

(zejm. Erhard, Rupert, Otto, Korbinián, Virgilius, méně vypovídající jsou Oldřich a Jindřich). 

Ambrožův svátek je zařazen do prosince. Tyto skutečnosti ale mohou odrážet také jen vzhled 

předlohy. 



4vb-8rb: [Pseudo-Iohannes Chrysostomus: Homilia 37 in Matthaeum - homilia dominica 

prima in adventu] 

Incipiunt omelie de tempore per totum annum. Secundum Matheum XXI A, Marci XI A, 

Luce XIX D. In illo tempore cum apropinquasset Ihesus Ierosolimis et venisset Bethphage … 

et adducite michi. [Mt XXI,1-2]. Et reliqua. Omelia Iohannis. Puto ipsa res exigit ut 

queramus, frequenter quidem Ihesus venit in civitatem Ierusalem, sicut Iohannes testatur, 

numquam tamen sibi adhibuit ministeria iumentorum … x … et redempcio illi convenit, qui 

omnes redemit et preciosi sui sanguinis effusione salvabit, qui cum deo patre et spiritu sancto 

vivit et regnat in secula seculorum. Amen. 

PG 56, col. 834-838; CPG, č. 4569. 

8rb-10rb: [Gregorius papa I.: Homilia 1 in evangelia, dominica secunda adventus domini] 

Dominica secunda in adventu domini. Secundum Lucam XXI E, Mathei XXIIII E, Marci 

XIII. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Erunt signa in sole et luna et stellis … 

supervenient universo orbi. [Lc XXI,25-26]. Et reliqua. Omelia Gregorii prima in basilica 

sancti Petri. Dominus ac redemptor noster paratos nos invenire desiderans senescentem 

mundum que mala sequantur denuncciat, ut nos ab eius amore compescat. Apropinquantem 

eius terminum quante persecuciones preveniant innotescit … x … adventum namque eterni 

iudicis tanto securiores quandoque videbitis, quanto nunc districcionem illius timendo 

prevenitis. 

PL 76, col. 1077B-1081C. 

10rb-12rb: [Gregorius papa I.: Homilia 6 in evangelia, dominica tertia adventus domini] 

Dominica tercia. Secundum Mt. capitulo XI, Luce VII°. In illo tempore cum audisset 

Iohannes in vinculis opera Christi … an alium expectamus. [Mt XI,2-3]. Et reliqua. Omelia 

Gregorii in basilica Marcelli et Petri. Querendum nobis est, fratres carissimi, Iohannes 

propheta et plus quam propheta, qui venientem ad Yordanis baptisma dominum ostendit 

dicens: Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata mundi [Ioh I,29,36] … x … si anuncciare eum 

non negligitis, vocari ab eo angeli cum Iohanne valeatis. 

PL 76, col. 1095B-1099A. 

12rb-15rb: [Beda Venerabilis: Homilia 1, in festo Annuntiationis beatae Mariae virginis, feria 

quarta quattuor temporum usitata] 

Feria quarta quatuor temporum. Secundum Lucam I E. In illo tempore missus est angelus 

Gabriel a deo … nomen virginis Maria. [Lc I,26-27]. Et reliqua. Omelia Bede venerabilis. 

(12va) Exordium nostre redempcionis, fratres carissimi, hodierna nobis sancti ewangelii 

leccio commendat, que angelum de celis a deo missum narrat ad virginem, ut novam in carne 

nativitatem filii dei predicaret … x … propter quos necdum se congnoscentes, ipse ad 

profundam hanc convallem lacrimarum descendere dignatus est Ihesus Christus dominus 

noster, qui vivit et regnat in secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 9A-14D. 

15rb-19vb: [Beda Venerabilis: Homilia 2, in festo Visitationis beatae Mariae virginis, feria 

sexta quattuor temporum usitata] 

Feria sexta. Secundum Lucam capitulo I D. In illo tempore exurgens Maria abiit in montana 

… et salutavit Elyzabeth. [Lc I,39-40]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Leccio quam 

audivimus sancti ewangelii et redempcionis nostre nobis semper veneranda primordia predicat 

et salutaria semper humilitatis imitande remedia commendat. Nam quia peste superbie 

attactum genus humanum perierat … x … qui pro nobis incarnari atque inter homines vivendi 

formam dare voluit unigenitum suum dominum nostrum Ihesum Christum, qui cum eo vivit et 

regnat deus in secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 14D-22B. Text rozdělen na fol. 17vb rubrikou „Omelia de beata virgine Maria“. 

19vb-24vb: [Gregorius papa I.: Homilia 20 in evangelia, sabbato quattuor temporum] 



Sabbato. Secundum Lucam capitulo III° A. Anno quinto decimo imperii Tyberii … filium 

Zacharie in deserto. [Lc III,1-2]. Et reliqua. Omelia XX beati Gregorii pape in basilica sancti 

Pauli. Redemptoris nostri precursor quo tempore verbum predicacionis acceperit, memorato 

Romane rei publice principe et Iudee regibus, designatur cum dicitur: Anno quintodecimo 

imperii Tyberii cesaris … x … ad indulgenciam nobis tempora indulta non pereant, quia qui 

multos a suis iniquitatibus iam sanatos aspicimus, quid aliud quam superne misericordie 

pignus tenemus? 

PL 76, col. 1159C-1170B. 

24vb-26vb: [Gregorius papa I.: Homilia 7 in evangelia, dominica quarta adventus domini] 

Dominica proxima ante nativitatem domini. Secundum Iohannem I C. In illo tempore 

miserunt Iudei ab Ierosolimis sacerdotes et levitas ad Iohannem, ut interrogarent eum: Tu quis 

es? [Ioh I,19]. Et reliqua. Omelia septima beati Gregorii in basilica sancti Petri. Ex huius 

nobis leccionis verbis, karissimi fratres, Iohannis humilitas commendatur, qui cum tante 

virtutis esset ut Christus credi potuisset, elegit solide subsistere in se, ne humana opinione 

raperetur inaniter super se … x … sed quibus adhuc inferiores estis, aspicite, ut dum meliora 

vobis exempla proponitis, ad maiora semper ascendere ex humilitate valeatis. 

PL 76, col. 1099A-1103B. 

26vb-29vb: [Origenes: Homilia 1 in Matthaeum 1,18-25 - homilia in vigilia nativitatis 

domini] 

In vigilia nativitatis domini. Secundum Matheum I D. Cum esset despon[sa]ta mater Ihesu 

Maria Yoseph antequam convenirent, inventa est in utero habens de spiritu sancto. [Mt I,18]. 

Et reliqua. Omelia Origenis. Cum esset desponsata mater Ihesu Maria Yoseph. Que fuit 

neccesitas, ut desponsata esset Maria Yoseph nisi propterea quatenus hoc sacramentum 

dyabolo celaretur et ille malignus fraudis commenta adversus desponsatam virginem nulla 

penitus invenisset … x … sicut ipse ait: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad 

consumacionem saeculi, qui cum patre etc. 

PL 95, col. 1162D-1167B. 

29vb-30va: [Gregorius papa I.: Homilia 8 in evangelia, in die Nativitatis domini] 

In primo galli cantu. Secundum Lucam II A. In illo tempore exiit edictum a cesare Augusto ut 

describeretur universus orbis. [Lc II,1]. Et reliqua. Omelia beati Gregorii pape VIII. Quia 

largiente domino missarum sollempnia ter hodie celebraturi sumus, loqui diu de ewangelica 

leccione non possumus. Sed nos aliquid vel breviter dicere redemptoris nostri ipsa nativitas 

compellit … x … dii etenim vocati sunt homines, defende ergo tibi, homo, contra vicia 

honorem dei, quia propter te factus est homo deus. 

PL 76, col. 1103B-1105B. 

30va-34va: [Beda Venerabilis: Homilia 31, in galli cantu Nativitatis domini] 

Item de eodem. Luce. In illo tempore exiit edictum a cesare Augusto ut describeretur 

universus orbis. [Lc II,1]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Audivimus ex leccione 

ewangelica, fratres karissimi, quia nascituro in mundum redemptore mundi, exiit edictum a 

cesare Augusto, qui tunc mundani regni apicem tenebat, ut mundus describeretur universus … 

x … mox ore consono milicie celestis bone nostre voluntati dona sue perpetue pacis promisit 

Ihesus Christus dominus noster. 

PL 94, col. 334A-339C. 

34va-36vb: [Beda Venerabilis: Homilia 6, in aurora Nativitatis domini] 

Secundum Lucam capitulo secundo B. In illo tempore pastores loquebantur ad invicem: 

Transeamus … dominus ostendit nobis. [Lc II,15]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Nato 

in Bethleem domino salvatore sicut sacra ewangelii testatur historia, pastoribus qui in regione 

eadem erant vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum, angelus domini cum 

magna luce apparuit … x … pro quibus singuli reversi ad intuitum piissime dispensacionis 



eius, glorificemus et laudemus ipsum deum et dominum nostrum Ihesum Christum, qui vivit 

et regnat cum patre in unitate spiritus sancti per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 34D-38C. 

36vb-40rb: [Beda Venerabilis: Homilia 7, in die Nativitatis domini] 

Inicium sancti ewangelii secundum Iohannem I A. In principio erat verbum … sine ipso 

factum est nichil. [Ioh I,1-3]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede presbyteri. Quia 

temporalem mediatoris dei et hominum, hominis Ihesu Christi nativitatem, que hodierna die 

facta est, sanctorum verbis ewangelistarum, Matthei videlicet et Luce, manifestatam 

congnovimus, libet eciam de verbi, id est divinitatis eius, eternitate in qua patri manet … x … 

et incommutabilem nobis essenciam sue divine maiestatis ostenderet, in qua vivit et regnat 

cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 38C-44C. 

40rb-41rb: [Homilia in festo sancti Stephani protomartyris] 

In festo sancti Stephani. Secundum Matheum XXIII° G. In illo tempore dicebat dominus 

Ihesus turbis Iudeorum et principibus sacerdotum: Ecce ego mitto … in synagogis vestris. [Mt 

XXIII,34]. Et reliqua. Omelia leccionis eiusdem. Dominus noster Ihesus Christus cum inter 

magna et salubria precepta, que dedit discipulis suis, eciam incredulos Iudeos variis 

sermonibus argueret, quorum corda duriora erant … x … sed usque dum habeamus ea omni 

studio et devocione operemur ea, que bona et perfecta et beneplacita sunt domino nostro Ihesu 

Christo. 

41rb-44va: [Beda Venerabilis: Homilia 8, in festo Iohannis Evangelistae usitata] 

Iohannis Ewangeliste. Secundum Iohannem ultimo F. In illo tempore dixit dominus Ihesus 

Petro: Sequere me … quis est, qui tradet te. [Ioh XXI,19-20]. Et reliqua. Omelia venerabilis 

Bede. Leccio sancti ewangelii que nobis lecta est hodie, fratres mei, tanto a nobis maiori 

intencione debet per singula verba pensari, quanto magna superne gracie dulcedine tota 

redundat. Commendat nobis enim beatissimus ewangelista et apostolus Iohannes … x … 

curemus per omnia recta fide intelligendo, recta operacione exercendo que docuit, ad dona 

sempiterna que promisit pervenire. 

PL 94, col. 44C-49D. 

44va-46va: [Beda Venerabilis: Homilia 9, in festo sanctorum Innocentium] 

In festo sanctorum Innocentum. Secundum Matheum capitulo secundo. In illo tempore 

angelus domini apparuit in sompnis Ioseph … dum dicam tibi. [Mt II,13]. Et reliqua. Omelia 

venerabilis Bede. De morte preciosa martyrum Christi innocencium sacra est nobis, fratres 

karissimi, ewangelii leccio recitata, in qua omnium tamen martirum Christi preciosa est mors 

designata. Quod enim parvuli occisi sunt … x … in qua Rachel non plorat filios suos, sed 

absterget deus omnem lacrimam ab oculis eorum datque vocem leticie et salutis eterne in 

thabernaculis iustorum, qui vivit et regnat. 

PL 94, col. 49D-53B. 

46va-49vb: [Homilia in dominica infra octavam Nativitatis Christi] 

Dominica infra nativitatem domini. Luce secundo E. In illo tempore erat pater Ihesu et mater 

eius admirantes super hiis, que dicebantur de eo. [Lc II,33]. Et reliqua. Omelia Origenis. 

Congregemus in unum ea que in ortu Ihesu dicta scriptaque sunt de eo et tunc scire poterimus 

singula queque digna esse miraculo. Quamobrem mirabatur et pater, sic enim appellatus est 

Yoseph, quia nutricius eius fuit, mirabatur et mater super omnibus … x … cui simile est quod 

Iohannes scribit eum plenum gracia et veritate, eandem ipse divinitatis excellenciam veritatis, 

quam Lucas sapiencie nomine commendans.  

PL 95, col. 1179D-1185B. Text složek z úseků Origenových homilií na Lukášovo evangelium 

a Bedova výkladu na Lukášovo evangelium. 

49vb-52va: [Beda Venerabilis: Homilia 10, in festo Circumcisionis domini] 



In octava nativitatis domini. Secundum Lucam II C. Postquam consumati sunt dies octo … 

priusquam in utero conciperetur. [Lc II,21]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Sanctam 

venerandamque presentis festi memoriam paucis quidem verbis ewangelista comprehendit, 

sed non pauca celestis misterii virtute gravidam reliquit. Exposita namque nativitate dominica, 

cuius gaudia mox angeli dignis laudibus extulerunt … x … ut quomodo surrexit Christus a 

mortuis per gloriam patris, ita et nos in novitate vite ambulemus, prestante domino. 

PL 94, col. 53B-58A. In margine na fol. 51r poznámka „In octava domini leccio prima“. 

52va: „Omeliam de vigilia require sanctorum Innocentum“ 

52va-54vb: [Gregorius papa I.: Homilia 10 in evangelia, in die Epiphaniae] 

In Epiphania domini. Secundum Mt. II A. Cum natus esset Ihesus in Bethleem Iuda … 

venimus adorare eum. [Mt II,1-2]. Et reliqua. Omelia beati Gregorii X. Sicut ex leccione 

ewangelica, fratres, audistis, celi rege nato rex terrenus turbatus est, quia nimirum terrena 

altitudo confunditur cum celsitudo celestis aperitur. Sed querendum nobis est quidnam sit 

quod redemptore nato pastoribus in Iudea angelus apparuit … x … quatenus regionem 

nostram per viam alteram repetentes, qui ex ea bonis delectati discessimus, ad eam malis 

amaricati redeamus. 

PL 76, col. 1109D-1114B. 

54vb-57rb: [Beda Venerabilis: Homilia 12, in dominica prima post Epiphaniam] 

Dominica infra Epiphaniam. Luce II F. Ibant parentes Ihesu per omnes annos in Ierusalem in 

die sollempnis pasche … non cognoverunt parentes eius. [Lc II,41-43]. Et reliqua. Omelia 

venerabilis Bede. Aperta est nobis, fratres karissimi, sancti ewangelii leccio recitata, neque 

opus est ut in ea quid exponendo pocius amovendo loquamur. Describit namque infanciam 

puriciamque (sic) nostri redemptoris, qua nostre particeps humanitatis dignatus est fieri … x 

… in quantum ad eius laudem gloriamque, sapienciam ac graciam, quam in eo congnovere 

retulerunt, cuius beneficiis et eternis muneribus sit laus et graciarum accio in omnia secula 

seculorum. Amen. 

PL 94, col. 63D-68A. 

57rb-59vb: [Beda Venerabilis: Homilia 14, in dominica tertia post Epiphaniam] 

In octava Epiphanie. Secundum Iohannem I C. In illo tempore vidit Iohannes Ihesum 

venientem ad se … ego nesciebam eum. [Ioh I,29-31]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. 

Iohannes Baptista et precursor domini salvatoris, quem diu venturum populis verbo 

predicaverat, ipsum iam venientem ad se, sicut ex leccione sancti ewangelii, fratres, modo 

cum legeretur, audistis, mox digito demonstravit dicens … x … qui habebat mortis imperium 

et per inpassibilem sue divinitatis potenciam reconciliaret nos deo patri, cum quo vivit et 

regnat in secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 74C-79A. 

59vb-63va: [Beda Venerabilis: Homilia 11, in festo Epiphaniae] 

Item de octava. Secundum Mt. III C. In illo tempore venit Ihesus a Galylea in Yordanem ad 

Iohannem ut baptizaretur ab eo. [Mt III,13]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Leccio 

sancti ewangelii, quam modo, fratres, audivimus, magnum nobis et in domino et in servo dat 

perfecte humilitatis exemplum. In domino quidem, quia cum sit dominus deus non solum ab 

homine servo baptizari, sed eciam ipse ad hunc baptizandus venire dignatus est … x … per 

unccionem sancti crismatis gracia sancti spiritus signamur, quam conservare in nobis 

intemeratam dignetur ipse qui dedit Ihesus Christus dominus noster. 

PL 94, col. 58A-63D. 

63va-67va: [Beda Venerabilis: Homilia 13, in dominica secunda post Epiphaniam] 

Post octavas Epyphanie. Secundum Iohannem II A. In illo tempore nupcie facte sunt in Chana 

Galilee et erat mater Ihesu ibi. [Ioh II,1]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Quod dominus 

noster atque salvator ad nupcias vocatus non solum venire, sed et miraculum ibidem, quo 

convivas letificaret, facere dignatus est, exceptis celestium sacramentorum figuris, eciam 



iuxta litteram fidem recte credencium confirmat … x … sicque fit ut nobis quoque bene 

proficientibus et nunc ex parte prout capere sufficimus et in futuro perfecte Ihesus manifestet 

gloriam suam, in qua vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus, per omnia secula 

seculorum. Amen. 

PL 94, col. 68A-74C. 

67va-72ra: [Origenes: Homilia in evangelium Matthaei - homilia in dominica tertia post 

Epiphaniam] 

Dominica secunda. Secundum Matheum VIII A. In illo tempore cum descendisset Ihesus de 

monte, secute sunt eum turbe multe … potes me mundare. [Mt VIII,1-2]. Et reliqua. Omelia 

Origenis. Docente domino in monte discipuli venerunt ad eum sicut alacres, sicut domestici, 

sicut amici vel fratres. Ideo et dominus ait ad eos: Vos estis sal terre, vos estis lux mundi [Mt 

V,13.14]. Nunc vero descendente eo de monte, turbe secute sunt eum … x … unusquisque 

nostrum cum centurione isto audire mereamur: Vade, sicut credidisti fiat tibi. Adiuvante ipso 

domino deo nostro qui vivit et regnat. 

PL 95, col. 1189A-1196C. 

72ra-74ra: [Beda Venerabilis: Homilia 54, in dominica quarta post Epiphaniam] 

Dominica tercia. Secundum Matheum VIII E. In illo tempore ascendente Ihesu in naviculam 

secuti sunt eum … navicula operiretur fluctibus. [Mt VIII,23-24]. Et reliqua. Omelia Origenis. 

Ingrediente domino in naviculam secuti sunt eum discipuli eius; non inbecilles, sed firmi et 

stabiles in fide, mansueti et pii, spernentes mundum; non duplici corde, sed simplici. Hii ergo 

secuti sunt eum … x … imperat mari et ventis sicut deus; in navicula sedet et omnem 

creaturam iussione inclinat ubi vult dominus noster Ihesus Christus. 

PL 94, col. 410D-413D; PL 95, col. 1196C-1200A. 

74ra-74vb: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Dominica quinta. Secundum Matheum XI F. In illo tempore respondens Ihesus dixit: 

Confiteor tibi domine pater celi et terre … revelasti ea parvulis. [Mt XI,25]. Et reliqua. 

Omelia beati Ieronimi presbyteri. Confessio non semper penitenciam, sed graciarum 

accionem signat, sicut in psalmis sepissime legimus. Audiant qui salvatorem non natum, sed 

creatum calumpniantur, quod patrem suum vocet celi et terre dominum … x … quia voluntate 

non peccat, virgo suscipitur, in lege quasi corrupta repudiatur. 

PL 26, col. 75A-76B. 

74vb-75rb: [Augustinus: Sermo 69] 

De eodem ubi supra sequitur. In illo tempore respondens Ihesus dixit: Confiteor tibi domine 

pater celi et terre … revelasti ea parvulis. [Mt XI,25]. Et reliqua. Omelia beati Augustini 

episcopi de eadem leccione. Audivimus in ewangelio dominum exhilaratum spiritu dixisse 

deo patri confiteor. Confiteor tibi, pater domine, pater celi et terre, quia abscondisti hec a 

sapientibus et prudentibus et cetera usque cui voluerit filius revelare … x … discite ab illo, 

quoniam mitis est et humilis corde. Hoc in te fode fundamentum humilitatis et pervenies ad 

fastigium caritatis.  

PL 38, col. 440-442. 

75rb-76va: [Augustinus: Sermo 70] 

Omelia beati Augustini episcopi. Mirum quibusdam videtur, fratres carissimi, cum audiunt 

dominum dicentem Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos. 

Tollite iugum meum super vos et discite a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis 

requiem animabus vestris … x … et sicut Apostolus dicit: Fidelis deus qui nos non sinit 

temptare supra id quod possumus ferre; sed facit cum temptacione eciam exitum, ut possimus 

sustinere [1 Cor X,13]. 

PL 38, col. 443-444. 

76va-79va: [Gregorius papa I.: Homilia 19 in evangelia, in Septuagesima] 



In Septuagesima. Secundum Matheum vicessimo A. In illo tempore dixit Ihesus discipulis 

suis parabolam hanc: Simile est regnum homini patrifamilias, qui exiit primo mane conducere 

operarios in vineam suam. [Mt XX,1]. Et reliqua. Omelia beati Gregorii pape XIX. In 

explanacione sua multa ad loquendum sancti ewangelii leccio postulat, quam volo, si possum, 

sub brevitate perstringere, ne vos et extensa processio et prolixa exposicio videatur onerare. 

Regnum celorum patrifamilias simile dicitur … x … atque ex omnibus medullis cordis 

dicamus singuli, dicamus omnes: Deus meus misericordia mea. 

PL 76, col. 1153C-1159C. 

79va-81rb: [Gregorius papa I.: Homilia 15 in evangelia, dominica in Sexagesima] 

Dominica in Sexagesima. Secundum Lucam VIII° A. In illo tempore cum turba plurima 

conveniret et de civitatibus properarent … seminare semen suum. [Lc VIII,4-5]. Et reliqua. 

Omelia beati Gregorii pape XV. Leccio sancti ewangelii quam modo, fratres, audistis 

exposicione non indiget, sed ammonicione. Quam enim per semetipsam veritas exposuit, hanc 

discutere humana fragilitas non presumit. Sed est quod sollicite in hac ipsa exposicione 

dominica pensare debeatis … x … hec vobiscum, fratres, agite, sic vos ad studium boni operis 

instigate, ut cum bonos vobis modo ad imitandum proponitis, eorum tunc consortes esse 

valeatis. 

PL 76, col. 1130D-1134C. 

81rb-83rb: [Gregorius papa I.: Homilia 2 in evangelia, dominica in Quinquagesima] 

In Quinquagesima. Secundum Lucam XVIII° F, Mt. XX° C, Marci X E. In illo tempore 

assumpsit Ihesus duodecim discipulos suos secreto … de filio hominis. [Lc XVIII,31]. Et 

reliqua. Omelia Gregorii secunda in basilica sancti Petri apostoli. Redemptor noster previdens 

ex passione sua discipulorum animos perturbandos, eis longe ante et eiusdem passionis penam 

et resurreccionis sue gloriam predicit, ut cum morientem sicut predictum est cernerent … x … 

sed hec ipsa nostra conversacio ad laudem dei et alios accendat. Unde illic subditur: Omnis 

plebs, ut vidit, dedit laudem deo. 

PL 76, col. 1081C-1086A. 

83rb-84rb: [Maximus Taurinensis: Homilia 36, in die Cinerum] 

Feria quarta in capite ieiunii. Secundum Matheum. (83va) In illo tempore dixit Ihesus 

discipulis suis: Cum ieiunatis, nolite fieri sicut ypocrite tristes. [Mt VI,16]. Et reliqua. Omelia 

leccionis eiusdem, VI C. Quia nonnullorum est consuetudo, carissimi, advenientes 

quadragesime dies devociori ieiunio prevenire, neccessarie presens ewangelii leccio decursa 

est, in qua dominus noster virtutum spiritalium retribucior sanctam nobis perfectamque dedit 

regulam ieiunandi … x … simplex misericordia omnisque sincera devocio, ut sanctam vitam 

ewangelica institucione perfectam plena dei nostri retribucio prosequatur. 

PL 57, col. 302C-304C. 

84rb-85vb: [Chromatius Aquileiensis: Tractatus in evangelium sancti Matthaei, pars - 

tractatus 15 et 16] 

Feria quarta in capite ieiunii. Secundum Matheum. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: 

Cum ieiunatis, nolite fieri sicut ypocrite tristes. [Mt VI,16]. Et reliqua. Omelia leccionis 

eiusdem Ieronimi. Sicut in superioribus preceptis, ita quoque circa ieiunii observacionem ad 

perfecte fidei nos meritum dominus doctrine sue mandatis instituit, ut non propter humanam 

gloriam, sicut ypocrite faciunt, sed propter futuram spem … x … ab eo qui auctor est vite et 

inmortalitatis eterne: cui est laus et gloria in secula seculorum. Amen. 

PL 20, col. 363C-366B. 

85vb-86va: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Feria quinta. Secundum Matheum VI° capitulo A. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: 

Cum oratis, non eritis sicut ypocrite … ut videantur ab hominibus. [Mt VI,5]. Et reliqua. 

Omelia beati Ieronimi. Et simpliciter erudit intentum auditorem, ut vanam orandi gloriam 

fugiat. Sed mihi videtur hoc magis esse preceptum, ut in clausa pectoris cogitacione labiisque 



compressis oremus dominum, quod et Annam in Regum volumine fecisse legimus … x … 

Amen signaculum dominice oracionis, quod Aquila interpretatur fideliter, nos vere possumus 

dicere. 

PL 26, col. 42B-43C. 

86va-87va: [Homilia feria quinta ante dominicam primam in Quadragesima] 

Quinta feria. Secundum Mt. VIII° A. In illo tempore cum intrasset Ihesus in Capharnaum, 

accessit ad eum centurio … et male torquetur. [Mt VIII,5-6]. Et reliqua. Omelia leccionis 

eiusdem. Quam gloriosa fides in centurione et admiranda devocio, qui sine ulla legis 

instruccione tam perfecta fide dei filio credidit. Rogat centurio dominum, ut puerum ipsius 

paraliticum … x … regnis celestibus haberetur per adventum domini et salvatoris nostri, qui 

est benedictus ante omnia secula et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. 

87va-89rb: [Chromatius Aquileiensis: Tractatus in evangelium sancti Matthaei, pars - 

tractatus 12 et 13] 

Feria sexta. Secundum Matheum V G, Luce VI C. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: 

Audistis quia dictum est: Diliges proximum tuum et odies inimicum tuum. [Mt V,43]. Et 

reliqua. Omelia leccionis eiusdem. Per omnia vult nos dominus in preceptis suis esse 

perfectos. Iam dudum quippe in Lege preceptum est: Diliges amicos et odies inimicos, sed 

populo terreno et carnali secundum tempus data ista precepta sunt … x … quod scriptum est: 

Oracio humilis nubes penetravit perveniens ad dominum, qui orantis precem audire consuevit, 

qui est benedictus in secula.  

PL 20, col. 355B-359A. 

89rb-90vb: [Beda Venerabilis: Homilia 40, sabbato post diem Cinerum] 

Secundum Marcum. Sabbato. In illo tempore cum sero esset, factum erat navis in medio mari 

et ipse solus erat in terra. [Mc VI,47]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede, VI°. Labor 

discipulorum in remigando et contrarius eis ventus labores sancte ecclesie varios designat, que 

inter undas seculi adversantes et inmundorum flatus spirituum ad quietem patrie celestis quasi 

ad sitam littoris stacionem pervenire conatur … x … vocabitur in regno celorum vel 

assumpcionem carnis, per quam venimus ad verbum dei et illius potestate fruimur maiestate. 

PL 94, col. 354C-356C. 

90vb-92va: [Gregorius papa I.: Homilia 16 in evangelia, dominica prima in Quadragesima] 

Dominica in Quadragesima. Secundum Matheum IIII A. In illo tempore ductus est Ihesus in 

desertum a spiritu … postea esuriit. [Mt IV,1-2]. Et reliqua. Omelia beati Gregorii pape XVI. 

Dubitari a quibusdam solet a quo spiritu sit Ihesus ductus in desertum, propter quod subditur: 

Assumpsit eum dyabolus in sanctam civitatem. Et rursus: Assumpsit eum in montem 

excelsum. Sed vere et absque ulla questione convenienter accipitur … x … sic nobis afflictis 

et penitentibus a deo dimittitur quod iniuste egimus, si pro amore illius et hoc quod nobis 

iuste competit relaxemus. 

PL 76, col. 1134C-1138C. 

92va-93ra: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Feria secunda. Secundum Matheum XXV E. In illo tempore cum venerit filius hominis in 

maiestate sua … segregat oves ab hedis. [Mt XXV,31-32]. Et reliqua. Comentum Ieronimi. 

Cum autem venerit filius hominis in maiestate sua … dextris eius erunt [Mt XXV,31-34]. Post 

biduum pascha facturus et tradendus cruci et illudendus ab hominibus et aceto et felle 

potandus … x … prudens lector, intende quod et supplicia eterna sunt et vita perpetua metum 

deinceps non habeat ruina. 

PL 26, col. 189A-190B. 

93ra-94va: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Feria tercia. Secundum Mt. XXI B, Mc. XI C, Luce XIX H, Iohannis II B. In illo tempore 

cum intrasset Ihesus Ierosolimam, commota est universa civitas … a Nazareth Galiee (sic). 

[Mt XXI,10-11]. Et reliqua. Omelia Ieronimi, sermo ex commentu Ieronimi. Introeunte Ihesu 



cum turba tota Ierosolimorum civitas commovetur, mirans frequenciam, nesciens veritatem et 

dicens: Quis est hic? Quod quidem et in alio loco dicentibus angelis letantibus legimus: Quis 

est iste rex glorie … x … aput Lazarum sororesque eius habitaret, eorum quippe vicus 

Bethania est.  

PL 26, col. 149C-153A. 

94va-95rb: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Feria quarta. Secundum Matheum XII F, Luce XI F. In illo tempore accesserunt ad Ihesum 

scribe et pharisei dicentes: Magister, volumus a te signum videre. [Mt XII,38]. Et reliqua. 

Omelia beati Ieronimi presbyteri. Sic signum postulant, quasi que viderant signa non fuerint. 

Sed in alio ewangelista quid petant plenius explicatur: Volumus a te signum videre de celo 

[cf. Mc VIII,11]. Vel in morem Helie ignem de sublimi venire cupiebant … x … septem 

spiritus virtutum descendisse narrantur, ita econtrario viciorum numerus in dyabolo 

consecratus sit. 

PL 26, col. 82B-84B. 

95rb-96ra: [Homilia feria quarta post dominicam primam Quadragesimae] 

Item alia omelia. Generacio mala signum querit et signum non dabitur ei, nisi signum Yone 

[Mt XII,39; Mc XVI,4]. Generacio mala et adultera Iudeorum dum signum de celo descendi et 

ostendi sibi infideliter querit, signum crucis, quod solum credentibus datum est ad salutem 

accipere … x … capta est et devorata, absorpta est enim mors in victoria, ut scriptum est: Ubi 

est aculeus tuus mors, ubi est mors victoria tua [cf. 1 Cor XV,54-55]. 

96ra-100ra: [Augustinus: In Ioannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 41-42, cap. 

15, abbreviati] 

Feria quinta. Secundum Iohannem capitulo VIII° E. In illo tempore dicebat Ihesus ad eos, qui 

crediderunt ei, Iudeos: Si manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis. [Ioh VIII,31]. 

Et reliqua. Omelia beati Augustini. Quod leccioni pristinam sequitur, de sancto ewangelio 

nobis hodie recitatum est, tunc discipuli dicere, quoniam multa iam dixeram, et de libertate in 

quam nos vocat gracia salvatoris, non pretereunter nec negligenter fuerat disserendum … x … 

iterum nolite attendere naturam sed vicium, sic sunt isti ex deo et non sunt ex deo, natura ex 

deo, vicium non ex deo. 

PL 35, col. 1692-1705. 

100ra-101va: [Homilia feria quinta post dominicam primam Quadragesimae] 

Feria quinta. Secundum Marcum IX E, Mt. VIII° A, Luce IX F. In illo tempore profectus 

Ihesus cum discipulis suis pretergrediebatur Galileam nec volebat quemquam scire. [Mc 

IX,29]. Et reliqua. (100rb) Omelia leccionis eiusdem. Audistis, fratres carissimi, et auribus 

percipite cordis, qualiter salvator noster rebus prosperis miscet adversa, ut si tristicia menti 

merorem ingenerant, leta letificent … x … et ad suam ineffabilem misericordiam pervenire 

faciat, qui nos mirabiliter creavit et misericorditer proprio cruore redemit Ihesus Christus 

dominus noster, cui honor et gloria in secula seculorum. Amen. 

101va-105ra: [Beda Venerabilis: Homilia 16, in Quadragesima] 

Feria sexta. Secundum Iohannem V A, Mt. IX A, Marci II A ut in registro. In illo tempore erat 

dies festus Iudeorum et ascendit Ihesus Ierosolimam [Ioh V,1]. Et reliqua. Omelia venerabilis 

Bede presbyteri. Duo pariter miracula humane sanacionis hodierna die nobis sancti ewangelii 

leccio tradit. Unum invisibiliter per angelicam amministracionem, alterum per dominicam 

presenciam visibiliter exhibitum … x … sed in utraque monstrasse veraciter predicando quod 

erat, qui nos ad videndam perpetuo gloriam sue maiestatis introducere dignetur, in qua vivit et 

regnat una cum patre et spiritu sancto deus in secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 83B-89C. 

105ra-106rb: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Sabbato. Secundum Matheum XVII A, Marci IX, Luce IX C. In illo tempore assumpsit Ihesus 

Petrum et Iacobum et Iohannem fratrem eius et ducit illos in montem excelsum seorsum [Mt 



XVII,1]. Et reliqua. Omelia Ieronimi. Quare Petrus et Iacobus et Iohannes in quibusdam 

ewangeliorum locis separentur a ceteris, aut quid privilegii habeant extra alios apostolos, 

crebro diximus. Nunc queritur, quomodo post dies sex assumpserit eos … x … nisi Helias 

venerit non sit secundum scripturas salvatoris adventus, qui vivit et regnat in secula 

seculorum. Amen. 

PL 26, col. 121C-124B. 

106rb-109va: [Beda Venerabilis: Homilia 18, in dominica secunda Quadragesimae] 

Item ut supra. In illo tempore assumpsit Ihesus Petrum et Iacobum et Iohannem … 

transfiguratus est ante eos [Mt XVII,1-2]. Et reliqua. Omelia Bede. Quia dominus ac 

redemptor noster electos suos per huius vite labores ad illam, que laborem nescit, vitam future 

beatitudinis introducere disposuit, modo per ewangelium suum sudores certaminum 

temporalium, modo eternorum describit … x … que modo nequimus, magnalia nostri 

conditoris videre simul et dicere valeamus, prestante ipso qui vivit et regnat cum patre in 

unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 96A-101D. 

109va: „Terciam omeliam require ante dedicacionem, que est Leonis pape“ 

109va-111vb: [Beda Venerabilis: Homilia 19, in dominica secunda Quadragesimae] 

Secunda dominica in Quadragesima. Secundum Mt. XV D, Marci VII D. In illo tempore 

egressus Ihesus secessit in partes Tyri et Sydonis … domine fili David [Mt XV,21-22]. Et 

reliqua. Omelia venerabilis Bede. In leccione sancti ewangelii, que nobis modo lecta est, 

fratres carissimi, audivimus magnam mulieris fidem, pacienciam, constanciam et humilitatem. 

Cuius eo magis admiranda est mentis devocio … x … et mundet nos ab omni iniquitate, si ad 

illum sedula mentis voce clamamus, qui vivit et regnat. 

PL 94, col. 101D-105D. 

111vb-117vb: [Iohannes Chrysostomus: Homilia de muliere Chananea] 

Omelia Origenis sequitur. Multe tempestates et inquietudo aeris sed desiderium concursus 

nostri non potuit inpedire, multe tempestates sed laborem nostrum non dissolverunt, non 

cessat inpugnari ecclesia … x … et voluntate, ymmo fide curatam. Pro hiis autem omnibus 

gracias agamus deo per Christum dominum nostrum, cum quo est deo patri una cum sancto 

spiritu honor, potestas per inmortalia secula seculorum. 

A. Wilmart: La collection des 38 homélies latines de saint Jean Chrysostome, Journal of 

Theological Studies 19, 1918, s. 305-327, zde č. 19; CPL, č. 645; CPG, č. 4529. 

117vb-120rb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 38, cap. 

2 - tractatus 40, cap. 6, abbreviati] 

Feria secunda. Secundum Iohannem capitulo VIII D. In illo tempore dixit Ihesus turbis 

Iudeorum: Ego vado et queritis me et in peccato vestro moriemini [Ioh VIII,21]. Et reliqua. 

Omelia beati Augustini. De passione sua dominus Ihesus Christus, que posita erat non in eius 

necessitate, sed potestate, locutus est Iudeis dicens: Ego vado. Christo enim domino mors 

profeccio fuit illo unde venerat … x … dei enim generacio non habencium tempora qui per 

genitum facta sunt tempora, qui vivit et regnat in secula seculorum. Amen. 

PL 35, col. 1676-1689. 

120rb-122vb: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Feria tercia. Mathei XXIII A, Luce XI F. In illo tempore locutus est Ihesus ad turbas et ad 

discipulos suos dicens: Super cathedram Moysi sederunt scribe et pharisei [Mt XXIII,1-2]. Et 

reliqua. Commentum Ieronimi presbyteri. Quid mansuetius, quid benignius dominus 

temptatus a phariseis, confringuntur insidie eorum et secundum psalmistam Sagitte 

parvulorum facte sunt plage eorum [Ps LXIII,8] … x … sicut ergo de vipperis nascuntur 

vippere, sic et de homicidis patribus vos nati estis homicide.  

PL 26, col. 167B-172C. 

122vb-123vb: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 



Feria quarta. Secundum Matheum XX E, secundum Marcum X F. In illo tempore ascendens 

Ihesus Ierosolimam assumpsit duodecim discipulos … principibus sacerdotum et scribis [Mt 

XX,17-18]. Et reliqua. Commentum Ieronimi presbyteri. Crebro hoc ipsum discipulis suis 

dixerat, sed quia multis in medio disputatis, poterat labi a memoria quod audierant, iturus 

Ierosolimam et secum dicturus apostolos ad temptacionem eos parat … x … sed pro multis, id 

est pro hiis qui credere voluerunt per eum, qui vivit et regnat in secula seculorum. Amen. 

PL 26, col. 142C-145A. 

123vb-124va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 19, cap. 

19 - tractatus 23, cap. 4, abbreviati] 

Feria quinta. Secundum Iohannem V E. In illo tempore dixit Ihesus turbis: Non possum ego 

… iudicium meum iustum est [Ioh V,30]. Et reliqua. Omelia beati Augustini episcopi. In 

superioribus dixerat, quod pater iudicium omne dedit filio et quia poterat ei dici Tu iudicabis 

et pater non iudicabit, non ergo secundum patrem iudicabis … x … apostoli testimonium 

perhibuerunt de Christo, hiis omnibus testimoniis preponit testimonium operum suorum.  

PL 35, text v celkovém rozsahu col. 1555-1584. 

124va-125vb: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Feria sexta. Secundum Mt. XXI G, Marci XII A, Luce XX B. In illo tempore dixit Ihesus 

discipulis suis et turbis Iudeorum: Homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam [Mt 

XXI,33]. Et reliqua. Ex commento Ieronimi presbyteri. Hoc est, quod dominus sumptum 

proverbium significavit: Durum est ut adversus stimulum calces [Act IX,5]. Principes 

sacerdotum et seniores populi interrogaverant dominum dicentes … x … venerantur et colunt, 

postea contra eum clamant Crucifige, crucifige talem, qui vivit et regnat in secula seculorum. 

Amen. 

PL 26, col. 156C-159A. 

125vb-129va: [Beda Venerabilis: Homilia 48, in sabbato post dominicam secundam 

Quadragesimae] 

Sabbato. Secundum Lucam capitulo XV B. In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis 

parabolam hanc: Homo quidam habuit duos filios … divisit illis substanciam [Lc XV,11-12]. 

Et reliqua. Omelia venerabilis Bede presbyteri. Murmurantibus de peccatorum suscepcione 

scribis et phariseis tres ex ordine parabolas salvator posuit: duabus primis, de quibus 

disputatum est, quantum ipse cum angelis de penitencium salute gaudeat insinuans … x … vel 

qui sibi iustus videatur, referre volueris, congaudeat maior frater, quia frater iunior mortuus 

fuerat et revixit, perierat et inventus est per eum, qui vivit et regnat in secula seculorum. 

Amen. 

PL 94, col. 375A-380A. 

129va-131vb: [Beda Venerabilis: Homilia 49, in dominica tertia Quadragesimae] 

Dominica tercia in Quadragesima. Secundum Lucam XI C, Mt. XII, Marci III D. In illo 

tempore erat Ihesus eiciens demonium … locutus est mutus [Lc XI,14]. Et reliqua. 

Venerabilis Bede. Demoniacus iste aput Matheum non solum mutus, sed et cecus fuisse 

narratur curatusque dicitur a domino, ita ut loqueretur et videret. Tria ergo generalia signa 

simul in uno homine perpetrata sunt … x … septem spiritus virtutum descendisse narrantur, 

ita et e contrario viciorum numerus in dyabolo consecratus sit. 

PL 94, col. 380A-382D. 

131vb-132rb: [Beda Venerabilis: Homilia 58, in commemoratione beatae virginis Mariae] 

Omelia de beata virgine Maria Bede. Factum est autem cum hec diceret, extollens vocem … 

ubera que suxisti [Lc XI,27]. Magne devocionis et fidei hec mulier ostenditur, que scribis et 

phariseis dominum temptantibus simul et blasphemantibus tanta eius incarnacionem pre 

omnibus sinceritate congnoscit … x … qui verbum dei non audire et custodire, sed negare et 

blasphemare querebant. 

PL 94, col. 421B-422A. Text o málo kratší než v edici. 



132rb-134rb: [Beda Venerabilis: Homilia 50, in feria secunda post dominicam tertiam 

Quadragesimae] 

Feria secunda. Secundum Lucam III° capitulo D. In illo tempore dixerunt pharisei ad Ihesum: 

Quanta audivimus facta in Capharnaum fac et hic in patria tua [Lc IV,23]. Et reliqua. Omelia 

venerabilis Bede presbyteri. Quorum insana perfidia sanam licet nesciens fidem confitetur, 

quoniam dominum Christum fabrum congnominat et medicum. Faber est enim verus, quia 

omnia per ipsum facta sunt, medicus est, quia per ipsum restaurata sunt in celis et in terra … x 

… hoc est enim quod eiusdem crucis cacumina colos tendunt, yma petunt inferos, cornua 

terram tegunt.  

PL 94, col. 383C-386A. V rukopisu text na počátku i na konci kratší než v edici. 

134rb-135rb: [Homilia feria tertia post dominicam tertiam Quadragesimae] 

Feria tercia. Secundum Matheum XVIII D, Luce XVII A. In illo tempore dixit Ihesus Petro: 

Si peccaverit in te … lucratus eris fratrem tuum [Mt XVIII,15]. Et reliqua. Omelia beati 

Augustini episcopi. Frequenter, fratres carissimi, in ewangelio dominus et salvator noster 

sancte caritatis exempla discipulis suis multis argumentis demonstrans, sed et in presenti 

ewangelii leccione de eadem … x … possimus in oracione dominica dicere: Dimitte nobis 

debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, quod ipse prestare dignetur, qui vivit 

et regnat. 

135rb-137ra: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

Feria quarta. Secundum Matheum XV A, Marci VII° B. (135va) In illo tempore accesserunt 

ab Ierosolimis scribe … tradiciones seniorum [Mt XV,1-2]. Et reliqua. Omelia beati Ieronimi. 

Mira phariseorum scribarumque stulticia, dei filium arguit, quare hominum tradiciones et 

precepta discipuli eius non servent? Non enim lavant manus suas, cum panem manducant. 

Manus, id est opera … x … si pulchram mulierem nos crebro viderit respicere, intelligit cor 

amoris iaculo vulneratum. 

PL 26, col. 105A-109B. 

137ra-138va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 25, capp. 

10-19] 

Feria quinta. Secundum Iohannem capitulo VI E. In illo tempore dixit Ihesus turbis: 

Operamini cibum … quem filius dabit vobis [Ioh VI,27]. Et reliqua. Omelia beati Augustini 

episcopi. Facto illo miraculo, ubi quinque milia hominum de quinque panibus pavit Ihesus 

congnito quia turbe venerant ut raperent eum et facerent eum regem et ideo fugisset ab eis … 

x … et quia non est sola et resuscitabo eum ego, inquit, in novissimo die. 

PL 35, col. 1596-1606. 

138va-141vb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 15, 

capp. 5-33] 

Feria sexta. Iohannis IIII A. In illo tempore Ihesus fatigatus ex itinere sedebat sic super 

fontem hora erat quasi sexta [Ioh IV,6]. Et reliqua. Omelia beati Augustini episcopi. 

Oportebat autem, inquit, eum transire per Samariam. Venit in civitatem Samarie que dicitur 

Sychar iuxta predium quod dedit Iacob filio suo Yosep. Erat autem ibi fons Iacob … x … ad 

Christum veniunt et firmius in eum credunt, quoniam vere ipse est salvator mundi.  

PL 35, col. 1512-1522. 

141vb-144rb: [Beda Venerabilis: Homilia 20, in dominica tertia Quadragesimae] 

Sabbato. Iohannis VIII A. In illo tempore perrexit Ihesus in montem Oliveti … sedens 

docebat eos [Ioh VIII,1-2]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede presbyteri. Presentem sancti 

ewangelii leccionem tanto intencius consid[er]are, fratres karissimi, ac semper reminisci 

debemus, quanto maximam nobis commendat graciam nostri salvatoris. Ecce enim, ut 

audivimus, oblatam sibi … x … celestibus instruere disciplinis et quidquid in nobis sordidum 

repererit propicius emundare dignetur, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti 

deus per omnia secula seculorum. Amen. 



PL 94, col. 105D-110A. 

144rb-147ra: [Beda Venerabilis: Homilia 21, in Quadragesima] 

In media Quadragesima dominica IIII. Secundum Iohannem VI A. In illo tempore abiit Ihesus 

trans mare Galilee, quod est Tyberiadis [Ioh VI,1]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede 

presbyteri. Qui signa et miracula domini ac salvatoris nostri recte, cum legunt vel audiunt, 

accipiunt, non tam in hiis quid foris stupeant attendunt, quam quid horum exemplo ipsi intus 

agere … x … impios quidem et peccatores in eternum proiciens ignem, iustos autem in vitam 

introducens eternam, in qua vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia 

secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 110A-114D. 

147ra-150va: [Beda Venerabilis: Homilia 22, in feria secunda Quadragesimae] 

Feria secunda. Secundum Iohannem II C, Mt. XXI B, Marci VI E, Luce IX B. In illo tempore 

prope erat pascha Iudeorum et ascendit Ihesus Ierosolimam [Ioh II,13]. Et reliqua. Omelia 

Bede. Solet movere quosdam quod in exordio leccionis huius ewangelice dictum est, quia 

descendente Capharnaum domino, non solum mater et discipuli, sed et fratres eius secuti sunt 

eum. Nec defuere heretici … x … non in cubilibus et inpudiciciis, non in contencione et 

emulacione, sed induimini dominum Ihesum Christum, qui cum patre et spiritu sancto vivit et 

regnat deus ante omnia secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 114D-120D. 

150va-153rb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 29, cap. 

2 - tractatus 31, cap. 5, abbreviati] 

Feria III. Iohannis VIII B. In illo tempore iam die festo mediante ascendit Ihesus in templum 

et docebat [Ioh VII,14]. Et reliqua. Omelia beati Augustini episcopi. Ascendit ergo dominus 

ad diem festum et docebat in templo. Et mirabantur Iudei dicentes: Quomodo hic litteras scit, 

cum non didicerit? Ille qui latebat, docebat, et palam loquebatur et non tenebatur … x … tanto 

preconum largior series precedebat, multi autem de turba crediderunt in eum. 

PL 35, cf. col. 1628-1638. 

153rb-156ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 44, capp. 

1-15] 

Feria quarta. Iohannis capitulo XI A. In illo tempore preteriens Ihesus vidit hominem cecum a 

nativitate [Ioh IX,1]. Et reliqua. Omelia beati Augustini. De homine quem dominus Ihesus 

illuminavit, qui cecus natus fuit, prolixa leccio recitata est, quam si universam pertractare 

conemur, pro sui dignitate, sicut valemus, singula considerantes, non sufficit dies … x … 

credo, domine. Parum est credere, vis videre qualem credat? Procidens adoravit eum. Qui 

vivit et regnat in secula seculorum. Amen. 

PL 35, col. 1713-1718. 

156ra-159va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 20-22, 

cap. 13, abbreviati] 

Feria V. Secundum Iohannem V capitulo C. In illo tempore dixit Ihesus turbis Iudeorum: 

Pater meus usque modo operatur et ego operor [Ioh V,17]. Et reliqua. Omelia beati Augustini 

episcopi. Verba domini nostri Ihesu Christi et maxime que Iohannes ewangelista 

commemorat, qui non alia causa supra pectus domini recumbebat, nisi ut secreta alcioris eius 

sapiencie biberet et quod amando biberat … x … tunc plane videbitur forma illa dei, que non 

potuit videri ab iniquis, quorum visioni forma servi exhibenda erat. 

PL 35, col. 1556-1581, závěr col. 1555. 

159va-163vb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 49, 

capp. 1-25] 

Feria sexta. Secundum Iohannem capitulo XI A. In illo tempore erat quidam languens Lazarus 

a Bethania de castello Marie et Marthe sororis eius [Ioh XI,1]. Et reliqua. Omelia beati 

Augustini. Inter omnia miracula que fecit dominus noster Ihesus Christus, Lazari resurreccio 



precipue predicatur. Sed si adtendamus quis fecerit, delectari debemus pocius quam admirari. 

Ille suscitavit hominem, qui fecit hominem … x … sive nuncciando, ut et ipsi crederent, sive 

pocius prodendo, ut sevirent, sed quomodolibet et ad phariseos ista perlata sunt. 

PL 35, col. 1746-1757. 

163vb-166vb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 36, cap. 

3 - tractatus 37, cap. 9, abbreviati] 

Sabbato. Iohannis VIII capitulo B. (164ra) In illo tempore dicebat Ihesus turbe Iudeorum: Ego 

sum lux mundi … sed habebit lumen vite [Ioh VIII,12]. Et reliqua. Omelia beati Augustini 

episcopi. Dominus noster Ihesus Christus, fratres karissimi, cum esset in forma servi, non 

servus. Iudei videntes hominem non intelligebant deum atque inter cetera audistis, 

quemadmodum ei dixerunt … x … ut cum impleta esset passio disposicionis ordine, non fatali 

necessitate. 

PL 35, col. 1663-1674. 

166vb-168vb: [Gregorius papa I.: Homilia 18 in evangelia, dominica in passione] 

In passione domini. Iohannis capitulo VIII F. In illo tempore dicebat Ihesus turbis Iudeorum 

et principibus sacerdotum: Quis ex vobis arguet … non creditis michi [Ioh VIII,46]. Et 

reliqua. Omelia beati Gregorii XVIII. Pensate, karissimi fratres, mansuetudinem dei. Relaxare 

peccata venerat et dicebat: Quis ex vobis arguet me de peccato? Non dedignatur ex racione 

ostendere se peccatorem non esse … x … pravitatem suam unusquisque deserat, dei 

pacienciam pertimescat, ne quem nunc tranquillum despicit, iratum postmodum evadere 

nequaquam possit. 

PL 76, col. 1149C-1153C. 

168vb-171va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 31, cap. 

8-tractatus 32, cap. 5] 

Feria II. Iohannis VII capitulo E. In illo tempore miserunt principes et pharisei ministros … 

tempus vobiscum sum [Ioh VII,32-33]. Et reliqua. Augustini. Principes Iudeorum audita 

multitudinis fide eo murmurantes, quod Christus glorificabatur, miserunt ministros, ut eum 

apprehenderent. Quem quia non poterant apprehendere adhuc nolentem, missi sunt ut audirent 

docentem … x … interim in hac peregrinacione pignus non consolatur, quia qui nos dignatus 

est obpignorare, multum paratus est dare.  

PL 35, col. 1639-1644. 

171va-174va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 28] 

Feria III. Secundum Iohannem VII A. In illo tempore ambulabat Ihesus in Galileam, non enim 

volebat in Iudeam ambulare [Ioh VII,1]. Et reliqua. Augustini. In isto ewangelii capitulo, 

fratres, dominus noster Ihesus Christus secundum hominem se plurimum commendavit fidei 

nostre. Quando ergo latuit, ut homo non potenciam perdidisse putandus est sed exemplum 

infirmitati prebuisse … x … dignatus est per cuncta diffundere, ut eciam susurretur, seducit 

turbas et clarius personet bonus est. 

PL 35, col. 1622-1628. 

174va-176va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 48, 

capp. 2-10] 

Feria IIII. Secundum Iohannem X capitulo D. In illo tempore facta sunt encenia in Ierosolimis 

et hyemps erat [Ioh X,22]. Et reliqua. Augustini. Facta sunt encenia in Ierosolimis et hyemps 

erat. Encenia festivitas erat dedicacionis templi. Grece enim cennon dicitur novum, 

quandocumque novum aliquid fuerit, encenia vocatur … x … proprium domini est equalitas 

patris, munus servi est participacio salvatoris. 

PL 35, col. 1741-1745. 

176va-177rb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 33, 

capp. 1-2] 



Feria V. Iohannis capitulo VII F. In illo tempore cum audissent quidam de turba sermones 

Ihesu dicebant: Hic est vere propheta [Ioh VII,40]. Et reliqua. Augustini. Meminit caritas 

vestra sermone pristino ex occasione leccionis ewangelice locutos nos esse vobis de spiritu 

sancto. Ad hunc potandum cum dominus invitasset credentes in se, loquens inter eos … x … 

inde surrexit, reversi sunt, inquit ewangelista, unusquisque in domum suam. 

PL 35, col. 1647-1648. 

177rb-177vb: [Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars] 

Item de eodem. In illo tempore factum est in una dierum sabbati … convenerunt principes 

sacerdotum [Lc XX,1]. Et reliqua. Omelia Bede. Et factum est in una dierum docente Ihesu 

populum in templo et ewangelizante convenerunt principes sacerdotum et scribe cum 

senioribus et aiunt dicentes ad illum: Dic nobis in qua potestate hoc facis? … x … nolite 

sanctum dare canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos [Mt VII,6]. 

PL 92, col. 574B-575A. 

177vb-178va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 49, 

capp. 26-28] 

Feria VI. Iohannis XI F. In illo tempore collegerunt pontifices et pharisei concilium … homo 

multa signa facit [Ioh XI,47]. Et reliqua. Omelia beati Augustini. Collegerunt ergo pontifices 

et pharisei concilium et dicebant: Quid faciemus? Nec tamen dicebant credamus, plus enim 

perditi homines cogitabant quomodo nocerent … x … et furorem sceleratorum latendo pocius 

devitarent, quam se offerendo magis occiderent. 

PL 35, col. 1757-1758. 

178va-181ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 27, capp. 

1-9] 

Sabbato. Secundum Iohannem VI F. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis et turbis 

Iudeorum: Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis … non habebitis vitam in vobis [Ioh 

VI,54]. Et reliqua. Omelia beati Augustini. Hec dixit in synagoga docens in Capharnaum 

sabbato. Hic sermo debetur auribus et mentibus vestris, est enim de corpore domini, quod 

dicebat se dare ad manducandum propter vitam eternam … x … id est quia ipsa vita eterna tu 

es et non das in carne et sanguine tuo nisi id quod es. 

PL 35, col. 1616-1619. 

181ra-183ra: [Maximus Taurinensis: Homilia 83, de traditione Symboli] 

Sabbato ante Palmas in tradicione symboli. Sermo Maximi. Cum aput patres nostros, sicut 

liber Iudicum refert, quedam Israelitice tribus civili adversum se prelio decertarent, nec 

propter consimilem populi unius habitum inter bellantes posset esse discrecio … x … hoc est 

symbolum, quod et viventes sanctificat et mortuos reducit ad vitam. 

PL 57, col. 433A-440A. 

183ra-186ra: [Beda Venerabilis: Homilia 23, in dominica Palmarum] 

Dominica in Palmis. Mt. XXI A. In illo tempore cum apropinquasset Ihesus Iherosolimis … et 

adducite michi [Mt XXI,1-2]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Mediator dei et hominum, 

homo Christus Ihesus, qui pro humani generis salute passurus de celo descenderat ad terras, 

apropinquante hora passionis, ut eciam per hoc claresceret quia non invitus sed sponte 

pateretur … x … in remedium vulnerum simul et celestium gaudiorum pignus dare dignatus 

est Ihesus Christus dominus noster, qui vivit. 

PL 94, col. 120D-125C. 

186ra-197rb: [Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum, pars] 

In Palmis. Secundum Matheum XXVI A. Scitis quia post biduum pascha fiet et filius hominis 

tradetur, ut crucifigatur [Mt XXVI,2]. Et reliqua. Sermo ex commentario beati Ieronimi. 

Erubescant qui putant salvatorem timuisse mortem et passionis pavore dixisse: Pater, si potest 

fieri, transeat calix iste a me [Lc XXII,42]. Post biduum pascha facturus, tradendum se ut 



crucifigatur novit, et tamen non declinat insidias … x … hic habitavit in excisa spelunca petre 

fortissime. Statimque post duos versiculos sequitur: Regem cum gloria videbitis. 

PL 26, col. 190C-216A. 

197rb-200ra: [Beda Venerabilis: Homilia 24, in feria secunda post dominicam Palmarum] 

Feria II. Secundum Iohannem XI G. In illo tempore proximum erat pascha Iudeorum et 

ascenderunt multi … ut sanctificarent se ipsos [Ioh XI,55]. Et reliqua. Omelia venerabilis 

Bede. Moris esse prudencium solet, non solum ex eis, que recte apprehenderint, verum ex illis 

que aliter gesta seu dicta cognoverint, prudencie discere virtutem, hec mirum ut mittentur 

sequendo, illa ne incurrant devitando … x … servemusque operando quod credimus, ut 

credentes vitam eternam habeamus in nomine ipsius, qui cum patre et spiritu sancto vivit et 

regnat in secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 125C-129D. 

200ra-202va: [Beda Venerabilis: Homilia 25, in coena domini] 

In cena domini. Iohannis capitulo XIII A. Ante diem festum pasche sciens Ihesus … in finem 

dilexit eos [Ioh XIII,1]. Et reliqua. Omelia Bede. Scripturus ewangelista Iohannes memoriale 

illud domini misterium, quo discipulis in pascha, priusquam ad passionem iret, pedes lavare 

dignatus est, primo ipsum nomen pasche, quid mistice signaret aperire curavit, ita incipiens … 

x … ipse post custodiam mandatorum suorum ad beatitudinem nos sue perpetue visionis 

inducat Ihesus Christus dominus noster, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti 

per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 129D-134B. 

202va-207ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 55, cap. 

1 - tractatus 63, cap. 3, abbreviati] 

In cena domini ut supra. In illo tempore sciens Ihesus, quia venit hora eius, ut transiret de 

mundo ad patrem [Ioh XIII,1]. Et reliqua. Omelia beati Augustini. Pascha enim non sicut 

quidam estimant Grecum nomen est, sed ad Hebreum: oportunissime tamen occurrit in hoc 

nomine quedam congruencia utrarumque linguarum … x … sed ad vicinam resurreccionem 

pertinere credatur tamquam fuit factum, quod erat proxime futurum per eum, qui vivit et 

regnat in secula seculorum. 

PL 35, col. 1784-1805. 

207ra-210va: [Beda Venerabilis: Homilia 1, in vigilia Paschae] 

In vigilia pasche. Secundum Matheum XXVIII A, Marci XVI A, Luce XIII A, Iohannis 

vicesimo A. Vespere autem sabbati que lucescit … videre sepulcrum [Mt XXVIII,1]. Et 

reliqua. Omelia venerabilis Bede. Vigilias nobis huius sacratissime noctis, sicud ex leccione 

ewangelica, fratres karissimi, audivimus, resurreccio domini ac salvatoris nostri dedicavit. 

Iuste etenim hanc pro eius amore vigiliis celebramus … x … ad mansionem superne pacis, 

quam ante secula promiserat, inducat, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti 

deus per omnia secula seculorum.  

PL 94, col. 133C-139C. 

210va-213ra: [Gregorius papa I.: Homilia 21 in evangelia, die sancto Paschae] 

In die sancto pasche. Secundum Marcum capitulo XVI A. In illo tempore Maria Magdalene et 

Maria Iacobi et Salome emerunt aromata ut venientes ungerent Ihesum [Mc XVI,1]. Et 

reliqua. (210vb) Omelia beati Gregorii in basilica sancte Marie. Multis vobis leccionibus, 

fratres karissimi, per dictatum loqui consuevi, sed quia lacescente stomacho ea que dictavero 

legere ipse non possum, quosdam vestrum minus libenter audientes intueor … x … adiuvat 

omnipotens deus ad vitam desiderium nostrum, qui pro nobis in mortem dedit unicum filium 

suum Ihesum Christum, dominum nostrum, qui cum eo vivit et regnat deus in unitate spiritus 

sancti per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 76, col. 1169B-1174A. 

213ra-216ra: [Beda Venerabilis: Homilia 4, infra octavas Paschae] 



Item in die sancto pasche. Luce XXIIII A. Una sabbati valde diluculo … non invenerunt 

corpus domini Ihesu [Lc XXIV,1-3]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Aperta est nobis, 

fratres karissimi, de resurreccione domini et redemptoris nostri leccio recitata, neque 

exponendo laborare opus est, ubi notissima fidei nostre misteria ewangelicis replicantur 

oraculis … x … digne celebrare et ad beate resurreccionis tribuat gaudia pervenire Ihesus 

Christus dominus noster, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia 

secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 149B-154C. 

216ra-217ra: [Gregorius papa I.: Homilia 23 in evangelia, in crastino Paschae] 

Feria II. Luce XXIIII B omelia Gregorii. In illo tempore duo ex discipulis Ihesu ibant in 

castellum … de hiis omnibus que acciderant [Lc XXIV,13-14]. Et reliqua. Omelia Gregorii in 

basilica sancti Petri XXIII. (216rb) In cottidiana vobis sollempnitate laborantibus pauca 

loquenda sunt et fortasse hec utilius proderunt, quia sepe et alimenta que minus sufficiunt 

avidius sumuntur … x … prebete modo peregrino Christo hospicium, ut vos in iudicio non 

quasi peregrinos nesciat, sed ut proprios recipiat ad regnum. 

PL 76, col. 1181B-1183C. 

217ra-220rb: [Beda Venerabilis: Homilia 2, in vigilia Paschae] 

Feria III. Secundum Lucam XXIIII E. In illo tempore stetit Ihesus in medio discipulorum …. 

quia ego ipse sum [Lc XXIV,36-39]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Gloriam sue 

resurreccionis dominus et redemptor noster paulatim discipulis et per incrementum temporis 

ostendit, quia nimirum tanta erat virtus miraculi, ut hanc repente totam capere fragilia 

mortalium pectora non possent … x … possent attingere, ministrarent cooperante ipso 

mediatore dei et hominum, homine Christo Ihesu, qui vivit et regnat cum patre in unitate 

spiritus sancti per omnia seculorum secula. Amen. 

PL 94, col. 139C-144C. 

220rb-222vb: [Gregorius papa I.: Homilia 24 in evangelia, feria quarta Paschae] 

Feria IIII. Secundum Iohannem XXI capitulo A. In illo tempore manifestavit se iterum Ihesus 

… x … venimus et nos tecum [Ioh XXI,1-3]. Et reliqua. Omelia Gregorii pape XXIIII. Leccio 

sancti ewangelii que modo in vestris auribus, fratres karissimi, lecta est, questione animum 

pulsat, sed pulsacione sua vim discrecionis indicat. Queri etenim potest cur Petrus, qui 

piscator ante conversionem fuit … x … nam qui imperfectorum desideria dignanter 

inflammatur, hec quandoque ad perfeccionem roborat Ihesum Christus dominus noster.  

PL 76, col. 1183C-1188C. 

222vb-227rb: [Gregorius papa I.: Homilia 25 in evangelia, feria quinta Paschae] 

Feria V. Secundum Iohannem XX capitulo C. In illo tempore Maria stabat ad monumentum 

… positum fuerat corpus Ihesu [Ioh XX,11-12]. Et reliqua. Omelia beati Gregorii in basilica 

sancti Iohannis XXV. Maria Magdalena, que fuerat in civitate peccatrix, amando veritatem, 

lavit lacrimis maculas criminis et vox veritatis impletur, qua dicitur: Dimissa sunt ei peccata 

multa, quoniam dilexit multum [Lc VII,47] … x … redemptor noster momentaneos vestros 

fletus eterno consolabitur gaudio, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus 

per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 76, col. 1188C-1196D. 

227rb-232vb: [Pseudo-Origenes: Homilia de sancta Maria Magdalena] 

Feria quinta ut supra. In illo tempore Maria stabat ad monumentum floris (sic) plorans [Ioh 

XX,11]. Et reliqua. Omelia Origenis. De sollempnitate presenti locuturus auribus vestre 

caritatis, dilectissimi, amor venit ad memoriam, quo beata Maria Magdalena dominum 

nostrum Ihesum Christum super omnia diligenter discipulis fugientibus eum ad mortem 

sequebatur … x … sed tu magis indicans eum nunccians aliis quia vidi dominum et hec dixit 

michi, cui est honor et gloria cum patre et spiritu sancto in secula seculorum. Amen. 

CPG, č. 1523.  



232vb-235va: [Beda Venerabilis: Homilia 3, in feria sexta infra octavam Paschae] 

Feria VI. Mt. ultimo. In illo tempore undecim discipuli abierunt in Galileam … et videntes 

adoraverunt [Mt XXVIII,16-17]. Et reliqua. Omelia Bede. Ewangelica leccio, fratres 

karissimi, quam modo audivimus et iuxta litteram gaudio plena refulget, quia triumphum 

redemptoris nostri, simul et redempcionis nostre dona plano sermone describit … x … post 

hanc nos vitam ad videndam secum celestis vite premia sublevet, in qua vivit et regnat cum 

patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 144C-149B. 

235va-239va: [Gregorius papa I.: Homilia 22 in evangelia, sabbato post Pascha] 

Sabbato. Secundum Matheum XX capitulo A. In illo tempore una sabbatorum Maria 

Magdalena venit … sublatum a monumento [Ioh XX,1]. Et reliqua. Omelia Gregorii in 

basilica sancti Iohannis XXII. Tractus (sic, pro: Fractus) longa molestia stomachus diu me 

caritati vestre de leccionis ewangelice loqui exposicione prohibuit. Vox namque ipsa a 

clamoris virtute succumbit et quia a multis audiri non valeo … x … si ad amorem dei pigri 

non sumus, adiuvat ipse quem amamus, Ihesus Christus dominus noster etc. 

PL 76, col. 1174A-1181B. 

239va-243va: [Gregorius papa I.: Homilia 26 in evangelia, in octava Paschae] 

In octava pasche. Secundum Iohannem XX D. Cum esset sero die illa una sabbatorum … pax 

vobis [Ioh XX,19]. Et reliqua. Omelia Gregorii in basilica sancti Iohannis XXVI. Prima 

leccionis huius ewangelice questio animum pulsat, quomodo post resurreccionem corpus 

dominicum verum fuit, quod ianuis clausis ad discipulos ingredi potuit. Sed sciendum nobis 

est quod divina operacio si racione comprehenditur … x … quia tanto alcius ad conspectum 

dei pertingitis, quanto mediatorem dei omnipotentis et hominum singulariter amatis, qui vivit. 

PL 76, col. 1196D-1204C. Na fol. 241va část kázání oddělena iniciálou a marginální 

poznámkou o sv. Tomáši, ale jde o navazující text. 

243va-245va: [Gregorius papa I.: Homilia 14 in evangelia, dominica secunda post Pascha] 

Dominica I post octavas pasche. Secundum Iohannem X capitulo V°. In illo tempore dicit 

Ihesus discipulis suis: Ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam ponit pro ovibus 

suis [Ioh X,11]. Et reliqua. Omelia Gregorii in basilica sancti Petri XIIII. Audistis ex leccione, 

fratres karissimi, ewangelica erudicionem vestram, audistis ex leccione ewangelica periculum 

nostrum. Ecce enim is qui non ex accidenti dono, sed essencialiter bonus est, dicit … x … ut 

si celestis pastoris oves sumus, quia in vie delectacione non figimur eternis pascuis in 

pervencione saciemur. 

PL 76, col. 1127A-1130D. 

245va-248ra: [Beda Venerabilis: Homilia 5, in dominica secunda post octavam Paschae] 

Dominica II post octavas pasche. Secundum Iohannem XVI C. In illo tempore dicit Ihesus 

discipulis suis: Modicum et iam non videbitis me … vado ad patrem [Ioh XVI,16]. Et reliqua. 

Omelia venerabilis Bede. Leta domini et salvatoris nostri promissa, fratres karissimi, leto 

cordis auditu percipere debemus, sedulaque intencione persistere, quatenus ad hec pertingere 

mereamur … x … ipse certancium auxiliator et remunerator vincencium Ihesus Christus 

dominus noster, qui vivit et regnat cum patre in unitate spiritus sancti deus per omnia secula 

seculorum.  

PL 94, col. 154C-158B. 

248ra-251rb: [Beda Venerabilis: Homilia 6, in dominica tertia post sanctum Pascha] 

Dominica III. Secundum Iohannem XVI A. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: Vado 

ad eum, qui me misit … quo vadis [Ioh XVI,5]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Sicut ex 

leccione ewangelica, fratres karissimi, audivimus, dominus et redemptor noster, imminente 

sue passionis articulo, discipulis et gloriam ascensionis, qua ipse post mortem et 

resurreccionem erat clarificandus … x … inquirenda incendat, cooperante ipso qui et polliceri 

suis fidelibus et dare consuevit Ihesu Christo domino nostro. 



PL 94, col. 158B-163C. 

251rb-254rb: [Beda Venerabilis: Homilia 7, in dominica quarta post sanctum Pascha] 

Dominica IIII. Secundum Iohannem XVI capitulo E. In illo tempore dicit Ihesus discipulis 

suis: Amen, amen dico vobis, si quid pecieritis patrem in nomine meo dabit vobis [Ioh 

XVI,23]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Potest movere infirmos auditores quomodo in 

capite leccionis huius ewangelice discipulis salvator promittat, si quid, inquit, pecieritis 

patrem in nomine meo, dabit vobis … x …  per scripturas loquetur nobis dominus, sed palam 

de patre annuncciabit nobis, cum quo vivit et regnat deus in unitate spiritus sancti per omnia 

secula seculorum.  

PL 94, col. 163C-168C. 

254rb-258rb: [Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars, et homilia 8, in litania 

maiore] 

In letania maiore. Secundum Lucam XI capitulo B. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: 

Quis vestrum habebit amicum … ponam ante illum [Lc XI,5-6]. Et reliqua. Omelia 

venerabilis Bede. Rogatus a discipulis salvator non formam oracionis, sed et instanciam 

frequenciamque tradit orandi. Amicus igitur, ad quem media nocte venitur, ipse deus 

intelligitur … x … sempiterne benediccionis, quam nobis ante secula paravit per Ihesum 

Christum dominum nostrum, qui cum eo vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per 

omnia secula seculorum. Amen. 

PL 92, col. 473B-473D; PL 94, col. 168C-174B. První část z výkladu Lukášova evangelia 

končí na fol. 254vb, dále následuje homilie 8. 

258va-261ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 105-107, 

cap. 4] 

In vigilia ascensionis. Secundum Iohannem capitulo XIIII A. In illo tempore sublevatis Ihesus 

oculis in celum … det eis vitam eternam [Ioh XVII,1-2]. Et reliqua. Omelia beati Augustini. 

Glorificatum a patre filium secundum formam servi, quam pater suscitavit a mortuis et ad 

suam dexteram collocavit, res ipsa indicat et nullus ambigit christianus. Sed quoniam non 

tantum dixit … x … adiecit Ego ad te venio, sic exponens quodammodo cur dixerit, iam non 

sum in mundo. 

PL 35, col. 1904-1913. 

261ra-264va: [Gregorius papa I.: Homilia 29 in evangelia, in Ascensione domini] 

In ascensione domini. Secundum Marcum XVI capitulo E. In illo tempore recumbentibus 

undecim discipulis … resurrexisse non crediderunt [Mc XVI,14]. Et reliqua. Omelia beati 

Gregorii XXIX. Quod resurreccionem dominicam discipuli tarde crediderunt, non tam illorum 

infirmitas quam nostra, ut ita dicam, futura firmitas fuit. Ipsa quoque resurreccio illis 

dubitantibus per multa argumenta monstrata est … x … non autem deserit desiderium 

nostrum ipse qui dedit, dominus noster Ihesus Christus, qui vivit et regnat in unitate spiritus 

sancti per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 76, col. 1213A-1219D. 

264va-269rb: [Beda Venerabilis: Homilia 9, in Ascensione domini] 

Feria VI post ascensionem. Secundum Lucam XXIIII G. In illo tempore dicit Ihesus discipulis 

suis: Hec sunt verba, que locutus sum ad vos cum adhuc essem vobiscum [Lc XXIV,44]. Et 

reliqua. Omelia venerabilis Bede. Ascensurus in celum dominus primo discipulos de misterio 

sue fidei diligenter instruere curavit, ut tanto cercius hanc mundo predicarent, quanto eam et 

ab ipso veritatis ore percepissent … x … quos secum ad festa superne civitatis introducat 

Ihesus Christus dominus noster, qui vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia 

secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 174B-181C. 

269rb-274rb: [Beda Venerabilis: Homilia 10, in dominica post Ascensionem domini] 



Dominica post ascensionem. Iohannis XV capitulo G. In illo tempore dicit Ihesus discipulis 

suis: Cum venerit paraclitus quem ego mittam vobis … ab inicio mecum estis [Ioh XV,26-

27]. Et reliqua. Bede. Ex multis sancti ewangelii locis invenimus quia discipuli ante adventum 

spiritus minus capaces erant ad intelligenda archana divine sublimitatis, minus fortes ad 

tolleranda adversa humane pravitatis … x … preclara beneficiorum pignora per paschalia 

sacramenta prerogavit Ihesus Christus dominus noster, qui vivit et regnat in secula seculorum. 

Amen. 

PL 94, col. 181C-189D. 

274rb-279ra: [Beda Venerabilis: Homilia 11, in vigilia Pentecostes] 

In vigilia Penthecosten. Secundum Iohannem XIIII capitulo C. In illo tempore dicit Ihesus 

discipulis suis: Si diligitis me, mandata mea servate … vobiscum in eternum [Ioh XIV,15-16]. 

Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. Quia sancti spiritus, fratres karissimi, hodie celebramus 

adventum, debemus ipsi congruere sollempnitati quam colimus. Hoc etenim ordine tante 

festivitatis huius digne gaudia celebramus … x … hoc est in claritate quam habuit priusquam 

mundus esset aput patrem, cum quo vivit et regnat deus in unitate spiritus sancti per omnia 

secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 189D-197B. 

279ra-283va: [Gregorius papa I.: Homilia 30 in evangelia, die sancto Pentecostes] 

In festo Penthecostes. Secundum Iohannem capitulo XIIII C. (279rb) In illo tempore dicit 

Ihesus discipulis suis: Si quis diligit me, sermonem meum servabit … aput eum faciemus [Ioh 

XIV,23]. Et reliqua. Omelia Gregorii in basilica sancti Petri XXX. Libet, fratres karissimi, 

ewangelice leccionis verba sub brevitate transcurrere, ut postea diucius liceat in 

contemplacione tante sollempnitatis immorari. Hodie sonitu repentino spiritus sanctus super 

discipulos venit … x … ibi pax vera, que nobis iam non relinquitur, sed datur per dominum 

nostrum Ihesum Christum, qui vivit et regnat cum patre deus in unitate spiritus sancti per 

omnia secula seculorum. Amen. 

PL 76, col. 1219D-1227C. 

283va-285ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 12, capp. 

11-14] 

Feria secunda. Secundum Iohannem III capitulo C. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: 

Sic deus dilexit mundum … habeat vitam eternam [Ioh III,16]. Et reliqua. Augustinus sermo 

XII. Quomodo qui intuebantur illum serpentem, non peribant morsibus serpentum, sic qui 

intuentur fide mortem Christi, sanantur a morsibus peccatorum. Sed illi sanabantur a morte ad 

vitam temporalem … x … hec cottidie dicimus vobis et sepe dicenda sunt, quia bona et 

salutaria sunt. 

PL 35, col. 1490-1492. 

285ra-288ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 45, capp. 

1-15] 

Feria III. Secundum Iohannem X capitulo A. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: 

Amen dico vobis, qui non intrat per ostium … fur est et latro [Ioh X,1]. Et reliqua. Omelia 

Augustini. Cum dominus dixisset In iudicium ego veni in hunc mundum, ut qui non vident, 

videant, et qui vident, ceci fiant, quod eo tempore, quando lectum est, ut potuimus 

exposuimus … x … qui esuriunt et siciunt iusticiam qualia pascua invenit cui dictum est 

Hodie mecum eris in paradiso [Lc XXIII,43]. 

PL 35, col. 1720-1727. 

288ra-292va: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 26, capp. 

2-16] 

Feria IIII. Secundum Iohannem capitulo VI E. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: 

Nemo venit ad me, nisi pater qui misit me traxerit eum [Ioh VI,44]. Et reliqua. Omelia 

Augustini XXVI°. Magna gracie commendacio, nemo venit nisi tractus. Quem trahat et quem 



non trahat, quare illum trahat et illum non trahat, noli velle iudicare, si non vis errare … x … 

nec eis vita eterna fraudetur, sed in resurreccione mortuorum in novissimo die.  

PL 35, col. 1607-1614. Na fol. 290rb uvedena rubrika „De corpore“, text ale navazuje. 

292va-293rb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 26, 

capp. 17-20] 

Omelia de festo Corporis Christi beati Augustini. Caro enim mea vere est cibus et sanguis 

meus vere est potus [Ioh VI,56]. Cum enim cibo et potu id appetant homines, ut non esuriant 

neque siciant, hoc veraciter non prestat nisi iste cibus et potus, qui eos a quibus sumitur, 

immortales et incorruptibiles facit … x … et hii profecto moriuntur, qui Christum manducant 

sed vivunt in eternum, quia Christus est vita eterna. 

PL 35, col. 1614-1615. Je uvedeno samostatnou rubrikou, ale bezprostředně navazuje na 

předchozí text. 

293rb-294va: [Beda Venerabilis: Homilia 72, in die unius apostoli] 

Feria V. Secundum Lucam IX A, Mt. X A, Mar. III A. In illo tempore convocatis Ihesus 

duodecim apostolis … ut languores curarent [Lc IX,1]. Et reliqua. Omelia venerabilis Bede. 

Concessa primum potestate signorum, misit dominus predicare regnum dei, ut promissorum 

magnitudinem attestaretur eciam magnitudo factorum fidemque verbis daret virtus ostensa … 

x … penitenciam agite, apropinquabit enim regnum celorum. Regni enim celorum ianuis 

apropinquare est, de hiis quemque quibus ab eo discesserat penitere. 

PL 94, col. 455C-457B. 

294va-296rb: [Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars] 

Feria VI. Secundum Lucam quinto capitulo D. In illo tempore factum est in una dierum et 

ipse Ihesus sedebat docens [Lc V,17]. Et reliqua. Bede. Ubi dominus sedens docuerit quando 

scribis et phariseis consedentibus paraliticum curavit, Lucas breviandi gracia preteriit, sed 

Matheus et Marcus qui narrant, questionem facere videntur … x … dampnatis blasphemie 

iaculis ad laudem tue maiestatis stupencia corda convertunt.  

PL 92, col. 386D-389A. 

296rb-298rb: [Ambrosius Mediolanensis: Expositio evangelii secundum Lucam, pars] 

Sabbato. Secundum Lucam capitulo IIII° G, Mt. VIII C, Marci I E. In illo tempore surgens 

Ihesus de synagoga introivit in domum Symonis … magnis febribus [Lc IV,38]. Et reliqua. 

Omelia Ambrosii. Et in synagoga erat homo habens spiritum immundum. Et infra: Surgens 

autem Ihesus de sinagoga introivit in domum Symonis et Andree. Socrus autem Simonis 

tenebatur magnis febribus. Vide clemenciam domini salvatoris, nec indignacione commotus, 

nec scelere offensus … x … cum ipse Sathanas et angeli sui sedem quam acceperant servare 

non potuerunt. 

PL 15, col. 1629C-1633A. 

298rb-299rb: [Beda Venerabilis: In evangelium sancti Lucae, pars] 

De eodem ut supra. In illo tempore surgens Ihesus de synagoga introivit in domum Symonis. 

[Lc IV,38]. Et reliqua. Bede. Si virum a demonio liberatum moraliter animum ab immunda 

cogitacione purgatum significare diximus, consequenter femina febribus tenta, sed ad 

imperium domini curata carnem ostendit … x … maxime cum hec prima sabbati, quo 

resurreccio celebrata est, egressio, quesicio et invencio contigerit. 

PL 92, col. 380B-381C. 

299rb-304vb: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 11, 

capp. 3-15] 

In festo sancte Trinitatis. Secundum Iohannem capitulo III A. In illo tempore erat homo ex 

phariseis Nicodemus nomine, princeps Iudeorum [Ioh III,1]. Et reliqua. Omelia Augustini. 

Iam hoc nostis, fratres karissimi, quia rabbi magister dicitur. Ergo Nicodemus iste ex hiis qui 

crediderant in nomine eius, videntes signa et prodigia que faciebat. Superius enim hoc dixit … 

x … hec tenete, talia dicite, flammantes illuc procedite, accendite frigidos. 



PL 35, col. 1476-1484. 

304vb-309ra: [Augustinus: In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, pars - tractatus 12] 

Item de sancta Trinitate. Augustinus sermo XVI. Ex eo quod hesterno die intentam fecimus 

caritatem vestram, intelligimus vos alacrius et numerosius convenisse, sed interim leccioni 

ewangelice ex ordine debitum reddamus, si placet … x … figura prestabat vitam temporalem, 

res ipsa cuius illa figura erat prestabat vitam eternam.  

Text je uvozen vlastní rubrikou, ale bezprostředně navazuje na předchozí. PL 35, col. 1484-

1490. 

309ra-315va: [Gregorius papa I.: Homilia 40 in evangelia, dominica secunda post 

Pentecosten] 

Dominica prima post octavas Penthecosten. Secundum Lucam XVI C, Mt. XXII A. In illo 

tempore dicit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: Homo quidam erat dives … epulabatur 

cottidie splendide [Lc XVI,19]. Et reliqua. Omelia Gregorii in basilica sancti Laurencii XL. In 

verbis sacri eloquii, fratres karissimi, prius servanda est veritas hystorie et postmodum 

requirenda est spiritualis intelligencia allegorie. Tunc namque allegorie fructus suaviter 

carpitur … x … sed hec omnipotens deus qui per me in vestris auribus loquitur, per se in 

vestris mentibus loquatur, qui vivit. 

PL 76, col. 1301A-1312C. 

315va-321ra: [Gregorius papa I.: Homilia 36 in evangelia, dominica secunda post 

Pentecosten] 

Dominica II. Secundum Lucam capitulo XIIII C. In illo tempore dixit Ihesus turbis 

similitudinem hanc: Homo quidam fecit cenam magnam et vocavit multos [Lc XIV,16]. Et 

reliqua. Omelia Gregorii in basilica Philippi et Iacobi XXXVI. Hoc distare solet, fratres 

karissimi, inter delicias corporis et cordis, quod corporales delicie cum non habentur grave in 

se desiderium accendunt, cum vero habentur habite eduntur comedentem protinus in fastidium 

per sacietatem vertunt … x … ad hec agenda habemus mediatorem dei et hominum adiutorem 

nostrum, per quem cicius cuncta obtinebimus, si ad illum vero amore flagramus, qui vivit et 

regnat. 

PL 76, col. 1265C-1274C. 

321ra-328va: [Gregorius papa I.: Homilia 34 in evangelia, dominica tertia post Pentecosten] 

Dominica III. Secundum Lucam XV A, Mt. IX B, Marci II B. In illo tempore accesserunt ad 

Ihesum publicani et peccatores ut audirent eum [Lc XV,1]. Et reliqua. Omelia Gregorii in 

basilica sancti Iohannis et Pauli martiris XXXIIII. Estivum tempus quod corpori meo valde 

contrarium est, loqui me de exposicione ewangelii longa mora interveniente prohibuit. Sed 

non quia lingua tacuit, ardere caritas cessavit, hoc etenim dico, quod aput se unusquisque 

vestrum cognoscit … x … prebet aput deum homini fiduciam deus homo. Est nobis inpensa 

magna pietas penitentibus, quia advocatus noster factus est iudex noster, qui vivit et regnat. 

PL 76, col. 1246A-1259A. Na fol. 323ra jsou úseky uvedeny rubrikami „Nota de angelis“, na 

fol. 327va rubrika „Exemplum“. 

328va-330ra: [Beda Venerabilis: Homilia 4, dominica quarta post Trinitatem] 

Dominica IIII. Secundum Lucam capitulo VI E, Mathei VII A. In illo tempore dicit Ihesus 

discipulis suis: Estote misericordes, sicut et pater vester … non condempnabimini [Lc VI,36-

37]. Et reliqua. Omelia Bede. Hoc in loco nichil aliud nobis precipi existimo, nisi ut ea facta 

que dubium est quo animo fiant in meliorem partem interpretemur. Quod enim scriptum est: 

Ex fructibus eorum cognoscetis eos [Mt VII,16] … x … aufferentes trabem de oculo nostro 

invidencie vel malicie vel simulacionis, ut videamus festucam eicere de oculo fratris. 

PL 94, col. 276C-278B. 

330ra-331va: [Beda Venerabilis: Homilia 5, dominica quinta post Trinitatem] 

Dominica V. Secundum Lucam V A. Cum turbe irruerent in Ihesum … secus stagnum 

Genezareth. Et reliqua. Omelia Bede. Stagnum Genezareth idem dicunt esse quod mare 



Galilee vel mare Tyberiadis, sed mare Galilee ab adiacente provincia dictum est, mare 

Tiberiadis a proxima civitate, que olim Chennereth vocata … x … tunc enim non subductis ad 

terram navibus tamquam cura redeundi, sed eum secuti sunt tamquam vocantem ac iubentem 

ut sequerentur. 

PL 94, col. 278B-280B. 

331va-334ra: [Augustinus: De sermone domini in monte, liber 1, capp. 21-28] 

Dominica VI. Secundum Matheum capitulo V C. (331vb) In illo tempore dicit Ihesus 

discipulis suis: Amen, amen dico vobis, nisi habundaverit iusticia … in regnum celorum [Mt 

V,20]. Et reliqua. Omelia Augustini. Amen dico vobis, quia nisi habundaverit iusticia vestra, 

id est non solum nisi illa minima legis precepta impleveritis que inchoant homines, sed eciam 

ista que a me audiuntur … x … nisi quisquis inanis iactancie spiritu non inflatur, Beati 

pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum [Mt V,3]. 

PL 34, col. 1240-1243. 

334ra-335rb: [Homilia dominica sexta post Trinitatem] 

Item de eodem omelia leccionis eiusdem. Audistis hodie, dilectissimi, qualiter auctoritate 

divine gracie legis sit veritas amplificata et impletus est sermo domini dicentis Non veni 

solvere legem sed implere [Mt V,17]. Audistis, quod dominus ait in presenti leccione … x … 

et eterne generositatis laudem leticiamque accipiatis a deo patre, cui est honor et gloria in 

secula seculorum. Amen. 

K jednotlivým částem textu Weidmann II, s. 268 (Pseudo-Augustinus: Sermo Mai 5; 

Hieronymus Stridonensis: Commentaria in Matthaeum). 

335rb-337va: [Beda Venerabilis: Homilia 6, dominica septima post Trinitatem] 

Dominica VII. Marci VIII A, Mt. XV E. In illo tempore cum turba esset cum Ihesu nec 

haberet quod manducarent … nec habent quod manducent [Mc VIII,1-2]. Et reliqua. Omelia 

venerabilis Bede. In hac leccione consideranda est in uno eodemque redemptore nostro 

distincta operacio divinitatis et humanitatis atque error Euthicetis, qui unam tantum in Christo 

operacionem dogmatizare presumitur … x … ut ipso eciam numero docerent ewangelicis se 

pastos esse cibariis. 

PL 94, col. 280B-283A. 

337va-340vb: [Pseudo-Origenes: Homilia dominica octava post Trinitatem] 

Dominica VIII. Mt. VII C, Luce VI G. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: Attendite a 

falsis prophetis … sunt lupi rapaces [Mt VII,15]. Et reliqua. Omelia Origenis. Quod paulo 

superius spaciosam et latam viam nominavit, hoc nunc apercius falsos prophetas ostendit, per 

quos multi in perdicionem abhominabilem abierunt, qui primo in Iudea multi apparuerunt … 

x … hec est voluntas patris, ut vos operibus demonstretis qui sitis et cuius sitis prestante et 

adiuvante domino nostro Ihesu Christo, cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen. 

CPL, č. 672. 

340vb-342vb: [Hieronymus Stridonensis: Epistola 121 ad Algasiam, cap. 6] 

Dominica IX. Secundum Lucam XVI capitulo A. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis 

parabolam hanc: Homo quidam erat dives, qui habebat villicum … dissipasset bona ipsius [Lc 

XVI,1]. Et reliqua. Omelia beati Ieronimi. Questiunculam michi proposuisti de ewangelio 

Luce, o Algacia, quis sit villicus iniquitatis, qui domini voce laudatur. Cuius cum vellem scire 

racionem et de quo fonte processerit … x … nostra suscipiamus et seminemus in 

benediccione, ut metamus benediccionem: Qui enim parce seminaverit, parce et metet. 

PL 22, col. 1018-1021. Na fol. 342rb je zapsána rubrika „In Conversione sancti Pauli“, ale 

za ní pokračuje bez přerušení Jeronýmův text. 

342vb-344vb: [Beda Venerabilis: Homilia 8, dominica nona post Trinitatem, et homilia 14, 

dominica decima quinta post Trinitatem] 

Item de eodem ut supra. Omelia Bede. In villico hoc quem dominus eiciebat de villicatu et 

laudavit eum quod in futurum sibi prospexerit, non omnia debemus ad imitandum sumere. 



Non enim aut domino nostro facienda est fraus in aliquo … x … vel certe utilia se dare iam 

facta superfluus ingereret. 

Text obou homilií na sebe bez oddělení navazuje na fol. 344va, text druhé je oproti PL 

zkrácen. PL 94, col. 284C-286C, 298B-298D. 

344vb-349rb: [Gregorius papa I.: Homilia 39 in evangelia, dominica decima post Trinitatem] 

Dominica X. Secundum Lucam XIX G solus. In illo tempore cum apropinquaret Ihesus 

Ierosolimam videns civitatem … ab oculis tuis [Lc XIX,41-42]. Et reliqua. Gregorius in 

basilica sancti Iohannis (in margine: XXXIX). Leccionem brevem sancti ewangelii, brevi, si 

possum, volo sermone percurrere, ut illis in ea prolixior detur intencio qui sciunt ex paucis 

multa cogitare. Quod flente domino illa Ierosolimorum subversio describitur … x … retineri 

non potest, quem disposuit ipse de quo loquimur, qui vivit et regnat cum patre in unitate 

spiritus sancti deus per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 76, col. 1293C-1301C. 

349rb-350va: [Beda Venerabilis: Homilia 10, dominica undecima post Trinitatem] 

Dominica XI. Secundum Lucam XVIII B. (349va) In illo tempore dixit Ihesus ad quosdam 

qui in se confidebant … alter publicanus [Lc XVIII,9-10]. Et reliqua. Bede. Dixit Ihesus ad 

quosdam, qui in se confidebant et aspernabantur ceteros parabolam istam. Quia dominus qua 

semper orare et non deficere docebat, ita conclusit, ut diceret veniente iudice difficile fidem in 

terra reperiendam … x … qui eciam si quid boni tua gracia largiente fecero, quo fine hoc 

faciam, quave a te districcione pensetur, ignoro. 

PL 94, col. 289C-290D. 

350va-352vb: [Beda Venerabilis: Homilia 11, dominica duodecima post Trinitatem] 

Dominica XII. Secundum Marcum capitulo VII G. In illo tempore exiens Ihesus de finibus 

Tyri … fines Decapoleos [Mc VII,31]. Et reliqua. Bede. Surdus ille et mutus, quem 

mirabiliter curatum a domino modo cum ewangelium legeretur, audivimus, genus designat 

humanum, in hiis qui ab errore dyabolice decepcionis divina merentur gracia … x … nobis 

lumen veritatis intimare dignabitur Ihesus Christus dominus noster, unigenitus patris, qui cum 

eo vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum. Amen. 

PL 94, col. 290D-293C, také PL 94, col. 233D-237C. 

352vb-354va: [Ambrosius Mediolanensis: Expositio evangelii secundum Lucam, pars] 

Dominica XIII. Secundum Lucam X capitulo D. In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis: 

Beati oculi qui vident … et non audierunt [Lc X,23-24]. Et reliqua. Omelia beati Ambrosii 

episcopi. Adheret hiis leccio, qua exponuntur hii qui sibi legisperiti videntur, quia verba legis 

tenent, sed vim legis ignorant et ex ipso primo legis capitulo docet esse legis ignaros, probans 

quod in principio statim lex … x … dictum est igitur de misericordia, sed non una est forma 

veritatis. 

PL 15, col. 1717B-1720B. 

354va-356ra: [Augustinus: Sermo 171] 

Item de eodem Augustinus. Gaudere nos apostolus precipit, sed in domino, non in seculo. 

Quicumque enim voluerit amicus esse huius mundi, sicut scriptura dicit inimcus dei 

reputabitur [Iac IV,4], sicut autem non potest homo duobus dominis servire … x … ita 

gaudete et ubique et quamdiucumque hic fueritis, dominus in proximo est nichil solliciti 

fueritis. 

PL 38, col. 933-935. 

356ra-358ra: [Beda Venerabilis: Homilia 12, dominica decima tertia post Trinitatem] 

Item de eodem omelia Bede. Beati oculi qui vident que vos videtis [Lc X,23]. Non oculi 

scribarum et phariseorum, qui corpus domini tantum viderunt, sed illi beati sunt oculi, qui eius 

possunt cognoscere sacramenta, de quibus dicitur: Et revelasti ea parvulis [Lc X,21] … x … 

quidquid vales in eius vel corporali, vel spiritali necessitate sublevanda devotus operare. 

PL 94, col. 293C-296A, také PL 94, col. 507C-510B. 



358ra-359vb: [Beda Venerabilis: Homilia 13, dominica decima quarta post Trinitatem] 

Dominica XIIII. Secundum Lucam XVII capitulo C. In illo tempore cum iret Ihesus in 

civitatem Ierusalem … decem viri leprosi [Lc XVII,11-12]. Et reliqua. Bede. Leprosi non 

absurde intelligi possunt, qui scienciam vere fidei non habentes varias doctrinas profitentur 

erroris. Non enim vel abscondunt impericiam suam, sed pro summa pericia proferunt in lucem 

… x … nam fidei tantum agnitam racionem, sed executam fidei operacionem esse, quem 

salvum faciat credentem, detque gloriam patri qui est in celis.  

PL 94, col. 296A-298B. 

359vb-363va: [Augustinus: De sermone domini in monte, liber 2, capp. 47-59] 

Dominica XV. Secundum Mt. VI capitulo E, Luce XVI C. In illo tempore dicit Ihesus 

discipulis suis: Nemo potest duobus dominis servire … alterum contempnet [Mt VI,24]. Et 

reliqua. Omelia beati Augustini. Quod dominus dicit: Nemo potest duobus dominis servire, 

consequenter exponit dicens: Aut enim unum odio habebit et alterum diliget; aut unum 

pacietur et alterum contempnet. Que verba diligenter consideranda sunt, nam qui sunt duo 

domini … x … quare illa impendas reservantur, incertum est quo animo fiant cum possint 

simplici corde fieri et duplici. 

PL 34, col. 1290-1296. 

363va-364va: [Beda Venerabilis: Homilia 15, dominica decima sexta post Trinitatem] 

Dominica XVI. Secundum Lucam VII capitulo B. In illo tempore ibat Ihesus in civitatem que 

vocatur Naym … et turba copiosa [Lc VII,11]. Et reliqua. Bede. Naym civitas est Galilee in 

secundo miliario Thabor montis, contra meridiem, iuxta qui est vicus grandis in quarto 

miliario eiusdem montis ad meridiem … x … non tantummodo verbum suum semel 

incorporando, sed eciam nostro ut hoc suscitari debeamus semper in corde mittendo. 

PL 94, col. 298D-300B. 

364va-366ra: [Beda Venerabilis: Homilia 16, dominica decima septima post Trinitatem] 

Dominica XVII. Secundum Lucam XIIII A. In illo tempore cum intraret Ihesus in domum 

cuiusdam principis … erat ante illum [Lc XIV,1-2]. Et reliqua. Bede. Et ecce homo quidam 

ydropicus erat ante illum. Ydropis morbus ab aquoso humore vocabulum trahit: Grece enim 

aqua ydor vocatur. Est autem humor subcutaneus de vicio vesice natus … x … in eundem 

procul dubio sensum premissus sermo redemptoris, quo primos in nupciis accubitus queri 

vetat, congruit. 

PL 94, col. 300B-302A (v edici text dále pokračuje). 

366ra-367vb: [Beda Venerabilis: Homilia 21, in Septembris feria quarta quatuor temporum] 

Feria IIII mensis VII. Secundum Marcum. In illo tempore respondens unus de turba dixit ad 

Ihesum: Magister, attuli filium meum … et non potuerunt [Mc IX,16-17]. Et reliqua. Omelia 

Bede. Notandum quod semper loca rebus congruunt. In monte dominus orat, transformatur, 

discipulis archana sue maiestatis aperit, in inferiora descendens turbe occursu excipitur, 

miseriarum fletu pulsatur … x … quo nimirum ieiunio et qua oracione, iuvante domino, 

cunctas antiqui hostis debellabimus ac propulsabimus insidias. 

PL 94, col. 312A-314D. 

367vb-368ra: „Feria VI require Marie Magdalene“ 

368ra-370rb: [Gregorius papa I.: Homilia 31 in evangelia, sabbato quatuor temporum 

Septembris] 

Sabbato. Secundum Lucam XIII capitulo B. In illo tempore dicebat Ihesus turbis 

similitudinem hanc: Arborem fici … et non invenit [Lc XIII,6]. Et reliqua. Omelia Gregorii in 

ecclesia sancti Laurencii. Dominus et redemptor noster per ewangelium suum aliquando 

verbis loquitur, aliquando rebus, aliquando aliud verbis atque aliud rebus; aliquando autem 

hoc verbis quod rebus … x … quia tergent cicius transeuntes lacrimas gaudia mansura.  

PL 76, col. 1227C-1232B. 

370rb-372vb: [Homilia dominica duodevicesima post Trinitatem] 



Dominica XVIII. Mathei XXII. In illo tempore accesserunt ad Ihesum pharisei et interrogavit 

eum unus ex eis … magnum in lege [Mt XXII,35-36]. Et reliqua. Omelia Iohannis episcopi. 

Et interrogavit eum unus legis doctor. Convenerunt ut multitudine vincerent, quem racione 

superare non poterant. A veritate se nudos esse professi sunt, qui multitudine se armaverunt 

… x … ad primum et magnum mandatum veniebat, ut diligeret dominum deum suum melius 

cognoscens per ipsum. 

372vb-374ra: [Homilia dominica undevicesima post Trinitatem] 

Dominica XIX. Secundum Mt. IX capitulo A. In illo tempore ascendens Ihesus in naviculam 

transfretavit … iacentem in lecto [Mt IX,1-2]. Et reliqua. Omelia Iohannis episcopi. Christum 

in humanis actibus divina gessisse misteria et in rebus visibilibus invisibilia exercuisse 

negocia leccio hodierna monstravit. Ascendit, inquit, in naviculam … x … vade, inquit, in 

domum tuam, ne christiana fide curatus in viis Iudayce perfidie iam moreris.  

PL 95, col. 1430A-1432A. 

374ra-374vb: [Ambrosius Mediolanensis: Expositio evangelii secundum Lucam, pars] 

Item de eodem. Secundum Lucam V C. Et ecce viri portantes in lecto hominem … ponere 

ante illum [Lc V,18]. Et reliqua. Omelia beati Iohannis episcopi. Non ociosa huius paralitici 

nec angusta medicina est, quando dominus et orasse premittitur, non utique propter 

suffragium, sed propter exemplum. Imitandi enim speciem dedit … x … ille sacerdoti est se 

iussus offerre purgatus, hos sacerdos repudiat, alios lepra quoque eorum contaminet.  

PL 15, col. 1638A-1640A. 

374vb-376va: [Pseudo-Iohannes Chrysostomus: Homilia dominica undevicesima post 

Trinitatem] 

Sermo Iohannis. Tria sunt, que in misericordie opere optanda sunt christiano, ut possit facere 

ut velit, ut compleat, ut possit, id est ut substancia faciendi non desit. Ut velit, hoc est ut 

voluntas assit qua faciat … x … qui misertus est gaudeat et sterilis penas quas non speravit 

inveniat. 

376va-377vb: [Gregorius papa I.: Homilia 38 in evangelia, dominica vicesima post 

Trinitatem] 

Dominica XX. Secundum Mt. XXII A, Luce XIIII C. In illo tempore loquebatur dominus 

Ihesus cum discipulis suis in parabolis dicens: Simile factum est regnum celorum … invitatis 

ut venirent [Mt XXII,1-3]. Et reliqua. Omelia Gregorii in basilica sancti Clementis XXXVIII. 

Textum ewangelice leccionis, fratres karissimi, volo, si possum, sub brevitate transcurrere, ut 

in fine eius valeam ad loquendum largius vacare. Sed querendum nobis prius est … x … quasi 

ad villam vel negocium pergens venire ad regis /// 

PL 76, col. 1281D-1293C, text v rukopisu končí na col. 1284D. 
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Skladba: I (výlep přídeští, fol. I) + 2. V (fol. 20) + IV (fol. 28) + 16. V (fol. 186) + (VI-2?, fol. 
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s prefacemi a mešním kánonem skladba neúplně jasná, asi chybějí dva listy za fol. 191 (za fol. 

191 byl jistě na pergamenovém proužku vlepen iluminovaný list, až na minimální zbytek 

vyříznutý). Na koncích složek uprostřed dole zčásti dochovány reklamanty, někdy 

v jednoduchých rámcích inkoustem, místy poškozené oříznutím. Ojediněle dochováno ve 

vnějším spodním rohu listů číslování dvojlistů v rámci složky (fol. 304r). Text na ff. 1–300 

psán va dvou sloupcích v zrcadle 26,5 x 17 cm, šířka sloupců 7–7,5 cm, spatium necelé 2 cm, 

30 řádků na stránce, v případě notovaného textu 10 notových osnov s textem; na konci 

rukopisu připraveno ve stejném zrcadle na ff. 301–310 31 řádků, na ff. 311–zadním přídeští 

42 řádků. Okraje zrcadla a sloupců a linkování vždy připraveny inkoustem, na okrajích listů 

často dochovány vpichy po přípravě. Malé úseky notovaného textu (ff. I, 177r) psány 

v jednom sloupci v zrcadle 28,5 x 18 cm, okraje zrcadla připraveny linkami červeným 

inkoustem, na stránce 10 notových osnov s textem. Prázdná folia: 307v–310v. Soudobá 

aperturní foliace červeně na straně verso jednotlivých listů, složená z písmene abecedy a 

římské číslice I–XV (první dochovaný list 1v je označen B VI), foliace končí na fol. 301v a 

přeskakuje ff. 177–196. Foliace používána v textu i marginálně k odkazům. Moderní foliace 

tužkou v horních vnějších rozích listů. Chyby foliace: ff. 79 a 129 bis (mezi listy značenými 

po deseti v těchto dvou případech 10 nečíslovaných listů). Občasné opadání inkoustu, některé 

listy poškozeny vlhkostí. 

 

Písmo: ruka A: přední přídeští, sloupec a, bastarda; ruka B: přední přídeští–Iv, ff. 177r, 

191vb, ruka C: ff. 1ra–176vb, 177va–191va, 192va–300vb, 311ra–zadní přídeští, obě gothica 

libraria, ruka D: ff. 192ra–192rb, gothica cursiva, ruka E: ff. 301ra–307rb, gothica libraria 

formata; ruka F: zadní přídeští, sloupec a; ruka G: zadní přídeští, sloupec a, obě bastarda; ruka 

H: zadní přídeští, sloupec b, gothica cursiva. V části psané rukou C korektury provedené jinou 

rukou (nejprve byly předepsány in margine a po zanesení do hlavního textu vyškrabány, 

ojediněle zapsání nebylo provedeno, srov. fol. 128va), rozsáhlejší na ff. 6ra, 11va, 16ra–16rb, 

18va, 25va, 32vb, 44rb, 47ra, 53va, 55va, 56vb, 79 bis va–79 bis vb, 82va, 88ra, 101va, 

103ra, 110va, 110vb, 115rb, 121va, 123va, 157va, 198ra, 210vb–211ra, 211vb, 216ra, 216va, 

219rb, 221ra, 226va, 228ra–228rb, 245rb, 246rb, 260ra, 262va–262vb, 263ra, 264rb, 265va, 

266rb, 273va, 275va, 278ra, 280va, 281va, 282ra–282rb, 283ra, 283rb, 283vb, 291va, 298vb. 

Výzdoba: Větší červeno-modré iniciály o výšce čtyř až jedenácti řádků textu, zdobené 

filigránem: 3vb: E(cce), 70vb: D(omine), 102rb: R(esurrexi), 120rb: V(iri), 125vb: S(piritus), 

131ra: B(enedicta), 132vb: D(omine), 192va: T(e igitur) – filigrán až na drobnou část 

neproveden, 202vb: S(uscepimus), 237vb: F(amulis), 294rb: R(equiem), 311va: G(rates). 

Červené a modré iniciály o výšce obvykle dvou řádků textu, rubrikace, červené protrhávání 

majuskul. Notace: chorální česká ve čtyřlinkové notové osnově, klíč C. Notovány preface a 

části mešního kánonu na předním přídeští–Iv a ff. 177r, 186rb–191vb, 194rb–195va, kromě 

toho připraveny notové linky na ff. 75r–75v, 81r–81v, 87r, ale notace nedoplněna. Vazba 

obalová, vnitřní potah ze světlé kůže, vnější z modré usně, bez výzdoby. Na obou deskách lité 

prosekávané nárožnice zhruba ve tvaru kosodélníku, z kterého vybíhají do plochy desky 

pětilist a na okrajích jednodušší výběžky ve tvaru části oválu, v ploše kování symetricky 

uspořádané otvory a pukla. Na obou deskách lité kruhové středové prořezávané kování ve 

tvaru kola se šesti loukotěmi. Zavírání dvěma koženými řemínky (fragmentárně dochován 

spodní), původně s dírkovými sponami, na trny v přední desce v prosekávaném mosazném 

kování ve tvaru čtyřlistu, podloženém červenou usní. Spona na řemínku nedochována, 

nahrazena úzkým koženým páskem. Dřevěné nehraněné desky, šití na pět dvojitých kožených 

vazů plus dva kapitálkové, ozdobně obšité koženými řemínky. Kožené záložky svázány do 



ozdobného uzlu na horní ořízce. Oblý hřbet. Na ořízce nalepeny hledáčky z modře obarvené 

kůže. 

 

Na apertuře 132v–133r vlastnický záznam augustiniánského kláštera v Sadské „Iste liber est 

monasterii sancti Appolinaris in Saczka canonicorum regularium“ z počátku 15. století. Na 

přední desce štítek s tzv. roudnickou signaturou třetí vrstvy „B XV“. Ve spodní části hřbetu 

signatura březnické kolowratské knihovny „A 6 17“, „A 6“ zapsáno červeně na papírovém 

štítku, na němž je starší signatura „N° 64, lit. A“ s údajem „anno 1719“, číslo „17“ zapsáno 

černě na zabílené spodní části hřbetu. V horní části hřbetu papírový štítek s novověkým 

titulem „Misale“.  

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („10“), přelepený přes starší muzejní štítek. Na 

předním přídeští exlibris NM s perem zapsanou současnou signaturou a přímo na výlepu 

tužkou starší muzejní signatura „2/B/1“ a zápis „caeruleum primum“. Na fol. Ir heraldické 

razítko s opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“ a rukopisný záznam „Ex bibliotheca arcis 

Brzeznicensis“. Do NM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

 

Rukopis je v literatuře datován podle letopočtu 1373 na předním přídeští, i když ten může 

určovat jak datum ad quem, tak ante quem jeho vzniku. Podle uvedení sv. Apolináře v oficiu 

sv. patronů byl snad určen přímo pro klášter v Sadské (tento záznam je sice na razuře, ale je 

zapsán rukou, která prováděla korektury v celém rukopisu). Rukopis byl tedy opsán ze vzoru, 

který zmínku o Apolináři neobsahoval, a podle absence svátku sv. Zikmunda v propriu de 

sanctis není vyloučeno, že byl pořízen pro sadskou kanonii v počátcích její existence 

(založena 1362). O málo později byly doplněny části psané rukou B a nejspíše v druhém 

desetiletí 15. století byla zařazena složka z ff. 301–310. V roudnické knihovně je kodex 

doložen signaturou 3. vrstvy a dostal se do ní s dalšími sadskými rukopisy v době husitské 

nebo pohusitské a dále sdílel její osudy. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3640, s. 341; Brodský, č. 226, s. 242; Svobodová, s. 58 a tam uvedené 

možnosti; Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis roudnických a sadských 

rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských 

kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla 

Ebersonová, Praha 2015, s. 331–565, zejm. s. 461–462. 

 

Přední přídeští–zadní přídeští: [Missale] 

Přední přídeští: [Oficium, pars] 

Části oficia (modlitba, secreta, complenda), patrně v oktávu Narození Páně, a epištolní čtení 

Gal III,23–IV,2. 

Na předním přídeští také datace „Anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo tertio. 

Ad honorem dei omnipotentis et beate Marie“, dále čtyři vyškrabané řádky. 

Přední přídeští–Iv, 177r, 191vb: [Praefationes cum notis musicis, alia manu scriptae] 

Na předním přídeští rubrika „Prephacio communis et summa in summis festivitatibus“, na 

fol. Iv „In Epifania domini prephacio summa“ a „In passione domini de sancta cruce 

prephacio summa“, zde také odkaz „ut infra, verte folia“. Na fol. 177r rubriky „De pascha 

prephacio summa“ a „De beata virgine prephacio summa“, na konci listu odkaz „Quere ante 

crucifixum“, který odkazuje na text na fol. 191vb.  

1ra–176vb, 197ra: [Proprium de tempore] 

Počátek oddílu nedochován, podle dobové foliace chybí dvě složky (a možná kalendář, který 

obvykle nebýval do foliace zahrnut). Prvním úplným oficiem je od fol. 1ra oficium svátku sv. 

Tomáše Becketta. Listy 177–196 jsou vevázány mezi části propria de tempore. 

177va–178rb: [Gloria in excelsis deo, Credo] 



178rb–185ra: [Orationes, ordo praeparationis sacerdotis ad missam] 

185ra–191va: [Praefationes, partim cum notis musicis, et orationes „Communicantes“, „Hanc 

igitur“] 

Zapsána je i většina prefací rozptýleně zapsaných v rukopisu rukou B, jejich texty zde ale 

nejsou notované. 

192ra–192rb: [Additamenta alia manu scripta] 

Suscipe sancta trinitas hanc oblacionem, quam tibi offerimus … Hostiam reverenter ante 

pedem calicis et inclinans reverenter iunctis manibus dicit: In spiritu humilitatis et animo 

contrito … Qua finita ad populum se vertens dicat: Orate fratres, ut meum ac vestrum pariter 

in conspectu domini sit acceptum sacrificium. Et gyrando se revertatur ad librum … x … 

Oremus per dominum. Prephacio sequitur. 

192va–196vb: [Canon missae] 

197ra–255rb: [Proprium de sanctis] 

Začíná svátkem sv. Barbory, končí svátkem sv. Ondřeje. Z českých světců a svátků na ff. 

198vb–199ra alace relikvií, fol. 206va–206vb translace Václava (na fol. 206v in margine také 

vyškrabaný doplněk ke svátku Cyrila a Metoděje), fol. 208rb–208vb Vojtěch (na fol. 209vb 

zmíněn jeho oktáv), ff. 221vb–222rb Prokop, fol. 235va translace Vojtěcha, fol. 240rb–240vb 

Ludmila, ff. 242vb–243ra Václav (na fol. 244va–244vb zmíněn jeho oktáv), fol. 250va 

translace Ludmily, fol. 251rb Pět bratří. Občasné marginální doplňky svátků, částí oficií nebo 

odkazů (ff. 202r, 204v, 206v, 207r, 210v – zmínka o sv. Zikmundovi), někdy vyškrabané.  

255va–257rb: [In dedicatione ecclesiae et altaris] 

257rb–277va: [Commune sanctorum] 

Jako samostatná část jsou od fol. 259ra vyčleněny lekce k jednotlivým typům sváítků. 

277va–294rb: [Officia votiva] 

Na fol. 280va v rámci oficia de patronis uvedeni Apolinář, Vít, Václav, Vojtěch a Augustin, 

část těchto zápisů je ale na razuře. V rámci oficia ke všem svatým je k nim na fol. 281rb a 

281va doplněn ještě Benedikt s bratřími. 

294rb–300vb: [Officium defunctorum] 

Na fol. 300vb vyškrabaný červený zápis v rozsahu necelých čtyř řádek. 

301ra–307rb: [Additamenta proprii de sanctis] 

Doplňky oficií některých světců (sv. Sáva, Hilarius, Jan Zlatoústý, Karel Veliký, Ignatius, 

Apolonie, Tomáš Akvinský, Cyril a Metoděj, Longin, Haštal, Marie Egyptská, Birgitta 

Švédská, vigilie, svátek a oktáv Navštívení P. Marie, P. Marie Sněžná, Viktorin, translace 

Augustina, Obětování P. Marie). Převážně byly jejich svátky zavedeny v pražské arcidiecézi 

v poslední čtvrtině 14. a na začátku 15. století. 

311ra–311va: [Alleluia cum versibus] 

Alleluia. Versus. Prophete sancti predicaverunt nasci salvatorem de virgine matre sancta 

Maria … x … Alleluia. Versus. Omnis gloria eius filie regis ab intus in fimbriis aureis.  

311va–zadní přídeští: [Sequentiae] 

311va: „Incipiunt sequencie et primo in nativitate domini, in galli cantu“ 

Grates nunc omnes reddamus domino deo, qui sua nativitate nos liberavit de dyabolica 

potestate. Huic oportet ut canamus cum angelis semper gloria in excelsis. 

AH 53, s. 15–16. 

311va–311vb: „Infra octavam sequencia canitur“ 

Letabundus exultet fidelis chorus, alleluia; regem regum intacte profudit thorus, res miranda 

… x … quem docet littera, ipsum genuit puerpera Maria. 

AH 54, s. 5–8. 

311vb–312ra: [In Nativitate domini] 

Eya recolamus laudibus piis digna huius diei gaudia, in qua nobis lux oritur gratissima, noctis 

interit nebula … x … qui nos suam ad patriam duxit post victoriam, in qua sibi laus est eterna. 



AH 53, s. 23–25. 

312ra–312rb: „Item alia“ 

Promissa mundo gaudia superna solvit gracia die ista, in virgine fecunditas, in prole fulsit 

deitas die ista … x … tot beneficia sacra leticia recolat ecclesia die ista, deo sit gloria ex cuius 

gracia speramus celestia, alleluia. 

AH 54, s. 143–145. 

312rb–312va: „Item alia“ 

Natus ante secula dei filius, invisibilis, interminus, per quem fit machina celi et terre, maris et 

in hiis degencium … x … ut ipsos divinitatis tue participes, deus, facere digneris unice dei. 

AH 53, s. 20–23. 

312va: [De sancto Stephano protomartyre] 

Hanc concordi famulatu colamus solempnitatem auctoris illius exemplo docti benigno pro 

persecutorum precatus fraude suorum … x … nunc inter inclitas martirum purpuras choruscas 

coronatus. 

AH 53, s. 345–347. 

312va–313ra: [De sancto Iohanne Evangelista] 

Verbum dei, deo natum, quod nec factum nec creatum venit de celestibus, hoc vidit, hoc 

attrectavit, hoc de celo reseravit Iohannes hominibus … x … ut cantemus de patrono coram 

agno, coram throno laudes super ethera. 

AH 55, s. 211–214. 

313ra: [De sancto Iohanne Evangelista] 

Iohannes Ihesu Christo multum dilecte virgo, tu eius amore carnalem in navi parentem liquisti 

… x … tu nos omnes precibus sedulis aput deum semper comenda, Iohannes Christi care. 

AH 53, s. 276–279. 

313ra–313rb: [De sanctis Innocentibus] 

Laus tibi, Christe, patris optime nate, deus omnipotencie, quem celitus iubilat super astra 

manentis plebis decus armonie … x … sed eternaliter cum eisdem catervis tecum sit, domine. 

AH 53, s. 258–260. 

313rb–313va: [In Epiphania domini] 

Festa Christi omnis christianitas celebret, que miris sunt modis ornata cunctisque veneranda 

populis … x … vere filius es tu meus michimet placitus in quo sum placatus hodie te, mi fili, 

genui, huic omnes auscultate populi preceptori. 

AH 53, s. 50–53. 

313va–313vb: [In Conversione sancti Pauli] 

Dixit dominus ex Basan convertam, convertam in profundum maris, quod dixit et fecit, 

Saulum ut stravit Paulum et statuit … x … te solum adorat Christum creatorem, quem et 

cognoscit in carne venisse redemptorem. 

AH 50, s. 348–349. 

313vb–314ra: [In Purificatione beatae Mariae] 

Concentu parili hic te, Maria, veneratur populus teque piis colit cordibus; generosi Abrahe tu 

filia veneranda regia de Davidis stirpe genita … x … laus eius filio, qui suo sanguine nos patri 

concilians supernis sociavit civibus, laus quoque sancto spiritui sit per evum. 

AH 53, s. 171–173. 

314ra–314rb: [In Resurrectione domini] 

Laudes salvatori voce modulemur supplici et devotis melodiis celesti domino iubilemus, 

Messie … x … astra, solum, mare iocundentur et cuncti gratulentur in celis spirituales chori 

tonanti. 

AH 53, s. 65–68. 

314rb–314va: [In Resurrectione domini] 



Laudes Christo, redempti, voce modulemur supplici omnes in hac die rerum natura iubilans 

personet inmensas filio dei gracias … x … quam sumpsit ex Maria virgine, qui ovem cum 

gaudio patri, quam perdiderat, humero revexit suo. 

AH 53, s. 82–84. 

314va–314vb: [In Resurrectione domini] 

Pangamus creatori atque redemptori gracias, qui bene creatos sed seductos astucia callidi 

serpentis sua redemit gracia … x … que et nobis in fine speranda licet ultima membra simus, 

spondet bona. 

AH 53, s. 84–86. 

314vb: [In octava Paschae] 

Hec est sancta solepnitas solempnitatum, insignita triumpho Christi, qui devicit imperium 

malepotens dyaboli … x … tu post crucem per orbem gentibus imperas, omnipotens filius dei. 

AH 53, s. 98–100. 

314vb–315ra: [In Resurrectione domini] 

Victime paschali laudes immolent christiani, agnus redemit oves, Christus innocens patri 

reconciliavit peccatores … x … scimus Christum surrexisse a mortuis vere, tu nobis, victor 

rex, miserere. 

AH 54, s. 12–14. 

315ra: [In Resurrectione domini] 

Mane prima sabbati surgens dei filius, nostra spes et gloria, victo rege sceleris reddiit ab 

inferis cum summa victoria … x … ut fons summe pietatis, qui te lavit a peccatis servos suos 

atque tuos mundet data venia, amen dicant omnia. 

AH 54, s. 214–218. 

315rb: [De beata Maria virgine] 

Virginis Marie laudes intonent christiani, Eva tristis abstulit, sed Maria peperit natum, qui 

redemit peccatores … x … semper presens adesto, benigna mater Maria, tu nobis nate rex 

miserere. 

AH 54, s. 27–29 (text na konci odlišný). 

315rb–315va: [De sancto Adalberto] 

Hodierne lux diei celebris martiris dei clarescit memoria, decantentur armonie, sonent cordis 

simphonie, laudet Euterpeya … x … advocatus indefessus sis, ut nobis es concessus a celesti 

curia. 

AH 55, s. 53–54 (i z tohoto rukopisu). 

315va: [In Ascensione domini] 

Summi triumphum regis prosequamur laude, qui celi, qui terre regit sceptra inferni iure 

domito qui sese pro nobis redimendis permagnum dedit precium … x … ut a dextris patris qui 

sedet, spiritum mittat nobis sanctum, in fine seculi ipse quoque semper sit nobiscum. 

AH 53, s. 114–116. 

315va–315vb: [In Ascensione domini] 

Rex omnipotens die hodierna mundo triumphali redempto potencia victor ascendens celos, 

unde descenderat … x … atque fraudare nos non digneris proles alma, in qua tibi canamus 

alleluia. 

AH 53, s. 111–114 (text v závěru odlišný). 

315vb–316ra: [In Pentecoste] 

Sancti spiritus assit nobis gracia, que corda nostra sibi faciat habitaculum expulsis inde 

cunctis viciis spiritalibus … x … donans munere insolito et cunctis inaudito seculis hunc diem 

gloriosum fecisti. 

AH 53, s. 119–122. 

316ra–316rb: [In Pentecoste] 



Veni, spiritus consolator alme, mentes tuorum visita iacentes egris moribus, imple superna 

gracia terrigenarum pectora … x … hostem repelle invidum daque frui pace supera sic duce te 

previo valeamus scandere ethera convexa. 

AH 53, s. 122–124. 

316rb–316va: [In Pentecoste] 

Laude celeberrima recolamus festa sacratissima sancti spiritus, qui mentes apostolorum hodie 

illustrat flammicomatu … x … et depulsa peregrinacione gaudeamus paradisiaca possessione. 

AH 53, s. 124–126. 

316va: [De spiritu sancto] 

Veni sancte spiritus et emitte celitus lucis tue radium, veni pater pauperum, veni dator 

munerum, veni lumen cordium … x … da virtutis meritum, da salutis exitum, da perhenne 

gaudium. 

AH 54, s. 234–239. 

316va–316vb: [De sancta Trinitate] 

Benedicta semper sancta sit trinitas, deitas scilicet unitas coequalis gloria, pater, filius, sanctus 

spiritus tria sunt nomina, omnia eadem substancia … x … te adoramus, omnipotens, tibi 

canimus, tibi laus et gloria per infinita secula seculorum. 

AH 53, s. 139–144. 

316vb–317ra: [De sancta Trinitate] 

Benediccio trine unitati, simplici deitati semper omniphario, parenti, cui sempiternalis stat 

ydemptitas sempiternitas yatriel mira … x … ac te sicientes tuo vultu sacias paceque eterna in 

Ierusalem superna. 

AH 50, s. 315–317. 

317ra–317rb: [De sancta Trinitate] 

Paraclitus increatus, neque factus neque natus, patri consors genitoque sic procedens ab 

utroque, ne sit minor potestate vel discretus qualitate … x … da contemptum terrenorum, 

appetitum supernorum. 

AH 9, s. 11–12. 

317rb–317va: [Thomas de Aquino: De Corpore Christi] 

Lauda Syon salvatorem, lauda ducem et pastorem in ympnis et canticis, quantum potes, 

tantum gaude quia maior omni laude nec laudare sufficis … x … tu qui cuncta scis et vales, 

qui nos pascis hic mortales, tu nos ibi comensales, coheredes et sodales fac sanctorum civium. 

AH 50, s. 584–585. 

317va–317vb: [De corpore Christi] 

Ave caro Christi regis veneranda, esca gregis nove legis adoranda, tu fidelibus horis omnibus 

es memoranda … x … nos de mundi miseria duc ad eterna gaudia ut fruamur presencia tua et 

suavi gloria. 

AH 54, s. 261–262. 

317vb–318ra: [De corpore Christi] 

De superna ierarchia vera descendit zophia in uterum virginis, optatus dux in hac via venit 

natus de Maria esse portans hominis … x … reparator salvifice, dignos cibo nos effice 

medicine celice. Amen. 

AH 54, s. 262–263. 

318ra–318rb: [De sancto Vito] 

Vito plaudat omnis etas et pro Vito laudes letas Christo solvant omnia, hic a vita vere Vitus 

nullos mortis agens ritus puer puerilia … x … ut per ipsum coronemur, quam a nobis non 

meremur sempiterna gloria. Amen. 

AH 55, s. 385–386. 

318rb–318va: [De sancto Iohanne Baptista] 



Inter natos mulierum ut testatur verbum verum, nemo maior prodiit salvatoris precursore, 

cuius ortus miro more miris signis claruit … x … quo nos suos laudatores post pressuras et 

labores assumat ad bravium. 

AH 55, s. 173–174. 

318va–318vb: [De sancto Iohanne Baptista] 

Sancti baptiste Christi preconis, solempnia celebrantes moribus ipsum sequamur, ut ad viam 

quam predixit asseclas suos perducat … x … in alba veste sequi per portam clarissimam, 

amice Christi Iohannes. 

AH 53, s. 267–270. 

318vb–319ra: [De sancto Petro] 

Tu es Petrus et super hanc petram edificabo ecclesiam, tu beatus es, Bariona, cui aspirat sua 

dona quasi nato spiritus … x … ianitor, ingressum pande, quod nos lucis non mutande foveat 

intuitus. 

AH 55, s. 317–318. 

319ra–319rb: [De sancto Petro et Paulo] 

Petre summe Christi pastor et Paule gencium doctor, ecclesiam vestris doctrinis illuminatam 

per circulum terre precatus adiuvet vester … x … te crux associat, te vero gladius cruentus 

mittit Christo. 

AH 53, s. 336–339. 

319rb–319va: [De sancto Procopio] 

Plaudant chori monachorum et letentur fratres, quorum pater est Procopius, cetus quoque 

clericorum melodie dulcem chorum huic frequentent sepius … x … a vindicte nos mucrone 

salvans celesti corone conformari facias. 

AH 9, s. 241; V. Chaloupecký, B. Ryba: Středověké legendy prokopské, Praha 1953, s. 188–

190. 

319va: „De sancta Margareta“ 

Sacra nunc Margareta, tua alacres festa nos colimus preces fundentes famuli ad deum 

supplices … x … laudes dignas reddentes vocibus supplicibus regnanti semper Christo per 

secula cuncta. 

AH 9, s. 214–215. 

319va–320ra: [In Divisione apostolorum] 

Celi enarrant gloriam dei filii, verbi incarnati facti de terra celi, hec enim gloria soli domino 

est congrua, nomen est cuius magni consilii angelus … x … ut in te unum simus, sicut in 

patre tu es unus, miserere nobis tu, qui habitas rex in celis. 

AH 50, s. 344–346. 

320ra–320rb: [De sancta Maria Magdalena] 

Laus tibi, Christe, qui es creator et redemptor, idem et salvator celi, terre, maris, angelorum et 

hominum, quem solum deum confitemur et dominum … x … rex regum dives in omnes, nos 

salva peccatores tergens cuncta crimina sanctorum spes et gloria. 

AH 50, s. 346–347. 

320rb–320va: [De sancto Iacobo] 

Gaude Cristi sponsa, virgo mater, ecclesia, omni de nacione generans illi filios cottidie, per 

quos inferos superas et celi tibi ianuam concilias … x … quos gemebas laborantes, modo 

regnant victores, te qui tuo comendant sponso. 

AH 54, s. 68–70. 

320va–320vb: [De sancto Laurentio] 

Laurenti, David martir magni milesque fortis, tu imperatoris tribunal, tu manus tortorum 

cruentas sprevisti secutus desiderabilem atque manu fortem … x … aput ipsum servulis ipsius 

deprecare veniam semper, martir milesque fortis. 

AH 53, s. 283–285. 



320vb: [De sancto Laurentio] 

Scolam iocunditatis, alleluia, induit hodie dominus militem suum Laurencium, solito plaudat 

alacrius concio leta fidelium … x … in illius die festo chorus noster letus esto iocundum in 

ecclesia decantemus, alleluia. 

AH 54, s. 86–89. 

320vb–321rb: [In Assumptione beatae Mariae] 

A rea virga prime matris Eve florens rosa processit Maria, oritur, ut lucifer inter astra etherea 

perpulchra ut Luna, fragrescit ultra omnia balsama … x … mediatrix nostra que es post deum 

spes prima tuo filio nos representa, ut in poli aula leti iubimeus, alleluia. 

Srov. AH 53, s. 184–187, text ale značně odlišný. 

321rb: [In Assumptione beatae Mariae] 

Congaudent angelorum chori gloriose virgini, que sine virili comixtione genuit filium, qui suo 

mundum cruore medicat … x … ut sibi auxilio circa Christum dominum esse digneris per 

evum. 

AH 53, s. 179–182. 

321rb–321va: [De sancto Bartholomaeo] 

Diem festum Bartholomei, Cristi amici, fratres, excolite dignis preconiis eius obtentu celi quo 

mereamini sedibus perfrui … x … quatenus utamur premio, quod credendum repromisit 

Christus gregi pusillo. 

AH 53, s. 218–220. 

321va–zadní přídeští: [De sancto Augustino] 

Interni festi gaudia nostra sonet armonia, quo mens in se pacifica vera frequentat sabbata, 

mundi cordis leticia honorans vera gaudia … x … audi voces, terge fletus, nos comenda filio, 

o Maria, ut nos suo prece tua collocet in solio, o Maria. Amen dicant omnia in semper. 

AH 55, s. 89–91 (text zčásti odlišný). 

Zadní přídeští: [De sancta Martha] 

Ave Martha gloriosa, celi iubar, mundi rosa, salutaris hostia, melodia gaudiosa presens 

decantetur prosa tibi laude debita … x … nos ducat tramite recto ad supernam curiam. Amen. 

AH 55, s. 274–275. Zapsáno jinou rukou. Zde na konci česká poznámka: „Proste za mě 

milého hospodina, ale já za vy králevičieho syna.“ 

Zadní přídeští: [Additamenta] 

Doplňky dvěma různýma rukama: úsek písně o sedmi radostech P. Marie „Gaude, quod tres 

dona ferunt Christo quem adoraverunt in felici gremio, gaude quod est presentatus felix tuus 

iste natus legis testimonio“; části oficia ke svátku Těla Páně.  
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XVI A 11 

Čechy, XIV2, perg., 128 ff. 37 x 26,5 cm, vazba dobová 

 

Skladba: 3. V (výlep přídeští, fol. 29) + IV (fol. 37) + III (fol. 43) + 5. V (fol. 93) + 2. IV (fol. 

109) + 2. V (fol. 128, výlep přídeští). Dvě řady kustodů římskými číslicemi na koncích složek 

uprostřed dole, první zahrnuje ff. 1-43 (poslední složka neznačena), z druhé od fol. 44 zapsán 

pouze kustod první složky na fol. 53. V části z ff. 44-109 na koncích složek s výjimkou 

poslední reklamanty. První polovina listů složek z ff. 1-109 značena ve spodním vnějším rohu 

neúplně dochovanými písmeny a-e. Na ff. 1-43 text psán ve dvou sloupcích v zrcadle 26,5-27 

x 17 cm, šířka jednoho sloupce 7,5-8 cm, spatium 1-1,5 cm, 42 řádků na stránce, okraje 

zrcadla a sloupců a linkování připraveny inkoustem. Na ff. 45-109 text psán ve dvou 

sloupcích v zrcadle 26 x 17 cm, šířka jednoho sloupce 8 cm, spatium 1 cm, 44 řádků na 

stránce, okraje zrcadla a sloupců a linkování připraveny inkoustem. Na ff. 110-128 text psán 

ve dvou sloupcích v zrcadle 26-26,5 x 19 cm, šířka jednoho sloupce 8,5-9 cm, spatium 1-1,5 

cm, 41 řádků na stránce, okraje zrcadla a sloupců a linkování připraveny inkoustem. V první 

složce zde bylo připraveno linkování pro 43 řádků, linkování pro spodní dva bylo odstraněno. 

Prázdná folia: 43v-44v, 128v. Na ff. 1-42 soudobá foliace černě v horních vnějších rozích 

listů, zde také na ff. 1-10 soudobá foliace červeným inkoustem uprostřed spodního okraje 

listů. Na ff. 45-83 soudobá foliace 1-40 červeným inkoustem uprostřed spodního okraje listů 

(omylem v ní vynecháno folio 35), na niž navazuje na spodním okraji listů foliace perem, 

rukou 19. století. Platná foliace tužkou v horních vnějších rozích listů, navazující na 

středověkou foliaci prvního textu. 

 

Písmo: ruka A: ff. 1-43, gothica libraria, ruka B: ff. 45-109: gothica libraria, ruka C: ff. 110-

128, gothica semicursiva. Výzdoba: na fol. 1ra písařská červeno-modrá iniciála M o výšce 

pěti řádků textu, dále na ff. 1-43 červené nebo modré iniciály o výšce obvykle dvou řádků 

textu, rubrikace, červené a modré vyznačování odstavců, červené protrhávání majuskul. Na 

fol. 45ra červeno-modrá písařská iniciála P o výšce šesti řádků textu, dále na ff. 45-109 

červené a modré písařské iniciály o výšce dvou řádků textu, rubrikace, červené protrhávání 

majuskul a podtrhávání vykládaného textu. Na ff. 110-128 rubrikace, červené protrhávání 

majuskul. Vazba: dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. Na přední 

desce obvodový rámec tvořený dvojicí (u hřbetu trojicí) linek, ve středním poli routa spojující 

středy přilehlých stran, tvořená dvojicí linek, kromě toho k ní z rohů rámce vybíhají dvojice 

linek a její pole je členěno třemi vodorovnými a v horní polovině i svislým pásem. Všechny 

pásy zdobeny vruby. Na zadní desce obvodový rámec tvořený jen dvojicí linek a střední pole 

členěno ondřejským křížem a vodorovným pásem tvořenými dvěma dvojicemi linek, i zde 

všechny pásy zdobeny vruby. Na obou deskách po pěti kruhových mosazných puklách, 

dochovány dvě na přední a tři na zadní desce. Zapínání dvěma řemínky s mosaznými 

dírkovými sponami na trny v přední desce, spodní dochován neúplně. Dřevěné desky shora 

hraněné, šití na pět dvojitých kožených vazů plus dva kapitálkové. Oblý hřbet. 

 

Na přední desce na štítcích signatura knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici 

nad Labem 2. vrstvy „F IIII“ a 3. vrstvy „J VIII“ a štítek s červeně psaným obsahem „Thomas 

de dileccione. Item super prologos. Item statuta provincialia“ překrytý ztmavlým plátkem 

rohoviny přichyceným pěti hřebíčky (čtení bylo zčásti odhadnuto na základě obsahu rukou 15. 

století na předním přídeští: „Thomas de dileccione dei et proximi. Item exposicio super 

prologos tocius biblie. Item statuta provincialia“). Horní část pokryvu předního přídeští, podle 

fragmentů s textem, stržena. Ve spodní části hřbetu signatura březnické kolowratské knihovny 

„A 2 8“, „A 2“ zapsáno červeně na zabílené části hřbetu, číslo „8“ zapsáno černě na 



papírovém štítku. V horní části hřbetu poškozený papírový štítek s novověkým obsahem 

„Thomae de dilectione dei et proximi et expositio [et?] statu[ta?]“. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („11“), přelepený přes starší muzejní štítek. Na 

předním přídeští exlibris NM s perem zapsanou současnou signaturou a přímo na výlepu 

inkoustem starší muzejní signatura „1/H/7“ a údaj „Conf.“ Na fol. 1r heraldické razítko s 

opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“ a rukopisný záznam „Ex bibliotheca arcis 

Brzežnicensis“. Do NM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

 

Za fol. 41 vložen pergamenový proužek o rozměrech 0,5 x 18 cm, s fragmentem textu 

psaného rukou 14. století. Do rukopisu dále vložena záložka tvořená dvěma svázanými 

úzkými koženými řemínky. 

 

Rukopis byl svázán v druhé polovině 14. století ze tří částí opsaných samostatně. Podle 

zapsání provinciálních statut Arnošta z Pardubic náleží nejspíše do třetí čtvrtiny 14. století. 

 

Literatura: František Michálek Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 

1927, č. 3641, s. 341; Milada Svobodová, „Weiter folgen alten pargamenene geschriebene 

Bücher“. Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova 

(† 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27-59, zejm. č. 55, s. 49; 

s. 40, 58; Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis roudnických a sadských 

rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských 

kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla 

Ebersonová, Praha 2015, s. 331-565, zejm. s. 462-463. 

 

1ra-43ra: [Helvicus Germar Teutonicus (Pseudo-Thomas de Aquino): De dilectione dei et 

proximi] 

Thomas de dileccione dei et proximi. Magister, quod est mandatum magnum in lege? Ait 

Ihesus: diliges dominum deum … maximum et primum mandatum [Mt XXII,36-38]. Hoc, 

inquam, est maximum, magnum quia mandat hoc lex naturalis in mente omnis creature 

racionalis divinitus intus indelebiliter inpressa. Maius, quia mandans et repetens iterum 

mandat lex Mosayca … x … consumata per Ihesum, principem summe maiestatis, abbatem 

summe sanctitatis, sponsum summe caritatis, qui cum deo patre et spiritu sancto vivit et 

regnat deus benedictus in secula seculorum, unicus in trino sit. Amen, benedictus, amen. 

Na fol. 25v in margine poznámka „Feria secunda post pascha sermo bonus“. V textu 

předepsány olůvkem a provedeny nečetné korektury. 

Kaeppeli, č. 1700 (rukopis uveden); Glorieux, Répertoire, č. 14ff. 

 

45ra-109va: [Guilelmus Brito: Expositio prologorum bibliae] 

V textu nečetné korektury, marginálně olůvkem předepisovány rubriky. 

45ra-62vb: [Expositio prologi in Pentateuchum] 

Partibus expositis textus nova cura cor angit et fragiles humeros onus inportabile frangit. 

Biblia pretendit obscura prohemia quedam, de quibus ignoro, quid ut expedit et decet edam … 

Super epistola Ieronimi. Frater Ambrosius etc. Ad evidenciam huius epistole, quam scribit 

Ieronimus ad Paulinum presbyterum notandum est, quod Paulinus presbyter elegantis fuit 

ingenii, sicut patet in secunda epistola Ieronimi … x … remedium dicens: Facile contempnit 

omnia, qui se semper cogitat moriturum esse. Sic utcumque patet exposicio ad Paulinum. 

RB, č. 2824. 

62vb-65va: [Expositio prologi in Genesim] 

Exposicio prologi in Pentatheucum. Desiderii mei etc. Istam epistolam scripsit Ieronimus 

Desiderio episcopo familiari suo, qui eum rogaverat, ut Penthateucum Moysi de Hebreo 



transferret in Latinum. Nondum enim translatum erat nisi de Hebreo in Grecum … x … ut 

Penthateucum fideliter transferat. Unde dicit: Quod possem eodem spiritu, quo scripti sunt 

libri, in Latinum eos transferre sermonem. 

RB, č. 2825. 

65va-68ra: „Exposicio prologi in librum Iosue“ 

Tandem finito Penthateuco. Iste prologus dividitur in quinque partes principales, in quarum 

prima presens opus ordinat ad precedentem Penthateucum cum dicit: Tandem finito etc., in 

secunda lectorem reddit attentum ibi … x … idem factus sum sicut homo non audiens, id est 

non curans plus quam si non audirem. 

RB, č. 2826. 

Na fol. 67r in margine nakreslena hvězda a připojeno zvýrazňovací znaménko k textu „de ista 

correccione Origenis et quid significet astericus, quid obelus“, k němuž odkazuje závěr textu 

na fol. 71vb. 

68ra-70va: „Exposicio prologi Regum“ 

Viginti et duas litteras etc. In isto prologo versatur intencio Ieronimi circa quinque. Primo 

enim ostendere intendit numerum librorum Veteris testamenti et hoc facit dupliciter, scilicet 

per litteras et figuras … x … ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi dirumpant vos. 

RB, č. 2827. 

70va-71vb: „Prologorum exposicio in libros Parallipomenon“ 

Prius tamen aliquid de nomine istorum librorum et ordine perstringamus. Notandum, quod 

Debreyamyn Hebrayce, Paralyppomenon Grece, Verba dierum dicimus Latine. Unde et a 

Ieronimo in prologo super Regum Debreyamyn cronicus … x … invenies supra ante medium 

istius prologi, qui sic incipit, scilicet Desiderii mei etc. Cetera plana sunt. 

RB, č. 2828. 

71vb-73rb: „Exposicio prologi in Primum Paralipomenon“ 

Si Septuaginta interpretum etc. Iste prologus preponitur translacioni beati Ieronimi, qua 

Paralyppomenon de Hebreo in Latinum transtulit, sicut ipse testatur in secundo libro contra 

Ruffinum dicens: In libro temporum, id est Paralyppomenon … x … sed viciis scriptorum in 

pluribus bibliis unus ab altero separatur. 

RB, č. 2829. 

73rb-74rb: „Exposicio prologi in libro Esdre“ 

Utrum difficilius sit facere quod poscitis etc. Iste prologus scribitur in librum Esdre, qui 

unicus liber est sicut presens prologus manifestat, quia aput Hebreos Esdre, Neemieque 

sermones in uno volumine coartantur … x … litteras calumpnientur, id est false terminentur, 

calumpniator enim dicitur falsi criminis accusator. Cetera plana sunt. 

RB, č. 2830. 

74rb-75ra: „Exposicio prologi in librum Thobie“ 

Cromacio et Elyodoro etc. Iste prologus tres habet partes principales, scilicet inchoacionem, 

progressionem et conclusionem. Inchoacio continet devotam salutacionem et illa pars per se 

patet, progressio continet narracionem … x … si qua ex hoc utilitas consequatur, quia orando 

pro me tam efficaciter iuvistis. 

RB, č. 2831. 

75ra-75vb: „Expositio prologi in librum Iudith“ 

Aput Hebreos etc. Ad evidenciam istius prologi nota, quod dicit Magister in Hystoriis, quod 

hanc hystoriam transtulit Ieronimus ad peticionem Paule et Eustochii de Caldeo in Latinum. 

Hic liber aput Caldeos inter hystorias computatur … x … Holofernes enim ethimologizatur 

omnibus ferens necem, ab olon quod est totum et fero fers et necis, necem, a nece. 

RB, č. 2832. 

75vb-76rb: „Exposicio prologi in librum Hester“ 



Librum Hester etc. Sicut scribitur in Historiis, librum Hester transtulit Ieronimus ad 

peticionem Paule et Eustochii de Hebreo in Latinum. Et quia in Greco corruptus erat per 

varias ediciones, reservavit eum de archivis Hebreorum … x … eciam in edicione 

Septuaginta, quam sequi ordinacionem eorum preposteram et confusam. 

RB, č. 2833. 

76rb-77ra: „Exposicio prologi in libro Iob“ 

Si aut fiscellam iunco texerem etc. Sicut ait Ysidorus in sexto libro Ethimologiarum, librum 

Iob quidam Moysen scripsisse arbitrantur, alii unum ex prophetis, nonnulli vero eundem Iob 

post plagam sue passionis scriptorem fuisse existimant … x … sicut loquitur Apostolus 1 Cor. 

15 B dicens habundancius illis omnibus laboravi [1 Cor XV,10] etc. 

RB, č. 2834. 

77ra-79va: „Exposicio secundi prologi in libro Iob“ 

Cogor per singulos etc. Iste prologus preponitur illi translacioni, qua beatus Ieronimus librum 

Iob de Hebreo transtulit in Latinum. Unde dicit ipse in secundo contra Ruffinum: transibo ad 

librum Iob, quem post Septuaginta interpretum edicionem … x … quam malivolum, ut 

scilicet ex invidia vellem Septuaginta interpretes condempnare. 

RB, č. 2835. 

79va-80vb: „Exposicio prologi in libros Salomonis“ 

Iungat epistola etc. Hunc prologum premittit Ieronimus tribus libris Salomonis scribens 

Cromacio et Heliodoro episcopis. Unde ipse dicit in secundo libro contra Ruffinum: 

Salomonis libros, quos olim iuxta Septuaginta additis obelis et astericis … x … vel 

componitur prelum quasi pre aliis longum. 

RB, č. 2836. 

80vb-81va: „Exposicio prologi in librum Ecclesiasten“ 

Memini me hoc ferme quinquennio etc. Antequam accedamus ad divisionem prologi, quia 

plerique dubitant de accentu huius nominis Ecclesiastes, notandum quod invenitur 

Ecclesiastes indeclinabile et tunc semper accuit ultimam sillabam … x … et ideo nullius 

interpretis auctoritatem secutus sum, sed inmediate de Hebreo transtuli in Latinum. 

RB, č. 2837. 

81va-81vb: „Exposicio prologi in librum Sapiencie“ 

Liber Sapiencie etc. Iste prologus dividitur in tres partes. In prima ostendit Ieronimus libri 

originem, quia non Hebrayce sed Grece est editus, unde dicit Liber Sapiencie etc. In secunda 

nominat eius auctoritatem, qui est a Philone editus … x … quod fuit Iudeus nacione 

Alexandrinus de genere sacerdotum. Cetera plana sunt. 

RB, č. 2838. 

81vb-82vb: „Exposicio prologi in librum Ecclesiasten“ 

Multorum nobis et magnorum etc. Istum prologum composuit Ihesus filius Syrach 

Ierosolimita et preposuit Ecclesiastico, cuius ipse conditor fuit. Dividitur autem iste prologus 

in quatuor partes. In prima parte ostenditur populus Israeliticus laudabilis in duobus … x … 

ad quod est multum utilis iste liber, qui secundum legem domini proposuerunt vitam agere. 

RB, č. 2839. 

82vb-84rb: „Exposicio prologi in librum Ysaie prophete“ 

Nemo cum prophetas etc. Prologus iste dividitur in quinque partes, in quarum prima errorem 

ponencium prophetas aput Hebreos metrice esse conscriptos eliminat ibi Nemo cum prophetas 

etc. In secunda opus et auctorem multipliciter commendat … x … insultarent, id est 

improperarent. Insultare autem proprie dicitur cum quadam cavillacione et derisione 

adversarium deridere. 

RB, č. 2840. 

84rb-85ra: „Exposicio prologi super Ieremiam“ 



Ieremias propheta etc. Istum prologum dirigit Ieronimus ad Paulam et Eustochium, ad quarum 

instanciam transtulit librum istum. Dividitur autem prologus iste in quinque particulas, in 

quarum prima dicitur, quod licet iste propheta ceteris prophetis simplicior videatur … x … 

furori, id est destruccioni. Eorum, quia quasi furibundi detrahunt mihi etc.  

RB, č. 2841. 

85ra: [Expositio prologi in Baruch prophetam] 

Vulgata edicio, de qua fit mencio in prologo super Baruch, exponitur in prologo super 

Ezechielem. Cetera plana sunt. 

RB, č. 2842. 

85ra-85vb: „Exposicio prologi super Ezechielem“ 

Ezechiel propheta etc. Iste prologus dividitur in quinque partes, in prima ostenditur quibus 

propheta hoc traditur vel quibus propheta in isto libro loquitur ibi Ezechiel propheta etc. In 

secunda describuntur prophecie tempus et locus … x … manducantes senecias, id est 

appetitum detrahendi provocantes, in quo delectantur sicut famelicus in comestione. 

RB, č. 2843. 

85vb-87va: „Exposicio prologi in Danielem“ 

Danielem prophetam etc. Istum prologum dirigit Ieronimus Paule et Eustochio, ad quarum 

peticionem transtulit istum librum. Et continet tres partes, in prima excitat attencionem 

significans libri difficultatem usque ibi Hoc idcirco refero ut difficultatem Danielis vobis 

ostenderem … x … id est non multum moveor, quasi dicat: parum curo de eis. Cetera plana 

sunt. 

RB, č. 2844. 

87va-88ra: „Exposicio prologi in librum duodecim prophetarum“ 

Non idem ordo est etc. Iste prologus communis est duodecim parvis prophetis et habet 

quatuor particulas. In prima tangitur aput Hebreos et Septuaginta diversitas ordinis 

prophetarum cum dicitur Non idem est ordo etc. … x … et hii qui ante eos habent titulos, id 

est reges in titulis nominatos prophetaverunt. 

RB, č. 2845. 

88ra-88vb: „Exposicio prologi in Osee prophetam“ 

Temporibus Osie etc. Iste prologus qui specialiter proponitur Osee, duas habet particulas 

principales. In prima ostenditur, quo tempore prophetavit, cum dicitur Temporibus Ozie etc. 

In secunda ponitur causa motiva … x … ac purificasse: 2 Paralipomenon 29: Mundate 

domum domini dei patrum nostrorum et auferte omnem inmundiciam de omni sanctuario [2 

Par XXIX,5]. 

RB, č. 2846. 

88vb-89rb: „Exposicio prologi in Iohelem“ 

(89ra) Sanctus Iohel etc. Iste prologus habet quatuor partes, in quarum prima ordo istius 

prophete ad alios ostenditur cum dicitur Sanctus Ioel etc. In secunda demonstratur, ad quos 

prophecia eius dirigatur ibi … x … non ad simplicem, id est exteriorem, sed ad reconditam, id 

est interiorem in Gen. 3 et Ysaie I A. 

RB, č. 2847. 

89rb-89vb: „Exposicio prologi in Iohelem“ 

Ioel Phamuel filius etc. In isto prologo tanguntur quinque. Primo enim persona prophete 

describitur cum dicitur Ioel filius Phamuel etc. Secundo prophecia tangitur cum dicitur 

Describit terram etc. … x … Cetera plana sunt. Quod autem addicitur in quibusdams bibliis, 

id est Ioel interpretatur incipiens aut domini descensus, non est de prologo isto, sed postilla 

quedam est. 

RB, č. 2848. 

89vb-90rb: „Exposicio prologi in Amos prophetam“ 



Ozias rex etc. Isti prophete tres prologi premittuntur, quorum iste primus est. In quo 

Ieronimus procedit hoc modo. Primo modo ponit quoddam incidens, per quod accedit ad 

principale, cum dicit Ozias rex etc. … x … earundem, id est quas nominavit, scilicet gazam 

tyrum etc. 

RB, č. 2849. 

90rb-90vb: „Item alia exposicio super alio prologo in Amos“ 

Amos propheta. Iste secundus prologus tres habet partes principales. In prima tanguntur cause 

operis, in secunda ponitur auctoris comendacio specialis ibi Amos vero interpretatur, in tercia 

subditur prophecie commendacio … x … scriptum est Ysaie 40: Super montem excelsum 

ascende tu [Is XL,9] etc. 

RB, č. 2850. 

90vb-91rb: „Exposicio tercii prologi in Amos prophetam“ 

Hic Amos propheta etc. In hoc tercio prologo proceditur per hunc modum. Primo enim 

ambiguitate remota notificatur prophete persona cum dicitur Hic Amos propheta etc. Secundo 

determinantur prophetacionis tempora … x … quem Amasias sacerdos Bethel, de quo legitur 

infra septimo. 

RB, č. 2851. 

91rb-92rb: „Exposicio prologi in Abdyam prophetam“ 

Iacob patriarcha etc. Prologus iste dividitur in tres partes. In prima ponitur materia operis 

sequentis, scilicet ipsius prophecie cum dicitur Iacob patriarcha etc. Et quia methaphorice in 

persona Edom contra Ydumeos prophecia dirigitur … x … sic et iste secundum nominis 

interpretacionem gloriari poterat, quia factus est servus dei, Abdias enim servus domini vel 

serviens domino interpretatur. 

RB, č. 2852. 

92rb-93rb: "Exposicio prologi in Ionam prophetam" 

Sanctum Ionam etc. Iste prologus dividitur in quinque particulas. In prima prophete persona 

notificatur ibi Sanctum Ionam etc. In secunda subditur causa, cur ad prophetandum mittitur ibi 

In condempnacionem autem Israel … x … septem annis exulavit nolens redire pre verecundia 

tandem matre mortua rediit. 

RB, č. 2853 

93rb: „Exposicio prologi secundi in Ionam“ 

Ionas columba etc. In hoc secundo prologo proceditur hoc modo. Primo enim notificatur 

persona prophete, secundo communiter series sive historia prophecie ibi Ad gencium 

preconium … x … Tyberias civitas fuit in Iudea in honorem Tyberii cesaris condita etc. 

RB, č. 2854. 

93rb-93vb: „Exposicio prologi in Micheam prophetam“ 

Temporibus Yoathe etc. In isto prologo procedit Ieronimus in hunc modum. Primo dicit, 

quibus temporibus et sub quibus regibus est edita prophecia, secundo ait de regum differencia 

ibi Sed de supradicto … x … fit comminacio contra Samariam, populo eciam Israel Mychee 

3. 

RB, č. 2855. 

93vb: „Exposicio prologi in Micheam“ 

Sermo dei qui semper ad prophetas descendit etc. Et licet iste prologus in libris pluribus non 

scribatur, tamen propter curiosos mihi videtur expedire, quod breviter transcurratur. Duo 

itaque nominantur in prologo isto … x … Micheas qui interpretatur humilitas, Abdias servus 

domini, Zacharias memoria domini. 

RB, č. 2856. 

93vb-94rb: „Exposicio prologi in Naum prophetam“ 

(94ra) Naum propheta etc. Iste prologus dividitur in tres partes. In prima tempus edicionis 

prophecie tangitur, in secunda notatur eorum demeritum vel peccatum, contra quos prophecia 



editur ibi Sed cum habitatores etc. … x … dicit itaque Iam non decem tribus etc. 4 Regum 17. 

Cetera plana sunt. 

RB, č. 2857. 

94rb-95vb: „Exposicio prologi in Abacuk prophetam“ 

Quatuor prophete etc. In isto prologo quedam tanguntur, que referuntur ad propheciam, 

quedam que pertinent ad prophetam. Et primo tanguntur duo, que referuntur ad propheciam. 

Primum est conveniencia quarundam aliarum propheciarum cum ista … x … Psalmista: 

Quoniam ego in flagella paratus sum [Ps XXXVII,18] etc. 

RB, č. 2858. 

95vb-97ra: „Exposicio prologi in Sophoniam“ 

Tradunt Hebrei etc. In isto prologo procedit Ieronimus in hunc modum. Primo ponens 

quandam regulam Hebreorum, prophete personam describit, secundo ponit interpretacionem 

nominis qui prophete congruit ibi Nomen Sophonie etc. … x … et templum iuxta ordinem 

suum fundabitur. Textu leccionis denunciavit Sophonias 3. 

RB, č. 2859. 

97ra-98rb: „Exposicio prologi in Aggeum“ 

Ieremias propheta etc. Iste prologus dividitur in duas partes, in quarum prima insinuatur 

missio prophete ad denunciandum tempus domus domini edificande populo reverso de 

Babilonica captivitate, in secunda ostenditur materia prophecie ibi … x … Aggei 2: 

subvertam solium regnorum et conteram fortitudinem regni gencium [Ag II,23] etc. 

RB, č. 2860. 

98rb-99ra: „Exposicio prologi in Zachariam“ 

Anno secundo Darii etc. Iste prologus duas habet partes principales, in quarum prima 

tanguntur quedam Zacharie et Aggeo communia, in secunda tanguntur quedam Zacharie et 

eius prophecie specialia ibi Nam et populum Israel … x … et de nocte se preparaverunt ad 

exitum sicut dicitur ibidem. 

RB, č. 2861. 

99ra-100ra: „Exposicio prologi in Malachiam prophetam“ 

Deus per Moysen etc. In isto prologo iuxta ea, que in prophecia dicuntur, ostenditur populi 

Israelitici magnitudo (sic) et eiusdem increpacio. Proceditur autem in isto prologo per hunc 

modum. Primo exprimitur beneficium dei prestitum populo … x … Malachie 3 A: Diebus 

patrum nostrorum recessistis a legittimis meis et non custodistis [Mal III,7] etc. 

RB, č. 2862. 

100ra-100va: „Exposicio prologi in librum Machabeorum“ 

Machabeorum libri etc. Antequam exponamus prologum, prelibemus quedam antecedencia 

que necessaria iudicamus. Et primo notandum, quod libri Machabeorum non sunt de canone, 

leguntur tamen in ecclesiis per constitucionem Romane ecclesie … x … de eorum suppliciis 

et de constancia matris legitur 2 Machabeorum 7. 

RB, č. 2863. 

100va-102rb: „Exposicio prologi in ewangelium Mathei“ 

Matheus ex Iudea etc. Prologus iste dividitur in quinque partes, in quarum prima operis auctor 

describitur, in secunda modus agendi ostenditur ibi Duorum in generacione Christi etc. In 

tercia operis materia tangitur … x … quod scilicet beneficiorum dei certitudinem per 

testimonium ewangelii facerem et divine disposicionis considerandam graciam non tacerem. 

Construccio patet per ea que dicta sunt. 

RB, č. 2864. 

102rb-104rb: „Exposicio prologi super Marcum“ 

Marcus ewangelista etc. Prologus iste secundum quosdam dividitur sic. Dicunt, quod in isto 

prologo commendat Ieronimus auctorem ostendens quis sit et ubi scripsit. In prima ergo parte 

prohemii commendat Marcum et circa finem redit ad commendacionem eiusdem … x … deus 



est, scilicet incrementum gracie in presenti et glorie in futuro, quam nobis prestare dignetur. 

Amen. 

RB, č. 2865. 

104rb-105vb: „Exposicio prologi in ewangelium Luce“ 

Lucas Syrus nacione etc. In isto prologo procedit Ieronimus per hunc modum. Primo 

personam auctoris describit dicens Lucas etc., secundo tangit, quid ut ubi scripsit ibi Qui cum 

iam scripta essent ewangelia etc. … x … tantum non curiose dicta. Non debet plus esse de 

littera in isto prologo. 

RB, č. 2866. 

105vb-106ra: „Exposicio prologi in Lucam ewangelistam“ 

Quoniam quidem etc. Iste prologus non a Ieronimo sed a Luca compositus fuit. Et scribitur 

Theophilo, qui erat potentissimus in Achaia, cuius causa scripsit Lucas illud ewangelium. 

Dividitur autem iste prologus in tres partes … x … qui lapsus est verbo, Proverbiorum 16: 

Eruditus in verbo reperiet bona [Prv XVI,20]. 

RB, č. 2867. 

106ra-107rb: „Exposicio prologi in ewangelium Iohannis“ 

Hic est Iohannes etc. In isto prologo procedit Ieronimus per hunc modum. Primo auctoris 

personam describit, secundo ostendit preeminenciam materie, de qua agit ibi Denique 

manifestans. Tercio causam suscepti operis innuit ibi … x … doctrina magisterii servetur deo, 

qui est magister interior, de quo dicitur Mt. 24 Unus est magister vester [Mt XXIII,8]. 

RB, č. 2868. 

107rb: „Prologi exposicio in Actus apostolorum“ 

Lucas Antyocensis etc. In isto loco proceditur per hunc modum. Primo ponit Ieronimus 

multiplicem auctoris notificacionem, secundo in scribendo ewangelium ostendit ipsius 

fidelitatem ibi Hic spiritu sancto instigante … x … ostendit utilitatem ibi Quem ita divina etc. 

Ista sufficiant de prologo isto. Supra enim fere totus exprimitur in prologo super Lucam. 

RB, č. 2869. 

107rb-107vb: „Exposicio prologi in canonicas apostolorum“ 

Non ita est ordo etc. In isto prologo tria tangit Ieronimus, que reddunt auditores dociles, 

benivolos et attentos. Primo tangit ibi ordinem et numerum canonicarum epistolarum, per 

quod auditor docilis redditur … x … Sapiencie 7: Quam sine ficcione didici et sine invidia 

communico [Sap VII,13]. 

RB, č. 2871. 

108ra-109va: „Exposicio prologi Giliberti Pictaviensis episcopi in Apokalipsim“ 

Omnes qui pie volunt vivere etc. Quoniam effectus efficienti et opus artifici convenienter 

respondet, artificum autem quidam est artifex auctoritate, quidam ministerio sicut est de 

efficiente, Gilbertus huic operi premittens prologum istum … x … scilicet secundum septem 

ecclesias, quibus scribit, secundum septem status ecclesie generalis et cetera. 

RB, č. 2872. 

 

110ra-121ra: [Arnestus de Pardubicz: Statuta provincialia de anno 1349] 

In nomine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et spiritus sancti amen. Arnestus dei et 

apostolice sedis gracia sancte Pragensis ecclesie archiepiscopus universis prelatis, capellanis, 

conventibus, plebanis, ecclesiarum rectoribus, clero et clericis ac ceteris Christi fidelibus tam 

religiosis quam secularibus per Pragensem civitatem, dyocesim et provinciam constitutis in 

omnium salvatore salutem et presencium observanciam frequenti leccionis studio salutarem. 

Rex magnificus, qui facit mirabilia magna solus … (110rb) De summa trinitate et fide 

katholica rubrica. Firmiter precipimus, ut universi prelati, plebani et rectores ecclesiarum 

nostre provincie de sancta et individua Trinitate, patre et filio et spiritu sancto et articulis fidei 

maxime divinitatem et humanitatem domini nostri Ihesu Christi concernentibus nil aliud 



credant, teneant ac doceant … x … non potest esse pastoris excusacio, si lupus oves comedit 

et pastor nescit. 

J. V. Polc, Z. Hledíková: Pražské synody a koncily předhusitské doby, Praha 2002, s. 25-31; 

seznam rukopisů s. 65-71, tento rukopis uveden na s. 68 se siglou MuC; edice s. 117-164. 

http://www.geschichtsquellen.de/werk/512 (citováno 10. 4. 2020). 

 

121rb-128rb: [Thomas Hibernicus: De tribus punctis religionis christianae] 

Religio munda et immaculata apud deum hec est: visitare pupillos et viduas in tribulacione 

eorum et immaculatum se custodire ab hoc seculo, Iacobi I dicitur [Iac I,27]. Volens 

religionem aliquam intrare et eam observare, tria debet considerare: Primo que et qualis sit 

religio illa in se, secundo quas difficultates continet et quales operaciones requirit … x … 

ideo huius colleccionis auctor volens inter Scillam et Caribdim navigare opusculum non nimis 

obscurum nec nimis prolixum compilare decrevit. Explicit summula Thome de Hibernia.  

Závěrečná rubrika psána jinou rukou a zčásti na razuře, dále ještě jedna vyškrabaná a jen málo 

zřetelná rubrika (začíná Explicit summula). 

B. Dudík: Statuten des ersten Prager Provincial-Concils vom 11. und 12. November 1349, 

Brünn 1872, edice s. 83-113; Bloomfield, č. 5134 (rukopis uveden); 

http://fama.irht.cnrs.fr/oeuvre/271000 (citováno 10. 4. 2020). 
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Skladba: (III-2, fol. 4) + IV (fol. 12) + (IV-3, fol. 17) + IV (fol. 25) + (IV-1, fol. 32 bis) + IV 

(fol. 40) + (III+1, fol. 47) + IV (fol. 55) + (IV-3, fol. 60) + (IV-1, fol. 67) + (IV-1, fol. 74) + 

IV (fol. 82) + (IV-4, fol. 86) + IV (fol. 94) + (IV-1, fol. 101) + (IV-1, fol. 108) + (IV-1, fol. 

115) + II (fol. 119) + IV (fol. 127) + (IV-1, fol. 134) + (IV-6?, fol. 136) + II? (fol. 140) + (IV-

3, fol. 145) + IV (fol. 153) + (IV-2, fol. 159) + (IV-1, fol. 166) + (IV-1, fol. 173) + (IV-2, fol. 

179) + (IV-4, fol. 183) + 2. IV (fol. 199) + (IV-1, fol. 206) + IV (fol. 214) + (IV-4, fol. 218) + 

(IV-3, fol. 223) + IV (fol. 231) + (IV-2, fol. 237) + IV (fol. 245) + (IV-2, fol. 251) + (IV-4, 

fol. 255) + (IV-4, fol. 259) + (IV-3, fol. 264) + (IV-3, fol. 269). Po jednom listu vyříznuto za 

ff. 1, 2, 12, 14, 15, 32 (zbytek s textem označen jako 32 bis), 58, 66 (zbytek s textem označen 

jako 66 bis), 73, 100, 106 (zbytek s textem označen jako 106 bis), 109 (zbytek s textem 

označen jako 109 bis), 140, 165, 169, 181, 204, 215, 217, 259, 261, 266, 268 a 269, po dvou 

za ff. 57, 143, 155, 175, 214, 234, 247 a 264, po třech za ff. 180 a 219, čtyři za fol. 85 a sedm 

za fol. 255. Počet vyříznutých listů za fol. 134 a rozsah složek z dnešních ff. 135-140 není 

zcela jasný, kromě jednoho listu na konci složky bylo vyříznuto snad šest dalších. Ke ztrátám 

listů došlo – s výjimkou listu za fol. 140 - až po provedení foliace rukou 16. století. 

Samostatným listem je tvořeno fol. 42. Na koncích složek uprostřed dole kustody římskými 

číslicemi (složka s kalendářem neznačena, v číslování přeskočeny také složky z ff. 120-140). 



První polovina listů složek v dolním vnějším rohu značena číslicemi 1-4, většinou arabskými. 

Na koncích složek (od deváté dále) obvykle reklamanty. Kalendář psán v zrcadle 26,5 x 17 

cm, inkoustem připraveny okraje zrcadla, jednotlivých sloupců a linkování. Zbytek rukopisu 

psán obvykle ve dvou sloupcích v zrcadle 24,5-26 x 16,5-17 cm, 31-33 řádků na stránce, 

inkoustem připraveny okraje zrcadla, sloupců a linkování. Na okrajích listů a někde i u hřbetu 

dochovány vpichy po přípravě linkování, alespoň zčásti bylo tedy linkování připravováno po 

jednotlivých listech a nikoliv dvojlistech. Stránky s notací psány převážně v jednomn sloupci, 

na listu osm notových osnov s textem. Na ff. 5r-269r foliace rukou 16. století složená z 

písmene A-Z a arabské nebo římské číslice 1-10, pouze u písmen V-Z číslování pokračuje i 

dále. V notované části rukopisu a mešním kánonu tato foliace nezapisována. Foliace je 

použita v odkazech v samotném rukopisu (zejména odkazovány texty z commune sanctorum) 

i na zadním přídeští. Moderní foliace inkoustem uprostřed spodního okraje listů. Chyby 

foliace: ff. 32, 66, 106, 109 bis (vše zbytky vyříznutých listů obsahující fragmenty textu). Fol. 

255 vyříznuto a do rukopisu pouze vloženo. Některé listy na spodním okraji opravovány 

přelepy. 

Písmo: ruka A: ff. 1r-4v, 61ra-135v, 138ra-140rb, 154ra-269vb; ruka B: ff. 5ra-32 bis v; ruka 

C: ff. 33ra-60vb, 141ra-153vb; ruka D: ff. 135va-137rb, 140va-140vb; ruka E: fol. 140vb, vše 

gothica libraria, v některých případech rozdělení není zcela jasné. V rukopisu řada 

interlineárních i marginálních poznámek větším množstvím rukou 15.-16. století, interlineárně 

i občasné české překlady. Výzdoba: figurální iluminace: 137v: kánonový obraz. Figurální 

iniciály: 5ra: A(d te levavi), sv. Řehoř, 99rb: R(esurrexi), Zmrtvýchvstání Krista, 114rb: 

S(piritus), Seslání Ducha svatého, bordurová výzdoba: 5r: drak. Ornamentální iniciály: 138ra: 

T(e igitur), 181rb: S(uscepimus), 202vb: D(e ventre), 217ra: S(alve), ornamentální iniciály 

zdobené fleuronnée: 18rb: E, 70va: D, 110ra: V, 176ra: C, první a třetí zdobeny zlacením. 

Červené a modré iniciály o výšce obvykle dvou řádků textu, rubrikace, červené protrhávání 

majuskul. Notace: na ff. 86vb-89va, 91ra-95va, 120r-135v, 220v-222v chorální česká notace, 

klíče C, F. Vazba: dřevěné nehraněné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. 

Po obvodu desek rámec tvořený dvěma dvojicemi linek, v něm kolky s orlicí a rostlinným 

motivem, střední pole členěno diagonálně se protínajícími dvojlinkami, ve vzniklých 

routovitých polích stejné kolky. Výzdoba silně otřelá. Na obou deskách po pěti puklách ve 

tvaru kardinálského klobouku, na přední i zadní desce jedna chybí. Zapínání dvěma koženými 

řemínky s dírkovými sponami na nedochované trny v přední desce, řemínky dochovány 

zčásti, spony chybějí. Šití na pět dvojitých kožených vazů plus dva kapitálkové vazy ozdobně 

obšité koženými řemínky. Oblý hřbet, přední ořízka rovná. Na výlepu zadního přídeští rukou 

15./16. století kresba hlavy z profilu s popiskem „Kněz Silvestr rukú vlastní“ a rukou 16. 

století započatý rejstřík oficií. 

Za fol. 9 vložen papírový lístek o rozměrech 1 x 8,5 cm s dvěma řádky česko-latinského 

biblického (?) textu psaného rukou 16. století. Za fol. 38 vložen papírový útržek o 

maximálních rozměrech 3 x 3 cm s fragmenty šesti řádků latinského textu (listu?) psaného 

rukou 16. století. Za fol. 232 vložen jako záložka papírový útržek o rozměrech 5,5 x 1,5 cm s 

fragmenty devíti řádků latinského textu psaného rukou 16.-17. století. 

 

V horní části hřbetu štítek s částí současné signatury („12“). Na předním přídeští exlibris 

Národního muzea se současnou signaturou, na výlepu přídeští tužkou „Tres. 3 C“. 

 

Rukopis je podle výzdoby kladen do 70. let 14. století, část psaná rukou D pochází podle 

uvedení svátku Navštívení P. Marie z doby po roce 1385. Texty psané rukama D a E mohly 

být doplněny na prázdné listy na koncích a začátcích složek o něco později, nelze to však 

jednoznačně prokázat. Užívané označení kodexu Misál kněze Silvestra je založeno na kresbě 

hlavy s identifikačním popiskem na zadním přídeští. Není známo, jakým způsobem se kodex 



dostal do KNM, Brodským uváděný původ z březnické knihovny je vzhledem k absenci 

obvyklých provenienčních znaků nepravděpodobný. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3642, s. 341; Brodský, č. 227, s. 243. 

 

1r-269v: [Missale Pragensis dioecesis] 

Rukopis je poškozen vyřezáním množství listů. 

 

1r-4r: [Kalendarium] 

Kalendář obsahuje zlaté číslo, písmena nedělní, římské datování a svátky světců, v záhlaví 

počet dnů kalendářního a lunárního měsíce, v záhlaví ledna verš „Principium iam sanxit 

trepidus capricornus“, u ostatních měsíců verše o znameních zvěrokruhu již nejsou. Vzhledem 

k vyřezání listů dochovány jen měsíce leden, únor, květen, červen, září-prosinec. Z českých 

světců a svátků červeně „Alacio reliquiarum Thome, Ia[cobi]“ (8. 1.), umučení Ludmily (16. 

9.), Václav (28. 9.), translace Ludmily (10. 11.) a Pět bratří (12. 11.), černě oktáv Václava (5. 

10.). Z méně obvyklých svátků u 19. 5. červeně zapsána „solempnitas sancti Petri 

confessoris“, u 26. 5. černě jeho oktáv – jde o svátek Petra z Morrone (papeže Celestina V.). 

Literatura: M. Dragoun: Česká středověká kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, 

Praha 2000, zejm. s. 103-122. 

5ra-119vb: [Proprium de tempore] 

V rubrice na fol. 85va u obřadů na Zelený čtvrtek uvedena kaple sv. Václava. Notovány části 

oficia na Velký pátek (?) na ff. 86vb-89va a části obřadů žehnání velikonočních svící na ff. 

91r-95v. 

120r-135v: [Praefationes et Pater noster cum notis musicis] 

Za fol. 134 text porušen vyříznutím řady listů.  

135va-136rb: [Gloria in excelsis deo et Credo] 

136rb-136vb: [Orationes de canone missae] 

Modlitby při obětování: „In spiritu humilitatis et in animo contrito“, „Veni, sanctificator 

omnipotens eterne deus“, „Tibi domino creatori nostro hostiam offerimus“, „Offerimus tibi 

domine hunc calicem salutaris“, „Suscipe sancte pater hanc oblacionem, quam tibi offerro“. 

136vb-137vb, 140va-140vb: [Proprium de sanctis, additamentum – de Visitatione beatae 

Mariae virginis] 

138ra-140rb: [Canon missae] 

140vb: [Lectio evangelii Mt XI,25-30] 

Patrně evangelijní čtení pro čtvrtou neděli po oktávu Zjevení Páně. 

141ra-176ra: [Proprium de tempore, continuatio] 

Počáteční list vyříznut, dochovaný text začíná od svátku Těla Páně. Na fol. 147r in margine 

poznámka „1531. Pomni na mě medle Jene, na kněze Matěje, ať se nade mnú pán buoh 

smiluje etc.“ 

176ra-245ra: [Proprium de sanctis] 

Začíná svátkem sv. Barbory, z českých světců a svátků na ff. 178vb-179rb (neurčená) alace 

relikvií, na fol. 185rb-185va translace Václava, na ff. 189va-190ra Vojtěch, na fol. 192ra-

192va Zikmund, na ff. 206va-207ra Prokop, na fol. 219ra-219vb translace Vojtěcha a Pěti 

bratří, na ff. 225rb-226ra Ludmila, na ff. 228va-229ra Václav (na fol. 230ra a 231ra texty 

během a v oktávu jeho svátku), na fol. 237va translace Ludmily, na ff. 238va-239rb Pět bratří. 

Na ff. 220v-222v u svátku Narození P. Marie notovaný text evangelia Mt I,1-16. Na fol. 240v 

poznámka „Pomni na to, milý kněze Jene, že tvůj život dlúho nestane“ psaná stejnou rukou 

jako přípisek na fol. 147r. 

245ra-255vb: [Commune sanctorum] 



Rubrika „Incipiunt epistole de apostolis“ je uvedena až na fol. 246ra, ale i předchozí 

epištolní čtení patří patrně ke commune sanctorum. Závěr nedochován. 

256ra-266vb: [Missae singulis diebus per hebdomadam, de beata virgine Maria et votivae] 

Počátek ani konec nedochován. V modlitbách k patronům na ff. 257va-258ra uvedeni v 

částečně proměnlivém pořadí Vít, Václav, Vojtěch, Zikmund, Benedikt s bratřími, Prokop a 

Ludmila. 

267ra-269vb: [Officium pro defunctis] 

Počátek ani konec nedochován. 

 
X 3643 
SX XVI A 13 
FX perg. XIV. ll. 303, 26 x 41 cm, s miniaturami, mod. vazba. 
TX Latinský misál. 
PX Mimo kratičké kusy notovány pouze preface na l. 131-5. Kalendář má jména 
měsíců česky. Z Březnických. 
PX poč. XV. st. Kanon. list vyříznut 
Brodský, s. 244 
SX – XVI A 13 

TX – Missale Romanum. 

perg. 

PX – 1.) Flavum maj., 2.) roseum., 3.) caeruleum, 4.) fuscum, 5.) flavum min. Caeruleum 

secundum, tertium. 

PX – Flavum Episc. Joan. Dražicky. 

 

SX – XVI A 13 

TX – Missale multis cum figuris pictis. 

perg. 

 
X 3644 
SX XVI A 14 
FX perg. XIV. ll. 168. 26 x 37.5 cm, s miniat., vaz. nová. 
TX B. Ambrosii libri. 
VX Jsou to: Exameron, De paradiso, De Caym et Abel, De Abraham, De Ysaac, De 
Joseph, De benediccione patriarcharum, De Naboth, De Jacob et bono mortis, De 
Jacob et beata vita, De fuga seculi, De misteriis et sacramentis, Apologia de David, 
De virginibus, De viduis, De ieiunio et eius oppositis, Super Lucam libri XI, De officis, 
De ieiunio. 
PX Na předsázce obsah a souč. sign. E II, na l. 1: liber Rudnicensis monasterii. Z 
Březnických. 
PX Italského původu 
Brodský, s. 245 
 
 

XVI A 14 

Itálie, Bologna, XIV1, perg., I + 168 ff. 38 x 25,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Pergamen jihoevropského typu, s jednou stranou lépe zpracovanou. Skladba: 1 (fol. I) + 16. V 

(fol. 160) + (V-2, fol. 168). Dva listy, nejspíše prázdné, chybějí za fol. 168. Za fol. 20 

nedochovány dva kvinterny. První polovina listů složek různým způsobem značena: černými 

římskými číslicemi ve vnějším horním rohu složek, někdy doplněnými na začátku písmeny – 



toto písmenné značení odpovídá částečně provedené středověké foliaci; červenými 

vodorovnými nebo svislými čárkami ve vnějším spodním rohu, vnějším horním rohu nebo 

uprostřed spodního okraje, tyto symboly obvykle i na prvním listu druhé poloviny složky, 

někdy i zde doplněna písmena, která ale netvoří souvislou řadu ani neodpovídají předešlému 

značení; černými arabskými číslicemi ve spodním vnějším rohu složek; černými arabskými 

číslicemi ve vnitřním spodním rohu obou listů na jednotlivých aperturách; multiplikovanými 

písmeny ve vnějším spodním rohu listů. Ve složkách se pravidelně objevuje více značení 

najednou. Na koncích složek reklamanty, z větší části psány v jednoduchých rámečcích. 

Kustody na začátcích druhé až třinácté složky uprostřed nebo vpravo dole zachycují stav před 

ztrátou složek: na fol. 11r červeně římskou číslicí, dále slovní černým inkoustem (první na fol. 

21r „quintus“), tyto slovní psány nejspíše mladší rukou než samotný rukopis. Psáno ve dvou 

sloupcích v zrcadle 27 x 17 cm, šířka jednoho sloupce cca 7,5 cm, spatium 1,5-2 cm, 62 řádků 

na stránce. Okraje zrcadla a linkování připraveny olůvkem, linky zčásti nezřetelné, na vnějším 

okraji vymezen sloupec, snad pro korektury, na okrajích listů někde dochovány vpichy po 

přípravě. S výjimkou poslední složky živá záhlaví obsahující titul díla a případně uvedení 

knihy. Středověká foliace, snad o málo mladší než rukopis, černě ve vnějších horních rozích 

listů, použitá k odkazům v obsahu na předním přídeští. Na ff. 1-59 nedůsledná středověká, 

snad soudobá foliace složená z písmene abecedy a římské číslice I-X, také zčásti použitá k 

odkazům, poslední označení „H IX“. Stav v 19. století se ztrátami složek eviduje foliace 

perem na spodním okraji stránek, kromě toho moderní foliace tužkou ve vnějších horních 

rozích listů. Inkoust místy vybledlý, stránky zčásti zašpiněné. Poslední listy na okrajích 

poškozeny vlhkostí, ff. 21-24 proříznuta. 

Písmo: snad jedna ruka, gothica libraria, postupně ztrácející pečlivost a na ff. 164ra-168rb 

celkově drobnější. Výzdoba: figurální iniciály: 1ra: T (výška 13 řádků), sv. Ambrož, nad ním 

Kristus Pantokrator, 65ra: S (výška 16 řádků), v jednotlivých částech iniciály píšící sv. Lukáš 

a sv. Ambrož, 69va: E (výška 13 řádků), Zvěstování P. Marii, na stranách s figurálními 

iniciálami bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a zlatými terči. Ornamentální iniciály o 

výšce pěti až devíti řádků textu: 5rb: D, 7vb: D, 13vb: Q, 17va: V, 25ra: H, 76vb: E, 82ra: N, 

87va: E, 95ra: E, 117rb: L, 122vb: P (sic, pro: F), 123va: E, 125vb: D, 135rb: N, 136ra: N, 

149ra: S, 156va: D. Červeno-modré, červeno-fialové a modro-červené iniciály o výšce tří až 

pěti řádků textu na začátcích kapitol, rubrikace, červené vyznačování odstavců, protrhávání 

majuskul a podtrhávání biblického textu. Vazba z 19. století, lepenkové desky potažené 

papírem a přes hřbet a na rozích desek kůží. Na hřbetě papírový štítek s titulem rukou 19. 

století „Ambrosii libri“. Vpředu jedna předsádka z původní vazby, kde sloužila jako výlep 

předního přídeští, dále jedna papírová předsádka, jedna papírová předsádka rovněž vzadu. 

Výlep přídeští byl původně vevázán otočený (s vnější stranou výlepu jako stranou recto), při 

ambulantním restaurování v roce 2017 byl otočen. Původní šití na pět kožených dvojitých 

vazů plus dva kapitálkové vazy, oblý hřbet, rovná přední ořízka. V rukopisu kožená záložka, 

na niž je navlečen pergamenový otočný kroužek o průměru cca 3,5 cm s římskými číslicemi, 

které značí sloupce I-IIII. 

Na fol. Iv signatura kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem tzv. 1. vrstvy C II 

a obsah psaný rukou 14.-15. století už v Roudnici: „Libri beati Ambrosii. Exameron. De 

paradiso D II 32. De Cayn et Abel D X 40. De Abraham E IX 49. De Ysaac E X 50. De 

Yoseph F VIII 58. De benediccione patriarcharum F IX 59. De Naboth F IX 59. De Iacob et 

bono mortis F X 60. De Iacob et beata vita 62. De fuga seculi 63. De misteriis et sacramentis 

69. Apologia de David 75. De virginibus 76. De viduis 82. De ieiunio et eius oppositis 83. 

Super Lucam libri XI 85. De officiis 156. De ieiunio 184.“ Část textů vzhledem ke ztrátě dvou 

složek chybí. Drobná část horního okraje přední předsádky nedochována, snad ale bez ztráty 

textu. Vlastnické záznamy roudnického kláštera na fol. 1r: „Liber monasterii Rudnicensis“ a 

2r: „Liber monasterii Rudnicensis“ (psáno jinou rukou, stejnou jako obsah). Na fol. Iv záznam 



o původu z březnické knihovny „Ex libris arcis Bržeznicensis“, na fol. 1r a 117r heraldické 

razítko s opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“. Do NM se rukopis dostal darem Josefa 

Marii Kolowrat-Krakowského. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („14“). Na předním přídeští exlibris Národního 

muzea se současnou signaturou, na němž je razítkem a červenou tužkou doplněno „Kim. vitr. 

19“. Přímo na potahu přídeští tužkou záznamy o starším uložení v NM „Tr. 1A“, „19“, „Skř. I 

d (ř. 2) N. (?) 19“ a záznam nejasného významu „B V“. Na fol. Iv tužkou starší muzejní 

signatura „I/B/14“, která se opakuje i na fol. 1r.  
 

Podle výzdoby je vznik rukopisu lokalizován do Bologni a datován do první poloviny 14. 

století. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3644, s. 341-342; Brodský, č. 229, s. 245; Zdeňka Hledíková, Die 

südeuropäische Schrift im böhmischen Umfeld des 14. Jahrhunderts unter besonderer 

Berücksichtigung des Einflusses der bolognesischen Schrift auf die Handschriftenproduktion 

für Raudnitz, in: Régionalisme et Internationalisme. Problèmes de Paléographie et de 

Codicologie du Moyen Âge, edd. Otto Kresten – Franz Lackner, Wien 2008, s. 139–152, 

zejm. s. 142; Svobodová, č. 49, s. 48; s. 58; Dragoun: Soupis, s. 463-464.  

 

 

1ra-20vb: [Ambrosius Mediolanensis: Hexaemeron libri sex] 

Incipit liber Exameron beati Ambrosii episcopi Mediolanensis de operibus sex dierum, quibus 

secundum scripturam celum et terra creata sunt et formati. Tantumne opinionis assumpsisse 

homines, ut aliquid eorum tria principia construerent omnium, deum et exemplar et materiam 

sicut Plato et discipuli eius ... x ... ut quasi radicatam mari herere /// 

Dochovaný text PL 14, col. 123A–220B; novější edice K. Schenkl, CSEL 32/1, s. 3-261. CPL, 

č. 123; RB, č. 1227 (rukopis neuveden).  Za fol. 20 chybí dvě složky. 

 

21ra-29ra: [Ambrosius Mediolanensis: De Cain et Abel libri duo] 

/// adiecit, inquit, parere Abel, hoc est meliorem Eva que graviter ante peccaverat ex se 

generavit sentenciam ... x ... excusare posset quod se redimisset vel sera accione penitencie 

nisi eum prematura pena rapuisset. Explicit liber beati Ambrosii de Cain et Abel secundus. 

Počátek nedochován, text v rukopisu PL 14, col. 320C–360B; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/1, s. 337-409. CPL, č. 125; RB, č. 1229 (rukopis neuveden).  

 

29ra-30ra: [Ambrosius Mediolanensis: De Abraham libri duo] 

Incipit liber eiusdem beati Ambrosii de Abraham. Abraham liber unus tytulus est, quoniam 

per ordinem huius quoque patriarche gesta considerare animum subiit, de quo nobis moralis 

erit primo tractatus et simplex … x ... quam mandatum dei exequeretur, quo impetrato vasa 

aurea et argentea et vestem dedit Rebethtze.  

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 419A–453B; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/1, s. 501-638. CPL, č. 127; RB, srov. č. 1231.  

 

30ra-38ra: [Ambrosius Mediolanensis: De Isaac et anima liber unus] 

Liber primus beati Ambrosii de Ysaac. In patre nobis sancti Ysaac vel origo satis expressa vel 

gracia cui ad omnem redundat gloriam, quod tanto et tam immitabili viro natus Abrahe patri 

premium fuit ... x ... ne scindantur, ne inveterescant, sed ille magis qui hiis utitur, servare 

debet et custodire. 

PL 14, col. 501A-534B; novější edice K. Schenkl, CSEL 32/1, s. 641-700. CPL, č. 128; RB, č. 

1232 (rukopis neuveden). V rukopisu je označeno jako dvě knihy, první končí explicitem podle 



PL na fol. 36va, druhá je zkráceným textem, který začíná „In patre nobis sancti Ysaac vel 

origo satis est expressa, vel gracia. Sapientis enim est segregare se a voluptatibus carnis, 

elevare animam atque a corpore abducere ...“ (PL 14, col. 502B) a končí stejným explicitem 

jako první. 

 

38ra-38vb: [Ambrosius Mediolanensis: De Ioseph patriarcha liber unus] 

Incipit liber beati Ambrosii de patriarcha Ioseph. Sanctorum vita ceteris norma vivendi est 

ideoque digestam plenius accepimus seriem scripturarum, ut dum Abraam, Ysaac et Iacob ... 

x ... misit eos sine auro, sine argento, sine pecunia, sine virga, id est ut incentiva litis et 

instrumenta eriperet ulcionis. 

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 641A–670A; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/2, s. 73-122. CPL, č. 131; RB, srov. č. 1234.  

 

38vb-39ra: [Ambrosius Mediolanensis: De benedictionibus patriarcharum (De patriarchis) 

liber unus] 

Liber beati Ambrosii de benediccione patriarcharum. Primum omnium quantam discimus 

parentibus referre reverenciam, cum legimus quoniam qui benedicebatur a patre, benedictus 

erat. Ideo hanc parentibus donavit graciam deus ... x ... spiritale magis misterium generacionis 

paterne, quam membrum aliquod corporale significat. 

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 673A–690A; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/2, s. 125-160. CPL, č. 132; RB, srov. č. 1235.  

 

39ra-39vb: [Ambrosius Mediolanensis: De Nabuthe Iezraelita liber unus] 

Liber beati Ambrosii de Nabothe. Nabothe divites victoria tempore vetus est, usu cottidiana, 

quis enim divitum non cottidie concupiscit aliena? Quousque extenditis, divites, insanas 

cupiditates, numquid soli habitabitis super terram? ... x ... vel currentes incitet vel reflectat 

indomitos vel revocet fatigatos vel mansvetos pro sua voluntate convertat. 

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 731A–752A; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/2, s. 469-516; S. Palumbo (ed.): Ambrogio di Milano: De Nabuthae historia (Biblioteca 

della Tradizione Classica 3), Bari 2012. CPL, č. 138; RB, srov. č. 1237.  

 

39vb-41vb: [Ambrosius Mediolanensis: De bono mortis liber unus] 

Incipit liber beati Ambrosii de Iacob et bono mortis. Quoniam de anima superiore libro 

sermonem aliquem contexuimus, faciliorem viam putamus de bono mortis conficere aliquid, 

que si anime noceat, malum videri potest ... x ... sunt porte iusticie, in quibus sancti domino 

confitentur, ita sunt criminum porte, in quibus impii dominum negaverunt. 

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 539A–566B; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/1, s. 703-753. CPL, č. 129.  

 

41vb-43rb: [Ambrosius Mediolanensis: De Iacob et vita beata libri duo] 

Incipit liber beati Ambrosii de Iacob patriarcha et beata vita. Necessarius ad disciplinam bonis 

sermo omnibus plenus prudencie et mens racioni intenta precurrit virtutibus, passiones 

cohercet. Docibilis enim virtus denique studio et discendo queritur ... x ... ita et tu adversus 

fluctum tam gravium passionum pietatis inmobilis restitisti et cum posses filiorum salutem 

eligere noluisti.  

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 597A–638B; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/2, s. 3-70. CPL, č. 130; RB, srov. č. 1233.  

 

43rb-48va: [Ambrosius Mediolanensis: De fuga saeculi liber unus] 



Incipit liber beati Ambrosii de fuga seculi. Frequens nobis de effugiendo isto seculo sermo 

atque utinam quam facilis sermo, tam cautus et sollicitus affectus, sed quod peius est, 

frequenter irrepit terrenarum illecebra cupiditatum ... x ... spem locaverunt evadendi, et 

reconciliacionis future fidem hauserunt per dominum nostrum Ihesum Christum, cui regnum 

est a seculis et nunc et semper et in secula seculorum, amen. 

PL 14, col. 569A-596B; novější edice K. Schenkl, CSEL 32/2, s. 163-207. CPL, č. 133.  

 

48va-51ra: [Ambrosius Mediolanensis: De mysteriis liber unus] 

Incipit liber beati Ambrosii episcopi de misteriis et sacramentis. De sermonibus cottidianum 

sermonem habuimus cum patriarcharum gestalis proverbiorum legerentur precepta ... x ... non 

utique dubitandum quod superveniens in fontem vel superest, qui baptismum consequitur 

veritatem regeneracionis cooperetur. Finit de iniciandis. 

PL 16, col. 389A-410A; novější edice O. Faller, CSEL 73. CPL, č. 155. 

 

51ra-54va: [Ambrosius Mediolanensis: De sacramentis libri sex] 

Incipit liber beati Ambrosii de misteriis et sacramentis. De sacramentis, que accepistis 

sermonem adorior, cuius racionem non putavi ante premitti, in cristiano enim viro prima est 

fides, ideo recte nomine fideles dicuntur, qui baptizati sunt ... x ... dyabolum non timet, si 

enim deus pro nobis, qui circa (sic) nos [Rom VIII,31], ipsi ergo sit laus et gloria a seculis et 

nunc et semper et in omnia secula seculorum, amen. 

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 16, col. 417A–454B; novější edice O. Faller, CSEL 73. 

CPL, č. 154.  

 

54va-56ra: [Ambrosius Mediolanensis: Apologia prophetae David ad Theodosium Augustum] 

Incipit apologia beati Ambrosii de David. Apologiam prophete David presenti arripuimus 

stilo scribere non quo ille indigeat hoc munere, qui tantis meritis enituit virtutibusque floruit. 

Itaque ut a planioribus exoriamur ... x ... et ipsum, inquid, de medio tulit affigiens illud cruci 

[Col II,14]. Delevit obligacionem hereditatis obnoxie.  

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 851A–877D; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/2, s. 299-355. CPL, č. 135; RB, srov. č. 1240.  

 

56ra-60va: [Ambrosius Mediolanensis: De virginibus ad Marcellinam libri tres] 

Incipit primus liber beati Ambrosii de virginibus. Iuxta celestis sentenciam veritatis verbi 

tocius quodcumque ociosum fuerimus locuti, habemus prestare racionem, vel si unusquisque 

servus credita illa talenta gracie spiritalis ... x ... portatur hoc caput ad Herodiadem, letatur, 

exultat quasi crimen evaserit, quia trucidavit. 

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 16, col. 187A–229A; novější edice I. Cazzaniga (ed.): S. 

Ambrosii Mediolanensis episcopi De virginibus libri tres (Corpus Scriptorum Latinorum 

Paravianum 1), Torino 1948. CPL, č. 145.  

 

60va-62rb: [Ambrosius Mediolanensis: De virginitate liber unus] 

Incipit quartus liber beati Ambrosii de virginibus. Considerate quia virgines pre apostolis 

resurreccionem domini videre meruerunt, certe hoc docuit hodierna que decursa est leccio. 

Nam cum in novo monumento sicut Iohannes dixit, corpus positum esset domini Ihesu ... x ... 

duo in monte domini, uni latoris legis, executori alteri conferuntur, videte qualis sit iste 

piscator.  

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 16, col. 269C–302A, novější edice I. Cazzaniga (ed.): S. 

Ambrosii Mediolanensis Episcopi De Virginitate Liber Unus (Corpus Scriptorum Latinorum 

Paravianum 47), Torino 1954. CPL, č. 147.  

 



62rb-63ra: [Ambrosius Mediolanensis: De viduis liber unus] 

Incipit liber beati Ambrosii de viduis. Bene accidit, fratres, ut quoniam tribus libris 

superioribus de virginum laudibus disseruimus, viduarum tractatus incideret ... x ... statera 

enim fallax abhominacio est apud deum [Prv XI,1], est ergo minus pondus et maius, sed 

utrumque non recipit ecclesia. 

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 16, col. 233A–259A. CPL, č. 146.  

 

63ra-64vb: [Ambrosius Mediolanensis: De Elia et ieiunio liber unus] 

Incipit liber beati Ambrosii de ieiunio. Simul nobis et certamen imminet et victoria 

promittitur, victoria nostra crux Christi est, tropheum nostrum pascha est domini Ihesu. Sed 

ille ante est preliatus ... x ... deo temptavit offerre, Abel autem primiciarum suarum oblacione 

prelatus meruit insigni pietatis laudari oraculo. Explicit liber beati Ambrosii episcopi de 

patriarchis.  

Text zkrácený, zapsán v rozsahu PL 14, col. 697B–728C; novější edice K. Schenkl, CSEL 

32/2, s. 411-465. CPL, č. 137; RB, srov. č. 1236. Na spodním okraji fol. 63r zapsáno rukou, 

která psala obsah na předním přídeští a napsala i slovo „ieiunio“ v rubrice, „Iste liber de 

ieiunio non habet principium, sed in fine habetur plenius et incipit Divinum ad patres 184.“ 

 

64vb-136ra: [Ambrosius Mediolanensis: Expositio evangelii secundum Lucam] 

Incipit exposicio beati Ambrosii episcopi super Lucam. (65ra) Incipit prologus beati Ambrosii 

episcopi in evangelium beati Luce evangeliste. Scripturi in ewangelii librum, quem Lucas 

sanctus pleniore quadam rerum dominicarum distinccione digessit, stilum ipsum prius 

exponendum putamus ... (65vb) De diversitate scriptorum. Quoniam quidem multi ... 

narracionem rerum [Lc I,1]. Plerique nostrorum quemadmodum veterum Iudeorum paribus et 

generibus formantur et causis atque exemplorum similium pari usu exituque conveniunt, 

principioque rerum et fine concordant ... x ... diligencius scriptoribus placuisse reperio, nichil 

obstat, si dicamus pauciores intra conclavia in monte cumplures fuisse. Explicit exposicio 

beati Ambrosii super Lucam.  

PL 15, col. 1527D-1850D; novější edice K. Schenkl, CSEL 32/4 a M. Adriaen, P. A. 

Ballerini (edd.): Ambrosius Mediolanensis. Expositio evangelii secundum Lucam. Fragmenta 

in Esaiam (Corpus Christianorum, Series Latina 14), Turnhout 1957. CPL, č. 143; RB, č. 

1243 (rukopis neuveden). 

 

136ra-164ra: [Ambrosius Mediolanensis: De officiis ministrorum libri tres] 

Incipit liber beati Ambrosii episcopi de officiis. Non arrogans videri arbitror si inter filios 

suscipiam affectum docendi cum ipse humilitatis magister dixerit Venite filii, audite me, 

timorem domini docebo vos [Ps XXXIII,12]. In quo licet humilitatem verecundie eius 

spectare ... x ... ut et si sermo nichil deferat gracie, series tamen venustatis quodam compendio 

expressa plurimum instruccionis conferat, amen. Explicit liber beati Ambrosii de officiis. 

PL 16, col. 23A-184B; M. Testard (ed.): Ambrosius Mediolanensis: De officiis (Corpus 

Christianorum Series Latina 15), Turnhout 2001. CPL, č. 144. 

 

164ra-168rb: [Ambrosius Mediolanensis: De Elia et ieiunio liber unus] 

Divinum ad patres resultavit oraculum, ut cum egrederentur ad bellum tuba canerent, cuius 

sonitu dominus reminisceretur populi sui, quo petitum conferret auxilium plusque 

misericordie sue incentiva cognoscentes ... x ... deo temptavit offerre, Abel autem 

primiciarum suarum oblacione prelatus meruit insigne pietatis laudari oraculum. 

PL 14, col. 697A-728C; novější edice K. Schenkl, CSEL 32/2, s. 411-465. CPL, č. 137; RB, č. 

1236 (rukopis neuveden). 

 



X 3645 
SX XVI A 15 
FX perg. 1354. ll. 101, 25 x 38 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním. 
TX (W. Strabo). Gloza ordinaria super Job. 
PX Na l. 101: Sub a. d. 1354 feria quarta seu in vig. corporis Christi finita est hec - 
per manus Stephani de * * *, na l. 1: liber Rudnicensis monasterii, na přídeští souč. 
sign. G VII, na desce mladší A XIX, W VI a štítek s názvem. Dílo italského malíře. Z 
Březnických. 
Brodský, s. 246 
 
XVI A 15 

Čechy, 1354, perg., I + 101 ff. 39 x 26 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Skladba: I (výlep přídeští, fol. I) + 9. V (fol. 90) + VI (fol. 101, výlep přídeští). Na konci 

první složky uprostřed dole kustod římskou číslicí „I“, na koncích druhé až deváté složky 

reklamanty v ozdobných rámečcích. Text psán v zrcadle 25 x 16 cm, na ff. 1-3 ve dvou 

sloupcích, na ff. 4-101 obvykle ve třech, méně často ve dvou; někdy je naopak v nejširším 

sloupci ještě část textu psána ve vizuálně oddělené části. Biblický text je psán na ff. 4-101 v 

jednom sloupci o různé šířce a je obtékán po jedné či obou stranách glosou. Okraje zrcadla, 

sloupců a linkování připraveny inkoustem, u biblického textu psáno 25 řádek na stránce 

(každý druhý řádek ponecháván prázdný a psáno písmem většího modulu), u glosy 49 (psáno 

menším písmem bez vynechávání řádků). Na horním okraji listů připraven řádek pro 

neprovedená záhlaví. Prázdná folia: I. Soudobá foliace černě na spodních okrajích listů, končí 

číslem 103 na zadním přídeští (vynecháno číslo 77), v závěrečné části rukopisu tento omyl 

opraven perem, rukou 19. století. 

Písmo: jedna ruka, Štěpán, gothica textualis, v některých částech s kurzivnějšími prvky (zejm. 

fol. 3 a v závěrečném kolofónu). Výzdoba: figurální iniciála o výšce 17 řádků textu: 4ra: V, v 

ní Job stižený malomocenstvím (další text „-ir erat“ psán zlatě na modrém podkladu), 

ornamentální iniciály o výšce deseti, resp. osmi řádků textu: 1ra: C (i zbytek slova „-ogor“ 

psán bíle na modrém podkladu), 3ra: Q. Červené iniciály o výšce obvykle jednoho řádku 

textu, červené vyznačování odstavců a protrhávání majuskul. Vazba: dřevěné desky potažené 

kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. Po obvodu desek rámec tvořený jednou linkou, 

střední pole členěno ondřejským křížem tvořeným dvěma linkami. Původně po pěti 

kruhových puklách, nedochovány, zapínání dvěma nedochovanými řemínky s dírkovými 

sponami na dochované trny v přední desce. Dřevěné desky shora hraněné, šití na šest 

dvojitých kožených vazů plus dva kapitálkové vazy, oblý hřbet. Ke kapitálku přivázány dvě 

kožené záložky, na jedné dochován závěs s nakreslenou ukazovací ručkou a otočný kroužek o 

průměru cca 4,5 cm, který má po obvodu označení sloupců, na jedné straně arabskými 

číslicemi, na druhé straně slovní. 

Na přední desce roudnická signatura 2. vrstvy A XIX, roudnická signatura 3. vrstvy D VI a 

štítek s červeně psaným obsahem „Gloza ordinaria super Iob“ přichycený hřebíčky, 

dochovány drobné zbytky krycího plátku rohoviny. Na předním přídeští červeně psaná 

roudnická signatura 1. vrstvy G VII, zčásti vyškrabaná. Na fol. 1r vlastnický záznam „Liber 

Rudnicensis monasterii“. Horní okraj přední předsádky, asi s vlastnickým záznamem,  

oříznut. V horní části hřbetu částečně stržený štítek s novověkým titulem „Enarra[tio in] Iob“, 

ve spodní části hřbetu signatura březnické knihovny – na bílém podkladu červeně A 3 a na 

papírovém štítku černě 11 (?). Na fol. 1r otisk oválného heraldického razítka s opisem „Hr. z 

Kolowrat Krakowského“. Do KNM se kodex dostal darem Josefa Marii Kolowrat-

Krakowského. 



Na hřbetě štítek s částí současné signatury („15“) přelepený přes starší štítek, nejspíše s 

muzejní signaturou. Na předním přídeští exlibris Národního muzea a tužkou starší uložení v 

KNM „Tres. 3 C“, kromě toho zde červeně letopočet 1354. 

 

Datace rukopisu do roku 1354 je dána kolofónem. Podle Kadlece byl písařem rukopisu Štěpán 

z Uherčic, ovšem byl-li rubrikátorem první části rukopisu KNM XIII C 4, je toto určení 

nepravděpodobné. Vlastnický záznam na fol. 1r je shodný se skupinou, do které patří i KNM 

XIII A 13 s erbem Arnošta z Pardubic (viz M. Dragoun, Signatury a vlastnické záznamy 

rukopisů klášterů v Roudnici a v Sadské in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká 

knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie 

Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 2015, zejm. s. 51–52), a není vyloučeno, že Arnošt se 

organizačně na napsání rukopisu podílel, i když rukopis není zařazován mezi produkty 

arcibiskupského skriptoria; mohl ale také kodex „jen“ darovat. 

 

Literatura: Bartoš II, č. 3645, s. 342; Kadlec, Knihovna, s. 128; Brodský, č. 230, s. 246; 

Svobodová, s. 58; Dragoun: Soupis, s. 464-465; T. Gaudek: Roudnické iluminované rukopisy 

druhé třetiny 14. století, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna 

augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, 

Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 234-248, zejm. s. 242-243. 
 

1ra-101vb: [Glossa in Iob] 

Cogor per singulos scripture divine libros adversariorum respondere maledictis … (2rb) Si 

autem fiscellam iunco texerem aut palmarum folia complicarem, ut in sudore vultus mei 

comederem panem … (3ra) Quedam historice hic dicuntur et allegorice et moraliter, quedam 

nequeunt ad litteram accipi, quia erronea essent vel impossibilia vel a se invicem discordancia 

… (3va) Materia huius libri est ipse Iob sed talis omnimoda temptacione scilicet temptatus. 

Intencio est instruere nobis per Iob exemplum victorie, ut scilicet vincamus … (4ra) Vir erat 

in terra Hus nomine Iob … et recedens a malo (Iob I,1). Prius persona apta describitur, quam 

pungna eius dicatur ut talis posse vincere videatur. In terra Hus, que est terra gentilium ad 

laudem Iob, qui bonus inter malos fuit … (4rb) Moraliter. Per Iob Christus, id est caput et 

corpus designatur, ergo post historiam viso ex capite, quod credamus, ex corpore, quod 

vivendo teneamus … (101ra) Floruit amigdalus, impingvata est locusta, dissipata capparis 

(Ecl XII,5). Quoniam in domo Iob gentilitas flore virtutum, adipe fidei impinguatur, Iudea in 

infidelitate remanens amplius induratur et dissipatur … (101va) Circa hunc librum hec 

inquirenda proponimus: quis fuerit auctor operis, que sit auctoris intencio, unde agat, modus 

eciam quid agit et qualiter Iob figuravit Christum … x … hec enim differencia est inter 

allegoriam et moralitatem, que autem diximus, in glossa introitus occurrent.  

Na konci na f. 101vb kolofón „Sub anno domini millesimo CCC° LIIII° feria quarta seu in 

vigilia Corporis Christi [11. 6. 1354] finita est hec gloza ordinaria super Iob et hoc per 

manus Stephani de ***. In nomine domini amen, amen, amen.“  

Na ff. 1ra-2vb prology ke knize Job (RB, č. 344, 357). Oproti textu řádné glosy v PL 113, col. 

747D-840D je rukopis zčásti odlišný, na konci jsou zařazeny další úvody ke knize Job (RB, č. 

9872 a 9806, k druhému srov. i RB, č. 6635). Samotný biblický text na ff. 4ra-101ra. 

 
X 3646 
SX XVI A 16 
FX perg. XIII-XIV. ll. 407. 27 x 39 cm, s inic. s miniaturami i kanonovým listem, pol 
XIV. stol., vaz. nová. 
TX Misál. 



PX Notována (4 l. červ. n. č. ch.) kyrie a offertoria na l. 2 a 9, prephaciones 
secundum ordinem Pragensis ecclesie (165-78), partie kanonu (180'-2') a Exultet 
(zde l. 124 prosba za krále V(áclava)). Z Březnických. 
Brodský, s. 247 
SX – XVI A 16 

TX – Missale monasterii monialium Pontau. 

saec. XV., ff. 407, perg. 

 
X 3647 
SX XVI A 17 (46, 2 B 8) 
FX perg. XIV. ll. 244. 28 x 39 cm s miniat. 4 červ. l. n. č. ch. vaz. pův. s kov. a 
sponami. 
TX Misál svatovítský. 
PX O původě svědčí zmínky o kaplích a procesích na l. 85, 86 a j. Na přídeští: »L. 
1154 půjčen jest 1 misál kn. Martinovi starýmu z těchto štvera kněch z poručení p. 
purgmistra a pánů.« Že pochází z Plzně, jak tvrdí na přídeští poznámka Paterova a 
že byl razítkem kolovratovským opatřen Hankou omylem, a že tedy nesluší misál 
považovati za součást knihovny březnické, tomu mimo tento zápis nasvědčuje i to, že 
město Plzeň darovalo i vesperarium svatovítské (ruk. XV A 10). 
PX pol XV. st. 
Brodský, s. 248 
SX – XVI A 17 

TX – Missale. de Plsna (secundum). 

saec. XV., ff. 244, perg. 

 
X 3648 
SX XVI A 18 
FX perg. pol. XIV. ll. 79. 28 x 41 cm, s miniat. 4 červ. l. n. č. ch., st. zdob. vaz. 
TX Žaltář kapitoly karlštejnské, kdysi svatojirský. 
PX Před žalmy not. antifony matutinálu. Původ karlštejnský dokazuje nekrologium na 
l. 3-8', kde m. j. zaznamenán úmrtní den Karla IV.: fundator Karlstein castri et erector 
ibidem canonicorum (8), a mnoha manů, mezi nimiž i: Bartossko cliens dedit LX flor. 
capitulo ungaros, k 4. říjnu (7'). Také vypravování o Karlu IV. a jeho dětech na l. 1 z 
poč. XVI. stol. Jak zjistil A. Matějček (PA 34, 239-41 se snímky), náležel žaltář 
původně klášteru sv. Jiří v Praze, jeho nekrolog byl však později vyškrabán a 
nahrazen karlštejnským. Z Karlštejna dostal se žaltář (snad v XVII stol.) do majetku 
benediktin. kláštera na hradě Bezdězi. Po jeho zrušení prodán r. 1788 ve veřejné 
dražbě a zakoupen Frant. Fischerem, farářem v Mutějovicích na Rakovnicku. Asi z 
Neuberských. 
Brodský, s. 249 
Psalterium feriatum cum hymnis de feriis, cum calendario. Rukopis asi z polovice 
XIV. století s pěknými miniaturami. Psalterium – pro Canonicis in Karlštejn. Fol 79 
1a item Anno Nativitatis sue XL. caronatur in imperatorm X 79b cordis habitaculum et 
siquem defraudavi 
Rkp.; perg., po r. 1360, 282x406 cm, frakt., st. kž. Na přídeští název rkp. „Psalterium 
feritatum cum hymnis deferiis“ připsaný později tužkou, někd. majitel farář Fischer 
nazýval jej Psalterium pro Canonicis Pragensibu. Před vlastními žalmy nejprve 
kalendář a antifony matutinálu, podle nichž v novějším místním katalogu nazýván 
rkp. Antifonář karlštejnský. Opatřen je notací. Žaltář patřil původně klášteru 
svatojirskému v Praze, jak ukazuje kalendář na f. 4b, kde ke 24. dubnu 



zaznamenáno pod svátkem sv. Jiří rumělkou dedicatio ecclesiae. Nekrologia 
charakteristická pro klášter sv. Jiří sice v XV. stol. vyškrábána, ale přece, jak ukázal 
prof. Matějček, lze tu a tam ještě přečísti jména osob, jež měly vztah ke klášteru 
svatojiřskému. Ve stol. XV. dostal se žaltář na hrad Karlštejn, kde byl znovu používán 
v kapitule jako kniha liturgická a tehdy vepsána do kalendáře k 2. květnu jména sv. 
Zikmunda a k 5. říjnu sv. Palmacia, dále pak řada nekrologií vztahujících se 
k dobrodincům a zakladatelům karlštejna. Současně vepsány na f. +a analistické 
zápisy vztahující se k císaři Karlu IV. a Václavu IV. a na f. 4a vepsán ve stol. XVI. 
zápis o úmrtí krále Vladislava II. 
Rukopis ozdoben iluminacmi a miniaturami z některé pražské dílny zpracovávající již 
vlivy italské tradice v samostatné české umění iluminatorské. Jsou to na f. 9a Král 
David hrající na harfu a nad ním Obřezání Páně, na f. 17b Kristus na hoře Olivetské, 
na f. 23a Zahrada Jidášova (miniatura poškozena), f. 27a Kristus před Pilátem, f. 28a 
Kristus bičován, 33b Kristus trním korunován, f. 40a Ukřižování Páně, f. 46b Kristus 
na kříži mezi žoldnéři, f. 47b Kladení do hrobu, f. 54a Kristus vyvádí duše z předpeklí. 
K hlavním miniaturám připojovány v závitech rozvilin menší obrázky, obyčejně 
předobrazy ze Starého Zákona k příslušné události. Podle úsudku odborníků zaujímá 
rukopis význačné místo v dějinách českého mění iluminátorského. 
Krásná renesanční kožená vazba z XVI. stol. ručně tlačeá s postupně od středu na 
sebe navazujícími obdélníkovými pásy. V druhém vnějším pásu výjevy mariánské 
s nápisy Maria, mater graciae, De fructu ventris tui, Ecce virgo (???) concipiet, 
Aparuit peningenita. V dalším pásu směrem dovnitř obrázky tří božských cností 
s nápisy Charita Spes, Fides a v sousedním medailony s hlavičkami bez nápisu. 
Kování ve středu a v rozích a zavíracích spon.  
Lit. A. Matějček, Svatojirský žaltář ze XIV stol. v Pam. archeolog. 34 (1924/5), str. 
239-241 
Z Karlštejna dostal se žaltář (snad po rozpuštění kapituly karlštejnské v XVII. stol.) do 
majetku benediktin. kláštera na Bezdězi. Po jeho zrušení prodán r. 1788 ve veřejné 
dražbě a zakoupen Frant. Fischerem, farářem v Mutějovicích na Rakovnicku. Z jeho 
pera pochází na vloženém f. I. zpráva o osudech rukopisu a přepis analistických 
zápisů o Karlovi IV. a Václavovi IV. z f. 1a. Od Fischera či z jeho pozůstalosti získán 
asi žaltář do knihovny neuberské. T. 
 
X 3649 
SX XVI A 19 
FX 1783. ll. 6, 27 x 40 cm, váz. 
TX Gel. Dobner. Dissertatio de existencia divi Joannis Nepomuceni in metropolitana 
ecclesia Pragensi. 
PX Vyšla s názvem Vindiciae sigilli confessionis atd. 1784. 
 
SX XVI A 20 LA 96/43 
Purkyně Johan Ev. – Biliotheca. Catalogus. 
Ms. 1851-2. fol. str. 375 
Sestavil med. ???uol. Walkman Jindřich.  
Odevzdáno dr. Grundem Liter. aechivu. 
 
SX XVI A 21 
FX 18. st. (1794) 
TX Mittel u Wege (Anderung des Steuersystens) 
SX – XVI A 21 



TX – Mittel und Weege.  

VX – Um dem allgemeinen Übel, und weiter bevorstehenden Unglücke vorzubeugen 

(Änderung des Steuersystems, Memorandum). 

FX – 38x23,5 cm. 

XVIII. st., ff. 17 

PX – Připojeno: Pro memoria. (Memoranda o berni, zaslaná hr. Fr. M. Lacymu, přes. dv. vál. 

rady.) 

Pro memoria Welchergestalten Städte, und Unterthane in Böhmen. Seit Anno 1650 
anzurechnen, wieder die Landes-Fürstliche Patenal = Gesätze : wieder die 
Christliche Liebe: und wieder die natürliche Billigkeit in Verfall, und Verderben 
gestürtzet worden? 
Rkp., 18. st. (1794) 
Viz: Mittel und Weege (XVI A 21) 
 
SX XVI A 22 
FX 15. st. 
TX Albertus de Padua. Postila 
MSS XVI A 22 

Alberdus de Padua: Postilla. 

Domažlice XIV.- XV. stol.; 4,ll 300; psal Václav z Radnice. 
z Radnice, Václav: Albertus de Padua, Postila. (V explicitu na f. 298b Explicit liber per manus Wencesslai de 

Radnyc. Hunc librum comparavit dominus Wenceslaus ordinis sancti Augustini de Tusta (=Domažlice). Rkp., 

XIV-XV. 

 

Albertus de Padua: Postilla. 

Rukopis, papír, Domažlice XIV – XV. století, 29 x 21 cm, 4, Ll300, Psal Václav z Radnice 

čitelnou frakturou, vazba defektní. 

Počátek 1 1a.: Domine deus ecce rescio loqui quia puer ego sum x 

Konec 1 298b.: Explicit liber permanus Wencesslai de Radnycz. Hunc librum comparavit 

dominus Wenceslaus ordinis sancti Augustini de Tusta. Explicit postilla Magistri Alberti 

de padua. Ad monumentum Crumuis. 

Následující 2 listy nesnadno čitelných poznámek. Incipit f.299a Postquam autem impleti 

sunt dies purgacionis marie textu, který se zdá obsahově pokračováním Postilly. F.299b 

nese titul Auctoritates scripture contra vicium Sodomie, následují úvahy, které končí na 

f.300b Alia multa invenies de isto vicio ante zbytek těžko čitelný. Nejpozdější hranice, 

před kterou byl rukopis napsán, je počátek válek husitských r. 1420, neboť tehdy byl 

augustiniánský klášter v Domažlicích (lat. Tusta) vyvrácen (Srovn. Soupis XVII, str. 60). 

Daroval továrník Ant. Klazar v Praze 13. prosince 1929. 

8231 - - - 1929 
 

XVI A 22 
 

1385-1395, Domažlice (?), pap., 300 ff. 29 x 21 cm, vazba mladší. 

 

Filigrány: blíže neidentifikovatelný luk, Piccard: Vierfüssler III/237 (1388, 1389), 
Piccard: Vierfüssler III/230 (1386), Piccard: Ochsenkopf varianta VI/157 (1385-1390), 
Piccard: Vierfüssler V/543 (1388), Piccard: Ochsenkopf, dost vzdálená varianta 
možností VI/198-200 (1389-1395), dále neidentifikovatelné volské hlavy, tvarem 
odpovídající typům Ochsenkopf V a VI a jeden další neidentifikovaný typ. Skladba: 2. 
VI (f. 24) + V (f. 34) + 4. VI (f. 82) + 2. V (f. 102) + 2. VI (f. 126) + V (f. 136) + 5. VI (f. 
196) + V (f. 206) + 4. VI (f. 254) + (VI-1, f. 265) + 2. VI (f. 289) + (VI-1, f. 300). Jedno 



folio chybí za f. 258 a 300. Kustody psané až na výjimky římskými číslicemi na konci 
složek uprostřed dole (u první a třetí složky psáno slovy, u osmé později arabskou 
číslicí). Na začátku čtvrté složky (f. 35r) její pořadové číslo římskou číslicí. Foliace 
moderní. Psáno ve dvou sloupcích, v zrcadle 21 x 13,5 cm, 38-42 řádek na stránce. 
Rukopis někdy ve dvacátém století restaurován (rekonstrukce vazby, doplnění 
některých listů). Záznam o konzervaci není ani v rukopisu, ani v dokumentaci KNM. 
Písmo: A f. 1-299r, B f. 299v-300v, obě gothica semicursiva poslední čtvrtiny 14. století. 

Četné marginální dopisky a poznámky několika rukama 14.-15. století, některé náležejí i 

samotnému písaři rukopisu. Rubrikace. Vazba: dřevěné desky, potažené hnědou kůží. 

Předsádky mladší. 

Na hřbetě poškozený štítek s nápisem rukou 18. století „Serm(ones?) Wenceslai Radnic(z) 

scripti.“ Na třetí přední předsádce verso vzhůru nohama číslo (?) 78. Na f. 1r signatura KNM 

Mss. XVI A 22. Do KNM daroval 13. prosince 1929 továrník A. Klazar. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 127, č. 85. 

 

1ra-298vb Albertus de Padua: Sermones de tempore 

„(Rukou 17. století) Postilla Alberti de Padua. (Základní rukou) Domine deus ecce nescio 

loqui, quia puer ego sum (Ier I,6). Et cum laudare cupit homo aliqua porcio creature tue 

circumferens mortalitatem suam circumferens testimonium peccati sui.... (1rb) (Dominica 

prima in adventu) Erunt signa in sole et luna et stellis et in terris pressura gencium Lucas 

XXIo capitulo (Lc XXI,25). Ad natalicia principum celebranda consuevit antiquitus se quilibet 

preparare ... (4rb) Dominica secunda in adventu. Cum audisset Ihesus in vinculis opera 

Christi etc. Mt. XI capitulo (Mt XI,2). De materia istius evangelii habetur et Lucas VII. Cum 

videmus vel audivimus aliquem eminere virtutibus aut sapiencia aut sanctitate aut eloquencia 

... x ... (285ra) Cum videritis abhominacionem desolacionis que dicta edocta est a Daniele 

propheta stantem in loco sancto etc. Mt 24 (Mt XXIV,15). Idem legitur Mr 13 et Luce 21. 

Iustum est ut res unaqueque tempori conveniat et quia presens dominica ultima est officiorum 

... cuius novitatis gloriam novus ipse michi homo inveterato largiatur propicius, qui cum patre 

et spiritu sancto vivit et regnat per infinita secula seculorum amen, amen. Finito libro fit laus 

et gloria Christo.“ 

Dále údaje o písaři a objednateli rukopisu a závěrečná rubrika „Explicit liber per manus 

Wenceslai de Radnycz. Istum librum comparavit dominus Wenceslaus ordinis sancti 

Augustini de Tusta. Explicit pustilla magistri Alberti de Padua ad monumentum vennuus (?)“ 

Od „Explicit liber..“ psáno buď jinou rukou než ostatní text nebo pečlivěji. Mezi f. 215 a 216 

vložen papírový zlomek (největší rozměry cca 9 x 6,5 cm) s českým seznamem jmen.. 

A. Zumkeller: Manuskripte, č. 83, s. 50-51, 565 ani J. B. Schneyer: Repertorium 1, s. 124-130 

rukopis neuvádějí.. Jednotlivá kázání podle řady uvedené u Schneyera: č. 1-7, 9-21 (21 

s odlišným explicitem), na f. 73ra-76rb: „Nupcie facte sunt in Chana Galilee et erat mater 

Ihesu ibi etc. Jo. IIo (J II,1). Matrimonium cum sit ordinatum ad conservacionem humani 

generis deus solus instituit, qui genus humanum produxit et conservat ... x ... vidimus gloriam 

eius, gloriam quasi unigeniti a patre. Rogemus go deum etc.“, č. 23-25, 27-28 (28 s odlišným 

explicitem), č. 29-37 (37 s odlišným explicitem), č. 38-39 (obě s odlišnými explicity), č. 40-47, 

na f. 172rb-172va před začátkem kázání 48 uvedeným u Schneyera počátek Recumbentibus 

undecim discipulis apparuit illis Ihesus etc. Mr 16 (Mr XVI,14). Hoc idem legitur Luce 24. 

Ascensurus Christus ad patrem mandavit discipulis dicens Euntes in mundum ... x ... qui ut 

nobis concedat matris eius suffragium salutacione angelica humiliter imploremus dicentes 

Ave Maria gracia plena.“, dále č. 48-60, 62-63, 65, 67-73, 76-80. 

 

299ra-299rb: Albertus de Padua: Sermo de Purificatione b. Marie v. incompletus 



„Postquam autem impleti sunt dies purgacionis Marie secundum legem Moysi etc. Luce II (Lc 

II,22). Videmus quod si aliquis indignus loquatur excellenti et nobili persone ... x ... et dies 

enim in mundicie erant (enim in mundicie erant škrtnuto) purificacionis LXVI qui simul iuncti 

fiunt octoginta et tria igitur fiebant ///“ 

Schneyer: Repertorium 1, s. 126, č. 26. 

 

299va-300va: Auctoritates sacrae scripturae contra vitium sodomiae 

„Auctoritates scripture contra vicium sodomie. Joseph acusavit fratres aput patrem suum 

crimine pessimo Gen. 38o (recte: Gen XXXVII,2) ... x ... consumpsit ignis sulfureus et spiritus 

procellarum et solum in locum horribilem redactum est. Alia multa invenies de isto vicio ante 

in sermone de X leprosis dominica (!) ad tale signum.“ 

 

SX XVI A 23 LA 96/43 
 
SX XVI A 24 
FX 1929 
TX Kosina, Václav: Třebenický Graduál 
 
SX XVI A 25 LA 96/43 
 
SX XVI A 26 
FX 1732 
TX Dobner, Gel.: Inventorium librorum... 
 
SX XVI A 27 
FX 1704 
TX Diurnum monasticum dispositum secundum regulam Sancti P.Benedicti. 
Descriptum Cladrubii Anno 1704. 
PX Z Břevnova, zapsán do přír. 7. IV. 1961 
2b Ante divinum officum dicenta oratio x 78b Nos cum prole pia benedicat V.Maria. 
Amen. 
Rkp.; pap.; 1704; ff.81; 41 x 27,5 cm; písmo humanist.; pův. kž. s jednoduchou 
tlačenou výzdobou a železnými sponami. Názvy a iniciály provedeny rumělkou. F.79-
80 jsou vložená Tria Responsoria pro Defunctis. Na přídeští obarvená rytina 
pražského umělce J.C.Sartoria ( znám z let 1680-1739), zpodobující opata benedikt. 
kláštera v Zwiefaltenu ve Virtembersku Oldřicha V. Sartorius vypracoval obraz přímo 
pro Kladruby, jak ukazují latinské verše kolem oválu podobizny opatovy s narážkami 
na znak kláštera zwiefaltenského a kladrubského „ Necte tuis Zwiefuldae rosis pia 
lilia Cladrae“ . P o zrušení kladrubského kláštera býval rukopis v knihovně 
břevnovského kláštera. 
Z Břevnova zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 7. dubna 1961. 
1203-61 
 
SX XVI A 28 
FX 1796 
TX Sextetter, Aegidius: Johann Huß 
PX Z Břevnova, zapsán do přír. 12. XII 1962 
XVI A 27 

Diurnum monasticum dispositum secundum regulam Sancti P.Benedicti. Descriptum 

Cladrubii Anno 1704. 



1704; ff.81; F.79-80 jsou vložená Tria Responsoria pro Defunctis. 

Udalricus V. Celeberrimi et Imperialis Monasterij Zwifaltensis Abbas… J. C. Sartorius fecit. 

 
XVI A 28 

Sexstetter, Aegidius 

Johann Huss, ein Laster-Märtyrer aus seiner eigenen unverfälschen Lehre überzeugt. 

2a An die katholischen Bauern im Königreich Böhmen x 65b einen Laster martyrer halten 

und verdammen. 

Rkp.; pap.; 1796; ff. 66; 36,5 x 25 cm; kurz.; pl. Na přední desce štítek s textem 

„Manuscriptum R. P. Aegydii Sexstetter Ordinis S. P. Benedicti Professi in monasterio 

Cladrubiensi in Boemia. Pertinet inter Manuscripta Abbatiae Braumensisi O. S. P. Bened. „Na 

hřbetě a na obalovém listu sign. H 18. Na titul. listě pozdější přípisek opata břevnovského 

Jana Nep. Rottera „Manuscriptum hoc R. P. Aegydii Sextetter, Professii O. S. P. Benedicti in 

monasterio Cladrubiensi penes Civitatem Misam in Boemia hic in Abbatia Braunensi 

inveni… a datovaný Braunae in Abbatia die 4to. Februarii 851 J. Nepomucenus, abbas 

Břevnoviensis et Braunensis. Na f. 65b opět přípisek opata Rottera o tom, že dal ke spisku 

Sexstatterovu přivázat jeho list (f. 66) pražské konsistoři z 30 června 1794 z Přeštic, kde po 

zrušení kladrubského kláštera Sexsstetter jako farář působil. List je svědectvím o tom, jak se 

mezi českým lidem koncem 18. stol. rozšířila znalost českého překladu Roykovq spisu o 

kostnickém koncilu. Rok vzniku vyplývá nepřímo z autorovy předmluvy. Rukopis býval 

uložen v knihovně břevnovského kláštera. 

Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovn Národ. muzea dne 12. 

prosince 1962. 

11607-62 

 
X 3650 
SX XVI B 1 
FX perg. XIV. ll. 214, 24 x 31 cm, vazba pův. s kováním. 
TX Patristické homilie. 
VX 1-91'. Quinquaginta omelie b. Augustini. Vocans genus humanum x regnat in sec. 
sec. 
VX 92-212. Quadraginta omelie b. Gregorii pape. Reverendissimo ... Fr. Secundino x 
succincte discursimus. Expliciunt - per manus Swatoslai. Iste liber ... est comparatus 
per d. Paulum, plebanum in Charwatecz ... Rejstřík na l. 214. 
PX Na l. 1: iste liber est canonicorum reg. in Rudnicz, na desce mladší sign. C XIX, E 
XI. Z Březnických. 
PX O rukopise 
 
X 3651 
SX XVI B 2 
FX perg. XIV.2 ll. 254, 23 x 30 cm, s inic., pův. vazba s kováním. 
TX B. Thome de Aquino secunde partis summe pars secunda. 
VX Post communem considerationem de virtutibus et viciis x super omnia deus 
benedictus in sec. amen. 
PX Původu francouzského (Dvořák 46, srov. i Chaloupecký, Jan IV. z Dražic 75). Na 
předsázce název a zápis o kanonisaci Tomášově Janem XXII. v Aviňoně r. 1323, na 
l. 1: liber monasterii Rudnicensis a souč. sign. E 10, na desce mladší E XVIII, a pod 
sklíčkem nečitelný název. Z Březnických. 
Brodský, s. 251 
 



X 3652 
SX XVI B 3 
FX perg. XIII-XIV. ll. 148. 22 x 30.5 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Liber vitas sanctorum patrum. 
VX Incipit vita s. Pauli anachorite, edita a s. Jheronimo ... Inter multos sebe 
dubitatum est x (c. LXVIII.) de actibus magni illius senis. Explicit-. 
PX Na l. 1 rukou XVI/XVII st.: A. Schwalbii. Z Březnických. 
PX O rukopise se zmiňuje V. Konrad Kunze v studii Studien zur Legende der hl. 
Maria Aegyptiaca im deutschen Sprachgebiet, Berlin, E. Schmidt Verlag, 1969) ve 
sbírce Philolog. Studien u. Quellen, Heft 49), str. 180. 
 
XVI B 4 - volné  
 
X 3653 
SX XVI B 5 
FX perg. XIV. ll. 195, 23 x 29 cm, pův. vazba s kováním a sponami. 
TX Spisy Richarda a s. Victore. 
VX 1-81. Ricardus de s. Victore. De contemplacione eiusque commendacione. 
Mysticam illam Moysi archam x ociosi ociosis locuti sumus. 
VX 81-195'. Exposicio eiusdem Ricardi super apocalipsi. Accipe itaque, frater 
karissime x deus benedictus in sec. 
PX Na přídeští: istud volumen est monasterii can. regul. s. Marie in Rudnicz a souč. 
sign. I VIII., na desce štítek s obsahem a mladší T VII, Y VIII. Z Březnických. 
 
X 3654 
SX XVI B 6 
FX perg. XIV. ll. 269, 24 x 31 cm, pův. vazba s kováním a sponami. 
TX Tercia pars summe Thoma de Aquino. 
VX Quia salvator noster x penitencia mortalium et venialium. Obsah na l. 265-9: finita 
per manus Marci, sacerdotis Slanensis. 
PX Na přídeští souč. sign. ff 1, na desce mladší E XIX, T VI a štítek s názvem, jak v 
čele. Z Březnických. 
 
X 3655 
SX XVI B 7 
FX perg. XIV. ll. 383, 25 x 32 cm, s inic. a miniaturami, vazba pův. se sponou. 
TX Fr. Johannis (Friburgensis) lectoris fratrum ord. pred. summa confessorum. 
VX (Po úvodě, předmluvě a obsahu.) Quoniam inter ecclesiastica crimina x (l. 326) 
honor et gloria in sec. sec. amen. Na l. 326'-9 obsah, 329-370' tabula supra summam 
confessorum (věcný slovník), 371-383' statuta summe confessorum ex sexto libro 
decretalium (dodatek z právě vyšlého díla Bonifáce VIII.). 
PX Popsal Schulte 55-7. Dílo fransouzského malíře. Na l. 2': iste liber est monasterii 
s. Apollinaris in Saczka canon. regul. Z Březnických. 
Brodský, s. 252 
 
X 3656 
SX XVI B 8 (1 F 13, 260) 
FX perg. XIV. ll. 271. 24 x 32 cm, s miniaturou kanonovou, pův. vaz. s kováním. 
TX Misál. 



PX Dvořák 52. Kanonový lsit z prvé pol. XV. stol. Na l. 199 prósa o sv. Prokopu. Na 
desce st. zn. B XVI. Z Březnických. 
Brodský, s. 253 
SX – XVI B 8 

TX – Misale. 

saec. XIV., perg. 

 
X 3657 
SX XVI B 9 
FX ok. 1494. ll. 186, 23 x 33 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Nový zákon. 
VX 1-7. (J. Jesenic). Auctoritates ewangelii, doctorum canonum et ecclesie pro 
communione corporis et sanguinis ... sub utraque specie .. ministranda. Mt XXVI. 
Cenantibus x maiestas omnium errorum. Vyd. Hardt III, 805-22. Viz č. 3253. 
Terminavi feria III ante Barbare a. 1494. Dodatky do l. 10'. 
VX 11-157'. Nový Zákon. Beatissimo pape Damaso Jheronimus x (Apocalipsis) cum 
omnibus vobis, amen. 
VX 158-167'. Registrum super dominicas per circulum anni. 
VX 168-186'. Epistole (perikopy; nedokončeno). 
PX Na přídeštích theol. výpisky a přehled bible. Dar vlašimského děkana A. Wendera 
10. XII. 1831. 
Brodský, s. 255 
 
X 3658 
SX XVI B 10 
FX XV. ll. 271, 24 x 30 cm, s inic., pův. vazba s kováním. 
TX Latinský misál katolický z r. 1469. 
PX Notovány pouze preface na l. 125-38' a kyrie l. 8'-9. Na l. 268': Et sic est finis 
huius operis et finitum est opus f. VI. post omnium sanctorum hora vesperatum a. d. 
1469. Z Plzeňských. 
Brodský, s. 256 
SX – XVI B 10 

TX – Misale. 

1469 

PX – Z Plzeňslých 

 
X 3659 
SX XVI B 11 
FX perg. XIV-XV. ll. 274, 22 x 32 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Latinský misál. 
PX Na l. 4-6' kalendář s nekrologickými zápisy ženského německého kláštera, 
nejspíše mosteckého, jemuž náležel kodex v XVII./XVIII. stol. podle poznámky na l. 
7. Ze souboru arcb. V. L. Chlumčanského. 
Brodský, s. 256 
SX – XVI B 11 

TX – Missale Monasterii Monialium Pontanens. 

perg.  

PX – Most vulgo Brüx. 

 
X 3660 



SX XVI B 12 (191) 
FX perg. ok. 1400. ll. 359. 23 x 32 cm s inic., 4 červ. l. n. č. ch., st. vaz. opr. 
TX Misál svatovítského kanovníka Jindřicha z Hackenborna. 
PX Na l. 42' kanonová miniatura s donátorem, podepsaným: Henricus canonicus 
Pragensis, nepos magistri Wernheri (srv. Tomek V, 131), na l. 3' paměť o jeho 
potvrzení k oltáři sv. Mikuláše a Ludmily 10. ún. 1408. Dvořák 50. Ze souboru arcb. 
V. L. Chlumčanského. 
PX pol. XIV. stol. Přípisek ze 1408 pozdější 
Brodský, s. 258 
SX – XVI B 12 

TX – I. G. 1. [Misál.] 

ff. 359, perg. 

PX – Na f. 42b na celé straně obraz ukřižovaného Krista. Pod Kristem klečí „Henricus 

canonicus pragensis“. Ozdobné inicialky na ff.: 15b, 43, 47b, 58b, 64, 128b, 169b, 182 a 187. 

 
X 3661 
SX XVI B 13 
FX perg. XIV. ll. 206. 22.5 x 33 cm, st. vaz. s kováním. 
TX Isidori Ethymologiarum (libri). 
VX Epistola Isidori episcopi ad Branlionem episcopum. Domino meo x ex quo fonte 
procedat, ostendit (l. 195'). 
PX Napřed přehled, vzadu rejstřík, na l. 1: liber monasterii Rudnicensis, na desce 
název, jak v čele, a ml. sign. XI, M XVII. Z Březnických. 
Brodský, s. 259 
 
X 3662 
SX XVI B 14 (98) 
FX pol. 14. stol. perg. XIV. ll. 716, 22 x 34 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním. 
TX Latinský brevíř se žaltářem české kapituly. 
PX V kalendáři l. 1-6' jména měsíců česky. Otiskl nejprve V. Hanka v Rozboru stč. 
liter. (1842), str. 190 pozn., pak V. Flajšhaus: Stč. měsíce, ČČM 96, 1922, 101. Bez 
not. Z Březnických. 
Brodský, s. 260 
 
X 3663 
SX XVI B 15 
FX XVI.2 ll. 252. 20.5 x 32 cm, 4 červ. l. n. č. ch. im., s inic., st. vazba s kováním opr. 
TX Latinský graduál. 
PX Na l. 1-37 ordo missae, 107 finis prime partis (proprium de tempore), po l. 160 
sváteční, po 235 sekvence. Na přídeští souč.: 1579. Z Neuberských. 
Brodský, s. 261 
 
SX XVI B 16 
FX 18. st. 
TX Klagstimme des Böhmerlandes 
 
SX XVI B 17 - škrnuto 
FX 18. st. 
TX Extract der kgl. Besoldungen zu Prag 
SX – XVI B 17 

TX – Zahl und Werth der Häuszer in denen dreij Präger-Städten. 



XVIII. st., f. 1 

PX – Viz: Zahl (XVI B 17). 

 
SX XVI B 18 
FX 18. st. 
TX Erste disponirte chursächs. Attaque 1741 
SX – XVI B 18 

TX – Erste Disponirte Chür-Sächsische Attaque. 

PX – Praha (dobytí 1741). 

PX – Viz: Attaque XVI B 18. 

 
SX XVI B 19 
FX 19. st. 
TX Adamec: Nová teorie o vzniku trvání a konci světa 
PX LA 96/43 - vráceno 1979 
 
SX XVI B 20 LA 96/43 
 
SX XVI B 21 - škrtnuto 
FX 1802 
TX Artikule Gremia lazebníků a chirurgů v Praze 
SX – XVI B 21 

TX – (Artikule Gremia lazebníků v Praze.) 

1802 

SX – XVI B 21 

TX – Marie Terezie potvrzuje a rozhojňuje privilegia gremia chirurgů a lazebníků v Praze. 

PX – Opis původního mandátu z 16. srpna 1748. 

PX - :Artikule (XVI B 21). 
SX – XVI B 21 

TX – Artikule Gremia lazebníků a chirurgů v Praze. 

1802 

 
SX XVI B 22 
FX 1772 
TX Entwurf neber das Landes Darlehen per 3 000 000 Tl. 
 
SX XVI B 23 
FX 18. st. 
TX Renovatio Actus Mariani sodálů bratrstva Sub Titulo Matris Dolorosae unter dem 

Greutz In Ecclesia Parochiali SS. Apostolorum Petri et Pauli v Broumově. 

1b Veni Sancte Spiritus x 12a und des Heiligen Geistes + Amen. 

Rkp.; pap.; ff. 12; XVIII; 21 x 33,3 cm; přijímání sodálů mariánského bratrstva při farním 

chrámu sv. Petra a Pavla v Broumově. K určení rkp. srovn. údaje na fol. 2a a 8a. Na přídeští 

sign. Langrovy knihovny v Broumově III 11 K 18. Ms. 73. 

PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 23. III. 1955 
3531/55 

 
SX XVI B 24 
FX 18. st. 
TX Viktor Glück: Chronik 
PX Koupě - Ing. Josef Černý 
Chronik vom Jahr 1600 bis 1699. (Zus)am(m)engetragen von C. Victor Glück. 



Pap., XVIII. stol., 423 ff (foliace nová), prázdná folia: 9, 56, 173, 211-212, 231, 280, 336, 

345, bez jakékoliv vazby – pouze soubor  41 složek, v lepenkové (archivní) krabici společně 

s následujícím dílem: V. Glück: Chronik vom Jahr 1700 bis 1799, rozměry: 35,5 x 22,5 cm. 

Rukopis značně poškozen – otrhané okraje, potrhané stránky (neodborně vyspraveny 

průhlednou papírovou lepicí páskou), u první složky neodborně zpevněn hřbet silným bílým 

papírem, papír poškozen inkoustem – prosakování na protější stránku. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby, pouze titulní list kaligrafickým ozdobným písmem 

Obsah: stručné kronikářské záznamy z českých dějin příslušného období, spíše anály – i 

pozdější doplňování záznamů – různá kvalita papíru, složky různě silné – vkládány další 

papíry, i malé lístky, ale celkově jednotná koncepce, vynechaná místa – původně asi 

předpokládány příslušné záznamy delší. 

Přír. č. 5049/67 

Koupě – Ing. Josef Černý, Praha 10 – Vinohrady, Slovenská 2 

Chronik vom Jahr 1600 bis 1699, vide: Victor Glück 

Chronik vom Jahr 1700 bis 1799. Zusammengetragen von C. Victor Glück. 

Pap., XVIII. – XIX. století, 327 ff (foliace nová), prázdná folia: 11, 234, 268, rozměry: 35,5 x 

22,5 cm, bez jakékoliv vazby, pouze soubor 19 složek, v lepenkové (archivní) krabici 

společně s prvním dílem: V. Glück, Chronik vom Jahr 1600 bis 1699. 

Rukopis značně poškozen – otrhané okraje, potrhané stránky, papír poškozen působením 

inkoustu – prosakování na protější stránku – zejména velké kaňky na titulním listě. 

Německy 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby, pouze titulní list kaligrafickým písmem 

Obsah: stručné kronikářské záznamy z českých dějin příslušného období, spíše anály – různá 

kvalita papíru, složky různě silné – pozdější doplňování záznamů, vkládány další papíry, i 

malé lístky, ale celkově jednotná koncepce, vynechaná místa – původně asi předpokládány 

příslušné záznamy delší. 

Přír. č. 5050/67 

Koupě – Ing. Josef Černý, Praha 10 – Vinohrady, Slovenská 2 

Chronik vom Jahr 1700 bis 1799, vide: Victor Glück 

 
SX XVI B 25 
FX 14. stol. 
TX Antifonář 
PX Koupě prof. Otokhi 
Latinský antifonář. 

Perg., XIV. stol., 33 ff, rozměry: 25,5 c 18 cm. Vazba prkénková, potažená kůží, 

s geometrickým vzorem, starobylá, nově restaurovaná. Na přídeští pergamenový zlomek 

s latinským textem. Úvodní 3 folia (zřejmě nepatřící ke kodexu) vyříznuta. Vyříznuto i 

poslední folio. Četné přípisky na předním i zadním přídeští (na předním novější rukou 

poznámka k roku 1446). Uzavírání na sponu. 

Latinsky. Gotické písmo. Noty. 

Červené a modré iniciály. Některé řádky psané červeně. 

Rukopis nizozemského původu. 

Incipit: fol. 1a: Sabbato in uigilia pasche b(e)n(e)d(i)c(t)io igius. ueniat q(ui)s om(ni)p(oten)s 

deus super hoc in censum.  

Explicit: fol. 33a: Sanguis d(omi)ni n(ost)ri iesu ch(rist)i custodiat corpus et a(n)i(m)am 

tua(m) in vitam (a)eternam. Amen. (Na fol. 33 ještě píseň s notami). 



 

Vložen modrý papírový lístek s poznámkami prof. Ototzkého o obsahu a formě rukopisu. 

(Rozměry: 11,4 x 7,4 cm). 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Přír. č. II-1990/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 7 

 

XVI B 25 

 

Rituale 

XIV2, Flandry ?, perg., 33 ff. 25 x 17,5 cm, notace, vazba mladší. 

 

Skladba 3. IV (f. 24) + (IV+1, f. 33). Jeden list je připojen na závěr jako f. 33. Reklamanty na 

koncích složek. Psáno v zrcadle 17,5-18 x 11-11,5 cm, 24 řádek na stránce. Foliace moderní, 

tužkou. Některé listy jsou na okrajích poškozeny působením vlhkosti, na posledních listech 

text poněkud poškozen zašpiněním a otřením inkoustu. 

Písmo: Ruka A: ff. 1r-33r gothica formata, ruka B: f. 33v gothica semicursiva. Nečetné 

marginální přípisky rukou A a dvěma rukama 14. a 15. století. Rubrikace. Notace: f. 2r-15v, 

17r-20r, 24v-27r, 33v: gotická (německá) na 4 linkách, klíče: F a C. Nová celokožená vazba 

z 20. století ve tmavě hnědé teletině. Na zadní desce fragmenty původního koženého potahu, 

slepotiskové linky na obou deskách rozdělují pole na kosočtverce. Novější ozdobné mosazné 

háčkové spony. Desky dřevěné, shora výrazně hraněné. Hřbet rovný. Ořízka nerovná, 

nebarevná. Šití na 5 jednoduchých kožených vazů. Na obou přídeštích jsou nalepeny části 

pergamenových listů z církevněprávního rukopisu 13.-14. století s marginálními glosami 

(částečně jde o text pasáží třetí a páté knihy dekretálů Řehoře IX., avšak tento text není 

souvislý), fragmenty téhož rukopisu jsou použity i jako obal první a poslední složky.  

Na předním přídeští holandský přípis 15. století zakončený datem „anno XLVI“ (1446), na 

zadním přídeští vyškrabaný záznam 15.-16. století začínající „Cornelis Willems sone“ (?) 

„…ster …. December“ (?). Na f. 33r rukou 16. století zápis „Nativit. Christiaen Jan Thueniss“ 

a jména jeho kmotra a kmotry („compater Arien Ghysberts“ (?), „commater Ariaennae 

Thimase“ (?)). Na předním přídeští exlibris knihovny P. Ototzkého. Do rukopisu je vložen 

lístek s francouzským popisem a signaturou knihovny P. Ototzkého 7.  

Na předním přídeští a f. 1r zapsána současná signatura KNM, na f. 33v její přírůstkové číslo 

II-1990/81. Do KNM byl rukopis získán koupí od prof. P. Ototzkého. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 86, s. 127. 

 

1r-33r: Rituale 

1r-15v: Benedictiones paschales 

Sabbato in vigilia pasche benediccio ignis. Veniat quesumus omnipotens deus super hoc 

incensum ... (15r) Recedendo de fonte duo canonici cantent eundo ad chorum. 

Kyrieleyson, Christe leyson ... x ... Sancte Michael etc. per totum ora pro nobis. 

Na f. 1r-2r modlitby. Na f. 2r-3r hymnus k obřadu žehnání ohně „Inventor rutili, dux bone 

luminis“, na f. 3r-9r hymnus k žehnání velikonoční svíce „Exultet iam angelica turba 

celorum“. Na f. 9r-10r litanie k žehnání křtitelnice „Rex sanctorum angelorum“. Na f. 10r-

14v modlitby a preface „Per omnia secula seculorum … Vere dignum et iustum est equum et 

salutare nos tibi semper et ubique gracias agere domine sancte pater omnipotens eterne deus, 

qui invisibili potencia sacramentorum tuorum mirabiliter operaris effectum“. Na f. 14v dále 

modlitba, na f. 15r zpívaná orace (nápěv preface) při ponořování svíce do vody „Descendat 

in hanc plenitudinem fontis“. Na závěr krátké modlitby a litanie. 



15v-20v: Benedictio cereorum in die Purificationis Mariae virginis 

In Purificacione benediccio cereorum. Si hoc festum purificacionis infra LXXam 

evenerit, induet se pontifex vel prelatus vestibus sine ornamentis nigris et clerici sive 

ministri similiter ... (20r) Collecta. Domine Ihesu Christe fili dei qui hodierna die in nostre 

carnis substancia inter homines apparens a parentibus in templo es presentatus ... x ... te 

veraciter cognoscamus et fideliter diligamus, qui cum deo patre in unitate eiusdem spiritus 

sancti vivis et regnas deus in secula seculorum, amen. 

Na f. 15v-17r modlitby a žehnání, na f. 17r-19r notovaná preface „Per omnia secula 

seculorum … Vere dignum et iustum est equum et salutare nos tibi deo omnipotenti rerumque 

omnium creatori laudes assiduas personare et munificencie tue indefessas semper grates 

persolvere“. Dále modlitby a antifony, na f. 19v-20r notované responsorium „Responsum 

accepit Symeon“ a na závěr antifona a kolekta. 

20v-28r: Benedictiones in die Palmarum 

In die Palmarum expositis in medio ramis palmarum vel aliarum arborum primum 

benedicat sacerdos sal et aquam et commiscet et post benediccionem salis et aque 

incipitur antiphona. Osanna filio David ... (28r) Oracio. Omnipotens sempiterne deus, qui 

dominum nostrum Ihesum Christum die azimorum super pullum asine sedere fecisti ... x ... 

quesumus ut illorum innocenciam imitari possimus et eorum meritum consequi mereamur per. 

Na f. 20v kolekta, na f. 20v-22r biblická čtení, na f. 22r-22v žehnání a exorcismus, na f. 22v-

24v modlitby. Na f. 24v-27r notovaná preface „Per omnia secula seculorum … Vere dignum 

et iustum est equum et salutare te domine inter cetera mirabilium tuorum precepta laudare et 

benedicere“. Na f. 27r-28r žehnání, modlitby a antifony. 

28v-33r: Ordo baptismi 

Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. Cum infans venerit ad ecclesiam sufflat se 

sacerdos in facie eius ter dicens: Exi Sathanas et da honorem deo vivo et vero, exi inmunde 

spiritus et da honorem filio eius ... x ... Hic communicetur sanguine Christi. Sanguis domini 

nostri Ihesu Christi custodiat corpus et animam tuam in vitam eternam, amen. 

Na f. 28v-29r modlitby, na f. 29r-29v exorcismus salis dandi cathecuminis, následují 

modlitby, formule vyhánějící démony a náležející ke křestním obřadům. 

33v  

Dicant nunc Iudei cum crucifixerunt filium dei … x … et laudent Christum dicentes quod 

enim. 

Antifonální verš ke Vzkříšení Páně, celý text je notovaný.  

 
 
SX XVI B 26 
FX 1774-1779 
TX Vorschriften für theologischen Lehrer 
PX Ze staré zásoby 
Vorschriften für theologischen Lehrer. 

Pap., 1774 – 1779 (datace na hřbetě), 282 ff (foliace nová), prázdná folia: 19, 21, 27, 35, 55, 

63, 73, 174, 181, 189, 195, 275, 279 – 282, rozměry: 38 x 24 cm, vazba lepenková, hřbet 

z bílého pergamenu, uzavírání na tkanice, na hřbetě nápis Vorschriften für theolog. Lehrer. 

1774 – 1779. 

Staré signatury: na přední desce a na fol. 1a tužkou K9. 

Německy a latinsky. 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva. 

Text většinou v pravé polovině každé stránky, v levé polovině občasné marginální poznámky. 

Bez výzdoby. 



Obsah: předpisy pro učitele theologie, církevní historie, literární historie, hebrejštiny, řečtiny, 

řada vevázaných opisů dokumentů, vevázán tisk Patrologia authore Wilhelmo Wilhelm. 

Vindobonae MDCCLXXV (1775) 

Přír. č. II-2417/81 

Ze staré zásoby. 

 
SX XVI B 27 
FX 18. stol. 
TX Autideistik. Erziehung 
PX Ze staré zásoby 
Antideistik. 

Codex mixtus.  

ff 1-59 Auszug aus des Prof. Seybts moralischen Vorlesungen über die Widerlegung der 

Freydenker. Geschrieben von mir Johann Debrois. 

ff 60 – 173 Die Erziehungskunst 

Pap., XVIII2. stol., 173 ff (foliace nová), rozměry: 38 x 23 cm, vazba lepenková, hřbet 

z bílého pergamenu, uzavírání na tkanice, na hřbetě nápis Antideistik. Erziehung. 

Staré signatury: na přední desce a na předsádce tužkou K10. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Přír.č. II-2418/81 

Ze staré zásoby. 

Erziehungskunst, Vorlesungen, Auszug, Prof. Seybt – vide: Antideistik 

 
SX XVI B 28 
FX 18. stol. 
TX Synopis Inris Ecclesiastici 
PX Ze staré zásoby 
Synopsis Iuris Ecclesiastici publici et privati Quod per terras haereditarias Augustissimae 

Imperatricis Mariae Theresiae obtinet. 

Pap., XVIII.2 stol. (datace od r. 1769 – fol. 3 – do r. 1778 – fol. 195), 195 ff (foliace nová, 

částečně původní foliace – nejednotná), prázdná ff: 1, 74, 167, rozměry: 36,5 x 23 cm, vazba 

lepenková, hřbet zpevněn pergamenem, uzavírání na tkanice, na hřbetě nápis Manuscr. theol. 

typis data. 

Staré signatury: na přední desce a na předsádce tužkou K 11. 

Latinsky a německy. 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby. 

Vevázány tisky: ff 2-11 Synopsis Doctrinae… Vindobonae MDCCLXIX (1769) 

 ff 113 – 128 Anleitung und Grundriss zur Systematischen Dogmatischen 

Theologie. Wien 1776. 

Obsah: 

fol. 12 Synopsis Iuris Ecclesiastici publici et privati Quod per terras haereditarias 

Augustissimae Imperatricis Mariae Theresiae obtinet. 

fol. 80 Patrologiae et Historiae Litterariae Theologiae Conspectus  

fol. 86 Anleitung und Grundriss zur Systematischen Dogmatischen Theologie 

fol. 91 Systema Theologiae Dogmaticae 

fol. 129 Theologiae dogmaticae tradendae methodus, et ordo 

fol. 150 Theologiae pastoralis, et polemicae delineatio, tabellis proposito 



X 3664 
SX XVI C 1 
FX XIV-XV. ll. 221, 20 x 30 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-130'. Omelie Origenis in Isaiam, Jeremiam, Ezechielem, Cantica, Josue, 
Iudicum. Quamdiu Ozias rex vixit x gloria et imperium in sec. sec. amen. 
VX 131-150. Quadripartitus, editus a Cirillo episcopo. Secundum Anscotilis 
(Aristotelis) sentenciam x hiis digestis quievit. Expliciunt quatuor verba seu 
quadripartitus moralis. 
VX 150'-220'. Epistole Petri Blesensis. Henrico, dei gracia illustrissimo regi Anglie x 
desiderium paciendi vite martirii recompensat, amen. Pak rejstřík pozdější. 
PX Vevázány dva perg. listy bible (?) z XIII. asi stol. Na přídeští pozdější obsah, na 
předsázce: mag. Thome Tyn, na hřbetě nečitelná sign. krumlovská. 
SX – XVI C 1 

TX – Origenis Homiliae super Jeremiam, Ezechielem, in librum Judicum.. 

XV. st., ff. 223 

TX – Quadripartitus apologeticus [Cyr]illi episcopi. 

ff. 133a-152a 

TX – Epistolae Petri Blesnensis . 

ff. 152b-223b 

SX – XVI C 1 

TX – Petri Blesuensis Epistolae. 

ff. 152b-223b 

PX – Allif. ad: Origenis Homiliae super Jeremiam. Ezechielem in librum Indicum. XV. st., ff. 223. 

 
X 3665 
SX XVI C 2 
FX ok. 1462. ll. 331, 21 x 30 cm, pův. vazba s kováním a sponami. 
TX 1-284. Richardus (Fitz-Ralph) Armachanus. (Contra errores Armenorum). 
Začátek vytržen x deus omnipotens, vivens et imperans sine fine, amen. Rejstřík do l. 
290. O díle G. Lechler, J. v. Wiclif I, 216. 
TX 296-329. Dyalogus sanctorum Basilii et Johannis. Michi quidem multi fuerunt certi 
amici x tuum recipias habitaculum. Explicit - a. d. 1462. 
TX 329'-330. Dva výpisky o Origenovi. 
PX Na desce: Richardus Armachanus (?) a mladší sign. N VIII., na přídeští souč. s ní 
asi sign. ff 8. Z Pálffyových. 
Opera super sacram scripturam. Kodex chartaceus sec. XV. 
 
X 3666 
SX XVI C 3 
FX XV. ll. 192, 20 x 29 cm, vazba moderní. 
TX Secunda pars (letní) Johannicii (Carbonistae). 
VX Hec est dies ... Crisostomus super Mattheum sic dicit x ut vivat .. in futuro per 
gloriam ... qui vivit et regnat etc. 
PX Na l. 191-192' mladší rukou dvě česko-latinská kázání a několik výpisků se 
zápisem na konci: a. d. 1434 emptus est hic liber in Lithomierzicz per me Mathiam 
Flascam pro XX gr. a fratre domini Petri de Rziesst (?) Mathia. Et tunc erat magna 
caristia et invaserunt nowam Civitatem cives (?) Antique civitatis cum baronibus et 
prostrati sunt exercitus Taboritatum et Sirotkonum. Na předsázce totéž stručněji a 
mezi rozličnými českými i latinskými výpisky a poznámkami též modlitba: Stworzytely 
a zachowately lydskeho naroda a písně Gesukriste sscyedry knyezie (otiskl odsud V. 
Flajšhans v ČČM 1920, 85-6) a Otcze bozye wsszemohuczy. Vevázán též perg. kus 



gramatického spisu z XIII. stol. První část postily v ruk. XVI. D 15. Srov. i ČČM 1927, 
11. Z Březnických. 
Postila johanity Tomáška (B. Dvě studie 8). B. 
 
X 3667 
SX XVI C 4 
FX XV. ll. 201, 21 x 29 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Sborník protihusitský. 
VX I. 1-9'. Speculum ecclesie. Queritur, quid significent illa, que requiruntur ad 
celebracionem misse x debet sibi facere signum s. crucis. 
VX 9'-10'. Alia declaracio totius misse. Gregorius: nisi spiritus s. assit x negligentes 
coneccionibus. 
VX 11-13'. Tractatus de tradicionibus. State et tenete tradiciones x ut sacerdocio 
fungantur michi. Pak jinou rukou výpisek o posledním pomazání. 
VX 14-94. Liber quartus conclusionum sentenciarum. Circa quartum librum 
sentenciarum queritur, utrum diffinicio sacramenti x propter replecionem corporum. 
Explicit - finitus a. d. 1422 feria quarta in die s. Johannis ap. ante portam Latinam. 
14. Traktát Mikuláše Bicipita (V. J. Koudelka v Archivum fr. pread. 23, 1953, 18). B. 
VX 95-5'. Theologické výpisky. 
VX II. 96-134'. Tractatus ven. mag. fr. Wylhelmi dicti Wodeford contra 18 articulos 
Johannis Wykleff. Venerabili ... Thome, Cantuarensi archiepiscopo x si ... recessi a 
via veritatis. Vyd. 1630. O. Gratius - E. Brown. Appendix ad fasciculum rerum 
expetendarum et fugiendarum I, 191-265. 
VX I. 135-156. Anonymní traktát z Kostnice proti českým utrakvistům. A. d. 1406 vel 
citra surrexerunt quidam x adiuvante d. n. J. Christo in sec. sec. benedicto, amen. 
Vyd. Hardt, Concilium Constantiense III, 658-762. 
VX 156'-174. Anno dominice incarnacionis 1422 colliguntur auctoritates ... adversus 
hereticos x hic est calix. Hec Alanus per totum. 
VX 174-178' Notabilia extracta ex glosa ordinaria super Ozeam prophetam (et Amos) 
contra hereticos. 
VX 178'-180'. De observacione ieiunii quadragesimalis x (autority). 
VX 180'-182'. Super pater noster. Pater noster. Thomas: non dicit: dominus x fideliter 
est dicenda. A. d. 1423 feria quinta infra octavam pasche. 
VX 183-189. (H. de Schildicz.) Superficies speculi sacerdotum ... Circa cavenda. 
Materia baptismi debet esse aqua pura x mortuis impetret vitam. 
VX 189'-191'. Tractatus de eo, quod parvuli, carentes usu racionis, non sunt 
communicandi corpore et sanguine Christi sacramentaliter. De parvulis post 
baptismum quidam non recte sapientes x evolant ad vitam eternam, quam nobis 
concedere dignetur ... 
VX 191'-193. Tractatus de indulgenciis. Peccatum in sacra scriptura multipliciter 
accipitur x efficaciter valeamus, ad quam nos ille perducat ... Srov. ruk. XIV E 15. 
VX 193-195. Tractatus de purgatorio (protihusitský). Qui dixerit verbum contra 
spiritum s. ... Quidam heu istis temporibus x ad vitam felicem beatitudinis eterne, 
quam nobis concedat ... amen. Týž u Podlahy I, 353 l. 320'. 
VX 195-198. Tractatus de sacris imaginibus. Cognicio in homine est duplex x gloria 
sit semper per sec. sec. amen. 
VX 198-201. Tractatus de clavibus. Tibi dabo claves ... Postquam primus homo x 
ducunt eos in malum etc. 
VX 201-1'. Výpisky o slibu, přísaze, postu, posledním pomazání, mši, manželství 
proti husitům. 



PX Na přídeštích dva listy souč. postily a proužky s lat.-českými výrazy a několika 
údaji o protihusitské literatuře, na předsázce pastorální a theologické výpisky a obsah 
kodexu, na desce a l. 1: liber monasterii s. Marie in Rokyczano a souč. sign. C VIo. Z 
Rokycan. 
SX – XVI C 4 

TX - *Michaelis: Tractatus de sac[.]dotali & laicali comunio[me] & alia que suipsa sunt ibi. 

PX – Vide speculum cecle. 

 
X 3668 
SX XVI C 5 
FX XIV. ll. 195, 20 x 30 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-157'. Libri Hugonis (a s. Victore) de sacramentis (fidei). Librum de sacramentis 
christiane fidei. x ecce quod erit in fine sine fine. Explicit secunda pars. 
VX 158-195. Liber pastoralis b. Gregorii pape. Pastoralis cure x que sanctis secula 
dare promisisti. Amen, dicant Christi fideles. 
PX Na desce mladší sign. h XVII. 
 
X 3669 
SX XVI C 6 (2D2, G IX z Rokycan) 
FX XIV. ll. 187, 21 x 29 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Nedělní postila evangelní. 
VX Dominica quinta in Rogacionibus. Petite et accipietis ... Cum enim Salvator post 
ultimam cenam x (dominica XXIII) finis istius principalis particule. 
PX Srv. pro plnější popis Kapitul. F XXXII. Fl. 
SX – XVI C 6 

TX – Postilla domini super Euangeliis. Sermones dominicales. 

XIV. st., Rokyczan. XVI. 

 
X 3670 
SX XVI C 7 
FX XIV/XV. ll. 106, 20 x 30 cm, vazba pův. 
TX Latinský misál. 
PX Začátek i konec chybí. Notovány pouze prephaciones secundum ordinem 
Pragensis ecclesie na l. 33-7'. Na přídeští rumělkou česky výčet duší, za něž se 
majetník po mši modlil, asi z XVI. stol. Dar davelského učitele Jos. Šefčíka 3. IV. 
1870. 
SX – XVI C 7 

TX – Misale. 

saec. XV. 

 
X 3671 
SX XVI C 8 
FX 1409. ll. 195, 20 x 29 cm, vazba nová. 
TX Exposicio domini Haymonis (Halberstadtensis) super Apocalipsim. 
VX Legimus in ecclesiastica historia x que per te, Christe, patuerunt apokaliste etc. 
Explicit - a. d. 1409 fratris Martini, tunc confessoris sanctimonialium aput s. 
Ge(orgium); srov. Tomek V2, 282. Na l. 1: Martinus Visseg-(radensis). 
PX Dar probošta F. Pöllnera 14. III. 1840. 
 
X 3672 



SX XVI C 9 
FX XV. ll. 208, 21 x 30 cm, pův. vazba zdobená. 
TX Sborník patristický. 
VX 1-35'. Exposicio s. Augustini super epistolas s. Johannis. Meminit sanctitas vestra 
x credas Christo predicanti. 
VX 35'-36. Sermo eiusdem de regula monachorum. Quod peius est x humilitatem et 
pacienciam. 
VX 36-38. Sermo (eiusdem) de igne purgatorio. In leccione apostolica x gloria in sec. 
sec. amen. 
VX 38-39'. Omelia Cesarii episcopi. Modo cum divina leccio x per penitencie lacrimas 
restituit. 
VX 39'-42. Sermones duo de penitencia Johannis Crisostomi. 
VX 42-63'. Jeronimus de viris illustribus. Romano Dextero Jeronimus x ad tempus 
declamare. 
VX 63'-75. Epistola Leonis noni pape. Leo ... Michaeli Constantinopolitano x regnat 
deus amen. 
VX 75-81'. (Bernoldus, monachus s. Blasii). Tractatus de sacramentis 
excommunicatorum. Religiosissimo sacerdoti ... Bernardo ... Bernaldus x ab eorum 
commaculacione caveamus. Pak dva výpisky z dekretu. 
VX 82-86'. Tractatus Brunonis Signiensis episcopi de symoniacis et de quibusdam 
sacramentis. Bruno ... omnibus fidelibus x pena tamen eadem est. Potthast I, 155. 
VX 86'-92'. (Eiusdem) tractatus de sacramentis. Dilectissimo fratri G. Magalonensi 
episcopo ... De sacramentis ecclesie locuturi x hec autem de vestibus sacerdotalibus 
dicta sufficiant. 
VX 93-95. Sermo b. Bernardi in concilio Remensi. Rogasti me iam sepius x vos 
coegistis me. 
VX 95-100'. Epistole b. Jeronimi ad Damasum papam de VII ulcionibus Cayn. Et 
missus est ad me unus de seraphim x tunc omnis Israhel salvus erit. 
VX 109-138. (Aldobrandinus Lombardus). Hec est scala, quam composuerunt b. 
apostoli ad confortandam fidem christianam. Sermo primus. Funiculus triplex difficile 
rumpitur x deus in sec. sec. amen. 
VX II. 138'-139'. Johannes Cassiainus de decem collationibus patrum (výpisek). 
VX 143-164. Epistola b. Eusebii ad b. Damasum ... de morte s. Jeronimi. Fratri 
reverendissimo x que iam possides, adipisci. amen. 
VX 164-186. Epistola b. Augustini ad b. Cyrillum ... de magnificencia s. Jeronimi. 
Gloriosissimo christiane fidei athlete x in tuis oracionibus memor esto. 
VX 189-208'. Testamenta duodecim patriarcharum. Transcriptum testamenti x ex 
terra Egipti scilicet per manum Moysy. Expliciunt - de greco in latinum noviter ab 
episcopo (Roberto) Linconiensi translata. Pi. 
PX Na předsázce obsah, na desce mladší sign. E VIII. 
SX – XVI C 9 

TX – Leonis papae IX.: Epistola contra hereses Grecorum. 

PX – Vide: Augustini Expositio. 
SX – XVI C 9 

TX - Te∫tamenta quodecim patriarcharum. 

PX – V témž rkp. i „A∫∫eneth“, f. 204b. 

PX – Vide: Expositio Augustini. 

 
X 3673 
SX XVI C 10 
FX XV. ll. 158, 20 x 29 cm, pův. ozdobná vazba. 



TX Omelie (veterum patrum) de sanctis. 
VX Incipit commune sanctorum. In natale apostolorum ... Omelia b. Gregorii ... Dum 
cuncta sacra eloquia x (in commemoracione amimarum post festum omnium 
sanctorum) sive sint viventes, sive mortui, beati sunt, pro quibus etc. 
PX Na přídeštích i předsázkou listy souč. postily. Na okraji uvnitř české glosy. Na 
desce v dřevě: omelie, na hřbetě krumlovská sign. No 93. 
PX O řezané vazbě Mart. Bollert, Lederschmittbäude d. 14. Jhs. (Leipzig 1925), 35. 
 
X 3674 
SX XVI C 11 
FX XVI-XVII. ll. 152, 21 x 30 cm, vazbou perg. list s lat. výkladem žalmů. 
TX Adnotationes d. (Th.) Bezae (in graecum textum evangelii Mathaei). 
VX ?? est hoc: venisse christum x ??. (??=řecký text) 
PX Z Pálffyových. 
 
X 3675 
SX XVI C 12 
FX 1403. ll. 326, 20 x 29 cm, vazba mod. 
TX Wylhelmi (Durandi), episcopi Mynacensis, racionale divinorum officiorum. 
VX Quecunque in ecclesiasticis officiis x rubrice capitolorum prime partis. Explicit - a. 
d. 1403 feria IIII ante festum s. Luce ewangeliste. 
PX Z Březnických. 
 
X 3676 
SX XVI C 13 
FX perg. XIV. ll. 236, 20 x 30 cm, s inic., pův. vazba s kováním a přezkami. 
TX Sborník theologický. 
VX 1'-74'. Hugo super Ecclesiasten. (První slova s iniciálou vyříznuta) nuper disserui 
breviter perstringens x utrum hec ... profutura sint, ignorant, amen. 
VX 77-88'. Liber s. Johannis Crisostomi de eo, quod nemo potest ledi nisi a semet 
ipso. Scio, quod crassioribus x a semet ipso non leditur. 
VX 89-169'. Sermones de sanctis. Proposito sibi gaudio elegit crucem .. In verbis istis 
duo notantur x in matris utero exultavit. Expliciunt sermones. 
VX 170-236'. Exposicio Bede presbiteri de tabernaculo et vasis eius ac vestibus 
sacerdotum. Locuturi iuvante domino de figura tabernaculi x semen, cui benedixerit 
dominus. 
PX Dvořák 51. Na přídeští souč. obsah a sign. C VII, na desce roudnický štítek s 
obsahem a ml. sign. E XII, N XVI. Z Březnických. 
Brodský, s. 261 
 
SX XVI C 14 
FX 2. pol. 16. st. 
TX Codex decretorum hungarorum (přív. 1) 
 
SX XVI C 15 
FX 2. pol. 17. st. 
TX Ferdinand II.: Verneuerte Landesordnung. Opis tisku z 1640. 
SX  - XVI C 15 
TX - ... Ferdinandi II. Verneuerte Landes Ordnung ... 

PX - viz: Ferdinand II., Verneuerte Landesordnung (XVI C 15). 

 



SX XVI C 16 
FX 18. st. 
TX Ferdinand II.: Verneuerte Landts Ordnung (přív. 4)¨ 
SX – XVI C 16  

TX – Der Röm. Kaÿs. ... Allernädigist ertheilte Appellations Instructuon für Hertzogthumb 

Ober=undt Nieder Schlesien, 1674. 

PX – Viz Ferdinand II., Vern. Landts Ordnung, pp. 735-744. 

SX – XVI C 16 

TX – Königl. Statthalterische Instuction wegen der Scharff Richter im Königr. Böheimb 1683 

PX – Viz Ferdinad II., Vern. Landts Ordnung, pp. 759-772 

SX – XVI C 16 

TX – Maximilian II.: Bergkwercks Vergleichung in Königreich Böhaimb, welche von 

Waylandt Kaysern Maximiliano II. mit denen Ständen der Cron Böhaimb Anno 1575 

auffgerichtet vndt publiciret worden. Deßgleichen Sanct Wenzels Vertrag... 

PX – Viz: Ferdinand II., Vern. Lndts Ordnung, přív. č. 1, str. 505-33. 
Scharfrichter, Instruction 

Königl. Statthalterische Instruction  wegen der Scharff Richter im Königr. Böheimb 1683, 

Viz Leopold I., Instruction, str. 759-72 
 
SX XVI C 17 
FX 18. st. 
TX Ferdinand II.: Obnovené právo (přív. 3) 
SX – XVI C 17 

TX – Index fundamentalis aller und jeder Sachen, welche in der verneuerten Königlichen 

Böhmischen Lands-Ordnung samt denen darzu gehörigen Novellen begrieffen und verlaßt 

seyn. 

PX – Viz Index fundamentalis (XVI C 17) přív. č. 3. 

SX – XVI C 17 

TX – Maximilian II.: Bergcckwercks Vergleichung im Konigreich Böheimb ... Desgleichen 

Sanct Wentzls Vertrag. 

PX – Viz: Fredinand II., Obnovené právo (XVI C 17) ff. 157-201. 

 
SX XVI C 18 - škrtnuto 
TX Libro da registraruisi le fondationi di tutte 
SX – XVI C 18 

TX – Libro da ragistrarvisi le fondationi de tutte le cose di questa provincia di Germania. 

Decreti cosi Generali, come Provinciali, Lettere missive tanto del P.Generale, quanto 

P.Provinciale et altri particolari che richiedomo memoria per il buon governo di tutta la nostra 

Religione in questa Provincia. 

1636-1774, ff. 380 

FX – 32x20 cm. 

PX – 3a: "Dovendosi p[er] Costi[tuzio]ni de Sommi Pontefici..." 

PX – 269b: "Johann Georg Wurtz, Registrator et Expeditor m.p. Ludw. Lobstein m.p." 

PX – Kronika piaristického řádu v českých zemích a z části v Polsku, počínaje brzo po 

založení koleje v Mikulově r. 1636. První část Kroniky psal mikulovský provinciál P. 

Giovanni Stefano de la Madre di Dio Prole. 

PX – Koupí u Ludwiga Rosenthala v Mnichově 10. prosince 1921. 

1636-1774 - Nejstarší část této kroniky řádu piatristů psal provinciál v Mikulově P. Giovanni 

Stefano de la Madre di Dio Prole. 

 

SX – XVI C 18 



TX – Libro da registraruisi le fondationi di titte le case di questa provincia di Germania. 

Decreti cosi generali come provinciali, lettere missive tanto del P. Generale, quanto P. 

Provinciale et altri particolari... 

XVIII. st., ff. 377 

PX – Rukopis odevzdán r. 1942 Zem. archivu v Praze a dosud nevrácen. 

SX – XVI C 18 

TX – Fondatione della casa di Nicospurgo nella Moravia et in tutta la Germania. 

PX – Viz: Fondatione XVI C 18. 

SX – XVI C 18 

TX – Fondatione della casa di Nicospurgo nella Moravia et in tutta la Germania. 

PX – Viz: Fondatione XVI C 18. 

 
SX XVI C 19 
FX 18. st. 
TX Tanner, J.: Historia civitatis Plsnae 
 
SX XVI C 20-24 LA 96/43 
SX – XVI C 20 

TX – Vlast 

VX – Časopis studentů ve S[l]aném. 

Lípovský Antonín, 1883, Slaný. 
 

SX – XVI C 22 

TX – Práwo české krále Jana r. 1310. (Kus tak zwaných práv Soběslavských.) 

FX – 21x26 cm. 

1827, paginace 

PX – Počátek: Léta od narozenie syna bozieho … Konec: Nemá nizádný Swidnicského piwa šenkowati nez 

samo město w domu gednom. 

PX – :Rukopisy, Rozličné (XVI C 22) str. 135-158. 

 
SX XVI C 25 
FX 1734 
TX Vita Reverendi Patris Athanasij Kirchneri 
PX Ze staré zásoby 
Vita R(everendi) P(atris) Athanasij Kirchebi Soci(etatis) Iesu. 

Pap., 1734 (?) – datování na titulním listě, 31 ff (foliace nová), fol. 31 prázdné, rozměry: 30 x 

22 cm, vazba lepenková, potažená bílým pergamenem, jednoduchá, bez výzdoby, na hřbetě 

nápis VITA R. P. ATHAN. KIRCHERI S. I. 

Vlastnické poznámky: na předním přídeští tužkou 31 listů rukopisu, Schwartzová (?) 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Psáno mezi dvěma svislými linkami 

Výzdoba: na titulním listě temperou kolorovaná perokresba bohatě zdobeného podstavce 

s globusem (malba znejasňuje tvar), na globusu IHS, kolem páska s nápisem NON PLUS 

ULTRA (?), na podstavci v rokajovém ornamentu název, na soklu podstavce nejasný nápis 

s datací. 

Papír částečně poškozen působením inkoustu (prosvítání na protější stránku), hlavně na 

titulním listě, zde se projevuje též negativní vliv barvy. 

Obsah: životopis (vlastní?) významného alchymisty a přírodovědce Athanasia Kirchera. 

Přír. č. II-1964/81 

Ze staré zásoby. 

Vita R. P. Athanasij Soci. Iesu – vide: Athanasius Kircher 



 
SX XVI C 26 
FX 1743 
TX Rector und Consistorium der Wiener Universität 
PX Langrova knihovna 
Rector und Consistorium der Wiener Universität ertheilen dem Johann Joseph Penz die 

Befugniss zur Eröffnung Buch- und Kunsthandlung in Wien. 

Perg., 1743, 5 ff, rozměry: 31,5 x 19 cm. Pergamenová listina je vevázána do celokožených 

desek z hnědé kůže, zdobených zlatotiskem na přední i zadní desce – uprostřed supralibros, 

rozvilinové ornamenty v pásech. 

Staré signatury: III 10 K 11, Ms. 359 na předsádce. 

Německy. Kurent. 

Výzdoba: vstupní znak (Alma universitatis vienensis), každé folio má nahoře i dole 

rozvilinové ornamenty. 

Podepsán Adrianus Abbt zu Mölt… Rector 

 Joseph Theodor Reytmayer, Un(niversita)tis Syndicus et Notarius  

Bez pečeti. 

Vložen bílý papírový lístek (20,8 x 17,1) s rukopisnými poznámkami týkajícími se rukopisu.  

Na předním přídeští nalepen bílý papírový lístek (5,5 x 15,5 cm) s tištěným stručným popisem 

rukopisu (pravděpodobně výstřižek z katalogu). 

Přír. č. II-1925/81. 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatur). 

 
SX XVI C 27 
FX 17.-18. st. 
TX Cronica con Nürnberg 
PX Langrova knihovna 
Eine schöne und Kurssgegründe Cronica von der Keisselichenn Reichstadt Nürmberg. Biller 

allter ergangner versofsner geschichtenn geren Zühören, unnd mit sonderen Höchsten fleiss 

und Nachtrachtüngen Züsamen geZogen ind Züe wegenn gebracht. 

Pap., XVII.- XVIII. stol., 397 ff, rozměry: 31,5 x 22 cm. Celokožená dobová vazba zdobená 

slepotiskem s převažujícími rostlinnými motivy, rohová kování, uzavírání původní – na spony 

(jedna chybí). Hřbet vyztužený čtyřmi dvojitými provazci silně poškozený, kůže na hřbetě 

částečně chybí. Prázdná folia: 6, 22, 55, 91, 92, 93, 115, 116, 141, 142, 176, 249. 

Staré signatury: na přídeští III 9 K 1, Ms. 96. Dále na přídeští uvedeno jméno Friedrich 

Ainshoff 1863 (asi jméno majitele rkp. v r. 1863). 

Německy. 

Písmo: kurent – kurzívní 

Výzdoba: Barevný frontispice – anděl držící v rukou tři znaky (i znak města Norimberka), zde 

letopočet 1555. Dále rytina vlepená jako fol. 304 – král Matyáš I. r. 1612 – na koni, nad ním 

nesen baldachýn. 

Obsah: dějiny města Norimberka od dob římských (od r. 28 n. l.) do roku 1622. 

Přír. č. II-1924/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově – podle signatury na přídeští.  

 
SX XVI C 28 
FX 17. stol. 
TX Die facht aus das Buoch... 
PX Langrova knihovna 



Die facht an das Buoch, So in sich Begreiffet alles das so ainem huöff Schmidt zue wissen 

Von notten thuet (?), Zue Los der Hochloblichsten gedechtnüs Vnsers Königs Ferdinandi 

durch Maestro facio Amegdelara Zuesamen getrag. 

Pap., XVII. stol., 91 ff (foliace původní), ff 80-81 chybí, fol. 88 uvolněno a vloženo mezi ff 

85 a 86, prázdná ff: 78 -79, 82 – 83, 87, 89 – 91, rozměry: 31,5 x 20,5 cm, vazba měkká, 

potažená bílým pergamenem, uzavírání na kožené proužky (jeden odtržen). 

Staré signatury a poznámky: na přídeští tužkou tol. 4606, 78/40, 77 B1 + 4 B1. Index, III 1O 

K 9, Ms. 905. 

Německy 

Písmo: kurent 

Řídké marginální poznámky. 

Psáno mezi dvěma svislými linkami. 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-2422/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
X 3677 
SX XVI D 1 
FX 1386. ll. 376, 20 x 32 cm, vazba mod. 
TX Konrád Waldhauser. Postila. 
VX Postillam studencium s. Pragensis universitatis ... Cum appropinquasset Jesus 
Jerosolimis ... Quia hodie s. mater ecclesia x (dominica XXV ultima) reperitur 
dominica quinta ante nativitatem domini, amen. Explicit estivalis pars postillarum 
super ewangelia dominicalia, edita per d. Chunradum de Walthusa, plebanum ... in 
leta curia, finita per Wenczeslaum, plebanum de Jempnicz, in die s. Barbare virg. a. 
d. 1386, amen. 
PX Ze souboru arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3678 
SX XVI D 2 
FX ok. 1400. ll. 263, 22 x 30 cm, vazba pův. 
TX Jacobi de Voragine Legenda aurea. 
VX I. 1-7'. Napřed kusá sbírka patristických výroků x ex gloriacione dampnacio, 
amen. 
VX 7'-12'. Tractatus de septem sacramentis. Misereator et misericors dominus x 
mente, loco, condicione modo. etc. Srov. Truhlář II, 2568. 
VX II. 13-263. Jacobi de Voragine legenda aurea s mnoha doplňky. Adventus domini 
per quatuor septimanas agitur x končí se uprostřed legendy Euchariovy, další listy s 
legendou Osvaldovou (podle rejstříku na l. 1') chybějí. 
 
X 3679 
SX XVI D 3 
FX XV. ll. 261, 22 x 31 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Conradini (Conradi Holtnicker) de tempore et de sanctis. 
VX I. 1-260. Emitte manum tuam de alto. Psalmus. Ecce karissimi, sicut naufragi x 
vobis autem bene preesse concedat ... deus in sec. sec. amen. O spisovateli Ad. 
Franz, Drei dt. Minoritenprediger des 13. u. 14. Jhs. 1907. 
VX II. 260'-1. Protihusitská polemika. Utrum venerabile sacramentum sub utraque 
specie populo simplici sit porrigendum. Arguitur, quod sic, quia Johannes VI. x si non 
fuerit alicuius auctoritatis s. mater ecclesia etc. 



VX 259'-60'. Husitská odpověď. Hoc breviter contra infrascripta. Ad argumentum in 
oppositum dicitur conformiter dando instanciam x fecit et docuit etc. Hec Cyprianus. 
PX Na desce: Rokyczanensis liber de tempore et de sanctis, na přídeští poznámky, 
též: Hosmbach, Soccus de sanctis Plzne, pro 40 gr., na předsázce theologické 
výpisky, na l. 1: canonicorum regularium in Rokyczano a souč. sign. N III. Z Rokycan. 
 
X 3680 
SX XVI D 4 
FX XV. ll. 263, 20 x 29 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Postilla per circulum anni mag. Johannis de Abbatis villa. 
VX Incipit - compilata etc. Dominica prima in adventu. Cum sacrosancta mater 
ecclesia premonstrante spiritu s. x (dominica ultima) semper emergit in 
tribulacionibus deum laudans etc. 
PX Na l. 262' kalendářní tabulky, na l. 263' zápis o bitvě u Moháče 1526. Vevázány 
dva perg. listy misálu ze XIV. stol., na nichž vzadu souč. rukou: de sanctis d. Buzkoni 
concessi x sexternos et prothemata, na přídeští pak souč.: hyn gede krka holecz fik 
yablko gelito ecze. Z Táborských. 
PX Přípiskový čes. veršík též v rkp. klem. III B 10 f. 329 a. Srv. J. Truhlář, Rozpravy 
Gebauerovi věnov. 
SX – XVI D 4 

TX – Postila magistri Johannis de Abbatis Villa. 

XV. st. 

PX – Inc: Dominica I in adventu cum sacro sancta mater ecclesia praemonstratae spiritu sancto. Expl.: Sed 

semper evirgit in tribulationibus deum laudaus etc. finis est. 

 
X 3681 
SX XVI D 5 
FX XIV. ll. 133, 21 x 30 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Milíč z Kroměříže. Secunda pars abortivi. 
VX Sermo prime dominice post festum s. Trinitatis. Mortuus est dives ... Nunc 
ecclesia s. x deus in sec. sec., amen. Iam est finis hora vesperarum. 
PX Na l. 1 souč. kázání na text: Proicite eum in tenebras, na desce štítek s názvem, 
jak v čele, a dole opět se sign. XI C. Z Táborských. 
Sermones dominicales et festinales. 

Inc.: Sermo primae dominicae post festum Sanctae sepultus est in verno. Lucas XVI. Nunc ecclesia sancta in 

officio incipit cantare et legere libros regum. 

Fin.: Kázáním na sv. Kateřinu takro: Sequnntur ad nuptikas regni caelestis, ad quod nos perducat, qui vivit et 

regnat Dens in saecula saeculorum. Amen. 
 
X 3682 
SX XVI D 6 
FX XV. ll. 89, 23 x 29 cm, pův. vazba se sponou. 
TX (Johannis Guallensis summa collectionum sive communiloquium). 
VX Cum doctor sive predicator ewangelicus x gracia illuminante stueant adinvenire, 
amen. 
PX Viz č. 3336. Na desce: de diversis statibus, na hřbetě krumlovská sign. No 68. 
 
X 3683 
SX XVI D 7 
FX XV. ll. 127. 22 x 30.5 cm, pův. vazba se sponou. 
TX I. 1'-2'. Zlomek gramatický o předložkách. 



TX 2'-111'. Mamotrakt biblický a patristických homilií. Incipit liber super prologo tocius 
byblie ... Frater Ambrosius x quod maioris valoris est, hoc plus, pluris etc. 
TX II. 115-125'. Apologia Adalberti Ranconis de Ericinio ... In fide vivo ... Quia 
propicia s. spiritus gracia x corruptura nisi rerum momenta veneno. Z části vyd. J. 
Loserth v Archiv f. österr. Geschichte 57, 248-62. 
PX Na l. 127' výklad středověkých zkratek z XIX. stol. Ze souboru arcb. V. L. 
Chlumčanského. 
 
X 3684 
SX XVI D 8 
FX perg. XIV. ll. 191. 23 x 31 cm, pův. vazba s kováním a sponou. 
TX II. 1'-2. A. d. 1347 missa est gracia ista, que sequitur, a sede romana ... Clemens 
... Ad memoriam reducendo causam x eternam malediccionem se noverit incurrisse. 
Odpustky římské na 40 let. 
TX I. 2-151'. Tractatus b. Bernardi super cantica canticorum. Vobis, fratres, alia quam 
aliis de seculo x benedictus in sec. sec. amen. 
TX 152-191'. Homilie Efremovy. Incipit omelia Effrem prima. Gloria omnipotenti deo x 
animi est huic opusculo intexere. Verše písařovy a dictamen regis Ruperti z doby ok. 
1032: Viri dilectissimi sacerdotes, dei precones x dominus scolam eternalem. 
Posléze virtutes iuniperi. 
PX Na přídeští kusý obsah, na l. 191': Virginis Marie (?) codex est iste Corone, na 
desce na štítku B a v dřevě: Bernardus super cantica canticorum. Z Březnických. 
Brodský, s. 263 
 
X 3685 
SX XVI D 9 
FX ok. 1400. ll. 231, 21 x 32 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-128'. Myliton super apocalypsin. Spiritu magno vidit ultima ... Cum in sacra 
doctrina x corrigat quidquid viderit corrigendum. Explicit - finitus teria tercia et festo s. 
Augustini. 
VX 129-199. Výklad mešního kanonu. 
VX In nomine d. n. J. Christi ... Carissimi, in decretis de consecracione II° cap. dicit 
Alexander papa x ut illud sacramentum acceptum fiat etc. Explicit exposicio canonis. 
Pak mnemotechnické verše o desateru, hříších i ctnostech do 199'. Et sic est finis 
feria quinta ante festum b. V. Marie Nivis in monte Carmelytharum etc. Pozdější 
výpisky do l. 200. 
VX 201-226'. Summa confessionis b. Thome de Aquino. (Johannis Friburgensis). 
Simpliciores et minus expertos confessores ... informare cupiens x regnat in sec. sec. 
amen. 
VX 227-230. De etatibus hominis et mundi a čtyři kázání. 
PX Na přídeštích kusy souč. glosované gramatické příručky, vevázán perg. list souč. 
brevíře. Na předsázce souč.: liber d. Wenceslai de Radecz, bacc., canonici ecclesie 
wissegradensis (+ po 1410), na přídeští: liber Georgii de Lithomierzicz, na hřbetě 
krumlovská sign. No 99. 
SX – XVI D 9 

TX – 1.) Militon super Appokalipsis. Rkps. ve folio ze XIV. stol. o 231 ff.  2.) Expositio 

vanonis. (ff. 130a-200a)  3.) Summa confessionis s. Thomae de Aquino. (ff. 202-227b)  4.) De 

aetatibus hominis et mundi. (ff. 228a-229a)  5.) Sermones. (ff. 229a-231a) 

 



X 3686 
SX XVI D 10 
FX XV. ll. 149, 21 x 29 cm, pův. vazba s přezkou. 
TX Johlin z Vodňan. Zderazská postila. I. 
VX Reverendissimo ... d. A. s. Pragensis ecclesie archiepiscopo ... Fr. Jehlinus de 
Wodnano x poslední kusé kázání v úterý po neděli Esto mihi, ostatek utržen. 
PX Viz č. 3203. Na přídeští kalendářní tabulka pro r. 1417-27, na hřbetě krumlovská 
sign. No 28. 
 
X 3687 
SX XVI D 11 
FX 1402. ll. 196, 22 x 31 cm, st. vazba opr. se sponami. 
TX I. 2-12'. Prothemata de sanctis. Et primum de s. Andrea. Non omnes pauperes x 
(de s. Katherina) ineffabilis est tua bonitas etc. Sequitur (nedopsáno). 
TX II. 14-196. (Jacobi de Voragine legenda aurea). 
VX Adventus domini per quatuor septimanas agitur x beatus vero Saturninus gladio 
capite truncatur. Explicit liber passionalis d. Johannis, plebani de Myrotycz, finitus a. 
d. 1402 die sabbato ante dominicam Quasi modo geniti. Operarius fuit Georgius, 
dictus Herczug de Olomucz. 
PX Vpředu i vzadu s přídeští sňaté dva souč. listy postily, na l. 1': liber Mathie 
presbiteri de Budweis, dicti Günbrl (?), canonici (?) (jinou rukou:) legavit a. d. 1465 
mag. Wenceslao Haydek (?), extunc rectori scolarum in Budbezt. Dar budějovického 
kaplana Ant. Krejčího 14. V. 1846. 
SX – XVI D 11 

TX – Explicit liber pa∫∫ionalis domini Johānis plebani de Myrotycz finitus anno domini Mo quadringente∫imo 

∫ecundo die ∫abbo ante dominicam Qua∫i modo geniti Operarius fuit Georgius dictus herczug de Olomucz. 

 
X 3688 
SX XVI D 12 (2 D 5) 
FX XV. ll. 167, 20 x 29 cm, vazba pův. 
TX Sborník theologických příruček. 
VX I. 1-30'. Incipit prologus libri, intytulati annulus. Ad honorem d. n. J. Christi ex 
diversis codicibus ... in unum congessi opusculum ... Congesta sunt hec in dyocesi 
misnensi a. d. 1308 a quodam, cuius status et exitus sit divine misericordie 
commendatus. Obsah. Quoniam de bono tractaturus x nunc de inferno certificatus 
sum. Explicit annulus. Dva příběhy podobné do l. 31. 
VX 31-64'. Incipit Petrus Anfunsus de morieratis seu sapientibus. Dixit Petrus 
Anfunsus, servus Christi Jesu, compositor huius libri: gracias ago domino x gloria 
cum patre ... per infinita sec. sec. amen. Explicit Petrus Alfunsus. 
VX II. 64'-68'. Výpisky theologické. 
VX I. 69-109'. Compendium mag. Richardi de Media villa. Missus est angelus ... In 
hoc verbo Gabriel x nunquam eternaliter deserendo, amen. Explicit -. 
VX II. 109'-114. Výpisky theologické. 
VX III. 115-134. Výpisky z Augustinova díla de civitate dei, z Bonaventurova Stimulus 
amoris (od l. 127) a Itinerarium mentis ad deum (od l. 129'). Pak rukou II. kratičké 
výpisky do l. 135', jinou pozdější na l. 136'. 
VX IV. 137-163. Biblia b. Marie. In principio deus creavit celum et terram x ad gloriam 
sempiternam me famulum tuum perducas, amen. 
VX 163-164'. O Tiberiovi a Neronovi. Eodem tempore, cum Tyberius cesar x in 
exilium a Nerone cesare devectus est, amen. 
VX 164', 165'-167 i přední přídeští drobné výpisky hlavně rukou II. 



PX Na l. 1 souč. sign. Q VIII, na l. 164' obsah kodexu. Z Rokycan. 
 
X 3689 
SX XVI D 13 
FX perg. pol. XIV. ll. 170. 20 x 30 cm, s inic., vaz. pův. 
TX Konrád z Haimburka. Laus Mariae. T. zv. Mariale. 
PX Na l. 1: Mariale ecclesie Pragensis per legatum testamenti d. Johannis de 
Kolovrat, prepositi Pragensis (+ 1483). Popsal K. Chytil. Památky čes. umění 
illuminátorského I. (1915) 7-14. obr. 4, tab. II-V, kdež i starší lit. J. Květ, Ilum. rkpy. 
král. Rejčky )Pr. 1931), 7. O zohavení miniatur Hankou též V. Hrubý v ČČH 1917, 
400. Ze sbírky arcibiskupa V. Chlumčanského. 
Brodský, s. 263 
SX – XVI D 13 

TX – Mariale Ecclesiae Pragensis. 

PX – Ms. membr duobus imaginibus ornatus. Per legatum Qui Johannis de Kolowrat. 

PX – Kyriss III. 184. Löwe Raute I, Taf. 362, Td. 142. 

 
X 3690 
SX XVI D 14 (2 I 38) 
FX perg. pol. XIV. ll. 150. 22 x 29 cm, inic., vaz. st. 
TX Misál novobenáteckých Cyriaků. 
PX Na l. 1-6 kalendář s nekrologem dražického tohoto kláštera, vydaným Jos. 
Emlerem ve Zprávách o zasedání Kr. Čes. Spol. nauk 1880 a přeloženým v L. 
S(chneider)ově knize Město N. Benátky n. J. (1865) 53-5. O výzdobě Květ, Ilum. 
rkpy. král. Rejčky (Pr. 1931), 248. R. 1667 odevzdán misál z Benátek cyriackému 
klášteru pražskému (l. 1), kdež byl ještě za Dobnera (Annales Hajeciani II, 280), po 
zrušení řádu dostal se budějovickému děkanovi Jos. Pingasovi, od něho pak darem 
V. Juhnovi, jenž jej věnoval museu 12. IX. 1837. 
Brodský, s. 266 
SX – XVI D 14 

TX - Mi∫sale romanum. 

sec. XIV, ff. 150, perg. 

PX – Dar. Vojt. Juhn. 

 
X 3691 
SX XVI D 15 
FX XV. ll. 226, 21 x 30 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Prima pars Johannicii (Carbonistae sermonum de tempore). 
VX 1-191. Fratres, veniat in mentem karitatis vestre x videre possimus facie ad 
faciem regnantem in celo. 
VX 191'-224. 226. České perikopy celoroční. 
VX 224-225'. Kázání na text: Vos estis genus electum. Ex hiis verbis b. Petri x in 
gaudium domini tui, ad quod nos perducat etc. 
PX Srov. č. 3666. Předsázkou konec souč. perg. buly provisní, popsané prophecia 
Lybussye. Surculus est illa, de qua Lybusse Sibilla x ad pedicas Christi tumulus 
fabricabitur isti (ot. Nebeský v ČČM 1859, 214) a list se souč. výpisky většinou o 
smrtelných hříších, jejichž odrudy vypsány i česky. Neperg. přídeští vokabulář, názvy 
čtyř smyslů Písma (srv. z j. rkpidů Flajšhans, Klaret I, XIX). (Fl.) Stejně popsáno i 
zad. přídeští, před nímž kus souč. listu rokycanskému proboštovi Jiřímu. Na 



přdsázce: liber s. Marie Rokiczanensis monasterii canon. regul., na l. 1. souč. sign. L 
X, na desce nápis, jak v čele. Z Rokycan. 
 
X 3692 
SX XVI D 16 
FX XIV. ll. 270, 21 x 32 cm, pův. vazba s kováním a sponami. 
TX Misál. 
PX Dvořák 52. Není notován. Noty má pouze předsázkový perg. list misálu jiného a 
vzadu přivázaný zlomek opět jiného (l. 267-70'.) Na rubu pap. předsázky zápis o 
odkaze pražského měšťana Stanislava zlatníka z r. 1508. Ze sbírky arcb. V. L. 
Chlumčanského. 
Brodský, s. 268 
SX – XVI D 16 

TX - Missale.  

1518, ff. 270 

 
X 3693 
SX XVI D 17 
FX perg. XIII-IV. ll. 24, 20 x 29 cm, v starém perg. obale na zámek. 
TX Ordo ad baptizandum novam campanam. Ordo ad monachas faciendas. 
PX Dva samostatné kusy, notované. Na l. 19' na okraji: fuit celebratus in Ychterhus 
iste ordo. Koupeno 15. X. 1900. 
SX – XVI D 17 

TX – Ordo ad baptizandum novam campanam et ad monachas faciendas. 

XIV. st., ff. 24, perg. 

PX – Vide: (Pontificale). 

SX – XVI D 17 

TX – Pallavicino, Ferrante: Die himmli∫che Ehe∫cheidung, [re.]ur∫acht durch die Unordnung und Liederligkeiten 

der römi∫chen Gemahlin. Und der Einfalt der gewi∫∫enhaften Chri∫ten zugeeignet. Aus dm italieni∫chen. 

SX – XVI D 17 

TX – (Pontificale) Ordo ad baptizandum novam campanam et ad monachas faciendas. 

XIV. st., ff. 24, perg. 

 
SX XVI D 18, 19 - LA 96/43 
 
SX XVI D 20 
FX 1870 
TX Schubert Antonín: Historia Bohemi 
Rukopis psaný Antonínem Schubertem v Praze v letech sedmdesátých 19. století (v 
Praze na Hradčanech započato na den sv. Antonína Paduanského leta Páně 1870.) 
na modrém papíře čitelnou kursivou, ozdoběný akvarelovými obrázky. Listů 730 a 20 
plánů. 4. (20 x 32 cm) Polokožná vazba na které je nápis: Aechaologie Bohemia. 
Mezi f. 108-109 vlepen později článek o Hasenburku vystřižený z Politiky 9. dubna 
1898. 
Počátek: Lla: Historia Bohemi. (S ornamentem a obr. ‚Rípu.) 
L2a: Slavný hrad na příkré skále. 
Konec: L725b: W 17 st. náležely Zarubům z Hustiřan. Žumberk. (Obrázek hradu.) 
 
SX XVI D 21 
FX 1687-1718 
TX Bergbuch 
Predigten, Ms. )1844), pg. 275. 



 
SX XVI D 22 LA 96/43 
 
SX XVI D 23 
FX 1503 
TX Ein wunderbarlich Geschichte (Opis tisku) 
 
SX XVI D 24 LA 96/43 
 
SX XVI D 25 
FX 1677-1780 
TX Registra, Cechovní-soukenického cechu města Českého Krumlova 
2a Verzaichnus Was vor Brüder In Handwärckh der Tuchmacher x 138b alss vor 2 quartall zu 

geben… 30 kr. 

Rkp.; pap.; ll. 138; 1677-1780; 10,5x30cm; kurs.; pův kž. Kniha obsahuje několik zápisů 

souběžných, čímž se stalo, že na počátku rukopisu je jakýsi rejstřík a pak na f. 2a počínají 

zápisy rokem 1730, kdežto nejstarčí zápisy z r. 1677 Register de Majster-schulden jsou až na 

f. 10a. Poslední ojedinělý zápis z r. 1780 je na f. 45b. Na f. 1a Jesus undt Maria - Jesus maria. 

Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Gottes Vatters und des Sohnes und des hl. 

Geistes Amen. Původní barokní vazba kožená s tlačenými podélnými pásy rostlinných 

ornamentů. 

PX Koupě od řed. J. Fürsta z Prahy Motola, 17. května 1949 
573K/49 

 
SX XVI D 26 
FX 1753-70 
TX Grundmann, Fridericus: Sermones capitulares 
PX Z knihovny břevnovského kláštera 
XVI D 26 

Grundmann, Fridericus : Sermones sacri capitulares,quos diversis sacris temporibus habuit et 

scripsit Reverendissimus Dominus Fridericus Grundmann, Abbas Břevnoveno-Braunensis, 

O.S.B. In hunc tomulum congessit N.A.B.Anno Dni 1850. 

1753-7O; ff.166; Rukopis obsahuje kázání, která konal břevnovsko-broumovský opat Bedřich 

Grundmann (†1772) v letech 1753-70 v Břevnově, Broumově a Polici n.Metují. Kázání 

dohromady svázána až r.1850. 

1a Sermo Pro Sabbatho ante Dominicam 1.m Adventus x 166b Postulat mea, cui 
adstrictus sum etc.etc.: prout in contextu sermonis. 
Rkp.; pap.; 1753-70; ff.166; 28 x 19 cm; kurz.; pův. t. Rukopis obsahuje kázání, která 
konal břevnovsko-broumovský opat Bedřich Grundmann (  1772 ) v letech 1753-
1770 v Břevnově, Broumově a Polici n. Metují poněvadž kázání byla svázána 
dohromady teprve dodatečně r.1850, jsou na listech různého formátu a pozdější titul 
na obalovém listu. Rukopis býval uložen v klášterní knihovně v Břevnově. 
Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea dne 29. 
října 1962. 
10571-62 
 
SX XVI D 27 
FX 1604 
TX de la Cerda, Joannes: Underweisung das Klosterlebens 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově 



XVI D 27 

de la Cerda Joannes : Underweisung des Klosterlebens Begreifft drey thail: Im Ersten wird 

gehandelt ... Im Andern... Im dritten... Es werden auch in diesem Buech allerhandt schöne 

Figuren unnd Exempel des Alten Testaments erclert unnd auf den Stand der Religiosen 

appliciert. Anfangs durch den Ehrwürdigen Hochgelernet Joan. de la Cerda Franciscaner 

Ordens In Hyspanischer Sprachen beschriben und durch Aegidium Albertinum Bayrischen 

Secretarium verteuscht. 

1604; ff.V-265264; 

SX – XVI D 27 

TX – Raittung über der Rö: Kai: Mat: zonderbaren new angerichten Müntzwe[.]chs mit den 

Walzen und Durchschnid … Von mir Benedict Hürbner von Sonnbrüsen, Münzmaister, … . 

(Praha?) 1627 

PX - :Huerbner, Benedikt (MSS. XIV. D. 27.) 

IIIa Dem Ehrwürdigen in Gott und Edlen Herrn Hugoni Theuenin, des andechtig(en) 
Gottshauses Puchsheim Priori x 262a vieler Konigreich und Lender, die Ich besass. 
Finis. Laus Deo semper. 
Rkp.; pap.; 1604; ff.V-265(264); 31 x 20,5 cm; kurz.; perg. s barokní ornamentální 
výzdobou na hřebetě a v rozích. Zbytky  tkanic. Na hřebetě rumělkou cifra 5 a zbytky 
staré sign. CCIV. Na f.1a tužkou Langrova signatura Cod.2311.III.13 K 7 a dole 
perem starší sign. CCIV. Na titulním listě majetnický vpis „ Cartusiae in Buxheim “. 
Původní foliace od pátého listu nezcela přesná, vynecháno fol.33. rukopis byl získán 
Langrovou knihovnou v Broumově. 
Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny 
Národ. muzea dne 10. června 1963. 
5153/63 
T. 
SX XVI D 28 
FX 17. stol. 
TX Sacramentum Consiliaromm 
PX Langrova knihovna 
Tractatus Compendiosus de Arrestatione…¨ 

Pap., XVII. stol., IV + 60 ff (foliace nová) + XC + XLII + 10 pp (paginace původní), prázdná 

ff: I-II, 24, 59 – 60, LXXXIX-XC, 5-10, rozměry: 29,5 x 20 cm, vazba z bílé kůže, 

jednoduchá, hladká, částečně poškozená, na hřbetě nečitelný nápis. 

Papír částečně poškozen špínou, vlhkostí, červotočem, působením inkoustu – některé listy 

restaurovány. 

Staré signatury: na předním přídeští tužkou III 9 K 11, na předsádce tužkou Ms 84, 85a, 85b, 

B. 200/1, na zadním přídeští tužkou 5449 MN. 

Písmo: humanistická minuskula, humanistická polokurzíva a kurent. 

Latinsky a německy. 

Nadpisy ozdobným písmem, i červeně. 

Bez výzdoby. 

Přívazky – staré tisky:  

1 Der Kayserlichen Stadt Bresslaw Vornewerte Berichts Ordnung vnd Process. Anno 

MDLXXXXI /1591/ 

2. Der Kayserlichen Stadt Bresslaw. Statuta vnd Ordnungen auffs New vmgefertiget 

vormehret vnd gebessert. Anno MDLXXXVIII /1598/. 

Přír. č. II-2616/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 



X 3694 
SX XVI E 1 
FX ok. 1469, ll. 432, 14 x 19 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Sbírka latinských kázání, sestavená českým katolíkem. 
PX Některá kázání jsou Bernardinova (l. 49 na př.) a Jana de Marchia (na př. l. 58), 
rejstřík k nim na l. 158'-9. Ani ostatek není spořádán. Zde na l. 254-61 Ruperta de 
Gundancia sermo contra Hussitas de proprietatibus auce bonus (část vyd. Sedlák, 
Několik textů z doby husitské I, 28-31), na l. 373: incepi feria III. infra octavas s. 
Johannis Bapt. 1469, od l. 409' excerpta de corpore Christi ex sermonibus Magni 
Alberti, l. 427 i fr. Michael de Mediolano. Na okraji české glosy. Na l. 432: Iste liber 
donatus est monasterio Rokyczanensi canonicis regul. ord. s. 
PX Augustini per venerab. virum mag. Ioannem, archidiaconum Plznensem, a. 1506. 
Z Rokycan. 
 
X 3695 
SX XVI E 2 
FX 1727. str. 28, 15 x 20 cm, vazba mod. 
TX Johan Arndt, weyland fürstlich-lüneburgisch General Superintendent, Das grosse 
Geheimnüss der Menschwerdung des ewigen Worts, in einem Sendschreiben an 
seinen guten Freund Erasmum Volfartum, not. pub. caes. etc. jetzo von neuem in 
reine deutsche Sprache gebracht im J. 1727. 
PX Originál datován 15. pros. 1599 v Drážďanech. K tomu na str. 24-8 Grund der 
wahren Weisheit aus Desiderii Philadelphi rechten Weg zum ewigen Leben, aus dem 
Holländischen. 
SX – XVI E 2 

TX – Philadelphy Desid. 

PX – Vide: Grund der wahren Weisheit. 

PX – Allig. ad: Arndt Joh., Das grosse Geheimnüss. 

 

 
X 3696 
SX XVI E 3 
FX XVIII/XIX. ll. 4, 15 x 21 cm, vazba moderní. 
TX J. Z. Dvacet theologicko-filosofických otázek. 
PX Na tit. listě vedle motta z I Thess. V, 19-21, pouze: Derjenige, so diese 
nachstehende 20 Fragen, auf eine der gesunden Vernunftgemässe und nicht wieder 
das altapostolische Christenthum streitende Art schriftlich, kurtz und deutlich 
beantwortet, hat eine gute Discretion zu Gewärtigen. J. Z. 
 
X 3697 
SX XVI E 4 
FX 1805-6. 20 sešitů. 
TX Přednášky P. Fr. Fritsche v přepise Fr. X. Millauera. 
VX I. 3-7. Introduzione nella Morale cristiana, tomo I-V. 1805-6. 
VX I. 1-2. Entwurf der christlichen Sittenlehre. Heft I-II. 1806. 
VX I. 8. Kritische Prüfung einiger philos. und theolog. Moralprincipien. 
Zusamgetragen von Fr. X. Millauer. Prag am 1. Juli 1806. 
VX II. 1-12. Morale cristiana, tomo I-XII. Prague. 1806. Poslední s názvem: Ascetik 
oder Lehre von den allg. Tug. Mittln. 
PX Vše, mimo názvy, německy. Dar Millauerův 9. V. 1825. (K 2/161). 
 



X 3698 
SX XVI E 5 
FX XV. ll. 129, 14 x 20 cm, váz. 
TX Latinský nový zákon. 
PX Vazbou protokol notářů z diecese mohučské, münsterské a kostnické o výroku 
sacrae rotae v Římě 24. IV. 1430, přepsaný jakýmsi lístkem r. 1452. Na l. 1 na okraji: 
Crumpne. Z Pálffyových. 
 
X 3699 
SX XVI E 6 
FX 1762. str. 58, 15 x 19 cm, vaz. mod. 
TX J. F. Opiz. Himmel und Erde. 
PX Eine geistliche Rede am ... Tage der Himmelfahrt unsers Erlösers. Viz Kraus 13, 
43, 84. 
SX – XVI E 6 

TX – Opiz: Himel und Erde, eine geistliche Rede an dem feierlichen Tage der Himelfahrt unsers Erlösers. 

1762, pp. 58 

 
X 3700 
SX XVI E 7 
FX XVIII. ll. 89, 13 x 19 cm, vazba pův. 
TX Protijesuitská memoranda belgického kleru ke kurii z let 1758 a 1766. 
VX 1-16. Epistola archiepiscopi Ultraiectensis ad Benedictum XIV. z 13. ún. 1758. 
VX 17-84'. Epistola episcoporum et cleri ecclesiasticae provinciae Ultraiectensis ad 
Clementem XIII. z 10. říj. 1766 proti bule Non sine acerbo animi sensu z 30. dub. 
1765, odsuzující pamětní spis z 23. září 1763. 
VX 85-9. Epistola encyclica archiepiscopi Ultraiectensis nomine cleri Batavi ad 
episcopos ecclesiae Romanae. Z 1. kv. 1767. 
PX Dar Jos. Devotyho 24. X. 1847. 
 
X 3701 
SX XVI E 8 
FX 1426. ll. 105, 14 x 20 cm, vazba pův. se sponou. 
TX Sváteční latinský brevíř z Budyně. 
PX Na l. 1 výčet oficií se souč. zápisem: a. d. 1426 hoc altare viaticum per ... 
Johennem episcopum Olomucensem, administratorem in spiritualibus et 
temporalibus ecclesie Pragensis etc. consecratum est in honorem s. Nicolai, s. 
Margarethe, ss. decem milia martirum, tytulus vero annumeratus (?) s. Martini et 
gloriose V. Marie etc. Na přídeští s perg. souč. listem kalendáře misálového: iste liber 
pertinet ad ecclesiam s. Georgii in castro Budin. Z Březnických. 
 
X 3702 
SX XVI E 9 
FX XV. a XVI. ll. 139, 15 x 21 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Latinský výklad knihy Kazatel, Přísloví, epištol Pavlových, sedmi žalmů kajících a 
Joela. 
VX Mimo to i výklad listu J. Pika Mirandoly synovci Janu Františkovi »Discedenti tibi a 
me x vale et deum time« na l. 103'-107 a Gersonova traktátu de modo vivendi 
omnium fidelium »Regula prima, que spectat ad nobiles x pax super illos et 
misericordia« na l. 134'-139. Také samostatný traktát de sacramento eucharistie. Etsi 



septem sacramenta sacra scriptura ... approbat x non custodit non custodientem na l. 
106'-110. Výklad většinou na okraji je mladší než text. Na zadní předsádce znak. 
SX – XVI E 9 

TX – Pauli ad Timotheum epistole. 

PX – Vide: Salomonis Lib. Ecclesiastes. 

 

SX – XVI E 9 

TX – Pauli Ad Hebreos epistola. 

PX – Vide: Salomonis Lib. Ecclesiastes. 

Salomonis Liber Proverbiorum, Vide: Salomonis Lib. Ecclesiastes. Ms. sec. XVI. 

Liber Ecclesiassis Salomonis. 

Liber proverbiorum Salomonis. 

Pauli ad hebrios (???) 

Pauli ad Timothem (???) 

 
X 3703 
SX XVI E 10 
FX XV. ll. 163, 14 x 19 cm, vaz. pův. 
TX Sbírka masopustních a postních kázání většinou z postily Viléma Pařížského, 
pořízená a částečně přeložená českým kazatelem. 
VX Dominica in septuagesima. Quid hic statis ... Res ad finem aliquem ordinata x 
(dominica quarta in quadragesima) appropinquabit nobis regnum celorum, amen. Daj 
to, milý Christe. 
PX Předsázkou perg. list s notovaným oficiem na sv. Havla. 
 
X 3704 
SX XVI E 11 
FX 1417. ll. 393, 14 x 21 cm, vazba pův. 
TX Fratris Mathei, dicti Beran, Confundarius minor. 
VX Rogo enim omnes ... venerabiles patres et dominos graciosos, ut qui hunc 
libellum nostrum confundarium legerent ... ut apes prudentissime dulcia mella de 
spinis carpant. Cum appropinquasset Jesus .. Modo, mei cari, hodie s. mater 
ecclesia x nunc in eternum, amen. A. d. 1417 hoc opus super ewangelia de tempore 
per anni circulum scriptum est per manus Fr. Mathei dicti Beran non tantum pro 
ewangeliorum exposicione, sed pro pre(dica)cionis occasione, ut quicunque eo usus 
fuerit, devote deum pro Beran oret, quia cum maximo labore ipsum ex multis et 
diversis voluminibus non sicud voluit, sed sicud scivit et potuit, collegit et in hanc 
formam redegit, et ideo hunc libellum confundarium nominavit, amen. 
PX Pozdější Beranovo dílo »Confundarius maior« u Truhláře I, 267, jiná jeho práce z 
doby vyhnanství u Podlahy 1577 (ČČM 1927, 13-5). Napřed na l. 1-16' výpisky o 
hříších a ctnostech, zveršovaná evangelia a žaltář i kusý rejstřík. Z Březnických. 
 
X 3705 
SX XVI E 12 
FX XIX. ll. 41, 15 x 21 cm, váz. 
TX P. Benedictus Pretlik, cruciger cum rubeo corde, ss. theol. dr. ... Reliquiae de 
sacro antiquitatis fragmento seu quaedam de coenobio s. Crucis Maioris Vetero-
Pragae, pro complemento I. patris. 
PX T. j. ruk. XII G 11. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3706 
SX XVI E 13 



FX XV. ll. 170, 15 x 20 cm, vazba st. 
TX Sborník příruček mnišských. 
VX I. 1-21'. Honorius. (= Regula s. Benedicti). Ausculta, o filii, precepta magistri x 
excommunicacione punienda sunt. 
VX 22'-35'. Výpisky o životě mnišském z Bonaventury, Bernarda, z řehole 
benediktinské a františkánské, z Kassiana, conversacio solitarii. 
VX 36-58'. Regula canonicorum regularium. Hec precepta, que subscripta sunt x 
nedokončeno; pouze odkaz: residuum quere circa kalendarium. 
VX 59-82'. Výpisky řeholní, od l. 65 snad ze souvislého spisu. Frater requisivit 
abbatem Agathonem x misere et humiliter de se ipso. 
VX 83-106'. (Hugo a s. Victore de instructione religiosorum.) Quia, fratres, largiente 
domino de vana gloria ... conversi estis x pro desiderio carnis corvis luminibus (? 
ostatní listy při vázání asi ztraceny). 
VX 107-141. Kvestie o životě a povinnostech mnišských. Corripiet me iustus ... Licet 
plus erga corrigendos agat benivolencia (prologus). Questio prima: utrum fraterna 
admonicio cadat sub precepto (l. 108) x que perferunt, meruisse creduntur. Completa 
est hec compilacio in domo fratrum predicatorum L. Oxoniensis provincie Anglie a. d. 
1338 mense Augusti ... Si quis scire voluerit, quis hoc breve opusculum compilavit, 
coniungat ordinarie ad invicem litteras minuatas ... (= Compilacio qu(o)d(libe)taris 
Simonis de Borastona). 
VX 141-143'. Výpisek o špatnosti muže a ženy a z Honoria o písni písní. 
VX II. 144-159. Kvestie o povinnostech mnichových. 
VX Utrum occasione religionis pretermittenda sunt pietatis officia in parentes: 
Respondeo secundum Thomam x quasi nolentis longius ire ad ... 
VX 159'-165'. Kázání. Ego si exaltatus fuero ... Cum quis exaltatur x videant eius 
faciem in sec. sec. amen. 
VX I. 167-170'. Tractatus de duodecim viciis capitalibus. Pouze obsah. 
PX Na přídeštích perg. kusy právnického spisu z XIV. stol., na l. 2: Honorius k 4 
Roky(czanen)sis. Z Rokycan. 
 
X 3707 
SX XVI E 14 
FX XV. ll. 174, 15 x 20 cm, vazba pův. s kováním. 
TX Postily Husovy. 
VX I. 1-74'. Nedělní postila Husova, t. zv. Puncta. Adventus domini ante natale 
domini ... per quatuor agitur septimanas ... Hora est iam nos ... Ad obviandum 
salvatori x (epištola neděle 21. po Trojici) gladius in via superbi, et sic de aliis 
peccatoribus. Pak výpisky ke kázání o všech svatých a ze spisů Ciprianových, po l. 
76', a posvícenské kázání na text Ingressus Jesus perambulabat Jericho (77°-82). 
VX 83-148'. Postila sváteční (Husova). Nicolai confessoris. In diebus suis placuit deo 
... Tria ostensiva sanctitatis x (omnium sanctorum) clamaverunt: advenisti, 
desiderabilis, etc. V obojí postile meziřádkové české glosy. Sloučenu v jednu popsal 
V. Flajšhans VČA XI, 593-4 (t. zv. Puncta). Viz i Sedlák, Studie a texty II, 395 a d.  
PX F. M. Bartoš: Nejstarší postila Husova, VČA 52, 1943, str. 36. 
VX II. 149-163. Kvestie Jakoubka ze Stříbra. Quod non solum sacerdotes, sed eciam 
layci ... debent bibere ... de calice preciosum sanguinem Christi. Patet primo ex 
ewangelio x velud diversas gracias. Hec Augustinus. O spise F. M. Bartoš, Lit. 
činnost Jakoubka ze Stříbra 35 č. 36. 
VX 163'-172'. Výpisky o čistotě a z kázání o sv. Kateřině a jiných. 



PX Na přídeští t. zv. verše Jana XXIII. v žaláři: Qui modo fueram, na předsázce 
rukou XVI. stol.: ... Brykczyho. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3708 
SX XVI E 15 
FX perg. stol. XIV. ll. 16 x 21 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Latinský breviář. 
PX Z Březnických. 
 
X 3709 
SX XVI E 16 
FX 1421-31. 1468. ll. 311, 15 x 20 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Theologický sborník Mik. Schönfelta ze Střelína. 
VX I. 1.-208. Mikuláše Stoera výklad mše. Reverendi patres et domini, cogitanti michi 
x regnat in sec. sec. amen. Explicit exposicio misse sive compendium ... compilatum 
per rev. mag. Nicolaum Stoer de Sweydinitcz, prof. s. theol. in Leypczke ... finitum a. 
d. 1421 4a feria ante festum Michaelis per Nic. ... Schoenfelt de Strelyn etc. 
VX 208'-18. Proverbia Salomonis (expl.) s meziřádkovým výkladem lat.-německým. 
VX II. 218'-19'. Výpisky kanonistické a účetní zápisky, jak se zdá, famula či vikáře 
vratislavského mistra Mik. ze Střelína z 1429 a 1431. Také kredenční listina 
vratislavského biskupa Konráda pro kněze Jana Brewera ze Střelína a česká glosa. 
VX III. 220-254. Scripta de Gestis Romanis. Constantinus regnavit x benedictus in 
sec. sec. Et sic est finis istorum gestorum per me Oswaldum Reychenawer de 
Fridburk ... a. d. 1468. 
VX 256-63. Výklad apokalyptické básně de die novissimo iudicii. Retulit s. Matheus 
ew. quia discipuli interrogaverunt (text:) Quatuor ad partes mundi sunt angeli missi x 
perducat vos dei potencia summa (výklad:) benedictus in sec. sec. amen. Srov. 
Truhlář II, 2026 a E. Waldstein, Eschatologische Ideengruppe: Antikrist, Weltsabbat 
u. Weltende, 1896, 66. Tišt. u Leysera, Historia poetarum et poematum medii aevi. 
2091. 
VX 263-67'. Interrogaciones, cum quibus interrogantur Wikleffite. Prima interrogacio x 
quam pie estimacioni Cipriani sub duabus speciebus etc. Explicit tractatus de 
sacramento ewkaristie, editus per doctores s. Constanciensis (concilii). 
VX IV. 268-273'. Penitencia Ade et Eve. Item quando Adam x precepit ei mater sua 
amen. 
VX V. 276-307'. Kvestie ze sentencí. Queritur primo, an in rebus humanis sit unus 
finis ultimus bonus et optimus x sicut domus est aliud a civitate (asi nedopsáno). 
PX Na přídeštích listy prvotisku lat. postily. 
Brodský, s. 270 
Quaestio an ni rebus humanit sit unus finis ultimus bonus et optimus. of. – 272a-
303b. 
Sermo. f. 254a-261a 
allig. ad: Expositio missae Nicolai Star de Schweidnity. saec.: XV. 
 
X 3710 
SX XVI E 17 
FX XV. ll. 283, 14 x 22 cm, pův. vazba se sponou. 
TX Theologické výklady. 
VX I. 1-168'. Mikuláše Stoera výklad mše. Rev. patres et domini precogitanti michi x 
regnat in sec. sec. amen. 



VX II. 169-277. Výklad na Adamův výtah ze summy Raimunda de Pennaforti. Qui 
omnia sua desideria facit ... Hanc proposicionem scribit philosophus x semper per 
infinita sec. sec. amen. Explicit Raymundus Mathie de Tin, Crosne reportatus sub a. 
d. 1428. 
VX 277'-9'. Výpisky theologické i kanonistické. 
PX Na přídeští rukou II. začátek listu knězi Mikuláši in Paczmo (?). 
 
X 3711 
SX XVI E 18 
FX ok. 1594. str. 144 + 413, 13 x 21 cm, vazba moderní. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-111. Instructio brevissima examinandorum ad suscipiendos ordines. Primo, 
quae requiruntur ad suspiciendos ordines in genere x gloria in sempiterna secula, 
amen. 
VX 113-141. De denunciatione occultorum et eorum inquisitione et presertim, quae a 
praelatis ecclesiae et religionum fit compendiosa tractatio. Obsah. Praemium cum 
obiectionibus adversariorum. Aliqui vel ex malitia x tunc maius esset metum dicere. 
VX (145=) 1-413. Collationes casuum P. Martini Fanes. Liber primus de peccatis 
contra legem naturae x haec facta sunt punienda. Zde v § 4, str. 409: finem imposui 
Grecii 6. Februarii 1594. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3712 
SX XVI E 19 (1 J 3) 
FX XV. ll. 231. 15.5 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Theologický sborník. 
VX I. 1-63'. Lira super Matheum. Quatuor facies uni x konec chybí. 
VX II. 64-79'. Prothemata de sanctis. In deo sunt duo ... Duo hec audivi x (Katherine) 
Salve regina anebo czo chczess. 
VX 80-147. Kazatelské výklady, výpisky z otcův a příruček i postil. Nota, quod narrat 
Ovidius x nec misericordia etc. Od l. 110' III. 
VX f. 128-129' báseň: Gloria mundana quod sit quasi fabula vana. (Fl.) 
VX II. 148-61'. Vita Johannis (de Jenczenstein) Pragensis archiepiscopi tercii. Z 
edice J. Dobrovského (1793) přetištěno ve Fontes rer. Boh. I, 439-68. 
VX III. 172-7. Hugo de s. Victore. De disciplina noviciorum. Per cottidianam 
experienciam x periculorum multiplicitatem. 
VX 177-9. Concordancie apostolorum et prophetarum de simbolo. S. Petrus: credo x 
alii autem ad mortem. 
VX 179-83. Contemplacio passionis Christi a b. Bernardo. Adoramus te, Christe 
Jhesu x deus per omnia sec. sec. 
VX 183-91. Drobné výpisky z otců. 
VX 192-213. Bernardus de consciencia. Domus hec x ubi nesciret. Explicit liber de 
consciencia b. Augustini. O autorství a vydáních A. Hübl, Catalogus codd. mss. 
monasterii ad Scotos Vindobonae 1899, 38. 
VX IV. 214-31'. (Bernardi Meditationes). Multi multa sciunt x peccatum non 
committerem. Hec Augustinus Soliloquiorum XII. cap. O autorství tamtéž. 
VX f. 231' vynechá vešík: Explicit hoc totum, infunde, da mihi potum. (Fl.) 
PX Na l. 1 souč.: E VIII Rokyczanensis. Z Rokycan. Dar z 7. XII. 1819. 
SX – XVI E 19 



TX – Lyrae, (Nic.): 1) Expositio in Mattheum.  2) Prothemata de Sanctis.  3) Vita Joannis 

Archiepi  Pragensis.  4) S. Augustini liber de Conscienta. 

PX – Ms. chart. sec XV olim Monasterii Can. reg. Sti Augustini, quod Rokyczanae Erne∫tus 

Archiepe fundanit. Vide Vitam *(...) Joannis Archiepi (.) Dobrowsk(..) (dále nečitelné) 

 
X 3713 
SX XVI E 20 
FX XVI. ll. 306, 15 x 21 cm, pův. vazba se sponou. 
TX I. 1-226. S. Clementis libri recognitionum. Prologus Rufini. Tibi quidem, papa 
Gaudenti x que precepit, incipiam, amen. Finis 1526. 
TX II. 227-238. In Ptolomei Allexandrini tabellas geographicas artificialis introductio. 
Geographia imitatrix (?) Talacori emporium 1261/3, II2/3. 
VX 239-256. Annotamenta in Pomponium Melam. 
VX 247-250. Filosofické výpisky a náčrtky. 
VX 251-2'. Exposicio Indiana in 1. psalmum. 
VX 255-60. Báseň Canis in praesepio per Joannem Eleuthorobium Cossanum. 
VX 262-306. Hebrejská Genesis s meziřádkovým německým překladem. 
PX Vevázány dva perg. listy kanonistického obs. z. XIV. stol., na přídeští vlepena 
kolorovaná insignia Laurentii Hochbarti IV. doctoris. Ze sbírky Chlumčanského. 
 
X 3714 
SX XVI E 21 (1 H 7) 
FX ok. 1453. ll. 202, 14 x 20 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Sborník theologický. 
VX 1-92. Jana z Marienwerderu výklad symbolu. Pro tabula exposicionis simboli x 
deus per omnia sec. sec. amen. Srov. Truhlář I, 823, 1447 a F. Wiegand v Neue 
kirch. Zeitschr. XXI, 55-68. 
VX 93-101'. Tractatus magistralis de aliquibus punctis de corpore Christi (= Protokol 
o rozhodnutí pražské fakulty theologické o eucharistických větách ulmského 
školmistra Jana Muncingera z r. 1385 a 86). Vyd. J. G. Schellhornius, Amoenitates 
litterariae VIII, 1728, 511-53, nověji pak A. Neumann, Studie a texty III., 1923, 51-70. 
VX 102-113'. Soliloquia b. Bernardi. Multi multa sciunt x per infinita sec. sec. amen. 
Viz. č. 3712, l. 214. 
VX 113'-141'. Tractatus M. Simonis de Tissnow de ecclesie catholice unitate. Cristus 
Jesus, dei patris omnipotentis sapiencia x gubernator et conservator J. Christus in 
secula benedictus. Finis ... feria IIII in die Arnolffi anno etc. LIII° in Prachaticz. O 
spise O. Odložilík v ČMM. 1925, 147 a d. 
VX 141'-170. Liber statutorum provincialium Arnesti ... In nomine .. Arnestus x oves 
comedit et pastor nescit. Viz č. 3476. 
VX 170-184'. Summula de tribus punctis essencialibus christiane religionis (Thomae 
de Hibernia). Religio munda x compilare decrevit etc. Viz tamtéž. 
VX 184'-186. O 17 stupních spravedlnosti. Sed quia merces nonnisi iustis promittitur 
x hic iustus etc. Et sic est finis per Benedictum de Strakonicz in Prachaticz tunc 
manentem a. etc. 53 in die b. Thome ap. 
VX 186'-200'. (T. zv. Hus.) Ordo gestorum (Christi) cum concurrenciis 
ewangelistarum. In principio erat verbum x qui scribendi sunt, libros. Joh. ult°. Anno 
54°. Viz č. 3231. 
VX 201-202. Predicatoribus necessaria, (z Gorry), de signo predestinacionis (z 
Šimona de Cassia). 



PX Na přídeští souč. obsah a: Johannis de Nepomuk, na l. 1: monasterii Třeboň z 
XVII. stol. Zmínka u Balbína, Boh. docta III, 148. Ze sbírky arcb. V. L. 
Chlumčanského z Přestavlk. 
 
SX XVI E 22, 23 - LA 96/43 
 
SX XVI E 24 
FX 1827 
TX Gabriel Portsch Catalogus 
SX – XVI E 24 

TX – Catalogus Locorum et Fundationum, Monasteriorum, Almae Provinciae Bohemo-Moraviae, [Ord. S. 

Francisci Capocinorum], conscriptus a Patre Gabriele Brunensi. 

FX – 11,5x19 cm. 

Třebíč 1827, psal P. Gabriel [Portsch], ff. 34. pp. 8 

PX – [Autor:] Kvardián kapucín. kláštera v Třebíči, psal čitelnou kursivou. Počátek f. 1b: „Alma Provincia 

bohemica fundata anno 1599…“ Konec f. 34b: „… Angelus Michel, B. Schönlidensis electus 2. Junii 1845.“ 

Dodatek cizí rukou. 

PX – Dar piarist. koleje v Praze 24. února 1930. 

 
SX XVI E 25 - LA 96/43 
Tractatus primus De Instituto Societatis Jesu. 

2a Caput 1mum De Quidditate et Essentia x 52b debent emittere decreto 22. Congreg. S. 

Rkp.; pap.; XVII; ff. 54; 23,5 x 18 cm; kurs.; pkž. F. 31-33 prázdné. Na f. 51b-52a opis listu 

Charlesa de Noyelle z 18. řijna 1683 o slibech noviců. Na předním přídeští tužkou Sychrov 

213. Na hřbetě stará signatura „C 74”. 

Z materálu tzv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků nihovny 3. 

března 1960. 

1700-60 

 

 
SX XVI E 26 
FX 1822 
TX Pět červených koralow. 
SX – XVI E 26 

TX – Pět Čerwenych Koralow. Pět ran Praweho Muže autrpne bolestj Gežiše Krysta, Pro osobu Mužskau, Roku 

1822. 

FX – 10,5x17 cm. 

1822, ff. 63 

PX – Psáno čitelnou got. kursivou, kož. Lidové modlitby. Barevná výzdoba  s motivy hlavně rostlinnými. 

Počátek f. 1a: „Pět Čerwenach …“ O Wy předrahe rany Krysta … Konec f. 59a: „… žiw gest a kraluge na wěky 

wěkůw. Amen.“ 

 
SX XVI E 27 
FX XIX. st. 
TX Modlitební kniha 
SX – XVI E 27 

TX – Modlitby Ranni. 

poč. XIX. st. 

PX – Kniha, Modlitební (XVI E 27) 

 
SX XVI E 28 
FX 1821 
TX Bulant Václav: Nebeský klíč 



 
SX XVI E 29 
FX 1838 
TX Kraus, František Jan: Obět před Bohem 
SX – XVI E 29 

TX – Oběť před Bohem aneb Modlitby Katolicke.  

Košíře 1838, psal Fr. Jan Kraus, 8, kož. 

PX - :Kraus, František Jan (XVI E 29). 

 
SX XVI E 30 
FX 1469 
TX Varia variorum sermones et alia. 

Rukopis, pergamen, 1469, ll 159, psáno gotikou několika písaři, 11x16 cm, 8°kož. 

1a ... dominus noster Iesus Christuts sic dicit:  

154 b brevitatem vite sue agnoscent Chiste quaguam in imperio suo superbas. 

Různé náboženské traktáty uvozené jednoduch. Barevnými iniciálami. Na f. 12b Passio sanctorum martyrum 

Cirilli et Metudii fratrum. Na f. 49a Scriptum per me paulum stampach? Tunc temporis clericus in frankstat 

1469. Na f. 159a různé poznámky, z nichž je čitelné též slovo Wenczeslaus. Na f. 159b hunc librum reliquit 

frater Iohannes a Wratislauia ordinis predicatorum, qui obiit in gracia dei anno domini MCCCCLXXIIII, Libelus 

Conventus Wratislauiensiss ordinis fratrum Predicatorum. Vazba původní kožená, přední deska bohatě zdoběná 

ručně tlačenými rostrlinnými a geometrickými ornamenty, zadní jednoduchámi geometrickými. Mosazné kování. 

Pochází z clam-martinické zámecké knihovny ve Smečně. 

 

XVI E 30 
 

Sborník kázání, výpisků a věroučně-polemických textů, formulářová sbírka 

XV2 (část 1469), Slezsko ? (Vratislav?), pap., 159 (recte 161) ff. 15 x 10,5 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: v prvních pěti složkách (ojediněle i dále, asi na f. 85-86 je týž) jsou nejblíže typy 

Piccard: Ochsenkopf XII/856-864, datované do rozmezí let 1457-1474. Poté v jedné složce 

Piccard: Ochsenkopf, snad nejblíže XIII/726 (1464-1468), v další složce nejvíce odpovídají 

typy Piccard: Ochsenkopf XIII/23-26, 28 z časového rozmezí 1450-1470, ale přesně nejde o 

žádný z nich a v samotné složce jsou patrně fragmenty dvou variant tohoto filigránu. Na f. 79 

neurčitelný fragment, zakončení tyče, tvořené dvojicí linek, květem se šesti lístky. Na f. 88 a 

89 fragment dalšího typu, nejblíže je snad Piccard: Ochsenkopf XII/646 (1467). Dále 

několikrát volská hlava, jíž je nejblíže Piccard: Ochsenkopf XI/232 (varianty datované 1473-

1476), na f. 119 a 120 Piccard: Turm, nejblíže jsou varianty II/362, 365 (1460-1463), 

případně další, datované do rozmezí let 1457-1463 (II/346, 347, 352). Na f. 122 a 134 

fragmenty další volské hlavy s květem tvořeným šesti lístky na tyči tvořené zprvu dvěma, od 

úrovně zakončení rohů jedno linkou, u Piccarda takový typ není zachycen. Ke konci rukopisu 

několik fragmentů neidentifikovaného trojvrší (f. 125, 137, 142, 146, snad k němu patří i 

fragment květu na f. 124, 144). V poslední složce Piccard: Ochsenkopf, nejblíže je snad typ 

XI/202 (1473-1476), i když bezpečně se přímo o stejný filigrán nejedná. Skladba: 6. VI (f. 72) 

+ (VI+2, f. 84) + 2. VI (f. 108) + VII (f. 122) + VI (f. 134) + VII (f. 148) + (VI-1, f. 159). 

Menší lístky vevázány za f. 77 a 79. Jeden list chybí za f. 159. Dvojí moderní foliace tužkou, 

jedna s občasnými chybami. Chyby správnější z nich, použité pro popis: f. 77 a 79 bis (menší 

vevázané lístky). Písmo většinou respektuje vyznačené zrcadlo cca 12-13 x 7,5-8,5 cm, psáno 

v jednom sloupci v závislosti na textu a písaři 24-40 řádek na stránce, výjimečně (při 

nerespektování zrcadla) i více. Prázdná folia: 55v, 71r, 79 bis, 110v, 118r-121r, 122v, 134, 

155-158. Text na f. 1r, 135r a 148v poškozen zašpiněním, rukopis je na počátečních listech a 

na f. 135 a několika dalších poškozen působením vlhkosti. 

Písmo: Ruka A: ff. 1v-6r, 17v-22v, přípisek na f. 24v, 61r-65r, 67r-68r, 72v, 80v-93r, 102r-

108v, 116r-117v, 121v-122r, 149-154, gothica semicursiva. Ruka B: Paulus Stamperg, ff. 6r-



8v, 15v-17r, 25-55, 69r-70r, 71v-72v, 77 bis, 93v-101v, 123r-123v, snad stejnou rukou, ale o 

málo později, psán i soubor přípisků a textů na f. 15r, 60v, 65r-66v, 68r-68v, 101v, 109r-

109v, 110r, gothica semicursiva. Ruka C: ff. 8v-15r, gothica semicursiva, ruka D: ff. 23r-24v, 

56r-60v, 110r, 111r-116r, bastarda, ruka E: ff. 73r-80v, bastarda, ruka F: ff. 124-148, gothica 

semicursiva, vše 2. poloviny 15. století. Snad odlišný písař psal i f. 1r-1v. Výzdoba: 

jednoduché dvojbarevné písařské iniciály na f. 17r T, 69r: I, 93v: V, 123r: P, rubrikace. 

Původní celokožená vazba ve světle hnědé teletině. Bohatá slepotisková výzdoba, obsahující 

borduru s rostlinným motivem, zrcadlo vyplněno rolnami s dekorativním motivem, rám na 

zadní desce rozdělen diagonálně na kosodélníky, v místě styku linek tlačítko s květem. 

Dochována 1 háčková spona i řemínek se sponou. Dřevěné desky shora lehce hraněné. Hřbet 

oblý, přední ořízka rovná. Bez kapitálků. Šití na 3 jednoduché motouzové vazy. Přídeští 

vylepena novým ručním papírem. Vpředu i vzadu dvě mladší papírové předsádky. Stav 

dochování: kniha patrně přešita na mírně zapuštěné motouzy, použity původní desky včetně 

potahu a kování. Hřbet v celé ploše podlepen novou kůží.  

Na spodním okraji f. 1r snad nečitelný vlastnický záznam rukou 15. století, zřetelný jen 

počátek prvního slova „Libell“. Podle kolofónu na f. 49r vznikl rukopisu nebo jeho část „in 

Frankstat“ (Frenštát pod Radhoštěm ?). Krátce po svém vzniku (v 70. letech 15. století) 

rukopis patřil dominikánskému klášteru ve Vratislavi. Na f. 159v dvěma rukama 15. století 

vlastnické záznamy: první „Hunc librum reliquit frater Johannes“ (jméno je nadepsáno nad 

jiným, začmáraným) „de Wratislavia ordinis predicatorum, qui obiit in gracia dei anno domini 

MCCCCLXXIIII ipso die Luce“ (18. 10. 1474), druhý „Libellus conventus Wratislaviensis 

ordinis fratrum predicatorum“. Na hřbetě poškozený štítek s částí starší signatury (?) E rukou 

17.-18. století.  

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a součástí dnešní signatury (30). Na předním přídeští 

štítek Knihovny Národního musea se současnou signaturou a poznámkou MSS, přetištěnou 

razítkem Rukopisy. Na druhé přední předsádce recto přírůstkové číslo KNM K 7771/29. Na 

téže předsádce verso tužkou rukou 19.-20. století záznam „Varia variarum, Sermones 1469 et 

alia“. Způsob získání rukopisu do KNM není v lokálním katalogu uveden. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 87, s. 127. 

 

1r-6r 

Caro mea vere est cibus et sangvis meus vere est potus Joh. 6 (J VI,56). Quia dominus noster 

Ihesus Christus sic dicit Joh. 13 Cum dilexisset suos in fine dilexit eos (J XIII,1) in ultima 

cena nobis omnibus in persona discipulorum suorum ... x ... septimus respicit donum 

sapiencie quo salus eterna et celestia menti sapiunt Colo. 3 Que sunt sursum capite. 

Dále na f. 6r-6v dva kratší výpisky o tělu a krvi Páně v rozsahu 5 resp. 9 řádek, první uveden 

„Nota tres cause sunt, quare non datur sacramentum illud laicis sub utraque specie“. 

 

6v-8v: Excerpta 

6v-7v 

Nota quod electus quilibet a Christo probatur multipliciter, primo sicut clericus ante 

promocionem, sicut novicius ante professionem, sicut baccalarius ante incepcionem, sicut 

denarius ante solucionem ... x ... que sunt radices universe iniquitatis, tale argentum nobis 

concedat ipse dei filius. Hec Robertus Holkot super librum Sapiencie leccione 32. 

7v-8v 

Nota duo sunt, in quibus laus corporalis consistit, pulcritudo et fortitudo. Pulcritudo consistit 

in quadam proporcionali claritate bone complexionis et ideo veri pulchri semper desiderant 

esse in lumine ut videantur ... x ... cuncta suos repetunt, que requirunt matrem et rediit in 

nichil quod nichil ante fuit. Hec Robertus Holkot super librum Sapiencie leccione 15. 



Dále výpisek v rozsahu 5 řádek uvedený „Item Algazel 5 Methaphisice sue capitulo 4 dicit“. 

 

8v-11v: Sermo de novo anno et de sex virtutibus 

Erat quidam rex volens edificare civitatem unam, cui nomen inposuit, quod deberet dici 

iusticia et excogitavit quomodo omnes inhabitantes in civitate deberent dici iusti ... x ... amore 

pro novo anno quia hodie effudit sagvinem in ara redempcionis. 

 

12r-12v 

Sermo de martiribus. Reddet deus mercedem laborum suorum et deducet eos in via mirabili 

et (dále jedno slovo škrtnuto) (Sap X,17). In hiis verbis possumus quia diverse vie fuerunt in 

hoc mundo, per quas anime iustorum ducte sunt ad regnum celorum ... x ... in viis 

mandatorum querite de consiliis iustis etc. 

12v-15r 

Passio sanctorum martyrum Cirilli et Metudy fratrum. Quemadmodum ex historiis 

plurimorum sanctorum ex diversis cronicis colligitur, beati viri Cirillus et Metudius fratres 

germani fuere de Allexandria Grecie et ligve Slavonice oriundi ... x ... ut in spiritu previderat 

Cirillus peccatis populi exigentibus est inpletum. Et sic est finis huius operis. 

Dále jinou rukou výpisek v rozsahu pěti řádek textu, podle údaje v rubrice z Isidorova díla De 

summo bono. 

 

15v-16r 

An peccata venialia impediunt effectum sacramenti eukaristie nota. Aliqua sunt peccata 

venialia, per que mens non nimis distrahitur nec fervor caritatis sensibiliter diminuitur, hec in 

nullo impediunt effectum huius sacramenti ... x ... que in dei habitaculum est preparanda.  

16v-17r 

Nota queritur an Christus principalius fuerit incarnatus ad delendam culpam originalem in 

peccatoribus quam actualem. Respondit magister Sentenciarum libro 3 super primam 

distinccionem quid veneris proper originalem ... x ... quam actuale mortale qui tamen per 

mortem suam innocentissimam satisfecit de utroque. 

 

17r-22v: De poenis damnatorum et gaudiis beatorum 

Tunc videbunt filium hominis venientem in nube cum potestate magna et maiestate Luce 21 

(Lc XXI,27). Scire debetis, karissimi dilecti quod sicut sacra scriptura luce clarius pluribus 

locis testatur, tunc duo erunt post diem iudicii eternitatis maneries ... x ... eterne dampnacionis 

penam evadat et eterne felicitatis vitam possideat et gloriam quod nobis omnibus patrare qui 

ad iudicium venturus est etc. 

Dále patrně poněkud mladší rukou inicipity některých žalmů s poznámkou „Et nota quod 

beati inmaculati ponitur pro uno psalmo usque ad dominum et laudant dominum de celis pro 

tribus psalmis et sunt in numero 149“. 

 

23r-24v 

In festo sancte Trinitatis sermo. Tres sunt qui testimonium dant in celo etc. Johannis 5 (1 J 

V,7). Gracia domini nostri Ihesu Christi, caritas dei et communicacio spiritus sancti sit cum 

omnibus vobis. Scire debetis, dilecti in Christo, quod de materia presentis festivitatis ideo 

doctor eximius ad Gliodorum dicit ... x ... videre possumus, quomodo deus omnipotens trinus 

et unus sit in sua sempiterna et equali maiestate per infinita secula seculorum, amen. 

Dále výpisky v celkovém rozsahu jedenácti řádek textu, jako zdroje v rubrikách uvedeni 

„Bernardus in quodam sermone de assumpcione“, Beda a „Bernardus in sermone de adventu 

domini“. 

 



25r-31r: De septem gaudiis beatae virginis Mariae 

Ad faciendam coronam sancte Marie, que sibi gratissima est, si a nobis devote proficiatur, 

considerare debes, quod hic pulcherrimam coronam ex septem partibus principalibus fieri 

habet, que sunt meditaciones septem gaudiorum beatissime virginis Marie ... Sequitur de 

annunciacione. Primum de annunciacione. Primo invocato spiritu sancto cum omni diligencia 

quasi presens ibi esses ac cuncta audires et videres ... x ... et fieri participes glorie eterne, ad 

quem nos perducat illius Marie filius, qui cum deo patre. 

 

31r-37r: De virtute nominis Ihesu 

In nomine Ihesu omne genu flectatur celestium, terrestrium et infernorum etc. Phi. IIo (Philip 

II,10). Ostenditur autem virtus nominis Ihesu in pluribus. Primo in christiane fidei 

promocione, 2o peccatorum conversione, 3o in hostium deieccione ... Dixi primo, quod virtus 

nominis Ihesu ostenditur in christiane fidei promocione, unde ad Romanos primo Accepimus 

graciam et appelatum ad obediendum fidei in omnibus generibus ... x ... merito go huic 

nomini benedicto omne genu curvatur celestrium terrestrium et infernorum atque omnis etc. 

quid et sit benedictum nunc et semper et in secula seculorum, amen. 

 

37r-49r: De conceptione beatae virginis Mariae 

De concepcione beate virginis. Sanctificavit tabernaculum suum altissimus (Ps XLV,5). Hic 

decem articuli sunt declarandi: primus quid est sanctitas, secundus quid est sanctificacio, 3us 

qualiter mater dei fuit sanctificata ... Est go primus articulus, quid est sanctitas. Dicunt 

quidem, quod sanctitas est abnegacio mundanorum, unde dicant sanctus quasi sine terra id est 

sine affectu terrenorum ... (42v) Dubitatur, an beata virgo fuit concepta in originali peccato. 

Arguitur quod sic, Psalmus In iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater 

mea et loquitur propheta de propagatis ad Adam ... Hic sunt duodecim articuli per ordinem 

declarandi. Primum nota. (43r) Primus quod deus potuit matrem suam preservare ne 

contraheret peccatum originale, 2us quod hoc decuit, 3us quod de facto eam ab originali 

peccato preservavit ... Primo deus potuit matrem suam preservare, ne peccatum originale 

contraheret, et primo declaratur hoc in naturalibus sic: quanto aliquid agens est perfeccius, 

tanto cicius potest suum effectum inducere in passum ... x ... et sic dicunt eam in originali 

peccato conceptam sed hoc non est nisi causaliter tantum non autem formaliter, sicut dictum 

est satis supra etc. Et sic est finis huius. 

Dále kolofón „Scriptum per me Paulum Stamperg tunc temporis clericus in Frankstat 1469“ a 

krátký výpisek (3 řádky), podle rubriky z Isidorova díla De summo bono. 

 

49v-51r 

Richardus in Benyamin determinat modum veniendi in studium sapiencie, per Benyamin 

significatum misticando filios et uxores Iacob c. 2. Querendum namque est, cur fere omnes 

coniugia Lie tantopere abhorrent ... x ... Rachel moritur per quem contemplacio dei 

significatur de quo psalmus 67 dicitur Benyamin adolescentulus in mentis excessu. 

Následuje genealogické schéma s rubrikou „Sequitur figura eiusdem“ s Jákobovými syny, u 

nichž jsou uvedeny vlastnosti. Na závěr poznámka „Ordo et nomina filiorum Iacob secundum 

seriem nativitatis ex uxoribus et ancillis secundum misticum pulcherrimum sensum etc.“ 

 

51v-52v: De vita contemplativa et activa 

Septem sunt, que preparant ad vitam contemplativam. Primo exercicium in operibus vite 

active, que sunt ut quis se innocentem custodiat ab hoc seculo Psalmus: Quis ascendit in mon. 

... x ... cognicio amorem, amor frequenciam, frequencia familiaritatem, familiaritas fiduciam, 

fiducia facilem impetracionem. 



Před tímto samotným textem je výpisek v rozsahu sedmi řádek s uvedením autora a námětu: 

“Item Hugo de Archa c. 3: differunt cogitacio, meditacio et contemplacio“. Na f. 52v poté dva 

krátké návody: v prvním osm pokynů uvedených „Qui vult deum videre et ad vitam 

contemplativam pervenire, debet se:“. V druhém devět článků s titulem „Opera vite active 

sunt hec“. 

 

53r 

Notandum, quod deus quinque modis dicitur esse in rebus. Primo per natura et hoc tripliciter. 

... x ... tercio in celo per dextere patris assessionem. 

 

53r-53v 

Quomodo quos obtinebit, ut in oracione sensus eius non vagetur. Responditur: si certus sit 

assistere se ante oculos dei, si quis iudicem suum videns vel principem et loquens cum eo non 

sibi credit licitum esse vagari oculis ... x ... et scrutans quod placeat deo talia eciam habebit 

per sompnia. 

53v-54r 

Excerpta a kratší texty. Na f. 53v výpisek, pocházející podle rubriky z Augustinova textu De 

verbis domini v rozsahu 8 řádek, na f. 53v-54r přirovnání paláce pozemského vládce 

k nebeské vlasti s hierarchickým výčtem jednotlivých skupin osob, na f. 54r poznámka, že deus 

dampnatis non dabit regnum celorum a výčet kladných vlastností biblických žen. 

 

54v-55r: De divina misericordia 

Sciendum, quod divine misericordie multi sunt effectus. Ipsa enim dei misericordia prevenit 

nescientes, trahit nolentes, sequitur non querentes ... Primo prevenit nescientes Psalmus Deus 

meus misericordia eius prevenit me et hoc per occultam inspiracionem ... x ... ut salvus esse 

possit in extremis suis et in die iudicii, amen. 

 

56r-59r 

Sermo de corpore Christi nota. Revela oculos meos et considerabo mirabilia de lege tua 

Psalmus C18 (Ps CXVIII,18). Quoniam ut dicit Jeronimus ad Paulinum, sacerdotis est 

interroganti de lege respondere, scienciam legis custodire, utpote cui clavis sciencie comissa 

est ... x ... et recte credere, ut vitam eternam valeamus posidere, amen. Explicit sermo de 

corpore Christi. 

59r-60v 

In eodem die. Hic est panis, qui de celo descendit Johannis sexto (J VI,59). In verbis predictis 

debetis considerare quinque panes: primus panis est materialis, qui acquiritur cum labore, 

secundus panis est spiritualis, qui possidetur cum amore ... x ... qui manducat hunc panem, 

vivet in eternum, hoc prestabit nobis pater et filius et spiritus sanctus, qui est benedictus in 

secula seculorum. 

 

60v-66v, 68r-68v, 70v, 109r-109v: Formulae litterarum et epistolarum ordinis praedicatorum 

Jedná se o vzory korespondence mezi osobami a konventy řádu dominikánů (např. na f. 62r 

uvedeno sancti Dominici patris nostri, na f. 63v, 64r i dále ordinis predicatorum). Většina 

osobních a místních jmen je nahrazena písmenem N resp. M, dochované ukazují na oblast 

Polska (na f. 64r a 65v uvedena provincia Polonie, na f. 109v provincia Ungarie), datační 

formule jsou zkráceny na minimum. V písemnosti na f. 61v uveden Johannes, Jacobus de 

Bidg(oscz?) a údaj „ob hostium crudelitatem et Bohemorum hereticorum oppressionem“. Na 

f. 62r zmíněn prior Glog(oviensis?). Dokument na f. 63r označen Forma appellacionis. Na f. 

63v zaznamenáno „ad almam universitatem Gripswaldensem perveni“, v dalším dokumentu 

částečně zachována jména bratří Martina a Řehoře. Na f. 66v uvedeno jméno bratra Pavla a 



zachována část oslovení: „Reverendissimo in Christo patri ac domino domino Rudolpho 

Vratislaviensi episcopo necnon sacrosancte sedis apostolice in regno Bohemie, Polonie etc. 

cum potestate legati de latere legato...“. V písemnosti na f. 109r uveden „Johannes de Novo 

castro alias de N ... Wratislaviensis et N ecclesiarum canonicus Pragensis, Lutumiracensis 

...“ a v jejím znění je mj. zaznamenáno „Quia monasterium ordinis beati Dominici fratrum 

predicatorum in opido nostro N Wratislaviensis diecesis pestifera Thaboritarum tempestate ... 

recepit dispendia et per impios illos prophanatum ...“ Na f. 109v uveden „Johannes ... 

Wratislaviensis et Bregensis ecclesiarum prepositus, Olomucensis et N canonicus“, další 

písemnost je určena „ecclesiarum rectoribus et eorum vices gerentibus per dyocesim 

Olomucensem“. Jednotlivé záznamy byly doplňovány na volná místa v rukopise asi 

s nevelkým časovým odstupem po vzniku ostatních textů. 

 

67r-68r: Exempla 

De penitencia. Interrogatus aliquando quidem senior a quodam, si deus recipiat penitenciam et 

penitentem ... Due sorores erant in quadam civitate, que diligenter visitabant ecclesiam et 

libenter audiebant verbum dei. Accidit autem quod singulis annis audiebant predicare de 

sancto Felice et Adaucto ... (67v) Legitur de quodam divite, qui nec deo, nec beate virgini, 

nec sue ipsius anime parum vel multum nec pauperibus ... x ... aliam autem partem servans 

ecclesiam mire pulchritudinis in honore dei et sanctorum martyrum Felicis et Adaucti 

fabricavit etc. 

 

69r-70r: Miracula sanctae Katherinae 

In montem Synai de Allexandria corpus beate Katherine angeli transtulerunt et ibi honorifice 

ab eis sint sepulta, ex cuius manat ossibus continue oleum affluenter, ex quo mirabilia ibi 

multa fiunt. Unum quod fieri non cessat ad memoriam eius reducatur. In monte illo 

monasteria duo esse sancta ac in eius nomine dedicata  ... x ... unde alium eligunt donec 

inveniunt aliquem dignum et sic in eius oleo, qui dignus est ostendere probatur etc. 

 

71v-72v 

Caro mea inmutata est propter oleum Psalmus (Ps CVIII,24). In tercio regum volumine 

legimus, quod Salomon filius David fuit sapientissimus et ditissimus, qui dum peccato 

ydolatrie dominum offendisset ... x ... nam multi relicto usu ipsius nephanda crimina 

proruerunt. Ideoque versus: flet natura, silent mores, virtus proscribitur omnis ... porro natura 

humana a deo naturata vide ubi infra etc. 

 

72v: Excerpta 

Výpisky v rozsahu 23 řádek, jako autoři jsou uváděni Seneca, sv. Tomáš, Bernard, Origenes a 

Řehoř. Větší část se týká těla a krve Páně.  

 

73r-80v: Alanus ab Insulis: Anticlaudianus, commentarius 

Incipiunt grana Alani minoris de planctu nature electe. Natura humana a deo naturata 

considerans corrupcionem et inperfeccionem suam, subtilius atque sagacius intuens, quod 

nichil ex omni parte beatum produxerat ... x ... et cum magna preda ascendens in altum 

captivam duxit captivitatem ubi vivit et regnat in secula seculorum, amen. Expliciunt grana 

Alani minoris de planctu nature electe. 

 

80v 

Queritur de Salomone, utrum salvatus sit quia ydola adorabat et sciendum, quod tribus 

testibus ydoneis, videlicet Jeronimo, Ambrosio, Augustino salvatus probatur. Dicit go 



Jeronimus super Ezechielem de edificio in mente constituto ... x ... et in plagis filiorum 

hominum misericordiam autem meam non auferam ab eo etc. 

 

81r-91v: Sermones 

81r-81v 

De corpore Christi. Accipite et manducate Ia Chor. 11 (srov. Mt XXVI,26). Quemcumque 

aliquis vult fructum ex arbore percipere necesse ut circa ipsam faciat diligenciam. Sic 

spiritualiter si fructum anime, id est graciam in presenti et gloriam in futuro debemus 

diligenciam facere ... (81v) Quodam sacerdote portante corpus Christi ad communicandum 

infirmum mulier in suo prostibulo hoc videns cepit cogitare ... x ... gracias ago tibi o bone 

domine et mox conversa mutavit vitam suam. 

Na závěr tohoto kázání uvedeno exemplum. 

81v-82v 

In adventu domini. Induamur arma lucis. Ita scribitur ad Romanos 13 (Rm XIII,12) et in 

missali officio pronuncciabitur die hodierno. Reverendi patres et filii karissimi, beatus 

Bernhardus in quodam sermone de adventu domini sic dicit: Si personam venientis intueor 

non capio excellenciam maiestatis ... x ... ut tandem pervenire mereamur ad lucem claritatis 

eterne, quod nobis omnibus prestare dignetur per suam misericordiam. 

82v-83v 

In nativitate domini. Liber generacionis Ihesu Christi, ita scribitur Mt. 1 (Mt I,1) originaliter 

et nunc pronuncciatum est leccionaliter. Reverendi patres etc., liber pro codice communiter 

solet accipi duobus modis, uno modo liber accipitur pro cartis ipsam scripturam continentibus, 

alio modo pro sciencia in talibus cartis descripta ... x ... et elucidans docendo alios cognoscere 

hanc scienciam habebit vitam eternam, quam nobis omnibus. 

83v-84v 

In anuncciacione dominica. Invenisti graciam aput dominum Luce 1 (Lc I,30). Reverendi 

patres fratresque in Christo plurimum diligendi et ad laudem trinitatis eximie et ad 

recommendacionem virginis gloriose digne valeam aliquid loqui matrem gracie invocemus 

cum cordis decencia dicentes ... x ... se maioribus subiciendo ut sic ad gloriam beatitudinis 

pervenire mereatur, quod nobis concedit, qui sine fine vivit et regnat. 

84v-86r 

In nativitate domini. Ipse enim salvum faciet, ita scribitur Mt. 1 (Mt I,21) originaliter et in 

sollemnitate missalis officii die hodierna pronuncciabitur leccionaliter. Reverendi patres, 

ceteri fratres, Glosa super illud Apostoli Ia ad Thimotheum I Christus Ihesus venit in hunc 

mundum peccatores salvos facere (1 Tim I,15) dicit: nulla causa fuit veniendi Christo domino 

nisi peccatores salvos facere ... x ... dando malignis eterna supplicia, iustis vero sempiterna 

premia, que nobis concedat deus benedictus, trinus et unus, qui vivit et regnat. 

86r-88r 

Sermo in nativitate domini. In ea natum est (Mt I,20). Verba coram vestris reverenciis 

proponita Math. primo radicaliter scripta ac ob honorem hodierne festivitatis pro themate sunt 

assumpta. Reverendi patres ceterique fratres in Christo plurimum dilecti, nullus de numero 

predicatorum potest sine divino auxilio aliquem salubriter informare ... x ... quod nobis 

concedat, qui eternaliter vivit et regnat deus trinus et unus in secula seculorum. 

88r-89r 

Sermo de omnibus sanctis. Beati pauperes spiritu Mt. Vo (Mt V,3) et in evangelio hodierno 

recitative et leccionaliter. Pro introduccione notandum, quod miles non estimet similem 

panum portare, si eam rex primo portavit, hoc ideo dixi, quia paupertas antequam ipsam 

dominus noster Ihesus Christus eligeret ... x ... ego dispono vobis sicut disposuit mihi pater 

meus, quod nobis omnibus prestare dignetur pater et filius, spiritus sanctus. 

89r-90v 



Sermo de angelis. Angeli eorum semper vident faciem patris mei, qui in celis est Mathei 

XVIIIo (Mt XVIII,10). In istis verbis ostendit dominus dignitatem hominum ex beneficio 

obsequii angelorum, de quo dicit glosa super verba premissa et sunt verba beati Jeronimi: 

magna est dignitas animarum ... x ... ad regni eius gloriam pervenire valeamus, quod nobis 

omnibus idem dominus per suam misericordiam concedat, qui in secula seculorum vivit et 

regnat. 

90v-91v 

Sequitur collacio de peccato dominico. Accipe litteras tuas Luce XVIo (Lc XVI,7) originaliter 

et in evangelio currentis dominice recitative et leccionaliter. Reverendi patres, pro 

introduccione notandum, quod nunccius missus pro negocio magno et difficili solet accipere 

litteras a mittente, ut persona, ad quam mittitur, magis credat ... x ... item officium fuit ducere 

filios suos per semitam regni celestis ad quod nos perducere dignetur Ihesus dei filius etc. 

Srov. kázání Jakuba de Lausanna, Schneyer: Repertorium I/3, č. 577. 

 

91v-92v: Exempla 

Exemplum de dedicacione. Fuit Rome inter Iudeos quidam legislator, qui quadam nocte cum 

uxore sua iacens in lecto audivit sollemniter pulsari campanas in ecclesia sancti Petri ... (92r) 

Item aliud exemplum de dedicacione. Quidam miles frequenter inebriabatur et in quodam 

curriculo ad dedicacionem ivit et taberna frequentavit ... x ... tunc clamare cepit ter ve ve ve, 

ve in amaritudine, ve in multitudine, ve in eternitate penarum etc. 

 

92v-93r 

Nota de inclinacionibus. Item nota, quod ecclesia habet diversos modus et consvetudines in 

oracionibus suis, aliquando simpliciter inclinat sancti quando nominatur hoc nomen Ihesus vel 

Maria etc. ... x ... stantes erant pedes nostri in atriis tuis Iherusalem et post pauca letantes in 

domum domini ibimus etc. 

 

93v-96v 

Venite ad scolas meas, narrabo vobis mirabilia ut credatis fortitudine mee. Magister quidam 

nomine Policarpus in Ybernia oravit deum, ut ei ostenderet in aliqua disposicione mortem, 

itaque post longam precum oracionum meruit exaudiri ... x ... omnia bona sua disparsit 

servitoribus bonis et pauperibus, ecclesiis, monasteriis dedit et sancto fine quievit, quem nobis 

prestare dignetur. 

Pod titulem Disputatio quedam cuiusdam magistri nomine Supplicii cum morte patrně 

obdobný text dochován i v rukopise Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 4o Cod. 67, f. 53v-

58r. 

 

97r-100r 

Incipit ordo ad baptizandum puerum. Masculi statuantur ad dexteram, femine vero ad 

sinistram, presbiter in foribus ecclesie querens de nominibus singulorum dicat: quis vocaris ... 

x ... una cum sanctis in aula celesti et habeas vitam eternam, amen. 

V rámci tohoto obřadu na f. 97v exorcismus salis. 

100r-101v 

Benediccio super sponsum et sponsam. Primo benedicentur annuli et dicuntur has tres 

oraciones. Creator et conservator humani generis, dator gracie spiritalis, largitor eterne salutis 

... (101r) Benediccio thalami. Benedic + domine thalamum istum et omnes habitantes in eo ...  

(101r) Forma introducendi mulierem post nupcias. ... (101v) Forma introducendi mulierem 

post partum. Dicitur psalmus Levavi oculos etc. ... x ... sic post finem vite sue presentis 

celestem introitum valeat adipisci. 

 



101v Nota 

Poznámka o počtu padlých andělů. 

 

102r-108v: Notae variae 

Correccio. Qui negligit emendare, quod possit, facientis culpam habet d. LXXXVI facientis. 

Et d. LXXXIII c. Error cui non resistitur, approbatur ... x ... quia mali religiosi quia nomen 

sanctitatis habent perverse agendo amplius in ecclesia nocent quam alii LXXXIIII nemo XIX 

q. III monasteriis. 

In margine jsou uváděna jednotlivá hesla, k nimž se vztahuje samotný text, založený na 

výpiscích z církevního práva. Hesla v krátkých úsecích dodržují alfabetické řazení, celek však 

nikoliv. Na závěr poznámka verte „7 folia et invenies“, pokračováním textu je tedy snad pasáž 

na f. 116r-117v. 

 

110r: Casus episcopales 

Isti sunt casus episcopales. Homicide facto opere consilio et auxilio ... x ... Corruptores sive 

cognatorum vel corruptores vi puellarum. 

Dále výpisek v rozsahu dvou řádek, za zdroj je v rubrice označen Jeroným. 

 

111r-116r: Tractatus de confessione 

Incipit confessionale parvum et bonum. Iacobi: Confitemini alterutrum peccata vestra (Jac 

V,16). Circa confessionem multa sunt necessaria, videlicet quod sit ordinata, integra, propria, 

vera, pia ... x ... respondetur secundum Augustinum: quod hec sunt quociens quis in cibo vel 

potu plus accipit quam necesse est. Quociens. 

 

116r-117v: De poenitentia 

Nota quod penitencia fructuosa omnia potest preter 4or: primo dampnatos inferno non potest 

eripere, 2o virginem corruptam non corruptam facere ... x ... quia post mortem non est 

culparum dampnabilium remissio.  

 

121v 

Raciones beati Thome in concilio generali proponite pro institucione festi Corporis Christi. 

Prima racio: coniunccio dei et humane nature omni veneracione recoli debet, illa enim 

precipue ecclesia recolit, per que se deus hominibus iungere voluit ... x ... et licet hore omni 

die decantentur in ecclesiis, ecclesie tamen omni anno celebrant anniversarium dedicacionis. 

Devět důvodů pro zavedení svátku Božího těla, poslední uveden jako odpověď na námitku 

kardinálů. 

 

122r: Excerpta 

První výpisek je označen „Quatuor modis pervertitur iudicium, ut dicit Ysidorus de summo 

bono“, další se týkají lakoty (avaritia) a jako jejich autoři jsou uvedeni Řehoř a Augustin. 

 

123r-130v: Paschalis de Roma: Disputatio contra Iudaeos 

Pascasius de Roma hoc opusculum disputacionis Iudeorum contra sanctum Anastasium 

transtulit anno domini MoCLXIIIo. Interrogavit Iudeus: cum deus precepit ligna non adoranda, 

quare vos christiani colitis et adoratis ea faciendo cruces et ymagines? Christianus respondit: 

dic mihi et tu, qualiter adoratis librum legis ... x ... dicentes Adonay, adonay erramus, devicti 

sumus quid faciemus, plurimi go suum linquentes errorem baptismati crediderunt. 

G. Dahan: Paschalis Romanus Disputatio contra Judeos, Recherches Augustiniennes 11, 

1976, s. 161-213. 

 



130v-140v: Theobaldus de Sexannia (Saxonia): Pharetra fidei contra Iudaeos 

In disputacione contra Iudeos triplicem cautelam: prima ut inprimis disputacionibus studeatis 

errores eorum reprobare, quia facilis est errores reprobare, quam nostre fidei articulos 

probacionibus declarare ... Tolle arma et pharetram et arcum ad vulnerandas vulpeculas, que 

demoliuntur vineam nostram et accipe gladium spiritus, quod est verbum dei, ut testimoniis 

legis et prophetarum superbus Goliath, id est populus Iudeorum tamquam proprio gladio 

superetur. De adventu Christi prophetavit Moyses in Adabarim, id est in Deutronomio XVIII 

... x ... et in omni loco sanctificatur et offertur nomini meo et oblacio munda, quia magnum est 

nomen in gentibus, ecce manifeste patet reprobacio Iudeorum et commendacio gencium. 

Kaeppeli, č. 3672. 

 

140v-144r: Theobaldus de Sexannia (Saxonia): Errores Iudaeorum in Talmud 

Ista sunt excerpta de erroribus Iudeorum in Talmuth, quos transtulit Theobaldus frater in 

latinum. Talmuth, id est doctrina Iudeorum, dividitur in IIIIor libros, qui appellantur Cezer in 

genere, sicut nos omnes libros vocamus Bibliam, habet tamen quilibet nomen speciale, primus 

vocatur Mohez, id est terminus ... x ... patet ex eo quod iam mille CCCC annis clamantes non 

sunt exauditi nec a christianis liberati. 

Kaeppeli, č. 3672. V soupisech rukopisů se objevuje obvykleji explicit „quia iam plus quam 

mille annis clamaverunt ad deum nec exaudiet eos eripere de manibus christianorum“. 

 

144r-148v  

Errores Iudeorum circa creacionem. Quidam ponunt detestabilia que turpe est audire sed 

tamen ut plenius sciantur errores Talmuth, quem sic autenticant ... x ... multa ponunt (?) 

inconveniencia etc. 

Text obsahově navazuje na předchozí. 

 

149r-154v: Exempla varia 

Cum quidam miles frequenter iret ad tyrocinium, uxor eius, quam de novo duxerat. ivit ad 

monasterium et quando rediebat, semper invenit eam in monasterio ... x ... et sepultura ut ex 

hoc brevitatem vite sue agnosceret et nequaquam in imperio suo superbiret. 

Obsahové rubriky pro jednotlivá exempla jsou obvykle uvedeny marginálně, mezi exemply 

jsou občas uvedeny i krátké výpisky z autorit. Jako zdroje pro některá exempla je uveden 

Liber de septem donis spiritus sancti, Egidius Hispanus, pasionál. Děj některých exempel je 

lokalizován do Španělska nebo Anglie, jedno je datováno do roku 1157.  

 

159r-159v: Notae variae 

Za vlastnickými záznamy na f. 159v následuje ve dvou sloupcích postupně doplňovaný 

seznam jmen, který pokračuje na f. 159r (u prvního, Benedictus Pode, uvedeno magister 

civium, jinak uváděny spíše výjimečně jen příbuzenské vztahy). 

 
SX XVI E 31 
FX XVII. 
TX Secretum verissimum 
Alchymistický a astrálně-lékařský sborník  předpisů. 
Rukopis, papír, 18. stol. Místo a písař neznámo, 16x18,5 cm, Psáno velmi zběžnou 
frakturou, ll 70, 8. 
Pořátek L 1a: Secretum Verissimum. Die erste Arbeith Regis 
Konec L 70a: … vel sic nota hoc signum. 
 
SX XVI E 32 



FX 1792 
TX Tägliche Andachts - Uebungen 
 
SX XVI E 33 - Rek Knihovna 1931 fasc V/D. Vyřazeno. Viz přípis kraj. soudu trest. v 
Praze odd. 1 Tk I 1632 30 Dolenský 
 
SX XVI E 34-36 LA 96/43 
 
SX XVI E 37 
FX 1768 
TX Rozvitá Palma (Modlitby) 
SX – XVI E 37 

TX – Rozwita Palma Milosti, Wniš se nachazegj warucne a Nabožne Modlitby Ranni a Wečzerni. 

FX – 10x17 cm. 

1768, ff. 134 

PX – Psáno krasopisným tiskacím švabechem červeně a černě, váz. v kůži. Poč. f. 2b: Modlitby Rannj. O dusse 

kržestianska!  Kon. f. 128a: Swatostmi spasytedlnými zaopatržena bude. Amen. 

PX – Vlepeno několik barokních mědirytin: 1) f. 1b S. Fridericus, Episcopus Ultrajectinus (anonymní). 2.) f. 17b 

S. Joannes de Deo, autor „Hieronymus Ržebetz (kol. 1744) fec. Kukus Baad in Bohemia.“ 3.) f. 29b S. Joannes 

de Deo, rytec [J.] Hiller ex. Pragae (pracoval 1716-46). 4.) f. 43 mědirytina odstraněna. 5.) f. 53a Dass gnaden 

bild zu Maria Zell. „M:V: de Bruckh exc.“ 6.) f. 117b Memento mori. „Joseph Knirsch sc.“ 7.) f. 127a S. 

Barbara (anonymně). 

 
SX XVI E 38 
FX 1771 
TX Nebeský klíč 
 
SX XVI E 39 
FX XVIII2 
TX Das Leben der Heyligen Jenovefa einer geborner Hertzogin aus Braband. 

3a Zu den zeiten als der Ruhm x 26b gaab den Grafen Siegfried den Heyligen Seegen. 

Rkp.; pap.; ll. 28; XVIII2; 16,5 x 19,2 cm; kurs.; t. Rukopis je opatřen původní paginací. 

Písmem i námětem možno jej zařadit asi do druhé poloviny XVIII. stol. 

PX Koupí od Ant. Knoflíčka z Phy I, Dlouhá 25, 25. XI. 1949 
5926K/49 

 
SX XVI E 40 
FX 1471 
TX Nicolaus de Lyra, Expositio in Jeremiam, Donielem et ceterost prophetas 
PX Koupí od Dr. Otty F. Reimana z Prahy II, Václavská ul. 14, 28. IX. 1951 
 

Nicolai de Lyra Expositio in Jeremiam, Danielem et ceteros prophetas. 

2a Prophatam in gemtibus te dedi etc. x 182a in saecula saeculorum laudabunt 

te. Ad medium nos perducat... 

Rkp.; pap.; ll.224; 1471; 15,5 x 21,3 cm; frakt.; pův. kž. Rukopis začíná citátem z kap. I. odst. 

5 proroctví Jeremiášova a končí se uprostřed výkladu, další orámované listy již nebyly 

popsány – 42 listů prázdných. Počátky kapitol, významncýh částí, s počátku i vět a podtržení 

provedena rumělkou. Obsahuje 9 iniciál s motivy ornamentálními i figurálními na f.2a, 97b, 

110a, 111a, 133b, 141b, 162a, 171b, 176a. Zvláště pěkně provedena úvodní iniciála P na f.2a, 

vyobrazení plačícího proroka Jeremiáše na f.97b, veverka v iniciále D na f.110a, slunce na 

f.162a a obraz proroka na f.171b. Františkán Mikuláš z Lyry (zem. v říjnu 1349), profesor 

pařížské Sorbonny, proslul hlavně svým komentářem k bibli. Jeho spisy patřily k běžnému 



vědeckému aparátu, kterého používali theologové předhusitští i husitští. Měl vliv i na Luthera. 

Rukopis je přesně datován zápisem na f.110a “Et sic est finis Anno domini MCCCC°LXXI...“ 

do r. 1471. Jako obalové listy slouží vpředu i vzadu pergamenové listy s Esopovými bajkami 

ze XIV. stol. Původní vazba prkénková koží potažená s mosaznými sponami. V kůži s 

kosočtvercovou výzdobou vytlačena střídavě orlice a dvojocasý lev, což ukazuje na českou 

provenienci rukopisu. Býval součástí ditrichštejnské knihovny v Mikulově (srovn. na hřbetě 

sign. 63), pak přešel koupí do majetku Dr. Ot. Kruliše – Randy. 

Koupeno od Dr. Otty F. Reimana z Prahy II, Václavská ul. 14, dne 28. září 1951. 

5960/51 

 
XVI E 40 
 

1470, pap., II + 224 + I ff. 21,5 x 15,5 cm, ilum., vazba soudobá. 

určit Kreuz 

Filigrány: do f. 194 kříž, jemuž je tvarově asi nejbližší Briquet č. 5550 (1457-68), rozhodně 

však nejde o přesně tento filigrán (Briquetova varianta je mj. menší), od f. 197 (ojediněle i 

dříve) Piccard: Ochsenkopf XIII/213 (1470). Skladba: (VII-1, f. II + f. 12) + 14. VI (f. 180) + 

VII (f. 194) + I (f. 196) + 2. V (216) + IV (f. 224). Jedno folio chybí za f. 12. Kustody na 

konci prvních pěti a osmé složky uprostřed dole římskými číslicemi. 

Reklamanty na konci páté až sedmé (f. 60, 72, 84) a desáté až patnácté (f. 120, 132, 144, 156, 

168, 180) složky. Foliace moderní. Psáno v zrcadle 16 x 11 cm, 34-38 řádek na stránce. 

Prázdná folia II, 182v-224v. 

Písmo: f. 1-182 bastarda 2. poloviny 15. století, minimum oprav a pozdějších marginálních 

přípisků. Výzdoba: figurální iluminace: 97v: (Q) Jeremiáš pláče nad zkázou Jeruzaléma, 110r: 

(D)  Veverka, 111r: (V) Kalich s hostií, 133v: (V) Joel, 155r: (V) Abdiáš, 162r: (V) Slunce, 

171v: (O) Nahum. Ornamentální iniciály: 1r: P, 141v: V, 158r: I, 176r: O, rubrikace. Vazba: 

dřevěné desky potažené kůží zdobenou razítky, na nichž jsou dvojocasý lev, orlice a rostlinné 

motivy. Dvě spony dochovány, řemínky chybějí. Jako první přední a zadní předsádky použito 

částí pergamenového listu s exemplovou literaturou či bajkami ze 14. století, čitelných 17 

resp. 19 neúplných řádek, na straně verso přední předsádky pozdější české přípisky.. 

Signatura mikulovské dietrichštejnské knihovny 63 na lístku na hřbetě, signatura KNM XVI E 

40 na f. 1v, přírůstkové číslo KNM 5960/51 na f. 224v. Signatura knihovny O. Kruliše-Randy 

není dochována. Do KNM zakoupeno od dr. Otty F. Reimana 28. 9. 1951. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 127, č. 88. 

 

1r-182r: Nicolaus de Lyra: Postilla litteralis in Vetus testamentum, incompleta (Jeremias, 

Threni, Osee-Habacuc) 

Glorieux: Répertoire, č. 345f. 

 

1r-97v Jeremiáš 

Prophetam in gentibus te dedi etc. (Je I,5) Verbum propositum scribitur Jeremie primo et 

dictum sibi fuit a domino, in quo possunt nominari quatuor cause huius libri ... (f. 2r) 

Capitulum I. Verba Ieremie. Liber iste in duas partes dividitur, scilicet in prohemium et 

tractatum. Secunda incipit ibi Et factum est. Circa primum notificatur actor primo ex nomine 

... x ... constitutus in regno mortuo patre honoravit eum. Cetera patet ut in littera. 

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 5874. 

 

97v-110r Pláč 



„Et factum est etc. Totum istud usque ad finem capituli videtur appositum ab aliquo 

expositore ad continuandam sentenciam capitulis sequentibus quia non est in Hebreo neque in 

libris correctis. Quomodo sedet sola civitas plena populo (Thr Je I,1). In precedentibus huius 

libri Jeremias prophetavit destruccionem Iherusalem futuram. Hic consequenter deplorat eam 

iam factam, quia vidit suam propheciam iam completam ... x ... respice nos oculo pietatis et 

misericordie, quia tibi proprium est misereri, qui vivis et regnas deus in secula seculorum 

amen.“ 

Kolofón „Et sic est finis anno domini M CCCCo LXX in die Crucis (3. 5. nebo 14. 9. 1470) 

hora 20.“ RB, č. 5875. 

 

110r-133v Ozeáš 

„Duodecim prophetarum ossa pululant de loco suo Ecclesiastici XLIX (Ecc XLIX,12). Sicut 

in libro psalmorum, psalmis a diversis compositi in uno libro complectuntur, qui dicitur liber 

psalmorum ut ibidem fuit declaratum ... (f. 111r) Verbum domini (Os I,1). Iste liber in XII 

partes dividitur secundum XII prophetas et sunt partes note. Prima eciam pars, in qua 

continetur prophecia Osee dividitur in prohemium et tractatum ... x ... qui casus et si exeat 

ordinem divine iusticie tamen intrat ordinem sue iusticie secundum quem punicio peccatorum 

ad gloriam dei cedet et electorum, qui cum eo regnabunt in secula seculorum.“ 

RB, č. 5882. 

 

133v-141v Johel 

„Verbum domini, quod factum est ad Johel (Joh I,1). In principio Johelis prophete duo sunt 

premittenda: primum est, quibus prophetaverit. Et dicit Jeronimus in primo prologo super 

hunc prophetam ... x ... celesti, ubi clare et et perpetue videbitur et a sanctis pro sua voluntate 

habebitur ad fruendum, ad quam fruicionem nos perducat, qui cum patre et spiritu sancto vivit 

et regnat deus per omnia secula seculorum.“ 

RB, č. 5883. 

 

141v-155r Amos 

„Verba Amos (Am I,1). Hec prophecia, que tercio loco ponitur, dividitur in duas partes, 

scilicet in prohemium et tractatum, qui incipit ibi Et dixit (Am I,2). In prima parte notificatur 

autor ex nomine ... x ... est consecucio meriti in presenti et premii in futuro, quod nobis 

concedat, qui cum patre spiritu sanctoque vivit et regnat.“ 

RB, č. 5884. 

 

155r-158r Abdiáš 

„Visio Abdie (Ab I,1). Secundum doctores hebraicos et latinos Abdias fuit dispensator domus 

Achab regis Israel, qui cum Jezabel interficeret prophetas domini, abscondit ex eis 

quinquagenos ... x ... que nomine Edom vel Esau designatur ut dictum est supra: et erit 

domino regnum (Abd I,21) quia tunc omnia perfecte subicientur domino Ihesu Christo, cui est 

honor et gloria in secula seculorum amen.“ 

RB, č. 5885. 

 

158r-161v Jonáš 

„Ionas. Et factum est verbum domini ad Ionam filium (Jon I,1). Hic incipit Ionas propheta et 

dividitur in duas partes, quia primo ostenditur eius inobediencia, secundo penitencia secundo 

capitulo ... x ... sunt adhuc inter annos discrecionis et per consequens adhuc innocentes et ideo  

propter tantorum innocenciam racionabile est temporare iusticie mee rigorem.“ 

RB, č. 5886. 

 



162r-171v Micheáš 

„Verbum domini ad Micheam Morosticen (Mi I,1). Hic incipit Michee prophecia, que 

dividitur in duas partes, scilicet in prohemium et tractatum, qui incipit ibi: Audite (Mi I,2). 

Primo notificatur auctor ex nomine cum dicitur ad Micheam ... x ... que tunc implende erant et 

modo implete sunt a domino Ihesu, cui est honor et gloria in secula seculorum amen.“ 

RB, č. 5887. 

 

171v-176r Naum 

„Onus Ninive (Na I,1). Prophecia Naum dividitur in duas partes, scilicet in prohemium et 

tractatum, qui incipit ibi Dominus emulator (Na I,2). In prologo primo tangitur materia huius 

prophecie in generali ... x ... gaudent in tua oppressione in hoc eciam applaudentes iusticie 

dei, qui est benedictus in secula seculorum amen.“ 

RB, č. 5888. 

 

176r-182r Habakuk 

„Onus, quod vidit Abakuk (Ab I,1). Hic incipit prophecia Abacuk et dividitur in duas partes 

scilicet in prohemium et tractatum, qui incipit ibi: Usquequo (Ab I,2). In prohemio primo 

tangitur breviter materia huius prophecie ... x ... psalmus Beati, qui habitant in domo tua 

domine in secula seculorum laudabunt te (Ps LXXXIII,5) ad quam nos perducat.“ 

RB, č. 5889. 

 

SX XVI E 41 
FX 1411/1551 
TX Urbar so der Pfarrkirchen Unser lieben frauen Undt Sant Zeno hie zu Naturns 
3° Item Inn disem Sextern stedt geschriben x 24b auss gegeben werden auff dem fechthoff. 

Rkp.; pap.; ll. 24; 1411-1551; 17,3 x 23,5 cm; frakt.; pův . kž. Podle úvodního zápisu urbáře 

tento „renoviert worden durch silvester krantaler In dem Iar nach der gepurt Cristj 1411. Písař 

Silvester Krantaler opět uveden v zápise na f. 21a. Rok 1551 jako poslední datum na f. 22a. Z 

urbáře se zachovalo jan torso, zbytek vytrhán. Obec Naturns v italské části Tyrol u Meranu 

(srovn. Ritters Geographisch-staatistiches Lexikon, 9. Aufl. Leipzig 1960). Původní vazba 

prkénkoví koží potažená, kůže prožrána od červotočů. 

PX Koupí od M. Valdštejnové z Prahy III, 10. VII. 1951 
5967/51 

 

XVI E 41 

 

Hospodářské zápisy kostela P. Marie a sv. Zenona v Naturnu 

1511-1551, Itálie (Tyrolsko), Naturno, pap., 25 ff. 22,5 x 16 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: na f. 1 poškozený filigrán, patrně varianta Piccard: Ochsenkopf XI/364 (1457-

1461), v dalších dvou složkách Piccard: Krone, jíž je nejbližší XII/15 (1488-1495) – 

obkreslení obou filigránů jsou do rukopisu vložena. F. 24-25 jsou mladší, f. 24 má ve hřbetu 

filigrán, tři srdce s iniciálami I I R (jde o filigrán papírny v Dolním Litvínově, používaný od 

konce 18. století, srov. F. Zuman: České filigrány z první polovice XIX. století, Rozpravy 

ČAVU, tř. I, č. 81, Praha 1934, tab XIX, č. 1b). Skladba: 1 (f. 1) + V (f. 11) + VI (f. 23) + 2 

(f. 25). Psáno bez vyznačeného zrcadla, nejstarší vrstva zápisů je od sebe oddělována 

mezerami, další doplňování již postupovalo různě. Foliace moderní, tužkou. Prázdná folia: 1, 

24v-25v. 

Písmo: Ruka A (Silvester Krantaler ?): f. 2r-4r, 12r-21r, 23r-23v, novogotická kurzíva 1. 

čtvrtiny 16. století. Záznamy změn údajů a mladších vyúčtování cca deseti rukama 1. 



poloviny 16. století, na mladším f. 24r poznámka rukou 19. století. Polokožená vazba z 20. 

století ve světlé teletině. Potah z barevného strojového papíru. Desky lepenkové. Hřbet oblý. 

Ořízka osekávaná. Šití na 3 plátěné proužky. Přídeští vylepena novým ručním papírem. 

Vpředu i vzadu jedna moderní předsádka. 

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na předním přídeští 

exlibris Knihovny Národního musea s razítkem a současnou signaturou, na f. 23v přírůstkové 

číslo KNM K5967/51. Podle lokálního katalogu KNM získáno koupí od M. Valdštejnové 

z Prahy III 10. 7. 1951. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 89, s. 127. 

 

2r-23v: Urbar und Rechnungen der Pfarrkirche der hl. Maria und Zeno in Naturno (Naturns) 

Item. Inn disem sextern stedt geschriben die zinss und urbar so der Pfarrkirchen unnser lieben 

frauen und sant Zeno hie zu Naturns zu gehort, auch der zinss leut so in disem Jar der kirchen 

zinsser gebesen seind und sich die nam nach laut des alten urberpuch verkert haben, ist 

gerenoviert worden durch Silvester Krantaler in dem Jar nach der gepurt Christi 1511. Item. 

Die kue zinss. Steffan (nadepsáno Pfilipp) Fuller zu Tschirnan hat I kue. … x … Item der 

lechner auff dem stain geyt ain halbe urn weins auss aym weingarten genandt das sol stuchk 

und sol am ostertag auss gegeben werden auff dem freythoff. 

Samotný urbář tvoří na f. 2r-5r evidence železných krav a na f. 12r-21v a 23r-23v soupis 

peněžních platů a naturálních dávek pro farní kostel. Nejstarší část (f. 2r-4v, 12r-21r a 23r-

23v) sepsal na základě starších podkladů – někde uváděn jako zdroj „das alte pergemene 

kirchen puch“ – patrně Silvester Krantaler, mladší změny zhruba do poloviny 16. století byly 

doplňovány buď průběžně dále nebo připisovány k příslušným platům a dávkám. Na f. 5r-11v 

a 22r-23r záznamy o skládání účtů ze správy kostelních majetků probošty (obvykle vykonávali 

správu pro dva nebo tři kostely najednou, kromě sv. Zenona uváděn i sv. Prokulus – obvykle 

ve formě „Proffl“ – a sv. Uršula – „Ursl“) z rozmezí let 1527-1551 (není řazeno 

chronologicky a není zapsáno pro každý rok). Platnost některých zápisů je zrušena 

přeškrtnutím. 

 

 
SX XVI E 42 
FX 1765 
TX Chmel, Jakub: Notae et Supplementa ad Factatum Dni Ludovici Habert 
PX Z knih. kláštera břevnosvského, 20. VI. 1962 
XVI E 42 

Chmel, Jakub : Notae et Supplementa ad Tractatum Domini Ludovici Habert De verbi divini 

Incarnatione cum Dissertationibus et nonnullis animadversionibus Theologico-Chronologico-

critisis ad materiam praesentem spectantibus Pro praelectionibus Theologicis conscriptae a 

P.Jacobo Chmel Benedictino Brževnoviensi, Professurae Theologicae anno decimo 

An.Cr.Vulg.MDCCLXV. 

ff.157; 1765; 

Notae et Supplementa ad Tractatum Domini Ludovici Habert De verbi divini Incarnatione 

cum Dissertationibus et nonnullis animadversionibus Theologico-Chronologico-critisis ad 

materiam praesentem spectantibus Pro praelectionibus Theologicis conscriptae a P.Jacobo 

Chmel Benedictino Brževnoviensi, Professurae Theologicae anno decimo An. Cr. Vulg. 

MDCCLXV. 

Habert 

2a Praefatio habita a P. Jacobo 1765 x 156b ab exemplari dependentem ac derivatam. 



Rkp.; pap.; 1765; ff.157; 22 x 19 cm; kurs.; pkž. Na hřbetě štítek se sign. C 11. Na přídeští 

starší sign. IV C 67. Jakub Chmel, převor břevnovský a později místoředitel studií 

theologických v Praze, patřil ke kruhu osvícenského opata břevnovsko – broumovkého Frant. 

Štěpána Rautenstraucha. Po smrti R. byl v l. 1786 – 1806 jeho nástupcem. Rukopis byl 

součástí klášterní knihovny v Břevnově. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 28. června 1962. 

7222-62 

 
SX XVI E 43 
FX 1732/64 
TX Grundmann, Fridericus: Sermones capitulares 
PX Z knih. kláštera břevnovského, 14. VII. 1692 
XVI E 43 

Grundmann, Fridericus : Sermones capitulares sacri, quos habuit Reverendissimus Dominus 

abbas Břewnoveno-Braunensis Fridericus Grundmann qua Prior et postea qua Abbas. Collegit 

N.B.A. 1850. 

1732-64; ff.135; Titulní list byl doplněn později. Obsahem jsou kázání, která konal převor a 

pozdější opat břevnovsko-broumovský Fridrich Grundmann převážně v klášterním chrámu 

sv.Markéty v Břevnově a v Broumově. Kázání byla dohromady svázána až později. 

6a Laudetur Jesus Christus. Pro renovatione votorum x 129b laude gloria totum. Dixi. 
Rkp.; pap.; 1732-64; ff.135; 25,5 x 18,5 cm; kurz.; t. Na hřbetě sign. H 7. Titulní list 
byl doplněn později. Obsahem jsou kázání, která konal převor a pozdější opat 
břevnovsko-broumovský Fridrich Grundmann převážně v klášterním chrámu sv. 
Markéty v Břevnově a v Broumově. O autorství Gr. ještě další záznam na f.12a Rdss. 
D. Fridericus grundmann, Prior Břevnov. et postea abbas hunc sermonem et 
sequentes exaravit et prout ex literarum uniformitate videre est. propria manu scripsit. 
N.A.B. Kázání byla původně napsána na samostatných arších papíru různého 
formátu, které byly teprve později avázány dohromady. Rukopis byl chován 
v klášterní knihovně v Břevnově. 
Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 
14. července 1962. 
7538-62 
 
SX XVI E 44 
FX 17.-18. st. 
TX Tractatus theologico Scholasticus 
PX Ze staré zásoby 
TRACTATUS THEOLOGICO SCHOLASTIcus De Sacramentis in Communi Et Tribus in 

Particulari Scilicet Baptismo, Confirmatione, ac Evcharistia In tertiam partem D(omini) 

Thomae Aquinutis a Quaestione (?) Roma usq(ue) ad … 

Pap., XVII. – XVIII. stol., VI + 262 pp (z větší části paginace původní), prázdné stránky: I-V, 

258 – 262, rozměry: 20,5 x 16,5 cm, papír na některých stránkách poškozen působením 

inkoustu či vlhkosti (velké hnědé skvrny), vazba lepenková, potažená papírem, jednoduchá – 

bez výzdoby, poškozená – papír potrhán – zejména na hranách a na hřbetě, hřbet zpevněn 5 

provazci, ořízka mramorovaná – zašlá. 

Latinsky 

Písmo: humanistická kurzíva s kurentními prvky. 

Marginální poznámky. 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-1946/81 



Ze staré zásoby. 

Tomáš Akvinský, Thomas Aquinus – vide: Tractatus Theologico Scholasticus 

 
SX XVI E 45 
FX 1653 
TX Commentarius de Caelo 
PX Langrova knihovna 
Commentarius in qvator libros de Caelo. 

Konvolut 5 částí, pap., 1653 (datace na rubu titulního listu), 119 + 155 + 63 + 132 + 45 pp 

(paginace původní), mezi str. 48 a 49 vlepen náčrt všech nebeských těles podle zvěrokruhu 

(31 x 38,5 cm), str. 134 – 135 a 34 – 35 dvakrát, rozměry: 19 x 15,5 cm, vazba prkénková, 

potažená bílou kůží, hřbet zpevněn 3 vazy, uzavírání na spony (kombinace kovu a kůže), 

vazba nádherně zachovaná, bohatě zdobená tlačením – ornamenty v páskách, uprostřed desek 

kryptogramy – na přední IHS, na zadní MARIA, modrá ořízka. 

Papír částečně poškozen působením inkoustu. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 13 H 13, na předsádce tužkou Ms 137-2 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva 

Četné marginální poznámky (stejnou rukou vlastní text) 

Nadpisy velkým kresleným písmem. 

Výzdoba: velmi řídké ornamenty u nadpisů, řídké odborné náčrty postavení nebeských těles. 

Přívazky: 

1. Commentarius in dvos libros Aristotelis de Ortu et Interibu sive de Generatione et 

Corruptione 

2. Commentarius in libros IV. Aristotelis de Meteoris 

3. Commentarius in tres libros de Anima 

4. Commentarius Compendiosus in XIV. Libros Metaphysicorum Aristotelis 

Přír. č. II-2633/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 

Přívazek 1: Commentarius in dvos libros Aristotelis de Ortu et Interibu sive de Generatione et 

Corruptione. 

Pap., 1653, 155 pp, rozměry: 19 x 15,5 cm. 

Latinsky.  

Písmo: humanistická kurzíva. 

Nadpisy velkým kresleným písmem. 

Výzdoba: velmi řídké ornamenty u nadpisů. 

Přír. č. II-2633/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 

Přívazek 2: Commentarius in libros IV. Aristotelis de Meteoris. Pap., 1653, rozměry: 19 x 

15,5 cm, 63 pp. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Nadpisy velkým kresleným písmem. 

Výzdoba: velmi řídké ornamenty u nadpisů, řídké odborné náčrty postavení nebeských těles 

Přír. č. II-2633/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 



Přívazek 3: Commentarius in tres libros de Anima. Pap., 1653, 132 pp, rozměry: 19 x 15,5 

cm. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Nadpisy velkým kresleným písmem. 

Výzdoba: velmi řídké ornamenty u nadpisů. 

Přír. č. II-2633/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

  

Přívazek 4: Commentarius Compendiosus in XIV. Libros Metaphysicorum Aristotelis. Pap., 

1653, 45 pp, rozměry: 19 x 15,5 cm. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Nadpisy velkým kresleným písmem. 

Výzdoba: velmi řídké ornamenty u nadpisů. 

Přír. č. II-2633/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XVI E 46 
FX 17. stol. 
TX Enel nomtu dela Senetissima Trinidad (???) 
PX Langrova knihovna 
En el Nombre de la Sanctissima Trinidad Padre Hiio i (?) Spiritus. 

Perg., (ff 18 – 23) a pap. (ostatní ff), XVII. stol., 40 ff (foliace nová), prázdná folia: 2-17, 23 – 

37, 40, rozměry: 19,5 x 14 cm, vazba prkénková, potažená červeným sametem, na hřbetě 

částečně poškozeným, vazba jednoduchá, nezdobená, uzavírání na kovové spony, vazba 

pochází z XIX. stol., mramorovaná ořízka. 

Papír částečně poškozen vlhkostí. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 11 H 1, na předsádce tužkou Ms. 375 

Španělsky. 

Písmo: kaligrafická humanistická minuskula (ff 20-21) a zběžná humanistická kurzíva (fol. 

22) 

Výzdoba: fol. 18b – celostránková miniatura Klanění sv. tří králů, fol. 19a – celostránková 

miniatura Ukřižování. 

Přír. č. II-2632/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XVI E 47 
FX 16. stol. 
TX Kräuterbuch 
PX Langrova knihovna 
Pap., XVI. – XIX. stol., 46 ff (foliace nová), vlastní rkp. pouze prvních 10 ff, rozměry: 19,5 x 

14,5 cm, vazba nová, poloplátěná, na hřbetě zlacený nápis Kräuterbuch, XVI. Jahrh. 

Papír částečně poškozen vlhkostí a působením inkoustu. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na přídeští nalepen štítek z knihařství: Franz Dimter, 

Buchbinderei, Vergoldeanstalt, Braunau i. B., na přídeští nalepeno exlibris: Bücherei des 

JUDr. Eduard Langer, Braunau, Böhmen, 1909 s oválnou kartuší s motivem rozsévače a 

opisem Spes alit agricolas, na přídeští tužkou III 10 J 25, na fol. 1 a tužkou Ms 72, K. 72. 

Německy.  

Písmo: novogotická kurzíva a kurent 



Nadpisky červeným inkoustem 

Bez výzdoby 

Obsah: herbář 

Přír. č. II-2631/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Herbář – vide: Kräuterbuch 

 
SX XVI E 48 
FX 1832 
TX Sborník písní 
PX Langrova knihovna 
Pap., 1832 – 1882 (datace průběžná), 75 ff (foliace nová), rozměry: 20 x 16 cm, vazba 

lepenková, hřbet a rohy zpevněny kůží, červená ořízka. 

Papír částečně poškozen špínou. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na přídeští Bayreuth den 5ten August 1832, Adolph 

Wietz, na přídeští tužkou III 10 J 26, Ms 507 

Německy a francouzsky. 

Písmo: kurent a humanistická kurzíva. 

Bez výzdoby. 

Vloženo 11 listů rukopisných i tištěných nejrůznějšího obsahu, většinou nevztahujících se 

k vlastnímu rukopisu – programy, dopisy, noviny, recepty. 

Přír. č. II-2630/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
SX XVI E 49 
FX 1767 
TX Účetní kniha 
PX Langrova knihovna 
Rechnungsbuch. 

Pap., 1767 – 1771 (datace průběžná), 154 ff (foliace nová), prázdná ff: 1, 5-37, 41 – 64, 66 – 

76, 80 – 154, rozměry: 20,5 x 16,5 cm, vazba celokožená, bohatě zdobená tlačením 

(ornamenty) – výborně zachovaná (novodobá napodobenina?), uzavírání na kožené pásky – 

neladí s vazbou, mramorovaná ořízka. 

Papír částečně poškozen vlivem inkoustu. 

Vloženy 3 papírové lístky s účetními záznamy. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 13 H 6. 

Německy a latinsky. 

Písmo: kurent na humanistická kurzíva. 

Bez výzdoby. 

Obsah: vyúčtování broumovského kláštera. 

Přír. č. II-2628/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Účetní kniha – vide. Rechnungsbuch 

X 3715 
SX XVI F 1 
FX 1417. (II.) ll. 285, 15 x 20 cm, st. vazba opr. 
TX Theologické výklady. 
VX I. 1-40'. De peccatis lingue sermones XVIII. Dixi, custodiam vias meas ... Quia 
multi homines de multis peccatis lingue x deridebant eum. 



VX 41-64'. De decem plagis Egipciorum. Quia non est sine causa x se ipsum sibi 
abnegat. 
VX 65-105'. De itinere eternitatis sermones VII. Ibit homo in domum eternitatis sue 
Eccli XII. Itinera eternitatis x opera enim illorum secuntur illos etc. České glosy mezi 
řádky. 
VX II. 107-166'. 205-6'. Super prima canonica Petri. Petrus apostolus ... Iam ex dono 
dei patris ... finita epistola canonica b. Jacobi x imperium in nobis deo nostro in sec. 
sec. amen. 
VX 167-204'. 273-285'. Výklad epištoly Jakubovy od kap. III. Nolite plures magistri 
fieri ... Sciens b. Jacobus et nunc et in diem eternitatis. amen. A. d. 1417 in die 
Nicolai est finitum hoc opus super canonica Jacobi in Luna. 
VX 210-27'. 261-71. Výklad druhé epištoly Petrovy bez začátku. Vos autem omnes ... 
Glosa ordinaria: non solum fugiatis x irritam quis faciens legem Moysi etc. Danik 
Ffantik. 
VX 229-55'. Super epistola canonica Iude ap. Nota, quod ingratus est iste x item 
memor (konec chybí). Česká slova v textu. 
VX III. 257, 259. Český překlad lat. odborných výrazů. 
SX – XVI F 1 

TX – De decem plagis Egyptiorum. 

PX – Allig. ad: Sermones XVIII de peccato lingue. Anno 1417. 

 
X 3716 
SX XVI F 2 (2 H 18, 430) 
FX XV. ll. 292, 16 x 21 cm, vazba moderní. 
TX Latinská postila nedělní a sváteční na evangelia i epištoly adventní a vánoční. 
VX Tempus hoc penitencie, quod incipit ab ista dominica (l. 288) x poslední listy 
potrhány a chybně vázány. 
PX Mezi řádky české glosy, z doby, zdá se, předhusitské. 
 
X 3717 
SX XVI F 3 
FX XV. ll. 247, 15 x 20 cm, vazba pův. se sponou. 
TX Crisostomus de opere perfecto. 
VX Sicut referunt Matheum conscribere ewangelium x in actibus apostolorum 
leguntur. Et sic est finis. Gracias deo ago etc. 
PX Na desc souč. název, jak v čele, a sign. J II°. Z Táborských. 
 
X 3718 
SX XVI F 4 
FX 1410/1 ll. 493. 15.5 x 21.5 cm, vaz. pův. opr. 
TX Husovy postily. 
VX I. 1-98'. 107-81. Husova postila sváteční. Non est talis mulier .. Cum Judith x 
inspectionem illius. Vyd. V. Flajšhans. Opera V, 1-373. Dále po l. 186 kázání na 
texty: Viduas honora, Egressus Yesus, Hodie in domo tua. Obě poslední jsou podle 
Flajšhanse (viz níže) z kázání betlémských. 
VX 99-106'. Čtvero kázání dušičkových. Začátek l. 106'. Viz níže u l. 270'. 
VX 186'-237'. (Husova Passio Christi.) Ante diem festum pasche ... Presens 
evangelium x lapidem cum custodibus. Opp. II, 7-24. Srov. Novotný, Hus II, 490. 
VX 237'-9. (Husovy) kvestie: Utrum pollucio nocturnalis ..., Utrum in 
transsubstanciacione panis ... Flajšhans, Opera IV. 561-2, 571 ad. = Opp. II, 340. 



VX 239-61. Husova většinou kázání na texty: Ego enim accepi a domino, caro mea, 
epistola dominica in quinquagesima: Si linguis hominum loquar (konec l. 349), 
Assumpsit Jesus XII. discipulos, ep. in vigilia pasche: Si consurrexistis in Christo, in 
die pasche ep.: Expurgate vetus fermentum, Accesserunt ad Jesum discipuli, 
zlomek: utrum penitencia sit sacramentum, Cum rex glorie, in die V fratrum: Attendite 
a fermento, Abeuntes pharisei, Fratres, imitatores mei. Podle Flajšhanse (ČČH 1922, 
428) pocházejí tato kázání z postily de tempore po l. 250 i l. 350-2. 
VX 261-5. Sermo ad clerum rev. M. Huss. Vos estis sal terre ... Verba Salvatoris x 
gloria in sec. sec. amen. Opp. II, 44'-6'. 
VX 266-70'. Posicio rev. m. H(us) ad defendendum librum de s. trinitate. Opp. I, 105-
7'. 
VX 276-9. (Hus). De clavibus ecclesie. Vyd. J. Sedlák, M. J. Hus 127-35. 
VX 270'-337. Husova kázání zv. betlémská od středy po poslední neděli trojiční až po 
tři krále. Flajšhans (uv. ČČH.) počítá k nim již kázání od l. 225 a 106', 99-102 
(začátek). 
VX 337'-8'. A. d. 1411 sermo de obediencia, quem predicavit rev. M. Johannes (Hus) 
V. f. ante ostensionem reliquiarum. Konec snad až l. 345' a d. Pak epištole sabbati 
continuacio a dva náčrtky kázání do l. 340'. 
VX II. 341-3'. Libellus de consciencia s. Bernardi a. 1410 (expl). 
VX I. 344-9. (Hus) Excommunicacio est extra communionem x utinam non errarent. 
Vyd. J. Sedlák, M. J. Hus *168-70, srv. ČMM. 1916, 162, p. 5. 
VX 350-2'. Tercia feria post penthecostes facto prandio M. H(us) reverendus. 
Notandum enim, in quemquam eorum venerat. Potom velkonoční kázání na text: 
Maria Magdalena. 
VX III. 353-90. Věcný slovník a přehled obsahu ke spisům Aristotelovým, Averroovým 
i klasikům. Neque genus neque species x (auctoritates Allexandri philosophi) ad 
harum parcium frigiditatem temperandam. 
VX I. 390'-2'. (Hus) In dedicacione epistola. Vidi civitatem x aliud coinquinatum. Vyd. 
Sedlák, Studie a texty III., 1919, 79. 
VX 393. Hec M. Jacobellus: Latinsko-české výpisky. Podobné na obojí předsázce. 
PX Vevázány dva perg. zlomky hebrejské. Na kodex a jeho význam pro datování 
kázání betlémských upozornil jsem v ČČM 1915, 377. Podrobně se jím a 
vzpomenutou otázkou zabýval V. Flajšhans v uč. ČČH 1922, 428-9. Na hřbetě mod. 
štítek s nápisem. Exposito Novi Testamenti s. XV. 
PX Rkp. popsal a spolu s Univ. z Kapitul. vydal V. Flajšhans: Mag. Jo Hus. Sermones 
in Betlehem 1410-1411. Věstn. Král. Čes. Spol. n., Tř. filos. hist. - filolog., Roč. 1938, 
1939, 1940, 1941, 1942. 
 
X 3719 
SX XVI F 5 
FX 1706. ll. 170, 15 x 19 cm, pův. vazba. 
TX P. Guil. Hartmann S. J. Geistliche Richtschnur vor dem gantzen Tag zum Trost 
und Nuze der ... Frauen, fruen Graffen von Czeyka, gebohrenen Freylen Graffen von 
Waldorf. 
PX Dva kancelisty V. Trakala 24. III. 1824. 
 
X 3720 
SX XVI F 6 
FX XIX. ll. 280, 16 x 20 cm, 2 sešity. 
TX Christkatholische Pastoraltheologie. 



VX I. (Homiletik). II. Katechetik nach dem Lehrbuche des Michael Leonhard. 
PX Z Durdíkových. 
 
X 3721 
SX XVI F 7 
FX XIX. ll. 82, 16 x 20 cm, seš. a následující. 
TX Hermeneutica biblica. 
PX Přednášky. Z Durdíkových. Stejně č. další. 
 
X 3722 
SX XVI F 8 
FX XIX. ll. 96, 16 x 20 cm, seš. 
TX Introductio in libros novi testamenti. Prolegomena. Introductio specialis. 
Preces quotidianae. M??? in kostice netutána skriptum. 
 
X 3723 
SX XVI F 9 
FX XV. ll. 489, 15 x 20 cm, vazba pův. 
TX Latinsko-česká postila husitská od adventu po božítělovou oktávu. 
VX Dominica prima in adventu. Jam ex dono dei expectavimus x benedictus in sec. 
sec. amen. 
PX Kazatel hájí kalicha (l. 19). Uprostřed se listy rozpadávají. 
 
X 3724 
SX XVI F 10 
FX perg. XIV., ll. 490, 14 x 20 cm, s miniaturami, pův. vazba s přezkou. 
TX Latinský breviář z Roudnice. 
PX Na přídeští: iste viaticus est canonicorum reg. ecclesie B. Marie V. monasterii 
Rudnicensis. Z Březnických. 
Brodský, s. 272 
 
X 3725 
SX XVI F 11 
FX 1403. ll. 162, 14 x 20 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Theologický sborník píseckého oltářníka Řehořa. 
VX I. 1-56. Honorius, Augustu dinensis ecclesie scolasticus, super cantica 
canticorum. Domini sapiencie cum Salomone poscente x expositori utriusque operis 
gracias referamus, amen. 
VX II. 61-90. De conflictu viciorum et virtutum (expl.) Qui vicerit, faciam illum sedere 
... Magnam misericordiam facit x dyabolus ab homine repellitur etc ... Finitus per 
Johannem in Glatovia domino Gregorio altariste in Pyeska sub a. d. 1403. Srov. 
Truhlář II, 1471. 
VX I. 90-162'. 56-60'. Libellus, qui intitulatur smaragdinus super epistolas et 
ewangelia (expl.). Hora est iam nos de sompno surgere Rom. 13. Karissimi, naturale 
est, quod quedam aves x (l. 159') deus manet in illo, certe nullo modo. Po rejstříku na 
l. 160: Istum libellum ego, Gregorius altarista s. Procopii in Pyeska, scripsi preter 
conflictum v. et v. ... a. d. 1403. Srov. Truhlář II, 1819, kde se postila zve thesaurus 
anime (1392). 
PX Na l. 162': Iste libellus est Johannis notarii Welessinensis, emtus a. d. Przibislao, 
jejž. expl. tamtéž jmenuje Przibico de Ostry, začátek listu pak na předsázce 



adresován d. Przibikoni in Prczicz residenti, commendaticio ecclesie in Mladosowicz 
... malefactori omnium christiane fidei persecutorum. Jeho rukou asi na zad. přídeští 
poznámky o vydání za různé knihy, mezi nimiž i pro ewangelio sempiterno, quod 
Huss glozare incepit, merdam grandem et fetidam, item impendium super toto 
corpore maledicte scripture Thaboritatum, item de universo Jeronimus ribaldus 
barbatus in Constancia incineratus. Na předsázce též obsah rukou pozdějšího 
majetníka Alexandra, na hřbetě krumlovská sign. No 118. 
 
X 3726 
SX XVI F 12 
FX XIV. ll. 153, 14 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Theologické příručky. 
VX I. 1-28'. Exempla moralium b. Gregorii (recte Hugo a s. Victore de instructione 
religiosorum). Quia, fratres largiente domino x si vero operari renuit, amor non est. 
VX II. 29-100. Ex vitis patrum exempla. (Po rejstříku:) Quidam miles quoddam ... 
castrum habuit x humanum aliquid possident. 
VX 100-124. Notabilia de 7 peccatis mortalibus. Et primum, quid sit peccatum x 
semper saligia una. 
VX 124'-131. Hic agitur de decem mandatis decalogi. Sciendum est x secundum 
Anshelis etc. 
VX 131-153'. (Hermanni de Schildicz speculum sacerdotum.) Prima superficies x sit 
moderamine rectus etc., etc. 
PX Na rubu předsázky: Ego Woyslaus, plebanus in Miliczin, corrector cleri (1386-95. 
Tomek V. 121), na l. 1: canonicorum regul. in Rokyczano a sign. N 9. Na přídeští 
obsah. Z Rokycan. 
SX – XVI F 12 

TX – Super decem praecepta. 

PX – Allig. ad: Exempla moralium beati Gregorii. XIV. st. Rokycan. 

 
X 3727 
SX XVI F 13 
FX XIV. ll. 525, 15 x 22 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Albertus de Brixia. Liber de instruccione sacerdotum. 
VX Sicut enim ayt b. Jeronimus x regnat per omnia sec. sec. amen. ... Per manus d. 
Andree Fenyaconis. 
PX Napřed l. 1-20, rejstřík, na zad. přídeští Rudnicensis, na desce štítek s názvem: 
summa Alberti Brixiensis, a ml. sign. M VI. Z Březnických. 
 
X 3728 
SX XVI F 14 
FX 1588-91. ll. 121, 15 x 21 cm, zabaleno v perg. list misálu XIV. stol. 
TX Annotationes in evangelia, dictate a d. M. Bartolomeo Kislineo et a d. M. Martino 
Mylio. 
PX Dva cykly postilové: I. 1588/9 do l. 54', II. 1590/(1). Na předsázce vedle názvu, 
jak v čele: Paulus Schkreta z Zaworzitz a. 1589. Z Pálffyových. 
 
X 3729 
SX XVI F 15 
FX XVI. ll. 206, 16 x 20 cm, vazbou list. perg. 
TX Latinský traktát proti přijímání dítek. 



PX Viz č. 3324. Na l. 206': list od p. Mikuláše, datum v Praze v pondělí po sv. 
Františku etc. Ze sbírky arcb. Chlumčanského. 
Preces matutine. 
Vide: Kolovrat Ernest. 1821. Ms. 
 
X 3730 
SX XVI F 16 
FX 1753. str. 169, 15 x 21 cm, vaz. pův. 
TX Guldener Himmels-Schlüssel oder ... Gebett Buch zu Erlösung der liebes Seelen 
des Fegfeuers. 
PX Na vazbě rok. Vloženo několik loterních lístkův a modliteb (též francouzská). 
 
X 3731 
SX XVI F 17 
FX XVIII-XIX. ll. 22, 15 x 20 cm, seš. 
TX Reflexions d´une ame, qui adore la Grandeur et la Toute-puissance de Dieu 
visiblement travér dnas les créatures, et dui lui rend gracek De la Magnificence De 
ses bienfaits sur l‘homme. Sentimens d´une ame chrétienne, qui vient d´éprouver 
une disgrace.  
PX Modlitby na lat. text žalmů. Dar stud. J. Druchsy 30. V. 1846. 
 
X 3732 
SX XVI F 18 
FX XVIII/XIX. str. 650, 16 x 21 cm, vazba pův. 
TX Episcoporum breve compendio per ordine alfabetico de decreti della Sac. congr. 
de vescovi, fatti à tempo di Monsr. Agocchi (ok. 1600). 
PX Dar arch. J. V. Nováčka 22. II. 1904. 
 
SX XVI F 19 
FX 1792 
TX Kniha smluv cechu ševcovského 
 
SX XVI F 20 
FX XIX. st. 
TX Teisinger, Jos.: Nové písně 
SX – XVI F 20 

TX – Nowé Písně od Jozefa Teisingra.  

 
SX MSS XVI F 21 
FX 1617 
TX Rokycana, Jan: Postilla 
Obsahuje postillu nedělní a sváteční, s přídavkem: Zlaty Kusy O Sedmi povahách po 
nichž poznáš odešli spasen nebo zatracen. 
Rukopis, (Nevyklov) 1617, písař neznámý, psáno čitelnou frakturou beze škrtů, Ll 
540, 15 x 19 cm, celokožená vazba s kováním a ozdobami. 
Počátek l 1a: Prwnij Djl Postylli Česky, a to zegmena Mistra Jana Rokycana dobré a 
Swatté pamětj, sepsana nakladem Slowuttného Pana Jana toho Času Služebníka, 
Pana Půrgkmistra Pánuw Městyse Neweklowa, aby od pobožných Lidij za Ochranu, 
y za giná wssecka nesmjrná dobrodiním Božská Čest chvála a Děkowánij Pánu Bohu 
Stvořiteli Sasech wěcy y Synu geho millému Pánu Gezu Krystu Spasiteli a vykupiteli 
y duchu swattému utěssiteli mohla vždycky wzdáwana býti. 1617. 



Konec l 540b: Wilhelmus de monte laudino, ten Stary Doktor mluwj o té velebné 
Svátosti, o Těle a Krwj Pána Gežisse Krysta přigimanj pod… prwnj Spusobau, 
acžkoli czeleho Krysta a Czelau pravdu přigimagj ale czele svatosti nepřzigimagi 
nebo pod Spusobau chleba tělo Božj a pod Spusobau wina kréw Božj, to dwe gest 
Czela a gedna Svátost. (Připsáno jinm rukopisem a inkoustem téměř nečitelně: Pane 
gežissj Kryste, račiž nam datj těla a krwe twe předrahe užívati a račiž nam datj 
hřichum odpusstěnj a po smrtj život wěčný amen. 
Koupě 5903, 1932 z pozůstalosti zemř. biskupa A. Podlahy. 
 
Rozdělení původní i Šimkovo: 

I. 2a-269b Kázání nedělní: 2a Počinagj se Evangelia z wejkladem přes celi rok 
dobré paměti Mistra Jana z Rokycan x 469b w životu wěčné sláwy, 
k němuž y nám milý Búh rač… 

II. 470a-519a Kázání na svátky: 470a Pocžinagi se kazanj na některe swátky 
apoštolské a též na slawnosti Blahoslawene Panny Marye x 519a a gemu 
mile rada posluhgiczy. Amen 

III. 519a-540b [Přídavky]. Zlati kusové: 519a O Wocžistczy, w nemž se Dusse po 
smrti cžisti, ržecž pruwodna x 540b to dwe gest czela a gedna svátost. 

Datace se opakuje na poč. II. dílu f. 275a Létha Paně 1617. Na f. 1b zpráva o smrti 
Rokycanově Létha páně tisycýho čtyrstého sedmdesátého prwnjho w pátek na den 
Stolováni So. Petra… na hrob geho položen. Tento rukopis nebyl ještě znám Šimkovi 
při jeho vydání postilly r. 1928-29. Vykazuje kázání ze všech ří skupin, na něž byla 
Postilla Šimkem rozdělena. Na rozdíl od ostatních rukopisů Postilly jsou zde však 
ještě na f. 455a-469b dvě kázání odjinud nenámá Neděle Pětmeczýtmá [XXV.] po 
Swatté Trogiczy a Neděle před Adwentm. Přídavky zvané zde Zlati kusové, počínají 
již kázáním O wocžistczy, ale končí se uprostřed pojednání o nutnosti přijímání pod 
obojí způsobou (srov. Šimek, Postilla II, str. 944). K textu při ukončení významnějších 
částí i jinde připisovány krátké zbožné úvahy majitele, tak např. na f. 274a, 288b, 
289a i b, 389b, 404a, 540b. Postilla bohatě perokresbou zdobená vznikla v době, kdy 
Neveklov patřil známým mecenášům literatury i umění Hodějovským z Hodějova. Na 
předsádkovém listu ex libris biskupa Dr. Ant. Podlahy. Původní celokožená 
renesanční vyzba s ručně tlačenými rostlinými a geometrickými ornamenty, 
mosazným stejně zdobeným kováním v rozích a sponami. 
Literatura: Srov. Ja. Goll v Čas. Čes. Musea 1879. Vyd. Jos. Šimek, Postilla Jana 
Rokycany. Praha 1928-29, kde v předmluvě uvedena i ostatní literatura. Ve vydání 
scházejí obě shora uvedená neznámá kázání. 
 
SX XVI F 22 
FX XIX. st. 
TX Geistliche Uebungen 
 
SX XVI F 23 
FX 1835 
TX Malá štěpná zahrádka 
SX – XVI F 23 

TX – Martin z Cochem: Mala Šštepna Záhradka. 

1835 

PX - : Zahrádka Malá štěpná (XVI F 23). 

 
SX XVI F 24 



FX 1810 
TX Modlitby 
SX – XVI F 24 

TX – (Modlitby.) 

FX – 18x11 cm. 

1810, psal Jan Hanuš, paginováno (4)-304-(6), ff. 158 

PX – Tyto psane knižky prynaležěg Mnie Karlog Janatog z Města Gylemnice ao. 1810. Bože: 

Přypraw Serdce me, k Modlytbě Twe. 

PX – Počátek: f. 2a: Tyto psane knižka …   Konec: f. 157a: … chwalo božj. 

 
SX XVI F 25 LA 96/43 
 
SX XVI F 26 
FX 1796 
TX Každodenní oběť Bohu (modlitby) 
SX – XVI F 26 

TX – Každodennj Obět Bohu, aneb Modlitby Katolické z rozličných Textu Pjsma swatého wytažené. 

FX – 17x11 cm. 

1796, paginováno, ff. 142,  

PX – Psáno zběžným švabachem černě s červenými tituly, vázáno v kůži s vtlačenými ornamenty. Počátek f. 2a: 

Každodennj Obeť …  Konec f. 142b: … a odpočiwatj budu. Amen. 

PX – Dar faráře Vojtěcha Kratochvíla z Prahy-Nuslí, Svatoslavova 7, dne 11. září 1933. 

 
SX XVI F 27 
TX Das Gebetbuch (defekt.) 
 
SX XVI F 28 
FX 18. stol. 
TX Vybrané některé věci z herbáře (defekt) 
 
SX XVI F 29 
FX 18. st. 
TX Alvarus, E.: Principia seu rudimenta s. linque hebraeae 
 
SX XVI F 30 
FX 1607 
TX Blefkenis, D.: Islandia (Opis tisku) 
 
SX XVI F 31 LA 96/43 
 
SX XVI F 32 
FX 18. st. 
TX Logica 
SX – XVI F 32 

TX – Logica 

XVIII. st., ff. 217 (paginováno),  

FX – 17x20 cm. 

PX – Poč. 2a: Introductio. Tractanda se se nobis offerunt ... 

PX – Kon. 217b: ... Matrique Virgini ex hisque dedicemus. 

PX – Ex libris Antonii Podlaha. 

 



SX XVI F 33 
FX 18. st. 
TX Orgelbrobe oder Eigentliche Beschreibung Wie und in welchen Gestalt man die 
Orgelwerke von den Orgelmacher annemen ( ! ) probieren, untersuchen und den 
kirchen liefern könne. 
PX Z pozůstalosti Dr. Karla Gutha, 28. XII. 1948 
1a Bei Untersuchung eines Orgelwerkes muss man x 29a welche er nicht recht 
angiebt. Ende. - Löthkolben. 
Rkp.; pap.; 11.31; XVIII; 17,3 x 20,5 cm; kurs.; pt. Podrobný titul psán na přídeští. Na 
f. 29b-31a připojen důkladný Inhalt. Rukopis je patrně památkou po otci Dr. Karla 
Gutha, který byl varhanickým mistrem a měl i předky varhanáře v Čisté. 
Dar pí. Ludmily Guthové z pozůstalosti doc. Dr. Gutha dne 28. prosince 1948. 
9536-48 
 
SX XVI F 34 
FX 1768 
TX Andächtiger Kern Aller Gebetter 
PX Koupí od Růženy Rybářové z Tábora, 26. VI. 1951 
XVI F 34 

Andächtiger Kern Aller Gebetter für alle Menschen in allen Anligen nüzlich und dienlich 

vermehrt mit Ausserlesenen Beicht, Communion, Mess- und unterschidlicher und Litaneynen. 

Wie auch mit Officio unser lieben Frau. 

ll.94; 1768; 

Andächtiger Kern Aller Gebetter für alle Menschen in allen Anligen nüzlich und dienlich 

vermehrt mit Ausserlesenen Beicht, Communion, Mess- und unterschidlicher und Litanyen. 

Wie auch mit Officio unser lieben Frau. 

3a Morgen Gebett. So bald du erwachest, sprich x 93a Gebett eines Verstorbenen 137. Ende. 

Rkp.; pap.; ll.94; 1768; 11,5 x 18,6 cm; kurs.; kž. Pod titulem Est lieber sic! hicce meus, 

nomen Rosina Menizin. Annum, quo Scriptus, cerne, diemque locum Kismartonij die 19. 

Martij 768. Na f.1b rodinné zápisy rodu Zwicklova z let 1775 – 1793, na f.1a zápis J. Zwickla 

z XIX. stol. „Dieses Gebetbuch gehörte der Stiefschwester meiner seligen Grossmutter, wie 

auch die Buchstaben am Deckel R. M. nachweisen, nämlich Rosina Menitz. J. Zwickl.“ Na 

f.79b – 81a modlitba k sv. Janu Nepomuckému (rukopis bohemikální). Desky a hřbet mají 

zlacené barokní ornamenty a zbytky mosazných spon. Na přední desce monogram majitelky 

rukopisu R. M. 

Koupeno od pí. Růženy Rybářové z Tábora, Kozský mlýn, 26. června 1951. 

5952/51 

 
SX XVI F 35 
FX c 1825 
TX Unterricht der Brautleute 
1° Allgemeine Uibersicht. Prüfung der Brautleute x 39° noch kein eheliches Recht gebe. 

Rkp.; pap.; ll. 40; ca. 1825; 14 x 21,3 cm; kurs.; pt. Vyučování snoubenců na farním úřadě 

před uzavřeným sňatku. Domněle pochází od někd. profesora lékařské fakulty Krombholce 

(1782-1843). Býval v Langrově knihovně v Broumově (sign. III 10 I 16. Ms 598). 

PX Konf. Langrova knih. v Broumově, 10. VI. 1953 
3470-53 

 
SX XVI F 36 
FX 1854 



TX Hoelzel, Joseph: Einige geistliche Lisder 
PX Z klášt. konfiskátů, 19. X. 1954 
XVI F 36 

Hölzel, Joseph : Einige geistliche Lieder für Frauen-Herzen, neu verfasst von Joseph Hölzel 

1854. 

ll.10;1854 

Einige geistliche Lieder für Frauen – Herzen, neu verfasst von Joseph Hölzel 1854. 

2a Verehrung des allerheiligsten Namens Jesu x 9b Ist der Himmel mein Gewinn von Joseph 

Hölzel. 

Rkp.; pap.; ll.10; 1854; 12,8 x 20,2 cm; kurs.; t. Bylo vloženo v rukopisné zápisní knize 

kláštera Uršulinek v Praze. 

Z klášterních konfiskátů zapsáno 19. května 1954. 

4905-54 

 
SX XVI F 37 
FX 1732 
TX Erhard, Casper: Geistliches Vergiss Mein Nitl (!) 
PX Konfiskát ze svozu na Sychrově, 19. X. 1955 
XVI F 37 

Erhard, Caspar : Geistliches Vergiss Mein Nit(!)Dass ist Schoene, Kraefftig-und Auss 

erlessene Morgen-Abend-Meess-Beicht Communion-und Ablass-gebeth, Seuffzer und 

Verbindnüssen einer frommen Seelen. Sstaete Vereinigung mit dem Willen Gottes, und süsse 

Hertzenss Ruhe zu erlangen. Durch Casparum Erhard,SSth.Doct.Lehr-reich eingerichtet, und 

Vermehrt. 

ff.129; 1732; zpracování oblíbených modliteb z 18.stol. 

3a Vergiss Mein Nit, Am Morgen x 128b für dein höchste Ehr und umb… 
rkp.; pap.; ff.129; 1732; 16 x 19,5 cm; kurs., frakt.; kž. Titulky, iniciály a některé stati 
provedeny rumělkou a frakturou. Zpracování oblíbených modliteb z 18. stol. Osoba 
autorova blíže neznáma. Na fol.1a podpis Ernestina Gr. Czernin, gebohrne Graf 
Sternberg. jde o první manželku ( 1740-1747) Heřmana Jakuba Černína z Chudenic ( 
1706-1784), pána na Nebylech a Šťáhlavech a c.k. rady. Zápis pochází tedy z doby 
před r. 1747, do kdy modlitby byly vlastnictvím hraběnky r.1747 zemřelé. Z Langrovy 
knihovny v Broumově. 
Zapsáno do přírůstků knihovny Nár. musea 19. října 1955. 
7159/55 
T. 
SX XVI F 38 
FX 1673 
TX Kamperger, Franc: De virtutibus, vitiis et peccatis 
PX Ze Sychrova 3. III. 1960 
XVI F 38 

Kamperger, Franciscus S.J. : Professore Adm: Revdo.et eximio Pre Francisco Kamperger 

SS.Jesu, Sacro-Sanctae Theologiae Doctore, eidemq[ue] in alma Caesarea Regiaq[ue] 

Universi[ta]te Carolo-Ferdinandea Pragensii P[ro]fessore publico et ordinario, Discipulo 

Doctmo.Dno.Joanne Henrico Barthel:A.A.LL.et Philosophiae Mag[ist]ro, Sacro-Sanctae 

Theologiae Studioso. Primo cursus sui anno 1673o. De virtutibus, vitiis et Peccatis. 

Quaestiones Theologicae in Primam 2dae D: Thomae:  

a quaestione 51 usq[ue] 90. 

ff.216; 1673; na hřbetě Quaestiones theologicae de virtutibus, vitiis et peccatis. Manuscript: 

Barthlian. Na předním přídeští Ex libris Joannis Henr:Ernesti Barthel, Ph[i]l[osoph]iae 



Magistri et Theologi. Na zadním přídeští J.H.E.B. Pravděpodobně universitní přednášky 

Kampergerovy Barthelem zapsané. 

Professore Adm: Revdo.et eximio Pre Francisco Kamperger SS.Jesu, Sacro-Sanctae 

Theologiae Doctore, eidemq[ue] in alma Caesarea Regiaq[ue] Universi[ta]te Carolo-

Ferdinandea Pragensii P[ro]fessore publico et ordinario, Discipulo Doctmo.Dno.Joanne 

Henrico Barthel: A. A. LL. et Philosophiae Mag[ist]ro, Sacro-Sanctae Theologiae Studioso. 

Primo cursus sui anno 1673o. De virtutibus, vitiis et Peccatis. Quaestiones Theologicae in 

Primam 2dae D: Thomae: a quaestione 51 usq[ue] 90. 

2b Quaestio 1ma. De essentia et divisione virtutis x 216b de Angelis diximus. Explicit 

feliciter. 

Rkp.; pap.; 1673; ff.216; 19,5 x 16 cm; kurz.; perg. s tkanicemi. Na hřbetě Quaestiones 

theologicae de virtutibus, vitiis et peccatis. Manuscript: Barthlian: Na předním přídeští Ex 

libris Joannis Henr: Ernesti Barthel, Philosophiae Magistri et Theologi. Na zadním přídeští 

J. H. E. B. Theologus. Na předním obalovém listu Sychrov 223. Pravděpodobně universitní 

přednášky Kampergerovy Barthelem zapsané. 

Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků knihovny 

3. března 1960. 

1708-60 

 
SX XVI F 39 
FX 1674/75 
TX de Boye, Emmanuel: Disputationes Theologicae 
PX Ze Sychrova 3. III. 1960 
XVI F 39 

Boye, Emmanuel de 

 1. 1a-189b Disputationes Theologicae In 3am partem D.Thomae a quaestione 84a usque 

ad 90am. De virtutee et Sacramento Poenitentiae. Professore Adm:Rvro.Patre Emmanuele 

de Boye e Soc.Jesu,SSae Theologiae Doctore, et Professore publico et ordinario, in alma 

Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi. Excipiente calamo Doctissimo D.Joanne 

H.Barthel Ao.1674.1b De poenitentia disputat Mag(iste)r in 4° Hist. x 189b cui laus et 
gloria. 7. Sept(em)bris 1675°. 

 2. 193a-235a Explanationes Dissertationum quorundam Xristi Domini cum diverso 

hominum genere habitarum et a Divo Joanne Evangelista relatarum. Professore 

Adm:Reverendo et Eximio Patre Longino John,Soc.Jesu,SSae Theologiae Doctore et 

p.t.Vice Decano :nec non Scripturarum Interprete publico et ordinario. Excipiente 

Doctissimo Dno Joanne H.Barthel, Artium Liberalium et Philosophiae Magistro, 

Ssae Theologiae Studioso. In alma Caesarea Regiaque Universitate Carolo-Ferdinandea 

Pragensi. Ao. 1674. 193b explanatio 1ma Dissertat(i)o(n)is X(ri)sti cum Nicodemo x 
235a Theologie Dignas vocares. 7. Sep(tem)bris 1675. 
ff.235; 1674-75. 

Rkp.; pap.; 1674-75 : ff.235; 20 x 16,5 cm; got. kurs.; pův. perg. se zelenými 
tkanicemi. Na hřbetě nápis Disputationes theologicae de virtute et Sacramento 
Poenitentiae. Manuscript. Barthlianum. AA.LL. et Phliae Magri et Theologi 1676. Na 
zadním přídeští monogram I.H.E.B. přípis tužkou na před. Sychrov 226. 
Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků 
knihovny 3. března 1960. 
1707-60 
 
SX XVI F 40 
FX 1675/76 



TX de Boye, Emmanuel: Disput. Theologicae De jure  
PX Ze Sychrova 3. III. 1960 
XVI F 40 

Boye, Emmanuel de  

 1. 1a-158b Disputationes Theologicae De jure et justicia Professore Adm.Rdo. et 

Eximio P.Emmanuele de Boye Societatis Jesu, Sanctae Theologiae Doctore et 

Professore publico ac ordinario in Universitate Pragensi, Discipulo Joanne 

Henrico Ernesto Barthel, Artium Liberalium et Philosophiae Magistro, tertii anni 

Theologo Ao.1675. 

 2. 160a-201b Tractatus Animasticus De Habititus. 160a Haec ma(teri)a p(ro)prie spectat 
ad a(n)i(m)am x 201b Th(e)ol(o)gi, ad quae m(ater)a(a) p(ro)prie spectat.  
ff.202; 1675-6; na hřetě nápis Disputationes theologicae de jure et justicia. 

Manuscript:Barthlian. 

Rkp.; pap.; 1675-6; ff.202; 20 x 16,5 cm; pův. perg. Na hřbetě nápis Disputationes 
theologicae de jure et justicia. manuscript; Barthlian:.Na předním ppřídeští podpis 
J.H.Barthel 1678, dále tužkou Sychrov 225. Na zadním přídeští J.H.E.B. 1678. 
Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků 
knihovny 3. března 1960. 
1705-60 
 
SX XVI F 41 
FX 1676/78 
TX Barthel, Joannes H. E.: Disput. Theol. In Librum III. Sontentiarum 
PX Ze Sychrova 3. III. 1960 
XVI F 41 

Barthel, Joannes Henricus Ernestus :  Disputationes Theologicae: In librum tertium 

Sententiarum et 3am partem Divi Thomae de ineffabili Verbi divini incarnatione. Professore 

Adm:Reverendo et eximio Patre Emmanuele de Boye Soc.Jesu Theologiae Doctore et 

Professore publico ac ordinario.Discipulo Doctissimo Domino Joanne Henrico Ernesto 

Barthel, AA.LL. et Philosophiae magistro, Theologiae studioso in celeberrima Universitate 

Pragensi effluente sui cursus quarto Anno 1676. 

1676-8; ff.205, na předním i zadním přídeští monogramy J.H.E.B.1678; 

Commentarius Scripturisticus in Isaiam Prophetam Professore… P. Joanne Tanner SS. Jesu… 

Rkp., 1676-78 

1. 1a-142a Barthel, Disputationes : 2a Disputatio 1a. De possibilitate et congruentia x 142° et 

o(mn)ib(us) s(an)ctis honor. Amen. 

2. 146a-175b Commentarius Scripturistic(us) in Isaiam P(ro)phetam Professore 

adm:Reverendo et Eximio P.Joanne Tanner SS. Jesu, Theol)ogi)ae Doctore et Scripturae 

int(er)prete publico ac ordinario in Universitate Prag(en)si, Studioso Jo(ann)e Henr(ico) 

Ern(esto) Barthel, Ph(i)l(osoph)iae Mag(ist)ro et Th(eo)l(o)go. 147a Proemium. Int(er) libros 

Antiq(ui) test(a)m(en)ti x 175b pro suis crucifixoribus ( Připsáno : Mense Sep(tem)br(e). 

3. 176b-202b Scriptionis Labore et industria Joa(nn)is Henr(ici) Ern(esti) Barthel, 

Phil(osoph)iae Mag(ist)ri et Theologi. Ex variis Authorib(us) pro recte intelligenda Scriptura 

cum ratiorib(us) conscientise casibus collecti nueclei. 177a Regula lma. Omne q(uo)d dicitur 

x 202b funditus ruinare, ut saepe accidit. 

Rkp. ; pap. ; 1676-8 ; ff.205 ; 20 x 16,5 cm ; got. kurs.; pův. perg. Na předním i zadním 

přídeští monogramy J.H.E.B.1678. Barthel poznamenává o první části na f.142a “ Cum hac 

materia, quam defendi pro gradu Baccalaureatus Theologici, et finivi 4 Septembris, simul 

absolvi quadriennalem cursum Theologicum…”. Na předním přídeští tužkou Sychrov 227. Na 

hřebetě perem “ Disputationes theologicae de Incarnatione. Manuscript. Barthlian.” 



Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrově zapsán do přírůstků knihovny 

3. března 1961. 

1706-60 

 
SX XVI F 42 
FX 1674/75 
TX Waldt, Joannes: De virtutibus Theologicis Fide, Spe et Charitate Quaestiones 
Scholasticae In Quaestionem? 2dae Sancti Thomae Aquinatis a quaestione 1 ad 46tam 

Professore Adm. Reverendo et Eximio Patre Joanne Henrico Ernesto Barthel, Artium 

Liberalium et Philosophiae Magistro, SSae Theologiae 21 cursus sui anni studioso. In alma 

CaesareaRegiaque Carolo-Ferdinadea Universitate Pragensi Anno 1674to. 

2b Abolutis in 1a, 2a quaestionibus de Virtutibus x 179a propriw amicitiam dei cum die justo. 

Amen. 

Rkp.; pap.; 1674-75; ff. 180; 20x16 cm; kurs.; pův. perg. se zelenými tkanicemi. Na hřebetě 

nápis De virtutibus theilogicis. Manuscript: Bartjlium: Na předním přídeští „Ex libris Joannis 

Henr. Ern. Barthel, AA: LL: et Phil: Magistri. Theologo. 1676. Na zadním přídeští iniciály J. 

H. E. B. Barthel poznamenal na f. 179a o odchodu přednášejícího do Olomouce a jeho 

vystřídání 2. Septembris A. 1675 Adm. Rdo P. Maxmiliano Reichenberger, S. Jesu, 

Theologiae Doctore et Decano nec non Supplente post promotionem Adm. R. P. Joannis 

Waldt in Cancellarium Universitatis Olomucensis. Na předním přídeští připsáno tužkou 

„Sychrov 224“. 

Z materiálu t. zv. tresoru bez zámecké provenience na Sychrvě zapsán do přírůstků knihovny 

3. března 1960. 

1704-60 
PX Ze Sychrova 3. III. 1960 
 
SX XVI F 43 
FX 17. stol. 
TX Rituale Brzewnoviense 
1. 1a-51b Rituale Brzewnoviense. 1a Tempore Capituli Provincialis x 51b venia 

misericordissimae pietatis absterge. 

2. 52a-6b Origo Ordinis S. Benedicti in Boemia… 52a Erexit Monasterium in Brzewnow x 

64b De nobili familia Cothow successit. 

3. 64a-113a Statuta Provincialia… 66a Ad Caput 2. et 3. Regilae x 113a et Spiritus Sancti. 

Amen. 

Rkp.; pap.; XVII2; ff, 114; 19 x 16,5 cm; lat., kurz. s notací, pův. kž. se zbytky žlutých tkanic. 

Na hřbetě stará signatura 21. Na předním přídeští vlepena ilustrace z neznámého tisku 

s titulem Sanctuarium Ecclesiae Monasterii Braunensis (Broumoc). Na fol. 1a-2b před 

titulním listem připsány současně modlitby ůTempore Capituli Provincialis“. Mezi listy 

vložen přehled břevnovských opatů do 17. stol. a dva pergameny o obnově řeholních slibů 

s zápisy z let 1690-1715. Rukopis nebo alespoň jeho poslední část vznikla po r. 1673m jak 

jsou datována Statuta. Byl Chován naposled v knihovně břevnovského kláštera. 

PX Z klášt. knihovny v Břevnově, 27. X. 1961 
D3970-61 

 
SX XVI F 44 
FX 1746 
TX Legipont,... P.: Rolegomena Sacrae doctrinae. De existentia Dei, ejusque cultu, et 

Sacrorum librorum authoritate. 



1a Quae reddat Lectorem hisce praeliminaribus x 157b tecum perseveret in coelis. I. O. Q. D. 

Die 3. Junii 1746. 

Rkp.; pap.; 1746; ff. 160; 21,5 x 18 cm; kurs.; t. Na hřbetě a obalovém listu břevnovská 

signatura „D 15“. Na f. 1a nahoře připsáno „P. Legipont Scripta his tradita Religiosis“. F. 

157-160 prázdné. Rukopis byl chován v klášterní knihovně v Břevnově. Z knihovny 

břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 15. října 1962. 

10455-62 
PX Z klášt. knihovny v Břevnově, 15. X. 1962 
 

SX – XVI F 48 

TX – Unterthänigstes Memoriale und Bitte der gesamten Hunde an ihre Brod u. Hausherren, 

si zu beschützen etc. 

Liepold Alb., 1783, Wien, ff. 8 

 
X 3733 
SX XVI G 1 
FX XV. ll. 355, 8 x 12 cm, pův. vazba opr. se sponami. 
TX Příručka výtahů z hlavních spisů husitských. 
VX Z traktátů podány často jen autority. Úplnější jsou výtahy z basilejských obran 
kalicha: Rokycanovy (l. 1-11) a Prokopa z Plzně (l. 41-89'), pak z Příbramovy Quia 
emergente patula veritate (l. 301' a d.) a Quia plurimi adversarii divinissime 
communionis (l. 271' a d.) a z traktátu Mikuláše Drážďanského Tabulae veteris et 
novi coloris (l. 250 a d.). O třech těchto spisech Bartoš, Do čtyř artikulů pražských, 
1925, 19 p. 3, 64. 
PX Na přídeští o něco mladší zápisy o otrávení Jindřicha VIII. a korunovaci 
Vladislava Jag., v textu a na konci doplňky a poznámky Jana Vojáka jinak Luciana z 
doby ok. 1564 (l. 271, 355). 
Brodský, s. 273 
 
X 3734 
SX XVI G 2 
FX 1745. ll. 76, 9 x 13 cm, vazba mod. 
TX Pars aestivalis processionum s. metropol. ecclesiae s. Viti, conscripta a Thoma 
Summerauer, seniore choralista. 
PX Notováno, datum z chronogramu a l. 75. Na tit. listě majitelé pozdější: J. Strnad, 
Farsky Petrus, na předsázce razítko K. Navrátil. 
 
X 3735 
SX XVI G 3 
FX XVIII/XIX. ll. 23, 8 x 12 cm, vazba pův. 
TX Reu und Leid auf alle Tag der Wochen. 
PX Pozdější rukou od l. 19' české tři modlitby a německá. 
 
X 3736 
SX XVI G 4 
FX Konec stol. XV. ll. 282, 8 x 11 cm, vazba nová. 
TX Husitská postila nedělní i sváteční od velkonoc do 25. března. 
VX Feria 2a pasche. Multi homines ex gracia dei multa bona egerunt x quo 
ewangelium Luce 1°. 
PX Z pozůstalosti prof. V. Sedláčka. 



 
X 3737 
SX XVI G 5 
FX XV. ll. 346, 8 x 10 cm, vazba pův. 
TX Latinský breviář. 
PX Předsázkou perg. list gramatického spisu z XII. asi stol., na přídeští verše o počtu 
osad, farností a klášterů v Čechách. Dar M. V. Klaudyho, buděj. mag. rady, 14. XII. 
1824. 
Brodský, s. 273 
Psaltérium David cum Orationibus, MS chart. sec. XV. 
 
X 3738 
SX XVI G 6 
FX XV. ll. 306, 7 x 9 cm, st. vazba opr. 
TX Latinský nový zákon. 
PX Napřed ukazatel perikop, na konec obsah v metrech. Z Březnických. 
 
X 3739 
SX XVI G 7 
FX 1695. str. 526, 9 x 12 cm, vazba pův. 
TX Catholisches Gebetbuchlein, aus unterschiedenen Büchern zusammengezogen. 
PX Dar Moritze Hertzogenratha z Kruševic 30. VI. 1825. 
 
X 3740 
SX XVI G 8 
FX ok. 1448, ll. 68, 8 x 10 cm, vazba pův. 
TX Kodex theologický. 
VX I. 1-28. (Dominici Capranicae) De arte moriendi. Cum de presentis exilii miseria x 
mori discat. Et sic est finis huius artis moriendi per manus Laurencii de Ossek sub a. 
d. 1448 in vigilia conversionis s. Pauli. 
VX 28-29. Ars moriendi, edita a M. Martino, priore in Buch ord. Cist. Frater karissime, 
considera x adventum ... glorificatoris prestolare. 
VX 29'-33'. Interrogaciones faciende erga premissos morituros. Karissime, vis mori x 
in celesti Jerusalem. 
VX 34-40'. 49-53. Moralistické povídky ze života zvláště mnišského. Unde legitur 
quod tempore Francisci x diligenter (nedokončeno). 
VX II. 41-48'. Quomodo agatur circa infirmos. Cum extrema debiti finis hora imminet 
x custodire. Hec Petrus Damiani etc. 
VX I. 57-63'. Doctrina celestis exrecicii. Quicunque cupis ingredi x benedictus in sec. 
sec. amen. Srov. Truhlář I, 1947. 
VX 64-66'. De omni statu mundi. Gloria mundana x in arce superna, amen. 
PX Na přídeštích perg. listy brevíře z XIV. stol. Ze souboru arcb. V. L. 
Chlumčanského. 
 
X 3741 
SX XVI G 9 
FX perg. ok. 1343. ll. 11 + 253, 8 x 11 cm, vazba pův. 
TX Postila. 
VX Dominica 1. in adventu. Abiciamus opera tenebrarum ... Quando aliqui pauperes 
x (in fundacione ecclesie) cum veritatis sermo humiliter audiatur. 



PX Na l. 1-8' rejstřík, psaný per manus Fr. Jacobi de Byczovia a. d. 1343, l. 9-11' 
výpisky z kázání, nejdříve český výklad o sedmi zázračných chlebech Páně z 
XIV/XV. stol. Na zad. přídeští asi z XV. stol.: liber monasterii sacrosancte V. Marie in 
Crumpnaw, na předním zápis o darování kodexu klášteru krumlovskému kazatelem 
Alex. de Argento z r. 1594, na desce štítek s nečitelným nápisem. 
 
X 3742 
SX XVI G 10 
FX ok. 1411. ll. 109, 7 x 9 cm, vazba pův. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1-14. Anshelmus (liber) prosologiorum. Eia nunc homuncio x benedictus in sec. 
sec. amen. 
VX 14'-18. Oraciones eiusdem libri. Sancta et inter sanctos x pietatem, quam spero 
in vobis, amen. 
VX II. 18'-21'. Dicta Petri Blesensis de vita solitaria heremitarum (expl.). Sed inter alia 
hec licet x eternam in celis. amen. (I.) A. d. 1411 Johannis Bapt. 
VX I. II. 22-27. Libellus b. Augustini de tribus tabernaculis. Tria sunt ... habitacula x 
nunc per omnia sec. sec. amen. 
VX 27-46. Hugo de arra anime. Vigili cura x ineffabilis gloria, amen. 
VX 46-69'. (Idem) de preparacione cordis. Preparate corda vestra x deus per omnia 
sec. sec. 
VX 69'-70'. De Querendo deum. Quidam Christum quesiverunt x meditari consuevit. 
VX 70'-80'. Liber de consciencia s. Bernardi. Domus hec, in qua habitamus x deo 
carus est. Viz č. 3712, 192. 
VX 80'-81. De investigacione sui ipsius. Multe sunt sciencie hominum x deus per 
omnia sec. sec. 
VX 81-88. Quedam excerpta (z Ambrožovy formula honestae vitae). Dilecte fili, dilige 
lacrimas x anxii sunt. 
VX 88-105. Bernardi formula honeste vite. Petis a me x nomen est gloriosum in sec. 
sec. amen. 
PX Na deskových listech (fol. 105-106) fragment Husova traktátu "De sex erroribus" 
(Aug. super Genesim). (Fl.) Na l. 105'-8 a na předsázce drobné výpisky, zde na rubu 
též obsah a překlad několika odborných výrazů. Na l. 1: hunc libellum legavit pro 
ecclesia Crumpnensi d. Matheus, capellanus eiusdem ecclesie, na hřbetě 
krumlovská sign. No 126. 
SX – XVI G 10 

TX – Dicta Petri Blesensis de vita solitaria heremitarum. 

ff. 18a-23b 

PX – Allig. ad: S. Auselmi Prosologiorum liber. Xv. st. 

SX – XVI G 10 

TX – De poenitentia. 

ff. 109b-112a 

PX – Allig. ad: S. A[n]selmi Prosologiorum liber. XV. st. 

Regula poenitentium. fol. 88b-90a 

 
X 3743 
SX XVI G 11 
FX perg. XIV. ll. 173-184, 7 x 9 cm, vazba mod. 
TX Zlomek latinského brevíře. 
 
X 3744 
SX XVI G 12 



FX XVI. ll. 200, 8 x 10 cm, vazba pův. 
TX I. 1-6. Česká modlitba zpovědní a protestantské theologické výpisky. 
VX 8-31. Tisk: (M. Lutheri) Parvus catechismus pro pueris inschola nuper auctus. 
Norimbergae apud Gabr. Hayn. 1556. Janem Sauromannem věnováno H. Crotovi 
Rubianovi. 
VX 32-110. Catechismus pro pueris. Quid est cathechismus? Est brevis et simplex 
institucio x obedientiam legi. 
VX 110'-132'. Dialogus, continens brevem expositionem decem preceptorum, 
symboli et orationis dominicae D. M. Arpi ... Discipulus et praeceptor. Gaudeo mihi 
datam esse occasionem x sinit orri solem suum. 
VX 133-38'. Trojí latinské litanie původu českého, necelé. 
VX 139-162. Summula catechismi. Quid es? Homo christianus x corporis tui mistici, 
quod est ecclesia. Telos a. 1556. 
VX 163-97. Jiný katechismus. Audivi proxime, mi charissime Theophile x končí se 
uprostřed třetího přikázání i věty: misericordiam vult et. 
VX II. 197'-9. Introductio mulierum post partum. Pomocz nasse we gmenu Panie x na 
wieky wiekuw, amen. Žalmy české dopsány mladší rukou do l. 200. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3745 
SX XVI G 13 
FX 1789, str. 110, 7 x 9 cm, vazba pův. 
TX Manuale Tyronis christiani et Parthenii adolescentis ... in usum studiosae 
iuventutis. A. d. 1789. 
PX Z pozůstalosti V. Hněvkovského, dar M. Hamerníkové 1892. 
SX – XVI G 13 

TX – Manuale Tyronis Christiniani et Parthenii complectens Varia et Pia Christiani et 

Parthenii Adolescentis exercitia in usum Studiosae juventutis collecta. 

1789 

PX – Z pozůstalosti V. Hněvkovského. 

 
X 3746 
SX XVI G 14 
FX ok. 1500. ll. 275, 9 x 12 cm, vazba moderní. 
TX Husitská postila celoroční. 
VX In vigilia Andree. Altera die stabat Johannes ... Predicacio Johannis x Alius pro 
defunctis. Mementote vinctorum Heb. 13. Misereamini mei saltem vos amici mei. 
PX Na l. 1: Sermones (?) Pistoris plebani Hradecensis, scripti in Bystrzicz (?). 
Odmítá stejně katolíky jako Pikardy (l.72'). 
 
X 3747 
SX XVI G 15 
FX XVIII. str. 284, 8 x 10 cm, vazba st. 
TX Německé modlitby. 
PX Tit. list chybí. Vložen památní lístek (?) baronce Anně Hisserlové (?) z 1732. 
 
X 3748 
SX XVI G 16 
FX 1552-53. ll. 137, 9 x 13 cm, vazba moderní. 



TX Definitiones multarum (co)llationum ... Traditae a Philippo Melanthon Torgae et 
Vitembergae a. 1552 et 1553. 
PX Kázání jdou od. 1. neděle trojiční do 4. neděle postní. Z Březnických. 
 
X 3749 
SX XVI G 17 
FX perg. 1507. ll. 106, 9 x 12 cm, pův. vazba s kováním. 
TX (Latinský) procesyonál bratra Jiříka, rodiče Prostějovského, českého kazatele u 
sv. Klementa v Starém městě pražském. 
PX Podle zápisu na l. 77'-8 notoval jej k památce nábožné a v bohu milé panně a 
sestře Magdaleně u sv. Anny v témž městě i zákona napřed řečeného, t. j. 
dominikánského l. 1507 na den sv. Valentina. Na l. 79'-88 dodal české modlitby, dále 
až do konce zlomky zápisek Jugmannových psané r. 1854 J. A. Dundrem (srov. V. 
Zelený, Život J. Jungmanna2, 411 a poslední vydání Krčmovo ve sbírce »Stožár« 
1927). Téhož Jiříka Notule a postula u Truhláře 196 a II, 2202. Dar chirurga Ferd. 
Kathe z Zwenkau u Lipska 13. IX. 1819. 
Brodský, s. 274 
SX – XVI G 17 

TX – Modlitba k sv. Anně. 

pp. 18, perg. 

PX – Inc.: Item ktoz kolwěk tuto wdole psanu motlitbu rzikati bude przied sw. Anny 

wobrazem ten bude míti deset tisicz let odpustkuw smrtedlních hrzichuw a dwadezeti tisicz 

leth wssiednich hrzichůw kteryzto odpustky dal papez Alexander ssisty a taky tolikrat 

kolwiek tu motlitbu rzikati bude tolikrat bude ucziasten tiech odpustkůw. 

PX – Allig. ad: Processionale in die palmarum etc. Ff. 78, perg. 

Processionale in die palmarum, Fukso asscensionis dui (???), in assamptione 
virginis Marie… (tezko citelne) 
1) Modlitba k sv. Anně. 
2) Zápisky z vlastnoručního rukopisu Jos. Jungmanna. 
 
X 3750 
SX XVI G 18 
FX XIV., ll. 133, 8 x 12 cm, vazba st. 
TX (Peregrinus de sanctis). 
VX Philippi et Jacobi. Stabunt iusti ... Circa verba ista notare possumus (l. 10) x (l. 
77) vicia, que figura sunt (nedopsáno). Doplňky o něco mladší na l. 77'-81, 1-7, z XV. 
stol. na l. 92'-133'. Jim předchází v druhé části kodexu lat.-něm. figura tocius artis 
predicandi na l. 82-9' a divisiones decem nacionum tocius christianitatis na l. 90-2'. 
 
X 3751 
SX XVI G 19 
FX ok. 1750, str. 346, 9 x 11 cm, vazba pův. 
TX Bohuslai opuscula. Příručka pro kněze. 
PX Obsah na str. 343-6. Seznam kolegů písařových, rozených 1704-23, na str. 322-
42. Podle obrázku v čele byl asi jesuitským novicem v Brně. 
 
X 3752 
SX XVI G 20 
FX perg. 1631. ll. 179, 8 x 13 cm, vazba st. 
TX Officiosa pietatis exercitia, cultui divino et ad usum proprium collecta a. 1631. 



PX Dar J. L. Zieglera 19. XI. 1825. 
 
X 3753 
SX XVI G 21 (4 J 11) 
FX ok. 1621. ll. 106, 9 x 13 cm, vazba pův. 
TX Rob. Bellarminus. Von der aufsteigung des Gemüetts zu Gott durch die laiter der 
erschaffnen sachen. 
PX Na prvém l. heslo pozd. arcb. Arn. Harracha s datem 14. květ. 1621. Ze sbírky 
arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3754 
SX XVI G 22 
FX XVII/XVIII. str. 77, 9 x 14 cm, vazba pův. 
TX Notované latinské processionale. 
PX Pozdější majetník dopsal píseň Vstalť jest této chvíle a cathalogus librorum 
meorum ad usum concessorum (str. 70-7). 
Responsorium per totum annum sub processione Hebdomadali pro defnuctis cantari 
solitum. pag. 77 
 
X 3755 
SX XVI G 23 
FX XV. ll. 202, 8 x 11 cm, st. vazba se sponou. 
TX Sborník patristický. 
VX I. 1-111'. Sbírka výroků sv. otců. De penitencia. Bernardus. O si cognovisses x 
omnino confusum. 
VX 112-158. Augustinus de cognicione dei. De verecundia virginali. Solent virgines 
querere x ut delinquas. 
VX II. 159-168'. Augustinus de virtutibus psalmorum. Canticum psalmorum x in horis 
canonicis negligenter dictis. 
VX 193-8'. Rejstřík ke kodexu. 
VX III. 169-92'. Abecedně seřazené theologické výpisky Jana Seraria, faráře v 
Schönwalt a Welchau v kraji žateckém z doby ok. 1642-7. 
PX Na přídeští podepsán Serarius, na l. 1: pertinet ad monasterium sororum s. 
Katherine in Nuremberga ord. pred. Dar minického faráře J. Täublinga 3. VI. 1847. 
 
X 3756 
SX XVI G 24 
FX 1784. ll. 62, 7 x 10 cm, vazba pův. v sametu. 
TX Latinské modlitby. 
PX Podle zápisu na předsázce opsal si je krčínský učitel Jos. Skála v srp. 1784. 
Vzadu rodinné zápisky rodiny Fetrovy z let 1784-92. 
 
X 3757 
SX XVI G 25 
FX perg. XIV. ll. 34, 7 x 12 cm, vazba nová. 
TX De terra sancta opusculum. 
VX Ego Thetmarus x in divino servicio prestiterunt. 
PX Výtah z Thietmari magistri Peregrinatio. Vydání u Potthasta2 II, 1060, 62. Na 
předsázkových dvou listech zlomek lat. proroctví s razítkem hr. Fr. Klebelsberga. 
Jeho dar. 



 
X 3758 
SX XVI G 26 
FX perg. XIV-XV. ll. 139, 7 x 9 cm, s inic. vaz. st. 
TX Latinské hodinky. 
VX 1-52. Incipiunt hore beate Marie virginis secundum consuetudinem sacrosancte 
romane ecclesie. Ad matutinas, Domine, labia mea x deo gracias. 
VX 53-93' Incipit officium s. crucis. Domine, labia mea x deo gracias. 
VX 94-112. Incipiunt septem psalmi penitenciales. Domine, ne in furore tuo x per 
Christum d. n. amen. 
VX 113-29'. Incipiunt vigilie mortuorum. Antiphona. Placebo x Kyrie eleison, pater 
noster. 
VX 130-9. Kalendář. 
Brodský, s. 275 
 
X 3759 
SX XVI G 27 
FX perg. 1449. ll. 260, 6.5 x 9 cm, s iniciálkami, vazba nová. 
TX Latinský brevíř i hymnář z 1449. 
PX Ten od l. 160. Na l. 1 znak: vzpřímený lev v červeném poli, na l. 260' datum, l. 
210' hlaholský zápis. Z knihovny Ant. Burde. 
Brodský, s. 275 
Psaltirium vide Biblia 
 
X 3760 
SX XVI G 28 
FX XIV-XV. ll. 41, 7 x 10 cm, vazba pův. 
TX Latinské modlitby, většinou z brevíře. 
PX Začátek odřen, konec chybí. Vazba perg. z kupní listiny, dané v Bezdědicích 2. 
ún. 1374. 
SX – XVI G 28 

TX – Liber precatorius 

saec. XV. st.  

 
X 3761 
SX XVI G 29 (4 H 26, 945) 
FX XIV/XV. ll. 120. 10 x 13 cm, s inic. vaz. st. 
TX Latinské hodinky týdenní. 
PX Antifony a kantiky notovány. Začátek i konec chybí. Na přídeští: Emit Phil. 
Jacobus, abbas monasterii in Silva nigra 1780. Dar V. Sedláčka 1. XI. 1819. 
 
X 3762 
SX XVI G 30 
FX perg. ok. 1500. ll. 191. 6 x 9.5 cm, s inic. vaz. nová. 
TX Latinské modlitby. 
PX Většinou z brevíře, z něhož na začátku latinsko-česká část kalendářní na r. 1495-
1519. Začátek i konec chybí. Dar stud. L. B. Dolejška z Brna 14. VIII. 1883. 
Brodský, s. 276 
Preces. – MS. na perg., fol. 191. 32° 
Calendarium od fol 1-15. 



Incipit. fol. 16: de Sancta Katherina, - finit fol 191 Oratio de baeta virginie: tuque sola 
meruisti esse mater. 
PX Listu prvnímu nahoře a dole po čtvrtině odříznuto. Mezi 97. a 98. listem čtyři listy 
vyříznuty, mezi 170. a 171., pak mezi 180. a 181. po jednom listu vyříznuto 
 
X 3763 
SX XVI G 31 
FX perg. XV. ll. 236. 6.5 x 9.5 cm, s inic. pův. vaz. se sponami. 
TX Latinské hodinky chotěšovské panny Johanky. 
PX Hodinky spolu s laudes končí se na l. 207' slovy: Finitur in die Magdalene hoc 
psalterium per me Jeronimum Plzenssem tvé milosti, Panno Johanko, přimi to ode 
mne ... Na l. 209-15. Letania ordinis chotiessioviensis, 215'-7' vespere mortuorum, 
217'-25 vigilie mortuorum, 225-36 drobné modlitby a dodatky. 
Brodský, s. 277 
 
X 3764 
SX XVI G 32 
FX perg. XIII-XIV. ll. 271-392, 7 x 9 cm, vazba mod. 
TX Latinská postila. 
PX Začátek i konec schází. Z odkazu Dobrovského. 
Fragm, fol. 2713281, 283-4, 287-8, 291-2, 294, 296-7, 304-318, 325-326, 342, 345-50, 353, 367-9, 376-383, 

385-392  
 
X 3765 
SX XVI G 33 
FX 1808, str. 176 + 356, 84 + 150, 8 x 10 cm, vazba pův. 
TX Gebetbuch für katholische Christen. 
PX Na desce i na konci: Alex. Steidl 1808. 
 
X 3766 
SX XVI G 34 
FX XIX. str. 150, 7 x 10 cm, pův. vazba. 
TX Almanach de devotion. 
PX Modlitby. Na desce: W. de M. Z Pálffyových. 
 
X 3767 
SX XVI G 35 
FX 1812. ll. 47, 7 x 12 cm, vazba pův. 
PX Anleitung zum Gebet und zur Betrachtung. 1812. 
 
X 3768 
SX XVI G 36 
FX XVIII-XIX. str. 3-298, 8 x 10 cm, vazba pův. 
TX Německé modlitby. 
PX Z pozůstalosti prof. Jiruše. 
 
X 3769 
SX XVI G 37 
FX 1777. str. 734, 8 x 11 cm, vazba pův. 
TX Dr. Girolamo Pichi. Pensieri e regolamenti di spirito pienamente christiano. 



PX Přepis římského tisku z péra otce Giacoma an-to di San Remo + 1779 (str. 33). 
Dar arch. J. V. Nováčka 22. III. 1904. 
SX – XVI G 37 

TX – Pichi Girolamo Dr.: Pensїeri e regolamenti di Spirito pienamente cristiano piú necessarj etc. 

In Roma 1777, pp. (III) 733 

 
X 3770 
SX XVI G 38 
FX perg. XIV. ll. 25, 7 x 9 cm, se zlacenými inic., vazba mod. 
TX Marianské hodinky latinské. 
PX Začátek i konec chybí. 
Brodský, s. 278 
SX – XVI G 38 

TX – (Officium beatae Mariae virginis.) 

saec. XIV., ff. 25, perg. 

PX – Francouz.  Tit. zač. i kon. chybí. 

 
X 3771 
SX XVI G 39 
FX XV. ll. 9. 10 x 14 cm, vazba mod. 
TX Zlomek lat. příručky theologické. 
PX Je to kap. 29-37. Mylně připsáno Husovi. Srov. V. Flajšhans v ČČM 1901, 150-1. 
 
X 3772 
SX XVI G 40 
FX 1788. str. 189, 9 x 13 cm, vazba utržena. 
TX Andächtige Weise das Amt der h. Messe zu hören. 
 
X 3773 
SX XVI G 41 
FX XVIII. str. 125, 10 x 13 cm, vazba pův. 
TX Andachtsübungen. Aus dem französischen des H. Abts Mesangui. 
 
X 3774 
SX XVI G 42 
FX 1751. str. 374, 10 x 15 cm, vazba pův. 
TX Ein schön andächtiges Gebett Büchlein. 
PX Výtah z velikého Myrhengartten. Přepis Jana Kryštofa Astena z Pockau. 
 
SX XVI G 43 - škrtnuto 
FX 17./18. st. 
TX (Pograth) Specifikation aller Höf-u. Herbrig 
SX – XVI G 43 

TX – Specification Aller der ieniger öder eingerissener Höff vndt Herbrig zu Pograth, ihrer letzter Besitzer 

Nahmen, was iedweder gezinset, wie ich solche von H. Adam Crahamers Vier instituirten Erben, Als H. Paul 

Junckern, H. Adam Junckers Erben, H. Wolff Pachelbels erben vnd Herrn Vlrich Lampen erb- und 

eigenthümlich erkauffet habe. 

XVII. st., ff. 216 

PX – 1 r., zřetelně, asi v Chebu psané. Na f. 2-6: Epistola ad cardinalem Richelium. Monumentum card. ducis 

Richelii (1642), aliud mon. 

PX – Převážná část rukopisu je vlastně pozemkovou knihou statku Podhrad (Pograth) u Chebu, který býval 

obyčejně v držení patricijských rodin chebských. 



de Richelieu, Ormand Jean du Plessis: Epistola ad cardinalem Richelium. 
Monumentum eminentissimi cardinalis ducis Richelii – aliud. – Vitae synopsis 
inscribenda tumulo. 
 
SX XVI G 44 
FX 19. st. 
TX [Gebetbuch, Das] (???) Johann Lauerer… ??? 
SX – XVI G 44 

TX – Lauerer, Johann: *Vor (!) mich JOHANN LAUERER Fö[r]∫ter in Rauschebach| Der 

Betende Nach dem Geite JESU. 

XIX. st., ff. IV + pp. 173 + ff. VII 

FX – 10x17 cm. 

PX – Viz: (Gebetbuch, Das)  (XVI G 44). 

 
SX XVI G 45 
FX XIX1 
TX Modlitby lidové 
PX Koupí od fy. Orbis (Václav Petr), v Praze 19. V. 1950 
1a nassych dussi Spasyteli budiž spasenj x 42b skrze Krysta pana nasseho. Amen. 
Rkp.; pap.; 11.42; XIX1 ; 9 x 14,5 cm; kurs.; pt. Torso lidových modliteb s barevnými 
lidovými malůvkami s náměty ornamentálními i figurálními ( náboženskými ). Chybí 
počátek do původ. pag. 10, 17-19, 43 - 44, 47- 48, 53 - 54.  
Koupeno u firmy Orbis (Václav Petr) v Praze II, Ječná 36, dne 19. května 1950. 
8882/50 
 
SX XVI G 46 
FX XIX1 
TX Modlitby při nejswětěgssj obětj msse swaté 
PX Koupí od fy. Orbis (Václav Petr), v Praze 19. V. 1950 
la Pane w množstwj milosrdenstwj twého x 34a uctiwě, řad starý wssj počestn… 
Rkp.; pap.; 11.34; XIX1 ; 10,5 x 17 cm; kurs.; pt. Lidové modlitby s barevnými 
malůvkami. Vedle námětů ornamentálních i figurální. Obrázky sv. Jana 
Nepomuckého na f. 13b a anděla strážce na f.17b.  
Koupeno u firmy Orbis (Václav Petr) v Praze II, Ječná 36, dne 19. května 1950. 
8883/50 
 
SX XVI G 47 
FX 1740 
TX Kompendium Morale a Patre Donato a Patre Bernardino a feltria Falkenaviensi 
Nicolsburgi conscriptum 1740. 
PX Dar gen. sekretariátu KSČ v Praze 30. XII. 1950 
XVI G 47 

Compendium Morale a Patre Donato, a Patre Bernardino a feltria Falkenaviensi Nicolsburgi 

Conscriptum 1740. 

ll.184; 1740; k původnímu ukončenému textu připsány na f.178a-178b Decreta Sanctissimi in 

Christo Patris...Alexandri Papae VII.(1655-1667). 

1a Brevis Instructio Confessarii ad bene obeundum Munus x 177a Deo sempiterna 
Laus, honor et gloria. 
Rkp.; pap.; ll.184; 1740; 10 x 15,8 cm; pův.t. s mosaznou sponou. Mezi f.163 a 164 
příloha barevně malovaná Arbor Consanguinitatis, mezi f.164 a 165 dvě další Arbor 



Cognationis Spiritualis a Arbor Cognationis legalis, mezi f.167 a 168 Arbor Affinitatis. 
K původnímu ukončenému textu připsány na f.178a-178b Decreta Sanctissimi in 
Christo Patris…Alexandri Papae VII. ( 1655-1667). 
Dar gen. sekretariátu KSČ v Praze 30. prosince 1950. 
15805-50 
 
SX XVI G 48 
FX XIX1 
TX Modlitby, poutní 
PX Dar gen. sekretariátu KSČ v Praze 30. XII. 1950 
1b auf der nach hause Reise. Gott lob ! x 141b sonderlich in meinem todt gewissen. 
Amen. 
Rkp.; pap.; 11.141; XIX1 ; 11,5 x 17,7 cm; kurs.; kž. K původní úpravnější části 
modliteb připisovány další jinou rukou nebo vkládány. Mezi f.67 a 68 vložen drobný 
tisk Drei sehr erbauliche lieder o 4 11. s censurním razítkem, mezi f.68 a 69 Gebeth 
bei der Auferstehung rovněž o 4 11. Na f.72b k mariánské modlitbě připsáno dass 
kan in Schwadowitz ( Svatoňovice ) gebetden werden a opakováno na vložce zu 
Schwadowitz gebetdet. Na zadním přídeští soupis poutních míst z Kladska 
(Albendorf ( Vambeřice ), Wünschelburg ( Radkov ), Ober-batzdorf) a z Podkrkonoší 
( Marssdorf ( Maršov), Schadowitz ( Svatoňovice), Alt Schwadowitz, Hermansseifen 
(Heřmanovy Sejfy ), Ho(he)nelbe ( Vrchlabí )). Podle zvláštního zdůrazňování 
Svatoňovic sezdá, že modlitby vznikly na kladském pomezí.  
Dar gen. sekretariátu KSČ v Praze dne 30. prosince 1950. 
15717-50 
 
SX XVI G 49 
FX XVIII2 
TX Der Geheiligte Gottesdienst eines wahren Katholicken 
PX Koupí od Růženy Rybářové z Tábora, 26. VI. 1951 
XVI G 49 

Der Geheiligte Gottesdienst eines wahren Katholicken, darinen Morgen, Abend, Mess, 

Beicht, Kommunion, H: Dreyfaltigkeit und verschiedenen Gebetern. 

ll.80; XVIII/2; na přídeští “Dass Bichlein gehöret der Anna Maria Reiffin in Neubach, der 

ihr´s Stiehlt, der ist ein tieb Es sei Herr oder Knecht, zum galgen ist er schon recht: anno 

1818”. 

5a Andächtiges Morgengebet INRI Am Morgen x 69a alle Ewigkeit bestehe Amen. 
Ende.  
Rkp.; pap.; ll.80; XVIII2; 10 x 15,5 cm; kurs.; kž. Na přídeští „Dass Bichlein gehöret 
der Anna Maria Reiffin in Neubach, der ihr´s Stiehlt, der ist ein tieb Es sei Herr oder 
Knecht, zum galgen ist er schon recht: anno 1818”. Rukopis je zdoben perokresou s 
barevnými lidovými malovánkami. Použito rostlinných motivů. Listy od f.70 prázdné. 
Kožená barokní vazba s tlačeným ornamentem. 
Koupeno od pí Růženy Rybářové z Tábora, Kozský mlýn, 26. června 1951. 
5953/51 
 
SX XVI G 50 
FX 1736/38 
TX Mous Sancte vivendi seu Actiones totius diei perfecte peragendi. 
PX Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, 22. I. 1952 



5a Perfectio et Sanctitas Est anare Deum super e(mn)ia X 167b in futura vitam 
arternam possidebitis. Amen. 
Rkp.; pap.; ff.216; 1736/38; 8 x 13,2 cm; kurs.; kž. Modus Sancti vivendi je návodem 
k řeholnímu životu pro členy jesuitského řádu, jak ukazuje na f.12b - 13a Hymnus ad 
SS. Societatis, kde je jmenován nejprve Ignác z Loyoly a řádoví světci. Rovněž na 
f.59b v Litaniae ex SS. Patronis Menstruis collectae jsou uvedeni po Bohu a P. Marii 
nejprve světci jezitského řádu. Vedle toho na f.41a a 96a jsou poučky známého 
jesuitského učitele Balbínova P. Mikuláše Leczyckého ( Nicolaus Lancicius ). Zdá se, 
že Modus vznikl v jesuitské koleji brněnské, jak ukazuje na f.152b a dalších obsáhlé 
officium B. V. Maria Brunensis. Vedle toho svědčí o tom jmenný seznam členů koleje 
od 9. října 1736 do 24. prosince 1738 na f.196 - 211b, kde u řady scholastiků je 
uvedeno jako místo úmrtí Brno.  
Koupeno v antikvariátu fy Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 22. ledna 1952. 
K17/52 
 
 
SX XVI G 51 
FX 1804 
TX Kurze Marianische Andacht zu Ehren der Gebenedeytesten Jungfrau  und Mutter 
Gottes Maria Hilf. Prag 1804. 
PX Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, 11. VI. 1952 
XVI G 51 

Kurze Marianische Andacht zu Eoren der Gebenedeytesten Jungfrau und Mutter Gottes Mariä 

Hilf. Prag 1804. 

ll.131; 1804; 

5a Sobald man erwachet, spricht man x 129b So sind wir wohl daran. 

Rkp.; pap.; ll.131; 1804; 9,5 x 16 cm; kurs.; hedv. Modlitby pražského původu bez 
zvláštní výzdoby. Jen titulní list proveden a vyzdoben perokresbou. Na f.129b „ 
F:K:K:am 150 9br “. Vazba hedvábná se zlatou ořízkou. Na přední desce tlačená 
výzdoba s písmeny K.M.1804. 
 Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 11.6.1952. 
596/52 
 

 
SX XVI G 52 
FX 1827 
TX Unterhaltungen eines Christen mit Gott und seinen Heiligen Stubenbach 1827. 

2a Morgengebeth. Gott wie ich liebe x 95b Anbethung des heiligen Altarssakrament 186. 

Salve Regina 188. 

Rkp.; pap.; ll. 95; 1827; 11,5 x 16,5 cm; frakt.; kart. Titulní lit a začátky i konce kapitol 

opatřeny výzdobou s motivy hlavně rostlinnými, provedenou tuší. Rukopis vznikl v Prášilech 

(Stubenbach) na Šumavě. O jeho původu poznamenáno pod perokresbou orla na f. 94a 

Geschrieben und gezeichnet von Johann Janowsky, Hochfürstlicher Forstgehülf. 

Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 11. června 1952. 

K593/52 
PX Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, 11. VI. 1952 
 
SX XVI G 53 
FX 1834 
TX Der kleine Himmelschlüssel 



PX Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, 11. VI. 1952 
XVI G 53 

Der kleine Himmelschlüssel, darin Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht-, Vesper- und 

Kommunion-gebet zur H.Dreyfaltigkeit, Litaney samt andern Gebethern zu finden Ao.1834. 

Dieses Büchlein gehöret. 

ll.118; 1834; 

Der kleine Himmelschlüssel, darin Morgen., Abend-, Mess-, Beicht-, Vesper- und 

Kommuniongebet zur H. Dreyfaltigkeit, Litaney samt andern Gebethern zu finden A°. 1834. 

Dieses Büchlein gehöret. 

2a Gebet am Morgen So bald erwachest x 118a Amen. Vater Unser Ave Maria. Ende. 

Rkp.; pap.; ll.118; 1834; 10 x 16 cm; kurs; kž. Rukopis s lidovou výzdobou barevnými 

květinovými malůvkami, zvláště pěkně proveden titulní list vedle dalších 9 listů. Vazba 

původní kožená se zlacenou tlačenou výzdobou biedermeierovou. Jméno majitele rukopisu na 

titulním listě nevyplněno. 

Koupí v antikvariátu Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 11. června 1952. 

K594/52 

 
SX XVI G 54 
FX 1807 
TX Eckartshausen, Karl v.: Gott is die reinste Limbe 
PX Ze staré zásoby zapsáno 24. I. 1955 
XVI G 54 

Eckartshausen, Karl von : Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung. 

Von dem Hofrath Eckartshausen. Geschrieben von Anton Graf, Artil-lerie Korporal. 

ff.111; 1807; 

5a Am Morgen. Nun fühle ich wieder x 106b Lass uns nicht verlohren seyn. Ende. 
Rkp.; pap.; ff.111; 1807; 10 x 15,5 cm; kurs.; pův. kž. Za explicitem Inhalt. Titul. list 
ozdoben perokresbou. Na fol.2a Karl Kneissl, Budweiss 1927. Empírová vazba, 
tlačená výzdoba zlatem zdobená na rudém podkladě na deskách i na hřbetě. Zlatá 
ořízka. Na přední desce tlačeno zlatem jméno majitelky a letopočet Veronika Fürstin 
1807. 
Ze staré zásoby zapsáno do přírůstků 24. ledna 1955. 
655/55 
 
SX XVI G 55 
FX XIX1 
TX Tageszeiten, Christliche 
Christliche Tageszeiten in orgen-, Abend-, Mess-, Beicht-, Communion und anderen 

auserlesenen Gebettern entworfen. 

7a Morgen Gebett Gemüths Erwachung: Ich will x 139a von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Rkp.; pap.; ff. 150; XIX1; 10,5 x 16,8 cm; lat.; kž. Počátky a ukončení kapitol a iniciáy bohatě 

zdobeny pérokresbou. Vlepeny některé rytiny. Od f. 139b do f. 140b Register, na f. 141 a 

dalších připsána modlitba Der Liebenswürdigste. Na titul. listě „Josephus Moder Scripsit”. Na 

přední i zadní desce stopy obrázků krajiny, jinak na deskách i na hřbetě zlacená empirová 

výzdoba. Rukopis bohemikální, neboť obsahuje modlitby k sv. Janu Nepomuckému. Na 

obalovém listě sign. Langrovy knihovny v Broumově III 11 J 17. 

PX Z Langrovy knihovny v Broumově, 7. VII. 1955 
6081/55 

 
SX XVI G 56 



FX 1797 
TX Wahlfahrts-Büch aus Verschiedenen Gebeth und Gesang Büchern zusammen 

geschrieben im Jahr 1797 für mich Ferdinand Lindner in Gorresgaab. 

3a Andachtvolles Gebeth. Sey gegrüsst viel Million x 153b O M: In meinen Herz sich 

scheiden. 

Rkp.; pap.; ff. 153; 1797; 10,3 x 17,5 cm; got. kurs.; kž. Na f. 65a barevný dřevoryt neznámé 

světice s korunou na hlavě a s korouhví v ruce, f. 68a barevný dřevoryt P. Marie a 

kapucínského kláštera v Mariasorgu u Jáchymova, f. 129b barevný dřevoryt Veroničiny 

Roušky, na jehož zadní straně je podpis Lindner Ferdinand 1797. Na fol. 1 rodinné zápisky 

Lindnerovy z let 1800-1803. Jednoduchá empirová kožená vazba. 

Boží Dar 
PX Dar Ing. Jana Jindry z Poděbrad II. 9. 11. 1950 
3287/56 

 
SX XVI G 57 
FX 1792 
TX Geistliches Gebet-buch 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově, 6. IX. 1956 
XVI G 57 

Geistliches Gebeth-Buch.Darinnen Sehr schöne Morgen-, Mess-, Beicht- und Communion 

Gebeter.wie auch Zum hochwürdigen Sacrament, zur heil. Dreyfaltigkeit, zu Christo, zum 

bittern Leiden, zur Mutter Gottes, zu unterschiedlichen Heiligen Gottes, samt vielen 

Litaneyen und auf die vornehmste Fest-Tage des ganzen Jahrs, samt dem 

h.Kreutzweeg.Ao.1792. 

ff.216; 1792;  

Teplice nad Metují 

2b/2/ Kurze Morgengebet. Danksagung. Mein Gott! x 210b und des heil. Geistes, Amen. 

Rkp.; pap.; ff.216; 1792; 10,8 x 17 cm; got. kurs.; pův. kž. Titulky kapitol provedeny 

rumělkou s ozdobnými iniciálkami. Na fol.1a monogram V.H.W. 1792 a vzadu na f.215b-

216a zápis Dieses Büchlein gehöret mit Veronica Hofmannin in Weckersdorf / Teplice nad 

Metují / ….Anzu treffen bin ich allzeit in Böhmen, unter der Herrschaft Braunau, nahe an der 

schlesischen Gränze in benentem Dorf Weckersdorf. Geschrieben und verfertigt den 1tn 

Septembr 1792 von J.R. in Rosenthal / pravděpodobně Růžodol u Liberce /. Původní vazba, 

desky potaženy zeleným sametem a rukopis opatřen zlatou ořízkou. Signatura Langrovy knih. 

v Broumově III 11 J 28. 

Zapsáno do přírůstků knihovny Nár. musea 6. září 1956. 

5438/56 

T. 

SX XVI G 58 
FX 1818 
TX Flur, Die geistliche 
PX Ze staré zásoby, 5. XI. 1959 
XVI G 58 

Die Geistliche Flur der Reinesten Gottes Liebe, darinnen die Angenehmste Wayde einer ächt 

Gottliebenden Seele zu Finden ist. 

ff.65; 18185f...Ssajnů, tak zegiste tomu ge tak 

1b Zum Heylsamen und Nutzlichen Gebrauch x 65b ( p.128 ) zu sterben. Amen. 
Geschrieben Wenzel Jaeger. 
Rkp.; pap.; 1818; ff.65; 17,5 x 11 cm; frakt.; kurs.; pův.kž. Na f.1b v textu určené 
místo pro majitele modliteb nevyplněno. Od f.2a paginace 1-128. Barevná empírová 



výzdoba s ornamentálními a figurálními motivy. Také na deskách zlacená empírová 
výzdoba. Na červeném pásu uprostřed přední desky iniciály M.F, na analogickém 
pásu vzadu rok „ 1818 “. 
Ze staré zásoby zapsán do přírůstků knihovny 5. listopadu 1959. 4167/59 
 
SX XVI G 59 
FX XV2 
TX Sborník traktátů ask. a myst. (Inc. Augustinu Omne levum???) 
PX Darem Dr. Kruliše-Randy, 12. V. 1952 
XVI G 59 

Augustinus Omne bonum nostrum... 

XV/2; ff.322; sborník převážně krátkých traktátů asketických a mystických z různých učitelů 

církevních. 

1a Augustinus Om(n)e bonu(m) n(ost)r(u)m aut deus x 322b e(t) in lyra hec quere. 
Rkp.; pap.; XV2; ff.322; 16,5 x 11,5 cm; kurs.; dřevěná koží potažená s tlačenou 
výzdobou s motivy rostlinnými a písmeny IHS a mosazným kováním v rozích, 
vprostřed a sponami. Obalovým listem pergamen se špatně čitelnými latinskými 
kázáními ze 14.stol. Sborník převážně krátkých traktátů asketických a mystických z 
různých učitelů církevních ( sv. Augustin, Bonaventura, Tomáš Akv., Anselm 
Canterburský, Bernard aj.) Na hřbetě zbytky nečitelného nápisu a stará signatura II 
23. Později byl rukopis v knihovně průmyslníka dr. Kruliše.Randy se sign. 8 D 10.  
Darem dr. Otakara Kruliše – Randy zapsán do přírůstků knihovny Národního muzea 
12. května 1952. 
4120-52 
 
XVI G 59 
 

Soubor textů teologických, kontemplativních a ke klášterní dsiciplíně 

XVI in., pap., I + 324 + I ff. 15,5 x 10,5 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: v celém rukopise typ Piccard: Ochsenkopf XII/793-794 (spíše 794), jejíž varianty 

jsou datované do rozmezí let 1499-1519. Ojediněle (f. 254 a 257) koruna, varianty Piccard: 

Krone XIII/6 (1501-1524). Skladba: 27. VI (f. 324) Soudobá foliace sestávající z písmene 

abecedy (A-Z, et, AA-CC) a číslice I-XII, moderní foliace tužkou. Psáno v zrcadle 11,5-12 x 

6,5 cm, 30 řádek na stránce. Prázdná folia 322v-324v. F. 324 částečně vytrženo z vazby. 

Písmo: Ruka A: ff. 1r-322r, bastarda 15.-16. století. Výzdoba: rubrikace, drobné písařské 

iniciálky. Původní celokožená vazba v hnědé teletině. Slepotisková výzdoba, vnější bordura 

vyplněna tzv. esovkami s písmeny IHS, střídajícími se s kolky s květinovým motivem. 

Středové pole vyplněno routou. Na hřbetě bohaté zdobení stejnými tlačítky jako na deskách. 4 

deltoidní prosekávané a tepané nárožnice s puklami ve tvaru kbelíčku. Středové kování 

čtvercového tvaru stejně zdobené. Na přední desce 2 háčkové obdélníkové spony, zdobené 

stejně jako nárožnice. V dolní části desky provrtaný otvor se stopami uchycení řetězu. Kování 

na přední desce kompletní, řemínky se sponami nové. Na zadní desce chybí 3 nárožnice. 

Desky dřevěné nehraněné. Hřbet mírně oblý. Ořízka nezdobená. Šití na 3 dvojité kožené vazy, 

bez kapitálků. Přídeští vylepeno ručním papírem. Stav dochování: oprava hřbetu podložením 

nové kůže. Jako přední i zadní předsádky použity fragmenty pergamenového folia 

homiletického rukopisu (na přední předsádce verso rubrika Sermo IIus), text působením 

vlhkosti značně poškozen. 

Na hřbetě štítek s nečitelným titulem rukou 16.-17. století, částečně přelepený štítkem se 

signaturou mikulovské dietrichsteinské knihovny 23, která byla zapsána nejprve vzhůru 



nohama, poté škrtnuta a zapsána správně. Na předním přídeští signatura knihovny Otakara 

Kruliše-Randy 8 D 10. Na zadním přídeští písmeno K. 

Na předním přídeští exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a rukou 

doplněnou současnou signaturou. Na f. 1v současná signatura KNM XVI G 59, na f. 322v 

přírůstkové číslo KNM 4120/52, na obou těchto listech razítko s textem Knihovna Národního 

musea Praha. Do KNM byl rukopis podle lokálního katalogu darován O. Krulišem-Randou 

12. 5. 1952. 

 

Literatura: Weidmann, s. 273, Brodský, Rukopisy, zejm. s. 21, Rukopisné fondy, č. 90, s. 

127-128. 

 

Obsahem rukopisu jsou převážně morálně naučné texty o ctnostech a hříších a výpisky. Při 

popisu byl obsah rozčleněn více méně podle rubrik, patrně jde z velké části o výpisky nebo 

texty určené pro klášterní prostředí, může však jít o souvislejší texty, než jak se jeví ze 

samotného popisu. Odkazy na jiné rukopisy nebo literaturu jsou převážně převzaty z dokazů 

na www.manuscripta-mediaevalia.de, kvůli obtížné dostupnosti některých zde citovaných 

edic nebalo srovnání s nimi většinou provedeno. Místy se krátké úseky shodují s textem 

vydaným Johnem MacKechniem, Instructio pie vivendi et superna meditandi, 1934.  

 

1r-1v: Excerpta, versus 

Augustinus: Omne bonum nostrum aut deus est aut ex deo est ... x ... et ad quem omne bonum 

finaliter reducitur. 

Unde domine deus meus et pacienter ut vides quomodo diligenter observent filii hominum 

pacta litterarum ... x ... accepta eterna pacta perpetue salutis negligant. 

Testamentum beati Bernhardi. Nemini umquam scandalum feci et si aliquando incidi, delevi 

ut potui ... x ... ecce charitatem, humilitatem et pacienciam relinquo vobis. 

Quem iussum tuum diligenter videris implentem non sperne hunc si semel videris 

delinquentem. 

Augustinus. Vovere quidem est voluntatis sed reddere est necessitatis. Melium enim est 

devotum esse ... x ... se ad Christi consilia obligare et in illis negligentem esse. 

(1v) In claustro Christi semper sunt quattuor isti cum Iezi Iudas, cum Petro fur Ananias per 

iczi symoniaci falsi fratres boni proprii habentes. 

Srov. Walther: Initia, č. 8860, Walther: Proverbia, č. 11703. 

In claustro monachorum hec tria debent esse, scilicet communis dileccio, communis possessio 

et communis obediencia. 

Vita boni religiosi sive monachi crux est sed dux paradisi, portat portantem, salvat sua vulnera 

flentem. 

Srov. Walther: Initia, č. 20657. 

Mens nisi sit pura non prodest regula dura.  

Walther: Proverbia, č. 14700a. 

Si Christo cor do numquam michi displicet ordo. Quod si non fecero, veniet mihi gracia sero. 

Ut valeas esse monachus tibi credo necesse ... x ... osque columbinum, cor ovinum crusque 

bovinum. 

Walther: Initia, č. 19906. 

Non nomen sed factum, non verbum sed adiectum facit beatum. Non enim verbis sed 

adverbiis meremur. 

Casibus hiis quinque punietur omnis adulter, aut hic fit pauper aut debet carcere claudi, aut 

membrum perdit aut mala morte peribit, aut hunc mundana dampnabit pessima fama. 

Srov. Walther: Initia, č. 2529. 

 



2r: Pseudo-Bonaventura: Alphabetum religiosorum 

Incipit Alphabetum religiosorum incipiencium ordinatum a sancto Bonaventura doctore 

seraphico. Ama paupertatem, sis vilibus contentus, bonis semper actibus iugiter intentus ... 

zelo dei fervens charitatis igne et in te peccantibus ignoscas benigne.  

Walther: Proverbia, č. 907, Distelbrink, č. 58, s. 92-93. 

 

2r-4v: Thomas a Kempis: Alphabetum religiosum (Alphabetum parvum boni monachi in 

schola dei) 

Incipit Alphabetum parvum boni monachi in scola dei ordinatum a sancto Bonaventura 

doctore Seraphico discipulus. Vias tuas domine demonstra michi et semitas tuas edoce me 

(Ps XXIV,4). Obsecro te domine deus meus, doce me vias bone vite pro salute anime mee. 

Magister. Leccio prima. Ama nesciri et pro nichilo reputari hoc ti salubrius est ... (4r) 

Conclusio. Scribe novelle monachi alphabetum istud in corde tuo ... x ... portans quottidie pro 

Christo crucem suam ut habeat cum ipso gloriam magnam et vitam eternam, amen. 

M. I. Pohl (ed.): Thomae Hemerken a Kempis canonici regularis ordinis S. Augustini opera 

omnia, vol. 3, Freiburg im Breisgau 1904, s. 317-322.  Distelbrink:  č. 57, s. 91-92. 

 

4v-5r: Pseudo-Thomas de Aquino: Epistola de modo studendi 

Epistola exhortatoria sancti Thome ad quendam, in qua proponit ydoneum modum 

salubriter acquirendi scienciam sive humanam sive divinam feliciter incipit. Quia quesivisti 

a me, qualiter te studere oporteat in thesauro sciencie acquirendo ... x ... totis virtutibus 

incumbe. 

Glorieux: Répertoire, č. 14fh, M. Grabmann: Die Werke des heiligen Thomas von Aquin, s. 

372 sq. Ed. Opera omnia (ed. Vives), sv. 28, Parisiis 1875, s. 467.  
 

5r-7r: Anselmus Cantuariensis: Epistola ad Lanzonem (incompleta) 

Incipit epistola beati Anshelmi Canthuariensis archiepiscopi ad quendam novicium 

exhortatoria ut non leviter se transferat. De loco professione sue. Ingressus es, charissime, 

professusque Christi miliciam, in qua non solum aperte obsistentis hostis violencia est 

propellanda ... x ... ut non moveantur vestigia tua ut in iusticia appareas in conspectu dei et 

sacieris cum apparuerit gloria eius. 

PL 158, col. 1095-1101 (ep. 29), F. S. Schmitt (ed.): Opera omnia 3, Stuttgart-Bad Cannstatt 

1968, s. 145-148. 

 

7r-8r 

Sunt tamen pluries cause secundum sanctum Bonaventuram in suo Apologetico quare 

fratres de loco ad locum mutantur, aliquando consolacio eius, qui mutatur quia sic 

petivit, aliquando consolacio ipsorum, ad quos mittitur, quia hoc petiverunt diligentes enim 

pro bona conversacione ... x ... citius ac perfeccius assequendo peculio extra cognacionem et 

patriam vel ad tempus secedere. 

 

8r-12r 

Ante omnia cognosce tua vicia et passiones tuas, semper sis vigilans circa temptaciones et 

motus passionum. Se sentis eas et statim reicis, non nocent ... x ... igitur semper vigilemus et 

oremus, quia adversarius numquam dormitat, sed undique nos inpugnat. 

Snad jde (zčásti ?) o zpracování díla Florentina Radewijnse, incipit se shoduje s jeho 

napomenutími u M. I. Pohla (ed): Thomae Hemerken a Kempis canonici regularis ordinis S. 

Augustini opera omnia, sv. 7, s. 195-210, na f. 9r dále uvedeno „Devotus et venerabilis pater 

Florencius dixit sepe ad socios suos...“. 

 



12r-16v: Johannes de Schoonhovia (Schoonhoven): Epistola prima in Eemsteyn – pars (?) 

Sicut immensa gloria fideliter deo in religione servientibus ac secundum institucionis sue 

regulam ei coherentibus repromittitur in futurum, ita pene gravissime preparantur hiis, qui 

tepide eam negligentque fuerunt ... x ... sustineri debent omnia quecumque possunt excogitari 

adversa et gravia pro adipiscenda gloria eterne claritatis. 

V. Becker: Een brief van Johannes de Schoonhoven, De Katoliek, N. R. 20, 1884, 21, 1885. 

 

16v-18r: Petrus de Alliaco ?: Libellus de conscientiae – excerpta ? 

Ut in sui creatoris cognicionem et in bona voluntate quis posset proficere, primo ad 

cognoscendam vitam propriam tota intencione totis viribus debet laborare ... x ... motum 

animi sui numquam verbis, signis vel operibus manifestet.  

Výpisky s obdobným incipitem v rukopisech Stadtarchiv Köln, GW 8o, 60, f. 112r, GW 8o 155, 

f. 163v-164r, Bibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, Ms. theol. lat qu. 165, f. 286r-288r 

a tam uvedené další rukopisy, explicit se s žádným z nich neshoduje. 

 

18r-19r  

Parimpende temetipsum in omnibus apud omnes homines et exaltaberis super omnes 

principes huius mundi preveni omnis inclinacione et salutacione tua et honoraberis super illos 

... x ... si ergo scire volueris, utrum tu sis humilis, proba te ipsum in supradictis. Hec Ysaac de 

Syria. 

 

19r-20v: Pseudo-Bonaventura: Stimulus amoris, pars 2, cap. 1 

Decalogus perfeccionis ex libro qui dicitur manuduccio langventis anime. Primo studeas 

quantum vales te vilissimam omni et indignam omni dei beneficio reputare, tibi semper 

displiceas sponsoque placere cupias ... x ... omni tempore obsequar pura mente et corde 

devoto continue tue benignitati assistam. 

Srov. Bloomfield, č. 4159, Distelbrink: č. 219, s. 196-197. 

 

21r-21v: Fides beati Hieronymi 

Credimus in unum deum patrem omnipotentem et in unum dominum nostrum Ihesum 

Christum filium dei et in spiritum sanctum, deum, non tres deos sed patrem et filium et 

spiritum sanctum unum deum columus et confitemur ... x ... hec lege, hec retine, huic fidei 

animam tuam subiunga et vitam consequeris et premium a Christo, amen. 

K. Künstle: Eine Bibliothek der Symbole und theologischer Tractate zur Bakämpfung des 

Priscillianismus und westgotischen Arianismus aus dem VI. Jahrhundert, 1900, s. 10, č. 9. 

 

21v-23v: Petrus Damiani ?: Speculum peccatorum 

Speculum valde utile peccatori. Fratres mei charissimi, anima de corpore exibit sed non 

sponte sed cum certamine magno, sicut Adam pugnavit contra Luciperum et superatus est, ita 

et anima contra mortem ... x ... quia eterna mihi adepta sunt supplicia de quibus liberet nos 

omnipotens deus nunc et in perpetuum, amen. 

Bloomfield, č. 2180. 

 

23v-26r: Arnulfus de Boeriis: Speculum monachorum 

Speculum beati Bernhardi abbatis incipit. Si quis emendacionis vite desiderio tactus 

cogitacionum, locucionum, operumque suorum sollicitus explorator, universus defectus suos 

corrigere nititur ... x ... tenere ne per dileccionem mundo inhereat extergere ne malis 

cogitacionibus sordescat inspicere ne per vanam gloriam ad yma se deflectat. 

PL 184, col. 1175-1178 (text v rukopise zčásti odlišný). Bloomfield, č. 5582. 

 



26r-31r: Pseudo-Bernhardus Claraevallensis: De interiori domo seu de conscientia aedificanda 

– excerpta 

Incipit quidam tractatus beati Bernhardi de utilitate et dignitate pure consciencie. 

Consciencia, in qua anima perpetuo permansura est, edificanda est, sed prius mundanda. Sed 

quis eam mundabit ... x ... multe sunt sciencie homini, sed nulla melior illa qua homo 

cognoscit se ipsum, quam nobis tribuat, qui vivis et regnas, amen. 

Celý text PL 184, col. 509-532, explicit zde col. 520C. Bloomfield, č. 948. 

 

31r-44r 

Quidam tractatus fratris David utilis ad extirpanda vicia et ad virtutes inserendas. 

Estote fortes in bello etc. (srov. Hbr XI,34) Verba ista cantat ecclesia ex persona Ihesu Christi, 

in quibus nos hortatur, ut viriliter pungnemus. Bellum autem istud spirituale est ... (31v) 

Incipit prosequi et premittit quedam necessaria. Estote fortes in bello et pungnate etc. 

Volentibus pungnam istam spiritualem aggredi tria necessaria sunt. Primum quod arma 

habeant ... Qualiter contra primum hostem scilicet mundum sit pungnandum. Primum autem 

hostem, in medium proferamus et qualiter cum ipso pungnandum sit videamus. Hostis iste est 

mundus. Contra hunc debemus armati procedere ... (43v) Epilogus. O felix anima quecumque 

es tui datur in huius vite miseria ad culmen omnium horum pertingere et in amplexum sponsi 

si non diu tamen momentaliter irruere ... x ... et laudem ineffabilem quantocius invalescat ut in 

omnibus et super omnia tu sis, eius laus et gloria qui es deus benedictus in secula, amen. 

První část (f. 31v-39r) věnována boji „contra mundum, carnem, diabolum“ (a jeho pěti 

rytířům), dále rubrika „Qualiter post pungnam debemus dividere predam“, po níž se 

pojednává o ctnostech. 

 

44r-62r 

Alia pars operis. Prologus. Quomodo autem ista fidelis anima in omnibus de laude dei 

debeat esse sollicita et qualiter una simul cum corpore se totam in dei laudem et gloriam 

debeat effundere ... (44v) Scriptura sacra docente didicimus, quod omnia in laudem dei, que 

cogitamus, loquimur vel facimus convertere debemus dicente apostolo ... (45r) Proponit 

nunc thema. State super vias vestras, videte et interrogate ... animabus vestris Jeremie VI (Ier 

VI,16). Tria proponit propheta volenti proficere necessaria, primum est, quod stet id est ut se 

totum ad deum et ad ipsum laudandum per affectum tocius cordis sustollat ... (51v) Sequitur. 

Videte, id est diligenter inspicite sanctorum patrum vitam, maxime in cuius regula homo vivit. 

O frater charissime, utinam tu mecum diligenter inspiceris vitam sanctissimi patris nostri 

Francisci profecto ad ipsum sequendum ardencius properares. Hic prosequitur terciam 

partem thematis. Interrogate de semitis antiquis et que sit via bona (Ier VI,16) quid vult 

sapienter interrogare et non errare debet ad seniores et sapientiores properare ... (59r) Quarta 

pars thematis sequitur. (59v) Sequitur. Ambulate in ea via (Ier VI,16) sic inventa 

ambulandum est in ea. Via hec charitas illa est que non querit que sua sunt sed que Ihesu 

Christi. Et quia ambulantibus plura occurrunt impedimenta, ideo notandum, quod qui vult in 

hac via ambulare, debet in tribus cautus esse ... x ... istud refrigerium nos invenire doceat 

Ihesus Christus, aput quem repositum est, qui est super omnia laudabilis et benedictus in 

secula. 

Text o čtyřech cestách, „in quibus hominem religiosum oportet ambulare, super quas debet 

stare, id est diligenter considerare, quomodo in illis laudetur deus“. V části na f. 51v-59r 

první pasáž de oratione. Další části uvozeny rubrikami: „de oratione, meditatione, gratiarum 

actione, amore, gratitudine, qualiter se exterius contempnat et quomodo a fideli anima pedes 

domini deo osculandi sunt, qualiter anima alios ad laudandum incitet, de secundo, de tercio“. 

 

62r-63v: David de Augusta: Formula novitiorum, prologus (?) 



Ista est forma noviciorum, sicut scribit frater David. Capitulum primum. Desiderasti a 

me charissime, ut aliquid scriberem tibi ad edificacionem ex quo absens sum a te sicut 

aliquando presens tibi ore dicere solebam ... x ... per apertum peccatum cum aliorum scandalo 

et confusione bonorum hominum in dampnacionem perpetrantis. Hec frater David. 

Ed. David ab Augusta: De exterioris et interioris hominis compositione libri tres, Quaracchi 

1899, Glorieux: Répertoire, č. 305cu, Bloomfield, č. 1524, srov. 4155. 

 

63v-70r: David de Augusta: Formula novitiorum, liber 2 – excerpta (?)  

Incipit forma noviciorum interior fratris David. In priori formula noviciorum, quam tibi 

novicio scripsi de exterioris hominis composicione aliquam formam proposui tibi secundum 

quam te regeres tam in domo quam extra ... x ... et in eo efficiuntur minime boni quod ex 

quacumque causa ad odium contra fratrem et proximum provocantur. 

Ed. David ab Augusta: De exterioris et interioris hominis compositione libri tres, Quaracchi 

1899, Glorieux: Répertoire, č. 305cu, Bloomfield, č. 2655, srov. 4155.  

 

70r-73r: David de Augusta: Formula novitiorum, liber 2, capitulum 3 (?) 

De tribus generibus religiosorum. Tria sunt genera religiosorum, primi boni, secundi 

meliores, tercii optimi. Hii signantur per tres familias levitarum, scilicet Gersonitas, 

Meraritas, Kaatithas, qui pre ceteris filiis Israel deputati erant ad cultum sanctuarii ... x ... qui 

regulam eius non vult attendere vel tenere sic nec spiritualis fieri poterit, qui non vult spiritu 

ambulare. 

Ed. David ab Augusta: De exterioris et interioris hominis compositione libri tres, Quaracchi 

1899, Glorieux: Répertoire, č. 305cu. 

 

73r-77r 

De triplici statu religiosorum. Beatus Bernhardus ad fratres de Monte Dei describit tres 

status religiosorum, scilicet incipiencium, proficiencium et perfectorum. Primum vocat 

animalem quasi rudem qui nondum percipit que sunt spiritus dei ... x ... voluntas est in anima 

quasi imperans, racio quasi docens, memoria quasi ministrans utrique, illi quid iubeat, isti 

unde doceat. 

 

77r-214v 

Texty a výpisky týkající se ctností, hříchů a chování mnichů. 

77r: Pseudo-Bernhardus Claraevallensis: Formula honestae vitae (excerptum) 

Incipit regula sive compendiosa formula noviciorum beati Bernhardi abbatis 

Clarevallensis cum nonnullis hinc inde collectis ad eandem deservientibus de honestate 

vite. Petis a me fili et frater charissime, quid numquam aliquem a suo provisore audivi 

petisse, verumtamen quia instanter id tua devocio exposcit ... x ... servaveris vitam procul 

dubio consequeris eternam. 

PL 184, col. 1167, Bloomfield, č. 3897. 

77r-77v 

Audi go filia, id est fidelis anima et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum et 

domum patris tui et concupiscet rex decorem tuum (Ps XLIV,11-12). Ad quod forte 

responderes factum est quod dicis ... x ... pre filiis hominum decorem tuum ac per hoc eius 

filia nuncuperis. 

77v-78r 

De interiori homine. Ut autem ab interiori homine incipiens ad exteriorem hominem sermo 

procedat circa cordis tui puritatem te indesinenter studere oportet ... x ... et discretor 

cogitacionum et intencionum cordis. 

78r-79v 



Germannus ait. Quid go est quod eciam nolentibus immo vero nescientibus nobis ita 

superflue cogitaciones subtiliter ac latenter inherent ut non solum eas expellere ... x ... 

cavende sunt nobis tres cause sepe peccati scilicet cor, os et quinque sensuum opus, de quibus 

secundum ordinem tractabitur singillatim. 

79v-81v 

De custodia sive continencia cordis. Cum dei adiutorio omni custodia corda nostra servare 

debemus ut si minuta peccata ad integrum evadere vel vitare non possumus saltem ipsis 

preveniatur ... x ... nimia occupacio exteriorum multiloquium tristicia diuturna. 

81v-82r 

De custodia oris. Qui custodit os suum custodit et animam suam (Prv XIII,3). Quale enim cor 

unusquisque habet talia verba loquitur, quia ex superhabundancia cordis os loquitur prout 

dictaverit spiritus inhabitans ... x ... quod autem hiis habundancius est, a malo est. 

82r-82v 

Ut de deo libenter loquaris. De deo libenter loquere et libencius audi quia incitat cor ad 

studium virtutis et affectum devocionis, audi humiliter et pacifice bona que ab aliis dicuntur ... 

x ... et quitquit tunc loqueris magis autenticum erit et utile. 

82v-83r 

De verbis. Verba tua levia sint et responsio humilis sine punccione amaritudinis vel obliquo 

redarguacionis aut irrisionis (?), sic forma verba tua ad alterum sicut tuum habes pro malo 

ab altero ... x ... et tamen contra ullum in odio exardescat. 

83r-84r 

Hoc itaque vel inprimis assit. Ut neminem vel in verbo saltem noceas ut in omnibus 

quibuscumque poteris prodesse studeas et ne vicem quidem mali reddens pro malis bona 

apostolo dicente ... x ... hoc vicium quia pene ab omnibus libenter auditur. 

84r 

Notandum quod loqui malum de aliis in eorum absencia contingit sex modis. Aut enim fit 

ad instruccionem presencium ut ipsi caveant talia facere et quinque ad cautelam eorum ne 

scilicet decipientur ... x ... alius finis quam alter quatuor prenominatorum finium. 

84r-84v 

De non referendis neque credendis novitatibus. Et quia sepe diversa percipis et nova 

plerique tibi dicuntur, non facile credas, difficilius ea consequenter aliis dicas et multo melius 

si omnino sileas ... x ... aut non intendunt sed quasi in fabulam deduccionis pervertunt. 

84v-85v 

De adulacione. Adulacio, ut dicit Augustinus, est fallacis vocis seduccio, unde Seneca 

difficilium continencie opus est assercionis adulancium fugere quorum dictis animos quadam 

voluptate resolvitur ... x ... rubor in facie hominis verecundia. 

85v 

De accusacione. Seneca: Neminem cito accusaveris, neminem cito laudaveris, semper puta te 

testimonium dicere, deo vera accusacio displicet contra fratrem ... x ... tollerabiliores sunt qui 

bona diripiunt quam qui famam. 

85v-86r 

Beatus monachus qui sibi vim facit propter deum quottidie. Exprobratus maledictus 

contemptus cum martyribus repudiabitur, iste et cum angelis fiducialiter aget ... x ... sine 

dolore suscepit delictorum suorum remissionem celeriter sorcietur. 

86r 

Quidam senex dicit. Puto quia si homo teneat in corde suo increpacionem, possideat 

timorem, cui frater: Quid est increpacio. ... x ... quia te oportet deo occurrere. 

86r-86v 



De excusacione. Si fuerit humilis accusatus et increpatus, non querit excusaciones aut 

redarguciones sed omnem ostendit humiliacionem, confitetur culpam, promittit sanam 

emendacionem ... x ... et hymnum dicent pro donis que perceperunt. 

86v-87r 

Ex speculo discipline. Ait quidam culpam suam non modo defendant nimirum que defenditur 

culpa geminatur sed si senciunt se immunes satisfaccione semper quantum fuerint innocentes 

... x ... et reprehensionem de peccato ubi non commisit culpam. 

87r 

De correpcione sive reprehensione. Volens aliquem corrigere debet hoc facere sapienter, 

moderate, sine confusione, caritative sive fraterne et requiritur, quod utique scit talem esse 

reum ... x ... et honor quem videt sibi exhiberi. 

87r-87v 

Origenes. Qui me reprehendis et non iustum te velle videri et si me reprehendis et te et tamen 

non a te incipias adhuc nichil aliud videbitur, nisi te iustum velle videri ... x ... et te corripis 

quare a me et non a te incipis. 

87v 

Si corripieris ab aliquo criminis aut vicii causa. Cuius te eciam si extreme discucias 

mentem consciam non esse videris nec intelligere vales quamquam in principio sepe videamur 

nobis ... x ... quidam ait qui non vult corripi, non vult corrigi. 

88r 

De negligencia correccionis proximi. Qui errantem non corripuerit de negligencia 

iudicabitur, qui autem pro eo non oraverit, de pernicio condempnabitur ... x ... facientis procul 

dubio culpam habet, qui quod potest corrigere negligit. 

88r-89r 

De verbis ociosis. Verba eciam ociosa undique sunt semper fugienda, quia licet non putetur 

grave esse peccatum tamen eorum consvetudo grave generat ... x ... cuius omnia sunt et fecit 

que sub celo sunt. 

89r-89v 

De iactancia. Iactanciam diligentissime cave ne umquam des alicui intelligere quod de aliquo 

quod in te est commendabile velis inaniter gloriari, vix enim potest in te aliquid esse 

commendabile ... x ... quod loquor non loquor secundum deum sed in insipiencia. 

89v-91r 

De loquacitate. Vivere sub meta lex docet atque propheta. Nec nimium taceas nec verba 

superflua dicas, os igitur et lingva similiter custodienda sunt ab omni malo sermone, scilicet 

detraccione ... x ... sancta desideria dulcia invicem verba et charitatis opera. 

91r-92r 

De taciturnitate et silencio. Ama go leccionem, oracionem et silencium, quod est clavis et 

nutrix et custodia religionis et omnium virtutum. Augustinus dicit: fundamentum tocius 

religionis est taciturnitas ... x ... in conventu solvere temptes cum sapienciorem te esse 

prospexeris. 

92r-92v 

De fractibus silencii. Notandum quod duodecim bona ex silencio proveniunt. Primo mentem 

elevat, unde legitur sedebit solitarius et levabit se supra se. Secundo graciam impetrat ... x ... 

qualis enim es, tales sermones loqueris, talis et verbis comprobaris. 

92v-93r 

De risu. Risus tuus sit moderatus et rarus sine tachymno benignitatem magis ostendens quam 

dissolucionem. Stude vultu esse serenus, non turbulentus vel indignabundus ... x ... discrecio 

enim accionum in membris conservanda est. 

93r-94r 



De continencia sive custodia oculorum. Quando vero domum egrederis non multum 

circumspicias in plateis, ne forte videas unde tempteris postmodum vel in oracione impediaris 

... x ... sextum amaritudo tormentorum, septimum perdicio eterne glorie. 

94r-95r 

De custodia sive continencia auditus. Non minus auribus quam lingva fugias detraccionum, 

scripture memor esto que dicit Non eris consentaneus cum derogantibus ... x ... verba 

temerario mentis assensu sequi. 

95r-95v 

De odoratu. Nares non in aliorum aspectum sed ad partem cum duorum tamen aut trium 

apposicione digitorum emungant (?) ... x ... honestati non consonat ymmo lascivie signum 

quodammodo pretendit. 

95v-96v 

De gustu. Gustus quoque custodiendus est ne in cibo vel potu sapores plus et colores quam 

necessitas requirantur neque unquam de vilibus cibis vel ieiuniis quis glorietur ... x ... et in 

corde suo semper custodit. 

96v-97v 

De tactu. Ut go luxuria caute devitetur manus ab omni tactu illicito et opere malo 

conserventur. Cave ne virum tangas quamvis religiosos quamvis senes quamvis propinquos ... 

x ... esto ut sis sed ego suspicione non careo. 

97v-98r 

Nota progressum in peccatum mortale. Primo ex fomite fit motus quidam titillacionis in 

carne ad libidinem id est ad carnalem concupiscenciam quam apprehendit sensus existens in 

carne ... x ... id est ex intencione nominatur opus bonum vel malum. 

98r-98v 

De amore peccati. Gregorius in omelia: Non vos terrenarum amor superet non superbia inflet 

non ira dilaniat non luxuria polluat non invidia consumat ... x ... quam eo ipso peccat quo 

peccare vellet si potuisset. 

98v 

Augustinus in libro de vera religione. Usque adeo peccatum est voluntarium malum ut nullo 

modo peccatum sit si non sit voluntarium ... x ... peccatum est voluntas consequendi vel 

retinendi quod iusticia vetat. 

98v-99r 

De peccato veniali. Peccatum veniale est quod hominem gravat et ad perpetuam penam non 

obligat et sunt peccata venialia secundum Augustinum quociens aliquis in cibo vel in potu 

plus accipit quam necesse est ... x ... de quibus in die iudicii racio est reddenda occupaverit. 

99r-99v 

Augustinus. Humane iusticie disciplina est non in se amare nisi quod dei est nec approbare 

peccata sua nec in eis alium improbare sed se ipsum nec putare satis sibi esse ... x ... Idem (sc. 

Bernhardus) Numquam deus mentem illius deserit qui peccatorem se cognoscit. 

99v-100r 

Tria sunt genera peccatorum vel peccata que hominem maxime coinquinant. Scilicet 

peccata cogitacionis, oris et operis. Cogitacione peccat quis quando aliquid contra deum 

cogitat ... x ... in veste candida cito macula apparet. 

100r-100v 

Ciprianus. Ira dei est non cognoscere delicta ut non sequitur misericordia, primus enim 

felicitatis gradus est non delinquere, secundus est delicta cognoscere ... x ... ad paradisum 

mente transgredere esse incipe quod futura est. 

100v 

Constitui te ad istum finem ut evellas delectacionem quam dyabolus plantat in corde, quod 

est valde difficile evellere ... x ... et plantes virtutes et bona opera salutis eterne. 



100v 

Qui ceciderit super lapidem istum confringetur. Super quem vero ceciderit conterit eum. 

Lyra: et qui ceciderit super lapidem etc. ... x ... quia ex pondere divini iudicii gravissime 

punitur.  

100v-101r 

Super illo verbo Job Peccavi (101r) Nullus quantumcumque sanctus in presenti vita debet se 

reputare immunem a peccato propter peccati occultacionem, unde dicit apostolus ... x ... cur 

non tollis peccatum meum qui solus hoc potes facere. 

101r-101v 

Ecce homo sine querela (quomodo intelligitur). Verus dei cultor abstinens se ab omni opere 

malo et permanens in innocencia, quia potest intelligi de innocencia reparata ... x ... quia tunc 

non peccator sed iustus est coram deo. 

101v 

Notandum quod cogitacio et consciencia sunt corpus anime. Sicut se habet anima ad 

corpus, sic deus se habet ad animam nam sicut anima corpori non infunditur ... x ... id est 

moritur per eas quasi recedendo a corpore defuncto corporaliter. 

101v-104r 

De superbia. Omnia peccata et vicia ex uno fonte oriuntur, scilicet superbia, et ex duobus 

rivulis derivantur, scilicet malo amore et malo timore. Et triplex fomentum ea accendit ... x ... 

totum gregem contaminet perversus et insolens in onus religionis et dissolucionem admittitur. 

Další rubriky se týkají téhož, na f. 102v Duodecim sint gradus superbie, na f. 103r Signa 

superbie sanctus Prosper enumerans. 

104r-105v 

De vana gloria. In omnibus, que facis, cave vicium ostentacionis et iactancie et esto planus in 

omnibus, sicut decet religiosum et pauperem. Non cures curialem incessum vel gestus curiales 

... x ... scilicet nisi pena inferni, que eum in fine sine fine torqueat.  

K tématu na f. 104v uvozuje text další rubrika Si igitur vana gloria cordi tuo insederit.  

105v 

Ex Vitaspatrum libro 2o. Senex quidam dixit: qui ab hominibus amplius honoratur et 

laudatur, non parvum anime sue dampnum patitur, qui autem penitus ab hominibus non 

honoratur ... x ... tanquam aliquid feceris sciens quod elata cogitacio omnia illa bona dissolvit. 

106r-107v  

Bernhardus: time sagitta leviter volat, leviter penetrat sed dico tibi, non leve infligit vulnus 

sed cito interficit. Sagitta hec vana gloria est ... x ... vel personis placet, quibus loquitur, vel 

eciam in hiis sibi placeat et in tali gracia gloriatur. 

Kromě Bernarda (na f. 106r i další rubrika Idem super Matheum) jsou jako excerpovaní 

autoři uvedeni Augustin, Isidor, Řehoř Veliký, Jan Zlatoústý, Jeroným, Seneca. 

107v 

Quomodo oracio convenit contra vanam gloriam audi. Omnia mala, que sunt in mundo, 

habent contraria bona, per que superentur, ut puta fornicacio castitatem, superbia humilitatem 

.... x ... ipsam vanam gloriam generat nisi caute prospexeris si forte bene oraveris. 

107v-108r 

De ambicione. Ambicio si tibi arriserit onerosa est ne intendas ei hec quoque ad honores et 

prelaciones provocando attrahit, sed multis racionibus contradicendum est ... x ... regendas 

habet racionem reddere sufficere poterit, si hec intelligis honores presentes numquam amabis. 

108r-108v 

De presumpcione. Ut breviter voce sancti Bernhardi presumptuosum agnoscas, prius ait in 

conventu residet in consiliis prius respondet non vocatus accedit, non iussus se intromittit ... x 

... aliquid esse existimet non temeritas intervenit presumpcionis, ubi est diligencia pietatis. 

108v-109v 



Quod rectore sive directore eget novicius. Ad professionem admissis sit quam maxime cura 

ne defluant perfecti quique magna se discrecionis subtilitate conspiciunt, ne ad deteriora  ... x 

... nemo militans dei implicat se negociis secularibus ut ei placeat, cui se probavit. 

109v-110r 

De curiositate. Curiosus non curanda curat, necessaria negligit et sui oblitus aliena 

considerat, notat et explorat, si quod insonuerit verbum anhelat sollicitus ad sciendum ... x ... 

vel aliis inspiciendas exponit, rerum quoque apparatus cura superflua curiositatis vicium 

clamat. 

110r-110v 

De avaricia. Avaricia si in corde tuo fuerit vel habitare voluerit turpis est, non est necessaria 

tibi hec de diviciis et rebus mundi progreditur cui iure multis modis resistitur ... x ... pauperi 

vero dulcis et leta, hec attente considera et numquam amabis ista terrena et caduca. 

110v 

Notandum, quod quatuor species hominum inveniuntur, scilicet largi, avari, prodigi et 

stulti. Qui dant que sunt danda et prudenter retinent, que sunt retinenda, largi dicuntur ... x ... 

crudelitas zelus iusticie remissio pietas videri velit. 

110v-111r 

De luxuria que de crapula quandoque procedit. Est autem luxuria multis de causis 

cavenda, primo, quia corpus coinquinat omne enim pecatum, quod fecerit homo, sicut ait 

Apostolus ... x ... non terrena vita est sed celestis, hanc si consideras spurticiam carnis 

numquam amabis. 

111r-111v 

De ira. Ira si cor tuum tetigerit, statim mortifica eam, quia est rixatrix, hec autem accidit pro 

his, que contra voluntatem alicuius eveniunt sive fiunt vel dicuntur. De qua quatuor species 

esse noscuntur ... x ... nichil potest esse forcius, nichil egregius, quam audire noxia et 

respondere contraria. 

111v-112v 

De gula. Cesarius episcopus Arelatensis sermo Io ad monachos: in primis go omnis anima, 

que religionem servare desiderat, gulam vincere, ebrietatem vitare tota fidei virtutem 

contendat ... x ... ebrietas est demon blandus venenum dulce rabies voluntaria illebrosa 

honestatis iniuria hanc nullus christianus noverit. 

112v-113v 

De invidia. Invidia si ad cor tuum accesserit, venenosa est, omnino resiste ei, hec de 

virtutibus et fama sine honoribus vel prosperitatibus vel prelacionibus consuevit, cui multis 

modis potes resistere ... x ...  et ea dulcedine ga odientes et persequentes se affici sicut erga 

singulariter dilectos. 

113v-114r 

De odio. Odium si cor tuum invaserit quia mortificat omnino resista ei. Hoc vicium de malis 

dictis vel factis nascitur, cui multis modis obviatur, primo quia occidit ... x ... et sic male 

prolata respiciunt et tamen approbent, que ex veritate cognoscunt. 

114r-114v 

De accidia. Accidia si cor tuum occupat, mors est, procura ut cito descedat, hec de sui et dei 

et penarum inferni oblivione procedit, cui multis modis caute debet obviari ... x ... nec de 

gloria eterna, quam amittit umquam contristatur. 

114v-115r 

De tristicia. Tristicia si cor tuum possiderit, amara est, cicius debet expelli, hec nasci solet de 

terrenorum et consanguineorum amissione vel de tribulacionum et infirmitatum inmissione ... 

x ... pretendens privatim autem numquam vultus tuus in diversa mutetur. 

115r-115v 



De desperacione. Desperacio si cor tuum inraverit, dyabolica est, ideo viriliter debet repelli, 

hec de multitudine peccatorum et obstinacionum animi nascitur, cui debet multis modis resisti 

... x ... sicut patet in latrone converso et penitente, hec si fideliter credis, numquam pro tuis 

peccatis desperabis.  

115v-116v 

Unde nota super illo verbo Amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso Luce XXIII. 

Ecce quanta largitas in hiis verbis Christi apparet, si sapienter consideretur condicio cui 

promittit ... x ... nullum tanta potest viciorum culpa teneri quin si peniteat veniam meretur 

habere. 

116v-117v 

De non iudicando. Quid vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem qui in oculo tuo 

est, non consideras Luce VIIo (Lc VI,41). Climacus: qui iudicat, usurpat sibi, quod dei est et 

tamquam blasphemie reus probatur ... x ... se senciens facilime excusabat, hinc Bernhardus ait 

cave aliene conversacionis etc. 

117v-118r 

De suspicione cavenda. Dum plures sunt mali quam boni et frequencius fiunt mala quam 

bona, quare non licet dubia in peyus sicut in melius interpretari ... x ... omnia perversas 

possunt pervertere mentes, Crisostomus mansuete mentis est numquam malum de alio 

suspicari. 

118r-118v 

De ingratitudine. Ingratitudo est urens ventus et siccans sibi fontem pietatis, rorem 

misericordie, fluenta gracie. Qualis enim debet esse graciarum accio docet idem Bernhardus 

... x ... quanto magis in bonitate eius ascendis tanto plus in amore eius inardecis, hec ille. 

118v-119r 

De proprio consilio. In corde duplex est lepra, scilicet propria voluntas et proprium 

consilium. Lepra utraque nimis pessima est, lepra vero proprii consilii eo perniciosior est ... x 

... subtiliores occultat laqueos et callidiora fraudis argumenta conquirit, hec ille. 

119r-120v 

De vita et statu cuiuslibet religiosi proficere volentis. Amplectat religiosus primum cordis 

puritatem in confessione et contra cor purum nichil agat et conscienciam mala preterita defleat 

... x ... et beneficus in omni operacione, verax et circumspectus in omni locucione, simplex et 

rectus in omnia sua conversacione. 

120v-122r: Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, excerpta (?)  

Signa bonorum religiosorum ex horalogio eterne sapiencie. Verus religiosus et bonus 

debet habere has condiciones: omnia mundana scilicet spernere in solo conditoris amore 

flagrare sanctasque meditaciones et bonas operaciones semper habere ... x ... gulosus estuans 

in vino, detractor in occulto, derisor in manifesto. 

Na f. 121v k tomuto tématu rubriky „Signa sive condiciones malorum religiosorum“ a 

„Duodecim sunt abusiones claustri“.  

122r-123v 

Septem sunt necessaria homini religioso, ut perfecte in paupertate, castitate et 

obediencia vel humilitate vivat. Unde decet religiosum primo se a mundanis tumultibus 

elongare et infra claustrum quiescere, ut hortatur Ieronimus dicens ... x ... que detinent 

hominem in bono proposito, scilicet timor dei, timor iehenne, desiderium celestis regni. 

124r-125v 

Quatuor sunt inpedimenta retrahencia nos a profectu. Primum est nimia carnis delectacio, 

propter quam timet aliquid sustinere asperitatis et laboris, quia dicit Bernhardus: quicumque 

in carne sunt ... x ... et conventualia queque servare porro in religione offendit, qui religionis 

violat instituta. 

125v-126v 



Septem sunt impedimenta, quibus impeditur homo a profectu spirituali sic quod 

numquam proficit veraciter. Primum est defectus desiderii, causatur enim ex eo, quod 

bonos se credunt, unde Seneca ideo meliores fieri nolumus ... x ... multa tempora et mentitur, 

sicut scriptum est molliti sunt sermones eius super oleum etc. 

127r-134r De: humilitate 

De humilitate, fundamento virtutum. Christus humiliavit semetipsum factus obediens 

usque ad mortem, mortem autem crucis (Philip II,8). Si go tanta humilitate se deprimit divina 

maiestas superbire in aliquo quomodo audet aut debet humana infirmitas ... x ... facilis et 

promptus ad risum pauca et humilia verba loqui corde et opere humilitatem ostendere. 

134r-136v 

De obediencia. Sed quia non confidis tibi ipsi ut presumas te scire quid velit deus, ideo 

commisisti te superiori tuo ut ipse te regat et dedisti ei manum in professione, ut ipse te ducat 

in via dei ... x ... quia lex voluntas eorum est nec est sub illi lex sed ipsi sub lege. Hec ille. 

136v-139r 

De castitate, verecundia et disciplina et feminis fugiendis. Consorcia iuvenum et maxime 

illorum, qui adhuc inberbes sunt inquantum convenienter potes devita ... x ... si importune 

tunc melius est tibi non occupari cum eis. 

139r 

De proprietate. Statutum religiose mancipionis evadit qui in usu proprio rem aliquam sive a 

parentibus sive a quibusdam aliis recipit ... x ... temereque presumitur et prorsus licite 

vendicatur. Hec ex spe. dis. 

139r 

De fraternitate. Fraternitas vera secundum Rabanum est qui fratrem veneratur, devotum 

corripit dissolutum qui presenti obsequitur ... x ... quod utilissimum (?) est ad finem 

beatitudinis producit. Hec ille super Math. capitulo VL. 

139r-139v 

De conventu. Tantam deus conventui efficaciam contulit bonitatis, ut ibi augmentum 

suscipiat boni bonus aut veniam mali malus ... x ... ibi quod suis quisque non potest aliorum 

meritis obtinere meretur. 

139v-140v 

De reverencia prelatorum sequitur. Coram senioribus exhibeas te verecundum et 

morigeratum et nil temere in verbo aut opere a te percipiatur sed humilitas et simplicitas ... x 

... item sit homo interius totus deo exterius totus prelato. Hec ille ibidem in spe. dis. 

140v 

De reverencia ad seniores. Coram cano capite consurge et honora personam senis, non sis 

audax contra seniores tuos ... x ... seniorum enim est docere, iuvenum humiliter audire. 

140v 

Quomodo te habeas inter fratres. Inter fratres te exhibe verecunde graciosum et modeste 

affabilem et dulciter seriosum ... x ... sed eciam que notant turpia licet aliqua honestate sint 

palliata. 

140v-141r 

Quomodo te habeas cum socio in via. Per terram autem vadens pacificus esto cum socio 

numquam contendas de aliquo eciam si tu melius sentis quam ille ... x ... sed non dissolutus 

nec tamen devocionis spiritum propter societatem extingvas. 

141r-141v 

Quomodo te habeas extra domum. De eo qualiter te foris habere debeas te cum aliquando 

domum exire contigerit ideo tam diu differo ut per hoc advertas quod tardum te desidero ad 

egrediendum ... x ... semper diligas magis domi latere nisi obediencia vel utilitas anime aliud 

requirat. 

141v-142r 



In congregacione quomodo te habeas. Cogita in societate maiorum positus quia non poteris 

semper manere cum illis et iterum elige tibi socium, qui cum omnia subtracta fuerint fidem 

servat ... x ... in dileccione mutua sancti spiritus suavitas et plena omnino in conversacione 

forma pietatis. 

142r-142v 

De pace et utilitate ipsius. Habe pacem cum prelatis semper nec eis detrahas nec audias eis 

libenter detrahere quia hoc vicium deus specialiter punit in subditis eciam in presenti ... x ... 

quia non prius quod spirituale sed quod animale, deinde spirituale. 

142v-143v 

Tria sunt importancia pacem cordis et preservates a peccatorum lapsu. Primum est quod 

homo vagos et curiosos per mundum discursus evitat, secundum est ut a superfluis et ociosis 

fabulacionibus tam aurem quam lingvam contineat ... x ... si sic pacifica fueris cum omnibus, 

filia dei eris unde Beati pacifici quoniam filii dei vocabuntur. 

143v-144v: Pseudo-Augustinus: Sermo de pace (Sermo II ad fratres in eremo commorantes) 

incompletus 

De utilitate pacis. Ex quidam sermone beati Augustini de commendacione pacis ad fratres de 

heremo. Fratres carissimi, o si sciretis quanta sit virtus pacis ... x ... sed dum in discordia 

vivunt, tunc mundus aliqualiter tranquillatur. 

Srov. PL 40, 1238-1239.  

144v-145r 

De tranquillitate et levitate animi. Ex vita sancti Anthonii habebat autem et in vultu 

magnam graciam et admirabile a salvatore hoc munus acceperat. Si quis enim ignarus eius 

inter multitudinem monachorum ... x ... et adversa tenens nec prosperis extollebatur nec 

frangebatur adversis. 

145r-146r 

De habitu sive amictu corporis. Habitus eciam corporis sollicite est custodiendus ne in eo 

aliquid appareat unde alie merito scandali sentiri. Amictus ipsius corporis non sit superfluus ... 

x ... quia illud habet finem sed mea pena heu heu permanet in eternum. 

146r-146v 

De incessu et gressu. Incessus tuus sit maturus, non leviter curras sine necessitate nec caput 

multum erectum geras sed mediocriter depressum nec vagus sis oculis ... x ... facies non sit 

vaga levis et frontosa, sed modesta, simplex et columbina. 

146v-147v 

De mutacione morum et nova conversacione. Magna est magna inquam et que grandi 

studio constat perfecte vite racio consumateque sapiencie est scire quid quo insequeris modo 

... x ... et si enim sapiens peregrinatur si stultus exulat. Hec ille (sc. Seneca).  

147v-148v 

De capitulo quomodo te habeas. In capitulo non multum loquaris nisi valde utile sit et hoc 

humiliter et mansvete. Culpam humiliter dic et correptus valde mansvete responde ... x ... 

indisciplinate et rebelles autem verbis austerioribus sunt corrigende. 

148v-149r 

De iudice. Proverbialiter dicitur exuit personam iudicis quisquis amicum induit. Maledictus 

qui pervertit iudicium advene pupilli et vidue ... x ... scripserunt ut opprimerent in iudicio 

pauperes et vim faciunt cause humilium. 

149r-150r 

De mensa sive eundo ad cibum. In mensa noli hinc inde circumspicere ita ut nescias quid in 

latere tuo sedens comedat vel quid faciat vel quid coram se habeat. Esto intentus tibi soli et 

deo et leccioni ... x ... et voluntate tua ut magis alteri quam tibi apponatur. 

150r-151r:  



Cum acceditis ad mensam (Augustinus). Donec inde surgatis quid vobis secundum 

consvetudinem legitur sine tumultu et contencione audite me solum ... x ... sin alias non 

prophete non domini sed dive vel Eve ymmo ipsius Sathane te imitatorem dixerim. 

Přes údaj v rubrice pochází z Augustinovy Řehole zřejmě jen samotný počátek tohoto výpisku. 

151r-151v 

De labore et operacione. Ad labores communes et ad humilitatis opera esto paratus in 

coquina, in ecclesia et in aliis officiis et maxime ad illa obsequia que alii pro sua vilitate quasi 

abhorrent ... x ... unde Lyra: abstinere penitus a negociis non est diem sanctificare. 

151v-152v 

De ocio fugiendo sive vitando. (152r) Noli ociosus sedere et intendere rumoribus et fabulis 

quia duplex malum ex hoc contrahis, scilicet quod tempus inutiliter perdis et verecundie tue et 

humilitatis ex tali consvetudine pacieris detrimentum ... x ... et melius femine eorum die 

sabbati lavam facerent quam tota die in neomeniis suis inpudice saltarent. 

152v-154r 

De tepiditate et negligencia. Tepidus in conversione ociosa verba et vanas cogitaciones esse 

noxias non agnoscit, ve mundo vergenti in senium, ve religiosis consvetudine prava ... x ... et 

diligere eum super omnia qui nos pre omnibus creaturum amavit. 

154r-155v 

De exemplo ab alio accipiendo. Inter homines cave omne quod potest eis esse non bonum 

exemplum sicut decet fidelem dei servum, qui debet domini sui honorem promovere ... x ... 

quid est frumenta in populis abscondere nisi verba vite eterne eis non ministrare. 

155v-158r 

De leccione et studio scripturarum. Lege sanctorum vitam et doctrinam ut edificeris et in 

comparacione eorum humilieris, ut instruaris et attendaris ad devocionem, ut provoceris ad 

studium virtutum ... x ... O, inquit Franciscus, quantum calcar hoc verbum regis studiis meis 

addidit. 

158r-158v 

De predicacione. Non affectes fieri predicator vel confessor, quia si dignus fueris, dominus 

vocabit te ad hoc, si autem indignus vel non ydoneus erit tibi maior confusio si te ingesseris ... 

x ... quia nemo presumit docere artem aliquam quam non prius bene didicerit. 

158v-160v 

De cella et solitudine. In cella libenter esto et aliquid semper age in ea quod edificet te vel 

quod a maiore iniungitur. Sedens itaque in cella redi ad cor tuum, o homo et subtiliter discute 

te ipsum ... x ... in cella ut nec mundus habeat tecum aliquid commune nec tu cum mundo. 

160v-161r 

De dormitorio. In dormitorio esto quietus, ne aliquis aliquo modo per te inquietetur sive 

orans sive dormire volens. Quociens evigilaveris statim tibi occurrat memoria dei cum 

graciarum accione ... x ... sed magis parati simus ad surgendum ad oracionem. 

161r-161v 

De quantitate sompni. De quantitate sompni tene sicut dictum est de cibi mensura ut membra 

et sensus ex quiete sompni reficiantur et ex nimio corporis sompno corpus non reddatur 

pigrius et animus tepidior ... x ... et spiritualem profectum pre nimia debilitate impediat. 

161v-163r 

Qualiter quis in stratu sive lecto se habere debeat. Augustinus dicit in epistola ad comitem 

Bonifacium: ille secundum carnem vivit qui secundum se ipsum vivit id est pergit quo vult, 

dormit quando vult ... x ... profer ab oculis lacrimas ne rursum detrimentum sustineas. 

163r-163v 

De surgendo a sompno. Et facto mane iterum (?) eadem meditare et dicito quomodo putas 

nox ista transiit ... x ... ad edificacionem proximorum non propter vanam laudem unde dicitur 

Proverbiorum Secretum regis abscondere bonum est. 



163v-164r 

De choro et divino officio. In divino officio non sis piger et fastidiens sed coge corpus 

spiritui servire et sta reverenter et psalle alacriter coram angelis qui ibi presentes iuxta te 

assistunt ... x ... serva tamen exterius disciplinam et morum gravitatem propter reverenciam 

dei et aliis in exemplum. 

164r-166r 

De modo cantandi psalmos. Hortor et moneo vos, dilectissimi pure et strennue divinis 

interesse laudibus, strennue quidem, ut sicut reverenter, ita et alacriter domino assistatis non 

pigri oscitantes aut sompnolenti ... x ... confiteor et tunc mallem non audire canentem. 

166r-166v 

Quomodo hore canonice dicende sunt in via. Capta horas ad orandum et meditandum tam 

in via quam in hospicio et noli ex toto te negligere nec cogites quod velis differe quousque 

domum revertaris ... x ... et vox et votum et tonus et nota totum demone colligitur et ab alto 

iudice scitur. 

166v-168r 

De oracione et fervore ipsius. Quid aliud cogitare debet frater intrans ad oracionem quam 

propheticum illud ingrediar in locum thabernaculi admirabilis usque ad domum dei ... x ... non 

possumus saltem vel contra malas concupiscencias ipsis intercedentibus repungnemus. 

168r-170r 

De ieiunio. Si sola gula peccavit, sola ieiunet et sufficit, si vero peccaverunt cetera membra 

cur non ieiunent et ipsa? Ieiunet go oculus ab curiosus (sic, pro curiosis) aspectibus ... x ... 

duo mandata implet, quoniam voluntatem propriam derelinquit et mandatum implebit fratres 

reficiens. 

170r-172r 

De celebracione misse. Beatus Ieronimus, doctor eximius, in hec verba dicit: sacerdos, qui 

missam non celebrat quando est absque mortali peccato et celebrare possit quantum in se est 

... x ... ut saltem populus inde spiritualiter reficiatur et interim suis oracionibus honeste 

occupetur. 

172r-173r 

De ministrando ad missam. Ad missas eciam libenter ministra, quia hoc est officium 

angelicum, ipsi enim domino suo ubique devotissime ministrant, in hoc enim ministerio 

fructus multiplex est ... x ... cum ad suscepcionem corporis Christi nos preparamus vel 

susceptum nobiscum habeamus. 

173r-174r 

De meditacione de deo. In omnibus autem virtutibus et bonis operibus et moribus semper 

propone tibi clarissimum speculum et tocius sanctitatis perfectissimum exemplar, scilicet 

vitam et mores filii dei ... x ... quia semper in omnibus optimo modo et perfectissimo se 

gerebat, quia semper in omnibus optimus est. 

U katalogového záznamu rukopisu Stadtarchiv Köln GB 8o 56, f. 10r, je text s obdobným 

incipitem uveden jako excerptum z Davida z Augsburgu: De exterioris et interioris hominis 

compositione, liber I, pars I, cap. 20). 

174r-177r 

De contemplacione Christi secundum humanitatem. Sit go semper ti Christus in corde tuo 

et numquam imago crucifixi ab animo tuo recedat, hic tibi sit cibus et potus, dulcedo tua et 

refeccio tua ... x ... et quod cernit deum velle ab eo hec anthi. par (?) IIIIti. Xo. c. IIII 

paragrapho IIo. 

Na f. 174v rubrika „De contemplacione Christi secundum deitatem“, na f. 175r 

„Contemplacionis diffinicio“. 

177r-178r 



De libertate cordis. Esto tui ipsius nec des alicui potestatem cordis tui nisi deo et prelato tuo 

propter deum. Esto ita expeditus in omnibus alienis affeccionibus vel occupacionibus tuis ... x 

... quod sit vobis licitum, sicut dixerunt aliqui heretici per libertatem spiritus omnia licere sibi. 

178r-180r 

De amore dei. Per amorem dei amor proximi gignitur et per amorem proximi dei amor 

nutritur, hec Gregorius. Augustinus: prius vide, si iam nosci diligere te ipsum et committo tibi 

proximum ... x ... nec premium nostrum sed aliorum illorum, scilicet a quibus amamur debite. 

180r 

De dileccione proximi. Domini ore profertur omnia quocumque vultis ut faciant vobis 

homines, hec et vos facite illis cuiusque precepti iuris infinite sunt species partesque iusticie 

... x ... cuius imperium beneficium est, hec ex epistola gloriosi Ieronimi ad Celanciam. 

180v-181v 

De dileccione inimici. Inimicus est diligendus propter deum, sicut pater indulgentissimus 

afficitur ga filium frenesi comprehensum, cuius quanto magis conviciis ictibusque pulsatur ... 

x ... Item Augustinus: quanta gracia dei per nos servi digni non sumus et inimicorum 

dileccionem filii dei efficimur. 

181v-184r 

De gracia promerenda sive consequenda. In veritate didici nichil eque efficax esse ad 

graciam promerendam, retinendam, recuperandam, quam si omni tempore coram deo 

inveniaris ... x ... opere enim demonstrando est dileccio nescit infructuosa nominis appellacio. 

184r-185r 

De voluntate dei. Qui in eternum manere volumus dei qui eternus est voluntatem facere 

debemus. Voluntas dei est, quam Christus docuit et fecit, humilitas in conversacione, 

stabilitas in fide ... x ... persona humane carnis substanciam, ut non sit, qui se abscondat a 

calore eius. 

185r-186r 

De predestinacione. Novem sunt signa predestinacionis et quanto quis plura de hiis in se 

invenerit, tanto maiorem spem in se habere debet ad deum, eciam si adhuc peccator sit ... x ... 

tercii dolentes de peccatis preteritis, quarti non habentes delectacionem de preteritis peccatis. 

186r-188v 

De passione domini nostri Ihesu Christi. Nichil ita illuminat intellectum, accendat affectum, 

nichil ita movet ad dileccionem, elevat ad contemplacionem, nichil ita operatur ad 

universalem sanctificacionem ... x ... tunc Ihesum filium suum in brachia sua suscepit et 

osculata est omnia vulnera eius. 

Na f. 188r-188v devět bolestí P. Marie. 

188v-189v 

Tota trinitas se totam nobis exhibuit. Pater enim cuncta, que habuit, nobis dedit, quia sicut 

dicit Augustinus, misit nobis filium suum in precium nostre redempcionis, spiritum sanctum 

in privilegium nostre adopcionis ... x ... familiaritas ausum, ausus gustum, gustus famem, 

fames contemptum, contemptus ocium, ocium deum. 

189v-190r 

De iusticia et misericordia dei. Miserebor cui voluero, hoc est dicere, gratuita et spontanea 

est omnibus dei misericordia, cum enim miseretur, gracia est, cum enim indurari permittit, 

iustum iudicium est ... x ... cogitatum habe in preceptis dei et ipse dabit tibi cor et 

concupiscenciam sapiencie dabitur tibi. 

190r-190v 

De spe. Job: eciam si occiderit me, in eum sperabo. Ambrosius super illo: Beati immaculati, 

spera semper et nemo te ab expectacione confundat. Expectacio nostra vita eterna est, 

expectacio nostra regnum dei est ... x ... eciam beneficium protrahit ex postulantis inordinata 

disposicione. 



190v-191r 

De mansvetudine. In mansvetudine opera tua perfice et ab omni homine diligeris. Sapiens fili 

in mansuetudine opera tua perfice Ecclesiastici (Eccli III,19). In omnibus operibus tuis esto 

velox ... x ... exerceatur mundicie, hoc enim religiosum maxime decet. 

191r 

De fide. Deum esse hominem, virginem parere deum et hominem. Predicta duo credere, illa 

tria sunt maxima mirabilia, que facta sunt a deo, ergo hoc credere est maxime meritorium ... x 

... collacio, quia ibi fidei tocius sufficiencia et integritas collata est. 

191r-191v 

De sapiencia. Qui sine salvatore salutem vult querere et qui sine vera sapiencia estimat se 

prudentem fieri, non sanus, sed eger, non prudens, sed stultus est et egritudine continue 

laborabit ... x ... et egreditur universa per turmas stellio manibus nititur et moratur in edibus 

regis. 

191v-192r 

De prudencia. Pone prudencie tue modum ne sapiens tibi videaris, semper et ubique atque in 

omnibus operibus tuis time ne forte in aliquo excedas, hinc beatus Job ait ... x ... et conemur 

incessanter in melius et profectum nostrum divine misericordie obtutibus iugiter exponamus. 

192r-193r 

De negligencie stimulo. Circa negligenciam debet primo cogitare homo, si fuerit negligens, 

scilicet cordis custodiendi temporum expendendi et finis intendendi, hec enim tria sunt ... x ... 

ex qua oriuntur suspiciones, male cogitaciones, blasphemie, delectaciones maligne. 

193r-194r 

De confessione. Sepe confiteri stude adminus ter in ebdomada et simpliciter sicut angelo, qui 

sciret omnia secreta cordis tui, non obducas velamen excusacionis et alleviacionis et non 

implices ... x ... item plerique confitentur sepius sed tepide conteruntur parum emendantur et 

sic minime sanantur. 

194r-197v 

De conpunccione. Omnis conpunccio aut surgit ex amore, aut ex timore, Gregorius  dicit, 

quod sunt 4or qualitates, quibus iusti viri anima in conpunccionem afficitur, videlicet ex 

consideracione malorum preteritorum ... x ... ad ea que sunt priora extendens me ipsum ad 

destinatum prosequor ad bravium superne vocacionis in Christo Ihesu. 

197v-200r 

De penitencia. Ad agendam penitenciam non sufficit mores in melius commutare et a malis 

factis recedere, nisi et de hiis, que facta sunt, satisfaciat domino per penitencie dolorem, per 

humilitatis gemitum ... x ... quoniam vera iusticia compassionem habet, falsa vero 

dedignacionem secundum Gregorium. 

200r-201r 

Quelibet devota anima propter quinque raciones deberet pocius eligere esse in miseria 

corporali, in infirmitate et labore multiplici et dolore usque ad mortem, quam habere omnes 

divicias ... x ... qui Christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum viciis et concupiscenciis, hec 

ille. 

201r-202r 

De quadruplici locucione dei. Loquitur autem deus 4or modis, scilicet per flagella, per 

prelatos, per predicatores et sanctas scripturas et per inspiraciones internas. Per flagella 

loquitur, cum adversitates ... x ... si hiis modis dominum loquentem sollicite audis, non solum 

dicitur tibi audi, sed vide. 

202r-208r 

De paciencia, fortitudine, tollerancia, sufferencia et temptacione. Omnis divina percussio 

aut inicium pene sequentis est, aut inicium bene viventis, quinque enim modis flagella 



contingunt, vel ut iustis merita ... x ... ita go et nos contrarium spiritum incurrentes crucem pro 

velo erigamus et sine periculo seculi istius navigium explicabimus. 

208r-209v 

De perseverancia. Nemo mittens manum suam in aratro et retrospiciens aptus est regno dei et 

beatus Gregorius omelia IIIa super Ezechielem prophetam manum quippe in aratrum mittere 

... x ... qui existimat se stare caveat ne cadat, felix go est, qui bene faciendo perseveraverit 

usque ad finem. 

209v-214v 

De meditacione mortis. Memorare novissima et in eternum non peccabis (Eccli VII,40). Non 

est quo melius poterit caro viva domari mortua qualis erit quoniam sepe premeditari summa 

philosophia est meditacio mortis assidua ... x ... deesse cognosco quia profectus tuus gaudium 

est meum et corona mea in domino Ihesu Christo, amen. 

214v 

Epylogus. Ut go breviter percurram omnia, que supra dixi: esto devotus deo et cor tuum 

semper quantum potes occupa cum ipso. ... x ... paupertatem ama, fuge mulieres, compaciens 

sis afflictis, castus in omnibus. 

Shrnutí připojované k různým textům, patrně souvisí častěji s dílem Davida z Augsburgu 

Formula novitiorum. 

 

214v-225r: David de Augusta: Viginti passus de virtutibus bonorum religiosorum (= De 

exterioris hominis compositione, liber 1, pars 2) 

Incipiunt viginti passus sive formula noviciorum sancti Bonaventure de informacione 

spiritualis vite ac virtute et profectu religiosorum. Si vis in spiritu proficere et hoc esse 

propter quod ut hoc fieres ad scolam virtutum id est ad religionem venisti et ne fias illis 

similis ... Quod religiosus volens proficere magistris se debet submittere. In primis semper 

esto sub tali rectore et magistro vel si talem habere non potes tu ipse tibi magister esto ... x ... 

si dignus fueris diligeris, sin autem non est iustum diligi indignum nec ullam ei reverenciam 

exhiberi. 

Ed. David ab Augusta: De exterioris et interioris hominis compositione libri tres, Quaracchi 

1899, s. 36-57, Distelbrink, č. 238, Bloomfield, č. 5676, Glorieux: Répertoire, č. 305cu. 

 

225r-231r 

Ysidorus de institucione vite. Dilecti fili mi dilige lacrimas noli diferre eas. Tanto promptus 

esto ad lacrimas quanto fuisti pronus ad culpam. Qualis tibi fuit ad peccandum intencio, talis 

sit ad penitendum devocio ... x .. si circa finem vite sue ad penitenciam convertatur, lacrime 

penitencium aput deum pro baptismo reputantur.  

Počátek shodný s textem Pseudo-Isidora Hispalensis: Tractatus ad instaurationem bonae 

vitae srov. PL 87, 457-458.  

 

231r-252r 

Congestum patris Vincencii, prioris in Oywen ad fratrem Paulum de ordine sancti 

Francisci de observancia hominum in vita spirituali volenti perficere perutile. 

Charissimus frater Paulus secundum datam sibi sapienciam scripsit quedam difficilia 

intellectu si loquens imitor verbis beatum Petrum quem utinam factis imitarer in eo saltem 

quod in passione domini a longe sequebatur, aliter vos, charissime frater Paule, typum geritis 

Petri dum post fervidam sequelam gustata divina dulcedine tria optatis tabernacula ... x ... 

tercium est tabernaculum dei cum hominibus racionem dileccionis mutue, in quo secure 

pausabis, o anima mea, amen. 

 

252r-268v: Dionysius Cartusianus: Exercitium de via purgativa 



Exercicium utilissimum ac necessarium Dyonisii Carthusiensis de via purgativa. Nulla 

racionalis creatura neque angelica potest aut potuit salvari, nisi propriam voluntatem 

relinquendo eamque divine voluntati conservando atque subdendo ... (252v) Practica huius 

exercicii. Quottidie semel in die et semel in nocte vel quando surgitis vel quando itis 

dormitum ponatis vos in loco secreto ... x ... et sic gaudet ab inferiori tactu tribulacionis 

exercitari et non fumigabit. 

Dionysii Cartusiani Opera omnia in unum corpus digesta ad fidem editionum Coloniensium, 

cura et labore monachorum sacri ordinis Cartusiensis, favente Pont. Max. Leone XIII, tomus 

40: Opera minora, Turnhout 1911, s. 73-82.  

 

268v-270r 

De studio religiosi quottidiano. (269r) Dum dominus dicat per Malachiam prophetam Labia 

sacerdotis custodiunt scienciam et legem requirent ex ore eius quia angelus domini 

exercituum est (Mal II,7) idem nunccius dei est et beatus Augustinus dicat in sentencia quod 

proprium sit religiosi semper legere ... x ... in qua meditacione assidua vera philosophia, id est 

sapiencia consistit secundum Bernhardum, Augustinum, Gregorium, Ieronimum ymo 

Platonem et omnes sapientes. 

 

270r-270v 

Exhortandi modus. Modus vero exhortandi, fratres, facilis, simplex et utilis, quem tangit 

beatus Gregorius in omelia de viduis circa finem declarans quomodo Christus talem modum 

ibi tenuit ... x ... ex supradicto studio si quis humiliter et devote illud frequentaverit. 

 

270v-281r: Pseudo-Bernardus Claraevallensis: De meditatione passionis Christi per septem 

horas diei libellus 

Liber beati Bernhardi abbatis super contemplacione passionis domini nostri Ihesu 

Christi et oraciones et auctoritates eiusdem incipit. Prologus. Sepcies in die laudem dixi 

tibi (Ps CXVIII,164). Rogasti me, ut aliquem modum contemplandi in passionem dei tui 

monstrarem tibi secundum septem horas diei ... x ... sub pavimento consciencie tue, amoris et 

devocionis et sedebis ibi iuxta eum ad monumentum eius domini nostri Ihesu Christi, qui vivit 

et regnat in secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 561-568. Bloomfield, č. 5478. A. Wilmart: Le grand poème Bonaventurien sur les 

sept paroles du Christ en croix, Revue Bénédictine 47, 1935, s. 235-278, zejm. s. 269sqq. 

 

281r-286r: Ogerius de Laucedio: Planctus beatae Mariae virginis B (incompletus) 

Tractatus sancti Augustini episcopi de planctu Marie super morte filii sui incipit. Quis 

dabit capiti meo aquam et oculis meis ymbrem lacrimarum, ut possim flere per diem (Ier 

IX,1) et donec servo suo dominus iustus appareat invisibilis in sompno consulans animam 

meam. O vos filie Iherusalem sponse dilecte mei ... x ... quem celi et terra ponthus et aera 

nequeunt capere capiunt angusta nunc heu capta sepulcri. 

 

286r-307v: Confessiones et orationes per horas canonicas 

Exercicium spirituale. Dominus noster Ihesus Christus salvator noster ac devotarum 

animarum sponsus suavissimus imminente hora, qua ex hoc mundo per crucis supplicium 

transsiret ad patrem exiens de Iherusalem latronibus sociatus ... (289v) primo unam generalem 

supplicacionem et confessionem peccatorum in generali modo quod sequitur muniendo se 

signo crucis et premittat hanc oracionem. Supplicacio et recommendacio generalis ante 

horas canonicas. (290r) O clementissime deus, concede mihi infelicissimo coram oculis tue 

maiestatis astanti humili et contrito corde cum lacrimis ac magno gemitu ... (290v) Oracio 

pro impetranda vera penitencia et recommendacio specialium amicorum. O benignissime 



deus, concede mihi reo et conscio omnium malorum meorum cum omnibus mihi coniunctis ... 

(291r) Confessio de negligenciis circa horas canonicas et omnibus spectantibus ad dei 

laudem omissis et aplicacio articuli passionis Christi pro hora completorii pro eorum 

remedio et oracio pro gracia devocionis et attencionis. Et nota, quod articuli in titulis 

inmediate ante copulam positis distingvuntur secundum horas canonicas, quarum alique 

continent plures articulos et in universo sunt septem et talis ordo designatur in 

marginibus. Omantissime (sic, pro amantissime) deus, ego infelix peccator confiteor me 

nimis offendisse contra mandatum charitatis quod te creatorem, redemptorem ac 

remuneratorem meum non dilexi ex toto corde ... (305r) Confessio de peccatis commissis 

per indignam celebracionem et indevotam communionem e aliis negligenciis circa sacra 

misteria occurrentibus et applicacio pro eorundem remedio articuli passionis Christi 

pro horis vesperarum et secundi completorii et oracio pro digno usu sacramenti 

eukaristie. O dilectissime domine Ihesu Christe confiteor, quia heu de tam splendidissima 

mensa spiritualium epularum opulentissima sepissime sine omni spirituali refeccione recessi 

... x ... salvator mundi, dulcissime Ihesu miserere nostri, qui venturus es iudicare vivos et 

mortuos et seculum per ignem. 

Patrně velmi podobný (totožný?) text i v rukopise Dombibliothek Hildesheim J 32, f. 48r-77v. 

 

307v-310v 

Excerptum ex Gersone contra pusillanimitatem. Aliqui per cordis pusillanimitatem putant 

se desperare, cum non desperent senciunt enim motus desperacionis per pusillanimitatem 

cordis et hunc sensum putant consensum ... x ... quanto enim pungna laborosior, tanto victoria 

est gloriosior. 

Stejný incipit uvádí Bloomfield, č. 362.  

 

310v-311r 

De timore. Qui pusillanimis est et pavidus cavere sibi debet a nimio timore, si enim cor suum 

et naturalia sequitur ad desperacionem vel nimiam mentis deieccionem perveniet ... x ... timor 

utilis est duris sed natura timoratis nocivus. 

Stejný incipit uvádí Bloomfield, č. 4624. Snad u tohoto (a předchozího a následujícího textu ?) 

může jít o excerpta z díla Jana Gersona: De remediis contra pusillanimitatem. 

 

311r-312v 

Timor nimius sic expellatur. Hic timor nimius aliquando pellendus est foris a caritate, nam 

si cogitas se tantis indignum misteriis, certe nec ex meritis tuis eciam per mille milia annorum 

sathagens digna fies ... x ... et ipse manducat nos, quia nos sibi incorporat. 

 

312v-313r 

Gilbertus Porretanus sermone XVIIIo super cantica. Charitas proximi caret livore, sed 

charitas Christi caret timore. Hec enim nichil penale habet, sed timor penam habet ... x ... sicut 

in alio psalmo legitur: Servite domino in timore et exultate ei cum tremore. 

 

313r-316r: De consolatione conscientiae 

Sunt tamen secundum omnes doctores consolatoria consciencie tria. Primo contricio vera 

pro peccatis, 2o confessio sacramentalis, tercio communio eukaristie effectualis. Primum est 

bonum, secundum melius, tercium optimum ... x ... quod anima habeat graciam bene dico vere 

quia per hoc differt anima sancta ab anima heretica. 

Text odděluje rubrikami ještě druhou a třetí část zmíněnou v úvodu. 

 

316r-319v: De Sibyllis 



Tractatulus de Sibillis, eorum scilicet nominibus, proprietatibus et dictis. Notandum, 

quod Sibille generaliter dicuntur omnes femine vates ligva Greca, proinde igitur quia divinam 

voluntatem hominibus interpretari solebant Sibille nominate sunt. Sicut enim omnis vir 

prophetans vel vates dicitur vel propheta ... x ... patet et hoc per miraculum maximum. Hec 

ubi supra. 

Srov. E. Sackur: Sibyllinische Texte und Forschungen, Halle 1898, s. 177sqq. 

 

319v-321v 

Sequitur differencia inter nomina eorum, que offeruntur vel dicantur deo que sunt 

sacrificium. Eyn lebindes oppir et fiebat de animalibus et avibus et dicitur quasi sacrum 

factum, quia prece mistica consecratur pro nobis in memoriam dominice passionis ... x ... ab 

offero, -fers, item offerendus, -da, -dum id est dignus offerri. 

 

321v 

Ananisapta dei miserere mei. Ananisapta mala mors interpretatur et quelibet littera 

representat unam diccionem ... x ... ananisapta ferit mortemque ledere querit. 

 

321v-322r 

Tetragrammathon nomen dei dicitur. Hoc est quatuor litterarum, quod proprie aput 

Hebreos in deo ponitur ioth he vau he ... x ... est nomen domini, quod est deo appropriatum et 

nulli alteri Danielis IIIo k, in Lyre hec quere. 

 

 
 
SX XVI G 60 
FX XV 
TX Robert Holkot: Super librum Sapientiae Cap. 19. 
PX Darem Dr. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola, 21. V. 1952 
 

Holkot Super librum Sapientiae Capitulaa 19. 

1b – 13b Registra. 

14a – 338b Holkot super librum Sapientiae. 14a Capitulum 

1. In nomine domini lectio prima x 338b Ab omni pena liberabit eum virgo serena. 

339a Directorium sive registrum de epistolarum dominicalium introductione x 

358b Finit directorium sermonum domini calium. 

358b Incipit directorium in festos de sanctis x 404b post breve tempus quievit 

in domino. Amen. 

Rkp.; pap.; perg.; XV.; ff.404 – 2; 16,5 x 10 cm; got. frakt.; vazba původní dřevěná, koží 

potažená s tlačenou ornamentální výzdobou a mosaznou gotickou sponou. Na hřbetě štítek se 

starší signaturou 22. Na přední desce papírový štítek “Holgot super librum sapientie. Ca. 

19”. Na předním přídeští připsáno lat. kázání. Obalový list zlomek graduálu asi ze 14. stol. s 

notací. Rejstříky podle kapitol i abecední. Na f.14a barevná iniciála D, další jednoduché 

iniciálky rumělkou nebo modrou barvou. Původní foliace neúplná. Rukopis býval v knihovně 

průmyslníka dr. Kruliše – Randy pod sign. 8 D 9. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea dne 12. května 1952. 

4125-52 

 
XVI G 60 
 



1470-1490, pap., I + 404 (recte: 416) + I ff. 16,5 x 10 cm, vazba dobová 

určit Dreiberg 

Filigrány (pokud je možné pro rozřezání určit): Piccard: Ochsenkopf XI/348 (1473-
81), XV/382 (1485), XVI/131 (1480), varianta XII/807 (1483) nebo XII/815 (1481-82), 
varianta XII/744 (1482), snad varianta XII/755 (1474), snad varianta XVI/179 (1484-
86), Briquet 11943 (1476-86), několik variant, jimž je nejbližší Briquet, Téte de boeuf 
15384 (1483). Varianta, jíž je nejpodobnější snad Piccard: Turm II/531-536 (filigrán 
v rukopise má však jistě navíc alespoň bránu), se nedá identifikovat.  Skladba: VII (f. 
14) + (VI-1, f. 25) + VI (f. 37) + (VI+1, f. 49) + VI (f. 61) + (VI-1+1, f. 72) + 23. VI (f. 
338) + VII (f. 352) + VI (f. 364) + V (f. 374) + 2. VI (f. 398) + III (f. 404). Jedno folio 
chybí za f. 14, 65, menší lístky vevázány za f. 40 a 72. Chyby foliace: f. 40 a 72 bis 
(resp. malé vevázané lístky nefoliovány), folio 90 omylem označeno podruhé jako 80. 
Ve středověku foliována první polovina šesté, třicáté, tři- a čtyřiatřicáté složky, 
moderní foliace tužkou. Na f. 73r-135r kustody arabskými číslicemi 1-7 na prvním 
foliu složek uprostřed dole. Psáno v zrcadle 11,5 x 7 cm, 32-37 řádek na stránce. 
Živá záhlaví určují u spisu Roberta Holcota čísla kapitoly a průběžně číslovaných 
čtení. Prázdná folia: 72 bis v. 
Písmo: A 1v-404v gothica semicursiva. Výzdoba: ornamentální iniciála: 14r: D, další 

iniciálky zdobené filigránem, rubrikace (P. Brodský: Katalog, rukopis neuvádí). Vazba: 

dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou ornamentální výzdobou a kolky 

s převážně rostlinnými motivy s jednou sponou.  

Na přední desce štítek s titulem a signaturou 15. století „Holgot super librum Sapiencie D 19.“  

Na hřbetě štítek se signaturou mikulovské dietrichštejnské knihovny 22. Tato signatura, 

původně zapsaná vzhůru nohama, byla pak zapsána správně a později byla na týž štítek 

zapsána jiná signatura 20. Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 D 9. 

Na f. 1r signatura KNM XVI G 60. Na versu zadní předsádky přírůstkové číslo KNM 

4125/52. Do KNM získáno jako dar O. Kruliše-Randy 12. 5. 1952. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 22, Rukopisné fondy, s. 128, č. 

91. 

 

Přední přídeští: O málo pozdější přípis, citáty z bible a sv. Řehoře, zčásti se týkající almužen. 

 

Jako přední předsádky použita část pergamenového folia 15. století s notací ve čtyřlinkové 

osnově v rozsahu zlomků tří řádek, jako zadní předsádky rovněž použito prázdné 

pergamenové folio. 

 

1r: Oratio (?) 

„Conversacionem et accionem et passionem et devocionem nostrarum omnis hore aput deum 

diligenter conputentur ... x ... per annum transeunt sine statu retribucionis. Rogemus.“ 

 

1v-70v, 73r-338r: Robertus Holcot: Postilla super librum Sapientiae 

1v-13v: Registra 

Na f. 1v patrně neúplný rejstřík „Utrum: Spiritus sanctus detestetur et fugiet omne fictum l. 5 

R. ... x ... Sciencie de cursu planetarum est sciencia. l. 98 G. Finit registrum super 

quesciones contentas in hoc libro. Secuntur alia registra.“ Na f. 2r-5v obsah čtení 

jednotlivých kapitol „Primum capitulum habet tredecim lecciones. Diligite iusticiam qui 

iudicatis terram etc. 1. De triplici sapiencia. ... x ... 212. De ore theologorum, quomodo debet 

disponi (?) et quomodo deformatur quadrupliciter.“ F. 5v-12v „Sequitur registrum 

secundum ordinem alphabeti in materiam huius libri et de A. Adam fuit racionabiliter 



custoditus a deo. c. 10 l. 124 N. ... x ... Zophia, id est sapiencia quomodo depingitur. c. 4 l. 54 

T.“,  12v-13v „Registrum super exempla, que continentur in hoc libro secundum ordinem 

alphabeti. Alexandro Magno et Diomede pirata. l. 2 G. ... x ... De Xerse rege Medorum 

quomodo fuit victus cum paucis. l. 165 S.“ 13v „Sequitur registrum super fabulas poeticas 

cum mistica exposicione. De Argo pastore cum centum oculis. l. 36 C. ... x ... De Ulixe et 

poculo Circe. l. 64 B.“ Rejstříky se zřejmě s obvykle uváděnými u tohoto díla Roberta Holkota 

neshodují. 

14r-70v, 73r-338r: Textus 

„Capitulum primum. In nomine domini leccio prima. Diligite iusticiam, qui iudicatis 

terram (Sap I,1). Circa hunc librum, qui Sapiencie nunccupatur, sunt in principio duo notanda, 

scilicet de eius nomine et de eius fine. Circa primum dico, quod huius libri est sapiencia ... x 

(336v: Lectio 213 s odlišným incipitem, než je obvykle uváděn) Leccio ducentesima 

duodecima. Os iusti meditabitur sapienciam (Ps XXXVI,30). Nota quod os devoti theologi ad 

hoc quod digne sacre scripture noticiam atrahat quadrupliciter se disponat ... Sapiencia 

deducet ad regnum perpetuum, ad quod nos perducat, qui sine fine vivit et regnat. Explicit 

Holkoth.“ 

Hain, č. 8755-8762. F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 7416, Kaeppeli: Scriptores, č. 

3497. Prolog chybí. Na spodním okraji folia 70v poznámka verte duo folia (ve skutečnosti dvě 

folia a jeden vevázaný lístek), na nichž jsou čtyři exempla. 

 

71r-72 bis r, 338, 371v-404v: Exempla  

71r-72 bis r 

„De astucia dyaboli et temptacione fallaci ipsius et virtute confessionis ex Cesario. Erat 

quidam sacerdos et ob vite meritum multis dilectis parrochiam regens. Invidens gracie eius in 

mille artifex dyabolus noluit eum apertis temptacionibus molestare ... x ... (72v) Aliud de ira 

et virginitate ex Cesario. Erat in quadam villa puella bene nata et divitum facta, sed ita 

iracunda et contenciosa ... cum suis sensibus ignis devoravit.“ 
Tři ze čtyř exempel zde uvedených jsou označena Ex Cesario (zřejmě Caesarius z Heisterbachu). 

338v  

„Exemplum. Narratur de quodam histrone, qui habuit quendam parvum equum super quem 

equitabat ... x ... audita voce domini sui flexit genua et armigerum proiecit in aquam et equus 

surrexerit et rediit ad dominum suum etc.“ 
Dále přípis jinou rukou „Regine celi qui servit mente fideli ab omni pena liberabit eum virgo serena.“ 

371v-404v  

„Secuntur exempla de beata virgine et Io de 5 doloribus primum. Legitur in quodam 

libello quod beatus Johannes evangelista semel raptus fuit in spiritu et et audivit Christum 

loquentem cum beata virgine matre sua ... x ... (403v) De tribus difficultatibus 62. In historia 

tripartita legitur quod quidam homo in Ybernia fuit, qui filiam suam nulli dare voluit,nisi ei 

prius tria difficilia exponeret ... perseverans in laude dei et paupertate degens post breve 

tempus quievit in domino. Amen.“ 
Exempla průběžně číslována 1-62, poslední dvě dopsána o něco později. Exempla 38-41 zakomponována do 

kázání o P. Marii na f. 387r-392v („Ego sum lux mundi Jo 8 (J VIII,12). Tanta est unitas capitis ad membra et 

membrorum ad caput ... x  ... apparuit illi sacerdoti oranti et gracias agens ei. Rogemus go beatam virginem ut 

intercedat.“). Některá jsou označena v rubrice: de sancto Burghardo (č. 4), legitur in Mariale magno (č. 6), fratris 

Jacobi nebo začínají Frater Jacobus dicebat (č. 24, 25, 27), ex Vincencio (č. 29), č. 33 začíná Petrus de Ciperio in 

libro de oculo morali dicit, další Cesarius nebo ex Cesario (č. 34-36, 38, 48, 50-58). Někdy na počátku 

jednotlivých exempel širší geografické určení jejich děje. 

 

339r-358v  

„Directorium sive registrum de epistolarum dominicalium introduccionibus quam et 

festorum per anni circulum incipit feliciter et primo de prima dominica adventus domini 

sequitur. Abiiciamus opera tenebrarum et induamur arma lucis Ro 13 (R XIII,12). 



Alburuazar libro suo de motibus planetarum dicit sic quod si corpus opacum scilicet luna inter 

nos et solem ... x ... (358v) Dominica 24a. Eripuit nos a potestate tenebrarum et transtulit in 

regnum (škrtnuto dileccionis) filii (škrtnuto sui) dileccionis sue Col. 1. Arbor plantata in turpi 

et sterili terra si ad terram fertilem transplantatur ... a convivio mundi dyaboli ad convivium 

dei C 8 L 110. Finit directorium sermonum dominicalium.“ 

Kromě jednotlivých nedělí církevního roku i Narození, Obřezání a Zjevení Páně. Na závěr 

jednotlivých odstavců vždy odkazy na spis Roberta Holcota. 

 

358v-371r  

„Incipit directorium in sermones de sanctis cum introduccionibus et primo de sancta 

Cruce sermo. Benedictum lignum, per quod fit iusticia Sap 14 (Sap XIV,7). Plinius in Spe. 

naturali Odor quidem vinee nittior (?) suaviorque sentitur descendentibus versus valles ... x ... 

(371r) Sermo de matrimonio. Uxorem duxi Luce 14. Augustinus De fide ad Petrum Quia 

egritudini semper consulendum est propterea si contingit primo privari coniugio ... x ... volens 

go accedere ad matrimonium ut bonam sorciatur mulierem sic se habeat C 4 L 44, 113 A B.“  
Do f. 368r má charakter kázání ke commune sanctorum, dále sermones de dedicatione (368r-368v), de defunctis 

(368v-369r), de novo sacerdote (369r-369v), de idolatria (369v-370r), ad prelatos (370r), de regibus (370r-370v), 

de republica vel communitate (370v-371r) a de matrimonio (371r).  

 

371r 

„Hee lecciones non sunt directe in sermones vacant. 124. Quomodo Adam fuit custoditus a 

deo. ... x ... 210. Quod ignis habet duplicem virtutem.“ 
Seznam osmi čtení z Holcotova spisu, která zřejmě nebyla k přípravě kázání použita. 

 

SX XVI G 61 
FX 1789 
TX Kurz u. Gutter Unüberwindlicher Soldatenschild für alle Christliche Officirer und 

Soldaen im Feld und Quatiren. 

3a Um Chrislich zu leben, heldenmütig x 144b werden nicht vergehen. Ende. 

Rkp.; pap.; 1789; ff. 145; 16,5 x 10,5 cm; kurz.; pův. kožená s prostou tlačenou výzdobou. 

Výzdoba rukopisu perokresbou, titulky odstavců provedeny rumělkou. Na f. 3a další údaje o 

vzniku a době rukopisu „Zusammen Getragen Von einem Priester der Gesellschaft Jesu. 

Zugehörig mir Joseph Jaxksch aus Smrdack (Smrdákov - 1909 přezván na Nový Lukov - dnes 

součást Brniště u Mimoně) Anno 1789“. Na f. 145a údaje pozměněny v zápise „Ende dies 

Büchels Zugehörig mir Josef Jacksch aus Smrdack. Geschrieben von Austinn Sieber aus Luhs 

(Luhov u Momone), Amen. 

PX Ze staré zásoby zapsán 31. X. 1960 
6847-60 

 
SX XVI G 62 
FX XIX1 
TX Modlitební knížka 
PX Z porůst. Aloise Mrštíka zapsán 7. III. 1961 
XVI G 62 

Modlitebnj Knjžka k užiwánj katolických křestianů pro osobu ženskau. 

  1.2b-138b Modlitebnj Knjžka. 

  2.137b-138b Regstřjk 

  3.139a-154b Modlitby ke Mssi swaté. 

XIX/1; ff.155; třetí část dodatečně připojena 

Modlitebnj Knjžka k užiwánj katolických křestianů pro osobu ženskau. 



1.) 2b – 138b Modlitebnj Knjžka. 4a Modlitby Rannj. Klánjm se tobě x 137a Nezahambj 

žádného. Konec. 

2.) 137b – 138b Regstřjk. 

3.) 139a – 154b Modlitby ke Mssi swaté. 139a Při začátku Msse swaté x 154b Pana a 

Spasytele nasseho. Amen. 

Rkp.; pap.; XIX1; ff.155; 16,5 x 11 cm; kurz.; pův. kž. s tlačenou výzdobou ornamentální, na 

zadní desce Madonna s Ježíškem, na přední desce kování z měděného plechu v rozích, shora a 

uprostřed anděl s knihou v ruce s nápisem „Der Friede sei mit euch“. Titulní list vyzdoben 

lidovými malůvkami z květin, frontispic obrázek H. Herz Jesu, vystřižený asi z německých 

modliteb. Původní modlitby, ukončené rejstříkem, mají jen svou paginaci, postrádá jí text od 

f.139a, který byl dodatečně připsán. 

Z pozůstalosti spisovatele Aloise Mrštíka zapsán do přírůstků knihovny 4. března 1961. 

D543-61 

 
SX XVI G 63 
FX XIV 
TX Bonaventura, Sanktus: Doctrina de vita religiosorum 
PX Darem Dr. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola, 12. VI. 1952 
XVI G 63 

Bonaventura, Sanctus  

 1. 1a-19b Bonaventura, Sanctus : Docrina de vita religiosorum. 

 2. 20a-86b Tractatus domini iohannis abbatis de professione monachorum.        

 3. 87a-90a Incipit Epistula Theodemari Cassinensis abbatis ad Karolum regem 

magnum. 

 4. 90a-94a Incipit Compendium regule sancti benedicti abbatis. 

 5. 94a De corrigendis moribus. 

 6. 95a Textus hujus regulae. 

 7. 97a-142b De generibus monachorum. 

XIV; ff.143; na f.143b Iste libellus est dominorum Admontensium et qui abstulerit, anathema 

sit.Pertinet ad s.Blasium 96. Vpředu vevázána listina Jaroslava, opata kláštera vilémovského a 

konventu téhož kláštera z 12.dubna 1320, jíž zastavují na doživotí věřiteli Matějovi a jeho 

manželce Maruši svou ves Sloupný (u Chotěboře). 

 

1. 1a - 19b Bonaventura, Sanctus : Docrina de vita religiosorum. 1a Primo considerare debes 

semper x 19b et tecum semper vivere. Amen. 

2. 20a - 86b Tractatus domini iohannis abbatis de professione monachorum. 20a 

Tractatus iste qui est de professione x 86b requirunt dominum, animadvertunt 

omnia.  

3. 87a - 90a Incipit Epistula Theodemari Cassinensis abbatis ad Karolum regem 

magnum. 87a Propagatori et defensori christiane religionis x 90a in brevi paginula 

exaeatam direxi vobis. 

4. 90a - 94a Incipit Compendium regule sancti benedicti abbatis. 90a 

Cogitet aput se monachus x 94a in hac sit regula constituta. 

5. 94a De corrigendis moribus. 94a Corrector debet fieri. 

6. 95a Textus hujus regulae. 95a O fili, ausculta precepta magistri x 97a in eam esse 

consortes. Amen. 

7. 97a - 142b De generibus monachorum. 97a Cap. primum. Monachorum quatuor x 

142b deo protegente perveniet. Amen. další nečitelné. 



Rkp.; perg.; XIV; ff.143; 14 x 11 cm; got. frakt.; pův. kž. Jedna spona zachována. Na hřbetě 

vlepeno číslo 778 a zbytek nápisu V. Op. Na f.143b Iste libellus est dominorum 

Admontensium et qui abstulerit, anathema sit. Pertinet ad s. Blasium 96. Vpředu vevázána 

listina Jaroslava, opata kláštera vilémovského a konventu téhož kláštera z 12. dubna 1320, jíž 

zastavují na doživotí věřiteli Matějovi a jeho manželce Maruši svou ves Sloupný (u 

Chotěboře) s prostřižením na zavěšenou pečeť. Na zadní straně listiny pod pérokresbou 

rozepsán obsah rukopisu. Iniciálky provedeny rumělkou. Písař rukopisu asi Čech, soudě podle 

přípisku stejnou rukou rumělkou na f.86b „Budely w czechach pravo, bude naam dobre 

sdravo“. Na předním přídeští zbytky sejmutého listu, dále pak vlepen linkovaný list 

s německým popisem rukopisu. Býval v majetku pražského průmyslníka dr. Kruliše – Randy. 

Darem dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny Národ. muze 

dne 12. května 1952. 

4127-52 

 

XVI G 63 
 

XIV med., Čechy, Vilémov (?), perg., II + 143 ff. 14 x 11 cm, vazba dobová 

 

Skladba: V (f. 10) + (V-1, f. 19) + 7. IV (f. 75) + (VI-1, f. 86) + IV (f. 94) + 2. III (f. 106) + 3. 

V (f. 136) + III (f. 142) + 1 (f. 143). Jedno folio chybí za f. 13, 75. Kustody zvlášť u každé 

části římskými číslicemi uprostřed dole, na f. 10 (Ius) a 100-142 (Ius-VIus) na konci složek, na 

f. 36-76 (IIIus-VIIIus) na začátku složek a dvakrát kromě toho i na jejich konci (f. 35 IIus a 75 

VIIus). Foliace moderní. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 10,5 x 7 cm, 21-24 řádek na 

stránce. Prázdná folia: 143r. Za f. 143 zbytky dvou vyříznutých listů. 

Písmo: A f. 1-19, C 87-94r, D f. 95-106, vše gothica formata 1. poloviny 14. století, B f. 20-

86, 107-142 gothica 1. poloviny 14. století. Marginální opravy a doplňky několika rukama 

14.-15. století. Výzdoba: rubrikace, na přední předsádce (f. IIv) a f. 143v kresby erbů. Na 

přední předsádce majuskulní A ve štítu, v klenotu nad helmem stejné A, z něhož vyrůstá paví 

kyta (strom?), snad erb Althanů, kresba asi z 15. století. Na f. 143v nadél půlený stříbrno-

černý (?) štít s routami střídavých barev, kresba asi 16. století. Vazba: dřevěné desky potažené 

kůží, dochována jedna spona. 

Na hřbetě štítek se signaturou 778 a zbytek štítku s titulem „V. Op..a“. Na f. 143 vlastnický 

zápis kláštera v Admontu ze 16. století „Iste libellus est dominorum Admontensium et qui 

abstulerit, anathema sit. Pertinet ad s. Blasium 96.“ Na předním přídeští přilepen list 

s německým popisem rukopisu z 19. století a signaturou knihovny O. Kruliše-Randy 8 G 5 (P. 

Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, rukopis nezmiňuje). V záhlaví tohoto popisu je 

rovněž uvedena signatura 778. Na f. 1r signatura KNM XVI G 63, na f. 143v přírůstkové číslo 

KNM 4127/52. Do KNM získáno jako dar O. Kruliše-Randy 12. 5. 1952. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 128, č. 92. 

 

Jako přední předsádky (text na f. Iv-IIr) použito přeložené listiny opata Jaroslava a konventu 

vilémovského kláštera, kterou určuje podmínky, za nichž si klášter půjčil od Matěje 25 kop 

grošů, dané 12. dubna 1320. Text listiny v přeložení částečně poškozen, okraje v rozsahu 

několika písmen oříznuty. Na samotné listině i na její druhé straně drobné přípisky, částečně i 

zkoušky pera (na textu listiny zapsáno mj. česky „pomoz“ a latinsky „Cm celerarius 

monasterii“). Na stránce IIv zapsán ve 14. století obsah rukopisu („Doctrina sive exhortacio 

de vita religiosorum. Item tres oraciones de beata virgine. Item tractatus domini Johannis 

abbatis de professione monachorum. Item epistola abbatis Cassinensis ad Karolum regem. 

Item regula sancti Benedicti.“) a kresba erbu. 



J. Tichý: Neznámá listina vilémovského kláštera, ČNM CXXXI, 1962, s. 69-74. 

 

1ra-18ra: David ab Augusta: De exterioris et interioris hominis compositione (Formula 

novitiorum, liber I, 1) 

„(Jinou rukou 14. století): Incipit doctrina de vita religiosorum. (Rukou 18. století): Est s. 

Bonaventurae de institucione novitiorum. (Základní rukou): Primo considerare debes semper, 

quare veneris et propter quid veneris, propter quid enim venisti nisi solum modo propter 

deum… x … neque sis elatus in verbis vel moribus, pecuniam odio habe, paupertatem 

sanctam ama, in omnibus fuge mulieres, conpaciens esto afflictis, castus sis in omnibus.“ 

Edice: De exterioris et interioris hominis compositione, Quaracchi 1899, s. 3-36. P. Glorieux: 

Répertoire, č. 305cu, Distelbrink, č. 145, Bloomfield, č. 670, 4155. Částečně otištěno v PL 

184, col. 1189-1198. 

 

18ra-19vb: Orationes ad sanctam Mariam  

„O domina mea sancta Maria, sub tuam proteccionem confugio, commendo tibi fidem 
meam, vitam meam et finem vite mee ... x ... (18rb) et blanda michi adesse digneris 
per unicum filium tuum dominum nostrum Iesum Christum. O Maria mater pia, o 
benigna laude digna plena dei lumine, me dignare te laudare verbis dignis, sanctis 
ymnis et psalmorum carmine ... x ... (19ra) o celestis margarita in sublimi trono sita 
nostris fulge cordibus ut fulgore tuo tacti iuncti simus compacti paradisi civibus. 
Mente gaudens deprecabo dei matrem et laudabo cui carmen decantabo ... x ... et in 
me robur insere ut hostem possim vincere et tecum semper vivere, amen.“ 
Na počátku na f. 18ra jinou rukou 14. století A. M. G. P. Mente gaudens … srv. AH 46, s. 197. 

 

20ra-86vb: Guillelmus Peraldus: Tractatus de professione monachorum iuxta regulam 

sancti Benedicti 

20ra-20vb: Prologus 

„Tractatus domini Johannis abbatis de professione monachorum. Tractatus iste, qui est 

de professione monachorum, tres habet partes. In prima forma professio (dále část slova 

vyškrabána) monachorum declaratur, in secunda profitencium temeritas reprimitur, in tercia 

iam (vyškrabáno: autem) professorum negligencia excitatur… x … In XIIo de effectu (později 

na začátku slova nadepsáno d) moderacionis circa se et circa alios.“  

20vb-86vb: Textus 

„Cum displiceat deo infidelis et stulta promissio Ecc. Vo (Ecl V,3) Promissio vero stulta fit 

cum profitens eam non intelligit … x … non cogitat iudicium, qui autem requirunt dominum 

animadvertunt omnia.“ 

Hain, č. 12394. Kaeppeli: Scriptores, č. 1624 rukopis neuvádí. K otázce autorství A. 

Dondaine: Guillaume Peyraut, vie et oevres, Analecta fratrum praedicatorum 18, 1948, s. 

210sq. F. 20vb-52va první část, 52va-57ra druhá, 57ra-86vb třetí. Na konci český přípis 

„Budeli v Čechách právo, bude nám dobře sdrávo“. 

 

87ra-90rb: Theodemar abbas Casinensis: Epistola ad Carolum regem  

„Incipit epistola Cassinensis abbatis ad Karolum regem magnum. Propagatori et 

defensori Christiane religionis domino Karulo per Christi potenciam regum sanctissimo, 

sapientissimo ac fortissimo, Theodomar exiguus et universus beati Benedicti patris grex 

vestro subditus dominatui eternam in domino salutem. Tamque epistole seriem quamque et 

per sanctum virum Adalgarium episcopum vestra fama suscipientes … x … Textum quoque 

promissionis quo ordine solebant anteriores monachi regulam sanctam in hoc loco promittere 

ecce intra hanc epistolam in brevi paginula exaratam direximus vobis.“  



Ed. PL 95, col. 1583-1588. nověji K. Hallinger, M. Wegner: Corpus consuetudinum 

monasticorum I, 1963, s. 157sq.  

90rb-92va: „Incipit compendium regule sancti Benedicti abbatis. Cogitet aput se 

monachus omni hora si modo mortuus esses faceres hoc, cum psallitur ad vigilias et ad alias 

horas semper habeat cor ad psalmi sensum ... x … ab interiore tamen rigore et exercicio se se 

invictus animus non relaxet tu autem domine.“ 

 

92vb-94ra a 95ra-142vb: Benedictus abbas Casinensis: Regula 

92vb-94ra: Registrum 

„De generibus vel vita monachorum capitulum I … x … De hoc quod non omnis iusticie 

observacio in hac sit regula constituta.“ 

Na konci jeden řádek, na jehož konci bylo číslo kapitoly LXXIII, vyškrabán. 

95ra-97ra: Prologus  

„O fili ausculta precepta magistri tui et inclina aurem cordis tui et ammonicionem pii patris 

libenter excipe … x … usque ad mortem perseverantes in monasterio passionibus Christi per 

pacienciam participemur ut regni eius mereamur esse consortes amen.“ 

97ra-142vb: Textus 

„De generibus monachorum capitulum primum. Monachorum quattuor esse genera 

manifestum est. Primum cenobitarum, hoc est monasteriale militans sub regula vel abbate … 

x … que supra commemoravimus doctrine virtutumque culmina deo protegente pervenies.“ 

Na závěr zčásti vyškrabaný text „Amen dicant omnia“. Ed. PL 66, col. 215-930 (s 

komentářem), nověji R. Hanslik: Benedicti Regula, CSEL 75, Wien 1977. 

 

94v: „De corrigendis moribus“ 

„86 d. odio. Correccio debet fieri animo medendi non semendi … x … Episcopus, qui crimina 

non corrigit, non episcopus, sed canis dicitur impudicus. 83 d. nemo.“ 

Připsáno na konci 15. nebo v 16. století. 

 

143v: Additamenta saeculi XVI. 

Vlastnický přípis kláštera Admont, slovo „Oadmunda“ a kresba erbu. 

 

Na zadním přídeští zápis 15. století Per Christum dominum nostrum per omnia secula 

seculorum, další rozmazaný zápis, z něhož je čitelné jen Amen a rukou 16. století abeceda. 

 

SX XVI G 64 
FX XVIII 
TX Johannaische Ehr- und Gnaden-Pforte 
PX Dar Dr. M. Lebla z Prahy 7, U smaltovny 20, 20. VI. 1960 
XVI G 64 

Johannaische Ehr- Und Gnaden-Pforte. In einen Vollkommenen Gebett: und andachts-Buch 

Vorgestellet. 

XVIII; ff.98; 

4b Die Ehre Gott Das Böse Niemanden x 96b keines Jähen todts sterben. 
Rkp.; pap.; XVIII; ff.98; 18 x 11 cm; frakt.; pův.kž. S barokní zlacenou výzdobou 
v obdélnících. List 11 z větší části vytržen. Frontispic titul. listu „ Apotheosa sv. Jana 
Nepom.“ na pozadí barokních sloupů a staveb, titul. list má iniciály původce G.A.R. 
Perokresbou umělecky provedeny titulky a iniciály statí s drobnými kresbami 
ornamentálními, rostlinnými i  figurálními. 
Dar dr. M. Lebla z Prahy 7, U smaltovny 20, dne 20. června 1960. 
4408-60 



 
SX XVI G 65 
FX XIX1 

TX Erbaungs-Buch 
PX Darem A. Schnabela z Prahy 4 - Krče 1085, 10. VIII. 1964 
XVI G 65  

Erbauungs-Buch zu Erhobung des Gemüthes gegen Gott. Wien. 

Rkp.; pap.; 1.pol.19.stol.; ff.85; 16 x 10 cm; got. kurz.; kž dobová se zlacenou 
výzdobou.  N a přední desce monogram a datum C.Z.d.27.August.1819. K původnímu textu 

připsány od f.84a ještě modlitby s názvem Litaney Von dem aller-süssesten Nahmen Jesu. 

Darem od A. Schnabela, Praha 4 – Krč, čp. 1085, dne 10. srpna 1964. 

7779/64 

 
 SX XVI G 66 
FX 1840 
TX Gebetbüchlein, Andächtiges 
PX Koupí od Marie Menhartové z Prahy 1 - Malé Strany, 26. 4. 1965 
XVI G 66 

Andächtiges Gebetbüchlein. Darinnen sind alle Gebeter zu finden als Morgen-Abend, Beicht-

und Kommunion Litaney und andern schönen Gebetern. 

5a Morgengebeth. Im Namen Gott des Vatters x 62b in der Stunde unsers 
Absterbens, Amen. 

1840; ff.64; na f.2a podpis Kutschera A. Hirschberg Doksy 1840. 

Rkp.; pap; 1840; ff.64; barev. výzdoba; 15,5 x 10 cm; frakt., kurz. kž. s ornamentální  
zlacenou biedemaierovou výzdobou hřbetu a okrajů desek. Na  přední a zadní desce 
v oválu zlatý beránek s korouhví . Výzdoba lidovou malbou, hlavně květin. Na f.2a 
podpis Kutschera a. Hirschberg ( Doksy ) 1840, na f.63b opět Anton, Tischgebet… 
vloženy dva obrázky sv. Františka Seraf. a P Marie původem z pražského závodu W. 
Hoffmannna, na prvém záznam jiného člena rodiny  Kutscherovy franze Kutschery o 
návštěvě Sv. Hory 11.7.1839. na předním přídeští exlibris Oldřicha Manharta. 
Koupí od Marie Menhartové z Prahy1- Malé strany, Nerudova 44, 26.4.1965.  
4001/65 
 
SX XVI G 67 
FX poč. XV. 
TX Libellu precatorius vetus 
1a Incipiunt septem psalmi penitenciales x 163a abundanciam multiplicati intercesoribus 

largiaris. 

Rkp.; pap.; poč. XV. stol.; ff. 168; 10x7cm; got. minuskula; pův. kož. vazba s tlačenou 

výzdobou a sponou uprostřed knihy. Jako původnější převzat název ze hřbetu. na obelovém 

listě opsán název podější liber precatorius antiquus M. S., dolní část obalového listu snad 

s proveniencí uříznuta. Na f. 162a české označení latinských modliteb, na f. 163a-163b přímo 

české modlitby. Vysloven názo o původu rukopisu z jižního Německa. Podle přípisků se však 

brzo ocitl v českých rukou. 

PX Koupí od Marie Černé z Plzně, Karlovarská 34, 24. VI. 1971 
II-65/71 

 

XVI G 67 

 

Sborník modliteb 



XVI in., Německo, Nizozemí?, pap., 168 (recte 172) ff. 9,5 x 7 cm, ilum., vazba dobová 

 

Filigrány: patrně dvě varianty koruny s obloukem tvořeným dvojicí drátů a zakončeným 

křížem, jemuž je vizuálně nejbližší typ Piccard: Krone VI/27 (1504-1518). Skladba: (IV-1, f. 

7) + 14. IV (f. 116) + (V-1, f. 125) + IV (f. 133) + (VI-1, f. 144) + 2. IV (f. 159) + V (f. 168 + 

zadní přídeští, k němuž je přilepen poslední list složky). Jeden list schází patrně před f. 1, před 

f. 117 (zde jeho fragment s několika písmeny dochován) a před f. 134. V šesté až třinácté 

složce na spodním okraji listů více či méně dochováno značení jednotlivých listů ve složce - 

první značen vždy písmenem a číslem 1, další 2-4. Toto značení je zčásti poškozeno nebo 

zničeno oříznutím. Dvě foliace moderní, tužkou. Starší, nezřetelná, průběžně v pravém 

horním rohu, mladší (použitá pro popis) v pravém spodním rohu čísluje každý desátý list (s 

některými chybami). Chyby foliace: f. 49 ter (resp. mezi f. 40 a 50 jedenáct listů), f. 59 bis 

(mezi f. 50 a 60 deset listů), f. 149 bis (mezi f. 140 a 150 deset listů). Psáno v zrcadle 5-6,5 x 

4,5-5 cm, 10-16 řádek na stránce. Část na f. 134-151 psána v zrcadle 7-7,5 x 4,5 cm, 13-14 

řádek na stránce, bez zrcadla jsou psány mladší doplňky na f. 98r a 162-163. Prázdná folia: 

98v-100v, 151v, 164-168. Některé listy (zvláště na začátku rukopisu) na okrajích mírně 

poškozeny působením vlhkosti. Inkoust silně kyselý. 

Písmo: dvě základní ruce, ruka A: ff. 1-97, 101-133, 152-161, ruka B ff. 134-151, obě gothica 

formata. O málo mladším doplňkem, psaným patrně další rukou, je text na f. 161r-161v, další 

dvě ruce přípisků jsou mladší: později v 16. století vznikla modlitba na f. 98r a patrně v 17. 

století byly doplněny texty na f. 162-163. Výzdoba: Ornamentální iniciála D na f. 1r, zde i 

písařská bordurová výzdoba, rubrikace. Původní celokožená vazba v hnědé kozině. 

Slepotisková výzdoba: bordura obsahuje drobná tlačítka květin, ve středovém zrcadle otištěna 

routa, ve které se opakují stejná tlačítka jako v borduře. Zrcadlo na zadní desce je diagonálně 

rozděleno na kosodélníky, vyplněné tlačítky s lilií. 1 háčková čepelová vysekávaná spona 

uprostřed, dochována i spona s řemínkem a plíškem pro uchycení. Desky dřevěné nehraněné. 

Hřbet oblý, přední ořízka rovná. Šití na 3 dvojité kožené vazy. Kapitálky obšité nití. Hřbet 

přetřen bílou fermeží, která přechází na plochu obou desek. Přídeští vylepeno ručním 

papírem. Vpředu jedna mladší papírová předsádka. Stav dochování: ztráty kůže na hřbetě i 

v ploše desek.  

V horní části hřbetu poškozený rukopisný titul „Libellus pre[ca]torius vetus“. Na přední 

předsádce recto titul rukou 19. století „Libellus precatorius antiquus M. S.“  

Na předním přídeští exlibris Knihovny Národního muzea s razítkem Rukopisy a rukou 

doplněnou současnou signaturou. Na f. 1r současná signatura, na f. 163v přírůstkové číslo 

KNM II-65/71. Podle lokálního katalogu byl rukopis do KNM zakoupen 24. 6. 1971 od Marie 

Černé z Plzně. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 93, s. 128, http://www.handschriftencensus.de/23271. 

 

1r-12v: Septem psalmi poenitentiales cum orationibus 

Incipiunt septem psalmi penitenciales. Devote dices. Domine ne in furore tuo ... (12v) 

Libera me domine de omni peccato per cogitatum in corde meo voluntarie concepto ... x ... 

cum omnibus amicis meis et cunctis fidelibus, amen. 

Za jednotlivými kajícími žalmy vždy modlitby, určené pro ženu, srov. např. f. 2r „suscipe ... 

domine me indignam et miseram prostratam“, na f. 7r „miserere mei indigne famule tue“, 

„ad me peccatricem indignam famulam tuam“, na f. 10r „in me famula tua“. 

 

12v-22v: Litania cum orationibus 



Letania. (13r) Kyrie leyson, Christe leyson, Christe audi nos ... (21r) Omnipotens et 

misericors deus, rex celi et terre, tuam clemenciam suppliciter deposco ... x ... vivis et 

defunctis in terra vivencium vitam pariter et requiem concedas per dominum. 

V litanii sv. Augustin a sv. Barbora uvedeni červeně, větším písmem odlišen Matěj. Z méně 

obvyklých světců zaznamenáni „sancte Lebuine, Odulphe, Maynolfe, ... sancta Monica“, což 

snad naznačuje lokalizaci vzniku rukopisu do severního Německa příp. Nizozemí. 

 

22v-97v: Orationes variae 

Contra pestilenciam et omnia pericula corporis et anime valet honor concepcionis 

beatissime dei genitricis virginis Marie. Gaude benedictissima dei genitrix virgo semper 

Maria, quia in tua sanctissima concepcione quando nobilissima anima tua creata est ... (96v) 

Dulcissime domine Ihesu, infunde obsecro multitudinem et magnitudinem caritatis tue mihi 

peccatrici ... x ... affici et certe morte si sic tibi placuerit condempnari, amen. 

U některých modliteb uváděny svátky nebo situace, kdy je nejvhodnější jich užívat: na f. 24r 

„De nativitate sancte Marie“, na f. 25r „In festo presentacionis beate Marie“, na f. 26r 

„Alia oracio de presentacione“, na f. 28v „Sequitur oracio de eadem festivitate“ (scil. de 

Annuntiatione Mariae v.), na f. 30r „Oracio ad Mariam“, na f. 31r „De visitacione“ 

(opraveno z fisitacione) „Marie Elyzabet“, na f. 31v „Ad Elyzabeth oracio devota“, na f. 31v 

„Oracio devota ad beatam virginem in tribulacione et necessitate dicenda“ (v textu modlitby 

rubrikován zařazený text Magnificat), na f. 37r „In vigilia nativitatis domini nostri Ihesu 

Christi oracio“, na f. 39v „In galli cantu oracio“, na f. 41r „Alia oracio in nocte nativitatis 

Christi“, na f. 46v „In aurora diei oracio“, na f. 49 bis „r Ad summam missam oracio valde 

devota“, na f. 52r „Ad beatam virginem Mariam“, na f. 53r „De sancto Iosep“, na f. 53v 

„In circumcisione“, na f. 58v „In Ephyphania“, na f. 63r „De presentacione Christi in 

templum“, na f. 69v „De fuga Christi oracio“, na f. 72v „Oracio ad Mariam“, na f. 75v „De 

baptismo Christi“, na f. 77r „De ieiunio Christi oracio“, na f. 81r „In die Palmarum“, na f. 

84r „De locione pedum“, na f. 88v „De sacrosancta cena domini nostri Ihesu Christi 

oracio“. Na f. 25r rubrikován text o přímluvách P. Marie. Na f. 27v-28v zařazen evangelijní 

text o Zvěstování P. Marii (Lc I,26-38). Na závěr některých modliteb uváděn počet dalších 

modliteb (Pater noster, Ave Maria, Credo), které mají být doplněny. Podle textu byly opět 

alespoň některé modlitby určeny pro ženu, srov. např. f. 35r-35v „adiuva me, miseram 

peccatricem“, f. 35v „pro salute ancille tue“, f. 85v „mihi vilissime peccatrice“, f. 86v-87r 

„valde defectuosa sum et multis malis affeccionibus inquinata“, f. 96v „mihi peccatrici“. 

 

98r: Oratio 

Domine Ihesu Christe, tibi commendamus animas nostras, vitam nostram et animas omnium 

circumstancium fidelium christianorum atque quinque sensus corporis nostri ... x ... 

percepcionem corporis et sangvinis tui in novissimo et vitam eternam post mortem concede, 

amen. 

Mladší doplněk. 

 

101r-116r: Orationes et meditationes 

Volens se recolligere tempore si magis congruo scilicet de sero vel post matutinum 

querat locum aptum quo vigilancius se erigere possit sedens super genua appodicitus 

retro occupacionibus exclusis facie elevata et manibus conplicatis dicat ut sequatur vel 

in forma, quam dominus inspirat: Sanctissime pater omnipotens deus omnium rerum 

creator et gubernator et conservator ... (106v) Et ista oracio vocabitur psalterium sancti 

Augustini. Da mihi hoc psalterium decantare, clementissime pater, per Ihesum Christum 

filium tuum ... (107r) Incipit psalterium sancti Augustini. Domine deus omnipotens, rex 

eterne glorie, qui eum cognoscis beatum virum, qui peccatorum viam spernens legem 



preceptorum tuorum meditatur die ac nocte ... x ... in choro sanctorum laudem et glorificem 

nomen tuum in cymbalis labiorum, quod est sanctum et gloriosum per infinita secula 

seculorum, amen. 

Opět určeno pro ženu, srov. např. f. 102r „ecce ego vilissima creatura et indigna famula et 

miserrima peccatrix“. Do f. 106v poměrně hojné pokyny k rozmýšlení či modlitbám, na f. 

106v-116r tzv. „Psalterium sancti Augustini“ s úvodní modlitbou (Pseudo-Augustinus: 

Psalterium, PL 40, col. 1135-1138). 

 

116v-133v: Gebete auf den Kreuzweg  

Item de vorrede von dem berghe Caluarie. Aldus sal men unsem heren syner (škrtnuto) 

alle frydaghe synen bloydyghen voet stappen na volgen tho dem berghe Caluarie ... 

(118v) Ick dancke dy soyte here Ihesu Christe dattu tho sexten tyd vor dat gherichte gebracht 

wordest unn Pylatus dat voruerlike ordel ouer dy gaff unn sprach ... (132v) Dyt gebet mach 

men lesen wo vaken me wyl up den berge Caluarie. O wunden deip, o lyden grot, o 

rosenuarfige blot o sote got o bitter dot gyff my o barmhertige Ihesu dorch dynen bitteren doet 

dat ewighe leuen ... x ... wanner my de doit betrouet so moten se myner sele ewighe trost syn, 

amen. 

V rubrikách popisována jednotlivá zastavení s údaji o modlitbách (příp. o dalších, Pater 

noster, Ave Maria). Na f. 133v dále škrtnutý text s rubrikou „Dyt is de dorne crone unses 

heren Ihesu Christi“, incipit „O here Ihesu Christe des leuendyghen godes son, ick 

unwerdighe sundighe creature begere nu.“  

 

134r-151r: Orationes 

Prima quinquagena in psalterio beate Marie. Dignare me laudare te virgo sacrata etc. O 

adoranda trinitas. Ave generosa summi patris filia, ego indignissima creatura tua saluto regale 

cor tuum in honore illius salutacionis, qua te sancta trinitas salutavit ... (140r) In secunda 

quinquagena. Dignare me laudare etc. O adoranda trinitas. Pater noster. Domine Ihesu 

Christe, adoro te in cruce pendentem et cororam (sic) spineam in capite portantem ... (143v) 

Secunda quinquagena. Dignare me etc. O adoranda trinitas. Pater noster qui. Ave generosa 

summa patris filia ... (150r) Conmendacio. O magna, o pia, o multum amabilis virgo Maria, 

que nec nominari quidem potest ... x ... bonamque famam ad dei laudem et honorem atque ad 

utilitatem proimi (sic), amen. 

V rubrikách uváděny modlitby Pater noster a Ave Maria, příp. se zaznamenáním jejich počtu, 

některé modlitby označeny jako commendacio (jedna na f. 139v-140r, tři na f. 149r-151r). 

 

152r-161r: Orationes 

Celestinus papa morti approquinquans (sic) ministro suo precepit, ut cum videret 

instare horam mortis eius, tria Pater noster diceret pro eum ... (152v) Oracio. Duscissime 

(sic) domine Ihesu Christe omnes angustias et afflictiones cordis et corporis tui et precipue 

per angustiam, quam passus es in monte Oliveti ... (158v) Confessio. Suscipe confessionem 

meam unica spes salutis mee, quia gula, ebrietate, fornicacione, libidine, tristicia, accidia, 

sompnolencia, ira, malicia, odio ... perdita sum ... x ... ut ad vitam eternam tua gubernacione 

perveniant, amen. 

Na f. 152v-154r tři modlitby, které se modlil služebník za papeže Celestina. Účel některých 

dalších modliteb uveden v rubrikách: na f. 154r „Sequuntur oraciones ante communionem 

et quid maxime hominem preparat, est devota meditacio passionis dei“, na f. 155r 

„Oraciones de beata virgine ante communione“ (sic), na f. 157r „Item sequencia“ (incipit 

„Veni sancte spiritus et emitte celitus lucis tue radium“), na f. 158r „Oracio beati Bernardi 

abbatis“, na f. 158v „Confessio“. Opět určeno pro ženu (srov. např. „perdita sum“ na f. 

159r, „famulam tuam“ na f. 160v). 



 

161r-161v: Gebet 

Here Ihesu Christe fure my in de cellen mynes hercen in de cellen der hylgen schryft in de 

cellen der hymmelschen stat Iherusalem ... x ... unn make darynne eyne wonunghe nun unn 

ewychlichen, amen. 

 

162r-163v 

O najsvietiejší Trojici. První antifonu stojec X krát. Te invocamus, te adoramus, te 

laudamus, o beata Trinitas ... (163r) Pane Jezu Kriste, synu Boha živýho, prosím tvý svatý 

milosti, rač přijíti tyto modlitby mý, který sem zříkala ke cti ... x ... a obětujž je otci svýmu 

nebeskýmu se vším svým svatým zaslúžením za pokání a dosti učinění za mý hříchy, amen. 

Dopsáno asi v 17. století. Kromě Nejsvětější Trojice je v rubrikách na f. 162v uvedeno 

„Concepcio beate Marie“ a „Deinde de angelis“. Na závěr tři modlitby, poslední z nich 

česky. 

 
SX XVI G 68 
FX 1836 
TX Gott ist die reinste Liebe 
PX Ze staré zásoby 
Gebethbuch. Gott ist die reinste Liebe. 

Pap., 1836, 140 ff, rozměry: 14,5 x 10,5 cm. Vazba z černé kůže se zlaceným rámečkem, 

zdobeným ornamentem, hřbet též zdoben zlaceným ornamentem. Uzavírání na kovovou 

sponu. Zlatá ořízka. 

Německy. 

Písmo: kurent. 

Psáno ve dvojitém rámečku. 

Foliace původní. 

Výzdoba: perokresby s rostlinnými motivy.  

Datace: na titulním listě Zum Andenken geschrieben am 10. …1836 

Přír. č. II-1985/81 

Ze staré zásoby. 

 
SX XVI G 69 
FX 1807 
TX Duchownj poklad 
PX Ze staré zásoby 
Duchownj poklad aneb Modlitby Katolické, k prawemu užiwani dussy křestianskemi dane, 

Psano Ano 1807.  

Pap., 1807, 54 ff, rozměry: 10 x 7 cm. Vazba dobová, lepenková, potažená červeným 

papírem, zdobená slepotiskem, na přední desce též tlačený monogram A. R. 

Na předním přídeští vlastnický záznam: Tomás Kratochwjl. 

Psáno v dvojitém rámečku. 

Vložen dvoulist s modlitbou ke sv. Kateřině (na konci) a mezi fol. 6 a 7 rytina s obrázkem 

Ježíška. 

Česky. 

Písmo: kurent. 

Výzdoba: na fol. 2 snítka se 3 červenými kvítky. 

Přír. č.: II-1984/81 

Ze staré zásoby. 

 



SX XVI G 70 
FX 19. stol. 
TX Gebethbuch 
PX Ze staré zásoby 
Gebethbuch.  

Pap., XIX1. stol., 98 ff (z toho ff 97 – 98 rodinné záznamy vlastníka), rozměry: 14,5 x 10,3 

cm, vazba lepenková, potažená tmavohnědou kůží, zdobená slepotiskem, zadní deska a hřbet 

poškozeny. 

Německy. 

Písmo: kurent. 

Psáno v jednoduchém rámečku, uvnitř něhož umístěna i původní foliace. 

Výzdoba: jednoduché nadpisy větším písmem (někdy červené nebo modré) na titulních listech 

nových druhů modliteb. 

Vlastnické poznámky na ff 97-98 datují modlitební knihu mezi léta 1815 – 1854. 

Přír. č. II-1983/81. 

Ze staré zásoby. 

 
SX XVI G 71 
FX 19. stol. 
TX Gebeth Büchlein 
PX Ze staré zásoby 
Gebeth Büchlein. Bei seliches Gebeth Büchlein, Worinnen Morgen, Abendt, Mess, Beicht 

und Communion, wie auch zur h(eiligen) Dreifaltigkeit, zu der Mutter Gottes und vielen 

ausserlesenen Gebethern Begriffen. Vor mich Johann Joseph Heyne. 

Pap., XIX2. stol. 195 ff (ff 192 – 195 prázdné, foliace původní), rozměry: 16 x 10,5 cm. 

Vazba papírová, potažená tmavohnědou až černou kůží, zdobená slepotiskem (na deskách 

jednoduchý rámeček, na hřbetě pásky a ornamenty) a emailovým medailonkem s Kristovým 

poprsím uprostřed přední desky, pozůstatek kování (spona chybí), zlatá ořízka. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Psáno ve dvojitém rámečku. 

Výzdoba: kromě medailonku na desce pouze titulní list (rostlinné ornamenty), jinak červené a 

zelené nápisy. 

Vlastnické záznamy na zadním přídeští. 

Přír. č. II-1981/81 

Ze staré zásoby. 

SX XVI G 72 
FX 19. stol. 
TX Geist reicher Kern aller Gebeter 
PX Ze staré zásoby 
Geist reicher Kern aller Gebetter nemlich die Sancksagung gegen Gott, um alles Gute und die 

für bitt bey Gott für alle Menschen samt, Tag – Zeiten von der Natur und von denen 

unendlichen Vollkommenheitten Gottes wie auch Andacht zu dem Heimlichen Leyden und 

der seltunbelaten Herzen Jesu, mit vorherczehender Geistreichen Mess Beicht und 

Communion Gebettern. 

Pap., XIX. stol., 170 ff (ff 164 – 170 prázdná, foliace původní), rozměry: 15 x 10 cm. Vazba 

dobová, kožená, s tlačeným zlaceným ornamentem, hřbet rovněž zdoben zlaceným 

ornamentem, hřbet částečně poškozen, zlatá ořízka. 

Německy. 

Písmo: kurent 



Výzdoba: rytiny – fontispice – Kristus na kříži, za f. 6 – Sv. Trojice, za f. 14 – Ecce Homo, za 

f. 40 – Sv. Jan Nepomucký přisluhuje jako chlapec při mši, za f. 62 – Sv. Petr apoštol, za f. 72 

– Večeře Páně, za f. 86 – oltář se srdcem a andělskými hlavičkami, za f. 158 – P. Maria 

s Ježíškem. Za f. 56 vložen obrázek P. Marie. Folia s obrázky nečíslována. 

Přír. č. 1722/80 

Ze staré zásoby. 

SX XVI G 73 
FX 19. stol. 
TX Arithmetica, algebra, geometrica 
PX Z knihovny J. V. Nováčka 
Pap., XIX! stol., 232 pp, rozměry: 15,5 x 11 cm, vazba papírová, měkká, poškozená, na hřbetě 

zbytky nečitelného nápisu. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby (jen geometrické náčrty). 

Obsah: Aritmetika a algebra s výpočty až do fol. 122b, od fol. 122b geometrie. Od fol. 211 

tabulky s geometrickými nákresy. 

Některá folia přeškrtána. 

Prázdná folia: 209b – 210, 211b, 212b, 213b, 214b, 215b, 216b, 217b, 218b, 219b, 220b, 

222b, 230 – 232 

Pravděpodobně rukopis Aleše Nováčka. 

Přír. č. II-1944/81 

Z knihovny J.V. Nováčka. 

SX XVI G 74 
FX 1792 
TX Wenceslaus de Helm: Mystérium Orationis 
PX Langrova knihovna 
Wenceslaus de Helm: Mysterium Orationis cum Ejus Praxi e Verbo Dei promptum et 

explicatum, 1792 

Perg., 1792 (datum na titulním listě), 151 pp (paginace původní) + 38 ff (listy přivázané – 

papírové, nestránkované, prázdné), rozměry: 16 x 9,5 cm. Vazba kožená, na deskách dvojitý 

zlatý rámeček v okraji, na hřbetě 10 zlatých dvoulinek, kůže tmavohnědá, zlatá ořízka, psáno 

v jednoduchém rámečku. 

Staré signatury: na předsádce III 11 G 5, před titulním listem na vevázaných papírových 

listech Ms. 393, na předsádce šikmo vlepen výstřižek z tištěného katalogu, kde je rukopis 

stručně popsán. 

Latinsky. 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva. 

Výzdoba: četné perokresby květin, ornamentů, apod. 

Přír. č. II-1931/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle citovaných signatur). 

 
SX XVI G 75 
FX 1696 
TX C. B. J. von Hornstein: Tagliches Praesenatin (???) 
PX Langrova knihovna 
Tagliches Praeseruatiu, Zugebrauchen vorlieb und seel, so in schönen unnd auszerlesenen 

Morgen-, Abend-, Schuz- unnd Ruffgebettlein bestehet. Zusammen getragen von Mir CARL 

BALTASAR Johann, Frey- und Edlen Herrn von Hornstein, zu den drejen hohen Stoffeln, 

Homboll und Grüningen, Herrn in Weiterdingen u. Ihro Königl. Mayst. in Pohlen, 



Grossfürstin in Littauen, verwittibten Herzogin zu Lothringen unnd Baar, geborner Erz-

Herzogin zu Oesterreich, würklichen Cammerern auch freier Reichs Ritterschaft unnd Adels 

in Schwaben der Verain St. Georgen Schildts Hegöw, Allgöw und Bodensee ersten 

Ausschussen und Rath. Mit absonderlichen Fleiss aber schreiben lassen durch Johann Georg 

Ott von Schaffhausen, 1696. 

Perg., 1696, 156 pp (paginace původní), rozměry: 16 x 10,5 cm. Vazba celokožená, na přední 

i zadní desce jednoduchý zlatý rámeček, hřbet zdoben zlatými rostlinnými ornamenty, zlatá 

ořízka. 

Staré signatury: na přídeští III 11 G 8, Ms.XLVIII 

Vlastnické záznamy: před titulním listem Marie Glicka 

Německy. 

Písmo: německá novogotická minuskula – napodobení knihtisku (kaligrafie) 

Výzdoba: Frontispice – rytina – na stole ležící klíč s nápisem Das Gebett ist wie unser Haupt-

schlussel zu allem Geist- unnd Leyblichen Guter., fol. 64b – kresba koše s ovocem, na 

několika jiných místech ornamentální vlysy. 

Přír. č. II-1929/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na přídeští). 

 
SX XVI G 76 
FX 15. stol. 
TX Psalmi Davidi 
PX Koupě od prof. Ototzhi 
Perg., XV. stol., 299 ff + 1 f prázdné, rozměry: 10 x 7 cm. Vazba  původní, na hřbetě zdobená 

slepotiskem s rostlinnými ornamenty a tlačeným nápisem PSALMI DAVIDIS. Zlatá ořízka. 

Kodex je bohatě iluminován – 2 velké zlacené iniciály spojené s rostlinnou výzdobou 

v bordurách (fol. 1a a 192b). Kromě toho ornamentální iniciály, velká modrá a červená 

písmena. Další zlacené iniciály: fol. 28b, 37b, 47b, 61b, 84a, 106b, 118b, 134a, 143a, 160b, 

167b, 179b. 

Latinsky.  

Písmo: gotická minuskula – gothica formata (kaligrafická gotika). 

Incipit: fol. 1a: Beatus vir qui no(n) abiit in consilio impior(um) et in via p(e)cc(ato)r(um) non 

stetit. 

Explicit: fol. 299a: Cantica in dedicat(i)o(n)e eccl(es)ie. Letatus su(m) nisi d(omin)us Lauda 

ih(e)r(usa)l(e)m. 

Bohatá výzdoba přídeští – rostlinné ornamenty. 

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předsádce.  

Vložen modrý papírový lístek (7,5 x 11,3 cm) s poznámkami prof. Ototzkého o obsahu a 

formě díla.  

Rukopis vložen do kartonového pouzdra zhotoveného na míru, potaženého barevným 

plátnem. 

Přír. č. II-2001/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 13 

 
XVI G 76 
 

XV1, Francie, I + 299 + I ff. 9 x 6,5 cm, perg., ilum., vazba dobová. 

 

Skladba: 1 (f. I) + 5. V (f. 50) + V-1 (f. 59) + 24. V (f. 299) + 1 (f. I). Jeden list chybí za f. 51 

(text není porušen). Foliace moderní tužkou, na f. 1-4 soudobá foliace římskými číslicemi. 



Psáno v zrcadle 6 x 4 cm, 14 řádek na stránce. Prázdná folia: III přední části, 299v, I zadní 

části 
Písmo: A f. 1r-299r, gothica formata. Výzdoba: ornamentální iniciály: 1r: B, 192v: D, zlacené iniciálky: 28v: D, 

37v: D, 47v: E, 61v: D, 84r: D, 94r: D, 106v: S, 118v: U, 134r: Q, 143r: I, 160v: C, 167v: D, 179v: C. Na f. 1r a 

192v v borduře výzdoba s rostlinnými motivy. Další drobné iniciálky zdobené filigránem, rubrikace. Vazba: 

dřevěné desky potažené hnědou kůží, na hřbetě tlačený titul „Psalmi Davidis“ a kolky s rostlinnými motivy se 

zbytky zlacení. Zlacená ořízka. Dvě mladší papírové předsádky vpředu i vzadu. 

Na hřbetě štítek se signaturou 13 knihovny prof. P. Ototzkého. Na druhé přední předsádce 

verso exlibris P. Ototzkého. Na první přední předsádce verso štítek se současnou signaturou 

KNM XVI G 76, která se opakuje i na f. Ir. Na první zadní předsádce verso přírůstkové číslo 

KNM II-2001/81. Rukopis byl do KNM získán koupí od prof. Ototzkého. 

 

Do rukopisu vložen lístek s jeho francouzským popisem psaný P. Ototzkým. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 261, s. 279, Rukopisné fondy, č. 94, s. 128. 

 

1r-299r: Psalterium feriatum cum canticis 

Na f. 1r-27r žalmy doplněné antifonami k primě k jednotlivým dnům týdne, na závěr 

capitulum. Na f. 27r-27v podle rubriky invitatoria k matutinu. Na f. 28v-192r žalmy 

s antifonami k jednotlivým dnům týdne, vždy in primo nocturno (na závěr této části zde 

obvykle versus, lectio, responsorium a versus), in secundo nocturno (na závěr obvykle 

capitulum, versus, oratio) a ve zkrácené podobě udané jen incipitem k laudám (na závěr 

uváděny capitulum, responsorium a versus). Na f. 192r-202v žalmy s antifonami k nešporám 

pro neděli a pondělí (na závěr doplněny capitulum, responsorium, versus). Na f. 202v-233r 

žalmy s antifonami k jednotlivým dnům týdne (některé sloučeny dohromady resp. udány jen 

odkazem na příslušný text) k tercii, sextě a noně, na závěr jednotlivých hodinek obvykle 

capitulum, versus a oratio, pouze na f. 202v-211r žalmy s antifonami k primě v neděli, k nimž 

jsou doplněny capitulum a orationes s rozdělením podle významu svátku, versus a Confiteor. 

Na f. 233r-257r pokračují žalmy s antifonami k nešporám pro úterý až sobotu, na závěr odkaz 

na společné texty (capitulum, responsorium, versus). Na f. 257r-258v část ke kompletáři 

(většina ve zkrácené podobě, šířeji uvedeny capitulum, versus a oratio). 

V rubrice na f. 27r se objevuje údaj „secundum ordinem Carthusiensium...“. 

Na f. 258v-299r kantiky, nejprve kantiky Starého a Nového zákona (v rubrikách až na výjimky 

označené jako žalmy): 258v-259r: Canticum Isaiae (Is XII,1-6), 259r-261r: Canticum 

Ezechiae (Is XXXVIII,10-20), 261r-262r: Canticum Annae (1 Rg II,1-10), 262r-264v: 

Canticum Moysis I (Ex XV,1-19), 264v-266v: Canticum Habacuc (Hab III,2-19), 266v-272r: 

Canticum Moysis II (Dt XXXII,1-43, rozděleno na dvě části), 272r-273v: Canticum Augustini 

et Ambrosii (Te deum laudamus), 273v-275r: Canticum trium puerorum (Dn III,57-88+56), 

275r-276r: Canticum Zachariae (Lc I,68-79), 276r-276v: Canticum Mariae virginis (Lc I,46-

55), 276v: Canticum Simeonis (Lc II,29-32), 276v-280r: Symbolum Athanasianum 

(Quicumque vult salvus esse), srv. F. Stegmüller: RB, 21g a 21h. Poté kantiky Starého zákona 

ke  svátkům: „In adventu domini nostri cantica“ 280r-281r: Is XL,10-17, 281r-282r: Is 

XLII,10-16, 282r-283r: Is XLIX,7-13, „Cantica in Nativitate domini“ 283v-284v: Is IX,2-7, 

284v-285v: Is LXVI,10-16, 285v-286v: Is XXVI,1-12, „Canticum dominicale“ 286v-287v: Is 

XXXIII,2-10, 287v-288v: Is XXXIII,13-18, 288v-289r: Sir XXXVI,14-19, „In XLa canticum“ 

289r-290r: Ier XIV,17-21, 290r-291r: Thr V,1-21 (s rubrikou „Item eiusdem [sc. Ieremie] 

oracio“), 291r-291v: Ez XXXVI,24-28, „Canticum de resurreccione“ 291v-292v: Is LXIII,1-

5, 292v-293v: Os VI,1-6, 293v-294v: Soph III,8-13, „Canticum apostolorum et martyrum 

beatorum“ 294v-295r: Is LXI,6-9, 295r-295v: Sap X,17-20, 295v-296r: Sap III,7-9, „Unius 

martyris vel confessoris“ 296r-296v: Sir XIV,22, XV,3,4,6, 296v: Ier XVI,7-8, 296v-297r: Sir 

XXXI,8-11, „Unius virginis“ 297r-297v: Sir XXXIX,17-21, 297v-298v: Is LXI,10-LXII,3, 



298v-299r: Is LXII,4-7. „Cantica in dedicacione ecclesie“ na f. 299r naznačeny jen incipity: 

Letatus sum. Nisi dominus. Lauda Iherusalem. Označení biblických knih v rubrikách místy 

chybné. 

 

SX XVI G 77 
FX 14. stol. 
TX Horae in laudem beatze sirginis Mariae 
PX Koupě od prof. Ototzhi 
Horae in laudem beatae virginis Mariae. 

Perg., XIV. stol., 129ff, rozměry: 14 x 11,ř cm. Vazba kartonová, potažená popsaným 

pergamenovým listem – asi z VIII. stol. Hřbet přelepen zelenou kůží, na něm zlatý nápis: 

HORAE IN LAUDEM BEAT. VIRGINIS MARIAE. Dole XIV. – XV. Uzavírání z téže 

zelené kůže. Původem z Rennes. 

Na předsádce novodobá francouzská poznámka: Heures latines sur vélin très anciennes. Des 

Bouillons prêtre. 

Nadprůměrná umělecká úroveň výzdoby původu flanderského. Fol. 13a – Madona s 

Ježíškem, fol. 51a – Zvěstování, fol. 54a – Navštívení sv. Alžběty, fol. 60a – Narození Páně, 

fol. 81a – Zvěstování pastýřům, fol. 116a – Klanění sv. tří králů. Původně miniatur bylo více 

– některé časem vyříznuty (uvedeny v díle M. P. Gélis-Didota, L´art pour tous. Paris 1896). 

Bohaté ornamentální bordury a iniciály zvl. na fol. 15b, 18b, 20b, 21b, 23b, 24b, 31b, 33b, 

34b, 35b, 36a, 37b, 40b, 41b, 42b, 44b, 47a, 48b, 56b, 57b, 62b, 67b, 77b, 80b, 83b, 94b, 97b, 

114b. Výzdoba pochází z XV. stol. 

Dřívější restaurace – např. fol. 120. Na fol. 59 datum 1642 in margine – novější rukou.  

Latinsky – gotická minuskula. 

Folia 1 – 12: Calendarium. 

Incipit: fol. 14a: mare et ipse fecit illud et andam (?) fundauerunt manus eis uenite adoremus 

Explicit: fol. 129b: Quicu(m) p(at)re et filio et sp(irit)u s(an)cto in s(an)cta s(an)ctor(um). 

Amen. Pater n(oste)r. Aue Maria gra(tia). 

Fototgrafické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Vloženo 5 slepených lístků (14,7 x 23,3 cm) s podrobnými poznámkami prof. Ototzkého o 

obsahu a formě díla. Tam i vyjádření dalších odborníků (V. Leroqais). 

Rukopis vložen do prosté kartonové krabice zhotovené na míru. 

Přír. č. II-2000/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 10 

 

XVI G 77 

 

Hodinky 

XV1, Francie, perg., 129 ff. 14 x 10,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: 2. III (f. 12) + (IV-1+1, f. 20) + 2. IV (f. 36) + (IV-1, f. 43) + (IV-1, f. 50) + (IV-

2+2, f. 58) + (IV-1+1, f. 66) + IV (f. 74) + (IV-1+1, f. 82) + 4. IV (f. 114) + (III-1+1, f. 120) 

+ IV (f. 128) + 1 (f. 129). Jeden list schází za 40 a 43 (text je zde porušen). Dále byly na místo 

původních vytržených listů později doplněny celostránkové miniatury (strany verso miniatur 

jsou prázdné, příslušné texty již doplněny nebyly, a částečně by pro ně nejspíše ani ponechaný 

prostor nedostačoval). Reprodukce vytržených listů měla být podle přiloženého popisu 

uveřejněna v L´Art pour tous v září 1896 (nepodařilo se ověřit). Na f. 28v ojedinělá 

reklamanta. Psáno obvykle v zrcadle 8 x 6 cm, 13 řádek na stránce (kalendář 17 řádek), f. 

121-129 v zrcadle 10,5 x 7 cm, 18 řádek na stránce. Foliace moderní tužkou. Prázdná folia: 

13v, 51v, 54v, 60v, 81v, 116v. 



Písmo: Ruka A: ff. 1-120: gothica formata, poněkud odlišného modulu u kalendáře, ruka B: 

ff. 121-129, gothica formata. Výzdoba: figurální iluminace: 13r: Madona s Ježíškem, 42v: Sv. 

Jan Evangelista (drobná grafika in margine), 51r: Zvěstování P. Marii, 54r: Navštívení P. 

Marie, 60r: Narození Krista, 81r: Zvěstování pastýřům, 116r: Klanění Tří králů. Ornamentální 

iniciály: 23v: D, 36r: D, 47r: D. Bordurová výzdoba: f. 15v, 18v, 20v, 21v, 23v, 24v, 31v, 

33v, 34v, 35v, 36r, 37v, 40v, 41v, 44v, 47r, 49v, 56v, 57v, 62v, 67v, 77v, 80v, 83v, 85v, 94v, 

97v, 114v. Drobné iniciálky zdobené filigránem, rubrikace. Celopergamenová vazba z 20. 

století, na potah použit pergamenový fragment liturgického rukopisu 9. století (na zadní desce 

rubrika „In ascensa domini. Lectio Actuum apostolorum.“). Na hřbetě nalepen kožený štítek 

se zlaceným titulem. Ze stejné kůže zhotoven kožený řemínek, který se zasouvá do koženého 

úchytu na přední desce. Lepenkové desky. Hřbet oblý. Ořízka zlacená. Původní šití na 4 

kožené řemínky. Kapitálek obšitý nití. Přídeští vylepena ručním papírem. Na hřbetě zlacený 

titul „Horae in laudem beat. virginis Mariae“ s datací XIV-XV. Vpředu jedna papírová 

předsádka.  

Na f. 59r poznámka „Escuier Robert Merrard 1642“. Na přední předsádce recto poznámka 

rukou 19. století „Heures latines sur vélin, tres anciennes. Des Bouillons prêtre.“ Na hřbetě 

štítek se signaturou knihovny dr. Pavla Ototzkého 10. Na předním přídeští exlibris knihovny 

dr. Pavla Ototzkého. K rukopisu je přiložen jeho francouzský strojopisný popis, rovněž 

označený signaturou jeho knihovny.  

Na přední předsádce verso současná signatura KNM. Na zadním přídeští exlibris Knihovny 

Národního muzea v Praze s předtištěným textem Rukopisy a se současnou signaturou a 

přírůstkové číslo II-2000/81. Rukopis byl do KNM získán koupí od dr. P. Ototzkého. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 262, s. 280, Rukopisné fondy, č. 95, s. 128. 

 

1r-129v: Horae beatae Mariae virginis 

1r-12v: Kalendarium 

V kalendáři jsou uvedeny zlaté číslo, nedělní písmena a svátky světců, část z nich zapsána 

červeně. Později byla zčásti doplněna označení pro nešťastné dny. Svátky naznačují vznik 

rukopisu ve francouzské oblasti, u 3. 11. červeně zapsáno „Dedicacio ecclesie“. 

 

14r-120v: Horae beatae Mariae virginis secundum usum Redonensem 

Shoduje se s formulářem hodinek užívaným v Rennes, srov. 

http://www.chd.dk/use/hv_rennes2.html (stejné určení udává i přiložený popis rukopisu 

s odvoláním na posudek V. Leroquaise). Na závěr jednotlivých částí horae de cruce a de 

sancto spiritu, nevždy dochované. 

14r-23v: Ad matutinum 

/// mare et ipse fecit illud et aridam fundaverunt ... x ... Ut digni efficiamur promissionibus 

Christi. 

23v-36r: Ad laudes 

In laudes. Deus in adiutorium meum intende ... x ... in die sancte Penthecostes transmisisti 

per Christum. 

Na f. 34v-36r Horae de sancta cruce a de sancto spiritu ad matutinum. 

36r-40v: Ad primam 

Ad primam. Deus in adiutorium meum intende ... (40v) Adiuvet nos quesumus domine ... x 

... veneranda et a cunctis periculis abso/// 

41r-43v: Ad tertiam 

/// Veni creator spiritus mater dei sanctissima atque virgo perpetua ... (43v) Oracio. Protege 

quesumus domine famulos tuos ... x ... confidentes et a cunctis hostibus redde /// 

44r-47r: Ad sextam  



///fit dei intacta nesciens virum verbo concepit filium ... x ... Veni sancte. Omnipotens. 

47r-50v: Ad nonam 

Ad IXam. Deus in adiutorium meum intende ... x ... Veni sancte. Omnipotens. 

52r-53v: Ad vesperas 

/// singularis inter omnes mitis nos culpis solutos mites fac et castos ... x ... dextre dei digitus 

virtus spiritalis nos defendat eruat /// 

55r-59v: Ad completorium 

///vi exultabit cor meum in salutari tuo cantabo Domino ... x .. ut vivamus iugiter celi regione. 

Veni sancte. 

 

61r-73r: Septem psalmi poenitentiales 

/// operamini iniquitatem quoniam exaudivit dominus vocem fletus mei ... (72v) Antiphona. 

Ne reminiscaris domine delicta nostra ... x ... sed parce peccatis nostris. 

73r-80v: Letania cum orationibus 

Letania. Kyrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie elyson ... (80v) Deus a quo sancta desideria 

recta consilia iusta sunt opera ... x ... et hostium sublata formidine tempora /// 

82r-114v: Officium defunctorum 

///cebo domino in regione vivorum. Antiphona. Heu me ... x ... Fidelium deus omnium ut 

supra. 

114v-115v: Lectio evangelii secundum Johannem 

Inicium sancti evangelii secundum Iohannem. Gloria tibi domine. In principio erat verbum ... 

(115v) Antiphona. Te invocamus, te adoramus ... x ... sit nomen domini benedictum. 

117r-120r: Obsecro te 

/// ineffabilem pietatem, graciam, misericordiam, amorem et humilitatem ... x ... audi et 

exaudi me dulcissima Maria mater dei misericordie, amen. 

120r-120v: Suffragia sanctorum (sancti Michaelis) 

De sancto Michaele antiphona. Michael archangele veni in adiutorio populo dei ... (120v) 

Deus qui miro ordine angelorum misteria hominumque dispensas ... x ... ab hiis in terra vita 

nostra muniatur per Christum. 

121r-129v: Orationes 

Oratio devotissima ad beatissimam virginem Mariam. Obsecro te, domina sancta Maria, 

mater dei pietate plenissima ... (129r) Deus, qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus 

tuum pro nobis peccatoribus in ligno crucis posuisti ... x ... usque in finem per te Ihesu 

Christe, salvator mundi, qui cum patre et filio et spiritu sancto in secula seculorum, amen. 

Pater noster. Ave Maria gracia. 

Pozdější doplněk. Modlitby mariánské (na f. 121r-123v modlitba Obsecro te, na f. 123v-125v 

O interemerata (sic)), za zemřelé, „Oratio ad deum et ad sanctos angelos valde devota“, a 

dvě bez bližšího určení. 
 
SX XVI G 78 
FX 15. st. 
TX Horae 
PX Koupě od prof. Ototzhi 

1. Horae.  

Perg., XV. stol., 114 ff + přípisky až na fol. 123, rozměry: 10 x 8 cm. Vazba v hnědé kůži 

(původní?), jednoduchá, hřbet poškozen. 

Bohaté iluminace v textu, četné iniciály se zlacením, bordury s rostlinnými výjevy (akant).  

Provenience: Flandry. 

Latinsky. 



Písmo: gotická minuskula kaligrafická, od fol. 116 přípisky kurentní. Přípisky datovány na 

fol. 114a – rok 1494 a na fol. 114b – rok 1521. 

Incipit: fol. 7a: Domine labia mea ap(er)ies. Et os meu(m) annu(n)ciabit laude(m) tuam. 

Explicit: fol. 114a: … filio tuo ihesu cu(m) om(ni)b(u)s qui se nostris co(m)mendaueru(n)t 

oracionibus. 

Vložen modrý papírový lístek (7,4 x 11,4 cm) s poznámkami prof. Ototzkého o obsahu a 

formě díla.  

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Rukopis vložen (spolu s dalším) do kartonové krabice zhotovené na míru, potažené barevnou 

látkou. 

Přír. č. II-2002/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 11 

2. Horae 

Perg., XV. stol., 232 ff + přípisky od fol. 223b do fol. 226, rozměry: 7 x 5 cm, vazba z černé 

kůže, moderní, zdobená slepotiskem. Vyříznuta folia 27, 103 

Kodex bohatě iluminován – figurální iniciály s obrazy svatých – fol. 59b, 63b, 124a, 145b – 

lebka, 154b – Kristus na kříži mezi P. Marií a sv. Janem, 166a – obličeje, 171a, 179b, 192b, 

193b, 194b, 204a, dále ornamentální iniciály, bordury s rostlinnými motivy. V textu dále 

červená a modrá velká písmena a četné červené rubrikace. 

Latinsky. 

Písmo: gotická minuskula. 

Skladba rukopisu: 

1 – 12 calendarium 

13 – 26 Passio domini 

27 – 170 Horae 

171 – 178 Officium Sancti Spiritus 

179 – 200 Horae Jesu Christi 

201 – 226 Horae 

Incipit: fol. 13a: Passio d(omi)ni n(ost)ri Ihesu Ch(risti) secundum Joanne(m) 6. t. d. 

Explicit: fol. 223a: … et regnans deus p(er) infinita secula seculorum amen. 

Vložen modrý papírový lístek (7,4 x 11,3 cm) s poznámkami prof. Ototzkého o obsahu a 

formě díla.  

Fotografické exlibris prof. Ototzkého na předním přídeští. 

Rukopis vložen (spolu s dalším) do kartonové krabice zhotovené na míru, potažené barevnou 

látkou. 

Přír. č. II-2003/81 

Koupě – prof. dr. Paul Ototzki, rkp. č. 12 

 

XVI G 78/1 

 

Hodinky 

XV1, perg. + pap., 123 (recte 119) ff. 9,5 x 7 cm, ilum., vazba mladší 

 

Pergamen, f. 116-123 papír. Filigrán: na f. 117 a 118 fragmenty neidentifikované koruny. Na 

druhé přední předsádce filigrán - část květu. Skladba: III (f. 6) + 2. IV (f. 22) + (IV-2, f. 28) + 

9. IV (f. 105) + (III-1, f. 110) + (IV-3 ?, f. 115) + (III-1, f. 119 bis) + II (f. 123). Jeden list 

schází za f. 22, 24, 105, 112, dva snad za f. 115, bez ztrát textu. Jeden list chybí patrně také za 

f. 119 bis, ale je možné, že celá složka měla původně i více listů než tři. Skrovné zbytky snad 

oříznutých reklamant na f. 81v, na f. 105v zbytky ozdůbek kolem reklamant, snad minimální 

zbytky téhož i na ff. 73v, 89v a 97v. Chyby foliace: f. 65-69 chybějí (za f. 64 následuje 



omylem 70), f. 119 bis. Psáno v zrcadle 6,5 x 4,5-5 cm, 17 řádek na stránce, kalendář 29-32. 

Počet řádek je pak rozdílný v části psané různýma rukama na f. 111-114, kde je zrcadlo větší 

(až 8 x 5,5 cm) a na f. 116-123, kde zrcadlo není vyznačeno. Prázdná folia: 42v, 60v, 115 

(resp. zde text vyškrabán), 123v. Text na některých foliích poškozen otřením a opadáním 

inkoustu (ff. 43r, 44r-44v, 50v, 64r-64v, 72r-72v, 74r, 78r-80r, 88v, 89v, 91v-93r, 94v-95v, 

100v-101r, 102v-103r, 107r-108v). Na f. 24r-24v, 75r-76r, 80r, 81v-82r, 88r-89v text částečně 

vyškrabán a dopsán jiný, na f. 90r, 92r, 11v a 115r-115v text vyškrabán a nedoplněn. Zejména 

v závěru rukopis poškozen i působením vlhkosti. 

Písmo: Ruka A: ff. 1r-110v, ruka B: ff. 110v-112v, ruka C: ff. 113r-114r, vše gothica formata 

15. století. Ruka D: ff. 116-119 bis, gothica semicursiva počátku 16. století, ruka E: ff. 120-

123, humanistica 16. (?) století. Z konce 15. - počátku 16. století pochází přepsaný text na f. 

24r-24v, patrně ještě mladší ruka napsala zbylé úpravy provedené na razurách základního 

textu (ff. 75r-76r, 80r, 81v-82r, 88v-89r, bastarda s humanistickými prvky). Další dvě ruce 

zapsaly, patrně v letech 1494 a 1521, nekrologické přípisky na f. 114r a 114v. Výzdoba: Větší 

iniciálky: 7r: D, 13v: D, 27r: D, 30v: D, 32v: D, 34v: D, 36v: D, 38r: C, 43r: D, 61r: D, 95r: B 

(vždy na foliích s bordurovou výzdobou s ornamentálními a rostlinnými motivy). Menší 

iniciálky: 1r-6v: na každém listu KL, 8r: Q, 8v: D, 9r: C, 10r: D, 11r: S, 11v: S, 12r: S, 12v: 

T, 14r: D, 14v: I, D, 15v: D, 16r: B, 17r: L, 18r: C, 19r: O, 19v: B, 20v: C, 21r: D, O, 21v: D, 

D, 22r: P, D, 22v: E, 23r: M, D, 23v: D, 24r: P, D, 24v: D, 25r: D, L, 25v: D, 26r: D, D, 26v: 

P, D, 27r: V, 27v: D, 28r: L, C, 30v: A, 31r: L, 31v: L, 32r: A, 32v: A, 33r: N, 33v: Q, 35r: N, 

35v: B, 36v: B, A, 37r: M, 38v: U, 39r: I, 39v: S, 40r: D, 40v: N, 41r: G, H, S, 42r: O, 43v: B, 

44v: D, 46v: M, 48r: D, 50r: D, 50v: D, 51v: A, 52r: M, 53r: E, 53v: E, 54r: K, 58v: D, 59r: 

O, D, 59v: I, F, P, 61v: A, L, D, 62r: C, 62v: M, 63r: L, 64r: D, D, 64v: D, D, 70r: D, F, 70v: 

V, 72r: D, D, 73v: P, 74v: T, 75v: M, 76r: N, 76v: A, 78v: D, 80r: Q, 81r: H, 81v: Q, 82r: E, 

84r: B, 85v: Q, 87r: S, 88r: P, 89r: Q, 90r: M, T, 91v: D, E, 93r: L, B, 93v: E, 94v: D, 95r: A, 

96v: R, 97v: L, 98v: M, 101r: D, 102v: Q, 103v: I, 104v: M, 105v: C, 107r: P, 108r: D, 110r: 

T, rubrikace. Celokožená vazba z 19. století ve světlé teletině. Slepotisková výzdoba tvořená 

linkovým rámem, děleným na trojúhelníky. Lepenkové desky. Hřbet mírně oblý. Ořízka 

nebarvená. Šití na 3 dvojité kožené vazy, kapitálek obšitý dvoubarevnou nití. Přídeští 

vylepena novějším ručním papírem. Vpředu tři, vzadu jedna mladší papírová předsádka. 

Rukopis je společně s XVI G 78/2 uložen v krabici potažené katunovým papírem. Stav 

dochování: prasklé drážky, odřená kůže.  

Na první přední předsádce recto záznam „No 1698“ (škrtnuto, pod tím uvedeno „No 118“) „/ 

278 / LOT“. Na předním přídeští nalepeno exlibris Pavla Ototzkého. K rukopisu je přiložen 

lístek se štítkem s číslem 11 (signatura knihovny P. Ototzkého) s jeho francouzským popisem. 

Na třetí přední předsádce verso současná signatura KNM. Na zadní předsádce verso 

přírůstkové číslo KNM II-2002/81. Na zadním přídeští nalepeno exlibris Knihovny Národního 

muzea v Praze s předtištěným uvedením Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. 

Do KNM byl rukopis získán koupí od prof. P. Ototzkého. 

 

Vznik rukopisu je podle uměleckohistorického bádání kladen do Francie (P. Ototzki ve svém 

popisu uvádí Flandry), avšak méně obvyklá jména v kalendáři a v litanii nasvědčují (srov. H. 

Grotefend: Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit II/2, Hannover und 

Leipzig 1898, passim), že rukopis byl užíván v anglickém prostředí. Na přelomu 15. a 16. 

století (a patrně i později) byl užíván v Německu (Breitenstein a Kirchheim uvedené 

v nekrologických záznamech se nepodařilo s jistotou identifikovat), zde byly doplněny 

některé modlitby ke světcům, snad přepsány nevyhovující (?) pasáže textu hodinek a 

doplněna dnešní folia 116-123. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 263, s. 281, Rukopisné fondy, č. 96, s. 128. 



 

1r-114r: Horae cum kalendario 

1r-6v: Kalendarium 

V záhlaví každého měsíce veršem určeny nešťastné dny, dále obsahuje zlatý počet, písmena 

nedělní, římský kalendář a církevní svátky. Z méně obvyklých rubrikovaných svátků zapsáno u 

7. 7. commemoracio (?) sancti Thome martyris a 29. 12. Thome archiep. et mart. Další 

nepříliš obvyklé např. 18. 3. Edwardi regis et mart., 20. 3. Cuthberti ep. et conf., 3. 4. Recardi 

ep. et conf., 9. 6. translacio sancti Emmundi, 20. 6. translacio sancti Edwardi, 23. 6. 

Etheldrede virg., 17. 7. Renelmi (?) regis et mart., 31. 8. Cutthburge virg., 5. 9. translacio 

Cuthberti ep., 6. 9. Bertini abb., 16. 9. Edithe virg., 13. 10. translacio Edwardi regis, 16. 11. 

Edmundi Arrinensi (?), 20. 11. Edmundi regis et mart. Svátek sv. Markéty uveden u 20. 7., u 

16. 12. zapsána antifona Dei sapiencia. Na f. 5r u 12. 9. uveden mladší rukou nekrologický 

záznam „Obiit Johannes de Braittenstain Mo CCCCo LXXXXII“. 

 

7r-42r: Horae beatae Mariae virginis 

7r-13v: Ad matutinum 

Domine labia mea aperies ... x ... intercede pro nobis ad dominum deum nostrum. 

13v-27r: Ad laudes 

Deus in adiutorium meum intende ... (20v) Oratio. Concede nos famulos tuos quesumus 

domine deus perpetua mentis et corporis salute gaudere ... x ... pacem et concordiam et nobis 

peccatoribus vitam et gloriam sempiternam, amen. 

Na f. 20v-27r modlitby a suffragia sanctorum (světci: archanděl Michael, Jan Křtitel, Petr a 

Pavel, Jan Evangelista, Ondřej, Štěpán, Vavřinec, Kryštof, na f. 24r-24v na místě 

vyškrabaného textu na konci 15. století uvedeni Otýlie a Šebestián, dále základní rukou 

Mikuláš, Maria Magdaléna, Kateřina, Markéta). V této a následujících částech v závěru 

zařazeny části oficia (modlitby a hymnus) z oficia de sancta cruce. 

27r-30v: Ad primam 

Ad Iam. Deus in adiutorium meum intende ... x ... adoramus te Christe, domine Ihesu Christe 

fili dei. 

30v-32v: Ad tertiam 

Ad IIIam. Deus in adiutorium meum ... x ... ad loca penarum. Adoramus te Christe, domine 

Ihesu Christe. 

32v-34v: Ad sextam 

Deus in adiutorium. Domine ad adiuvandum. ... x ... agnus crimen diluit sic ludificatus. 

Adoramus te domine Ihesu Christe. 

34v-36v: Ad nonam 

Deus in adiutorium meum. ... x ... terra tunc contremuit et sol obscuravit. Adoramus te 

Christe, domine Ihesu Christe. 

36v-38r: Ad vesperas 

Deus in adiutorium. Domine ad adiuvandum. ... x ... Versus. Quia. 

38r-42r: Ad completorium 

Converte nos deus salutaris noster ... (42r) Omnipotens sempiterne deus, qui gloriose virginis 

et matris Marie corpus ... x ... atque subitanea liberemur per eundem Christum. 

 

43r-51v: Septem psalmi poenitentiales 

Domine ne in furore tuo arguas me ... x ... quoniam ego servus tuus sum. Gloria patri. 

51v-54r: Quindecim psalmi  

Ad dominum cum tribularer ... (54r) Ne reminiscaris domine delicta nostra ... x ... et ne des 

hereditatem tuam in perdicionem. 

Na f. 51v-52r incipity prvních 12 žalmů, dále žalmy 131-133 a antifona. 



54r-60r: Litania cum orationibus 

Kyrie eleyson, Christe eleyson ... (59v) Fidelium deus omnium conditor et redemptor 

animabus ... x ... et requiem eternam concede per eundem Christum dominum. 

Z méně obvyklých světců v litanii „sancte Swythune, sancte Birine“ mezi vyznavači (f. 55v) a 

„sancta Editha“ mezi pannami (f. 56r). 

61r-95r: Officium defunctorum 

In vigiliis mortuorum psalmus. Dilexi quoniam exaudiet dominus vocem oracionis mee ... 

(95r) Animabus quesumus domine omnium fidelium defunctorum ... x ... esse participes per 

Christum dominum nostrum (?). 

Členění na jednotlivé hodinky není v rukopise vyznačeno. Na f. 75r-76r, 80r, 88v-89v text 

částečně vyškrabán a opraven. 

95r-110v: Commendationes animarum 

Beati immaculati in via qui ambulant ... (110r) Tibi domine commendamus animam famuli tui 

et animas famulorum famularumque tuarum ... x ... miserecordissime pietatis absterge per 

dominum nostrum. 

110v-114r: Orationes variae 

Dominus Johannes papa secundus concessit omnibus et singulis vere confessis et 

contritis dicentibus hanc oracionem sequentem ad elevacionem corporis Christi triginta 

milia annorum indulgencie, videlicet pro peccatis [venia]libus X milia et pro peccatis 

mortalibus XX milia. Anima Ihesu Christi sanctifica me ... (113r) Sequens hec oracio data 

fuit beato Bernhardo ab angelo, qui et dixit, sicut aurum est preciosissimum metallum, 

sic ista oracio precellit alias oraciones. Ave Maria ancilla Trinitatis humilima ... x ... cum 

omnibus, qui se nostris commendaverunt oracionibus. 

Zápisy různýma rukama. Na f. 111v část textu vyškrabána. Modlitba na f. 112r je uvedena 

textem, že „beatus Brendanus abbas fecit istam oracionem supradictam de verbo dei per 

Michaelem archangelum die quando transfretavit septem annis mari“, dále následuje popis 

jejích účinků a údaj, že „omnibus dicentibus istam oracionem ... per papam Bonifacium duo 

milia annorum indulgencie conceduntur“.  

 

114r-114v: Notae necrologicae 

Na f. 114r údaj, že roku 1494 v oktávu Nanebevzetí P. Marie (22. 8.) zemřel „meus 

adoptativus frater reverendus dominus Andreas Marggrauf, plebanus in Kirchain“, na f. 114v 

zapsáno, že v předvečer Všech svatých (31. 10.) roku 1521 zemřel „Michahel Wager, 

plebanus in Kirchain“ a téhož roku „quarta die post annunciacione dominica“ (29. 3.) „obiit 

mea fidelissima socia Magdalena de Lapide“. 

 

116r-119 bis v: Litania et orationes (incompletae) 

/// ora pro nobis. Omnes sancti patriarche et prophete, orate pro nobis ... x ... Ineffabilem 

misericordiam tuam domine nobis clementer ostende et simul nos et a pec/// 

Počátek ani konec nedochovány. V litanii z méně obvyklých světců Emmund, Vilém, Rupert. 

 

120r-123r: Orationes pro defunctis 

In anniversario plurimorum. Presta domine quesumus ut anime fidelium tuorum, quorum 

anniversarium deposicionis ... (122v) Inclina domine arem (sic) tuam ad preces nostras, 

quibus misericoriam (sic) tuam ... x ... in pacis ac lucis regione consituas (sic) et sanctorum 

tuorum iubeas esse consortes. 

Psáno patrně v německé jazykové oblasti, latinské c je někdy psáno jako z. Na f. 123r mladší 

rukou také poznámka „O mensch, gedenck, wass du bist“. 
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XVI G 78/2 

 

Hodinky a modlitby 

XV2, Itálie, 226 (recte 222) ff. 6,5 x 4 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: VI (f. 12) + IV (f. 20) + (IV-2, f. 26) + (IV-1, f. 34) + 8. IV (f. 99) + (IV-1, f. 107) + 

5. IV (f. 147) + (IV-1, f. 154) + IV (f. 162) + (IV-1, f. 170) + 7. IV (f. 226). Jedno folio chybí 

za f. 23, 26, 102, 152, 162. Na koncích složek reklamanty (výjimečně nezapsány - na konci 

kalendáře, na f. 123, 170 a 178). Foliace moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 27, 72, 103, 163 

scházejí. U f. 27, 103 a 163 byly patrně do foliace zahrnuty i drobné zbytky neúplných nebo 

nedochovaných folií, f. 72 vynecháno asi omylem. Psáno obvykle v zrcadle 4,5 x 3 cm, 14 

řádek na stránce (odlišují se pouze mladší doplňky na f. 223v-226v). Prázdná folia: 178v. 

Text místy poškozen otřením a opadáním inkoustu. 

Písmo: snad dvě základní ruce, ruka A: ff. 28-170, 179-201r (a snad stejnou rukou psán i 

kalendář na f 1-12), ruka B: ff. 13-26, 171-178 a snad i 201r-223r, obě gothica rotunda 2. 

poloviny 15. století. Doplňky na ff. 223v-226v mladší ruka 16. (?) století. Výzdoba: iniciály 

s figurálními iluminacemi: 59v: Kristus, 63v: Kristus, 124r: David, 145v: Lebka, 154v: 

Ukřižování, 162v: modlící se postava, 166r: maska (2x), 171r: Duch svatý, 179v: Kristus, 

192v: Sv. František z Assisi, 193v: Sv. František z Assisi se stigmaty, 194v: Sv. Antonín 

Paduánský, 201r: Sv. Bernard a ďábel (kresba), 204r: Sv. Augustin. Ornamentální iniciály: 

13r: I, 40r: D, 67v: D, 70v: D, 75r: D, 75v: D, 80v: C, 81v: C, 84v: B, 93v: S, 95v: C, 154v: 

D, 155v: P, 157r: D, 158v: D, 159v: D, 160v: D, 161v: D, 162r: H, 164v: C, 166v: O, 167r: O, 

167v: A, 170r: D, 182v: D, 211r: Q. U iluminací a iniciál obvykle výběhy do bordury 

s rostlinnými motivy. Větší iniciály zdobené filigránem: 60v: D, 63r: D, 66v: D, 69v: C, 71r: 

I, 74r: F, 78v: A, 79v: M, 82r: S, 85v: E, 87r: M, 97r: I, 97v: C, 101r: S, 116v: K, 121r: A, 

135r: K, 143r: D, 152v: D, 156r: D, 157v: H, 159r: H, 160r: C, 161r: H, 164r: D, 165r: H, 

169r: D, 180r: A, A, 180v: A, 181r: A, A, 181v: A, 183v: G, 184r: G, 184v: A, 185v: D, 186r: 

A, 186v: D, 186v: D, 190v: S, 195v: D, 196v: D, 197v: F, 203r: A, 213r: A, 214v: O, další 

drobnější iniciálky, rubrikace. Mezi f. 187 a 188 vložen kolorovaný výstřižek z latinského 

tisku, patrně z 15. století, o rozměrech 3 x 2 cm, s dvojicí světců. Celokožená vazba z 19. 

století v černé kozinové kůži. Slepotisková výzdoba linkami a tlačítky ve tvaru lilií. 

Lepenkové desky. Hřbet mírně oblý, přední ořízka rovná, červeně barvená po 3 stranách. Šití 

na 3 jednoduché motouzové vazy. Přídeští vylepeno pergamenem. Vpředu dvě, vzadu jedna 

pergamenová předsádka. 

Na předním přídeští nalepeno přeložené exlibris P. Ototzkého. K rukopisu je přiložen lístek 

s jeho francouzským popisem, na lístku štítek se signaturou 12 (knihovny P. Ototzkého). 

Na první přední předsádce recto a druhé verso signatura KNM XVI G 78/2. Na zadní 

předsádce recto přírůstkové číslo KNM II-2003/81. Rukopis byl do KNM získán koupí od P. 

Ototzkého.  

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 264, s. 282, Rukopisné fondy, č. 97, s. 128. 

 

1r-223r: Horae et orationes variae 

1r-12v: Kalendarium 

Obsahuje zlatý počet, písmena nedělní, římský kalendář a církevní svátky. V záhlaví každého 

měsíce určen počet dní lunárního a kalendářního měsíce. Sestava církevních svátků je typicky 

minoritská, a naznačuje již závěrečnou etapu středověkého vývoje kalendáře cca poslední 

třetiny 15. století (červeně uvedeno Proměnění Páně, sv. Bernardin), z českých světců není 



uveden žádný. Lokální zvláštností je snad jen červené uvedení Dedicacio s. Marie Asisii u 2. 

srpna a Vitalise a Corony u 18. září, kalendář je tedy nejspíše italského původu.  

13r-26r 

Passio domini nostri Ihesu Christi secundum Ioannem. Gloria tibi domine. In illo tempore 

egressus est Ihesus ... x ... quia iuxta erat monumentum, posuerunt Ihesum. (J XVIII,1-XIX,42) 

Deo gracias.  

26r-26v: Oratio 

Oremus. Deus, qui manus tuas et pedes tuos et totum corpus tuum ... x ... Jesu Christe 

salvator mundi qui cum patre et spiritu sancto vivis et regnas deus per omnia secula 

seculorum amen. 

 

28r-93r: Horae beatae Mariae virginis 

28r-39v: Ad matutinum 

/// nostro preocupemus faciem eius in confessione et in psalmis iubilemus ei. Ave Maria 

gracia plena, dominus tecum. ... (37r) Hymnus gloriose virginis Marie. Te matrem dei 

laudemus, te Mariam virginem confitemur ... x ... ut nos defendas in eternum, amen. 

40r-51v: Ad laudes 

Ad laudes versus. Deus in adiutorium meum intende ... x ... Versus. Nos cum prole pia 

benedicat virgo Maria. Et sic dicitur in fine omnium horarum. 

Na f. 50r-51v modlitby, na něž se odkazuje i v některých dalších částech hodinek.  

51v-59v: Antiphonae et psalmi singulis diebus ad matutinum 

Nota, quod iste tres sequentes antiphone cum tribus sequentibus psalmis dicitur ad 

matutinum tocius anni die Martis et die Veneris. Antiphona. Specie tua. Psalmus. Eructavit 

cor meum ... x ... Versus. Diffusa. 

Na f. 56r začínají podobně antifony a žalmy „die Mercurii et die sabbati“. 

59v-63v: Ad primam 

Ad primam versus. Deus in adiutorium meum intende ... x ... Alia oracio. Omnes sancti tui, 

quesumus domine ut supra in laudibus require. 

63v-67r: Ad tertiam 

Ad terciam versus. Deus in adiutorium meum intende ... x ... Alia oracio. Et pacem tuam 

nostris concede temporibus et ab ecclesia tua ut supra ut habetur in laudibus in matutino. 

67r-70v: Ad sextam 

Ad sextam versus. (67v) Deus in adiutorium meum intende ... x ... Alia oracio. Et pacem 

tuam nostris concede temporibus ut supra in prima. 

70v-75r: Ad nonam 

Ad nonanam (sic) versus. Deus in adiutorium meum intende ... x ... Alia oracio. Et pacem 

tuam nostris concede temporibus et cetera ut supra. 

75r-81v: Ad vesperas 

Ad vesperas versus. Deus in adiutorium meum intende ... x ... Alia oracio. Et pacem tuam 

nostris concede temporibus et cetera require ut supra. 

81v-85r: Ad completorium 

Ad cumplectorium versus. Converte nos deus salutaris noster ... x ... Alia oracio. Et pacem 

tuam nostris et cetera require enim supra in prima. 

85v-93r: Additamenta ad horas 

Sabbato ante primam dominicam de adventum ad vesperas antiphona Missus est ... x ... 

et ad psalmum Nunc dimittis antiphona Regina celi letare alleluja quia quem meruisti 

portare alleluja resurexit sicut dixit alleluja ora pro nobis dominum alleluja. Explicit totum 

officium virginis gloriose, deo gracias. 

 

93v-101v: Missa de beata virgine Maria 



Incipit missa virginis gloriose Marie. Salve sancta parens enixa puerpera regem qui celum 

terramque regis in secula seculorum ... x ... Versus. Benedicat et custodiat nos omnipotens et 

misericors dominus, pater et filius et spiritus sanctus. Responsorium. Amen. 

101v-102v: Lectio evangelii secundum Johannem 

Inicium sancti evangelii secundum Johannem. Responsorium. Gloria tibi domine. In 

principio ... x ... et verbum caro factum est et ha /// (J I,1-14). 

104r-116v: Orationes 

Oracio. Auxiliare mihi sancta dei genitrix, quia nullum aliud solacium habeo ... (116r) 

Oracio. Piissima mater dei et domini nostri Ihesu Christi, in manus tuas et filii tui ... x ... ut 

dormiam in pacem et vigilem in te, domina mea et mater unigeniti filii tui, qui vivit et regnat 

in secula seculorum, amen. 

K modlitbám připojeny antifony a žalmy (někdy responsoria) a na f. 114r-115v tři lekce 

incipity odpovídající lekcím mariánského oficia k matutinu (Sancta Maria virgo virginum 

mater et filia, Sancta Maria piarum piissima intercede pro nobis sanctarum sanctissima, 

Sancta dei genitrix virgo que digne meruisti concipere). 

116v-123v: Litania cum orationibus 

Inicpiunt letanie virginis Marie. Kyrie leyson, Christe leyson, Christe audi nos ... (123r) 

Oracio valde devota et utilis. O benignissime domine Ihesu Christe, respice super me 

miserum peccatorem ... x ... et cum latrone in celesti paradiso eternaliter te perfruar, qui vivis 

et regnas in secula seculorum, amen. 

S výjimkou poslední modlitby ostatní (na f. 121r-123r) mariánské. 

124r-135r: Septem psalmi poenitentiales cum antiphonis 

Incipiunt psalmi penetenciales. Ne reminiscaris. Psalmus. Domine ne in furore ... x ... 

summas de peccatis nostris. 

Kromě sedmi kajících žalmů na začátku i konci antifona Ne reminiscaris. 

135r-145r: Litania cum psalmo et orationibus 

Kyrie leyson, Christe leyson, Christe audi nos ... (145r) Oracio. Omnipotens sempiterne deus, 

qui vivorum dominaris simul et mortuorum ... x ... Versus. Exaudi nos omnipotens et 

misericors dominus. 

Z méně častých světců uvedeni světci mendikantští: Ludvík, František, Antonín, Dominik, 

Bernardin, Klára. Žalm a modlitby začínají na f. 141r. 

145v-154r: Officium defunctorum 

Incipit officium mortuorum. Ad vesperas. Antiphona. Placebo domino. Psalmus. Dilexi 

quoniam exaudiet dominus vocem oracionis mee ... (153v) Alia oracio pro patre, matre et 

parentibus. Deus qui nos patrem et matrem honorare precepisti miserere clementer animabus 

... x ... in eterna claritatis gaudio fac videre, qui. 

154r-165v: Horae de sancta Cruce 

Incipit officium breve sanctissime crucis, quod quicumque dixerit semel in die, habebit 

de indulgencia a domino papa Johanne vigesimo secundo trecentos dies. Ad matutinum. 

Incipit versus. (154v) Domine, labia mea aperies ... (164v) Ad completorium. Antiphona. 

Per signum crucis de inimicis et cetera. ... x ... Oracio. Domine Ihesu Christe ut supra. 

Rozděleno rubrikami na jednotlivé hodinky.  

165v-167r 

Incipiunt quinque oraciones devote beati Gregorii pape, qui dum missam celebrasset, 

apparuit ei dominus Ihesus Christus sub passionis effigie quem videns devocione motus 

omnibus vere penitentibus et confessis et coram simili ymagine, que dicitur pietas, 

genibus flexis et devote dicentibus infrascriptas oraciones et quinque Pater noster et 

totidem Ave Maria concessit quatuordecim millia annorum. (166r) Secunda oracio. 

Domine Ihesu Christe, adoro te in cruce ... x ... anime mee in egressu suo, amen. Pater noster 

et Ave Maria. 



Zapsány pouze čtyři modlitby.  

167v-170v: Orationes 

Incipit quedam devota oracio Johannis pape vigesimo secundo, qui concessit devote eam 

omnibus dicentibus de indulgencia peccatorum criminalium tria millia dierum et 

venialium mille annos. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi sacia me ... (170r) Ista 

oracio scripta est in Roma in ecclesia sancti Petri in capella sancta sanctorum et habet 

magnam indulgenciam. Oracio. Domine Ihesu Christe, qui vivis in trinitate ... x ... vivis et 

defunctis vitam et requiem sempiternam, qui vivis et regnas in secula seculorum, amen. 

Na f. 168v rubrika modlitby papeže Bonifáce VIII. s uvedením udělených odpustků. 

171r-175r: Horae de sancto Spiritu 

Incipit officium sancti spiritus. Ad matutinum. Versiculus. Domine labia mea aperies ... 

(174v) Ad completorium versus. Converte nos deus salutaris noster ... x ... Oracio. 

Omnipotens sempiterne deus, da nobis illam sancti spiriritus (sic) graciam, quam discipulis in 

die sancto pentecostes transmisisti, qui vivis et regnas. 

Text rubrikami rozdělen na jednotlivé hodinky. 

175v-178r: Te Deum laudamus cum antiphona et oratione 

Hymnus sancti Ambrosii et Augustini. Te deum laudamus ... (177v) Oracio. Omnipotens 

sempiterne deus, te suppliciter deprecamur ... x ... facie ad faciem intueri, qui vivis et regnas 

in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

179r-182r: Septem salutationes Christi 

Fuit quidam monacus, qui cottidie salutabat beatam Mariam virginem. Apparuit ei 

dominus Jesus Christus dicens: tu qualibet die salutas matrem meam, quare adhuc non 

salutas me? Respondit monacus dicens: domine nesio (sic) quomodo. Ait ei Jesus: dic 

isto modo. Incipit prima salutacio. (179v) Ave domine Jesu Christe, verbum patris, filius 

virginis ... x ... Responsorium. Et clamor meus et cetera. Oremus. 

182r-191v: Orationes variae 

Oracio. (182v) Domine Jesu Christe filii dei vivi, qui hoc dulcissimum nomen Jesus ab eterno 

elegisti et a cunctis creaturis adorandum decrevisti ... (190v) Quicumque dixerit hanc 

oracionem devote consequetur magnam indulgentiam seu veniam suorum peccatorum. 

Salve sancta facies nostri redemptoris, in qua nitet speties divini splendoris ... x ... ut nobis 

non noceat hostile gravamen sed fruamur requiem omnes dicant amen. 

U některých modliteb v rubrikách uvedena doba nebo příležitost, kdy se má užívat: na f. 183r 

„Oracio devota in mane dicenda“, f. 184r „Oracio de sero dicenda valde utilis“, f. 184v „In 

missam ad elevacionem sanctissimi corporis domini oracio“, f. 186r „Ad elevacionem 

sacratissimi sanguinis domini nostri Ihesu Christi oracio“, f. 187v „Oraciones ante 

recepcionem corporis domini nostri Ihesu Christi inclinato et genu fleso coram sacramento 

dicat devote“, 188v „Alia oracio ante communionem“, f. 189r a f. 189v „Oracio“ (resp. 

„Alia oracio“) „post communionem“, f. 190v „Quicumque dixerit hanc oracionem devote 

consequetur magnam indulgentiam seu veniam suorum peccatorum“. U některých modliteb 

versus a responsoria. 

192r-198r: Antiphonae, responsoria, orationes de sanctis 

In sancti Francisci confessoris, primi fondatoris ordinis minorum antiphona. Franciscus 

vir catholicus et totus apostolicus ... (197r) De sancta Clara ordinis minorum antiphona. 

Iam sancte Clare claritas ... (197v) Famulos tuos, quesumus domine beate virginis tue Clare ... 

x ... facias interventione participes et tui unigeniti coheredes, qui tecum et cetera. 

V rubrikách uváděny příslušné svátky nebo světci: na f. 193r „In inpressionis sacrorum 

stigmatum beatissimi Francisci“, f. 194r „De sancto Antonio de Padua ordinis minorum“, 

f. 195r „De sancto Ludovico episcopo ordinis minorum“, f. 196r „De sancto Bernardino 

ordinis minorum“, f. 197r „De sancta Clara ordinis minorum“. 

198r-201r: Psalmi 



Psalmus David. Memento domine David ... x ... fecit celum et terram (Ps CXXXII-

CXXXIV). 

201r-202r 

Psalmus sancti Bernardi. Illumina oculos meos ne unquam obdormiam ... x ... et sancti tui 

benedicant tibi, gloria patri et filio et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper 

etc. 

202v: De sancto Bernardo et diabolo 

Fertur quod diabolus beato Bernardo laboranti in oracione dixit: quid tam diu laboras 

... x ... et diabolus ne hoc bonum ageret sibi insinuavit ut supra. 

203r-210v: Orationes 

Papa Sistus quartus concessit cuilibet devote dicenti infrascriptam oracionem undecim 

milia annorum de vera indulgencia pro qualibet vice. Ave sanctissima Maria mater dei 

regina celi porta paradisi ... (203v) Oracio sancti Augustini devotissime dicenda triginta 

diebus genibus flexis ad obtinendam omnem graciam incipit, videlicet. O dulcissime 

domine Ihesu Christe verus deus, qui de sinu patris omnipotentis missus es ... x ... et post 

huius vite cursum ad te deum vivum et verum me perducere digneris, qui vivis et regnas in 

secula seculorum amen. Ss. nr. X. per in. 

211r-223r: Psalmus et orationes variae 

Psalmus contra inimicos et diversas ac varias tribulaciones. Qui habitat in adiutorio ... 

(220r) Devota contemplatio beate Marie virginis iuxta crucem filii sui lacrimantis et ad 

compassionem salvatoris singulos invitantis. Stabat mater dolorosa iusta crucem lacrimosa 

dum pendebat filius ... (222v) Oremus. Interveniat pro nobis, quesumus domine Ihesu Christe 

nunc et in hora mortis apud tuam clementiam beata Maria virgo ... x ... per te Ihesu Christe 

salvator mundi, qui cum patre et spiritu sancto vivis et regnas deus per infinita secula 

seculorum, amen. 

Nejprve žalm 90, poté modlitby, vždy s doporučeními uváděnými v rubrikách: na f. 213r 

„Oracio dicenda in ellevacione calicis“, na f. 214v „Oracio devotissima ad beatam virginem 

Mariam“, na f. 220r „Devota contemplatio beate Marie virginis iuxta crucem filii sui 

lacrimantis et ad compassionem salvatoris singulos invitantis“. 

 

223v-226v: Hymnus Lauda Sion (incompletus) 

Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et pastorem in himnis et canticis ... x ... in figuris 

presignatur cum Isaac /// 

Dopsáno později (v 16. století ?). 
 
SX XVI G 79 
FX 16. stol. 
TX Gebethe und Trahtate 
PX Langrova knihovna 
Gebete und Traktate. 

Pap., XVI. stol., 30 ff (foliace nová), rozměry: 15,5 x 11 cm, vazba polokožená, novodobá, na 

hřbetě zlacený nápis Gebete und Traktate. Um 1550. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na předsádce tužkou III 11 G 2, Ms. 906, na přídeští 

vlevo vlepeno Langrovo exlibris – v oválném medailonu rozsévač, opis Spes alit agricolas, 

pod medailonem letopočet 1909 a nápis Bücherei des JUDr. Eduard Langer, Braunau, 

Böhmen. 

Latinsky a německy. 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Bez výzdoby 

Obsah: modlitby a traktáty 



Přír. č. II-2500/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

SX XVI G 80 
FX 18.-19. stol.  
TX Duchovní život 
PX Langrova knihovna 
Pap., XVIII. – XIX. stol., 4 ff (foliace nová), rozměry: 16 x 10,5 cm, vazba jednoduchá, 

měkká, ze škrobového papíru. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 11 J 37, na přídeští a na fol. 1a tužkou Ms 107. 

Vložen papírový útržek (cca 8,5 x 12,5 cm) s údaji (Langrovými?) o rukopise.  

Německy, občasné latinské pasáže. 

Písmo: humanistická kurzíva s četnými kurentními prvky. 

Bez výzdoby. 

Text neúplný – začátek i konec chybí. 

II-2501/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Náboženské pojednání – vide: Duchovní život 

SX XVI G 81 
FX 1681 
TX Direktorium gergetuum (???) 
PX Langrova knihovna 
Directorium perpetu(u)m Officij Missae per annum quo ad Gloria, Kirie, Sanctus et Agnus, ad 

usum frat(ris)… in Recllect(um) Pro…ae flandriae, Superiorum jussu redactum, et in Choro 

uniformiter observandu(m). 

Pap., 1681 (datace na str. III), VI + 213 pp (paginace původní), vynechány pp: 32 – 33, 80 – 

81, 154 – 160, 196 – 197, mezi str. 36 a 37, 42 a 43, 140 a 141 vevázáno po jednom listu 

menšího formátu – nestránkovány, rozměry: 12 x 7,5 cm, vazba celokožená, jednoduchá, na 

hřbetě částečně poškozená, uzavírání na kovové spony (část jedné spony chybí). 

Staré signatury a vlastnické poznámky: na přídeští tužkou Ms LIII., na str. I tužkou Langrova 

signatura III 11 G 14, na přídeští zápis Hic Liber pertinet ad me michaelem Res (?) 

Sacerdotem indig(num). 

Na str. III v kartuši provenienční zápis: hoc Processionali Superioru(m) per missu utitur frater 

Melchior Martini professus Regulam fratrum Minorum in Con(ven)tu S(ancti) francisci ad 

Satim. 9. Januarij Anno D(omi)ni 1681. In memoriam V. A. P(atris) Edmundi de fosse, 

Guardiani… mei. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická minuskula currens 

Notace 

Rubrikace 

Psáno v jednoduchém rámečku 

Výzdoba: na str. III kartuš zdobená rolverky s provenienčním zápisem, na str. 10 slunce 

s korunovanými písmeny MAR a srdcem protknutým dýkou, na str. 36 holubice s plamenem, 

na str. 47 kříž, pod ním srdce protknuté šípy, na str. 50 holubice, na str. 59 lebka s hnátem, na 

str. 89 slunce, na str. 97 holubice, na str. 109 srdce protknuté šípy, na str. 153 srdce protknuté 

šípy, na str. 180 kříž, na str. 191 dvě hořící srdce. 

Obsah: mešní pravidla a zpěvy – během celého roku, str. IV – VI rejstřík 

Přír. č. II-2502/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Processionale – vide: Directorium perpetuum 

SX XVI G 82 



FX 18. stol. 
TX Brevis Compilatio Vitae… summenum opntisfianum (???) 
PX Langrova knihovna 
Brevis Compilatio Vitae, gestorum, & mortis summorum pontificum, ex Roma gloriosa. 

Pap., XVIII. stol., VI + 170 ff (foliace nová), rozměry: 16 x 10 cm, vazba dobová, 

celokožená, jednoduchá, hřbet zpevněn 5 vazy, kolem tlačené linky, vazba slabě poškozena. 

Rukopis v dobrém stavu, pouze fol. 170 uvolněno. 

Staré signatury: na přídeští tužkou III 11 G 4, Ms. 907 

Latinsky. 

Písmo: kaligrafická humanistická kurzíva. 

Bez výzdoby. 

Obsah:  

fol. 1 – chronologický přehled všech římských papežů od sv. Petra do Innocence XI. (1. 

polovina XVIII. stol.) s jejich stručnými životopisy. 

fol. 66 – abecední rejstřík 

fol. 80 – stručné církevní dějiny 

fol. 162 – abecední rejstřík 

Přír. č. II-2637/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

SX XVI G 83 
FX 1756 
TX Traités eutre le Roy et L’Impératua (???) 
PX Langrova knihovna 
Traités entre Le Roy et L´impératrice Reine, du 1r May 1756. 

Pap., 1756 (datace na titulním listě), 80 pp (paginace původní), rozměry: 16 x 9,5 cm, vazba 

kožená, na hřbetě zdobená tlačením a zlacením (ornamenty), na hřbetě kožený barevný štítek 

se zlaceným nápisem ve 3 řádcích: TRA ACE L´IM,  červená ořízka. 

Papír částečně poškozen působením inkoustu. 

Staré signatury a zápisy: na přídeští perem Demalartiniere (stejnou rukou i inkoustem jako 

vlastní text), tužkou 15.- (záznam z Antikvariátu), No 30, III 11 J 29 (Langrova signatura), na 

předsádce tužkou Ms. 425 

Francouzsky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Text v rámečku. 

Výzdoba: názvy kapitol v bohatých rokokových kartuších rocaillového tvaru (nalepené 

rytiny). 

Obsah:  

Convention, où Acte de Neutralité 

Traité d´Amitié et D´Union 

Table 

Přír.č. II-2336(81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

 
X 3775 
SX XVII A 1 
FX perg. XIV. ll. 411, 30 x 41 cm, vazba mod. 
TX Guido de Baysio, zv. Archidiaconus (super Decretum). 
VX Reverendo ... d. Gerardo, dei gracia ep. Sabinensi Guido de Baysio, Bononiensis 
archidiaconus x cum patre, spiritu sanctoque per infinita seculorum secula. 
PX Na l. 1 nahoře monasterii Rudniczensis (?). Z Březnických. 



 
XVII A 1 

jižní Evropa (?), XIV1, perg., 411 ff. 44 x 29,5 cm, ilum., vazba dobová, opravovaná 

 

Skladba, vzhledem k pevné vazbě rukopisu určená převážně jen podle kustodů, reklamantů a 

dalších značek: 4. VI (fol. 48) + V (fol. 58) + 4. VI (fol. 106) + V (fol. 116) + 16. VI (fol. 

308) + 9. V (fol. 398) + (VI+1, fol. 411). Doplněným listem je fol. 410. Dvojlisty (výjimečně 

i listy) v rámci složek značeny římskými i arabskými číslicemi na spodním okraji uprostřed 

nebo vpravo (v některých složkách značení i na obou místech současně, někdy i rozdílné), 

ojediněle rovněž jiné způsoby značení (fol. 49r: údaj primum folium v horním vnějším rohu, 

56v a 58v: údaj VIII folium, resp. X folium na straně verso). Ve 14. složce (ff. 153-164) a 

dále na ff. 189v, 199v, 200v, 211v, 218v, 219v, 310v, 311v, 315v, 316v, 405v, 409v, 410v 

návaznost listů značena systémem odkazů pod sloupcem b na stranách verso, resp. značek u 

prvního sloupce na stranách recto, nynější návaznost je ale již správná. Na koncích složek 

uprostřed dole kustody, první slovní, dále arabskými číslicemi, na fol. 308v se značení 

opakuje vícekrát. Na koncích složek reklamanty v jednoduchých rámcích inkoustem, 

reklamanty někdy i mimo konec složky (ff. 35v, 56v - chybný). Text psán ve dvou sloupcích 

v zrcadle 31,5-34 x 20 cm, šířka jednoho sloupce cca 8,5 cm, spatium 2,5 cm, 67-85 řádků na 

stránce (v části psané rukou A obvykle 78-85, ve zbytku nejčastěji 67-74). Okraje zrcadla a 

sloupců a linkování připraveny olůvkem i inkoustem, vyznačeny i řádky pro záhlaví a svislé 

sloupce pro poznámky, v některých složkách linkováním připraveno obvykle o tři řádky více, 

než bylo nakonec použito, u většiny textu psaného rukou C bez linkování a bez vyznačení 

spodního okraje zrcadla. Živá záhlaví označující první část díla, v druhé části jednotlivé 

kauzy, dále knihy a distinkce. Foliace tužkou, rukou 19./20. století. Inkoust na ff. 1r a 308v 

otřelý, listy zašpiněné, v menší míře poškozena i ff. 164v-165r, na některých listech skvrny od 

vlhkosti. 

Písmo: ruka A: ff. 1–308, gothica rotunda, ruka B: ff. 309–355, gothica libraria - gothica 

rotunda, ruka C: ff. 356–411 (od fol. 362 poněkud odlišná), gothica libraria. Výzdoba: 

ornamentální iniciály: 1ra: R, 110rb: Q, 130rb: Q, 160rb: Q, 174ra: Q, 177ra: I, 180vb: Q, 

185vb: Q, 194vb: Q, 199ra: S, 208rb: C, 240rb: D, 246rb: C, 251va: S, 256vb: Q, 279ra: Q, 

288vb: Q, 293vb: D, 295rb: D, 298ra: A, 300vb: Q, 310rb: Q, 318rb: Q, 322ra: Q, 322va: N, 

325ra: E, 331rb: S, 334va: S, 338ra: Q, 345ra: Q, 347ra: Q, 348ra: Q, 350vb: U, 351vb: Q, 

359ra: V, 360va: H, 388ra: D, 401ra: P, 411ra: R, úvodní o výšce 19 řádků textu, další menší, 

obvykle o výšce pěti až devíti řádků textu. Červené a modré písařské iniciály nejčastěji o 

výšce tří až pěti řádků textu (zčásti také dvojbarevné), rubrikace, červené a modré 

vyznačování odstavců, červené protrhávání majuskul a podtrhávání úseků textu. Vazba 

využívá starších, podle značení správného pořadí listů ale nikoliv původních částí, její dnešní 

podoba je výsledkem mladší opravy. Dřevěné nehraněné desky potažené na rozích desek a 

přes hřbet kůží a polepené v ploše papírem. Na přední desce tři lité nárožnice ve tvaru 

šestilistého květu, ve třech listech uchycené hřebíčky, s vyčnívající středovou puklou, jejich 

aplikace ale může být druhotná. Mosazné hranové kování. Šití na šest dvojitých kožených 

vazů plus dva kapitálkové, ozdobně obšité koženými řemínky. Rovný hřbet.  

Za fol. 22 je vložena pergamenová záložka připevněná na provázku, k závěsu připevněn 

pergamenový kotouček o průměru cca 2,5 cm s označením sloupců arabskými číslicemi 1-4. 

Za fol. 207 vložen papírový útržek o rozměrech 8,5 x 7,5 cm se zběžnými záznamy o 

příjmech a vydáních sadského kláštera, mj. se záznamem o koupi rukopisu Moralií Řehoře I. 

(možná jde o dnešní rukopis KNM XII C 6). Edice M. Dragoun, Paběrky, s. 326-327. 

 

Úvodní iniciála byla namalována v Čechách (T. Gaudek), podle písařského projevu ale není 

vyloučen jihoevropský původ kodexu, cizí původ písaře či napodobování cizího stylu (H. 



Pátková, ústní sdělení). Část psaná písařem A byla podle zašpinění okrajových listů nějakou 

dobu samostatná.  

Na spodním okraji fol. 1r škrtnutý a málo zřetelný záznam, v němž je uvedeno jméno a část 

data „ego Franciscus F..h (?) VIII° Maii XVe indiccionis“, počátek textu by mohl být „d. 

Iohannes“ (?). Dále vlastnické záznamy augustiniánské kanonie v Sadské: 1r: „Monasterii 

Saczka“ (vyškrabaný), 3v–4r, 216v–217r, 407v–408r: „Iste liber est monasterii sancti 

Appollinaris in Saczka (Saczk) canonicorum regularium“. V době husitské nebo pohusitské se 

rukopis dostal do knihovny augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem a dále sdílel její 

osudy. Na výlepu předního přídeští poněkud otřelý rukopisný záznam „Ex bibliotheca arcis 

Brzeznicensis“. Na fol. 1r heraldické razítko s opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“, do 

NM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

V horní části hřbetu štítek se zlaceným titulem „Archidiaconus super decretum saec. XIV.“ a 

štítek s částí současné signatury („1“). Na předním přídeští exlibris NM s perem zapsanou 

současnou signaturou a přímo na výlepu tužkou starší muzejní signatura, její závěr „19“ 

(patrně M 19, což udává J. F. Schulte). 

 

Literatura: Johann Friedrich Schulte, Die canonistischen Handschriften der Bibliotheken: 1) 

der k. k. Universität, 2) des Böhmischen Museums, 3) des Fürsten Georg Lobkowicz, 4) des 

Metropolitan-Kapitels von St. Veit in Prag, Prag 1868, č. CXXIII, s. 63; František Michálek 

Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 1927, č. 3775, s. 375; Milada 

Svobodová, „Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher“. Sbírka středověkých 

rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení 

rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27-59, zejm. č. 27, s. 46; s. 36, 58; Michal Dragoun za 

spolupráce Adély Ebersonové, Soupis roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis 

huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad 

Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 331-565, 

zejm. s. 481-482; Michal Dragoun, Paběrky z roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est 

finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad 

Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 315-328, 

zejm. s. 326-327; Tomáš Gaudek, Roudnické iluminované rukopisy druhé třetiny 14. století, 

in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v 

Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 

2015, s. 234-248, zejm. s. 244-247. 

 

1ra-411vb: [Guido de Baysio: Apparatus (Lectura) super Decretum (Rosarium Decretorum)] 

J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 2, Stuttgart 1877, s. 187-188 (rukopis uveden na s. 187 v pozn. 10 se starší 

signaturou M 19). 

1ra-1rb: [Epistola dedicatoria] 

Reverendo in Christo patri, domino Gerardo, dei gracia episcopo Sabinensi Guido de Baysio, 

Bononiensis archidyaconus suus clericus et capellanus cum recommendacione sui utriusque 

hominis sospitatem ac animi sui leticia et debita correccione attendere presens opus. Iuxta 

beatum Ambrosium omnis racio superne sciencie … x … verum est sive erit, De 

consecracione distinccione II Revera in fine. 

1rb-1vb: [Prologus] 

Incipit concordancia etc. scilicet nunc, vel incipit concordancia id est conpilacio et in unum 

reduccio, canonum discordancium, scilicet olim et in diversis compilacionibus et locis 

positorum et dispersorum … x … et que magis sunt necessaria atque videbantur in causis 

decidendis in hoc volumine conprehendit. 

1vb-411vb: [Textus] 



I distinccio. Humanum genus. Pater Gratianus intendens statui universalis ecclesie, compilavit 

hoc opus de quodam magno volumine decretorum, in quo erant omnia concilia et canones 

apostolorum … x … ad eterna valeamus gaudia pervenire, ubi iam revelata facie eciamque 

coeterna perfruamur sapientia cum patre, spiritu sanctoque per infinita seculorum secula, 

amen. 

 
X 3776 
SX XVII A 2 
FX 1768/73. ll. 14 a 17 listinných kusů. 
TX Inventarium s. Durchlaucht Fürsten (Christian) von Löwenstein end Wertheim ... 
a. 1768 den 5. Novembris, 1771, 1773. 
PX Nejspíše z pozůstalosti hraběnky Šternberkové, jež zplnomocněna knížetem 
zinventarisovaný nábytek prodati k uplacení jeho dluhů. 
SX – XVII A 2 

TX – Inventarium S Durchlaucht Fürsten von Löwenstein S Kais. Maj. Gen. de Cavall., was 

sich Anno 1768 den 5 Nov. an Silber, Kladern, etc, auch so wohl an Seider etc, wie anderen 

Monbles und was sonst zur Feldt Apigage gehört. 

ff. 14 

 
X 3777 
SX XVII A 3 
FX perg. XIV. ll. 307, 28 x 40 cm, s iniciálami, vazba pův. 
TX (Henr. de Segusia). Summa Hostiensis. 
TX Alpha et o, unum in essentia et trinum in personis x cui honor, laus et gloria per 
omnia sec. sec. amen... 
PX Na desce štítek s názvem a roudnické sign. R IIII, J XVIII, M IIII. Z Březnických. 
PX Italského původu. 
Brodský, s. 282 
 
X 3778 
SX XVII A 4 
FX perg. 1344. ll. 361, 28 x 39 cm, s miniaturami, pův. vazba s kováním. 
TX Sborník kanonistický. 
VX 1-26. Summa de casibus compilata per fr. Astexanum de ord. fr. min. Reverendo 
... Johanni Gaytano de Urbe x nisi virum indignum elegerit. Liber ... finitus a. d. 1344 
V. Kal. Novembres. Rejstříky do l. 285, pak pojednání: Queritur, si infrascripta possint 
tempore generalis interdicti fieri do l. 285'. 
VX 287-93'. (Johannis Friburgensis) tractatus de instruccione confessorum. 
Simpliciores et minus expertos confessores x expediant frequentibus 
ammonicionibus. 
VX 294-361. (Petrus Quesvellus). Liber quartus (directorii iuris in foro conscientiae et 
iudiciali) de iurisdiccione omnium iudicum et de processu iudiciorum. Titulus primus. 
Iudices et magistros constitues x gloria per omnia sec. sec. amen. 
PX Popsal Schulte 613. Na l. 361': istud volumen librorum est canonicorum regul. in 
Rudnicz. Na přídeští souč. sign. R V, na desce mladší: J XIX, M I. Z. Březnických. 
PX Schutte 61. 
Brodský, s. 284 
 
XVII A 4 

Francie (Paříž), 1344 + XIV med., perg., 361 ff. 45 × 30 cm, ilum., vazba dobová 



 

Pergamen jihoevropského typu, s jednou stranou lépe zpracovanou. Na několika místech 

rukopisu není dodržen Gregoryho princip. Skladba: 6. VI (fol. 72) + IV (fol. 80) + 4. VI (fol. 

128) + IV (fol. 136) + 12. VI (fol. 280) + III (fol. 286) + (IV-1, fol. 293) + 5. VI (fol. 353) + 

IV (fol. 361). Jeden list chybí za fol. 293. Na koncích složek reklamanty, obvykle psány ve 

vyznačeném řádku na spodním okraji, v části psané rukou B níže v ozdobných černo-

červených rámcích. Od fol. 161 je první polovina listů složek značena v dolním vnějším rohu 

písmenem A-R a římskou číslicí (příp. první list jen písmenem), ve složce z ff. 287-293 se 

opakuje písmeno L předchozí složky; první list za polovinou složky označován křížkem. Text 

psán ve dvou sloupcích v zrcadle 32-33,5 x 21 cm, 73-75 řádků na stránce. Okraje zrcadla a 

sloupců a linkování připraveny zčásti olůvkem, zčásti inkoustem, kromě toho stejně 

vymezeny úzké řádky na horním okraji listů pro záhlaví, dole pro reklamanty a foliaci a úzké 

sloupce na vnějších okrajích pro poznámky. Živá záhlaví předepisovaná olůvkem označují u 

Astesanova díla jednotlivé knihy, v osmé knize i tituly, a rejstřík (tabula), dále jednotlivé 

texty, na ff. 294-361 kromě díla také jednotlivé tituly. Prázdná folia: 104v, 286. Na ff. 1–12 

na spodním okraji listů na straně recto černě dobová foliace, asi poněkud mladší než rukopis. 

Moderní foliace tužkou v dolních vnějších rozích listů. Text místy poškozen opadáním 

inkoustu. 

 

Písmo: ruka A: ff. 1ra–148vb, 174rb–285ra; ruka B: ff. 149ra–174rb; ruka C: ff. 285ra–

285vb; ruka D: ff. 287ra–361rb, vše gothica libraria, ruka B oblejšího charakteru. Výzdoba: 

Figurální iluminace: 1ra: iniciála R o výšce deseti řádků textu, v ní přednášející vykládá z 

otevřené knihy žákům; v borduře modlící se postava ve stejném řádovémn oděvu jako 

přednášející. Ornamentální iniciála: 1ra: B. Větší filigránové iniciály: 1va: D, 67va: F, 105ra: 

E, 121ra: F, 149ra: T, E, 206rb: C, 235rb: F, 266rb: C, 294ra: I. Menší iniciály o výšce 

obvykle tří až pěti řádků červené nebo modré s filigránovou výzdobou v druhé barvě, 

výjimečně na fol. 1ra tato iniciála i zlatá; rubrikace, červené a modré vyznačování odstavců. 

Zčásti červené protrhávání majuskul. Vazba: Dřevěné desky potažené kůží, bez výzdoby. Na 

přední desce dochováno jedno, na zadní dvě litá mosazná kování. Kování na přední desce je s 

trojicí výběžků zakončených trojlístky naznačenými naseknutím (podle rozměrů otisků byla 

tato kování i v ostatních rozích obou desek). Na zadní desce má jedno kování dva krajní 

výběžky členěné naseknutím v trojlisty, střední je ve tvaru lilie, druhé je masivnější, 

odlišného tvaru, se středním výběžkem ve tvaru zhruba pětilistu, krajní výběžky mají tvar 

přibližně poloviny tohoto pětilistu s polokruhově formovanou stranou při hranách desek. 

Součástí všech rohových kování byly dnes nedochované pukly. Na obou deskách středové 

pukly, na zadní desce hladká železná, na přední desce litá mosazná pukla homolovitého tvaru 

se třemi výběžky ve tvaru lilií. Zavírání dvěma nedochovanými řemínky s dírkovými sponami 

na dochované trny (včetně kovových podložek) v přední desce. Dřevěné desky shora hraněné, 

šití na sedm dvojitých kožených plus dva kapitálkové vazy, přetažené nezaloženou usní 

potahu. Hřbet mírně oblý. 

Za fol. 8 vložen papírový list o rozměrech 6,5 × 22 cm, který zaslal Mikuláš, farář v 

Třebenicích, roudnickému převoru Valentinovi (podrobněji s edicí M. Dragoun: Paběrky z 

roudnických a sadských rukopisů, zejm. s. 319-322). Za fol. 39 vložena utržená záložka, na 

koženém řemínku pomocí pergamenového závěsu připevněn pergamenový kotouček o 

průměru cca 3 cm s označením sloupců arabskými číslicemi 1-4. Za fol. 154 vložen papírový 

útržek listu nebo zběžné poznámky, končící „Scriptum Prage anno domini MCCC“ (dále 

nečitelné), rozměry fragmentu cca 1,5 x 12 cm. 

 

Na přední desce signatura augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem tzv. druhé vrstvy I 

XIX, roudnická signatura tzv. třetí vrstvy M I, dále zde stopy po nedochovaném štítku 



upevněném hřebíčky, per analogiam s titulem. Na předním přídeští roudnická signatura 1. 

vrstvy R V a titul „Summa de casibus sive directorium iuris fratris Astexani de civitate 

Astensis de ordine fratrum minorum.“ Signatura první vrstvy R V zapsána také na fol. 1r. 

Středověké vlastnické záznamy kanonie v Roudnici na fol. 1r: „Rudnicensis monasterii“, na 

fol. 361v: „Istud volumen librorum est canonicorum regularium in Rudnicz.“ Horní okraj 

výlepu předního přídeští poškozen, snad zčásti záměrně stržen. Ve spodní části hřbetu 

signatura březnické kolowratské knihovny „A 5 18“, „A 5“ zapsáno červeně na potahu hřbetu, 

číslo „18“ zapsáno černě na štítku. Na fol. 1r heraldické razítko s opisem „Hr. z Kolowrat 

Krakowského“ a rukopisný záznam „Ex bibliotheca arcis Bržeznicensis“. Do NM se rukopis 

dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („4“), štítek se starší muzejní signaturou „83“ a 

zčásti stržený štítek s obsahem rukou druhé poloviny 19. století „Astexani de Ast Summa de 

casibus, Confessionale, Directorium 1344“, přelepený přes starší papírový štítek. Na předním 

přídeští exlibris NM s perem zapsanou současnou signaturou, přímo na výlepu tužkou starší 

muzejní signatura „M/18“ a záznam „48“. 

 

Část rukopisu je datována kolofónem do roku 1344 (fol. 266r), ostatní části psané dalšími 

písaři pocházejí z časově blízké doby, tomu nasvědčuje i souvislá řada značení složek od fol. 

161 dále. Výzdoba je kladena do doby před polovinou 14. století, nejbližší jsou rukopisy 

pařížské provenience (Brodský). Podle kování přední desky, vyskytujícího se i na dalších 

rukopisech, byl kodex do dnešní podoby svázán asi až v Roudnici (spojení samostatných částí 

může nasvědčovat i formulace vlastnické poznámky na fol. 361v a snad i uvedení titulu pouze 

první části rukopisu na dnešním výlepu předního přídeští), kde byl již ve 14. století. Snad 

tento rukopis používal při tvorbě svých Quaestiunculae po vstupu do roudnického kláštera v 

roce 1358 Štěpán z Uherčic. 

 

Literatura: Johann Friedrich Schulte, Die canonistischen Handschriften der Bibliotheken: 1) 

der k. k. Universität, 2) des Böhmischen Museums, 3) des Fürsten Georg Lobkowicz, 4) des 

Metropolitan-Kapitels von St. Veit in Prag, Prag 1868, č. CXXII, s. 61–63; František 

Michálek Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 1927, č. 3778, s. 375–

376; Pavel Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, 

Praha 2000, č. 266, s. 284; Milada Svobodová, „Weiter folgen alten pargamenene 

geschriebene Bücher“. Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte 

Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27-

59, zejm. č. 32, s. 47; s. 37, 58; Michal Dragoun: Paběrky z roudnických a sadských rukopisů, 

in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v 

Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 

2015, s. 315-328, zejm. s. 319-322; Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis 

roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna 

augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, 

Adéla Ebersonová, Praha 2015, s. 331-565, zejm. s. 482-484. 

 

1ra-266ra: [Astesanus de Asti: Summa de casibus conscientiae (Summa Astesana) cum 

tabulis] 

J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 2, Stuttgart 1877, s. 425-427 (rukopis uveden na s. 425 v pozn. 1 se starou 

signaturou M 18 s charakteristikou ein ausgezeichneter Codex); J. Kejř: Summae 

confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven, Praha 

2003, s. 85-86 (rukopis uveden), dále s. 96; M. W. Bloomfield, B.-G. Guyot, D. R. Howard, T. 



B. Kabealo: Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, 1100-1500 A.D., Cambridge 

(Mass) 1979, č. 647 (rukopis neuveden). 

1ra: [Dedicatio Iohanni Gaietano de Ursinis et responsio eius] 

In nomine domini amen. Incipit summa de casibus ad honorem dei compilata per fratrem 

Astexanum de ordine fratrum minorum, ubi premittitur littera eiusdem fratris ad dominum 

Iohannem Gaytanum sancti Theodori dyaconem cardinalem et postea subiungitur immediate 

littera eiusdem domini, quam, quando recepit summam, misit ad supradictum fratrem. 

Reverendo in Christo patri et domino domino Iohanni Gaytano de Urbe, divina providencia 

dignissimo sacrosancte Romane ecclesie sancti Theodori dyacono cardinali frater Astexanus 

de Ast de ordine fratrum minorum eius humiliter servus reverenciam suique 

recommendacionem in domino debitam et devotam. Cum iam elapso multo tempore 

benignitati vestre placuerit … Venerabili et religioso viro, amico karissimo, fratri Astexano de 

civitate Astensi ordinis fratrum minorum Iohannes miseracione divina sancti Theodori 

dyaconus cardinalis salutem et sincere dileccionis affectum. Librum vestrum opus quippe 

laudabile, quem nobis vestra sinceritas destinavit … x … toto cordis affectu quod pro nobis 

gratum possumus offerentes. 

1ra-1va: [Proemium] 

Prohemium primi libri. Bonorum labor gloriosus est fructus, Sapiencie III [Sap III,15]. Nullus 

autem labor est illo labore melior, qui animarum saluti proficit bene et tali labore filius dei in 

persona propria laboravit … x … et fiat paragraphus semper ubi est signatus in exemplari. 

1va-266ra: [Textus] 

De lege divina tytulus primus. Dicturi ergo in hoc primo libro de decem preceptis moralibus, 

de divina lege, in qua ipsa continentur, breviter aliqua premittemus et primo de eius 

necessitate, secundo de eius distinccione, tercio de veteris legis obligacione. Circa primum 

sciendum, quod ad direccionem humane vite … x … pater eam dotare tenetur, nisi virum 

indignum elegerit. Explicit liber octavus summe de casibus.  

Na fol. 266ra kolofón „Et finitus anno domini M° C°C°C° XLIIII° V Kalendas Novembris“ 

[28. 10. 1344]. 

Před jednotlivými knihami seznamy jejich titulů (ff. 1va, 39vb-40ra, 67va, 105ra, 121ra, 

149ra, 206rb, 235ra-235rb). Marginálně předepisovány doplněné rubriky, kromě toho 

několika rukama poměrně hojné značení jednotlivých částí textu (články, kvestie, dubia), 

obsahové poznámky, uvádění autorit (citovaných v textu, ale občas i jiných), odkazy na jiná 

místa rukopisu apod. 

266rb-273va: [Tabula de expositione vocabulorum difficilium in corpore iuris] 

Hic incipit tabula de exposicione vocabulorum difficilium contentorum in corpore iuris et 

eorum significacionibus secundum ordinem alphabeti edita a fratre Astaxano de Ast de ordine 

fratrum minorum. Consequenter quia in aliquibus premissis capitulis sive tytulis nonnulla 

reperiuntur … Abigens dicitur proprie qui pecora a pascuis et armentis subducit, ab abigendo 

… x … (273rb) Usurpare est contra usum et racionem capere. Explicit tabula de exposicione 

seu declaracione vocabulorum et terminorum cum suis notabilibus in corpore iuris tam 

canonici quam civilis contentorum, qui maxime difficultatem in iure studentibus conferunt 

propter eorum raritatem et obscuritatem, quam edidit frater Astexanus de civitate Astensi de 

ordine fratrum minorum et posuit eam in fine summe sue una cum rubricis tocius voluminis 

decretalium ac eciam coniunctis rubricis tocius corporis iuris civilis videlicet incipiendo per 

ordinem primo ad rubricas et Instituciones et postea Digestorum atque Codicis sine 

abbreviacione aliqua eas plane conscripsit que hic consequntur.  

273va-278vb: [Index rerum in Summa Astesana occurrentium secundum ordinem alphabeti] 

Cupiens ego frater Astexanus compilator huius summe ad honorem dei utilitati communi 

servire, tabulam istam super eandem summam secundum ordinem alphabeti studui compilare 



… De nominibus incipientibus ab a. Abbas. Abbas unus non potest pluribus monasteriis 

preesse libro 6, titulo 47, articulo X … x … Yronia de hac libro 2, titulo 28. 

279ra-279vb: [Tabula titulorum decretalium et ubi in Summa Astesana tractantur] 

In tabula ista inmediate sequenti breviter ostenditur, de quibus tytulis decretalium et ubi in 

precedenti summa tractatur. Et primo primi libri. De summa trinitate et fide catholica libro 2, 

titulo 55. … x … De regulis iuris. 

279vb-285ra: [Rubricae decretalium et Corporis iuris civilis] 

In nomine domini amen. Incipiunt rubrice seu tituli decretalium et postea omnium librorum in 

corpore iuris civilis contentorum ordinate secundum ordinem alphabeti, ut in sequentibus 

apparebit. Postremo quia in precedentibus sepe rubrice, que nominantur in allegacione iurium 

in tantum sunt breviate … Incipiunt rubrice decretalium, liber primus. Primus. De auctoritate 

et usu pallii 8. … x … De usuris nauticis. Expliciunt rubrice diversorum voluminum iuris 

civilis secundum ordinem alphabeti posite sive compilate, deo gracias. 

 

285ra-285vb: [Casus concessi et prohibiti tempore interdicti] 

Queritur, si infrascripta possint tempore generalis interdicti fieri. Inprimis si potest conferri 

baptismus cum officio chathecumenorum. Ad hanc questionem dico primo, quod baptismus 

potest conferri … x … non puto habuisse iuris conditorem, ut eciam supra dixi. 

 

287ra-293va: Iohannes Friburgensis: Tractatus de instructione confessorum sive 

Confessionale 

J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 2, Stuttgart 1877, s. 422-423 (rukopis uveden se starou signaturou M 18 v 

pozn. 17 na s. 422); T. Kaeppeli: Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, tomus II, 

Romae ad S. Sabinae 1975, č. 2346 (rukopis uveden); M. W. Bloomfield, B.-G. Guyot, D. R. 

Howard, T. B. Kabealo: Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, 1100-1500 A.D., 

Cambridge (Mass) 1979, č. 5755 (rukopis neuveden); J. Kejř: Summae confessorum a jiná 

díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven, Praha 2003, s. 75 (rukopis 

uveden). 

287ra: [Prologus] 

Incipit tractatus de instruccione confessorum. Simpliciores et minus expertos confessores de 

modo audiendi confessiones informare cupiens aliqua in hoc tractatu ad eorum instruccionem 

sub compendio posui, per que illis datur occasio de similibus cogitandis … x … premittens 

ergo rubricas domini nostri Ihesu Christi adiutorio singulas prosequar prout secundum modum 

presencia opusculi videbitur oportunum. 

287ra-293va: [Textus] 

Anmonitiones generales. Cum aliquis suam peti confessionem audiri, quem antea numquam 

audivisti in foro confessionis seu cuius status tibi ignotus est, consulo, ut in principio quiras, 

quando confessus fuerit. Si respondeat, quod diu fuerit … x … et promissa impleant debita 

quoque et testamentum celeriter expediant frequentibus ammonicionibus. Eplicit (sic) 

confessionale.  

Na závěr kolofón „Scriptor vina tute petit ista finita salute.“ Na fol. 287ra za prologem 

rubriky obou částí. 

 

294ra-361rb: [Petrus Quesvellus / Quesnellus: Directorium iuris in foro conscientiae et 

iudiciali, liber quartus] 

Incipit liber quartus. De iurisdiccione omnium iudicum et de processu iudiciorum. Titulus 

primus. Iudices et magistros constitues … partem declinent, Deut. XVI capitulo [Dt XVI,18-

19]. Quia dictum est de delictis et penis delinquencium, dudum est de iudicibus, qui de 

delictis habent cognoscere et penas infligere prout iusticia suadebit … x … (361ra) ac me 



distraxerunt ardua negocia et diversa, adiutorio tamen illius, in quam speravi, meritis beate 

Marie virginis ac beati Francisci cursum operis consummavi, a quo expecto mihi premium 

reddi, cui laus est et gloria per omnia secula seculorum. Amen. Explicit Directorium iuris, deo 

gracias.  

Na závěr textu na fol. 361ra kolofón „Meruit hoc totum, scriptori dare bene potum“. Na fol. 

361ra-361rb obsah („Incipiunt tituli de quarto directorii iuris“). 

J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 2, Stuttgart 1877, s. 262 (rukopis uveden v pozn. 1 se starou signaturou M 18); 

M. Boháček: K rozšíření legistických rukopisů v českých zemích, Studie o rukopisech 10, 

1971, s. 1–63, zejm. s. 45; M. W. Bloomfield, B.-G. Guyot, D. R. Howard, T. B. Kabealo: 

Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, 1100-1500 A.D., Cambridge (Mass) 1979, č. 

2873, 5587; J. Kejř: Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a 

moravských knihoven, Praha 2003, s. 78-79 (rukopis uveden). 

 
X 3779 
SX XVII A 5 
FX perg. XIV. ll. 305, 30 x 40 cm, s miniaturami, vazba st. 
TX Sborník kanonistický. 
VX I. 1. Přehled rozdělení dekretu prosou i veršem. 
VX II. 2-132. Repertiorum decreti. Et primo de summa trinitate et fide katholica. 
Apostoli fecerunt primum simbolum x in palea »videtur«. O autorovi Schulte 60. 
VX III. 133-154. Libellus, a mag. Guillelmo de Mandagoto, archidiacono Nemausensi, 
compositus super eleccione facienda et eius processibus ordinaris. Venerabili viro ... 
Berengario Fredolii, succentori ecclesie Biterrensis x virtus et fortitudo in sec. sec. 
amen. Na okraji výklad. Na rubu dole zápis o koupi traktátu svatojilským kanovníkem 
Wolklinem v Avignoně 31. pros. r. 1333, otištěný V. Chaloupeckým, Jan IV. z Dražic, 
1908, p. 440. 
VX II. 155-216'. Repertorium mag. Guilelmi Duranti. Reverendo ... d. Matheo ... 
dyacono cardinali x ut de con. di. I. »Nullus episcopus«. 
VX 217-260'. Apostille Bernardi Compostellani (expl. - je to výklad dekretalů 
Innocence IV. zv. Margarita). Hactenus, ut loquar cum Seneca x non invenitur a iure 
cantum cantua (?). S četnými glosami, snad Wolklinovými (Chaloupecký m. uv.) 
VX 261-304'. Suffragia monachorum. Pone: quedam mulier nolebat lugere maritum x 
ut §. ad l. aquiliam aquilis. set etsi. c. ult. 
PX Schulte 59-61. Původu provencského (Dvořák 45). Na předsázce souč. obsah a 
sign. V primo, na l. 2 i jinde: liber monasterii Rudnicensis canon. regul., na l. 305' 
poznámky, zdá se, o ceně traktátů, které ve sborníku svázány, na desce st. sign. R 
XIII a M VII. Z Březnických. 
Brodský, s. 285 
SX – XVII A 5 

TX – Mangadoto, (Magistri Guilelmi de): Tractatus de Electione et eius Processibus. 

perg. 

PX – Vide: Repertorium super titulos Decretalium. 

PX – Rudnicens. 

 
X 3780 
SX XVII A 6 
FX XVI/XVII. ll. 96. 29 x 44 cm, s kresbami a plány, pův. vazba. 
TX Di Sebastiano Serlio di architettura. 



PX Tak na přídeští. Vloženy lat. a vlaské účty nového kardinála z 1632. Ze sbírky 
arcb. V. L. Chlumčanského. 
Brodský, s. 286 
 
X 3781 
SX XVII A 7 
FX poč. XIX, ll. 471, 480, 30 x 42 cm, 2 hrubé svazky se sponami. 
TX Paul Welzl von Wellenheim. Slovník většinou numismaticko-historický. 
PX Podle vložené navštívenky byl autor úředníkem pokladny stát. dluhu. Vloženy 
četné výpisky a tiskopisy. 
 
X 3782 
SX XVII A 8 
FX 1793, 30 x 39 cm, pův. vazba. 
TX Summarium catastrale regni Hungariae, a. 1783 confectum. 
PX Čtyři krásně provedené diagramy, nejspíše práce Aug. de Rath, jemuž na 
vloženém opise kvitance z 30. led. 1794 děkuje komise stavovského sněmu 
budínského za revisi 17svazkového katastru z r. 1700. Část druhá v ruk. XVII A 19. 
 
X 3783 
SX XVII A 9 
FX perg. XIV. ll. 113, 29 x 41 cm, vazba mod. 
TX Casus magistri Bernhardi. 
VX Rex pacificus. Premissa salutacione sic pone casum in ista constitucione x nota 
regulas huius tytuli notabiliter nec audas. 
PX Na l. 1: liber monasterii Rudnicensis. Z Březnických. 
 
X 3784 
SX XVII A 10 
FX perg. XIII. ll. 242, 30 x 43 cm, st. vazba opr. 
TX Výklad prvních devíti knih kodexu Justinianova. 
VX De novo codice faciendo. Rubrica Imperator. Hec, que necessario corrigenda 
esse x lenitatis paterne testem habeant. Scriptor huius libri vocatur Andreas Valerii. 
Dva zápisy o nebeských úkazech r. 1230 a 39 a přehled rubrik, jenž lépe proveden 
pozdější rukou na l. 1 a 242. 
PX Na desce mladší roudnické sign. K VI, M VIIII. Z Březnických. 
 
X 3785 
SX XVII A 11 
FX 1828. str. 41, 30 x 42 cm, sešit. 
TX Joh. Ritter von Rittersberg. Carl Ludwig, Erzherzog von Österreich. Biographische 
Skizze. 
PX Datováno v Praze v březnu 1828. Dar autorův. 
 
X 3786 
SX XVII A 12 
FX perg. XIII. ll. 330, 29 x 44 cm, pův. vazba se sponou a kováním. 
TX (Gratiani) liber decretorum. 
VX In prima parte agitur de iusticia naturali et positiva x nisi quod viderit patrem 
facientem. 



PX Jinou rukou pak ještě výpisky z koncilií. Na desce štítek s názvem a roudnické 
sign. F 1 a L II. Z Březnických. 
SX – XVII A 12 

TX – Liber Decretalium 

PX – Viz  Decretorum Liber. 

 
X 3787 
SX XVII A 13 
FX 1550. ll. 687, 29 x 42 cm, pův. ozdob. vazba. 
TX Jan Aventinus. Bayerische Chronik. 
VX Aun warhafftige Cronica und Zeit Buech uber das hochloblich und uralt kuniglich 
Haus Bairn ... durchn hochgelerten Johannem Aventinum erstlich in Latein 
beschriben unnd volgends a. 1531 vertuescht worden. 1550. 
PX Vyd. M. Lexer v. Joh. Turmairs, genannt Av. sämmtliche Werke IV, V. Úvodem 
životopis autora z péra Kašpara Bruschia. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3788 
SX XVII A 14 
FX 1821. str. 10, 30 Ú 41 cm, pův. obálka. 
TX Ing. Rud. Witsch. Project, betreffend die Besetzung der zerstörten Festungswerke 
zu Wien. 
PX Aus freyen Antrieb entworfen im Sommer 1811. Věnováno ministrovi hr. Jos. 
Erdödyovi z Monyorókorék v Trnavě 26. list. 1821. 
 
X 3789 
SX XVII A 15 
FX perg. XIV. ll. 327. Vazba mod. 
TX Sborník kanonistický. 
VX I. 1-70. Lectura mag. Boetini (Boatini de Mantua) super decretales. Gregorius etc. 
Ista constitucio x certe non. O spise Fr. Schulte v Sitzungsberichte der Wiener 
Akademie. LV. 771. 
VX 70-2'. Téhož výklad dekretálů Řehoře X. Gregorius etc. in generali concilio x 
secunda pars incipit: eadem quoque, tercia: qui autem. O něm Schulte m. uv. §. 5 a 
Handschriften 52-3. 
VX 73-8'. Forma katholice fidei. Salvator noster discipulos ad predicandum mittens x 
resurget corpus spirituale, ad quam gloriam etc. Explicit de articulis fidei et 
sacramentis ecclesie (Thome de Aquino). 
VX 79-93'. Constituciones d. Alexandri pape IIII. Et primo de reptis, sub quo 
compilatore sunt quedam extravagantes d. Gregorii pape x et d. Innocencii pape IIII 
et constituciones Urbani et d. Clementis. Schulte uv. WSB §. 3. 
VX II. 95-144'. (Glosa ordinaria in Leviticum). Isidorus (?). Querendum est, quare 
liber iste leviticus dicatur x konec chybí: hic est defectus quinque capitulorum. 
VX III. 145-174. Ordo iudiciarius, editus per d. Egidium, doctorem decretorum 
(Fuscararium), secundum consuetudinem bononiensem in foro ecclesiastico. Ego 
Egidius de Foscariis, civis bononiensis x sunt in concordia Explicit, deo gracias 
amen. Vyd. L. Wahrmund, Quellen z. Geschichte des röm.-kanon. Processes im 
Mittelalter III, 1, 1916. 
VX IV. 176-189'. Distinctiones super decretis (mag. Richardi Anglici). Patres nostri 
omnes sub nube fuerunt x ubi vult, spirat art. XXIII. qu. IIII. decirus. 



VX I. 190-4. Breviarium margaritarum ad omnes materias in iure canonico. Verborum 
superficie penitus resecata x transgressores. c. 9. »omnis« et c. »sicut«. O autorovi 
Schulte 53. 
VX 104-202'. Liber disfensarionum. Dispensaciones d. pape, patriarcharum, 
archiepiscoporum et aliorum prelatorum quam dominorum secularium inferioribus et 
summis super ipsis, a mag. Johanne de Deo composite. Obsah. Venerabilibus viris 
fratribus ord. pred. x in serie comprehensum. Explicit libellus dispensacionum et 
consultacionum, summarum et relacionum a mag. Johanne de Deo, doct. decr. 
Yspano, ad honorem summe ... trinitatis ... sancteque ecclesie romane. Dixi: domini, 
quia Innocencii pape quarti, cui libellus mittitur corrigendus ... 
VX 203-326'. Lectura Abbatis (Antiqui super decretales Gregorii IX et constitutiones 
Innocentii IV.). Gregorius interpretatur vigilans x super I. cap. de episcopis et clericis. 
l. generaliter. Expliciunt distincciones Abbatis. 
PX Vevázány dva listy souč. spisu kanonistického. Na předsázce souč. i mod. obsah 
a souč. sign. F X, na desce ml. roudnická sign. K II. Z Březnických. 
PX srocn. Shutte 54. 
Brodský, s. 289 
SX – XVII A 15 

TX – Lectura Abbatis super Decretates. 

perg. 

PX – Vide: Coetini (Mstri) Lectura super Decretates. 

 
X 3790 
SX XVII A 16 
FX perg. XIII/XIV. ll. 149, 30 x 42 cm, vazba mod. 
TX Sborník kanonistický. 
VX 1-130'. Lectura Abbatis (Antiqui super decretales Gregorii IX et constitutiones 
Innocentii IV.) Gregorius interpretatur vigilans x prescriptionibus vel compositionibus. 
Expliciunt glose super extravagantes. Na zbytku prostoru jinou rukou výklad dvou 
kapitol: Raynutius 16. X. de testam. III. 26 a Raynaldus 18. eod. 
VX 131-45'. Distincciones Abbatis. Circa statuta, facta a capitulo, ita distingue x 
super I. cap. de episcopis et clericis. l. generaliter. 
VX 146-9'. Brocarda s. regulae canonicae t. zv. Damasi Boemi či Ungari). Ar 
ignorantiam excusare in hiis, que sunt iuris positivi (liceat) x non posset aliter probari. 
PX Schulte 51-2. Napřed dva perg. listy s dekretály Innocence IV. stol. XIII. Na prvém 
dole: mag. (?) Vincislaus de Boemia venit CCC(C) XXXII (= 1332?) ..., na rubu souč. 
sign. R X, na druhém nahoře: (MCC)CXVIII dominica, qua canitur populus Syon, 
posuit hanc candelam Johannes ep. IIII. dei gracia Pragensis ep. XXVII. in die 
anniversario consecracionis sue, níže pak d. Thomas de Stropechin ... Na l. 1 st. 
sign. R X a: iste liber est monasterii Rudnicensis. Z Březnických. 
SX – XVII A 16 

TX – Lectura Abbatis sup decretates Item Extravagantiae quaed Item Distinctiones Dui 

Abbatis. 

perg. 

 
XVII A 16 

jižní Evropa (Itálie, Bologna?), XIV in., perg., II + 149 (recte 150) ff. 38,5 x 26 cm, vazba 

mladší 

 



Pergamen má obvykle charakter jihoevropského, s jednou stranou lépe opracovanou. Skladba: 

(V+2, ff. II, 9 bis) + 3. V (fol. 39) + (III-1, fol. 46) + 8. V (fol. 126) + II (fol. 130) + V (fol. 

140) + (III-1, fol. 145) + II (fol. 149). Jeden list chybí za fol. 46 a 145. Původní předsádky 

jsou dnes přilepeny k začátku první složky. V části na ff. 1-145 na koncích složek reklamanty 

v jednoduchých rámcích a ve vnitřním spodním rohu na koncích složek dochovány poznámky 

o provedených korekturách (cor.), někdy úmyslně vyškrabané. Text na ff. 1-145 psán ve dvou 

sloupcích v zrcadle 27 x 18,5-19 cm, šířka jednoho sloupce 8-8,5 cm, spatium 1,5 cm, 65 

(ojediněle 61 nebo 63) řádků na stránce, okraje zrcadla a sloupců a linkování připraveny 

převážně olůvkem, ale i inkoustem. Rubrikované iniciály zčásti předsazeny před zrcadlo 

sloupce. Složka z ff. 47-56 má o něco menší rozměry (37,5 x 25,5 cm). Živá záhlaví 

označující jednotlivé knihy díla (ff. 1-124) nebo titul. Linkování připraveno i pro text 

doplněný na fol. 130v mimo zrcadlo. Text na ff. 146-149 psán ve čtyřech sloupcích v zrcadle 

34 x 24 cm, šířka jednoho sloupce 5,5 cm, spatium 0,5 cm, 93-96 řádků na stránce, okraje 

zrcadla a sloupců a linkování připraveny inkoustem. Prázdná folia: 46v. Foliace tužkou, rukou 

19. století. Chyby foliace: fol. 9 bis (mezi ff. 1 a 10 9 listů). Rukopis zčásti poškozen vlhkostí, 

zejména na horním okraji listů. 

 

Písmo: ruka A: ff. 1ra–145vb, gothica rotunda, v části psané touto rukou marginálně 

prováděny opravy a předepisovány rubriky, provedené potom jinou rukou. Zde také hojné 

označování pecií, v textu na ff. 1-130 ve dvou postupných řadách, jako součást druhé řady je 

číslován i text na ff. 124v-130v. Text na ff. 131-145 má novou samostatnou řadu čísel pecií. 

Jejich znění nebo části dochovány na ff. 24r, 52v, 58v, 61r, 69v, 88r, 102v, 111r, 116r, 119r, 

122r, 124v, 127v, 130v; 134r, 137r a znovu 137v, 140r, 143r, 145v. Ruka B: ff. 146ra–149vb, 

gothica libraria, ruka C: doplňky na prázdných místech folií 130va–130vb, 145vb a občasné 

marginálie a korektury, gothica cursiva. Výzdoba: na ff. 1-145 červeno-černé písařské iniciály 

o výšce 6-12 řádků textu: 1ra: G, 47ra: D, 78va: U, 102rb: D, 108va: S, červené, výrazně 

méně často modré iniciály o výšce jednoho až čtyř řádků textu na začátcích úseků textu, zčásti 

zdobené ornamentem; rubrikace, červené protrhávání majuskul a vyznačování odstavců. Na 

ff. 146-149 rubrikace, červené protrhávání majuskul a vyznačování odstavců. Vazba z 19. 

století. Lepenkové desky, potažené na rozích a přes hřbet kůží, na deskách tištěný papírový 

potah, nové šití, rovný hřbet. Na hřbetě použity fragmenty staršího potahu. Při vazbě vpředu i 

vzadu doplněna jedna papírová předsádka, papírem jsou vylepena i přídeští. Dvě dobové 

přední předsádky tvoří fragment rukopisu 13. století se sbírkou dekretálů Inocence IV., 

převzatých později do Liber Sextus. Na první předsádce text z Liber Sextus, liber 2, titulus 2, 

cap. 1 (neúplný); titulus 3, cap. 1; titulus 5, cap. 1; titulus 6, cap. 1; titulus 7, cap. unicum; 

titulus 9, cap. 1; titulus 10, cap. 2 (neúplný, s úvodem Inocence IV. k listině Řehoře IX.). Na 

druhé předsádce text z Liber Sextus, liber 3, titulus 7, cap. 1 (neúplný); titulus 9, cap. 1; 

titulus 20, cap. 1 (bez posledního slova). Strana recto první předsádky byla patrně dříve 

přilepena k desce starší vazby.  

 

Na předsádkách záznamy 14. století, které se mohou vztahovat k historii rukopisu: na první 

předsádce recto škrtané „Magister (?) Vencislaus de Boemia vendidit (?, Bartoš: venit) 

CCCLXXXII (Bartoš: CCC(C)XXXII) Lecturam (?) Abbatis (?)“. Druhá předsádka recto: na 

horním okraji škrtané a oříznuté „Lec… de Bohemia … canonici Wysegradensis (?) …“, 

oříznuté „… XV (Bartoš: (MCC)CXVIII) in dominica, qua canitur Populus Syon, posuit hanc 

candelam Iohannes episcopus (slovo škrtnuto) IIIIus dei gracia Pragensis episcopus XXVIIus 

in anniversario consecracionis sue“, in margine „Dominus Th. (Ch?) de Stropechin XL 

c…orum“. Na první předsádce verso červeně signatura auguatiniánské kanonie v Roudnici 

nad Labem tzv. 1. vrstvy R X, na fol. 1r roudnická signatura 1. vrstvy R X a vlastnický 

záznam „Iste liber est monasterii Rudnicensis.“ Na druhé předsádce verso rukou asi 15. století 



titul „Lectura domini Abbatis super decretales. Item quedam Extravagantes. Item 

distincciones domini Abbatis.“ Horní okraj tohoto listu zčásti odříznut. Ve spodní části hřbetu 

zčásti dochovaná signatura březnické kolowratské knihovny „A 5“ (zapsáno červeně na 

papírovém štítku), poslední černé číslo psané přímo na potahu hřbetu nejasné. V horní části 

hřbetu poškozený papírový štítek s novověkým obsahem „... Abba... [Lect]ura sup[er] 

[De]cretales“. 

Na hřbetě štítek s částí současné signatury („16“), přelepený přes starší muzejní štítek. Na 

předním přídeští exlibris NM s perem zapsanou současnou signaturou a přímo na výlepu 

tužkou starší muzejní signatura „I/B/3“. Stejná signatura dvakrát na první předsádce verso, 

jednou inkoustem, jednou zapsána na žlutém muzejním štítku. Na přední desce a předním 

přídeští nalepené otisky muzejních razítek na žlutém papíru. Na fol. 1r heraldické razítko s 

opisem „Hr. z Kolowrat Krakowského“ a rukopisný záznam „Ex bibliotheca arcis 

Brzeznicensis“. Do NM se rukopis dostal darem Josefa Marii Kolowrat-Krakowského. 

 

Podle písma lze rukopis datovat snad do první třetiny 14. století. Podle charakteru písma a 

přípravy psací látky je kodex jihoevropského původu, podle pecií z univerzitního prostředí 

(Bologna?). Do Čech a asi i do knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici se 

dostal ve 14. století, ale přesnější určení není jasné. Na fol. Ir je za Boemia zapsáno „vet“, což 

Bartoš interpretuje jako „venit“, nicméně v souvislosti s dalším textem může být i „vendidit“. 

Čtvrtý znak následujícího letopočtu opět není zřejmý, snad jde o L, podle obsahu a 

dochovaných částí by poslední slovo mohlo být „Abbatis“. Neúplný záznam spojený s Janem 

IV. z Dražic sice evokuje představu, že rukopis by se měl do roudnické knihovny dostat dříve 

než po roce 1382 (uvedeném v záznamu o koupi k roku 1382?), nicméně na druhé straně 

signatura R X 1. vrstvy patří k vyšším a možnost pozdějšího získání nevylučuje. 

 

Literatura: Johann Friedrich Schulte, Die Dekretalen zwischen den „Decretales Gregorii IX.“ 

und „Liber VI. Bonifacii VIII.“, ihre Sammlung und Verarbeitung ausserhalb des Liber VI. 

und im Liber VI., Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 

philosophisch-historische Classe 55, Wien 1867, s. 701–797; zejm. s. 767–768 (se signaturou 

I B 3); Johann Friedrich Schulte, Die canonistischen Handschriften der Bibliotheken: 1) der k. 

k. Universität, 2) des Böhmischen Museums, 3) des Fürsten Georg Lobkowicz, 4) des 

Metropolitan-Kapitels von St. Veit in Prag, Prag 1868, č. CXI, s. 51–52; František Michálek 

Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 1927, č. 3790, s. 379; Milada 

Svobodová, „Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher“. Sbírka středověkých 

rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení 

rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27-59, zejm. č. 52, s. 49 (ztotožnění není jisté); s. 58; 

Michal Dragoun za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis roudnických a sadských rukopisů, 

in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v 

Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová, Praha 

2015, s. 331-565, zejm. s. 490-491. 

 

 

1ra-124vb: [Bernardus de Montemirato: Lectura (Apparatus) in decretales Gregorii IX.] 

Lectura Abbatis. Gregorius. Interpretatur vigilans et bene vigilavit, dum huius libri sive 

compilacionis utilitatem fieri procuravit. Fuit enim utilitas communis nec hic statim subditur 

ut ad communem etc. ... Rex pacificus et sequitur infra statim disposuit, scilicet ab eterno. 

Subditos: patet ergo qualis dominus, talis familia esse debet. Pudicos, moribus et verbis ... x ... 

respondeo quod non, quia indignum et a Romane ecclesie consuetudine alienum etc.  

Na závěr kolofón „Explicit iste liber, sit scriptor a crimine liber“ a závěrečná rubrika 

„Explicit Aparatis super decretales domini Abbatis“. 



J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 2, Stuttgart 1877, s. 130-131 (rkp. uveden v pozn. 4 na s. 131 pod starší 

signaturou I B 3); Initia operum iuris canonici medii aevi: https://home.uni-

leipzig.de/jurarom/manuscr/murano/initican.htm (citováno 13. 4. 2020); M. Bertram: Pierre 

de Sampson et Bernard de Montmirat. Deux canonistes français du XIIIe siècle, in: M. 

Bertram: Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jh.). Gesammelte Aufsätze, Leiden 

2013, s. 343-374 (rkp. uveden na s. 364, 372). 

 

124vb-130vb: [Bernardus de Montemirato: Lectura in Novellas Constitutiones Innocentii IV.] 

Cum in multis iuris. Casus est planus, quia per generalem clausulam quidam alii ultra III vel 

IIII in iudicio trahi non possunt qui debent exprimi in primo citatorio. Infinitas, id est 

incertitudo vel nimia multitudo ... x ... de decimis licet alias deferri ut prescriptionibus vel 

compositionibus. Expliciunt glose super Extravacantes.  

Na závěr kolofón „Laus tibi sit Christe, quoniam liber explicit iste.“ 

J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 2, Stuttgart 1877, s. 132 (rkp. uveden v pozn. 8 pod starší signaturou I B 3); 

Initia operum iuris canonici medii aevi: https://home.uni-

leipzig.de/jurarom/manuscr/murano/initican.htm (citováno 13. 4. 2020); M. Bertram: Pierre 

de Sampson et Bernard de Montmirat. Deux canonistes français du XIIIe siècle, in: M. 

Bertram: Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jh.). Gesammelte Aufsätze, Leiden 

2013, s. 343-374 (rkp. uveden na s. 364, 372). 

 

130vb: [Expositio capituli Raynutius (Liber Extra 3,26,16)] 

Raynucius. Ob obscuritatem presentis capituli quedam computacio fuit magistraliter 

adinventa, per quam ea que sub quadam nube consistunt, videri possunt luce qualibet clariora 

... x ... hac computacione facta potes aperte videre, in quo erravit prior iudex et in quo non et 

qualiter sua sentencia iuxta quemlibet articulum per Cardinalem fuit in melius reformata. 

 

130v: [Expositio capituli Raynaldus (Liber Extra 3,26,18)] 

Raynaldus. Ad aperiendam mentem presentis capituli quedam computacio fuit magistraliter 

adinventa, que talis est. Magistraliter fingitur, quod Pepo habuit in bonis LXIIII ... x ... et in 

quibus sentencia prioris iudicis per Cardinalem extitit in melius reformata. 

 

131ra-145vb: [Bernardus de Montemirato: Distinctiones] 

Incipiunt distincciones Abatis. Circa statuta facta a capitulo ita distingue. Aut res, de quibus 

fit questio, possideretur ut plures aut ut capitulum. Si vero plures, aut consenciunt omnes aut 

non ... x ... de tuo privilegio excipere ad hoc benefacit aut. signata super l. C[odicis] de 

episcopis et clericis, l. generaliter. Expliciunt Distinctiones Abbatis, deo gracias. 

J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 2, Stuttgart 1877, s. 132 (rkp. uveden v pozn. 12 pod starší signaturou I B 3); 

Initia operum iuris canonici medii aevi: https://home.uni-

leipzig.de/jurarom/manuscr/murano/initican.htm (citováno 13. 4. 2020); M. Bertram: Pierre 

de Sampson et Bernard de Montmirat. Deux canonistes français du XIIIe siècle, in: M. 

Bertram: Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jh.). Gesammelte Aufsätze, Leiden 

2013, s. 343-374 (rkp. uveden na s. 370, 374). 

 

145vb: [De re nullius] 

Res dicitur esse in bonis nullius multis modis, primo natura ut est fera bestia ... x ... sexto iuris 

naturalis constitucione, ut liber homo ut FF. De verborum o. l. inter stipulantem, § sacrum 

(Digesta 45.1.83, par. 5). 



 

146ra-149vb: [Damasus: Brocarda iuris canonici] 

Argumentum. Ignorantiam excusare in hiis que sunt iuris positivi, ut I Extra De consti. 

Cognoscentes ... x ... quia cum ignorancia penes animum sit non posset aliter probari. 

V kodexu není uvedena obvyklá úvodní věta o přepracování Bartolomějem z Brescie, snad jde 

tedy o původní dílo Damasovo, což uvádějí i některé soupisy. Na závěr jinou rukou zapsán 

otřelý seznam argumentů, zamýšlený patrně jako doplněk předchozího textu. 

J. F. Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian 

bis Gegenwart 1, Stuttgart 1875, s. 196; 2, Stuttgart 1877, s. 84; S. Kuttner: Repertorium der 

Kanonistik (1140–1234) I, Città del Vaticano 1937, s. 419-422 (rkp. uveden na s. 419); Bio-

Bibliographical Guide to Medieval and Early Modern Jurists, 

http://amesfoundation.law.harvard.edu/BioBibCanonists/Report_Biobib2.php?record_id=a17

6 (citováno 13. 4. 2020); Manuscripta juridica, 

http://manuscripts.rg.mpg.de/manuscript/7368/ (citováno 13. 4. 2020). 

 
X 3791 
SX XVII A 17 
FX 1810. str. 22, 29 x 41 cm, s mapou. 
TX Simeon Sirchick. Zusammensetzung allen in letzten Feldzug (von 1809) 
vorgefallenen Begebenheiten und Ereignüssen bei denen Insurrectional-Truppen ... 
unter Commando s. Exc ... baron Davidovicz. 
PX Autorem, hejtmanem gen. štábu, psáno z povinnosti úřední a věnováno ministru 
hr. Jos. Erdödyovi z Monyorókerék. 
 
X 3792 
SX XVII A 18 
FX XVIII-XIX. ll. 36, 31 x 40 cm, seš. 
TX Register ubern Codex Theresianus criminalis. 
PX Hesla latinská, odkazy německé. 
 
X 3793 
SX XVII A 19 
FX 1793. 27 diagramů, vazba mod. 
TX A. Rath. Summarium catastrale regni Hungariae, a. 1793 confectum. 
PX První část díla v ruk. XVII A 8. 
 
X 3794 
SX XVII A 20 
FX 1812. ll. 87, 32 x 41 cm, vazba mod. 
TX (Christoph Friedr. Sangershausens) Moral für Krieger. Zum Gebrauche der österr. 
k. k. Armee bearbeitet von einem österr. Patrioten. (I. F. Opiz.) 
PX Předmluva datována 22. března 1804. O spise E. Kraus, Joh. F. Opiz´ 
Selbstbiographie ve Věstníku kr. čes. Společnosti nauk 1909, 30, 36. Přepis Phil. 
Maximiliana O(pize) z 1812, určený pro arcivév. Karla (t. 37). T. r. spis vydán v Halle. 
SX – XVII A 20 

TX – Opiz Ph. Max.: Moral für Kriger. Zum Gebranche der oesterreichisch k.k. Armee. 1812. 

 
X 3795 
SX XVII A 21 
FX 1831. ll. 83, 30 x 40 cm, pův. vazba. 



TX G. de Acerbi di Castelgoffredo. Saggio sul commercio interno ed esterno 
dell´Egitto. 
PX Mémoire, předložený autorem ministrovi Kolovratovi v dub. 1831 za pobytu ve 
Vídni, jak patrno z přiloženého listu. 

Lacy, Franz Moritz Graf  viz: Mittel und Weege SX – XVII A 21 
 
X 3796 
SX XVII A 22 
FX 1783. ll. 13, 29 x 39 cm, vazba mod. 
TX Seznam členů zednářských loží ve Vídni. 
PX Jména loží: zu wahren Eintracht in Orient, zur Beständigkeit, zu den drey Adlern 
und zum Palmbaum, zum heil. Joseph im Orient, zur gekrönten Hoffnung. 
 
X 3797 
SX XVII A 23 
FX 1830. str. 106 s mapou, 28 x 42 cm, vazba pův. 
TX Ing. Filippo Ferranti. Sulle escrescenze del lario o lago di Como sui danniche 
cagionano e sul modo di ridurle ad un limite innocuo alla citt ed alle borgate a terre 
litorali. 
PX Datováno v březnu 1830. 
 
X 3798 
SX XVII A 24 
FX 1868. ll. 59, 30 x 39 cm, vazba mod. 
TX Jos. Perwolf. Ungarn und die orientalische Frage. 
PX Aus dem böhmischen. Dopsáno 7. 7. 1868, česky vyšlo v ČČM 1868-1869. 
SX – XVII A 24 

TX – Ungarn und die orientalische Frage. Eine historische Studie von Perwolf Josef. Aus dem böhmischen. 

Prag 1868, ff. 61 

 
X 3799 
SX XVII A 25 
FX 1814. ll. 4, 29 x 42 cm, vazba mod. 
TX Úřední zpráva o porážce rakouské posádky v Predilu Francouzi 15.-8. května 
1809, podle výslechu tamních obyvatelů z 5. břez. 1810, v přepise z r. 1814. 
zu Pridel Blochhaus. Vide: Species facti. Ms. 
 
X 3800 
SX XVII A 26 
FX 1832. str. 87, 32 x 40 cm, pův. vazba. 
TX Rapporto sulla visita della provincia di Como, fatta nell anno 1832 dall I. R. 
consigliere di governo delegato provinciale caval. D. Fermo Terzi. 
PX Má signaturu úředních aktů. 
 
X 3801 
SX XVII A 27 
FX 1860. str. 45, 31 x 42 cm, vazba mod. 
TX JUDr. Joh. Sametz. Betrachtungen über den gesetzlichen Schutz des 
Grundeigenthums und seiner Graenzen. 
PX Určeno pro spisy kr. čes. vlastenecko-hospodářské Společnosti. 
Prag 



 
X 3802 
SX XVII A 28 
FX ok. 1826. str. 112, 29 x 39 cm, vazba mod. 
TX Výpisky z úředního diaria o zasedání bratisslavského sněmu r. 1825-6. 
PX Latinsky. Z tisku záhřebského připojeno autentické znění řeči chorvatsko-
slavonského poslance Jos. Kusseviche z 27. II. 1826. Dar F. Palackého 26. XII. 
1841. 
 
X 3803 
SX XVII A 29 
FX ok. 1827. str. 22, 29 x 39 cm, vazba mod. 
TX Výpisky z úředních aktů bratislavského sněmu z r. 1826-7. 
PX Dar téhož. 
 
X 3804 
SX XVII A 30 
FX 1838. ll. 24, 30 x 42 cm, pův. vazba. 
TX Fregoso Bonifacio. Bilancio generale delle rendite e spede del regno d´Italia dai 
14. Febr. 1802 al 20. Apr. 1814. 
PX Datováno v Rovigo 28. září 1838 a věnováno ministru hr. Kolovratovi. 
 
SX XVII A 31 
FX 1909 
TX Luther, M.: Lutherus Triumphans (Opis) 
SX – XVII A 31 

TX – Luther, Martin: Lutherus Triumphans. 

Göttigen 1909, ff. 4 

FX – 33x21 cm. 

PX – Opis starého tisku z 16. st. pořízený pro p. dr. Volfa Universitní knihovnou v Göttingen. 

PX – Počátek f. 1a: LUTHERUS TRIUMPHANS. (Sp. 1). Was ich Martin Luther hab gesagt. ...  

Konec f. 3a: ... Sol Singen und sagen AMEN. 

PX – Připojen dopis bibliothekáře Univ. knihovny dru. Volfovi. P. Johannesa Reicke z 18. 

března 1909 o 2ff. 

 
SX XVII A 32 
FX 1991 
TX Codice Bornico - faksimile podle rkp. 1507 
PX Dar mexického vyslance Horacio Flores de la Pena 
Libro. 

El libro dle Ciuacoatl, Homenaja para el ano del Fuego Nuevo, libro explicativo del llamado 

Codíce Borbónico. Codex du Corps Legislatif Bibliothèque de l´Assemblée Nationale 

Française Paris. Introducción y explicación Ferdinand Anders, Maarten Jansen, Louis Reyes 

Garcia. 

Graz, Akademische Druck-Verlagsanstalt, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991, 

leporelo a komentář v plátěném obalu. 

Faksimile opisu původně aztéckého kodexu z r. 1507. Je kronikou náboženských ceremonií 

Aztéků. Do Evropy se dostal asi v 16. stol. do Escorialu, od r. 1826 v pařížském paláci 

Bourbonů. Dar mexického velvyslance pana Horacia Flores de la Pena v r. 1995. 

II-5749/95 



Jansen, Maarten ; Garcia, Louis Reyes ; Códice Borbóníco ; Bourbonský kodex. Faksimile ; 

Anders, Ferdinand  – vide : El Libro del Ciuacoatl 

SX XVII A 33 
FX 1978 
TX Zlatá bula (Guldene Bule) - faksimile 
PX Výměna 
Heinrich Günter Thülemeyer: Die Kupferstichwiedergabe von Codex Vindobonensis 338. 

Copia manuscripti Aureae bullae Caroli IV. Aurae Bullae versio germanica.  

Arnim Wolf: Die Goldene Bulle. König Wwenzels Handschrift 1977. Mit 20 originalgetreuen 

Faksimile Tafeln aus Codex Vjindobonensis 338 – 46 fol. – 40 + 53 p. 

Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1978. 20 

Um 20 originaltgetreue Faksimile-Tafeln aus Cod. Vind. 338 erweiterter Nachdruck der 

ältesten nach de, Original angefertigten Wiedergabe von könig Wenzels Handschrift, 

Frankfurt 1697. Ergänzt durch den Nachdruck der dieser Ausgabe von 1697 beigeggebenen 

Übersetzung (Cod. Vind. 2873) und durch den unveränderten Nachdruck des Kommentars zur 

vollständigen originalgetreuen Faksimile Ausgabe von Cod. Vind. 338 (Graz 1977, Cod. Sel. 

LX, LXx). 

II-5751/95 Vr. 

Zlatá Bulla Karla IV. – vide: Goldene Bulle 

Wolf, Armin: Die goldene Bulle. König Wenzels Handschrift. Kommentar. Graz, 

Akademische  Druck- u. Verlagsanstalt 1997. 

53 s. 20 

Copia manuscripti Aureae Bullae Caroli IV Rom. Imp. quod in Augustissima Bibliothaeca 

Caesarea Vindobonensi invenitur, atque anno Christ. 1400 jussu Wenceslai Imp. congectum, 

multisque imaginibus pulcheririme pictis et inauratis exornatum, hic iisdem figuris affabre 

aeri incises exhibetur. Curante Hennico Güntero Thülemario. 

/Frankfurt/ (1697) 46 fol.  20 

Aureae Bullae Caroli IV Rom. Imp. Anno M CCC LVI lingua Latina Norimbergae et Metis 

compositae versio Germanica, quam ex MSTO Augustissimae Caesareae Vindobonensis 

diligenter olim adscriptam nunc edit Henricus Günterus Thülemarius. 

/Frankfurt/, (1697). 40 p. 20 

X 3805 
SX XVII B 1 
FX perg. 1387. ll. 269. 28 x 35 cm, vazba pův. se sponami a kováním. 
TX Bartholomaeus de Concordio. Summa Pisana. 
VX Quoniam, ut ayt Gregorius x solum propter probacionem ponitur etc. A. d. 1387 
finitus est iste liber in vig. Assumpcionis ... Pak obvyklý závěr o autorově smrti. 
PX Na desce ml. sign. F V, M VII. Z Březnických. 
 
X 3806 
SX XVII B 2 
FX 1842. ll. 77, 27 x 36 cm, pův. vazba. 
TX Ed. Tomaschek. Die galizische Eisenbahn in ihrem Einflusse auf Galizien und auf 
den europaeischen Handel überhaupt betrachtet. 
PX Podle předmluvy, dané v Lvově 1. VII. 1842, napsal autor současně zprávu jinou 
o stavovské haličské komisi pro dráhy. 
 
X 3807 
SX XVII B 3 
FX 1800. 21 diagramů, vazba mod. 



TX Nachtrag zum Militair-Sisteme der österreichischen Monarchie; den Stand einiger 
k. k. Truppen und Militar-Partheyen ausweisend in Friedens- und Kriegs-Zeiten vom 
Jahre 1800. II. Theil. 
PX Díl I. v č. 3811. 
SX – XVII B 3 

TX – Nachtrag zum Militär Sisteme der Oesterrichischen Monarchie den Stand einiger k.k. 

Trouppen, u. Militär Partheyen Ausweisend in Friedens- u. Kriegs-Zeiten. Vom J. 1800. II. 

Theil. 

ff. 2, lit. A-S 

PX – Addit.: Sumarische tabelle, Ordre de Battaille, Verzeichniss, Summarium Generale. 

PX – Vide: XVII B 7. 

 
X 3808 
SX XVII B 4 
FX 1840. 253 str. 27 x 36 cm, vazba pův. 
TX Ed. Tomaschek. Versuch einer Statistik der galizischen Industrie. 
PX Im Auftrage der galizischen Provinzial-Handels-Commission verfasst. Předmluva 
dána ve Lvově 20. XII. 1840. 
 
X 3809 
SX XVII B 5 
FX XVII. ll. 263, 28 x 36 cm, pův. vazba. 
TX Chroniche dell´ origine delle famiglie nobili Venete con un registro d´ alcune de 
cancellieri grandi et secretarii dell´ ecc so consiglio di dieci. 
PX Oba seznamy na l. 260-3 končí se r. 1610. V Padově r. 1704 koupil baron Godfr. 
Dan. Fr. Jos. Eus. Wunschwitz. Z Wunschwitzových. Stejně č. další. 
 
X 3810 
SX XVII B 6 
FX XVII. ll. 317 s malovanými znaky, pův. vazba. 
TX Cronica Veneta di tutte le famiglie nobili di detta citta cominciandi l´ anno 421. 
PX Poslední znak z 1701. R. 1702 v Benátkách koupil knihu baron Godfr. Dan. 
Wunschwitz a doplnil seznam do 1718 (l.317). 
 
X 3811 
SX XVII B 7 
FX 1800. 41 diagramů, pův. vazba v obalu. 
TX Übersicht des Militair-Sistemes der österreichischen Monarchie das ist Stand und 
Gebühr der k. k. Truppen und andern Militair-Partheyen in Friedens- und Kriegs-
Zeiten vom Jahr 1800. Erster Theil. 
PX Viz č. 3807. 
SX – XVII B 7 

TX – Übersicht des oester. Militär Listemes. Vom Jahr 1800. Erster Theil. 

PX – Vide: XVII B 3. 

 
X 3812 
SX XVII B 8 
FX perg. XIV. ll. 159, 29 x 36 cm, vazba moderní. 
TX Lectura super decretum. 
PX Začátek i konec chybí. Název podle Schulte 54/5. Z Březnických. 



PX Podle O. Kejře obsahuje rkp. Princivallus Mediolanensis: Glossa super decretum 
Gratiani. Identifikoval vnitřením rozborem a srovnáním s druhou vrstvou dlos z rkp. 
XII A 12. 
SX – XVII B 8 

TX – Parciual seu Parcifal (Mgi Petri) Lectura sup Decretatas. 

perg. Rudnič. 

 
X 3813 
SX XVII B 9 
FX perg. XIV. ll. 240, 28 x 35 cm, s inic., pův. vazba s kováním a sponami. 
TX Sborník kanonistický. 
VX I. 1-112'. Summa super titulis decretorum, compilata a mag. Gonfrido (Goffredo 
de Trano), d. pape subdiacono et capellano. Glosarum diversitas intelligentiam textus 
nonnunquam obtenebrat x os humidum est lubricans. 
VX 114-133. Questiones dominicales et veneriales mag. Bartholomei Brixiensis. Ad 
honorem omnipotentis dei et ecclesie romane, cui presidet Gregorius nonus x per 
iura in prima parte allegata. 
VX 133-143. Ordo iudiciarius mag. Bartholomei Brixiensis. Quoniam ad imitacionem 
maiorum in minimis x dixisse sufficiat. 
VX 143-155. Libellus fugitivus mag. Nepotis de monte Albano. Cum plures libelli 
super exercitiis causarum x dignetur ipsum libellum sustinere. 
VX 155-7'. Kanonistický traktátek. Quoniam d. papa iudex est ordinarius singulorum x 
adversarium in impetracione supplicare. Extra. c. oblate. Explicit alius sermo (?). Deo 
gracias. 
VX 162-195. Distincciones mag. Petri de Sansone super decretalibus. Rex pacificus. 
Quarum alique propter nimiam similitudinem x postulo in archiepiscopum. 
VX II. 197-240'. Petrus de Boacteriis. Libellus super nono capitulo de iudici(i)s. 
Reverendo ... Guidoni de Albaxio x cap. de ingratis liberis I. V. Deo gracias. Explicit 
summula de libellis super omnibus actionibus actoribus. 
PX Dvořák 45. Na desce mladší roudnické sign. R XV, 1 VII, na l. 197 souč. sign. T 
III. Vlepen lístek se seznamem klášterních knih z doby pohusitské. Z Pálffyových. 
Brodský, s. 290 
SX – XVII B 9 

TX – Monfredi: Summa super titulos decretalium. 

XIV. st., ff. 194+44 

 
X 3814 
SX XVII B 10 
FX 1798. 56 diagramů, 30 x 37 cm, vazba pův. 
TX Status personalis et salarialis actualis magistratuum et conventionatorum omnium 
inclyti regni Hungariae comitatuum et districtuum de a. 1798. 
 
X 3815 
SX XVII B 11 
FX 1763. ll. 281, 30 x 36 cm, pův. vazba. 
TX Summarium über die Ertragniss und Unkosten derer k. k. Bergwerken und dazu 
gehörigen Gütern, dan deren Münz-Aemtern in Königreich Ungarn wie auch 
Böhmisch- und Oesterreichische Erblanden vom Jahr 1761. 
PX S pečetěmi dvorní mincovní a důlní účtárny (Buchhalterey) a hlavní pokladny 
důlní ve Vídni r. 1763. 
 



X 3816 
SX XVII B 12 
FX 1840. ll. 12, 30 x 38 cm, pův. vazba. 
TX Inhalts-Anzeige der von dem Regierungsrathe Schwabe verfassten neuen 
Zusammenstellung der allgemeinen Civil-Pensions- und Provisions-Vorschriften. 
1840. 
 
X 3817 
SX XVII B 13 
FX 1804. ll. 232, pův. vazba. 
TX Beschreibungen. A-B. Anno 1804. IV. 
PX Tak na hřbetě. Je to registratura vrchního soudu od r. 1804 
 
X 3818 
SX XVII B 14 
FX 1835. ll. 85 a 19 map a nákresů, vazba pův. 
TX Abbate Luigi Confligliachi. Cenni scientifici del viaggio fatto l´autumno 1834 nell´ 
Ungheria inferiore, nella Gallizia, nella Slesia e nella Moravia. Padova il 30. Apr. 
1835. 
PX Vložen Memoire lu à la Société d´Agriculture de Brunn le 3. Nov. 1834 (l. 75-85). 
 
X 3819 
SX XVII B 15 
FX XIX. ll. 10, 29 x 39 cm, pův. vazba. 
TX Fr. Jos. Kolb. Der Landadvokat. Ein gemeinnütziges Hilfsbuch ... mit besonderer 
Rücksichtnahme auf das Erzhertzogthum Österreich. 
PX Asi přepis známého tisku. 
 
X 3820 
SX XVII B 16 
FX XIX. ll. 27, 28 x 38 cm, vazba mod. 
TX Heinke. Von den Rechten der weltlichen Macht in Ansehung der geistlichen 
Orden. 
PX Na l. sign.: G. W. 25. F. III. 
 
X 3821 
SX XVII B 17 
FX XVIII. str. 806, 30 x 38 cm, pův. vazba v obalu. 
TX Historia politica Hungariae Antonii Baytay, olim Josepho II. praelecta. 
 
X 3822 
SX XVII B 18 
FX XVIII. str. 521, 29 x 37 cm, pův. vazba. 
TX Speculum practicum. 
PX Srv. ruk. VI B 1. 
 
X 3823 
SX XVII B 19 
FX perg. XIV. ll. 267, 30 x 36 cm, pův. vazba s kováním. 
TX Speculum hystoriale fr. Vincentii (de Bellovaco). 



VX Quoniam multitudo librorum x dilabi potest. Explicit prima pars speculi hystorialis 
per manus fr. Heymanni de Sar. 
PX Na přídeštích kus theologické příručky, 3 ll. brevíře a zlomek listu ex parte 
Johannis dyaconi de Melnik z XIV. stol. Z Březnických. 
Brodský, s. 291 
 
X 3824 
SX XVII B 20 
FX 1835. ll. 101 s 19 mapami a obrazci, pův. vazba. 
TX L´abbate Luigi Configliachi. Pojednání z cesty Rakouskem v r. 1834. 
VX 1-75. Cenni scientifici del viaggio, fatto l´autunno 1834. 
VX 77-85. Mémoire lu à la Société d´agriculture de Brünn. 
VX 87-94. Riflessi sullo stato di alcune miniere, cave acque minerali e termali, che 
visitó nello stesso viaggio. 
VX 96-101'. Riflessi sullo stato attuale dell´ i. r. Accademia montanistica di 
Schemnitz. 
PX Každý spis podepsán vlastnoručně autorem, první dva již v č. 3818. Dáno v 
Padové 30. dub. 1835. 
 
X 3825 
SX XVII B 21 
FX 1784. ll. 14, 28 x 37 cm, pův. vazba. 
TX General de Vins. Gedancken in Betreff der Dohmischen Schriften über die 
bürgerliche Verbesserung der Juden, veranlasst durch das hierwegen in den 
Schlötzerischen Briefwechsel eingeschaltete Schreiben von Berlin. 
PX Korigováno hr. Maxem Lambergem. 
 
X 3826 
SX XVII B 22 
FX ok. 1720. ll. 317, 30 x 38 cm, vazba mod. 
TX M. S. A. vol. XII. Moscovische- und Odder-Commercia betreffend. 
PX Sbírka 25 listin a pamětních spisů o obchodních a vodních cestách ve Slezsku, 
většinou z 20tých let XVIII. stol. S mapou Ruska od Jak Sandrarta. 
 
X 3827 
SX XVII B 23 
FX XVI-XVII. ll. 310, 30 x 38 cm, vazba mod. 
TX Právnický sborník německý. 
VX 1-46. Německá příručka o lenním právě. Vom Lehen Empfahung. Lehen sollen 
van der Lehenher x (etzliche gemeine Regulen) nedopsáno. 
VX 47-109'. Acta und Gerichtshandtlung durch ... Herrnn Munsterischen weltlichenn 
Hoffrichtern und Assessoren in sachen des Dieterichen von Schelner, dero Rechten 
Doctoren ... contra den ... Berecharden Kreyen. Z let 1594/5. 
VX 110-119'. Soudní akta sporu paderbornského biskupa Diedericha proti 
Bernhardovi von Heyden z let 1594-1608. 
VX 120-264'. 309-10'. Soudní akta sporu mezi hr. Valpurgou ze Spigelberka a 
Pyrmondtu a hr. Šimonem z Lippe z let 1583/4. 
VX 265-70. Dvě listiny o při Jana Weigersa proti Hansovi Ludekingkovi z 1595. 
VX 271-308'. Akta soudu mezi Ondřejem Bögersem a Ilsenem Bredenmeyerem z let 
1592/6. 



 
X 3828 
SX XVII B 24 
FX 1723-36. ll. 558, 29 x 38 cm, vazba pův. 
TX Nummi veteres Romanorum et Graecorum ex argento, aere magno, medio et 
parvo, collecti et conscripti a Carolo Granelli S. J. 1723-36. 
PX Po skupinách abecedně sestavený inventář. Podle nápisu na desce r. 1749 
majetek jesuitské koleje ve Vídni. Dar Jos. Schürera z Unhoště r. 1875. 
 
X 3829 
SX XVII B 25 
FX XVI/XVII. str. 262 a index, 30 x 37 cm, vazba mod. 
TX Kronika vitenberské university z let 1551-73. 
PX Výpis z II. a III. matriky, vydaných C. Ed. Foerstemannem a O. Hartwigem v 
Album academiae Vitebergensis I (1841), II. 1894. Na předsázce souč.: Abr. 
Schwalbii d. Z Pálffyových. 
 
X 3830 
SX XVII B 26 
FX XVIII. ll. 4, 28 x 36 cm. 
TX G. van Suiten. Betrachtungen über die peinliche Frage oder Tortur. 
PX Přepis slavného spisku 1756. 
 
X 3831 
SX XVII B 27 
FX XVIII. str. 172, 27 x 39 cm, pův. vazba. 
TX Vom Crida-Process. 
PX Zákony a pragmaticae od 1638-1756 (str. 14-172). Z Neuberských. 
 
X 3832 
SX XVII B 28 
FX XVIII. ll. 31, 27 x 39 cm, vazba mod. 
TX Project der neuen und respective alten Crida-processordnung. 
 
X 3833 
SX XVII B 29 
FX XIX. str. 177, 28 x 37 cm, seš. 
TX Benjamin Bells Abhandlung über Theuerung und Mangel. 
PX Durch S. Exc. H. Freih. von Sumerau, Praesidenten der k. k. Hofpolizey, der k. k. 
böhm. Oecon. Patriotischen Gesellschaft zugestellt, um die sich aus der Prüfung 
derselben ergebende Resultate mit Offenheit entweder der Staatsverwaltung oder 
dem Publicum vorzulegen. Koupeno 9. IV. 1907. 
 
X 3834 
SX XVII B 30 
FX XIX.2 str. X + 264, 29 x 38 cm. 
TX Jos. Trakal. Die Grundlegung der exacten Rechtsphilosophie. 
PX Dar prof. Zuckera. 
 
[X 3835] 



[SX XVII B 31] Ausgeschieden. Praes. Z 2062/42 
FX perg. 1373-90. ll. 97, 26.5 x 39.5 cm, vazba nová. 
TX Liber (III. et IV.) confirmationum. 
PX Něco ll. chybí, kn. IV. svázána před III. Sahá od květ. 1373 do břez. 1390, je 
originál a vyd. J. Emlerem 1879. Hanka vyměnil od smečenského vrchního Miltnera 
(PA X, 175) a prodal museu 28. III. 1851 za 350 zl. 
PX Na příkaz okupantských úřadů předán r. 1942 býv. Zem. archivu a jím do archivu 
pražské kapituly. S tímto přešel pod správu archivu pražského Hradu (po r. 1951). 
SX – XVII B 31 

TX – Liber errectionum 

1173-85 

 
X 3936 
SX XVII B 32 
FX ok. 1812/3. ll. 2. 
TX Pět protifrancouzských projevů. 
PX S poznámkou: Z Pešti Vocelovi Kollár. Dar pí. L. Vondrové ve Starově u Volyně 
20. V. 1912. 
 
SX XVII B 33 
TX Excerpta historica. 
 
SX XVII B 34 
FX pol. XVIII 
TX Bericht vom Ursprung u. Anordnung d. Genanden des grössern Raths alhier in 
Nürnberg, was derselben Ambt, und was Sie von andern Bürgeren für Freyheiten 
und Glauben haben. Sambt ordentlicher Continuation ihrer Erwählung und curiensen 
fatus auch Absterbezeit. 
PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 13. 5. 1963 
XVII B 34 

Bericht vom Ursprung und Anordnung der Genanden des Grössern Raths alhier in Nürnberg, 

was derselben Ambt, und was Sie von andern Bürgeren für Freyheiten und Glauben haben. 

Sambt ordenrlicher Continuation ihrer Erwählung und curiersen fatus auch Absterbezeit. 

pol. XVIII.stol.; ff.318 

1a Eingang. Obwolen im Jar Christi 1332 x 318b 1758 Johann Sigmund Pfinzing 
(zobr. erb ) 
Rkp.; pap.; pol. XVIII stol.; ff.318; 36 x 21,5 cm; kurs.; pkž. hřbet a rohy 
pergamenové. Na hřbetě stopy původního nápisu „ Genanten-Buch“. Na předním 
přídeští Langrova sign.III.13K 1. St.788 a vložen štítek původně nalepený na hřbetu 
s textem „ Genannten-Verzeichniss von 1332-1752 Verzeichniss der Ratsherren 
Handwerker und Schultheiissen. Ms.“ Naproti Incipitu na obalovém listě nalepen jako 
frontispic barevný erb, na f.2a vlepen z tisku vystřižený portrét Šoltyse Conrada 
Grosse. K jménům a datům hodnostářů přilepovány z tisků vystřižené erby. Rukopis 
býval v majetku Langrovy knihovny v Broumově. 
Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny 
Národ. muzea dne 13. května 1963. 
4328-63  
T. 
SX XVII B 35 
FX 1457/58 



TX Liber Sarmonum S. Leonin IX. Papae 
PX Darem představenstva vlády. 18. VI. 1968 
 

(Liber Sermonum Sancti Leonis IX. Papae.) 

1a... nostras precibus suis dignetur adiuvare x 101b adiuvari in omnibus per 

misericordiam dei mereamur. 

Rkp.; perg.; 1457/58; ff.101, inic.; 34 x 22 cm; písmo humanist.; kož. pozdně gotická vazba 

se zbytky spon. Začátek rukopisu chybí zřejmě již od poč. 17. stol. (proto přípis Em. R. 

Peczela, který byl jeho majitelem r. 1622, je již na nynějším f.1a). Na f.100b původní 

záznamy písaře rumělkou “Visa et emendata aliqualiter Strigonii 1457 Jo. E. W. Finita autem 

parte Waradini completum et signatum 1458. Jednoduché barevné iniciály červeně a 

modře, poslední nedopsány. Podle záznamu o původu rkp. na f.1a Hic liber ex Bibliotheca 

Matthiae Corvini Regis Ungariae, quae modo Budae captiva detinetur, deliberatus ad me 

devenit. Em. R. Pelczel mpria. Na předním přídeští zápis téhož P.: Ex libris Emerici Regii 

Peczelij, Concionatoris Uyvarensis 1622. Podle záznamu výše na témž přídeští byl nejstarším 

známým majitelem rukopisu po dobytí Budína a král. hradu Turky Emmericus Gemmasius, 

Minister Verbi Dei (evangel. kazatel) in Ecclesia Budaensi 1612. Majitele další možno 

sledovat na předním přídeští až do r. 1877. Na zadním přídeští vylíčen Jeremiášem 

Hermánem, představeným kláštera a knihovníkem ve sv. Antonínu (Antalu) r. 1879 maďarsky 

vznik rukopisu psaného r. 1457/58 humanistou J. E. Vitézem, tehdy biskupem 

velkovaradínským. Do knihovny krále Matyáše Korvína se dostal rukopis asi po zatčení 

Vitézově králem r. 1472. Do r. 1809 byl majetkem tehdy zrušeného františkán. kláštera v 

Komárně (srovn. podpis na f.1a Jacobi Cseh Csúzini, Conventus Comaromiensis). Naposled 

patřil od r. 1809 klášterní knihovně františkánů u sv. Antala na Vel. Žitném ostrově 

(Csallóköz). 

Darem předsednictva vlády ČSSR zapsán dne 18. června 1968. 

II-9/68 

 

XVII B 35 
 

1457-1458, Uhry, perg., 101 ff. 33,5 x 22,5 cm, vazba mladší 

 

Skladba: (V-3, f. 7) + 4. IV (f. 39) + (IV-1, f. 46) + 2. IV (f. 62) + (V-1, f. 71) + 2. IV (f. 87) + 

IV-2 (f. 93) + IV (f. 101). Jeden list schází před f. 4, 43, 72, patrně dva před f. 1 a f. 91. 

Reklamanty na konci složek. Listy první poloviny jednotlivých složek byly označeny 

římskými nebo arabskými čísly 1-4 společně s písmenným označením složky, tyto značky 

však byly z větší části oříznuty. Dvě moderní foliace tužkou. Psáno v jednom sloupci 

v zrcadle 21,5-22,5 x 14-14,5 cm, 35-38 řádek na stránce. Živá záhlaví označující svátek nebo 

námět, k němuž se vztahuje příslušné kázání. U ff. 68, 101 ořezány okraje listu, některé listy 

mírně poškozeny působením vlhkosti (zejm. f. 18).  

Písmo: A 1r-46v, B 47r-100v, C 101: vše humanistica třetí čtvrtiny 15. století, v téže době 

byly provedeny korektury. Nečetné soudobé marginální obsahové poznámky, výjimečně 

obdobné poznámky mladší. Výzdoba: rubrikace, místy dnes již vybledlá. Vazba mladší, 

dřevěné desky potažené kůží, na kterou byly na obou deskách aplikovány části dřívějšího 

potahu z černé kůže s geometrickou výzdobou a kolky s geometrickými a rostlinnými (růže) 

motivy. 

Na předním přídeští, f. 1r a zadním přídeští vlastnické poznámky. Nejstarší uvádí vlastníka 

k roku 1612: Emmericus Gemmasius M.U.D. in ecclesia Budaensi 1612 (přední přídeští). 

Z roku 1622 pochází poznámka Ex libris Emerici Regii Péczelii concionatoris Uyváriensis 

1622 (přední přídeští), k témuž majiteli se vztahuje záznam Hic liber ex Bibliotheca Matthiae 



Corvini Regis Ungarie, quae modo Budae captiva detinetur eliberatus ad me devenit. Em. R. 

Péczel manu propria (f. 1r). Další vlastníky uvádí zápis z roku 1681: Post obitum p. r. 

Gregorii Rasoris, defuncti Anno Domini 1680 die 21. Decembris, aetatis suae 77, possidet 

hunc librum Anno Domini 1475 scriptum Jacobus Cseh Csuzi, S. T. Doctor et Ecclesiastes p. 

t. Kocsensis 1681 die 24. Aprilis, aetatis suae 42, mensis 1, dierum 24 (s dalším hebrejským a 

řeckým textem). Zřejmě stejná ruka doplnila i poněkud starší titul rukopisu na předním 

přídeští Liber sermonum s. Leonis o údaj IX. Papae a autorova životní data s odvoláním na 

Bellarminovu knihu De scriptoribus ecclesiasticis, pag. 296, u titulu uvedený záznam 

Aestimatus f. I (?) je psán patrně jinou rukou. Jméno druhého z výše uvedených vlastníků 

(Jacobi Cseh Csúzini) je uvedeno i na f. 1r. Na f. 1r je pak další vlastnický záznam, patrně z 

18. století, Conventus Comaromiensis. Další záznam z předního přídeští udává Spectat ad 

Cellam D. Cnris. Slav., na který věcně navazuje doplnění jinou rukou Tandem 1809 translatus 

est ad Bibliothecam Szent. Antalensem in Csalloköz PP. Franciscanorum. Ke klášteru sv. 

Antonína se vztahuje i další záznam z předního přídeští Hic liber scriptus anno 1457 pertinet 

ad Bibliothecam conventus Sz. Antal ab anno 1807. Sign. 1877 Augusti 27. In S. Antonio, per 

H. J. Gu. a patrně ze zadního přídeští Nápoly. München. Sz. Antal. Na zadním přídeští byly 

v tomto klášteře maďarsky poznamenány osudy rukopisu, záznam je datován 1. květnem 

1879 a jeho autorem je Hermán Jezemiás (? – podle shodných iniciál je asi také autorem 

zápisu na předním přídeští). Z blíže neurčené doby pochází záznam na f. 1r Hic liber scriptus 

est Anno 1475 s datem opraveným na 1457. Na f. 1r je rovněž modrou tužkou zapsána starší 

signatura (?) 409.  

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou. Na předním přídeští štítek 

Knihovny Národního muzea, také s razítkem Rukopisy a současnou signaturou. Ta se opakuje 

i na f. 1v. Na f. 101v je uvedeno přírůstkové číslo KNM II-9/68. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 98, s. 128. 

 

1r-101v: Sermones, magna ex parte Leonis papae I. 

/// nostras precibus suis dignetur adiuvare per dominum nostrum Ihesum Christum, qui cum 

patre et spiritu sancto vivit et regnat deus in secula seculorum, amen. Sermo s. Leonis de 

eodem unde supra II. Pręsidia, dilectissimi, sanctificandis mentibus nostris atque corporibus 

divinitus instituta, ideo cum dierum temporumque curriculis sine cessatione reparantur ... 

(101r) Sermo Leonis papę de ieiunio potest applicari ad sermones de collectis. De novo 

repertus. Confidenter vos, dilectissimi, ad opera pietatis hortamur, quia experimentis 

didicimus libenter vos suscipere, quod monemus. Scitis nanque et deo dicente cognoscitis ad 

eternum vobis gaudium ... x ... sabbato vero aput beatum Petrum apostolum vigilias 

celebremus, cuius orationibus adiuvari in omnibus per misericordiam dei mereamur. 
Rukopis obsahuje ve velké části kázání Lva I., jejichž číslování bylo převzato z edice v PL 54 (je-li uváděn odkaz 

pouze na sloupce edice, je míněn tento svazek), jejich pořadí se však od PL dosti odlišuje, jde-li o texty, které 

nejsou Lvovy (nebo Pseudo-Lvovy), jsou uvedeny zvlášť. Jednotlivá kázání na f. 1r-100v jsou průběžně číslována 

římskými číslicemi I-CI (počátek prvního není dochován a také některá další čísla jsou kvůli neúplnému 

dochování rukopisu dnes přeskočena). Na f. 1r je zapsáno sermo XII, fragment závěru (col. 172). Následují 1r-

1v: sermo XVIII (col. 182-185), 1v-2v: sermo XIX (col. 185-188), 2v-3v: sermo XVI (col. 176-178, neúplné, 

končí vix ferre potuerunt, de quo ne ///), 4r: sermo XVII, část (col. 181-182, od /// crederet, qui et idoneus 

fideiussor est pauperum), 4r-4v: sermo XIII (col. 172-173), 4v-5r: sermo XIV (col. 173-174), 5r-5v: sermo XV 

(col. 174-175, toto kázání není uvedeno rubrikou), 5v-7r: sermo XXII (col. 193-199), 7r-8v: sermo XXVII (col. 

216-221), 8v-10r: sermo XXIX (col. 226-229), 10r-11r sermo XXVIII (col. 221-226), 11v-13r: sermo XXV (col. 

208-212), 13r-14v: sermo XXX (col. 229-234), 14v-15v: sermo XXI (col. 190-193), 15v-17r: sermo XXVI (col. 

212-216). Na f. 17r-18v je zapsáno Sermo de Absolon, jehož autor není jasný, uváděni jsou Pseudo-Leo papa I. 

nebo Pseudo-Johannes Chrysostomus (srv. PL 54, col. 474, edice PL 56, col. 1151-1154).  

Pokračují kázání Lva I.: 18v-20r: sermo XXIV (col. 203-208), 20r-21r: sermo XXIII (col. 199-

203), 21r-22r: sermo XXXI (col. 234-237), 22r-24r: sermo XXXIV (col. 244-249), 24r-25r: 



sermo XXXII (col. 237-240), 25r-26r: sermo XXXIII (col. 240-244), 26r-27r: sermo XXXVIII 

(col. 260-263), 27r-28r: sermo XXXVII (col. 257-259), 28r-29v: sermo XXXV (col. 249-253), 

29v-30v: sermo XXXVI (col. 253-256), 30v-31v: sermo XLI (col. 272-274), 31v-32v: sermo 

LVII (col. 328-331), 32v-34r: sermo XXXIX (col. 263-267), 34r-35v: sermo XLIII (col. 281-

285), 35v-36v: sermo XLIV (col. 285-288), 36v-37v: sermo XLV (col. 288-291), 37v-39r: 

sermo XLVI (col. 291-294), 39r-40r: sermo XLVII (col. 294-297), 40r-41r: sermo XL (col. 

267-271), 41r-42r: sermo XLVIII (col. 297-301), 42r-44r: sermo XLII (col. 274-281), 44r-

45v: sermo XLIX (col. 301-305). 

Na f. 45v je zařazeno kázání, které se objevuje v kontextu kázání Lva I., avšak pochází patrně 

od jiného autora - Pseudo-Leo I. papa: sermo IV app. (col. 490-491).  

Pokračují kázání Lva I.: 45v-46v: sermo LX (col. 342-346), 46v-48r: sermo LXI (col. 346-

349), 48r-50r: sermo LXXII (col. 390-394), 50r-51v: sermo LXVI (col. 364-368), 51v-52v: 

sermo LXIX (col. 375-380), 52v-54r: sermo LXII (col. 349-352), 54r-55v: sermo LXIII (col. 

353-357), 55v-57r: sermo LXIV (col. 357-361), 57r-58r: sermo LXV (col. 361-364), 58r-59v: 

sermo LVIII (col. 331-337), 59v-61v: sermo LIX (col. 337-342), 61v-63v: sermo LXX (col. 

380-384), 63v-65r: sermo LXXI (col. 385-390), 65r-66v: sermo LXVII (col. 368-372), 66v-

67v: sermo LXVIII (col. 372-375), 67v-69r: sermo LII (col. 313-317), 69r-69v: sermo LIII 

(col. 317-318), 69v-71r: sermo LIV (col. 318-322), 71r-71v: sermo LV (col. 322-325, 

neúplné, končí sub veteris condam indigentię nocte pereuntes ///), 72r-73r: sermo L (col. 305-

308), 73r-74r: sermo LVI (col. 325-328). 

74r-75r: Isidorus Hispalensis: De ecclesiasticis officis, capp. 37-40 

Sermo s. Leonis de ieiunio specialiter LXI. Ieiunii tempora secundum scripturas quatuor 

sunt, in quibus per abstinentiam et lamentum penitentię domino supplicandum est, et licet 

omnibus diebus orare et abstinere conveniat ... x ... ecclesie mos obtinuit et universale 

ieiunium hac observatione celebrat adiuvante domino nostro Ihesu Christo, qui vivit et regnat 

in secula seculorum, amen. 

PL 83, col. 771-774 (text je výpiskem z díla Isidora ze Sevilly, ale vyskytuje se 
v kontextu kázání papeže Lva I. častěji). 
Následují na f. 75r-75v: Pseudo-Leo I. papa: sermo app. VIII (col. 495-497) a dále 
opět kázání Lva I.: 75v-76v: sermo LXXIII (col. 394-396), 76v-77v: sermo LXXIV (col. 
396-400), 77v-78v: sermo LXXVIII (col. 415-418), 78v-79v: sermo LXXVII (col. 411-
415), 79v-80r: sermo LXXIX (col. 418-420), 80r-82r: sermo LXXVI (col. 404-411), 
82r-83v: sermo LXXV (col. 400-404), 83v-84r: sermo LXXXI (col. 420-422), 84r-84v: 
sermo LXXX (col. 420), 84v-85r: sermo XCI (col. 450-453), 85r-85v: sermo LXXXVI 
(col. 437-438), 85v-86v: sermo XCII (col. 453-456), 86v-87r: sermo LXXXVII (col. 
438-441), 87r-87v: sermo XCIII (col. 456-457, neúplné, končí ad omnem continetiam 
pertinere videatur proprie tamen ad eden ///. Toto kázání je v rukopise označeno 
číslem LXXVI, dále patrně jedna složka chybí, protože další je označeno LXXXVIII.), 
88r: sermo VIII (col. 159-160), 88r-88v: sermo LXXXIV (col. 432-434), 88v-89v: 
sermo LXXXII (col. 422-428, text v PL poněkud delší), 89v-90v: sermo IV (col. 148-
151, text je neúplný, končí transivit quidem in alios apostolos ius istius po///), 91r-91v: 
sermo LXXXV (col. 434-437, schází několik slov na počátku, začíná /// illo amore 
nascatur, quo deus et proximus diligitur in nullis profecto. Předchozí kázání bylo 
očíslováno jako XCI, následující nese číslo XCV, ztracen byl tedy rozsáhlejší úsek 
textu.), 91v-93v: sermo XCV (col. 460-466). Na f. 93v-95v je zapsáno sermo LI 
papeže Lva I. (col. 308-313). Následuje na f. 95v-96v: Pseudo-Leo I. papa 
(Augustinus?): sermo app. XIX (col. 516-520) a dále kázání Lva I.: 96v-97v: sermo 
LXXXVIII (col. 441-444), 97v-98v: sermo LXXXIX (col. 444-447), 98v-100r: sermo XC 
(col. 447-450). 
100r-100v: Pseudo-Augustinus: sermo app. CLXII  



Sermo s. Leonis de fide resurrectionis domini CI. Retinet sanctitas vestra, fratres karissimi, 

superiori tractatu, in quo scripsimus sanctum Thomam apostolum ad confirmandam fidem 

omnium, post resurrectionem dominici corporis membra palpasse ... x ... que solida est atque 

perpetua, ut non miserabiliores cunctis hominibus sed fideliores et meliores esse possimus. 

Per dominum nostrum Ihesum Christum, qui vivit et regnat deus in secula seculorum, amen. 

PL 39, col. 2064-2065, toto kázání je zapsáno po vynechání několika prázdných řádků. Na 

závěr na f. 100v uvedeno Visa et emendata aliqualiter Strigonii 1457 Jo. E. W. in certa 

autem parte Waradini completus et signatus 1458.  

Posledním textem je na f. 101r-101v: sermo XV (col. 174-175) Lva I. Kázání je uvedeno 

rubrikou Sermo Leonis pape de ieiunio, potest applicari ad sermones de collectis. De novo 

repertus. Bylo znovu zapsáno omylem, protože v původní řadě na jeho počátku rubrika chybí. 

 

SX XVII B 36 
FX 1693-1718 
TX Kürchen Buch 
PX Ze staré zásoby 
Kürchen Buch Sta. Anna, von S. Galli 1695 bies S. Galli 1725, 35 Jahr, Anno 1692 

Pap., 1693 – 1718, 223 ff, rozměry: 33 x 21 cm, vazba lepenková, potažená popsaným 

středověkým pergamenem (14. – 16. stol.), název nadepsán na přední desce (17.stol.?), 

uzavírání původně na kožené proužky, z nichž zachován jen 1 zbytek. Na hřbetě nápis Sta 

Anna, desky i hřbet poškozeny, některá folia uvolněná. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Alespoň 3 písařské ruce (předěly na fol. 67 a 195) 

Obsah: Církevní účty kostela sv. Anny zu Plan (?), v novější části uváděno i předměstí sv. 

Petra a Pavla, dále uváděno zámecké předměstí, jinak průběžně příjmy z různých obcí. 

Farářem u sv. Anny je uváděn dlouhodobě Gregor Joseph Ulrich, hejtmanem Phillip Jacob 

Rohler. 

Přír. č. II-1977/81 

Ze staré zásoby. 

SX XVII B 37 
FX 1694 
TX Relatio Mortis 
PX Ze staré zásoby¨ 
Relatio Mortis Reverendissimi ac Celsissimi Principis Domini Domini Ioannis Friderici e 

Comitibus de Waldstein Archi-Episcopi Pragensis /: Titl:/ facta ab Antidio Dunod Sacerdote 

Burgundo in ea praesente. 

Pap., 1694 (datace na fol. 28b, 34b), I +  35ff (foliace nová), prázdná folia: I, 29b, 35, 

rozměry: 32 x 21,5 cm, vazba lepenková, potažená bílým pergamenem, jednoduchá, bez 

výzdoby, na hřbetě nápis RELATIO MORTIS C. P. AE. J. F. D. W., mramorovaná ořízka. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Psáno ve dvojitém rámečku. 

Papír částečně poškozen působením inkoustu – prosvítání písma na protější stránku. 

Bez výzdoby, jen nadpisy ozdobným písmem. 

Vlastnické zápisy: na předním přídeští tužkou 36 listů rukopisu, Schwarzová (?) 

Přír. č. II-1961/81 

Ze staré zásoby. 

Waldstein, Joannes Fridericus comes de – vide: Relatio mortis 



SX XVII B 38 
FX 1634 
TX Relatio nud Deductio der… Statt Nürnberg 
PX Langrova knihovna 
Relatio und Deductio der Reichs Statt Nürnberg…  

Pap., 1634 (datace na str. 7), IV + 892 pp (paginace z největší části původní), mezi str. 230 a 

231 vloženo 8 pp navíc – str. 230a – 230h, str. 347 2x, str. 357 chybí, str. 359 2x, str. 370 

chybí, str. 384 2x, str. 352 – 354 chybí, mezi str. 835 a 836 vloženy 2 pp navíc – 835a – 835b, 

prázdné str: III – IV, 8, 38, 230g – 230h, 312, 372, 377 – 378, 380 – 382, 384a – 385, 417, 

464 – 465, 535 – 536, 621 – 624, 720, 872 – 892, rozměry: 32 x 21,5 cm, vazba z bílého 

pergamenu, uprostřed obou desek tištěné heraldické supralibros, na zadní desce téměř setřené, 

hřbet zdoben linkami a květinami, mramorovaná ořízka. 

Papír na okrajích částečně poškozen vlhkostí. 

Staré signatury: na přední desce nalepen štítek se signaturou 12608 a UH, na přídeští modrou 

tužkou AT., na přídeští tužkou Langrova signatura III 13 K 3. 

Německy. 

Kurent. 

Červené marginální poznámky. 

Bez výzdoby. 

Autorem či písařem snad Johann Müller Rathschreiber – záznam na str. 7. 

Obsah: kronikářské záznamy o středověkých dějinách Norimberka. 

Přír. č. II-2424/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Kronika města Norimberka, Norimberk, Dějiny Norimberka – vide: Relatio und Deductio 

SX XVII B 39 
FX 17. stol. 
TX Burg Nürnberg 
PX Langrova knihovna 
Pap., XVI./XVII. stol., 692 ff (foliace nová), prázdná ff: 358 – 359, 398, 423, 445, 469, 

rozměry: 33 x 20 cm, vazba lepenková, bez jakékoliv výzdoby, poškozená. 

Papír částečně poškozen vlhkostí a vlivem inkoustu, některé stránky vyspraveny.  

Staré signatury a vlastnické zápisy: na přídeští tužkou III 10 K 2, na předsádce tužkou 688 bl., 

M. 786. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: četné barevné kresby znaků, dvě celostranné figurální malby. 

Obsah: seznam zboží patřícího k purkrabství norimberskému – v historickém přehledeu do r. 

1597 – včetně znaků vlastníků. 

Přír. č. II-2623/81  

Z Langrovy knihovny v Broumově 

Nürnberg – vide: Burg Nürmberg 

SX XVII B 40 
FX 17. st. 
TX Tyrolisches Redrunugstuck (???) 
PX Langrova knihovna 
Pap., 1656 (datace na přední desce), LV + 280 ff (foliace z největší části původní), fol. XIX 

prázdné, rozměry: 32 x 19,5 cm, vazba dobová, celokožená, bohatě zdobená tlačením  

(částečně ošoupané), uzavírání na tkanice (utržené), na přední desce značně setřený nápis 

Ainer (?) Loblich (?) Tyrolischen … schrift Genera… (?) Ein… … frau … ibende …inkks 

Rechnung Auf das 1656 Jar, červená ořízka. 



Papír částečně poškozen špínou a působením inkoustu. 

Staré signatury: na přídeští tužkou 335 Blätter, LB XV 260823, III 13 K 2, na předsádce 

tužkou Ms 90. 

Jako předsádka vevázán poloviční list s Langrovými údaji o rukopise a jeho autorovi. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Nadpisy velkým ozdobným písmem. 

Bez výzdoby. 

Obsah: účetní kniha hrabství tyrolského. 

Přír. č. II-2622/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově.  

Rechnungsbuch – vide: Tyrolisches Rechnungsbuch 

X 3837 
SX XVII C 1 
FX 1721. str. 23, 22 x 31 cm, vazba pův. 
TX Rollo e varie notizie dell´ ill. e ven. cavalieri di S. Giovanni di Gierusalemme overo 
di Malta della veneranda lingua d´ Allemagna. 
PX Conscritte nell´ Isola di Malta l´anno 1719. Přepis bar. Godfr. Dan. Wunschwitze, 
jenž předlohu měl od ryt. maltského P. Aug. Václ. Obitetzkyho a Čechy zvláště 
vyznačil, z r. 1721. Z Wunschwitzových. 
 
X 3838 
SX XVII C 2 
FX XVIII. ll. 127, 21 x 32 cm, vazba st. 
TX Generalia und allerorths dienliche Principia ad praxim iuris. 
 
X 3839 
SX XVII C 3 
FX poč. XIX. str. 257 + 12, 21 x 31 cm, vazba pův. 
TX Explanatio quatuor librorum institutionum iuris divi Justiniani. 
PX Přednášky, nedopsány. Vložen discursus prolegomenalis de natura, obiecto et 
qualitate physicae z XVII/XVIII. stol. S razítkem: Z Hankových. 
 
X 3840 
SX XVII C 4 
FX ok. 1788. ll. 23. 20 x 33 cm, pův. zdobená vazba. 
TX Diagramy příjmův a výdajů uherské náboženské matice za Josefa II. 
PX Na l. 18-19' populační výkaz ze spojené král. uh. Landesbuchhalterey z 13. led. 
1788, l. 22'-3 sumář horního výnosu v Uhrách. Na desce: Tabellenbuch vom 
Buchhalterei-Stiftungsdepartement. 
 
X 3841 
SX XVII C 5 
FX ok. 1615. ll. 157, 21 x 32 cm, pův. vazba s tkanicemi. 
TX Protestatio contra novitates in duplica ab adversario adductas des .. H. Hanns 
Ernsten von Sprintzenstain auf Newhauss .. in puncto possessionis der 
Wattenbergisch, Windischborisch, Neustättisch undt aller zugehörigen Gütter. 
PX Přiložen Rechenbergischer haubtsachentlicher Anspruch zu den 
Warthenbergischen und zugehörigen Güttern. Im königl. Glogawischen Ambte 



vergebene den 10. Apr. a. 1627. Číslo 5. procesních aktů. Viz č. 3854b-8. Všecky 
koupeny z pozůstalosti E. Horkého 31. XII. 1844. 
 
X 3842 
SX XVII C 6 
FX ok. 1832. ll. 79, 20 x 30 cm, pův. vazba. 
TX Übersicht sämmtlicher k. k. Consular-aemter. 
PX Úřední status vždy s číslem jmenování. 
 
X 3843 
SX XVII C 7 
FX XVI/XVII. ll. 141, 21 x 32 cm, vazbou perg. listy biblického výkladu z XIV. stol. 
TX Aeneae Sylvii (de vita et rebus gestis Friderici III.) 
VX Divo Caesari Friderico ... Disertosne verarum historiarum scriptores x mox arma 
summoventur. 
PX O vydáních E. Fueter, Geschichte d. neueren Historiographie 1911, 116. Na 
předsázce: e bibliotheca Danielis Hermanni Bocensis. Ze Stentzschových. 
 
X 3844 
SX XVII C 8 (3 E 23) 
FX ok. 1548. ll. 441. 21.5 x 32 cm, vazba pův. 
TX Pruské kroniky. 
VX 1-248'. T. zv. mladší Hochmeisterchronik. Das ist der prologus oder vorrede von 
des teutschen Ordens und Hospitall unser lieben frawen von Jherusalem erstes 
anfang und fundament. Dartzu auch die chronica von dem obgenannten teutschen 
Orden ... In der Zeit uber 300 Jar nach der Sindtflut x (fride in Preussen 1466) inn 
thwmb begrabenn etc. Dolnoněmecké znění díla vyd. Th. Hirsch v Scriptores rerum 
Prussicarum V, 43-142. 
VX 252-7'. Diss deindt die Stette und Schlösser, so ... nach dem kriege bey den 
Polen gebliebenn. Marienburg x der compthur von Dwnemunde. Vyd. tamtéž 142-7. 
VX 259-439'. Chronica auff das Landt zu Preussen von der Zeytt, do sich der Bundt 
hatt anngefangenn. (1438-66 resp. 1526.) Ursprung des Bundes. Die Eddelinge in 
Colmischen Lande x (Glockthorm zu St. Peter Brannte) der kirchenn schadete nicht. 
Jest to gdánská kronika, vydavatelem Th. Hirchem (tamtéž IV, 409-448) připisovaná 
Petrovi Brambeckovi, zde rozšířená o několik dodatků z doby ok. 1520. 
PX Na přídeští: Melchior Fasolt vonn Schlesdorff 1548. 8. Sept. Ze Stentzschových. 
SX – XVII C 8 

TX – Teutscher Orden. 

PX – Vide: Chronica. 

 
X 3845 
SX XVII C 9 
FX XVII. ll. 57, 21 x 33 cm, pův. vazba. 
TX Bartolomaei Socini Senensis regulae iuris cum suis exceptionibus seu fallentiis. 
PX Přepis engelstattského tisku Wolfganga Edera z r. 1592. Ze Stentzschových. 
 
X 3846 
SX XVII C 10 (3 E 16) 
FX XVI. ll. 39, 21 x 30 cm, vazbou perg. listy lat. misálu z XV. stol. 
TX Der Stat Wienn Ordnung. 



PX Arcivévody Ferdinanda (I.) z 12. března 1526. Přivázány tisky jeho 
Gerichtsprocess und Ordnung des Landsrechtens des hochlöblichen 
Ertzhertzogthumbs Österreich unnder der Enns. z 18. ún. 1557, dále jeho dvojí Newe 
Müntzordnung sampt Valuierung der gulden und silberin Müntzen z 1556 a 1460. 
Generallmandat die Handhabung Irer kays. Mayestat jüngst ausgangnen Policey 
betreffend z 1558, Infectionordnung der Stat Wienn z 21. říj. 1558, Fewrordnung der 
Stat Wienn z 28. dub. 1534, Newe Hilff und Bewilligung ... von den Ständen des 
Ertzhertzogthumbs Österreich under der Enns auf das 1557 Jar a Maxmiliána I. 
Reformation Bestättigung und Besserung weilandt Kayser Ferdinanden 
hievorausgangnen Policeyordnung z 1566 a Marckhtordnung der Statt Wien z r. 
1569 (necelé). Ze Stentzschových. 
SX – XVII C 10 

TX – Maximiliani II.: Reformation der Policey Ordnung der Niderösterreichischen Landen. 

Wienn 1566, ff. 8. Drnek 

PX – Allig. ad: Ferdinandi I. Ordnung der Stadt Wienn. Saec. XVI. 

SX – XVII C 10 

TX – Röm. Kays. auch zu Hungern u. Behaim [R]C. Kh[u]. May. [R]C. Ertzherzogen zu 

Osterreich [R]C. Newe Müntz Ordnung. Lampt Valnierung der Gulden u. Silbern Müntzen.  

Wien 1560. A-I2. Druck. Zweite Aufl. 

PX – Allig. ad: Ferdinandi I. Ordnung der Stadt Wienn. Saec. XVI. Ms. 

SX – XVII C 10 

TX – Röm. Auch zu Hungern u. Behaim [.]C. Khünigklicher Mayestat Ertzhertzogen zu 

Oesterreich [.]C. Newe Müntzordnung. Sampt Valnierung der Gulden u. Silberin Müntzen. 

Wienn 1556. A-H3 

PX – Allig. ad: Ferdinandi I. Ordnung der Stadt Wienn. Saec. XVI. Ms. 
SX – XVII C 10. No 3,4,2 

TX – v. Oesterreich Erzherzog. 

PX – Vide: General-Mandat. Ms.  Müntz-Ordnung. 

 

SX – XVII C 10 

TX – Oesterreich unt. d. Enns. Erzherz. 

PX – Vide: Gerichtsprocess. Allig. No 1.  Newe Hilff. Allig. No 7. 

 
X 3847 
SX XVII C 11 
FX XVI. ll. 218. 21 x 32.5 cm, vazbou perg. list misálu z XV. stol. 
VX I. 1-76. (Georgius Sabinus). De Historia von der Wahle unnd Chronung keisers 
Caroli des Funften. Als nach absterben keisers Maximiliani x wider in sein landt 
gezogenn. Doslovný překlad či předloha knížky De electione et coronatione Caroli V. 
caesaris historia. Moguntiae 1544. 
VX II. 79-218. Historia rerum gestarum sub Carolo V. autore C(asparo) P(eucero) 
D(octore). Do r. 1527. Cum prophetae et apostoli cogitatione in plures deferor 
(nedokončeno). 
PX Na předsázce: Abr. Schwalbii. Z Březnických. 
 
X 3848 
SX XVII C 12 (3 E 24) 
FX XVIII. str. 266. 22 x 32 cm, vazba pův. 
TX Joh. George Arnold, Moritzens, Herzogen zu Sachsen, Lebenslauff. Ins teutsche 
gebracht durch David Schirmern. 
PX Předmluva překladu dána v Drážďanech 27. břez. 1670. Ze Stentzschových. 



SX – XVII C 12 

TX – Churf. Moritz v. Sachsen. 

PX – Vide: Arnold G. Ms. 

 
X 3849 
SX XVII C 13 
FX 1835. ll. 176, 21 x 32 cm, sešit. 
TX W. G. Dunders Fremdenführer in Wien. 
PX Přepis r. 1835 censurován a na r. 1853 chystán do tisku. 
 
X 3850 
SX XVII C 14 (3 E 20) 
FX 1533. ll. 425, 21 x 31 cm, pův. vazba. 
TX Joh. Aventins der bayrischen Cronick das 5-8 buech. 
PX Končí se slovy: Beendt zu Regenspurg im Jar 1533 Letare in der vasten am 23. 
tag des Mertzen aus bevelch und darlegen des ... herren Ludwigen pfaltzgrafen bey 
Rhein ..., des II. regierenden fursten diises namens in Bairn damals zu Landshuet 
hauset. Vyd. naposled M. Lexer v Joh. Turmair, gen. Aventinus, Werke IV-V. 1884-6. 
Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3851 
SX XVII C 15 
FX XVIII/XIX. ll. 153, 21 x 32 cm, vazba pův. 
TX Firmamentum Cornelianum regnorum et principatuum seu prudentia politica 
regnativa ... ex medulla scriptorum Corn. Taciti eruta. 
 
X 3852 
SX XVII C 16 (3 E 15) 
FX 1773. str. 286, 22 x 32 cm, pův. vazba. 
TX Votum separatum des Grafen Karl von Zinzendorf über die Verbotsgesetze nebst 
vorausgeschickten extractu actorum der Ländergubernien und Kommerzien 
Commissionen. 
PX Dáno ve Vídni 28. led. až 18. kv. 1773. Na tit. l. razítko G. H. Rotenhan. Bibl. a 
Graf. Chotek. Ze Stentzschových. 
 
X 3853 
SX XVII C 17 
FX 1742. ll. 112, 20 x 32 cm, seš. 
TX Zpráva o jednání a slavnostech při volbě Karla VII. ve Frankfurtě od 21. října 
1741 do 12. března 1742. 
PX Německy. Ze Stentzschových. 
SX – XVII C 17 

TX – Churf. zu Maynz solenner Einzug in Frankfurt. 

1741 

 
X 3854a 
SX XVII C 18/1 
FX 1446. ll. 292, 21 x 32 cm, pův. vazba. 
TX Jacobi Czokii (de Zocchiis) lectura super prima parte primi libri (decretalium). 



VX Quia de more legencium est primo expedire primam glosam x dixi supra in c. 7. 
Finis huius prime partis primi libri decretalium per excellentissimum utriusque iuris 
interpretem d. Jacobum de Zochis, civem Patavum preclarissimum, scriptus et 
reportatus per Wenczeslaum de Krumpnau in scolis in leccione ordinaria a. etc. 46. 
PX Na l. 2 barvami znak majitelův, na předsázce sign. (?) W VI, na zad. desce 
název, jak v čele, na hřbetě krumlovská sign. N. 46. 
Brodský, s. 291 
 
X 3854b 
SX XVII C 18/2 
FX 1447. ll. 229, 21 x 32 cm, s inic. vaz. st. 
TX Téhož díla svazek třetí. 
VX In nomine Christi amen. Incipit liber tercius a. 1447. De vita et honestate 
clericorum »Ut laici«. Cum celebrantur divina x ostatek, asi šestina kodexu, vyřezán. 
PX Na l. 1 znak (Václava z Krumlova). Původu téhož. 
Brodský, s. 292 
 
X 3855 
SX XVII C 19 
FX 1615. ll. 494, 21 x 32 cm, pův. vazba. 
TX Replica und Refutationsschrift Melchiors von Rechenbergs contra Hansen 
Ernsten Sprinzenstain. 
PX Na tit. l.: eingerecht en 23. Jan. a. 1615. Na desce: No. 8. Viz č. 3841. 
 
X 3856 
SX XVII C 20 
FX ok. 1615. ll. 551, 21 x 32 cm, pův. vazba s tkanicemi. 
TX Kegenprotestation Melchiors von Rechenberg contra Hanss Ernst Sprintzenstains 
vormeinte Protestation. 
PX Číslo (procesních aktů) 6. 
 
X 3857 
SX XVII C 21 
FX 1613. ll. 380, 21 x 32 cm, pův. vazba. 
TX Replica et respective exceptio des Herrn Hans Ernsten Freyherrn von und zue 
Sprintzenstain contra Melchior von Rechenberg. 
PX Podáno 1. ún. 1613, číslo aktů 1. 
 
X 3858 
SX XVII C 22 
FX 1613. ll. 451, 21 x 32 cm, pův. vazba s tkanicemi. 
TX Duplica unnd Conclusionschriefft Melchiors von Rechenberg contra Hanss 
Ernsten von Sprintzenstain. 
PX Podáno 25. června 1613, číslo aktů 3. 
 
X 3859 
SX XVII C 23 (2 F 9) 
TX Bohuslav z Krnova. Notata quinti decretalium a doctore Bausloho, ordinario 
Pragensi. 



VX I. 1-282'. Incipiunt - incepta a. d. 1389 feria VI. post nativitatem b. Marie Virginis. 
De accusacionibus, inquisicionibus et denuncciacionibus. Iste liber quintus 
continuatur sic ad precedencia x supra de symonia. mt sic est finis istius quinti. Deo 
gracias. 
VX II. 284-295'. Kanonistický komentář. De dicimis, primiciis ac aliis oblacionibus. 
Discreconi vestre ... quoad illum articulum religiosi transgressores x summe 
necessaria esset in hoc (nedopsáno). Audiat (?) Johannes Andree. 
VX 295'. (Johannes Andree.) Lectura arboris. Circa lecturam arboris x etc. Heu in 
Munpalye (?). 
PX Na l. 1: Liber s. Petri in Erfordia, na desce název a mladší sign. F. XI. O autorovi 
a berlínském a lipském ruk. téhož díla Schulte, Geschichte der Quellen des 
kanonischen Rechts II, 285; srov. i E. Ott, Das Eindringen des kanon. Rechts, seine 
Lehre u. wissenschaftliche Pflege in Böhmen u. Mähren v Zeitsch. f. Rechtsgesch. 
XXXIV, Kan. Abt. III, 87. 
 
X 3860 
SX XVII C 24 
FX 1668. 1672-3, dva svazky v pův. vazbě. 
TX Relationes (madridského vyslance císaři) de a. 1668, 1672/3. 
PX Koncepty. Na deskách: F. E. C. D. P. a vymazaný znak, na hřbetě nápis. 
 
X 3861 
SX XVII C 25 
FX XVI. ll. 297, 20 x 28 cm, pův. vazba. 
TX Hans Dorn schwamm. Relatio itinerationis Constantinopolitanae et Turcicae 
1553-5. 
PX O díle, jež pomýšlel vydati, P. Matkovič v Radu Jugoslav. Akad. 84, 1887, 43. Ze 
sbírky arcb. Chlumčanského. 
Brodský, s. 293 
 
X 3862 
SX XVII C 26 
FX ok. 1730. ll. 228, 20 x 33 cm, vazba pův. 
TX Lettere dell´ abbate Sanderi. 
PX Z Prahy z let 1703-31. Z téhož souboru. Chlumčanský 
 
X 3863 
SX XVII C 27 (2 G 18) 
FX 1628. ll. 78, 20 x 30 cm, vazba pův. 
TX Akta soudního řízení za zjištěním bezúhonnosti předků Pedra de Hoeff Huerta, 
sekretáře nejvyšší rady v Italii, konaného v Madridě 1626/8. 
PX Na deskách souč. zápis, že kniha náleží plukovníku don Martinovi de Hoeff 
Huerta. 
 
X 3864 
SX XVII C 28 
FX ok. 1704. ll. 17, 20 x 31 cm, pův. vazba. 
TX Descrittione della famiglia de´ Conti Chieregatti. 
PX Na l. 2 barvami znak. V Benátkách dostal od Gaetana Chieregatti bar. Godfr. 
Dan. Wunschwitz r. 1704. Z Wunschwitzových. 



 
X 3865 
SX XVII C 29 
FX ok. 1770. str. 663, 21 x 32 cm, pův. vazba. 
TX Memoire sur l´état politique des Pays-Bas et la constitution des Provinces. 
PX Psáno pro M. Terezii. 
SX – XVII C 29 

TX – Memoire sur l´etat politique des Pays-Bas et la Constitution tant extreme qu´interne des 

provinces. 

pp. 663 

 
X 3866 
SX XVII C 30 
FX ok. 1630-1757. ll. 104, 20 x 31 cm, vazba nová. 
TX Zápisník rodiny Halweyllovy z let 1576-1757. 
PX Zápisy Hugo Halweylla do r. 1649 po l. 51, jeho syna Jakuba Leopolda (+ 1691) z 
1649-1689 po l. 81 a vnuka tohoto Jos. Karla (* 1686) do 1757 po l. 104. Dar gubern. 
rady J. Bumla 20. VII. 1845. 
 
X 3867 
SX XVII C 31 
FX 1676. 1678. ll. 32, 20 x 32 cm, pův. vazba. 
TX Des Cuhrprintzens von Sachsen Ankhunfft und tractament zu Wien. 1676. 
PX Dvojí relace o jeho pobytu u dvora v květnu 1676 (l. 1-20', 22-29) a v pros. 1680 
(l. 30-32). 
 
SX XVII C 32 
FX poč. XVII 
TX Die Kronica der heiliger Statt Collen 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově. 25. I. 1960 
XVII C 32 

Die Kronica der heiliger Statt Collen. Von den Geschichten der vergangen Jahren in 

Teutschlandt und sunderlingen der heiliger Statt Collen. 

  I.1b-408b Kronica. 

 II.409b-416a [Inhalt] 

ff.416; poč.XVII; rukopisná kronika města Kolína nad Rýnem. Poslední zprávy z Prahy a z 

Vídně o boji proti Turkům ze 24.zářá 1601. Boje s husity na f.242b-249b. 

 

Die Kronica der heiliger Statt Collen. Von den Geschichten der vergangen Jahren in 

Teutschlandt und sunderlingen der heiliger Statt Collen. 

I. 1b – 408b Kronica. 1b Von der Statt Rom und von wem die begonnen sei x 408b danck vor 

solche erhaltene sieg. Amen. 

II. 409b – 416a Inhalt 409b Von der Statt Rohm undt von wem x 416a von der Statt Collen 

fol.196. 

Rkp.; pap.; poč.XVII; ff.416; 33 x 19,5 cm; frakt., kurs.; pův. dřevěná koží potažená, zbytky 

spon. Původní foliace nepřesná, neúplná. Iniciály a titulky provedeny rumělkou. Rukopisná 

kronika města Kolína n. Rýnem. Podává jako poslední zprávy z Prahy a z Vídně o boji proti 

Turkům ze 24. září 1601. Zajímavé jsou zprávy o bojích s husity a f.242b – 249b. Rukopis 

býval v Langrově knihovně v Broumově pod sign. III 10 K 6. 

Zapsán do  přírůstků knihovny Národ. musea 25. ledna 1960. 



366-60  

 
SX XVII C 33 
FX 15. st. 
TX Eusebius: Hitoria scolastica 
PX Z Langrovy knihovny v Broumově, 31. I. 1961 
XVII C 33 

Incipit hystoria scholastica Ewsebij episcopi vercellensis. 

XV; ff.215; po ukončení textu připsány pozdější rukou církevní písně s notací, na f.208a 

datovaný přípisek “Laus Deo 1550 Jar”, na f.210b “Jacobus Furer. Anno domini 1573. Si 

deus nobis. Quis contra nos”. 

 

Incipit hystoria scolastica Ewsebij episcopi vercellensis. 

1a Do got in seinem magen krafte x 203a Explicit hystoria scolastica Ewsebij Episcopi 

vercellensis. 

Rkp.; perg., pap.; XV; ff.215; 32,5 x 22 cm; got. frakt.; pův. dřevěná hnědou koží potažená  

tlačenou jednoduchou výzdobou křižujících se úhlopříčen v obdélnících. Stopy po puklách v 

rozích a uprostřed. Na hřbetě starší signatury 69, 359 365? a novější Langrova 553. Na 

předním přídeští exlibris Langrovy knihovny v Broumově z r. 1901. Na f.1a tužkou Kassa I, 

A 4. Ms 519. Na f.2a „Phillips Ms. 553“. U f.204 větší část pergamenu uříznuta. Několik listů 

mezi f.209 a 210 a 211 – 213 bylo vyříznuto. Po ukončení textu připsány pozdější rukou na 

f.204b, 205b, 208b a 209a církevní písně s notací. Na f.208a datovaný přípisek „Laus Deo 

1550 Jar“, na f.210b „Jacobus Furer. Anno domini 1573. Si deus nobis. Quis contra nos.“ Lit.: 

Ober-und mitteldeutsche Historienbibeln bearbeitet von Hans Vollmer, Berlin 1912, str. 61 – 

62. Astrid Stedje, Die Nürnberger Historienbibel, Hamburg 1968, str. 85. 171 G 380 

Merdorf: Die deutscher Historienbibeln des MAS 183 E 35 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Národního 

muzea 31. ledna 1961. 

10-61 

 

XVII C 33 
 

1440-1450, pap. + perg., 215 ff. 32,5 x 22 cm, notace mladší, vazba mladší 

určit Dreiberg 

S výjimkou poslední poněkud nepravidelné složky pergamenové vnější a vnitřní listy složek. 

Filigrány: několik variant mezi Briquet,  11786 (1444-52) a 11787 (1447-48). Skladba: 1 (f. 

1) + 4. VI (f. 49) + (VI-1, f. 60) + 5. VI (f. 120) + (2. VI-1, f. 142) + 4. VI (f. 190) + VII (f. 

204) + V (f. 214) + 1 (f. 215). Jedno folio chybí za f. 51, 128, 134. Reklamanty na konci 

složek, občas poškozené oříznutím. Foliace moderní. Psáno v zrcadle 22 x 14,5 cm, 34-39 

řádek na stránce, pokud mezi jednotlivými odstavci nejsou mezery. Prázdná folia: 1, 203v, 

205r, 206, 207v, 211, 212v, 213. Část folia 204 vyříznuta a doplněna později papírem. 

Rukopis restaurován v konzervační dílně KNM v r. 1961 (restituce vazby, doplnění listů 

papírovinou). Záznam o konzervaci v rukopise chybí. 
Písmo: A bastarda f. 2-203. Výzdoba: drobné iniciály zdobené filigránem, v některých písmenech písařem 

vypodobněn lidský obličej, na f. 83v jakýsi živočich, rubrikace. Notace v pětilinkové osnově, v části mladších 

přípisů na f. 204-215. Vazba: dřevěné desky, potažené hnědou kůží s jednoduchou geometrickou výzdobou. 

Drobná nárožní i středová kování nedochována. Potah částí desek a hřbetu doplněn při restauraci, předsádky 

mladší. 

Na horním okraji f. 2r nepřesný titul Incipit hystoria scolastica Ewsebii episcopi Vercellensis 

etc. Na f. 1r signatury Phill. Ms. 553 (stejná i na f. 2r: Phillipps Ms 553, jde o signaturu 

cheltenhamskou), signatura Kassa I, A.4./Ms. 519. Při restauraci byly ze hřbetu odstraněny 



číselné signatury 69, 359 a 553, které zmiňuje v katalogizačním záznamu dr. J. Tichý, stejně 

jako exlibris Langrovy knihovny z r. 1901 z předního přídeští. Signatura KNM XVII C 33 na 

f. 1v, přírůstkové číslo KNM 10/61 na f. 215v. Na zadní předsádce nalepen lístek se 

strojopisným textem „Genaue Beschreibung dieser Bibel Ms. 519 siehe Bibliothekszimmer, 

Abt. VI., in Schachtel „Beschreibung deutscher Handschriften“.“. Na obou přídeštích byly 

přilepeny dnes nezvěstné listiny, které popisuje H. Vollmer (viz literatura). 

Podle lokálního katalogu KNM byl rukopis do KNM získán z Langrovy knihovny 31. 1. 

1961. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 128, č. 99. 

 

2r-203r Historienbibel vom Alten Testament 

„Incipit hystoria scolastica Ewsebii episcopi Vercellensis etc. Do got in seiner mangen 

krafte swebet und alle dinck in seiner weyshait het und pracht sy in liechten schein zu gnaden 

... x ... Dar umb schull wir alczeit dyemutig sein und schullen uns vor aller hoffart hutten 

leyplich und geystlich und schullen got vor augen haben so wirt uns daz ewig leben. Daz uns 

daz wider var des helff uns der vater und der sun und der heylig geyst amen etc. Explicit 

hystoria scolastica Ewsebii episcopi Vercellensis.“ 

Za prvním odstavcem na f. 2r zápis stejnou rukou Hilff Maria aus not, na f. 4r Almechtiger 

got her Ihesu Cryst etc., na f. 133r-137r latinské úryvky z Písně písní, další občasné rubriky 

určující předmět, o němž se pojednává. Rukopis patří do redakce označované jako Ia. Nebyl 

použit při edici textu (T. Metzdorf: Die deutschen Historienbibeln des Mittelalters, přetisk 

Hildesheim 1963, edice s. 105-575). Rukopis zná z další literatury H. Vollmer: Materialien 

zur Bibelgeschichte und religiösen Volkskunde des Mittelalters I-IV, Berlin 1912-29, popis I, 

s. 61n., který uvádí i dnes ztracené listiny přilepené na přídeštích rukopisu, a A. Stedje: Die 

Nürnberger Historienbibel, Deutsches Bibel-Archiv, Abhandlungen und Vorträge 3, Hamburg 

1968, zejm. s. 84-85. Titul „Historia scolastica“ se vztahuje k dílu Petra Comestora, které 

bylo jedním z pramenů německého prozaického zpracování tzv. Historienbibeln, a biskup 

Eusebius z Vercelli nemá s jeho vznikem nic společného. 

 

204r-215v Lusus calami et additamenta saeculi XVI. cum notis musicis 

Notované úryvky na f. 204v, 205v, 208v-209v, na f. 214v osamocené notové značky. Zkoušky 

pera na f. 210r, 214v a 215r. Na f. 214r řecký nápis      (?) 

 a několik majuskulních písmen. Na f. 210v zápis Jacobus Furer anno domini 1573. Si 

deus nobis, quis contra nos. Ostatní zápisy, latinsky a německy, se obvykle obracejí k některé 

z osob Boží Trojice, na f. 208r a 209r jsou datovány 1550. 

 

SX XVII C 34 
FX 1766 
TX Fuchs, Michael: Excidium gentis Hebraeae 
PX Z knihovny břevnov. kláštera, 24. I. 1963 
XVII C 34 

Fuchs, Michaël : Patris Mem-Fried O.S.B.Excidium gentis Hebraeae. Ex bellis tam intestinis, 

quam Vicinarum Nationum Causatum Chronologice Sumpta Aera ante Christi Nativitatem 

Locatum nec non Historice Ex Sacris Codicibus Veteris et Novi Testamenti, aliisque 

Authoribus tam Sacris, quam profanis Aroboratum. 

ff.174; 1766; na f.4b věnování díla tehd. břevnovsko-broumovskému opatu Bedřichu Grund-

mannovi a vložen dopis autorův opatovi, týkající se vzniku díla a datovaný “Orloviae 7 Julii 

1766”. V té době byl farářem Orloviae P. Michaël Fuchs Pragensis. 



Rkp.; pap.; 1766; ff.174; 32,5 x 21 cm; kurz.; pkž. Od f.5a do f.171a původní 
paginace. Na f.4b věnování díla tehd. břevnovskému opatu Bedřichu Grundmannovi 
a vložen dopis autorův opatovi, týkající se vzniku díla a datovaný „ Orloviae 7 Julii 
1766 “ . Podle Necrologia byl v té době farářem “ Orloviae P. Michaël Fuchs 
Pragensis ”, jak potvrzuje I věnovací dopis podepsaný “ F. Michaël ”, takže “ Mem. 
Fried ” v titulu rukopisu je jakýmsi pseudonymem. Rukopis býval v knihovně 
břevnovského kláštera. 
Z knihovny břevnovského kláštera zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea 24. 
ledna 1963. 
641-63 
 
SX XVII C 35 
FX kon. XIV 
TX Sermones in Parascene, Pascale et de Sanctis 
1a Vim faciebant, qui querebant animam meam Psalmi XXXVII, 13 x 378b aliam quam 

possidet cum doctoribus. Amen. 

Rkp.; pap.; konec XIV. stol.; ff. 380+2; 31x21 cm; got. kurz.; pův. kž., na přední i zadní desce 

s 58 dřevěnými puklami. Na přední desce název, na hřbetě na vlepeném štítku původní sign. 

104. Obalem vlastního textu pergamenový dvojlist vzadu na půl uříznutý s vapravováním ve 

středověku známé události ze života apoštola Jana Evangelisty. Podle prof. F. M. Bartoše jde 

o Postilu, která pochází z ditrichštejnské knihovny v Mikulově. Odtud byla získána v r. 1933 

do knihovny Dr. Ot. Kruliše-Randy, kde měla sign. 8 B 1. 

PX Koupí z ant. Kniha, Praha I, Dušní 6, 9. 7. 1969 
II-21/69 

 

XVII C 35 
 

Kázání 

XV in., pap., 380 (recte 372) ff. 31 x 20,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: Piccard: Ochsenkopf VI, který vzhledově i rozměry odpovídá nejspíše zobrazení 

typu 172 (1435-37), neodpovídá však mírám uvedeným v textové části. Další varianta 

Ochsenkopf VI není identifikovatelná. Piccard: Ochsenkopf VI, snad varianta 165 (1424-28), 

Piccard: Ochsenkopf VI, snad varianta 171 (1415-21), Briquet Tête humaine 15606 (1425), 

Piccard: Ochsenkopf X/618 (1418-20). Skladba: 31. VI (f. 380). Reklamanty na konci složek, 

někdy poškozené oříznutím. Foliace moderní, současně se vznikem kodexu ofoliováno 

prvních pět listů. Chyby foliace: f. 46 ter, folia 111-120 vynechána. Psáno ve dvou sloupcích 

v zrcadle 21,5x15 cm, 42-47 řádek na stránce. Prázdná folia: 46v, 46 bis, 46 ter, 379, 380r. 

Text částečně poškozen agresivními vlivy a propadáním inkoustu, ff. 157-163 vlhkostí. 

Písmo: Ruka A f. 1-168r, ruka B f. 168v-378v, obě gothica semicursiva, marginální i 

interlineární doplňky a čtenářské značky asi dvěma rukama 15. a jednou rukou 16. století 

(často jde o členění textu písmeny a čísly na menší části). Nevelké části textu rubrikovány (f. 

1ra-6ra, 23ra-24vb, 47ra, 63vb-64rb, 219vb-220rb). Původní celokožená vazba ve světlé jirše, 

bez výzdoby. Po 5 dřevěných puklách, všechny dochovány. Původní spony na zavírání na trn 

v přední desce nedochovány. Desky dřevěné, mírně hraněné shora. Na zadní desce dochován 

1 železný hřeb pro uchycení koženého řemínku. Hřbet rovný, ořízka osekávaná. Šití na 4 

dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové. U hlavy ke kůži přišita textilní záložka. Přídeští holá.  

Stav dochování: kůže odřená, ztráty na hranách, nahoře a dole u hřbetu. Jako přední i zadní 

předsádky použity pergamenové listy liturgického rukopisu 12. století s neumatickou notací 

(na přední předsádce texty k svátku sv. Jana Evangelisty, na zadním ke svátku Neviňátek, 



zadní nedochována v úplnosti). Za f. 60 vložen papírový útržek o rozměrech 4 x 2 cm 

s fragmentem textu psaným rukou 15. století. Mezi f. 373 a 374 vložen paragon za zboží 

v hodnotě 30 grošů psaný rukou 15. století. 

Na přední desce titul rukou 16.-17. století „Sermones in parasceve, pascale et de sanctis“. Na 

hřbetě štítek se signaturou 104 mikulovské dietrichštejnské knihovny. Na předním přídeští 

signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 B 1. 

Na předním přídeští antikvární záznam „4B 1727-258“ a cena 3400,- Kčs – obojí pochází 

z antikvariátu, kde rukopis KNM koupila v roce 1969. Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a 

rukou doplněnou současnou signaturou KNM. Na předním přídeští exlibris Knihovny 

Národního musea s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou, na přední 

předsádce verso signatura KNM XVII C 35, na f. 380v přírůstkové číslo KNM II-21/69. 

Rukopis byl do KNM získán koupí z antikvariátu Kniha, Praha 1, Dušní 6 9. 7. 1969. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy, zejm. s. 23, Rukopisné fondy, č. 100, s. 128-129. 

 

1ra-378vb: Sermones de tempore, de sanctis et de commune sanctorum 

Soubor obsahuje chronologickou řadu kázání, z identifikovaných jde zejména o 
kázání Jakuba de Voragine (obvykle přepracovaná nebo upravená), další se shodují 
zejména s texty z řady označené u Schneyera jako Sermones universitatis 
Parisiensis. 
1ra-4ra: Jacobus de Voragine 

Vim faciebant, qui querebant animam meam (Ps XXXVII,13). Judei volentes animam Christi 

in suo corpore affligere et cruciare nimie e delitate et violencia hec fecerunt et ideo Christus 

conquiritur dicens Vim faciebant ... x ... occiditur ad tempus vita a morte ut in perpetuum a 

vita occiditur mors. 

Schneyer I/3, T26, č. 405, s. 253. 

4ra-6ra 

Proprio filio suo ... nobis omnia donavit Romanorum VIIIo (Rm VIII,32). Ante adventum filii 

dei homo de sua salute nullatenus confidebat, ideo deus volens nobis plenam dare fiduciam 

dedit nobis filium suum ... x ... Christus est passus propter ipsorum peccata, carmen legunt 

angeli in celo ex eo quod eorum ruina est restaurata. 

6ra-9va 

Disposui testamentum electis meis (Ps LXXXVIII,4). Quando homo morti appropinquat vel 

de morte dubitat, testamentum facit et filiis, propinquis et amicis sua legata relinquit. Christus 

igitur pater noster dominus et amicus ... x ... coram hominibus, ut videamini ab eis alioquin 

mercedem non habebitis aput patrem vestrum, qui in celis est. 

Srv. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, T26, č. 406, s. 253. 

9va-11vb: Jacobus de Voragine 

Fasciculus mirre dilectus meus mihi inter ubera mea comorabitur Can. Io (Cn I,12). Quamvis 

beata virgo non fuerit gladio materiali percussa, fuit tamen gladio doloris in corde 

transverberata et dieo plus quam martir extitit ... x ... omnibus proximis valde odorifera et ideo 

dicit cum pomorum fructibus. 

Schneyer I/3, T26, č. 410, s. 253. 

11vb-13rb 

Christus (?) factus est pro nobis ... mortem autem crucis Phil. IIo (Philip II,8). Secundum 

beatum Bernardum circa Christi passionem tria sunt consideranda, scilicet opus, modus et 

causa. In opere autem ut idem dicit paciencia, in modo humilitas, in causa caritas 

commendatur ... x ... ipse enim ad modicas preces regnum suum latroni dedit quando dixit sibi 

Amen dico tibi, quia hodie mecum eris in paradiso. 

13rb-15va 



Expedit vobis ut unus homo ... non tota gens pereat Johannis XIo (J XI,50). Istud verbum 

Cayphas a semetipso non dixit, sed a spiritu sancto, quia sepe per malos multa vera predicit, 

ante vero Christi passionem septem virtutes ... x ... quia si non est in via salutis, debet ad 

ipsam redire et debet velocius currere. Psalmus Viam mandatorum tuorum. 

15va-17ra: Jacobus de Voragine 

Dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris in sangvine suo Apok. Io (Apc I,5). Homo ante 

Christi passionem indigebat lavari, quia erat inmundus, quia squamis in oculis erat plenus, 

quia veneno erat infectus quia durus et quia aridus ... x ... pacienciam caritatis exhibeat, 

sacrilegia aliena non teneat, fidem in pignoribus suis preservet. 

Schneyer I/3, T26, č. 408, s. 253 
17ra-19rb 

Sangvis Christi, qui per spiritum sanctum ... ad serviendum deo viventi Hebreorum IXo (Hbr 

IX,14). Ante Christi passionem homo deo viventi servire non potuit, quia conscienciam 

habebat inmundam et operibus mortuis plenam, et ideo Christus ... x ... quod Fenix parvus 

numquam deficit, resurgit Christus autem a mortuis, resurrexit et novos filios produxit. 

19rb-22vb 

Annuncciate inter gentes eius studia (Ps IX,12). Verba sunt prophete ymmo spiritus sancti per 

prophetam monentis predicatores, ut hodierna die annuncient et predicent inter gentes, id est 

inter christianos et omnes fideles studia eius ... x ... ideo dictum est per prophetam Ne occidas 

eos ne quando obliviscantur me populi mei. 

23ra-24va 

Caro mea requiescet in spe (Ps XV,9). Christus, qui olim requievit in sabbato ab operibus 

creacionis, hodie similiter requievit ab operibus recreacionis et hoc in spe accelerande 

resurreccionis. Et ideo dicit Caro mea requiescet in spe ... x ... tu quoque in sangvine 

testamenti tui emisisti vinctos tuos de lacu, in quo non erat aqua. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, T27, č. 412, s. 253. 

24va-26vb 

Venit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulchrum (Mt XXVIII,1). Exemplo quarum 

et nos sepulchrum Christi debemus frequenter visitare affectu compassionis et devocionis 

sepulchra similiter alia libenter debemus videre ... x ... iste similiter habet sepulchrum suum in 

inferno et in circuitu eius sunt sepulchra omnium superborum. 

26vb-28va 

Memento ut diem sabbati sanctifices Exo. XXo (Ex XX,8). Quamvis omni tempore sancti esse 

debeamus, hodie precipue sabbatum sanctificare debemus, quod quidem tunc sanctificamus, 

quando in nobis sanctitatem habemus ... x ... quia hodie siluit Christi anima in lymbo, silet 

quedam in fine, quia siluit eius caro in sepulchro. 

28va-30rb 

Hec est dies quam fecit dominus, exultemus et letemur in ea (Ps CXVII,24). Quia scriptum est 

Eccli. IIIIo Tempus flendi et tempus ridendi (Eccli III,4), ideo ecclesia que in passione Christi 

ostenderat suum fletum, hodie de eius resurreccione ostendit suum gaudium ... x ... 

resurreccio enim Christi defunctis est vita, peccatoribus venia, sanctis est gloria. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, T28, č. 414, s. 254. 

30rb-32rb 

Surrexit dominus vere et apparuit Symoni Luce ultimo (Lc XXIV,34). Quamvis ista apparicio, 

qua Simoni Petro dominus apparuit in crastino evangelio legatur, manifestum est tamen, quod 

hodie facta fuit et licet non dicatur ubi apparuerit ... x ... nec propter austeram vitam, nec 

propter summam dignitatem, sed propter preceptorum dei veram obedienciam. 

32rb-34rb: Jacobus de Voragine 

Qui suscitavit Ihesum et nos cum Ihesu suscitabit II Corinthorum IIIIo (2 Cor IV,14). Quia 

caput non est sine corpore nec corpus sine capite, ideo Apostolus ait hec de resuscitacione 



capitis, que precessit cum dixit Qui suscitavit Ihesum ... x ... me sencio dominari, ubi 

glorificatur caro mea, me gloriosum cognosco. 

Schneyer I/3, T28, č. 416, s. 254. 

34rb-36va 

Ihesum queritis Nazarenum crucifixum, surrexit, non est hic Mathei ultimo (Mr XVI,6). Iste 

sancte mulieres Christum invenire meruerunt, quia ipsum semper secute fuerunt et studiose 

quesiverunt, secute quidem eum fuerunt ... x ... nisi infirmus sibi obtemperaret et obediret et 

ideo subdit factus est omnibus obtemperantibus sibi causa salutis eterne. 

36va-38ra: Leo, OCist. 

Ihesum queritis Nazarenum crucifixum, non est hic, sed surrexit (Mr XVI,6). Olim prima 

mulier fuit mediatrix inter serpentem et virum, a serpente recipiens pravam suggescionem et 

virum inducens in suam perdicionem, hodie autem iste sancte mulieres ... x ... a passione ad 

resurreccionem, a morte ad vitam, a pena ad gloriam, a corrupcione ad incorrupcionem 

transmigraverat et cetera. 

Schneyer I/4, T28, č. 233, s. 31. 

38ra-39vb 

Omnes quidam resurgemus sed non omnes inmutabimur I Corinthorum XVo (1 Cor XV,51). 

Licet omnes resurgant, non tamen omnes inmutantur in gloriam inmortalitatis, omnes igitur 

secundum Apostolum resurgemus diffidunt alii ... x ... hiis convenit terris pondera igitur 

elementorum non prohibetur quin corpora nostra talia possint habitare in celo. 

39vb-41rb 

Duo ex discipulis ibant ... nomine Emaus Luce ultimo (Lc XXIV,13). Exemplo istorum 

discipulorum invitamur primo ad devotam de Christo locucionem cum dicitur Et ipsi 

loquebantur ad invicem de hiis omnibus que acciderant ... x ... et sequitur: Venite benedicti 

patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitucione mundi etc. 

41rb-42vb 

Tu solus peregrinus es in Iherusalem et cetera Luce ultimo (Lc XXIV,18). Quando rex aliquis 

crucem assumit et peregrini habitum induit, servi debent crucem assumere, peregrinum 

habitum et post regem suum ambulare. Christus volens ire in Iherosolimam ... x ... acceperunt 

vestimenta eius et fecerunt IIIIor partes unicuique militi partem. 

42vb-44ra 

Stetit Ihesus in medio discipulorum suorum et dixit eis Pax vobis Luce ultimo (Lc XXIV,36). 

In tota huius evangelii serie septem modis Christus se manifestavit: primo per situm sive 

collocacionem cum dicitur Stetit Ihesus in medio discipulorum suorum ... x ...  quia qui 

affliccionem pro veritate suscipiunt, illic dulcedine vera saciantur. 

44ra-46vb 

Pax vobis (Lc XXIV,36). Multum grata debet esse nobis pax, que tociens a Christo et ante 

passionem et post resurreccionem commendatur, circa quam quatuor sunt videnda: primo 

quam preciosa sit, secundo quam utilis sit, tercio que et qualis sit, quarto qualiter haberi possit 

... x ... statim evigilabit ad te et paccatum reddet habitaculum iusticie tue amen. 

47ra-48va 

Induite vos armaturam dei ... carnem et sangvinem etc. Eph VIo (Eph VI,11-12). Militem 

strenuum et pugilem doctum opportet primo esse armis munitum deinde ad hostes 

expugnandos promptum et paratum ... x ... mors sanctorum eius, quia precio sangvinis deum 

placaverunt et regnum sibi emerunt. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S29, č. 424, s. 254, Paratus, Schneyer I/4, S29, č. 

207, s. 540. 

48va-49vb 

Super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem et draconem (Ps XC,13). Quia 

dominus apostolis suis potestatem dedit vincendi et conculcandi omnes serpentes et 



scorpiones sicut dicitur Luce X ideo beatus Georgius ... x ... et ipsum rapiet armatus et bibent 

sicientes divicias eius. 

49vb-50vb 

Conculcabis leonem et draconem (Ps XC,13). Postquam vidimus quare per draconem 

dyabolus figuratur, videndum est, qualiter draco ille scilicet vincitur et superatur. Circa quod 

sciendum est, quod sicut continuum est bellum ... x ... ideo dominus monet dicens Mathei Xo 

Estote prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbe (Mt X,16). 

50vb-52va: Jacobus de Voragine 

Labora sicut bonus miles Ihesu Christi II Thy. IIo (2 Tim II,3). Verum et legittimum militem 

tria faciunt, scilicet sedulitas in operando, strennuitas in preliando et fidelitas in obsequendo, 

quando scilicet sedule laborat et strennue pugnat ... x ... et omnia terrena contempsit et fortiter 

dimicavit et mortem subiit et dei honorem in omnibus observavit. 

Schneyer I/3, S29, č. 426, s. 254. 

52va-54rb 

Nemo militans deo ... cui se probavit II Thy. IIo (2 Tim II,4). Felix est ille miles, qui summi 

regis milicie est ascriptus, qui semper est ad eius obsequia expeditus, qui est acceptus et 

gratus.Talis fuit beatus Georgius, qui dum primo esset miles mundi ... x ... Judith VIIIo omnes 

qui deo placuerunt, per multas tribulaciones transierunt fideles. 

54rb-55vb  

Obviabit illi quasi mater honorificata Eccli. XVo (Eccli XV,2). Sapiencia divina requirentibus 

se obviam vadit dum adhuc desiderantibus se ipsam infundit, hoc modo divina sapiencia beato 

Marco obviavit ... x ... hic tanta beneficia obtinemus propheta orat et dicit Levavi oculos meos 

in montes unde veniet (Ps CXX,1). 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S30, č. 427, s. 254. 

55vb-58ra 

Iustus quasi leo, confidens absque terrore erit Prov. XXVIIIo (Prv XXVIII,1). Per leonem 

intelligere possumus quemlibet prelatum, quemlibet virum iustum, quemlibet peccatorem et 

ipsum dyabolum. Leo enim signat prelatum propter sui generositatem ... x ... et relinqueris 

velud lignum aridum in heremo, quoad consumpcionem sanctorum desideriorum. 

58ra-59rb 

De comedente exivit cibus et de forti egressa est dulcedo Judicum XIIIIo (Jdc XIV,14). 

Sampson leonem interficiens examine apum et favum mellis in ore ipsius inveniens ideoque 

sodalibus suis probleuma proponens dixit de comedente exivit cibus etc. ... x ... dulcis 

compassionis et fluunt lac sincere et munde conversacionis etc. 

Srov. Guillelmus de Hispania, Schneyer I/2, S30, č. 55, s. 463. 

59rb-60vb 

Obviabit illi quasi mater ... potavit illum Eccli. XVo (Eccli XV,2). Ex hiis verbis ostenditur, 

quod beatus Marcus fuit multe reverencie, cum dicitur Obviabit illi quasi mater, magnus 

quidam honor fuit sibi quando divina sapiencia sibi tam honorabiliter obviavit ... x ... qui de 

campanuli sancti Marci cecidit quosdam post sicut religiosum morientem, cuius animam in 

celum deportavit etc. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S30, č. 427, s. 254. 

60vb-62rb 

Facies leonis a dextris ipsorum IIIIor Ezechielis Io (Ez I,10). Propheta Ezechiel in spiritu de 

quatuor animalia vidit, per que quatuor dei evangeliste signantur, inter quos beatus Marcus in 

figura leonis triplici de causa figuratus est ... x ... Hebreorum VIo Imitatores estote eorum, qui 

fide et paciencia hereditabunt promissiones. 

62rb-63vb 

Marcum assume et adduc tecum, est enim utilis michi in ministerium II Thym. ultimo (2 Tim 

IV,11). In eo quod Paulus vas eleccionis ad tercium celum raptus Marcum evangelistam sibi 



utilem in ministerium predicacionis asseruit manifeste ostendit ... x ... Augustinus via factus 

est tibi ipse salvator, surge et ambula habes quo noli pigrescere. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S30, č. 429, s. 254-255. 

63vb-66va 

Ego sum vitis vera et pater meus agricola est Johannis XVo (J XV,1). In hoc evangelio 

dominus proponit triplicem similitudinem, scilicet vitis, cultoris et palmitis, patrem 

comparans cultori, se ipsum viti, discipulos et fideles palmiti ... x ... mitte falcem tuam acutam 

et vindemia botros vinee terre, quoniam mature sunt uve eius (Apc XIV,18). 

Srov. Thomas de Lisle, Schneyer I/5, S30, č. 320, s. 652. 

66va-68rb 

Labora ut bonus miles Christi Ihesu II Thy. IIo (2 Tim II,3). Magnum est esse militem, sed 

maius est esse militem bonum, maximum vero est esse militem Christi Ihesu. Non omnis 

miles est bonus miles nec omnis bonus miles est miles Christi Ihesu ... x ... melior est paciens 

viro forti et qui dominatur animo suo expugnatore urbium. 

68rb-70rb 

Vestigia eius secutus est pes meus, viam eius custodivi et non declinavi ex ea Job XXIII (Job 

XXIII,11). Secundum beatum Augustinum perfeccio christiane religionis hunc imitatur, quem 

colit beatus igitur Petrus martyr ... x ... terra enim sangvinem suum revelavit, quia eius 

sangvine aspersa multis sanitatem fecit etc. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S31, č. 430, s. 255. 

70rb-73ra 

Iuda te laudabunt fratres tui ... lacte candidiores Gen. XLIX (Gn XLIX,8-12). Judas, qui 

confitens interpretatur, beatum Petrum martyrem designat, qui quidem Christi martyr non 

tamen in vita, sed eciam in morte confessus est, habet autem Judas fratres suos quosdam ... x 

... quantum ad demonem carnem opprimentem et animam suggescionibus molestantem. 

73ra-74vb 

Certa bonum certamen fidei, apprehende vitam eternam I Thym. VIo (1 Tim VI,12). Refert 

Seneca in libro de XII cesaribus, quod Augustus cesar prelium suscipiendum omnino negabat 

nisi cum maior emolumenti spes quam dampnum metus haberetur ... x ... sed convallium in 

plurali, quia cum humilitate vera et operacione bona habuit omnem graciarum habundanciam. 

74vb-76rb 

Nemo militans deo ... cui se probavit 2a Thym. IIo (2 Tim II,4). Sicut dicit Augustinus de 

mirabilibus sacre scripture, perfeccio tocius iusticie in tribus consistit, scilicet in virginitate, 

martyrio et sacerdocio. Et accipem ibi sacerdocium non tantum pro sacerdotali officio ... x ... 

et ex ore eius sapiencia et prudencia, hoc quantum ad modum qui est per divinam 

revelacionem etc. 

76rb-77vb 

Si quis vult post me venire ... et sequatur me etc. Luce IXo (Lc IX,23). Non dixit dominus 

discipulis suis Si quis vult post mea nec ante me nec mecum, sed si qui vult venire post me. 

Sunt enim quidam, qui delectantur in terrena substancia ... x ... vobis datum est pro Christo 

non solum ut in eum credatis, sed eciam pro illo paciamini etc. 

77vb-78vb: Jacobus de Voragine 

Hec dicit dominus faciens ... quem elegi Isaie XLIIIIo (Is XLIV,2). Possunt hec verba exponi 

de beato Jacobo apostolo, in quibus verbis ostenditur, quam commendabilis fuerit in suo 

primordio et in suo fine, id est in sua nativitate in utero ... x ... Luce XXIIIo pater dimitte illis, 

quia nesciunt quid faciunt. 

Schneyer I/3, S32, č. 432, s. 255. 

79ra-80va 

Domine ostende nobis patrem et sufficit nobis (J XIV,8-9). Ex hiis verbis in Philippo 

commendatur sancta et pia peticio in filio inter nos et deum benigna mediacio in patre 



omnium bonorum sufficiens et plena perfeccio. Circa primum sciendum ... x ... Eccli.XXXIo 

stabilita sunt bona illius in domino et cetera. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S32, č. 433, s. 255. 

80va-82rb 

Philippe, qui videt me, videt et patrem Johannis XIIIIo (J XIV,9). Istam responsionem fecit 

dominus ad peticionem Philippi ceteris quidam apostolis tacentibus et excelentissimum 

bonum petere non audentibus, Philippus supra fiduciam de Christo petiit ... x ... quod neque 

mors, neque vita etc. poterit nos separare a caritate dei etc. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S32, č. 434, s. 255. 

82rb-84ra 

Stabunt iusti in magna constancia adversus eos, qui eos angustiaverunt Sap. Vo (Sap V,1). 

Quia unaqueque res ex fine suo congnoscitur, ideo finis bonorum et malorum indicat, quales 

utrique sunt censendi. Ideo in presenti epistola ... x ... Gall. Vo quod si invicem mordetis et 

comedetis, videte ne ab invicem consumamini etc. 

84ra-86ra: Jacobus de Voragine 

Ostendit ei lignum ... in dulcedinem verse sunt Exo. XVo (Ex XV,25). Historia hec nota est 

cum enim populus Israel aquas pre nimia sui amaritudine bibere non posset, dominus ostendit 

Moysi lignum, quod cum in aquas amaras misisset ... x ... Proverbiorum XIIIo lignum vite 

desiderium veniens. Ibidem desiderium si compleatur, delectat animam. 

Schneyer I/3, S33, č. 435, s. 255. 

86ra-87rb 

Erit tamquam lignum ... fructum suum dabit in tempore suo (Ps I,3). Istud lignum secus aquas 

plantatum signat lignum sancte crucis, quod fuit plantatum secus aquas vel secus aquas 

materiales, quod fuit in probatica piscina inventum ... x ... Johannis VIo caro mea vere est 

cibus et sangvis potus. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S33, č. 436, s. 255. 

87rb-89ra 

Quasi cedrus exaltata sum ... oliva speciosa in campis Eccli. XXIIIIo (Eccli XXIV,17-19). In 

cruce domini IIIIor ligna fuisse dicuntur, nam pes crucis dicitur fuit truncus, qui in terra 

figebatur dicitur fuisse de cedro, stipes autem in altum erigebatur de cypresso ... x ... tercio 

reficit, quia est cibus et potus Jo. VIo Caro mea vere est cibus et sangvis potus. 

89ra-90vb 

Produxit dominus deus de humo ... sciencie boni et mali Gen. IIo (Gen II,9). In quantum hec 

verba de invencione sancte crucis ligni exponi possunt, possumus dicere, quod ibi duo 

tanguntur: primum est sancte crucis invencio sive revelacio ... x ... ecce quia passus est 

propter boni recuperacionem quod amisimus. 

Srov. Schneyer I/7, S33, č. 67, s. 487 (explicit odlišný). 

90vb-92va 

Michi autem absit gloriari nisi in cruce domini nostri Ihesu Christi Gall. VIo (Gal VI,14). Sunt 

quidam, qui gloriantur in suis maliciis Psalmus Quid gloriaris in malicia, quidam in diviciis 

Psalmus In multitudine diviciarum suarum gloriantur, quidam in deliciis ... x ... Psalmus virga 

tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt (Ps XXII,4), da michi, crux est baculus infimorum. 

92va-93vb 

Parasti in conspectu meo ... quam preclarus est (Ps XXII,5). Licet beatus Johannes apostolus 

ex hac luce non migravit per martyrium ferri, habuit tamen triplex martyrium, quod notatur in 

verbis premissis. Primum est quod fuit exilio relegatus ... x ... Gregorius: mala que nos 

premunt ad deum ire compellunt. 

Schneyer I/9, S10, č. 20, s. 888. Srov. i Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S35, č. 439, s. 255.  

93vb-94va 



Bonam consolacionem lugentibus Syon ... pro spiritu merroris Isaie LXIo (Is LXI,3). Per 

Syon, que interpretatur speculacio intelligitur beatus Johannes evangelista, quia speculatus est 

celestia secreta, cui dominus IIIIor beneficia contulit ... x ... ita quod quilibet tunc dicere potuit 

istud psalmum Tunc repletum est gaudio os nostrum (Ps CXXV,2) etc.  

94va-96rb: Leo, OCist. 

Conversus Petrus vidit ... manere donec veniam Johannis ultimo (J XXI,.20-22). In presenti 

vita magnum est esse famulum et domicellum regis, magis est esse amicum regis, adhuc 

magis esse cubicularium regis ... x ... quia stabunt cum deo ad eandem mensam loci 

amenitatem cum dicitur in regno meo. 

Schneyer I/4, S10, č. 190, s. 28. 

96rb-98ra 

Confitemini alterutrum ... pro invicem ut salvemini Jac. Vo (Jac V,16). Volens beatus Jacobus 

nos ad eternam invitare salutem, primo ponit duo, que sunt preambula et dispositiva ad 

salutem ipsam, scilicet confessionem et oracionem ... x ... Jeremie XXXIo Apprehendi manum 

eorum ut educerem eos de terra Egipti. 

98ra-99va 

Orate pro invicem ut salvemini Jac. Vo (Jac V,16). Quamvis omni tempore sit orandum, 

precipue diebus et temporibus constitutis, inter ceteros autem dies statutos sunt dies isti, in 

quibus ecclesia celebrat letanias ... x ... Coll. XIIo expolians principatus potestates traduxit 

confidenter palam triumphans illos in semetipso. 

99va-100vb 

Orate pro invicem ... similis nobis etc. (Jac V,16-17). Volens mater ecclesia isto tempore ad 

oracionem nos inducere, assumit verba beati Jacobi, in quibus nos ad oracionem inducit 

salubriter exhortando, cum dicit ... x ... reficiatur divina sapiencia concupiscibilis salubri 

temperancia et irascibilis tranquillitate et paciencia. 

100vb-102ra 

Petite et accipietis etc. Luce XIo (srv. Lc XI,9). Sacrosancta mater ecclesia a salvatore edocta 

hiis diebus peticiones suas facit, dum letanias et oraciones instituit, in quibus quidem letaniis 

racionabiliter procedit primo namque implorat misericordiam trinitatis ... x ... agnus qui pie te 

pro nobis obtulisti, miserere nobis, ut nos deo reconciliares dona nobis pacem. 

102ra-104ra 

Qui descendit ipse est et qui ascendit super omnes celos Eph. IIIo (Eph IV,10). Quia humilitas 

est via ad gloriam iuxta illud Job XXIIo Qui humiliatus fuerit, erit in gloria et aqua graciarum 

tantum facit ascendere ad sublimitatem ... x ... nec ea que geruntur in terris, liber enim debet 

esse de supernis aspectus. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, T36, č. 442, s. 255. 

104ra-105vb 

Quis ascendet in montem ... nec iuravit in dolo proximo suo (Ps XXIII,3-4). Propheta in 

verbis istis duo facit, primo ponit quescionem, cum dicit Quis ascendet in montem domini 

etc., secundo subdit responsionem, cum ait Innocens manibus et mundo corde ... x ... dicens 

ve vobis, ypocrite, qui estis similes sepulchris dealbatis etc. (Mt XXIII,27) 

Srov. Schneyer I/8, T36, č. 120, s. 570 (explicit odlišný). 

105vb-107ra 

Qui descendit ipse est ... ut adimpleret omnia Eph. IIIIo (Eph IV,10). Circa dominicam 

ascensionem in verbis premissis tria determinantur, primo enim ponit meritum humilitatis, 

cum dicitur Qui descendit, secundo premium sublimitatis, cum dicitur Ipse est qui ascendit ... 

x ... et inspiciam omnes dormientes et illuminabo omnes sperantes in domino. 

107ra-108vb 

Psallite domino, qui ascendit ... vocem virtutis etc. (Ps LXVII,33-34). In verbis premissis 

IIIIor determinantur. Primum est qualiter ascendit cum dicitur Psallite domino, qui ascendit, 



secundum quo ascendit, cum dicitur super celum celi, tercium unde ascendit cum dicitur ad 

orientem ... x ... et per eam sanctorum animas introduxit Mich. IIo Ascendit iter pandens ante 

eos. 

108vb-110ra 

Videntibus illis elevatus est et nubes suscepit eum ab oculis eorum Actuum Io (Act I,9). In hiis 

verbis ostenditur, quod Christus ascendit patenter, cum dicitur Videntibus illis, secundo 

ascendit sublimiter, cum dicitur elevatus est, tercio ascendit honorabiliter ... x ... Jo. XIIIIo ad 

eum veniemus et mansionem aput eum faciemus. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, T36, č. 444, s. 255. 

110ra-110vb 

Ecce duo viri astiterunt ... aspicientes in celum etc. Actuum Io (Act I,10-11). Isti duo viri 

fuerunt duo angeli, qui apostolis in forma virorum apparuerunt, ut scilicet eos mestos de 

domini absencia confortarent ut Christum vere ascendisse in celum docerent ... x ... Math. Vo 

Videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum qui etc. (Mt V,16). 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, T36, č. 445, s. 256. 

110vb-122rb 

Dominus quidem Ihesus postquam locutus est eis assumptus est in celum et sedet a dextris dei 

(Mr XVI,19). Enim dicitur in hiis verbis de dominica ascensione, quod fuit potestatis, cum 

dicitur Dominus, multe pietatis cum dicitur Ihesus, multe familiaritatis ... x ... testatur ipse 

Math. ultimo Data est michi omnis potestas in celo et in terra. 

122rb-124rb 

Eduxit eos foras in Bethaniam ... cum gaudio magno Luce ultimo (Lc XXIV,50-52) dicitur. 

Circa dominicam ascensionem IIIIor determinantur. Primum est unde ascendit cum dicitur 

Eduxit eos foras, secundum qualiter ascendit, cum dicitur Elevatis manibus ... x ... dicens 

Tollite portas principes vestras et elevamini (Ps XXIII,7).  

124rb-125vb 

Ante translacionem testimonium habuit Enoch placuisse deo Hebre. XIo (Hbr XI,5). Hodie 

festum translacionis beati Dominici celebramus, qui deo placuit et de hoc testimonium 

multiplex habuit, ideo per Enoch recte figuratus est ... x ... Augustinus: Errat quisquis 

veritatem se posse cognoscere putat si nequiter adhuc vivat. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S38, č. 448, s. 256. 

125vb-127va: Jacobus de Voragine 

Enoch placuit deo et translatus est in paradisum ut daret gentibus sapienciam Eccle XLIIIIo 

(Eccli XLIV,16). Per translacionem Enoch in paradisum terrestrem signatur translacio beati 

Dominici hodie facta in ecclesia militanti. In verbis autem premissis beatus Dominicus a IIIIor 

commendatur ... x ... eius meritis cottidie miracula nova fiunt Eccli. XXXVIo Innova signa et 

inmuta mirabilia etc. 

Schneyer I/3, S38, č. 449, s. 256. 

127va-129ra 

Ecce odor filii mei sicut odor agni pleni, cui benedixit dominus Gen. XXVIIo (Gn XXVII,27). 

Licet Ysaac hoc verbum dixerit filio suo Jacob allectus fragrancia vestis, multo forcius verus 

Ysaac, id est Christus, qui est risus et leticia angelorum potest dicere filio suo beato Dominico 

... x ... infusionem odoris. 

129ra-130rb 

Odor ungentorum tuorum super omnia aromata Can. IIIo (Cn IV,10). Odor in materialibus 

causatur ex multiplici racione, primo ex concremacione, sicut patet in thure Eccli. Io Quasi 

thus ardens in igne ... x ... Christi bonus odor sumus deo eciam hiis, qui salvi sunt et in hiis 

qui pereunt. 

130rb-132ra 



Cor mundum crea in me deus ... confirma me (Ps L,12-14). Qui spiritum sanctum vult 

recipere, debet oracioni instare ad quod docet nos Christus Johannis XIIIIo. Rogabo patrem 

meum et alium paraclitum mittet vobis, docet totus apostolorum cetus qui medio tempore 

inter ascensionem et penthecosten oracioni instabant ... x ... Jo. IIIIo fiet in eo fons aque 

salientis in vitam eternam (J IV,14). 

Schneyer I/6, T39, č. 88, s. 67. 

132ra-133rb: Jacobus de Voragine 

Super quem requiescet spiritus sanctus ... et trementem sermones meos (Is LXVI,2). Verbum 

istud legitur Isa. LXVIo secundum aliam translacionem, ex quo habetur super quos spiritus 

sanctus requiescat et per consequens super quos non requiescit tria igitur circa hoc videnda 

sunt ... x ... ideo subditur in requie opulenta. 

Schneyer I/3, T39, č. 452, s. 256. 

133rb-134vb: Jacobus de Voragine 

Repleti sunt omnes spiritu sancto Actuum IIo (Act II,4). Perfecta liberalitas in tribus consistit, 

scilicet quando quis dat multum multis et preciosa si daret modicum liberalis non esset rursum 

si daret multum et daret paucis, liberalis non esset ... x ... Eccli. XIIo Adducet dominus 

ventum urentem et de deserto ascendet. 

Schneyer I/3, T39, č. 453, s. 256 (explicit odlišný). 

134vb-136va 

Repleti sunt omnes spiritu sancto (Act II,4). De hac plenitudine spiritus sancti tria videnda 

sunt expediencia, expediencia sunt plura oportet enim quid cor instar vasis sit primo enim 

erectum, sit non eversum deus enim creavit in homine ... x ... profert bona, id est de visceribus 

misericoride profert bona opera pietatis. 

Schneyer I/6, T39, č. 89, s. 67-68. 

136va-138va 

Ignem veni mittere in terram et quid volo nisi ut ardeat Luce XIIo (Lc XII,49). Circa istum 

ignem spiritus sancti IIIIor sunt videnda. Primo quare spiritus sanctus apparuit in specie ignis, 

secundo qualis sit iste ignis, tercio qualiter iste ignis extingvitur, quarto qualiter iste ignis 

conservatur ... x ... et ideo subdit et timeatis auditum, id est diabolicam suggescionem, qui 

audietur a terrenis. 

Schneyer I/6, T39, č. 90, s. 68. Srov. i Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, T39, č. 455, s. 256. 

138va-141ra: Jacobus de Voragine 

De excelso misit ignem in ossibus meis et erudivit ille Trenorum Io (Tre I,13). Possunt esse 

hec verba matris ecclesie recolentis adventum spiritus sancti in apostolos, per quos est ad 

fidem erudita, in quibus IIIIor tanguntur. Primum unde missus cum dicitur e excelso ... x ... 

venit inimicus eius et superseminavit zyzaniam in medio tritici. 

Schneyer I/3, T39, č. 456, s. 256 (explicit odlišný). 

141ra-142va 

Apparuerunt illis dispertite lingve tamquam ignis Actuum IIo (Act II,3). Circa istas lingvas, in 

quibus apparuit spiritus sanctus, tria videnda sunt. Primo quare apparuit in lingvis pocius 

quam in alio membro, ex eo quod lingva est membrum difficile ad regendum ... x ... et ipsi 

tamquam lapides vivi superedificabimini domos spirituales (1 Pt II,5). 

142va-144va 

Si quis diligit me sermonem meum ... mansionem aput eum faciemus Jo. XIIIIo (J XIV,23). 

Ante adventum filii dei eramus omnes servi dyaboli a divina filiacione seclusi et eterna 

hereditate privati. Tante igitur miserie nostre pater de celis compaciens ... x ... Gregorius Qui 

mente integra deum desiderat, pro facto iam habet quod amat. 

144va-147ra 

O altitudo diviciarum sapiencie ... honor et gloria in secula seculorum, amen Romanorum XIo 

(Rm XI,33-36). Festum de trinitate olim non fiebat, sed quia circa ipsam trinitatem 



personarum divinarum multe hereses succrescebant,. Karolus christianissimus imperator 

rogavit ... x ... Psalmus Beati qui habitant in domo tua, domine, in secula seculorum laudabunt 

te (Ps LXXXIII,5). 

147ra-148vb 

Benedicat nos deus dominus noster ... omnes fines terre (Ps LXVI,7-8). Sicut dicit Jeronimus 

ad Heliodorum grandes materias ingenia parva non sufferunt et in ipso conatu ultra vires ausa 

succumbunt quanto maius fuerit, quod dicendum est, tanto magis obruitur ... x ... qui dat nobis 

pluviam temporaneam et serotinam in tempore suo (Jer V,24). 

148vb-150ra 

Sanctus, sanctus, sanctus dominus deus exercituum, plena est omnis terra gloria eius (Is VI,3). 

In hoc cantico evangelico seraphin primo glorificant beatam trinitatem et unitatem, cum 

dicunt Sanctus, sanctus, sanctus dominus deus, secundo glorificant dei potestatem ... x ... 

Psalmus letabitur iustus cum viderit vindictam. 

150ra-152va: Jacobus de Voragine 

Tres sunt, qui testimonium dant ... hii tres unum sunt 1a Jo. Vo (1 J V,7-8). Beatus Johannes 

evangelista super pectus domini recumbens, in quo erant thezauri sapiencie et sciencie dei 

absconditi, qui eciam erat fons redundans sapiencie tanto fuit thezauro sapiencie dotatus ... x 

... id est cor inflammantem Luce XIIo Ignem veni mittere in terram etc. 

Schneyer I/3, T40, č. 460, s. 257 (explicit odlišný). 

152va-155ra 

Potestas dei est et tibi domine misericordia, quia tu reddes unicuique iuxta opera sua (Ps 

LXI,12-13). In divinis invenitur essencie unitas in tribus personis et nichilominus sunt 

quedam apropriata ipsis personis, unitas autem essencie in tribus personis ostendi potest ... x 

... ideo dicit Mt IIIIo Penitenciam agite, apropinquabit enim regnum celorum. 

155ra-156rb 

Joseph qui cognominatus est Barnabas ... et posuit ante pedes apostolorum Actuum IIIIo (Act 

IV,36-37). Describit hic sanctus Lucas conversionem beati Barnabe apostoli, qui quidem 

habuit omnia, que ad perfectam conversionem requiruntur. Quilibet enim perfectus conversus 

quinque in se debet habere ... x ... scilicet in terram celestem quam monstravero tibi per 

internam contemplacionem. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S40, č. 462, s. 257. 

156rb-156vb 

Miserunt Barnabam usque Anthiochiam ... plenus spiritu sancto et fide Actuum XIo (Act 

XI,22-24). Ex hiis verbis ostenditur, quod ipse fuit dulcis in sermone, strenuus in opere, 

amabilis in conversacione, sanctus in graciarum plenitudine et purus in afeccione ... x ... 

operati sunt iusticiam fortes in acquirendo unde subditur Adepti sunt repromissiones. 

156vb-158rb 

Segregate michi Barnabam et Saulum in opus quo assumpsi eos Act. XIIIo (Act XIII,2). Duo 

sunt necessaria prelato et predicatori, scilicet sana doctrina et bona vita. Ideo non dixit spiritus 

sanctus in officium quo assumpsi eos, sed in opus ... x ... perseveranter sustinuit quando usque 

ad mortem pro Christo certavit. 

158rb-160va 

Iam non estis hospites ... et domestici dei Eph. IIo (Eph II,19). Apostolus de sanctis viris duo 

negat, scilicet quod non sunt hospites, id est peregrini et advene et duo affirmat, scilicet quod 

sunt cives et domestici dei. Hospites autem sive peregrini et advene ... x ... Prov. IIIIo Omni 

custodia serva cor tuum, quoniam ex ipso vita procedit. 

160vb-162rb 

Vos amici mei estis si feceritis ea ea, que precipio vobis Jo. XVo (J XV,14). Magna dignacio 

dei, quia cum non essemus digni vocari servi suos nos vocat amicos, multum enim erat, si 



dixisset vos servi mei estis si feceritis  etc. nec dixit amici mei eritis ... x ... pro Christo multa 

adversa sustinuit et constanter martyrium tolleravit. 

162rb-163vb 

Preciosa est mors in conspectu domini, mors sanctorum eius etc. (Ps CXV,15). Sicut dicit 

beatus Augustinus non potest male mori, qui bene vixerit. Isti igitur sancti preciosam mortem 

habuerunt, quia sancte vixerunt, sicut autem dicit idem Augustinus, status hominis tripliciter 

consideratur ... x ... que utique multo familiarius atque coniunccius quam quelibet indumenta 

gestamus etc. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S43, č. 463, s. 257. 

163vb-166ra 

Iustorum anime in manu dei sunt ... illi autem sunt in pace Sap. IIIo (Sap III,1-3). Magna 

consolacio est sanctis viris, quando habent securitatem, quod sint in statu gracie, maior 

quando habent severitatem de perseverancia gracie, maxime quando habent securitatem de 

evasione pene ... x ... et ista est requies opulenta, de qua subdit In requie opulenta. 

166ra-168ra 

Cum audieritis bella et opiniones bellorum ne timueritis etc. Mr. XIIIo (Mr XIII,7) dicitur. 

Quia magnum periculum est, quando rex sive miles nescit bella que iminent, ideo dominus 

militibus suis predicit bella eis iminencia, ut ipsi se preparent ad bellandum ... x ... non debet 

timere hostem fortem, qui habet principem forciorem. Idem. Qui nos in pace sustentat, multo 

amplius adiuvat in bello. 

168va-170va 

Erit enim magnus coram domino Luce Io (Lc I,15). Gabriel archangelus, qui nativitatem 

Johannis nuncciare venerat, primo Zachariam trepidantem confortavit dicens Ne timeas 

Zacharia ... x ... residet inter lilia virginum quia virginitatem perpetuam observavit. 

170va-172va 

Erit enim magnus coram domino ... non bibet Luce Io (Lc I,15). Volens angelus magnitudinem 

et dignitatem Johannis ostendere, multipliciter hoc facit, dicit namque ipsum futurum esse 

quantum ad dominum ... x ... tu de te ipso testimonium perhibes, testimonium tuum non est 

verum, hec Crisostomus. 

172va-174va 

Fuit homo missus a deo ... perhiberet de lumine Johannis primo (J I,6-7). Beatus Johannes 

Baptista commendabilis est racione mittentis, missi et officii iniuncti. Racione mittentis cum 

dicitur Fuit homo missus a deo ... x ... quia Christi incarnati dulcedinem degustabat, Psalmus 

Gustate et videte quoniam suavis est dominus (Ps XXXIII,9). 

174va-176va 

Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum maior Johanne Baptista Mt. XIo (Mt 

XI,11). Laudari potest homo aliquando a se ipso, aliquando a viro malo, aliquando ab homine 

sancto, aliquando ab adversario ... x ... de gaudio nativitatis Johannis dicitur Luce primo et 

multi in nativitate eius gaudebunt. 

176va-178va 

Multe tribulaciones iustorum et de omnibus hiis liberavit eos dominus Psalmus (Ps 

XXXIII,20-21). Ecclesia dei a principio passa est tribulaciones a Iudeis, deinde a paganis, 

postmodum ab hereticis modo a fratribus simulatis ... x ... tu nos modo visitas, nos te in die 

iudicii requiremus et quidquid poterimus, tibi prestabimus. 

178va-180va: Jacobus de Voragine 

Ecce quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum Psalmus (Ps CXXXII,1). Isti 

sancti martyres Johannes et Paulus non tantum fuerunt fratres carne, sed eciam fide, passione 

et vero celesti patre. De ista quadruplici fraternitate ipsorum sic dicit Ambrosius in prefacione 

... x ... precordia fatui rota carri fenum portat et murmurat, hec Augustinus. 

Schneyer I/3, S45, č. 470, s. 257 (explicit odlišný). 



180va-183ra 

Dico vobis amicis meis ne terremini ... mittere in gehennam Luce XIIo (Lc XII,4-5). 

Secundum beatum Augustinum duo amores et duo timores sunt causa omnis boni et omnis 

mali, unde dicit in libro De civitate dei quod duo amores fecerunt scilicet duas civitates ... x ... 

quia impietatem et inmisericordiam summe detestatur et odit. 

183ra-185ra: Jacobus de Voragine 

Fecit deus duo magna luminaria ... ut preesset nocti Gen. primo (Gen I,16). Per ista duo 

luminaria possunt intelligi duo luminaria paradisi, scilicet Petrus et Paulus, per luminare 

maius, id est solem, intelligitur Petrus, quia sicut sol est princeps omnium luminarium ... x ... 

id est virginem beatam esse mediatricem, fratres suos, id est apostolos, esse assesores et 

intercessores. 

Schneyer I/3, S46, č. 471, s. 257. 

185ra-187rb 

Dixit Simoni Petro Ihesus ... tu scis quia amo te Johannis ultimo (J XXI,15). Inter ceteros 

sanctos beatus Petrus quatuor prerogativas habuisse videtur. Fuit enim fervencior in amore, 

efficacior in virtute, sublimior in prelacione et gloriosior in passione ... x ... mundus esse 

dextrum, quod constat esse sinistrum etc. 

187rb-190ra 

Tibi dabo claves regni celorum ... et in celis etc. Mt XVIo (Mt XVI,19). Ex hiis verbis 

ostenditur, quanta sit dignitas et excellencia prelatorum, qui in beato Petro claves regni 

celestis sortiti sunt. Ut vero que sit ista clavis melius videamus, notandum, quod est multiplex 

clavis ... x ... si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus etc. 

Schneyer I/7, C14, č. 66, s. 570. 

190ra-191va 

Bonum certamen certavi ... in illa die iustus iudex IIa Thim. IIIIo (2 Tim IV,7-8). Ut aliqua 

pugna sit strennua debent ibi esse causa, constancia, sapiencia et victoria. Causa debet esse 

iusta, constancia debet esse cum perseverancia, sapiencia respicit modum, victoria respicit 

triumphum ... x ... vade in pace, predicator hominum, bonorum mediator et dux salutis 

iustorum. 

191va-193vb: Jacobus de Voragine 

Cum autem placuit ei ... non acquievi carni et sangvini Gal. Io (Gal I,15-16). Apostolus non 

fuit ingratus gracie dei sed quatuor effectus divine misericordie et gracie in se humiliter 

recognovit. Primus est quia deus ipsum de utero matris sue eduxit cum tamen multi sint, qui 

in ipso utero materno paciantur aborsum ... x ... de quibus dicitur Ysaie XXXVo Dicite 

pusilanimes confortari et nolite timere. 

Schneyer I/3, S46/2, č. 474, s. 257 (explicit odlišný). 

193vb-196ra 

Ecce nos reliquimus omnia ... iudicantes XII tribus Israhel Mt. XIXo (Mt XIX,27-28). Licet 

beatus Petrus in persona sua et aliorum apostolorum hec verba dixerit, specialiter tamen de 

beato Paulo ab ecclesia dei leguntur, in hoc autem evangelio beatus Paulus a tribus 

commendabilis redditur ... x ... scilicet vitam sine morte, eternitatem sine fine et possessionem 

sine expectacione. 

Schneyer I/9, S20, č. 55, s. 492. 

196rb-198rb 

Simile est regnum celorum thesauro abscondito in agro Mt XIIIo (Mt XIII,44). Sicut dicit 

beatus Gregorius in omelia, regnum celorum idcirco terrenis rebus simile esse dicitur, ut ex 

hiis, que animus novit, surgat ad incognita que non novit, quatenus exemplo visibilium se ad 

invisibilia rapiat ... x ... et vende omnia que habes et da pauperibus et habebis thesaurum in 

celo etc. 



Srov. Schneyer I/1, C8, č. °116, s. 715 (Caesarius de Heisterbach, explicit odlišný), srov. i 

Schneyer I/6, S85, č. 99, s. 68. 

198rb-200ra: Jacobus de Voragine 

Simile est regnum celorum homini negociatori querenti bonas margaritas etc. (Mt XIII,45). 

Iste homo negociator est Christus, qui in hunc mundum venit ad negociandum, ut scilicet 

margaritas, id est animas quereret et compararet, de quo quidem negociatore tria ponuntur ... x 

... contra peccata et mala futura et ideo dicit Sit contra mundi pericula firmamentum. 

Schneyer I/3, S47, č. 478, s. 258., Schneyer I/9, S47, č. 72, s. 493. 

200ra-203ra: Jacobus de Voragine 

Et stans retro secus pedes ... et ungenio ungebat Luce VIIo (Lc VII,38). Sicut dicitur Sapiencie 

XIo per que peccat quis, per hec et torquetur. Quia igitur beata Maria Magdalena multipliciter 

deum offendit, ideo multipliciter satis fecit. Offenderat quidem deum oculis ... x ... quod 

dicitur Romanorum Vo ubi habundavit delictum, superhabundavit et gracia. 

Schneyer I/3, S49, č. 481, s. 258 (explicit odlišný). 

203ra-204vb: Jacobus de Voragine 

Remittuntur ei peccata multa, quia dilexit multum Luce VIIo (Lc VII,47). Amor dei non fuit in 

Maria Magdalena ociosus, sed multa magna et mira operatus est. Fecit enim in ea mentis 

purgacionem, secundo mentis liquefaccionem, IIIo mentis inflammacionem ... x ... 

Proverbiorum XIIo Qui negligit dampnum propter amicum iustus est etc. 

Schneyer I/3, S49, č. 482, s. 258. 

204vb-206vb: Jacobus de Voragine 

Remittuntur tibi peccata multa Luce VIIo (Lc VII,48). In presenti evangelio fit mencio de 

tribus, scilicet de medico, qui sanavit cum dicitur Remittuntur, de infirma, quam sanavit cum 

dicitur Tibi scilicet peccatrici et de morbo, a quo sanavit, cum dicitur Peccata tua ... x ... 

merita accumulat famam decorat corpus conservat et temporalia bona accumulat etc. 

Schneyer I/3, S49, č. 483, s. 258 (explicit odlišný). 

206vb-208rb: Jacobus de Voragine 

Accessit ad Ihesum mater filiorum Zebedei Mt. XXo (Mt XX,20). In serie huius evangelii de 

tribus personis fit mencio, scilicet de matre, de filiis et de Christo. In matre tria fuisse 

videntur, scilicet fiducia, reverencia et ignorancia unde dicit Rabanus super hunc locum ... x 

... per fidem et salutem paratam revelari in tempore novissimo etc. 

Schneyer I/3, S50, č. 485, s. 258 (explicit odlišný). 

208rb-210ra 

Erat Petrus dormiens inter duos milites vinctus cathenis duabus Actuum XIIIo (Act XII,6). 

Quamvis ad litteram fuerit verum, quod Petrus ab Herode fuerit vinculatus et miraculose ab 

ipsis vinculis liberatus. Possumus tamen dicere, quod sunt multa alia vincula ... x ... Jacobi IIIo 

Omnis natura bestiarum. 

210ra-211vb 

Beatus es Simon Bariona, quia caro et sangvis non revelavit tibi Mt. XVIo (Mt XVI,17). In 

quolibet vero prelato quatuor requiruntur, scilicet vita, sapiencia, constancia et auctoritas rite 

collata. Ab hiis quatuor beatus Petrus commendabilis redditur, primo videlicet a perfeccione 

vite ... x ... clavis autem non errat in se, sed racione utentis vel pocius abutentis etc. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S52, č. 488, s. 258. 

211vb-214ra: Jacobus de Voragine 

Cum esset Stephanus plenus ... ad dextris virtutis dei Act. VIIo (Act VII,55). Olim in terra erat 

vanitas, vacuitas et tenebrositas Gen. Io. Terra autem erat inanis, ecce quanta vanitas, et vacua, 

ecce quanta vacuitas, et tenebre erant super faciem abissi, ecce quanta tenebrositas ... x ... ut 

luceat in ea, nam claritas dei illuminabit illam et lucerna est agnus etc. 

Schneyer I/3, S53, č. 490, s. 259. 

214ra-215va 



Quociens volui congregare filios tuos ... sub alas et noluisti Mt. XXIIIo (Mt XXIII,37). 

Benigna clemencia salvatoris quia licet mortem sanctorum eis improperasset non tamen dixit 

quod eos vellet punire, sed pocius ad se reducere et congregare. Tangit autem dominus tria ... 

x ... in qua portetur igniculus de incendio aut hauriatur parum aque de fovea etc.(Is XXX,14). 

215va-217va 

Probasti cor meum ... non est inventa in me iniquitas (Ps XVI,3). Verbum istud est sumptum 

de illo psalmo Exaudi domine iusticiam meam, quem cantat ecclesia ad gloriam sancti 

Laurencii. In quibus quatuor de ipso dicuntur, scilicet quod fuit a deo probatus ... x ... de 

cadaveribus eorum, id est de mortibus animarum eorum ascendet fetor etc. (Is XXXIV,3). 

217vb-219va 

Dispersit dedit pauperibus iusticia eius manet in seculum Ps. (Ps CXI,9). Istud verbum cantat 

specialiter ecclesia de beato Laurencio, qui thesauros (?) ecclesie sibi a beato Sixto papa 

commendatos pauperibus distribuit, ubi duo ponuntur de bono elemosinario ... x ... et quod a 

te non acceperit pauper habebit alter, hec ille etc. 

219vb-222ra 

Maria optimam partem elegit que non auferetur ab ea Luce Xo (Lc X,42). Que sit ista pars 

optima nullus homo bonus, nullus angelus melior scire potest, nisi ipse deus optimus, a quo 

est omne datum optimum manifestet atque revelet ista enim superintellectualia et divina ... x 

... et iusticia dei ad misericordiam flecti que voluit habere solium misericordie etc. 

222ra-225va 

Sicut cinamonium et balsamum ... non mixtum odor meus Ecc. XXIIIIo (Eccli XXIV,20-21). 

Augustinus dicit in libro de doctrina christiana: is erit eloquens, qui poterit parva submisse, 

modica, id est moderata temperate et magna granditer dicere. Ea, que sunt de assumpcione dei 

genitricis Marie ... x ... et per profundam humilitatem et per peccati omnimodam immunitatem 

etc. 

225va-229va 

Surge domine in requiem tuam tu et archa sanctificacionis tue (Ps CXXXI,8). De ista archa 

sanctificacionis sive racione sui continentis, sive racione eciam contentorum digne aliquid 

loqui non possumus, eciam si nobiscum tota creaturarum universitas loqueretur ... x ... 

sacratissimum corpus in escam vermibus traditum, quia sentire non valeo, dicere pertimesco. 

229va-232rb 

Que est ista, que progreditur ... ut castrorum acies ordinata Canticorum VIo (Cn VI,9). Sacram 

assumpcionem virginis ipsi eciam angelici spiritus admirantur, ideoque nos ipsam nec 

sufficienter narrare, nec digne laudare possumus, eciam si lingvas angelicas habeamus ... x ... 

in omnis glorie dignitatis et excellencie beatorum omnium plenissima possessione. 

232rb-234rb 

Que est ista que progreditur ... ut castrorum acies ordinata (Cn VI,9). Quando de aliquo sancto 

locuturi sumus, multa verba invenire possumus, per que eius gloriam explicare eumque 

laudare valemus. Sed si de dei genitrice loqui volumus, eius gloriam nec explicare ... x ... et ad 

dei laudem et benivolenciam qui eciam in sexu fragili tantam gloriam dignatus est ostendere. 

234rb-236va 

Que est ista, que ascendit de deserto ... super delectum sum Canticorum ultimo (Cn VIII,5). 

Ad laudandum tantam virginis maiestatem invitat devocio et deterret tante excellencie 

magnitudo, unde dicit Bernhardus in sermone tempus loquendi est omni carni ... x ... nichil 

habuit pater carnalis, sed totus est virginis et ideo dicit In nixa super dilectum. 

Srov. Schneyer I/7, S59, č. 156, s. 494 (explicit odlišný). 

236va-240rb 

Quasi cedrus exaltata sum ... iuxta aquas in plateis Ecc. XXIIIIo (Eccli XXIV,17-19). 

Exaltacionem huius sanctissime virginis et gloriam sue sacre assumpcionis nec sufficientes 

sumus inquirere, nec digni aliis nuncciare, unde cum duo sunt doctores precipui, scilicet 



Bernardus et Jeronimus ... x ... sed vobiscum maneo per misericordiam, quam habui sic 

naturalem, sic totalem, sic universalem. 

Schneyer I/6, S59, č. 69, s. 140. 

240rb-243ra 

In habitacione sancta coram ipso ministravi Ecc. XXIIIIo (Eccli XXIV,14). Istam celestis 

patrie habitacionem et dei ministram nullus digne laudare potest, nisi eum dignum faciat ille, 

qui ipsam facit inhabitare in tabernaculo suo et qui eam honoravit ministerio suo ... x ... in 

portis apperiendis eam laudant, quia sancti, qui per eam introducuntur, semper eam 

glorificant. 

Schneyer I/9, S59, č. 120, s. 335. 

243rb-245ra: Jacobus de Voragine 

Quicumque honorificaverit me ... ignobiles erunt 1 Regum IIo (1 Rg II,30). Magna liberalitas 

dei, que pro modico et transitorio honore, quem sancti sibi exhibent in terris eos glorificare 

dignatur in celis. Talis fuit beatus Bartholomeus, qui deum honoravit et ideo deus ipsum 

glorificavit ... x ... ex quo perpenditur, quod illud oleum erat indebite aquisitum. 

Schneyer I/3, S61, č. 517, s. 260 (explicit odlišný). 

245ra-247ra: Jacobus de Voragine 

Pellem pro pelle et cuncta que habet homo dabit pro anima sua Job Io (Job II,4). Glosa pellis 

pro pelle datur, quia sepe dum ictus contra oculum venit, manum opponimus, ut pocius in ipsa 

quam in oculo vulneremur. Hoc diabolus consvete fieri sciens dicit pellem pro pelle quasi 

diceret ... x ... qui reformabit corpus humilitatis nostre configuratum corpori claritatis sue. 

Schneyer I/3, S61, č. 520, s. 261 (explicit odlišný), S61, č. 650, s. 271 (explicit odlišný). 

247ra-249ra 

Quasi stella matutina ... refulsit in templo dei Eccli. Lmo (Eccli L,6-7). Inter ceteras stellas et 

planetas isti tres planete, scilicet stella matutina, luna et sol sunt maioris luminis et maioris 

effectus et amplius ornant celum et copiosius fecundant terram. Sic beatus Augustinus inter 

ceteros doctores ... x ... dixit non michi dictum est ubi est filius tuus, ibi eris et tu, sed ubi tu 

es, ibi et ille etc. 

249ra-251rb 

Quasi sol refulgens, sic ille refulsit in templo dei (Eccli L,7). In superiori sermone ostensum 

est, qualis fuit status beati Augustini ante conversionem et in conversione, nunc videndum est, 

qualis fuit eius status post conversionem, propter quem statum soli refulgenti assimilatur ... x 

... sicut patet in multis, quos sepe a diversis languoribus et affliccionibus liberavit etc. 

251rb-253rb: Jacobus de Voragine 

Herodes misit ac tenuit Johannem ... Philippo uxorem Mr. VIo (Mr VI,17). In presenti 

evangelio, in quo passio beati Johannis Baptiste describitur, tria de ipso recitantur, scilicet 

incarceracio eius, decollacio et eius sepultura. Circa primum notandum, quod est multiplex 

carcer ... x ... per civitatem processionaliter detulerunt et mox pluvie receperunt beneficium et 

terra protulit fructum suum. 

Schneyer I/3, S64, č. 527, s. 261. 

253rb-256ra: Jacobus de Voragine 

Sapiencia edificavit sibi domum Proverbiorum IXo (Prv IX,1). Cupiens dei filius per 

suscepcionem humane carnis habitare nobiscum, nullam domum specialem habere poterat, 

que talem ac tantum habitatorem recipere digna esset et ideo oportuit, ut ipsam de novo 

edificaret ... x ... vere tota, quia sangvinem habuit exterius per infusionem et interius per 

recordacionem. 

Schneyer I/3, S65, č. 528, s. 261 (explicit odlišný). 

256ra-258vb: Jacobus de Voragine 

Sapiencia edificavit sibi domum Proverbiorum XXIIIIo (Prv IX,1). Illa domus est sapiencia 

edificata, que in se habet tria, ut dicit Augustinus in libro de trinitate bona domus paribus 



membris disposita, ampla et lucida. Talis fuit ista domus, scilicet virgo beata, quam divina 

sapiencia hodie edificavit ... x ... iste stelle Pliades coniuncte fuerunt, quia ambo dona septem 

spiritus sancti habuerunt plenissime. 

Schneyer I/3, S65, č. 529, s. 261 (explicit odlišný). 

258vb-261va: Jacobus de Voragine 

Orietur stella ex Jacob ... percuciet duces Moab Numeri XXIIIIo (Num XXIV,17). Quia nulla 

creatura inveniri potest, in qua sint omnes proprietates, que designent omnes proprietates 

virginis Marie et virtutes? Ideo sacra scriptura quando vult ipsam virginem commendare, 

diversas proprietates adducit ... x ... quando ab insidiis demonum nos liberat et conservat etc. 

Schneyer I/3, S65, č. 530, s. 261 (explicit odlišný). 

261va-263rb 

Michi autem absit gloriari ... et ego mundo Gal. VIo (Gal VI,14). Apostolus in hiis verbis tria 

facit: primo dicit, quod solum in cruce domini nostri Ihesu Christi est glorificandum, cum 

dicit Michi autem absit gloriari, secundo determinat, in qua cruce cum dicit Domini nostri 

Ihesu Christi ... x ... mundus non habet in me dominium neque mundus se mihi iam ingerat et 

ego contra eum sum fortis. 

263rb-265ra: Jacobus de Voragine 

Christus factus est pro nobis ... et deus exaltavit illum Philipp. IIo (Philip II,8-9). Quia 

contraria iuxta se posita magis elucescunt, ideo Apostolus ponit iuxta se Christi sublimitatem 

et humilitatem, ita quod humilitas sublimitatem et sublimitas commendat humilitatem ... x ... 

Joh. Vo Potestatem dedit ei iudicium facere, quia filius homini est. 

Schneyer I/3, S66, č. 535, s. 262 (explicit odlišný), srov. Franciscus Gravanus de Janua, 

Schneyer I/2, S66, č. 193, s. 834 (explicit odlišný). 

265ra-267ra 

Si exaltatus fuero a terra omnia traham ad me ipsum Joh. XIIo (J XII,32). Sicut in rebus 

corporalibus invenitur gravitas per quam descendunt, sicut patet in terra, et levitas per quam 

ascendunt, sicut patet in igne, sic in aliquibus hominibus est superbia, que facit cor grossum ... 

x ... obstinacionem deponunt, fetorem relinqunt et ad spem venie revertuntur etc. 

267ra-269rb 

Dum transiret inde Ihesus ... surgens secutus est eum Mt. IXo (Mt IX,9). Si aliquis infirmus 

sanari desiderat, oportet, ut infirmitatem suam medico aperiat et ut ipse medicus circa 

infirmum diligentem curam adhibeat et ut ipse sanatus sanitatem suam per evidencia signa 

ostendat ... x ... maximis exuberacionum pascitur delectacionibus voluptatum. 

269rb-271rb: Jacobus de Voragine 

Relictis omnibus surgens secutus est eum Luce Vo (Lc V,28). In isto evangelio ponitur duplex 

differencia infirmitatum horum quidam infirmitatem suam cognoscebant et de numero 

istorum erat Matheus, alii infirmitatem suam cognoscere nolebant, et de numero istorum erant 

scribe et pharisei ... x ... id est scio in habundancia habere temperanciam scio et penuriam pati, 

id est scio in adversis habere pacienciam. 

Schneyer I/3, S67, č. 539, s. 262 (explicit odlišný). 

271rb-273rb 

Sancti per fidem vicerunt regna operati sunt iusticiam ad Hebre. XIo (Hbr XI,33). Ille est 

legittimus miles, qui est in persona sua valde strennuus, in armis valde munitus, quoad hostes 

valde victoriosus, quoad commilitones valde munificus et operosus et quoad regem valde 

acceptus ... x ... et confundantur, quoniam tu domine adiuvisti me et consolatus es me etc. (Ps 

LXXXV,17) 

273rb-274vb 

Iustorum anime in manu dei ... illi autem sunt in pace Sap. IIIo (Sap III,1-3). Sancti igitur 

martyres laudabiliter se habuerunt in morte et feliciter se habuerunt post mortem, in verbis 



igitur igitur (sic) premissis ostenditur, quales fuerunt in vita cum dicitur Iustorum anime ... x 

... fulgur instar sagitte in os eius introivit et ille miserabiliter vitam finivit etc. 

274vb-276vb 

Beati qui persecucionem paciuntur propter iusticiam, quoniam ipsorum est regnum celorum 

Mt Vo (Mt V,10). Ex hiis verbis habetur, quod pati pro Christo est magne beatitudinis, 

rectitudinis et felicitatis. Magne quidem beatitudinis est, unde premittitur prima Petri IIo Si 

quid patimini propter iusticiam ... x ... Psalmus Secundum multitudinem dolorum meorum in 

corde meo consolaciones tue letificaverunt animam meam. 

276vb-279rb: Jacobus de Voragine 

Gaudium erit angelis dei super uno peccatore penitenciam agente Luce XVo (Lc XV,10). Si 

angeli gaudent de nostra conversione et nos debemus gaudere de ipsorum glorificacione et si 

de nobis faciunt festum in celis et nos debemus de ipsis facere festum in terris ... x ... ab 

angelo domini peste ingvinaria sunt puniti, sicut supra dictum est etc. 

Schneyer I/3, S70, č. 544, s. 262. 

279rb-281ra: Jacobus de Voragine 

Omnes sunt administratorii ... capiunt salutis ad Hebre. Io (Hbr I,14). Qui omnes dixit, nullum 

exclusit, omnes enim mittuntur, quia saltem superiores ad medios, medii ad infimos, infimi ad 

nos ut vero melius cognoscamus, qualiter et quid ministrent. Notandum, quod in homine est 

triplex potencia ... x ... Psalmus qui facit angelos suos spiritus et ministros suos ignem 

urentem. 

Schneyer I/3, S70, č. 545, s. 262 (explicit odlišný). 

281ra-283ra 

Factum est prelium magnum ... amplius in celo Apok. XIIo (Apc XII,7-8). Sicut dicitur 

Ecclesiastes XIIIo tempus belli et tempus pacis, ideo deus presentem vitam deputavit ad 

bellandum iuxta illud Job VIo ... x ... nec ultra per aerem habebunt transitum, sed incathenati 

perpetuum sustinebunt tormentum. 

283ra-284va 

Michael unus de principibus primus venit in adiutorium meum Dan. Xo (Dan X,13). In celesti 

curia sunt diversa officia et ideo diversi sunt ibi officiales et ne in suis officiis se impediant 

vel confundant, ideo deus cuilibet propria officia delegavit, specialiter autem beato Michaeli 

... x ... que tanto tempore formidabant nec parum miretur super posteriori facilitate. 

284vb-286ra: Jacobus de Voragine 

Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis suis Psalmus (Ps XC,11). Ista 

verba tractans beatus Bernhardus sic dicit: mira dignacio et vere magna dileccio quis, quibus, 

de quo et quid mandavit deus angelis et de te homine mandavit ... x ... qui te custodiat in via et 

inducat in terram, quam promisi patribus tuis. 

Schneyer I/3, S70, č. 548, s. 262, S70, č. 492, s. 856 (Jordanes de Quedlinburg). 

286rb-288ra: Jacobus de Voragine 

Qui facit angelos suos spiritus et ministros suos ignem urentem (Ps CIII,4). Angelus est 

nomen officii, spiritus vero est nomen nature, similiter minister est nomen operacionis, ignis 

vero est nomen ardentis amoris, dicit ergo Qui facit angelos suos spiritus etc. ... x ... 

secundaria autem lumina ab ipso illuminata angeli sunt et ideo a Damiano secunda lumina 

appellantur. 

Schneyer I/3, S70, č. 549, s. 263 (explicit odlišný). 

288ra-290ra 

Benedicite domino omnes virtutes eius ministri eius qui facitis voluntatem eius (Ps CII,21). 

Officium angelorum duplex est, scilicet deo assistere per continuam iubilacionem et nobis 

ministrare per solicitam operacionem. Ipsi igitur angeli sunt semper deum laudantes ... x ... et 

sic demones confusi recesserunt et anima viri sancti per ministerium angeli defensa liberata 

fuit etc. 



290ra-292rb: Jacobus de Voragine 

Numquid nosti ordinem celi et pones racionem eius in terra Job XXXVIIIo (Job XXXVIII,33). 

Cum de rebus per triplicem modum noticia habeatur, scilicet per revelacionem divinam, per 

erudicionem humanam et inquisicionem propriam, ordinem celi, qui consistit in yerarchiis et 

ordinibus angelorum ... x ... factum est ut moreretur mendicus et portaretur ab angelis in 

sinum Abrahe etc. 

Schneyer I/3, S70, č. 550, s. 263. 

292rb-294rb 

Angeli eorum in celis semper vident faciem patris mei, qui in celis est Mt. XVIIIo (Mt 

XVIII,10). In predictis verbis beati angeli describuntur, quales sunt quantum ad officii 

imposicionem cum dicitur Angeli, secundo quales sunt quantum ad humilem 

subministracionem cum dicitur eorum ... x ... nec aliquid deo potencius invitos deum et illos 

separaturum. 

294rb-296rb 

Iustum deduxit dominus per vias rectas (Sap X,10). Istud sumptum est de libro Sapiencie Xo 

ubi inter multa alia dicitur ad commendacionem sapiencie Iustum deduxit dominus per vias 

rectas et est specialiter dictum de Iacob iram fratris sui fugiente ... x ... et complevit annis 

nonaginta octo et mensibus sex de via ad patriam est profectus. 

296va-298rb: Jacobus de Voragine 

Ecce quam bonum et quam iocundum ... ungentum in capite etc. (Ps CXXXII,1-2). Super 

hunc locum sic dicit beatus Augustinus iste versus velut dulcis sonus et suavis melodia toti 

orbi notissimus ut tuba spiritus sancti divisos corpore congregavit in unum et monasteria 

plurima peperit ... x ... aqua frigida utantur et coctum aliqui accepisse luxurie sit. 

Schneyer I/3, S71, č. 552, s. 263. 

298rb-299vb 

Os iusti meditabitur sapienciam ... et non supplantabuntur gressus eius (Ps XXXVI,30-31). 

Iste iustus fuit beatus Ieronimus, qui inter ceteros doctores quatuor prerogativas habuit, 

scilicet profundam scienciam, cum dicitur Os iusti meditabitur sapienciam, efficacem 

eloquenciam ... x ... et a gracia dei numquam cecidit et vitam suam in dei amore finivit. 

Srov. Franciscus Gravanus de Janua, Schneyer I/2, S71, č. 197, s. 834. 

299vb-302rb: Jacobus de Voragine 

Nemo abscondit lucernam ... sed super candelabrum etc. Luce XIo (Lc XI,33). Sicut pecator 

dicitur tenebra, quia omnia que in eo sunt, sunt tenebrosa, sicut iustus dicitur lux, quia omnia, 

que in eo sunt, sunt luminosa, ideo in presenti evangelio ostenditur de beato Ieronimo ... x ... 

ut absque tui nominis mencione nec unam quidem horam preterire paciamur. 

Schneyer I/3, S71, č. 554, s. 263 (explicit odlišný). 

302rb-304vb 

Salutat vos Lucas medicus karissimus Coloc. IIIo (Col IV,14). Ista salutacio propter honorem 

salutantis, scilicet Luce, et propter reverenciam proferentis, scilicet Pauli est cum attencione 

audienda, cum devocione suscipienda et cum diligencia pertractanda ... x ... ab ecclesiis 

comes peregrinacionis nostre, hoc enim secundum glosam de Luca accipitur. 

304vb-307ra: Jacobus de Voragine 

Lucas est mecum solus IIa Thimo. IIIIo (2 Tim IV,11). Lucas interpretatur elevans vel 

consurgens, in verbis igitur premissis ostenditur, quod beatus Lucas habuit mentis 

elevacionem quantum ad deum in hoc quod dicit elevans, secundo habuit omnis peccati 

immunitatem ... x ... quandocumque Paulus in suis epistolis secundum evangelium meum 

dicit, de evangelio Luce intelligit. 

Schneyer I/3, S75, č. 563, s. 263 (explicit odlišný). 

307ra-309vb 



Primum animal simile leoni ... simile aquile volanti Apok. IIIIo (Apc IV,7). Per ista quatuor 

animalia quatuor evangeliste significantur, nam per leonem significatur Marcus, per vitulum 

Lucas, per hominem Matheus, per aquilam Iohannes horum autem racionem quantum nobis 

dederit dominus ... x ... in rostro quia delicatissime se cibavit inde contemplatur escam etc. 

309vb-311ra 

In medio sedis et in circuitu sedis ... animal simile vitulo Apok. IIIIo (Apc IV,6-7). De istis 

sanctis animalibus, per que quatuor evangeliste designantur, quatuor hic determinantur a 

Johanne, scilicet de ipso numero, figura, oculis et alis ... x ... et orate ut coram deo sitis a 

peccato immunes et per contemplacionem devoti. 

Schneyer I/6, S75, č. 57, s. 130. 

311ra-313ra 

Simon frater vester ... ipse aget bellum populi I Machabeorum IIo (1 Mcc I,65-66). De istis 

beatis apostolis quatuor considerantur, que in premissis verbis notantur, scilicet quales fuerunt 

quantum ad se, quales quantum ad fideles et bonos, quales quantum ad persecutores et quales 

contra demones ... x ... et demoliar aras vestras et confringentur simulachra vestra. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S78, č. 565, s. 263-264 (explicit odlišný). 

313ra-314vb 

Manete in me et ego in vobis Joh. XIIIIo (J XV,4). Notandum est, quod Christus est vitis et 

nos palmites iuxta illus Johannis XIIIIo Ego sum vitis et vos palmites. Est radix et nos rami 

iuxta illud Romanorum VIo si radix sancta et rami ... x ... et subsanabo cum vobis quod 

timebatis advenerit etc. 

314vb-317ra 

Hoc est preceptum meum ... in nomine meo det vobis etc. (J XV,12-16). Istud mandatum, 

scilicet de dileccione, isti duo apostoli, scilicet Simon et Iudas, perfecte observaverunt, quia 

sicut Christus eos dilexit pro eis paciendo, sic et ipsi Christum dilexerunt ... x ... non 

derelinquas amicum antiqum, novus enim non erit similis illi. 

317ra-319ra 

Mementote quomodo salvi facti ... et miserebitur nostri dominus I Machabeorum IIIIo (1 Mcc 

IV,9-10). Sancta mater ecclesia hodie de omnibus sanctis sollempnisat, quia enim non potest 

honorare omnes singulariter, omnibus hodie honorem impendit communiter. Circa autem 

istam solempnitatem tria videnda sunt ... x ... et ista ab ipso se habuisse recognoscunt et 

preceptis eius devote obediunt. 

Schneyer I/8, S79, č. 66, s. 706. 

319ra-321ra 

Mementote quomodo salvi facti sunt patres nostri etc. (1 Mcc IV,9). Dicto in superiori 

sermone de causa huius festivitatis, nunc dicendum est de modo, per quem sancti salutem 

eternam sunt assecuti cum dicitur qualiter salvi facti sunt patres nostri et de fructu quem 

consequimur ... x ... et de Stephano dicitur quia non poterant resistere sapiencie et spiritui qui 

loquebatur. 

321ra-323vb: Jacobus de Voragine 

Vocate cetum, congregate populum ... sponsus de thalamo suo Joelis IIo (Joel II,15-16). 

Sancta mater ecclesia omnes sanctos hodie congregat, ut eis laudem et honorem impendat, ut 

quia omnes non potest honorare singulariter, saltem omnes honoret communiter ... x ... cor 

mundum crea in me deus et spiritum rectum innova in visceribus meis. 

Schneyer I/3, S79, č. 570, s. 264 (explicit odlišný), S79, č. 664, s. 272 (explicit odlišný). 

323vb-325va 

Vocate cetum, congregate populum, sanctificate ecclesiam etc. (Joel II,15-16). Cum triplex sit 

adoptacio, scilicet dulie, iperdulie et latrie, sancta mater ecclesia istam triplicem adoracionem 

hodie celebrat. Est autem dulia honor sive adoracio, que exhibetur sanctis ... x ... stabant iuxta 

crucem Ihesu mater eius et soror matris eius Maria Cleophe et Maria Magdalene. 



325va-328ra: Jacobus de Voragine 

Beati qui habitant in domo tua domine, in secula seculorum laudabunt te etc. Psalmus (Ps 

LXXXIII,5). Omnes homines naturaliter appetunt beatitudinem, sed tamen circa ipsam 

beatitudinem diversi diversimode erraverunt. Alii circa beatitudinis substanciam ... x ... 

leticiam propter armoniam pulsus, graciarum accio et vox laudis propter armoniam vocis. 

Schneyer I/3, S79, č. 571, s. 264. 

328ra-330va 

Beati qui habitant in domo tua, in secula seculorum laudabunt te (Ps LXXXIII,5). Volens 

propheta describere domum dei, premisit dominum domus dicens Rex meus et deus meus, 

postea describit domus dicens Beati qui habitant etc. Quatuor autem sunt, que domum 

aliquam faciunt amenam esse ... x ... et vos clamabitis pre dolore cordis et pre contricione 

spiritus ululabitis. 

330va-333ra 

Beati pauperes spiritu quia vestrum est regnum dei etc. Luce VIto (Lc VI,20). Quamvis istum 

evangelium in vigilia legatur, potest tamen festo et vigilie convenire. Ecclesia quidem de 

sanctis vigilias facit et festa celebrare quidem vigilias competit vestre devocioni et 

edificacioni ... x ... videbunt enim corpus suum glorificatum, quod prius sic viderant 

lanceratum etc. 

333ra-335va 

Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum etc. Mt. Vo (Mt V,3). Secundum 

beatum Bernhardum triplex est beatitudo, scilicet in optimis moribus, in preclaris virtutibus et 

in gaudiis celestibus, ideo Christus ponit hic quasdam beatitudines ... x ... in interiori homine 

nostro coagitatam in exteriori super effluentem in ipso deo. 

Schneyer I/6, S79, č. 58, s. 130. 

335va-338ra 

Memorare novissima tua et in eternum non peccabis Eccli VIIo (Eccli VII,40). Valde est utile 

servis dei sepe ad memoriam reducere sua novissima et extrema, dirigit enim inter prospera et 

adversa hominem sicut enim aves cauda se regunt volando per aera ... x ... denigrata est eorum 

facies super carbones et non sunt cogniti in plateis. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S80, č. 574, s. 264. 

338ra-340rb 

Que parate erant intraverunt cum eo ad nupcias Mt. XXVo (Mt XXV,10). Anime fidelium 

dicuntur virgines inquantum Christo sponso fidem inviolabiliter servaverunt, et dicuntur 

quinque inquantum quinque sensus corporis custodierunt, et dicuntur prudentes ... x ... 

episcopus igitur sacerdotem absolvit et ipse libenter similiter postmodum pro mortuis 

celebravit. 

340rb-342ra 

Memor esto iudicii mei sic erit et tuum michi heri et tibi hodie Eccli. XXXVIIIo (Eccli 

XXXVIII,23). Quamvis sit duplex iudicium, scilicet particulare, quod fit in cuiuslibet hominis 

morte, et universale, quod fiet in generali resurreccione, hic tamen accipitur iudicium pro ipsa 

morte cuiuslibet ... x ... quia homo dei erat, qui eciam propter timorem potentum veritatem 

non tacebat. 

342ra-344ra 

Preciosa in conspectu dei mors sanctorum eius (Ps CXV,15). Propheta mortem sanctorum 

describens et eam preciosam esse asserens alibi quoque mortem peccatorum describit dicens 

Mors peccatorum pessima. Videndum est igitur, qualiter mors sanctorum sit preciosa ... x ... 

hic est vermis, qui non moritur in perpetuum memoria scilicet peccatorum. 

344ra-346rb: Jacobus de Voragine 

Miseremini mei miseremini mei saltem vos amici mei Job XIXo (Job XIX,21). Possunt hec 

verba esse cuiuslibet anime in purgatorio posite suam indigenciam ostendentis et suffragia 



postulantis per hoc autem ... x ... inquantum vero per illos fluctus ad portum glorie venturi 

sunt libenter portant. 

Schneyer I/3, S80, č. 577, s. 264 (explicit odlišný), srov. i Schneyer I/7, S80, č. 125, s. 492. 

346rb-347vb: Jordanes de Quedlinburg 

Audivi vocem de celo ... in domino moriuntur Apok. XIIIIo (Apc XIV,13). Rumores tunc 

libenter audiuntur quando sunt de remotis partibus delati et quando sunt de amicis et ab amicis 

nuncciati, tales sunt rumores quos refert nobis Johannes ... x ... et ex eo quod ad deum fundunt 

pro nobis devotam oracionem. 

Schneyer I/3, S80, č. 509, s. 857, srov. i S80, č. 578, s. 264 (Jacobus de Voragine, explicit 

odlišný). 

347vb-349vb 

Nolumus vos ignorare ... et ceteri qui spem non habent I Thess. IIIIo (1 Thes IV,13). Gentiles 

miseri et pagani circa statum defunctorum in tribus errant. Primo quia credunt ipsa corpora 

morte perpetua detineri, secundo quia credunt animas cum corpore mori ... x ... dedit vitam 

nature sic et corpori mediante anima det vitam glorie. 

Schneyer I/6, S80, č. 59, s. 130. 

349vb-351vb 

Non contristemini sicut et ceteri qui spem non habent I Thess. IIIIo (1 Thes IV,13). Pagani et 

gentiles, qui de resurreccione nullam spem habent in morte, in morte carorum suorum 

plurimum contristantur et tamen aliqui ipsorum reperti sunt consolacionem recipere ... x ...  

sicut scriptum est seminatur corpus animale surget corpus spirituale. 

351vb-353va 

Vir fortissimus Iudas ... mortuorum in sacrificio II Machabeorum XIIo (2 Mcc XII,42-43). 

Secundum beatum Gregorium anime fidelium defunctorum quatuor modis a penis solvuntur: 

aut oblacionibus sacerdotum, aut precibus sanctorum, aut carorum elemosinis, aut ieiunio 

cognatorum ... x ... nec propter hoc peccata inpunita remanebunt, quia pena unius alteri 

computatur. 

Srov. Schneyer I/7, S80, č. 158, s. 494. 

353va-356ra 

Sancta ergo et salubris est cogitacio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur II 

Machabeorum XIIo (2 Mcc XII,46). Mortuorum quidam non possunt solvi a peccatis sicut 

dampnati et pro illis non est orandum I Joh. Est peccatum ad mortem ... x ... aliquando ille que 

sunt in purgatorio ad suffragiorum postulacionem. 

356ra-357vb 

Ipse autem salvus erit sic tamen quasi per ignem I Cor. VIo (1 Cor III,15). Notandum, quod 

quidam sunt in igne et non salvantur sicut dampnati, quidam sunt in igne et salvantur sicut 

purgandi, quidam non sunt in igne nec tamen salvantur sicut pueri non baptisati ... x ... et 

mortale deletur et veniale consumitur. 

357vb-360rb 

In diebus suis placuit deo Eccli. (Eccli XLIV,16). Sumitur hoc ab ecclesia de libro Eccli. 

XLIIIIo. Notandum, quod Christus habet dies suos. Christus habet tres dies, in quibus deo 

patri semper complacuit, primus est dies eternitatis ... x ... scit propter tam claram sapienciam 

et vult propter innatam misericordiam etc. 

360va-363ra: Jacobus de Voragine 

Non est inventus similis illi qui conservaret legem excelsi Eccli. XLIIIIo (Eccli XLIV,20). 

Deus excelsus cuilibet statui hominum propriam legem dedit et quia beatus Martinus in 

triplici statu fuit, scilicet militali, claustrali et pontificali, ideo legem excelsi in quolibet 

illorum statuum conservavit ... x ... pietas ad omnia utilis est promissionem habens vite que 

nunc est et future. 



Srov. Schneyer I/3, S81, č. 583, s. 265 (explicit odlišný), S81, č. 511, s. 857 (Jordanes de 

Quedlinburg, explicit odlišný). 

363ra-364rb: Jacobus de Voragine 

Cognovit eum in benediccionibus ... coram oculis domini (Eccli XLIV,26-27). Istud sumit 

ecclesia in honore confessorum de libro Eccli. XLIIIIo. Sancti viri in hac vita positi 

summopere tria desiderant, scilicet infusionem gracie dei, conservacionem in gracia dei et 

iudicium ... x ... vapor ignis exurit carnem eius. 

Schneyer I/3, S81, č. 584, s. 265 (explicit odlišný). 

364va-366vb 

Vigilate quia nescitis qua hora dominus vester venturus sit Mt. XXIIIIo (Mt XXIV,42). 

Dominus noster venturus est ad nos triplici adventu, scilicet in mentem, ad mortem et ad 

iudicium. Primum adventum, scilicet ad mentem debent expectare contemplativi et dei 

dileccione pleni ... x ... erunt homines se ipsos amantes parentibus inobedientes. 

Schneyer I/6, č. 93, s. 68. 

366vb-369va 

Simile est regnum celorum thesauro abscondito in agro etc. Mt. XIIIo (Mt XIII,44). In omelia 

istius evangelii dicit Gregorius: regnum celorum ideo terrenis rebus simile esse dicitur, ut ex 

hiis que animus novit surgat ad incognita, que non novit ... x ... quia circa cultum dei fervens 

et solicita semper fuit. 

Schneyer I/6, S85, č. 99, s. 68. 

369va-370vb: Jacobus de Voragine 

Simile est regnum celorum thesauro abscondito in agro Mt. XIIIo (Mt XIII,44). Regnum 

celorum potest hic intelligi beata Katherina, que et fuit regina per carnalem propagacionem et 

fuit regnum per Christi inhabitacionem et fuit celestis per conversacionem ... x ... et sanandum 

vulnus cordis eius ferramentum fecit de lingva eius. 

Schneyer I/3, S85, č. 593, s. 265 (explicit odlišný). 

370vb-372vb 

Simile est regnum celorum decem virginibus Mt. XXVo (Mt XXV,1). Quia ista parabola, 

quam Christus proposuit ad honorem beate Margarethe legitur ideo ipsam ad honorem ipsius 

proponentis et ipsius pro qua proponitur sub compendio exponatur ... x ... sic et tempus iudicii 

misericordiam non recipiet etc. 

372vb-373vb 

Media autem nocte clamor factus est ecce sponsus venit exite obviam ei (Mt XXV,6). 

Postquam supra dictum est de virginibus prudentibus et fatuis, nunc de sponso videamus, 

circa quem sex per ordinem videnda sunt. Primum est quod moram facit ... x ... et non 

cognoscit quia faciem suam ab eis abscondit etc. 

Schneyer I/6, C9, č. 92, s. 68 
373vb-376rb 

Simile est regnum celorum thesauro etc. Mt XIIIo (Mt XIII,44). In thesauro agri intelligitur 

exercicium boni operis, in margarita, que fit de rore celesti indurato in concha devocio 

contemplacionis. In prima ostendit circa quid est similitudo ... x ... prius increpandi sunt ut 

timeant, postmodum consolacione sonendi ne desperent. 

376rb-378vb 

Dilectus deo et hominibus ... in gloria sanctorum Eccli. XLVo (Eccli XLV,1-2). Quidam 

diliguntur a deo sed odiuntur ab hominibus, de quibus dicitur Luce XXIo Eritis odio omnibus 

hominibus propter nomen meum. Quidam diliguntur ab hominibus ... x ... habet eciam 

triplicem aureolam, unam quam possidet cum virginibus, aliam quam possidet cum doctoribus 

amen. 

Srov. Jacobus de Voragine, Schneyer I/3, S60, č. 514, s. 260 (explicit odlišný). 

 



380v Lusus calami 

Na horním okraji folia napsáno slovo „sapientiam“. 

 

 
SX XVII C 36 
FX 15. stol. 
TX Theologický sborník 
PX Koupě - Bohumil Kuna 
(Theologicko-filozofické kompendium) 

Pap., XV1. stol., 94 ff (foliace nová), rozměry: 30 x 21 cm, vazba prkénková, původně 

potažená červenou koží, nyní strhanou, zachovány pouze zbytky na zadní desce, přední deska 

vyspravena hnědým papírem, taktéž otrhaným, na zadní desce zachována 1 kovová pukla, 

hřbet úplně strhnutý, zpevněn 6 dvojitými provazci, původní zavírání na 2 spony – 

nezachovány, desky poškozeny červotočem, papír vlivem inkoustu, na fol. 1 vlevo dole 

vyříznut kruh (stará signatura?) 

Přední přídeští zpoloviny vyplněno textem, jen o málo pozdějším. 

Rukopis je nekompletní, chybí začátek i konec, v textu vyřezaná folia – za fol. 32 a 74. 

Rukopis je pravděpodobně českého původu, snad z některé klášterní knihovny. 

Autor neznámý.  

Latinsky. 

Písmo: gotická bastarda. 

Marginální poznámky – soudobé glosy. 

Výzdoba: červené iniciálky, červené podtrhávání jednotlivých slov a nadpisů. 

Incipit: fol. 1a (chybí liber primus, začíná liber secundus) Angelus petri credebatur ad hostium 

stare… 

Explicit: fol. 94b: … de dotibus i(n)… XXIII. 

Koupě roku 1978 od Bohumila Kuny, Praha 5, Mělnická 4 

Přír. č. II-1714/80 

 
XVII C 36 
 

XV1., pap., 94 (recte 95) ff. 30 x 22 cm, vazba mladší (aplikace fragmentů původní) 

 

Filigrány: asi dvě varianty, jimž je tvarově a rozměrově nejblíže Piccard: Waage I/170 (1429), 

popř. I/171, 172 (1431-1432), avšak filigrány v rukopise se liší tvarem závěsu vah. Skladba: I 

(f. 2) + (VI-1, f. 13) + V (f. 23) + (V-2, f. 31) + (VI-6, f. 37) + (VI-1, f. 48) + VI (f. 59 bis) + 

(VI-1, f. 70) + (VI-5, f. 77) + (VI-6, f. 83) + (VI-1, f. 94). Jeden list schází za f. 2, 31, 32, 39, 

68, 77, 80, 81, 82 a 91, dva listy za f. 30, 79, patrně čtyři za f. 33 a pět za f. 74. Reklamanty na 

koncích složek. Foliace moderní tužkou. Chyby foliace: f. 59 bis (mezi f. 55 a 60 je pět listů). 

Živá záhlaví slovně označující pořadové číslo knihy. Psáno v jednom sloupci v zrcadle 19,5-

20,5 x 13,5 cm, 33-34 řádek na stránce. Ve spodním okraji listu 1 vyříznut kruhový otvor. 

Rukopis restaurován v konzervační dílně KNM v roce 1988 (vyčištění a doplnění první 

složky, sejmutí potahu desek, vyspravení desek, vytvoření nového potahu, doplnění řemínků a 

pukel). Protokol o restauraci přilepen na zadním přídeští. Rukopis byl z konzervační dílny 

KNM v roce 1988 odcizen, znovu nalezen byl až v roce 1997. V průběhu této doby vznikl 

výřez na f. 1 (patrně vyříznuté razítko) a fixem nakreslená iniciála in margine f. 2v. 

Písmo: A f. 1-94, kaligrafická bastarda 15. století. Marginální poznámky asi čtyřma rukama 

15. století, z nichž jedna zapsala naprostou většinu obsahových poznámek charakteru rubrik či 

výpisků (snad táž ruka doplnila i interlineární odkazy na biblické knihy a kapitoly). Výzdoba: 

rubrikace. Vazba: dřevěné (při restauraci opravené) desky potažené do červena obarvenou 



kůží (dnešní potah z roku 1988, aplikovány fragmenty původního). Na zadní desce dochována 

jedna původní pukla, ostatní pukly a řemínky doplněny při restauraci. 

Na předním přídeští štítek Knihovny Národního muzea se současnou signaturou. Tato 

signatura zapsána také na f. 1v, na f. 94v zapsáno přírůstkové číslo KNM 1714/80. Podle 

záznamu v lokálním katalogu byl rukopis do KNM získán koupí od Bohumila Kuny. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 101, s. 129. 

 

Na předním přídeští přilepen papírový list s poškozenými teologickými poznámkami a 

výpisky (nejrozsáhlejší je označen Hec Orosius super cantica super illo verbo Duo vebera 

(sic) tua sicut duo hinuli, autorem je Honorius Augustodunensis, Expositio in Cantica 

canticorum, text v rukopise PL 172, col. 415-416, další je výpiskem z Augustinova De 

correptione et gratia, srv. PL 44, col. 945). 

 

1r-94v: Hugo Ripelin de Argentina: Compendium theologicae veritatis (incompletum) 

Kaeppeli: Scriptores, č. 1982 rukopis neuvádí. A. Borgnet (ed.): Opera Alberti Magni 34, 

Paris 1895, s. 1-261. G. Steer: Hugo Ripelin von Strassburg. Zur Rezeptions- und 

Wirkungsgeschichte des ´Compendium theologicae veritatis´ im deutschen Spätmittelalter, 

Tübingen 1981. G. Steer: Populares et laici als Leser des Compendium theologicae veritatis 

Hugos von Strassburg im deutschen Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, Würzburger 

Diözesangeschichtsblätter 56, 1994, s. 73-82. 

1r-19r Liber secundus (incompletus) 

/// angelus Petri credebatur ad hostium stare quidam autem spiritus maligni qui (qui škrtnuto) 

dicuntur viciis preesse, unde vocatur aliquis spiritus luxurie vel superbie vel huiusmodi ... 

XVII. De confirmacione angelorum. Confirmacionem habet angelus ex tribus, scilicet ex 

natura, gracia et gloria. Ex natura, quia natura spiritualis vertibilis est in bonum vel in malum 

... x ... remedia contra temptaciones sunt memoria dominice passionis, mortificacio carnis, 

utile exercicium, declinacio occasionum, conculcacio principii tentancionum. 

Za f. 2 část textu v rozsahu části 20. až části 26. kapitoly schází. 

19v-32v: Liber tertius  

Im. Incipit liber tercius de peccatis et primo de malo in genere. Malum triplex est, videlicet 

pene, culpe, dampni, quod opponitur triplici bono, scilicet honesto, delectabili et utili. Nam 

culpe opponitur honestum ... x ... delinquentes non corrigere, lites non sedare, ignorantes non 

instruere, aflictos non consolari, amonicionibus non aquiescere. 

32v-45v: Liber quartus  

Incipit liber quartus de humanitate casti. Sicut deus est principium effectivum creacione sic et 

refectivum in redempcione et perfectivum in retribucione, quoniam sicut pater creavit omnia 

per verbum increatum ... x ... Psalmus Afflictus sum et humiliatus sum nimis dei vero dicitur 

quia post abieccionem merito debet sequi gloria, unde Qui se humiliat, exaltabitur etc. 
Za f. 32 a 33 části textu schází, na f. 34 text pokračuje v průběhu osmé kapitoly. Za f. 39 schází text v rozsahu 

části 16. až části 18. kapitoly. 

45v-72v: Liber quintus  

Incipit liber quintus, qui est de virtutibus et gracia. Quemadmodum deus de celis non 

descendit per essenciam suam incomutabilem sed per efluenciam ab ipso manantem, ita ut 

spiritus racionalis elevatur supra se per situm localem ... x ... verumtamen caveat diligenter 

alium accusans ne hoc faciat ad difammandum, sed ad corrigendum, quoniam si quis ex 

deliberacione contrarium faceret, mortaliter peccaret. 
Za f. 68 schází text v rozsahu části 58. až části 60. kapitoly. 

72v-85v: Liber sextus  

Incipit liber sextus. Celestis medicus humani generis reparator tali modo sanavit egrotum sicut 

optime competebat egrotanti et egritudini et occasioni egrotandi et ipsius egritudinis 



curacioni. Egrotus igitur homo est, morbus autem originalis culpa est ... x ... 9o ne legi qe 

comendat matrimonium contrariari dominus videretur. Nota quod XII sunt impedimenta 

matrimonii: versus: Error, condicio, votum, cognacio, crimen, cultus, disparitas, ius ordo, 

ligamen, honestas, si sis affinis, si forte coire nequivis, hec socianda vetant, connubia facta 

retractant etc. 
Za f. 74 schází část textu (od části čtvrté po část jedenácté kapitoly), stejně tak za f. 77 (od části 14. do části 16. 

kapitoly), f. 79 (od části 19. do části 23. kapitoly), ff. 80 a 81 (od části 24. do části 30. kapitoly, přičemž jeden 

list je zde dochován) a f. 82 (části 32. a 33. kapitoly). 

85v-94v: Liber septimus (incompletus) 

Incipit liber septimus de fine mundi. (86r) Finale iudicium quedam sunt antecendencia, 

quedam quasi concomitancia et quedam sequencia. Antecendencia iudicium tria sunt, scilicet 

pena purgatoria et ecclesie suffragia ac persecucio Antichristi ... x ... et super effluentem 

dabunt in synum vestrum. XXIII. De dotibus in communi. ///  
Za f. 91 schází část 15. až část 17. kapitoly. 

 

SX XVII C 37 
FX 1672 
TX Notářské zápisy 
PX Langrova knihovna 
Perg., 1672, 12 ff (foliace nová), rozměry: 30 x 24 cm, zcela bez vazby, zabaleno do papíru, 

rukopis značně poškozen špínou a zřejmě voskem. 

Staré signatury: na obálce tužkou Langrova signatura III 11 L1 7, modrou tužkou Ms. 686, 

tatáž signatura tužkou na fol. 1a. 

Francouzsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Marginální poznámky. 

Bez výzdoby. 

Obsah: zápisy z jednání francouzských královských notářů. 

Přír. č. II-4478/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

SX XVII C 38 
FX 1844 
TX A. Krombholz: Rudigten 
PX Langrova knihovna 
(Krombholz, Anton) Predigten. Dritte Sonntag nach Ostern 1844. 

Pap., 1844, 12 ff (foliace nová), rozměry: 30 x 23 cm, zcela bez vazby. 

Staré signatury: na obálce, do níž byl rukopis původně vložen, tužkou Langrova signatura III 

11 L1 113, modrou tužkou Ms. 368. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby. 

Obsah: kázání na třetí neděli po Velikonocích. Rukopis vyňat z rukopisu X C 79, neboť 

neodpovídal formátem a navíc tvoří samostatnou jednotku. 

Přír. č. II-4575/83 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

X 3868 
SX XVII D 1 
FX XVIII. 19.5 x 31 cm, vazba pův. 
TX Miscellanea. 



VX I. 1-49'. Flora nobilitatis Oenipontana oder würklich (?) in hohem Adel florirenndte 
Residentz-Stadt Innsprugg a. 1727 zu unterth: gehors: Hochschätzung presentiert 
von Joh. Ant. Maria Shänez von Schänerberg (?). 
VX II. Tisky. Regulament, wornach sich ... von der gesamten in dem Königreich 
Ungarn, Croatien, Slavonien, den Temeswarer Banat, dann denen Karlstädter und 
Warasdiner Generalaten ... befindlich ... Geistlichkeit Graeci ritus non uniti von nun 
an ... eben so geachtet werden solle, wie der Layenstand besagten Ritus ze dessen 
genauer Beobachtung ... Verhalten werden wird. Ze 27. září 1770. 59 listů. 
VX III. Členská zpráva svatojanského arcibratrstva na r. 1779. Veleslawné 
arcybratrstvo ... wssem nábožným bratrům a sestrám ... wěčné spasení. ll. 8. 
VX IV. Unterricht von denen der Kron Böhmen über die von Zedtwitz zu Neydberg 
und Asch auch deren Gericht Asch ... zustehenden landsherrlichen Gerechtsamen zu 
offenbarer Blosstellung des von denen von Zedtwitz ... zum Vorschein gebrachten 
Ungrunds und bodenlosen Immedietaets-Gesuchs ... dargelegt 1767. Wien. Str. 179. 
VX V. Periodus historica ab Octaviano Augusto usque ad Diocletianum et 
Maximianum, adiectis ex universa historia thesibus, quas ... pro suprema in 
philosophia laurea ... defendendas suscepit Joannes Fr. Brzezina de Pürckenwaldt 
Bohemus Pragensis a. 1736. Str. 190, četné rytiny. 
PX Na hřbetě: Miscellanea. Lit. A./C. G. C. 
SX – XVII D 1 

TX – Onipontana Nobilitas. 

PX – Vide: Flora nobilitatis etc. 

Regulament wornach sich in Folge der geschöpften allerhöchston Resolutionen wie anch 

dersen, was bey dem letět fürgewesten Illyrischen Nations=Congress gemeinsch. behandelt 

worden, von der gesamten in dem Köngr. Hungarn, Croatien, Slawonien tec sowohl in deren 

Provincial, als Militar – n. Dometal – Bezirken befindlich höheren n. niederen Geistlichkeit 

Hradci ritus non niti von unu (???) an ebon (???) so geachtet werden solle, wie der 

Lagenctarum besagten Ritus. 

A-T. + fol. 23. Druck. 

Allig ad: Flora Nobilitatis Anifontama. 1727. fol. 49. 

 
X 3869 
SX XVII D 2 
FX XVI. ll. 79, 20 x 31 cm. 
TX Nekrologium pasovské kapitoly s výčtem jejich fundací. 
PX Na l. 76-9 roční příjmy z města. Vazbou list lat. antifonáře XIV/XV. stol. Ze sbírky 
arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3870 
SX XVII D 3 
FX 1615. ll. 290, 21 x 32 cm, vazba pův. 
TX Duplica und ... Refutationsschrift ... des Herrn Hanns Ernnsten, Freyherrens von 
Sprintzenstain ... contra Melchior Rechenbergen ... in caussa possessionis der 
Wartenbergischen ... Gütter. 
PX Podáno podle poznámky na tit. listě 20. ún. 1615, na desce: No 9 procesních 
aktů. Viz č. 3841. 
 
X 3871 
SX XVII D 4 
FX 1462. ll. 367, 21 x 30 cm, vazba pův. 
TX Summae Astensis liber VI-VIII. 



PX Podle explicitu na l. 352 dopsal knihu Václav z Plzně v sobotu před nedělí Esto 
mihi r. 1462. Česky pak dodal: Pane buozie, day swobodu wssem, ktoz tie milugi a 
twu prawdu wyznawagi tu ktez gsu koli po krzestianstwi amen. Kodex byl v XV. stol. 
majetkem erfurtských Kartuzianů (l. 241'). 
 
X 3872 
SX XVII D 5 
FX ok. 1612-6. ll. 346, 21 x 31 cm, vazba pův. 
TX Sbírka listin, převahou o otázce nástupnictví rodu Habsburského v Čechách, 
původu, zdá se, pražského. 
VX I. 1-31'. Arciknížetem Matyášem vyžádané německé dobré zdání (Reicharda 
Streina v. Schwartzenau) o nástupnickém právě domu habsburského v Čechách z 
25. led. 1599. Lünig, Europäische Staats-Consilien I. 36. 
VX 32-34. Propheceyung Jacobi Hartmans vom Hause Österreich, de a. (16)38. 
VX II. 35. Prognosticon Ant. Torquati, Ferrariensis medici, ab a. 1609-1614. 
VX I. 38-42. Dr. Sebaldt Brander, mathematici zu Bern Prophezeiung von a. 1605-23. 
VX 43-62'. Reformation, wie es D. Kampffen, seliger, ein geborner Beheimb, der Zeit 
Veldtprediger, beschriben. In Jahr 1472 ... Aus behembischer Sprach ins deutsch 
gebracht a. 1596. České znění tohoto i Hartmannova proroctví vyd. Kouba v 
ČSPSČP VIII, 86-9. 
VX 63-87. Vertrauliche Communicationes, allerley gevehrliche Ansschläg im heyl. 
röm. Reich sowol wider die Khays. Majestät als auch andere gehorsambe Stendte 
des Reichs. 1°. Der fürnembste erschaine, warumb viel Churfürsten ... ihre Gemüeter 
von der Khays. Majestät abgewendet x neben und mit Frankreich alle hilffe erweisse. 
(Z doby ok. 1610.) 
VX III. 89-114. Projev strany saské po r. 1530. De electione regis Romani. Ordinatio 
electorum fuit facta x spoliarent sequentes iure eorum. 
VX IV. 114-119. Negocium successionis in imperio Romano et regnis hereditariis. V 
Praze 19. ún. 1616 dané německé dobrozdání. Na konec odkaz z Dekretu na l. 344. 
V uv. sbírce Lünigově. 
VX I. 121-4. Wie die gulden Bulla von den Wahlsachen rede. 1531. Uv. Lünig I. 40 a. 
d. 
VX IV. 125-7. Churfürstlich-Sächsische Antwordt auf des von Westernachs Werbung 
an Ertzhertzogen Maximilian zue Österreich. V Drážďanech 2. říj. 1616. 
VX III. 129-38. Forma des Process bey K. Maximilians I. Wahl a. 1486. 
VX 135-8. Wie Keyser Fridrich die Chur des Römischen Königs seines Sohnes 
bewilligt und annimbt (16. Febr. 1486), seinen Sohn bitt die Wahl eines röm. Königs 
anzunehmen (t. d.). Wie der erwölt röm. König auf bitt des Keysers, auff bit der 
Churfürsten die Waahl annimbt. (t. d.) 
VX I. 139-145'. Instruction der khays. Majestätsgesandten. Werbung an den 
Churfürsten zu Sachsen a. 1561. 
VX 146-8. Erste Andtwort, der khays. Maj(estät) pottschafft mündlich gegeben. 
VX 151-65'. Decretum electionis Ferdinandi in regem Romanorum, factum Coloniae 
5. Jan. a. (15)31. 
VX 166-86. Ursachen, dadurch K. Ferdinandi Wahl zum röm. Khünig angefochten 
worden. Geschrieben aus des alten Doct. Brulchen Handschrifften, ist aber nicht 
volkombenn. (1532). Uv. Lünig I, 61 a d. 
VX 186-201. Schreiben Hertzog Joh. Friedrichs zu Sachsen, die vermainte königl. 
Waal betreffend. Actum et productum in Schweinfurt a. d. 1532. 



VX 201-9. Notell der Wahlsachen was ... hertzog Johans Friedrich gethan zursambt 
den Gesandten bottschafft, der man endtlich verglich. 
VX III. 210-27'. Materia electionis impugnandae regis moderni. Si quis ab electione 
voluerit appellare x in tract. imper. quaest. 118 in fine. 
VX IV. 228-38. Kayser Ferdinandi revers den sechs Churfürsten, als er von Carolo V. 
das Kaysersthumb ubernommen a. d. 1558. 14. Mart. 
VX 238'-49. Der Churfürsten vernewerte ... Einigung zue Franckfurth a. 1558. 18. 
Martii. 
VX 250-53'. Der Churfürsten Gesandten Annbringen, die Wahl eines röm. Königs 
(auf dem Nürnberger Reichstage) betreffend z 23. říj. 1611. Gindely II, 317 zná jen 
odpověď císařovu. 
VX 254-7. Was die Chufürstlichen Abgesandten von Nürmberg nach der Proposition 
den 22. Nov. a. 1611 fürgebracht. Gindely II, 320 neuvádí. 
VX 259-61. Císařova odpověď z 23. října 1611. též II. 321 p. 2. Briefe u. Akten X, 
136-7. 
VX 262-2'. Ex relatione dni H. A. V. A. O jednání mohučského vyslance Neiffenberga 
v Praze o dnu Matyášovy korunovace. 
VX 263-5. Kurfiřt mohučský administratorovi falckému o korunovaci k 26. květ. 1612. 
Aschaffenburg 16. pros. 1611. Srov. Briefe u. Akten X, 168. 
VX 265-7'. Patent, welches Pfaltzgraf Johannes bey Rhein mortuo imperatore 
Rudolpho anschlagen lassen. Heidelberg 21. Jan. 1612. 
VX 267. Theophrasti Paracelsi vaticinium de quodam antistite Salzburgensi. 
VX 268-73. Bericht wegen der Vicarien des röm. Reiches, gefertigt durch Johann 
Bapt. Eysen, iurisconsultum, weiland der röm.-kays. Majestät Rudolphi II., jetzo aber 
der zu Ungarn unnd Behemb König Mathias Appellation- und Lehen-Rath 1612. 
VX 274-79' Patent, welches Pfaltz-Neuburg tamquam vicarius des heil. röm. Reiches 
mortuo Rudolpho II. Imperatore ausgehen lassen. Neuburg 14. Jan. 1612. Nakonec: 
zápisek o zprávách z Heidelberka z 2. a 8. března. 
VX 280-3'. Patent des Churfürsten zu Sachsen, die Vicarey des heil. röm. Reiches 
betreffend. 13. Jan. 1612. 
VX IV. 285-6'. Churfürst-Maintzisch Aus- und Erforderungsschreiben ad Matthiam 
regem 21. Maij a. 1612 zu Frankfurth ... zu erscheinen. Z 3. ún. 1612. 
VX 286'-7. Copia decreti an Heinrich Julium Hertzog zu Braunschweig, H. Ernsten 
von Molart u. H. Johann Barbitium, das abgedankt und unabgedankt kays. 
Hofgesindt betreffend. 26. Febr. 1612. 
VX I. 289-91'. Königl. Schreiben, worinnen Ir. Maj. Camerer uf den Wahltag 
mitzuziehen erfordert wirdt. 19. Febr. 1612. Upraveno v formu, v níž vydáno českým 
leníkům v říši. 
VX 292-5'. Hodie in facto quaeritur, an Caesaree Maiestatis morte iurisdictio camerae 
imperialis exspiret vel sit in suspenso. A. 1612. 
VX 296-301'. Discurs, wer zum Röm. Kayser erwehlet werden möchte. 1612. Wann 
ein Pabst stirbt x die Sache Gott be. 
VX 302-319. Bericht wegen des Königreichs Beheimbes churfürstlichen Stanndes-
Session ... in dem churfürstlichen Rath und khais. Wahltage, verfertigt auf dem 
Churfürstentag zun Nürnberg den 18. u. 19. Nov. 1611 durch Bapt. Eysen, der röm. 
khays. und königl. Majestät-Rath. 
VX 324-42. Kaysers Matthiae Revers den 6 Churfürsten den 18. Junii a. 1612 
gegeben. Srov. Briefe u. Akten X, č. 225. 
VX IV. 344-6. Copia kays. Decrets so in negotio successionis in imperio Romano et 
regnis hereditariis 14. Mart. a. 1616 ad archiducem Maximilianum erfolgt. 



PX Doklady z Lüniga shledal dr. B. Mendl. na přídeští: sum ex libris Joannis Leonis 
Isen ... (), na předsázce s obsahem, psaným rukou I.: ex libris Joannis Leonardi 
Praun, což přetrženo v: professoris Gross. 
 
X 3873 
SX XVII D 6 
FX ok. 1560. ll. 40, 20 x 31 cm, váz. 
TX Katolický spis, navrhující odstranění náboženské roztržky v Německu obesláním 
koncilu tridentského. 
PX Totéž dílo jako v ruk. XIV B 15. Z téhož souboru. 
 
[X 3874] 
[SX XVII D 7] Ausgeschiden. Praes. Z. 2062/42 
FX 1593. ll. 111, 19 x 30 cm, pův. vazba opr. 
TX Práva města Kolmaru. 
VX Wir, der Meister und der Rath x ein Thausend fünff hundert neunssig und drey 
Jahr. 
PX Na předsázce zápisek nejv. zem. písaře Mik. Gerstorfa a místopísaře Rud. Čejky 
z Olbramovic z doby ok. 1662. 
 
X 3875 
SX XVII D 8 
FX 1565. ll. 328, 19 x 31 cm, vazba pův. 
TX In I. et II. chronicorum partem ?? ex prelectionibus Caspari Peuceri. (??=řecký 
text) 
PX Zachován jen název části druhé, začaté 23. května 1565, na l. 163. Na vazbě 
perg. listy souč. asi misálu. 
 
X 3876 
SX XVII D 9 
FX XVII/XVIII. ll. 737, 19 x 29 cm, vazba mod. 
TX Inventář sbírek ambrasských. 
PX Začátek i konec chybí. 
SX – XVII D 9 

TX – Juventarium des Schlo∫ses zu Ombras. 

 
X 3877 
SX XVII D 10 
FX 1548. ll. 351, 18 x 30 cm, vazba pův 
TX Ain Cronica von diser Statt Augspurg heerkomen und geschichten aus der Fraw 
N. Sultzerin Buech, des herr Jörg Diemer (Demer) beschriben hat, allain die 
nötigisten und pesten articl getzogen a. etc. 1548. 
PX Pokračování v kronice Hektora Mülicha. Viz vydání F. Frensdorffa v Chroniken 
der dt. Städte IV, 1, XLI. Ze souboru arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3878 
SX XVII D 11 
FX 1725. ll. 15, 18 x 28 cm, vazba pův. 
TX Armes ... histoire et preuves de la famille du Faure en Dauphiné. 
PX Přepis manželů Godefr. Daniela a Marie Anny Wunschwitzových z originálu v 
Praze v březnu 1725 (l. 15). Z Wunschwitzových. 



 
X 3879 
SX XVII D 12 
FX 1550. ll. 225, 20 x 29 cm, vazba nová. 
TX Augsburská kronika Klementa Jägera. 
VX Der anfanng diser historien wirt aldo genomen unnd raichet bis auff das 1413 Jar, 
welliche historj ich Clement Jeger vor sechzechen Jaren anno 1534 beschriben unnd 
jetzunder anno 1550 primo May widrumb hab abschreiben lasen. 
PX O díle F. Frensdorff na m. uv. XLII. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského 
 
X 3880 
SX XVII D 13 
FX 1677. ll. 136, 19 x 29 cm, vazba pův. 
TX Der röm. kays. Mayestät Leopoldi Hoffstatt, worbey unvorgreifflich vorgemerckt, 
wie dero ministri und expeditiones gehen unnd bezahlet werden. 
PX Končí se: Signatum Würzburg unter mehr höchstgedachten Ihrer churfürstlichen 
Gnade zur Mainz eigenhendigen Subscription und aufgedruckten Canzley Secret 
den 6. Jan. 1677. Lotharius Frid. E. M. E. V závěru z 31. led. t. r. autor instrukce 
končí napomenutím dvorního úřednictva k věrnosti vrchnosti. O spise Th. Fellner-H. 
Kretschmayr, Die österr. Zentralverwaltung I, 2, 1907, 237. 
SX – XVII D 13 

TX – Der Kai. Mt. Leopoldi I. [H]ofstaat. 

 
X 3881 
SX XVII D 14 
FX XVI. ll. 124, 20 x 28 cm, pův. vazba s rytinami reformátorů. 
TX Cronica von den Bischoven von Strassburg und etwas von Kunigen von 
Franckhreich von ihren geschlechten und wercken aus des Brewen Buech getzogen, 
welliches Magister Albertus von Strassburg beschriben hat. 
VX Seid nun das Bistumb von Strassburg und das maiste thail der Stifft und Clöster 
... gestifft und gemacht sind x (Der känig von Denemarckh kam gen Strasburg) also 
haimlichen, das es gar wenig leutt wisten und bekundent. 
PX Je to zpracování kroniky Fritsche Closenera a Königshofenovy do konce XIV. 
stol., nejpříbuznější, zdá se, t. zv. Archivchronik. Srov. C. Hegel v Chroniken der dt. 
Städte VIII, 1, 65. 
 
X 3882 
SX XVII D 15 
FX 1391. ll. 255. 19.5 x 28 cm, vazba mod. 
TX (Bartholomaei de Concordio) Pisani summa super decretum. 
VX I. Quoniam, ut ayt Gregorius super Ezechielem x supra »invidia« § secundo etc. 
Explicit summa de casibus consciencie. Consummatum fuit hoc opus in civitate 
Pysana per fr. Bartholomeum ... cuius anima requiescat in pace, amen etc. (II.) 
Scriptor finit a. 1391 ante Georgii martiris gloriosi in Opatow mei (?) rectoratus 
ibidem. Pak (I. 253'-5) právnické výpisky: seznam zkratek a modus allegandi in iure. 
PX Vevázány dva perg. listy arabské, na desce roudnická nejmladší sign. M VIIII, na 
rubu předsázky: item liber Rudnicensis. Z Březnických. 
SX – XVII D 15 

TX – Bartholom. pi∫aní ∫ūma de ca∫ib con∫ciencie. 

Scptor finit ano M CCC lxxxxi an georgu martin glo∫i í opatow. 

 



X 3883 
SX XVII D 16 
FX XIX.1 ll. 122, 20 x 27 cm, váz. 
TX Geschichtliche Darstellung des ungarischen Landtags von 1825, 1826, 1837 mit 
einem Auszug aus den von Reichsständen vorgelegten und von S. Majestät 
sanctionirten Gesetzartikeln. 
PX Asi přepis tisku. Úvod se obrací proti sněmovní oposici. 
 
X 3884 
SX XVII D 17 
FX XVI. ll. 131, 20.5 x 30 cm, váz. 
TX Sborník o církevních věcech za Ferdinanda I. 
VX I. 1-19'. Církevní řád Ferdinanda I. pro diecesi vídeňskou z 1. led. 1554. 
VX 30-40'. Podobný řád pro katedrálu sv.-štěpánskou z 24. července 1554. 
VX II. 49-73. Descriptio et tituli ecclesiarum cathedralium universalis ecclesie dei. (= 
Provinciale.) 
VX 77-102'. Korespondence Ferdinanda I. s kurií o dosazení Antonína Prusa z 
Mohelnice za biskupa vídeňského z r. 1558. 
VX III. 104-131. Reformatio universitatis Viennensis Ferdinanda I. z 1. led. 1544. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3885 
SX XVII D 18 
FX perg. i pap. XIV (I) i XV. ll. 169, 20 x 29 cm, vazba pův. 
TX Sborník theologický. 
VX I. 1-13. Zlatá bula Karla IV. Omnipotens eterne deus x in linguis ipsis valeant 
erudiri. 
VX II. 14-15. Kompaktáta. Vyd. Palacký, Archiv český III. 398-404. 
VX III. 17-66. Liber Origenis super cantica canticorum (expl.). Origenes cum in 
ceteris libris omnes vicerit x florebit in fide, amen. Per manus Johannis de Rzieczicz. 
VX 66'-73'. Metrický výtah tohoto výkladu Origenova. Doctus Origenes cum doctos 
vicerit omnes x descendesque patrum veterum de germine natus. 
VX 74-83. Alia exposicio cantici canticorum. Circa librum, qui dicitur cantica 
canticorum, videndeum est, que sit materia x odore virtutum fragrant. 
VX 84-169. Libr(i) allegoriarum Rychardi (a S. Victore), tractan(te)s de misteriis rerum 
gestarum ab eo, quod scriptum: in principio creavit deus celum et terram usque ad 
Abraham. (Jde však dále a končí se výkladem dvojicí, trojicí až sedmery.) De 
significacione celi et terre. In principio x (septem scelera) Ydumea vel alie civitates, 
amen. 
PX Předsázkou perg. list s kusem právnického spisu, českého zrcadla zpovědního, 
obsahem a sign. XV. stol. C I L ordo 2us. Na hřbetě zbytek sign. krumlovské. 
SX – XVII D 18 

TX – Origenes super cantica canticorum. 

ff. 49 

PX – Allig. ad: Constitutiones Caroli imperatoris pro servanda unitate inter ellectores imperii. Seac. XV., f. 15. 

 
X 3886 
SX XVII D 19 
FX XIV. ll. 164. 20 x 28 cm, vazba mod. 
TX Kanonistické formuláře. 
VX 1. Recept na inkoust. 



VX 8-10. Protokol o přijetí Petra, syna zemřelého Jakuba de Vechiis, za kanovníka 
tridentského z 10. září 1372. 
VX 10-11. Protokol o ustanovení zástupců týmž kanovníkem při směně tohoto obročí 
za kanonikát bologneský s Antonínem de Novaria z 27. dub. 1373. 
VX 11'. List kardinála Františka tit. sv. Zuzany biskupovi bamberskému o dispensi 
Fridricha Auerhenna z Auerbachu z 7. list. 1396. 
VX 12-45. (Johannis de Bononia summa notarie in foro eccesiastico.) Rev. in Christo 
patri d. J. ... Cantuarensi archiepiscopo x in cuius rei testimonium etc. Vyd. Rockinger 
v Quellen und Erörterungen zur bayrischen Geschichte IX, 2, 603-711. 
VX 46-93'. Kanonistický formulář původu francouzského z doby ok. 1330. Processus 
de canonicatu et prebenda vacante vel vacatura x XXXIIII. Processus super 
ampliacione gracie. Rejstřík na l. 2. 
VX 94-164. Alius formularius. Littera episcopi, qua conceditur vicariis potestas 
conferendi beneficia. Jacobus ... ep. x (Tractatus de transsumptis et alienis scripturis 
exemplandis c. XI.). Super codem de litteris apostolicis cum interposicione decreti 
per aud(itorem) camere. Původu vlašského z poč. stol. XIV. Rejstřík na l. 3-7. 
VX 164'. List. bisk. frisinského Pavla o darování některých příjmů vlastní katedrále z 
8. II. 1366. 
PX Vevázány dva perg. zlomky spisu mythologického z XII/XIII. st. Ze sbírky arcb. V. 
L. Chlumčanského. 
 
X 3887 
SX XVII D 20 
FX XVI/XVII. ll. 443, 19 x 27 cm, vazba pův. 
TX Methodus iurisprudentiae 
VX in quinque libros partita, quorum primus de iure in genere, secundus de dominio, 
tertius de obligatione, quartus de delictis, quintus de processu iudiciali tam civili quam 
criminali tractat, in usum studiosorum noviter congesta. Poslední dvě knihy scházejí. 
Na okraji hesla též německy. 
PX Z Pálffyových. 
 
X 3888 
SX XVII D 21 
FX XV. ll. 187, 20 x 28 cm, vazba pův. 
TX Sborník kanonisticko-theologický. 
VX I. 1-72. Liber arengarum M. Arnoldi de Augusta. Reverendo ... Thome, 
Salczburgensis ecclesie archiepiscopo ... Arnoldus, clericus Augustanus, iuris 
canonici professor x non potest estimari, amen. 
VX 72'-5'. Laus novorum doctorum. Scitis, fratres mei ... Attendens eiusdem gloriosi 
apostoli sentenciam x trinitas per infinita secula benedicta. 
VX II. 76-167. Exposicio Cassiodori super VII psalmos penitenciales. Si ille rex x 
regnas per infinita sec. sec. amen. 
VX III. 168-178'. Jeronymovy prology biblické. 
VX IV. 179-186. Traktát o lenní přísaze. Materia usus feudorum magis est utilis (?) 
legistis quam canonistis. Ideo quilibet canonista deberet velle habere speculatorem 
in titulo de feudis ... sed ultra ea, que tangit speculator, querendum est 1°, quid sit 
homagium ligium x potest ei prestari ligium iuramentum, aliter non. 
VX 187. Odkazy, kde hledati výklad některých otázek lenního práva. 
PX Na přídeští st. krumlovská sign. CIP ordinis tercii, na l. 1: Johannis presbiteri de 
Loprzieticz. Pro XVIII grossis, na hřbetě sign. No 100. 



 
X 3889 
SX XVII D 22 
FX XVIII. ll. 313, 19 x 27 cm, vazba pův. 
TX Vlašské dějiny papežů od Alexandra VI. do Řehoře XIV. (1492 až 1591). 
VX Conclave, nel quale fu creato Alessandro Sesto ... Travagliato di una longa x la 
prudenza humana e civile. Il fine. 
PX Dar Jos. Radla, dejšínského uč., 26. V. 1831. 
 
X 3890 
SX XVII D 23 
FX 1842. str. 142, 20 x 28 cm, vazba pův. 
TX Rd. Chaillet. Observations sur la Côte occidentale de l´Empire de Maroc, faites 
pendant mon voyage de Magador a Sangier en Juillet et Aout 1830. 
PX Přepis, pořízený autorem pro Museum r. 1842. Vloženy listy Chailletovy ryt. 
Neuberkovi a hr. Wilczekovi, jejichž prostřednictvím knihu poslal ze Štýrského 
Hradce 1. pros. 1842. Dar J. Neuberka 1. II. 1843. 
 
X 3891 
SX XVII D 24 
FX XVIII/XIX. ll. 45, 20 x 27 cm, pův. vazba. 
TX Collegium cardinale anno 1670. 
PX Vlašské životopisy všech kardinálů v konklave Innocence X. s jejich rytinami. 
 
X 3892 
SX XVII D 25 
FX perg. XII. ll. 220, 19 x 28 cm, vazba mod. 
TX Ekkehardi (Frutolfi de Michelsberg) chronicon universale. 
PX Vydání Waitzova, jež rukopisu nepoužilo, v MGSS. VI. 33-229 ř. 37 (impedire). O 
autoru Bresslau v NA f. ält. dt. Gesch. 1896, XXI, 219. Na předsázce dohaduje se 
autora P. Ješín (ok. 1620) a kdosi pozdější. Z Pálffyových. 
 
X 3893 
SX XVII D 26 
FX poč. XVIII. str. 97, 20 x 28 cm, vazba pův. 
TX Succinto regguaglio delle famiglie alla nobilta Veneta dall´ anno 1746 sin´à quello 
del 1701 aggionte. 
PX Většinou z protokolu benátské rady o přijetí. 
 
X 3894 
SX XVII D 27 
FX 1392. ll. 142, 19 x 28 cm, pův. vazba s kováním 
TX 1-31'. Der Saxenspiegell. Hymlitscher Vater ... (l. 4'). Hie scholl man hören von 
den vreien lewtten x vor gericht an vorsprechen etc. (do polovice § 93 vyd. A. von 
Danielsova (1860). I. 271). 
VX 31'-59'. das ist Weyenner Recht an der purchkmawt. Ein yeglich gast x geb wir 
den weingarten unserem purgern cze Wyenn disen brieff ... a. d. 1340 etc. 
VX 60-139.. Další část Sachsenspiegelu. 
VX Got, Vater almächtiger, seyt dw dy welt beschaffen hast ... Nu will ich euch lassen 
wissen des ersten von den vorsprechen. Wer vorsprech wil sein x (von 



churczweileichen phanten) wider got und wider das recht etc. A. d. 1392 in vigilia 
Lucie finitus est liber iste. 
PX Na l. 139'-42 srovnávací tabulka cen obilních a velikosti chleba. Wenn der waicz 
ein halbphunt phennig gilt, do schol das phenbert prot wegen XIII march und VI lot. x 
a. d. 1450 prima feria sexta in novo anno finitus est liber iste. Na přídeští skoro souč.: 
Steffan Sybnburg. Z Pálffyových. 
PX Rok vzniku správně 1450 (podle explicitu na f. 142', tedy nikoli rok 1392 - viz StR 
XV, 1976 Fr. Hoffmann: Rukopisy městs. práv v KNM v Praze. 
 
X 3895 
SX XVII D 28 
FX XIX. ll. 3. 
TX Prognostosticon albo zalecenie cieliencia smrodliwego narodu zydowskiego na 
ten rok 1629. Przez Dawida Origániusza, mathematika z Pragi. W Pradze prasovano 
v Mieščie stárym. 
VX Zydzi, ktorzy w Rzymie, w Pradze ... mieszikaja x cito dispereant rzecznyk 
wszyscy. Amen y Szalom. 
PX Hankův přepis s rytinou. 
SX – XVII D 28 

TX - Origániu∫za Dáw.: Prognosticon albo Zalecenie Cieliencia Smrodliwego narodu zydowskiego Ná ten Nowy 

rok 1629. 

W Prádze, XIX. st (Hanka), ff. 4 

 
X 3896 
SX XVII D 29 LA 4 A 2  
FX ok. 1838. ll. 46, 20 x 28 cm, brož. 
TX B. Bolzano. Uiber das Recht der Geistlichkeit ihren Lebensunterhalt von 
Personen, welche nicht ihres Glaubens sind, zu beziehen. Eine kirchenrechtliche 
Abhandlung Bolzano’s ist anonym abgedruckt in Pflanzs „Freimüthigen Blättern“ 
Stuttg. 1838. 3 u. 4. Hft. 
PX Jak dárce, šk. rada Gregor Zeithammer, na lístku poznamenal, vyšlo pojednání to 
anonymně v Pflanzových Freimüthige Blätter ve Stuttgartě 1838. Dar 3. XI. 1873. 
půlarchy a-m2 (et tit.) 
 
SX XVII D 30 LA 96/43 
 
SX XVII D 31 
FX 1461 
TX Johanes v. Freiburg, Summa der Beichtiger 
PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 20. II. 1959 
XVII D 31 

Johannes [Rumsik] von Freiborg, Summa der Beichtiger. 

1461; ff.241; na přídeští vlepen výstřižek z novin, kde se mluví o tomto rukopisu. 

 

Johannes Rumsik von Freiburg, Summa der Beichtiger. 

2a Unus quisque sicut accepit in adulte x 240b all mit ein ander hoc thomae. 

Rkp.; pap.; 1461; ff.241; 31 x 21,5 cm; frakt.; kž. Na f.2a nahoře přípisek Incipit prologus Der 

Sinn Johannis des decrets. Na přídeští vlepen výstřižek z novin, kde se mluví o našem 

rukopisu „A. d. Lat. übers. nach ordnunge dess a.b.c.v. Bruder Berthold v. Maisberg? o. 

Praed. Von Liebe betwegen Ritters hansen v. Awr. seligen“. Na f.240b Auff sant Stachius tag, 

das buch bereit wart. Da man schreibe Inne dem einundsechtzigesten Jar. 1461. Den „sant 



Stachius“ je pravděpodobně svátek sv. Eustachia 20. září. Autor je dominikán Johannes řeč. 

Rumsik z Freiburku zemř. 1314. Rukopis získán r. 1909 do Langrovy knihovny v Broumově, 

kde dostal signaturu Ms 128. 

Zapsán z konfiskátů do přírůstků knihovny Národ. musea 20. února 1959. 

1011-59 

 

XVII D 31 
 

1461, pap., 241 ff. 31 x 21,5 cm, vazba dobová. 

 

Filigrány: f. 1 Piccard: Ochsenkopf XV/341 (1476-78) (toto folio bylo použito při pozdější 

převazbě rukopisu), dále Piccard: Turm II/352 (1457-60) a varianty Piccard: Turm II/362, 366 

(1460-65). Skladba: 1 (f. 1) + 7. VI (f. 85) + VII (f. 99) + 11. VI (f. 231) + (V-1, f. 240) + 1 (f. 

241). Reklamanty na konci složek, občas poškozené oříznutím. Dvě moderní foliace, které 

souhlasí do f. 101, které jedna z nich foliuje dvakrát. Psáno ve dvou sloupcích na stránce 

v zrcadle 22,5 x 15 cm, 33-45 řádek na stránce. Prázdná folia 1, 142r (zde vynechán prostor 

pro neprovedený nákres stupňů příbuzenství), 241. 

Písmo: A f. 2-240 bastarda 2. poloviny 15. století. Výzdoba: několik jednoduchých 

ornamentálních iniciál, rubrikace. Vazba: dřevěné desky potažené kůží. Na přední desce 

zachována část původní vazby s nárožními a středovou puklou zdobená slepotiskem a kolky 

s rostlinnými motivy a jednorožcem. Použitá spona pochází asi z jiného rukopisu. Předsádky 

moderní. Na přední předsádce nalepen lístek se stručným tištěným německým popisem 

rukopisu a lístek, který dokládá, že v roce 1909 byl tento rukopis z majetku dr. Langera 

zaregistrován W. Dolchem podle zásad Královské pruské akademie věd v Berlíně. Rukopis 

restaurován v konzervační dílně KNM v roce 1960 (restituce vazby, dolití listů papírovinou). 

Záznam o konzervaci v rukopise chybí. 

Na f. 1r signatura Langrovy knihovny Ms. 128, k níž bylo později doplněno A 10, na f. 1v 

signatura Ms. 128. Signatura KNM XVII D 31 na f. 2v, přírůstkové číslo KNM 1011/59 na f. 

241v. 

Rukopis byl do KNM získán jako konfiskát z Langrovy knihovny 20. 2. 1959. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 129, č. 102. 

 

2ra-240vb: Bruder Berthold (von Freiburg ?): Rechtsumme (deutsche Überarbeitung 

Summae confessorum Johannis von Freiburg) 

2ra-2rb Vorwort 

Incipit prologus der Sum Johannis des decrets. Unusquisque sicut accepit in adulteruterum 

(!) illam aministrantes I Pe IIIIo (I Pe IV,10). Sanctus Petrus apostolus spricht in seyner 

episteln in dem virden Capittel daz eyn iglich mensch als er hat gnad der tugent entpfangen 

von got ... x ... der mag gehen zcu der Summen Johannis ader zcu dem decret und lesen nach 

seyner begir seyner sel selickeit. Explicit prologus etc. 

2rb-240vb Text 

Et vo von ein Babst gemeinlich muge ablossen. (f. 2va) Ablossen mag eyn babest den 

menschen der do ist eyn warer rewer von allen seynen sunden wie vil unde wie gross dy synt 

... x ... etwen zwen oder meren nach dem als einer allein ist wider das do gut und recht ist oder 

sie all mit einander. Hoc Thomas etc. etc. 

Na f. 240vb kolofón „Uff sant Stachius tag das buch bereit wart. Da man schreibe inne dem 

einundsechtzigesten jaren etc. Et sic finis.“ Den „sv. Stachia“ je patrně svátkem sv. 

Eustacha, tj. buď 29. března nebo 20. září. Kaeppeli: Scriptores 1, č. 665, rukopis uvádí. 

Další literatura: J. F. von Schulte: Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen 



Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart II, Stuttgart 1880, s. 423, R. Stanka: Die Summa 

des Bertholds von Freiburg, Wien 1937. H. Weck: Die „Rechtsumme“ Bruder Bertholds: eine 

deutsche abecedarische Bearbeitung der „Summa confessorum“ des Johannes von Freiburg. 

Die handschriftliche Überlieferung, Texte und Textgeschichte 6, Tübingen 1982 uvádí rukopis 

v soupisu na s. 23, popis s. 175-176, podle něhož jde o textovou verzi B. J. Kejř: Summae 

confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven, Praha 

2003, zejm. s. 76-78. 

 

SX XVII D 32 
FX XVII-XVIII 
TX Eyn Warhaffte Beschreybung von… Zurych 
PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 25. IV. 1959 
XVII D 32 

Eyn Warhaffte Beschreybung von dem alten Regiemennt der Statt Zurych wie das gehalten 

worden, denn nach wie man das Regiement geanderet, die Alten Reth Abgesetzt, ein Nüw 

Regiemennt gesetzt Namlich ein Burgermeyster, Reth und Zunfftmeyster Erwelt Demnach, 

wie die Alten Abgesetzten Reth die mordnacht angericht und wie Es Inn der selbigen 

ergangen Demnach werdend Beschriben Aller Herren Burgermeysteren, Rethen und 

Zunfftmeysteren Namen Biss Zu Herr Waldmans uflauff Souilman deren hat funden mögen. 

Demnach Wirt gar Kurtz Beschryben Herr Waldmans Uflouff demnach Aller Herren 

Burgermeysteren, Rethen und Zünfftmeysteren Dessglychen Aller vogthygen und vogten dess 

glychen Aller Amptluthen Namen biss uff disere Zyt. Beschriben von Heinrich Mathys, 

Burger Zürych. 

17.-18.stol.; ff.373 

2a Eyn Kurtze Suma Namlich von Zürÿch x 373b Hans Rudolf Laudolt Statth. 
Rkp.; pap.; 17-18.stol.; ff.373; 30 x 20 cm; frakt.; pův.perg. Do f.161a provedena 
tužkou paginace. Rukopis z konce stol.17 doplňovaný do poloviny stol.18. Podle 
údaje v aukčním katalogu velmi cenný pro dějiny švýcarského Curychu. Na předním 
ochraném listu vlepen popis rukopisu, vystřižený z aukčního katalogu. Byl v Langrově 
knihovně v Broumově pod sign.III. 9 K 10. 
Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 25. dubna 1959. 
2046-59 
 

 
SX XVII D 33 
FX XV1 
TX Der Gartten aller geistlichen Wollust 
PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 22. XII. 1960 
XVII D 33 

Dies puch ist genannt der gartten aller geistlichen Wollust. 

1a Dies puch ist gena(nn)t der gartten x 359b und sein liebe(s)mut und all(es) hailig. 
Amen. 
XV/1; ff.359; Na hřbetě mezi vazy vlepen papírový štítek s moderním nápisem “Deutsche 

Handschrift, erste Hälfte des 15.Jahrhunderts.Garten aller geistlichen Wollust”. Podle Dolcha 

čerpal autor ze scholastického filosofa a círk.učitele Alberta Velikého. 

Rkp.; pap.; XV1; ff.359; 30,5 x 21,5 cm; got. frakt.; pův. dřevěná bílou koží potažená, 
s tlačenou, ale značně již setřenou výzdobou. V kosočtvercích motivy rostlinné i 
zvířecí. Stopy po kovových sponách. Na hřbetě mezi vazy vlepen papírový štítek s 
moderním nápisem “Deutsche Handschrift, erste Hälfte des 15.Jahrhunderts.Garten 
aller geistlichen Wollust”. Na f.1a zápis Pertinet ad P. Amandum Ruepp O.P. A.1797. 



Vložen lístek vyplněný dr. Walterem Dolchem o příslušnosti rukopisu do Langrovy 
knihovny v Broumově od r.1909. Rukopis rubrikován, iniciály a názvy v textu 
provedeny rumělkou. Podle Dolcha čerpal autor ze scholastického filosofa a círk. 
učitela Alberta Velikého. V Langrově knihovně v Broumově byl rukopis pod sign. Ms. 
482, A 9.  
Z konfiskátů Langrovy knihovny zapsán do přírůstků knihovny Nár. muzea 22. 
prosince 1960. 
8045-60 
 
XVII D 33 

 

Německý sborník kázání a teologických textů 

XV ex., Německo (?), pap., 359 ff. 30,5 x 21,5 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: Do f. 202 a na f. 251-332 asi tři varianty typu, jemuž je nejblíže nejspíše Piccard: 

Ochsenkopf XII/781 (1488-1492) (ev. v části od f. 251 může jít také o variantu XII/789, 

1495). Na f. 203-250 varianta patrně Piccard: Ochsenkopf XVI/341 (1491-1499). Dále 

ojediněle na f. 333-334 Piccard: Ochsenkopf, jemuž je nejblíže snad některá z variant 

XVI/207-09 (1490-1504) a v poslední složce promiscue i varianta typu Piccard: Krone XIII/6 

(1501-1524). Skladba: 2. VI (f. 24) + V (f. 34) + 18. VI (f. 250) + VII (f. 264) + 8. VI (f. 359 

+ poslední list přilepen k zadní desce). Na konci složek reklamanty, někdy poškozené nebo 

zničené oříznutím. Psáno ve dvou sloupcích (výjimkou jen f. 325r-326r, 341v psaná v jednom 

sloupci) v zrcadle 21,5-24 x 14-15,5 cm, 27-37 řádek na stránce (výjimkou f. 255-256 psaná v 

zrcadle 24-26 x 16,5 cm, 43-50 řádek na stránce). Prázdná folia: 17v, 289v, 290v, 292v, 293v, 

294v, 295v, 296v, 299v, 300v, 301v, 312v, 324v. Dvojí moderní foliace tužkou, která se 

navzájem doplňuje. Část vnějšího spodního rohu f. 228 utržena. V místech vyškrabání částí 

textu papír ojediněle prodřen. Okraje některých listů mírně poškozeny červotočem. 

Písmo: Ruka A, ff. 1-359, gothica semicursiva poslední třetiny 15. století (i když charakter 

písma je v různých částech rukopisu odlišný). Rubrikace. Původní celokožená vazba v bílé 

teletině, slepotisková výzdoba na obou deskách tvořená diagonálními kosočtverci, vyplněnými 

tlačítky s motivy žaludů, lilií, růží, trojlístků, jednorožců, jménem Maria, další tlačítka otřelá. 

Na přední desce původně dva trny, nedochovány, stejně jako spony. Na hřbetě jen tlačítka a 

nalepený papírový štítek s nápisem 19.-20. století „Deutsche Handschrift, erste Hälfte des 15. 

Jahrhunderts. Garten aller geistlichen Wollust.“ Dřevěné desky, shora hraněné. Hřbet oblý, 

přední ořízka rovná. Na dolní ořízce stopy po ořezu hoblíkem. Ořízka nebarvená. Šití na 4 

pravé kožené dvojité vazy. Kapitálek obtáčený hnědou a režnou nití. Na předním přídeští bez 

výlepu proužky pergamenového rukopisu 11.-12. století, na straně verso jednoho z nich rukou 

15. století zápis „w. d. w. ungeschen s.“. Zadní přídeští vylepeno papírem, z drobné části 

uprostřed desky strženým, na něm rukou 15. století záznam „Sant Ursala gepet richt man aus 

in dreien jaren unn XVI tag mit X pater noster all tag“. Stav dochování dobrý. 

Na f. 1r vlastnický záznam „Pertinet ad P. Amandum Ruepp O. P., A. 1791“. Na předním 

přídeští signatura (?) 19.-20. století fol. 7839 (číslo 7839 se zde opakuje i na nalepeném lístku 

s fragmenty francouzského textu psaného rukou 19. století) a signatura knihovny E. Langera 

v Broumově Ms. 482 A 9 (částečně na předním přídeští, částečně na f. 1r). Do rukopisu je 

vložen lístek vyplněný dr. W. Dolchem v listopadu 1909 o podchycení rukopisu podle zásad 

Královské pruské akademie věd v Berlíně.  

Na zadní desce štítek s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou signaturou. Na 

předním přídeští exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a současnou 

signaturou. Současná signatura tužkou i na f. 1r, na f. 359v přírůstkové číslo KNM 8045/60. 



Rukopis se do knihovny Národního muzea dostal 22. 12. 1960 jako konfiskát z Langerovy 

knihovny. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 103, s. 129, popis W. Dolcha na http://cgi-host.uni-

marburg.de/~mrep/beschreibung.php?id=4586, http://www.handschriftencensus.de/5558. 

 

1ra-185rb: Der Garten aller geistlichen Wollust (Traktat über zehn Gebote) 

Das puch ist genant der gartten aller geistlichen wollust unn frewden unn jubel in got 

unsers schepffer unn erlosser in seiner ewig lieb unn gutthigkeit in dem dienst seiner 

hösten veterlichen gepot mit guten wercken. Das ist die for redt der gepot des almechtigen 

ewigen gotes zu den ersten wil er das man seine gepot strennigklich halten muss da er sy 

Moisy gab da redt er also disse wort ich pin der herr dein got ... x ... sy synt auch des 

almechtigen kunigs hundt da mit er seinen schefflein behüt vor den veinten das sy von den nit 

zerryssenn werden, deo gracias, dass wir zu disser frewdenreichen loblichen begirlichen 

hochzeit kumen mugen, das helff uns die uber loblich hailige drivaltikeit durch ir almechtigen 

kraft unn weissheit unn durch die lieb des hailygen geistes, amen. 

 

185rb-198vb: Wie man dem Herrn nachfolgen soll 

Ein schone gute nucze ler, wie man den herrn nach volgen sol in rechter ganczer gelassenheit 

unn absterben sein selb in eigen willen unn gesüch in geist unn in natur in ganczer freyheyt 

unn ledigkeit aller synnligkeit oder mutwilligkeit der natur. Wyltu einen süssen most lessen 

unn in den richsüessen herpcz varen ia unn andechttigklich unn suessicklich getrenckt werden 

unn ersuessen in den edelen leiden Christi so lass das edel iunckfrawlich hercz unn muter 

gotes Maria den rebstock sein ... (196vb) Das ist der ander teil. In dem hochen edlen 

magtlichen unn veterlichen kynd Ihesus der uns war dem ist der hochgenem rebstock von 

Israel ... x ... eya wie war hat der herr gesagt da er sprach diss ist ewig leben das hie anvacht 

unn weret ewigklich bekenen dich himlischer vater unn Ihesum Christum den du gesant hast. 

 

198vb-205ra: Predigt über Adpropiate domino 

Nachent euch zu got so nachent er sich zu euch (Jac IV,8), keret euch zu dem herrn so keret er 

sich zu euch, eya lieben kyndt gotes der gewaren lieb eigenschaft ist das sy iren lieb das sy 

lieb hat kein zil seczt ... x ... unn richt euch darnach das als eur leben sey Ihesus nach seiner 

gehorsam unn ler unn leben sey auch eur leben, amen. 

 

205ra-213ra: Predigt über Adpropiate domino 

Nachent den herren so nachent so nachent (tato dvě slova škrtnuta) er euch ja nachent euch zu 

got so nachent er sich zu euch (Jac IV,8), eya mein allerliebsten unn mein allernachsten in der 

waren schypschaft unsers allerliebsten herren ja in dem wir sein ein mensch ia ich verman 

euch aber unn aber des nachsten kurczweiligen weg der lieb ... x ... unn sein wartten mit warer 

rechter gehorsam dy beleiben in seinem frid ewigklich, amen. 

 

213ra-218ra: Von äusserlichen und innerlichen Menschen 

Ein mensch begert von got ze wissen welchs ausserlich oder inderleich menschen weren, da 

wart im geantwurt von got all dy mein eer fürsezen in allen iren wercken was dy wurcken 

inderliches oder ausserliches so sint sy doch inderlich menschen ... x ... da von wir ewigklich 

gesettigt werden mit allen freudenreichen guter des helff uns dy höchst drieinigkeit in 

gotlichen ewigen beleiben oder wessen ein warer got dem sein eer unn lob zu ewiger 

danckberkeit von allen ausserwelten, amen. 

 

218ra-228ra: Vom wahren Christenglauben 



Ein nuz ler von dem waren cristen gelauben. Es weys unn enphynd yderman in in selbs das 

sein inderiste begyr ist ze haben unn ze erlangen ewigs saligs beleibentes leben an alle 

widerwerttigkeit, so sehen wir das nymant in der welt hat mügen erlangen ... x ... czu dem 

andern so bedeut das wart person spricht sant Thomas volkemenheit oder dass volkemen ist, 

amen. 

 

228ra-247rb: Weg der ewigen Seligkeit durch zwölf Sterben 

Ein gewysse sichere ler den weg der ewigen saligkeit durch czwelff sterben dy da sint dy 

czewlff partten des geistlichen paradyss unsers herczen ... (228rb) Das erst ist ein sterben von 

aller begeren der zeitlichen ding darumb möcht man fragen, ob zudem stant der 

volchemenheit not sey das gelüb der willigen armut zu thun ... x ... unn mit im vereinen mit 

williger fleissiger ernsthafter frolicher begirt unn andacht das ist hye anfanck der ewigen 

saligkeit dar zu uns helff gotliche lieb, weissheit unn chraft, amen. 

 

247rb-251rb: Vom Hindernis der gnadenreichen Wirkung Gottes in der Seele 

Das ist ein nucz ler unn sagt von hinttnus der genadenreichen wurchung gotes in der sel unn 

ob dy auswendigen aus genaden gotes oder aus natur geschehen. Also spricht der lerer 

chynder chinder seyt gewarnet ja es ist zu furchten dass der merer teyl der menschen dy sich 

halt darzu ergeben haben, dass sy got allein dienen wellen nach seinen wollgefelligen liebsten 

willen unn dass thun sy mit aussern wercken vil unn lang unn dass sy denoch gar weyt haben 

zu einem gerechten leben ... x ... das mit nichte dy hochfart da stat mag gehaben des hilfft im 

dy chraft der gotlichen lieb in seiner ewigen weissheit dar czu uns auch helff dy gotlich 

genad, amen. 

 

251rb-254vb: Predigt über Adsimilatum est regnum caelorum homini regi qui voluit rationem 

ponere 

Ein ausslegun uber das ewangelium von schalckhaftige chnecht. Das sint dy wart des 

behalters dy er sagt in einer parabol von einem chünig der rechnun wolt haben von seinem 

chnechten da wart im einer geantwurt der was im schuldig zehent tausent pfunt da fyel er 

seinem herren zu füessen unn sprach hab gedult in mir, ich wil dir es alles bezallen unn sein 

herr was im genedig unn liess im ab all sein schuld, nun allein auff das wart secz ich dise 

matyri. Hab gedult in mir ich wil dir es alles bezallen, in disem wartten sint drew ding 

beslossen, foderung, pyttung unn verhayssung ... x ... so hat er bezalt das ewig leben dar zu 

uns helff inprünstige gotliche lieb mit uberwyndung alles abcher von got, amen.  

 

255ra-256va: Zwölf nützliche Betrachtungen 

Das sint XII gar nucz unn notturftig unterweissun unn ler. Dye erst so den menschen der weg 

der gepot unn ler gotes hart unn arbeytsam bedunckt nach dem unn wir an unterlos streyten 

mussen wider den lust der fleischlich widerstrebenten begirt in uns selber unn in andern 

menschen, so sollen wir gedencken, das ein yeglicher weg den mensch nach weltlichen 

wessen erwellen ist ... x ... durch dy erlossun von ubel unn verleichung des guten das wir 

begeren unn piten in der gotlichen lieb unn warheit, amen. 

Na f. 254vb začátek vyškrabaného textu „Ein junckfrawliche trostun unn ermanung ...“, u 

něhož není jasné, zda patří k tomuto nebo předcházejícímu textu (popř. zda nebylo záměrem 

zapsat jiný text). 

 

256vb-259rb: Brief eines Beichtigers an sein Beichtkind 

Die epistel hat geschirben ein peichtvater seinem peichtchind. Nymb dein selber war deiner 

gedancken wart unn werck und merck auff dich selber, so hastu genug zu schaffen wiltu fleiss 

haben den willen gotes volbringen for allen unn uber alle ding ... x ... das sy im darin 



nachfolgen will nach seinem exempel unn ler uber das ewig leben das er selber ist, das sollen 

wir allzeyt begeren durch das verdienen Ihesu Christi, amen. 

 

259rb-275ra: Albert der Grosse ?: Wie man mit einer blossen Verständnis der allmächtigen 

Liebe Gottes anhangen soll 

Hye hebt sich an dy ler des grossen Albertti der da etwan ist gewesen ein bischoff zu 

Regenspurg predigers ordens. Unn sagt wie man got sol anhangen mit einem blossen 

verstenttnus der werch der gruntlossen unerschepften aus flyessenten almechtigen lieb unn 

weysheit gotes in aller güttigkeit, gerechtigkeit unn warheit mit begerung seiner güttigkeit 

teylhaftig zu werden mit rechttham. Gedenck mir entlich etwas zu entwerffen in 

bebeschrebung als vil es müglich ist in der einwonung disses enllents, pylgramschaft unn 

rytterschaft mit absterben allen den das got nit haben wil von uns durch sein gesecz unn ler 

mit ganczen unn müglichen abscheydung von allen dingen ... x ... nemblich der gnaden unn 

eren unn infallung der schuld unn pein auch biss wellen der ewigen pein dar for uns behut dy 

gehorsam der gotlichen süessen lobsamen freudenreichen ewigen weisheit der hailigen  

geschrift der gotlichen gepot unn ler, amen. 

Rubrikami rozděleno na 16 kapitol. 

 

275ra-279rb: Predigt über Qui manducat 

Ein schonne predig von gotes franleichnam. Der mein fleisch yst unn mein plut trinckt der 

beleibt in mir unn ich in im (J VI,57). Von der erwirdigisten hochsten speyss, dy in uns behelt 

das leben, der lieb der gehorsam gotes von des uber wirdigkeit alle herczen unn all zungen 

noch all verstentnus dy mugen nyndert herczu chumen ... x ... alles des das er begert an alle 

müe unn leiden unn angst unn trubsal indem ymer werdenten lob der gutat gotes, das verleich 

uns dy einigkeit des vaters unn des sun unn des hailigen geistes, amen. 

 

279rb-282va: Predigt über Beati oculi, qui vident 

Selig sein dy augen dy da sehen das ir secht, wann vil chunig unn propheten dy begerten zu 

sehen das ir secht unn sahen es nit unn zu horen daz ir hort unn horten es nit (Lc X,23-24). 

Man list in dem hailigen evangelii, das sich unser lieber herr zu einem mal frewd in dem geist 

da er inwendig an sach dy von seinem gotlichen vater fursehen waren ... x ... sy volharren 

pyss auff das endt unbeweglich in gotlicher vereinigun ewigklich mit gantzer volkener lieb 

hye durch den warhaftigen Christen glauben in steter hoffnun der ewigen saligkeit durch dy 

hylff des exempel unn ler unn verdienen Ihesu Christi, des helff uns got allen, amen. 

 

282va-306va: Von den höchsten ewigen Werken Gottes 

Dise ler sagt uns von den höchsten ewigen wercken der gotlich hochsten ewigen maiestat mit 

seiner almechtigkeit, weysheit unn lieb von ewigkeit zu ewigkeit uber dy lieb des 

menschlichen geschlechtes durch sein einfeltig gepot unn ler da mit wir uberwynden allen 

schuld unn peyn. Got hat durch sein almechtige, ewige, gruntlosse, weyse, güttige, genedige, 

parmherczyge, mylte, trostliche unn hylffliche, süesse unn gerechte, frewdenreiche unn 

begyrliche lieb czu seinem ewigen lob unn eer gemachet oder geschaffen den hymel unn dy 

vier element ... x ... also sollen wir got unsern helffer unn erloser durch sein hailige gehorsam 

lieb haben mit frolickeit unn ferwden des herczen umb all sein guthat in czeyt unn in 

ewigkeit, das verleich uns dy almechtigkeit unn weisheit unn lieb des vaters unn des suns unn 

des hailigen geistes durch unser vernuft mit gotlicher weisheit durch unsern willen mit 

gotlicher lieb, durch unnser gedechtnuss mit gotlicher chraft wider alles das das uns von got  

gescheiden mag in czeyt unn in ewigkeit, amen. 

 

306va-312rb: Vom Leiden unseres Erlösers 



Ein gute ler von dem leiden unsers erledigers unn selligmachers Ihesu Christi. Das leidenn 

Ihesu Christi ist ein nottürftig werck gewesen unsernthalben das er uns erlost von dem ewigen 

tod der schuld durch seinen unschuldigen gehorsamen todt ... x ... dy edeln gesteyn in den 

ringlein sint dy hochsten gepot des höchsten ewigen gotes unn dy ler Ihesu Christi dar durch 

wir verdienen das ewig frewdenreich leben mit guten tugentlichen nuczen wercken in 

gotlichen lob unn eer umb all sein guthat dar czu uns helff die gotlich almechtig chraft unn 

weisheit unn lieb mit gewaltigen widersten unn nyder drucken alle pose begirt durch dy siben 

gab des hailigen geistes mit den acht saligkeitten, amen. 

 

313ra-319vb: Predigt zur Kirchweihe über In domo tua me oportet 

Ein schonne predig von der chirch weych. Heut in deinem haus mus ich bleiben (Lc XIX,5). 

Ir habt gehabt (škrtnuto) gehort manger hant czeyt dy wir bgenn in dem jar lobzeyt 

danckparlich zeyt clag österlich zeyt petzeyt aufart sendun des hailigen geistes unn hilff zeyt 

aller glaubigen selen, aber heut auff disem tag so begenn wir ein frolich wirtschaft  ... x ... unn 

chumbt darnach zu der clarheit der ewigen frewden dar zu uns helff gotliche bechantnus lieb 

unn sterck, amen. 

Kázání rubrikami rozděleno na tři části. 

 

319vb-323va: Predigt über Lectulus noster floridus 

Ein schone ler von gutter gewissen. Unser petlein ist gezyret mit plumen (Cn I,15) der 

frewdenreichen unn loblichen tugent der gehorsamen gotlichen lieb in ewiger vereinigun in 

lieb des guten unn hass des posen nachdem gerechten urteil der ewigen warheit cristlicher ler 

unn gelauben als ungeleich ein wunnigklich pett ist das schon mit rossen unn liligen unn 

mangerley plumen gezyrt ist frewd in gotlicher bechantnus unn lieb gibt ... x ... darumb sol 

man das hercz in stetter hut haben unn nider drucken mit der gerechtigkeit der gotlichichen 

(sic) gehorsam unn farcht in gedultiger demut unn gelassenheit in der posen fleischlichen 

begirt unn lieb in der trackheit das gut zu than unn das poss zu lassen als man schuldig ist unn 

vermag inwendigen unn auswendigen chreften unn synnen das wir da mit verdienen das ewig 

leben in rechter beweren der gotlichen lieb in der senftmuttigkeit unn demut in den herczen in 

den wercken der notturftigen miltigkeit des helff uns gotlichen almechtigkeit, weisheit unn 

lieb, amen. 

 

323va-324rb: Geistliches ABC  

A dicz ist das abc wie man darnach leben sol hab lieb das man dich verachtet unn nichcz 

schecz das ist dir nuczer unn hailsamer wenn das man dich lobet. B bys gutwiliig allen 

menschen unn keinem swer oder einburd ... x ... durch welchen weg du machst kumen mit der 

hilff gotes zu der ewigen salikeit, amen. 

Na začátku škrtnutá rubrika „Die ausslegun de Pater noster mit VII gaben unn VIII saligkeit 

wider VII tot sunt“. 

 

325ra-359vb: Geistliches Myrrhenbüschlein  

Das edeln uber dreffenlich mirren puschlein allen trost hilff freud erlossun Ihesus Christus. Zu 

machen ein geistlich mirren puschlein auff das hercz zu legen als dy liebhaberin des herrn 

spricht Mein geliebter ist mir ein mirren puschlein unn pant zwischen meinen prusten (Cn 

I,12). Daruber spricht Bernhardus uber diss liebhabent puschlein hab ich von jungent auff not 

unn fleiss gehabt ... x ... das wir verdienen den lon der gotlichen parmherczigkeit des helff uns 

das verdienen des sun gotes unn seiner lieben muter unn aller hailig, amen. 

Na f. 331v část textu zapsána na přelepené části sloupce. 
 
SX XVII D 34 



FX 1566/71 
TX Nuermberger Chronik 
PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 14. VII. 1961 
XVII D 34 

Nürmberger Chronik 1566. 

ff.328; 1566-71; f1b přípisek “NB Diese Chronica ist fortgesetzt bis auf jahr 1572. Vide in 

Fine”. Od f.10a-48b Register. Původní kronika sahající od dob římských do r.1566 doplněna 

pak o události let 1566-1571. 

Brodský, s. 294 
 
Nürmberger Chronik 1566. 

2a Hiemit aber will Ich den gutherzigen x 327a und Im ausfüeren sehr schwach. 

Rkp.; pap.; 1566 – 71; ff.328; 29 x 21,5 cm; got. frakt.; pův. kž. Titulní list vyzdoben 

pérokresbou se znakem 7 kurfiřtů římské říše včetně českého krále. Původní foliace teprve od 

f.3 ne zcela důsledná. F.1b přípisek „NB Diese Chronica ist forgesetzt bis auf jahr 1572. Vide 

in Fine.“ Utržený roh f.1 doplněn. Od f.10a – 48b Register. Původní kronika sahající od dob 

římských do r. 1566 doplněna pak o události let1566 – 1571. Na titul. listě podpis někdejšího 

majitele „FThomae 28. 7. 1812.“ Pak byla kronika součástí Langrovy knihovny v Broumově 

(sign. III 9 K 13.Ms.97). 

Jako konfiskát z Langrovy knihovny v Broumově zapsán do přírůstků knihovny Národ. 

muzea 14. července 1961. 

D3208-61 

 
SX XVII D 35 
FX 1715/16 
TX Antiphonier 
PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 10.10.1962 
A 1a plus grande gloire de Dieu. Antiphonier pour les Anciennes du costez de la 
Rde.Mere Ancell. Anno 1715. 
1a Au premier Dimanche des Advents x 567 pacem super Israel. Anno 1716. 
Rkp.; pap.; 1715-16; ff.568, s notací; 31 x 25 cm; písmo humanist.; pův. kožená 
s tlačenou ornamentální výzdobou v obdélnících a mosaznými sponami. Na předním 
přídeští štítek “M.Lampertz Buchhandlung und Antiquariat ( p.Hanstein ), Bonn ” a 
kulaté razítko s postavou světce a textem “ Bibl.St.Thomae F.F.Praedicatorum Prov. 
Teutoniae ”. Původní stránkování. Iniciály a některé listy barevnou perokresbou. Na 
str. 548 zpráva o vzniku antifonáře Antiphonier pour l´usages de Soeur Jeanne Marie 
Yernaux avec la permission de Ses Superieures, pour l´avoir donne ´et escrit au 
temps de consolations, il á estes mis sur Nottes par la Reverende Mere Ancelle 
Soeur Marie Jeanne Christine Evrard et les premiere lettres des Solemnitez ont estes 
embelie par Soeur Marie Jeanne Tillemant. Proez Dieu per Charitez pour les trois 
susdittes Soeurs. tant durant leurs vie, qu´apres leur mort. Avec la permission des 
Superieures, apres la mort de soeur Jeanne Marie Yernaux ce Livre sera pour 
l´usages des Anciennes du costé dela Rde.Mere Ancelle. A la plus grande gloire de 
Dieu fait le 13 Jullet 1716 ». Rukopis byl majetkem Langrovy knihovny v Broumově 
(signatura na předním přídeští III.9K.6.Ms.149). 
Z Langrovy knihovny zapsán do přírůstků knihovny Národ. muzea dne 10. října 1962. 
10249-62 
 
XVII D 35 



A la plus grande gloire de Dieu. Antiphonier pour les Anciennes du costez de la Rde. Mere 

Ancello. Anno 1715. 

1715-16; ff.568, s notací; na str. 548 zpráva o vzniku antifonáře. 

 
SX XVII D 36 
FX 1611, 17. stol. 
TX Von, der Bluetts-Syppschafft. 
1. 3a-63a Von der Bluetts-Syppschaft. Derselben Linien, Glidern, Staffen und Sibbfen. 3a Zu 

beschreiben die BluetsSibbfschafften Ist Erstlich x 62b Absolutum Styrae 3. Decemb : Ao. 

1611. 

2. 64a-70b Underricht wie sich ein Studiosus khürzlich in die Rechten schickhen soll. 64a 

Anfencklich Ist ihme Zurathen x 70b Zu Procediren den Speculatorem lesen. 

3. 72a-103a Ein Khuertzer ainfiltiger Bericht für Gemaine Richter. 72a In dem Namen der H. 

Ewigen Dreifaltigkeit x 103a Freystat am 16 tag des Monaths Februarij Ao. 1558. Finis. 

4. 104a-118b Grundtbuecher zuhandlen khürtzer Bericht. 105a Vermerckt was gestalt ein 

Grundtbuech x 118b ihr gerechtigkheit wie oben anmeldt. Finis. 

5. 120a-230b Lehen-Buech des Erztzherzogthumbs Össterreich unter der Ennsz. 121a Incept. 

27 Junij 1611 Der Erst Titl was ein Lehen sey x 230b Finis. Absolutum Styrae 13 Julij Ao. 

1611. 

6. 231a-243b Register. 

7. 246a-278b Der Auslendischen Fürsten und Bischoven so Lehen in Össterreich haben 

schreiben an ihr Khay : Mst. wegen der Lehen. 246a Allerdurchleichtigister etc. 

Allergnedigister Khayser Eur. Röm. x 278b der anndern aller im dreyzehenden Jarn. 

Rkp.; pap.; 1611, XVII1; ff. 280; 32x20,5 cm; kurz.; perg. zeleně natřený. Na hřbetě papírový 

štítek „Von der BluttsSippschaft“. Na předním přídeětí tužkou Langrova signatura III. 9. K. 2. 

Ms. 364. Na obalovém listě podpis „C. L. Latour 1851! a přehled obsahu díla. Rukopis byl 

získán Langrovou knihovnou v Broumově. 

PX Konf. z Langrovy knihovny v Broumově, 21.6.1963 
5176-63 

 
SX XVII D 37 
FX 1707-1765 
TX Korespondence 
PX Langrova knihovna 
 
SX XVII D 38 
FX 1993 
TX Kodex Borgis - faks. 
PX Dar mexického velvyslance H. Flores de la Pena 
Los templos del Cielo y de la Oscuridad. Oráculls y liturgia. Introducción y explicación 

Ferdinand Anders, Maarten Jansen, Luis Reyes García. Akademische Druck- und 

Verlagsanstalt, Graz – Sociedad Estatal Quinto Centenario, Madrid – Fondo de Cultura 

Económica, S. A. de C. V., México, D. F. 1993. 

(Chrámy nebe a temnoty, Věštby a liturgie). 

Barevné fotografické faksimile tzv. Kodexu Borgia, piktografického kodexu na jelení kůži 

vztahujícího se k náboženským rituálům předkolumbovské Ameriky. Jde o charakteristický 

příklad stylu mixtecko-puebelského (1250 – 1521).  

Komentářový svazek je dílem autorů: 

Ferdinand Anders – Maarten Jansen – Luis Reyes García. 

Rozměry faksimile: 29 x 1.033 cm (ve složeném stavu: 29 x 28 cm).  



Ve složeném stavu 76 stran.¨ 

Rozměry komentářového svazku: 22,5 x 23,5 cm, 394 stran. 

Vloženo do plátnem potažené etue (rozměry: 31 x 30 cm). 

Přír. č.: II-5706/94 

Dar mexického velvyslance Horacia Flores de la Peňa v roce 1994. 

Los Templos del Cielo y de la Oscuridad, Chrámy nebes a temnoty – vide: Codex Borgia 

SX XVII D 39 
FX 1991 
TX Libellus de medicinalibus - faks. 
PX Dar mexického velvyslance 
Libellus de medicinalibus Indorum herbis, quem quidam Indus Collegii sancte Crucis 

medicus composuit, nullis rationibus doctus, sed solis experimentis edoctus. Anno domini 

servatoris 1552. 

Martín de La Cruz: Libellus de medicinalibus Indorum herbis. Manuscrito Azteca de 1552. 

Según traducción latina de Juan Badiano. Versión espaňola con estudios y comentarios por 

diversos autores. Fondo de cultura económica, Instituto Mexicano del segurio social. México 

1991. 

Barevné fotografické faksimile mexického rukopisu o léčivých rostlinnách. 

2 svazky (faksimile + komentář) 

Rozměry: 21 x 15 cm 

69 ff, komentářový svazek 260 pp 

Vazba sametová, červená, u komentářového svazku plátěná. 

Přír. č. II-5707/94 

Dar mexického velvyslanectví v roce 1995. 

De La Cruz, Martín; Medicina; Bádiáno, Juan – vide: Libellus de medicinalibus 

SX XVII D 40 
FX kol. r. 1400 
TX Zlatá bula Karla IV. (Rukopisy Václava IV.) - faksimile 
 
X 3897 
SX XVII E 1 
FX 1844. ll. 20, se 2 mapkami, pův. vazba. 
TX Prosebný spis města Gradisky císařovně M. Anně Karolině. 
PX Vlašsky. Z Kolovratových. 
SX – XVII E 1 
TX – All´ Augusta Maesta´ di Maria Anna Carolina Pia Imperatrice Regina i fedelissimi Sudditi Abitanti 

Gradisca. 

ff. 19+1+mapa+carta 

PX – C.1.f. in initio. 

 
X 3898 
SX XVII E 2 
FX XIV. ll. 160, 18 x 27 cm, vazba mod. 
TX 1-12'. (Odoricus de Foro Julii, liber de terra sancta). Ve skutečnosti druhý spis 
Odorikův Descriptio orientalium partium, označen na přídeští Her in Indiam. Licet 
multa et varia x per sexcentos annos evanuit. Vydání u Potthasta II,2 874. 
TX 13-160. Racionale divinorum officiorum, compilatum per d. Gwylhelmum Durandi. 
Quecunque in ecclesiasticis officiis x nobis relaxet in proximo. 
PX Na předsázce souč. rozrod duševních mohutností. Z Březnických. 
SX – XVII E 2 

TX – Oderici fratris de foro Julii  Iter in Judiam. 



XV. st. 

PX – Allig.: Guilhelmi Minacensis Episc. Rationale divinorum officiorum. XV. st. 

 
X 3899 
SX XVII E 3 
FX ok. 1600. ll. 291, 17 x 26 cm, pův. vazba. 
TX Sborník právnický. 
VX 1-81'. Explicationes quaedam in loca obscura quatuor librorum institutionum iuris 
x Absoluta 13. Martii a. (15)99. 
VX 87-291. Disputationes (in libros institutionum). Koncepty. 
PX Z Březnických. 
 
X 3900 
SX XVII E 4 
FX ok. 1820, str. 110, 18 x 25 cm, vazba mod. 
TX Joh. Ritter von Rittersburg. Übersicht der Geschichte des k. k. Nro 47 Baron 
Vogelsangischen Linien-Infanterie-Regiments seit dessen Errichtung bis zum J. 1818 
mit Rückblick auf die militärische Zeitgeschichte dieser Epoche. 
PX Dar autorův 25. XII. 1823. 
 
[X 3901] 
[SX XVII E 5] Vyměněn za Chelčického Postilu 
FX 1439. ll. 209 + XI, 16 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Das puech des reychen almusen, das Burckart Seyler selige gestifft hot. 
PX Darovací listiny Seilerova nadání v Norimberce od r. 1388, sebrané Štěpánem 
Tetzellem r. 1439. Napřed rejstřík, v jehož čele nadpis. Začátek otiskl Kelle v 
Serapeum 29 (1868), 324. Ze Stentzschových. 
 
XVII E 5 

 

Petr Chelčický: Postila a Výklad na evangelium sv. Jana 

Čechy, XV ex.-XVI in., pap., 271 ff. 22 x 16 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: promiscue dva typy, Piccard: Krone, orientačně nejbližší variantám XII/31-36 

(1486-1527), a Piccard: Ochsenkopf s rozměrově nejbližšími variantami XII/793-794 (1499-

1519). Ve třinácté složce ojediněle snad varianta Piccard: Krone XIII/5 (1497-1502). Koruna 

(typ XII) se vyskytuje obvykle ve dvou okrajových dvojlistech složek, volská hlava ve 

vnitřních. Volská hlava je výlučným filigránem posledních přibližně dvou pětin rukopisu, 

pouze v poslední složce se opět opakuje obvyklá kombinace koruny a volské hlavy. Skladba: 

21. VI (f. 252) + (VI-3, f. 261) + (VI-2, f. 271). Tři asi nepopsané listy scházejí za f. 261 (text 

končí na počátku f. 261vb), dva jistě alespoň zčásti popsané za f. 271. Reklamanty na koncích 

složek. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 18,5 x 13 cm, 32-39 řádek na stránce (příp. méně, 

je-li zapsána perikopa, které jsou zčásti psány písmem většího modulu). Foliace moderní, 

tužkou. F. 262 a 263 vytržena z vazby. Z f. 54, 61 část vytržena, f. 241 a 271 roztržena, f. 

109v-110r zašpiněna. Text někde poněkud poškozen rozpitím nebo agresivními vlivy 

inkoustu. 

Písmo: Ruka A, ff. 1-271, bastarda. Písařské iniciálky na začátcích kázání a biblických citátů, 

rubrikace, červené podtrhávání částí textu. Původní celokožená vazba ve světlé teletině 

zdobená na obou deskách slepotiskovými linkami a kolky (po obvodu trojice linek, které člení 

plochu potahu jednak vodorovně a jednak diagonálně, v ploše tlačítka s tulipánem a pětilistým 

květem, na zadní desce navíc s ptákem (pelikánem ?)). Mosazné kosodélníkové nárožnice a 



středová čtvercová kování s plochými puklami, vše zdobené rytím a bombírováním. Zapínání 

na dvě obdélníkové háčkové spony. Nehraněné dřevěné desky, kniha bez kapitálků, rovný 

hřbet, ořízka nezdobená. Šití na tři dvojité a dva jednoduché kožené vazy. Přídeští bez výlepu, 

jako přední i zadní předsádky použity nezcela úplné pergamenové dvojlisty breviáře 14. 

století, dochováno 28 řádek textu, v rubrice na straně verso přední předsádky uvedena část 

commune sanctorum „De uno martyre“.  

Na horním okraji f. 1r nejstarší obsahový záznam, český z 16. století „Postylla Mistra Jana 

Husa na Kozím kázaná“. Na přední předsádce verso záznam 17. století (s některými mladšími 

doplňky), který dílo považuje za vlastnoruční zápis Husovy postily a považuje je za 

pamětihodné, neboť šlo o Lutherova předchůdce, pod tímto záznamem zápis nejspíše jinou 

rukou, uvádějící pana D. z Gersdorfu, závěr (jméno autora záznamu ?) nejasný. Na spodním 

okraji f. 1r záznam 18. století (?) o obsahu rukopisu a ceně „NB. o stupenda raritas libri hujus 

manu propria beati Johannis Hussii scripti Const. 20 fl.“ a nalepený kruhový tištěný 

medailónek s čtveřicí erbů a uvedením „Bib. Nor.“.  Na předním přídeští záznam dr. 

Ghillanyho, datovaný v Norimberce 9. 7. 1845, v němž je zaznamenáno hodnocení rukopisu 

Františkem Palackým. Rukou 19. století na přední předsádce recto údaj o obsahu rukopisu 

„Joannis Hussi Postilla, lingua Bohemica scripta Hussi temporibus, 271 Fol. enthaltend.“ 

doplněný o záznam „im Tausch abgegeben 4. Nov. 1927. StB Nürnberg“ s nejasným 

podpisem patrně norimberského knihovníka. Na hřbetě štítky: s rukopisným titulem rukou 19. 

století „Hus. Postille“ (přepsáno přes dnes nezřetelný text), se starší signaturou (razítkem) 

„Solg. 7 4o Mss.“ a s částí signatury 7. Analogická signatura i na předním přídeští („Solg. MS. 

qu. 7“). Na vevázaném listu na počátku rukopisu, na f. 271v a zadní předsádce verso razítko 

Nürnberger Stadtbibliothek, její škrtnuté razítko je i na přední předsádce recto. Vevázaný list 

na počátku rukopisu obsahuje dopis archiváře bratrského archivu v Herrnhutu J. Müllera z 18. 

11. 1905, který měl rukopis z Stadbibliothek Nürnberg zapůjčen a v dopise popisuje jeho 

obsah.  

Rukopis byl v prosinci 1927 získán výměnou se Stadtbiblothek Nürnberg za dřívější signaturu 

KNM XVII E 5 (soupis darovacích listin Seilerova nadání v Norimberce, sestavený Štěpánem 

Tetzelem v roce 1439, F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 

1927, č. 3901, s. 402) a zařazen na její místo. Na hřbetě štítek s částí současné signatury 5, na 

předním přídeští nalepeno exlibris Knihovny Národního musea s rukou doplněnou současnou 

signaturou, která se opakuje i na přední předsádce recto a f. 1r. Na vevázaném listu na 

počátku rukopisu přírůstkové číslo NM v. 8533/27. 

 

Literatura: Tichý: Husitika, zejm. s. 47. 

 

1ra-261vb: Petr Chelčický: Postila (část) 

E. Smetánka (ed.): Petr Chelčický, Postila I, Praha 1900, část v rukopisu na s. 1-237. E. 

Petrů: Soupis díla Petra Chelčického a literatury o něm, Praha 1957, s. 57-59. K dílu srov. J. 

Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha 2005, zejm. s. 105-114. 

1ra-2rb: Prolog 

Pán buoh, jenž jest počátek i dokonánie všech věcí, buď pomoc má v této práci, aby 

prospěšná mohla býti k jeho chvále. A že ti, kteří žádají naplniti přikázánie božie mají k tomu 

hledati dobrých příčin ... x ... protož opustím je nynie a toliku jedinú tuto řeč, jenž se chýlí 

k adventu, z něho vezmu, o nížto čtenie takto die. 

2rb-261vb: Text 

Neděle první v advent čtenie Matúš XXI. (Rubrika na horním okraji listu.) A to všecko 

stalo se jest, aby bylo naplněno, co jest pověděno skrze proroka ... a na oslici synu poddaném 

(Mt XXI,5). A v těch sloviech písma prorockého a písma čtenie svatého praví se těm, kteříž 

sú pravdu poznali a kteří sú ta dcera Syon nebo choť Kristova, kterážto sama umie vděčně 



sliby božie vážiti ... (10va) Dominica IIa. Čtenie Lukáš XXI. (Část rubriky in margine.) 

V ten čas řekl Ježíš učedlníkóm svým: Budú znamenie na slunci a na měsieci a na hvězdách 

... ale slova má nepominú (Lc XXI,25-33). To čtenie chýlí se o súdu konečném Kristovu a o 

těch příhodách hrozných, které mají předjíti jeho súd a čte se druhú neděli v advent. A ten 

snad úmysl byl některých, ježto sú řád nedělních čtení položili ... (245vb) Neděle třetí 

v devítník. Čtenie Lukáš XVIII. V ten čas a pojav Ježíš dvanáct učedlníkóv svých i vece 

jest: Aj, vstupujeme do Jeruzaléma ... a vešken lid jakž uzřel, vzdal jest chválu bohu (Lc 

XVIII,31-43). A jest tento počátek čtenie, že pojal Ježíš dvanácte učedlníkóv svých a řekl jim: 

Aj vstupujem do Jeruzaléma a dokonají se všecky věci, a tak dále mluvil jim. O těch sloviech 

spasitel oznamuje umučenie své uložené od boha dávno a zvěstované prve skrze proroky ... x 

... tak by byl protiven lidu zkaženému, že by spieše řekli, že jest v kacieřstvie upadl než 

prozřel. 

In margine občasné opravy a doplňky základní rukou a soudobé ukazovací ručičky. Výjimečné 

české marginální poznámky a ukazovací ručičky rukou 16. století. Na konci rukou 17.-18. 

století poznámka „reliqua desiderantur“.  

 

262ra-271vb: Petr Chelčický: Výklad na evangelium sv. Jana I,1-14 

V počátku bieše slovo a slovo bieše u boha a buoh bieše slovo ... jakožto jednorozeného od 

otce plného milosti a pravdy (J I,1-14). V počátku bieše slovo a slovo bieše u boha a buoh 

bieše slovo. Tuto čtenie svaté ukazuje nám troje narozenie pána Jezu Krista. Jedno věčné, 

kterak se věčně rodí od otce věčnosti a to v tom, kdež die V počátku bieše slovo ... x ... potom 

jim praví, když k němu volati budú v své poslední núzi, že nechce /// 

Na počátku rukou 17.-18. století poznámka „Euangelium Johannis 1. feria III Nativitatis 

Christi“. V textu občasné marginálie základní rukou (i latinské). E. Petrů: Soupis díla Petra 

Chelčického a literatury o něm, Praha 1957, s. 71-72 (tam uvedena i edice v netištěné 

disertační práci D. Marečkové). 

 
 
X 3902 
SX XVII E 6 
FX 1584/5. ll. 197, 15 x 21 cm, pův. vazba. 
TX Julii Pauli iurisconsulti quaestionum libri viginti sex a d.-Jacobo Cuiacio in alma 
Bituricensium academia expositi. Herenni Modestini differentiarum libri IX eodem in 
eadem academia interprete illustrati. 
PX První dílo na l. 1-180', druhé 186-197. Podle dat na okraji jsou to přednášky 
zimního běhu r. 1584/5, jméno majetníkovo a písařovo utrženo, na předsádce adresy 
arckn. Ferdinandovi a j. Z Březnických. 
 
X 3903 
SX XVII E 7 
FX konec XVIII. ll. 113, 15 x 20 cm, vazba mod. 
TX Canonicarum institutionum prolegomena. 
PX Přednášky. Z odkazu Dobrovského. 
 
X 3904 
SX XVII E 8 
FX 1823, tři svazky, str. VIII + 248, 334, 245 + 77 + 41 str. příloh, 15 x 20 cm, vazba 
souč. 



TX Jos. Friedrich Freih. Henniger-Eberg. Geschichte des österreichischen 
Erbkaiserthumes von den frühesten Zeiten bis auf den zweiten Pariser Frieden. Prag. 
1823. 
PX Spisovatel se podepsal jako skutečný rytmistr a profesor gymnasia v Jičíně. 
 
X 3905 
SX XVII E 9 
FX ok. 1695. ll. 130, 16 x 21 cm, v deskách. 
TX Vlašský spis o šlechtických rodinách kapujských. 
PX Tit. l. a konec chybí. K datu l. 14'. Dar jindřichohradeckého sekretáře Jos. Houry 
27. I. 1871. 
 
X 3906 
SX XVII E 10 
FX 1849, str. 449, 15 x 20 cm, vazba souč. 
TX Tausend Stück Münzen und Medaillen, gesammelt und beschriben van Heinrich 
Nagel. II. Band. Augsburg 1849. 
PX Dar Ed. Fialy 9. III. 1894. Stejně č. 3909 a nepochybně i obě další. 
SX – XVII E 10 
TX – Tausend Stück Münzen und Medaillen gesammelt und beschrieben von Nagel Heinrich. 

Augsburg 1849, II. sv. 

 
X 3907 
SX XVII E 11 
FX 1853, str. 599, 15 x 21 cm, vazba souč. 
TX Jos. Appels Repertorium zur Münzkunde des Mittelalters und der neuern Zeit. II., 
III., IV. Band (1822-29). Leop. Welzl von Wellenheim. I. Bd. (1844). Přepis Heinr. 
Nagela. Augsburg. 1853. Celé sbírky III. svazek. 
SX – XVII E 11 

TX – Appels Repertorium I. II. III. Band und Welzl von Wellenheim I. Band, geschrieben 

von Nagel Heinrich. 

Augsburg 1853, III. sv., 1. vol. 

 
X 3908 
SX XVII E 12 
FX 1849, str. 330, 15 x 20 cm, vazba souč. 
TX H. Nagel. Verzeichniss der in Augsburg geprägten oder durch Augsburgische 
Künstler gefertigten Geld- und Schaumünzen. Augsburg. 1849. 
SX – XVII E 12 

TX – Verzeichniss der in Augsburg geprägten oder durch Augsburgische Künstler gefertigten 

Geld und [S]chaumünzen. Zusammengetragen von Nagel Heinrich. 

Augsburg 1849 

 
X 3909 
SX XVII E 13 
FX 1852. str. 509, 16 x 20 cm, vazba souč. 
TX H. Nagel. Genealogie verschiedener weltlich- und geistlicher Fürsten nebst 
Anleitung zu deren Münzen. II. Bd. Augsburg. 1852. 
SX – XVII E 13 



TX – Genealogie verschiedener Weltlich= u. Geistlicher Fürsten nebst Anleitung zu deren 

Münzen, gesammelt von Nagel Heinrich. 

Augsburg 1850-52, I. a II. sv., 2 Vol. 

 
X 3910 
SX XVII E 14 
FX ok. 1837. str. 140, 16 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Giac. Giustiniani. Quadro statistico del regno Lombardo Veneto. 
PX Věnováno ministrovi hr. Fr. Kolovratovi. Z jeho odkazu. Stejně asi obě čísla další. 
SX – XVII E 14 

TX – Quadro Statistico del Reguo Lombardo Veneto 

VX – A Sua Excellenza il Conte Fr. di Kollowrath-Liebsteinsky. 

pp. (IV)134+140 

 
X 3911 
SX XVII E 15 
FX 1843. ll. 20, 16 x 21 cm, pův. vazba. 
TX Finanzstatistik von Oesterreich im Verwaltungsjahre 1843. 
 
X 3912 
SX XVII E 16 
FX 1842. ll. 2, 15 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Voranschlag über das militär Geld-Erforderniss dann über dessen Bedeckung für 
das Verwaltungsjahr 1842. 
SX – XVII E 16 

TX – Militär – Geld – Erforderniss. 

PX – Vide: Voranschlag. Ms. 

 
X 3913 
SX XVII E 17 
FX XIX. ll. 8, 16 x 20 cm, vazba nová. 
TX Merkwürdige Todesfälle. 
PX Leták o smrti a pozůstalosti rakouské reputace ve Vídni v červnu-srpnu 1798. 
 
X 3914 
SX XVII E 18 
FX 1800-1843, 16 x 21 cm, pův. vazba. 
TX Fr. Kohlrausch. Chronologischer Abriss der Weltgeschichte. 1841. 
PX (Tisk.) Vloženo 14 psaných i tištěných pomůcek: přehledů, přednášek i seznam 
otázek při zkoušce. Ex libris Fr. A. Chanowsky a. 1843. 
 
X 3915 
SX XVII E 19 
FX 1839. ll. 12, 16 x 21 cm, pův. vazba. 
TX Vincenc Kettner. Původní adresa k jeho mapě Přímoří ministrovi Fr. Ant. 
Kolovratovi. 
PX Dáno: Mitterburg am 30. Sept. 1839. Z Kolovratových. 
 
X 3916 
SX XVII E 20 



FX XVII. str. 203, 15 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Sommario dei capitulationi fatti fra diversi pontifici et principi cristiani. 
PX Státní smlouvy, většinou italské, z let 1512-1623. Na deskách listy lat. postily z 
XV. stol. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 3917 
SX XVII E 21 
FX perg. XV. ll. 49, 16 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Ordinationes sive statuta incliti ordinis velleris aurei per ... d. Philippum, dei gracia 
Burgundie, Lotharingie, Brabancie et Limburgie ducem. 
PX Na předsázce malovaný znak hofmistra Bartloměje z Lichtenstejnu, na přídeští: 
ex libris Adleri a can. Pöllner 1822. Dar gymn. řed. Fr. Pöllnera 25. XI. 1826. 
Brodský, s. 295 
 
X 3918 
SX XVII E 22 
FX XVII. ll. 276, 16 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Vlašské relace z doby ok. 1600. 
VX O Španělsku Tom. Contariniho po návratu z vyslanectví z r. 1592, o Benátkách 
markýze Bedmara po návratu na dvůr katolický (l. 61), povšechná relace o Benátsku 
(l. 167), o knížatech vlašských (l. 193) a Cařihradě (l. 229). Z téže sbírky a téže 
vazby jako č. 3916. 
Relatiomedi Spagna fatta dal Clariss-Sig- thomatto Contarin nel Ritorns della sua 
Ambia ordinária. Relatione di Venetia fatta dal barches di Bednař nil vityrus alla Corti 
Cattolica. 
Relatione dello stato costumi, disordini et remedij di Venetia. Relatione delli Principi 
d’Italia. Reltaione del Serragtis del Gra Tures. 
 
X 3919 
SX XVII E 23 
FX 1829, ll. 56, 15 x 21 cm, sešit. 
TX Zitta. Kurzgefasste Darstellung eines neuen Staats- und National-
Wirtschaftssystem. 
PX Autograf autora, majora v ženijním sboru, dopsaný v Pešti 13. pros. 1829. 
 
X 3920 
SX XVII E 24 
FX 1845, archů 53, 15 x 20 cm, vazba mod. 
TX (Jos.) Helfert. Römisches Recht. 
PX Pražské přednášky z 1845. 
 
X 3921 
SX XVII E 25 
FX perg. 1501. ll. 10, 15 x 21 cm, vazba mod. 
TX Die Berckrecht unnd Rechtspruch der vonn der Ygla anno XV° I°. 
VX Hie hebt sich an - Wir Scheppffen von der Ygla haben gesatzt x (aber von der 
mass der Berge) drey ellenn unnd ein vyrteill. 
PX Zpracování prvotních horních práv, jejichž předlohu vydal A. Zycha, Das 
böhmische Bergrecht des Mittelalters. II, 8 ad. 
 



X 3922 
SX XVII E 26 
FX XVII. str. 314, 15 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Piene notificie dei principi, che al presente regniano in Europa. 
PX Na desce znak barona Godfr. D. Wunschwitze, jenž knihu koupil v Praze 7. břez. 
1706. Z Wunschwitzových. 
SX – XVII E 26 

TX – Piene notificie dei Prencipi del Europa. 

pp. 314 

 
X 3923 
SX XVII E 27 
FX ok. 1820. str. 274, 15 x 21 cm, pův. vazba. 
TX Franz der erste, seine Familie, Behörden, Stände und Völker. Ein historisch 
politischer (opr. v statistischer) Uiberblick. Erste Periode (bis 1797). 
PX Censura prohlašuje 15. červ. 1820 knihu za prozatím nevhodnou pro tisk. Ze 
Stentzschových. 
 
X 3924 
SX XVII E 28 
FX XVII/XVIII. ll. 201, 15 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Latinský slovník právnický. 
PX Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
Repertorium alphab. Dictorum juris. 
 
X 3925 
SX XVII E 29 
FX XIX. ll. 122, 16 x 21 cm, vazba mod. 
TX Německé výpisky historicko-filosofické. 
PX M. j. Extract testamenti imper. Ferdinandi I (l. 1 a d.), česko-rakouské dějiny od 
Karla IV. d. 1722 (l. 65'-87'), verschiedene Anmerkungen über das Leben Friedrichs 
II. (l. 114-122). Z Pálffyových. 
 
X 3926 
SX XVII E 30 
FX 1824. ll. 5, 15 x 20 cm, vazba mod. 
TX L. Rausch. Einige allgemeine Bemerkungen über Regierungsformen überhaupt. 
PX I francouzsky, vlasky a angl. V Praze 27. říj. 1824. 
 
X 3927 
SX XVII E 31 
FX poč. XIX. ll. 20, 15 x 20 cm, vazba mod. 
TX Fr. Chanowsky. Hystorische Miscellen. 
PX Výpisky. 
 
X 3928 
SX XVII E 32 
FX ok. 1840, tři hrubé svazky v pův. vazbě o 228, 226 a 124 ll. 15 x 21 cm. 
TX Kupferstichkatalog. 
 



X 3929 
SX XVII E 33 
FX poč. XIX. str. 240, 15 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Fr. Fischer. Das österreichische Wechselrecht. 
PX Přednášky, psané posluchačem Sedláczkem. 
 
X 3930 
SX XVII E 34 
FX 1831. str. 54 s mapou a 2 tabulkami, 15 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Rauchmüller von Ehrenstein. Uebersicht Bacser Francisci Kanals. 
PX Dáno v Pešti 15. břez. 1831. Asi z Kolovratových. 
 
X 3931 
SX XVII E 35 
FX XIX2. str. 504, 15 x 21 cm. 
TX Oesterreichisches Strafrecht. 
PX Litografie a dar Janka Beránka, mag. oficiála, 30. VII. 1901. Stejně obě č. další. 
 
X 3932 
SX XVII E 36 
FX XIX. str. 636, 15 x 21 cm. 
TX Eherecht. 
PX Litografie Jana Beránka, necelé. 
 
X 3933 
SX XVII E 37 
FX 1878. str. 536, 15 x 20 cm, v deskách. 
TX (K. B.) Esmarch. Pandekten. I. 
PX Litografie Jana Beránka z letního semestru 1878, necelé. 
 
X 3934 
SX XVII E 38 
FX 1838. ll. 36, 15 x 21 cm, vazba mod. 
TX Consuetudines feudorum. 
PX Přepis editionis vulgatae z r. 1838 Ant. J. Vrťátka. 
 
X 3935 
SX XVII E 39 
FX ok. 1800. 19 seš. 15 x 20 cm, vazba mod. 
TX Erklärung des römisch-bürgerlichen Rechts. 
PX Ve formě dialogu. Necelé. 
 
X 3936 
SX XVII E 40 
FX 1806. ll. 184 volných ve schránce. 
TX P. Ant. Pischely. Německý deník s cesty s plukem r. 1806. 
PX Vloženy rozmanité památky, výpisky a drobnosti jako Massenova proklamace v 
Grisonsku r. 1799 nebo kus listu asi Dobrovskému (l. 159). Z odkazu Dobrovského. 
SX – XVII E 40 

TX – Pišely (Ant.) Feldpaters Tagebuch [NB] von bosnischen Croaten. 

PX – Ms. fasc. N. 



 
X 3937 
SX XVII E 41 
FX XVIII. ll. 23, 15 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Handlungen der freyen und angenommenen Freymäuerer- Brüder-Gesellen. 
PX Dar dvor. rady Jar. Sobičky 25. X. 1910. 
 
X 3938 
SX XVII E 42 
FX XIX. str. 154, 15 x 20 cm, souč. vazba. 
TX Eman Schikaneder. Der Spiegel von Arcadien. Grosse Oper in 2 Acten. Musik 
von Süssmayer. Pouze text. 
 
SX XVII E 43 
FX 19. stol. 
TX Graf von Lamberg: Bemerkungen über die Reiterey 
PX Ze staré zásoby 
Oberst Graf von Lamberg, m. p.: Bemerkungen über die Reiterey und Pferdewartung, als 

Korporalen, Commando. Wörter der Glieder und Zugs Arbeit zu Fuss und zu Pferd. 

Erkenntniss als Pferdrealters und vom Hufbeschlag. 

Pap., XIX. stol., 24 ff, rozměry: 25 x 20 cm. Vazba brožovaná, desky měkké. 

Německy. 

Písmo: kurent. 

Bez výzdoby. 

Přír. č. II-1972/81 

Ze staré zásoby. 

SX XVII E 44 
FX 17.-18.st. 
TX Compendium divisum 
PX Ze staré zásoby 
Compendium divisum, In quator Libros Institutionu(m) Juris Canonici Jo(hann)is Pauli 

Lancelloti Liber S(epti)mus. De Jure Canonico Titu(ul)us P(ri)mus. Ius canonicu(m) illud est, 

quod ciuium actiones ad finem eterne beatitudinis dirigit. 

Pap., XVII. – XVIII. stol., 37 ff (foliace nová), rozměry: 25,5 x 18,5 cm, vazba lepenková, 

potažená pergamenem, bez výzdoby, částečně opotřebovaná, desky zprohýbané, zadní přídeští 

poškozené, na hřbetě perem kříž a nezřetelný ornament, mezi tím nápis v 8 řádcích: 

ComPENDIUM IURIS Canonici Jois Pav Lancelloti. 

Vlastnické záznamy: na předním přídeští nápis Ex libris Joannis Rudolphi Comitis de Sporck. 

A(nno) 1713, nahoře tužkou 37 listů rukopisu Seh… zoní. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická minuskula – zběžná 

Psáno mezi dvěma svislými linkami. 

Výzdoba: na fol. 37b lavírovaná perokresba – symbolické znázornění Spravedlnosti (nápis 

Iustitia vlevo nahoře) 

Obsah: kanonické právo – členěné do jednotlivých článků, mezi články vodorovná čára 

Přír. č. II-1959/81 

Ze staré zásoby. 

Právo kanonické, Ius canonicum, Lancellott, Joannes Paulus – vide: Compendium divisum 

SX XVII E 45 
FX 1840 



TX Franz Seydl: Actiologie 
PX Ze staré zásoby 
Aetiologie oder Erklaerung des Vorganges bey der Bereitung der, in der österreichischen 

Pharmacopoe enthaltenen chemischen Praeparate, nebst Beyfügung ihrer vorzüglichsten 

Eigenschaften und des zweikmässigsten Prüfungsverfahrens auf die Aechtheit oder 

Verfälschtheit derselben. Zusammengesetzt von Franz Seidl, Apotheker. Nachod 1840. 

Pap., 1840 (datace na titulním listě), 444 pp (paginace původní), prázdné stránky: 442, 444, 

rozměry: 24,5 x 18,5 cm, vazba původní, lepenková, potažená černým papírem, hřbet a rohy 

zpevněny černou kůží, hřbet zdoben slepotiskem – zlacené ornamenty v pásech, zlacený 

nápis: SEIDL´S AETIOLOGIE, přídeští i předsádky z tenkého zeleného papíru, mramorovaná 

ořízka. 

Německy, nadpisy a odborné termíny latinsky. 

Písmo: kurent, u latinských slov humanistická kurzíva, nadpisy velké, kreslené – 

humanistická minuskula a majuskula. 

Papír částečně poškozen vlivem inkoustu – prosakování na protější stránku 

Obsah: seznam farmaceutických přípravků, s údaji o jejich složení, str. 413 Deutsches 

Register, str. 426 Lateinisches Register 

Přír. č. II-2023/81 

Ze staré zásoby. 

Farmacie, Eklaerung des Vorgangs, Aetiologie – vide: Franz Seidl 

SX XVII E 46 
FX 18.-19. stol. 
TX Chronik 
PX Ze staré zásoby 
Chronik. 

Pap., XVIII. – XIX. stol., 177 ff (foliace nová), psáno i na zadním přídeští, rozměry: 25 x 19,5 

cm, rukopis brožovaný – vazba papírová (škrobený papír), bez výzdoby, částečně poškozená 

– zejména hřbet, vazba, přídeští i některé další listy papíru poškozeny vodou. 

Německy. 

Písmo: kurent – velmi zběžný, s prvky humanistické kurzívy. 

Bez výzdoby. 

Obsah: kronika či deník událostí přelomu 18. a 19. století, majitele nelze určit. 

Přír.č. II-2017/81 

Ze staré zásoby. 

SX XVII E 47 
FX 19. stol. 
TX De breviario generatim 
PX Ze staré zásoby 
Breviarium.  

De breviario generatim. Victorini Spaczkovsky. 

Pap., XIX1. stol., 4 ff (foliace nová), rozměry: 24,5 x 20,5 cm, bez jakékoliv vazby. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Bez výzdoby. 

Obsah: rozdělení brevířů podle pěti hlavních typů. 

Přír. č. 13360/63, (tužkou připsáno:) II-2008/81 

Dar – 1963 

Spaczkovsky, Victorinus – vide: Breviarium 

SX XVII E 48 
FX 1818-1819 



TX Josef Scheiner: Schriften 
PX Langrova knihovna 
(Josef Scheiner: Schriften aus dem bischöflichen Seminar in Leitmeritz aus den Jahren 1818 – 

1819) 

Pap., 1818 – 1819 (datace průběžná), 144 ff (foliace nová, stará částečná foliace označuje 

složky – neúplná), prázdná ff: 141, rozměry: 24 x 19,5 cm, vazba – pouze lepenkové desky 

stažené provázkem, za předsádkou slouží arch papíru, do něhož je rukopis vložen. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na přední desce nalepen štítek Codex 250. Scheiner, na 

přední desce tužkou Ms 334, III 9 J 27, na přídeští tužkou III 9 J 27, Ms. 334, na předsádce 

tužkou LB XX 344352, na zadní stránce předsádky přes celou stránku perem Stanislaw 

Anton, May 1841, na přídeští nalepen štítek s údaji o rukopise: Scheiner, Jos(ef), Schriften 

aus dem bischöfl(ichen) Seminar in Leitmeritz aus den Jahren 1818 / 1819 enthalend 

Erbanungsreden sonstige Reden. Originalhandschrift dieses bedeutenden Theologen. In-4. Br. 

M. 12.50. Siehe Allgem(eine) Deutsche Biographie. (344352). 

Německy. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: na zadním přídeští nalepena rytina nemocné kozy ve chlévě od H. Kriegsmana 

s popiskou: Eine schwer zu behandelnde Patientin. 

Přír. č. II-2624/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

SX XVII E 49 
FX 1867 
TX Kneiozeitung 
PX Langrova knihovna 
Kneipzeitung der Teutonia. 2 Buch. 

Pap., 1867 (datace průběžná), 180 pp (paginace z největší části původní), prázdné pp: 64 – 

174, 177 – 180, rozměry: 24 x 19 cm, vazba z černého plátna – školní sešit, mramorovaná 

ořízka. 

Papír částečně poškozen špínou.  

Staré signatury: na přídeští Th. Kafka. 1868, tužkou III 9 J 21, Ms. 434. 

Německy. 

Písmo: kurent 

Výzdoba: četné diletantské kresbičky žertovného obsahu. 

Obsah: studentský časopis – kresby, básničky – autorem často Anton Hora, str. 165 obsah. 

Přír.č. II-2621/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

SX XVII E 50 
FX 1959 
TX Petr z Mladotovic: Způsob konsilii - fotokopie 
Petr z Mladoňovic: Způsob Koncilii Konstanntského. 

Fotokopie rukopisu z počátku XV. století. 

Pap., 1959, 352 ll, ll 127 a 227 chybí, ll 121 a 306 dvakrát, rozměry: 24 x 18 cm, vazba 

zhotovena roku 1982, vazba plátěná (papírová?). 

Originál rukopisu stojí na signatuře VIII F 38. 

2 svazky. 

Přír. č. 2823/59 

Koncil kostnický – vide: Petr z Mladoňovic 

X 3939 
SX XVII F 1 
FX 1834. ll. 20 a 8 tabulek, 14 x 19 cm, vazba souč. 



TX Handkarten über die Wasser- und Salzstollen des k. k. Salzberges zu Hallstatt, 
nach dem Stande im milit. Jahre 1834. 
PX Ředitelstvím věnováno hr. F. Klebelsbergovi s oslavnou básní J. Jiří Ramsauera. 
Asi jeho dar. 
 
X 3940 
SX XVII F 2 
FX ok. 1793. čtyři svaz. ll. 126, 149, 127, 167, pův. vazba. 
TX Prof. Ignatz Cornowas Vorlesungen über die Universal-Geschichte. Gesamlet von 
Eman. Ritter von Kronbach. 
PX Svaz. 3 z r. 1793, 4. z 1794. Končí se r. 1763. 
 
X 3941 
SX XVII F 3 
FX 1816. ll. 17 s barev. obr. 15 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Über Policey und ihre Verwaltung. 1816. 
PX Z Kolovratových. 
SX – XVII F 3 

TX – Über Policey und ihre Verwaltung. 

1816 

PX – Z bibl. Kolowratovy. 

 
X 3942 
SX XVII F 4 
FX XVIII. ll. 260, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX (Explicatio) iuris feudalis. 
PX Tolik na hřbetě. 
Prolegomena: De natura, constitutione et methado Juris Fendalis. 
 
X 3943 
SX XVII F 5a 
FX poč. XIX. ll. 24, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Německý průvodce po Švýcařích. 
PX Na l. 24 hlavní body švýcarské cesty Kašp. Šternberka (Viz č. 2373). Dar hr. F. A. 
Kolovrata. 
 
X 3944 
SX XVII F 5b 
FX poč. XIX. ll. 76 + 2, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Fortsetzung der Reise durch Schweitz. 
PX Druhá část průvodce. Dar téhož. 
 
X 3945 
SX XVII F 6 
FX poč. XIX. ll. 76, 14 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Entretien d´un Européen avec un insulaire du royaume de Dumocala. Le 
voyageur cathecumene. 
PX Přepis pařížského tisku z 1755 a londýnského z 1768. 
 
X 3946 
SX XVII F 7 



FX XVIII. str. 1487 a 1708, 14 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Jo. Jac. Vitriarius. Tři knihy výkladu Justiniánových institucí. Collegium Grotianum 
seu praelectiones in III libros Hugonis Grotii de iure belli et pacis. 
PX Dva a tři svazky. 
 
X 3947 
SX XVII F 8 
FX XVIII.2 ll. 158, 14 x 20 cm, pův. vazba. 
TX (J. A.) Riegger. Introductio in universum ius eclesiasticum. 
PX Podle vazby, zcela shodné s vazbou č. 3958, pochází stejně jako tři čísla další z 
Kolovratových. 
Dissertatio. De Juris Eccles. Universalis et partienlaris origine Natura et Principiis. 
 
SX XVII F 9 
FX XVIII.2 ll. 240, 14 x 20 cm, vaz. pův. 
TX (J. A.) Riegger. Jus publicum universale. z Kolovratových 
 
X 3948 
SX XVII F 10 
FX XVIII.2 ll. 110, 14 x 20 cm, vaz. pův. 
TX (J. A.) Riegger. Jus gentium. z Kolovratových 
 
X 3949 
SX XVII F 11 
FX XVIII.2 ll. 270, 14 x 20 cm, vaz. pův. 
TX (J. A.) Riegger. Jus ecclesiasticum Germaniae. z Kolovratových 
 
X 3950 
SX XVII F 12 
FX 1785. ll. 45, 14 x 19 cm, sešit. 
TX (Fr. hr. Sternberg) catalog meiner Münz-Sammlung. 
PX Verfertigt Prag 15. May. 1785. Viz č. 3953. Sbírka Šternberkova dostala se 1829 
jeho darem museu (Hanuš, Národní museum I, 202 a d.) a s ní asi i tento katalog. z 
Kolovratových 
SX – XVII F 12 

TX – Catalog einer Münz=Sammlung. Verfertigt den 15ten Mai 1785. 

 

X 3951 
SX XVII F 13 
FX 1797/8. ll. 185, 14 x 19 cm, sešit. 
TX (W.) Dienzenhofer. Lehnrecht. 
PX Pražské přednášky z r. 1797-8. 
 
X 3952 
SX XVII F 14 
FX XVI. ll. 49, 14 x 18 cm, vazbou perg. 
TX Cronica de tutti li dosi Venetiani. 
PX Do r. 1554. S malovanými znaky dožecími. 
Brodský, s. 296 
 



X 3953 
SX XVII F 15 
FX 1786. ll. 50, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX (Fr. hr. Sternberg.) Numismatický katalog téže sbírky jako č. 3950. 
PX Na konci: Blankenheim Brachmonath 1786. 
SX – XVII F 15 

TX – Catalog einer Münz=Sammlung. An. 1786. 

 

X 3954 
SX XVII F 16 
FX XIX.1 ll. 139, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX (B. Bolzano.) Das Büchlein vom besten Staate oder Gedanken eines 
Menschenfreundes über die zweckmässige Einrichtung der bürgerlichen 
Gesellschaft. 
PX O spise Salz v Archiv f. Sozialpolitik u. Sozialwissenschaft XXXI a Bráf, Spisy II, 
24 a d. Vydání chystá Kr. Čes. Spol. nauk. Z Feselových. 
 
X 3955 
SX XVII F 17 
FX XIX. ll. 25, 14 x 19 cm, sešit. 
TX Auszüge aus den Berichten des Freyherrn von Hormayr an den Armeeminister 
Gr. v. Zichy über die Begebenheiten in Tyrol und Vorlarlberg 1809. 
 
X 3956 
SX XVII F 18 
FX ok. 1840. ll. 51, 14 x 19 cm, vazba mod. 
TX Adeliches Richteramt. Landtafel- und Grundbuchswesen. 
PX Přednášky posluchače A. J. Vrťátka. 
 
X 3957 
SX XVII F 19 
FX 1844 podlepená tabulka v obalu. 
TX Statistische Tabelle des Goerzer Kreises für das Jahr 1844. 
 
X 3958 
SX XVII F 20 
FX XVIII/XIX, tři svazky v pův. vazbě o 308, 429 a 394 ll. 14 x 20 cm. 
TX Latinský výklad Justiniánových Institucí. 
PX Začátek chybí, kniha II. (správně I.) začíná se § 18. Z Kolovratových. 
 
X 3959 
SX XVII F 21 
FX poč. XIX. ll. 54, 14 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Německé přednášky o současné literatuře anglické, francouzské a německé. 
PX Pouze konec (hodina 37.-39.) cyklu. Z Kolovratových. 
 
X 3960 
SX XVII F 22 
FX 1830-1850. str. 914 o dvou svaz. s rytinami v pův. vazbě. 
TX Biographien. 



PX Sbírka výpiskův i výstřižků, pořízená správcem hořovických hutí Jos. Laborem a 
tamním knihařem Václ. Žaludem v l. 1830-50. Třetí díl obsahuje nesrovnané ještě 
výstřižky v krabici. Dar Jul. Seiferta. 
 
X 3961 
SX XVII F 23 
FX 1553. ll. 225, 14 x 19 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Pataviensium episcoporum catalogus, a Bruschio poeta primum quidem editus ac 
ab Laurentio Hochwarto maiorum suorum iussu recognitus ac interpolatus a. 1553. 
PX O díle Ad. Horawitz, C. Bruchius, 1874, 171. Na l. 224'-5 doplněn později až k 
biskupovi Karlovi z Lambergu. Ze sbírky arcb. V. L. Chlumčanského. 
SX – XVII F 23 

TX – Pataviensium Episcoporum Catalogus.  

1553 

 
X 3962 
SX XVII F 24 
FX 1766/7. str. 406, 393, 399, 295, 576, 14 x 18 cm, pět svaz. v pův. vazbě. 
TX Ign. Lorber a Störchen. Annotata in Joh. Gottl. Heineccii Pandectas, explicata in 
usum Fr. Lud. Burckhard de Clee a. d. 1766. 
PX Končí se slovy. finivimus ergo nostrum collegium privatum Pandecratum die 19 
Sept. a. 1767. 
 
X 3963 
SX XVII F 25 
FX perg. XIII. ll. 8, 14 x 19 cm, st. vazba. 
TX Arnoldi Lubecensis Chronicon Slavorum. 
VX (l. III. c. 5) construxerunt x (c. 10) es ergo auditor legum. 
PX O rukopise, jenž se zlomkem brněnským je nejstarším textem kroniky, J. M. 
Lappenberg v úvodě k vydání v Monumenta Germaniae historica Scriptores XXI, 
1868, 106 a d. 
 
X 3964 
SX XVII F 26 
FX 1820-8. ll. 31, pův. vazba. 
TX Giovanni Bapt. Marini. Sulla situazione attuale dei Boschi delle antiche provincie 
Venete e sulla necesitt di arrestare ta totale distruzione, di cui sono minacciati. 
PX Autor se podepisuje intendantem benátského arsenálu. 
SX – XVII F 26 

TX – Marini destruzione di cui sono minaciati i boschi delle antiche prov. Venete. 

ff. 30 

 

X 3965 
SX XVII F 27 
FX XVII.2 str. 278, 350, 191, 386, 222, 14 x 19 cm, 5 svaz. v pův. vazbě. 
TX Memoires du baron (Fr. K. von Gualtenberg) de Kressel. 
PX Většinou historicko-filosofické anekdoty, úvahy a výpisky, zvláště z klasiků, 
latinsky, francouzsky i vlašsky. Větším kusem je Bald. Lageriův překlad života 
Kristova opata di s. Reale (III. 1-191) a listy baronovy i cizí hlavně z Prahy do Vídně, 
Drážďan a Milánu z let ok. 1750-68 ve svaz. V. Dar hr. Fr. Klebelsberga. 
 



X 3966 
SX XVII F 28 
FX 1662. str. 206, 14 x 20 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Bernardus Hambachius Tractatus de secretioribus, quarum in regimine publico 
usus artibus seu arcanis et secretis ad quamcunque historiam eo cum fructu, quod 
debet, legendam utilissimis. 
PX Scriptus a me Wenceslao Adalberto S. R. J. comite de Sternberg. Lovanii in 
collegio trilingui 6. Nov. 1662. Na str. 187-206 si připsal Breve discurso de 
aduiectimentos para un se or, qui quien parear en corte de principe, de monarca o 
de imperador. 
 
X 3967 
SX XVII F 29 
FX XVIII. ll. 62, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Lettres écrites de Mr. Guillaume comte de Thürheim ( mademoiselle sa soeur) sur 
le voyage (de Vienne) a Constantinople 1719. 
PX Z Pálffyových. Stejně č. další. 
 
X 3968 
SX XVII F 30 
FX 1774. str. 417, 14 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Abrégé de l´histoire universelle, composée pour l´instruction de mademoiselle la 
comtesse de Morzin a l´an 1774. 
 
X 3969 
SX XVII F 31 
FX asi 1850. ll. 20, 14 x 19 cm, vazba mod. 
TX Bekenntnisse eines Soldaten. 
PX O revoluci r. 1848 se stanoviska šlechtického důstojníka. 
 
X 3970 
SX XVII F 32 
FX poč. XIX. ll. 96, 13 x 18 cm, vazba mod. 
TX Repertorium der berggerichtlichen Verfassung. 
 
X 3971 
SX XVII F 33 
FX poč. XIX. str. 323, 14 x 20 cm, pův. vazba. 
TX Reglement für die sämmentlich-kays. königl. Infanterie vom Jahr 1769. 
PX Přepis tisku, z pozůstalosti T. Buriana, koupený 1874 F. Čenským, jehož je 
darem. 
T. Burian von Obersten Johann Innerhofer Edlen von Inhof. Z pozůstalosti Burianovy 
koupil r. 1874 v Novém Městě za Vídni F. Čenský. 
Pag. (1) 319 (4) 
Za pag. 148 formularia: pag. 9 + tab. 2. 
Za pag. 180 vloženy 2 lístky in 8°: „Vorschrift“ 
Z pozůstalosti F. Čenského 
 
X 3972 
SX XVII F 34 



FX poč. XIX. ll. 36, 14 x 18 cm, sešit. 
TX Německá příručka pro výcvik nováčků. 
Abrichtungs – Reglement für Soldaten 
 
X 3973 
SX XVII F 35 
FX ok. 1841. ll. 7, 14 x 19 cm, vazba mod. 
TX Ant. Kerbe. Vergleichung der Begriffe der Strafe und Schadloshaltung. 
PX Doktorská these z 5. července 1841. 
 
X 3974 
SX XVII F 36 
FX ok. 1820. ll. 206, 13 x 18 cm, vazba pův. 
TX Ant. von Altersheim. Anleitung zur Statistik oder Staatenkunde. 
PX Přednášky Fr. X. Chanowského z vojenské akademie v Novém Městě u Vídně v 
letech 1815 a d. Z pozůstalosti. 
 
X 3975 
SX XVII F 37 
FX ok. 1884. str. 152 + 55 + 83, 15 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Gablerovy přepisy tří tisků z velké revoluce francouzské. 
PX Jsou to: Relation d´une partie des troubles de la France pendant les années 1789 
et 1790, suivie de reflexions sur le moyen d´en arreter les progrés. A Paris. 1790. 
Catalogue des ouvrages relatifs aux états généraux, qui ont parus depuis l´arrét du 
conseil du mois de Iuillet 1788. 1789 a M. de l´Epithete. Dictionnaire national et 
anecdotique. A Politicopolis. 1790. Z pozůstalosti. Gabler 
Allig: 1) Catalogue des ouvrages relativa aux états généraux, qui ont paru tec… 1789 
2) dictionnaire national et anecdotique 1790 
 
 
X 3976 
SX XVII F 38 
FX poč. XIX. ll. 50, 14 x 19 cm, sešit. 
TX Dienstunterricht aus der Zoll- und Staats-Monopolsordnung für die k. k. 
Gränzwachmanschaft. 
 
X 3977 
SX XVII F 39 
FX ok. 1880. str. 258, 15 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Gablerův přepis pařížského tisku Appel de Louis XVI à la Nation z r. 1793 z 
Revue rétrospective II. t. 9-10. 1837. 
SX – XVII F 39 

TX – Appel de Louis XVI. roi de France, à la nation. Contenant ses défenses et ses moyens 

etc. 1793. 

1793, v Paříži, pp. (II)+258 

 

X 3978 
SX XVII F 40 
FX 1885. str. 676, 15 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Gesandtschaftsberichte des Grafen Mercy-Argenteau (von Paris) 1789. 



PX Gablerův přepis z dvorního archivu vídeňského. 
SX – XVII F 40 

TX – 1789. Gesandschafts-Berichte des Gfen Mercy-Argenteau. 

Dr. W. Gabler 1885, pp. 676 

 

X 3979 
SX XVII F 41 
FX 1705. str. 333, 14 x 18 cm, pův. vazba. 
TX Latinská příručka pro zpovědníky. 
VX Casus resoluti. De approbatione confessarii § 1. Firmius sacerdos saecularis x (§ 
24 de denunciationibus) in his attendi posse cuiuslibet ecclesiae consuetudinem. Hoc 
opusculum describere coepi 1705 12. Julii, finivi 30 huius. Daniel Xav. Tassovski. Asi 
přepis tisku. 
PX Dar katech. V. Fähnricha 6. XI. 1899. 
SX – XVII F 41 

TX – (De jure matrimonii.)  

Pragae descriptum 1705, pp. XXVIII, 338. Dan. Xav. Ta∫∫ov∫ki. 

PX – Na prvním listě psáno: Factum 1705, renovatum 1706, promissum anno etc. 

 

X 3980 
SX XVII F 42 
FX 1866/7. 13 seš. 14 x 19 cm, vazba mod. 
TX Schier. Eherecht. 
PX Přednášky J. Klicpery z 1866/7. Dar pí. M. Čelakovské 28. VIII. 1900. 
 
X 3981 
SX XVII F 43 
FX 1872/3. ll. 333, 14 x 19 cm, vazba mod. 
TX Civilprocess. 
PX Přednášky posl. J. Kopřivy z 1872/3. 
 
X 3982 
SX XVII F 44 
FX 1866. 20 seš. 14 x 19 cm, vazba mod. 
TX Das Pfandrecht. 
PX Přednášky J. Klicpery z 1866. Dar jako č. 3980. Stejně č. další. Čelakovská M. 
SX – XVII F 44 

TX – Das Pfandrecht. 

XIX. st., 1866, [Iv]. Klicpera 

 
X 3983 
SX XVII F 45 
FX 1866. 13 seš. 14 x 18 cm, vazba mod. 
TX (K. B.) Esmarch. Geschichte des römischen Rechtes. 
PX Přednášky J. Klicpery z 1866. Čelakovská M. 
 
X 3984 
SX XVII F 46 
FX XVIII. ll. 116, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Friedrich II. Die General-principia vom Kriege, appliciret auf die Tactique und auf 
die Disciplin derer preussischen Trouppen. 1753. 



PX Asi přepis tisku. 
 
X 3985 
SX XVII F 47 
FX ok. 1884. ll. 182, 15 x 19 cm, pův. vazba. 
TX V. Gablerovy výpisy z novin Révolutions de Paris 1789, Journal des révolutions 
de l´Europe et 1789 et 1790 a Journal politique-national 1789. 
PX 91 půlarchů 
 
X 3986 
SX XVII F 48 
FX ok. 1783. ll. 8, 15 x 20 cm, vazba mod. 
TX Albertus Liepold. Unterthänigstes Memoriale und Bitte der gesammten Hunde an 
ihre Brod- und Hausherrn. Wien. 1783. 
PX Z Neuberských. 
 
X 3987 
SX XVII F 49 
FX 1816-1872. str. 361, 305, 14 x 19 cm, 2 sešity. 
TX F. Palacký. Literaria. I. II. 
PX I. Anmerkungen und Aufsätze über verschiedene Gegenstände der Aesthetik. 
Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der Geschichte und Politik. Maximen 
und Wahrheiten aus der Lebensphilosophie und der höheren Menschenkunde wie 
auch aus dem Gebiete der schönen Kunst. Auszüge und Bemerkungen aus 
philosophischen Schriften. II. Výpisky neroztříděné. O díle O. Hostinský v Památníku 
Palackého 1898, 373. 
SX – XVII F 49 

TX – Literaria 

PX – Vide: Anmerkungen aus Friedr. Bouterweks Geschichte d. Poesie u. Beredsamkeit seit 

d. Ende des XIII: Jahrh. ... Ms. XIX. J. Fr. Palacký. 
SX – XVII F 49 

TX – Anmerkungen u. Aufsätze üb. verschied. Gegenstände der Geschichte u. Politik. Aus verschied. Schriften 

gezogen v. Fr. Palacký. 

Pressbg 1818 

 

X 3988 
SX XVII F 50 
FX poč. XIX. ll. 42, 14 x 18 cm, sešit. 
TX J. H. R. Gallaš. Anmerkungen zur Gartenkunst. 
PX Vyměněno 20. VI. 1906. 
 
X 3989 
SX XVII F 51 
FX 1885. 6 ll. s 6 tab. a mapou, 14 x 19 cm, v mapě. 
TX Ludwig Pogatschnig. Die archaeologischen Funde in Gradina. 
PX Dáno v Berghaus am Kvarac 4. Juli 1885. 
SX – XVII F 51 

TX – L.S. Pogatschnig. 

PX – Vide: Gradina. 

 
X 3990 
SX XVII F 52 



FX 1678. ll. 28, 14 x 19 cm, pův. vazba. 
TX Notata von des Hertzoges und seiner Gemahlin von Newburg reiss nacher Wien, 
dass sich hier zugetragen. 1678. 
SX – XVII F 52 

TX – Notata von des Herzogs und seiner Gemalin von Neuburg Reis nach Wien, was sich hier 

zugetragen. 

1678, ff. 27 

SX – XVII F 52 

TX – Notata von d. Reise des Herzogs [v] Neuburg nach Wien. 

1678, ff. 27 

PX – Vide: v. Neuburg. 

 
X 3991 
SX XVII F 53 
FX XIX1 ll. 3 + 56 str., 15 x 19 cm, seš. 
TX Die Dankbarkeit der Neffen und Nichten. Ein Vorspiel zur Namensfeyer Fräuleins 
Theresia Gräfin von Chotek. 
PX Dar prof. K. Kadlce 26. XII. 1910. 
 
SX XVII F 54-60 LA 93/46 
SX – XVII F 54 

TX – Sw. Cyril w Čechách. Historický obraz ze žiwota národního w pateru dějstwí nakreslen 

od Fr. Novotného. 

FX – 20x24 cm. 

ok. 1850, ff. 60 

PX – Poč. f. 1b: Po mraziwé noci A mrawné nemoci …  Kon. f. 59b: Sláwa Bohu! Sláwa 

Bohu! Díky wám! Opona spadne. 

 

MSS XVII F 59 

3. přednášky o Benešovi Třebízkém v liter. jednotě jičínské konal Příkop. 

Rukopis, papír, 1884, Jičín, psal autor, paginováno, Str. (2) – 14(2)-1é-12-16-(2), Listů: 48.8°. 

16:20 cm. 

Zač. 1 2a: O kozačině a Martinu Puškarovi od V. Beneše Třebízkého. – Vlastní Kozačiny 

jsou… 

Kon. 1 47 a: … s jakou psány byly a jaká vštípena mě, pak jsem tu historii nadarmo 

neslýchal” 

 

SX XVII F 61 
FX 17./18. st. 
SX Lékařství rozličná 
SX – XVII F 61 

TX – Tuto se wipysuje rozličná Lekařstwj proti wsseligykým Nemocem. 

FX – 24x18 cm. 

XVII-XVIII st., ff. 170 

PX – f 2a: Neyprwe o Hluchotě. 

PX – f 170: Silně poškozeno, přelepeno papírem. 

 
SX XVII F 62 
FX 18. st. 
SX Auszüge aus dem Tagebuch des Pfarrers  von S. Fortsetzung 



PX Konf. Langrova knih. v Broumově, 26. V. 1953 
XVII F 62 

Auszüge aus dem Tagebuch des Pfarrers von S. Fortsetzung. 

ll.173; 1789;pravděpodobně deník faráře Zinzendorfovy obnovené Jednoty bratrské. 

2a Bei dem Anfang meines zweiten Amts Jahres x 173a vor der Hand meine 
Laufbahn in S. beschloss. 
Rkp.; pap.; ll.173; 1789; 15,8 x 20 cm; kurs.; t. Jde pravděpodobně o denník faráře 
Zinzendorfovy obnovené jednoty bratrské, v němž pisatel vzpomíná také vlivu 
událostí na počátku francouzské revoluce na německé poměry. Rukopis býval 
součástí Langrovy knihovny v Broumově ( sign. III 10 I 27.Ms.325) 
Zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 26. května 1953. 
3467-53 
 
SX XVII F 63 
FX XV. st. 
TX Henricus de Hassia, Tract. super exposicionem misse 
PX Darem Dr. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola, 12. V. 1952 
XVII F 63 

Henricus de Hassia : Tractatus H.de Hassia super exposicione misse cui premititur 

vocabu-larium bonum Item super pater noster et symbolo et cetera plura 

bona. 

  1.1a-45a Vocabularium. 1a Aaron p(ro)p(ri)u(m) no(men) viri x 45a zelus amor 
meridiana tra? 
  2.45b-60a Henricus de Hassia, Tractatus super exposicionem misse.45b Quam b(o)nis fuit 
missa i(n) x 60a Scripsissem melius, sed no(n) michi co(m)petit usus. 

  3.60b In festo patronorum. 60b No(n) quilib(et) chri(sti)anus 
  4.61a-66b Henricus de Hassia, Super pater noster. 61a dixit Jhesus discipulis suis x 66b 
Explici(u)nt dicta moderni glosato(r)is sup(er) ao(aci)o(n)em do(m)ini.  
  5.66b-75b Henricus de Hassia, De symbolo apostolico. 66b Dicturi de Symbolo Sciendi x 
75b Expo(s)i(ci)o Symboli maioris p(er) manus pylati. 

  6.76a-145a Postilla fratris Johannis de Sancto Lamperto super hystoriam 

passionis. 76a Beatus vir qui intelligit super x 145a regnat i(n) s(e)c(u)lor(um). 

  7.145a-145b Komentář. 

  8.146a Nota dicendum confessorum christi. 

  9.146b Sermo de Annunciacione. ( Inc.) Missus est angelus gabriel x (expl.) ad se 
est stimulacio. 

  10.147a Marinus Episcopus servus servorum dei Soldano babilonie procuratori. x 
(expl.) In cinerem redigerent et no babilonie favillant. 
  11.147b Soldanus Babilonie, Assiriorum, Sarmatinorum.. x (expl.) renascant p(ro)ximi 
cruorem vindicantes. 

  12.148a-148b Doplněk k Postille č.6 148a Hoc p(er)tinet sup(er) ad postilla(m) 
pa(ssi)o(nis) d(omi)nice.  

  13.149a-150a Ad Veronicam oracio. 149b Salve sancta facies no(st)ri x 150a p(er) 
omnia s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um). Amen.  

  14.151b-152b De dei excellentia. 151b No(men) Deus o(portet) cui(us) e(ss)e(ntia) 
x 152b ( nečitelné ).  

  15.154b Exhortacio mortui. Anshelm(us) dicit... 
XIV-XV; ff.154; na předním přídeští shora sentence s protihusitskou invektivou “Machmet 

prophanos seduxit fide paganos, Talmut Judeos seduxit, Husso Bohemos”, rukopis byl 



zakoupen pro právě (1455) založený august.klášter sv.Mikuláše v Rottenmannu ve Štýrsku a 

sice od mateřského kláštera St.Dorothea ve Vídni, odkud byl R. osídlen. Zájem o Čechy 

ukazuje kromě poznámky na přídeští i fingovaný list papeže Martina V. tureckému sultánovi 

na f.147a, v němž pisatel nazývá Čechy nejstatečnějším národem (“Bohemorum fortissimum 

populum”). 

Rkp.; pap.; XIV-XV.; ff.154; 23 x 15 cm; frakt.; původ. prkénková, koží potažená s 
jednou částečně koženou sponou uprostřed. Na přední desce nahoře  současný 
štítek s nápisem  “ Tractatus a H.de Hassia super exposicione misse cui premittitur 
vocabularium bonum Item s(upe)r pater noster Et symbolo et cetera plura bona. “ Na 
hřbetě starší štítek s nápisem „ Hassia Hen. Expositio sup. Missa simb. Nicae. et 
Ora.“ a sign.82.II. shora novější štítek „ Henr. de Hassia“. Iniciálky rumělkou, text 
rubrikován. Za přídeští použit pergamenový list ze 14. stol. s kalendariem druhé 
pol.září; charakteristiký svátek sv. Ruperta ( Rudberti episcopi ) opata, prvního 
biskupa salcburského, místně slavený v Solnohradsku a Korutanech 24. září ( 
v ostatní církvi 27. března ), což svědčí o místní provenienci rukopisu. Na předním 

přídeští shora sentence s protihusitskou invektivou “Machmet prophanos seduxit 
fide paganos, Talmut Judeos seduxit, Husso Bohemos”. Uprostřed touž rukou „ In 
hoc libro q(ui) est mo(nasterii) f(ratrum) ( po vyškrabání starších slov dopsáno : ( 
Marie in Rot(e)nman…) obsah rukopisu )“. Pod tím dole „ Emptus e(st) a fra(tri)bus 
de S. Dorothea in Wiena p(er) p(re)p(osi)tum in Rotenman“. Na f.1a táž vlastnická 
poznámka „ Iste liber est Mon(a)st(er)ii scti ( přešrtnuto Marie virginis ) Nicolai in 
Rot(e)nman,“ a podobně na posledním fol.154b. Poznámky ty ukazují, že rukopis byl 
zakoupen pro právě ( 1455 ) založený august. klášter sv. Mikuláše v Rottenmannu ve 
Štýrsku a sice od mateřského kláštera st. Dorothea ve Vídni, odkud byl r. osídlen. 
Název shora použitý St. Marie lze vysvětlit, že šlo o nový kostel, které bývaly u 
augustiniánů obvykle zasvěcovány patronce řádu P. Marii ( srov. Karlov v Praze ). 
Zájem o Čechy dokazuje kromě poznámky kromě poznámky na přídeští i fingovaný 
list papeže Martina V. tureckému sultánovi na f.147a, v němž pisatel nazývá Čechy 
nejstatečnějším národem (“Bohemorum fortissimum populum”). Mezi f.151 a 152 byl 
vyříznut jeden list a několik dalších mezi f.152 a 153. Na f.153b záznam cen z r.1460 
a o vzpouře vídeňských měšťanů proti císaři Friedrichovi III. r. 1462. Na předním i 
zadním přídeští poznámky o praxi zpovědníka. Rukopis býval asi v august. klášteře 
v Rottenmannu do jeho zrušení Josefem II.r.1785. Po první světové válce byl 
zakoupen pražským průmyslníkem dr. Krulišem-Randou, v jehož knihovně měl 
signaturu 8 F 15.  
Darem dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola zapsán do přírůstků knihovny 
Národního muzea 12. května 1952. 
4123-52 
 
XVII F 63 

 

Teologický sborník 

XV in., Rakousko ?, pap., 154 ff. 22 x 14,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány je možné vzhledem k vazbě rukopisu určit jen velmi přibližně. Dvě varianty 

volských hlav zřejmě nemají v Piccardově repertoriu analogii, dále ojediněle neidentifikovaný 

čtvernožec, dvě varianty trojvrší, jimž je snad nejbližší Piccard: Dreiberg IV/1546 (1415-

1416), luk, jemuž je snad nejblíže Piccard: Werkzeug, Waffen X/1293 (1400) a Briquet: 

Cloche, snad nejbližší varianta je 3976 (1401-1404). Skladba: 3. VI (f. 36) + (2. VI-1, f. 58) + 

(IX-1, f. 75) + 5. VI (f. 135) + V (f. 145) + (VI-5, f. 152) + (VI-10, f. 154). Jeden list schází 



za f. 45, 47, 74, 151, čtrnáct za f. 152, s výjimkou listu za f. 151 a 152 text patrně není 

poškozen. Slovní kustody na začátku většiny složek uprostřed dole (na začátku šesté složky 

patrně oříznut). Na f. 88 škrtnut záznam 2us a nahrazen slovem octavus, obdobně na f. 100r 

údaj 3us nahrazen slovním nonus, na f. 112r 4us přepsán na decimus, záznam na f. 124r 

oříznut, další nedochovány. Výjimečně na f. 99v údaj 2us dochován i na konci složky. Foliace 

moderní, tužkou. Většina rukopisu psána v zrcadle 17-18 x 10,5-11,5 cm, které ovšem není 

vždy dodržováno (vůbec jej nerespektují kratší poznámky na f. 145r-145v). Slovník na f. 1r-

45r psán ve dvou sloupcích (perem byly připraveny čtyři sloupce, vždy dva pro latinský 

termín a dva pro překlad nebo výklad, avšak toto členění nebylo zachováno důsledně), 31-39 

řádek na stránce. Dále psáno v jednom sloupci, většinou 34-41 řádek na stránce, výjimečně je 

spodní hranice 28 řádek a horní 58. Prázdná folia: 149r, 150v-151r, 153r, 154r. Text na f. 

110r-111r a 131v-132r poškozen – stránky polity inkoustem. 

Písmo: Ruka A: ff. 1ra-8ra, ruka B: ff. 8rb-13ra, 13va, 45v-60v, 94r-95v, 112v-145v, 148r-

148v, ruka C: f. 13ra-13rb, ruka D: Pilatus – srov. kolofón na f. 75v: ff. 13va-45rb, 61r-75v, 

ruka E: ff. 76r-94r, 95v-112v, 146r, ruka F: f. 146v-147r, ruka G: f. 147r, 147v, ruka H: f. 

149v-150r, ruka I: ff. 151v-152v, 154v, stejnou rukou snad psány i o málo mladší přípisky 

v textu slovníku, ruka K: f. 153v, nečetné další drobné nebo marginální poznámky, vše 

gothica semicursiva. Výzdoba: písařské iniciálky, rubrikace. Původní celokožená vazba ve 

světle hnědé jirše, bez výzdoby. Původně 1 železná středová spona na zavírání na trn v přední 

desce, dochována včetně původního řemínku. Na zadní desce železný hřeb ve tvaru čtyřlístku 

pro uchycení řemínku. Dřevěné desky nehraněné. Hřbet mírně oblý, přední ořízka rovná. Šití 

na 3 dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové. Přídeští vylepena pergamenem. Stav dochování: 

kůže odřená, u hlavy ztráty. Jako původní pokryv obou přídeští použity části pergamenového 

listu nekrologia (?) 14. století obsahující závěr měsíce září (24.-30. 9. – uváděna nedělní 

písmena a u některých dní svátky). Kromě vlastnických záznamů a obsahu na předním 

přídeští na obou přídeštích mladší poznámky rukama 15. století, na předním přídeští mj. verš 

„Machmet prophanos seduxit fide paganos, Talmut Iudeos seduxit, Husso Bohemos“. Za f. 5 

vložen papírový lístek o rozměrech 8,5 x 11,5 cm, na jedné straně s výpisky z knihy Moralií 

Řehoře Velikého. 

Na přední desce štítek s poněkud poškozeným titulem psaným rukou 15. století „Tractatus M 

(?) H. (?) de Hassia super exposicione misse, cui premittitur vocabularius bonus. Item super 

pater noster et symbolo et cetera plura bona.“ Na témže štítku signatura 15. století J 3 (?). Na 

předním přídeští zapsán v 15. století záznam o koupi rukopisu „Emptus est a fratribus de s. 

Dorethea in Wienna per prepositum in Rotenmann“ a obsah rukopisu: „In hoc libro, qui est 

monasterii sancte Marie in Rotenmann“ (poslední tři slova psána na razuře staršího záznamu) 

„Io continetur vocabularius. Item exposicio M. H. de Hassia super missam. Item bona 

notabilia. Item tractatus super oracione dominica. Item super symbolum Nycenum, quod in 

missa canitur. Item postilla f. Johannis super passionem et dicitur Fasciculus mirre. Item 

oracio ad veronicam.“ Na f. 1r, 69r a 154v vlastnické záznamy kláštera v Rotenmannu psané 

rukou 15. století „Iste liber est monasterii sancti Nicolai“ (opraveno ze „sancte Marie 

virginis“) „in Rotenmann.“ Na hřbetě štítek s poškozeným obsahem rukou 17.-18. století 

„Hassia Henr. Expositio super missa symb. Niceno (?) et or.“ (?), štítek se signaturou 

mikulovské dietrichsteinské knihovny 82 a štítek se jménem „Henr. de Hassia“ zapsaným 

v 19. století, přelepený přes jiný štítek. Na předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-

Randy 8 F 15. Na zadním přídeští tužkou písmeno K. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, signatura KNM také na f. 1v. 

Na zadním přídeští exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a signaturou, na 

f. 154v přírůstkové číslo KNM 4123/52. Do KNM byl rukopis získán darem Otakara Kruliše-

Randy 12. 5. 1952. 

 



Literatura: Brodský: Rukopisy, zejm. s. 22-23, Rukopisné fondy, č. 104, s. 129. 

 

1ra-45rb: Vocabularius 

Aaron proprium nomen viri et est herba ... (45rb) Zelotipus, -a, -um id est zelo plenus, scilicet 

invidus, suspiciosus ... x ... Zelus amor invidia terra. 

Na horním okraji f. 1r poněkud mladší titul 15. století „Vocabula de Hugwicione extracta“. 

Slovník obsahuje buď latinské výklady nebo německé překlady. V textu nečetné poněkud 

mladší přípisky, opět jak s výklady, tak s překlady (na závěr za heslem zelus takto doplněno 

ještě zelatus). 

 

45v-58v: Henricus Heinbuche de Langenstein (de Hassia): Tractatus de missa 

Incipit tractatus solempnis doctoris Hanrici de Hassia quem edidit super exposicionem 

misse in nomine domini. Quam brevis fuerit missa in verbis et ceremoniis quam Christus 

celebrando sacramentum eukaristie instituit patet Mt. 26 et Luce 22 sed quia eukaristia est 

sacramentum mirabilissimum, nobilissimum atque dignissimum memoriale dominice 

passionis ... (56v) Quamvis omnia de quibus dictum est utpote gestus et verba accidentalia 

sint consecracioni preter ea que continentur in his versibus ... x ... de aliis accidentalibus in 

officio misse positis satis patet in primo tractatu, ideo sufficiant, que dicta sunt. Laudetur 

Ihesus Christus, qui in celo regnat eternus et vivus, amen. 

Část začínající na f. 56v je na horním okraji listu uvedena titulem „Incipit de accidentalibus 

misse per magistrum H. de Hassia“. T. Hohmann: Initienregister, č. 165. A. Franz: Die 

Messe im deutschen Mittelalter, Freiburg im Breisgau 1902, s. 517-522. G. Kreuzer: 

Heinrich von Langenstein, Paderborn 1987, zejm. s. 14sqq. 

 

58v-60r: De laudibus et virtute psalmorum  

Nota quid devocionis cause habeat frequencia psalmorum. Augustinus. Prophecie spiritus non 

semper prophetarum mentibus presto est ... (59v) Augustinus. Canticum psalmorum corpus 

sanctificat, animas decorat, invitat angelos ad adiutorium, effugat demones ... x ... que cantat 

ecclesia, que errare non potest, hec est gloria in qua sancti cum Christo gaudent in eternum, 

amen. 

Pro první část srov. Pseudo-Alcuinus: De psalmorum usu, PL 101, col. 465-468, pro druhou 

srov. Pseudo-Remigius Altissiodorensis: Enarrationes in psalmos, PL 131, col. 142 a Nicetius 

Trevirensis: De psalmodiae bono, PL 68, col. 371-372.  

 

60r 

Nota aliqua de meditacione verbi domini et mentis illuminacione (?). Monachum 

cupientem ad scripturam noticiam pertingere nequaquam decet labores suos erga 

commentariorum libros inpendere ... x ... hec ipsa humane brevitatis consideracio auctori 

nostro magne virtutis oblacio est, amen.  

Na závěr kolofón „Scripsissem melius sed non michi competit usus“.  

 

60v 

In festo patronorum. (Rubrika na horním okraji listu, její pokračování je vyškrabáno.) Nota 

quilibet christianus tenetur offerre quinque vicibus parrochie sue proprie, scilicet in Nativitate 

Christi, in resurreccione eiusdem, in festo penthecostes, in dedicacione ecclesie. De primo Gn. 

VIII, ubi dicitur quod Noe post diluvium fecit altare ... x ... prout finaliter sanctorum 

consorcia acquirenda diligunt devocione congrua et obediencia grata talia exequatur. 

 

61r-66v: Expositio orationis dominicae 



Dixit Ihesus discipulis suis: sic orabitis pater noster, qui es in celis. De sanctissima et 

dignissima et utilissima oracione domini nostri Ihesu Christi, quam docuit discipulos ad 

honorem dei et utilitatem proximi aliquid dicturi ... De prima particione sciendum, quod 

dominus Ihesus in principio oracionis sue nomen patris posuit et non nomen patris 

(podtečkováno) domini vel timoris, sed nomen amoris ... x ... et ad laudem tuam excitentur 

michi quoque misero peccatori venia et gracia et gloria eterna a te largissime deus eternaliter 

conferatur, quod nobis. Expliciunt dicta moderni glosatoris super oracione dominica. 

Stegmüller: RB, č. 8841, Bloomfield, č. 8174. 

 

66v-75v: Expositio Symboli apostolorum 

Dicturi de symbolo sciendum, quod triplex symbolum celebratur, unum quod profitemur in 

silencio et quiete in mane et completorio significantes quietam predicacionem apostolorum, 

quam non turbavit clamor hereticorum ... Credo in unum deum patrem omnipotentem 

factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Hucusque sentenciam Petri apostoli 

et unus articulus dixit enim Petrus in symbolo apostolorum Credo ... x ... et eternitas est 

indeterminabilis vite posessio data simul, ad quam nos perducat auctor et consumacio fidei 

Ihesus Christus, qui cum patre et spiritu sancto est laus, honor et gloria per infinita secula 

seculorum amen. Et hic terminatur exposicio symboli maioris. 

Na závěr kolofón „Per manus Pylati etc.“.  

 

76r-145r, 148r-148v: Johannes de Sancto Lamberto: Fasciculus myrrhae sive Expositio 

passionis domini secundum quattuor evangelistas 

Incipit postilla fratris Johannis de sancto Lamperto super historiam passionis. (Titul o něco 

mladší rukou na horním okraji listu.) Beatus qui intelligit super egenum et pauperem in die 

mala liberabit eum dominus (Ps XL,2). In verbo proposito propheta nos ad consideracionem 

dominice passionis ammonet et hortatur, in quo quam ad presens tria possunt annotari … x … 

(145r) et te invenientibus eterna premia promisisti que ipse nobis conferre dignetur, qui de 

virgine natus, in cruce dampnatus sed tamen nunc (?) cum patre et spiritu sancto beatus et 

conglorificatus Ihesus Christus, filius dei, qui gloriosus et benedictus vivit et regnat in secula 

seculorum. 

Text na f. 148 náleží za text na f. 131r. Na spodním okraji f. 131r poznámka „Require post 

XVII foliamina“, na horním okraji f. 148r je text zařazen rubrikou „Hoc pertinet supra ad 

postillam passionis dominice circa verba Et velum templi scissum est“ (jimiž na f. 131r text 

začíná). F. Stegmüller: RB, č. 4938, rukopis neuveden.  

 

145r-145v: Notae de adoratione  

Queritur utrum Christus secundum quod homo adorandus sit adoracione latrie. Quod sic 

arguitur per Augustinum ... (145v) Utrum vero cultus latrie sit exhibendus matri Christi ... 

Utrum cruci Christi sit exhibendus cultus latrie. Quidam doctor dicit, quod crux potest 

dupliciter considerari ... x ... sed vocari potest honor veneracionis. Idem credo de reliquiis et 

festis sanctorum vel sanctarum vel de peplo beate virginis. 

 

145v  

Nota quod super illo evangeliste Mt. XXVo Ibunt hii in suplicium eternum (Mt XXV,46) 

scilicet dampnati in die iudicii, dicit quidam doctor hic ascribitur error Origeni ... x ... cum 

sanctis omnibus collocare et in vitam eternam cum sanctis angelis communicare (?) dignetur, 

amen. 

 

146r 



Nota differenciam confessorum Christi, quorum dignitas excelentissima manifestatur ex eo 

quod deum confessi sunt tribus modis, scilicet corde, ore et pere. Confessio autem cordis non 

sufficit sine confessione oris sicut probat Crisostomus quatuor racionibus ... x ... et 

quocienscumque vincimur a viciis atque peccatis, tociens deum negamus et e converso 

quociens bene quid agimus, deum confitemur. 

Na horním okraji listu poznámky „Crisostomus quod tripliciter sancti confitentur deum“ a 

„De fide“.  

 

146v-147r 

Sermo de annunciacione. Missus est angelus Gabriel Luce primo (Lc I,26). Bernhardus: 

videre videor primum hominem quatuor virtutibus in exordio creacionis sue amictum esse, 

scilicet pace, veritate, misericordia et iusticia ... x ... quidquid enim de genere bonorum de 

genere virtutum menti sugeritur dei est leticia delegacio dei ad se est stimulacio etc. 

 

147r, 147v: Epistolae papae et Soldani 

147r  

Martinus epicopus servus servorum dei Saldano Babilonie procuratori Sathane pro salute 

gladium bis acutum et salutis eterne dispendium. Nunquid non putas regna potentissima ... x 

... si sine magno labore pateretur ingressus in cinerem redigerent et favillam. 

Dále jinou rukou krátký výpisek: „Basilius. In omni tempore quod cogitas facere primo cogita 

deum … x … si vero perversum fuerit repertum, amputa illud ab anima tua.“ 

147v 

Soldanus Wabilonie, Assiriorum, Sarmantinorum, Egipciorum, Allexandrinorum ... magno 

sacerdoti Romanorum graciam ... Syon speculum gaudii a quo subversa est Iherusalem ... x ... 

numerus augeatur et iuvenes renascantur proximum cruorem vindicantes deo gracias. 

Dále krátký výpisek in margine označený „passione Christi“ (počátek názvu patrně oříznut). 

Srov. W. Wattenbach: Fausse correspondance du Sultan avec Clément V., Archives de 

l´Orient latin 2, 1884, s. 299sqq. 

 

149v-150r 

Ad veronicam oracio. Salve sancta facies nostri redemptoris in qua nitet species divini 

splendoris impressa panniculo nivei candoris dataque Veronice signum ob amoris ... x ... ut 

nobis non noceat hostile gravamen sed fruamur requie cum beatis amen. 

Srov. Walther: Initia, č. 17153, Chevalier, č. 18190, J. H. Mone: Lateinische Hymnen des 

Mittelalters I, Freiburg im Breisgau 1853, srov. č. 120, s. 156-158. 

Za básní uveden žalm, versus a modlitba („Deus qui nobis signatis lumine vultus tui domine 

memoriale tuum ad instanciam beate veronice sudario impressam ymaginem tuam relinquere 

voluisti … x … facie ad faciem leti et securi videre mereamur te dominum nostrum Ihesum 

Christum, qui cum patre et spiritu sancto vivis et regnas deus per omnia secula seculorum, 

amen.“) 

 

151v 

Bernhardus. Nota deus est cuius esse totum est inseparabile quoddam sine fine pelagus 

substancie … x … benedictum est nomen tuum deus patrum nostrorum, qui cum iratus fueris 

misericordiam /// 

Na horním okraji f. 151v titul „Bernhardus de dei excellencia“. 

 

152r-152v: Notae de corpore Christi 

De corpore Christi. Notandum quod certissime et veraciter et absque omni dubitacione in hoc 

sacramento continetur corpus Christi deus et homo ... Scire eciam debet quilibet sacramentum 



hoc maxime efficacie esse, quia homo cum accedit ad hoc sacramentum et sumit ... x ... sine 

voluntate restituendi. 

Patrně výpisky z různých zdrojů. Na f. 152v začíná jeden z odstavců „Sequitur de effectu 

sacramenti“, další uvádí „In primitiva ecclesia homines communicabant omni septimana“. 

 

153v: Notae historicae 

Historické poznámky, obě se vztahem k Vídni, první o drahotě roku 1460, druhá o vzpouře 

proti císaři Fridrichovi III. v roce 1462. 

 

154v: Notae 

Exhortacio mortui. Anshelmus dicit consilia circa hominum moriturum ut secure possit exire 

de mundo ... x ... inquantum omne quod separat a deo debet displicere. 

 
  
X 3992 
SX XVII G 1 
FX 1720. ll. 6, 8 x 12 cm s malovaným znakem, pův. vazba. 
TX Synopsis notitiae ac originis illustrissimae et inclytae familiae de Nugent. 
PX Přepis barona G. Dan. Wunschwitze, jenž předlohu dostal od pražského 
Hyberňáka P. Mich. Dormera prostřednictvím Mich. Adama Franka z Frankensteina, 
z 28. břez. 1720. Z Wunschwitzových. 
SX – XVII G 1 

TX – Synopsis notitiae familiae de Nugent. 

 
X 3993 
SX XVII G 2 
FX 1742. str. 180 + 41 + 118, 9 x 13 cm, s mapami a rytinami, pův. vazba opr. 
TX Ant. Charb. Geographia regni Galliae ex optimis authoribus tam Gallicis quam 
Germanicis collecta, in qua totum Galliae regnum partim geometrice et partim 
historice describitur et ei etiam historia regni Galliae compendiosa adiungitur. 
PX Latinsko-německo-francouzsky. 
 
X 3994 
SX XVII G 3 
FX 1830. str. XII + 60, 8 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Ein Gedanke über die Tilgung der Staatsschulden. 
PX S. Maj. Franz I. von einem redlichen getreuen Unterthan. Asi z Kolovratových. 
 
X 3995 
SX XVII G 4 
FX ok. 1700. ll. 138, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Vlašský spis o umění vladařském. 
PX Pouze trattato primo. Z Kolovratových. 
 
X 3996 
SX XVII G 5 
FX XVII/XVII. str. 38, 9 x 13 cm, sešit. 
TX Vlašská příručka o skládání dopisů. 
SX – XVII G 5 

TX – Mentioni da farsi Lettere francesi. 



pp. 38 

 

 

X 3997 
SX XVII G 6 
FX 1867. str. 76, 8 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Gottfried, der erste christliche König von Jerusalem oder die Befreyung 
Jerusalems von den Sarazenen. Eine wahre Geschichte des 11ten Jahrhunderts. 
PX Pro litomyšlskou tiskárnu dědiců Turečkových povoleno 3. ún. 1847. 
 
X 3998 
SX XVII G 7 
FX XVII. ll. 50, 8 x 13 cm, vazba mod. 
TX Ursprung deren Mündisten Brüdern in Teutschland. 
PX Dějiny německé provincie Pavlánů do r. 1686 původu českého. Z odkazu 
Dobrovského. 
SX – XVII G 7 

TX – Ursprung deren Mündisten Brüdern in Teutschland. 

st. XVII. fin. 

 

X 3999 
SX XVII G 8 
FX XVII/XVIII. str. 495, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Latinský výklad Institucí. 
PX Prolegomena iurisprudentiae Romanae. Turpe et indecorum x nedopsáno. 
 
X 4000 
SX XVII G 9 
FX 1733. str. 117, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Historiae Plsnensis, a. d. 1650 conscriptae, compendium, a. d. 1733. Majo mense 
confectum ab Andrea Fr. Jac. de Waldt, curato Dobrssensi. 
PX Výtah z díla Tannerova, o němž viz č. 2261. O spisovateli č. č. 2408. Dar děkana 
Vavř. Maška z Písku 15. XI. 1827. 
SX – XVII G 9 

TX – Plsnensis Historiae a. d. 1650 conscriptae compendium. 

PX – Vide: de Wladt A.F. 1733. 

 

SX – XVII G 9 

TX – Plsnensis Historia. 

PX – Vide: de Waldt Andr. Fr. 

 
X 4001 
SX XVII G 10 
FX XV. ll. 303, 9 x 14 cm, vazba st. 
TX Výtah z dekretu Gracianova. 
VX In nomine s. et individue trinitatis. Quoniam clericis et maxime sacerdotibus 
necessarium est inter alia scire sacros canones x (l. 275) nisi quid viderit patrem 
facientem. 
PX Na l. 276-303' rejstříky, na přídeštích právnické výpisky, na l. 303: z knih Al. 
Šembery 1838. Dar jeho 10. VIII. 1838. 
 



X 4002 
SX XVII G 11 
FX XVII/XVIII. ll. 105, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Notata ex Hugone Grotio (de iure gentium). 
SX – XVII G 11 

TX – Notata ex Hudone Grotio. Ad libri primi caput primmu. 

 
X 4003 
SX XVII G 12 
FX XIX. ll. 232, 10 x 13 cm, sešit. 
TX Allgemeine Weltgeschichte. Entwurf von Al. W. Swoboda. 
PX Dar A. Rybičky 8. V. 1882. 
 
X 4004 
SX XVII G 13 
FX XVIII/XIX. ll. 229, 12 x 13 cm. 
TX Numismatický katalog německý. 
SX – XVII G 13 

TX – Beschreibungen von Münzen. 

 

X 4005 
SX XVII G 14 
FX XIX. ll. 113, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX F. X. Chanowsky. Verschiedene Vormerkungen aus der allgemeinen Geschichte. 
PX Výpisky převahou asi od 1819. 
 
X 4006 
SX XVII G 15 
FX poč. XIX. str. 34, 10 x 14 cm, pův. vazba. 
TX (F. X. Chanowsky.) Materialien zu meinem herauszugebenden Handbuche aller 
bei den Gerichtsstellen vorfallenden landwirtschaftlichen Rechtsfällen - sogenannte 
Oeconomia forensis. 
 
X 4007 
SX XVII G 16 
FX XVIII2. ll. 58, 9 x 13 cm, váz. 
TX Latinský výklad XII. kap. Hobbesova díla (de cive). 
SX – XVII G 16 

TX – Officia. Caput XII. De officiis circa adquirendum rerum Dominium. 

ff. 58 

 
X 4008 
SX XVII G 17 
FX 1832. str. 57, 9 x 12 cm, vazba pův. 
TX Auszug aus den statistischen Tafeln der österreichischen Monarchie vom Jahre 
1833. 
 
X 4009 
SX XVII G 18 
FX 1552-1656. ll. 34, 8 x 12 cm, s mal. znakem z 1623, pův. vazba. 



TX Pamětní zápisy rodiny Stadlerovy z Ersprunu na Weicherstorfě a Moserovy ze 
Schirchberka. 
 
X 4010 
SX XVII G 19 
FX 1797. str. 74 + 95, 9 x 13 cm, sešit. 
TX Das Grab des Jakob Molai oder das Geheimniss der Konspiration. Aus dem 
französischen. 1797. - I. P. Rabaut. Politische Bemerkungen über die gegenwärtigen 
Umstände. Aus dem französischen. 1797. 
PX O francouzské revoluci. 
SX – XVII G 19 

TX – Molai Jac. 

PX – Vide: Das Grab. 

 
X 4011 
SX XVII G 20 
FX XVII/XIX. str. 50, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Untersuchung des Systems der Höfe von Wien, Petersburg und Berlin in 
Ansehung der Zergliederung von Pohlen. 
PX Rozbor výhod pruských a neprospěchů rakouských a ruských při dělení r. 1795. 
 
X 4012 
SX XVII G 21 
FX XVI/XVII. ll. 126 + 164 a rejstříky, 8 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Latinský výklad prvých dvou knih Justiniánových Institucí. 
PX Ze sbírek arcb. V. L. Chlumčanského. 
 
X 4013 
SX XVII G 22 
FX poč. XIX. ll. 142, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Der wunderbahre See oder wahrer und auf eine funffzehen-Jährige Erfahrung 
gegründeter Bericht von dem Czirknitzer See. 
PX Na desce znak hr. Jana Seyfrieda z Herbersteinu. (1706-1771) 
PX Rkp. asi z let 1720-1758 (jinak nedatovaný) publikován 1758 v Šteinberg: 
Gründliche Nachrichten von dem in dem Inner - Crain gelegenen Czirkuitzen See. 
Knihy se supralibros Seyfr. Herberst. dochovány z univ. Bibl. graz. 
 
X 4014 
SX XVII G 23 
FX 1629. ll. 157, 10 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Ad imperiales de iure civili Institutiones breves per quaestiunculas expositio. 
PX A. 1629 inceptae 14. Junii. Z Březnických. 
 
X 4015 
SX XVII G 24 
FX 1564/5. str. 412, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Matthaei Wesenbecii Antverpiani in Institutiones iuris principis Justiniani 
methodica enarratio, dictata in celebri academia Ihenensi a. 1564. 
PX Dopřednášel 27. ledna 1565 (str. 406). Přidány jeho de studio iuris recte 
instituendo consilium a brevissima methodus str. 407-12, opsané v ún. 1565. Na 



předsázce podepsán majetník Joh. Georgius von Minckwitz, vazbou perg. list 
kanonistického výkladu z XIV/XV stol. Z Pálffyových. 
PX Jan Jiří Minkvic 
SX - XVII G 24 

TX – à Minckwicz Joa. Georg.  
PX – Vide: Wesenbecii Mat. In Institutiones Juris Justiniani methodica marratio. 1564/5. 

 

X 4016 
SX XVII G 25 
FX XVII/XVIII. ll. 258, 8 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Jus publicum traditum in alma c. r. universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi. 
PX Auditum et conscriptum a Jo Fr. Ign. Hermann. Dar hr. Fr. Klebelsberga. 
 
X 4017 
SX XVII G 26 
FX 1603. ll. 58, 9 x 12 cm, vazba mod. 
TX Erneuerte Orttnung, wie es hinfuro auf den erbarn und verlegten Hochzeiten inn 
Nürmberg gehalten werden soll. 
PX Decretum in senatu 5. Sept. 1603. 
SX – XVII G 26 

TX – zu Nürnberg Hochzeit. 

PX – Vide: bottnung. 
SX – XVII G 26 

TX – Verneüerte Orttnung der Hochzeiten zu Nürnberg. 

1603 

 

X 4018 
SX XVII G 27 
FX 1636 str. 474, 8 x 12 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Tractatus de iure et iustitia, traditus a rev. patre Carolo Grobbendonk in alma 
universitate Pragensi 1636. 
PX Z Březnických. 
 
X 4019 
SX XVII G 28 
FX 1813. str. 98, 9 x 12 cm, vazba mod. 
TX Paris mit seinen Revolutionen und Begebenheiten im Jahre 1812. Von 
Augenzeugen geschildert 1813. 
SX – XVII G 28 

TX – Paris, mit seine Revolutionen und Begebenheiten in Jahr 1812. Von Augenzeugen geschildert 1813. 

pp. 98 

 
X 4020 
SX XVII G 29 
FX ok. 1650-1660. str. 1284, 8 x 12 cm, s rytinami, vazba nová. 
TX Andreas Goldmeyer. Libellus quotlibetarius seu collectanea miscellanea. 
PXSbírka německých, latinských i vlašských listin, novin, časových projevů, jako 
básní a proroctví, týkajících se politických i jiných památných událostí zvláště 
říšských a vídeňských od 1649-79, většinou z let padesátých rukou Goldmeyerovou 
(+ 1664). Kterého spisu se týká poznámka na str. 5: est scriptum Andreae 



Goldmeyeri mathematici, quod typis evulgavit a. 1654 (?), nedovedu povědět. Srov. 
Allg. dt. Biographie IX, 338. Ze Stentzschových. 
SX – XVII G 29 

TX – Libellus quodlibetarius.  

PX – Viz Collectanea Miscellanea. 

 

X 4021 
SX XVII G 30 
FX 1610. ll. 97, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Itineris Italici, quod Fridericus purgravius, liber baro de Dona etc. peregit, relatio. 
A. 1610 edita auctore rev. patre Petro Velersio Leopoliensi S. J. 
PX Cesta Doninova z r. 1607 měla za cíl Lorettu a Řím. Dar Jos. Devotyho 3. XI. r. 
1819. 
 
X 4022 
SX XVII G 31 
FX 1572, ll. 36, 9 x 12 cm. 
TX Kurze Beschreibung, welcher massen die königliche Würden Rudolfus der Ander 
zum ungarischen König erwehlet unnd zu Pressburg den 25. Sept. a. 1572 gekrönt 
ist worden. 
VX Den 20 tag Sept. a. etc. 72 ist Maximilianus x nach Wien gezogen. 
PX Obálkou list. souč. tištěného misálu. 
 
X 4023 
SX XVII G 32 
FX 1632. str. 707, 8 x 12 cm, st. vazba opr. 
TX Nürmbergische Cronica, das ist wahrhaftige Beschreibung geistlicher und 
weltlicher Historien ... aus einer alten Cronica abgeschrieben ... 
PX Dopsána 1632. Na str. 709: Hanss Schwender (?) 1659. C. Hegel jí v úvodě ke 
Chroniken der deutschen Städte I, XXXV neuvádí. Ukázku z ní má J. Petters v 
Anzeiger für Kunde der dt. Vorzeit N. F. III, 1855, 166. Ze Stentzschových. 
SX – XVII G 32 

TX – Nürmbergische Cronica vom [V]rsprung der Stadt bis 1631. 

XVII. st., pp. 707 

 
X 4024 
SX XVII G 33 
FX XVIII. str. 40, 8 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Extractus compendiatus regulamento conveniens. 
PX Německý výtah z vojenské příručky. 
 
X 4025 
SX XVII G 34 (4 G 22) 
FX 1758. ll. 326, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Oeconomie Regulament für die k. k. Armee. 
PX Doplněk nového vojenského řádu (Militar-Verpflegs-Systema), zaslaný nejvyšším 
kancléřem Haugwitzem hr. Netolickému z Vídně 6. pros. 1758. 
SX – XVII G 34 

TX – Militär – Systema 1758. 

 



X 4026 
SX XVII G 35 
FX 1797. str. 75, sešit. 
TX Eman. Ritter von Kronbach. Auszug aus (de Lucas) historisch-statistischen 
Lesebuch zur Kenntnis des österreichischen Staates. 
PX Dáno 1. pros. 1797. 
 
X 4027 
SX XVII G 36 
FX 1798. ll. 262, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Wenzl Dienzenhofer. Teutschlands Staats-Recht. 
PX Letní přednášky z r. 1798. Zapsal F. M. v. Wgmn. 
 
X 4028 
SX XVII G 37 
FX poč. XX. ll. 6, 9 x 13 cm, sešit. 
TX Politisch kammeralischer Auszug von Kärnthen. 
 
X 4029 
SX XVII G 38 
FX ok. 1700. str. 145, 8 x 12 cm, se 2 tabulkami znaků, pův. vazba. 
TX Breve reguaglio delle famiglie piu antiche e nobili Romane. 
PX Na zad. přídeští zápis (barona G. Dan. Wunschwitze), že kniha koupena v Římě 
1701. Z Wunschwitzových. 
 
X 4030 
SX XVII G 39 
FX ok. 1700. str. 155, 9 x 13 cm, souč. vazba. 
TX Origine delle famiglie fatte nobili Venete in virtú d´offerte nell guerra di Candia e di 
Morea. 
PX 27. ún. 1704 koupil v Benátkách bar. G. D. Wunschwitz. Téhož původu. 
 
X 4031 
SX XVII G 40 
FX ok. 1700. str. 152, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Origine di tutte le famiglie nobili antiche di Venetia. 
PX Koupeno týmž téhož dne. 
 
X 4032 
SX XVII G 41 
FX 1700. str. 251, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Domenico Tagliaboschi. Distinta notitia delle nobili famiglie. Romane antiche e 
moderne. 1700. 
PX Rukopis autorův, jejž od něho, svého to antikváře, koupil 1700 v Římě bar. G. D. 
Wunschwitz. Z jeho knih. 
 
X 4033 
SX XVII G 42 
FX XVII. str. 31 + 131, 8 x 12 cm, pův. vazba. 



TX Curieuses recherches sur l´estat de France. Commentaire de lesta des Pays-bas 
confederez. 
PX První spis je z doby Ludvíka XIV., druhý z ok. 1640. Z Kolovratových. 
 
X 4034 
SX XVII G 43 
FX XVIII. str. 212 + 81, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Abbregé de l´histoire universelle. 
PX Ve formě dialogu z doby Ludvíka XV. 
 
X 4035 
SX XVII G 44 
FX 1785. ll. 68, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Exercitii-Anmerkungen für die Unterofficiers pro anno 1785. 
PX Podepsán Barth. Dittmann, Corporal. Z pozůstalosti Hněvkovského. 
 
X 4036 
SX XVII G 45 
FX 1798. str. 105 + 46, 8 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Fr. Dacher. Abhandlung von den Pflichten eines Feldherrns. 
PX Reich(enau) im Jahre 1798. Přivázán výtah z životopisu M. Antoinetty. tišt. 1793. 
Dar kovanického faráře Jana Maryšky, jenž připojil data o autorovi, 20. VIII. 1851. 
 
X 4037 
SX XVII G 46 
FX XVIII.2 str. 238, 10 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Franz Graf von Kinsky. Abhandlung des Dienstes, inhalten des Exercitii, die 
Adjustierung, Werbung, Erhaltung des Mannes, dann Einleithung des wahren 
Soldaten Geistes. 
PX Není v »Gesamlete Schriften«. 
 
X 4038 
SX XVII G 47 
FX poč. XIX. ll. 22, 9 x 13 cm, sešit. 
TX F. X. Chanovského německé výpisky o českých dějinách. 
PX Z pozůstalosti. Chanovský 
 
X 4039 
SX XVII G 48 
FX ok. 1780. str. 59, 21, 53, 39, 12, 8 x 12 cm. 
TX Anmerkungen über die in denen Lagern a. 1768 gemachte Beobachtungen. Graf 
von Wartensleben. Beobachtungen, welche bey denen im J. 1769 abgehaltenen 
Exercier Laagern deren in Böhmen und Mähren verlegten k. k. Infanterie 
Regimentern anzumerken befunden worden. Totéž z 1770. Art, wie mehrere 
Bataillons in einem graden Allignement marchiren können. (Přivázáno:) Graf 
Schiskowitz. Anmerkungen über das a. 1780 gehaltene Exercitium. 
PX Táž vazba jako č. 4037. 
 
X 4040 
SX XVII G 49 



FX 1782. str. 131, 8 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Graf Siskowics. Bemerkungen über die im J. 1781 abgehaltenen Manoeuvers im 
Laager bey Prag. 
PX Na str. 129-131 jinou rukou zápisky o pohybech vojska r. 1782 (?), vložen souč. 
armádní rozkaz. 
 
X 4041 
SX XVII G 50 
FX XVI. ll. 77, 9 x 12 cm. 
TX Latinský výklad Justiniánových Institucí. 
VX Prudentia iuris sive de optima iuris tractandi ratione. Jurisprudentiae Romanae x 
(l. IV. tit. 18) finis. ??. 
PX Přednášky. Vazbou perg. list lat. graduálu z XV. stol. 
 
X 4042 
SX XVII G 51 
FX poč. XIX. ll. 25, 9 x 12 cm, sešit. 
TX Německé poznámky a výpisky z církevních dějin. 
 
X 4043 
SX XVII G 52 
FX XVIII/XIX. str. 163, 8 x 13 cm, souč. vazba. 
TX Definitiones libri primi (et II.-IV.) Institutionum. 
PX Do str. 129. Str. 163 definitiones ex iure publico. 
 
X 4044 
SX XVII G 53 
FX XIX. str. 122, 8 x 13 cm, souč. vazba. 
TX Allgemeine Weltgeschichte. 
PX Primitivní kompilace. Dar A. Rybičky 8. V. 1882. 
 
X 4045 
SX XVII G 54 
FX ok. 1701. str. 30 + 116, 9 x 12 cm, pův. vazba se sponami. 
TX Sbírka španělských a italských znaků. 
PX Na předsázce: Merodisch Ros unnd Braut Bug. Eskhomii (?) 1701. Z 
Kolovratových. 
 
X 4046 
SX XVII G 55 
FX 1842. str. 260, 9 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, stenographisch geschrieben von Ig. Jacob 
Heger, Inhaber der stenographischen Lehranstalt in Wien 1842. 
PX Z Kolovratových. 
 
X 4047 
SX XVII G 56 
FX 1859. ll. 18, 8 x 12 cm, souč. vazba. 
TX Die Frage lautet: Ausscheiden oder nicht Ausscheiden aus der Gemeinde; richtig 
gestellt soll sie aber lauten: Eintreten oder Nichteintreten in die Gemeinde. 



PX Úvaha o patentu z 24. dub. 1859, psaná v pros. t. r. 
 
X 4048 
SX XVII G 57 
FX XIX. ll. 46, 9 x 13 cm, sešit. 
TX F. X. Chanowsky. Anfangsgründe der mathematischen Geographie. 
PX Z pozůstalosti Chanowského. 
 
X 4049 
SX XVII G 58 
FX 1767. str. 197, 8 x 12 17 x 10 cm, pův. vazba. 
TX K. K. Verhaltungs-Regulament für sammentliche Infanterie-Regimenter de a. 
1767. pg. I, 197 
 
X 4050 
SX XVII G 59 
FX poč. XIX. ll. 48, 9 x 12 cm, vazba nová. 
TX Jus canonicum. 
PX Přednášky posl. Jakubsche. 
 
X 4051 
SX XVII G 60 
FX XVIII/XIX. ll. 148, 8 x 12 cm, vazba souč. 
TX Praxis Feigliana Josephi Jaschkae. 
PX Německy. O Feiglovi, jehož jsou to patrně nevydané přednášky, Jireček, Život 
práv. 440 a d. Z Neuberských. 
 
X 4052 
SX XVII G 61 
FX konec XVIII. ll. 116, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Statuten der Stifter der Strassburgischen harmonischen Gesellschaft der 
vereinigten Freunde (vom J. 1786). Lützelburg. Unterweisungen im Magnetismus 
(Strassburg 1786). 
SX – XVII G 61 

TX – Unterweisungen im Magnetismus. 

1. th. (opis) 

PX – Allig. ad: Statuten der Stifter der Strasburgischen harmon. Gesellschaft 9. vereinigten 

Freunde. 

 

X 4053 
SX XVII G 62 
FX ok. 1806. str. 348 a 522, dva svazky v pův. vazbě. 
TX Politische Gespräche der Todten. 
PX Repertorium über die (so betitelten Artikel der) Neuwiener Zeitung vom J. 1786 
bis incl. 1806. Totéž dvakráte. 
 
X 4054 
SX XVII G 63 
FX ok. 1863. str. 213, 9 x 12 cm, pův. vazba. 



TX Ludwig Deil. Verhaltungsregeln für einen jungen Officier. Zusammengetragen von 
dem pensionierten k. k. Hauptmann - für seinen Sohn Ludwig. 
PX Částečně formou listů z Košic z ún.-dub. 1863. 
 
X 4055 
SX XVII G 64 
FX XIX.2 ll. 15, 8 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Manipulations- und Kassavorschriften des Consumvereins in Prag. 
 
X 4056 
SX XVII G 65 
FX 1669. ll. 326, 8 x 13 cm, pův. vazba. 
TX In quatuor libros Institutionum. 
PX Na předsázce: Greg. Landus scripsit ac studuit in N (?) Selvagi studio a d. 1669. 
Dar archiv. J. V. Nováčka 22. III. 1904. 
 
X 4057 
SX XVII G 66 
FX XVI/XVII. ll. 6, 9 x 13 cm, vazba mod. 
TX Zápisník katolického českého studenta. 
PX Latinské většinou anekdoty. Dar mag. rady A. Fuchsa 18. IV. 1898. 
Rozprávky. (lat., vedle česky) 
Inc. De fure, qui hospicem docuit tec. fol. (6) 
 
X 4058 
SX XVII G 67 
FX konec XVIII. ll. 83, 8 x 12 cm, pův. vazba. 
TX Francouzský památník výpisků většinou z klasiků. 
PX Na desce: C. R. 
 
X 4059 
SX XVII G 68 
FX 1885. ll. 216, 8 x 11 cm, pův. vazba. 
TX Přepis V. Gablera. Mirabeau. Lettres a mes commettans. Courier de Provence. 
1789. 
PX Z Gablerových. 
SX – XVII G 68 

TX – 1789. Le comte de Mirabeau. Lettres a mes commettans. Courier de Provence. 1885. 

PX – Psal Dr. Gabler. 

 

X 4060 
SX XVII G 69 
FX poč. XIX. ll. 9, 8 x 12 cm, sešit. 
TX Verzeichniss aller in diesem vier Bänden enthaltenen Städte, Schlösser und 
Clöster. 
 
X 4061 
SX XVII G 70 
FX 1822. ll. 92, 9 x 13 cm, pův. vazba. 
TX Schreiner. Statistik von den europaeischen Staaten. 



PX Olomoucké lycejní přednášky. Na předsázce jinou rukou: Jos. W. Uhen. 
 
SX XVII G 71 
FX 1730 
TX Andaechtiges u. sehr Nuetzliches Gebett Buch 
PX Koupí od fy. Orbis v Praze I, Karlova 2, 10. VI. 1952 
XVII G 71 

Andächtiges uns sehr Nützliches Gebett Buch, Worinnen sehr schöne andächtige Morgen, 

Abend, Mess, Beucht und Communion Zu finden. 

ll.255; 1730; bohemikální rukopis německých modliteb. Na přídeští pozdější rukou “Antonia 

Kratzer, Schlosshof.1730”. 

Andächtiges und sehr Nützliches Gebett Buch, worinnen sehr schöne andächtige Morgen, 

Abend, Mess, Beucht und Communion Zu finden. 

2a Morgen Seeegen und gebeth er Wann x 245a Mögen loben und Preysen amen. 

Rkp.; pap.; ll.255; 1730; 11,5 x 18,5 cm; frakt.; kž. F. 247a – 252b „Register oder inhalt“. 

Bohemikální rukopis německých modliteb, napsaný neumělou rukou černě a červeně bez 

zvláštní výzdoby. Vazba s barokní tlačenou výzdobou, značně setřelou, má na přední desce 

monogramy ARH. Na přídeští pozdější rukou „Antonia Kratzer, Schlosshof. 1730.“ 

Koupí od firmy Orbis v Praze I, Karlova 2, dne 10. června 1952. 

192/52 

 

SX XVII G 72 
FX XVII 
TX Ad usum F. Joannis et reliquorum pantaleonitorum Anno Domini 1697 
PX Konf. z Langrovy knih. v Broumově, 26. I. 1954 
Ad usum F. Joannis et reliquorum pantaleonitarum Anno Domini 1697. 

3a Quaenam festa ex novis censeantur esse x 33a pedites vi agrippiniensia Rheni. 
Rkp.; pap.; ff.33; 1697; 16,2 x 20,5 cm; kurs.; pkž. latinksý sborník, pravděpodobně 
původem z Kolína nad Rýnem z konce XVII. stol. Obsahuje : 

1) Resolutiones quaedam circa festa…factae a D. gerlaco, R. p. Crombach et R. 
P. Vetweis 

2) Fundamenta pro tuendam jurisdictionam odrinariam episcoporum germaniae, 
praesentim adversus quorundam monachorum Benedictinorum…conatus 

3) Kopie dopisu kurfiřtovi kolínskému ve věci benediktského kláštera 
v Brauweileru de anno 1668 

4) Sbírka latinských a německých básní a epigramů na císaře Leopolda I., 
Ludvíka XIV., na Kolínské, In conversionem Josephi Clementis, Theologia 
regia, Arithmetica regia, Grammatica regia, Sinnsschrift über das heutige 
Europa, De facinore cremonensi, Prosopaeia Cremonae 

5) Cap. 35 vitae P. Martini Stridonii S.J. 
6) Querela Ludovici, Regis Galliarum, Prosopopaeia Libelli, 
7) Kopie dopisu vévody saského kurfiřtovi Josefu Klementovi a kopie provolání 

kurfiřta Josefa Klementa k svým stavům a poddaným 
8) Sbírka lékařských a jiných receptů, m.j. Remendium pro renovandis picturis 
9) Carmen de obsidione et occupatione, s. de transiensu Coloniensi.  

Na předním přídeští stručný německý přehled obsahu rukopisu, nepříliš přesný, sign. 
Langrovy knihovny III 10 J 15-Ms 898, na obalovém listě razítko M.J.Aug.Koerfgen, 
trier. na fol.1 několik přípisů, částečně datovaných r. 1699-1712. Rukopis býval 
v Langrově knihovně v Broumově. Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny NM 
26.1.1954 



Jako konfiskát zapsán do přírůstků knihovny Národ. musea dne 26. ledna 1954. 
3478-54 
 

SX XVII G 73 
FX XIX1 
TX Kurtze Tag Zeiten des Heil. Bernardi 
2a Zur Messen. Herr, Eröffne meine Lippen x 5a mit ihm vereinigt werden. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 6; XIX1; 11,5x18,6 cm; kurs.; t. Bylo vloženo spolu s Hoelzlovými Lieder v 

rukopisné zápisní knize kláštera Uršulinek v Praze. 

PX Z kláštera konfidrátů zapsáno, 19. V. 1954 
4904-54 

 
SX XVII G 74 
FX 1823/1901 
TX Kurz gefaßte Nachricht über die silberne Capelle des Löblich kais.königl. graf 
Wallmoden-Gimborn 6ten Cuirassier Regimants. 
PX Z brandýské knihovny zapsáno 19.I. 1955 
2a Verzeichniss Der silbernen Capelle des Löblich k.k. Graf Wallmoden-Gimborn x 
6b J. Kohout, předseda komise pro dary na zlatý poklad. 
Rkp.; pap.; 11.24; 1823/1901; 12.7 x 21 cm; kurs.,lat.; kž. jako přílohy jsou zde :  

1) seznam předmětů přenosné polní kaple ( Ausweiss) ze 14. března 1810  
2) potvrzení o posvěcení kalicha a patény z této kaple v Linci 20. února 1901.  

Na f.6b záznam z 29. dubna 1925 o převzetí předmětů z kaple Národního museem. 
Rukopis pochází z brandýské knihovny arcivév. Luvíka Salvátora.  
Zapsán do přírůstků knihovny Nár. musea 19. ledna 1955. 
18. ledna 1955 předán KNM Historicko-archeologickým oddělením z Brandýské 
knihovny. 
502/55 
 
 
SX XVII G 75 
FX 1818 
TX v. Lindenau, Julius Wolff: Paris 
1 Noch nie hatten Ruhe und günstige Umstände x 186 noch zur Reise gehörige Tag endigte. 

Rkp.; pap.; ff. 93; 1818; 17x20 cm; kurs. T. Původní paginace od 1 do 186. Na hřbetě 

přesnější titul Paris 1818 a zbytky monogramu J. W. v. L. Pisatel, člen spojeneckých armád 

ve Francii po pádu Napoleonově, podává obraz života ve fransouzském hlavním městš. O 

charakteru díla praví autor na titul. Listě “Was in der stolzen stadt, am Seinestrand für mich 

merkwürdig ich erkannt, das ist für mich und einen Kreis von liegen in diesen blättern hier 

beschrieben. Drum bitt´ ich, dass von diesem Standpunkt man es nimmt, da ich es nie als 

öffentlich der Welt besstimmt. Julius Wolff von Lindenau.“ Na přídeští tužkou „sächs. Adel“ 

(vztahuje se na autora) a sign. Langrovy knihovny v Broumově III 10 J 20 Ms. 143. 

PX Z Langorvy knih. v Broumově, 1.IX.1955 
6801/55 
 
SX XVII G 76 
FX po 1810/12 
TX Vogt, Johann Thomas: Die Leidens- u. Auferstehungs-geschichte Jesu von Johann 

Thomas Vogt in der Stadtpfarrkirche zu Gmünd vorgetragen. Gmünd 1810. 



I. 2a-131b Die Leidens-u. Auferstehunsesch. Jesu… 2a zu der Absicht mancher leidendemden 

x 131b gerecht war, das nicht einmal. 

II. 132a-89a Die letzten Worte des Abschied nehmenden und sterbenden Jesus… Gmünd, bei 

Johann Georg Ritter 1812. 133a Vorrede, Welchen Geist wird er nicht genug x 189a u. 

grösste Kunst recht zusterben. 

Rkp.; pap.; po 1810-12; ff. 189; 18,7 x 12,5 cm; kurs.; vazba poloplátěná. Podle Kayserova 

Bücher-Lexiconu VI, str. 94 vyšla obě díla v Gmündu tiskem, takže rukopis je pouhým 

opisem tisku. 
PX E. A. Hrušky z Prahy I, 23. XII. 1959 
5437-59 

 
SX XVII G 77 
FX 1397 
TX Sicardus, Chronica 
PX Darem Dr. Ot. Kruliše-Randy ze Suchdola, 12. V. 1960 
 
Incip[it] Cronica domini Zyghardi ep[iscop]i Cremonensis. 

1. I. [Registrum] U – Z 

2. 1a – 128a Sicardus Cronica. 1a Incip[it] Cronica d[omi]ni Zygardi episcopi Cremoensis x 

128a Explicit Cronica d[omi]ni sychardi episcopi Cremoensis sup[er] Vetus et Novu[m] 

testamentum edita finita Anno d[omi]ni 1397 infra octavas philippi et Jacobi apostolorum [1. 

– 7. května] 

3. 128b – 133b [Chronologický přehled císařů a papežů] 128b Romano[rum] p[ri]mus 

Imp[er]ator Gai[us] Julius cesar [!] x 133b Philipp[us] e[t] otto abt[erc]ant[ur] de Impe[r]io. 

Rkp.; pap.; 1397; ff. I-133; 21 x 15 cm; got. frakt.; pův. kž. s dřevěnými deskami, stopy po 

kování, hřbet pozdější s tlačenou ornamentální výzdobou. Přímo na hřbetě stará signatura 52. 

Na přední desce pozdější majetnický záznam asi z 15. stol. „Wratislaus prag...“ Jednoduchá 

výzdoba, iniciály a titulky rumělkou. Autor Croniky Sicard, biskup beremonský v Italii (zem. 

1215), zprostředkoval r. 1186 mír mezi Cremonou a císařem Fridrichem I. Zpracoval dosti 

stručně svou kroniku od stvoření světa do r. 1213. Potthast znal pouze 5 rukopisů díla, ve 

Vratislavi, Bruselu, Mnichově, Paříži a Vídni. Sicard je pramenem hlavně pro třetí výpravu 

křížovou Fridricha I., jíž byl současníkem. Podle údajů neznámého katalogu (vložen) vznikl 

náš exemplář v Čechách. Býval v majetku pražského průmyslníka O. Kruliše – Randy a měl 

zde sign. 887. Lit.: Potthast, Bibliotheca historica medii aevi, Berlín 1862. Wattenbach, 

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 5. Aufl., Berlín 1885/6. 

Darem Dr. Otakara Kruliše – Randy ze Suchdola dne 12. května 1952. 

4122/52 

 
XVII G 77 
 

1397, pap., I + 133 ff. 21 x 15 cm, vazba soudobá. 

 

Filigrány: V úvodní části rukopisu rozměry nejbližší asi Briquet, Cloche 3967 (1392), 

varianta v rukopise je však pouze mezi dvěma linkami osnovy, v závěru převažuje Piccard: 

Ochsenkopf XII/231 (1394-99), ojediněle (f. 102-103) Briquet, Cercle, něco mezi 3114 

(1387) a 3117 (1408), variantu volské hlavy na f. 133 není možné určit pro neúplné 

dochování. Skladba: (III-5, f. I) + 10. VI (f. 120) + (VII-1, f. 133). Pět folií chybí před f. I, 

jedno před f. 121. Reklamanty na konci složek. Foliace středověká na horním okraji folií. 

Psáno s výjimkou f. I bez sloupců v zrcadle 17 x 11 cm, 26-33 řádek na stránce. F. 133 

natrženo. 



Písmo: A f. I (a část rejstříku na přídeští) gothica cursiva, B f. 1-133 gothica (část na f. 128v-

133 psána patrně o málo později). Marginální a interlineární doplňky a zápisy písmen 

použitých při odkazech v rejstříku jinou rukou, patrně však současnou se vznikem rukopisu. 

Výzdoba: na f. 54r do jednoduché iniciály O nakreslena perem korunovaná hlava, na f. 127v u 

iniciály P kresba ryby, rubrikace. Vazba: dřevěné desky potažené kůží, kožený potah hřbetu 

s geometrickou výzdobou s rostlinnými motivy pozdější. Žádná z nárožních ani středových 

pukel se nedochovala. Ze spon dochován jen drobný zbytek na zadní desce, vytrženy i oba 

trny. Při vazbě použit zlomek pergamenového listu s gramatickým textem. Dnes z něj 

dochovány 4 neúplné řádky, částečně otištěné i na předním přídeští. 

Na hřbetě poškozený štítek se signaturou mikulovské dietrichštejnské knihovny 62. Na 

předním přídeští signatura knihovny O. Kruliše-Randy 8 F 7 a jiná signatura (?) 119. Na f. 

133v přírůstkové číslo KNM 4122/52. Na zadní desce štítek sou současnou signaturou KNM 

XVII G 77. Do rukopisu vložen list s nalepeným stručným popisem rukopisu z aukčního 

katalogu. Podle jeho údaje byl rukopis napsán v Čechách. 

Do KNM podle lokálního katalogu KNM získáno jako dar O. Kruliše-Randy 12. 5. 1960. 

 

Literatura: P. Brodský: Rukopisy Otakara Kruliše-Randy, s. 24, Rukopisné fondy, s. 129, č. 

105.. 

 

Papírový list, který byl přilepen na předním přídeští, dnes částečně stržen. Obsahoval 

vlastnický záznam 16. století Wratislaus Prag(ensis) a část rejstříku nejasného uspořádání 

k Sicardově kronice s odkazy na jednotlivá folia. 

 

I, 1r-128r: Sicardus de Cremona: Chronicon 

Ira-Irb: Registrum operis valde incompletum 

Věcný rejstřík uspořádaný podle abecedy, dochována pouze část U (V)-Z, s odkazy na 

jednotlivá folia.  

1r: Prologus 

„Incipit Cronica domini Zyghardi episcopi Cremonensis. Rerum creator omnium et opifex 

earundem genus humanum in ea sorte locavit ... x ... domini nostri peto suffragia salvatoris.“ 

Rubrika Incipit prima etas se objevuje již mezi oběma odstavci prologu, nikoli až na začátku 

samotného textu kroniky. 

1r-124v: Textus 

„Adam nomina rebus imposuit, de cuius costa formata est Ewa ... x ... Eodem anno 

Mediolaneses ceperunt castrum Papiensium Vegenale dictum.“ 

125r-128r: Hugo de s. Victore: De tribus maximis circumstanciis gestorum (partes) 

„Filii, sapiencia thesaurus est et cor tuum archa ... x ... ut universis gentibus conversionem ad 

dominum nunccient, imperat. Explicit Cronica domini Sychardi episcopi Cremonensis 

super vetus et novum testamentum edita.“ 

Dále na f. 128r kolofón s datací „Finita anno domini 1397o infra octavas Philippi et Iacobi 

apostolorum. (1-7. 5. 1397)“ Úvod a edice: O. Holder-Egger: Sicardi episcopi Cremonensis 

Cronica, MGH SS 31, 1903, s. 22-183. Text v rukopise odpovídá skupině rukopisů označené 

jako 2, končí již rokem 1201 (v edici na s. 177), při edici však nebyl použit. Počátek spisu 

Huga ze sv. Viktora je v této souvislosti integrální součástí textové tradice kroniky. O tomto 

spisu s edicí prologu: W. M. Green: Hugo of St. Victor: De Tribus Maximis Circumstantiis 

Gestorum, Speculum 18, 1943, s. 484-493. 

 

Iv 

Nezřetelné otisky štočku s neidentifikovatelným obrázkem. 

 



128v-133v Catalogus regum et paparum  

„Romanorum primus imperator Gayus Iulius Cesar imperavit annis IIII, mensis VII.... x ... 

Anno domini Mo CXCVIII Philippus et Otto alterantur de imperio.“ 

Chronologicky řazený soupis císařů (králů) a papežů (obě kategorie jsou uvedeny společně), 

v němž jsou u některých osob uvedeny některé jejich činy. 

 
 

SX XVIII A 1 - škrtnuto 

Protokoly o vyšetřování selských bouří na Chodsku 1762-1769. 

Rukopis, Praha, gubernium, psáno zběžným švabachem 1762-1769, papír, 395 listů, psáno 

různými rukopisy, 36 x 23 cm., karton. 

Počátek L 2a: Protocollum Commissionis habitae, die 24. Martii 

Konec l 391a: … in Antwort diesel progravations Sache… 69. 

Koupě 2-35. 

 

SX XVIII A 2 

FX 1880 

TX Sládeček, A.: Henyk z Waldštýna, pán na Dobrovici. Ot. Sládeček. Přednáška. 
Rukopis, papír, Dobrovice, psal O. Sládeček čitelnou kursivou 11. března 1880. Listů 
20, z toho 18-20 prázdné. 20x34 cm, 4°. pp. 
Počátek l 1a: Henyk z Wladštýna, pán na Dobrovici. V 2hé polovici 16. století… 
Konec l 17b: … ve věčné paměti naší i našich nástupsův. 
Dar Dra. Ant. Dolenského. 
 

SX – XVIII A 3 

TX – Illustriss. D. Adalberto Poppl de Lobkovicz sponso et. ... D. Polyxenae Rosenbergicae à 

Pernsstein et in Raudnicz sponsae ... nuptialia carmina. 

opis z r. 1603 

FX – 21x34 cm. 

PX – Bacháček Martin. 
 

SX – XVIII A 3 

TX – (text na ps. stroji, značně rozmazaný): [Illustriss. .D.A. Poppl de Lobkovicz sponso et .. Polyxense 

Rosenbergicae á Pernsstein sponsae … carmina … offert. M. Martinus Bachacius, … M. Joh. Cots[.]anius. M. 

Joh. Campanus, M. Nicolaus Troilus Hagiochora, Nicolaus Pelargus Melchior Holcius jun. a [N]ejenperk.] 

FX – 21x 34 cm. 

opis tisku z r. 1603 

PX - :Bacháček, Martin (XVIII A 3). 

SX – XVIII A 3 

TX – Illustriss. D. Adalberto Poppl de Lobkovicz sponso et … D. Polyxenae Rosenbergicae á Pernsstein et in 

Raudnicz sponsae … nuptialia carmina. 

FX – 21x34 cm. 

opis textu z r. 1603 

PX - :Bacháček, Martin (XVIII A 3). 

 

SX XVIII A 4 

FX 1941 

TX Seitl Vilém, Rytířský rod Kapských ze Zap. Příspěvek k dějinám staré české šlechty. 

Napsal Vilém S a i t 1. Dubeč 1941. 

1 Kolébkou starého, dosud žijícího vladyckého x 120 Josefa Pelikána a kateřiny roz. 

Vašákové. 

Durch Zyklostil vervielfältigte Hs.; Pap.; Bl. 76+ 1 Beilage; 1941; 20x28,5 cm; kartoniert. Bl. 

1-5 enthält die Illustrationen, dann beginnt die Pagination. Sie ist ebr zwischen den Seiten 3 



und 4 durch einen Majestätsbrief, dann zwischen den Seiten 115 und 117 durch einen 

unpaginiertes Blatt unterbrochen. Nach dem Explicit auf den Seiten 121-123 Prameny, 124-

126 rejstřík. 

Schenkung des JUDr. Jindřich Zapský von Zap 29. 1 . 1943. Prahy XV. Podolí, Na Topolce 8. 

329/43 

PX JUDr. Jindř. Zapský ze Zap, 29. I. 1943 

 

SX XVIII A 5 

FX XV1  

TX Tractatus contra Articulos Hussitarum 

PX Hans P. Kraus 1936 

 

Tractatus cuiusdam doctoris contra Articulos Hussitarum. 

1. 1 – 20 Tractatus... 1 Incipit Tractatus cuiusdam doctoris contra Articulos Hussitarium x 20 

in Chr[ist]o Jesu d[omi]no et in desiderio salutis omn[ium] a[n]i[m]a[rum] Chri[sti]ana[rum]. 

2. 20‘ – 22 Dieta serenissimi reg[is] Sigismu[n]di Ungarie per Albium coll[e]cta. 20‘ 

Serenissime d[omi]ne rex, regum gr[ati]osissime, visis x 22 spumetur usque ad detractationem 

spissitudinis. Amen. 

3. 22 – 22‘ Zelotypia seu insanus amor, qui Hereos dicit[ur]. 22 Amor, qui hereos dicit[ur], est 

sollicitudo x 22 p[er]icula seculi, diem Judicii [e]t gaudia[tur] p[a]radysi. 

4. 22‘ – 23 Ebrietas. 22‘ Ebrietas [es]t passio cerebri cu[m] nervo[rum] mollificat[i]on[e] x 23 

venenu[m], su[m]itur, sicut no[n] oportet. Amen. 

Albinus, Albicus 

Hs.; Pap.; Bl.24; XV1; 20,5 x 28 cm; Frakt.; Pappbd. Nach dem Explicit des Traktates mit 

einer anderen Hand schlecht leserlich: Finis Epistolae huius ex[pl]ic[it] et ex frate[r]na 

charitate missae ad aliquem apostata[m] Pragense[m] ab aliquo doctore ex nullis 

circumstantiis cognito. Haec eade[m] epistola seq[ui]tur post et sequentia folia, esd meliori 

characte[r]e, et cum notis in margine. Dieselbe Hand schrieb auf dem Blatt 22 Nil deest und 

den Titel des dritten Teiles Zelotypia... und auf dem Blatt 22‘ Ebrietas. 

Aus Dolenský’s Überresten 22. 2. 1943. 

1276/43 

 

XVIII A 5 
 

c. 1450, pap., 24 ff., 28 x 20,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: v první složce varianta Piccard: Waffen VII/397-398 (1450-1451), ve druhé snad 

varianta Piccard: Waage V/281 nebo 286 (1450-1451). Skladba:  2. VI (f. 24). Dvě paginace 

16. století, 1-39 na f. 1r-20r, 1-5 na f. 20v-22v, foliace moderní. Na f. 1r na horním okraji 

rukou 16. století zapsáno E 23, na spodním okraji rukou 15. století C V. Není jasné, zda jde o 

signatury, zbytek identifikačních značek v rukopise nebo jiné záznamy. Psáno v zrcadle 20 x 

13,5 cm ve dvou sloupcích, 32-37 řádek na stránce. Prázdná folia 23v-24v. 

Písmo: 1-23 bastarda 15. století. Na konci jednotlivých částí krátké poznámky rukou 18. 

století, v textu asi dvěma rukama 15. století doplňována některá slova či ukazovátka 

s charakterem rubrik. Rubrikace. Vazba moderní, lepenkové desky, modrozelená ořízka, 

předsádky mladší. 

Na předním přídeští signatura (?) K I B 10, na přední předsádce signatura Ms 210 a na rectu i 

versu poznámka rukou 19. století Huss. Na f. 1r signatura KNM XVIII A 5, na versu zadní 

předsádky přírůstkové číslo KNM 1276/43. Podle lokálního katalogu získáno v roce 1936 od 

Hanse P. Krause. 



 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 129, č. 106, M. Dragoun: Paběrky z rukopisů musejních, 

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001-2002, s. 188-194. 

 

1ra-20rb: Nicolaus de Dinkelsbühl: Epistola eloquenti viro 

„Incipit tractatus cuiusdam doctoris contra articulos hussitarum. Pro salutacione in 

Christo Iesu domino nostro dileccione fraterna et caritate non ficta ante omnia preporrecta 

omnis adulacionis scrupulo et offensa qualibet proculmota cum desiderio salutis anime et 

corporis... x ... et hoc peto a te et omnibus tibi faventibus, si aliquando contigerit te hanc 

epistolam simplicem et forte displicentem tibi intueri ut subportes me una cum aliis in Christo 

Iesu domino et in desiderio salutis omnium animarum christianorum.“ 
Na závěr rukou 18. století zapsán dnes špatně čitelný závěr, který stručně popisuje text. Ed. H. von Hardt: 

Magnum oecumenicum Constantiense concilium III, Francofurti et Lipsiae 1698, sl. 338-391, srv. P. Spunar: 

Repertorium I, č. 778c, s. 286, A. Madre: Nikolaus von Dinkelsbühl, Beiträge zur Geschichte der Philosophie 

und Theologie des Mittelalters 40, 1965, s. 252-254. 

 

20va-21va: Sigismundus Albicus de Uniczow: Regimen sanitatis ad Sigismundum 

(Regimen corporis, Consilium ad Sigismundum) 

„Dieta serenissimi regis Sigismundi Ungarie per Albinum [sic] collecta. Serenissime 

domine, rex regum gratiosissime, visum et videndum in urina et in sedibus et in etate et in 

complexione et in dieta id est modo commedendi in cibo et potibus... x ... post omnium 

commescionem et bibicionem et debet esse suavis et non vehemens nec velox motus etc.“ 
P. Spunar: Repertorium I, č. 249, s. 107, M. Říhová: Dvorní lékař posledních Lucemburků, Praha 1999, s. 117-

124, 176 tento rukopis neuvádějí. 

21va-22ra: Sigismundus Albicus de Uniczow: Regimen sanitatis ad Sigismundum 

(Regimen corporis, Consilium ad Sigismundum) - pars 

„Sequitur alia dieta. Sequitur alia dieta sive regimen pro confortacione stomachi. Domine 

venerande, dileccio vestra sic se regat: abstineatis a vino forti et ab actu venereo, in quantum 

possibile est... x ... et bullietur aqua prius cocta in patella cum melle et spumetur usque ad 

decoccionem spissitudinis amen.“ 
Na konci rukou 18. století Nil deest. Text uvozen samostatnou rubrikou, v jiném rukopise je však součástí 

předchozího pojednání. Srv. M. Říhová: Dvorní lékař, s. 122-123, text citován v pozn. 57, s. 130. 

 

22ra-22va: Bernardus de Gordonio: De zelotypia (Lilium medicinae, cap. 20) 

„Amor, qui hereos dicitur, est sollicitudo meloncolice propter mulieris amorem. Causa huius 

passionis est corupcio estimative propter formam et figuram fortiter affixam... x ... et de quo 

verecundetur cum verbis et monicionibus ostendendo pericula seculi, diem iudicii et gaudia 

p[a]radysi etc.“ 
Na počátku rubrika rukou 18. století „Zelotypia seu insanus amor, qui hereos dicitur“. Kapitola není zcela úplná. 

22va-23ra: Bernardus de Gordonio: De ebrietate (Lilium medicinae, cap. 21) 

„Ebrietas est passio cerebri cum nervorum mollificacionem propter firmos grossos a vino 

resolutos proveniens. Causa: cum enim vinum accipitur in nimia quantitate aut in forti 

qualitate, tunc virtus [f. 22vb] digestiva stomachi et epatis non possunt superare nec 

digerere... x ... ita est letale venenum, cum summitur sicut non oportet etc. amen.“ 
Na počátku rukou 18. století rubrika Ebrietas (marginálně), na konci Finis. 

 

SX – XVIII A 6 

TX – Gedenk-Buch der Politschker Hauptschule ahfangend vom Jahre 1819. 

FX – 21x35 cm. 

Polička, kol. 1830 

 

SX – XVIII A 7 

TX – Verzeichniss der aus der Poličzker Hauptschulbibliothek ausgeliehenen Bücher. 



Polička 1821-1851 
 

SX XVIII A 8 

TX (de Voragine, Jacobus): Sermones de tempore 

 

Homiliae de tempore. 

Rukopis českého původu z let 1320 – 50. Papír, psáno frakturou velmi zběžnou, červené 

iniciály, listů 322, v kůži vázáno, bez titulu, 22 x 32 cm, kůže. 

Počátek 1 1a: Hodie fiat celebratus adventus... 

Konec 1 322b: Pomoz Maria z nuzye. He ade se castissima sibi uxor, Jesus, sine vcuo venit 

filius eius. 

Koupě 1 - - - 1935 

 

XVIII A 8 
 

XV in., Čechy, pap., 322 ff. 32 x 22 cm, vazba soudobá. 

 
Filigrány: varianty Piccard: Ochsenkopf VI/271-272 (1419-23) a VI/277 (1423-26), XI/110-111 (1416-21), 

VI/257 (1419-28). Skladba: 26. VI (f. 312) + (VI-2, f. 322). Dva listy chybí za f. 322. Jako obal poslední složky 

použit fragment česky psané listiny (dlužního úpisu?) se 34 řádkami krátkých úseků textu. Kustody římskými, 

(výjimečně) arabskými číslicemi na konci složek uprostřed dole. Foliace moderní. Psáno ve dvou sloupcích 

v zrcadle 21,5 x 15 cm, 42-48 řádek na stránce. Rukopis je poškozen červotočem. 

Písmo: A f. 1-48, B f. 49-322, obě bastarda 1. poloviny 15. století, nečetné současné 

marginální přípisky (z větší části korektury). Výzdoba: rubrikace, drobné iniciálky zřídka 

zdobené neumělým filigránem (f. 1ra, 65vb, 217ra, 229va). Vazba: dřevěné desky potažené 

kůží, přes hřbet přelepena část pergamenového dvojlistu s několika řádky čitelného latinského 

textu psaného písmem 14. století, hřbet poté zabílen, část potahu v horní části hřbetu stržena. 

Na přední desce dva štítky, ojedinělé zbytky textu (písmeno s ?) je zřetelné pouze na spodním 

z nich. Vazba zdobena geometrickými motivy a kolky s rostlinnými motivy (růže?), 

zřetelnějšími na zadní desce. Nárožní ani středová kování nedochována, stejně jako spony. Na 

přední desce nalepeny dva štítky, na nich však dnes není žádný zřetelný text. 

Na hřbetě rukou 18. století titul Homiliae de tempore a signatura D 29 rukou 19.-20. století, 

stejně jako na f. 1r (na hřbetě je zapsána na malém štítku). Na předním přídeští přírůstkové 

číslo KNM K 1/35, kam byl rukopis získán koupí, datace „cca 1320-50“ a exlibris s textem 

Knihovna Národního musea a signaturou MSS. XVIII A 8. Způsob získání do KNM není 

znám. 

Z předního i zadního přídeští byl neznámo kdy sňat list se středověkým textem, jehož 

nepatrné zbytky se na desce částečně otiskly.  

 

Literatura: Rukopisné fondy kodex neuvádějí. 

 

1ra-322vb: Sermones 
Z velké části jde o kázání z homiliáře Herica z Auxerre, doplněné o další kázání nebo mneší 

soubory z dalších homiliářů (Haymona z Auxerre a bavorského homiliáře). Část těchto kázání 

byla převzata do homiliáře Paula Diacona. 

1ra-3rb Bernardus Claraevallensis: Sermo I in adventu domini 

Hodie fratres celebramus adventus inicium cuius utique sicut et ceterarum solempnitatum 

nomen quidem celebre satis notat est mundo sed racio nominis non ita, infelicis enim filii 

Adam obmissis veris et salutaribus studiis ... x ... sed necesse est altissimi huius sacramenti 

consideracionem alteri diei reservare: digna est enim proprio sermone materiam presertim 

quia in longum iam hodiernus sermo processit . 



PL 183, col. 35-40. 
3rb-6rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica II adventus 

In illo tempore erunt signa in sole et luna et stellis ... que superveniet universo orbi Luce 

XXIo (Lc XXI,25-26). Omnipotens deus semper nos paratos invenire desiderans 

appropinquanti mundo termino, quante percussiones preveniant denuncciat ut qui illi in 

securitate et tranquillitate ... x ... perpetrata autem fletibus puniamus, ut venientem iudicem 

secuti videamus Ihesum Christum dominum nostrum, qui cum patre et filio vivit et regnat. 

H. Barré: Les homéliaires carolingiens de l´école d´Auxerre. Authenticité, 
inventaire, tableaux comparatifs, initia. Vaticano 1962 (Studie e testi 225), E I, 2. 
Heirici Autissiodorensis homiliae per circulum anni, cura et studio R. Quadri, 
Corpus christianorum, continuatio mediaevalis 116, 116A, Turnhout 1992, s. 16-
26.  Srv. i Homilia I in evangelia Řehoře I., srv. PL 76, col. 1077-1081. 
6va-8va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica III adventus 

In illo tempore, cum audisset Iohannes in vinculis opera Christi ... an alium exspectamus et 

reliqua (Mt XI,2-3). Omelia Herrici. Postquam dominus Ihesus Christus baptisatus est a 

Johanne, cepit Johannes redarguere Herodem cur tulerit sibi uxorem sui fratris Herodiadem 

adhuc illo vivente, quam ob causam tentus est ab Herode ... x ... si exhortari ad bene 

operandum curat sine bene agentibus regnum celeste vel errantibus supplicium denuncciat 

rependendum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 3. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 27-34. 

8va-11rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica IV adventus 

In illo tempore miserunt Iudei ab Ierosolimis ... eum Tu quis es et reliqua (J I,19). Omelia 

Herrici. Precursor redemptoris nostri beatus Johannes XVo etatis sue anno relicta domo 

paterna et dignitate sacerdocii, que ei iure debebatur utpote qui filius erat Zacharie summi 

pontificis ... x ... a paradiso decidimus monitis salvatoris obediendo ad celestem patriam 

redeamus, quod ipse prestare dignetur, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat per 

omnia secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 4. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 35-44. 

11rb-13ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria IV  

In illo tempore missus est angelus Gabriel a Deo ... et nomen virginis Maria (Lc I,26-27). In 

mense autem sexto. Mensem sextum Marcium debemus intelligere, cuius vicesima quinta die 

dominus conceptus est, id est octavo Kalendarum Aprilium in equinoccio vernali, hoc enim 

die quidam equinoccium computavit... x ... aciem nostre mentis infigamus, ut ad premia 

percipienda, que nobis promissa sunt, digni existere mereamur. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 5, Q II, 48. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 45-51. 

13ra-14vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI 
In illo tempore exurgens autem Maria abiit in montana ... et salutavit Elizabeth et reliqua (Lc I,39-40). Postquam 

fidem adhibuit angelo nativitatem filii dei sibi ewangelizanti ad eius vocem concepit, surgens de Galilea ad 

civitatem Nazareth, abiit in Iudeam et civitatem Iherusalem aut aliam forte illi vicinam ... x ... ad hec omnia 

perficienda adiuvet ipse desideriumnostrum, qui pro nobis incarnari voluit filium suum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 6. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 52-59. 

15ra-16va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in vigilia Natalis domini 

In illo tempore cum esset desponsata Maria mater Ihesu ... in utero habes (Mt. I,18). In exordio leccionis huius 

quescio animum pulsat quare dominus desponsata virgine voluit nasci et non de simplica, id est de ea que 

nondum habebat sponsum ... x ... et ipsum salvat non solum a peccatis suis sed eciam ab omni adversitate huius 

seculi et futuri. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 7. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 60-66. 

16va-19rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Natale domini primo mane 

Omelia. In illo tempore exiit edictum a cesare Augusto ut describetur universus orbis (Lc 

II,1). Exiit edictum, id est preceptum et mandatum a penetrali loco et conclavi imperatoris in 

publicum et noticiam aliorum, imperator enim prius cum consiliariis suis in penetralibus suis 

tractabat de statu rei publice ... x ... et in visionem sancte trinitatis laudes angelicas resonare 



valeamus, prestante domino nostro Ihesu Christo, qui vivit et regnat in unitate spiritus sancti 

deus per omnia secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 8. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 67-76. 
19rb-20rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Natale domini in ortu diei 

In illo tempore pastores loquebantur ad invicem transeamus ... quod dominus ostendit nobis 

(Lc II,15). Hec leccio sancti evangelii ex superioribus pendet, narrat siquidem sanctus 

ewangelista paululum in precedentibus evangelii dictis, angelum apparuisse pastoribus 

vigilantibus quo evangelizante nativitatem ... x ... qui per unigenitum suum in filiacionem 

suam nos vocavit, in qua regnare valeamus cum ipso per immortalia secula. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 9. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 77-80. 
20rb-22rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in die Natalis domini 

In principio erat verbum ... hoc erat in principio aput deum (J I,1-2). In figura IIIIor 

animalium quibus IIIIor significati sunt evangeliste, merito beatus Johannes aquille volanti 

comparatur, quoniam sicut aquilla cunctis avibus celsius volare et radiis solis oculorum aciem 

vicinius infigere consvevit ... x ... in altero nobis similis, in altero patri equalis, cui unigenito 

filio sit laus et sempiterna graciarum accio per infinita secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 10. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 81-89. 
22rb-26ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Nativitate domini 
In principio erat verbum ... hoc erat in principio aput deum (J I,1-2). Propheta divinus et psalmista eximius, pater 

domini et servus domini David considerans quam carus sit deo sanctarum animarum transitus in divinam 

contemplacionem, olym ita precipiunt preciosa in conspectu domini mors sanctorum eius ... x ... cum benedicto 

patre suo ad nos venire et mansionem in nostris cordibus sibi dignetur aptare Ihesus Christus dominus noster, qui 

vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 11. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 90-106. 

26ra-27vb: Hericus Antissiodorensis: Sermo in natale sancti Stephani (= homilia XXX e 

homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore dicebat Ihesus turbis Iudeorum et principibus ... in synagogis vestris et reliqua 

(Mt XXIII,34). Evangelice huius leccionis intellectus superiori narracione herere videtur, 

supra siquidem redemptor noster scribas et phariseos plurimis increpacionibus obiurgasse 

atque inter cetera dixisse perhibetur ... x ... et labori dedicatam pertingere prestante domino 

nostro Ihesu Christo qui vivit, regnat cum patre et spiritu sancto per omnia secula seculorum. 

PL 95, col. 1169-1173. H. Barré: Les homéliaires, E I, 12. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 107-113. 
27vb-29rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in natale sancti Johannis 

In illo tempore dixit Ihesus Petro Sequere me ... quis est qui tradet te (J XXI,19-20). Ea que in 

presenti leccione evangelica nobis recitantur non est putandum ante passionem salvatoris 

fuisse patrata, sed pocius post illius resurreccionem a mortuis, quod ordo superioris leccionis 

evidentissime ostendit ... x ... post hanc nos dignetur consorcio adiuvare annuente domino 

Ihesu Christo, qui cum deo patre vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia secula 

seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 13. s. 114-120. 

29rb-30vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in natale sanctorum Innocentium 

In illo tempore angelus domini in sompnis apparuit ... et esto ibi dum dicam tibi (Mt II,13). 

Hunc angelum qui tam crebro beato Joseph dormienti apparuisse describitur non 

consequencius quam beatum Gabrielem celestium secretorum pre ceteris conscium intelligere 

possumus, cui specialiter dominice nativitatis procuracio comissa creditur ... x ... ut socii 

passionum effecti consolacionis eciam eterne participes existere mereamur prestante domino 

nostro Ihesu Christo, qui vivit. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 14. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 121-126. 
30vb-32va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica infra octavam domini 



In illo tempore erant Joseph et Maria mater Ihesu mirantes super hiis que dicebantur de illo 

(Lc II,33) Cum Lucas evangelista manifeste nobis commendat quoniam dominus Ihesus filius 

solummodo virginis fuit, nec de viri conceptus semine mirum valde videtur cur idem 

evangelista hoc loco Joseph ... x ... ut ex quo homo fieri inciperet perfectus esset et deus, qui 

vivit et regnat in secula seculorum, amen. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 16. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 132-139. 
32va-33va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in octava Natalis domini 

In illo tempore postquam consummati sunt dies octo ... priusquam utero conciperetur (Lc 

II,21). Ritus et religio circumcisionis a beato Abraham patriarcha sumpsit exordium, qui cum 

adhuc in prepucio positus deo credidisset eique ad iusticiam esset hoc reputatum, signum 

circumcisionis in carne sua ... x ... ab omni inquinamento carnis ac spiritus perficientes 

sanctificacionem in timore dei prestante domino nostro Ihesu Christo, qui vivit et regnat cum 

deo patre in unitate spiritus sancti deus. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 15. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 127-131. 

33va-35va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Epiphania domini 

Cum natus esset Ihesus ... qui natus est rex Iudeorum (Mt II,1-2). Sacramentum hodierne 

festivitatis triplex esse a patribus traditur, hunc namque diem epiphania vocat christiana 

religio, epyphania grece, latine manifestacio dicitur, ferunt enim hodie Christum dominum 

nostrum stella duce magis gentilibus ... x ... visibilia contempnendo ab illicitis vel eciam licitis 

abstinendo redeamus prestante domino nostro Ihesu Christo, qui cum patre et spiritu sancto 

vivit et regnat per omnia secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 17. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 140-148. 

35va-37rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica I post Epiphaniam 

In illo tempore cum factus esset Ihesus annorum duodecim ... et non cognoverunt parentes 

eius (Lc II,42-43). Merito in descripcione IIIIor animalium Lucas evangelista in vitulo, qui in 

sacerdotalis hostia est designatur. In cuncto enim sui operis textu hoc potissimum observare 

videtur, ut ea que a domino Ihesu Christo ... x ... sic luceat lux vestra coram hominibus, ut 

videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum, qui in celis est. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 18. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 149-155. 
37rb-38ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in octava Epiphaniae 
In illo tempore dum venit Ihesus a Galilea ... baptizati et tu venis ad me (Mt III,13-14). In hac sancti evangelii 

leccione magna nobis domini salvatoris et beati Johannis humilitas comendatur, domini quidem humilitas, quia 

cum esset deus conditor et redemptor, non solum a servo baptizari ... x ... genus humanum perpetue saluti 

reformem cuius beneficiis et muneribus sit eterna laus et graciarum accio in omnia secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 19. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 156-159. 

38ra-40rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica II post Epiphaniam 

In illo tempore nupcie facte sunt ... et discipuli eius ad nupcias (J II,1-2). Hec leccio sancti 

evangelii sacramentis misteriorum plenissima, multipliciter a doctoribus explanata esse 

congnoscitur, de cuius exposicione aliqua compendiosius sufficiat. Galilea provincia est regni 

Iudeorum in qua est Chana viculus ... x ... carnalemque et insipidam mentem nostram haustu 

superne spiritalisque sapiencie debrietur, in qua vivit et regnat deus per omnia secula 

seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 20. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 160-168. 
40rb-42vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica III post Epiphaniam 

In illo tempore cum descendisset Ihesus de monte secute sunt eum turbe multe (Mt VIII,1). 

Postquam dominus in monte Thabor, qui est in Iuda, octo beatitudines docuit et pene omnem 

perfeccionem novi testamenti in eo sermone, quem cum discipulis habuit, comprehendit, 

descendit de monte sicut presens leccio testatur ... x ... carnali timore sublato dileccione 

omnipotentis dei perfecta perhenniter perfrui mereantur, prestante domino nostro Ihesu 

Christo qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 21. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 169-179. 



43ra-44ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica IV post Epiphaniam 

In illo tempore ascendente Ihesu in naviculam ... navicula operiretur fluctibus (Mt VIII,23-

24). Cum dominus ac redemptor noster multa ac magna et ammiranda opera ostendisset in 

terra, transiit ad mare, ut ibidem excellenciora miracula demonstraret seque cunctis dominum 

terre ac maris esse innotesceret ... x ... dei clemenciam ammiremur ac de illius beneficiis 

perhenniter gratulemur, qui vivit et regnat deus in secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 22. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 180-185. 
44ra-45va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica V post Epiphaniam 

In illo tempore respondens Ihesus dixit Confiteor ... revelasti ea parvulis (Mt XI,25). 

Responsio ista ad precedentem pertinet interrogacionem, sed ad quid ista responderit dominus 

hic Matheus non manifestat, Lucas tamen aperit dicens, quia reversis discipulis a predicacione 

et dicentibus Domine demonia eciam ... x ... preceptis illius humiliter nos subdere, ut ab illo 

sublimari mereamur qui vivit et regnat cum patre et spiritu sancto per omnia secula 

seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 24. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 186-191. 
45va-48va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Septuagesima 
In illo tempore dixit Ihesus discipulis parabolam hanc Simile est regnum celorum patri familias ... operarios in 

vineam suam (Mt XX,1). Regnum celorum in sacro eloquio quadriformem significacionem tenet, signat enim 

plerumque supernam patriam, ut Johannes dicit Penitenciam agite ... x ... hoc est in presenti ecclesia bene operari 

et recte vivere, ipso procuratore et remuneratore domino Ihesu Christo adiuvante, qui vivit et regnat in secula 

seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 26. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 201-212. 

48va-50ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Sexagesima 
In illo tempore cum turba plurima conveniret ... seminare semen suum (Lc VIII,4-5). Quocienscumque in sancto 

evangelio turbe vocabulum interseritur, sicut diversitas voluntatum intimatur, multi enim Christum non semper 

una de causa sequebantur, quidam enim sola cupiditate audiende predicacionis ... x ... que data est omnibus, qui 

in presenti fide et opere studuerint esse perfecti prestante domino nostro Ihesu Christo, qui vivit et regnat in 

secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 27. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 213-220. 

50ra-51vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Quinquagesima 
In ille tempore assumpsit Ihesus XII discipulos ... de filio hominis Luce XVIIIo (Lc XVIII,31). Omelia Henrici. 

Iherosolima civitas fuit in tribu Iuda, que alio nomine vocatur Iherusalem, in cuius eminenciori parte 

constructum erat templum famosissimum a rege Salomone. Ad quam civitatem dominus venturus ... x ... sequi 

autem illum est imitari, hinc ipse dicit Si quis mihi ministrat, me sequatur et omnis plebs ut vidit dedit laudem 

deo. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 28. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 221-227. Text 
o málo kratší než v edici. 
51vb-54vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica in Quadragesima 
In illo tempore ductus est Ihesus in desertum a spiritu, ut temptaretur a dyabolo Mt IIIIo (Mt IV,1). Exposito 

namque baptismate salvatoris a beato Johanne aquis Jordanis tingvi dignatus est, frequenter sanctus evangelista 

temptacionem illius quam a dyabolo pertulit in deserto subiungere curavit ... x ... postmodum ministris angelis 

perfruemur, qui nobis summum bonum, hoc est visionem omnipotentis dei perpetuam, feliciter ministrabunt etc. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 29. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 228-240. 

55ra-57ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II (= homilia LXXIII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis cum venerit filius hominis ... segregat pastor oves 

ab hedis Mt XXVo (Mt XXV,31-32). Ex leccione, que hanc precedit, proposuit dominus 

similitudinem hominis peregre proficiscentis, qui vocatis servis suis distribuit illis pecunias 

prout cuique conveniebat: alii quinque talenta, alii duo, alii unum ... x ... cum sanctis omnibus 

collocare et vitam eternam cum sanctis angelis connumerare dignetur, qui vivit et regnat in 

unitate. 

PL 95, col. 1214-1219. H. Barré: Les homéliaires, E I, 30. Heirici Autissiodorensis homiliae, 

s. 241-250. 



57ra-58va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria III (= homilia LXXIV e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore cum intrasset Ihesus Iherosolimam ... propheta a Nazareth Galilee (Mt 

XXI,10-11). Deus et dominus, auctor et redemptor ac reparator humani generis Christus ante 

mundi constitucionem preelegerat cum patre et ubi pateretur et quando pateretur pro salute 

hominum. Impleta go huius temporis plenitudine ... x ... nostrorum cordium acceptissimum 

sibi habitaculum dignetur efficere dominus et redemptor noster, qui vivit et regnat deus. 

PL 94, col. 360-363 (Beda: Homilia subdititia XLII). H. Barré: Les homéliaires, E I, 31. 
Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 251-258. 
58va-61ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria IV (= homilia LXXV e homiliario 

Pauli Diaconi) 
In illo tempore accesserunt ad Ihesum scribe ...  a te signum videre (Mt XII,38). Narratur in superioribus 

quomodo dominus demoniacum, qui erat cecus et mutus, triplici miraculo sanavit et scribe et pharizei qui ad hoc 

semper domino adherebant ut illius ammiranda opera vel negarent vel sinistra interpretacione depravarent ... x ... 

unicus filius dei propter nos dignatus est esse filius hominis, dominus noster Ihesus Christus, qui vivit cum patre 

et spiritu sancto in secula seculorum, amen. 

PL 94, col. 364-368 (Beda: Homilia subdititia XLIV). H. Barré: Les homéliaires, E I, 
32. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 259-269. 
61ra-63va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria V (= homilia LXXVI e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore dicebat Ihesus ad eos qui crediderunt ... discipuli mei eritis Joh. VIIIo (J 

VIII,31). Loquente ad turbas domino et divinitatis sue misteria anunciante, sicut superius 

sanctus Johannes evangelista dicit: Multi crediderunt in eum. Iam multi in eum, non tamen 

omnes credebant ... x ... et preceptis eius obedire festinemus, quatenus ab eo in beatam patris 

mansionem recipi mereamur prestante domino Ihesu.  

PL 95, col. 1223-1228. H. Barré: Les homéliaires, E I, 33. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 270-281. 
63va-65vb Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI (= homilia LXXVII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore erat dies festus Iudeorum et ascendit Ihesus Ierosolimam et reliqua Joh. Vo (J 

V,1). In evangelica leccione, quam modo audivimus, duo nobis miracula recitata sunt, unum 

invisibiliter per angelicam aministracionem patratum, alterum per dominicam presenciam 

visibiliter exhibitum ... x ... et in futuro ad eternam requiem post flagella merebimur pervenire 

prestante domino nostro Ihesu Christo. 

PL 95, col. 1228-1233. H. Barré: Les homéliaires, E I, 34. Heirici Autissiodorensis homiliae, 

s. 282-290. 

65vb-68va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo sabbato  

In illo tempore post dies sex assumpsit ... transfiguratus est ante eos Mt XVIIo (Mt XVII,1-2). 

Paulo superius premissum est a beato Matheo evangelista, quia cum dominus discipulis suis 

multa de sua passione dixisset eosque ad sequenda sua vestigia, ad contempnenda mundi 

prospera prolixius hortatus fuisset ... x ... quatenus ad illam fellicissimam divine visionis 

festivitatem ipso opitulante pervenire mereamur. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 35. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 291-301. 
68va-71rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica II in Quadragesima 
In illo tempore egressus Ihesus de Nazareth secessit in partes Thiri ... a demone vexatur Mt XVo (Mt XV,21-22). 

Superior sermo evangelicus describit questos fuisse contra dominum scribas et pharizeos, quod discipuli eius 

transgrederentur tradiciones seniorum, quibus dominus digna redargucione convictis ... x ... pro ista muliere 

intercessisse, quatenus eorum precibus fulti incolumitate anime nostre aput divinam misericordiam invenire 

valeamus. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 36. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 305-313. 

71rb-74rb: Haymo Autissiodorensis: Sermo dominica II in Quadragesima 



In illo tempore egressus Ihesus de Genezar ... a demone vexatur Mt XVo (Mt XV,21-22). Supra refert evangelica 

leccio qualiter dominus conflictum cum pharizeis et scribis habuit et illis non credentibus, sed insuper eciam 

blasphemantibus, egressus inde secessit in partes Tyri et Sydonis. ... x ... zelo divini amoris accensa presentem 

vitam docet contempnere et eternam diligere recte Chananea dicitur, Chananea quippe zelus interpretatur. 

PL 118, col. 226-232 (Haymo Halberstatensis: Homilia XXXV). H. Barré: Les 
homéliaires, H I, 23. 
74rb-76rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II (= homilia LXXXII e homiliario 

Pauli Diaconi) 
In illo tempore dixit Ihesus turbis Iudeorum Ego vado ... non potestis venire Joh. VIIIo (J VIII,21). Refert 

superius sanctus evangelista Johannes, quia cum doceret in gazophilacio templi dominus ut divinitatis sue 

misteria docens apertissime populis panderet, voluerunt eum Iudei apprehendere, sed nemo in eum misit manus 

... x ... inter seculi pressuras adiutorem et protectorem habere et in futuro ad illud summum bonum visionis eius 

mereamur feliciter pervenire, amen. 

PL 95, col. 1241-1245. H. Barré: Les homéliaires, E I, 37. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 314-321. 
76rb-77vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria III (= homilia LXXXIII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore locutus est Ihesus ad turbas et ad discipulos suos dicens super cathedram ... 

opera eorum nolite facere Mt XXIIIo (Mt XXIII,1-3). Repudiatis dominus ut dignum erat 

temptatoribus, ad discipulos suos sermonem convertit, ut illorum confusio istorum fieret 

disciplina. Infructuosum namque est verbum in quo sic alter confunditur ... x ... cum 

optabilem vocem audire meruerit: Venite benedicti patris mei, percipite regnum etc. 

PL 95, col. 1245-1247. H. Barré: Les homéliaires, E I, 38. Heirici Autissiodorensis homiliae, 

s. 322-327. 

77vb-79ra: Sermo feria III 

In illo tempore locutus Ihesus ad turbas et ad discipulos suos dicens super cathedram Moysi 

sederunt scribe et pharizei Mt XXIIIo (Mt XXIII,1-2). In superioribus evangelii locis 

invenimus, quod dominus crebro fuerit pulsatus quescionibus scribarum et pharizeorum et 

proposuit eciam et ipse eis quescionem suam Quid vobis videtur de Christo ... x ... nos indui 

ut cum ipsis qui hanc digni fuerint audire, regnum dei patris mereamur intrare. 

Srv. H. Barré: Les homéliaires, s. 85, pozn. 40. 

79ra-81ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria IV (= homilia LXXXIV e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore ascendens Ihesus in Ierosolimam assumpsit XII discipulos ... et 

condempnabunt eum morte Mt XXo (Mt XX,17-18). Dominus ac redemptor noster, previdens 

discipulorum animos de sua passione turbandos, longe ante eis et penam eiusdem passionis et 

gloriam sue resurreccionis predicere voluit ... x ... qui credere voluerunt, pro hiis qui de 

numero sunt salvandorum et ad vitam eternam predestinatorum. 

PL 95, col. 1248-1252. H. Barré: Les homéliaires, E I, 39. Heirici Autissiodorensis homiliae, 

s. 328-336. 

81ra-83va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria V 

In illo tempore dixit Ihesus turbis Iudeorum non possum a me ipso ... voluntatem eius qui 

misit me (J V,30). Prudentibus sancti evangelii lectoribus et honestis expositoribus familiare 

est subsequencia precedentibus iungere, quatenus ex circumstancia precedencium simul et 

subsequencium ... x ... sathagamus fidei pietatis et dileccionis illorum vestigia sequi, prestante 

domino nostro Ihesu Christo. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 40. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 337-347. 
83va-86ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI (= homilia LXXXVI e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis et turbis Iudeorum: Homo erat pater familias ... 

peregre profectus est Mt XXIo (Mt XXI,33). Passurus pro salute hominum dei filius venit 

Iherusalem triumphali pompa et ab exultantibus turbis exceptus, quo tali gloria inimicorum 



suorum animos ad suam necem procurandam amplius incitaret ... x ... sed ut deum et 

dominum prophetarum, salvatorem et redemptorem nostrum, qui vivit et regnat in secula 

seculorum. 

PL 95, col. 1252-1257. H. Barré: Les homéliaires, E I, 41. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 348-357. 
86ra-89rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo sabbato (= homilia LXXXVII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: Homo quidam habuit duos filios 

... divisit illis substanciam Luc. XVo (Lc XV,11-12). Scribis et pharizeis contra auctorem 

nostre salutis murmurantibus, sicut requisita que hanc precedit sancti evangelii leccio declarat, 

proposuit dominus duas parabolas. Alteram hominis de inventa ove perdita ... x ... corpus sine 

querela in suo sibi adventu custodiat deus et dominus noster, qui cum patre et spiritu sancto in 

secula seculorum. 

PL 95, col. 1257-1263. H. Barré: Les homéliaires, E I, 42. Heirici Autissiodorensis homiliae, 

s. 358-371. 

89rb-93vb: Haymo Autissiodorensis: Homilia dominica III in Quadragesima 
In illo tempore erat Ihesus eiciens demonium ... admirate sunt turbe (Lc XI,14). Dicturus evangelista dominum 

ab homine demonum eiecisse, recte in exordio huius leccionis tale verbum ponit, per quod essenciam divinitatis 

exprimeret dicens: Erat Ihesus eiciens demonum. Non enim dixit fuit ... x ... in lege perfecte liberatis non auditor 

obliviosus sed factor operis, hic beatus in facto suo et amen. 

PL 118, col. 253-263. H. Barré: Les homéliaires, H I, 24, Srv. i E I, 43 a s. 81. 

93vb-95va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II (= homilia XCI e homiliario Pauli 

Diaconi) 
In illo tempore dixerunt pharisei ad Ihesum quanta audivimus facta ... est in patria sua (Lc IV,23-24). Refert 

superius evangelista, quia cum venisset dominus Nazareth et in synagoga lectoris functus officio, ab hominibus 

intento studio studiosaque intencione auditus fuisset, omnesque mirarentur in verbis ... x ... omne genu flectatur 

celestium, terrestrium et infernorum et omnis ligva confiteatur, quia dominus Ihesus Christus in gloria est dei 

patris, qui vivit et regnat. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 44. PL 95, col. 1264 s nepřesným odkazem. Heirici 

Autissiodorensis homiliae, s. 388-395. 

95va-97rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria III (= homilia XCII e homiliario Pauli 

Diaconi) 

In illo tempore respiciens Ihesus discipulos suos dixit Simoni Petro si peccaverit ... te et 

ipsum solum (Mt XVIII,15). Tota hec sancti evangelii leccio et moralibus nos preceptis 

instruit et quales erga eos, qui in nos delinqunt, esse debeamus, satis necessaria amonicione 

ostendit, ideoque tanto propensius est audienda, tantoque studiosius adiscenda ... x ... proprio 

cruore dignatus est expiare Ihesus Christus dominus noster, qui cum patre et spiritu sancto 

vivit et regnat deus per omnia secula seculorum. 

PL 95, col. 1264-1267. H. Barré: Les homéliaires, E I, 45. Heirici Autissiodorensis homiliae, 

s. 396-402. 

97rb-99vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria IV (= homilia XCIII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore accesserunt ad Ihesum ab Ierosolimis scribe et pharisei dicentes quare 

discipuli tui ... cum panem manducant (Mt XV,1-2). Quia dei filius pro salute hominum in 

mundum venerat, ideo loca singula civitatis gressibus percurrebat ut omnibus prodesset, 

universis succurreret, postremo cunctorum in communem salutem consuleret ... x ... mundam 

animam in corpore mundo, ut sic perficiamus sanctificacionem in timore Cristi, cui est honor 

gloria in secula seculorum. 

PL 95, col. 1267-1272. H. Barré: Les homéliaires, E I, 46. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 403-412. 
99vb-101rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria V 



In illo tempore dixit Ihesus turbis operamini non cibum ... signat deus pater (J VI,27). 

Describit in precedentibus beatus apostolus et evangelista Johannes, qualiter dominus quinque 

milia hominum ex quinque panibus et paucis piscibus clarissimo miraculo refecit, quod quia 

ex hiis que saciatis ... x ... sacrosanctum misterium non ad mortis eterne iudicium, sed ad 

perhennis vite summamus premium, prestante domino Ihesu Christo, qui vivit et regnat deus 

in secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 47. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 413-419. 
101vb-105ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI (= homilia XCV e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore Ihesus fatigatus ex itinere ... enim erat quasi sexta (J IV,6). Ex hac leccione 

vera nostri redemptoris, quam ex nobis et pro nobis assumpsit, humanitas comendatur. Cum 

enim esset verus filius dei, beate summus et summe beatus, bona cuncta tribuens, nullius 

egens ... x ... quibus iam suam dignatus est dare cognicionem, cum virtutum profectu usque ad 

sue glorie dignetur perducere visionem. 

PL 95, col. 1272-1279. H. Barré: Les homéliaires, E I, 48. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 420-434. 
105ra-106va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo sabbato (= homilia XCV bis e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore perrexit Ihesus in montem Olyveti ... et sedens docebat eos (J VIII,1-2). 

Omnipotentissimus conditor ac redemptor et benignissimus amator hominum, dominus noster 

Ihesus, cuius universe vie misericordia et veritas hanc sibi maxime circa suam passionem 

familiarem efficerat consvetudinem, ut diebus quidem ... x ... sicque mentes nostras sancti  

amoris sui flammis accendat, ut secundum beneplacitum suum in omni loco bono 

perseverabiles faciat etc. 

PL 95, col. 1279-1282. H. Barré: Les homéliaires, E I, 49. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 435-441. 
106va-111ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica IV in Quadragesima 

In illo tempore abiit Ihesus trans mare Galilee ... super hiis qui infirmabantur (J VI,1-2). Hoc 

mare pro diversitate locorum diversis vocabulis legimus nuncupatum, sed quantum presens 

locus expetit mare Galilee dicitur propter provinciam huius nominis contiguam, mare autem 

Tyberiadis a civitate ... x ... a constitucione mundi cuius desiderantissime vocis et auditores et 

participes ipso opitulante existere mereamur in secula seculorum, amen. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 50. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 442-456. 
111ra-115vb: Haymo Autissiodorensis: Homilia dominica IV in Quadragesima 
In illo tempore abiit Ihesus trans mare Galilee ... super hiis qui infirmabantur (J VI,1-2). Mare Galilee quod est 

Tyberiadis dicitur pro qualitate circumiacencium regionum variis censetur nominibus, dicitur autem mare Galilee 

propter adiacentem patriam vel provinciam Galileam, dicitur mare Tyberiadis propter Tyberiadem civitatem ... x 

... et propter nostram salutem venit in mundum et iterum venturus est in mundum iudicare vivos et mortuos. 

PL 118, col. 284-294. H. Barré: Les homéliaires, H I, 25. 
115vb-118rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II (= homilia XCVIII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore prope erat pascha Iudeorum ... et nummularios sedentes (J II,13-14). Beatus 

Johannes, qui ultimus omnium evangelistarum suum scripsit evangelium, idcirco plenius ac 

profundius ea que a tribus evangelistis obmissa fuerant, describere curat. Illi enim ea tantum 

scripserunt, que a domino duobus annis ante passionem eius gesta sunt ... x ... nec auris 

audivit, nec in cor hominis ascendit (1 Cor II,9) ad quod mereamur pervenire ipso opitulante, 

qui nos dignatus est vocare. 

PL 95, col. 1282-1287. H. Barré: Les homéliaires, E I, 51. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 457-467. 
118rb-120vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria III (= homilia XCIX e homiliario 

Pauli Diaconi) 



In illo tempore iam die festo mediante ascendit Ihesus ... scit cum non didicerit (J VII,14-15). In leccione 

precedenti, que hanc precedit, narrat sanctus evangelista quia ambulabat dominus in Gallileam, non enim volebat 

ire in Iudeam quoniam Iudei querebant eum occidere. Cum ergo ibi esset et ut ita dictum sit propter concitatam 

contra se persecucionem ... x ... ut eum occidamus, sed ut ab ipso vivificemur, queramus non ut eum expellamus, 

sed ut cum eo in perpetuum maneamus etc. 

PL 95, col. 1287-1293. H. Barré: Les homéliaires, E I, 52. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 468-479. 
121ra-123vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria IV (= homilia C e homiliario Pauli 

Diaconi) 

In illo tempore preteriens Ihesus vidit hominem cecum ... eius ut ceca nascerentur (J IX,1-2). 

Venerat dei filius ad solempnitatem scenophagie et novissimo die eiusdem festivitatis stans in 

templo docebat populum, qui ad diem festum confluxerat, redarguebat Iudeos infideles et 

ministeriis divinitatis sue instruebat fideles ... x ... beneplacitum est domino super timentes 

eum et in eis qui sperant super misericordia eius (Ps CXLVI,11), cui est honor et gloria in 

secula seculorum, amen. 

PL 95, col. 1293-1299. H. Barré: Les homéliaires, E I, 53. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 480-493. 
123vb-126rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria V 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis et turbis Iudeorum: pater meus usque modo 

operatur ... equalem se faciens deo (J V,17-18). Inheret hec leccio superioribus ubi refert 

sanctus evangelista, quo dominus hominem triginta et octo annis paralisi decumbentem 

sanaverit eique sanato precepit ut tolleret lectum suum ... x ... illa adveniente examinacione 

non cum impiis dampnemur, sed cum electis et sanctis eius inmarcescibili eum gloria 

coronemur. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 54. Explicit odpovídá uvedenému rukopisu W. Heirici 
Autissiodorensis homiliae, s. 494-504. 
126va-131ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI (= homilia CII e homiliario Pauli 

Diaconi) 

In illo tempore erat quidam lagvens Lazarus a Bethania de castello Marie et Marthe sororum 

eius (J XI,1). Inter omnia miracula, que dei filius ut suam panderet divinitatem operatus est, 

supereminet hoc et quasi quedam obtinet principatum, quod circa Lazarum fecit, et quidem 

singula eius opera amiracione dignissima sunt ... x ... ipsi mente ac toto cordis desiderio 

adherere atque ad gaudium ad beatissime visionis sue mereamur pervenire. 

PL 95, col. 1299-1307. H. Barré: Les homéliaires, E I, 55. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 505-523. 
131ra-132vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo sabbato (= homilia CIII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore dicebat Ihesus turbis Iudeorum ego sum lux mundi ... habebit lumen vite (J 

VIII,12). Postquam dominus et redemptor noster mulierem in adulterio deprehensam a sevicia 

Iudeorum eam lapidare volencium eripuit ac a reatu adulterii misericordissime absolvit, ne 

alicui forsitan in dubium veniret ... x ... neque divisus perfectus deus et perfectus homo, cuius 

beneficiis eternis sit sempiterna graciarum accio, qui cum patre et spiritu sancto. 

PL 95, col. 1307-1311. H. Barré: Les homéliaires, E I, 56. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 524-531. 
132vb-136vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica in Passione domini 

In illo tempore dixit Ihesus turbis Iudeorum quis ex vobis arguet me ... verba dei audit (J 

VIII,46-47). Intelligencia presentis leccionis superioribus sancti evangelii verbis ea racione 

copulatur, quia sicut precedens evangeliste sermo declarat, dominus Ihesus Christus Iudeos 

frequenti et aspera invencione redarguens ostenderat eos ... x ... pro perceptis studiis 

(podtečkováno) beneficiis condignis iugiter sancte operacionis serviciis colaudemus, qui vivit 

et regnat cum deo patre. 



H. Barré: Les homéliaires, E I, 57. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 532-544. 
136vb-138ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II (= homilia CVI e homiliario Pauli 

Diaconi) 

In illo tempore miserunt scribe et pharisei ministros ut apprehenderent Ihesum (J VII,32). 

Nemo satis digne sufficit ammirari, quanta fuerit in scribarum et phariseorum cordibus 

duricia, cum enim redemptor noster assidua predicacione et miraculorum operacione illos ad 

fidem vocaret turbis simplicibus credentibus ... x ... quatenus nos sua inhabitacione dignos 

efficiat, tota illud operante omnipotentissima trinitate, cui laus est et gloria in secula 

seculorum, amen. 

PL 95, col. 1311-1314. H. Barré: Les homéliaires, E I, 58. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 545-549. 
138ra-139vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria III (= homilia CVII e homiliario 

Pauli Diaconi) 
In illo tempore ambulabat Ihesus in Galileam non enim volebat ... eum Iudei interficere (J VII,1). Dominus 

noster Ihesus Christus, per omnia memor nostre salutis, in cunctis que faciebat futuris suis fidelibus exempla, 

que imitari deberent, proponebat, quia enim persecucionem infidelium previdebat ... x ... ipse solus collatur et 

adoretur habeaturque deus super omnia qui est benedictus in secula, cui est honor et gloria cum patre et spiritu 

sancto etc. 

PL 95, col. 1314-1317. H. Barré: Les homéliaires, E I, 59. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 550-557. 
139vb-142ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria IV (= homilia CVIII e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore facta sunt encenia in Ierosolimis et hyems erat (J X,22). Encenia plurali  

numero vocabatur festivitas dedicacionis templi, quam populus Iudeorum ex antiqua patrum 

consvetudine per annos singulos celebrare solebat. Enceniare namque grece iniciare vel 

inchoare latine dicitur ... x ... ut sit equalis patri et sit unum cum patre, cum quo illi est omnis 

honor et gloria in sancti spiritus unitate per inmortalia secula seculorum, amen. 

PL 95, col. 1317-1322. H. Barré: Les homéliaires, E I, 60. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 558-567. 
142ra-143vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria V 

In illo tempore cum audisset quidam de turba sermones Ihesu dicebant hic est Cristus et 

reliqua (J VII,40). Narratur in superioribus quia venit dominus Iherosolimam ad 

solempnitatem scenophegie iam die festo mediante ubi doctrina sua infideles Iudeos 

confundebant fideles instruebat, seque dei filium esse evidentissima assercione declarabat ... x 

... si anima nostra quam redemit in iudicando iusticiam eius adehereserit illi cui cum patre et 

spiritu sancto honor est in secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 61. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 568-573. 
143va-144vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI (= homilia CX e homiliario 

Pauli Diaconi) 

In illo tempore colegerunt pontifices et pharisei concilium ... omnes credent in eum et reliqua 

(J XI,47-48). Resuscitato a salvatore Christo Lazaro tam ingenti miraculo viso multi ex 

Iudeis, qui presentes fuerant et viderant, que fecit, crediderunt in eum, quidam vero ex ipsis 

sive qui in eum crediderant sive qui ad Martham et Mariam consolandi causa venerant ... x ... 

clementiam votis sedulis exorare, ut nos cum remissione peccatorum cumque gracia et 

misericordia sua ad eam sibi beneplacita faciant exspectacione perveniri. 

PL 95, col. 1322-1324. H. Barré: Les homéliaires, E I, 62. Heirici Autissiodorensis 
homiliae, s. 574-579. 
144vb-147va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo sabbato 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis ... non 

habebitis vitam in vobis (J VI,54). Hec sacra leccio plena est salutis eterne misteriis et 

substancialibus anime sacramentis, substancia quippe anime verbum dei est, nam que melior 



substancia esse potest quam cibum spiritualem desiderare verbum dei in se habere ... x ... qui 

cum patre et sancti spiritus unitate omnis honore et cordis nostri omnium resonet et gloria in 

secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 63. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 580-591, text 
v rukopise poněkud delší.  
147va-151rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica I adventus (= homilia CXIII e 

homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore cum appropinquasset Ihesus Iherosolimis et venisset Betfage ad montem 

Oliveti (Mt XXI,1). Dei et hominis mediator Christus Ihesus pro humani generis reparacione 

passurus, appropinquante hora passionis ipse eciam loco eiusdem passionis appropinquare 

voluit, ut aperte claresceret quia non invitus sed sponte pateretur ... x ... per suscepcionem 

mortis et gloriam resurreccionis ac triumphum ascensionis cito erat preventurus. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 63 bis (= E I, 1). Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 
3-15. Odkaz na PL 94, col. 121-125 je patrně omylem a text je odlišný. 
151rb-156vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II 

Ante sex dies pasce venit Ihesus Bethaniam ... quem suscitavit Ihesus (J XII,1). Descripta 

superius sanctus evangelista mirabili quadriduani Lazari resuscitacione, qua dei filium 

vivorum simul et mortuorum deum evidentissime declaraverat, subsequitur continuo, quod 

multi ex Iudeis qui venerant ad Mariam et Martham et viderant ... x ... secundum precepta eius 

viventibus suam faciem nobis placatus ostendat Ihesus Cristus dominus noster, qui cum patre 

vivit et regnat per inmortalia secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 64. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 592-611. 
156vb-171va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI in Parasceve 
In illo tempore hec cum dixisset Ihesus egressus cum discipulis ... introivit ipse et discipuli eius (J XVIII,1). 

Quod non continuo factum credere debemus postquam oracionem complevit, cuius verba voluit intelligi dicens 

Hec cum dixisset Ihesus etc. sed intelligendum est quedam fuisse interposita, que ab ipso pretermissa aput alios 

evangelistas leguntur ... x ... det omnipotens deus nobis christianis hic suam graciam, qua secum hic consepulti 

tandem in gloria resurgamus, amen. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 66. Heirici Autissiodorensis homiliae, s. 642-686, text 
v rukopise poněkud odlišný.  
171va-176ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in die Paschae 

Omelia Herrici. In illo tempore Maria Magdalena et Maria Jacobi et Salomee emerunt 

aromata ut venientes ungerent Ihesum (Mr XVI,1). Maria Magdalena a castello Magdalo, de 

quo orta esse creditur, sortita est nomen licet post ea in Bethania habitasse legatur, sicut et 

dominus noster Ihesus Christus licet in Bethleem fuerit ortus, tamen in Nazareth noscitur esse 

conceptus ... x ... hoc est in revelacione celestis patrie facie ad faciem libero contuitu videre 

mereamur, quid ipse prestare dignetur, qui etc. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 1.  

176rb-178va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II 

Omelia Herrici. In illo tempore duo ex discipulis Ihesu ibant ... stadiorum sexaginta ab 

Iherusalem (Lc XXIV,13). Scriptura sacra spiritus sanctus hac racione modificavit, ut nec 

continuam litere superficiem simpliciter observarent ut semper ob senioribus misteriis 

involuta prolixiori exposicioni opus habet, sed ita seriem illius disposuit ... x ... quatenus ab 

unitate corporis illius in presenti minime separemur si gaudiis illius in futurum participare 

optamus, qui cum deo. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 2. 

178va-181va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria III 

In illo tempore stetit Ihesus in medio discipulorum ... ego sum nolite timere (Lc XXIV,36). 

Textus istius sermonis heret hesterne leccioni, quo duos discipulos quibus dominus in 

fraccione panis angnitus est commemorat in Iherusalem mox fuisse regressus atque invenisse 



congregatos XI et eos, qui cum ipsis erant iam resurrexisse ... x ... perfectam conversos 

obtinuisse salutem prestante domino nostro Ihesu, qui cum patre et spiritu sancto etc. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 3.  

181va-183vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria IV 

In illo tempore manifestavit se Ihesus discipulis ... et alii ex discipulis eius duo (J XXI,1-2). 

Cum veritas in evangelio dicat: Nemo mittens manum suam in aratrum et aspicens retro aptus 

est regno dei non contempnenda quescio oritur, cur Petrus apostolus a domino de piscione 

vocatus ad idem officium ... x ... que in fine mundi sanctis dabitur, cena appellantur, ad cuius 

dulcedinem domino opitulante pertingere mereamur prestante domino nostro Ihesu Cristo. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 4. 

183vb-185va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria V 

In illo tempore Maria stabat ad monumentum foris ... fuerat corpus Ihesu et reliqua (J XX,11-

12). Virtus perseverancie multis quidem in locis sacrarum scripturarum comendatur, sed 

precipue ex verbis huius evangelice leccionis quantum in omni bono opere necessaria et utilis 

est evidenter ostendit, paulo namque superius refert beatus Johannes evangelista ... x ... per 

feminam mundo nuncciatur ne sexus femineus aput viros eterne malediccionis eulogio 

dampnabilis haberetur. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 5. 
185va-187ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria VI 

In illo tempore undecim discipuli abierunt in Galileam ... quidam autem dubitaverunt (Mt 

XXVIII,16-17). Dominus ac redemptor noster ante passionem suam crebro apostolis et penam 

sue passionis et gloriam resurreccionis predixit et locum eciam, quo eum post suam 

resurreccionem visuri erant, longe ante prenuncciavit ... x ... usque ad seculi consumacionem 

cum quibus et in quibus ipse prout pollicitus est esse dignetur, qui vivi et. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 6.  

187ra-191va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in octava Paschae 

In illo tempore cum esset sero die illa una sabbatorum ... dixit eis pax vobis (J XX,19). Quod 

in evangelio una sabati nuncupatur, dies dominicus semper intelligendus est a quo propter 

domini resurreccionem inicium ebdomadis exordium sumpsit nempe quemadmodum nos 

christiani institucionem Silvestri pape sectantes ... x ... in sua potencia ab electis sine fine 

videbitur sine fastidio amabitur sine fatigacione laudabitur per infinita secula seculorum, 

amen. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 7. 

191va-193rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica I post octavam Paschae 

In illo tempore dixit Ihesus suis ego sum pastor bonus ... dat pro ovibus suis (J X,11). Ex 

huius leccionis evangelice textu audiamus dominum Ihesum commendantem nobis boni 

pastoris officium in qua commendacione dum boni pastoris opus ostendere voluit nullum 

rectius quam se loco exempli proponere potuit ... x ... in unum deum credere unam vitam 

exspectare eadem pascua regem celestis vidimus percipere largitore deo, qui vivit. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 8. 

193rb-195vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica II post octavam Paschae 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis modicum et non videbitis me ... quia vado ad 

patrem (J XVI,16). Dominus ac redemptor noster discipulos per presenciam humanitatis 

inminente iam passione relicturus ea nocte qua tradebatur expleto misterio salutifere cene 

multa cum eisdem discipulis sermocinando ... x ... vilescent omnia quem infra nos esse 

iudicabimus domino nostro Ihesu Cristo largiente, qui vivit et regnat etc. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 9.  

195vb-199va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica II post octavam Paschae 
In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis Vado ad eum qui me misit ... implevit cor vestrum (J XVI,5-6). 

Dominus ac redemptor noster inminente sue passionis articulo discipulis et gloriam ascensionis, qua ipse erat 

glorificandus, et adventum sancti spiritus, quo illi erant illuminandi, patefecit, quatenus instante hora passionis 



sue minus de eius morte dolerent ... x ... electis se manifestaverit ut cum illo exultare valeamus, qui vivit et 

regnat deus cum patre in unitate et spiritus sancti. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 10.  
199va-203ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica IV post octavam Paschae 

In illo tempore dicit Ihesus discipulis suis amen, amen dico vobis, si quid pecieritis patrem in 

nomine meo dabit vobis (J XVI,23). Dominus Ihesus ascensurus in celum et apostolos verbi 

sui ministros corporaliter relicturus in terra ne velud inconsolati aut destituti dimitterentur 

dignatus est eos quoddam sue promissionis pingnore affirmare ... x ... precepta salvatoris 

corde meditantes et opere exsequentes ad claritatem visionis illius quandoque pervenire 

valeamus. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 11.  

203ra-205rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo feria II in Letania maiore 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis quis vestrum habebit amicum ... ponam ante illum 

(Lc XI,5-6). Narrat superius sanctus evangelista erat Ihesus in loco quodam orans, et ut 

cessavit dixit unus ex discipulis suis ad eum: domine doce nos orare sicut Johannes docuit 

discipulos suos et dixit eis: cum oratis nolite multum loqui sed dicite ... x ... veniam et post 

huius vite discessum regni sui nos faciat esse consortes prestante domino nostro Ihesu 

Christo, qui vivit. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 12.  

205rb-209rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Ascensione domini 

In illo tempore recumbentibus XI discipulis ... eum resurexisse non crediderunt (Mr XVI,14). 

In primis sciendum, quod recumbere est iacendo comedere, consvetudo namque veterum fuit, 

ut in acubitu iacentes manducarent atque biberent, quam consvetudinem et Iudeos tenuisse et 

hic in multis aliis locis apparet ... x ... et ascendente ad celos subsequi mereamur, quod ipse 

prestare dignetur, cuius regnum et imperium sine fine permanet in secula seculorum, amen. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 13. 

209rb-211vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica infra octavam Ascensionis (= 

homilia CLVII e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis cum venerit paraclitus ... testimonium perhibebit de 

me (J XV,26). Positus in cena dominus cum discipulis, postquam misteria novi testamenti 

corporis sangvinisque sui consecracione signavit, instante hora sue tradicionis inter cetera 

quibus dignatus est eos erudire, monuit ne inpiorum contra se persecucione terrerentur ... x ... 

solet post victoriam pro premio palmam rependere Ihesus Cristus dominus noster, qui vivit et 

regnat per inmortalia secula seculorum. 

PL 95, col. 1358-1362. H. Barré: Les homéliaires, E II, 14.  
211vb-212va 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis si diligitis me mandata ... maneat vobiscum in 

eternum (J XIV,15-16). Quia vigilias future sollempnitatis adventum spiritus sancti 

celebramus, fratres karissimi, debemus ipsi bonis et sanctis moribus congruere solempnitati, 

quam colimus ea autem solummodo racione adventus et racione sancti spiritus apti existimus 

... x ... iuxta electorum mercedem ut heredes domini et choeredes Christi in vita efficiamur 

eterna, quod ipse prestare etc. 

H. Barré: Les homéliaires, M 71, B II, 3.  

212va-217rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in die Penthecostes 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis si quis diligit me sermonem ... aput eum faciemus 

(J XIV,23). Sermo huius sancte evangelice leccionis constat gaudiis hodierne sollempnitatis 

adventum hodiernum sancti spiritus omnis excolit christianus et in exordio sancti evangelii 

amor commendatur divinus qui eiusdem illapsu spiritus apostolicis hodie refusus est ... x ... 

caritatem, que per ipsum cunctis fidelibus datur, dignetur infundere opitulante domino nostro 

Ihesu Cristo, qui cum patre et eodem spiritu sancto in trinitate perfecta vivit et regnat deus in 

secula seculorum. 



H. Barré: Les homéliaires, E II, 15. 

217rb-218ra 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis sic deus dilexit mundum ... sed habeat vitam 

eternam (J III,16). Salvator noster, fratres karissimi, qui ad redempcionem humani generis in 

hunc mundum venire dignatus est, satis evidenter sermonibus evangelicis insinuare dignatus 

est dicens Sic enim deus dilexit mundum ... x ... omnemque viciorum tumultum adiuvante 

domino possumus superare per eum, qui in trinitate perfecta vivit et regnat deus. 

H. Barré: Les homéliaires, B II, 5.  

218ra-219ra 
In illo tempore dixit Ihesus pharizeis amen, amen dico vobis, qui non intrat per ostium ... fur est et latro (J X,1). 

Verba sancti evangelii, fratres karissimi, ita recte intelliguntur, si cum superioribus simul requirantur habere 

concordiam, convenire enim debent anteriora cum sequentibus, quando veritas loquitur in iudicium enim veni in 

hunc mundum ... x ... ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum qui in celis est, cui sit salus, 

honor et gloria per infinita secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, B II, 6.  

219ra-219vb 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis nemo potest venire ad me ... in novissimo die etc. (J 

VI,44). Dominus ac redemptor noster ait discipulis suis ut audistis, fratres karissimi, nemo 

potest venire ad me nisi pater, qui misit me traxerit illum eum. Quid hoc dicimus, fratres, si 

trahimur ad Christum inviti credimus violencia exhibetur non voluntas excitatur ... x ... 

gloriam comparatur regni celorum per Ihesum Cristum dominum nostrum, qui vivit et regnat. 

H. Barré: Les homéliaires, B II, 7.  

219vb-220rb 

In illo tempore convocatis Ihesus duodecim apostolis suis ... ut langvuores curarent et reliqua 

(Lc IX,1). Modo fratres cum evangelium legeretur, audivimus quia convocatis Ihesus 

discipulis XII apostolis dedit illis virtutem et potestatem super omnia demonia et ut 

langvuores curarent et misit illos predicare regnum dei ... x ... ut qui aliis predicamus 

abstinenciam nos vicium gule abscidamus a nobis prestante domino nostro Ihesu Christo, qui 

vivit et regnat. 

H. Barré: Les homéliaires, B II, 8.  

220rb-221rb: Ambrosius Mediolanensis: Expositio evangelii Lucae, liber quintus, pars  
In illo tempore factum est in una dierum et Ihesus sedebat docens ... in lectum in medium ante Ihesum (Lc V,17-

19). Non ociosa huius paralitici nec angusta medicina est quando dominus et orasse premittitur non utique 

propter suffragium sed propter exemplum imitandi eum speciem dedit, non inpetrandi ambitum requisivit ... x ... 

est iussus offerre purgatus hoc sacerdos repudiat ne alios quoque eorum lepra contaminet. 

PL 15, col. 1638-1640.  
221rb-222ra 

In illo tempore surgens Ihesus de synagoga intravit ... et rogaverunt eum pro illa (Lc IV,38). 

Cum intravit in domum Petri ut audistis ex leccione evangelica, fratres karissimi, socrus Petri 

tenebatur magnis febribus. Domus Petri quod dicitur vetus lex intelligitur, socrus autem Petri 

synagoga filia synagoge eciam gencium accipitur ... x ... ibi pax vera que nobis iam non 

relinquitur, sed datur per dominum nostrum Ihesum Cristum, qui vivit et regnat cum deo 

patre. 

H. Barré: Les homéliaires, B I, 47.  

222ra-225vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica I post octavam Pentecostes 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: homo quidam erat dives ... cottidie 

splendide et reliqua (Lc XVI,19). In precedencia sancti evangelii verba diligencius 

perpendamus, quid cause extitit ut dominus hanc similitudinem apostolis diceret invenimus. 

Proposuit namque superius callidi villici parabolam, qui fraude suo domino impensa sibi in 

posterum previderat ... x ... hoc est in secreta celestis regni gloriam post hanc vitam recipi 

mereamur prestante domino nostro Ihesu Cristo, qui vivit etc. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 17. 



225vb-229va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica II post octavam Pentecostes 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis similitudinem hanc: homo quidem fecit cenam ... 

parata sunt omnia (Lc XIV,16-17). Legimus in evangelio secundum Matheum, quia cum 

transiret Ihesus per sata, discipuli eius esurientes ceperunt spicas evellere et manibus 

confricantes manducare, sata illa signat spaciosam amplitudinem divinorum elloquiorum ... x 

... quo mites beatique esse possumus quoniam ipsi hereditate possidebunt terram prestante 

domino nostro Ihesu Christo, qui. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 18. 

229va-231vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica III post octavam Pentecostes 

In illo tempore erant appropinquantes ad Ihesum publicani ... et manducat cum illis (Lc XV,1-

2). Verbum dei mediante anima carnem suscipiens celsitudinem suam ita nostre infirmitati 

contemperavit ut non solum homo fieret verum eciam humilis homo et re vera sit poscebat 

ordo divine dispensacioins ... x ... qui ordinem angelorum quantum datur mortalibus in hac 

vita fuerit imitatus, ipse post hanc vitam in eterne glorie percepcione copuletur. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 19.  

231vb-234vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica IV post octavam Pentecostes 

(=homilia CLXIII e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis estote misericordes ... et non iudicabimini (Lc 

VI,36). Dominus deus ea lege hominem inter omnia condidit tantaque dignitatis precellencia 

donavit, ut si in sue creacionis voluisset nostro perseverare principio per se que agenda essent 

sciret ... x ... salvabit animam eius a morte et operit multitudinem peccatorum adiuvante 

domino nostro Ihesu Christo, qui vicuit cum patre et spiritu sancto. 

PL 95, col. 1363-1369. H. Barré: Les homéliaires, E II, 20. 

234vb-237va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica V post octavam Pentecostes 

In illo tempore cum turbe irruerent ad Ihesum ... secus stagnum Genezareth (Lc V,1). Apto 

satis convenientique sermone expressa est aviditas turbarum predicacionem Cristi audire 

cupiencium inuere enim est tum inpetu et festinacione venire ubicumque autem turbarum 

nomen legimus varios voluntatum effectus advertere debemus ... x ... summa dei 

contemplacio qua ita replebuntur ut nil amplius sit quod requirant quia neque erit amplius 

quod accipiant. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 21.  

237va-240va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica VI post octavam Pentecostes 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis amen, amen dico vobis nisi habundaverit iusticia ... 

in regnum celorum (Mt V,20). Verum (Zapsána iniciálka v, ačkoli předepsáno bylo R pro 

rerum) omnipotentissima dispositrix dei sapiencia ita temporum successiones preordinat ... x 

... et tunc eius graciam obtinere perfecte merebimur si pacis fraterne imitatores per sectarum 

scandala non dividant quod ipse prestare dignetur. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 25.  

240va-244ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica VII post octavam Pentecostes 

In illo tempore cum turba multa esset cum Ihesu nec haberent ... habent quid manducent (Mr 

VIII,1-2). Ubicumque in evangelio nomen turbarum legitur, diversas ac varias voluntates 

hominum intelligere debemus, domino enim Ihesu Cristo pro salute tocius mundi in hoc 

mundo veniente et corporaliter inter homines conversante ... x ... atque adimplenda vite eterne 

precepta virtutis dei habitudine attingantur audientes ab apostolo viriliter agite et confortamini 

in domino Ihesu Cristo, qui. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 26.  

244ra-247ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica VIII post octavam Pentecostes 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis attendite a falsis ... fructibus eorum cognoscetis eos 

(Mt VII,15-16). Previdebat dominus, cuius divinitatem nullum latet archanum, quia emersuri 

erant in sancta ecclesia pseudochristiani, qui sub pretextu sanctitatis quorundam animos 



simplicium pervertere conantur ... x ... quod vobis paratum est ab origine mundi auxiliante 

domino Ihesu Christi (!), qui vivit et regnat in secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 27.  

247ra-251vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica IX post octavam Pentecostes 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: Homo quidam erat dives, qui 

habebat villicum ... bona ipsius (Lc XVI,1). In precedentibus sancti evangelii verbis due 

continentur parabole contra scribas et pharizeos sub unius sensus tenore digeste ... x ... quia 

omnia carnalia que certa erant atque presencia spiritualibus ac futuris tamquam incertis 

proponebant. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 28.  

251vb-255va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica X post octavam Pentecostes 
In illo tempore cum appropinquaret Ihesus Iherosolimam videns civitatem ... sunt ab oculis tuis (Lc XIX,41-42). 

Dominus Ihesus, dei verbum, pro salute humani generis incarnatum in quantum passionis illius temporis vicinius 

accedebat in tantum divinitatis sue omnipotenciam miraculorum ac virtutum exhibicione manifeste decreverat ... 

x ... et ignis eorum non extingvitur, de qua pena nos dominus eripere dignetur, qui vivit et regnat. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 29. 

255va-257vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XI post octavam Pentecostes (= 

homilia CLXXI e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore dixit Ihesus ad quosdam qui in se confidebant ... unus pharizeus, alter 

publicanus (Lc XVIII,9-10). Sensus huius leccionis heret per omnia superioribus, ubi dominus 

discipulos ad instanciam oracionis provocat, iudicis deum non timentis et vidue inclamantis 

introducta parabolam quamque hoc modo terminavit ... x ... si quid boni tua gracia largiente 

fecero, quo fine hoc faciam, quave a te distinccione pensetur ignoro. 

PL 95, col. 1375-1380. H. Barré: Les homéliaires, E II, 30.  
257vb-260vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XII post octavam Pentecostes 

In illo tempore exiens Ihesus de finibus Tyri ... medios fines Decapoleos (Mr VII,31). 

Dominus noster pro salute humani generis veniens in hunc mundum atque homo inter 

homines mira dignacione conversatus non uno loco magisterium celestis doctrine voluit 

ostendere, sed migrabat sedulus de loco ad locum ... x ... qui nostre caritatis exercicium 

amplioribus beneficiorum collocacionibus cumulabit Ihesus Cristus dominus noster. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 31.  

260vb-265vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XIII post octavam Pentecostes 

(= homilia CLXXIV e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis beati oculi qui vident ... et non audierunt (Lc X,23-

24). Familiare et quodammodo proprium est divine scripture sequencia precedentibus iungere, 

et ex premissorum sciencia a sensum eorum, que secuntur recto ordine informare. Unde 

oportet ad huius leccionis seriem prenoscendam paulo superius dicta sancti evangeliste 

retexere ...x ... diligentes go se diliget et ad contemplacionem suam patrisque introducet 

Ihesus Cristus dominus noster. 

PL 95, col. 1383-1393. H. Barré: Les homéliaires, E II, 33.  

265vb-269ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XIV post octavam Pentecostes 

(= homilia CLXXVI e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore dum iret Ihesus in Iherusalem, transiebat per mediam Samariam et Galileam et 

reliqua (Lc XVII,11). Tutelam domini et salvatoris nostri cum miraculis, tum eciam misteriis 

plenam fuisse sanctorum evangelistarum evidentissima declarat assercio, neque enim tantum 

locali ambulacione eius explebatur neccesitudo ... x ... ad illam perfeccionem sublimentur 

atque deum deorum in Syon perpetuo contemplari mereantur, qui vivit. 
PL 95, col. 1396-1402. H. Barré: Les homéliaires, E II, 34. 

269ra-273va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XV post octavam Pentecostes 

(= homilia CLXXVII e homiliario Pauli Diaconi) 



In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis nemo potest duobus dominis ... et alterum contempnet (Mt VI,24, srv. 

Lc XVI,13). Dominus Ihesus ad hoc homo factus est, ut nos de potestate tenebrarum eriperet et regnum deo patri 

nos faceret, ait enim ipse in quodam evangelii loco parabolice loquens, quod homo quidam nobilis abiit in 

regionem longinquam accipere sibi regnum ... x ... ab ipso possumus bona temporalia addipisci et in futuro 

eternam beatitudinem promereri ipso largiente, qui vivit et regnat cum deo patre. 

PL 95, col. 1407-1415, text v rukopise poněkud delší než v PL. H. Barré: Les 
homéliaires, E II, 35.  
273va-275ra: Beda Venerabilis: Homilia subdititia XXI in Septembris feria quarta 

quatuor temporum, pars (= Haymo: Homilia CXXX feria quarta quatuor temporum) 

In illo tempore respondens unus de turba dixit magister attuli ... eum et non potuerunt (Mr 

IX,16-17). Notandum quod semper loca rebus congruunt: in monte dominus orabat, 

transformatus discipulis archane sue maiestatis aperit, in inferiora descendens turbe occursu 

excipitur, miserorum fletu pulsatur. Sursum discipulis misteria regni reserat ... x ... et qua 

oracione, iuvante domino cunctas antiqui hostis debellabimus et propulsabimus insiduas. 
PL 94, col. 312-314, 118, col. 693-696. H. Barré: Les homéliaires, h 130. 

275ra-278va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XVI post octavam Pentecostes 

(= homilia CLXXIX e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore ibat Ihesus in civitatem ... cum eo discipuli eius (Lc VII,11). Sermo 

evangelicus, qui precedit, narrat qualiter dominus centurionis puerum obtentu magne huius 

fidei sanaverit et quomodo ipsius centurionis ymmo in eo gencium extulerit fidem, illo ergo 

digesto miraculo ... x ... et fidelium sibi preces coniungens divinam iugiter precetur 

clemenciam ut celeriter ad vitam surgere mereatur, amen. 

PL 95, col. 1416-1422. H. Barré: Les homéliaires, E II, 36.  
278va-281va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XVII post octavam Pentecostes 

(= homilia CLXXXI e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore cum intraret Ihesus in domum ... ydropicus erat ante eum (Lc XIV,1-2). 

Eternus atque invisibilis rerum conditor humanum genus, quod per longa seculi transeuntis 

spacia perpetue legibus astrictum erat, salvare disponens, novissimis temporibus homo fieri 

dignatus est mirabili ordine ... x ... quod vobis paratum est ab origine mundi, quam ut audire 

mereamur ipse nobis largire dignetur, qui cum patre et spiritu sancto, amen. 

PL 95, col. 1423-1429. H. Barré: Les homéliaires, E II, 37.  
281va-284rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XVIII post octavam 

Pentecostes 
In illo tempore convenerunt pharizei in unum ... mandatum magnum in lege (Mt XXII,34-36). Tempore 

dominice predicacionis due hereses erant in populo Iudeorum, una phariseorum, altera saduceorum. Pharizei 

erant clerici et presbiteri Iudeorum, qui interpretantur divisi, eo quod merito sanctitatis se a ceteris dividebant ... 

x ... posse quidem superari, sed difficile conquiescere, tunc locutus est Ihesus ad turbas etc. qui vivit et regnat.  

H. Barré: Les homéliaires, E II, 38.  

284rb-287ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XIX post octavam Pentecostes 

(= homilia CLXXXVII e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore ascendens Ihesus in naviculam ... paraliticum iacentem in lecto (Mt IX,1-2). 

Creator rerum dominus, postquam se propter nos nostra coangustavit in carne, cepit habere 

humanam patriam, cepit se civis Iudayce civitatis ut eos, de quibus humanitatem sumpserat, 

ad credendum sibi amore invitaret, caritate suaderet et affectuosa humanitate attraheret ... x ... 

ab ipso tribuitur, unde et ipse Ihesus id est salvator vocatur, quoniam ipse salvum faciet 

populum suum a peccatis (Mt I,21), qui vivit etc. 

PL 95, col. 1432-1438. H. Barré: Les homéliaires, E II, 39.  
287ra-292rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XX post octavam Pentecostes 

In illo tempore dixit Ihesus turbis parabolam hanc: simile est regnum celorum homini regi, qui 

fecit nupcias filio suo (Mt XXII,2). Hec evangelica leccio multo evidencius nobis elucebit, si 

illam, que hanc precedit, breviter attingere non viguerit proposuerat namque dominus scribis 

et pharizeis aliam parabolam quam istam que subsequitur ... x ... ipsius misericordiam 



continuis supplicacionibus postulemus, quatenus ibso adiuvante ad consorcium electorum 

pertingere mereamur. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 40. 

292rb-294ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XXI post octavam Pentecostes 

(= homilia CXC e homiliario Pauli Diaconi) 

Omelia Herrici. In illo tempore erat quidam regulus ... sanaret filium eius (J IV,46-47). 

Divina iudicia quam sunt inscrutabilia quamque incomprehensibilia, quantum ab humanis 

iudiciis longe distancia cum in omnibus divine scripture locis, tum vel maxime in hoc sancti 

evangelii leccione valeamus advertere, ecce enim, sicut subsequens sermo huius leccionis 

indicat ... x ... reliquie salve fiunt et iterum in veritate reliquie convertentur (Is X,20-21), quod 

ipse prestare dignetur, qui vivit et regnat etc. 
PL 95, col. 1438-1442. H. Barré: Les homéliaires, E II, 41.  

294ra-297rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XXII post octavam Pentecostes 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: simile est regnum celorum homini 

regi ... cum servis suis et reliqua (Mt XVIII,23). Omelia Herrici. Sermo sancti evangelii, qui 

hanc precedit leccionem, refert quod respiciens dominus in discipulos suos dixit Symoni 

Petro: Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum et reliqua (Mt 

XVIII,15). Tunc beatus Petrus assumpta quadam alacri ingentique fiducia ... x ... exquiretur 

examine que vel in baptismo nobis dimissum vel propter misericordiam (opraveno 

z penitencia) a deo fuerit relaxatum. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 42.  

297rb-298vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XXIII post octavam 

Pentecostes (= homilia CXCIV e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore abeuntes pharisei consilium inierunt ... caperent in sermone (Mt XXII,15). 

Luca referente evangelista manifestum est quia deo salvatore nato sub cesare Augusto in toto 

orbe est celebrata descripcio, et inter omnes naciones tocius orbis que Romano subiecte erant 

imperio, Iudea quoque eius stipendaria facta fuerat ... x ... reddere denarium suum, hoc est 

vitam sanctam nostram et inmaculatam ipso adiuvante, qui vivit et regnat.  

PL 95, col. 1449-1452. Text v rukopise kratší než v PL (končí na col. 1452B). H. 
Barré: Les homéliaires, E II, 43. 
298vb-300rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo dominica XXIV post octavam 

Pentecostes 

In illo tempore loquente Ihesu ad turbas ecce princeps ... manum super eam et vivet (Mt 

IX,18). Veniens dominus peragebat misterium sue predicacionis et inter predicandum ecce 

princeps unus accesit et adorabat eum dicens: Domine filia mea modo defuncta est. In 

principio huius leccionis videntur Lucas et Marcus Matheo contrari qui dicunt hunc principem 

Iudeorum nuncciasse ... x ... filius hominis fieri dignatus est nostra substancia ut multos 

fratres sibi acquireret Ihesus Christus dominus noster, qui cum patre et spiritu sancto vivit. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 44.  

300rb 

In illo tempore cum sublevasset oculos Ihesus etc. habetur in omelia Abiit Ihesus trans mare 

Galilee etc. Quere in dominica qua cantatur Letare Iherusalem. 

300rb-301vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo de sancto Andrea (= homilia IV e 

homiliario Pauli Diaconi) 
In illo tempore ambulans Ihesus iuxta mare Galilee ... erant enim piscatores (Mt IV,18). Cum cunctis notissimum 

est quod mare Galilee propter diversa loca sibi adiacencia diversis eciam appelacionibus nuncupabatur. Idem est 

enim mare Galilee quod mare Tyberiadis, quod stangnum Genesar, quod lacus Tynerech, quod eciam salviarum 

vocatur ... x ... sed deo per omnia deputans ab ipso in futuro remunerari mereamur, qui vivit et regnat in secula 

seculorum. 

PL 95, col. 1458-1460, text zčásti odlišný. H. Barré: Les homéliaires, E II, 45.  



301vb-304ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Purificatione sanctae Mariae (= 

homilia LVII e homiliario Pauli Diaconi) 
Postquam impleti sunt dies purgacionis ... sanctum domino vocabitur (Lc II,22-23). Ex verbis huius sacre 

leccionis maxima nobis redemptoris nostri dignacio et intemerate genitricis eius beate Marie humilitas 

comendatur, quia videlicet tam ipse dominus, quam gloriosa eius mater cum legi nil deberent, legalibus tamen 

decretis se subdere sponte voluerunt ... x ... in qua divine claritatis aspectibus libero obtuitu perfruamur prestante 

domino nostro Ihesu Cristo, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat, amen. 

PL 95, col. 1200-1205. H. Barré: Les homéliaires, E I, 25. 
304ra-306va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in octava Penthecostes 

In illo tempore erat homo ex phariseis Nycodemus nomine ... et dixit ei rabi quia venisti a deo 

magister (J III,1-2). Series huius sancte leccionis heret superioribus ubi refert sanctus 

evangelista, quia cum esset Iherosolimis in templo et doceret, multi de populo, qui ad 

paschalem solempnitatem confluxerant, predicacionis eius sinceritate conspecta crediderunt in 

eum ... x ... et per alteram reficeret quos ex altero fecisset Ihesus Christus dominus noster, qui 

cum patre vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum, amen. 

Srv. H. Barré: Les homéliaires, E II, 16.  

306va-307va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in natale sancti Johannis Baptistae 

In illo tempore Elizabeth impletum est tempus pariendi et peperit filium (Lc I,57). Sacrosancti 

precursoris Cristi gemina primordia non solum a parentibus patre videlicet et matre sed eciam 

a progenitoribus tribus sacerdotalis et levitice gloriosa plurimum miraculorum virtute refulget 

insignia ... x ... quo eo opitulante ad festa redemptoris, que non annua sunt, sed continua 

pertingere mereamur. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 22. 

307va-309rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in natale sancti Petri (= homilia XXVI e 

homiliario Pauli Diaconi) 
In illo tempore venit Ihesus in partes Cesarie ... homines esse filium hominis (Mt XVI,13). Herodes maior, sub 

quo est dominus natus, quatuor traditur filios habuisse, Philippum videlicet qui hic commemoratur, quique ut 

Lucas narrat fuit tetrarcha Ituree et Traconitidis regionis, Archelaum quoque et Lysaniam scilicet et Herodem 

sub quo dominus passus est ... x ... terreant denuncciata supplicia, de quibus nos liberare dignetur Christus Ihesus 

dominus noster, qui cum patre et spiritu sancto in trinitate perfecta vivit et regnat per omnia secula seculorum. 

PL 95, col. 1477-1483, text v rukopise - zhruba o jeden a půl sloupce delší - je 
rozšířen o část Haymonovy homilie (homilia XCIII z homiliáře Paula Diacona), PL 
1565-1566. H. Barré: Les homéliaires, E II, 23. 
309rb-310rb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in natale sancti Pauli 

In illo tempore dixit Symon Petrus ad Ihesum: ecce nos relinquimus omnia et secuti sumus te 

(Mt XIX,27). Hec sancti evangelii leccio post apostolos illi specialiter congruit qui cuncta 

mundi implicamenta pro amore divino postponere et paupertatem communemque vitam in 

cenobiis eligunt ducere, quod si quid agunt corpore mente quoque tenuerunt ... x ... et dum 

celestis patrie suspirat omnium sanctorum pariter per fidem dulcissimo iam consorcio 

perfruamur, amen. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 24. 

310rb-311ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in Assumptione sanctae Mariae 

Intravit Ihesus in quodam castellum et mulier quedam Martha nomine excepit illum (Lc 

X,38). Textus leccionis huius heret superioribus verbis sancti evangelii ubi dominus 

pharezaica quescione pulsatus parabolam hominis in latrones incidentis et samaritani 

misericordiam ei inpendentis explicuit, mox ad interrogatorem suum conversus percunctatus 

est ... x ... sit protectrix in adversis, provectrix in prosperis et opem sue intercessionis faciat 

nos consortes esse sue beatitudinis. 

H. Barré: Les homéliaires, E I, 23, Q II, 26 add.  

311ra-312vb: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in natalitiis apostolorum 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis hec mando vobis ut diligatis ... vobis odio habuit et 

reliqua (J XV,17-18). Dominus ac redemptor noster magna patris caritate ad nostram salutem 



missus, cum semper tamen eciam precipue dileccionis vim commendare studuit cum animam 

suam in passione pro nobis erat traditurus ... x ... et in futuro suam contemplacionem 

indesinenter largitur, qui vivit et regnat cum patre et spiritu sancto in secula seculorum. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 47.  

312vb-314ra: Heiricus Autissiodorensis: Sermo de uno martyre 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis si quis vult post me venire ... et sequatur me (Mt 

XVI,24). Postquam dominus sue passionis misterium discipulis suis revelaverat, resureccionis 

sue quoque gloriam demonstraverat, hortatur eos simul cum omnibus ad imitandum sue 

passionis exemplum spondens eis in futuro salutem animarum suarum ... x ... constanciam 

scilicet et vivendi largitur coronam Ihesus Christus dominus noster, qui vivit et regnat. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 48. 

314ra-316ra: Haymo Autissiodorensis: Sermo in natale plurimorum martyrum (= 

homilia LXXIX e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore descendens Ihesus de monte ... sanarentur lagvuoribus suis (Lc VI,17-18). Non 

solum per misterium incarnacionis de celo in terram dominus Ihesus Christus humane 

infirmitati condescendere dignatus est, sed eciam in suis sanctis sermonibus ad humanam 

ignoranciam instruendum ... x ... diligeret quia vero de mundo non estis sed ego elegi de 

mundo ideo odit vos mundus (J XV,19). 
PL 95, col. 1545-1550, 118, col. 776-781. H. Barré: Les homéliaires, H II, 51.  

316ra-318va: Heiricus Autissiodorensis: Sermo in natalitiis plurimorum martyrum 

In illo tempore videns Ihesus turbas ascendit ... est regnum celorum (Mt V,1-3). Celebritatis 

huius sollempne festum sermonem exigit hodiernum, pulcritudo quidem eius nos ad quedam 

decencia provocat et magnitudo deterret, unde necesse est ut ita nos virtusque partibus medios 

prebeamus ... x ... qui numquam aliter fuit nusquam aliter erit qui difficile invenitur, ubi sit 

multo tamen difficilius ubi non sit. 

H. Barré: Les homéliaires, E II, 49.  

318va-319vb: Haymo Autissiodorensis: Sermo in natale sanctorum confessorum (= 

homilia LXXXVI e homiliario Pauli Diaconi) 

In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: homo quidam peregre proficiscens 

... illis bona sua (Mt XXV,14). In similitudinibus quas ad nostram ignoranciam instruendum 

dominus proposuit, solicite considerandum est, quia quedam sic ad nostram ammonicionem 

proponuntur ut specialiter ad ipsum mediatorem dei et hominum pertineant ... x ... cum 

domino possidebit quanto largius talentum acceptum pro eius amore erogaverit, quod ipse 

prestare dignetur, qui cum. 

PL 95, col. 1551-1555, 118, col. 781-785. H. Barré: Les homéliaires, H II, 53. 
319vb-321vb: Haymo Autissiodorensis: Sermo in natale sanctarum virginum (= homilia 

XCIII e homiliario Pauli Diaconi) 
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: simile est regnum celorum thesauro ... emit agrum 

illum (Mt XIII,44). Virtus et sapiencia dei, dominus Ihesus Christus, non solum ad suscipiendam humanam 

naturam hominibus compati dignatus est, sed eciam humane ignorancie condescendens suis sanctis sermonibus 

rerum temporalium similitudines frequenter adhibuit ... x ... bonus coronari possit vita integra et malus excusare 

valeat correcta prestante domino nostro Ihesu Christo, qui vivit et regnat in secula. 

PL 95, col. 1561-1565, text v rukopise dále odlišný (téměř celá část na f. 321v), Text ve stejném znění jako v PL 

95 uveden i v PL 118, col. 790sq. H. Barré: Les homéliaires, H II, 54. 

321vb-322vb 
In illo tempore dicit Iesus discipulis suis parabolam hanc: simile est regnum celorum X virginibus que 

accipientes lampades suas exierunt obviam sponso et sponse (Mt XXV,1). In leccione evangelica, que nobis de 

X virginibus recitata est, fratres karissimi, dictum est quod omnes virgines ordinaverunt lampades suas, sed fatue 

non habuerunt oleum lampadibus preparatum ... x ... nos qui eius membra sumus ultima sedulis patrociniis 

adiuvare et in regni celestis gloriam pie interveniendo dignetur inducere, amen. 



H. Barré: Les homéliaires, B II, 81. Na závěr písařské poznámky Pomoz Maria 
z nuzye. Ve Ade de costis formatur sibi uxor et hostis, idcirco sine ve non vivit filius 
ewe. 
 
SX XVIII A 9 

FX 17. st. 

TX Sborník 

Sborník obsahující statě z oboru historie, poesie, diplomatiky, gallských dějin, theologie, 

latinsko-germánského práva, mediciny, chemie, chirurgie, mathematiky, filosofie, německých 

dějin a politiky. 

Rukopis, 17. wtol., papír, psáno zběžným švabachem, L1 373, 20-31 cm, 4. váz. v ohebné 

kůži. 

Poč. L 1a: Henrich Darnebr de Lamblys. In Jesu Namen: 

Kon. L 373b: a to neiprw do wnitřz dati a … /slovo nečit./ 

koupě 11711 (1933) 

 

SX XVIII A 10 

FX 1926 

TX Černay, E.: Vliv reformace a jednoty českých bratří v architektuře… 

 

SX – XVIII A 11 

TX – Neumann, Eduard, PhDr.: Vliv reformace a jednoty českých bratří v architektuře a 

v umění illuminátorském. 

FX – 21x33 cm. 

(Praha), ff. 70 

PX – Listy b prázdné. Počátek f. 1a: Prameny. „Die Baustille“… Konec f. 78a: … stane se 

předměten vážné úvahy bude tím jeho poslání splněno.“ 

SX XVIII A 12 

FX po r. 1579 

TX z Kolína, P. K.: Práva městská. (Opis) 

 

SX XVIII A 13 

FX 1779-97 

TX Razon que forona et Ministerio de Real Hacienda de estas Principales de la Paz. 

1a Razon que forma et Ministerio de Real Hazienda X 51b Iten un Insendanio xplata consu 

unleserlich cuchana xplata cons ? 

Hs.; pap.; Bl. 51; 1779/97; 21x30,5 cm; kurs.; pappbd. Dem Explicit folgen noch einige 

unleserliche Worte. Manche Blätter, besonders das Letzte, beschädigt, die Blätter 46 und 48 

fast gganz herausgerissen. Auf dem Blatt 5b Datum Principal de la Paz 5 de Avril de 1797, 

auf dem Blatt 6a Paz y Ag[os]to 20 ve 1779. 

Schenkung des Karel Procházka aus Breunau 4. 9. 1943. 

7311/43 

 

SX XVIII A 14 

FX 1825 

TX Kopiář cechovních zápisů města Velvar z let 1754-1825 

 
SX – XVIII A 15 

TX – Pašije na neděli květnou. Psané ode mne Jana Lhota[n]se dne 10. dubna roku 1824. 

XIX. st., ff. 8 



PX – Ku konci 2 ff. prázdná. Inc.: Umučení Pána našeho Ježíše Krysta.  Expl.: Neroztrhajme ji, ale losujme o ni, 

či bude. 

SX XVIII A 16 

FX 1934 

TX Saladini de Asculo Kompendium aromatariorum (opis) 

a. d. 1448 p. Kr. Saladini… Po prvé do němčiny přeložil, úvodnil, vysvětlil a 

s původním lainským textem vydal Dr. med. Leo Zimmermann. Tisknuto podporou 

Puchmannové nadace. V Lipsku 1919. Knihosklad Johan Ambrož Barth. Zčeštil Hugo 

Karner. 

Rukopis, pspír, 23 x 30 cm, XX. stol. 63 listy popsané, na konci jeden prázdný, 8°, pk. 

Inc. Roku 1919 obdržel jsem… 

Expl. Zvrhnut vyhnuté 47 

Věnováno darem dne 8. VII. 1935. Hugo Karnerem. 

 

SX XVIII A 17 

FX 1789-1808 

TX Razon qua forma et Ministerio de Real Hacienda de Principates 

[Razon que forma et Ministerio de Real Hazienda de estas Cascas Principales de la Paz.] 

1a Antonio Boso, Marido Legitimo y administrador x 57b En 1a ciudad de la Paz a 

[unleserlich] de Agosto de mil ochocientos. 

Hs.; Pap.; B1.57; 1789/1808; 21 x 31 cm; Kurs.; Pappbd. Auf dem Blatt 7b Challapampa y 

Abril de 1789, auf dem Blatt 57b Paz y Julio 1 de 1808. 

Schenkung des Karel Procházka aus Brenau 4. 9. 1943. 

7312/43 

 
SX – XVIII A 18 [LA 85/43] 

TX – Národna poputnica Horvatzka odléta 1573. 

PX - :Brčić, J… (XVIII A 18). 

SX XVIII A 18 

FX 1905-7 

TX Janovský, Frant: Rukověť numismatiky české 

 

SX XVIII A 19 

FX XIV 

TX Testamentum Vetus 

Testamentum Vetus. 

1a r[e]gem. Sermo, que[m] mise[r]ant ei, sic sc[ri]ptus x 270b aut p[ri]us ssmo [?] H[ic] e[r]it 

ergo co[n]sum[m]atus. 

Rkp.; perg., pap.; XIV; ll.270; 22 x 31,5 cm; frakt.; illum.; pův. kž. Rukopisu schází počátek a 

také na konci je několik listů vytrženo. Listy pergamenové a papírové se pravidelně střídají, 

takže vždy po 4 listech papírových následují dva pergamenové. V začátcích kapitol barevné 

iniciály, illuminace na f.4a, 19b, 25a a zvláště na 112b. Vazba původní gotická, prkénková, 

pergamenem potažená, obsahuje na deskách zbytky mosazného kování. 

Rukopis počíná uprostřed 5. kapitoly I. knihy Ezdrášovy a končí se poslední knihou Starého 

Zákona, II. knihou Makabejskou. Jednotlivé knihy jsou uváděny prology Otců církevních. Na 

okrajích poznámky kommentátorů. Není vyloučeno, že zadní vytržené listy obsahovaly údaje 

o původu rukopisu. Za předsádku použito současných latinských náboženských traktátů. 

Z majetku prof. Bernharda Brandta z Prahy dne 6. listopadu 1945. 

6272-45 

 



XVIII A 19 
 

1420-1430, pap. + perg., 270 ff. 31,5 x 22 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Pergamenové vnitřní a vnější listy jednotlivých složek. Filigrán: Piccard, Ochsenkopf VI/260 

(1423-1424) v několika variantách v celém kodexu, XII/629 (1425-1427) zejména ve 

složkách na začátku a konci rukopisu, XII/360 (1426-1427) ojediněle. Skladba: (VI-3, f. 9) + 

21. VI (f. 261) + (VI-3, f. 270). Chybí tři listy před f. 1 a tři za f. 270. Zejména ke konci 

kodexu okraje pergamenových folií oříznuty. Kustody arabskými číslicemi na konci složek 

uprostřed dole: Ius-22. Ojediněle na konci složek reklamanty (f. 141), na spodním okraji folií 

někdy poznamenáno, že na daném foliu začíná či končí kniha či prolog k ní. Foliace moderní. 

Psáno v zrcadle 22,5 x 14,5 cm, 34-45 řádek na stránce. Živá záhlaví označující název knihy 

Bible. 

Písmo: bastarda 2. pol. 15. století, nečetné doplňky a opravy jinou rukou 15. století. 
Výzdoba: ornamentální iniciály: 4ra V, 19va C, 112vb N, další jednoduché iniciály, 
rubrikace. Vazba 15. století, prkénková, potažená pergamenem s nárožními a 
středovými puklami, z nichž na přední desce tři scházejí. Na přední desce zachovány 
destičky s trny pro spony, které chybějí. Na f. 1r signatura KNM XVIII A 19, na f. 270v 
přírůstkové číslo KNM 6272/45. Na předním i zadním přídeští použity při vazbě 
zlomky teologických textů: na předním přídeští dvojlist, zaznamenána rubrika „Quare 
mortui in cimiterio sepeliant“, text se dále týká duší zemřelých a mší za zemřelé, na 
zadním přídeští jeden list věnovaný druhům utrpení, na okrajích další drobné 
poznámky. 
Z majetku prof. Bernharda Brandta z Prahy. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 129, č. 107. 

 

1ra-270va: Vetus testamentum 
 

Neúplný, začíná 1. knihou Ezdrášovou V,7. Řazení jednotlivých knih: 1ra-4ra: 1. Ezdrášova, 4ra-11va: 

Nehemiáš (podle označení rubrik jednotlivých kapitol dnešní f. 5 zařazeno do složky chybně, má následovat 

dnešní f. 8), 11va-19rb: apokryfní 3 Ezdrášova, 19va-24vb: Tobiáš, 25ra-32rb: Judit, 32va-39va: Ester, 40va-

56rb: Job, z Knihy žalmů pouze neúplný žalm I,1 na f. 56rb, 57rb-71rb: Kniha Přísloví, 71va-76vb: Ecclesiastes, 

77rb-80ra: Píseň písní, 80rb-89vb: Kniha Moudrosti, 90ra-112vb: Ecclesiasticus, 113rb-139vb: Izaiáš, 141rb-

169vb: Jeremiáš, 169vb-172rb: Pláč, 172rb-175va: Baruch, 175vb-200ra: Ezechiel, 200va-211ra: Daniel (s 

poznámkami o odlišnostech oproti hebrejskému textu na f. 202rb „Que secuntur, in hebreis voluminibus non 

reperi“, f. 203ra „Hucusque non habetur in hebreo et que posuimus, de Theodocionis edicione translata sunt.“ 

a na f. 209ra „Hucusque Daniel in hebreo legimus volumine, cetera, que secuntur usque ad finem libri de 

Theodocionis edicione translata sunt“),  211va-215rb: Ozeáš, 215vb-217rb: Joel, 218ra-221ra: Amos, 221rb-

221vb: Abdiáš, 222rb-223rb: Jonáš, 223va-225vb: Micheáš, 226ra-227ra: Naum, 228ra-229rb: Habakuk, 

229vb-230vb: Sofoniáš, 231va-232rb: Ageus, 232vb-237rb: Zachariáš, 237va-238vb: Malachiáš, 239vb-257vb: 

1. Makabejská, 257vb-270va: 2. Makabejská.  

Prology řazeny průběžně v textu: 19va Tobiáš (Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 332), 

24vb-25ra Judit (RB, č. 335), 32rb-32va Ester (RB, č. 341, 343), 39va-40va Job (RB, č. 349, 

344, 357), 56rb-57rb Kniha Přísloví (RB, č. 457, 456, 455), 71rb-71va Ecclesiastes (RB, č. 

462), 76vb-77rb Píseň písní („Salomon, id est pacificus, quia in regno eius pax, per quam 

futura pax ecclesie figurabatur... x ... in hiis profecisse vident ad theoricam usque perducit.“, 

srv. RB, č. 465 a „Quattuor mihi in hoc opere videor invenisse personas: sponsum et sodales 

ipsius... x ... carmen assumptum est.“), 80ra Kniha Moudrosti (RB, č. 468), 89vb-90ra 

Ecclesiasticus (prolog, RB, č. 26), 112vb-113rb Izaiáš (RB, č. 482, 480), 139vb-141rb 

Jeremiáš (RB, č. 538, 487, 490, 486, „Deus ad benefaciendum promptus est... x ... et ego 

penitenciam agam de omnibus malis, que locutus sum facere eis.“), 172rb Baruch (RB, č. 



491), 175va-175vb Ezechiel (RB, č. 492), 200ra-200va Daniel (RB, č. 494), 211ra-211va 

Menší proroci a Ozeáš (RB, č. 500, 501 s explicitem „... Israel ad totas XII tribus refertur“, 

504, 506, 507), 215rb-215vb Joel (RB, č. 508 s explicitem „... ocius arriperent penitenciam“, 

511, 510, „Iohel propheta, qui interpretatur incipiens. Iste ad Iudam ... x ... prophetavit sub 

Ioachim rege Iuda quando et Micheas“), 217rb-218ra Amos (RB, č. 515, 512, 513), 221ra-

221rb Abdiáš (RB, č. 519, 517, „Esau filius Isaac super Jacob vocatus est ... x ... contra 

Idumeos go loquitur hec propheta“, 516), 221vb-222rb Jonáš (RB, č. 524, 521, 522), 223rb-

223va Micheáš (RB, č. 526, 525, „Micheas secundum hebraicam veritatem sextus est... x ... 

ex virtutum vocabulo liberis a parentibus sunt inponita“), 225vb-226ra Naum (RB, č. 528, 

527), 227ra-228ra Habakuk (RB, č. 530, 531, 529), 229rb-229vb Sofoniáš (RB, č. 534, 532), 

230vb-231va Ageus (RB, č. 538, 535, „Cum Cyrus rex Persarum occiso Balthasar occupasset 

regnum Babilonicum... x ... prophetis hortantibus quam regi vel populis prohibentibus“), 

232rb-232vb Zachariáš (RB, č. 539, 540), 237rb-237va Malachiáš (RB, č. 543, 544), 239ra-

239vb Knihy Makabejských (RB, č. 547 s incipitem „Domino excelentissimo et in cultu 

christiane religionis strenuissimo...“, 553 s incipitem „Reverendissimo et omni caritatis 

officio dignissimo Geroldo...“, varianta vzniklá odvozením z č. 552 s použitím č. 551, 551). 

 

XVIII A 20 

Gilbert, Rudolf : Optika pro fotografy a příbuzné obory. Praha, rozmn.Fechtner 1946. 

ll.70; 1946 

1 Světlo je příčina, že vidíme předměty x 70 i často značná vydání s opravami. 
Na cyklostylu rozmnožený rukopis; pap.; 1946; ll.70; 20,4 x 28,7 cm; lat.; brož. Str.1 
Veškerá práva si vyhrazuje autor, str.70 Rozmnožil Fechtner, Praha I - Tel.275-98. 
Dar Ing.Dr.Rud. Gilberta, profesira grafické školy v praze, 26.9.1946.  
8023-46 
 
SX XVIII A 21 

FX 1811-1822 

TX [Kázání] Homiliae et Exhortae. Sv. I - III. 

 

MSS XVIII A 22 

Dudinski, Michal : Pročetnij iz cělago Prava cerkovnago obrazom učaščichsja polzě priličnym 

Michailom Dudinski, v Carevo-Episkopskom učilišce Ungvarskom Prava cerkovnago i 

Istorij cerkovnych učitelem narodnym sočinennych. Čast´ 1-aja. Pravo cerkovnoje 

vsenarodnoje soderžajaj. V Ungvarě lěta 1775ho. 

Bl.135; 1775; 

1a Pravo cerkovnoe v sugubom razuměnii bere(t)sja iz Predmetno x 134a vměstě 
pervom i vtorom nastavlenij Prava cerkovnago. 
Hs.; Pap.; Bl.135; 1775; 20,5 x 26 cm; zyrillische Schrift, so genannte skoropis; 
Pappbd. Skoropis ist eine Kursivschrift zur Schrift mladšij poloustav und weist in 
unserer Handschrift Einflüsse der lateinischen Schrift aus/ Vergl. auch Karskij, 
Slavjankaja kirilovskaja paleografija, Leningrad 1928, S.174 u.f./ Diese Einmischung 
der lateinischen Buchstaben macht die Handschrift schwer leserlich; dazu treten 
manche Berichtigungen und Ergänzungen bei. 
 Von Prof. Vergun 19.8.1939 gekauft.  
4919/39 
 

MSS XVIII A 22 

Röhrich, Josef 



Hospodářský kurs při záložní nemoci ve Vysokém Mýtě. 1916. Věnováno slovutnému pánu, 

panu Mudr. Josefu Vinaři, c. k. plukov. lékaři. Aug. Vítek, Jos. Röhrich, učitelé. Vys. Mýto, 

1916, 8°. 

Vítek, August (MSS XVIII A 22) 

 

SX – XVIII A 23 

TX – Anton Müller´s Öffentliche Vorlesungen über Aesthetik; an der prager Universität im 

Jahre 1831 theils aus dem ersten Copien abgeschrieben von Karl Holzinger. 

FX – 18,5x23,5 cm. 

Praha 1831, ff. 219 

PX – Inc.: Anton Müller´s Öffentliche Vorlesungen über …  Expl.: … Geschichte auch der 

Mythes umfasst. 

 

XVIII A 24 

Deník saského dolu Beschert-Glück s.Palmbaum za leta 1833-34. 

ll.91; 1833-34; rukopis je vytržen z většího celku, obsahuje str.363-544. 

1a IIItes Buch zum Notizen für Beschert-Glück x 91b unterdessen packte der 
Zimmerling Carl Heinrich Walter. 
Rkp.; pap.; 1833-34; ll.91; 20 x 32 cm; frakt.; t. Rukopis jest vytržen z většího celku, 
obsahuje str.363-544. Důl jest někde v oblasti sas.horního úřadu ve Freiberku, snad 
poblíže Johann-Georgenstadtu. Na české straně se název Neu-Beschert.Glück 
vyskytuje v Oloví a Palmaum v Horách sv. Kateřiny. Dar neznámého příznivce 
z Karlových Varů 8.1.1947. 
113-47 
 

SX – XVIII A 25 

TX – (Missale romanum pro potřeby pražské diecése.) 

FX – 24,5x33 cm. 

kolem r. 1400, ff. 240, perg. 

PX – Psaný nekolika rukama, ilum. 

PX – 1-6: (Kalendarium.), 7-143: (Proprium de Tempore.) Dominica p[ri]ma in adventu 

do[mini] ad missam. Ad te levavi anima[m] mea[m] ip[s]ius sacramenti q[uo]d sumpsimus 

meditacione curet[ur]., 144-189: (Proprium Sanctorum.) Sequitur de Sanctis et pri[m]o de 

s[anc]ta Barbara.  x  (S[anctae]Katherine virginis). A nobis iniquitates expellat., 190-240 

(Commune Sanctorum aj. modlitby.) Incipit commu[n]e s[an]c[t]or[um]  x  ut carnali qua 

gratiam[ur] et cede sic absolvam[ur] ut soluti t[ra]nsferam[ur] ad celi pallacia. Amen. 

PX – Rukopis je českého původu, v kalendáři jsou vyznačeny svátky svěcené v pražské 

diecési. Je iluminován, na f. 116 celostranný kánon, na ff. 91, 102, 106, 117 obrazové iniciály, 

v textu porůznu zdobené iniciály. V první pol. 15. stol. byl v rukou utrakvistického kněze, 

který jej glosoval po stranách ve smyslu vyznání pod obojí a přeložil četné modlitby do 

česštiny. Mnohé glosy jsou špatně čitelné, protože pozdější vlastník je vymazával. Vazba 

gotická, jednoduchá, celokožená, zdobená pěti puklicemi na každé desce, z nichž dvě chybějí. 

Brodský, s. 297 

XVIII A 25 
 

XIV ex., Čechy, perg., 240 ff. 33,5 x 24,5 cm, ilum., vazba soudobá 

 

Skladba: III (fol. 6) + 10. V (fol. 106) + III (fol. 112) + 2.V (fol. 132) + (VI-1, fol. 143) + 4. V 

(fol. 183) + III (fol. 189) + 2. V (fol. 209) + 3. IV (fol. 233) + (IV-1, fol. 240). Za fol. 132 a 

240 chybí jeden list. Číselné kustody Ius-Vus částečně poškozené oříznutím na konci složek 



uprostřed dole na ff. 16v-56v. Foliace 15. století na ff. 7-83 složená z písmena abecedy a 

římské číslice (A 1-20, B 1-30, C 1-27), moderní foliace tužkou. Listy v počátečních složkách 

označovány římskými číslicemi I-X na straně recto listů vpravo dole, částečně není 

dochováno, částečně patrně i poničeno otřením pergamenu. Psáno s výjimkou ff. 1-6 ve dvou 

sloupcích v zrcadle o rozměrech 24,5-26 x 18,5 cm, které nerespektují jen pozdější přípisy. 

Linkování inkoustem, 32 řádek na stránce, od fol. 225 37 řádek na stránce. Text místy 

poškozen opadáním inkoustu. 

Písmo: asi tři ruce: A ff. 1-76, 113-132, 159vb-163, 190-240, B ff. 77-112, 133-143, 164-189, 

C 144-159va, vše gothica formata poslední třetiny 14. století. Četné marginální přípisy 

přibližně deseti rukama 15. století, jak latinské, tak i české (jde o opravy textu či odkazů na 

příslušné části Bible, které byly zdrojem pro příslušné čtení, o modlitby a občas i o poznámky 

upozorňují na přeházené pořadí listů), české dosti často vyškrabávány. Občasné české 

překladové interlineární glosy 15. století, zejména na ff. 29-40. Výzdoba: figurální iniciály (o 

výšce 7-9 řádek textu) na ff. 91vb R (Zmrtvýchvstání Krista), 102va V (Nanebevstoupení 

Krista), 106rb S (Seslání Ducha svatého), 117ra T (Kristus bolestný), kánonový list na f. 116v 

(Ukřižování s Marií a Janem), ornamentální iniciály (o výšce 5-9 řádek) na ff. 7ra A, 15vb P, 

120va B, 225ra G, rubrikace. U svátku Zjevení Páně (f. 20rb) a Očišťování P. Marie (f. 148ra) 

iniciála zřejmě omylem nedoplněna, četné další modro-červené iniciály s výběhy. Vazba 

prkénková, potažená kůží, s pěti puklami na deskách (4 v rozích, 1 uprostřed). Pukla 

uprostřed přední desky dnes nedochována, řemínky moderní. Na přední i zadní přídeští použit 

při vazbě list liturgického rukopisu 13. století (dnes poškozený a většinou špatně čitelný), 

zčásti s neumatickou notací, který byl později ze zadního přídeští sňat. Na předním přídeští v 

15. století zapsány drobné úryvky mešního oficia. Rukopis konzervován v r. 1990: 

restaurována vazba a spony, záznam o konzervaci chybí. 

Na předním přídeští štítek s označením Knihovna Národního musea a současnou signaturou, 

razítko Rukopisné oddělení a perem zapsaná současná signatura a přírůstkové číslo KNM 

2093/36. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 279, s. 297, Rukopisné fondy, č. 108, s. 129. 

 

Missale Pragense 
 

1r-6v Calendarium 

V záhlaví verše určující v každém měsíci nešťastné dny a počet dní v lunárním a solárním 

měsíci. Kalendář složen ze čtyř sloupců: zlatý počet, písmena nedělní (vždy chybí A, které 

mělo být zapsáno červeně), římský kalendář a liturgické svátky. Z českých svátků červeným 

inkoustem translatio Wenceslai (4. 3.), Adalberti (23. 4.), Procopii (4. 7.), Venceslai (28. 9.), 

translatio Ludmille (10. 12.), černě Sigismundi (2. 5.), passio Ludmille (16. 9.), octava 

Wenceslai (5. 10.), Quinque fratrum (12. 11.), jako pozdější přípisy mj. Visitatio Marie (2. 7.) 

Magistri Johannis Hus (6. 7., později vyškrabáno) a dedicatio Pragensis [ecclesie] (30. 9.). 

Podle svátků v kalendáři lze jeho vznik zařadit do let 1365-1385, vzhledem k relativně 

nízkému počtu červeně zapsaných svátků a dalším pozdějším přípisům (Marie Nivis, 

Presentatio Marie) spíše do období 1365-1375. Důvodem pro dataci ante 1385 je uvedení 

dedikace pražského kostela k 30. září, neboť od tohoto data byla slavena 1. října. Na f. 6r 

pozdější vyškrabané české přípisy 15. století (zčásti jde patrně o úryvky mešních oficií). 

Literatura: M. Dragoun: Česká středověká kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, 

Praha 2000, M. Dragoun: Neznámé články synodálních statut pražské arcidiecéze? in: Facta 

probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, edd. I. 

Hlaváček a J. Hrdina, Praha 1998, s. 149-164, zejm. s. 162-163. 

7ra-112rb Proprium de tempore 



Začíná první nedělí adventní. Na f. 18vb oficium „in allacione sanctarum reliquiarum“ (in octava s. Stephani).  

112rb-112vb Additamenta 

Na f. 112rb dopsáno na konci 14. století oficium svátku Navštívení P. Marie, další mladší přípisy jinýma rukama 

se objevují na ff. 112va-112vb a obsahují „officium beate virginis infra Natibitatem Christi et festum 

Purificacionis“ (resp. jeho část) a doplňky mešního kánonu. 

113ra-120rb  Praefationes et canon missae 
Na závěr české, z větší části vyškrabané modlitby. 

120va-143vb Continuatio proprii de tempore 
Začíná oficiem de s. Trinitate. 

144ra-189vb Proprium de sanctis 
Začíná svátkem sv. Barbory, z českých svátků translace Václava (ff. 151rb-152va), Vojtěch (153ra-153rb), 

Prokop (165va-166ra), alace Vojtěcha a Pěti bratří (176vb), umučení Ludmily (180vb-181ra), Václav (182rb), 

oktáv Václava (183vb), translace Ludmily (187vb), Pět bratří (188rb). Zikmund chybí. 

190ra-213vb Commune sanctorum  
Do f. 211vb oficia k jednotlivým kategoriím světců, dále na f. 211vb-212ra de angelis, 212ra-212va de sancta 

Cruce, 212va-213va de beata virgine Maria, 213va-213vb tempore paschali de omnibus sanctis. 

213vb-222vb Missae votivae 
Jako první je na f. 213vb-214ra de patronis officium, kde jsou uvedeni Vít, Václav, Vojtěch, Pět bratří a 

Ludmila. Z větší části uvedeny jen orationes, secreta a complendae pro jednotlivé typy osob nebo příležitosti. Na 

f. 220vb-222vb oficia pro defunctis. 

222vb-224ra De dedicatione ecclesiae et altaris 
Na f. 222vb-223va in dedicatione ecclesie, 223va-224ra in dedicatione unius altaris. 

224ra-224vb De lancea domini officium 

225ra-240ra Prosae 
Nejprve k pevným a pohyblivým svátkům, na závěr ke commune sanctorum a mariánské. Na f. 228ra de s. 

Adalberto, 231rb-231va de s. Procopio, 235rb de s. Ludmilla, 235rb-235va de s. Wenceslao.  

 

240ra-240vb Výpisky z Bible 
Přípisy 15. století, v naprosté většině české (latinský pouze doplněk na f. 240r). Na f. 240vb české výpisky 

z Nového zákona týkající se poslední večeře a přijímání těla a krve Páně, na f. 240v české úryvky jak ze Starého 

zákona (kniha Moudrosti), tak z evangelií, zčásti se opět týkající přijímání.  

 

SX  XVIII A 26 

FX konec XIV 

TX Liber Hymnorum vel soliquiorum prophetae de Christo. 

1a Prophetia est divina aspiratio x 212b In te, domine, speravi, non confundar in eternum. 

Rkp.; perg.; ll. 212; konec XIV; 18x27 cm; frakt.; perg. Vnější úprava textu: V prostředním 

sloupsi text Žaltáře, resp. jiný text biblický, podložený četnými drobně psanými explikacemi, 

po obou jeho stranách sloupce obsahující komentáře z biblické historie a spekulaticní 

theologie. Jak se blížíme ke konci rukopisu, postupně komentářů ubývá, až od 207b chybí 

úplně. Před vlastním textem na f. 1a dvouslopcový výklad o významu a podstatě proroctví a 

žalmů. V hlavním prostředním sloupci následují za sebou postupně Liber psalmorum I-CL; 

Prophetia Isaiae, cap. XII bez úvod. slov „Et dices in die illa“ a cap. XXVIII, v. 10-20, Lib. I. 

Regum, cap. II, v. 1-10, Lib Exodi, cap. XV, v. 1-19, Prophetia Habacuc, cap. III, Lib. 

Deuteronomii, cap. XXXII, v. 1-43, Canticum sive catholica sancti Athanasii episcopi, Proph. 

Danielis, cap. III, v. 57-88, Canticum Zachariae v Lucas I, v. 68-79 a Canticum sti. Ambrosii 

et sti. Augustini (hymnus ambrosiánský). Na f. 1b iniciála B vyplněná červenou stínovanou 

palmou s barevnou miniaturou krále Davida, sedícího s harfou na modrém pozadí jemně 

damascenovaném zlatou úponkou a odděleném od krále šedozlatým závěsem, další miniatury 

s námětem fugurálním na f. 49a (skupina hudebníků,, z nichž první bije na triangl), na f. 108a 

(poprsí krále Davida), na f. 150b (do jisté míry zmenšenina první miniatury, avšak král David 

je oblečen v roucho růžové a hledící napravo.) Ostatní větší iniciály jsou vyplněny zlatými 

rostlinnými úponkami a větevkami. Dolní pruh prvního listu, který obsahoval snad původní 

vlastnický záznam, byl již v starší době ustřižen a nahrazen čistým pruhem, který byl 



přizpůsoben barvou původnímu. Na témže f. 1a vlstnický záznam z XVI. stol. Sum Theodori 

Hahnei Di et amicorum. na f. 1b čtrnástiřádkový český vpisek z XV. stol., později úmyslně 

zabarvený rumělkou: „Tuto knihu odsylam P. purgmistru a panuom spolu Radnjm Gor 

Zlattych Giiloweho, aby oni wssichni poruczili n. P. Ffararzy… k ostrzihanj a opatrowanj…“ 

Podle toho byl rukopis v té době chován v městě Jílovém. 

Vazba pozdější, žlutá pergamenová. Na předním i zadním přídeští v mědi ryté oválné exlibris 

symbolického rázu, původem anglické nebo holandské s devisou Pietas homini tutisima 

virtus. 

PX Koupí u Karla Zinka v Praze, 22. VI. 1948 

5588/48 

 

XVIII A 26 
 

Žaltář s glosami 

XIII2, Francie, perg., 212 ff. 27 x 18 cm, ilum., vazba mladší 

 

V závěru rukopisu má pergamen charakter jihoevropského, s jednou stranou lépe 

zpracovanou. Skladba: 25. IV (f. 200) + VI-3 (f. 209).+ II-1 (f. 212). Tři listy scházejí za f. 

209, jeden za f. 212. Kustody římskými číslicemi s ozdobnou růžicí na konci složek uprostřed 

dole. Psáno na f. 1r ve dvou sloupcích v zrcadle o rozměrech 20 x 15 cm, 47 řádek na stránce. 

F. 1v-209v psána ve třech sloupcích, v prostředním v zrcadle 18 x 5,5 cm text žaltáře a kantik 

(psáno 18 řádek základního textu s dalšími různě hojnými interlineárními výkladovými 

glosami), v obou krajních (na vnějším okraji listu o rozměrech 19 x 5,5 cm, na vnitřním o 

rozměrech 19 x 3,5 cm) připraveno linkování na 40-48 řádek, které však nebyly vždy využity, 

naopak někdy glosa zabírá souvisle i horní okraj listů. F. 210-212 mají zrcadlo střední části 

poněkud větší (17,5 x 7 cm), glosy zde nejsou vůbec. Foliace moderní, tužkou. Spodní okraj f. 

1 doplněn později, také spodní okraje f. 210-212 doplňovány. 

Písmo: Ruka A: ff. 1-209 gothica rotunda 13. století, ruka B: ff. 210-212 gothica formata 14. 

století. Výzdoba: Figurální iniciály: 1v: David žalmista, 49r: klečící král David, 108r: 

hudebníci, 150v: David, 188v: David žalmista. Ornamentální iniciály: 30v: D, 66v: D, 85r: S, 

129r: C, 207r: Q. Na začátcích jednotlivých žalmů (popř. jednotlivých částí u žalmu 118) a 

kantik menší iniciálky zdobené filigránem a zlacením (jediná větší na f. 65v Q), rubrikace. 

Výzdoba je lokalizována do Čech a datována do doby kolem roku 1430. Nepůvodní 

celopergamenová vazba bez výzdoby. Lepenkové desky. Hřbet oblý. Šití na 4 pergamenové 

proužky, protažené drážkou. Ořízka červená. Kapitálek plátěný, obšitý dvoubarevnou nití. 

Předsádky z ručního papíru. 

Na f. 1v rukou 15.-16. století záznam o osudech rukopisu, který byl později červeně zamazán. 

Po smytí červené barvy není dnes úplně čitelný (v dalším přepisu jsou části doplněné 

z přiloženého popisu a z literatury uvedeny v hranatých závorkách), jeho části zní: „Tuto 

knihu odsílám p. purgmistru a panuom spolu radním (?) Gor Zlatých [a miesta Jílového] aby 

oni [všichni] poručili P. faráři ... k ostříhání a opatrování ... tiem lidem kteří by ... chtieli ... 

niekterý buď pro (?) ... toho nedopauští a ... [celé víry] sem do (?) vás všech ... se z nich ... p. 

... ...ského chv... dieje dokud (?) ... trvalo“. Na spodním okraji f. 1r otřelý vlastnický zápis 16. 

století, snad „Sum Theodori Hahnei D. et amicorum“. Na předním i zadním přídeští nalepena 

kartuše s rytinou, na níž pták krmí ptáka sedícího na hnízdě (mládě?), v pozadí přístav, po 

obvodu nápis „Pietas homini tutissima virtus“ (obdobné exlibris patřilo podle internetových 

zdrojů J. B. Verdussenovi, ptáci bývají identifikováni jako čápi nebo labutě). Do rukopisu je 

vložen papírový lístek s jeho strojopisným popisem, patrně z 1. poloviny 20. století. 



Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na předním přídeští štítek 

s textem Knihovna Národního muzea v Praze a rukou doplněnou signaturou. Rukopis byl do 

KNM získán koupí od Karla Zinka v Praze 22. 6. 1948. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 280, s. 298, Rukopisné fondy, č. 109, s. 129. 

 

1r-212v: Psalterium et cantica cum glossis 

1r-1v: Prologus 

Prophecia est divina aspiracio que eventus rerum vel per facta vel per dicta innobili immobili  

veritate pronuncciat. Multis autem modis hec gracia data est, vel per operaciones hominum 

fuit archa Noe et sacrificium Abrahe ... x ... voce que docentur sonat quod nesciunt. 

Počátek textu odpovídá úvodu v textu PL 113, col. 842 (Glossa ordinaria). 

1vb-195vb: Psalterium  

Incipit liber ymnorum vel soliloquiuorum prophete de Christo. Primus. Beatus vir, qui 

non abiit ... x ... laudate eum in cymbalis iubilationis, omnis spiritus laudet dominum. 

1vb-195vb: Glossae interlineares 

A deo in regionem d. quamvis impii hoc molirentur ... x ... ne putes cimbala sine anima addit 

iubilationis. 

1va-195v: Glossa in psalmos 

Abiit Adam cum persuasioni diaboli consentit, stetit dum pomum comedit, sedit dum se 

excusavit mulier quam dedisti michi me seduxit ... x ... iustitia tranquillat, vita eterna 

glorificat. 

Podle edice v PL 113, col. 844-1080 je částečně shodná Glossa ordinaria, ovšem odchylná 

znění jsou hojná. 

195vb-212v: Cantica Veteris et Novi testamenti cum glossis interlinearibus  

Canticum Ysaie prophete capitulo XIIo. Confitebor tibi domine ... (211v) Canticum sancti 

Ambrosii et sancti Augustini. Te deum laudamus ... x ... in te domine speravi non confundar 

in eternum. 

Srov. Stegmüller: RB, č. 21g, 21h. Na f. 195v-196r Canticum Isaiae, 196r-197v Canticum 

Ezechiae, na f. 197v-198v Canticum Annae, na f. 198v-200v Canticum Moysis I, na f. 200v-

202v Canticum Habacuc, na f. 202v-207r Canticum Moysis II, na f. 207r-210r Symbolum 

Athanasianum, na f. 210r-211r Canticum trium puerorum, na f. 211r-211v Canticum 

Zachariae (další kantiky Nového zákona uvedeny nejsou), na f. 211v-212v Te deum laudamus. 

Na závěr rukou 18. století uvedeno Finis. 

195vb-207rb: Glossae interlineares 

Ita consolatus. ... x ... id est ecclesie misericordiam suam ostendet. 

Poslední částí s interlineárními glosami je Canticum Moysis II. 

195va-209r: Glossa in cantica 

Prophetaverat Isaias, quod deus percuteret flumen Egipti ... x ...  de eo facta esse vindicta 

quod genus ipsius usque ad diluvium perseveravit. 

Poslední částí s marginálním komentářem je opět Canticum Moysis II. Glossa ordinaria 

(podle znění v PL) má v příslušných pasážích znění ve většině odlišné 

 

XVIII A 27 

Dhammacakkappavattanasuttam. Budhovo první kázání. Namo tassa bhagavato arahato 

sammasambuddhassa. 

1945; ll.17; z jazyka pálijského přeložil A.St.Mágr. Rozmnoženo jako rukopis v prosinci 

r.1945 v 30 výtiscích. 

1a Toto jsem slyšel : Jednu dobu Vznešený x 17 a snažení, správné vzpomínání, 
správné soustředění. 



Na cyklostylu rozmnožený rukopis; pap.; 1945; ll.17; 17,5 x 24,8 cm; lat.; pt. Na f.17a 
Z jazyka pálijského přeložil A.St.Mágr. Rozmnoženo jako rukopis v prosinci r. 1945 v 
30 výtiscích.  
Dar red. A.St.Mágra z Prahy XII. Písecká 1 dne 21.12.1945.  
8268-45 
 
SX – XVIII A 28 

TX – Poznamenání některých pamětí města Soběslavi. 

FX – 21,5x35 cm. 

XVII. st., ff. 6 

PX – Psáno švabachem. Inc.: Léta Páně 1587. Expl.: … kteréžto město Soběslav až posavad bez překážky 

udrženo bylo, jest a nebo budoucně. 

SX XVIII A 29 

FX 19. st. 

TX Koch-buch 

 

SX XVIII A 30 

FX 19. st 

TX Rettung und Tod (od Jos. Jav. Tandlera) ein Trauerspiel in 5 Aufzügen.  

Rukopis, psal autor Joseph Jakob Tandléř čitelným švabachem v polovině 19. století, papír, 

paginováno (str. 4-157-1, listů 81.) 18x24 cm, 8°. 

Počátek, List 1a: titul. 

2a: Personen. Graf von Waldhorst, General. Baron von Heldenburg. 

Konec, List 81a: Schreckliches Oper der Bosheit und Rache! – Ende des Trauerspiels. 

 

XVIII A 31 

Gilbert, Rudolf : Chemie pro fotografy a příslušníky grafických odvětví. I.Obecná část. 

II.Část odborná. Praha, rozmn.Fechtner 1946. 

ll.50, 62; 1946 

I. 1 V přírodě lze rozděliti všechny děje x 100 jsou používány v barevné fotografii. 
II. 1 V přírodě je nespočetná řada x 123 vynálezy na poli barevné fotografie.  
Na cyklostylu rozmnožené rukopisy; pap.; 1946; ll.50, 62; I.20,8 x 28,7 cm I. 20,8 x 
29,4 cm; lat.; brož. Str.1 obou dílů. Veškerá práva si vyhrazuje autor. str. 124 II. dílu 
podává obsah tohoto dílu. str. 100 I. dílu a str. 124 II. dílu Rozmnožil Fechtner, Praha 
I. tel. 275-98. 
Dar ing.Dr.Rud.Gilberta, profesora grafické školy v Praze, 26.9.1946.  
8021-46, 8022-46 
 

SX XVIII A 32 

FX XVIII 

TX Roeßler, Karel Ant.: Berqbau-Spiegel. 

1a Der Erdboden ist eine Kugel x 131b dass Stroh muss sonderlich bezahlet werden. 

Rkp.; pap.; XVIII; ll. 132; 20 x 32 cm; frakt.; pap.; t. Rukpis psán zběžně, ale čitelně. Má 

původní paginaci od 1 do 262; f. 132 obsahuje register spisu. Autorem je král. český horní 

rada a důlní inspektor Karel Ant. Rössler, žijící v XVIII. stol. Lit.: Adalbert Wraný, Die 

Pflege der Mineralogie in Böhmen. Prag 1896. 

Dar Místního Národ. výboru v karlových Varech 8. ledna 1947. 

112-47 

 

XVIII A 33 

Komenský, Jan Amos : [Moudrost starých Čechů.] Část. autograf. 



ll.49; kolem r.1635; Jde o rukopis díla Komenského psaný písařem v Lešně, k němuž i písař, 

ale hlavně sám Komenský přičiňoval průpovědi později nasbírané a opravoval nápisy kapitol, 

jež sám asi do rukopisu napsal nejprve. Schází podle popisu rukopisu z r.1901 obálka s 

nadpisemrukou Komenského “Adagiorum Bohemicorum farrago. Nedatili hlavního titulu 

Moudrost předků Národa Českého, vel Starých Čechů” s jeho dalšímmi poznámkami. [na 

konci poznámka, že titulní list opět získán zpět a přivázán k rukopisu] 

[Moudrost starých Čechů.] Část. autograf. 

1a Přjslowj neb přjpowjdka gest krátké x 48a a z Buchlowic do Modřic, naprawj se. 

Rkp.; pap.; ll.49; kolem r. 1635; 20 x 32,5 cm; kurs.; t. Původní paginace počíná teprve 

sbírkou samou, úvod dvě strany obsahující není označen. Běží o rukopis díla Komenského 

psaný písařem v Lešně, k němuž i písař, ale hlavně sám Komenský přičiňoval průpovědi 

později nasbírané a opravoval nápisy kapitol, jež sám asi do rukopisu napsal nejprve. Před fol. 

47 (posledním listem vlastního textu) vložen dlouhý proužek, na němž K. poznamenal 

přísloví, jež se mu na místo případně vložiti nepovedlo. Počet vět Komenským později do 

rukopisu připisovaných jest dosti značný. Schází podle popisu rukopisu z r. 1901 obálka 

s nadpisem rukou Komenského „Adagiorum Bohemicorum farrago. Nedatili hlavního titule: 

Moudrost předků Národa Českého, vel Starých Čechů“ s jeho dalšími poznámkami. Vydána 

poprvé nekriticky V. V. Tomkem spolu s Didaktikou českou r. 1849. Kritické vydání obstaral 

Jan V. Novák nákl. České akademie r. 1901. Poněvadž nedošlo za života Komenského 

k vydání tiskem, chován rukopis v archivu chrámu sv. Jana v Lešně v Polsku, odkud naposled 

zapůjčen do Prahy r. 1901 pastorem Vilémem Bickerichem. Chybějící titulní list (obálka) 

s nadpisem rukou Komenského získán roku 1960 doc. dr. Škarkou za jeho pobytu 

v Ochranově (Herrnhutu) v NDR a odevzdán jím 9. července 1960 Knihovně Národního 

muzea. Obálka na okrajích poškozená byla pak přivázána k ostatnímu rukopisu. 

Z doby uložení rukopisu v Lešně zůstalo na ní razítko „Bibliothek der St. Johanniskirche, 

Lissa i.P.“ 

Literatura: J. A. Komenský, Didaktika. [Vydání V. V. Tomka.] 1849, J. A. Komenský, 

Moudrost starých Čechů... Vydává Jan V. Novák 1901, V. Flajšhans, Komenského Moudrost 

a její knižné prameny ve Sborníku filolog. VI. 1916, Jan V. Novák, J. A. Komenský. Jeho 

život a spisy 1920, str. 217 – 218. 

Koupeno 9. října 1947 od Ing. O. Podhajského z Hostivaře. 

9131/47 

 

SX XVIII A 34 

FX 1816 

TX Statce  pjsně k božjmu Tělu 

Djl III Obsahuge Statce a pjsně k Božjmu Tělu, a spolu lytanie a Pjsně w křižowé dni, totjž na 

Swatého Marka. Lata Páně 1816. Io. Waniek. 

3a Když procesy z kostela wycházý, zpjwá x 24b pacem nostere tere, Kyrie Elegson. 

Rkp.; pap.; ll. 26; 1816; 22x29,2 cm; kurs.; t. Lidová barevná ornamentální výzdoba s prvky 

rostlinnými na f. 2, 3, perokrsba na f. 11b JHS, f. 12a Ordo de Processionibus in festo Sancti 

marcum 1816, f. 17b, 21a a 24b. jinde nadpisy a niniciálky rumělkou. Na desce titul obdobný 

s titul. listem, jen místo Statce stojí Ceremonye. 

Koupeno od pana Viktora Nejedlého z Prahy XII., č. p. 867, 23. února 1948. 

2557/48 

 

SX – XVIII A 35 

TX – Lékařství proti obvláštním některým hříchuom a nejprve proti chlipnosti a dále proti 

zápalu chlipnosti. 

PX – Optát, Benedikt. XVIII A 35. 



 
SX – XVIII A 35 

TX – Postylla Benedicta Optáta: Na ta svata evangelia: kterýmž mnozij obyčejně rzjkagj nedielnij Cztenij Jenž 

se počíná ve jmeno Pána nassého Jezu Krysta. 

1548, ff. 442 

PX – V původní vazbě, na desce vytlačeno: Vejklad na čtení MDXLVIII. Na konci Pijsarz knyhy této Jirzijk 

przijjmijm Hambalek, trubacz Bozkovsky. Leta panie MDXLVIII, třetí den po sv. Tomáši. 

PX  - Na prvém listě jsou rukopisné záznamy rodinné z let 1551-1580 z rodiny Jindř. Dvořeckého z Olbramovic 

a na Dvorci, zemřelého r. 1551 v pátek před narozením Panny Marie, a jeho syna Kuneše Dvořeckého. Patrně 

býval svazek ten majetkem této vladycké rodiny. Na listě 2a-4b je jinou rukou opsáno „Lékařství proti 

obvláštním některým hříchuom a nejprve proti chlipnosti“ a dále „proti zápalu chlipnosti“. Další listy jsou 

prázdné. Až na f. 11a počíná list o nějž nám jde: „Postilla Benedicta Optáta na ta svatá evanjelia, kterýmž mnozí 

obyčejně říkají nedělní čtení, jenž se počíná ve jméno Pána našeho Jezu Krista“. K titulu tomu pojí se krátká 

modlitba po čtení výkladu, psaná rukou o něco pozdější. F. 11b je prázdný. Na f. 12a počíná pak text Postilly a je 

psán až do konce jednou rukou. S počátku je tu kratičká „Předmluva o najvyšším poznání Pána Boha, Otce 

nebeského skrze syna jeho, Pána Jezu Krista, kterážto vždy muože býti předpověděna, když se v kterém 

evanjelium Pán Kristus za dar boží pokládá neb předkládá v svém poslání k našemu spasení“, krátké to 

vzdechnutí k Bohu před čtením výkladu. Hned pak následuje výklad na jednotlivé evanjelické texty od 1. neděle 

adventní až do 24. neděle trojiční. Na konci pak posledního kázání je na f. 241b poznámka touž rukou psaná: 

Písař knihy této Jiřík příjmím Hambalek, trubač bozkovský. Léta Páně MDXLVIII, třetí den po sv. Tomáši“. 

Tím postilla končí. Na f. 422a-b je pozdější rukou připojen opis „Na den posvěcení chrámu kázání vepsané od 

mistra Jana z Husince na evanjelium sv. Lukáše z kapitoly 19.“ Následuje text o Zacheovi a počátek kázání. 

Poslední tři listy jsou prázdné. 

PX – Lit.: Ferd. Hrejsa v 4MM, roč. 41-42 (1917/18) str. 292. 

PX – Nalezeno po +Dr. Jos. Volfovi. 

 

SX XVIII A 36 

TX Hanka, V.: Fragmentum Psalterii Glagolitovi Lingea slavo-eccleisastica. 

Museo dobavit dr. J. Schön Praefectus Gymnasii Pisciensis. Ze zlomku karolinského. 

Rukopis, Psal Václav Hanka, rok neznám, latinkou a glagolským písmem, dvojí inkoust, 3 

str., na čtvrté straně 2 nálepky glagolským písmem psané z Poličanského zlomku. 28 x 17, 4°. 

Počátek: str. 1.: Pragmentum… Konec: str. 3.: … sionom gorom. 

 

XVIII A 37 

Kužník, Jan : Veritas exulans Cogente Mundo et Politica. Canto-Veritas, Tenore-Politica, 

Basso-Mundus. [Hudba] Joseph Schreier. [Text] J.Kužník. 

ll.14; poč.XIX; snímek původního rukopisu, r.1948. 

Veritas exulans Cogente Mundo et Politica. Canto – Veritas, Tenore – Politica, Basso . 

Mundus. [Hudba] Joseph Schreicher. [Text] J. Kužník. 

4 ty plodiss nenawist, hněw, rozbrog a zawist x 27 welykym powstane nicz. Verte. 

Rkp.; pap.; ll.14; (XIX poč.) 1948; 19,5 x 31 cm; frakt.; t. Autor textu Jan Kužník zastával 

v polovině XVIII stol. úřad školního učitele v hanáckém Kojetíně. Seznav dobře povahu 

hanáckého lidu, o jehož vyšší vzdělání a mravní povznesení usiloval, skládal zde písně 

s vlastními melodiemi, z nichž mnohé znárodněly. Srovn. Fryčaj, Muza Moravská, V. Písně 

v hanáckém, valašském a slovenském dialektu, Brno 1813, str. 400 a n. Starohanácké písně 

Jana Kužníka, Kroměříž 1929. 

Snímek původního rukopisu Zemského archivu v Brně č. 166. Zapsán do katalogu 9. března 

1948. 

2693/48 

 

XVIII A 38 

Der Röm. Kay. auch zu Hungarn und Böheimb Königl. May. Ferdinandi dess andern. Ver 

newerte Landes Ordnung Deroselben Königreich Böheimb. Auff der Jetzt Regirenden Kay: 



und Königl. May. Ferdinandi dess Dritten aller gnädigsten Befehl von Newen auf gelegt und 

mit untterschiedlichen Declaratiorien und Novellen vermehret. 

 1. 1a-280a Ferdinand II. Vernewerte Landes-Ordnung.: 2a wir Ferdinandt der anderer von 
Gottes Gnaden x 280 unndt in gefänglichen Verhaft gehalten. 
 2. 281a-312a Maximilian II. Bergwercks Vergleichung inn Königreich Böheimb. 282a Wir 
Maximilian der Ander von Gottes gnaden x 312a unndt dass Haubt mens Recht 
halten. 
 3. 316a-386b Ferdinand III. Konigliche Declaratorien unndt Novellen.317a Wir Ferdinandt 
der Dritte, von Gottes Gnaden x 386b Von den gefangenen LI 12 Finis. 
Rkp.; pap.; ll.387; XVIII/1; 20 x 32,5 cm; frakt.; perg. Na obou předsádkových listech 

vpisovány pozdější zákony a nařízení až do pol.XVIII.stol., vevázáno do pergamenového 

dvojlistu latinského breviáře ze XIV.stol. 

Dar Antonína Matouše z Debře nad Jizerou 16.3.1948.  

3316-48 

 

XVIII A 39 

De Boemorum seditione. Brenn-nesteln for die Rebellen undt ihre Libellen undt Disteln for 

ihre Episteln. Na obalu:  A.D. MDCXVIII. 

Rkp.; pap.; ll.13; XVII/1; 19,8 x 30,5 cm; frakt.; perg.  Rukopisný sborník satirických 

písní, paskvilů a veršovaných skládání psaných v duchu habsburském proti povstání v l.1618-

20. Obsahuje 14 carmina: Praeambulum, Post defenestratione-Der Aufruhr, Friedsambe 

Leuth, Rebellanten, libellanten, pasquillanten, Post electione-an den Pfallzgraven, Die newen 

Husszinen, An den Mansvelder, Die andre Apologia, For des Kuenigreichs undt derer Staendt 

Libertaet, Ale ty konce-bedenkhet das endt, An den Bayern-Hertzog, Dissipati sunt, Post 

pugnam Pragense-merkhs Boeheimb,         -an den Kayser; podle obsahu pocházejí z doby po 

roce 1621. Způsob zpracování, leckde vtipný, ukazuje na veršotepce rázu Pečky z 
Radostic. Dílo schází ve známých sbírkách Scheibleho, Wellera, Opel-Cohna, 
Hartmanna, Wolkana a neví o něm ani Zíbrt. 
Koupeno od Karla Zinka v Praze III, Mostecká ul.3, 22.6.1948.  
5453/48 
 

SX XVIII A 40 

FX 1398 

TX Waldhauser Konrád: Postila studencium 

Konrad Waldhauser, Postilla studencium sancte Universitatis Pragensis super Ew[a]ngelia 

dominicalia, que leguntur per annum. 

1a Cum appopinaquasset Ihesus Iherosolimis et venisset x 288b movere tu[n]c se a cibo p[er] 

alique. 

Rkp.; pap.; ll.288; 1398; 22,7 x 30 cm; frakt.; kž. Rukopis je psán ve dvou sloupcích 

rubrikovaných a je vázán do desek z dubového dřeva koží potažených a opatřených na přední 

desce ve čtyřech rozích a uprostřed kováním a zbytky spon. Zadní deska postižená 

červotočem obsahuje jen nepatrné zbytky kování. Mezi f. 4 a 5, 36 a 37, 45 a 46 přivázány 

části listů s doplněným textem. Na f. 281a vepsáno rubrikou jméno písaře Bartoldus sc[ri]psit 

hu[n]c lib[ru]m Anno d[o]m[ini] M°CCC°XCVIII. Morbus signa, cibus blasphe[m]ia, 

doc[ument]a. Quere cause, cur d[o]m[i]n[um] turba secuta fuit. Waldhauserova Postilla se 

stala studijní příručkou pro kleriky, která se velmi rozšířila přes Moravu do Slezska, Rakous, 

Tyrol, jižního Německa, Švýcarska a byla hojně opisována až hluboko do XVI. stol. Srovn. 

dříve získané exempláře Postilly v knihovně Národního musea sign. Xii E 3 z r. 1378, XV D 

3 ze XIV. stol., XVI D 1 z r. 1386 a v universitní knihovně. O Postille srovn. Loserth, Hus 



und Wiclif (Praha 1884), str. 42 a násl., Frant. Šimek, Staročeská zpracování Postily 

studentů... Konráda Waldhausera (Praha 1947), úvod. 

Vyměněno s Dr. L. Caflischem z Ústřední knihovny (Zentralbibliothek) v Curychu 6. ledna 

1949. 

53/49 

 

XVIII A 40 
 

1398, pap., 288 (recte 292) + I ff. 31 x 21,5 cm, vazba mladší 

 

Filigrány: do f. 154 výlučně varianty Piccard: Ochsenkopf VI/183 (1397-1403), od f. 180 

výlučně varianta Piccard Ochsenkopf VII, která však není přesně určitelná, na f. 155-179 oba 

typy promiscue. Skladba: (VI+1, f. 11) + 2. VI (f. 35) + (VI+2, f. 47) + 19. VI (f. 275) + 

(VIII-3, f. 288). Tři listy chybí za f. 288, menší lístky vevázány jako f. 3 bis, 36 bis, 45 bis. 

Chyby foliace: f. 4, 5, 36, 45 bis (vevázané lístky nebyly do foliace pojaty záměrně). Číselné 

kustody arabskými číslicemi na začátku složek vpravo nahoře. Foliace moderní. Psáno 

v zrcadle 22,5 x 15 cm ve dvou sloupcích, 39-42 řádek na stránce. V záhlaví u jednotlivých 

kázání obvykle zapsán den, k němuž byla určena. Prázdná folia: 4 bis r, 36 bis r, 45 bis r. 

Rukopis místy poškozen vlhkostí a opadáním inkoustu. V r. 1952 byl restaurován (oprava 

vazby, doplnění některých listů), zpráva a restauraci na zadním přídeští. 

Písmo: A ff. 1ra-288rb Bartoldus, B f. 288va, obě gothica, C f. 288va-288vb gothica 

semicursiva. Zřídkavé marginálie asi dvěma rukama 14.-15. století. Rubrikace. Vazba: 

dřevěné desky, v r. 1952 nově potažené teletinou. Na přední desce dochovány 2 nárožní a 

středová pukla, na zadní desce všech pět pukel. 

Na zadní předsádce (Iv) vzhůru nohama signatura No 1369, na přední desce na štítku a na f. 

1v signatura KNM XVIII A 40, na hřbetě na štítku její součást (40), na f. 288v přírůstkové 

číslo KNM 53/49. Podle údaje lokálního katalogu KNM byl rukopis do KNM získán 

výměnou s dr. L. Caflischem z Curychu 11. 1. 1949. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 129, č. 110. 

 

1ra-281ra: Conradus de Waldhausen (Waldhauser): Postilla studentium sanctae 

universitatis Pragensis 

„Postilla studencium sancte universitatis Pragensis super ewangelia dominicalia, que leguntur 

per annum per talem modum, quo ipsam ad populum proprio declaravi… (1rb) Cum 

appropinquasset Ihesus Iherosolimis et venisset. Sic scribitur Mt XXIo (Mt XXI,1). Quia 

hodie mater sancta ecclesia incipit divinum officium que per 4or anni solares tempora Christo 

suo sponso laudes iubilat et decantat … (4rb) (na horním okraji folia feria 4a post dominicam 

primam in adventu domini) Sequitur Erat Johannes Baptista. Erat Johannes Baptista predicans 

in deserto etc. Sic scribitur Mt. 3 (Mt III,1) Circa principium obmisso prophete (škrtnuto, i. l. 

prothemate) feriam vel sumpto aliquo alio aliunde scilicet de libello prophetarum (i. l. 

prothematum)… x ... (281ra) Cum sublevasset oculos Ihesus Johannis Vo (J VI,9). Hec 

dominic, quia a quibusdam ecclesiis legitur requiratur dominica media in quadragesima ... 

hinc est, quod in antiquis libris talis tytulus huius dominice reperitur Dominica Va ante 

nativitatem domini etc.“  

Na závěr kolofón „Finito libro fit laus et gloria Christi. Qui michi dat vicium, primo se 

iudicet ipsum. Bartoldus scripsit hunc librum. Anno domini Mo CCCo XCVIII. Morbus 

signa cibus blasphemia docma fuere cause cur dominum turba secuta fuit.“ 

Literatura: F. Loskot: Konrád Waldhauser, řeholní kanovník sv. Augustina, předchůdce M. J. 

Husa, Praha 1909. J. B. Schneyer: Repertorium 1, s. 797-805 rukopis neuvádí, jednotlivá 



kázání podle zde uvedené řady: č. 72-89 (č. 89 s odlišným explicitem), dále na f. 56ra-60rb 

„Cum ergo natus esset Ihesus in diebus Mt 2o. Augustinus: Post maritum (i. l. miraculum) 

virginei partus quomodo uterus divino munere plenus salvo pudoris signo deum hominemque 

profudit ... x ... etc. dilata sicud vis“ (Na horním okraji f. 56r In Epiphania domini, podle 

explicitu snad varianta č. 92), č. 90-91, č. 93-105 (105 s odlišným explicitem), č. 106-132 

(132 s odlišným explicitem), č. 133-142, č. 143, kde je biblický citát uveden až u druhé části 

kázání, č. 144-148. 

 

281rb-288rb: Conradus de Waldhausen (Waldhauser): Sermo de Epiphania domini e 

Postilla studentium 

„Cum natus esset Ihesus Mathei 2o (Mt II,1). Ysaias propheta capitulo LXo et legitur hodie in 

epistola alloquitur quamlibet fidelem animam in peccatis obtenebrata ut excitetur adventu 

novi luminis dicens: Surge illuminare Ierusalem, quia venit lumen tuum et gloria domini 

super te orta est (Ys LX,1) ... x ... per bonorum operum excitacionem secundum illud 

Canticorum Vo manus mee distillaverunt myrram (Cant V,5) primam etc. dilata sicud vis et 

cetera.“ 

Schneyer: Repertorium 1, s. 799, č. 92. 

 

288va: Excerpta e Claustro animae Hugonis de Folieto 
„Hugo de claustro anime libro 2o. Accessit ad Ihesum Petrus, accessit et Iudas, accesserunt discipuli, accesserunt 

et milites crucifigentes, accedunt et perversi sacerdotes, qui ea que offerunt in mensa dyaboli ... x ... Ecce 

quomodo abscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium 

platearum etc. (Thr IV,1)“ 

Výpisek z Hugona de Folieto: De claustro animae libri quattuor, liber II, cap. XXIII, srv. PL 

176, col. 1085C-1086A. 

 

288va-288vb: „Paratus“ (?): Sermo in dedicatione ecclesiae incompletus 
„Vidi civitatem sanctam Ierusalem novam descen(den)tem de celo Apok. (Ap XXI,2) Per civitatem, quem 

dominus Iohanni demonstravit, signatur civitas superna vel regnum celorum. Et bene appellantur civitas quasi 

civium unitas ... x ... non potest se bene movere tunc se a cibo per aliquos ///“ 

Neúplné, dále chybí. Podle katalogových záznamů některých rukopisů (Staatsbibliothek 

Preussischer Kulturbesitz Berlin Ms. Theol. lat. qu. 148, f. 342r sq., Stadt- und 

Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Ms. Leonh. 8, f. 241r sq., Universität- und 

Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Halle an der Saale, Qu. Cod. 114, f. 261v sq.) bývá 

obsaženo na závěr sbírky označované jako „Paratus“, není však jasné, zda jde o její součást 

(J. B. Schneyer: Repertorium 4, s. 523-548 je takto neuvádí). 

 

SX XVIII A 41 

FX 1769 

TX Planum seu Modus operandi … in Collig Decisionibus curialibus per Deputationem 

assumptus est Anno 1769 24a Febr quem in finem Sessio 1a Excelsae Curiae in corpore sub 

praesidio Excelentissimi Domini Comitis Emerici de Batthány celebrata fuit. 

2a Nihil alius firmiusque animo nostro X 186a Quodve nec Usum Educilli imperturbanum 

docuerit. 

Rkp.; úaú.; ll. 186; 1769; 22,7 x 33,8 cm; kurs.; kž. Na titul listě zápis Verus possessor Steph. 

Tjomas de Zerdahely 1780 Ginsy comparatus Rtnis. 12 Xi. 48. Vzadu přiložena část jakéhosi 

rejstříku. Obalový list přední, snad s údaji o původu rukopisu, odtržen úplně, ze zadního 

obalového listu odříznuta polovina. Rukpis byl majetkem odb. přednosty min. spravedlnosti 

Dr. Emila Lányho. 

Dar prf. Dr. Rudolfa Říčana z Prahy IV, čp. 110, 4. dubna 1949. 
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XVIII A 42 

Bible česká. 

 I. Starý zákon 

 II. Nový zákon 

 III. Registrumpořádek ... czteni evangelií a episstol. 

ll.410; 1454 

Brodský, s. 299 
 
[Bible česká.] 

I. 1 – 244a Starý zákon: 1a Poczinagj se patery knihy Šalomunowy, powiesti Ssalomunowy. 

Kapitola prwa x 244a Skonawa se stary zakon wessken a dale se... 

II. 244b – 401a Nowý zákon: 244b Poczina předmluva Swate[h]o Jeronyma na čtenie S. 

Matusse x 401a Skonala se g[es]t kniha zakona nove[h]o a to leta od narozenie syna božie[h]o 

M°CCCC°LIII° [1454] W ten patek před weliku nocy a z toho dokonanie bud pan boh 

pochwalen na wieky wiekow amen. 

III. 401b – 410a Registrum [pořádek]... czteni [evangelií] a episstol: 401b Počina se registrum 

to g[es]t zpravidlo gedno toliko počatek a konec czteni a episstol x 410a Giž g[es]t toho 

wsse[h]o konec z toho dokonanie buď pan buoh pochwalen amen alleluya leta od narozenie 

syna božie[h]o M°CCCC°LIIII°. 

Rkp.; pap.; ll.410; 1454; 21 x 31 cm; frakt.; pův. kž. Incipit provedené rumělkou bylo později 

vlivem vlhka rozmazáno. Rukopis obsahuje řadu barevnývh iniciál; názvy, uvedení, pořadová 

čísla kapitol jsou provedena rumělkou. Osoba překladatele Písma vystupuje jen v několika 

poznámkách na f. 170 ktere wiecy potom psany su w židowskych knihach, nenalezl sem, f. 

178b Až dotud to Daniele w židowskych knihach čtli sme a gine wiecy až do konce knih 

z thedocionowa wyloženie přeloženy su, f. 180b – 181a „Tuto se dokonal Daniel a iakož 

niekteři pokladagi Boyte se wssickni etc. ta řecz g[es]t w sseste kapitole položena na koncy, 

protož tuto ani řecke knihy ani stare bible magi,“ které svědčí o počátcích kritiky textové. 

Ačkoliv byla bible ukončena podle autentického zápisu 19. dubna 1454 v době vlády krále 

Ladislava Pohrobka, není zde viditelných husitských vlivů. Seznam evangelií a epištol 

obsahuje čtení na svátky českých patronů sv. Vojtěcha, Víta, Prokopa a Václava, ale nikoliv 

na svátek Husův. V pěkné původní kožené vazbě prkénkové tlačeny v křížových pásech 

střídavě orlice, lilie a jiné ozdoby tvaru rostlinného i geometrického. Desky zdobeny ve 4 

rozích umělecky zpracovaným gotickým mosazným kováním a ve středu každé desky 

puklicemi. Také obě mosazné spony jsou dosud zachovány. 

Bližší o původu rukopisu bylo snad udáno na čtyřech vyříznutých listech vzadu. Na f.1 

razítko posledního držitele F. Kirch. 

Převedeno z deposit do majetku knihovny 13. srpna 1949. 

Papír původu italského z papírny v Brescii v Italii. Papír s filigránem v podobě býka (na f. 

409) používán zde od r. 1434 až do 1509. Ve střed. Evropě byl použit v Lipsku papírnou 

Kirchhoff’s Papiersamlung poprvé r. 1483. 

3156K/49 
 

XVIII A 42 
 

1454, Čechy, pap., 410 (recte: 409) ff. 31 x 21 cm, ilum., vazba soudobá 

určit Kreuz 

Filigrány: několik variant, jimž je nejbližší asi Briquet 5550 (1457-69), ojediněle 
varianty Piccard: Turm II/331 (1451-54) a snad Turm II/344 (1457-63) nebo II/354-
356 (1457-63) a varianta Piccard: Ochsenkopf XII/868-869 (1449-58). Skladba: 3. VI 



(f. 37) + V (f. 47) + 30. VI (f. 407) + (IV-5, f. 410). Jedno folio chybí za f. 407, čtyři 
folia za f. 410. Kustody římskými číslicemi na konci složek uprostřed (výjimečně 
vpravo) dole, reklamanty na konci složek poškozené oříznutím. Foliace moderní, 
chyby foliace: mezi f. 10 a 15 jen tři listy. Psáno v zrcadle 24,5 x 15 cm ve dvou 
sloupcích, 45-48 řádek na stránce. Živá záhlaví označující knihu bible. Prázdná folia: 
410v. Několik listů na spodním okraji natrženo. 
Písmo: A f. 1-410 bastarda poloviny 15. století, občasné marginální opravy a doplňky touž 

rukou. Výzdoba: ornamentální iniciály: 1ra: P, 15vb: S, 21ra: P, 23va: M, 33vb: W, 59va: W, 

90va: S, 127ra: K, 130rb: T, 135ra: A, 167vb: L, 181rb: S, 185vb: S, 187vb: S, 191va: W, 

192va: Y, 193vb: S, 196va: B, 197vb: B, 199va: S, 201va: W, 203ra: W, 208va: B, 210ra: Y, 

230ra: B, 244va: M, 244vb: K, 263va: P, 275va: B, 296va: N, 312vb: P, 321va: P, 329va: P, 

335ra: P, 338ra: P, 340vb: P, 342vb: P, 344vb: P, 345rb: P, 347ra: P, 348ra: P, 350rb: P, 

351vb: P, 352vb: P, 353va: M, 360ra: P, 382ra: I, 384ra: P, 386rb: S, 387vb: C, 390ra: S, 

390rb: S, 390va: I, 391rb: Z, rubrikace. Vazba z 15. století, dřevěné desky potažené kůží 

zdobenou slepotiskem, geometrickými motivy a kolky (meluzína, orlice, lilie, růže, apod.). 

Dochována nárožní a (na přední desce neúplně) i středová kování a obě spony.  

Na f. 1v signatura KNM XVIII A 42, na zadním přídeští přírůstkové číslo KNM 3156 K/49. 

Lokální katalog KNM uvádí jako způsob nabytí "převedeno z deposit 13. 8. 1949". 

 

Literatura: V. Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví, Praha 1997, s. 106, 278, 

P. Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, Praha 

2000, č. 281, s. 299. Druhá část české bible zahrnuje knihu Přísloví až Zjevení sv. Jana. 

Literatura klade tento rukopis do skupiny III. redakce českého překladu bible. Podle 

užitkového charakteru knihy měl objednavatel náležet do prostředí měšťanstva nebo nižší 

šlechty. Rukopisné fondy, s. 129, č. 111. 

 

1ra-244rb Starý zákon (Přísloví-2. kniha Makabejských) 

Počínají se patery knihy Šalamúnovy, pověsti Šalomúnovy. Kapitola prvá. Pověsti 

Šalomúna, syna Davidova, krále Israhelského, k umění múdrosti i kázni... x ... nebude jako 

nevděčná, protož tato řeč bude skonána. Skonává se starý zákon vešken. 

Řazení knih: 1ra-15vb: Kniha Přísloví, 15vb-21ra: Ecclesiastes, 21ra-23va: Píseň písní, 

23va-33vb Kniha Moudrosti, 33vb-58vb: Ecclesiasticus, 59va-90ra: Izaiáš, 90va-127ra: 

Jeremiáš (na f. 127ra rubrika „Toto jest přiloženie od vykladačov niekterých: I stalo se jest 

etc. až dotud: kterak sedí, ale u Židov a v pravých knihách nenie.“), 127ra-130rb: Pláč, 

130rb-134vb: Baruch, 135ra-166vb: Ezechiel, 167va-180vb Daniel (na f. 170rb poznámka 

„Které vieci potom psány sú, v židovských knihách nenalezl jsem.“, f. 171rb „Až dotud to 

v židovských knihách nenie, ale což jest položeno, z Teodocianova přeloženie.“, 175rb „Až 

dotud konec slova“, 178vb „Až dotudto Daniele v židovských knihách čtli sme a jiné vieci až 

do konce knih z Teodocionova vyloženie přeloženy sú.“, f. 180vb „Tuto se dokonal Daniel a 

jakož niekteří pokládají Bojte se všickni etc., ta řeč jest v šesté kapitole položena na konci, 

protož tuto ani řecké knihy ani staré bible mají.“), 181rb-185rb Ozeáš, 185vb-187va Johel, 

187vb-191rb: Amos, 191va-192ra: Abdiáš, 192va-193va: Jonáš, 193vb-196ra: Micheáš, 

196va-197va Nahum, 197vb-199ra Habakuk, 199va-200vb: Sofoniáš, 201va-202rb: Ageus, 

203ra-208ra: Zachariáš, 208va-210ra: Malachiáš, 210ra-230ra : 1. Makabejská, 230ra-

244rb: 2. Makabejská. 

Prology průběžně v textu: 

58vb-59rb 

A tuto se dále počíná předmluva svatého Jeronýma v proroctvie Izajáše proroka. 

Nižádný, když knihy prorocké uzří verši popsané, nemni, byť byli u Židóv veršovú mierú 

súzené... x ... cierkve jeho déle neprorokovali. 



Srv. F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 482. 

59rb-59va 

Předmluva Izajáše. Izajáš v Jeruzalémě z ušlechtilého pokolenie narozen jest a tu prorokoval 

za krále Oziáše, Joatama a Achama a Ezechiáše... x ... zařítil dávno uvrženým prachem. 

Srv. RB, č. 480. 

90ra-90rb 

Počíná se předmluva prvá svatého Jeronýma na Jeremiáše proroka, muže božieho a 

svatého. Jeremiáš prorok, jemuž se tato předmluva píše, řeči zajisté u Židóv Izajáše a Oziáše i 

druhých jiných prorokóv...  x ... závistníkóv vsteklost rozdrážditi. 

Srv. RB, č. 487. 

90rb-90va 

Druhá předmluva svatého Jeronýma na Jeremiáše proroka. Joachim syn Joziášóv, 

jehožto čtrnádcté léto Jeremiáš počal prorokovati... x ... by bylo světezenie ale vole božie. 

Srv. RB, č. 490. 

90va 

Třetie předmluva. Jeremiáš Anatotycký, jenž jest městečko tři míle od Jeruzaléma vzdáli u 

Tafnas v Egiptě ukamenován jest... x ... ho tu Egipští náboženstvím ctielo. 

Srv. RB, č. 486. 

130rb 

Předmluva v knihy Baruchovy. Těchto knih, ješto Baruchovým jménem sú znamenané, u 

židovské řehole nemají, ale toliko v obecném přeložení... x ... o Krystovi posledními časy 

okazují. 

Srv. RB, č. 491. 

134vb-135ra 

Počíná se předmluva svatého Jeronýma na Ezechiele. Ezechiel prorok s Joachimem králem 

Judským jat, veden jest do Babilóna, a tu jest těm, jenž s nim biechu jati, prorokoval... x ... to 

jest u nás jedúcie senecias. 

Srv. RB, č. 492. 

166vb-167va 

Počíná se předmluva svatého Jeronýma v knihy Daniele proroka. Daniele proroka podle 

překladačóv sedmdesáti boha spasitele našeho nečtú kostelové požívajíce Teodocionova 

přeloženie... x ... milostí klesají aneb nenávistí. 

Srv. RB, č. 494. 

181ra 

Počíná se předmluva svatého Jeronýma v knihy dvanásti prorokóv. Ne týž jest řad 

dvanásti prorokóv u Židóv a u nás a protož podle toho, jakož tam čteny bývají, též i tuto jsú... 

x ...času svého prorokovánie i jména královská. 

Srv. RB, č. 500. 

181ra 

Předmluva s. Jeronýma v knihy Ozee. Řeholyť jsú tyto, pod kterými znameními jmen 

kterému národu skrze proroky božie řeč jest poslána... x ... ke všem dvanásti národóm se 

chýlí. 

Srv. RB, č. 501. 

181rb 

Předmluva třetie s. Jeronýma. Dvoj jest odsudek neb rozum u Židóv o těch čtyřech verších, 

jenž jsú na počátce každého proroka... x ... jakožto i jiné věci jsú popsány. 

Srv. RB, č. 504. 

181rb  

Dovod svatého Jeronýma v knihy Ozee proroka. Ozee často jmenuje Effraym, Samaří, 

Jozefa, Jezrahele, ženu smilnú... x ... čakající navrácenie muže svého k sobě. 



Srv. RB, č. 506. 

185rb-185va 

Předmluva svatého Jeronýma v knihy Johele proroka božieho. V tomto proroku ani králi 

ani časové předepsaní, neb za týchž časov i králov, za kterýchžto Ozee prorokoval jest... x ... 

spieše by pochytili pokánie. 

Srv. RB, č. 508. 

185va-185vb 

Předmluva druhá. Svatý Johel u Židov po Ozee bývá pokládán a jakož tam pod jménem 

Effraym k desieti národom chýlí se proroctvie... x ... a ušima přijmi země. 

Srv. RB, č. 511. 

185vb 

Dovod sv. Jeronýma v knihy Johele proroka. Johel syn Fatuel popisuje zemi dvanásti 

pokolení, husenici a chruscen a kobylku... x ... v žaltáři duchovnie dřieni. 

Srv. RB, č. 510. 

187va 

Předmluva s. Jeronýma v knihy Amos proroka. Oziáš král když zákon boží snažně 

milováše, přielišnú náboženstvie milostí jsa popuzen proti přikázání zákona Mojžiešova...  x 

... chtěl jest okázati. 

Srv. RB, č. 515.  

187va-187vb 

Druhá předmluva. Amos pastýř a rolník křovie a jahodie rozděluje slovy krátkými... x ... 

hlasu tvého, jenž kážeš Jeruzalému. 

Srv. RB, č. 512. 

191rb-191va 

Předmluva s. Jeronýma v knihy Abdiáše proroka. Jakob patriarcha měl jest bratra Ezau, 

kterýžto pro črvenost těla svého nazván jest Edom... x ... neb Abdiáš sluha boží v naše vzni 

vymluvie. 

Srv. RB, č. 519. 

191va 

Druhá předmluva. Abdiáš, jenž se vykládá služba božie, hřmí proti Edomovi a krevnému i 

zemskému a bratra Jakobova nenávistníka kopím kole neb tepe vždycky duchovním. 

Srv. RB, č. 516. 

192ra-192va 

Předmluva svatého Jeronýma v knihy Jonáše proroka. Svatého Jonáše Židé jistie, že jest 

syn ženy vdovy sareptské, jehož Eliáš prorok mrtvého byl vzkřiesil... x ... a kam od tváří tvé 

utekú. 

Srv. RB, č. 524. 

192va 

Druhá předmluva. Jonáš vykládá se holubice přepěkná svú potopú umučenie páně 

znamenaje, svět ku pokání přivolává a pod jménem ninivitským spasenie pohanom zvěstuje. 

Srv. RB, č. 522. 

193va-193vb 

Předmluva svatého Jeronýma v knihy Micheáše proroka. Za času Joatan a Achaz a 

Ezechiáše k tomuto prorocství duchem svatým naplněno čtenie toto ukazuje... x ... budúcie 

vězenie a záhubu zvěstuje. 

Srv. RB, č. 526. 

193vb 

Druhá. Micheáš z Morastin, z toho městečka spoludědic Kristov záhubu dcery lotrové 

zvěstuje a obleženie klade proti nie neb jest udeřila líce súdce israhelského. 

Srv. RB, č. 525. 



196ra-196va 

Předmluva svatého Jeronýma v knihy Naum proroka božieho. Naum proroka, že jest byl 

před příjezdu krále asyrského, jenž bieše lid israhelský do své vlasti přivedl... x ... mstitel 

proti mužóm asyrským budúcí jest boh. 

Srv. RB, č. 528. 

196va 

Předmluva druhá. Naum utěšitel světa se vykládá treskce město krevné a po vyvrácení jeho 

mluví: Aj na horách nohy zvěstujícieho a pravícieho pokoj. 

Srv. RB, č. 527. 

197va-197vb 

Předmluva svatého Jeronýma v knihy Abakuka proroka. Abakuk prorok objímající neb 

zápasník neb jest milostný boží byl neb že v svadu s bohem se schodí ... x ... jest nám 

přieznivě a sladké jmenovati a praviti. 

Srv. RB, č. 530. 

197vb 

Druhá předmluva svatého Jeronýma. Abakuk zápasník přesilný a přísný stojí nad stráží svú 

a ustanovuje... x ... tu jest skryta síla jeho. 

Srv. RB, č. 529. 

199ra-199va 

Předmluva s. Jeronýma v knihy Sofoniáše. Líčie Židé, že kterého koli proroka otec a nebo 

děd bývá položen na známku, žeť sú ti byli také prorokové, protož i Amos jeden ze dvanásti 

prorokóv... x ...že má dáno býti, písmem svým zvěstuje. 

Srv. RB, č. 534. 

199va 

Druhá předmluva. Sofoniáš opatřitel neb strážný a tajemství božích poznavatel slyší křik od 

brány rybné... x ... jenž biechu obinuti střiebrem. 

Srv. RB, č. 532. 

200vb-201rb 

Předmluva s. Jeronýma v knihy Aggea proroka. Jeremiáš prorok pro vinu přísahy 

Sedechiáše krále, jakož rozprava druhých knih Paralipomenon ukazuje, kterýžto viery 

slíbené... x ... království pohanských a zemí znamenají. 

Srv. RB, č. 538. 

201rb-201va 

Předmluva druhá. Aggeus hodovník a veselý, kterýžto jest sal v slzách, aby v radosti žal, 

zbořený chrám vzdělává... x ... i přijde žádúcí všěm pohanom. 

Srv. RB, č. 535. 

202va-202vb 

Předmluva svatého Jeronýma v knihy Zachariáše proroka. Druhé léta Daria krále 

perského, že Aggeus a Zachariáš sú prorokovali čtenie jich oznamují, ale pro tuto příčinu... x 

... skrze noc prorocskú jest zjeveno. 

Srv. RB, č. 539. 

202vb-203ra 

Druhá předmluva svatého Jeronýma. Zachariáš pamětlný pana svého rozličný v proroctví 

vidí Ježíše rúchem zkaleným oděného... x ... oslice robotičné. 

Srv. RB, č. 540. 

208ra-208rb 

Předmluva svatého Jeronýma v knihy Malachiáše proroka. Buoh skrze Mojžieše bieše 

přikázal lidu israhelskému, aby kněžie stanu jeho byli o té všie vady tělesné vysvobozeni... x 

... že jsú cizie bohy ctili oznamuje. 

Srv. RB, č. 543. 



208rb-208va 

Předmluva druhá. Malachiáš zjevně a na konci všech prorokov o zavržení israhelském a 

přivolání pohanském, nenieť mi vole mezi vámi, die... x ... bývá obětována jménu mému oběť 

čistá. 

Srv. RB, č. 544. 

 

244rb-401rb Nový zákon 

A dále se počíná předmluva svatého Jeronýma na čtenie s. Matúše. Matúš z Židovstva 

jakož v řádu první jest položen, tak čtenie v Židovstvu najprve jest popsal... x ... die, ktož 

svědectvie vydává těchto věcí: A již jdu brzo, amen. Poď, pane Ježíši. Milost pána našeho 

Ježíše Krysta se všema vámi amen. 

Na závěr kolofón „Skonala se jest kniha zákona nového a to léta od narozenie syna Božieho 

Mo CCCCo LIIIIo v ten pátek před velikú nocí (19. 4. 1454) a z toho dokonánie buď pán 

boh pochválen na věky věkov amen.“  

Řazení knih: 244vb-263rb: Matouš, 263va-275rb Marek, 275va-296rb: Lukáš, 296va-312va: 

Jan, 312vb-321rb: Římanům, 321va-329va: 1. Korintským, 329va-335ra: 2. Korintským, 

335ra-337vb: Galatským, 338ra-340vb: Efezským, 340vb-342vb: Filipským, 342vb-344vb: 

Koloským, 344vb-345ra: Laodicejským, 345rb-347ra: 1. Tesalonickým, 347ra-348ra: 2. 

Tesalonickým, 348ra-350rb: 1. Timoteovi, 350rb-351vb: 2. Timoteovi, 351vb-352vb: Titovi, 

352vb-353rb: Filomenovi, 353va-360ra: Židům, 360ra-382ra: Skutky apoštolské, 382ra-

384ra: Jakubova, 384ra-386rb: 1. Petrova, 386rb-387vb: 2. Petrova, 387vb-390ra: 1. Janova, 

390ra-390rb: 2. Janova, 390rb-390va: 3. Janova, 390va-391rb: Judova, 391rb-401rb Zjevení 

sv. Jana. 

Prology průběžně v textu: 

244rb-244vb 

A dále se počíná předmluva svatého Jeronýma na čtenie s. Matúše. Matúš z Židovstva 

jakož v řádu první jest položen, tak čtenie v Židovstvu najprve jest popsal... x ... rozumnosti 

snažně hledajícím nesmlčeti. 

Srv. RB, č. 590, 591. 

263rb-263va 

Předmluva s. Jeronýma na čtenie svatého Marka. Marek evangelista boží zvolený a Petra 

apoštola ve křtu syna v božské řeči učedník, kněžstvo v Israheli veda... x ... ale ktož 

přispořenie dává, buoh jest. 

Srv. RB, č. 607. 

275rb-275va  

Počíná se předmluva svatého Jeronýma na čtenie s. Lukáše. Lukáš rodem syrský 

z Antiochie, uměním lékař, učedlník apoštolský, potom Pavla následoval až do umučenie... x 

... v achytských krajinách toto psal jest čtenie. 

Srv. RB, č. 615, 620. 

296rb-296va 

Předmluva s. Jeronýma na čtenie svatého Jana. Tento jest Jan evangelista, jeden ze 

dvanásti učedlníkov božích, kterýžto od boha zvolen jest, jehožto ot svatby chtějícieho se 

ženiti odvolal jest... x ... a bohu mistrovstvie naučenie bylo zachováno. 

Srv. RB, č. 624. 

312va-312vb 

Počíná se předmluva s. Jeronýma na epištolu s. Pavla k Římanom. Římené jsú v krajinách 

vlaských. Ti dřiev navštieveni biechu od falešných apoštolov a pod jménem pána našeho 

Ježíše Krysta v zákon a v proroky biechu uvedeni. Ty jisté odvolává apoštol k pravé čtenie 

svatého vieře, píše jim od Korynta. 

Srv. RB, č. 677. 



321rb-321va 

Počíná se předmluva s. Jeronýma na první epištolu svatého Pavla k Koryntom. Korynští 

jsú Achaytští i ti též slyšeli sú od apoštola slovo pravdy a podvráceni jsú mnohými řečmi od 

falešných apoštolov, někteří od výmluvnosti mudromluvného uměnie, jiní do roty zákona 

židovského byli sú vvedeni. Ty odvolává apoštol k pravé a čtenie svatého vieře. Píše jim 

z Efezu po Tymoteovi učedlníku svém. 

Srv. RB, č. 684, 685. 

329va 

Počíná se předmluva s. Jeronýma na druhú epištolu k Koryntom. Po učiněném pokání 

těšitedlni píše jim epištolu od Traody po Tytovi a chvále je napomíná k lepším věcem 

zamúcené zajisté, ale polepšené ukazuje jě. 

Srv. RB, č. 699. 

335ra 

Počíná se předmluva s. Jeronýma na epištolu k Galatom. Galatští jsú Řekové, ti slovo 

pravdy najprve od apoštola přijeli sú, ale po otjití jeho pokušěni sú od falešných apoštolov, 

aby se v zákon a v obřezovánie navrátili. Ty apoštol odvolává k vieře pravdy, píše jim od 

Efezu. 

Srv. RB, č. 707. 

338ra 

Počíná se předmluva s. Jeronýma na epištolu k Efezom. Efezští jsú Aziánští. Ti přijemše 

slovo pravdy stálí sú v vieře. Ty chválí apoštol, píše jim z Říma z žaláře po Tytovi jáhnovi. 

Srv. RB, č. 715. 

340vb 

Počíná se předmluva s. Jeronýma na epištolu sv. Pavla k Filipenským. Filipenští jsú 

Macedonští. Ti přijemše slovo pravdy zostali sú v vieře aniž sú přijímali falešných apoštolov. 

Ty chválí apoštol, píše jim z Říma z žaláře po Epafrodytovi. 

Srv. RB, č. 728. 

342vb 

Předmluva s. Jeronýma na epištolu s. Pavla k Kolocenským. Kolocenští i ti jakožto 

Laodicenští jsú Aziánští i ti předejděni biechu od falešných apoštolov aniž i k těm přistúpil 

sám apoštol ... x ... píše jim ot Efezu po Tytykovi jáhnovi a po Onezymovi. 

Srv. RB, č. 736. 

345ra-345rb 

Předmluva s. Jeronýma na první epištolu s. Pavla k Tesalonycenským. Tesalonicenští jsú 

Macedonští, kteřížto přijemše slovo pravdy zostali sú v vieře také v protivenství měšťanov 

svých, protož ani sú přijímali falešných apoštolov, ani těch věcí, které se od falešných 

apoštolov praviechu. Ty chválí apoštol, píše jim od Atenys po Tytykovi jáhnovi a po 

Onezymovi. 

Srv. RB, č. 747. 

347ra 

Předmluva s. Jeronýma na druhú epištolu k Tesalonycenským. K Tesalonycenským 

druhú píše epištolu apoštol. Oznamuje jim o časiech najposlednějších a o příští protivníka a 

otkrytí jeho. Píše tuto epištolu od Atén po Tytykovi jáhnovi a po Onezymovi. 

Srv. RB, č. 752. 

348ra 

Předmluva s. Jeronýma na první epištolu k Tymoteovi. Tymotea navodí a učí apoštol o 

ustavování biskupovie a jáhnov a o všelikém cierkve naučení. Píše jemu od Nykopolim po 

Tytykovi jáhnovi. 

Srv. RB, č. 765. 

350rb 



Předmluva na druhú epištolu k Tymoteovi. Opět Tymoteovi píše o napomínání 

mučedlnictva a o všeliké zprávě pravdy a co buducieho má býti v časiech najposlednějších. A 

o svém trpení píše z města Říma. 

Srv. RB, č. 772. 

351vb 

Předmluva s. Jeronýma na epištolu s. Pavla k Tytovi. Tyta napomíná a učí o ustavení 

knězstva a o duchovniem obcování a o varování kacieřov, kteřížto židovským básniem věřie. 

Píše jemu z Nikapolim. 

Srv. RB, č. 780. 

352vb 

Předmluva na epištolu k Filomenovi. Filomenovi čelednie slova činí za Onezyma sluhu 

svého a píše jemu z města římského z žaláře po témž Onezymovi. 

Srv. RB, č. 783. 

353rb-353va 

Počíná se předmluva s. Jeronýma na epištolu k Židom. Najprve pověděno má býti, proč 

apoštol Pavel v této epištole píše nezachoval jest obyčeje svého, aby neb hlas jména svého 

neb úřadu vypsal duostojenstvie... x ... Lukáš evangelista po vystúpení blahoslaveného Pavla 

řecskú řečí vyložil jest. 

Srv. RB, č. 793. 

360ra 

Předmluva s. Jeronýma na knihy Skutkov apoštolských. Skutkové apoštolští nahým 

zajisté zdají se roznieti smyslem a narozujície cierkve mladost tkáti. Ale ač poznánie písaře 

jich Lukáše býti lékařem, jehožto chvála jest ve čtení pilně znamenati budem spolu všecka 

slova jeho duše neduživé býti lékařstvie. 

Srv. RB, č. 631. 

 

401va-410rb Rejstřík epištolních a evangelijních perikop 

Počíná se registrum, to jest zpravidlo, jedno toliko, počátek a konec čtení a epištol. První 

neděle v advent epištola k Římanom XIII kapitola. Vědúce, že hodina jest. Konec. Ale 

oblecte se v pána Ježíše Krista. ... x ... Čtenie Jan V. Jakož otec vzkřesuje. Konec. Z smrti do 

života. 

Na f. 401va-408ra k temporálu, začíná první nedělí adventní, na f. 408ra-409ra k sanktorálu, 

začíná sv. Ondřejem (z českých světců Vojtěch, Prokop a Václav), na f. 409ra-410rb obecné. 

Kolofón „Již jest toho všeho konec. Z toho dokonánie buď pan buoh pochválen, amen, 

aleluja, léta od narozenie syna božieho Mo CCCCo LIIIIo.“ 

 

SX XVIII A 43 

FX 1454 

TX Bible česká 

 

XVIII A 41-46 - In LA Umgestellt 85/43 

 

SX XVIII A 47 LA 85/43 

 

SX XVIII A 48 

FX 1897 

TX Šubrt, Filip: Chor. 

 

SX XVIII A 49 LA 85/43 

 



SX XVIII A 50 

FX 1964 

TX Špaček, Vojtech: Básnické dílo Josefa Huberta Tichého. 

I Věnuji své nejmilejší ženě Věrce x I Hudební příloha str. 171. 

Strojopis; pap.; 1964; ff. I + 170 + I; 30,5 x 21,5 cm; lat.; neváz. Titul práce je na str. 5. Dílo 

je datováno na str. 4 „V Žilině dne 11. července 1964.“ Hudební příloha, která má být údajně 

na str. 171, chybí. 

PX Dar autora Vojtecha Špačka, archivára a učiteľa z Žiliny, Mičutinova 30, dne 3. prosince 

1965. 

9952/65 
 

 

SX – XVIII B 1 

TX – Il valore coronato. Poemetto al nob. sig. Pagatore del 53. regimento di Linea. 

FX – 19x24 cm. 

Verona 1806 

PX - :Valore, Il (Rukopisy XVIII B 1). 

 

SX XVIII B 2 LA 85/43 

Pisně nowé k weřegné pobožnosti s melodyemi. Pro chor literacky. 

2 Když srdce zarmaucené, auzkostj X 9 uděl požehnánj, Swatý, swatý, swatý etc. 

Hs.; Pap.; Bl. 10; XIX 1. pol.; 17,5x22,5 cm; Frakt.; Pappbd. Mit der Notation. Nur bei dem 

letzten Lied fehlt die Notation. Aus Dolenský’s Überresten 22.2.1943. 

1277/43 

 

MSS XVIII B 3 LA 85/43 

Truchliwa hrdlička. Pobožna dusse hledagicy sweho milačka na křiži wisycyho. 

Bl.69; 1796; 

Truchliwa hrdlička. Pobožna dusse hledagicy sweho milačka na křiži wisycyho. 

2 Nebesky slytowníče, Kryste Ježissy, k noham x 132 P[opulus:] We gmenu Panie. Amen. 

Hs.; Pap.; Bl.69; 1796; 13 x 19,5 cm; Frakt.; Ldbd. Das Gebetbuch hat vom Blatt 4 seine 

ursprüngliche Paginierung. Auf der Rückseite des Titelblattes Anmerkung Tyto modlitbi 

patřzegi Fiňge Smělé do Litina 1796. 

Schenkung des Karl Procházka aus Brenau. 28. března 1941. 

2530/41 
 

SX XVIII B 4 

FX 1832 

TX Recepty kuchařské. Opisy z l. 1812-32 

Rukopis z let 1812-1832, papír, psáno zběžným švabachem, 26 listů a 9 příloh, 24x20 cm, 

8°pp 

Počátek l 1a: Grüne Erben. Wenn sie noch… 

Konec l 26b: Obráceně: Gulden 7f Guittung. 

 

SX XVIII B 5 

FX 1708 

TX Prokopowicz, Th.: Philosophia Perypatetica… 
MSS: Prokopowicz, Theophanes: Philosophia Perypatetica iuxta numerum quatuor Facultatum quadripartita 

continens Logica, Physica, metaphysica & Ethicam Tractata & trasáta ad nomen Principis Philosophorum 

Aristotelis Stagyritae. Kijoviae, in alma & orthodoxa Academia Mohylaeana sub Theophane Prokopowixz Anno 

Dni 1707 & 1708. 

Rukopis, papír, Kyjev 1707-1708, psáno velmi zběžnou latinkou, 15:19 cm, 8°. kož. L1 264. 

Počátek 1 3a: n Anno Philosophica intiale ex capo Juliij noon tamen… 



Konec L 263b: … et vide ubi regula latere uo dioptricko secat latera quadrati. 

 

XVIII B 6  

Contiones Latinae et Germanicae. 

Bl.232; 1656/85; Origilaleinband. 

1 Nec lingua effari valet, q(ua)nta Deus x 232 Deum ama, ut amaris a Deo. Dixi. 
Hs.; Pap.; Bl.232; 1656/85; 15 x 19 cm; Kursiv., Frakt.; Originaleinband. Auf f.174 
Anmerkung Scriptura R(everendi) d(omini) Adami Janzar, coalumni mei 1679, auf 
f.220-220´ lateinische Widmung und Unterschrift Hans Wurfl. Pergamenteinband aus 
einem lateinischen Antiphonarium. 
In Sammelersalon 13.2.1943 gekauft. 
1064/43 
 

MSS XVIII B 7  

Slovo ko slyšatelem bogoslovija ot Joanna Brilla Pravnago i Pastyrskago Bogoslovija 

učitel´a pri načalě učenija vo Carevo-Episkopskym učilišči dn´a 6go Noemvrija roka 

1774go rečenoe. 

Bl.10; 1774; 

2 Dnes bl(a)godat S(vja)tago D(u)cha paki do edino nasъ x 9´ sej velij naračetsja vo 
c(esa)r(ъ)stvii n(e)b(es)kymъ, rekochъ. 
Hs.; Pap.; Bl.10; 1774; 19 x 24,5 cm; zyrillische Schrift, so genannte „ skoropis “. 
Skoropis ist eine Kursivschrift zur Schrift „ mladšij poloustav “ und weist in unserer 
Handschrift Einflüsse der lateinischen Schrift aus. / Vergl. auch Karskij Slavjanskaja 
kirilovskaja paleografija, Leningrad 1928. S. 174 u.f./.  
Von prof. Vergun 19.8.1939 gekauft.  
4921/39 
 
SX – XVIII B 8 LA 85/43 

TX – Národna poputnica Horvátzka od léta 1573. 

PX - :Brčić, J… (XVIII A 8). 

 

XVIII B 9  

Kořínek, Jan : Disputationes peripateticae in octo libros Physicorum Aristotelis Traditae a 

Rever[en]do P[atre] Joanne Korzinek, a[rtium] l[iberalium] et philosophiae Doctore nec non 

in alma caesarea regiaque universitate Carolo-ferdinandea Pragensi professore ordinario. 

Exceptae ab ill[ustrissi]mo Domino Francisco Leopoldo Przehorzowsky, lib[ero] barone de 

Quassegowicz. 

1663/80; ll.358; 

Disputationes peripateticae in octo libros Physicorum Aristotelis Traditae a Rever[en]do 

P[atre] Joanne Korzinek, a[rtium] l[iberalium] et philosophiae Doctore nec non in alma 

caesarea regiaque universitate Carolo-ferdinandea Pragensi professore ordinario. Exceptae ab 

ill[ustrissi]mo Domino Francisco Leopoldo Przehorzowsky, lib[ero] barone de Quassegowicz. 

2a Si laudes exageratas Physicae panegyres x 355b Ad maiorem Dei gloriam. 

Rkp.; pap.; 1663/80; ll.358; 15,3 x 19 cm; kurs.; pg. 

Profesor Jan Kořínek, přítel Balbínův , narodil se r. 1626 v Čáslavi, proslul jako historik 

kutnohorský, zemřel v Praze v klementinské koleji jesuitského řádu, jehož byl členem, r. 

1680. František Leopold, svob. pán Přehořovský z Kvasejovic, není znám ani Aug. 

Sedláčkovi, který se touto rodinou ve svých dějinách Mladé Vožice zvláště zabýval. Je 

pravděpodobně synem Kryštofa Karla Přehořovského z Kvasejovic (zem. 1695) a bratrem 

nejvyššího mincmistra a nejvyššího sudího Františka Karla (zem. 1723). Přednášky byly 



psány asi mezi r. 1663, kdy povýšeni Přehořovští na svobodné pány a r. 1680, kdy zemřel 

prof. Kořínek. Rukopis krásně zachovalý. 

Koupeno dne 18. prosince 1944 u firmy Orbis v Praze. 

7729/44 
 

XVIII B 10  

Kancyonal aneb Pisnie pohřební we dwa díly rozdieleny...Přepsaný od Frantisska 

Zlatohláwka s pořiče, pro Jana Holce, sauseda z Budislawě. Leta Panie 1818. 

ll.113; 1818 

XNIII E 6 

[Kancionál utrakvistický]. 

ll.91; 1618; 

Kancyonal aneb Pisnie pohřební we dwa díly rozdieleny... Přepsaný od Frantisska 

Zlatohláwka s [!] Pořiče, pro Jana Holce, sauseda z Budislawě. Leta Panie 1818. 

4 a Pomysly czlowieče, že Twůj čas x 113 a Tagemstwy: 1 Kterausi padna [!] pocžala. 

Rkp.; pap.; 1818; ll.113; 17,5 x 22,3 cm; frakt.; kž. 

Na f.1a Tento kancionál obdržel od Jana Horáka za umluvenou častku dne 21. září roku 1873. 

Jan Stříteský z Kamenných Sedlišť, na f.1b Manevr: Velké vojenské cvičení odbýváno dne 

12., 13., 14. října roku 1889. F.2a před následující titulní list připsána píseň Při pohřbu 

dospělých a starých. Kancionál rozdělen a „Díl prwní: Pisnie, ktere se spiwagi před a při 

pohřbu tež y za mrtwe dospielych a starych osob obogiho pohlawi“ od f.4a a jako Díl druhý. 

Pisnie, které se spiwagi při pohřbu malych ditek od f.91a. Na f.113a záznam Sv. mysye byla 

konana v Mladočovském chrámu Páně od dne 14. března do 25. března roku 1875 a na f.113b 

osobní data Jana Stříteského a jeho rodiny do 3. listopadu 1873 včetně. Všechny uvedené 

osady jsou na Litomyšlsku. Rukopis poměrně dobře zachován, jen hřbet poškozen. 

Koupeno 29. srpna 1945 od akad. malíře Václava Andrese z Prahy VII., Letenské nám. 19. 

3525/45 
 

SX XVIII B 11 

FX XIX1 

TX Písně, Pohřební 

1a Zaplať pán Bůh sám, řikával sem wám X 16 b až sprawedliwy pokyne, wěčne odpočinutí. 

Rkp.; pap.; XIX 1. pol; ll. 16; 13,2x22,7 cm; frakt., kurs.; nev. Obshuje lidové písně nad 

zemřelými a při pohřbu. Na opsledním listě text přerušen, pokračování schází. 

Koupeno 29. srpna 1945 od akad. malíře Václava Andrese z Prahy XII., Letenské nám. 19. 

3524/45 

 

SX XVIII B 12 

FX 1926 

TX Kratochvíl, Josef: Bibliografické poznámky. 

 

SX XVIII B 13 

TX Kochbuch 

 
SX – XVIII B 14 

TX – De aspersione populi. 

FX – 17x21 cm. 

XIX. st., 8 ff. 

PX – První f. prázdné a poslední 2 ff. prázdná, k. Inc.: De aspersione populi. Expl.: R. Amen. V: Divinum 

Auxilium maneat Semper nobiscum R: Amen. 

 

SX – XVIII B 15 



TX – Počet obecný městyse Kopidlna. 

Kopidlno 1648 

PX - :Kopidlno (XVIII B 15). 

 

SX XVIII B 16 

FX 19. st. 

TX Kren. Seine Geschichte und Cultur. 

 

SX MSS XVIII B 17 

FX 19. st. 

TX Rouge, Joh.: Úsudek katol. duchovního o svaté sukni v Trieru. Laurahütten 1) dne 1. 

Října 1844 

[Proroctví, Česká] … Proroctví Starých Czechůw… Prorocztwij Sibilino…¨ 

Rkp., papír, 17 ½ x 23 cm, XVII. stol., psáno frakturou, fol. 12, defekt. 8°, ppl. 

Inc. Nečitelný, expl. nečitelný 

1 fol prázdné a 3 fol. popsané 

Inc. Úsudek katolického duchovního… 

Expl. … dokažte, že dědicové ducha a ne sukně jeho jste! Johanes Ronge, katolický kněz. 

Přív. [Proroctví, česká] … Prorostvy Starych Czechůw… Prorocztwij Sibilino… 

2903/35 

 

SX XVIII B 18 

FX 1441 

TX Bibli, perg. 

 

XVIII B 18 
 

Latinská bible 

1441, Čechy, perg., I + 546 ff. 21,5 x 15 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: VI (I + f. 11) + (2. IX-1, f. 45) + 4. IX (f. 117) + (2. IX-1, f. 151) + (IX-2, f. 167) + 

IX (f. 185) + 2. VII (f. 213) + VI (f. 225) + (VII-1, f. 238) + (VIII-2, f. 252) + 5. VII (f. 322) + 

(VII-1, f. 335) + (IX-1, f. 352) + (X-1, f. 371) + (VIII-1, f. 386) + VII (f. 400) + 2. VIII (432) 

+ (VII-1, f. 445) + (VIII-1, f. 460) + 2. VIII (f. 492) + (VIII+2, f. 510) + 3 (f. 513) + VII (f. 

527) + III (f. 533) + (VI-3, f. 542) + 3 (545) + 1 (f. 546). Předposlední tři složky (ff. 513-542) 

vevázány společně do jednoho ternia. Jeden list chybí za f. 25, 117, 134, 230, 239, 244, 327, 

349, 355, 436, 460, za f. 160 scházejí 2 listy, za f. 533 3 listy (resp. některé části textu bible 

byly psány na jednotlivé listy místo dvojlistů, protože text není s výjimkou ztráty za f. 533 

narušen), lístky vevázány za f. 498, 506. Reklamanty v převážné většině na konci složek na ff. 

28-492, obvykle poškozené oříznutím. Kustod A na konci složky dole na f. 527, B na začátku 

složky následující. Foliace moderní. Psáno v zrcadle 17 x 12 cm, cca 44-51 řádek na stránce. 

Prázdné f. 11v. Živá záhlaví (název knihy a číslo kapitoly) na ff. 12-517 a (označení textu) 

527-541 s občasnými mezerami. Některé listy mají menší rozměr popř. mají nepravidelně 

ořezané okraje, někdy vyspravované menšími pergamenovými proužky. 

Písmo: Ruka A: ff. 1-545 bastarda 15. století (jde o stejného písaře jako u rukopisu Kapitulní 

knihovny Praha A 135/2, k jeho osobě blíže A. Patschowsky, viz literaturu). Pozdější v 

převážné většině marginální doplňky a úpravy asi pěti rukama 15. století. Výzdoba: Malované 

a někdy zlacené figurální iluminace a figurální výzdoba iniciál: 12r: Sv. Jeroným a bratr 

Ambrož, 15r: Stvoření světa, 15v: Kain zabil Ábela, Noemova archa, Stavba babylónské věže, 

Josef hozen do studny, Abraham kráčí s Izákem k oběti, Zkáza Sodomy, 31v: Jákobova smrt, 

32r: Hospodin se zjevuje Mojžíšovi v hořícím keři, 45v: Obětování beránka, 55r: Mojžíš 



otevřel holí pramen ve skále, 69v: Mojžíšova smrt, 82r: Jozue vůdcem Izraelitů, 91v: Izraelité 

žádají Hospodina o vůdce, 101v: Rut spí u Bózových nohou, 103r: David s Goliášovou 

hlavou vítán ve městě, 117v: Mládenec amalechitský zvěstuje Davidovi Saulovu smrt, 125v: 

Joáb zabíjí Absolóna (bordura), 129r: Šalamounův soud, 139v: Anděl přináší Eliášovi chléb a 

vodu (bordura), 142r: Eliáš vzat na nebesa v ohnivém voze, 153v: Drak, 154r: Stvoření Evy, 

165v: Šalamounova modlitba, 179v: Kýros propuští Izraelity ze zajetí, 180r: Izraelité 

odcházejí z babylónského zajetí, 183v: Nehemiáš podává víno Artaxerxovi, 189r: Dareiova 

pážata soutěží v odpovědi na otázku, 195v: Archanděl Rafael odvádí Tobiáše od rodičů, 200r: 

Judit s hlavou Holofernovou, 205v: Ester, 224r: David, 225r: David žalmista, okolo proroci 

(?), 244v: Kohout, 252v: David, 270v: Prorok (Ješua?), 286r: Izaiáš, 305r: Jeremiáš, 327r: 

Jeremiáš pláče nad zkázou Jeruzaléma, 332r: Ezechiel, 349v: Daniel, Chananiáš, Mizael, 

Azariáš, 357r: Ozeáš, 359v: Joel, 360v: Ámos, 362v: Abdiáš, Jonáš káže v Ninive, 363v: 

Micheáš, 365r: Naum, 366v: Abakuk dostává naučení od Hospodina, 367v: Sofoniáš, 368r: 

Aggeus, 368v: Zachariáš, 371r: Malachiáš, 372r: Smrt Alexandra Makedonského, 396r: 

Jáchym vyhnán z chrámu, Zvěstování Jáchymovi, Zvěstování sv. Anně, Setkání Jáchyma a sv. 

Anny, Obětování P. Marie, 396v: Zasnoubení P. Marie a sv. Josefa, Zvěstování P. Marii, 

Navštívení P. Marie, sv. Matouš, 397r: Adorace děcka, 405r: Děti (bordura), 409r: Vjezd 

Krista do Jeruzaléma, Poslední večeře Páně, 411r: Sv. Marek, 411v: Pták (bordura), 418v: 

Kristus na hoře Olivetské, Kristus před Pilátem, Bičování Krista, 420v: Sv. Lukáš, 433v: 

Korunování trním, Ukřižování, Pieta, 435v: Sv. Jan Evangelista, 436r: Kristus přichází ke sv. 

Janu Křtiteli nechat se pokřtít, 439r: Kalich (bordura, s ukazovací ručičkou k textu Qui 

manducat meam carnem et bibit meum sangvinem in me manet, J VI,57), 445r: Kladení do 

hrobu, Zmrtvýchvstání Krista, Kristus se zjevuje sv. Máří Magdaléně, 447r: Sv. Pavel, 481v: 

Nanebevstoupení Krista, 500r: Sv. Jakub Větší, 501v: Sv. Petr, 504v: Sv. Jan Evangelista, 

506v: Sv. Juda Tadeáš, 508r: Zjevení sv. Jana Evangelisty, 540v: Poslední soud, 541r: Oltář 

s kalichem a hostií, před nímž klečí prosebníci, po straně Kristus bolestný, nahoře anděl, 

Kristus soudce, před nímž klečí kněz, 542r: Tanec smrti – papež a smrt, císař a smrt, rytíř a 

smrt, kupec a smrt, 542v: Tanec smrti – nevěsta a smrt, mladík a smrt, astronom a smrt, pastýř 

a smrt. Ornamentální iniciály: 1r: S, 14v: I, 81v: T, 165r: E, 195r: C, 200r: A, 205v: I, 211r: 

C, 229r: D, 231v: D, 236r: S, 241v: C, 250v: C, 253r: C, 260v: M, 264v: D, 270r: M, 270v: V, 

286r: N, 305r: I, 329r: L, 331v: E, 349r: D, 357r: N, 359v: T, 360v: O, 363r: T, 365r: N, 365v: 

Q, 366r: A, 367r: Z, T, 371r: D, 373r: E, 386v: F, 396v: M, 411v: I, 420r: Q, L, 447r: R, 453r: 

C, P, 458v: P, P, 463r: G, P, 465r: E, P, 467r: P, P, 468v: C, P, 470r: T, P, 471r: A, P, 472r: T, 

P, 473v: I, P, 475r: T, P, 475v: P, P, 476r: I, M, 481r: L, 498v: I, 499r: N, 503v: S, 506r: S, 

506v: S, 507r: O, 517r: D. U některých iniciál či figurálních výjevů výběhy do bordury 

s rostlinnými ornamenty. Drobné iniciálky zdobené filigránem, rubrikace. Na f. 212 a 253 

iniciály vyříznuty. Nová celokožená vazba ve světlé jirše. Dřevěné desky nehraněné. Hřbet 

rovný. Původní šití na tři dvojité kožené vazy, nastavené motouzy. Ořízka nezdobena. Vpředu 

kožené hledáčky. Na hřbetě fragment původního usňového potahu. 2 nové trny i nové 

obdélníkové spony s řemínky. Jako zadní předsádky (označena jako f. 546) užito zlomku 

latinského liturgického rukopisu 13. století. Rukopis konzervován v roce 1987 (vytvořena 

nová vazba se sponami, část starého potahu nalepena na hřbet, restaurace a doplnění knižního 

bloku), protokol nalepen na zadním přídeští.  

Na předním přídeští exlibris Knihovny Národního muzea v Praze s předtištěným textem 

Rukopisy a se současnou signaturou. Na f. Ir opravované přírůstkové číslo KNM 117/36 a 

signatura KNM Mss. XVIII B 18. Způsob získání není v lokálním katalogu KNM uveden. 

Rukopis byl digitalizován a je přístupný na www.manuscriptorium.eu. 

 

Literatura: A. Patschowsky: Totentanz, hussitische Revolution und Prager Universität. Ein 

dalmatinischer Student der Carolina wird Schuster und Calligraph, in: Pocta prof. JUDr. Karlu 



Malému, DrSc. k 65. narozeninám, ed. L. Soukup, Praha 1995, s. 144-165, Brodský: Katalog, 

č. 282, s. 299-301, Rukopisné fondy, č. 112, s. 130. 

 

Ir: Notae 

Otřelý zápis, snad hebrejských a latinských názvů několika biblických knih. 

 

1r-11r: Alexander de Villa Dei: Summarium bibliae 

Incipit bibilia (sic) pauperum. Genesis. Sex. Opera dierum et creacio celi et terre ... x ... 

Venio. Et merces mea mecum est reddere unicuique secundum opera sua, ego sum altissimus, 

primus et novissimus. 

Srov. Stegmüller: RB, č. 1182. Na závěr uvedeno: „Bibilia codicibus perfecta texitur 

istis/profert capitula distincte mille tricenta/et quadraginta simul unum bibilia tota etc.“ a 

s drobným odstupem „Sunt Rome mille triginta quinque capelle.“ 

 

11r: Hieronymus Stridonensis: Epistola XXII, excerptum 

De temptacionibus, quas in heremo paciebatur, beatus Jeronimus exclamat. O quociens 

in heremo institutus ... x ... sola libidinum incendia buliebant. 

PL 22, col. 398 (cap. 7). 

 

12r-516r: Biblia Veteris et Novi testamenti 

12r-396r: Vetus testamentum 

Jednotlivé knihy: 14v-32r Genesis, 32r-45v Exodus, 45v-55r Leviticus, 55r-69v Numeri, 69v-

81v Deuteronomium, 82r-91v Josue, 91v-101v Soudců, 101v-103r Ruth, 103r-117v 1. 

Královská, 117v-129r 2. Královská, 129r-142r 3. Královská, 142r-153v 4. Královská, 154r-

165r 1. Paralipomenon, 165v-179v 2. Paralipomenon, 180r-183v 1. Ezdrášova, 183v-189r 

Nehemiáš, 189r-195r apokryfní 3. Ezdrášova, 195v-199v Tobiáš, 200r-205v Judit, 205v-211r 

Ester, 212r-224r Job (na závěr shrnutí odlišné od Vulgáty, „Vixit autem Job ante plagam 

annis LXXVIII … x … ex patre nomine Careth filius filiorum Esau et ex matre nomine 

Bozra“), 225r-251r Kniha žalmů, 251r-252v Kantiky Starého zákona, Te Deum laudamus a 

kantiky Nového zákona (Canticum Mariae zkráceno, Canticum Simeonis chybí), 253r-260v 

Kniha Přísloví, 260v-263r Ecclesiastes, 263r-264v Píseň písní, 264v-270r Kniha Moudrosti, 

270v-285v Ecclesiasticus, 286r-305r Izaiáš, 305r-327r Jeremiáš, 327r-329r Pláč Jeremiášův, 

329r-331v Baruch, 332r-349r Ezechiel, 349v-357r Daniel, 357r-359r Ozeáš, 359v-360r Joel, 

360v-362r Amos, 362v Abdiáš, 362v-363r Jonáš, 363v-365r Micheáš, 365r-365v Nahum, 

366v-367r Abakuk, 367v-368r Sofoniáš, 368r-368v Aggeus, 368v-371r Zachariáš, 371r-371v 

Malachiáš, 373r-386v 1. Makabejská, 386v-396r 2. Makabejská (na závěr ještě poznámka 

„Tercio decimo die mensis duodecimi occisus est Nichanor et instituta est dies solempnis 

Iudeis in perpetuum, amen“). 

V knize Ecclesiasticus marginálie s konkordancemi k dalším biblickým knihám popř. 

komentující její obsah. Rubriky (zejména zpočátku) uvádějí stručně obsah jednotlivých 

kapitol. 

Prology (první z nich avizován již rubrikou na f. 11r „Inchoantur prologi beati Jeronimi 

super bibliam“) řazeny průběžně v textu (podle Stegmüllera: RB): Pentateuch: f. 12r-14v: RB 

č. 284, 285, Jozue: f. 81v-82r: RB č. 311, Paralipomenon: f. 153v: RB č. 328, 165r-165v: RB 

č. 327 (s incipitem „Euzebius Jeronimus Dominoni et Rogacioni suis in Christo Ihesu 

salutem“), 1. Ezdrášova: f. 179v-180r: RB č. 330, Tobiáš: f. 195r-195v: RB č. 332 (s 

incipitem „Cromacio et Eliodoro episcopis Jeronimus presbiter in domino salutem“), Judit: f. 

200r: RB č. 335, Ester: f. 205v: RB č. 341, 343, Job: f. 211r-212r: RB č. 344, další na f. 211v 

v RB neuveden („Fertur quidem in terra habitasse Job … x … in campo Moab nomine 

civitatis Cetheanitrus (?)“), 357, Kniha žalmů: f. 224r-225r, první na f. 224r-224v v RB není 



(„David filius Yesse cum esset in regno suo, quatuor elegit, qui psalmos facerent … x … 

David dictus est Christus“), dále č. 430, 443 (s incipitem „Eusebius Jeronimus Soffronio suo 

salutem dicit“), Kniha Přísloví: f. 253r: RB č. 457 (s incipitem „Cromacio et Eliodoro 

episcopis Jeronimus“), Ecclesiastes: f. 260v: RB č. 462, Kniha Moudrosti, f. 264v: RB č. 468, 

Ecclesiasticus: f. 270r-270v: RB č. 26, dále f. 270v „Verba Ecclesiastes filii David regis 

Iherusalem tribus nominibus vocatum esse Salomonem … x … dum tenentur intereunt amen“, 

Izaiáš: f. 286r: RB č. 482, Jeremiáš: f. 305r: RB č. 487, Baruch: f. 329r: RB č. 491, Ezechiel: 

f. 331v: RB č. 492, Daniel: f. 349r-349v: RB č. 494, menší proroci: f. 357r: RB č. 500, Joel: f. 

359v: RB č. 507, Amos: f. 360v: RB č. 515, 512 (s explicitem „sed audiendum verbum dei“), 

Micheáš: f. 363r-363v: RB č. 526, Naum: f. 365r: RB č. 528 (s explicitem „sicut in 

sequentibus huius historie demonstrabitur“), Abakuk: f. 365v-366r: RB č. 531, 529, Sofoniáš: 

f. 367r-367v: RB č. 532, 534, Malachiáš: f. 371r: RB č. 543, Knihy Makabejské: f. 372r-373r: 

RB č. 547 (s incipitem „Domino excelentissimo et in cultu christiane religionis serenissimo 

Ludwico regi Rabanus vilissimus servorum dei“), 553 (s incipitem „Reverendissimo et omni 

caritatis officio dignissimo Gerardo sacri pallacii arcidyacono Rabanus“), 552, 551, poslední 

v RB není („Nota Allexander fuit largus … x … et sic ortum est bellum inter eos“). 

396v-516r: Novum testamentum 

Jednotlivé knihy: 397r-411r Matouš, 411v-420r Marek, 420v-435v Lukáš, 436r-447r Jan, 

447r-453r Římanům, 453r-458v 1. Korintským, 458v-462v 2. Korintským, 463r-465r 

Galatským, 465r-467r Efezským, 467r-468v Filipským, 468v-469v Koloským, 470r-471r 1. 

Soluňským, 471r-472r 2. Soluňským, 472r-473v 1. Timoteovi, 473v-475r 2. Timoteovi, 475r-

475v Titovi, 475v-476r Filemonovi, 476r-481r Židům, 481v-498v Skutky apoštolské, 500r-

501v Epištola Jakubova, 501v-503v 1. Petrova, 503v-504v 2. Petrova, 504v-506r 1. Janova, 

506r-506v 2. Janova, 506v 3. Janova, 506v, 508r Judova, 508r-516r Apokalypsa. Na závěr 

verše: „Laus tibi Christe, qui es creator idem et salvator / propter hoc opus dei miserere 

omnium deus et mei / gloria tibi trinitas equalis una deitas pater et filius et spiritus sanctus 

/ sit laus patri cum filio sancto simul paraclito amen. / Pro labore isto sit laus et gloria 

Ihesu Christo. / Benedicamus patrem et filium cum sancto spiritu laudemus / et 

superexaltemus eum in secula, amen, deo gracias. Huc usque bibilia“ (sic).  

Dále „Mortis vel vite brevis est „ite! venite!“, dicetur reprobis „ite!“ et iustis „venite!“. 

(srov. Walther, Initia, č. 11312, Proverbia, č. 15266). 

Quantus erit fructus, cum dixerit ille „venite!“, tantus erit luctus, iudex cum dixerit „ite!“.  

Laus tua, non tua fraus, virtus, non copia rerum, scandere te fecit hoc genus eximium 

(srov. Walther, Initia, č. 10203, Proverbia, č. 13605). 

Sit tua condicio stabilis nec tempore parvo vivere te faciat omnipotens deus hic. In grege 

commisso male te regis et pede scisso, claudus es inspicito qui pena futura reddito.“ (srov. 

Walther, Initia, č. 18348, Proverbia, č. 29881a). 

Prology řazeny průběžně v textu: Matouš: f. 396v-397r: RB č. 590, 589, Marek: f. 411r-411v: 

RB č. 607, Lukáš: f. 420r-420v: Lc I,1-4 – označeno jako prolog, RB 620, Jan: f. 435v-436r: 

RB č. 624, Římanům: f. 447r: RB č. 677, 1. Korintským: f. 453r: RB č. 685, 2. Korintským: f. 

458v: RB č. 699, Galatským: f. 463r: RB č. 707, Efezským: f. 465r: RB č. 715, Filipským: f. 

467r: RB č. 728, Koloským: f. 468v: RB č. 736, 1. Soluňským: f. 470r: RB č. 747, 2. 

Soluňským: f. 471r: RB č. 752, 1. Timoteovi: f. 472r: RB č. 765, 2. Timoteovi: f. 473v: RB č. 

772, Titovi: f. 475r: RB č. 780, Filemonovi: f. 475v: RB č. 783, Židům: f. 476r: RB č. 793, 

Skutky apoštolské: f. 481r-481v: RB č. 640, Epištola Jakubova: 498v, 500r není v RB 

(„Iacobus cognominatus iustus filius Marie sororis matris domini post passionem domini … x 

… et veritatem in translacione servavit quod non alii ante se“), 499r-499v (vevázaný lístek) 

RB č. 809, Apokalypsa: f. 507r-507v (vevázaný lístek): RB č. 839.  

 

516v: Pseudo-Augustinus: De spiritu et anima, excerptum 



Augustinus in libro de spiritu et anima. Miser ego quantum deum deberem diligere ... x ... 

et hiis qui mecum senciunt quod ego sencio etc. Ibidem in eodem capitulo. Pater siquidem 

tradidit filium suum quo redimeret servos ... x ... quam ipsum miserum passio sui. Hec 

Augustinus. 

PL 40, col. 792-793 (cap. XVII), col. 783 (cap. VI, závěr). 

 

517r-526v: Registrum pericoparum 

Uváděny počátky a konce epištolních a evangelních čtení. Začíná první nedělí adventní, na f. 

523r in dedicatione ecclesiae et altaris, na ff. 523r-524v čtení de sanctis, z českých světců 

uvedeni Vojtěch a Václav, na ff. 525r-526r ke commune sanctorum, dále čtení pro votivní 

mše, za zemřelé a pro mariánské svátky. 

 

527r-543r: Excerpta varia 

V této části jsou některé texty dochovány torzovitě a s přeházením listů, např. na f. 531v-532v 

je uvedeno v záhlaví Preces et graciarum acciones, stejně jako na f. 539 a 541v. 

Na ff. 527r-528r v záhlaví tractatus de utraque specie, jde o excerpta z Nového zákona a z děl 

církevních otců či dalších autorů (Jan Zlatoústý, Augustin, Řehoř, Jeroným, Mikuláš z Liry, 

papež Urban, Beda Venerabilis).  

Na ff. 528r-532v výpisky k různým tématům již dosti roztříštěně (u části uvedeno v záhlaví 

opera misericordie) – podle rubrik např. de sacramentis ecclesie, de extrema unccione, de 

sompno, de penitencia, de excommunicacione, de cogitacione, de confessione, de elemosina, 

de oracione, de graciarum accione, de auxilio dei, de ieiunio. 

Na ff. 532v-533v různé modlitby (mj. „oratio inventa in Ierusalem in capella s. Marie, ubi 

Christus fuit flagellatus…“).  

Na ff. 534r-538r další výpisky – podle rubrik a záhlaví např. de ordine sacerdotali, de 

obediencia, de correccione, de potestate solvendi et aligandi, dies dominici quomodo sint 

celebrandi (a také sanctorum solempnitates), de matrimonio, de sacramentis ecclesie, de 

nutricibus, de communione (fidelium, instabilium), de cogitacionibus, de vacacione laboris, 

de decem preceptis domini dei. Na f. 538v tabulka, v níž jsou přehledně uspořádány církevní 

svátosti, činy milosrdenství, dary ducha svatého a smrtelné hříchy. Na ff. 538v-543r opět 

různé výpisky a modlitby. Na f. 543r kolofón „Explicit labor huius operis per manus 

cuiusdam sutoris, qui ad horam scribebat ad tempus okreas suebat. Sub anno domini 

MoCCCCoXLIo in vigilia sancti Laurencii“ (9. 8. 1441) „finitum est hoc opus. Amen.“ 

Textové přípisky k obrazům na f. 542r a 542v vydal A. Patschowsky, stejně jako 

autobiografickou poznámku písaře uvedenou na f. 541v.  

 

543v-545v: Tabulae computisticae 

Na ff. 543v-544v tabulka, v níž je uvedeno zlaté číslo, písmena nedělní a český cisioján, v 

němž jsou slabiky připadající na nejvýznamnější svátky zapsány červeně (z českých světců 4. 

3. translace Václava, 9. 3. Cyril a Metoděj, 2. 5. Zikmund, 4. 7. Prokop, 16. 9. Ludmila, 28. 9. 

Václav, 12. 11. Pět bratří), z méně častých je zapsán 20. 8. červeně Bernard, označení měsíců 

v záhlaví jsou česká. Na f. 545r „Tabula ad inveniendum intervallum … incipiendo ab anno 

domini 1432“ zahrnující 38 let (s intervalovými verši), na f. 545v „Tabula ad inveniendum 

intervallum omni anno“ (marginálně jako první letopočet uveden rok 1431) s latinským 

návodem k použití. Na spodním okraji f. 545v jsou sestupně řazeny řádky s označením 

peněžních jednotek od tisíce kop grošů až po drobné peníze. Na f. 545r-545v i další 

mnemotechnické komputistické pomůcky.  

 

546r-546v: Fragmentum libri liturgici 



Fragment pergamenového listu liturgického rukopisu 13. století, psaného ve dvou sloupcích, 

použitý jako předsádka. Na f. 546r pasáž v rozsahu necelých čtyř řádek jednoho sloupce 

notována neumatickou notací. 

 

 

SX XVIII B 19 

TX Haupt-Grundsätze der Optik. 
 

MSS XVIII B 20 

Knížka nábožných pisni pro chor literáků. 

ll.10; XIX;  

Knížka nábožných pisni pro chor literáků. 

1 Ježissi, s Marygy, s matičzkau twau x 4 do nebe uweď nás. Amen. 

Hs.; Pap.; B1.10; Anf.XIX; 18,5 x 23 cm; Frakt., Kursiv.; Pappbd. Angebunden sind folgende 

Lieder: 1. Piseň na den kterékoli swaté panny, 5‘ Zdráwas buď nebes Králowno. 2. / 6 – 6‘ 

Žalm 127. 3. / 7 – 7‘ Žalm 102. 4 / 8 – 8‘ Žalm, který se zpívá po litaniích v čas války  za 

vyproštění pokoje. 5. / 9 – 9‘[Mešní modlitby.] 6. / 10 Ejhle Hospodin přijde. Das Lied 

Zdráwas buď nebes Králowno ist mir der Notation versehen. 

Aus Dolenský’s Überresten 22. 2. 1943. 

1278/43 
 

SX - XVIII B 21 

TX - Emanuel Krescenc Liška. Nejen širší veřejnost, ale i intimní kruh přátelský překvapen 

byl náhlou neočekávanou zvěstí o úmrtí sympatického umělce a druha, - zesnulť tiše, bez 

dlouhého a bolestného zápasu se smrtí, po chorobě sotva dvoudenní, dne 18. ledna 1903. 

Praha, 1904. 

PX - Mauder Josef 

Břidlicový zápisník 

Rkp.; břidlicové tabulky; XVIII; tab. 7; 13,2x23 cm; frakt.; kž. 

Rukopis je kuriosum, neboť tvoří jej břidlicové tabulky popsané křídou. Obsahej jsou účetní 

záznamy, v nichž se opakuje často jako bližší určení r. 1761. Ale i písmo svědčí pro XVIII. st. 

Vazba překližková, potažená koží, je původem renesanční ze XVI. stol. Není vyloučeno, že 

celek (i tabulky) je ze XVI. stol., ale původní záznamy byly smazány a tabulky použity 

k novým. 

Výměna akad. malíře Václava Andrese z Prahy VII., Letenské nám. 19 dne 3. srpna 1945. 

5494-45 
 

XVIII B 22 

Kancyonal aneb Písně pohřebnj...Leta Paně 1852. 

ll.69;1852; poznámky k použití jednotlivých písní. 

Kancyonal aneb Písně pohřebnj... Leta Paně 1852. 

2a O čloweče, mjsli přece, že gednau x 69b du k Bohu do radosti, tam... 

Rkp.; pap.; 1852; ll.69; 19 x 23,5 cm; frakt.; pt. 

Titul na f.1b. Píseň „při pohřbu maleho dytka“ na f.69b připsána později, bez konce. Ještě 

později připsán na zadním přídeští kursivou obsah. Poznámky k použití jednotlivých písní 

vepsány tužkou. Vazba zničena. 

Koupeno 29. srpna 1945 od akad. malíře Václava Andrese z Prahy VII., Letenské nám. 19. 

3523/45 
 

XVIII B 23 



Iže vo svjatych Ot?ca našego Antonia Velikago sovětovanija o nravě čelověčestvěmi 

blagom žitelstve vo sto sedmidesjatych glavach. 

1798-9; Antonín Veliký, svatý; ll.67; opis pořízený mnichy z pravoslavného kláštera v 

Niamtu v Rumunsku, zpráva o tom na konci textu. 

2a Čelověcy slovesni neosvojstvenno upotrebitelně glagoljutsja : x 67b dějstvo věmy 
byti složno, ot razuměvanija i chotěnija. 
Rkp.; pap.; 1798-9; ll.67; 16,5 x 23 cm; kyril.; illum.; kž. Opis pořízený v letech 1798-
99 mnichy Joannikiemъa Platonemъz pravoslavného kláštera v Niamtu ( maďarsky 
Nemethu ) v Rumunsku. Zpráva o tom za ukončením textu na f.67b Perepisana 
monachami Joannikiemъ i Platonomъ 1798 goda v monastrirě Njamcě. Zritělnoe že 
sije slovo iz vtorago dostověrnějšago perevoda perepisano:M:Plato(nom). Na 
předním přídeští rukopisu záznak o mnišském držiteli jeho. První polovina rukopisu je 
zdobena četnými drobnými iniciálkami a nadpisy črvené barvy. Mimo to na listu 2a 
čiroká ozdobná linka s rostlinnými motivy v barvě červené, zelené a žluté na černém 
pozadí, pod ní ornamentální incipit červené a iniciála Č černá s červenými rostlinnými 
rozvilinami jemně propracovanými. Další analogická nádherná iluminace na ukončení 
první části Sovětovanija na f.31a a ještě bohatší na uvedení druhé části na f.32a. 
Rukopis zachovalý, jen pravý dolní roh poněkud zvetšlý. Vazba překližková, 
potažená koží. 
Koupeno 3.8.1945 od akad. malíře Václava Andrese z Prahy VII., Letenské nám.19. 
3424/45 
 
 

 
 

SX – XVIII B 24 

TX – Notitzen über Glashüttenwesen. Bemerkungen für die Glasfabrication. 

FX – 15x22 cm. 

(1830), pp. 98+5 příl. 

PX – 50 pp. popsaných a 48 pp. ku konci prázdných, vazba obyč. tuhá. Inc. P. 1: Notitzen 

über Glashüttenwesen.  Expl. P. 50: … sonst nicht zu machen sagen als … zwischen einander. 
 

SX – XVIII B 25 

TX – Lumbe, Joseph: Verwaltungskunde der Landgüter in ausserordentlichen Vorlesungen 

vorgetragen vom H. Joseph Lumbe. 

Praha 1829, ff. 196 

FX – 19x23 cm. 

PX – Písař neznámý, psáno čitelným švabachem. 

PX – Počátek: f. 1a: Verwaltungskunde ...  , f. 2a: § 1. Einleitung. Begriffsbestimmung der 

Verwaltungskunde der Landgüter. 

PX – Konec: f. 195b: der sogenannten durchlaufenden Posten (§ 127.). 

 

XVIII B 26 

Havránek, Josef Eduard : Katolicko-křesťanské cýrkewnj Obřady dle starobylného obyčege 

cýrkewnjho zřjzené a dle potřebj ctwerohlasným zpěwem opatřené od Jozefa Ed.Havránka 

1838. 

ll.111; 1838; na f.1 záznam  Praes.gebungen den 29-ten May 1839. JKm . Rukopis opatřen 

notací. 

3a Cantor gde s knězem k oltáři, kde swjce x 99a et nemo considerata facie iniqui et 
nemo. 



Rkp.; pap.; ll.111; 1838; 19 x 23 cm; frakt.; pkž. Od f.3 původní paginace od 1-190. 
F.80a-b jen titul a notové linky, f.91b-94b a od 99b až do konce prázdné. Na přídeští 
vlepeny 3 listy. Na f.1 záznam Praes.gebunden den 29-ten May 1839. JKm. Rukopis 
opatřen notací. 
Koupeno od Jos. Springra, nakladatele v Praze, 2.3.1946.  
1989/46 
 

XVIII B 27 

Kopiář hanspašského panství od 29.prosince 1742 - 11:listopadu 1747. 

ll.180; 1742-47; obsahuje opisy listin, listů a zpráv převážně hospodářského rázu na panství 

hanspašském (Hanšpach u Šluknova) za vlády hr.Leopolda Salma-Reifferscheida( †1769). 

Kopiář hanspašského panství od 29. prosince 1742 – 11. listopadu 1747. 

1a Ersehe, d[ass] ihr von mir verlanget die 1000 fl. x 177a und dieses nit mit führen kann. 

Womit etc. 

Rkp.; pap.; ll.180; 1742 – 47; 19 x 24 cm; frakt.; kž. V záhlaví f.1a Den 29ten Xbris Anno 

1742. An Haubtman Lang. F. 177b – 180a účetní záznamy. 

Kopiář obsahuje opisy listin, listů a zpráv převážně hospodářského rázu na panství 

hanspašském (Hanšpach u Šluknova) za vlády hr. Leopolda Salma – Reifferscheida (zem. 

1769). V rukopise lze sledovati, jak se obrážely tehdejší válečné události v hospodářském 

životě na panství. 

Získáno darem po revoluci v květnu 1945. 

5295-46 
 

XVIII B 28 

Kniha pěti kličů. Pata bytnost boska. kniha Bohu mysosty swětlo swětel. Ssura a rabstyha 

umneny. &arch wtijpu lijdskeho. 

ll.55; XVIII-XIX; 

Kniha pěti klíčů. Pata bytnost boska. Kniha Bohu milosti swětlo swětel. Ssůra a rabstyha 

umneny. Arch wtijpu lijdskeho. 

1a Turanek gest prwnj proti dablu kozenij x 55b spiritus wini a s nim gako prwe s octem. 

Rkp.; pap.; ll.55; XVIII – XIX; 17 x 22 cm; frakt.; t. Původní část rukopisu sahá až po f.50a. 

Zbytek jsou pozdější přípisy, rovněž list vlepený na přídeští. 

Dar pí. Zdenky Hochové z Prahy 17. června 1946. 

5358-46 
 

XVIII B 29 

Kor´an. 

ll.363; 1812-13; arab.písmo, úplný rukopis Koranu. Písař: Ibrahim ar-Rušdi aš-Šafi´i aš-

Šadili. 

Kor’an. 

Incipit 1a – explicit 363b srovn. na př. vyd. Koranu na sign. 99 f 163. 

Rkp.; pap.; ll.363; 1812 – 13; 14,5 x 20,3 cm; arabské písmo; kž. Úplný rukopis Koranu. 

Písař: Ibrahim ar-Rušdi aš-Šafi’ i aš-Šadili. Dokončen r. 1227 higr. (1812 – 13). f.311 s částí 

textu utržen. také několik sousedních listů doplňováno. Vazba původní kožená s tlačenými 

rostlinnými ornamenty. 

Dar z majetku prof. Brandta v červenci 1946. 

6096-46 

 

SX XVIII B 30 

FX 1819 

TX Holassek: Gesänge zur heiligen Mense. 



 

SX XVIII B 31 

FX 1741 

TX Beschreibung der Böhmischen Unruhe nach dem Todt K. Carovi VI. 
 

SX – XVIII B 32 

TX – Lesefrüchte aus der gessamten Heilkunde 

poč. XIX. st., Praha 

PX - :Heilkunde, Die gesammte (XVIII B 32). 

 

SX XVIII B 33 

FX 1876/1925 

TX Schulkronik Liběchov 

11 Das gegenwärtige Schulgebäude in Liboch zwischen x 207 nachherigen Verteilung der 

Schulnachrichten geschlossen. 

Rkp.; pap.; ll. 131; 1876-1925; 16,5x20,2 cm; frakt.; pkž. Na přední desce vytlačno 

Schulkronik 1876 Hermann Zarte. Na zadní straně přední desky Schulleintung Liboch a. d. 

Elbe a na dalším listě Schulleitung Liboch Nr. A 18a, Invent. No. 18-A. Původní stránkování 

textu od 1 do 207, při čemž omylem označeny dvě strany za sebou číslem 119. Po textu 

následuje 27 listů s neúplným rejstříkem a na obalovém listu přehled obsahu kroniky podle 

školních roků. Započata říd. učitelem Hermannem Franzem Zartem r. 1876 a ukončena r. 

1925. Po říd. učiteli Zartovi pokračovali v kronice jeho nástupci. 

Dar neznámého dárce 4. září 1946. 

6954-46 

 

SX XVIII B 34 

FX XVII/XVIII 

TX Receptář, Německý 

1a Rp. Aetlich eeren 1g. Bibefgril vor 6d X 44b und mit Ureyn bey salber darüber geleget. 

Rkp.; pap.; XVII-XVIII; ll. 44; 17,5 x 21 cm; frakt.; t. začátek i konec rukopisu chybí. Okraje 

poškozeny, hlavně u opčátečních a konečnýchlistů. Celý rukopis vetchý. 

Dar pana Falckrába z jiříkova u Rumburka 14. února 1947. 

1947-47 

 

SX XVIII B 35 

TX Missale Benedictinum Pragense 

[Missale pro praelatis pontificantibus.] Rkp., poč. XV. stol. 

I. 1a – 27b Ordo praeparandi ad missam: 1a In nomine domini nostri Je[s]u Chr[ist]i x 27b ad 

medium altaris debet stare. 

II. 28 – 204a Missale: 28a Dominica prima in adventu domini x 204a foie, rege p[er] secula, 

katherina. 

Missale 

Rkp.; perg.; poč. XV; ll.204; 29 x 37 cm; frakt.; renes. kž. Rukopis obsahuje 14 velkých 

miniatur s náměty hlavně z Nového zákona a církevního života: Na f. 28a papež (sv. Řehoř 

Veliký) s tiarou na trůně, f. 34a Narození Páně, f. 36b sv. Jan Křtitel křtí Krista, f. 48b 

Zmrtvýchvstání Páně, f. 49b Nanebevstoupení Páně (miniatura nedokončena), f. 51a Seslání 

Ducha sv., f. 53a sv. Trojice, f. 54a Eucharistie v zlatém relikviáři, f. 55a k slavnosti 

posvěcení chrámu obraz chrámu obklopeného hřbitovem, f. 86a Kristus bičován (zvláště 

naturalisticky podáno), 90b Kamenování sv. Štěpána, 92a votivní obraz: benediktin. opat klečí 

před sv. Janem Evangelistou, v dolním ornamentu orel držící erb s lidskou hlavou mající oslí 



uši – je to znak jihočeského vladyckého rodu Dráchovských z Dráchova, 106b Očišťování P. 

Marie, 114a Zvěstování P. Marie. Vlastní miniatury svým rázem ukazují na konec stol. XIV, 

bohatý rostlinný ornament svou hojnou zelení mluví pro první čtvrť stol. XV. – Ovšem při 

miniaturách třeba uvážiti že tradiční pojetí v nich se udržovalo, i když již malířství pokročilo 

jiným směrem. 

Rukopis byl určen pro benediktinský klášter. Svědčí o tom na f. 183b Collecta p[ro] 

co[n]g[re]gac[i]one: Defende, g[uaesumu]s b[ea]to benedicto patrono n[ost]ro, domi[n]e deus 

ustam ab omni ado[er]sitate congregac[i]o[nem]... Co[m]ple[nda] pro concordia fratrum na f. 

184 říká Familia[m] huius cenobii, q[uaesumu]s domi[n]e,... gub[er]na... Dále pro to svědčí 

uvedený již votivní obraz na f. 92a a zvláštní officium na f. 138b In tra[n]slacione sancti 

Benedicti sicutin festo ipsius. Proto také byl v Kündigově aukci v Ženevě rukopis nazván 

Missale Benedictinum Pragense. Vznik Missálu na české půdě je dosvědčen dostatečě tím, že 

obecné znění Confiteor na f. 9b je doplněno... Petro et Paulo sanctis martiribus Vito 

Venceslav Adalberto atque Sigismu[n]do e[t] tibi pater... a dále pak samostatnými officii 

k českým světcům na f. 155b k sv. Václavovi, k němuž je také antifona na f. 201b, dále na f. 

153a k sv. Ludmile, f. 117a k sv. Vojtěchovi a na f. 120b ke sv. Zikmundovi, jehož úcta se 

v Čechách rozšířila až po r. 1360, kdy byly jeho ostatky Karlem IV. převezeny do Čech a kdy 

byl prohlášen za zemského patrona. 

Vazba rukopisu je pozdější renesanční z pol. XVI. stol. Rukopis opatřen je ve čtyřech rozích a 

uprostřed mosazným kováním a dvěma sponami. Na hřbetě je nápis Missale pro praelatis 

pontificantibus. Mss. in membrana. 

Rukopis, přesto že byl původu benediktinského, dostal se asi záhy do majetu cisterciáckého 

kláštera ve Vyšším Brodě. Z Vyššího Brodu byl tehdejší německou správou kláštera 

zašantročen do Německa, neboť v r. 1928/29 byl prodáván v aukci Hirschova antikvariátu 

v Mnichově za 20 tis. říš. marek. Pak jeho stopa mizí, až 18. června 1947 nám oznámil Dr. L. 

Caflisch, ředitel Ústřední knihovny (Zentralbibliothek) v Curychu, že Missál bude dražen na 

Kündigově aukci v Ženevě a na naši žádost koupil rukopis za 9717’50 švýc. franků (+ výdaje 

zásilky činilo celkem 9778’17 švýc. franků). Ekvivalentní obnos 114.042 Kčs na zaplacení 

rukopisu vybral pro nás mezi svými členskými Svazy a bankami v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku Ústřední svaz peněžnictví v Praze II, Národní tř. 32. Jako dar této organisace 

knihovně Národ. musea přešel Missál do Prahy koncem září r. 1947. 

Lit.: Xenia Bernardina. Pars II. Str. 216, sign. CXLIX. Katalog Hirschova antikvariátu 

v Mnichově z r. 1928 – 29, str. 20 – 21. Katalog Kündigovy aukce v Ženevě z r. 1947, č. 115. 

8980/47 

 

XVIII B 35 
 

XV in., perg., 204 (recte 205) ff. 37 x 29 cm, ilum., notace, vazba mladší 

 

Skladba: 8. V (f. 80) + (V-1+1, f. 89) + 11. V (f. 199) + (IV-4, f. 203) + 1 (f. 204). Za f. 85 

chybí jeden list, za f. 203 čtyři. Za f. 86 vevázán lístek, který není zahrnut do foliace. 

Reklamanta na f. 20v, číselné kustody římskými číslicemi IIIus-XX na konci složek vpravo 

dole (f. 30-199) většinou poškozeny oříznutím. Foliace středověká římskými číslicemi I-

LXXXII marginálně na ff. 91-172, moderní většinou tužkou. Psáno v zrcadle 25 x 19 cm, 17 

řádek na stránce. Prázdná folia 86 bis v, 204v. 
Písmo: A ff. 1-204 gothica formata 1. třetiny 15. století. Četné přípisy další rukou, bastardou 2. poloviny 15. 

století, jak marginální, tak interlineární - ze souvislejších textů části mešních oficií a prózy ke svátkům na f. 90r, 

139v, 140r, 147r, 172r, 180v, 204r. Výzdoba: Figurální iniciály: 28r: A: Sv. Řehoř, 34r: P: Adorace děcka, 36v: 

E:  Křest Krista v Jordánu, 48v: R: Zmrtvýchvstání Krista, 49v: V: Nanebevstoupení Krista, 51r: S: Seslání 

Ducha svatého, 53r: B: Nejsvětější Trojice, 54r: C: Monstrance s hostií na oltáři, 55r: T: Kostel, 86r: T: Bičování 

Krista, 90v: E: Kamenování sv. Štěpána, 92r: I: Opat (Otík z Vyhnanic?) klečící před sv. Janem Evangelistou, 



106v: S: Obětování Krista, 114r: R: Zvěstování P. Marie. Ornamentální iniciála: 23r: S. U figurálních iniciál 

výběhy do bordur, drobné iniciálky zdobené filigránem, rubrikace. Na f. 92r v borduře erb pánů z Vyhnanic 

(černá lidská hlava s dlouhýma (oslíma?) ušima ve stříbrném poli) držený jednohlavým orlem. Notace ve 

čtyřlinkové osnově na ff. 10r-10v, 22v-23r, 67r-85v, klíče C, F. Vazba 16. století, dřevěné desky potažené bílou 

vepřovicí zdobenou ornamentálním slepotiskem s rostlinnými motivy, se středovými a nárožními kováními a 

dvěma sponami. Modrozelená ořízka, na hřbetě zlacený nápis Missale pro praelatis pontificantibus, mss. in 

membrana. Předsádky papírové, mladší, při převazbě použity papírové listy s neurčitelným filigránem: květ lilie, 

pod nímž jsou v obdélníku stranově převrácená písmena B C. Na f. 1r současná signatura KNM XVIII B 35, na 

zadní předsádce recto přírůstkové číslo KNM 8980/47. 

Podle svátků obsažených v propriu de sanctis byl rukopis napsán pro cisterciácký klášter, pro 

nějž jsou typičtí jak někteří světci, tak i užívání částí jednoho mešního oficia při více svátcích. 

Uvedení mučedníků Víta, Václava, Vojtěcha a Zikmunda ve formulaci Confiteor na ff. 9v-10r 

a uvedení oficií českých světců naznačují, že rukopis byl pořízen pro klášter český (nejspíše 

ve Vyšším Brodě, jehož opatem byl na přelomu 14.-15. století Otík z Vyhnanic, jemuž byl 

připsán erb v borduře na f. 92r), podle uměleckohistorického hodnocení však vznikl v některé 

z podunajských dílen, patrně v Rakousku. V první polovině 20. století byl rukopis z knihovny 

kláštera vyšebrodského prodán do ciziny. V letech 1928-1929 se objevil v Hirschově 

antikvariátě v Mnichově. Roku 1947 byl zakoupen na aukci firmy Künding v Ženevě 

prostřednictvím curyšského knihovníka dr. L. Caflische za 9778,17 švýcarských franků 

(včetně výdajů za doručení rukopisu). Ekvivalentní obnos 114 042 Kčs vybral Ústřední svaz 

peněžnictví a daroval poté rukopis Knihovně NM. 

 

Literatura: Xenia Bernardina II/2, s. 216, A. Friedl: Iluminované rukopisy vyšebrodské, s. a., 

s. 10-11, 49-51, P. Brodský: Katalog, s. 302, č. 283 (tam uvedena i další uměleckohistorická 

literatura), Rukopisné fondy, s. 130, č. 113. 

 

1r-204r: Missale 

1r-27v: Ordo preparandi ad missam, benedictiones et orationes 

Notace na fol. 10r-10v, 22v-23r. 

28r-66v: Proprium de tempore 

Začíná první nedělí adventní. Na ff. 55r-57r officium „in dedicacione ecclesie“, poté řazeny 

„dominice per circulum anni“, pokud se neobjevily již v předchozí části.. 

67r-85v: Praefationes cum notis musicis 

Na f. 67r Kyrie a Gloria in excelsis. Na f. 70v od rubriky „Secuntur prephaciones ordinis 

nostri“ část notace nedopsána a preface in Epiphania domini nedokončena, poté od f. 71r 

znovu Kyrie a Gloria in excelsis (na f. 71r-72r) a preface opět od začátku ve stejném pořadí 

jako od f. 67r (pokračují však dále než neúplná část končící na f. 70v). Na f. 84v-85v Pater 

noster, na f. 85v nenotované Gloria in excelsis a nedokončené Credo. 

86r-90r: Canon missae  

Na závěr mladší doplněk týkající se těla a krve Páně. 

90v-170v: Proprium de sanctis 

Začíná svátkem sv. Štěpána prvomučedníka. Z nezcela typických svátků jsou uvedeni 

cisterciáčtí světci Vilém (z Bourges), Robert (z Molesme), Petr (z Tarentaise), Bernard z 

Clairvaux, Malachiáš (z Armagh), Edmund (z Abingdonu), Eligius. Z českých světců jsou 

uvedeni Vojtěch (f. 117r-118v), Zikmund (f.120v-121v), umučení Ludmily (f. 153r-154r), 

Václav (f. 155v-157r). Na ff. 133v-137r je zapsáno oficium k vigilii a svátku Navštívení P. 

Marie. Rozsáhlejší mladší doplňky na f. 139v-140r (ke svátku sv. Maří Magdalény), 147r (ke 

svátku sv. Bartoloměje) a 148r (ke svátku sv. Augustina). 

170v-196r: Missae votivae 

Na f. 194r-196r „officium de lancea domini“. Mladší doplňky na f. 172r „Tempore 

resurreccionis de beata virgine“, 180v (pro famulis). 

196r-203v: Prosarium 



Z festivit světců uvedeny prózy pouze ke svátkům sv. Jana Evangelisty, Jana Křtitele, Petra, 

Václava (na f. 201v-202r) a mariánským a christologickým svátkům, na f. 202r-202v de 

dedicacione ecclesie. Poslední próza ke svátku Těla Páně vzhledem k vyříznutí listů 

nedochována v úplnosti. 

204r: Fragmenta 

Zachována část určená rubrikou „Feria Va in Cena domini“ a jeden řádek vztahující se k 

předcházejícímu svátku, obojí psané základní rukou, a mladší doplněk ke svátku sv. Kateřiny. 

 

SX XVIII B 36 

FX 1918/26 

TX Vajs, Josef: Soupis slovan. rukopisů knihovny Musea král. Českého. Sestavil Dr. J. Vajs. 

29-V 18. 

1a V roce 1918 byl jsem požádán x 126b Srov. A. J. Jacimirského 1. c. č. 31, str. 663-4. 

Rkp.; pap.; ll. 126; 1918-26; 18 x 22,5 cm; kurs.; brož. Na obalu razítko jedn. Protokolu 

musejního Bibliotheka Musea království Českého v Praze Pod. 17-V 1918 Ćís. 407 a stejně 

uvnitř. Autor, profesor bohoslovecké fak. Karlovy university a známý badatel v oboru 

slovanské paleografie, požádán byl o soupis v r. 1918 a ukončil jej podle pedmluvy 25. května 

1926, kdy byl připraven pro tisk jako součást III. s. F. M. Bartoše Soupisu rukopisů Národ. 

musea. K tisku však nedošlo pro nedostatek finanční úhrady. 

Zapsán jako dar prof. Dr. Vajse 1. prosince 1947. 

14324-47 
 

SX – XVIII B 37 

TX – Písničky při mši svaté. 

FX – 19x28 cm. 

Miletín 1806, psal Vojtěch Hlavatý, ff. 54 

PX – Psáno zběžným švabachem. Počátek f. 1b: Píseň k S. Janu Nepomuckému. Uctěnj Jana swateho … Konec 

f. 54b: Přj křjžowe Ceste, Ach horliwe srdce boly. 73. 

 

SX XVIII B 38 

FX 1851 

TX Zbírka českých Písni. 

I. 1a-45a Zbírka Českých písni. 2a Tam, kde Vltava se s Labem X 45a Budu žehnat ještě 

v hrobě Wlasti své - a Tobě. 

II. 74a-94b Zpěvník slovansky. 75a Po bitvě na bílé hoře X 94b Jenom, když mě ráda má. 

Rkp.; pap.; ll. 145; 12,6 x 20,4 cm; 1851; kurs.; pkž. Rozdělení na dvě části, z nichž druhá má 

podtitul Písně české a Moravské 1851, je oddůvodněno jedině tím, že tyto písně mají silný 

protiněmecký tón, který je odrazem událostí r. 1848 a 1849. Na hřbetě rukopisu vyzlacen 

německý název Lieder-Sammlung a iniciály W. P. 

Dar p. Miroslava Věcheta z Prahy VII., Veletržní 45 dne 18. dubna 1947. 

4309-47 

 

SX XVIII B 39 

FX po 1641 

TX Výtah, krátký toho na cziem ten mezy Receptorem Rzadu Sv. Jana Hierosolymitanskeho 

w Czechach p. Wylymem, hr. z Tattenbachu... a p. p. Zdenkem Wratislawem, hr. z Mitrowicz 

... wzessky spor. Po 1641. 

2 Niekdy dober pamieti pan Wylhelm Wratislaw hrabie z Mitrowicz x 21 neginacž než gako 

same Capitulum generale. 

Rkp.; pap.; po r. 1641; ll. 21; 15 x 18 cm; frakt.; nev. Pro datování srovn. l. 2 panu bratru 

swemu tež giž w Panu Bohu odpocžiwagiczymu Zdenkowi Wratislawowi z Mitrowicz... 

Tento hr. Zdeněk Vratislav z Mitrovic zemřel r. 1641. Na titul. listě ex libris Jos. Burde. 



Bez přírůst. čísla. 

 

SX XVIII B 40 

FX 1858 

TX Velislaus, Inventarium Ecclesiae pragensia de rebus universis ipsius ecclesiae per 

Welislaum Custodem per manus scrip. Petri [cathedralis] de Uvery [uteri] 1387. přepis od 

Václava Hanky 

2 Anno domini milesimo trecentesimo octoagesimo septimo x 91 Item eliquia unius sancti 

Innocentis videlicet brachium cum quinquw digitis. 

Přepis inventáře pořízen podle záznamu l. 90 dne 22. června 1858 Václavem Hankou podle 

rukopisu kapitulní knihovny pražské. LL. 94; 18x22 cm. Při pořízení přepisu smísen vlastní 

opis inventáře z r. 1387 s jeho málo pozměněným přepisem z r. 1397m z jehož konce převzat 

i název. Srov. l. 90 Anno domini milesimo trecentessimo nonagesimo septimo XX. die mensis 

Julii x 90 per manus Petri Kathedralis de Uteri. Také v dalším textu doplňován rukopis podle 

přepisu z r. 1397, ale ne důsledně, srov. l. 8 (nedoplněn), l. 29 (doplněn). Popis a znění 

inventáře otiskl Podlaha v díle Podlaha Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta III, str. XXX a n. 

(Praha 1903), část též Bock v Mitth der Central.Commission IV (1859), str. 238, 270 a 327. 

Z Paterových 

11643/41 

 

SX XVIII B 41 

FX XVIII2 

TX Relations diplomantiques de la cour Francaise dans les années 1778 at 1780 

I. 1 Je vous ai dit que M. de Linion avoit presenté a Monsieur x 58 ne vous dire rien que de 

Vous faire des cintes. 

II. 1 Si dans l’accueil que le Roi a fait x 102 1a mauvaise humeur du Monarque ne signifiat 

rien de pis. 

Hs.; pap.; Bl. 58, 102; XVIII2; 18 x 22,5 cm; ursiv.; Holzdeckel, mit Papier Überzogen. Dasd 

erste Blatt des ersten Teiles hat Datum le 3 Janvier 1778, das letzte Blatt du 5. 7bre 1778; die 

Fortsetzung wurde samt dem hinteren Umschlag weggerissen,¨. Deshalb fehlt das jahr 1779; 

der zweite Teil beginnt le 1er Janvier 1780 und endet du 29 Decembre 1780. Die Berichte 

kommen von den französischen Kreisen her. In dem gegenwärtigen Stande sind die Berichte 

wahrscheinlich eine zeitgenössische Abschrift. Aus der Breznitzer Bibliothek des Grafen 

kolowrat. Im Brettchen gebunden. 

Aus Patera’s Nachlass 18.12. 1941. 

11644/41 

 

SX XVIII B 42 

FX 1821/40 

TX P. Maximilian Millauer: Seine Lebensbeschreibung und seine Schriften : Einleitung zur 

Literärgeschichte Böhmens 

2 Sollte dieser Entwurf auch etwas zu umständlich x 55 daselbst, 4tes Heft. Seite 131 - 136.  

Hs.;Pap.;Bl.31;1821/40; 20 x 25cm; Frankt.; kartoniert. Die Handschrift, welche 

ursprüngliche Paginierung hat, ist Millauers Selbstbiographie. Nach der Anmerkung auf dem 

Titelblatt ist die Handschrift im J. 1821 angefangen und bis 1840 geleitet. Aus Patera´s 

Nachlass 12.12.1941. 

11645/41 

 
 

XVIII B 43 



Grünberg, Joseph von : Sammlung deutschen Lieder und Gedichte gesammelt und 

geschrieben im Jahre 1835 von Joseph von Grünberg, academischen Mahlern in Prag. 

  I. 2-66  Moralischer I-ter Theil. 3 Don J(oan): Gieb mier die Hand x 66 Schwarm, nur 
sucht, nur sucht. 
  II. 77-117 Zweiter Theil unmoralischen Gedichten, Anecdoten u.Liedern.78 Gott schuf 
durch das einzige Wort x 117´ Sie zärtlich liebende Ursula.  
BL.118; 1835; 

Hs.; Pap.; Bl.118; 1835; 21,5 x 26,5 cm; Frakt.; Pappbd. Die Blätter 67-76 zwischen 
beiden Teilen leer. Hinter dem Blatt 118 ein Blatt herausgerissen.  
Von K.Jeřábek 4.12.1942 gekauft.  
7290/42 
 

XVIII B 44 

Index alphabeticus in Bibliothecam Hungarorum et Transylvanorum historicam 

manuscriptam. 

Bl.28; 1759 

Index alphabeticus in Bibliothecam Hungarorum et Transylvanorum historicam 

m[anu]s[crip]tam. 

4 Exteros non solum plerosque x 26‘ Inscriptiones ad moenia coronae Urbis adscriptae. 

Hs.; Pap.; Bl.28; 1759; 17,5 x 21,5 cm; Kurs.; Ldbd, Rücken mit Gold verziert. Auf dem Blatt 

3‘ Anmerkung Adami Francisci Kollarii Pannonii Neosoliensis 1763. 

Von K. Zink 3. 3. 1942 gekauft. 

1190/42 
 

SX XVIII B 45 

FX 1783 

TX Pátek, Josef: Pravdy Ržímsko-katol. naboženstwy prowedene, dokazane Roku 1782 

nekatolikowe wiucowanw, 26 kapitolech pozustawagicy, sepsane od mne Josefa Patka, t. l. 

kplana Wranskeho roku 1783. 

1. Text. 1 Marny gsu wssichni lide x 331 od nas se vssemy swatymy. Amen.  

2. Regstřik wecy zde obsahnutich. 332 Kap. 1 O tagenmstwi S. Křize, mocy a užitku 

333 Kap. 26. Zawirka wsseho. 

Hs.; Pap.; Bl. 170; 1783; 13,5x21,5 cm; Frakt.; Hldbd. Die letzten 7 Seiten, sind leer. 

Aus Patera Nachla’s 16.16.1941 

11513/41 

 

SX XVIII B 46 

FX XVIII. 

TX O saudu a saudcych 

5 Poniewadž ty wiecy, o niez mezy stranamy x 155´ lecžby obstarawugyczyho 
spokogyla. Finis.  
Hs.; pap.; B1.164; XVIII; 16,5 x 20,5 cm; frakt.; Ldbd, Rücken mit Gold verziert. 
Letzte 9 Blätter leer. Auf dem Blatt 163´ exlibris : P.V.Moučka, měšťan pražský mit 
Anmerkung Koupeno 31.5.1870. 
Aus Patera´s Nachlass 16.12.1941.  
11509/41 
 

XVIII B 47 

(Wendische Kirchen im Budiszinischen Oberkreise.) 



ll.17; 1785; jedná se o opis knihy Ch.Knauthe, Der Oberlausitzer Sorber Wenden 

umständliche Kirchengeschichte, Görlitz 1767, str.354-366. Od dolní části fol.11b. hádanky, 

cechovní řád, kalendářní údaje, přehled měr a vah ... 

Lužice 

(Wendische Kirchen im Budiszinischen Oberkreise.) 

1b Dieses Buch ist gemacht pro Joanne Bechius x 11b Wendisch – Muszka. Anno: 1785. 

Finis: dasz Ende! 

Rkp.; pap.; ll.17; 1785; 21 x 17 cm; frakt.; t. Celý titul na listě 1a zní In dem Budiszinischen 

Oberkreise finden sich folgende wendische Kirchen, in welche zugleich eingepfarret sind, 

oder sich dahin halten. J. P. W. A[nn]o 1785. Na listě 1b poznámka Dieses Buch ist gemacht 

pro Joannes Bechius gebürtig von Waniz, geschrieben den 20. Februarii Anno 1785. Mgr. Jan 

Petr, lektor luž. srbštiny na Karlově universitě, zjistil, že rukopis je opisem knihy Ch. 

Knauthe, Der Oberlausitzer Sorber Wenden umständliche Kirchengeschichte, Görlitz 1767, 

str. 354 – 366. Od dolní části fol. 11b hádanky, cechovní řád, kalendářní údaje, přehled měr a 

vah a „Historie 38“ [o králi Davidovi], kteréžto přídavky svým jazykovým rázem ukazují 

podle Petra na katolického učitele školy. 

Z pozůstalosti Adolfa Patery převzato 16. prosince 1941. 

11514-41 
 

XVIII B 48 

Disputationes Theologicae. 

 I. 3-225 Tractatus Theologicus in partem primam Divi Thomae  De Deo uno et trino. 

3 Deus  in accessum alias li(br)i th(eo)l(og)iae x 225 cras festiva nativitas in 
honorem. 
 II. 227-387 Disputationes theologicae in tertiam partem Divi Thomae Aquinatis De verbi 

divini incarnatione. Propositae ... a P.Joanne Klausal e Societate Jesu ...in...Universitate 

Carolo-Ferdinandea Pragensi professore regio publico acta ordinario. Conscriptae vero a 

Christiano Rikwsky...1733. 

228 Incarnationem verbi divini/quam Apostolus x 387 Laus Deo sit semper. Finis 
conclusionum. 
Hs.; Pap.; Bl.397; 1733; 17 x 20 cm; Kurs.; Ldbd. Das Jahr 1733 auf dem Titelblatt 
des zweiten Teiles mit Verwechslung zwei anstatt CC angefürht. 
Von Sběratelský salon 7.12.1942 gekauft. 
7312/42 
 

XVIII B 49 

Erinnerung an die Revolutionsjahre 1848 und 1849 mit besonderer Berücksichtigung der 

k.k.österreichischen Revolutionskriege und sonstigen militärischen Operationen in Ober-

Italien in den Jahren 1848 und 1849 und des Revolutionskrieges in Ungarn 1849. 

Bl.797; po 1884 

1 Vor den Höhen der Alpen herab x 1384 die weisse Fahne, das Leichentuch des 
Kaiserriches. 
Hs.; Pap.; Bl.797; nach 1884; 12,5 x 20 cm; Frakt.; Hldbd. Die sieten 1385-1592 leer. 
Auf dem Titelblatt Exlibris Andreas Křísch, k.k. Hauptmann. 
Von Sběratelský salon 7.12.1942 gekauft. 
7311/42 
 

SX XVIII B 50 

FX XIX1 

TX Lábler, Fr.: Passige o slawnem řemesle sšewcowském. Canto. Alto - Starssi. Tenore - 

Ržečnik. Basso - Mistr. Ex rebus musicis Franz Labler. 



1 Usskrceni pána mistra ssewcowskeho x 4 žalostí pro neg se stekla. Finis. 

Hs.; Pap.; Bl. 4; XIX1; 19,5 x 24,5 cm; frakt.; Pappbd. Die Handschrift ist mit der Notation 

versehen, aber von den Stimmen ist nur Tenor des Chors und des Redners aufbewahrt. Auf 

dem Blatt 4‘ Exlibris des Ad. Piskáček. 

PX Sběratel. salon, 4. I. 1943 

11/43 

 

SX XVIII B 51 

FX 1766/67 

TX Vinculum charitatis et religionis a pastoribus Bethlemiticis Deo Homini recens nato in 

gratissimum munus oblatum et harmonico concentu ab alumnis caesareo-regii contubernii 

Wenceslaini propositum. Vetero-Pragae anno 1767. 

1. 1-7 Vinculum. 2 Audito angelorum Concentu Menalcas x 7 Parvule vota nostra respice. 

2. 8-13 Pastorum Bethlemiticorum Felicitas… 9 Tityri et Menalcae super nocturna x 13 Deus 

in cordibus nostris. Amen. 

Hs.; pap.; bl. 13; 1766/7; 17x21 cm; kursiv.; hlnbd. Der zweite Teil stammt nach den 

Angaben seines Titelblattes aus dem Jahre 1766. Auf dem Blatt 1 und 8 ein Verzeichnis der 

Personen mit dem Titel Personae canentes. 

PX Dar Umělecké Besedy v Praze, 2. II. 1943 

839/43 

 

SX MSS XVIII B 52 

FX um 1910 

TX Matějka Sammlung: Regierungsmünzen und Medaillen von Wenzel II bis Franz Joseph I., 

ferner Familienmünzen und Personenmedaillen. 

PX Koupě od Karla Chaury v Praze 

1 Grossum Prag(ensis) a böhmische krone an derselben x 115 daher 5947 stück 21.815 fl.49 

kr. 

Hs.; Pap.; Bl.117; um 1910; 17,5 x 21 cm; Kursiv.; Hldbd. Ursprüngliche Foliation von 1-115 

beginnt auf f.3. Am Spiegel Anmerkung : Dostal jsem od p. inž. Waněka ml. za odhad sbírky 

jeho otce, dobrého a pilného numismatika, tuto knihu, jistě zajímavý, velmi ba do puntíku 

detailní opis, který pilně opsal p.inž. Waněk starší as kolem r. 1910. V den sv. Rudolfa L.P. 

1912. R. Mikš /Unterschrift/ 

Von Karl Chaura 26. 3. 1943 gekauft. 

2104/43 

 

XVIII B 53 

Bič. Ročník I.Řada II.Redaktoři: M.Edv.Kreibich, Arnošt Vil.J.Crha, Josef Trumpus. 

Obrázkovou část obstaral S.Hachenburg. V Praze, nákladem čtenářské besedy Lubor 1873. 

ll.145; 1873; obsah satirického časopisu na f.2a-4b. 

5a I pro pána to jsme rádi, že jste x 145b mozek a né slámu, jak vždy tvrdíval. 
Rkp.; pap.; ll.145; 1873; 22 x 26,3 cm; lat.; pkž. Obsah satirického časopisu na f.2a-
4b. 
Výměnou se sl.Miriam Daňkovou 8.1.1948. 
144-48 
 

SX XVIII B 54 

FX XIX1 

TX Pjsně pobožné… 

PX Dar pí. Matyldy Škálové z Vršovic, Norská 16, 3. III. 1948 



2a Odpočinuti wěčne, rač gim dati, Pane X 14a Coelum et terra laetentur, alleluja. 

Rkp.; pap.; ll. 16; XIX 1. pol.; 18,7 x 23,7 cm; frakt.; t. Další část názvu nečitelná. Stav 

rukopisu chatrný. Písně bez not zpívané při mši počátkem minulého století. Na f. 1° ještě 

čitelný podpis... Swoboda, učitel. Psal Jiří Svoboda, řídící učitel v Kameničkách, dějišti to 

Raisova románu Západ. Na Českomoravské vysočině. Svoboda byl pradědem dárkyně pí. M. 

Škábové. 

Dar pí. Matyldy Škábové z Vršovic, Norská 16, 3. března 1948. 

2787-48 
 

XVIII B 55 

Havlíček-Borovský, Karel : Duch Havlíčkův. Sbírka jeho básnických prací. V Karlíně 1868. 

ll.92; 1868; rukopis obsahuje i životopis KHB, není zcela jasné, kdo je autorem tohoto 

sborníčku. 

3a Dělníka na českém Parnasu Apollo Tomíčka x 79b upřímný, obětivý, jediný náš 
Havlíček!”  
Rkp.; pap.; ll.92; 1868; 19,3 x 24,3 cm; kurs.; pl. Na f.80a Obsah sbírky, z něhož 
třeba uvésti Epigramy, První jenerální schůze Českého národního museum r.1847, 
Křest sv. Vladimíra, Král Lávra, Tyrolské elegie a Karel Havlíček Borovský-Životopis 
sestavil A. Č(ern)ý ?. Rukopis byl majetkem českého klasického filologa a známého 
vydavatele rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, Josefa Kořínka ( 1829-
1892), vrstevníka Havlíčkova, pocházel prý však podle rodinné tradice z pera 
obrozeneckého spisovatele Petra Miloslava Veselského ( 1810-1889 ). Na přídeští 
vpředu, na f.81a ( str.157 ), f.92b poznámky, kromě posledních, psané později jinou 
rukou. Sličná dobová úprava. 
Koupeno od p. Josefa Fürsta z Prahy-Motola dne 2.5.1949. 
566K/49  
 

SX XVIII B 56 

FX 1865/6 

TX Tomek, Wácslaw Wladiwoj: Základy starého místopisu pražského. Oddíl I. Staré město 

Pražské. W Praze 1866. Nákladem kr. české společnosti nauk. Tiskem Dra. Eduarda Grégra. 

Účel a spůsob sestawení díla tohoto 

344 b číslo 72 na stránce 21, číslo 73 na stránce 21, číslo 74 na stránce 20. 

Rkp.; pap.; ll. 344; 1865-66; 18 x 22 cm; kurs.; Jde o autograf. rukopis Tomkova díla, které 

vydala svým nákladem r. 1866 Královská společnost nauk. Je zde proto předmluva připojená 

r. 1866 na zvláštním archu i původní předmluva z r. 1865, kdy dílo mělo vyjíti jako 14. sv. 

části V. Pojednání Král. společnosti nauk. Proto titulní  list má pro tisk poznámky tužkou „pro 

obálku (Druhá polowice) W pojednání atd. se vynechá“ dole „na obálce též tak náklad jako 

zde.“ Na 1. 3a původní titulní list pro Pojednání spodtitulem „Prwní polowice. (Z pojednání 

Králowské české společnosti nauk. Část V, svazek 14.) „Tužkou je připsáno jinou rukou 

K vývěškům přiloží se vždy poslední (druhá) korektura p. prf. Tomka kvůli kontrole! - Pozor 

tedy! Panu sekretáři Dr. Weitenwebrowi není třeba korektury posílati. Nahoře přípis sekretáře 

Společnosti „Odevzdáno kr. učené společnosti 5. března 1865 Weitenweber, sekretář“. Proti 

vydání tiskem chybí str. 248 tisku od „B Bez určení místa“ až 257, Dodatky a opravy (258-

263 tisku) a začátek přílohy Liber collectarum antiquae civitatis Pragensis ab anno 1427 (str. 

264 - část 272 tisku), kterou zde máme teprve od řádku 259 č. 510 na str. 272 tisku. Je zde 

souhlasně s tiskem Registřík jmen místních i Ukazowatel dle čísel domowních, na více však 

ještě Registřík prozatímný čísel domowních w tomto sešitu obsažených. Srov. Tomek, 

Základy starého místopisu Pražského, Praha 1866. 

Dar Sboru pro československé knihovny v zahraničí v Praze 9. července 1949. 



3146K/49 

PX Sbor pro čsl. zahran. knihovny v Praze, 9. VII. 1949 
 

XVIII B 57 

Cornova, Ignác : Geschichte des Mittelalters. Vermächtniss meines ehrwürdigen verehrten 

Lehrers in der Geschichte des Professor Cornova. 

ll.88; koncem XVIII;t. Opis přednášek osvícenského historika exjesuity Ignáce Cornovy; k 

vlastnímu středověku připojeny od f.81 jako Ahnang Begebenheiten zur Zeit Karls V. 

1a In diese gehört Alles, was sich vom Umsturz x 88a und einen Römischen Pabst 
gezählt habe.  
Rkp.; pap.; ll.88; koncem XVIII; 19 x 23,5 cm; kurs.; t. Opis přednášek osvícenského 
historika ex-jesuity Ignáce Cornovy. Podle všeho pisatelem Erna Lazansky, jejíž 
podpis na titul. listě, členka hrab. rodu Lažanských. Zbytek jejího dopisu 
s vastnoručním podpisem Gfin Ernestine Lazansky mezi f. 18 a 19. K vlastnímu 
středověku připojeny od f.81 jako Anhang Begehenheiten zur Zeit Karls. V. 
Dar divadelního oddělení NM 18.10.1949. 
5535K-49 
 

SX XVIII B 58 

FX 1921 

TX Váchal, Josef: Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel, to jest : neobyčejná cesta mezi 

ďáblovými dětmi, přízraky a bytostmi přírodními, zjevujícími se člověku proti nim slabých 

stránek jejich ukazatel, spolu s bezpečnou ochranou co Štít křesťanských duší sloužící, 

k věčnému proti nim bojování, je odhalující a zprávu o nich podávající, dle knihy Historia 

naturae de spectris skrze Josefa Váchala sestavená a 60 tabulemi tvářnost jejich ukazující, 

opatřená. L. P. MCMXXI. 

IX Jsou kolem nás takové světy x 219 vzkříšení v den posledního Soudu. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 113; 1921; 20 x 25,5 cm; kurs.; kž. Rukpis byl vlastnoručně napsán i sázán 

desky řezbou v kůži vyzdobeny malířem, řezbářem a spisovatelem osefem Váchalem. 

Vícebarevá obrazová výzdoba autorova. Lit.: Toman, Nový slovník čsl. výtvarných umšlců. 

Praha 1936. 

Koupš od red. Václava Láchy z Prahy I, Jilská 9, dne 3. prosince 1949. 

6614JK/49 

PX Koupě od Václava Láchy z Prahy I, Jilská 9, 3. XII. 1949 

 

SX XVIII B 59 LA 23 P 78 

FX 1897 

TX Neumann, S. K.: Satanova sláva mezi námi. 

PX Koupě od JUDr. Jiří Dyrynka z Prahy XII, SLezská 97, 15. III. 1950 

5a /IV/ Ut genus hoc hominum faciant sine nomine x 45 a /XLIII/  žebrák duši. tady 
ležím s rukama rozepjatýma.  
Rkp.; pap.; 11.48; 1897; 18,5 x 23 cm; latinka; kž. Původní paginace od I do XLIII. 
autograf mladistvého básníkova díla, v němž se jeví jeho osobní vzpoura, která však 
již pomalu přerostla ve vzpouru nadosobní, symbolizovanou Satanem. jeho vypjatý 
individualizmus je zde již zároveń symbolem odboje společenského. Desky rukopisu 
kožené s tlačeným ornamentem, v obdélníku zlacená arabeska. Lit. srov. . Bedřich 
Václavek . St.K.Neumann 1875 - 1935. 1935.  
Koupeno od JUDra Jiřího Dyrynka v Praze XII, Slezská 97, 15. března 1950. 
5003/50 
 

SX XVIII B 60 



FX XVIII 

TX Phaëton-Žalanský, Havel: Knihi Dwoje o Skutcých P. nasseho Ježisse Krysta 

Skutcych přediwnych, Swatych a prawě Božských. Prwní O Skutcych Paně spaseni plnych, 

stalych w geho wěku Mužském. Sepsana od kneze Hawla Žalanského, Cyrkwe Krystowe u S. 

Gilgi w Starem Městě Pražském Služebnika. Wytissteno u Danyele Karla z Karlssperka. 

2a Urozenemu Panu a statecžnemu Rijtirži, Panu  

306b budiž cžest y slawa na wekj wekůw. Amen. 

Rkp.; pap.; 11. 307; XVIII; 18x 22,5 cm; frakt., kurs.; pkž. Opis tisku z r. 1617 (MK 37 B 7), 

Impressum jest zde hned na f. 1b. Za to chybí erb pana Jindřicha Zahrádeckého ze Zahrádek a 

latinské  verše J. Czernovicia á Lybeo Monte, které jsou na rubu titulního listu v tisku. Opis 

textu doveden na f. 306b až k dokončení citátu z Timothea. Vynechány verše Vetus Poëta. 

Připojeny zápisy o počasí. Na přední desce štítek s nezřetelným již názvem rukopisu. Na 

předním obalovém listu rodinné záznamy Jakuba Nehody z let 1786-1816, 

Koupeno od Josefa Štvrteckého z Břeclavi, Hrnčířská 28, 15. května 1950. 

8903/50 
 

XVIII B 61 

Jeník rytíř z Bratřic, Jan : Pamětihodno Wsseligakych bywaleho welmi Slawneho -za nassych 

Časůw zcela opwrženeho -ano, giž pominuleho Narodu Cžeskeho se dotykagicych Wěcy. Ze 

starych kněh, a ze starych Rukopisů sebrano. Sebral Leta 1820 Jan Jeník Rytíř z Bratřic mp. 

   Díl I.  (další díly viz sign. XVIII B 62, 63, 64 a 65) 

ll.484; 1820; na f.474a-482a Regstřik. Vložen starší nedostatečný seznam příloh s názvem 

Vormerkung, zhotovený asi již v Doksech. Autograf Jana Jeníka rytíře z Bratřic. Vevázány 

nebo vlepeny mimo jiné i tyto přílohy: 

   3)Pag.35-37 titul.list Kalendáře Hospodářského Danyela Sedlčanského na r.1613 s listem 

kalendaria od 23.června-6.července 1613. 

  13)Pag.188-189 Potvrzení krále Ludvíka Jagellovce ve věci půjčky cisterciáckého kláštera 

ve Střelíně hlohovské vévodkyni Barboře Braniborské. Praha 11.července 1522. 

  17)Pag.302-303 Český list Maxmiliána II. bratru arcikn.Ferdinandovi, doporučující žádost 

Foltyna Kirbizera z Kadaně. 

  21)Pag.342-343 Německý  list Bohuslava Felikse Hasištejnského z Lobkovic, tehdy vrch. 

hejtmana v Jáchymově, králi Ferdinandovi I. ve věci opatření vhodné vedoucí síly pro 

ledkové doly v Šachovicích. Jáchymov 16.září 1549. 

  35)Pag.770-771 Tištěný patent direktorů o svolání všech tří stavů podobojí do Prahy a o 

vypovězení jesuitů ze země purkmistru a radě města Chrudimě. Praha 14.června 1618. 

Pamětihodno Wsseligakych bywaleho welmi Slawneho -za nassych Časůw zcela opwrženeho 

-ano, giž pominuleho Narodu Cžeskeho se dotykagicych Wěcy. Ze starych kněh, a ze starych 

Rukopisů sebrano. Sebral Leta 1820 Jan Jeník Rytíř z Bratřic mp. 

Díl I: 5a [pag.1] Cosmas děkan u Swat: Vita. Wůbec znamo x 473b in Böhmen anfange. 

Konec dilu Iho. 

Rkp.; pap.; ll.484; 1820; 19,5 x 24 cm; kurs., frakt.; kž. Ex libris s nápisem Schloss bibliothek 

II Hirschberg i. B. 17 H 20 – 9a. Na titulním listě perokresbou proveden český státní znak. 

Původní paginace nepřesná [str. 721 – 724 dvakráte]. Na f. 474a – 482a Regstřik. Vložen 

starší nedostatečný seznam příloh s názvem Vormerkung, zhotovený asi již v Doksech. 

Autograf Jana Jeníka rytíře z Bratřic. 

Vevázány nebo vlepeny tyto přílohy: 

1) Frontispic titul. listu: Mědirytina zobrazující Zikmunda Lucemburského jako římského 

krále v plném korunovačním ornátě s korunou Karla Velikého na hlavě, s jeho mečem v prvé 

ruce, v levé s žezlem sv. Mauritia, s kopím, jímž byl proboden Kristus na kříži. Pod obrázkem 

zpráva o přenesení říšských klenotů a ostatků do Norimberka r. 1424. 



2) Pag. 14 – 15 Perokresba podle obrázku z majetku Stentzschova zobrazující středověkou 

pověst o domnělé papežce Johanně. 

3) Pag.36 - 37 titul. list Kalendáře Hospodářského Danyela Sedlčanského na r. 1613 (unikát 

na Strahově, Knihopis č. 3163) s listem kalendaria od 23.června - 6.července 1613. 

4) Pag. 38 – 39 Reprodukce (perokresba) listu Malostranského graduálu dílny Jana Kantora z 

r. 1572 s miniaturou upálení M. Jana Husi a obrazy reformátorů (Originál v universitní 

knihovně). 

5) Pag. 64 – 65 Reprodukce (perokresba) lístku z r. 1525 s obrazem kalicha a nápisem Kdo gi 

bude skazitj – Musy sweho nasaditi 1525. Prawda. 

6) Pag. 92 – 93 Reprodukce domělého podpisu Husova z rkp. XVII A 11 universit. knihovny 

v Praze Weyklady na Ewangelia. Nejde o podpis Husův, neboť rkp. psán písařem v l. 1440 – 

1450. (Srovn. Truhlář, Katalog českých rukopisů, str. 12). Na druhé straně reprodukce zápisu 

Husova děkanství v děkanské knize filosofické fakulty Karlovy univ. z let 1367 – 1585 (Rkp. 

univ. knihovny v Praze XIV A 16) a mědirytina J. Wencla Engelmana z Vídně zobrazující 

Husa. 

7) Pag. 116 – 117 Jan Žižka, mědirytina J. Glanze. 

8) Pag. 126 – 127 Domnělá Propowiedka Jana Žižky z Ttocnowa. 

9) Pag. 149 Přitištěná okrouhlá pečeť císaře Zikmunda. 

10) Pag. 154 – 155 Zápis o obnově konšelů na Novém Městě po dobytí Prahy Jiříkem z 

Poděbrad 3. září 1448. (Originál vytržený z manuálu novoměst.) 

11) Pag. 160 – 161 Jiří z Poděbrad, mědirytina od J. Glanze z poč. XVIII stol. 

12) Pag. 162 – 163 Jan Rokycana, mědirytina Jana Balzera st. v Praze (1738 – 1799) z 

Abbildungen der böhm. u. mähr. Gelehrten II str. 89. 

13) Pag. 188 – 189 Potvrzení krále Vladislava II. Albrechtovi Hořešovcovi z Hořešovic a 

Libošína na zástavu vsi Levonic u Postoloprt z 26. října 1472. Pergamen, pečeť chybí. 

14) Pag. 192 – 193 Potvrzení krále Ludvíka Jagellovce ve věci půjčky cisterciáckého kláštera 

ve Střelíně hlohovské vévodkyni Barboře Braniborské. Praha 11. července 1522. Pergamen, 

pečeť chybí. 

15) Pag. 258 – 259 Král Ferdinand I. oznamuje horníkům v Jáchymově příchod královských 

komisařů. Vídeň 20. října 1556. Papír s přitištěnou velkou pečetí královou. 

16) Pag. 300 – 301 Mandát císaře Maxmiliána II. o tažení zemské hotovosti proti Turkům. 

Augšpurk 30. dubna 1566. Tisk s přitištěnou pečetí a podpisem císařovým. 

17) Pag. 302 – 303 Český list Maxmiliána II. bratru arcikn. Ferdinandovi, doporučující žádost 

Foltyna Kirbizera z Kadaně. 

18) Pag. 316 – 317 Reprodukce (perokresba) portrétu Matouše Collina z Chotěřiny z 

Abbildungen d. böhm. u. mähr. Gelehrten II, str. 43 a ukázky rubáše a pláštíku Collinova z 

hrobky v kapli betlémské. 

19) Pag. 336 – 337 Vavřinec Span ze Spanova, malba Viléma Kleinharda v Praze (1696 – 

1773), mědirytina Jana Balzera st. (z Abbildungen d. böhm. u. mähr. Gelehrten I, str. 38). 

20) Pag. 342. Přitištěná pečeť král. města Klatov (červený vosk). 

21) Pag. 342 – 343. Německý  list Bohuslava Felikse Hasištejnského z Lobkovic (1517 – 

1583), tehdy vrch. hejtmana v Jáchymově, králi Ferdinandovi I. ve věci opatření vhodné 

vedoucí síly pro ledkové doly v Šachovicích (Sohachowitz). Jáchymov 16.září 1549. Papír s 

přitištěnou pečetí. 

22) Pag. 342 – 343. Humanist. básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic ( 1460 – 1510), 

malba Viléma Kleinhardta (1696 – 1773), mědirytina Jana Balzera st. (z Abbildungen d. 

böhm. u. mähr. Gelehrten I, str. 16). 

23) Pag. 346 – 347 Potvrzení výběrčích sbírky zemské na r. 1586 – 87 o jejím zaplacení 

abatyši kláštera sv. jiřského Juditě Eybnštolerové z Eybnštolu 26. listopadu 1587. Papír 

přitištěné pečetě tří nejvyšších berníků království Českého. 



24) Pag. 430 – 431. Německý list císaře Rudolfa II., týkající se vyslání komisařů do 

stříbrných dolů v Jáchymově. Praha 14. listopadu 1585. Papír se zbytky přitištěné pečeti, 

vlastnoruční podpis císařův. 

25) Pag. 484 – 485 Daniel Adam z Veleslavína. Mědirytina Jana Balzera st. (z Abbildungegn 

d. böhm. u. mähr. Gelehrten III, str. 25) 

26) Pag. 504. Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, mědirytina Petra Timmerera. Pův. příloha str. 

193 neznámého díla. 

27) Pag. 505 Pečeť přitištěná města Kutné Hory z r. 1653 (červený vosk). 

28) Pag. 506 – 507 Tadeáš Hájek z Hájku (1525 – 1600), malba Jana Quirina Jahna z Prahy 

(1739 – 1802), mědirytina Jana Balzera st. (z Abbildungen d. böhm. u. mahr. Gelehrten III, 

str. 35). 

29) Pag. 672 – 673 M. Martin Bacháček z Nauměřic (1539 – 1612) žádá Mikuláše, písaře 

úřadu perkmistrovského za informace o prodeji a nyn. držitelích vinice Štěpánovské v 

Šárkách. Praha 4. března 1610. Papír, autograf. 

30) Pag. 678 – 679 M. Jiří Carolides z Karlsperka (1539 – 1612). Mědirytina Jana Balzera st. 

(z Abbildungen d. böhm. u. mähr. Gelehrten III, str.60). 

31) Pag. 714 – 715 Opis půhonu císaře Matyáše na Henyka z Valdštejna a na Dobrovici ve 

věci tisku a usmrcení tiskaře Mizery. Praha 24. ledna 1617. Upomínka Karla z Lichtenštejna 

Henykovi z Vladštejna na zaplacení pokuty 10.000 zl. rýn. Praha 24. ledna 1617. Opis. 

32) Pag. 724 – 725 [mylně označeno 721] Nejvyšší purkrabí pražský Adam ze Šternberka 

posílá komisaře k zjištění propadlých vinic na pozemcích purkrabství. Tábor 9. října 1613. 

Papír, přitištěná pečeť s vlastnoručním podpisem. 

33) Pag. 734 – 735 Reprodukce ilustrovaného protijesuitského pamfletu ze 17. stol. 

Böhmische Friedensfahrt. 

34) Pag. 738 – 739 Mědirytina zobrazující spálení protijesuit. tisků z 18. stol. Autor J. A. 

Stockmann pict. Cath. exc. A. V. 

35) Pag. 770 – 771 Tištěný patent direktorů o svolání všech tří stavů podobojí do Prahy a o 

vypovězení jesuitů ze země purkmistru a radě města Chrudimě. Praha 14.června 1618. 

Přitištěno 21 pečetí. 

36) Pag. 774 – 775 Přípis direktorů abatyši kláštera sv. jiřského ve věci postoupení dvora v 

Motole Jáchymovi Seltenšlagrovi z Freyenfeldu. Praha 29. října 1619. Přitištěno 27 pečetí. 

37) Pag. 784 Vlepena přitištěná pečeť města Plzně. Barokní, v červeném vosku. 

38) Pag. 812 – 813 Jan Jesenský z Velkého Jesenu. Malba J. Kleinhardta z r. 1772, mědirytina 

Jana Balzera st. (z Abbildungen d. böhm. u. mähr. Gelehrten I, str. 40). 

39) Pag 846 – 847 Reprodukce oslavného dřevorytu vydaného na počest příjezdu Friedricha 

Falckého do Prahy universitou Karlovou. 

40) Pag. 852 Eigentliche Contrafactur aller unterschiedtlichen Acten... Reprodukce 

současného obrazu korunovace Friedricha Falckého 4. listopadu 1619. 

41) Pag. 853 Friedrich Falcký nařizuje mincmistrovskému úřadu v Kutné Hoře další placení 

pense povolené císařem Matyášem Sybille hr. z Mansfeldu, vdově po Adamovi Slavatovi z 

Chlumu a Košumberka na Čestín Kostele (zem. 1616), kdysi hejtmanu německých lén. Praha 

13. dubna 1620. Přitištěná pečeť. S králem spolupodepsán Kryštof Harant z Polžic a 

Bezdružic. 

42) Pag. 868 Přitištěná pečeť města Písku z r. 1626. 

43) Pag. 870 – 871 Reprodukce mincí Friedricha Falckého jako krále českého. Starý tisk. 

44) Pag. 885 – 886 Plán bitvy na Bílé hoře 8. listopadu 1620. Perokresba. 

45) Pag. 897 Přitištěná pečeť města Jindřichova Hradce. Červený vosk. 

46) Potvrzení výběrčích zemské berně na r. 1627 – 28 o jejím zaplacení abatyší sv. jiřskou 

Žofií Albínkou z Helfenburka. Praha 20. března 1629. Tiskopis s přitištěnými pečetěmi a 

podpisy výběrčích. 



Rukopis chován byl ve valdštejnské zámecké knihovně v Doksech. Dar Národní kulturní 

komise 18. října 1948. 

7135/48 

 

XVIII B 62 

Jeník rytíř z Bratřic, Jan : Pamětihodno Wsseligakych bywaleho welmi Slawneho, za nassych 

Časůw zcela opowrženeho, ano pominuleho Narodu Czeskeho se dotykagicych wěcy -Ze 

starych kněch, a ze starych Rukopisů sebrano. Dil druhý. Sebral a wlastnoručně zde wepsal 

Leta 1821 začjnagic Jan Jenik Rytiř z Bratřic. 

  Díl II. 

ll.418-8; 1821-26; před textem na f.3b motta z M.Václava Clementa Žebracena a 

Hammerschmida. Na f.408a-418b Regstřik. Vložen starší nedostatečný seznam příloh s 

názvem Inhaltverzeichnis der in der Chronik des Ján Jenik enthaltenen Urkunden, Bilde 

u.s.w.., pořízený podle data na 3.str. den 26ten Juli 1856 od jakéhosi Schtra. Autograf Jana 

Jeníka rytíře z Bratřic. Mezi přílohami jsou mimo jiní i: 

   5)Pag.14-15 Císař Matyáš se přimlouvá u českých místodržících za příznivé vyřízení 

žádosti jakéhosi Šebestiána Mayera. Řezno 18.října 1613. Podpisy císařův, kancléře Zdenka 

Popela z Lobkovic, Bohuslava Michalovic a Pavla Michny. 

   8)Pag.92-93 Ověřený výpis z desk zemských o rpodeji statku Vřesné, zkonfiskovaného 

Albrechtovi Vrchotickému z Loutkova, Jakubu Keclovi  z Rotendorfu, hejtmanu panství 

jindřichohradeckého. Praha 25.června 1626. 

  13)Pag.170-171 Tisk: Patent cís.Ferdinanda II. z 18.února 1634 o sesazení Albrechta z 

Valdštejna z generalátu. 

  26)Pag. 296-297 Tisk Rodinj Tabulla z r.1741. Propagační rodokmen, jímž dokazoval 

bavorský kurfirst Karel Albert své právo na český trůn po smrti Karla VI. 

  44)Pag.481-482 List (str.66) z časopisu Hyllos-Dobrozwěst s písní Tak to chce tento swět. 

  45)Pag.483-484 Otčenáš proti cís.Františkovi I. a jeho zavedení papírových peněz. 

Pamětihodno Wsseligakych bywaleho welmi Slawneho, za nassych Časůw zcela 

opowrženeho, ano pominuleho Narodu Czeskeho se dotykagicych wěcy - Ze starych kněch, a 

ze starych Rukopisů sebrano. Dil druhý. Sebral a wlastnoručně zde wepsal Leta 1821 

začjnagic Jan Jenik Rytiř z Bratřic. 

Díl II: 4a Chwalo-Wersse na Města Pražska Dokawade geste x 407a beigelegt, die es deutlich 

genug bezeugen. 

Rkp.; pap.; ll.418 – 8; 1821/26; 19,5 x 23 cm; kurs.; frakt.; kž. Ex libris s nápisem 

Schlossbibliothek II Hirschberg i.b. 17 H 20 – 9b. Na titulním listě pečeť hradčanského 

předměstí na Pohořelci v červeném vosku. Před textem na f. 3b motta z M. Václava Clementa 

Žebracena a Hammerschmida. Původní paginace. Na f. 408a – 418b Regstřik. Vložen starší 

nedostatečný seznam příloh s názvem Inhaltverzeichnis der in der Chronik des Ján Jenik 

enthaltenen Urkunden, Bilde u.s.w., pořízený podle data na 3 str. den 26ten Juli 1856 od 

jakéhosi Schtra. Autograf Jana Jeníka rytíře z Bratřic. 

Vevázány nebo vlepeny tyto přílohy: 

1) Frontispic, alegorie Prahy Praga, caput regni, studiis asperima, belli, mědirytina. 

2) Pag. 10 – 11 Václav Budovec z Budova, mědirytina Jana Balzera st. (z Abbildungen d. 

böhm. u. mähr. Gelehrten III, str. 78). 

3) Pag. 11 Apelační soud potvrzuje rozhodnutí perkmistrovského úřadu ve při mezi Jiříkem 

Trupachem a Lorencem Pšeničkou. Praha 2. května 1591. Přitištěna majestátní pečeť Rudolfa 

II. Podpis Václava Budovce z Budova. 

4) Pag. 11 Kryštof Harant z Polžic, mědirytina Jana Balzera st. (z Abbildungen d. böhm. u- 

mähr. Gelehrten III, str. 86). 



5) Pag. 14 – 15 Císař Matyáš se přimlouvá u českých místodržících za příznivé vyřízení 

žádosti jakéhosi Šebestiána Mayera. Řezno 18. října 1613. Přitištěna majestátní pečeť. 

Podpisy císařův, kancléře Zdenka Popela z Lobkovic, Bohuslava z Michalovic a Pavla 

Michny. 

6) Pag. 48 – 49 Tisk Prägerische Execution Das ist Wahrhafftige Relation welcher gestalt auff 

der Röm. Kays. Mayest... 1621 Jahrs atd. 15 str., s. l. a. 

7) Pag. 56 – 57 Karel Liechtenstein jako místodržící žádá Albrechta z Valdštejna, aby býv. 

majitelům konfiskovaných statků byla z nich poskytována jistá podpora k výživě. Praha 12. 

prosince 1622. Podepsán vedle L. též Vilém Slavata a Martinic. 

8) Pag. 92 – 93 Ověřený výpis z desk zemských o prodeji statku Vřesné, zkonfiskovaného 

Albrechtovi Vrchotickému z Loutkova, Jakubu Keclovi  z Rotendorfu, hejtmanu panství 

jindřichohradeckého. Praha 25. června 1626. Přitištěny pečeti Šťastného Václava Pětipeského 

z Chyš a Egrberka, místosudího král. Českého a Viléma Šleglovského z Šicendorfu, 

místopísaře království Českého. 

9) Pag. 100 – 101 Čáslav, mědirytina neznámého umělce. 

10) Pag. 126 – 127 Facsimile podpisu zápisů Jindřicha Mat. z Thurnu, Viléma Kaplíře ze 

Sulevic a Radslava Kinského z Vchynic a Tetova v Štambuchu drážďanském, zakoupeném r. 

1826 bar. Stentzschem. 

11) Pag. 158 – 159 Albrecht Václav Euseb. z Valdštejna, vév. fridlandský. Mědirytina Josefa 

Burde (1779 – 1848) podle obrazu Van Dyckova, věnovaná r. 1825 hr. Františkovi ze 

Šternberka. 

12) Pag. 166 – 167 Něm. instrukce Albrechta z Valdštejna podřízeným velitelům Vilému 

Vratislavu hr. z Mitrovic, generálu pol. zbrojmistru a Jáchymu Balthasarovi, podplukovníku, 

poslaným do Brunšviku. Hl. stan v Halberstadtě 24. prosince 1625. Vlast. podpis Valdštejnův 

a na obálce přitišt. pečeť. Jiná vystřižená pečeť nalepena na pag. 167a dole. 

13) Pag. 170 – 171 Tisk: Patent cís. Ferdinanda II. z 18.února 1634 o sesazení Albrechta z 

Valdštejna z generalátu. Odstřižený podpis a pečeť. 

14) Pag. 176 – 177 Potvrzení Isabelly Kateřiny, vév. fridlanské, o přijetí 100 zl. rýn. Praha 24. 

prosince 1626. Vlast. podpis vévodkyně. 

15) Pag. 180 – 181 Přepis Jeníkův a originál listu Albrechta z Valdštejna knížeti 

Liechtensteinovi, v němž žádá o dodání zbraní pro jízdu. Budyně 1. prosince 1621. Autograf s 

přitištěnou pečetí. 

16) Pag. 184 – 185 Portrét cís. Ferdinanda III. Mědirytina od neznámého umělce. 

17) Pag. 200 – 201 Kryšpín z Hradiště, opat strahovský a ostatní berníci zvolení na sněmu r. 

1640 potvrzují příjem berně 5 zl. 15 kr. 17. března 1641. Přitištěny pečetě opata Kryšpína, 

Viléma Krakovského z Kolovrat, Albrechta Benedy z Nečtin a Jiřího Ješka z Rittersfeldu. 

18) Pag. 201 Jeníkova reprodukce portrétu generála v. Götze. Kresba tužkou. 

19) Pag. 224 – 225 List Ferdinanda III. Oldřichu Skuhrovskému ze Skuhrova z 30. července 

1638 s podpisem a přitištěnou pečetí císařovou. 

20) Pag. 244 List vytržený z německého lidového tisku o růženci a obraz P. Marie na atlasu. 

21) Pag. 245 9 bankovních dřevorytů s obrazy světců. 

22) Pag. 252 – 253 Rozhodnutí Leopolda I. z 18. září 1659 o vložení do desk revisních zápisů 

septimae partis litis určené českým místodržícím s podpisem a přitištěnou pečetí. 

23) Pag. 260 – 261 Portrét císaře Josefa I. (1705 – 1711). 

24) Pag. 280 – 281 Císař Josef I. vyhovuje stížnosti Jana Šafránka, měštěnína a řezníka na 

Novém městě Pražském. Vídeň 14. dubna 1707. Vlastnoruční podpis a pečeť císařova. 

25) Pag. 294 – 295 Část listiny s podpisem císaře Karla VI. a nejvyš. kancléře českého Frant. 

Ferdinanda hr. Kinského z r. 1731/2. 

26) Pag. 296 – 297 Tisk Rodinj Tabulla z r. 1741. Propagační rodokmen, jímž dokazoval 

bavorský kurfirst Karel Albert své právo na český trůn po smrti Karla VI. 



27) Pag. 300 – 301 Karel Albert jako král český vyhovuje žádosti Gustava Hanibala, hr. z 

Oppersdorfu 7. ledna 1742. S vlastnoručním královým podpisem a přitištěnou pečetí. 

28) Pag. 302 – 303 Patent císaře Karla VII. jako krále českého z 18. srpna 1744, jímž vyzývá 

obyvatelstvo Čech, aby poskytlo svou pomoc postupujícímu pruskému vojsku. Tisk. 

29) Pag. 308 – 309 Císař František I. jako spoluvládce Marie Terezie dává doporučení Frant. 

Preitschovi, přísežnému král. českému zeměměřiči. Vídeň 11. března 1749. Vlastnoruční 

podpis císařův a přitištěná pečeť. 

30) Pag. 330 – 331 Lidový tisk Stížnost nasse Neymilostiwěgssy Panj a Králowny Marye 

Terezye... Kutná Hora, Jiří Vojt. Kyncl 1745. 

31) Pag. 353 Přitištěná pečeť královny Marie Terezie. 

32) Pag. 357 – 358 Marie Terezie dává Theofilu Frant. Janovkovi doporučení, aby s 

pominutím impedimentorum consanguinitatis mohl být volen do městské rady kutnohorské. 

Vídeň 16. července 1743. Podpis královny a přitištěná pečeť. 

33) Pag. 361 – 362 Mědirytina z podnětu sekularisace jesuitů po zrušení řádu r. 1773. 

34) Pag. 379 – 380 Výhost daný otcem Jen. Josefem Jiřím Jeníkem z Bratřic poddanému 

Matěji Zdenkovi. Zámek Radvanov 5. listopadu 1766. Přitištěna pečeť s erbem Jeníků. 

35) Pag. 381 Založení kláštera sedleckého. Podle kresby spis. Josefa Frant Devotyho (1780 – 

1865) ryl Jan Berka (1758 – 1815) 

36) Pag. 382 Mnichůw rozdílné Maskarady. Reprodukce Jeníkova z díla Monachol. Tab. I – 

3,5- 2 pag. 

37) Pag. 383 – 384 Kvitance Justyny Anny Ettlynky z Rozenfelzu, abytyše kláštera 

svatojiřského z 19. prosince 1644. Přitištěná pečeť. 

38) Pag. 385 – 386 Nařízení krajského úřadu v Rakovníce ze 17. února 1782 o zrušení 

pousteven a poustevníků. 

39) Pag. 387 – 388 Přehled výnosu statků pražského arcibiskupství z let 1814 – 1829. 

40) Pag. 389 – 390 Starobylý chrám Betlemský w Praze. Mědirytina neznámého umělce. 

41) Pag. 419 – 420 Tisk Nachricht von dem Eissstosse (o ledové povodni v Praze ze 27. na 

28. února 1784). Praha, Schönfeld 4pp. 

42) Pag. 435 – 436 Dr. Václav Jáchym Vrabec, praž. lékař  - lidumil (1740 – 1804). Kreslil a 

ryl Karel Kinzl. 

43) Pag. 477 – 478 Tisk Acrosticho – Chronostichon k jubileu 50 let manželství Bernarda a 

Antonie Anny Brožovských ve Slaném 11. července 1808. 

44) Pag. 481 – 482 List (str.66) z časopisu Hyllos-Dobrozwěst s písní Tak to chce tento swět. 

45) Pag. 483 – 484 Otčenáš proti cís. Františkovi I. a jeho zavedení papírových peněz. 

46) Pag. 495 – 496 Úmrtní oznámení faráře a spisovatele Ant. Puchmagera vydané prof. čes. 

literatury Nejedlým v Praze 30. září 1820. Tisk (první české úmrtní oznámení). 

47) Pag. 531 – 532 Úmrtní list čes. hudeb. umělce Josefa Myslivečka z 23. března 1781 

vystavený farním úřadem S. Lorenzo in Lucina C.R.M. de Urbe v Římě. 

48) Pag. 539 – 540 Portrét Františka Xav. Parče, hud. skladatele a řed. kůru v Praze. 

49) Pag. 543 – 544 Příležitostný tisk „Katince Kometowé při prowozowánj zpěwohry Rodina 

Šweycarská gazykem Českým... dne 21. Prosince 1823.” 

50) Pag. 545 – 546 Tisk Pozvánka na akademii v zahradě p. Novotného 18. července 1824. 

51) Pag. 549 – 550 Dudák. Barevná litografie. 

52) Pag. 564 Tisk Písnička Ach auwe Srdce mně boli. 

53) Pag. 568 – 569 Pacholik slepého harfenika od Frantisska Bohumila Tomsy. Tisk s notací. 

54) Pag. 575a Starý tisk Dwě Pisničky nowé poobožné. Kutná Hora 1745. 8 pp. 

55) Pag. 594 – 595 Gelasius Dobner. Mědirytina. Kreslil Jan Quirin Jahn (1739 – 1802) Ryl 

Jan Balzer (1738 – 1799) 

56) Pag. 596 – 597 Raphael Ungar. Mědirytina. Maloval Gebh. Kneipp, ryl Jan Balzer. 

57) Pag. 598 – 599. Wáclaw Hanka (1791 – 1861). Autograf vlast. životopisu do r. 1827. 



58) Pag. 602 – 603 Tisk Jozef Wojtěch Sedláček, Hymnus na Geho Magestátnost Alexandra 

Iho. Plzeň 1823. 

59) Pag. 604 – 605 Jan Nep. Štěpánek. Maloval Carl Freiherr v Lütgendorf (1785 - ?), ryl Jiří 

Doebler (1788 – 1845). 

60) Pag. 718 – 719 Portrét cís. Zikmunda. Jo. Gi. Kl. sc[ulpsit]. Mědirytina. 

61) Pag. 755 – 756 Dvě úmrtní oznámení Kateřiny Růžičkové z 1. července 1824 a mlynáře 

Václava Novotného bez data. První tisk, druhé litograf. rozmnožené. 

62) Pag. 777 – 778 Mědirytina pražského rytce Jodefa Drdy z r. 1806 (podle Jeníka 

vyobrazení domnělých staročeských skřítků). 

63) Pag. 781 – 782 Podel Jeníka reprodukce fresky na domě ve Štěpánské ulici proti kostelu. 

64) Pag. 782 Tisk Feyer des Jubeljahres in Prag und in Prager Erzdiözes 1826. 6pp. 

65) Pag. 787 Tisk Rozličnosti pražských Nowin č. 98 z 14. prosince 1826. 

66) Pag. 788 Tisk W. F. Welleba, Cypressenkranz An der Ruhestätte des Hohenstein. Prag 

1826. 8 pp. 

67) Pag. 795. Anna Maria Františka, velkovévodkyně toskánská, propouští z poddanství 

Walthera Strohschmidera. Zákupy 14. prosince 1720. Podpis a přitištěná pečeť. 

Alligáty za f. 418: 

68) F. 418-1 Purkmistr a rada města Plzně určují cechu pekařskému váhu pečiva a chlabe 

přiměřenou cenám. Plzeň 25. srpna 1742. 

69) F. 418-2 Tisk píseň žákůw na den pět a dwadcýtileté památky učitelského auřadu Pána 

Pana Wáclawa Lumendy... Dne 12ho Cžerwna 1801. Praha 1801. 4 pp. 

70) F. 418-3 Tisk Zpěw ke cti... Jozefa Krtičky, Rytjře z Jádnů... Řjditele jurydyckého... W 

Praze dne 12ho Srpna 1819. 8 pp. 

Rukopis chován byl ve valdštejnské zámecké knihovně v Doksech. Dar Národní kulturní 

komise v Praze 18. října 1948. 
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XVIII B 63 

Jeník rytíř z Bratřic, Jan : Pamětihodno Wsseligakych byvaleho welmi slawneho -za nassjch 

czasův zcela opowrženého, uboheho Narodu Českého se dotykagicych wěci - ze starych 

kněch a ze starych Rukopisů sebrano. Dil Třetj: Sebral a wlastnoručně zde wepsal Leta 1827 

začjnagic Jan Jenjk Rytjř z Bratřic. 

   Díl III. 

ll.411; 1827; na fol.399a-405a Obsah neb reystřik, f.406a-409b Obsah Přiloh wětssim djlu 

originalnjch. Autograf Jeníkův. Mezi přílohami mimo jiné i: 

   7)Pag.122-123 Dva tištěné programa Stavovského divadla v Praze z 20.listopadu 1799 a 

11.února 1801 (Mozartův Don Juan). 

   8)Pag.157-158 Denní rozkaz Napoleona I. k vojsku nazítří po bitvě u Slavkova 3.prosince 

1805. 

  15)Pag.423 Vojtěch Sedláček, Oslavná báseň k jmeninám Terezie Mathildy Amalie,kn. z 

Thurn- Taxisu, roz.vév.meklenbursko-střelické. Rychnov n. Kněžnou 15.října 1827. 

  28)Pag.601-602 tisk Catalogus personarum et officiorum provinciae Bohemiae Societatis 

Jesu An.MDCCLXXI. 

  38)Pag.769-770 Tištěný patent Ferdinanda II. z 15.května 1627 o obnovení ústavních 

poměrů v Čechách. 

Pamětihodno Wsseligakych byvaleho welmi slawneho - za nassjch czasův zcela 

opowrženého, uboheho Narodu Českého se dotykagicych wěcy - ze starych kněch a ze 

starych Rukopisů sebrano. Dil Třetj: Sebral a wlastnoručně zde wepsal Leta 1827 začjnagic 

Jan Jenjk Rytjř z Bratřic. 



Díl III: 4a Über den Kalender der Slaven, besonders der Böhmen x 398b und das Ganze 

Hypothekarwesen verwirrten... u.s.f. 

Rkp.; pap.; ll.411; 1827; 19,5 x 24 cm; kurs., frakt.; kž. Na rubu obalového listu razítko 

Zámecká knihovna Doksy. Na titul. listě vlepeno facsimile pečeti. Kolem českého státního 

znaku text Sigillum corone regni Bohemie. Původní paginace nepřesná. Na fol. 399a – 405a 

Obsah neb reystřik, f. 406a – 409b Obsah Přiloh wětssim djlu originalnjch. Autograf Jeníkův. 

Vevázány nebo vlepeny tyto přílohy: 

1) Pag. 34 Návrh sochy Ferdinanda II, která měla být r. 1626 postavena ve výklenku v průčelí 

chrámu týnského na místo sochy krále Jiřího. 

2) Pag. 46 – 47 Dekrét císaře Josefa I. z 22. ledna 1706 ve věci obrazu P. Marie Karlovské. 

Podpis císařův a přitištěná pečeť. 

3) Pag. 66 – 67 List Matyáše hr. Gallase, cís. pol. zbrojmistra, z 2. února 1639. 

4) Pag. 72 – 72 Purkmistr a rada města Litoměřic osvědčují panu Karlu Kaplířovi ze Sulevic a 

na Milešově jeho státní spolehlivost v době švédského vpádu. Litoměřice 8. října 1640. 

Přitištěna pečeť. 

5) Pag. 108 – 109 Žádost jesuitského misionáře P. Alexia Podlejšího o asistenci 

perkmistrovského úřadu hor viničních k pátrání po evangelických knihách. Smíchov 15. září 

1706. 

Žádost jesuity Adama Klementa z Jesuit. koleje u sv. Klimenta o zakročení proti sektářům 

vyskytujícím se na pražských vinicích. Praha 5. prosince 1668. 

6) Pag. 116 – 117 List direktorů českých, jímž nařizují panu Fridrichovi Sekyrkovi ze Sedčic 

na Lykořicích a Veleticích, aby nastoupil hodnost rytmistra v jezdeckém pluku v kraji 

žateckém. Praha 30. srpna 1618. Přitištěny pečeti. 

7) Pag. 122 – 123 Dva tištěné programy Stavovského divadla v Praze z 20. listopadu 1799 a 

11. února 1801 (Mozartův Don Juan). 

8) Pag. 157 – 158 Denní rozkaz Napoleona I. k vojsku nazítří po bitvě u Slavkova 3.prosince 

1805. Tisk. 

9) Pag. 227 – 228 Část pláště Karla IV. ustřižená v jeho hrobce v chrámu svatovítském 

Jeníkem r. 1804 při pohřbu Marie Amalie, vévodkyně parmské. Vložen jiný kus hedvábné 

látky asi téhož původu z královské hrobky. 

10) Pag. 261 – 262 Ukázky šatů z hrobky Floriána Gryspeka z Gryspachu v Kralovicích u 

Plzně (zem. 1588), jeho manželky a dcery, kaplana a komorné. 

11) Pag. 269 – 271 Ukázky šatů nošených domorodci na ostrově Tahiti z majetku prof. 

Františka Stainského z Karlovy university (zem. 1816). 

12) Pag. 411 – 412 Tištěný českoněmecký patent Josefa II. z 2. září 1784 o svolání zemského 

sněmu českého. Podpis i přitištěná pečeť císařova. 

13) Pag. 422 Křivoklát před požárem r. 1826. Mědirytina od J. Skály. 

14) Pag. 422 Nápis o obnovení hradu Křivoklátu králem Vladislavem II. r. 1493 nalezený na 

témže hradě r. 1828. 

15) Pag. 423 Vojtěch Sedláček, Oslavná báseň k jmeninám Terezie Mathildy Amalie, kn. z 

Thurn – Taxisu, roz. vév. meklenbursko – střelické. Rychnov n. Kněžnou 15. října 1827. Tisk. 

16) Pag. 424 – 425 Úmrtní oznámení Johany Holečkové, roz. Strašpytlové, choti pražského 

měšťana a mlynáře z 16. června 1827. Tisk. 

17) Pag. 426 – 427 Frant. Boh. Tomsa – Aloys Jelen, Hymna k weyroční slawnosti cjs. král. 

priv. Pražských ostrostřelců. Praha, Ant. R. Nekvasil 1828. 4 pp. Tisk. 

18) Pag. 428 – 429 Části pláště a rubáše Jana Jiřího Kapouna ze Svojkova (1593 – 1617), 

vyňaté z hrobky ve Starém Bydžově. 

19) Pag. 432 – 433 Oznámení promoce obrozenského básníka Josefa Krasoslava 

Chmelenského 27. února 1828. 

20) Pag. 476 Reprodukce znaků starých rodů českých. 2 tab. 



21) Pag. 477 Svatební smlouva mezi Václavem Voříkovským z Kundratic a Magdalenou 

Wenceliusovou z Bochova 5. února 1668. Přitištěny pečeti otce ženichova, matky nevěstiny a 

svědků. 

22) Pag. 480 – 481 Madonna Ročovská. Mědirytina od Ant. Birckharta (1677 – 1748). 

23) Pag. 539 – 540 Dopis dona Baltazara de Marradas českým místodržícím z tažení proti 

Sasům. Tábor 16. dubna 1632. Přitištěna pečeť. 

24) Pag. 543 – 544 Josef Jeník z Bratřic, otec spisovatele, strýci Josefovi Jenšíkovi z Ježova, 

knězi řádu kajetánského, o nálezu starých mincí na zámku Radvanově. Radvanov 24. června 

1754. Orig. podpis. 

25) Pag. 551 – 552 Zpráva purkmistra a rady města Plzně místodržícím o švédském postupu v 

záp. Čechách z května 1643. Přitištěna pečeť města Plzně. 

26) Pag. 565 – 566 Kaple sv. Norberta v klášterním chrámu na Strahově. Mědirytina Daniela 

Wussima (kol 1661 – 1695). 

27) Pag. 569 – 570 Jan Nejedlý Akademische Antrittsrede. Prag, Fr. Geržabeck 1801. 26 pag. 

Tisk. 

28) Pag. 601 – 602 Catalogus personarum et officiorum provinciae Bohemiae Societatis Jesu 

An.MDCCLXXI (1771). 18 p. Tisk. 

29) Pag. 657 – 658 Ověřený výpis zápisu Václava Tašky v měst. knihách pražských z 27. 

ledna 1615. Přitištěná pečeť Starého města Pražského. 

30) Pag. 669 – 670 Ověřený výpis vkladu vinice a pole v Liber contractuum 24 úřadu 

perkmistrovského Arnoštu Sztelczerovi, měšťanu hradčanskému z 18. dubna 1644. Přitištěná 

pečeť perkmistra Felikse Hada z Proseče. 

31) Pag. 687 – 688 Perkmistr a rada města Jihlavy se přimlouvají, aby perkmistrovský úřad 

přiměl staroměstského měšťana Adama Czirilla k zaplacení dluhu jihlavskému Davidu 

Dobronerovi. Jihlava 5. března 1612. Přitištěná pečeť. 

32) Pag. 719 – 720 Tábor. Mědirytina z XVIII. stol. 

33) Pag. 721 – 722 Vlastnoruční list generála Jana Tillyho českým místodržícím z Hammelu 

1. ledna 1630. Přitištěná pečeť. 

34) Pag. 755 – 756 Josef Dobrovský. Barevná lith. od Ludvíka z Rittersberku (1809 – 1858). 

35) Pag. 759 – 760 List pražského arcibiskupa Jana Fridricha hr. z Valdštejna ve věci asylu 

jistého poručíka v klášteře strahovském z 8. března 1691. Vlastnoruční podpis a přitištěná 

pečeť. 

36) Pag. 761 – 762 Reprodukce rytiny zobrazující satiricky poměry pobělohorské: Lew česky 

umořeny – z něho učiněné trpěliwe gehňatko. 

37) Pag. 767 – 768 Úmrtní oznámení významného právníka hr. Josefa Auersperga, nejvyššího 

moravského komoří zemského, datované v Brně 30. května 1829. 

38) Pag. 769 – 770 Tištěný patent Ferdinanda II. z 15. května 1627 o obnovení ústavních 

poměrů v Čechách. 

39) Pag. 785 Vystřihané mědirytiny a dřevoryty představující různé významné osobnosti a 

panovníky, hlavně z XV – XVIII stol. Pozoruhodná mědirytina na počátku představující 

přijetí sv. Jana Nepomuckého mezi české světce a na konci sv. Cyril a Metoděj s 

velehradskou basilikou v pozadí. 

Rukopis chován byl ve valdštejnské zámecké knihovně v Doksech. Dar Národní kulturní 

komise 18. října 1948. 

7137/48 

 

XVIII B 64 

Jeník rytíř z Bratřic, Jan : Pamětihodno Wsseligakych bywalego Slawneho - za nassjch časůw 

zcela opowrženeho, ba pominuleho - Narodu Českeho se dotykagicych wěcy. Ze starých 



kněch, - a ze starych Rukopisůw sebrano. Díl čtwrty. Sebral a wlastnoručně zde wepsal w 

Praze leta 1829 Jan Jenjk Rytjř z Bratřic. 

ll.430; 1829; Na rubu obalového listu razítko Zámecká knihovna Doksy. Na titulním listě 

vlepen vystřižený znak spravedlnosti s heslem v oválu Fiat iustitia - pereat mindus. Fol.418a 

Regstřik neb Obsach. Autograf Jana Jeníka z Bratřic. Vevázány mj. i tyto přílohy: 

  4)Pag.48 výstřižek z novin básně Terezie Lichtenbergové Na dobromilu (Rettigovou). 

  5)Pag.49 výstřižek báseň Fr. Joz.Hofmana Zelený meyn. 

  8)Pag.53 Vytržený list z knihy soudních pří z r.1600 s dtováním Feria sexta Postridie 

Magisrti Johannis Hus 7 Julij. 

  26)Pag.684-685 Přehled výsledků sčítání lidu v Čechách v r.1820. 

  30)Pag.748-749 Pozvání rektora Karlovy university Heřmana Oppersdorffa k slavnosti 

obnoveví přísahy Neposkvrněného Početí P.Marie z 8.prosince 1718. Tisk 

  37)Pag.772 Tisk: Rektor Karlovy university Jan Jindřich rytíř de Turba zakazuje studentstvu 

účast na protižidovských nepokojích. Praha 26.listopadu 1705. Vlastnoruční podpis rektora, 

notáře a pečeť. 

Pamětihodno Wsseligakych bywalego Slawneho - za nassjch časůw zcela opowrženeho, ba 

pominuleho - Narodu Českeho se dotykagicych wěcy. Ze starých kněch, - a ze starych 

Rukopisůw sebrano. Díl čtwrty. Sebral a wlastnoručně zde wepsal w Praze leta 1829 Jan 

Jenjk Rytjř z Bratřic. 

Díl IV: 4a P. Ignatius Cornowa, Professor Historiae in Universitate Pragensi x 415a – 

gehemmt würde – allergnädigst zu ändern. 

Rkp.; pap.; ll.430; 1829; 19 x 23,2 cm; kurs., frakt.; kž. Na rubu obalového listu razítko 

Zámecká knihovna Doksy. Na titulním listě vlepen vystřižený znak spravedlnosti s hesle v 

oválu Fiat iustitia – pereat mundus. Fol. 418a Regstřik neb Obsach. Autograf Jana Jeníka 

rytíře z Bratřic. Vevázány tyto přílohy: 

1) Pag. 10 Ověřený výpis z knih městských rozhodnutí pře Martina Ssenwolda, jinak 

Wolowatého proti Czypryanu Bilkovi a společníkům ze 24. dubna 1614. Přitištěna pečeť 

Starého města Pražského. 

2) Pag. 11 Přitištěná pečeť Nového města Pražského. 

3) Pag. 12 – 13 Purkmistr a rada Menšího města Pražského ověřují výpis rozsudku 

zaneseného v knihách městských 11. června 1615. Přitištěna pečeť Menšího města Pražského. 

4) Pag. 48 Výstřižek z novin básně Terezie Lichtenbergové Na Dobromilu [Rettigovou]. 

5) Pag. 49 Přilepen výstřižek - báseň Fr. Joz. Hofmana Zelený mleyn. Výstřižek z časopisu. 

6) Pag. 50 – 51 Portrét Václava Hájka z Libočan. Kreslil 1772 J. Kleinhardt, ryl Joh. Baltzer 

(1738 – 1799). Z Pelclových Abbildungen I, str. 20. 

7) Pag. 52 Portrét M. Jana Husi. Autoři též Kleinhardt a Baltzer. Z Abbildungen I, str. 61. 

8) Pag. 53 Vytržený list z knihy soudních pří z r.1600 s datováním Feria sexta Postridie 

Magisrti Johannis Hus 7 Julij. 

9) Pag. 78 – 79 Tištěné oznámení promoce bohoslovců na Karlově univerzitě 7. září 1689. 

10) Pag. 134 – 135 Kolorovaný portrét krále Jiřího z Poděbrad. 

11) Pag. 135 Vytržený list neznámého rukopisu fol. 134 ze XVI – XVII stol. protiheretického 

obsahu. 

12) Pag. 180 – 181 Rozhodnutí apelačního soudu ve při o chmelnici mezi Janem Jandou a 

Václavem Šafalykem z 28. února 1558. Přitištěna pečeť krále Ferdinanda I. 

13) Pag. 182 – 183 Rozsudek apelačního soudu ve při mezi Kateřinou, vdovou po Janovi 

Mlynáři od Beštnow a Janem Mazánkem 8. října 1575. Přitištěna pečeť císaře Maxmiliána II. 

14) Pag. 184 – 185 Rozsudek apelačního soudu ve při mezi Janem Hruškou a Petrem Peckou 

28. listopadu 1583. Přitištěna pečeť císaře Rudolfa II. 

15) Pag. 188 Portrét cís. generála Jindřicha Duvala hr. Dampierra (1580 – 1620). Mědirytina. 



16) Pag. 322 – 323 2 listiny: Žádost Michaela Tamasfi, regenta jesuit. konviktu v Praze o 

povolení ke koupi domů na Starém městě Pražském z 23. března 1654 cís. Ferdinandovi III. a 

přípis císařův v téže věci českým místodržícím z 15. dubna 1654. Přitištěna pečeť cís. 

Ferdinanda III. 

17) Pag. 342 – 343 Potvrzení vystavené Janu Jeníkovi z Bratřic o absolvování studia logiky a 

metafysiky a oprávnění k vyš. universit. studiu z 13. července 1772. 

18) Pag. 346 – 347 Přípis Ferdinanda II. českým místodržícím ve věci dotace šlechtického 

jesuitského alumnátu z pokut katolických provinilců z 23. ledna 1629. Podpis a pečeť 

císařova. 

19) Pag. 372 – 373 Odpověď cís. Leopolda I. na stížnost města Klatov ve věci zřízení 

biskupství 11. ledna 1673. Podpis a pečeť císařova. 

20) Pag. 390 – 391 Salva - Guardia vydaná generálem hr. Karlem Buguoyem pro hr. Trčku 

25. listopadu 1620. Přitištěna malá pečeť. 

21) Pag. 394 – 395 Císař Leopold I. místodržícím ke stížnosti biskupa litoměřického Jaroslava 

ze Šternberka z 26. března 1681. Podpis a pečeť císařova. 

22) Pag. 418 – 419 Weypis Sprawy victualnj 12. Martij Ao. 1682. 

23) Pag. 436 – 437 Kalendář věnovaný kantorem Janem Kauntczkým nejvyššímu perkmistru 

vinic pražských Frant. Josefu Píseckému z Kranichsfeldu r. 1718. Ručně malované věnování 

– pag. 23 – 38. 

24) Pag. 446 – 447 2 titul. listy Kalendarz Hospodářský a Kancelářský z r. 1606 a 1661. 

25) Pag. 668 – 669 Plakát divadelního představení Bruniho společnosti z 30. čerwence b.r. 

(?). 

26) Pag. 684 – 685 Přehled výsledků sčítání lidu v Čechách v r.1820. 

27) Pag. 694 – 695 Tištěná výzva kn. Karla z Liechtensteinu k pozůstalým po provinilcích 

zesnulých za povstání ze 14. července 1622. Pečeť ztracená. 

28) Pag. 738 – 739 Dotaz arcibiskupské konsistoře pražské k stud. řediteli lékařské fakulty v 

manželské při 31. srpna 1772. 

29) Pag. 742 – 743 Přípis kn. Karla z Liechtensteinu perkmistru hor viničných v majetkové 

při o vinice mezi Jiřím Czykotou z Peregrynowa Ostrova a Lidmilou Karolidesovou. Praha 7. 

října 1623. 

30) Pag. 748 – 749 Pozvání rektora Karlovy university Heřmana Oppersdorffa k slavnosti 

obnoveví přísahy Neposkvrněného Početí P. Marie z 8. prosince 1718. Tisk. 

31) Pag. 754 Daniel Josef Mayer z Mayern, arcibiskupský oficiál a konsistoř pražská žádají 

perkmistra hor viničných o řádné odevzdávání zpovědních cedulek (z 26. dubna 1702). 

Přitištěná pečeť. 

32) Pag. 755 Tři potvrzení s přitištěným sekretem o složení cedulek k pořádku vinařskému. 

Ze XVII. stol. 

33) Pag. 760 – 761 Rozsudek akademické rady proti vinaři Tomáši Novotnému na vinici 

Pelczowské u Michle pro přechovávání kacířů a rozšiřování kacířských bludů z 30. května 

1725. 

34) Pag. 762 – 763 Odpověď rektora a akadem. senátu na stížnost pana Jiřího Ant. Peltze ve 

věci zatčení jeho vinaře z r. 1725. Přitištěna svatovácl. pečeť universitní. 

35) Pag. 766 – 767 Pan Barban z Wolšan z exilu ve Freibergu permistru hor viničných 

Feliksovi Hadovi z Proseče z 10/20. prosince 1639. 

36) Pag. 768 – 769 Purkmistr a rada města Kelče potvrzují poctivý původ Václava Ferdinanda 

Fojta z Těšic 29. září 1662. Přitištěna pečeť s městským znakem. 

37) Pag. 772 Tisk: Rektor Karlovy university Jan Jindřich rytíř de Turba zakazuje studentstvu 

účast na protižidovských nepokojích. Praha 26. listopadu 1705. Vlastnoruční podpis rektora, 

notáře a pečeť. 



38) Pag. 773 Tisk: Výzva rektora a akadem. úřadů Karlovy university, aby se přihlásili 

původci protižidovských nepokojů. Praha 29. května 1709. 

39) Pag. 780 – 781 a) Pozvání na svatbu Alexandra Víta Reppa. měštěnína St. města 

Pražského, Václavu Voržechovskému z Kundratic. Praha 31. července 1682. 

 b) Seznam svatebních hostí. Bez data, XVII. stol. 

 c) Soupis výdajů na svatbu z téže doby. 

40) Pag. 788 – 789 Gerard z Taxisu, hejtman vév. fridlandského, nařizuje vybírání 3 kr. 

kontribuce. Jičín 22. března 1631. Přitištěna vévodská pečeť s podpisem Taxisovým. 

41) Pag. 790 – 791 Tisk: Jan Floryán Hammerschmid, Protheus felicitatis et miseriae 

Czechicae. Satyra. 

42) Pag. 806 – 807 Arbeits – Certifikat Jana Hesouna, zednického tovaryše ze Starého 

Tábora, z 22. března 1844 k cestě za prací do Vídně. 

Rukopis chován byl ve valdštejnské zámecké knihovně v Doksech. Dar Národní kulturní 

komise 18. října 1948. 

7138-48 

 

XVIII B 65 

Jeník rytíř z Bratřic, Jan : Pamětihodno wsseligakych a rozdjlnych, bywaleho tak slawneho - 

za nassich časůw ale docela opowrženeho, - ano giž pominuleho Narodu 4eského se 

dotykagicych wěcy. Spolu přidawkem, u welkem počtu, Originalůw neb Spisůw Půwodnjch, 

genž od mnohych histiricky dobře znamjch Tyrannůw, tež i take znamenitych nassjch, 

Wysokowažnost a Lasku zaslaužjljch Předkůw buď w celostj psane - a neb aspoň, 

wlastnoručně podepsane gsau. Sebrano a zhomažděno ode mně Jana Jenjka Rytjře z Bratřic. 

Djl páty. W Praze psáno roku 1831. 

ll.177; 1831/33; a f.4b odůvodňuje Jeník změněný velký formát V.dílu Bohemik velkým 

počtem původních příloh téhož velkého formátu. Vevázány nebo vlepeny mj. i tyto přílohy: 

  10)Pag.44 Italský list Oktavia Piccolomini Valdštejnovi. Lodi 28.října 1629. 

  29)Pag.102-Nro.15 Ověřený výpis z knih kláštera sv. Tomáše na Malé straně z 5.července 

1608. Přitištěna pečeť převora kláštera. 

  64)Pag.102-Nro.49 Závěť Václava Čecha, souseda v Zahradách za Poříčskou branou, 

publikovaná kanceláří křižovnickou 8.února 1666. 

  91)Pag.136-7 Pozvání na český sněm Františka I. z 9.dubna 1807. Pečeť. 

Pamětihodno wsseligakych a rozdjlnych, bywaleho tak slawneho - za nassich časůw ale 

docela opowrženeho, - ano giž pominuleho Narodu 4eského se dotykagicych wěcy. Spolu 

přidawkem, u welkem počtu, Originalůw neb Spisůw Půwodnjch, genž od mnohych 

historicky dobře znamjch Tyrannůw, tež i take znamenitych nassjch, Wysokowažnost a Lasku 

zaslaužjljch Předkůw buď w celostj psane - a neb aspoň, wlastnoručně podepsane gsau. 

Sebrano a zhomažděno ode mně Jana Jenjka Rytjře z Bratřic. 

Djl páty. W Praze psáno roku 1831. 

Díl V.: 5a Gakož znamo gest, že před ztratou x 166b Upřimnostj, a prawe Oddanosti Wass JJ. 

Kacžer. 

Rkp.; pap.; ll.177; 1831/33; 22,5 x 33 cm; kurs., frakt.; kž. První titulní list formátu 28 x 40 

cm, zdobený barevnou a zlacenou perokresbou, druhý má vprostřed přitištěnou panovnickou 

pečeť. Na f. 4b oddůvodňuje Jeník změněný velký formát V. dílu Bohemik velkým počtem 

původních příloh téhož velkého formátu. Chybí list Papenheimův Valdštejnovi uváděný 

Jeníkem pod č. VII na pag. 44 a zřejmě později vytržený. Vevázány nebo vlepeny tyto 

přílohy: 

1) Pag. 28 – 29 Stížnost hr. Jana Rudolfa Trčky z Lípy českým místodržícím o plundrování  

jeho statků císařským vojskem. Žleby 18. dubna 1634. 

2) Pag. 42 – 43 Portrét rak. vojevůdce hr. Raimunda Montecuculi (1608 – 1681). Mědirytina. 



3) Pag. 44 Portrét jako sub. 2. 

4) Pag. 44 Portrét cís. generála Oktavia kn. Piccolomini (1599 – 1656). Mědirytina. 

5) Pag. 44 List cís. generála Jana Aldringen Albrechtovi z Valdštejna. Žundava 18. března 

1628. 

6) Pag. 44 List saského maršála Hanse Georga Arnheima Valdštejnovi. Fridland 15. května 

1629. 

7) Pag. 44 List obrista Ludwiga v. Hatzfeld Valdštejnovi. Gutwald 19. května 1629. 

8) Pag. 44 List hr. Montecuculi Valdštejnovi. Dienstlarken 26. července 1629. 

9) Pag. 44. List obrista Johanna Wanglera Valdštejnovi. Dienstschlag 27. července 1629. 

10) Pag. 44 Italský list Oktavia Piccolomini Valdštejnovi. Lodi 28. října 1629. 

11) Pag. 44 List Baltasara Marradase českým místodržícím. Tábor 29. dubna 1632. 

12) Pag. 48 – 49 Čeští místodržící dávají pověření jesuit. misionáři P. Alexiovi Podlejšímu. 

Přitištěno 5 pečetí. Praha 25. ledna 1706. 

13) Pag. 64 – 65 Perokresba hradu Rábí. Stav r. 1797. 

14) Pag. 102 – Nro.1 Kniha koupí a prodejů a soudních pří úřadu perkmistra hor viničných 

v Praze od r. 1546 počínaje. 

15) Pag. 102 – Nro.2 Vysvědčení zachovalosti vystavené Šimonem Smilovským z Jamolicze 

jakési Anně Škodové z 23. března 1558. Přitištěna pečeť. 

16) Pag. 102 – Nro.3 Rozsudek apelačního soudu ve věci Jiříka Biechowského proti Martě 

Kunstatové z 1. července 1558. Přitištěna pečeť krále Ferdinanda I. 

17) Pag. 102 – Nro.3 [podruhé!] Rozsudek apelačního soudu ve při odevzdané úřadem 

perkmistra hor viničných. Kutná Hora 28. ledna 1569. Přitištěna pečeť císaře Maxmiliána II. 

18) Pag. 102 – Nro.4 List purkmistra a rady Nového města Pražského perkmistru hor 

viničných Janu Ornyusovi z Paumbergka. Praha 2. března 1568. Přitištěna pečeť. 

19) Pag. 102 – Nro.5 List purkmistra a rady města Chrudimě perkmistrovi hor viničných. 

Chrudim 18. září 1570. Přitištěna pečeť. 

20) Pag. 102 – Nro.6 List purkmistra a rady města Něm. Brodu perkmistru Janu Ornyusovi 

z Paumbergka. Něm. Brod 4. března 1570. Přitištěna pečeť. 

21) Pag. 102 – Nro.7 List purkmistra a rady města Pardubic témuž perkmistrovi. Pardubice 

19. května 1589. Přitištěna pečeť. 

22) Pag. 102 – Nro.8 Ladislav st. z Lobkovic na Zbiroze perkmistru Janu Ornyusovi 

z Paumberka. Zbiroh 12. února 1590. Přitištěna pečeť. 

23) Pag. 102 – Nro.9 Purkmistr a rada města Hradčan oznamují ortel učiněný na jejich právě. 

Praha 20. června 1591. Přitištěna pečeť. 

24) Pag. 102 – Nro.10 Purkmistr a rada Menšího města Pražského ověřují opis listu do 

Litoměřic. Praha 12. dubna 1590. Přitištěna pečeť. 

25) Pag. 102 – Nro.11 Lorentz Waisperger z Bílé Hory dává rukojemství Šebestiánu Fuksovi. 

Praha 21. ledna 1591. Přitištěna pečeť. 

26) Pag. 102 – Nro.12 Osvědčení dané Václavem Hradištským Václavu Budovcovi z Budova 

10. února 1599. 

27) Pag. 102 – Nro.13 Rozsudek apelačního soudu za císaře Rudolfa II. podepsaný Václavem 

Budovcem z Budova. Praha 3. května 1599. Přitištěna pečeť. 

28) Pag. 102 – Nro.14 Jiřík Nejedlý z Vysoké dává plnomocenství Janu Kapounovi z Karlova 

pro zastupování na úřadě perkmistrovském 1. května 1603. Přitištěna pečeť. 

29) Pag. 102 – Nro.15 Ověřený výpis z knih kláštera sv. Tomáše na Malé straně z 5. července 

1608. Přitištěná pečeť převora kláštera. 

30) Pag. 102 – Nro.16 Naprawenj nedostatku czieladky przy winiczych. Návrh perkmistra, 

konšelů a nákladníků hor viničných z 27. března 1609. 

31) Pag. 102 – Nro.17 Plnomocenství Hanse Viléma ze Schönkirchu jeho služebníkům pro 

žalobu proti Jeronymu Puchfelderovi. Schönkirch 9. ledna 1609. Přitištěná pečeť. 



32) Pag. 102 – Nro.18 Císařské povolení k propuštění Jeronyma Puchfeldera na rukojmí 

z vězení na velikonoční svátky. Praha 24. března 1609. Podepsán nejvyš. kancléř Zdeněk 

z Lobkovic. 

33) Pag. 102 – Nro.19 Albrecht Kaplíř ze Sulevic úřadu perkmistrovskému. Staré město 

Pražské 30. prosince 1609. Vlastnoruční podpis. 

34) Pag. 102 – Nro.20 Ověřený výpis z manualu ortelního apelačního soudu z 10. března 

1609. Přitištěná pečeť presidenta soudu Ferdinanda z Donína a na Ratajích. 

35) Pag. 102 – Nro.21 Vojtěch Václav Kaplíř ze Sulevic a na Počernicích perkmistrovi hor 

viničných. Staré město Pražské 23. ledna 1612. 

36) Pag. 102 – Nro.22 President a radové apelačního soudu perkmistrovi a konšelům hor 

viničných. Praha 14. června 1613. 

37) Pag. 102 – Nro.23 Plnomocenství paní Johanky Bořitovy z Hertenbergka 3. března 1614. 

Podpis a pečeť. 

38) Pag. 102 – Nro.24 Plnomocenství vystavené Adamem Cyryllem z Konecchlumí, 

měštěnínem Starého města Pražského, 24. února 1612. Přitištěná pečeť. 

39) Pag. 102 – Nro.25 Jiřík Žinkovský z Klenového, soused na Pustém Zderaze, panu Janu 

Diblykovi. 7. dubna 1614. Přitištěna pečeť. 

40) Pag. 102 – Nro.26 Zatýkací list na dlužníky Purkarta Točníka z Krimic. Praha 20. října 

1616. Pečeť purkrabího odpadla. 

41) Pag. 102 – Nro.27 Plnomocenství Johany Podskalské ověřené purkmistrem a radou města 

Bíliny 22. května 1617. Pečeť města Bíliny. 

42) Pag. 102 – Nro.28 Plnomocenství Alžběty Lobkovské, rozené z Lobkovic, na Klecanech a 

Chvatěrubech 11. května 1624. Podpis a pečeť. 

43) Pag. 102 - [bez čís.] Ověřený výpis z desk zemských o prodeji statku Vřesna Jakubu 

Keczlovi z Rotendorffu 25. června 1626. Přitištěny 2 pečeti. 

44) Pag. 102 – Nro.29 Výslech paní Voršily Raczinovy z r. 1625. 

45) Pag. 102 – Nro.30 Plnomocenství nejvyš. purkrabí Adama z Valdštejna pro úřad 

perkmistrovský z 25. října 1627. Podpis a pečeť. 

46) Pag. 102 – Nro.31 Notářsky ověřený opis závěti Viléma Verduga. Po 16. prosinci 1627. 

47) Pag. 102 – Nro.32 Ověřený výpis postoupení vinice z Liber contractuum 20, fol. 104 

úřadu perkmistrovského z 17. března 1628. Přitištěna pečeť. 

48) Pag. 102 – Nro.33 Kurfiřt saský Jan Jiří I. radě města Perna ve věci českých emigrantů 5. 

února 1629. Současný opis a český překlad. 

49) Pag. 102 – Nro.34 Purkmistr a konšelé města Pelhřimova perkmistrovi Vavřincovi 

Šotnovskému ze Závořic. Pelhřimov 12. ledna 1599. Přitištěna pečeť. 

50) Pag. 102 – Nro.35 Purkmistr a rada města Berouna perkmistru hor viničných. Beroun 1. 

října 1612. Přitištěna pečeť. 

51) Pag. 102 – Nro.36 Smlouva o prodeji vinice Symeona a Lidmily Medkových. Perno 17. 

srpna 1630. Sekret a 2 pečeti. 

52) Pag. 102 – Nro.37 Rozhodnutí apelačního soudu ve sporu mezi měšťany a Židy 

pražskými. Praha 16. dubna 1635. Podpis Jaroslava Bořity z Martinic a Fridricha 

z Talmberka. 

53) Pag. 102 – Nro.38 Notářsky ověřený opis o osvobození z nařčení Jiřího st. Loczyky 

Ferdinandem III. Praha 25. srpna 1638. 

54) Pag. 102 – Nro.39 Místodržící čeští Feliksovi Hadovi z Proseče, perkmistru hor vinič. 17. 

října 1640. 6 podpisů. 

55) Pag. 102 – Nr.40 Projednání kšaftu Anny Hrdinovy, vdovy po měšťanu staroměstském, 

13. října 1640. Pečeť Starého města Pražského. 

56) Pag. 102 – Nr.41 Úředně ověřený soupis pozůstalosti po Jiřím Vylychovi, měšťanu 

staroměstském, z 2. listopadu 1644. 7 11. 



57) Pag. 102 – Nr.42 Pozvání na svatbu Jana Felikse Kuttnaura z Sonnensteina. Staré město 

Pražské 24. února 1645. 

58) Pag. 102 – Nr.43 Zachariáš Crorin, měšťan písecký, Janu Vojtěchovi Sušickému, 

měštěnínu Starého města Pražského. Písek 4. října 1648. Přitištěna pečeť. 

59) Pag. 102 – Nr.44 Intervence kurfista braniborského Fridricha Viléma za emigranta 

Martina Schmertocha z 19. března 1650. Opis. 

60) Pag. 102 – Nr.45 Osvědčení dané paní Anně Marii Rašínové, roz. z Beyšova, o zpustošení 

jejího majetku nepřítelem. Domausnice 28. června 1652. 3 pečeti. 

61) Pag. 102 – Nr.46 Soud zemský panu Perchtoldovi Zárubovi z Hustiran a na Dobré Vodě 

19. února 1657. Přitištěna pečeť. 

62) Pag. 102 – Nr.47 F. Chrysostomus a Sto. Huberto, převor u sv. Havla, v Praze, úřadu 

perkmistrovskému. Staré město Pražské 20. ledna 1658. 

63) Pag. 102 – Nr.48 Vysvědčení dané staršími Židovského města Pražského Židu Clementu 

Levitovi jinak Salmonovi. Praha 23. ledna 1659. Přitištěna pečeť. 

64) Pag. 102 – Nr.49 Závěť Václava Čecha. souseda v Zahradách za Poříčskou branou, 

publikovaná kanceláří křižovnickou 8. února 1666. 

65) Pag. 102 – Nr.50 Stížnost Benjamina Schlaiera, ředitele konviktu u sv. Bartoloměje, 

úřadu perkmistrovskému, 2. září 1667. 

66) Pag. 102 – Nr.51 Universita Karlo – Ferdinandova úřadu perkmistrovskému. Praha 13. 

července 1667. Pečeť Karlovy university. 

67) Pag. 102 – Nr.52 Ověřený opis z knih purkrechtních kláštera sv. Anny a sv. Vavřince 

v Praze fol. 212 z 15. května 1668. Pečeť kláštera. 

68) Pag. 102 – Nr.53 Potvrzení převorky kláštera sv. Anny na Starém městě Pražském 

Ludmily Žofie Mladotovy pro jesuitskou kolej u sv. Klimenta 23. května 1668. Přitištěná 

pečeť převorky. 

69) Pag. 102 – Nr.54 Ludmila Žofie Mladotka, převorka dominikán. kláštera u sv. Anny na 

St. městě Pražském, Samuelu Klobiczovi z Bucžina 31. října 1668. Přitištěna pečeť. 

70) Pag. 102 – Nr.55 Apelační soud úřadu perkmistrovskému 5. října 1668. Přitištěno 5 

pečetí. 

71) Pag. 102 - [bez čís.] Potvrzení o zaplacení vojenské kontribuce z 28. dubna 1668. Pečeť 

Nového města Pražského. 

72) Pag. 102 - [bez čís.] Potvrzení o zaplacení donativu z 16. října 1673. Pečeť Nového města 

Pražského. 

73) Pag. 102 – Nr.56 Potvrzení záduší chrámu sv. Jindřicha o zaplacení platu z 24. dubna 

1672. Pečeť záduší. 

74) Pag. 102 – Nr.57 Notářsky ověřený opis inventáře pozůstalosti Jana Girkowského 

z Dwirna, měšťana staroměstského, z 7. prosince 1673. 3 11 

75) Pag. 102 – Nr.58 Přehled vydání na pohřeb dvou synů Daniele Benjamina (6/7 1673) a 

Pavla Josefa Antonína (18/8 1677) neznámé matky. 

76) Pag. 102 – Nr.59 Podielenj Wina mezy diediczy Wenczeliusowskymi z 5. března 1675. 

77) Pag.102 – Nr.61 Soupis vydání na pohřeb a inventář pozůstalostí pí. Alžběty 

Worzikowské, roz. Wenceliusové z Bochova z 22. dubna 1681. Podpis manžela Adama Karla 

Wořikowského z Kundratic. 6 11. 

78) Pag. 102 – Nr.62 Poznamenanj Bilych Ssatůw Letha 1681 druhyho Mage Nowy 

Diewecze odwedenych. 2 11. 

79) Pag. 102 – Nr.63 Ověřený výpis z městských knih: Liber Testament. 5, Fol. 337 kšaftu pí. 

Boženy Záhořanské, měštěnínky, z 12. prosince 1682. Pečeť Nového města Pražského. 

80) Pag. 102 – Nr.64 Hebrejská příloha z r. 1692. 

81) Pag. 102 – Nr.65 Seznam prefekta, asistentů a členů sodálského bratrstva Zvěstování P. 

Marie v Praze z r. 1697. 



82) Pag. 102 – Nr.66 Kratke Poznamenanj tech Přzitžin, Ktere negassniegssicho Kurfirsta... 4 

11. Tisk z r. 1740. 

83) Pag. 102 – Nr.67 Čeští místodržící Janu Václavovi, Zatočilovi z Löwenbrucku, král. 

pražskému perkmistrovi 12. září 1747. Podpisy 7 místodržících. 

84) Pag. 102 – Nr.68 V. Wochenstück im Brachmonat z r. 1758 katol. apologetického 

časopisu Josefa Ant. v. Bandel Stummen Advocat. Str. 263 – 270 tohoto tisku se zprávou o 

boji u Olomouce. 

85) Pag. 102 – Nr.69 Prager – Post – Zeitungen Nro.78 z r. 1769. Tisk. 

86) Pag. 102 – Nr.70 Protestace směnky notářsky ověřená z 6. prosince 1770. 

87) Pag. 102 – Nr.71 Karel Egon kn. z Fürstenberka dává jako nejvyšší purkrabí výhost 

poddanému Petrovi Heřmanskému z Kosalíře k složení svědectví. Praha 1. března 1774. 

Pečeť. 

88) Pag. 102 – Nr.72 Tisk: Jan František Gamperle... Auřadu Winohradůw Pražských 

ustanowený Direktor... [Viniční řád] z r. 1797. 4 11. 

89) Pag. 102 - [bez čís.] Portrét Ferdinanda V. jako císaře rakouského. 

90) Pag. 136 – 137 František I., cís. římský (1745 – 1765). Rytina od G. P. Nussbiegela (1713 

– 1776). 

91) Pag. 136 – 137 Pozvání na český sněm Františka I. z 9. dubna 1807. Přitištěná pečeť. 

92) Pag. 178 – 179 Vysvědčení dané Ondřejem Serény z Malého Serenu úředníkovi Václavu 

Ferd. Eiessyczkému. Luhačovice 30. října 1669. Přitištěn sekret. 

93) Pag. 192 – 193 Stossgebet eines Jesuiten. Opis z hamburského tisku z r. 1831. 

94) Pag. 196 – 197 Nařízení o výrobě a cenách potravin z 17. července 1652 (2 11.) a o míře a 

váze potravin z 16. listopadu 1663 (2 11.) Současné opisy. 

95) Pag. 210 – 211 Formulář výučního listu z poč. XIX stol. 

96) Pag. 232 – 233 Gestřábj w Litoměřickém kragi. Mědirytina z první pol. XIX. stol. 

97) Pag. 236 – 237 Listy choti Dr. Jana Měchury o jejím zdravotním stavu z 27. a 30. dubna 

1813. 2 11. 

98) Pag. 242 – 243 Tisk: Úmrtní oznámení Marie Měchurovy, choti Dr. Jana Měchury, z 18. 

května 1813. 

99) Pag. 284 – 285 Tisk: Plakát cirkusového představení z července 1752. 

100) Pag. 286 Tomáš Pěšina z Čechorodu. Mědirytina. 

101) Pag. 287 Žádost Tomáše Pešiny z Čechorodu jako kapitul. děkana k presidentovi a 

radám české komory z 5. srpna 1670. 

102) Pag. 296 – 297 Tisk: J. F. Castelli [Německé písně], Wien 1826, str. 1 – 16. 

103) Pag. 302 – 303 Tisk: Úmrtní oznámení známého právníka gubern. rady Josefa Krtičky, 

ryt. z Jadenu z 10. října 1831. 

104) Pag. 306 – 307 Nárys pomníku ryt. Josefa Krtičky. 

105) Pag. 310 – 311 Jan Enrich, Truchlozpěw na smrt... panj Kateřiny Nowotny. Zemřela w 

dne 22. Zařj 1832. Rkp., 4 11. 

106) Pag. 314 – 315 Statist. tabulky I a II a prospekt díla Franz Stelzig, Geschichtlich – 

statitische Darstellung der Cholera in Prag, Prag 1833. 3 11. 

107) Pag. 318 – 319 Tisk: K zasnaubenj... Slečny Anny Sliwkowé, z rytířů ze Sliwiců s... 

Panem Františkem Steidlem. Od J. S. R. 1833. 

Rukopis chován byl ve valdštejnské zámecké knihovně v Doksech. Dar Národní kulturní 

komise v Praze 18. října 1948. 

7139-48 
 

XVIII B 66 



Jeník z Bratřic, Jan : Auszug Der merkwürdigen Alterthümer im Königreich Böhmen von 

Karl Joseph von bienenberg, damaligen Kreishauptmanns des Königgratzen Kreises. 

Königgratz. Gedruckt bey Wittib Elisabet Tibell 1778. 

ll.16; XIX/1;  výtah z díla Bienenberkova, vlastně jen části pojednávající o hradě Liticích 

pořídil svým charakteristickým písmem Jan Jeník rytíř z Bratřic. Jsou to str. 97-121 tohoto 

Bienenberkova tištěného díla,  je  vynechán poslední odstavec str.120. 

Auszug Der merckwürdigen Alterthümer im Königreich Böhmen von Karl Joseph von 

Bienenberg, damaligen Kreishauptmanns des Königgratzen Kreises. Königgratz. Gedruckt 

bey Wittib Elisabet Tibell 1778. 

2a Littitz oder Litice. Unter die alten und eigegangenen Schlösser x 14b ein grösseres Feld 

einraumt hätte. 

Rkp.; pap.; ll.16; XIX1; 18,5 x 24 cm; frakt.; kurs.; t. Výtah z díla Bienenberkova, vlastně jen 

části pojednávající o hradě Liticích pořídil svým charakteristickým písmem Jan Jeník rytíř z 

Bratřic. Jsou to strany 97 – 121 tohoto Bienenberkova tištěného díla, při čemž jest vynechán 

poslední odstavec str. 120. 

Dar Národní kulturní komise v Praze dne 12. července 1951. 

6015-51 
 

SX – XVIII B 67 

TX – Prawa rozlicznych biehuow… 

poč. XVI. st., fotokopie 

Vyšehradský sborník právní. 

Díl I. F. 1 (f. 1a) Tuto se poczinagi prawa rozlicznych biehuow Welikeho Miesta prazskeho x 238 (f. 119a) w 

sudny den k wiecznemu zatraczenye. 

Díl II. F. 239 (f. 119b) Tuto znamenay o dwu meczy swietskem a duchownim x 382 (f. 187a) biskupstwj nasseho 

letha dewateho. 

Díl III. F. 383 (f. 194a) Poczina se prorocstwy hyldegardis x 573 (f. 288b) Benesz Holecz, Waczlaw Lewa, 

Blažek Sukenik. (pozd. přípisek) Expliciunt cronica Bohemica. 

Fotokopie rkp.; pap.; 1968; 3 sv., ff. 238, 239 (382, 383) 576; 21x15,5 cm; got. minus.; plát vazba. Při 

fotografování vynechíny listy nepopsané. Na počátku 2 listy (díl I.), ke konci nepopsané listy of. 289-325 s 

výjimkou ff. 319a-320a (fotokopie díl III, f. 575 až 577), kde je nedokončený rejstřík asi z 18. stol. Na f. 1a 

záznam Ex Manuscriptis libris J. Thomae Berghauer J. U. Licen. 1716, Presbyteri Ecclesiastici SS. Th. Baccal. 

Poněvadž Berghauer byl od r. 1728 členem kapituly vyešhradské, originál rukopisu přešel asi po jeho smrti r. 

1760 do kapitulní knihovny. 

Fotokopie rukopisu pořízeny v listopadu 1967. 

 

SX XVIII B 68 

FX XIX2 

TX Obchodní deník Společ. pro kolonis. Hokkaida 

/Obchodní deník Společnosti pro kolonisaci Hokkaida./ 

Japonský rukopis. 

Pap., 19. stol. (konec 19. stol.?), 40 ff (rukopis pouze prošit provázkem, nesvázán, bez desek). 

Rozměry: 23 x 16 cm. 

Obsah: vykládka zboží v městech Hakodate a Sapporu, styk s obchodními partnery včetně 

cizinců. 

Psáno více písařskýma rukama. 

Poznámky červeně zaznamenávají vyřízení akce. 

Rukopis je silně kurentní, špatně čitelný. 

Určila dr. Halászová z Náprstkova muzea. Případné další určení by mohl provést dr. Novák 

z FF UK, katedra věd Asie a Afriky. 

Vložen 1 list formátu A4 s japonským písmem a razítky, nečitelný. 

Přír. č. II-1710/80 

Ze staré zásoby. 



SX XVIII B 69 

FX 19. Stol. 

TX Versích eines Verzeichnisses 

PX Koupě - Florian Bikych 

Versuch eines Verzeichnisses wie man die ausländischen Wörter die zum öftesten 

vorkommen gut deutsch geben könne. 

Pap., XIX.2 stol., 126 ff (prázdná folia: 16, 124 – 126), rozměry: 23 x 19 cm, vazba 

lepenková, hřbet a rohy vyztuženy kůží, kůže zdobena slepotiskem, červená ořízka. 

Provenience: na titulním listě zápis: Für den Johann Löw in Grasslitz, nad nápisem oválná 

přitištěná pečeť z červeného španělského vosku (znak prakticky nelze identifikovat). 

Převážně německy (slovník cizích výrazů, hl. latinských, přeložených do němčiny) 

Písmo: kurent a latinka s kurentními prvky 

Bez výzdoby 

Rukopis poškozen pronikáním vody, červotočem (včetně desek) a působením kyseliny sírové 

v inkoustu (šíření hnědých skvrn od písmen). 

Přír. č. II-195/76 

Koupě od Floriana Bitrycha. 

SX XVIII B 70 

FX 17. stol. 

TX La Sardina 

PX Langrova knihovna 

La Sardigna Rarpesata (?). Poema dedicato alla Nobilitá Pisana. 

Pap., XVII. stol., 448 ff (foliace nová), fol. 448 prázdné, rozměry: 21,5 x 16 cm, vazba 

jednoduchá lepenková, bez výzdoby, na hřbetě značně setřený nápis Nozzolin: La Sardigna… 

Papír částečně poškozen působením inkoustu. 

Staré signatury: na předsádce tužkou III 13 H 1, Ms. 182 

Italsky 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Bez výzdoby 

Autorem snad Nozzolino? – jméno uvedeno tužkou na rubu předsádky. 

Přír. č. II-2625/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově. 

Nozzolino – vide: La Sardigna 

SX XVIII C 1 

FX 1836 

TX Sbírka českých písní 

 

SX XVIII C 2 

FX 1843 

TX Ščedryj, N. E.: Korotkoe sokraštenie gramatiki Russkoj. 

 

SX XVIII C 3 

FX 1807 

TX Hus, Jan: Epištoly ze žaltáře a (opis) román o Griseldě. 

 

SX XVIII C 4 

FX 1828 

TX Sbírka něm. písní 

 

SX XVIII C 5 



FX 1798 

TX Schauer, F. M.: Poetische Schriften 

 

XVIII C 6 

Diurnale von unterschidlichen ausserlessensten Teutsch-Böhmisch- und Lateinischen 

Gebettern. 

Hs.; Pap.; Bl.181; XVIII/2; 10 x 16 cm; Frakt. Kursiv.; Originalldbd. Eingeklebt 

Kupferstiche von Joseph und Johann Baptist Klauber, Johann Andreas Pfeffel, Martin 

Engelbrecht, Simon Taddäus Sondermayer und Anton Birckhart. Deckel und Rücken mit 
Gold verziert.  
Schenkung des dr. Mil. Novotný 23.1.1943. 
192/43 
 

SX XVIII C 7 

FX 1757 

TX Wegtach ze Sstěpny zahrady. 

8 Klanim se, pozdrawugi a welwbim tebe x 89 skrze geho neskončene zasluhy, a… 

Hs.; Pap.; Bl. 89; 1757; 10 x 15,5 cm; frakt.; pappbd. Die Fortsetzung des Gebetbuches ist 

abgeschnitten, es fehlen auch einige Blätter zwischen f. 12 und 13, zwischen f. 13 und 14. Vor 

dem Titelblatt ein späteres Gebet Modlitba pltana a mocna k Panie Marygi. 

Aus Dolenský s Überresten 22.2.1943. 
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SX XVIII C 8 

FX 19. st. 

TX Něm. modlitby 
 

SX – XVIII C 9 

TX – (Modlitby.) 

FX – 15x9 cm. 

Lužec 1765, ff. 114 

PX – Psal Kašpar Josef Cžůby pro Jakuba Filipa Suchomela. Počátek f. 3a: Knižka Tato gest, 

z Rozlyčžnych Pobožnych Kněch sebranna ..  Konec f. 112a: … Pro P. Jakuba Fylypa 

Suchomela, Poctjweho Mystra Kragčžowskeho, Obywatele Lužetského. 

 
SX – XVIII C 10 

TX – Duchownj Poklad. Aneb Katolické Modlitby. 

FX – 9x14 cm. 

Železnice 1784, ff. 84 

PX – Pro Antonína Vrbického, zběžný švabach, titulní strana čtyřmi barvami, 2 přílohy (sv. obrázky. Počátek f. 

4b: Tyto Modlytby Naležegj …. Konec f. 80a: … obwzlasstně wilitau, smilug se nad njmi. Amen. 

SX – XVIII C 31 

TX – Tato Knjsska ge Prowsse[l]igake prawlýdla Wssech Weci Každemů čloweků Potřebna wobzlassne 

z Weytahů psanjmů, ge wypysowána na Rok 1846 tey. 

FX – 11x19 cm. 

Kromnýžlice 1846, psal Matiáš Helleman, ff. 61 

PX – Psal Matiáš Helleman w Kromnýcžlicjch dne 12 Prasýnce 1846. Počátek f. 1b: Hystorye. zlatj kreg. 

Libussin Snatek … 12. Konec f. 59b: Pat Prwnich rodičů v Raji 91. Emanuel Hellimar. 

 

SX XVIII C 11 

FX 1831 

TX Křesť. katolická modlitební knížka. 

 



SX XVIII C 12 

TX Gebethbuch… 

 

SX XVIII C 13 

FX 1821 

TX Kuperius, Ant.: Nová výborná knížkakuchařská. (opis) 

 

SX XVIII C 14 

FX 19. st. 

TX Tägliche Andachts = Übungen… 

 

SX – XVIII C 15 

TX – Modlitby Mešní Před spovědí před a po přijímání W:S: Oltářní. 

FX – 8,5x13,5 cm. 

XIX. st., ff. 57 (popsaných) 

PX – Inc.: Modlitby Mešní.  Expl.: … Modlitba. Prosíme tebe. 

 

SX XVIII C 16 

FX 1843 

TX Skryvers, M.: Ráno i u večer před Bohem lýbě znějicý Zwoneček aneb Bohu 
příjemná raní a wečerní Pobožnost. Z Pána M. Skrywersa duchaplných písem 
wibrane. Z německého jezyka na český přeložený od Jána Sťolba. 1843. 
Str. 149 + [3] Bernýřow, 18743, papír, lat. 
Inc. Ráno y v Wečer 
Expl. Str. 149 syla Bohu našemu na wěky wěků, Amen 

 

SX XVIII C 17 

FX 1822 

TX Gebeth und Erbauungsbuch… 

 

XVIII C 18 

Katholisches Gebetbuch. 

XIX/1; ll.40; 

2a Allerheiligste Dreyfaltigkeit Gott Vatter x 39b von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 
Rkp.; pap.; XIX1; ll.40; 15 x 19,5 cm; frakt.; kurs.; kž. f1 a 40 prázdné, od F.2 původní 
paginace od 1-4 a opět pokračuje od 13. Přihlédnutím k obsahu vychází najevo, že 4 
listy s pagin. 5-12 se ztratily. 
Dar A. Tůmové z Prahy XII., Londýnská  29 dne 17.7.1945.  
3057-45 
 
SX – XVIII C 19 

TX – Památnosti díl 19. Památnosti Husitské války. Příběh Pruského Majora Stilla. Papoušek králů z Prahy. Bílá 

paní … Hudební nástroje … 

FX – 11x18 cm. 

Pol. XIX. st., ff. 97 popsaných 

PX – Psáno švabachem, defektní. Inc.: Památnosti díl 19. Expl.: Klavir Fligl a nyní Forte piano gestonem. 

 

SX XVIII C 20 

FX 1784 

TX Kramerius, W. R.: Kniha Josefova (opis) 

 



SX XVIII C 21 

FX 1804 

TX Mittlerer Baumgarten 

 

SX XVIII C 22 

FX [c. 1540] 

TX Voragine, J. Sermones de sanctis. S česk. Glossami 
Sermones de sanctis [Sváteční kázání 1540] 

1-292. Secunda pers de sanctiis. Petri et Pauli et appostolarum. Matt: 16. In quo Euangelio de quintuplici re 

agitur. 

Faciamus panitenciam de peccatis, Christum sequamur in virtutibus aprucz se sami sobie uhodime ad eternam 

beatitudinenm, ubi Christus cum suis electis habitat. 

Denotatur hic finis Ser[monum] de Sanctis. 

Rkp.; pap.; asi 2. pol. 15. st., ll. 294, 10,5 x 16 cm; vazba perg., ll. 1-4 při okraji poškozeny vlhkem. Rkp. 

husitského původu obsahuje káuíní na svátky v druhé půli církevního roku, počínajíc Petrem a Pavlem a Linem 

papežem končíc: Mezi nimi svátky výhradně české: Husa mučedníka, sv. Lidmily, sv. Prokopa, sv. Václava. 

Téměř na každém listu interpolované české glosy a české přípisky postranní pozdější rukou, datovaná na l. 26: 

1543. Některé části rukopisu vpisovány později v 16. st., tak ll.: 189-192, 216-218, 274-281. 

 

MSS XVIII C 23 

Gratulationsgedicht an Johann Maria Kreisel. 

Bl.9; XVIII/1 

1 Vann die Sonne thut erbrichten, und der Regen x 7 alle(s) stehn, gehn stante pede 
fort.  
Hs.; Pap.; Bl.9; Hälf. XVIII.; 16,7 x 20,5 cm; Frakt.; Originalseideneinband mit 
gedrücktem Ornament. Auf dem Blatt 1 und 3 farbige Miniaturen. Die erste Miniatur 
trägt eine inschrift Ich erfreue Alle. 
Im Sammlersalon 27.2.1943 gekauft.  
1414/43 
 

SX XVIII C 24 

TX Gebetbuch 

 

SX – XVIII C 25 

TX – Litanye o Přesladkem gménu Gežysse. 

poč. XIX. st., ff. 117 (defektní) 

FX – 11x17 cm. 

PX – Počátek: List 2a: Litanye o Přesladkem Gménů Gežjsse. Kjrye elegson. 

PX – Konec: List 127a: Gakožto wraucné zwyšenj chwali a Lasky prygmauti, Amen. 

 

SX XVIII C 26 

TX Hebamme Erforschung 

 

SX XVIII C 27 

FX XIX. st. 

TX Gebetbuch 

SX – XVIII C 28 
TX – Leky z bilin a domacjch wecj, genž se tu připonagj a opisugj. 

FX – 10x16 cm. 

poč. XIX. st., ff. 98 (paginováno) 

PX – f. 9a: Akač, Agač. Robinia pseudoacacia. Akatz fejéz ... 

PX – f. 98a: Cochl. casseaceus – Drachma una. 



 
SX – XVIII C 29 

TX – Oběť před Bohem, aneb modlitby při mssi a swaté zpowědi a p[ř]igjmánj y giné modlitby. 

FX – 11x17 cm. 

1727, psal František Holý, ff. 47 

PX – Psáno dne 15. května 1727 Františkem Holým, učitelem v Oujezdě, papír, titulní list kolorovaný, kož. 

PX  - Počátek: f. 1b: Modlitba ranni. We gménu Otce, y Syna, y Ducha Swatého. Amen.  Konec: f. 47a: … od 

náhlé a nenadálé smrti, y od wsseho zlého. Amen. 

SX – XVIII C 32 

TX – Aria Pohrebnj. 

poč. XIX. st. 

PX - :Testament (XVIII C 32). 

 

SX XVIII C 29 

FX 1727 

TX Modlitby 

 

SX XVIII C 30 

FX 1691 

TX Vrba, Jak. Ferd. Ant.: Krátký výtah práv městských. (opis) 

 

SX XVIII C 31 

FX 1846 

TX Tato kniha je pro všelijaké pravidla všech věci. 
 

SX – XVIII C 32 

TX – Pysen pronikawa o dwuch bezbožnich Synův. 

1826 

PX - :Testament (XVIII C 32). 

SX – XVIII C 32 

TX – Pysen o Sedlackem Stawe. 

poč. XIX. st. 

PX - :Testament (XVIII C 32). 

XVIII C 32 

Lidové recepty lečebné. Rukopis počátek 19. stol. 8°, Testament 

 

SX – XVIII C 33 

TX – Luther, Martin: Hystorya Cyrkewnj. Od počátku Cyrkwe Krestanské až po Luthera. ---

Žywot Luthera a geho skutky. 

poč. XIX. st.  

PX - :Hystorie (Rukopisy XVIII C 33) přívazek. 

 
SX – XVIII C 34 

TX – Opis zaplinutj Pešta a Budjna, dwu swobodnich Králowskich Měst, dne 13 Brezna Roku 1838 ho. Pomnik 

pro pritomnost a budaucnost. 

FX – 20,5x13,5 cm. 

po r. 1838, ff. 6 

PX – Lat., pův. tuhá nahraž. poloplát., ff. 5-6 malý formát 17x10 cm. Při převazbě původní desky vevázány. 1a: 

Nic sice pod Slun[c]em nedeje se nového  x  6b: Neb jen tam jsu pevné hradi. 

PX – Koupí od Josefa Herczega z Chvolové dne 16. dubna 1967. 

 

SX – XVIII C 34 

TX – Opis záplinutj Pešta a Budjna … 

po r. 1838 

 

SX XVIII C 35 



FX 1792 

TX Glosius, Ján. ml.: Potřebné naučení o včelách 

 

SX – XVIII C 36 

TX – Nykodemowo Čtený o Vmučenj a smrti Pána Gežisse Krysta. 

1848 

PX - :Čtení, Nikodemovo (Rukopisy XVIII C 36) 

 

SX XVIII C 37 

FX 1699 

TX á Koloniz, Sig. Leop.: Tractatus de virtutibus theologicis in gemere et in specie. 

 

SX – XVIII C 38 

TX - Matalič, Řehoř František: Tractatus de ultimo fine, baetitudine, et actibus humanis. 

FX – 16x21 cm. 

Řím 1697, ff. 242 (5 příloh) 

PX – Jako příloha vlepen jednolistový tisk J.J. Komárka v Římě obsahující výtah traktátu 

„Conclusiones theologicae“ (Disputabuntur publicé a Gregorio Francisci Matalics). 

PX – Počátek: f. 1a: Tractatus De Ultimo Fine, Beatitudine ...  Konec. f. 241a: ... cum pura 

omissio libera chymaerica ac imposibilis sit. 

 

SX XVIII C 39 

FX 1834 

TX Kuchařka česká 

 

SX XVIII C 40 

FX poč. XIX. st. 

TX Kuchařka česká, recepty 

 

SX XVIII C 41 

FX 19. st. 

TX Biblia glagolitica. (Přepis Ant. Pišelí) 

 

SX XVIII C 42 

FX 1829 

TX Žemlička, Joh.: Vinšovní knížka 

 

SX XVIII C 43 

FX 1803 

TX Výborné duchovní cvičení 

 

SX XVIII C 44 

TX Gebetbuch 

 

SX XVIII C 45 

FX 1808 

TX Kern allerhand kräftiger Gebettern so darinnen zu finden sind. 

 

SX – XVIII C 46 



TX – Základ Těchto Modliteb gest tento: Důchownj Rágská Růže: Z Libau Wůnj naplněná, 

To gest: Z Wraucnýmy, a Nábožnýmy Modlitbami: Křestianske Dussy, k gegjmu spasenj 

prospěssná. 

FX – 11x18 cm. 

1805, paginováno pp. 100+(2), ff. (51) 

PX – Počátek f. 1a: Tyto Modlitby gsau Psaný Ctneg sslechetneg …  Konec f. 51a: Wjteg 

nám Gežjšku. 

Rukopis, psáno roku 1805. čitelným švabachem, písař a místo neznámo. Paginováno, str. 100 

+ [2], listů 51, 11x18 cm, vazba kožená. Počátek list 1a: tyto Modlitby gsau Psaný Ctneg 

sslechetneg…, Konec: List (51a): Wjteg nám Gežjšku 

 
SX – XVIII C 47 

TX – Zapal Lasky Božj aneb knjžka pro katolické křestany k wzdělánj wydana Psáno Léta páně 1823. Josephus 

Písche Factor. 

FX – 11x18 cm. 

pp. 137+(2), ff. 70 

PX – Modlitby, ps. čitelným švabachem, paginováno, vazba kožená. Počátek f. 1a: Zápal Lásky Božj … Konec 

f. 70: Omnia ad majorem Dei Gloriam. Amen. 

 

SX XVIII C 48 

FX 19. st. 

TX Gebethbuch… Morgen Übung… (defekt) 

 

SX XVIII C 49 

FX 18. st. 

TX Zpěvník 

 

SX – XVIII C 50 

TX – Hora Kalwárská aneb přežalostná a truchlivá cesta naasseho Spasytele na hoře Kawáryi. 

FX – 9x14 cm. 

pp. 84, ff. (40) 

PX – Počátek: f. 1a: Hora Kalwárská …  Konec: f. 39a: We Gménu Otce y Syna y Ducha 

swatého, Amen. 

 

SX XVIII C 51 

FX 1815 

TX Proroctví o proměnách rozličných… léta 1760 

TX Proroctwj, O proměnách rozličných. Skrze rozličné widěnj u wytrženj ducha od gednoho 

w Pán zesnulého duchownjho řádu křižownjckého gménem Jana Zacharyásse, který dwěstě 

let w krytbě ležel w městě Konstantineopoli a když ho otevřeli toto proroctwj u něj nalezeno 

bylo na olowěnných listech rté a prstech geho položené. Léta 1760 

FX Rukopis, 1815, písař a místo neznámo. Psáno čitelným šwabachem, paginováno, Str. [1] + 

49, Listů [28], 10 x 17 cm, 8°, neváz. 

PX Počátek: List 1b: Proroctwj, O proměnách rozličných... 

PX Konec. List 27b: ...Sem wepsáno dne 1é. března 1815. 

k. 68/38 

 

SX – XVIII C 52 

TX – Wraucné Gednánj mezý Bohem a Czlawěkem aneb Gadro wssech Modliteb. Wnjtř 

wznessenýma a pobožnýma Rannjma, Wečernjma, ku Spowedi a Přigjmánj, Nesspornjma, a 

Letanygemy, a gjnssima Modlitbami okrassněná. 



FX – 16x10 cm. 

V Opočně roku 1842, Václav Adamec, pp. (4)+127, ff. 66 

PX – Počátek f. 1a: Wlastnoručnj Podpis. Na důkaz …  Konec f. 66a: Memento Mori. 

 

SX XVIII C 53 škrtnuto 

FX 1754 

TX Statuta Juridica Comitatus Nitriensis 

 

SX – XVIII C 54 

TX – Modlitby k Nerozdylne Trogyczy. 

FX – 10x17 cm. 

1765, psal T.Z., paginováno, ff. 167 

PX – Počátek f. 2a: Nerozdylne Trogyczy. A Trogy Gednotie;  Konec f. 167b: … Czestu 

Spasenj wtom wam zaslybugj amen. 

SX – III F 8 

TX – Wrauczne, Pobožne a Wsseligake obwzlasstnie wybrane Modlitby, skrze ktere 

křestiaska Pobožna dusse mnoho milosti sobie [zegs]kat může. 

1754, pp. 372+rejstřík (8)+1 […]tní lístek 

PX – S četnými rytinami. 

 

SX XVIII C 55 

TX Gebethbuch 

 

MSS XVIII C 56 

Kolo štěstí. 

 1. 3-5 Předmluwa. 

 2. 6-23 Text. 

ll.23; XIX/1; 

Kolo štěstí 

1. 3 – 5‘ Předmluwa. 3 Přegicy a wysoce ctěny myli cžtenarzy x 5‘ na předpowěděne otázky 

odpowěd datj magy. 

2. 6 – 23‘ Text. 6 Ty gsy až moc smělý a lechkomyslni x 23‘ nagdeš wyce auzkosty a bydi 

než radosty. 

Hs.; Pap.; B1.23 – 1 Taf.; XIX1; 17,5 x 21 cm; frakt.; kartoniert. Auf dem Bl.1‘ 

Rechenanmerkungen im Zusammenhang mit dem Kolo štěstí. Auf dem Titelblatt Anmerkung 

Daroval p. Kebrdle Jan, natěrač. Vodňany. Die Tafel zwischen Bl.5 und 6. 

Aus Zíbrt’s Nachlass 2. 3. 1943. 
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SX XVIII C 57 

FX anf. XIX. 

TX Sborník duchovních skladeb XVI. a XVII. st. 

Rhesius, Urbanus Dr. Kterak falessne proroki každi poznati, anobrž ge chmatati může. 

Kazany w Mydně [!] w Westfally učzinené skrze Doktora Urbana Regya leta Páně 1540. 

1. 10a-89b Kněz Havel Žalanský, O Neyswetegssym božym slowu, o původu, wzácnosti, 

důstpgnosti a welykich užitcych geho, kterak a proč ge mame slisseti, s čym dobrym se 

potkawagí ti, který ge slissy a s gakim zlim, který ge tupy. Spys složený od Kněze Hawla 

Žalanského, Služebnika božiho slowa u Swatého Gilgi w Starém Městě Pražském w roku 

1613. 11a Že pisma swat byblická gsau same x 89b sláwa na weky wzdawana. Amen. 



2. 90a-126a Dr. Urban Rhegius, kterak falesne proroki každi poznati, anobrž ge chmatati 

může. 90a Žádaly gsau mne dobřy přatele x 126a pastiř nad pastiři Gežiss kristus. Amen. 

3. 126a-159a [Evangelický zpěvník] 126a Znameneg, lyde weřycycy [!] o te wečne x 159b 

přiaučastnyl, we krwi swe osprawednyl. 

4. 160a-179b [Koňské lékařství] 160a Proti řibecy konům antimonium x 179b a tim maž 

wegce neb kulički. 

Hs.; pap.; bl. 181; Anf. XIX; 12x19 cm; frakt.; pappbd. bl. 1b, 2a, 3a Abschriften der 

privatrechtlichen urkunden, 3b Unterschriften Jan Kautsky, svědek, Jozef [!] Dokol, swědek, 

bl. 4b-6a Schneidervermerke, bl. 6b-9b leer. Bl. 175b leer, ebenfalls 177b und 178a. Auf dem 

Blatt 181b ist eine Koleda zugeschrieben. Schenkung des akad. Malers Andres aus Prag 6. 10. 

1943. 
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SX – XVIII C 58 

TX – Písně. 

FX – 13x19 cm. 

1799, ff. 8 

PX – Neúplný rukopis, psáno nečitelným švabachem. Začátek f. 1a: Panau. Swadbi … Konec f. 8b: … milý Pán 

Bůh dal. 

 

MSS XVIII C 59 

Nábožné modlitbi katolického křestiana. Gádro wssech modliteb s ginimy modlitbamy 

spogené: 1809. 

Bl.80; 1809 

Náboženské modlitbi katolického křestiana. Gádro wssech modliteb s ginimy modlitbamy 

spogené: 1809. 

1 Modli se takto: O negswětěgssy Trogice x 154 gsy žiw na wěky wěkůw. Amen. 

Hs.; Pap.; 1809; Bl.80; 10.3 x 18 cm; Frakt.; Ldbd. Das Gebetbuch ist von 1 bis 154 paginiert 

und mit Volksmalerein gesmückt. Nach dem Explicit eine Zuschrift Pro defunctis requiem. 

Exlibris Ze knih Miluše Daňkové. 

Schenkung der Miluše Daňková 5. 6. 1943. 
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SX XVIII C 60 

FX XIX. st. 

TX Das Gebetbuch 

 

SX XVIII C 61 

FX c 1800 

TX Jádro, Duchovní křesťansko-katolické 

 
SX – XVIII C 62 

TX – Swatich Otců Plac. Kwilenj a Horekowanj Otců Swatich w temnostech. 

FX – 15x10 cm. 

1783, ff. 96 

PX – Psáno čitelnou frakturou. Počátek f. 2a: Zaczyna se Cztwrta knyha, anebo stranka wyž sw wypisuge … 

Konec f. 96a: Konec lamentů aneb placze Otců swatych z toho bud panu Bohu chwala na weky wekův. 

 

SX – XVIII C 63 

TX – Následováni Marje Panny. Kniha II. Život a ctnosti Nejblahoslavenější Panny od 

narození jejího Božského Syna až do smrti Jeho za spasení lidského pokolení. 

FX – 18x11 cm. 



Mladá Boleslav 1867, ff. 74, pp. (4)-128-(4) 

PX – Počátek f. 2a: I. O blaženosti chudých. Služebník: 1. S tichou radostí …  Konec f. 74b: 

O znameních pravé svatosti …126. 

 

SX XVIII C 64 

FX 1705 

TX Hospodářské zápisy 

 

SX – XVIII C 65 

TX – Wýborné Duchownj Lužko, kdežto Křestiansko-Katolická dusse skrz wraucné Modlitby 

w Bohu odpočinauti swé naleznuti může. 

poč. XIX. st, podepsán Johann Jaroš, ff. 120 

FX – 17x12 cm. 

PX – Počátek f. 2a: Modlitby Rannj. We gmenu Otce ...  Konec. f. 120a: ...  Bůh požehnaný 

na wěky wěků. Amen. 

 

SX XVIII C 66 

FX 1755 

TX Regula novitiorum O. Sch. Piarum. 

Regula Novitiorum Sacrae Religionis Clericorum Regularium Pauperum Matris DEI 

Scholárům Piafům. Descriptae ad usum J. Aegidii a S. Josepho 1755. 

Rukopis, papír, psáno zběžnou kursivou, 10x16 cm, listů 150, vazba kožená, poškozená. 

Počátek list 4a: Premium Meminerit Teligiosus Tyro illius… 

Konec list 155b: … Pontificatus nostri anno primo. Scipio Cardinalis H. Susaned. 

741…40 

 

SX – XVIII C 67 

TX – Modlitby: 

PX – Rozjímání. Viz: V H 54. Dobrota. Viz: V H 53. Zápal. Viz: V H 52. Raj. Růže. Viz: V F 

44. 

Rannj Rizgimannj, tež take Křestanske Modlitby a Přemissloowanj Kterak prawowěřicy 

křestan den Nedělny swětiti ma. Leta MDCCCXIX (1819). 

8a Předmluwa nemeskeho překladače a wikladače Paxisu Jan Amos Komenskeho x 126a (p. 

241) an zbyl wssech degž at uhledam. 

Rkp.; pap.; 1819; ff. 152; 12 x 9 cm; got. kurz.; pův. kž. vazba se zlacenou tlačenou 

výzdobou. Původní neúplná paginace od f. 8a. Na f. 151b-152a Registřik. Volně upravený 

výběr z Praxis pietatis J. A. Komenského podle vydání amsterodamského r. 1661 od kapitoly 

XIV, odkud převzata předmluva. Na přednám i zadnám obalovém listu německé rodinné 

záznamy. Na f. 1a tužkou „Opsal Jan Bubeníček.“ 

Koupí od K. Bubeníčka z Prahy dne 6. července 1940 

4112/40 

 

SX XVIII C 68 

TX Baněk, Carl: Deutsche Volkslieder 

 

SX XVIII C 69 

TX Reissiger, C. G.: Acht Lieder 

Praha 1837, 8° 

 

SX – XVIII C 70 



TX – Motlitby. 

FX – 13x18 cm. 

kolem r. 1800, pp. 688 (ff. 344) 

PX – Na předsádce: Jann L. z Bilovic 15, 1820. 

PX – Počátek f. 1a: Pobožnost Rani. Pochwalena Buď Zrogyce …  Konec f. 688b: Na 

S.Sebestiana..497. Na Hromnicye 498. 

 

XVIII C 71 

Commentarius in Trenos Jeremie prophete. 

XV.stol.; Výklad je pokračováním komentáře k proroctví Jeremiášově (viz l.3), rukopis 

obsahuje četné české glosy, na přídeští latinské verše s připojeným výkladem in margine. 

Comentarius in Trenos Jeremie prophete. XV. 

1 Sacra sc[ri]ptu[r]a, que in biblia est sc[ri]pta, h[o]c habet speciale p[re]rogativu[m] x 355‘ 

Co[n]v[er]te me e[t] c[on]v[er]tar, quia tu d[omi]nus de[us] mec[um]. 

Rkp.; pap.; XV. st.; 15 x 21 cm; frakt.; pův. vazba kož. 

Poslední tři listy jsou prázndé. Výklad je pokračováním komentáře k proroctví Jeremiášově 

/Ptophetia Jeremiae/, neboť na l. 3 se praví při vysvětlování obsahu prvního odstavce I. 

kapitoly Trenů, že v dosavadních kapitolách této knihy Jeremiáš prorokoval budoucí pohromy 

Jerusaléma, kdežto zde naříká nad tou, která se již stala a nad vyplněním svého proroctví. 

Výklad nepochází asi z kruhů husitských, neboť se drží obsahu vykládaných Trenů a nenaráží 

na současné poměry. Opírá se při tom hlavně o proslulého francouzského theologa Mikuláše 

z Lyry /zem. 1340/. Rukopis obsahuje četné české glossy. 

Na přídeští latinské verše s připojeným výkladem in margine. Desky prkénkové koží polepené 

se zachovaným kováním v rozích a uprostřed. Zbytky dvou spon. Hřbet čtyřžebrový. 

Z Paterových 18. prosince 1941. 

11639/41 

 

XVIII C 71 
 

XV, Čechy, pap., 359 (recte 365) ff. 22 x 15,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: v prvních asi deseti složkách (výjimečně i dále) Piccard: Dreiberg. Ve větší části 

rukopisu dále Piccard: Kreuz, určitelný vzhledem k umístění ve hřbetu pouze rámcově: jde o 

variantu II/462-527 (datovány do rozmezí 1450-1483), umístěnou mezi dvěma dráty osnovy o 

šířce 37 mm. V poslední složce Piccard: Turm, pravděpodobně varianta II/349 (1460-1461). 

Skladba: 2. VI (f. 24) + VIII (f. 40) + 13. VI (f. 191) + VIII (f. 207) + 3. VI (f. 243) + (VI+1, 

f. 256) + VIII (f. 272) + VII (f. 285, z této složky tvoří folia 276 bis a 281 části menšího 

vevázaného lístku) + 3. VI (f. 321) + (II-2, f. 323) + 3. VI (f. 359). Jeden list vevázán za f. 

254, dva patrně prázdné listy scházejí za f. 323. Na koncích složek uprostřed nebo vpravo 

dole kustody, na konci první a sedmé složky slovní, dále arabskými číslicemi. Na f. 244r 

nahoře (první list 21. složky) zapsáno jako záhlaví Super Trenos, obdobnou funkci patrně 

mělo označení Trenorum s číslem kapitoly na počátku několika dalších složek. Foliace 

moderní, tužkou. Chyby foliace: za f. 65 pokračuje číslování omylem znovu od 61, f. 276 bis 

(vevázaný lístek za f. 276 nefoliován). Psáno v jednom sloupci, v malé části v připraveném, 

ale často nedodržovaném zrcadle 17 x 9,5 cm, většinou bez zrcadla, 20-30 řádek na stránce, 

pouze pro biblický text bylo připraveno řádkování (v takových případech bývá počet řádek na 

stránce i menší než 20). Prázdná folia: 2v, 14r, 35v-36v, 193r, 203v-204v, 271-272, 323v, 

356-359. 

Písmo: ruka A, f. 1r-355v, kurzívní bastarda 15. století. Základní rukou marginálně ukazovací 

znaménka, poznámky jak charakteru rubrik, tak odkazující na příslušné biblické knihy, 



občasné české překlady nebo doplňky textu. Výzdoba: pouze na f. 96r, 280v a 282r provedena 

rubrikace. Vazba: dřevěné desky potažené hnědou kůží zdobenou jednoduchou geometrickou 

výzdobou. Na obou deskách dochováno po pěti puklách, na přední desce zachována kování 

obou řemínků, které samy scházejí. Na přední desce zčásti vyškrabaný titul rukou 15. století. 

Na přední desce zčásti vyškrabaný titul rukou 15. století, z něhož je čitelné Super Trenos. Na 

zabíleném hřbetě signatura 17. (?) století J IV 15, v horní části hřbetu byl takto zabílen štítek, 

kdysi snad s titulem. Na předním přídeští nalepeno exlibris Bibliothek des Landesmuseums in 

Prag (Knihovny Zemského musea v Praze) se současnou signaturou. Na f. 359v přírůstkové 

číslo KNM 11639/41. 

 

Za f. 272 vložen útržek papírového listu o rozměrech zhruba 10 x 3 cm s fragmenty 7 řádek 

textu psaného rukou 15. století. Za f. 302 vložen útržek papírového listu o rozměrech cca 5,5 

x 1,5 s fragmenty pěti řádek textu psaného rukou 15. století (na jednom z řádků slovo Iglau?). 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 115, s. 130. 

 

Na předním i zadním přídeští je nalepen list rétorického traktátu - Doctrinale Alexandra de 

Villa Dei, vždy v rozashu 12 veršů - s marginálními a interlineárními poznámkami 15. století. 

Na předním přídeští zapsán úsek základního textu /// derivativa palma produc patet ecce 

sonorus ... x ... u c protrahimus quociens a vel um subit aut us ///, na zadním /// barbara 

doctores hanc dicunt barbara lexim ... x ... exultans riddeo rursus gaudiensque revertor ///. 

 

1r-355v: Expositio Threnorum Jeremiae prophetae 

(1r) In Trenos Jeremie prophete. Sacra scriptura que in biblia est scripta, hoc habet speciale 

prerogativum super alias scripturas, quod in se non unum solum, sed plures sensus includit et 

continet, cuius racio est, quia principalis huius scripture sacre auctor est deus ... (2r) Pascasius 

in glosa: Lamentacio est aut ex merore huius vite aut ex desiderio eterne vite cordibus 

humanis dono spiritus sancti infusa ... (3r) Prologus in Trenos. Et factum est postquam in 

captivitatem ductus est Israel et Iherusalem destructa est ... Lyra. Totus sermo iste videtur 

apponitus esse ab aliquo expositore ad continuandam sentenciam capitolis sequentibus, quia 

non habetur in Hebreo nec in libris correctis. Admirative. Quomodo sedet sola civitas plena 

populo ... facta est sub tributo (Tre I,1). In precedentibus capitulis huius libri Jeremias 

prophetavit destruccionem futuram Iherusalem, hic consequenter deplorat eam iam factam ... 

(7v) Beth. Plorans ploravit in nocte et lacrime eius in maxillis eius ... et facti sunt ei inimici 

(Tre I,2). Historiace: Pascasius: Plorans ploravit in nocte. Que sit que plorat Beth littera 

ostendit interpretacione sua, que interpretatur domus, que scilicet cum Jacob in Egiptum 

ingressa et domini clemencia egressa ... (76v) Sequitur capitulum 2m Trenorum. Aleph. 

Quomodo obtexit caligine ... in die furoris sui (Tre II,1). Hic describitur Jeremias lamentacio 

sub 2o alphabeto et primo lamentatur destruccionem civitatis et templi dicens admirative 

Quomodo obtexit. Exclamacio plena doloris, admiracionis et stuporis ... (156r) Sequitur 

capitulum tercium Trenorum. Aleph. Ego vir videns ... indignacionis eius (Tre III,1). Nicolaus 

de Lyra dicit hic Ra. Sa. quod Jeremias scripsit istud capitulum, postquam Joachim filius Josie 

combusserat librum suum, in quo erant scripta alia tria capitula ... (252r) Sequitur capitulum 

IIII Trenorum. Aleph. Quomodo obscrutatum est ... opus manum figuli (Tre IV,1-2). In 

capitulo isto narrat Jeremias propheta sanctus cum planctu triplicem destruccionem, primum 

populi Iudaici, 2o ecclesie sancte, quam destruccionem vidit in spiritu prophetica ante 

consummacionem mundi ... (318r) Recordare domine, quid acciderit .. domus nostre ad 

extraneos (Tre V,1-2). Lyra: ponita lamentacione Jeremie hic ultimo ponitur eius oracio, in 

qua Jeremias explicat multiplicem populi sui miseriam ad provocandum divinam 

misericordiam et dividitur in duas partes ... (352r) Converte nos domine ad te et convertemur 



... iratus es contra nos vehementer (Tre V,21-22). Lyra primum dicit: Converte nos domine ad 

te et post dicit et convertemur, quia debitu conversio liberi arbitrii ad deum presuponit 

instinctum divinum ... x ... unde glosa dicit hic: semper go nobis orandum est, converte nos 

domine ad te et Jeremie XXXI Converte me et convertar, quia tu dominus deus meus (Ier 

XXXI,18) 
Jak v textu prologu a Jeremiášova Pláče, tak i v samotném textu výkladu interlineární a marginální překladové 

české glosy. Rukopis v některých pasážích působí dojmem pracovního materiálu s postupně připisovanými 

poznámkami a výpisky. 

 

SX XVIII C 72 

FX 1440/50 

TX Sermonis in psalmos 119-136 

2 Ad dominum, cum tabularer, clamavi et exaudivit me. iste est psalmus CXIX x 301 Quando 

orabas cum lactimis et prandium tuum et mortuos abscondebas. 

Rkp.; pap.; ll. 302 ; 1440-50 ; 145x21 cm; frakt.; původ. vazba zámiš. List 1 a 302 jsou 

prázdné. Ma 1.2 nadepsáno nahoře Sequitur psalmus CXIX. Na předsádce vpředu i vzadu po 

pergamenovém listě z latinského etymologiského slovníku ze XIV. stol. Rukopis obsahuje 

četné české glossy postranní i meziřádkové. Začátky jednotlivých oddílů, které se vždy 

počínají textem příslušného žalmu jako záhlaví, ukazují, že náš výklad žalmů byl pronášen 

postupně jako kázání. Prof. F. M. bartoš připouští, že autorem mohl býti betlémský kazatel m. 

Václav z Drachova (+1469). V tom případě by byl náš rukopis pokračováním univ. rkpsu VI 

E 15b l. 1-263, ukončeního r. 1444, jejž Bartoš přičítá Dráchovcovi téměř s jistotou. Soulasilo 

by s tím, že přes husitskou tendenci je zde obdobně jako u Václava z Dráchova, nedostatek 

narážek na současné poměry. Vazba v měkké kůži, zámišové se zbytky dvou spon. 

Zakoupeno 26. srpna 1941 od Vlad. Patery. 

K 7094/41 

 

XVIII C 72 
 

Výklad žalmů, část 

XV med., Čechy, pap., 302 ff. 21,5 x 14,5 cm, vazba soudobá 

 

Filigrány: několik typů přesně neidentifikovatelných volských hlav, v první části rukopisu 

zejména hlava s tyčí tvořenou dvojicí linek a zakončenou sedmilistým květem, dalším 

variantám vzhledově zhruba odpovídá Piccard: Ochsenkopf XIII/611 (1441, 1442), resp. mají 

vzdálené analogie v typech XIII/616-629 (1444-1460), avšak jistě o žádný z nich nejde. Na f. 

302 neidentifikovaný fragment další volské hlavy. Ojediněle v desáté složce Piccard: 

Dreiberg VII/1938 (1446) resp. šířeji některá z variant VII/1929-1940 (1443-1447). Skladba: 

(VII-1, f. 13) + 23. VI (f. 289) + (VII-1, f. 302). Jeden list chybí za f. 13 a 289 (resp. obal 

první a poslední složky je tvořen neúplnými papírovými listy). Kustody obvykle slovní na 

začátcích složek uprostřed dole, výjimečně na začátku třetí a čtvrté složky arabskou číslicí. U 

prvních dvou složek kustody na jejich konci, u první složky slovní, u druhé arabskou číslicí. 

Reklamanty na koncích složek, zčásti poškozené nebo zničené oříznutím. Foliace moderní, 

tužkou. Psáno v zrcadle 17 x 10,5-11 cm, 22-25 řádek na stránce. Prázdná folia: 1, 302. 

Přední deska oddělena od knižního bloku, je s ním spojena jen potahem hřbetu. 

Písmo: ruka A: ff. 2-301, bastarda 15. století. Část marginálií (charakteru rubrik) a 

interlineárních českých překladových a latinských výkladových glos psána ještě základní 

rukou, další doplňky asi dvěma mladšíma rukama, z nichž většinu (včetně odkazovacích 

znamének) napsala ruka konce 15.-počátku 16. století, která vytvořila i další podstatnou část 

českých interlineárních překladových glos. Mladší doplňky se objevují téměř výlučně v cca 

prvních dvou třetinách rukopisu. Rubrikace. Původní celokožená vazba v šedomodré jirše bez 



výzdoby. Ze dvou obdélníkových háčkových spon s prořezaným ukončením dochována jedna, 

oba řemínky se sponami chybí. Na zadní desce železné hřeby s výraznou hlavou. Dřevěné 

desky nehraněné. Hřbet rovný, přetřený šedou fermeží, se signaturou černou barvou. Šití na 3 

dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové, obšité kůží. Ořízka nebarvená. Přídeští vylepena 

papírem. Jako předsádek použito částečně otřelých fragmentů dvou navazujících 

pergamenových listů rukopisu 13.-14. století s komentovaným textem Boethiova překladu 

Aristotelových Topik, základní text psán ve dvou sloupcích, komentář marginálně. U přední 

předsádky dochován text v rozsahu jednoho sloupce, druhý sloupec (s počátkem i koncem 

souvislého textu) poškozen oříznutím, základní text patrně PL 64, col. 994-996. U zadní 

předsádky druhý sloupec oříznutím poškozen jen drobně, základní text PL 64, col. 996-997 

„///trantur acuti esse (?) in respondendo … x …  impossibili quidem sillogismo (?) ///“. Za f. 

198 vložen jako záložka útržek papírového listu o rozměrech 3,5 x 2,5 cm, na jedné straně 

s fragmentem pěti řádek česky psaného textu rukou 2. poloviny 15. století. Za f. 250 a 276 

jako záložky vloženy nepopsané útržky papíru o rozměrech 7,5 x 2,5 resp. 3,5 x 3,5 cm. 

Na přední desce pergamenový štítek s nezřetelným titulem rukopisu rukou 15. století 

„Psalmus CXIX usque CXXXVII“ (?). Na zabíleném hřbetě signatura 17.-18. století J IV 14 a 

poškozený titul z téže doby „Sermones in Psalm.“ (?). 

Na přední desce štítek s částí současné signatury (72) a razítkem Rukopisy. Na předním 

přídeští exlibris s textem Knihovna Národního musea, razítkem Rukopisy a současnou 

signaturou a přímo na přídeští přírůstkové číslo 7894/41. Způsob získání do KNM není 

v lokálním katalogu uveden. 

Rukopis byl digitalizován a je přístupný na www.manuscriptorium.eu.  

 

Literatura: Tichý: Husitika, s. 47, 50, Rukopisné fondy č. 116, s. 130, J. Marek: Husitský 

výklad žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25, Studie o rukopisech 37-38, 2007-

2008, s. 3-23. 

 

2r-301v: Expositio psalmorum CXIX-CXXXVII 

Sequitur psalmus CXIX. Ad dominum cum tribularer clamavi et exaudivit me (Ps CXIX,1). 

Iste est psalmus CXIX in ordine psalmorum tocius psalterii et est primus inter quindecim 

psalmos illos, quorum quilibet intitulatur canticum graduum. Et racio est, quia in hiis 15 

psalmis docentur et ostenduntur quindecim notabiles profectus ... (298v) Sequitur psalmus 

CXXXVIIus. Confitebor tibi domine ... omnia verba oris mei (Ps CXXXVII,1). Hic est 

psalmus CXXXVII in toto libro, cui preponitur titulus talis: psalmus ipsi David, et est sensus 

psalmus subiectus competit ipsi David, quia in eo laus et graciarum accio describitur, quam 

David exhibuit deo, postquam liberatus fuerit a persecucione Absolon ... (301v) In conspectu 

angelorum ... confitebor nomini tuo (Ps CXXXVII,1-2). Hic propheta tangit formam laudandi 

deum, a qua laude incepit istum psalmum ... x ... angelus Raphael dixit ipsi Tobie quando 

orabas cum lacrimis et sepeliebas mortuos et derelinquebas (Tob XII,12). 

Text zde končí i obdobnou reklamantou, pokračování se však nacházelo v jiném svazku. 

 

 

SX XVIII C 73 

FX XV2 

TX Sborník, husitský traktátů Jakoubkových, Příbramových, Korandových aj. 

Epistola Richardi II., regis Angliae 

1. 2-58 Jakoubek Příbram, Traktát Ad honorem. 2 části: a/2 Ad honorem omnipotentis dei 

sueque sponse ecclesie et maxime ad profectum omnium parvulorum et adultorum x 30 quos 

utinam mittat nobis dominus deus noster. v/31 Secunda pars de improbacione dictorum 

collectoris et suggestoris x 58 cum de communione parvulorum pertinet. 



3 listy prázdné 

2. 62-90 Pro communione parvulorum. 62 Inprimis pro communione parvulorum ponendum 

est fundamentum x 90 et usque ad morem sentire et inviolabiliter observare etc. 

3 listy prázdné 

3. 94-127 Příbram, Ad honorem d. n. Jesu Christi. 94 Ad honoerm domini nostri Jesu Christi 

crucifixi profectumque ecclesie x 127 fide et confessione accipere mereamur. Hec ibi etc. 

4. 128-130 Příbram, Pro communione utriusque speciei. 128 Hanc ergo per me collectam 

sacram scripturam pro ipsa sanctissima communione utriusque speciei x 130 astripotens 

dominus trinus et unus in seculorum secula benedictus. Amen. 

5. 132-153 Fundamentum aliud. 132 Fundamentum aliud nemo possit proponere praeter id 

quod positum est x 153 ut fiat in eis pro ratione voluntas. 

3 listy prázdné. 

6. 156-166 Koranda ml., De communione parvulorum. 156 Quoniam plerique de communione 

parvulorum x 166 ad salutem et vitam eternam. Amen. 

7. 166-170 Robert Linkolnský, Lucifer, princeps tenebrarum. 166 Lucifer princeps 

tenebrarum terrestria profundi regens x 170 Explicit epistola que scribitur ecclesiasticis huius 

seculi. 

8. 107-172 Epistola Richardi II. Regis Angliae. 170 Universi Christi fideles suo sancto 

caractere insigniti x 172 hic finitur epistola que fuit missa cardinalibus ex parte domini 

apostolici Urbani propter corrigendam fidem scismaticam. 

9. 172-173 Seznam zkratek, většinou jmen křestních. 

První traktát Ad horem omnipotentis dei vyšel z rukou Jakoubkových před r. 1719. Do jaké 

míry lze předpokládati spoluautorství Příbramovo, srov. F. M. Bartoš, Lit. činnost M. 

Jakoubka ze stříbra /Praha 1825/. Tam uvedené inc. liší se od našeho opisu ve výrazu „ad 

profectum omnium adultorum et parvulorum“, kdežto v našem opzdějčím opise zdůrazněno 

přednostním postavením slova „parvulorum“, že traktár je obranou přijímání dítek. Naše expl. 

lisí se od expl. 7 variant spisu uvedených bartošem. Druhá část podána vnější úpravou jako 

samostatná. 

Traktár na obranu přijímání dítek podobojí (Pro communione parvulorum) je neznámý prof. 

Bartošovi a prof. Flajšhansovi. Umožňuje kromě j. datování svého vzniku k r. 1437. Na l. 89 

mluví se o kompaktátech (ex compactatis), která dohodnuta 1436 a l. 90 o koncilu 

basilejském (ab hoc sacro concilio), což vztahuje prof. Bartoš na jednání s koncilem r. 1437. 

Příbramův traktát Ad honorem je obranou kalicha na koncilu basilejském r. 1437 známou 

prof. bartošovi v 10 variantech. Srov. F. M. Bartoš, Lit. činnost m. J. Rokycany, M. J. 

Příbrama, M. Petra Payna (Praha 1928). Tam uvedeno inc. Ad honorem d. Jesu crucifixi 

napatrně v detailech od našeho odlišné. Naše expl. shodné s expl. rkpsu O 7 pražské kapitulní 

knihovny. 

Také další traktát Pro communione utriusque speciei je věcně podle prof. bartoše 

samostatným pokračováním Příbramovy obrany kalicha. 

Traktát Fundamentum aliud je další obranou přijímání malých dítek z kalicha (l. 132 Christus 

est fundamentum omnium salcandorum, tam adultorum quam parvulorum infancium ac 

communicandorum). Na l. 146 zajímavá zmínka o sv. Vojtěchovi počínající „Anno domini 

913) Claruit sanctus Adalbervacenského a l. 146 a 147 čerpá z Flores temporum. Také tento 

traktát nebyl známý prof. Bartošovi a Flajšhansovi. 

Podkladem pro autorství Korandovo traktáru De communione parvulorum je kromě jiných 

důvodů prof. bartošovi zajímavá zmínka o Husovi na l. 164 a 165 v souvislosti s cappa 

doctoralis, která má svůj protějšek v Korandově českém spisu O rozdávanie dietkám z r. 1493 

(Srov. Krofta ve Sborníku m. histor. musea v plzni III. Plzeň 1914, str. 46 a n. Podle výsledků 

dosavadního badání o Václavu Korandovi ml. byl by ovšem traktát svým vznikem alespoň o 

30 let mladší než předcházející, což také posunulo stáří celého rukopisu do 2. pol. XV. stol. 



Satirický list lucifer, princeps tenebrarum, tepající rozmařilost římské hierarchie, byl 

připisován Robertu, biskupu Linkolnskému (Do češtiny přeložen rovněž Václavem Korandou 

ml.). 

V listě Richarda II. je inc. z jakéhosi úvodu, po němž teprve následuje list králův 

vzdoropapeži Klementovi VII. z r. 1379: Richardus dei gratia Rex Anglie etc. Roberto 

Gebenensi ac ceteris miseracione divina sancte Romane ecclesie olim cardinalibus… 

Používán byl jako leták proti hierarchii. 

Rkp.; pap.; ll. 175; 15,5x21 cm; frakt; stol. XV; pův. vazba kž. Na předsádce 2 listy z latinské 

postilly z konce XIV. stol. na pergamenu. Desky dřevěné koží potažené. Vazba rzčně tlačená, 

v kosočtvercích lilie, po stranách jiný rostlinný motiv. Zbytky dvou spon. Zakoupen 26. srpna 

1941 od Vlad. Patery. 

K 7093/41 

 

XVIII C 73 
 

XV ex., Čechy, pap., I + 175 + I ff. 21,5 x 15,5 cm, vazba dobová. 

 

Předsádky pergamenové, zbytek papír. Filigrány: ff. 2-37 a 168-175 asi varianta Piccard: 

Ochsenkopf XVI/126 (1480-1482), ff. 38-61 a 132-155 dvě různé varianty, k nimž je nejblíže 

snad Piccard: Ochsenkopf XVI/131 (1480), ff. 62-93 a 156-167 varianta, která vzhledem 

odpovídá typům Piccard: Ochsenkopf XV/351-353, nejbližší je snad typu XV/352 (1475-

1477), ovšem ode všech tří uvedených je odlišná rozměry, ff. 94-131 dvě varianty, nejbližší k 

typům Piccard: Ochsenkopf XV/220-222 (1474-1478), ale nejsou totožné s žádným z nich a 

zčásti jsou odlišné i tvarem koruny. Skladba: (I-1, f. 1) + 6. VI (f. 73) + 2. V (f. 93) + 2. VI (f. 

117) + VII (f. 131) + 3. VI  (f. 167) + IV (f. 175). Jeden list chybí za f. 1. Reklamanty na 

konci složek, většinou poškozené oříznutím. Foliace moderní tužkou. Psáno v zrcadle 17-18 x 

11-12 cm, 27-32 řádek na stránce, s výjimkou textu na f. 172v-173r v jednom sloupci. 

Marginálně v části rukopisu poznámky týkající se obsahu, rubriky udávající citované autority 

a místy číslování kapitol. Obě předsádky psány ve dvou sloupcích v zrcadle 17,5 x 10,5 cm, 

33-34 řádek na stránce. Prázdná folia: 1, 58v-61v, 90v-93v, 130v-131v, 153v-155v, 173v-

175v 

Písmo: A f. 2-130, 156-173: pečlivá bastarda 2. poloviny 15. století, B f. 132-153 zběžnější 

bastarda téže doby. Výzdoba: nedůsledně provedená rubrikace. Vazba dobová, dřevěné desky 

potažené hnědou, zčásti odřenou kůží zdobenou geometrickou výzdobou a kolky 

s rostlinnými motivy (růže, lilie). Dochována kování obou řemínků, řemínky samotné 

scházejí.  

Na předním přídeští starší záznam o místě uložení rukopisu v Knihovně Národního muzea Tr. 

6 B, štítek se současnou signaturou KNM a přírůstkové číslo KNM 7093/41. Na přední desce 

štítek s částí současné signatury KNM (73). Přes hřbet nalepený štítek se signaturou a titulem 

rukou 19. století: „20. Výklad písma sv. odůvodněný citáty sv. otcův.“ 

 

Za f. 144 vložen jako záložka útržek papíru s textem rukou 15. století „In caritate perpetua 

dilexi te. Jeremie 31.“ 

 

Literatura: Rukopisné fondy, s. 130, č. 117. 

 

Jako přední i zadní předsádky použito listů pergamenového rukopisu s homiletickým textem. 

Neúplné kázání na přední předsádce začíná „/// VII non parcam ori meo loquar in tribulacione 

spiritus et confabulabor in amaritudine anime mee (Job VII,11). Ille parcit ori suo“ a končí na 

f. Iva explicitem „ut que nobis expediant, audiamus, et que deo sunt placita, loqui valeamus, 



quod ipse patrare dignetur, qui vivit et regnat deus per omnia secula seculorum, amen.“ Na f. 

Iva začíná další kázání uvedené rubrikou Dominica XIIa s incipitem „Beati oculi vident que 

vos videtis ... audire que auditis et non audierunt (Lc X,23-24). Ecce beneficium domini quid 

apostolis et apostolorum successoribus sui congnicionem innotuit“, explicit na f. Ivb  „neque 

in celo situm ut possis dicere quis ///“. Na zadní předsádce neúplné kázání s incipitem „/// 

continentur: sperne deos, fugito periuria, sabbata serva, sit tibi patris honor, sit tibi matris 

amor, non sis occisor“ a explicitem „super portam ianitor vero est Symon ///.“ 

 

2r-58r: Jacobellus de Misa: Tractatus Ad honorem 

Ad honorem omnipotentis dei sueque sponse ecclesie et maxime ad profectum omnium 

parvulorum et adultorum per sanctum baptisma in vitam divinam regnuratorum et in ipsam 

per sacratissimam eukaristie communionem sub utraque specie sensibiliter pascendorum et 

confortandorum ...  (2v) Incipit capitulum primum. Quantum go ad primum dicit Salvator 

Johannis VIo. Nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius sangvinem, non 

habebitis vitam in vobis (J VI,54). Quem textum suppono debere intelligi ad sensum 

primarium de sacramentali et spirituali simul manducacione et bibicione corporis et sangvinis 

domini ... (31r) Secunda pars tractatus de improbacione dictorum collectoris et 

suggestoris in tria puncta divisorum. Capitulum primum improbans primum punctum 

eorumdem. Ostenso quod communio parvulorum sit sentencia katholica scripturis, decretis, 

racionibus communita supersunt modo plurimi adversarii non scripturis aut racionibus sed aut 

sola loquacitate aut nuda violencia fortes predictam communionem zelantur inpugnantes ... x 

... ut go abreviem dicta residua collectoris ad parcendum sibi in residuis pro eo quia iam hoc 

digne meruit cum de communione parvulorum pertineret. 

P. Spunar: Repertorium I, č. 611 rukopis uvádí, F. M. Bartoš: Literární činnost M. Jakoubka 

ze Stříbra, č. 74, s. 52 nikoliv. 

 

62r-90r: Procopius de Pilsna: Defensio communionis sub utraque specie quoad parvulos 

In primis pro communione parvulorum ponendum est fundamentum solidum videlicet 

Salvatoris dictum quo dicit universaliter omnibus Johannis 6 Amen, amen, dico vobis, nisi 

manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius sangvinem, non habebitis vitam in vobis 

(J VI,54). Et quis ne putet nos hunc sensum littere huius pro parvulorum communione 

intelligendum ex propriis applicare hortamur quatenus legat solerter inferius ... x ... dum 

melius doctum fuerit secundum informacionem et reformacionem iam dictam ne dum ab 

ecclesia et ab hoc sacro concilio sed a quocumque eciam minimo semper et usque ad mortem 

sentire ac inviolabiliter observare etc. 

P. Spunar: Repertorium II, č. 357 rukopis uvádí. Literatura J. Prokeš: M. Prokop z Plzně, 

Praha 1927, s. 91n, 147n. 

 

94r-130r: Iohannes de Przibram: Tractatus pro communione utriusque speciei quo ad 

adultos pro audiencia concilii Basiliensis adaptatus 

Ad honorem domini nostri Ihesu Christi crucifixi profectumque ecclesie sue sancte necnon ad 

magnificacionem et promocionem eius divinissimi sacramenti eukaristie atque benedicte 

ipsius communionis sub utraque specie quo ad omnes fideles dignum duxi preclarissima 

scripturarum, canonum et sanctorum doctorum pene omnium solidissima testimonia in 

presenti congerere ... Igitur quantum ad primum. Primum omnium bonorum auctore deo et 

ductore pro investigacione ex ordine et serie verborum evangelii proponitur humiliter an 

Christus apostolis adhuc laycis ministravit sacramenta sua sub utraque specie ... x ... 

ceterisque defectibus plenam possit adipisci vitam immortalem, beatificam et inmarcescibilem 

cum omnibus sanctis in celorum gloria iam constitutis eviternam coronam, quam nobis 

prestare dignetur astripotens dominus trinus et unus in seculorum secula benedictus, amen. 



P. Spunar: Repertorium II, č. 322 rukopis uvádí, F. M. Bartoš: Literární činnost M. Jana 

Příbrama č. 27, s. 82 nikoliv. Na f. 127v byl omylem zapsán počátek textu, který se opakuje od 

f. 128v dále, byl vyškrabán a později zvýrazněn použitím neznámé tekutiny. 

 

132r-153r: Auctoritates bibliae, conciliorum et auctorum ecclesiasticorum, magna ex 

parte de communione parvulorum sub utraque specie 

Fundamentum aliud nemo potest ponere preter id quod positum est, quod est Christus Ihesus 

prima Corinthorum IIIo (1 Cor III,11). Gracie apostolus ponit fundamentum Christum, quia 

ipse cum aliis apostolis talem fiduciam habuit per Christum ad deum 2a Corinthorum 2o: 

Fiduciam talem habemus per Christum ad deum (2 Cor III,4), Christus igitur dominus noster 

Ihesus est fundamentum omnium salvandorum tam adultorum quam parvulorum infancium ac 

communicandorum ... x ...pontifices dominari ut Christus eis subsit non ipsi Christo in suo 

evangelio et in suo mandato ut fiat in eis pro racione voluntas. 

V této části jako jediné důsledně rubrikace. Kromě bible, spisů církevních autorů a koncilních 

kánonů na f. 146r-146v excerptum z vojtěšské legendy, na f. 147r výpisky týkající se sv. 

Prokopa, na f. 148r-148v výpisky z legendy sv. Kunhuty. Na f. 151r u poznámek týkajících se 

praxe řecké církve poznámka o výpovědi poselství z Konstantinopole do Prahy v roce 1437 k 

této otázce, na téže straně výpisek z Matěje z Janova („magister Mathias Parisiensis loquens 

in tractatu de corpore Christi...“). Rovněž na f. 151v je datum 1437 určeno jako terminus post 

quem vzniku textu („Oraciones post communionem in hec verba ponuntur in eadem agenda 

que adhuc habetur in Praga in ecclesia sancti Galli de anno 1437.“), podobně i na f. 152r. 

Kromě samotných excerpt jsou jednotlivé církevní autority zařazeny časově s odvoláním buď 

na údaje samotných autorů (méně často) nebo (častěji) na historická díla (obvykle formulací 

„Vincencius: Libri historiarum“ a „Cronica flores temporum“. 

 

156r-166r: Tractatus pro communione parvulorum 

Quoniam plerique de communione parvulorum, an sit illis per sacerdotes danda vel non danda 

venerabilis eukaristie sacramenti inter se concertant quidam siquidem nunc functi (nad n 

nadepsáno usi) probacionibus ex racione sola sumptis ipsam impugnant, nunc consvetudine 

ducti illam aspernantur, nunc eciam malicia obcecati ipsam blasphemant et condempnant, alii 

vero scripturarum sacrarum contenti testimonio ipsam uti benedictam colunt, amplectunt et 

defensant ... x ... ut autem dixit Moyses: Cum parvulis nostris et senioribus pergemus, ita et 

nos cum parvulis grati de dono dei gracia dei in communione eucaristie participemus ad 

salutem et vitam eternam, amen. 

Převážně uváděny citáty z církevních autorit a koncilních kánonů, na f. 164v-165v výpisky z 

děl Jana Husa, které jsou uvedeny „Item allegant sancte memorie magistrum Johannem 

Hus... magister Johannes Hus, cuius memoria semper veneracione digna...“.  

 

166v-170r: Epistola Luciferi 

Lucifer princeps tenebrarum terrestria profundi regens Achirontis imperator, dux Terebinti, 

rex inferni rectorque iehenne universis sociis regni nostri, filiis superbie, precipue moderni 

temporis ecclesiasticis principibus de qua quidem ecclesia noster adversarius Ihesus Christus 

per prophetam predixerat odivi ecclesiam malignancium salutem quam nobis optamus ... x ... 

datum ante centrum terre in nostro pallacio tenebroso presentibus cathervis demonum propter 

hoc specialiter vocatorum ad nostrum consistorium dolorosum sub nostri terribilis signeti 

caractere in robore premissorum. Explicit epistola, que scribitur ecclesiasticis principibus 

huius seculi. 

Tisk O. Schade: Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit II, Hannover 1863, s. 80-84, 

F. Novati in: Giornale storico della letteratura italiana 1, 1883, s. 419-423. Lit.: P. Lehmann: 

Parodie im Mittelalter, Stuttgart 1963, s. 61-63. Otázka autorství není vyřešena (srv. K. J. 



Heilig in: Historisches Jahrbuch 52, 1932, s. 495-500), jako autoři jsou někdy uváděni 

Mikuláš Oresme nebo Heinrich de Langenstein (de Hassia), srv. T. Hohmann: Initienregister 

der Werke Heinrichs von Langenstein, Traditio 32, 1976, s. 399-426, č. 119. 

 

170r-172r: Litterae Anglorum ad cardinales schismaticos seu Clementinos 

Universi Christi fideles suo sancto caractere insigniti super firmam petram fundati sciant quod 

in manu tenente domino et nostre sancte fidei irrigati radice nullo turbine heretice seu 

scismatice persuasionis extirpare poterimus ac everti. Richardus dei gracia rex Anglie etc. 

Roberto Gebenensi ac ceteris miseracione divina sancte Romane ecclesie olim cardinalibus 

ymmo verius divina super vos fulminante malediccione lupis rapacissimis tocius gregis 

Christi invasoribus ... x ... ne flamma inextinguibilis te exurat et sic dei graciam et 

benediccionem tocius populi christiani gloriam et commendacionem consequeris et divinam 

mereberis effugere ulcionem. Hic finitur epistola, que fuit missa cardinalibus ex parte 

domini apostolici Urbani propter corrigendam fidem scismaticam. 

Tisk: C. E. Bulaeus: Historia universitatis Parisiensis, tomus IV (1300-1400), Parisiis 

1668sq., s. 518-519. 

 

172va-173rb: Registrum abbreviaturarum 

Ab. id est abbas. Accur. id est Accursius. Al. id est Albertus ... x ... Con. id est constitucio. 

Conse. id est consecracio. § id est paragraphus. 

 

SX XVIII C 74 

FX XIV/XV 

TX Orationes latinae 

1 magnus d(omi)n(u)s et laudab(i)lis laude!hunc utique mens diligat 100 cum in nobis 
senciamus adventu(m) per eund(em) /konec asi na utžené části listu / 
Z řady modliteb pozoruhodnější :  

1-6 Orationes de suspectis (libris) b(eati) Augustini. 1 Magnus dominus et 
laudabilis laude! x6 Cui honor et gl(or)ia in secula seculo(rum). Amen. 

53-57 Stimulus Bernhardi. 53 Jesum Nazarenum a Iudeis in(n)oceter 
condempnatum x 57 et maiestas p(er) infinitum secula sec(u)lo(rum). Amen. 

57´-63 Planctus Mariae. 57´ Quis dabit capiti meo aquam x 63 ne claudas ora 
canencium te domine deus noster. Amen. 

63´-65 Oratcio de d(omi)n(ic)a p(os)t c(om)m(uni)on(em). 63´ Infelix ego, quis 
me liberabit de corp(or)e mortis x 65 clemen(er) largire per eundem dominum 
nostrum. 

77´-78 O(raci)o s(anc)ti Bernhardi ad c(om)m(uni)on(em).. 77 o bone Iesus, 
panis vite 78 te cum sanctis tuis vid(ere) valea(m). 
Rkp.; pap.; 11.100; 14/15 stol.; 15 x 21,5 cm; frakt.; vaz.perg. List 99 vytržen až na 
malý zbytek, 100 poškozen. V názvu modliteb sv. Augustina slovo suspectis nejisté a 
libris doplněno podle prof. Flajšhanse. Na předsádce vpředu i vzadu po 
pergamenovém listě, z nichž na prvém grammatický přehled tvarů slovesa amare. 
Kniha vevázána do listů pergamenových, které obsahují zbytky staršího antifonáře 
neb žaltáře s notací, ale s latinskými dlužnickými záznamy bohemikálními : anno 
MCCCC XXXI /1431/ in Brodecz in stuba…domini Smilonis in recessu sua 
ad…/opakuje se/ in Brodecz. Z dalších záznamů : Item remansi Matiegkoni tonsori, 
filius Bohunci de villa Bieczallicz. rukopis vznikl nepdříve po r. 1360, neboť 1.27 
obsahuje Oracio de Sancto Sigmundo, kde se praví Sigismundus, Rex Burgundie 
oriundus, fulget in Bohemia. To se stalo teprve r. 1360, kdy Karel IV. dal ostatky 
sv.Zikmunda dovézti do Čech a prohlísiti jej za jednoho z českých patronů. Rukopis 



mohl tedy vzniknout na české půdě, ale není ještě dotčen husitskými proudy. Texty 
běžného rázu. 
Zakoupen byl 26.8.1941 od Vlad. Patery.  
K 7106/41 
 
XVIII C 74 
 

Sborník modliteb a kontemplativních textů 

XV in., Čechy, I + 99 + I ff. 21,5 x 15 cm, vazba soudobá 

 

Papír, přední a zadní předsádka pergamen. Filigrány: pestrá směs, na více místech se 

v rukopise objevuje jedna neurčená varianta trojvrší s vybíhající svislou linkou, volská hlava, 

jíž je nejblíže Piccard: Ochsenkopf XIII/204, 205 (1435-1438), avšak varianta v rukopise je 

rozměrově odlišná, dva typy třešní, jimž jsou vizuálně nejblíže varianty Piccard: Frucht 

II/358 (1425-1426) a II/382 (1433), příp. další varianty datované do rozmezí let 1422-1431,.a 

roh, jemuž je nejblíže snad Piccard: Horn VI/48 (1413, 1414). Ojediněle dále varianty 

Piccard: Hand und Handschuh I/43 (1422) nebo I/48 (1424, 1425), dvě varianty zvonu (jedné 

nejblíže snad Briquet: Cloche, č. 3976 (1401-1404, druhá neidentifikována) a další neurčená 

varianta trojvrší se svislou linkou (křížem?). Skladba (u uváděných vlepených listů není zcela 

zřejmá): (IV-1, f. 7) + 2 (f. 9) + II (f. 13) + (VI+1, f. 26) + (V+2-1, f. 37) + (V+1, f. 48) + 3 

(f. 51) + VI (f. 63) + III (f. 69) + (VI-1, f. 80) + II (f. 84) + III (f. 90) + II (f. 94) + (II+1, f. 

99). Za f. 2 a 36 jeden list chybí. Folia 22, 34, 37, 45 a 95 tvoří vevázané (v posledním 

případě vlepené) listy (nebo lístky menších rozměrů). Na začátku většiny složek uprostřed dole 

kustody arabskými číslicemi: na f. 14 oříznuto 3 (nebo 2?), na f. 27 4, na f. 38 5, na f. 52 6 

(tato číslovka je však zapsána i na f. 48), na f. 64 7, na f. 70 9, na f. 81 10, na f. 85 11, na f. 91 

12, na f. 95 13 (oříznuto). Foliace moderní, tužkou. Některé části rukopisu psány ve 

vymezeném zrcadle o šířce cca 11 cm, části rukopisu psány bez zrcadla, 32-38 řádek na 

stránce. Jednotlivé listy místy zašpiněny, některé poškozeny vlhkostí (14, 38-44, 66-67), 

některé na spodním okraji mírně natrženy nebo naříznuty.  

Písmo: Ruka A: f. 1r-99v, gothica semicursiva-cursiva 15. století, jejíž proměny souvisí 

nejspíše s postupným vznikem rukopisu, i vevázané lístky psány sice patrně poněkud později, 

ale nejspíše stejnou rukou. Jinou rukou 15. století psán doplněk na f. Ir. Rubrikace. Notace: 

na předním přídeští fragment pěti řad notace v pětilinkové osnově. Původní pergamenová 

obalová vazba, hřbet vyztužen silným koženým páskem. Jednotlivé složky přišity skrz koženou 

destičku ozdobným řetízkovým stehem. Na koženém hřbetním pásku přišity dva ozdobné 

kožené knoflíky. Pergamenový potah sešit z několika kusů, chlopňová část pergamenu 

přechází přes přední ořízku. Sešití pergamenových částí potahu je provedeno původní režnou 

nití neumělým stehem. Hřbet rovný. Bez ořízky a bez kapitálků. 

Na předním přídeští kromě notace nevždy zřetelné a jasné mladší poznámky 15. století: 

„Anno MCCCCXXXIo in Brodecz in stuba comisit michi dominus Johannes fra(ter?) domini 

Smilonis in recessu suo ad exercitum si decederet (?) ... de calice qum tradidit ab ecclesia in 

Brodecz quod alius pararetur loco illius. Item remansi Matiekogi (?) tonsori VI gross. pro 

predicto domino Johanne. Circa Hanlass (Haulass?) Kelhobl fertonem (?) ... ad Hoblikonem 

et fertonem (?) ad Hoblik ...“ (dále část vyškrabána) „circa M. Michael. aurib... cornu (?) 

venutoris (?) dedit, item caput sculptum in carneol. et anulum crist... debet facere bereniam (?) 

ad pectoralem. Item habet lapis (?) carneol (?). Gindrzich praseator (?) filius Bohuni de villa 

Czieczowicz prope Okors idem Gindrich tenetur pro cervisia VI s. gross. quam ad 

propinandum emerit quas facta racione cum eodem remanserit (?) patre suo cum aliis 

fideinventis“ (?). 



Na přední předsádce recto fragment gramatického textu psaného rukou 15. století (tvoření 

tvarů slovesa amare). Za f. 99 ve hřbetu drobný papírový lístek s fragmentem dvou řádek 

textu, jeho konec „Item plebano ocreall (?), Item burell (?) korbell“. Zadní předsádka prázdná, 

je přilepena k obalu poslední složky, který tvoří fragment latinsky psaného pergamenového 

listu rukopisu 14.-15. století (dochován text v rozsahu cca 6 písmen na jedné řádce). Na 

zadním přídeští rukou 15. století záznam „Jubilate deo omnis terra, servite domino cum 

leticia“ a poškozený seznam (rejstřík incipitů žalmů?). 

Zmínky o českých patronech dosvědčují český původ rukopisu, jeho další osudy jsou nejasné. 

Z poznámek na předním přídeští se lokalitu Brodec (Brodce ?) nepodařilo identifikovat, 

z dalších míst jsou uváděny zřejmě Číčovice. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a se součástí dnešní signatury 74, razítko Rukopisy a 

dnešní signatura se objevuje i na přední předsádce recto, kde je zapsáno i částečně rozpité 

přírůstkové číslo KNM 7106/41. Na zadním přídeští exlibris Knihovny Národního musea 

s razítkem Rukopisy a se současnou signaturou. Do KNM byl rukopis zakoupen 26. 8. 1941 

od Vlad. Patery. 

 

Literatura: Weidmann, s. 273, Rukopisné fondy, č. 118, s. 130. 

 

1r-6v: Johannes Fiscamensis: Suspiria, excerpta 

Oraciones de suspiriis Augustini. Magnus dominus et laudabilis laude hunc utique mens 

diligat lingua non taceat manus scribat atque in hiis studiis animus sanctis fidelibus animus se 

totum exerceat ... x ... ibi regnat caritas, quia deus est omnibus, cui honor et gloria in secula 

seculorum, amen. 

Detailnější rozpis jednotlivých částí a excerpovaných kapitol uvádí Weidmann, s. 273. PL 40, 

jednotlivé části col. 914-930. Jednotlivé modlitby jsou nezcela důsledně uváděny rubrikami 

označujícími příležitost nebo osobu, pro niž jsou modlitby určeny, místy části textu mřežovány 

(f. 2v, 6r). In margine je modlitba na f. 5r označena „De domina“ a číslem Ia, na f. 6r je další 

modlitba na začátku označena IIa.  

 

6v-13v: Orationes variae 

De sancto Benedicto. Sancte Benedicte venerabilis abba pater ... (12r) Item alia [oratio] post 

communionem. Gracias tibi ago domine Ihesu Christe, qui me indignum exaudisti, corpore et 

sangvine tuo saciasti, quod cupivi iam video quod desideravi iam amplectatus sum ... x ... 

multitudinem misericordiarum tuarum, qui vivis et regnas deus in secula seculorum, amen. 

Text na f. 7r-7v je uveden rubrikou „Sequitur oracio contra tempestates“, v jejímž závěru je 

zaznamenána poznámka „Postea dicatur evangelium In principio erat verbum etc.“ Na f. 7v 

je další modlitba uvedena rubrikou „Oracio de domina“ a číselným označením III in 

margine, text na f. 8r má na horním okraji listu a u hřbetu číselné označení IIII. Další text na 

f. 8r-8v má pouze u hřbetu číselné označení VI, modlitba na f. 8v-9v marginálně u počátku 

VII. Na f. 9v je text v rozsahu dvou řádek mřežován. Na f. 10r je zapsána modlitba, v rukopise 

bez výslovného bližšího určení, další čtyři v celkovém rozsahu f. 10r-13v se vztahují 

k přijímání (10r-10v: „De corpore Christi ad communionem. Domine deus benignissime et 

clementissime pater, da michi facinoroso et omni scelere polluto et iam peccatis meis 

exigentibus ad eternam dampnacionem“ ..., 10v-11v: „Itam alia ad communionem. Domine 

Ihesu Christe, pater dulcissime adiuva me ut ita suscipiam te, ut cor meum vera repleatur 

humilitate, domine Ihesu Christe, pater piissime, adiuva me ut suscipiam te“ ..., 11v-12r: „Ad 

communionem. Pater noster, fac me sicut unum ex mercenariis tuis quia non sum dignus 

vocari filius tuus, quia ita turpiter, ita nequiter, ita graviter, ita sepe, ita indebite offendi te 

creatorem meum“ ..., 12r-13v: „Item alia post communionem. Gracias tibi ago domine Ihesu 



Christe, qui me indignum exaudisti, corpore et sangvine tuo saciasti, quod cupivi iam video 

quod desideravi iam amplectatus sum“ ...). 

 

14r-16v: Orationes 

Incipiunt oraciones. Deus causa causarum, vita vivencium, racio racionabilium creaturarum 

ad te confugio, quia omnia nosci antequam fiant, cuius imperium nichil est, quod effugere 

possit ... (15v) Magnus es domine et laudabilis valde, magna virtus tua et sapiencie tue non est 

numerus, laudare te vult homo aliqua porcio creature tue homo circumferens mortalitatem 

suam, circumferens testimonium peccati sui ... x ... et prevenias omnia bona merita mea ut 

tribuas manibus tuis, quibus me fecisti, amen. 

Na konci první modlitby na f. 14r uvedeno „Kyrie eleison, pater noster“ (obdobné záznamy 

jsou i na konci dalších modliteb v této části) a poznámka „Collectas quere retro in fine“ 

s uvedením příslušného odkazovacího znaménka (kolekty jsou zaznamenány na f. 26r-26v). 

Modlitby tohoto úseku jsou obvykle rozděleny, in margine je uveden příslušní odkaz včetně 

odkazovacího znaménka a jejich úseky jsou zčásti zapsány až dále na vevázaném lístku (f. 22). 

Text na f. 14v má in margine číselné označení IIa a pokračuje podle odkazovacího znaménka 

na f. 16v, kde je uveden rubrikou „Hec est oracio sancti Augustini“. Modlitba na f. 14v-15r 

má in margine číselné označení IIIa a pokračuje kolektou na f. 22r (k níž odkazuje i dále jiná 

modlitba na f. 21v a 23r). Text na f. 15r-15v má opět odkaz „Colectam quere retro in fine“, in 

margine je dále poznámka „Quintam quere cum hoc signo retro“, avšak uvedené odkazovací 

znaménko se nikde dále neobjevuje (patrně jde o odkaz na f. 26r-26v). Poslední modlitba 

v této části na f. 15v-16v má na f. 15v in margine číselné označení IIIIta – podle Weidmanna 

jde o výpisek z Augustinových Confessiones. 

 

17r-23r: Orationes de beata virgine Maria 

Oraciones de beata virgine. Ad omnipotentis dei graciam ego miser peccator et indignus et 

omnium scelerum reus confugio et tue intercessionis opem inploro, sancta et inmaculata et 

perpetua virgo Maria dei genitrix ... (21v) Ante aram in honore tue veneracionis consecratam, 

sancta et inmaculata virgo Maria, prostratus iaceo, tuam clemenciam deprecans ut anime mee 

langvide pietatis graciam impendere dignaris ... (22v) Oracio. Sancta mater dei, ora pro me et 

intercede pro me et auxiliare mihi (?) ... x ... inpetrare a benignissimo filio tuo domino nostro 

omnium rege, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus per omnia secula seculorum, 

amen. 

U hřbetu na f. 17r u první modlitby číselné označení Ia. Na f. 18v-21r se nachází soubor 

několika modliteb s totožným incipitem („Ave Maria gracia plena dominus tecum, benedicta 

tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui et ora pro me peccatore et pro omnibus 

peccatis meis dignare me laudare te virgo sacrata, da michi virtutem contra hostes tuos“), 

z nichž část je označena pořadovými čísly: na f. 18v in margine označení IIa, na f. 19r IIIa, na 

f. 20r IIIIta, nicméně v tomto oddíle je modliteb patrně pět, za dvěma z nich je na f. 19r 

uvedeno „Kyrie eleyson, pater noster quere retro“ (podruhé „Kyrie eleyson, Christe leyson, 

pater noster quere retro in fine“). Na f. 19v a 20r je obdobně zkrácen závěr dalších dvou 

„Sancta dei genitrix succurre meis criminibus ut supra“ resp. „Sancta dei genitrix ut supra“. 

Další modlitba na f. 21r má u hřbetu číselné označení VIIa, modlitba na f. 21v není označena 

nijak. Další text z f. 21v pokračuje na f. 23r – na jeho konci je příslušné odkazovací znaménko 

s textem „Hic finem quere in carta ante cum signo“ pro pokračování na vevázaném lístku 

22v. Zde je ukončena modlitba, uvedena poznámka „Kyrie eleyson, Christe leyson pater 

noster vide post“ a zaznamenána další modlitba (kolekta?). 

 

23r-26r: Orationes variae 



Oracio de proprio angelo. Sancte angele dei minister celestis imperii cui deus omnipotens te 

in mei custodiam deputavit per maiestatem et potestatem eius, te deprecor, custodi animam 

meam ... (25v) Domine sancte pater intuere hanc sacrosanctam hostiam, quam tibi offert 

magnus pontifex dominus noster Ihesus Christus pro peccatis fratrum suorum et esto 

placabilis super multitudine malicie nostre, caro enim et frater noster est ... x ... gracia tui 

preciosi sangvinis, fons regeneracionis et succurre michi in necessitatibus meis, qui vivis et 

regnas in secula seculorum, amen. 

Text první modlitby na f. 23r končí odkazovacím znaménkem s textem „Collecta de eodem 

cum tali signo in cedula ante“. Odkazuje na f. 22r na stejnou kolektu jako text zapsaný již 

dříve na f. 14v-15r. Další modlitba na f. 23r (opět dokončená na f. 22r) je uvedena rubrikou 

„Item de angelis“. Rozsáhlejší text na f. 23v-24v je uveden „Secuntur oraciones de apostolis“ 

a jde o modlitby k jednotlivým apoštolům, na závěr ke všem společně. Modlitba na f. 24v-25v 

je určena jako „Oracio pro recommendacione animarum in sacra morte“. Poslední text této 

části na f.  25v-26r má in margine f. 25v číselné označení VIa. 

 

26r-26v: Collectae 

Secuntur oraciones sive collecte ad oraciones anteriores. Lignum vitale, ara salutifera, te 

adoro, spiritus vite eterne deprecans, ut per te structuram sanctissimam hostia grata deo oblata 

existam ... (26v) Secuntur collecte ad oraciones de beata virgine ante scriptas. Beate Marie 

semper virginis domine supplicacionibus tribue nos ... Perfice in nobis, quesumus, domine, 

graciam tuam ut qui iusti Symeonis peticionem implesti ... x ... ita et nos vitam obtineamus 

eternam per Christum dominum nostrum, amen. 

K první části tohoto souboru se vztahuje odkazovací znaménko z f. 14r. 

 

27r-37v: Orationes variae 

Oratio de sancto Sigmundo. Rex et martyr Sigismunde Ihesu Christo preces funde et cunctis 

te venerantibus et devote deprecantibus impetres celestia, cecos, claudos atque mutos ab 

infirmitate tutos fac ut digne te laudare mereamur et vitare singula terrestria ... (37v) Summe 

pater omnis rei fons et finis nostre spei miserere precor mei ... Sanctissime antistes atque 

confessor domini nostri Ihesu Christi Martine, cui dominus tantam in hac vita contulit 

graciam, ut trium mortuorum suscitator existeres ... x ... post hanc vitam ad eternam patriam 

perducas, amen. 

Modlitby této části jsou obvykle uvedeny rubrikami, číselná označení in margine jsou spíše 

výjimečná. Na f. 27r jsou zaznamenány „Oratio de sancto Sigismundo“ a „Oratio de VII 

gaudiis Marie“ (zde je u hřbetu uvedeno i číselné označení VIIa). Na f. 27r je další krátká 

modlitba bez rubriky a další začíná „alia oracio“ a je dokončena na spodním okraji f. 27v, 

kde jsou mezi výčtem světců uvedeni také „sancte Wenceslae, sancte Vite, sancte Adalberte, 

sancte Sigismunde, sancte Procopi, sancta Ludmilla“. Větší část listu 27v zabírá „Oracio de 

sancto Johanne apostolo et evangelista“. Na f. 28r-28v se nachází „Oracio de Nativitate 

Christi“, na f. 28v „Oracio de Circumcisione“ a text uvozený „Quando dicitur gracias 

agamus“. Na f. 29r-29v následuje soubor modliteb spojených s mešní liturgií: na f. 29r 

„Oracio infra canonem“, na f. 29r-29v „Oracio infra elevacionem“ a na f. 29v „Oracio post 

communionem“ a „Oracio quando datur pax infra missam“. Na f. 30r-30v je zaznamenána 

„Oracio de beata virgine“ (incipit: „Gaude mundi spes et domina virgo Maria, que per 

Gabrielem archangelum tibi divinitus transmissa hec verba sacratissima percipere 

meruisti“), v jejímž závěru je ve výčtu světců uvedeno mj. „sancto Wenceslao cum ceteris 

sanctis patronis nostris“. Na f. 30v-31r následuje „Oracio de VII gaudiis“, na f. 31r „Oracio 

de sancto Johanne Baptista“. Další modlitby na f. 31r-31v (ke sv. Petrovi) a 31v (ke sv. 

Pavlovi) rubrikami uvozeny nejsou. Na f. 31v-32r je zaznamenána „Oracio de sancta 

Trinitate“, na f. 32r-32v „Oracio de Corpore Christi“. Modlitba na f. 32v je kromě rubriky 



„Oraciones de sancta Cruce“ označena in margine číslicí VI (?) a na její závěr je uvedena 

kolekta. Na f. 32v-33r se nachází „Oracio de proprio angelo“. Na f. 33r-33v je zapsán text 

s rubrikou „Graciarum accio cum obsecracione ad deum“, který je u hřbetu listu 33r uveden 

číslem IIIIa (VIIa?). Závěr tohoto textu v rozsahu 5 řádek je mřežován a pomocí odkazovacího 

znaménka je k němu doplněn text na f. 34r-34v zakončený kolektou (na f. 34v pak další 

modlitba). Na f. 33v poté modlitba, k níž se marginálně vztahuje číslice IIII, a na spodním 

okraji patrně o málo později zapsané responsorium, versus a collecta s odkazovacím 

znaménkem, které se však v kodexu nevyskytuje. Modlitba na f. 35r-36r (incipit: „Carnem 

contra spiritum per contemplacionem elevatum conquerentem ymmo pocius contra 

Christum“) má u hřbetu f. 35r rubriku Vta. Na f. 36r-36v text s rubrikou „Oracio pro 

animabus“, na f. 36v „Oracio de sancta Trinitate“ a modlitba uvedená rubrikou „Item alie 

oraciones“. F. 37 tvoří menší vevázaný lístek, na straně recto rýmované verše s responsorii, 

na f. 37v dvě modlitby, z nich jedna rýmovaná, druhá je určena sv. Martinovi. 

 

38r-39r: Orationes de beata Maria virgine 

Benedictum sit caput tuum gloriosissimum, quod super dilectum tuum innixa tociens in 

synum eius iocundissime reclinasti, ave Maria gracia. ... (39r) Saluto te sancta Maria regina 

celorum, domina angelorum ea salutacione, qua salutavit te Gabriel archangelus dicens Ave 

Maria gracia plena ... x ... et perduc me ad gaudia sancte trinitatis Christe dei nate flos virginis 

inviolate queso michi dare quod non segregar a te, amen. 

První modlitba je zapsána na f. 38r-38v. Následuje rubrika „Item alie oraciones de domina“, 

modlitba na f. 38v má marginálně oříznutou číslici, snad IIa. Na f. 39r jsou zapsány dvě 

mariánské modlitby, první není nijak uvedena, druhá má u hřbetu číslovku IIIa. Na závěr 

poslední je odkazovací znaménko, které se objevuje dříve na f. 34r a patrně odkazuje na 

kolektu, která je u něho zapsána. 

 

39r-39v: Orationes duae 

Hostium illorum quesumus (?) domine elide superbiam et contumaciam eorum dextera tue 

virtutis prosterne deus qui contritorum non despicis gemitum et merencium non spernis 

affectum ... (39v) Memento mei domine deus meus in regno tuo et ostende te ipsum michi 

intempore tribulacionis et angustie et secundum necessitatem meam facias mecum 

misericordiam tuam ... x ... et corda illorum aput eos invicem pacificare digneris, qui vivis et 

regnas. Kyrie eleyson, pater noster. 

Na závěr poznámka „Quere ante cum hoc signo collecta“. Odkaz na kolektu je spojen se 

znaménkem, které se objevuje na f. 34r. 

 

40r-44v: Officium de Corpore Christi 

Incipit historia de corpore Christi. Ad primam vesperam antiphona. Sacerdos in eternum 

Christus dominus secundum ordinem Melchisedech panem et vinum obtulit. Psalmus. Dixit 

dominus miserator dominus escam dedit timentibus se in memoria mirabilium suorum ...x ... 

cognovisti pociora pocior enim lux quam umbra, veritas quam figura, corpus auctoris quam 

manna de celo, tu autem domine miserere nobis, deo gracias. Responsorium. 

 

45r-45v: Orationes  

Divinum misterium semper declaratur et mens infidelium tumens excecatur firma spes 

credencium fide roboratur ... (45v) Confessor domini et sacerdos atque doctor beatissime 

sancte Jeronime, tua mens lucidissima manusque plene fuerunt mundicia ... x ... eterne 

visionis gloriam percipere merear et deum tecum et cum omnibus sanctis et electis perpetue 

collaudarem, amen. 

Texty na f. 45r se vztahují k tělu a krvi Páně, na f. 45v je zapsána modlitba ke sv. Jeronýmovi. 



 

46r-47r: Orationes variae 

Sequntur oraciones de sancta Cruce. Domine Ihesu Christe gloriosissime conditor mundi, qui 

cum sis splendor glorie coeternus et coequalis patri sanctoque spiritu ideoque dignatus es 

carnem ex immaculata virgine assumere ... (46v) Hanc oracionem offero tibi, domina mea 

sancta Maria in honore et amore sancti patris tui et in honore illius excellentissime 

salutacionis ... x ... fac ea deflere, ut eo feliciter ex hac vita possim migrare ad gaudia 

sempiterna, amen. Kyrie eleyson, pater noster. Versus Post partum. Collecta Deus qui nobis  

tribuis. 

Po modlitbě ke sv. Kříži následuje na f. 46r modlitba ke sv. Janu Evangelistovi, na f. 46v-47r 

pak dvě modlitby k P. Marii uvozené rubrikou „Oracio de domina“. Na závěr poznámka, 

podle níž je kolekta zapsána jinde v rukopise („Collecta Deus qui nobis tribuis quere retro in 

fine cum tali signo“ – ovšak uvedené odkazovací znaménko se v rukopise nevyskytuje).  

 

47r-47v: Lectiones 

Sequntur lecciones de Assumpcione infra octavam. Ascensum tuum horrent spiritus inmundi, 

mortem vertens in gaudium, appone nobis benediccionem super benediccionem, tu que 

paternam misericordiam in utero baiulasti ... (47v) Leccio IIIa. Archa salvandorum, pons 

fluctuancium, baculus imbecilium clarissimum vere lucis veiculum ... x ... propiciatrix semper 

nobis esto aput filium tuum dominum et salvatorem nostrum, cui est honor et gloria cum deo 

patre et vivifico spiritu sancto nunc et semper et in secula seculorum, amen. Tu autem, 

responsorium. 

Na spodním okraji f. 47v poznámka „Hic stare“. 

 

48r-49r: Officium de Corpore Christi  

Ad primam ympnus. Hoc sacrificium Christus instituit cuius officium comitti voluit solis 

presbyteris, quibus sic congruit sumant et dent ceteris. Panis angelicus sit panis homini dat 

panis celicus figuris terminus o res mirabilis manducat dominum pauper servus et humilis ... x 

... nos eripias et vitam nostram in tua pace disponas per eundem. Corda famulorum, 

benedicamus domino, deo gracias etc. 

Na spodním okraji folia 48r poznámka „Hic stare“. V rubrikách uvedeny hymny k primě, 

tercii, sextě a noně, kromě hymnů vždy žalm, antifona, capitulum, responsorium, versus a 

collecta. 

 

49r-49v: Ave 

Ad patrem. Ave summe pater omnis rei fons et finis nostre spei, miserere precor mei ... x ... 

De omnibus sanctis. Ave omnium sanctorum iocunda societas ad superna me polorum vestra 

ducat pietas ut vestrorum me bonorum repleat sacietas, amen. 

Kromě Trojice a jejích jednotlivých osob uvedena P. Maria, Jan Křtitel, dále jednotlivé 

kategorie světců a Všichni svatí. 

 

49v: Orationes duae 

Duplex mors ne me infestet, Ihesus Christus mihi prestet ... O Ihesu propter nomen tuum fac 

mecum misericordiam tuam ... x ... penitencia mea non sufficit ad satisfaccionem sed tamen 

/// 

Na závěr první modlitby poznámka „Finis sequitur illius oracionis de domina Ave mundi spe 

Maria“. Závěr druhého textu poškozen oříznutím. 

 

50r-51v: Orationes 



Ad patrem. Ad te pater dirigo propiciatorem misereri domine miseris dignare quis Ihesus 

redimere dignatus est tam care ipsaque pietas te cogat placare, que te nati tui compulit penas 

deplorare. ... (50r) Ad omnes sanctos. O vos omnes sancti et electi dei, offerte pro me merita 

eleccionis vestre et insuper omnium bonorum, donorum et graciarum, quibus quilibet vestrum 

se gaudet remuneratum ... x ... cognoscit se in hac vita dei et domini nostri Ihesu Christi aude 

precipue lucratum fuisse, amen. 

Kromě Trojice a jejích jednotlivých osob uvedena P. Maria, jednotlivé kategorie světců a 

Všichni svatí. 

 

51v-52v: Orationes variae 

De purificacione. O beatissime deus magnus et terribilis, magnus et excelsus, deitatis et 

maiestate atque potencie, qui parvus in corpore voluisti portari in brachiis Simeonis iusti ad 

templum ... (52v) Sequitur oracio. Rex Melchior quem iuvenem indutum veste bissena 

recipientem misterium sacerdotale eadem stella dei nunc perduxit ... x ... Collecta: Deus 

illuminator omnium gencium, da populis tuis perpetua pace gaudere et illud lumen 

splendidum infunde cordibus nostris, quid trium magorum mentibus aspirasti, per eundem. 

Na f. 51v modlitba uvedená rubrikou „De purificacione“, na f. 52r bez rubriky, na f. 52v tři 

modlitby ke Třem králům, uvedené vždy jen „Sequitur oracio“. 

 

53r-57r: Eckbertus de Schönau: Stimulus amoris (Speculum animae in passione Christi) 

Incipit Stimulus Bernhardi. Ihesum Nazarenum, a Iudeis innocenter condempnatum, a 

gentibus crucifixum nos christiani divinis honoremus obsequiis. Salvatoris infirma nos quod 

Christi sumus reverenter venerari, amanter amplecti, fortiter imitari ... x ... te sequar, te 

apprehendam et videam ac benedicam te deum deorum in Sion, cui cum filio tuo et eodem 

spiritu sancto una est gloria, imperium et maiestas per infinita secula seculorum, amen, etc. 

PL 184, col. 953-966, Distelbrink, č. 212. Rubrika byla původně zapsána „Incipit Planctus 

Marie“, avšak poslední dvě slova byla vyškrabána a titul opraven. Jednotlivé části označeny 

marginálně římskými číslicemi I-VII.  

 

57v-62v: Ogerius de Laucedio (Pseudo-Bernardus Claraevallensis, Pseudo-Augustinus): 

Planctus beatae virginis Mariae de passione Christi 

Incipit Planctus Marie. Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis ymbrem lacrimarum (Jer 

IX,1) ut possem flere per diem et noctem, donec servo suo dominus Ihesus appareat in visu 

vel in sompno consolans animam meam. O vos, filie Hierusalem, sponse dilecte dei, una 

mecum lacrimas fundite ... x ... de terra nefarie cogitantes ligaverunt, flagellaverunt, 

laniaverunt, et morte turpissima occiderunt, sicut presens hec dies loquendo manifestat, amen. 

Explicit lamentacio gloriose virginis Marie, quam habuit in filii sui passione. 

L. Janauschek: Bibliographia Bernardina (Xenia Bernardina IV), Wien 1891, s. 83, 499. Ed. 

A. Chiari: Rivista storica benedettina 17, 1926, s. 66-82. Jednotlivé části označeny 

marginálně římskými číslicemi I-VII. 

 

62v-63r: Ordo visitationis sepulchri 

Sequitur ordo visitacionis sepulcri in sacra nocte. Tandem dicite deo nostro, omnes sancti eius 

et qui timetis deum pusilli et magni ... (63r) Oracio. Domine rex omnipotens, iudicione tua 

cuncta posita sunt et non est, qui posset resistere tue voluntati ... x ... et converte luctum 

nostrum in gaudium ut viventes laudemus nomen tuum et ne claudas ora canencium te domine 

deus noster, amen. 

Na závěr uvedeny modlitby týkající se vzkříšení a Posledního soudu. 

 

63v-66v: Orationes variae 



Oracio de domina post communionem. Infelix ego quis me liberabit de corpore mortis huius, 

mortis inique, mortis amare, que non semel eventat sed assidue torquet et mortificat. Quis 

ergo ab illa me liberabit graciam spero dei ... (66v) Ihesu Christe, auctor vite, qui in tuo 

sangvine peccatum lavasti Ade, Marie Magdalene tribuisti salutarem fructum ... x ... sis nobis 

propicius et nostra dele peccata et da vite gaudia, qui regnas cum deo patre et spiritu compare, 

amen. 

Některé texty z této části jsou veršované. Modlitba na f. 63v-64v kromě rubriky „Oracio de 

domina post communionem“ marginálně označena Vta. Následující modlitba na f. 64v-65r 

marginálně označena VIIa. Pokračují modlitby ke světcům, na f. 65r-66r uvedena rubrikou 

„Oracio undecim milium virginum“, na f. 66r další ke sv. Mikuláši, na f. 66r-66v ke sv. 

Benediktu, na f. 66v ke sv. Kateřině, poslední christologická.  

 

66v-69v: Oratio 

Oracio de passione domini super psalmum Deus dominus meus respice. Factus Ihesus in 

agonia prolixius orabat et factus est sudor eius sicut gutte sangvinis decurrentis in terram per 

ipsam angustiam et per amarissimam mortem tuam piissime Ihesu Christe miserer anime 

famuli et famule tue, patris et matris et Dorothee et animabus fratrum et sororum mearum et 

omnium parentum meorum et animabus omnium fidelium defunctorum. Domine Ihesu 

Christe suscipe hanc oracionem ad laudem et honorem nominis tui ... x ... a porta inferi et ab 

omnibus angustiis et infernalibus penis exuendas et eternaliter cum fidelibus Christi salvandas 

amen. 

Marginálně u počátku textu uvedena číslice VIta. 

 

69v: Orationes duae 

Domine Ihesu Christe per effusionem sangvinis tui in Circumcisione dele omnia peccata mea, 

que commisi per carnales delectaciones et da michi perfectam mundiciam mentis et corporis 

... Gracias tibi ago domine sancte pater omnipotens eterne deus, qui me dignatus es custodire 

in hac nocte ... x ... ut concedas michi venturum diem ita cum humilitate et discrecione 

peragere quatenus tibi complaceat servitus mea, amen. 

 

70r-80v: Orationes variae 

Oracio ad communionem sancti Bernhardi. Domine Ihesu Christe misericordissime quia ego 

sum ut sim dignus, ut intres sub tectum meum, meruit enim hoc peccator homo? Certe domine 

non est dignus tanti beneficii ... (79v) Oracio de domina nostra. O Maria virgo virginum, 

regina angelorum, spes desperatorum, solamen miserorum, mater misericordie, mater filii dei 

mei ... x ... et illum tibi comisit per gaudium quod habuisti cum sancta trinitas in transitu tuo 

animam tuam sanctissimam, piissimam /// 

První modlitba na f. 70r-71v je uvedena rubrikou „Oracio ad communionem sancti 

Bernhardi“ a u hřbetu označena číslicí V. Na f. 72r-72v je „Oracio de Nativitate Christi“, 

další modlitba na f. 72v má v závěru poznamenáno „Ista oracio est de Purificacione Marie 

virginis“. Text na f. 73r-73v je uveden „De sancta Trinitate“ a u hřbetu je označen číslicí I. 

Další dvě rozsáhlejší, na f. 73v-75r a 75r-77r mají rubriku „Item alia“ a jsou označny čísly II 

a III (první Anselmus Cantuariensis: Oratio XVI ad Christum: incipit „O domine Ihesu 

Christe, verbum patris, qui venisti in hunc mundum peccatores salvos facere, rogo te per 

indulgentissima misericordie tue viscera, emenda vitam“ ... (PL 158, col. 891-894), druhá „O 

domine Ihesu, dulcissime, benignissime, misericordissime redemptor humani generis, qui 

tuam preciosissimam pro nobis peccatoribus animam posuisti“). Další dvě na f. 77v-78r a 

78r-79v se vztahují k přijímání (první: „Oracio sancti Bernhardi ad communionem. O bone 

Ihesu panis vite me esurientem refice, tu enim es perfecta saturitas electorum et qui te non 

habuit in evum esuriet“, druhá: „Item alia ad communionem. Accepturus singulare misterium 



intemerati corporis et sangvinis tui, domine Ihesu Christe, in amaritudine anime mee 

recogito“) a jsou označeny čísly I a II. Poslední na f. 79v-80v je označena číslem I, 

nadepsána „Oracio de domina nostra“ a není dochována v úplnosti. 

 

81r-89v: Orationes variae 

/// in hoc seculo ita sibi subiugari ut ab eo in futuro seculo numquam merear separari, quod 

nobis omnibus prestare dignetur dominus noster Ihesus Christus, qui cum patre et spiritu 

sancto est in perpetuum benedictus, amen. Septimum gaudium. Gaude Maria mater Christi pia 

regina celorum, septimum gaudium tuum, o felicissima ... (89r) Item oracio de domina (?). 

Memento queso, pius et misericors deus, quod celum et terram et universa, que subsistunt 

visibilia et invisibilia creasti et hominem ad similitudinem tuam formasti ... x ... et perduc eas 

[scil. animas] cum fidelibus tuis ad vitam eternam, amen. 

První modlitba není dochována v úplnosti a podle kontextu jde o závěr textu vážícího se 

k šesté radosti P. Marie, u sedmé je marginálně uvedena číslovka VIIm a na závěr je uveden 

versiculus a collecta. Dále na f. 81r text s rubrikou „Commendacio anime in exitu 

agonisande“, na f. 81v-82r modlitba uvedená „Oracio gaudiosa cum lacrimis fusa ad 

Christum ut eius animam reciperet“. Text na f. 82r-84v uvozuje rubrika „Oracio sancti 

Jeronimi de communione eucaristie quoniam ante mortem communicavit“, a i když je text 

rozdělen dalšími rubrikami, jde o část kapitol 45-51 Pseudo-Eusebiova textu De morte sancti 

Hieronymi (PL 22, col. 270-274). Na f. 84v je další krátká modlitba „De sancto Johanne 

Baptista“, na f. 84v-85r „De sancto Johanne Baptista et sancto Johanne evangelista“, na f. 

85r „Sequitur oracio de apostolis“, za nímž jsou zapsány dvě kolekty. Na f. 85v-87r jsou dvě 

delší modlitby uvedeny jako „oracio de corpore Christi“, u první in margine číslovka (?) V. 

Na f. 87r-88r jsou tři modlitby, první je označena „De resurreccione domini“ (a in margine 

číslovkou Ia), další jen „de eodem“. Na f. 88r-88v modlitby „De sancta Trinitate“ (u první 

číslovka IIa) a kolekta, na f. 88v další uvedena rubrikou „Item alia oracio“ (o umučení Krista, 

in margine číslovka IIIIa), následovaná přímluvou za zemřelé. Na f. 89r-89v poté dvě uvedené 

„oracio de domina“, u první marginálně číslovka 2a, u druhé nezřetelná, mezi nimi v krátkém 

textu uvedena zmínka „Salvator mundi, salva animam famule tue“. 

 

89v-93r: Orationes variae, praecipue de vulneribus Ihesu Christi 

Sequitur oracio de vulneribus Ihesu Christi. Deus qui dixisti per prophetam tuum Ego cogito 

cogitaciones pacis et non affliccionis, deus deus meus cogita in me pacem et non affliccionem 

et non serves mala mea in futurum ... (92v) Collecta. Salvator mundi, salva me domine Ihesu 

Christe, qui solus salvare potes, da michi scire velle operari et perficere ... x ... fac michi 

queso, domine eterne vite perseveranciam, qui cum deo patre et filio et spiritu sancto vivis et 

regnas. 

U první modlitby marginálně údaj „Dominica VI“. Na f. 89v-91v modlitby, vždy proložené 

poznámkami „Pater noster, Ave Maria“. Na f. 92r-92v „Rubrica predicte oracionis“, 

začínající „Domina quedam solitaria et reclusa numerum vulnerum Ihesu Christi scire 

cupiebat, oravit ad dominum ut sibi revelaret et dixit ei Ihesus Vm  CCCCta et LXta“. Na f. 

92v-93r modlitba uvedená „Oracio de universo statu Ihesu Christi“ s oříznutou číslovkou in 

margine, na závěr kolekta. 

 

93r-94r: Pseudo-Alcuinus: De usu psalmorum 

Jeronimus de virtutibus et laude psalmorum. Spiritus dei prophetarum mentibus non semper 

presto est quatenus cum spiritum non habent si hunc contingunt habere ex dono dei se habere 

cognoscant, non ex se ... x ... in postremo aput deum gaudebit et animam suam in celo 

mirificabit. 

PL 101, col. 465-468, text ve srovnání s PL zčásti odlišný, zvláště část na f. 94r. 



 

94r: Oratio de sancto Vito 

Oro te beatissime martir dei Vite, qui multa agonum certamina pro Christi amore pertulisti ... 

x ... me peccatorum indignum tua concedat saltem sequi vestigia, amen. 

 

94v: Isidorus Hispalensis: Synonyma de lamentatione animae peccatricis, excerptum 

Heu michi infelix anima in tantis peccatis, in tantis es criminibus obvoluta, quid primum 

plorem, quid prius plangam, quas prius lacrmas summam ... x ... potestis super me vite 

lamenta effundite. 

PL 83, srov. col. 840-842. 

 

95r-95v: Orationes tres 

Numquid tot imminentibus penis et cruciatibus deterritus, tot peccatorum maculis inquinatus, 

tot facinorum irretitus laqueis ... (95v) Deus qui peccantes non statim iudicas  ... x ... et te 

donante maneat letus ac securus coniungi, amen. 

 

96r-97r: Horae Mariae virginis 

Incipiunt hore de dolore et compassione beate virginis et primum pro hora matutinali 

incipiendo Pater noster. Domina labia mea aperies etc. Imperialis domina Maria perturbatur ... 

(96r) Item de compassione beate virginis Marie incipiendum Deus in adiutorium. Pro hora 

matutinali. Memorare florida dominarum rosa ... x ... Collecta: Beati Iohannis apostoli tui ut 

in precedenti. 

Na závěr ještě modlitba s poznámkou „ultra non scribi“. 

 

97v-99v: Orationes 

Deus pater piissime, Ihesu Christe fili dulcissime, spiritus sancte regenerator clementissime ... 

(99v) Deus humilimum visitator, qui nos fraterna dileccione consolaris ... x ... in quibus 

habitas tuum in nobis senciamus adventum per eundem. 

Počátek textu opravován. Na f. 98r dále modlitba ke sv. Janu Křtiteli, na f. 98v-99v 

benedictiones (na f. 98v u druhého z nich uvedeno „Item alia benediccio“), na f. 99v krátké 

modlitby. 

 
 

XVIII C 75 

(Agenda církevní katolická) 

1-30 Ceremonye při svěceni Tři-Králowe Wody. 

31-33 Ceremonye při svěceni Hromničnych Swiček. 

34-41 Ceremonye a Pisně na Kwětnau Neděli. 

41-84 Passyge Pána Gežisse Krysta, podle sepsáni swatehi Matausse, genž se spiwá w Neděli        

Kwětnau. 

84-85 (Ceremonye) Na Zelený Čtwrtek 

85-88 (Cereminye) Na Weliky Pátek 

88-124 Passye Pana Gežisse Krysta, na Weliky Patek, podle sepsani Swateho Jána. 

125-145 Ceremonye na Bilau Sobotu. 

ll.76; XVIII / XIX. 

[Agenda církevní katolická] 

1 – 30 Ceremonye při svěceni Tři – Králowe Wody. 

31 – 33 Ceremonye při svěceni Hromničnych Swiček. 

34 – 41 Ceremonye a Pisně na Kwětnau Neděli. 



41 – 84 Passyge Pána Gežisse Krysta, podle sepsáni swateho Matausse, genž se spiwá w 

Neděli Kwětnau. 

84 – 85 [Ceremonye] Na Zeleny Čtwrtek 

85 – 88 [Ceremonye] Na Weliky Pátek 

88 – 124 Passye Pána Gežisse Krysta, na Weliky Patek, podle sepsani Swateho Jána. 

125 – 145 Cerenomye na Bilau Sobotu. 

1 Hned gak se přigde k Oltáři x 145 kdež se wssychni Wywoleni, wěčně radugi, Amen. 

Rkp.; pap.; XVIII/XIX, ll.76; 17 x 21 cm; kurs., frakt.; s notací. Z Paterových. Vazba: pkž. 

11646/41 

 

SX XVIII C 76 

FX 1730/31 

TX Thomas Ign., Disputationes peripateticae in Universam Aristotelis logicam cum praemissi 

primis totius philosophiae fundamentis. In… Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi ab… 

Patre Ignatio Thomas, Societatis Jesu… professore regio, publico ac ordinario traditae et 

dictatae. Die 3 9bris anno 1730 vergente in annum 1731. 

2 Praesentem introductionem in tres partiemur x 257 ex hoc loculo ut volet loculos repleat. 

Hs.; Pap.; Bl. 267; 1730/31; 16,5 x 20,5 cm; kurs.; ldbd. Die Blätter 258-267 sind leer. 

PX Sběratelský salon, 7. 12. 1942 

7307/42 

 

SX XVIII C 77 

FX 1715/16 

TX Quaestiones theologico-morales 

I. 3-180 De sacramentis in communi et in particulari: De baptismo, confirmatione, eucharistia 

et poenitenti. Traditae ab… p. Christiano Bredt e Societate Jesu… in Universitate Carolo-

Ferdinandea Pragensi theologiae moralis professore regio publico ac ordinario. Exceptae ab 

Antonio Fidler Boemo Wodnianensi et clerico ecclesiastico Anno 1716. 

4 Sacramenta merito dicuntur uberrimi quondam X 180 audot praxis fidelium a primis 

saeculis. 

II. 185-333 De sacramento extremae unctionis, ordinis et matrimonii, item de censuris et 

statibus, Traditae ab… P. Francisco Staržimsky… in Universitate Carolo-Ferdinandea 

Pragensi theologiae moralis professore regio publico ac ordineario. Exceptae ab Antonio 

Fidler Anno 1715 vergente in 16 tum. 

186 Absolutis anno superiore quae de X 333 finio et novum tractatum ordior. 

HS.; pap.; Bl. 338; 1715/16; 16x20 cm; Frakt.; Ldbd. Die Blätter 181-184 zwischen beiden 

Teilen sind leer. inmitten des zweiten Teiles sind die Blätter 267-268, 295-295 und 322-324 

leer. Am Ende sind die Blätter 334-337 leer und beim Blatt 338 ist ein Teil, wahrscheinlich 

mit Angabe der Herkunf der Handschrift abgeschnitten. 

PX Sběratelský salon, 7. 12. 1942 

7306/42 
 

XVIII C 78 

Statistische Beschreibung von Böhmen nach folgenden Inhalt. 

Bl.40; po r. 1791 

4´ Althan Herr Graf Michael Josepf besitz ( sic!) x 35´ Altstadt, Neustadt, Kleinseite, 
Hradschin, Judenstadt zusammen. 
Hs.; pap.; Bl.40; nach 1791; 12,5 x 19,5 cm; Frakt.; Pappbd. Ausfürliche Übersicht 
des ganzen Inhaltes der Handschrift findet man auf dem Blatt 3-4. 
Aus Patera´s Nachlass 16.12.1941.  



11511/41 
 

XVIII C 79 

Beschreibung von dem Einkommen der Herrschaften und Güter, dann der Ansässigkeit in 

Königreich Böheim. 

Bl.110; 1773-80; 

3´-4 Adersbach-Königretzer-Herr Graf Kollowrat-Liebsteinsky Rudolf Erben x 106´-
107 Zwikowetz-Pilsner-Herr Graf Kinsky Fr.Joseph. 
Hs.;pap.;Bl.110; 1773-80; 12 x 19 cm; frakt.; kurs.; pappbd. Die lezten 4 Blätter sind 
leer. Es ist eigentlich alphabetisches Verzeichnis der Herrschaften, bei welchen 
Kreis, Besitzer, die Zahl der Ansässigen, Wert, Ertrag und die Enfernung von Prag in 
Landesmeilen fortschreibend in Einzelspalten angegeben ist. Auf dem Blatt 2 Exlibris 
und Wappen der Grafen Clam-Gallas. 
Aus patera´s Nachlass 16.12.1941.  
11510/41 
 

SX XVIII C 80 

FX 1845 

TX Sstěpná zahrádka aneb modlicý knižky, w niž se nacházegi wraucné a nábožné modlitby 

ranni a wečerni, při mssi swaté, před y po zpowědi, před y po přigimáni… 

4 We gménu Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha swatýho x 29 do propasti Božství twého, 

odkud wyplinula. 

Hs.; pap.; Bl. 29; 1845; 11,5 x 19 cm; frakt.; Pappbd. Das Gebetbuch ist unvollständig. Am 

Ende fehlt ein Teil. Es hat eine ursprüngliche Paginierung. Die Handschrift ist ein Volksbuch, 

kalligraphisch geschrieben und schön geschmückt. 

Schenkung des Statmuseums in Werschowitz 13. 10. 1941. 

8467/41 

 

XVIII C 81 

Kubišta, Antonín Prokop : Služby Boži katolické a neb Pogednání o oběti msse swaté, 

ceremonýich při té oběti običegných ý o tom, čo k té oběti přináleži od Antonina Prokopa 

Kubišty, kněze cyrkewniho. 

ll.29; XIX/1 

Služby Boži katolické a neb Pogednání o oběti msse swaté, ceremonýich při té oběti 

običegných ý o tom, čo k té oběti přináleži od Antonina Prokopa Kubišty, kněze cyrkewniho. 

2 Kněz stogi před oltářem x 29 obět negmilegssi, čisté a neposkvrněné srdce. 

Hs.; Pap.; Bl.29; XIX1; 11,5 x 18 cm; Frakt.; Originalpappbd. Auf der Ecke des Blattes L 

Anmerkung Psal Franz Aužička. Die Handschrift ist kalligraphisch geschrieben. 

Schenkung des Karl Procházka 28. 3. 1941. 

2531/41 
 

XVIII C 82 

Jiříček, Karel Otto : Excerpta Giřiček Caroli Ottonis, poëseos studiosi Regineae Hradecii 

1837. 

ll.45; 1837; výpisky z českých a německých autorů. 

Excerpta Giřiček Caroli Ottonis, poëseos studiosi Reginae Hradecii 1837. 

2 Horch! was stampft im Galopp vorbey x 45 Tebau stiastné Čechů boly. 

Hs.; Pap.; Bl.45; 1837; 11,5 x 19 cm; Frakt.; Kurs.; Pappbd. „Excerpta“ sind Auszüge aus der 

vorwiegend dichterischen Lektüre der deutschen und tschechischen Autoren. Es sind aus den 

Deutschen Goethe, Schiller, Nikolai, Pfeffel, von Mathisson, Friderike Brun, Blumauer, 



Körner, aus den Tschechischen Mácha, Tyl, Klácel, Štulc, Jablonský, Kamenický, Picek, Ráb, 

Palacký, Trojan, J. M. Špát, A. J. Vrťátko vertreten. 

Schenkung: Dr. Mil. Novotný 27. 6. 1942. 

4281/42 

 

XVIII C 83 

Index uber die XXV.Sectiones ein und abgetheilte Land Charten von Konigreich Boheimb. 

Bl.75; 1775; 

Index uber die XXV. Sectionen ein und abgetheilte Land Charten von Konigreich Boheim. 

4 Arnau 15, 9 Königg[rätzer] Grä[fin] Schlikin Wittib x 72‘ Zaras 10, 7 Saatz. 

Hs.; Pap.; Bl.75; 1775; 12 x 18 cm; Kurs.; Originalldbd. Die Handschrift gibt bei jedem Ort 

seine Entfernung von Prag in Meilen, weiter auf welcher Sektion und in welchem Kreis er 

sich befindet und endlich seinen Besitzer an. Nach der „Erklärungs Tabella“ auf dem Blatt 2‘ 

sollte es bei jedem Ort auch durch Kennzeichen unterschieden werden, ob es sich um eine 

Stadt mit Mauern, um eine Festung, um eine Stadt ohne Mauern, um ein Marktflecken mit 

oder ohne Schloss, um ein Dorf mit Schloss oder Rittersitz oder um eine Klosterkommende 

handelt. 

Von Vlad. Patera 26. 8. 1941 gekauft. 

7101/41 
 

SX XVIII C 84 

FX 1812/17 

TX Pohl, Joh. E.: Repertorium botanicum seu Enumeratio plantarum earumque synonimarum 

a Linnaeo tempore usque ad hodiernam diem cognitarum. Collegit Dr. Joannes Emanuel Pohl. 

Vol. I-VII 

I. 3 Libri usitati. C. H. Persoon, Synopsis plantarum X 566 Buttneria ovata. 23 Decembris 

1812. Dr. pohl. 

II. 2 Caballaria Ruiz an vide Myrsirie Manglilla X 441 tectorum - Ceremoides. sterilis - 

distachyos. 

III. 3 Dactylanthes patula Hawarth, Synopsis plantarum X 448 Die 16. Februarii 1814. Dr. 

Pohl. 

IV 3 Habenaria albida Brown X 366 Pragae Die 8 Mají 1814 in Regensburger Denkschriften. 

V. 3 Macraea grandifolia Lindl X 510 subsessilis vide Tetramerium. Coffea subsessilis. 

VI. 3 Prasophyllum alpinum Brown X 418 Protea phylicoides. 

VII. 3 Sesamella Sesamoides Reichenbach vide Astrocarpus Sesamoides X 425 Pragae 20. 4. 

1817. Neu überbunden und interfolirt 1823 May. 

Hs.; Pap.; l. 568, 443, 449, 369, 513, 420, 434, 1812/17; 26x41,5 cm; kursiv.; Hlnbd. Das 

Werk ist auf freien Blättern geschrieben worden, die erst später in die einzelnen Bände 

zwischen leere Blätter eingebunden wurden. Das Titelblatt des I. Bandes mit dem Datum 

Pragae die 1. Novembris 1813 ist erst nachträglich beigefügt, wie es aus der Anmerkung auf 

dem Blatt 566 mit dem Datum von Jahre 1/812 ersichtlich ist. 

Von Junk in Haag 8. 7. 1941 gekauft. 

5464/41 

 

SX XVIII C 85 

FX 1590/1622 

TX Mladota ze Solopisk, Jiří: Pamieti rodu Mladotův z Solopisk 

Pamieti rodu Mladotůw z Solopisk…ode mnie Girzyka Mladoty z Solopisk. 
4a urozený Pan Zdeněk mladota z Soloposk x 37b Panu Bohu z toho diekowanj 
czinilj. 



Rkp.; pap.; 1590/1622; 11.40; 15 x 19,8 cm; frakt.; kž. Titulní list praví o obsahu 
rukopisu : Letha 1590 w těchto knížkách se pozmenawagj některé pamieti Rodu nas 
Mladotůw a neyprwe, když gest se pan otecz naš oženil, czo gest nas děti měl…y 
některé giné se pan otecz naš oženil, czo gest potřeba dětem mym toho ( cžehož 
pan Bůh uchowati racži ). Tehdy budou moczy nagjti některén paměti platné. Na 
hradě pražském mezy kanowníky u Swatého Wyta pamatnych kralowskych a 
ginacže se gmenuge, y tolikež w některych klassteřích, kde předkowé nassij 
lezzij…toho se doptati moczy budau. Toto se poznamenanj kretcze poznamenáwa 
ode mnie Girzyka Mladoty z Solopisk a na Hořzenych Stakořích. Letha swrchu 
psaného. Zápisy rodu Mladotů ze Solopisk a na Lužanech r. 1536, doplněné zápisem 
o smrti otce Zdeňkova Mikuláše Mladoty r. 1496. Zápisy chronologicky končí zprávou 
Václava Maldoty ze Solopisk o narození jeho dvou dcer Hedviky a Anny r. 1622. F.8b 
- 16a jsou barevně provedené erby Mladotů a rodin s nimi sňatkem spřízněných, na 
f.17 a je perokresba náhrobku shora uvedeného Mikuláše Mladoty z r. 1496. Od 
f.20a počínají opisy na f.36 - 37 výpis z kroniky Hájkovy o předku rodu Mladotů z r. 
1137. V celku rukopis znamenitě doplňuje zprávy Sedláčkovy o Mladotech 
v O.S.N.XVII, str. 451. Renesanční kožená vazba. Uprostřed ozdobných pásů 
s geometrickými a rozvilinovými motivy vtlačeny iniciály autora G.M.Z. 1592 a v olávu 
Eliáš na voze ohňovém. Na zadní straně podobně zdobené uprostřed v olválu 
okřídlená dívka držící v pravé ruce knihu, v levé kříž, na němž visí uzdy. U nohou jí 
leží kostlivec a kolem ní vyzařují paprsky. V oválovém pásu kol obrazu je nápis 
Virginis alatae radii, crux, frena, liberque et mors effigiem religionis habent. Rukopis 
je krásně zachovalý, pouze f.8b s prvními 2 erby značněji poškozeno. 
Dar akad. malíře Václava Andrese z Prahy VII., Letenské nám.19, dne 1.4.1944. 
1805-44 
 

XVIII C 86 

Katolická agenda. 

XVIII-XIX; ll.42; latinskočeská s notací. 

1a Pržed swategma Tržema Kraly prži swietzenj x 42b Quiaquem meruisti portare. 
Allel(uja). 
rkp.; pap.; XVIII-XIX; 11.42; 16,3 x 20,8 cm; frakt.; t. Agenda zatitulovana Directi je 
určena pro kantora jako ředitele venkovského kůru kostelního. Jazykově je 
latinskočeská s notací. F.39 a násl. připsány později. 
Dar pí. Kubištové z Prahy I., Melantrichova ul. 5 dne 7.12.1945. 
7633-45 
 

XVIII C 87 

Kor´an. 

ll.277; XIX/1; arabské písmo; schází začátek i konec. 

Kor’an. 

1a Prvý zachovaný verš-suratu-l-bakr (2. súra), v. 169 – 277b Poslední zachovaný verš-

suratu-l-inšan (76. súra) v. 23. 

Rkp.; pap.; ll.277; XIX1; 10,5 x 17 cm; arabské písmo; kž. Rukopis koranu je defektní (II, 169 

– LXXVI, 23), schází začátek i konec. Pochází asi z první pol. 19. stol. Vazba původní 

kožená s tlačenými rostlinnými ornamenty, opravovaná. Ilumin. 

Dar z majetku prof. Brandta v červenci 1946. 

6097-46 

 

SX XVIII C 88 

FX XIX1 



TX Modlitby. Pět červených koralůw k pobožnosti. 
2b O wj předrazj krwe praudowe x 85b wždy přebywatj až na wieky wiekůw. Amen. 
Rkp.; pap.; 11.102; 11 x 17,5 cm; XIX1 ; frakt. Částečná pův. paginace nedbající 
základů aritmetiky. Od f.87 listy prázdné. F.1a, 9b, 25b a 86a lidové dřevoryty, první 
dva „Salwator mundi“, další dva sv. Jan Nepom.  
Dar akadem. malíře Václva Andrese z Prahy VII. 15.9.1943.  
7444-43 
 

SX XVIII C 89 

FX před 1833 

TX Rozmlouvání Přátelské - dvou krajanů o náboženství Ewangelitském a papežském k 

probuzenj w papežstwu zustáwagjcých a po prawé známosti dychticých, gakž také k utwrzenj 

ewangelitských křešťanu, wydané. Od Milownjka Gežjssowého, krále swého. Wytisstěné 

Leta Páně MDCCVII. 

3a Čteme u S. Luk 22, 32, že Pán X 74a se vssemi wěřjcými přigali. Amen. 

Rkp.; pap.; před 1833; ll. 74; 11,5 x 17 cm; frakt.; pkž. Opis tisku vyd. r. 1770 (sign. mus. 37 

G 5). Na rozdíl od tisku schází zde na f. 2b citát z Epišt. Sv. Jana 1., který je nahražen třemi 

jinými ze Zjevení 18, 4, sv. Mat. 10, 28 a 10, 32 a 33. Jinak text tisku podán zde až po str. 136 

bez Přjdawku modliteb a pjsniček, přes to je úplenější než v rkpsu V G 121. Na f. 1b záznam 

pro mě Pawel, Josef, Johann, Anna, Katerina Ssiller a na f. 74a datování wěc paměti hodná 

zaznamenany: ta gest. Bauřka weljka nesljchana, tak hrom byl až se zem třasla roku 1833, 

datum 29 prosynce ten den před nowym rokem. 

Vyměněno s prf. Vladimírem Nopem 26. září 1946. 

7982-46 

 

XVIII C 90 

Dačický z Heslova, Mikuláš : Prostoprawda. 

1619; ll.30; titulní list čistopisu Prostoprawdy z r.1620 (sign.III G 28) schází. Autograf pana 

Mikuláše psaný jeho ozdobným písmem. 

1a O czlowieczie, modl gse Bohu x 30b et a malis nos libera. Amen. 
Rkp.; pap.; 1619; ll.30; 15 x 19,5 cm; frakt.; pergamen. Titulní list čistopisu 
Prostoprawdy z r.1620 ( sign.III. G 28 ) schází. Na f.1a jen heslo Sit laus et gloria 
sempiterno et aeterno Deo. In secula. Autograf pana Mikuláše psaný jeho ozdobným 
písmem přikrášleným bohatou ornamentací s lidovými motivy šestilistých kvítků, 
plných srdíček, obrysových vás a rozvilin. Navíc proti rukopisu III G 28 jest tu málo. 
Na f.1a, 8a, 17b, 18a a 28a podpis autorův Nicolaus de Heslowa m(anu) p(ropri)a. 
Na f.13b, 15b, 25a, 25b a 26b menší škrty nebo zamazání míst protikatolických, které 
asi provedl některý z majitelů doby pobělohorské. Dr. Novotný upozornil na pijácký 
motiv ve výzdobě ( f.24b ), jinak u Dačického nezvyklý. Vazba původní pergamenová 
s provlečenými páskovými vazy. Na přední desce vytlačen kosočtverečný rostlinný 
ornament; supralibros M(ikuláš) D(ačický) Z H(eslowa) svědčí, že to byl vlastní 
exemplář autorův. Zadní deska ozdobena analogicky v obdélníku kosočtverečnou 
arabeskou. na předním přídeští ex libris numismatika Karla Chaury. 
Koupeno za 9 950 Kč od Čeňka Šimáka z Prahy X.-Karlína, havlíčkova 14, dne 
31.10.1946. 
10038-46 
 

SX XVIII C 91 

FX 1844 

TX Rascident, Josef German: Kurz gefasste allgemeine Weltt-Geschichte 



Kurzgefasste allgemeine Weltgeschichte. Mit sorgfältiger Benützung der Quellen… bearbeitet 

von Joseph German Präsident, mitglied des Piaristen-nstitutes, Professor der lateinischen 

Philologie u. der allgemeinen Weltgeschichte an der Philosophischen Lehranstalt zu 

Leitomischl. 1 Bändchen 1844 

1 Den namen der Geschichte leitet man X 245 Auch die Araber folgten dem Aristoteles. 

Rkp.; pap.; LL. 128; 1844; 17x21 cm; frakt.; pkž. Autor díla P. German Praesident, narodil se 

v Litomyšli 15. dubna 1790, vstoupil do piaristického řádu, kde složil slib 2. května 1811 a 

byl vysvěcen na kněze 21. září 1811. Stal se profesorem latinské filologie a všeobec. dějin na 

filosof. ústavě v Litomyšli. 

Časem dosáhl zde hodnosti vicerektora, stal se asistentem představeného piaristické provincie 

a byl za své zásluhy zvolen čestným občanem města Litomyšle. Zemřel tamtéž 2. prosince r. 

1865. Sympaticky vylíčil jeho profesorskou činnost Alois Jirásek, kteý přišel na litomyšlské 

gymnasium r. 1874, takže mluvil ještě s Praesidentovými současníky. Dílo své věnoval P. 

German provinciálu české provincie piaristického řádu P. Prosperu Hussákovi, řediteli 

tereziánské akademie. Svazek sahá až do nastoupení vlády Karla Velikého (r. 768). Na 

obalovém listě, E libris Scholz Francisci, logicae auditoris a na přídeští přední desky jeho 

exlibris. On byl asi též původcem vložených dějepis. poznámek Monarchie in Rom aj. 

Literatura: Alois Jirásek: Filosofská historie. 

Rukopis získán výměnou se Sborem pro zřizování Benešových knihoven 20. září 1947. 

8952-47 
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Incipit p[ro]logus sup[er] c[on]fessionale f[rat]ris Joh[an]nis Theotonici ordinis predicatorum. 

ll.42; před 1548; jde o zpovědní příručku proslulého dominikánského kazatele a řádového 

mistra Jana Theutonika, která byla po staletí opisována a užívána. 

Incipit p[ro]logus sup[er] c[on]fessionale f[rat]ris Joh[an]nis Theotonici ordinis predicatorum. 

2a Simpliciores et nimis expertos confesso[r]es x 40b Zelus p[ro]p[ri]e d[icitu]r amor viri i[n] 

uxo[r]es... 

Rkp.; pap.; ll.42; před 1548; 15,8 x 21 cm; frakt.; kž. Na přídeští česká poznámka skoro 

současná Wůz sladu za dwaczet kop, zase prodatj sto kop. Podle ní se soudilo, že rukopis 

vznikl v Čechách. Běží o zpovědní  příručku proslulého dominikánského kazatele a řádového 

mistra Jana Theutonika (zem. 1252 ve Štrasburku), která byla po staletí opisována a užívána. 

Za původním textem připsány 3 stránky obsahově příbuzné s incipit Que sit vera penitencia. 

Rok 1548 na rubu f.1 připsán, rukopis sám však je posle písma starší. 

Koupeno od firmy Vladimír Žikeš v Praze I., Karlova ul. č. 2 dne 15. října 1947. 

10413/47 
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Johannes Friburgensis: Confessionale 

XV2, pap., 42 ff. 21 x 16 cm 

 

Filigrán: nejblíže jsou varianty Piccard: Ochsenkopf XII/857-859 (1457-1470) ev. XII/860 

(1469-1474), ale přesně o žádný z těchto filigránů nejde. Skladba: (VI+1, f. 13) + 2. VI (f. 37) 

+ 1 (f. 38) + II (f. 42). F. 1 tvoří samostatný list, připojený k rukopisu patrně později (v 16. 

století), za f. 38 jeden list chybí. Foliace moderní, tužkou. Psáno v zrcadle cca 16,5 x 12 cm, 

32-34 řádek na stránce (mladší zápisy na f. 41-42 méně). Prázdná folia: 41r. Okraje rukopisu 

mírně poškozeny vlhkostí. 

Písmo: Ruka A: f. 2-40, gothica cursiva poslední třetiny 15. století, ruka B: f. 41-42 

humanistica 16. století.  Rubrikace. Převazba z 18. století. Celokožená vazba v hnědé teletině, 



slepotiskové rámečky na obou deskách, zhotovených ze silné lepenky. Hřbet rovný, ořízka 

nezdobená, bez kapitálků. Šití na 2 plátěné proužky. Vpředu i vzadu jedna mladší papírová 

předsádka. 

Na hřbetě štítek s razítkem Rukopisy a částí současné signatury (92). Na předním přídeští 

exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, která se 

opakuje i na f. 1v, na zadní předsádce verso přírůstkové číslo KNM 10413/47. 

 

1r-1v Notae 

Na f. 1r rukou 16. století „Vůz sladu za dvacet kop zase prodati sto kop“, na f. 1v latinské 

poznámky (mj. s letopočtem 1548). 

 

2r-31v: Johannes Friburgensis: Confessionale 

Kaeppeli, č. 2346, Bloomfield, č. 951, 5755, Kejř: Summae, s. 73-76, k dílu zejm. s. 75, 

rukopis neuveden. 

2r: Prologus 

Incipit prologus super confessionale fratris Johannis Theotonici ordinis predicatorum. 

Simpliciores et nimis expertos confessores de modo audiendi confessionem informare cupiens 

aliqua in hoc tractatu ad horum instruccionem sub compendio posui, per que illis datur 

occassio ... x ... presentis opusculi videtur oportunum. 

2v-31v: Textus 

Rubrice prime partis. De admonicionibus generalibus. De luxuria ... De admonicionibus 

generalibus. Cum aliquis petit suam confessionem audiri, quem antea numquam audisti in 

foro confessionis suusque status tibi ignotus est consulo, ut in principio queras quando 

confessus fuerit ... x ... promissa impleant debita quoque et testamentum celeriter expediant 

frequentibus admonicionibus inpulsabis etc. Explicit confessionale. 

Druhá část začíná na f. 16v rubrikou „Incipit secunda pars huius operis de 

interrogacionibus specialibus circa quasdam personas secundum diversitatem dignitatum, 

statuum et officiorum.“ Na závěr poznámka „Nota quod istud confessionale habetur in fine 

summe confessionis fratris Johannis Theotunici et ideo remittit ad perquirendum ibi pro illis, 

qui volunt lacius videre materias et in vulgari dicitur lazohamna“.  

 

32r-32v 

Nota quod circumstancie peccatorum que sunt de neccesitate confitende continentur in hoc 

versu: quis quid ubi quibus auxiliis cur quomodo quando. Unde ipse Johannes in summa 

confessorum sic exponit: Quis, scilicet utrum ipse peccator erat masculus vel femina, iuvenis 

vel senex ... x ... item de tempore male expensso etc. 

 

32v-33v 

Hic notantur casus papales. Si invasit vel occupavit terras ecclesie ... (33v) Casus reservati 

episcopis. Casus generales reservati pontificibus sunt isti. Versus: Qui facit incestum, 

deflorens aut homicida ... x ... et qui vaga reddere debent etc. 

Nejrozsáhlejší část tvoří uvedené „casus papales“ a „casus alii episcopales“ (f. 32v-33r), 

poté krátké výčty: „Decem precepta legis“, „Septem peccata mortalia“, „Contra peccata 

mortalia“, „Quinque sensus“, „Opera misericordie“, (33v) „Opera misericordie 

spiritualia“ a „Casus reservati episcopis“. 

 

33v-35v 

Hereticus est pie recipiendus et debet queri quomodo perpetravit et cum animali tunc debet 

caute occidi ... (35r) Fur. Furem fac reddere furtum et si oculte furatus est fac eum oculte 



reddere et fac eum dare ad fabricam collectam ... x ... Precones fac resignare et removere 

officium et fac eos transire ad limina sanctorum. 

Podle incipitu příbuzný text dochován snad v rukopisech Staats- und Stadtbibliothek 

Augsburg, 2o Cod. 356, f. 421v sqq., Universitätsbibliothek Eichstätt Cod. st 266, f. 170r sqq., 

Bayerische Staastbibliothek München Clm 14113, f. 87r sqq., Clm 27374, f. 5r sqq., v 

některých z nich je označen jako excerptum ze Summy confessorum Jana z Freiburgu. 

 

35v-40v 

Auctoritates ex decretis. Accepcio personarum non est apud deum XXII q. IIII neque absit 

accepcio personarum non debet inter homines LXIX di. c ultimo LXIII di. Sacrorum II q. VII 

Si quis presbiter ... x ... Zelus proprie dicitur amor viri in uxorem II q. I Si peccaverit etc. Et 

sic est finis huius. 

Alfabeticky řazené výpisky, za f. 38 schází část začínající písmeny I-M. 

 

41v-42v: Excerpta Bibliae de poenitentia et confessione 

Que sit vera penitencia. Penitencia vera nichil aliud quam institutio nove vite ... (42r) 

Confessio que sit vera coram deo necessaria. Psal. 31 Dixi confitebor adversum me 

iniusticiam meam domino et tu remisisti impietatem peccati mei (Ps XXXI,5) ... x ... reliqua 

de confessione eius exemplum mirabile 1 Corin. 5. 

 

 

XVIII C 93 

Incipiunt Rubrice super Tractatum de instruccione sew direccione simplicium 

confessorum. 

ll.78; XV; autor sv. Antonín; rukopis psán asi latinským písařem (poitalštění někt. lat. 

výrazů). 

Incipiu[n]t Rubrice sup[er] Tractatu[m] de instrucc[i]on[e] sew direccione simpliciu[m] 

confesso[rum]. 

I. 2a – 76a Anthonius, archiepiscopus Florentius: Summa confessionis: 4a Defecerunt 

scruta[n]tes scrutinio, ait psal[mis]ta x 76a Explicit Sum[m]a c[on]fessionu[m] seu 

Int[er]rogatoriu[m] pro simplicib[us] confessc[r]ib[us], editu[m] ab archie[pisco]po 

Florentino, videlic[et] fratre Anthonio ordinis p[re]dicator[um]. 

II 76b – 78b [Joannes Chrysostomus, Sanctus]: Sermo de penitencia: 76b Provida me[n]te et 

profundo cogitatu cognosci d[ebe]nt x 78b in s[e]c[u]la seculorum benedicto. Amen. Explicit 

Sermo de penitencia. 

Rkp.; pap.; ll.78; XV; 16 x 21 cm; frakt.; pův. kž. Iniciály částečně provedené rumělkou a 

žlutou barvou. Dřevěné desky koží potažené, zbytky mosazné spony s gotickými písmeny. 

Hřbet pochází z pozdější opravy. Autor sv. Antonín (1389 – 1459), člen dominikánského 

řádu, byl v l. 1446 – 1459 vzorným arcibiskupem florentským. Dílo jeho v našem rukopise, 

známé jinak pode jmény Summa confessionis, Confessionale nebo podle incipitu Defecerunt, 

bylo oblíbenou theolog. příručkou. Rukopis psán asi italským písařem (srovn. na př. na f.2a 

poitalštění latin. výrazů instruccione, direccione i na vnější úpravu). Oba traktáty v pozdějším 

opise též na sign. XII G 2, f. 192 – 279. 

Koupeno od firmy Vladimír Žikeš v Praze I., Karlova ul. č. 2 dne 15. října 1947. 

10414/47 

 

XVIII C 93 

 

XV2, Rakousko (?), pap., 78 ff. 21 x 16 cm, vazba dobová 

 



Filigrány: V prvních složkách rukopisu snad varianta Piccard/Ochsenkopf XII/864 (1467, 

1468), s níž se postupně začíná střídat a ke konci rukopisu převažovat typ, k němuž mají 

nejblíže asi Piccard: Ochsenkopf XIII/213 (1470) a XIII/214 (1472). Na f. 55 filigrán se 

zlomkem klíče (?). Skladba: 3. V (f. 30) + 4. VI (f. 78). Na konci třetí složky ojedinělá 

reklamanta. Foliace moderní, tužkou. V rámci první poloviny jednotlivých složek jejich listy 

částečně číslovány arabskými číslicemi vpravo dole, zčásti jsou tyto údaje zničeny oříznutím. 

Psáno v zrcadle 15,5-16 x 10-10,5 cm, v jednom sloupci, 33-45 řádek na stránce. Prázdná 

folia: 1v. Rukopis (zvláště na horních okrajích listů) poškozen působením vlhkosti. F. 10 

roztrženo. 

Písmo A f. 2-76 bastarda 2. poloviny 15. století, nečetné marginální poznámky (korektury a 

ukazovací znaménka základní rukou, další většinou obsahového charakteru asi čtyřma rukama 

15. století). Výzdoba: rubrikace, jednoduché písařské iniciály na začátcích jednotlivých 

kapitol. Vazba: dřevěné desky potažené přes hřbet odřenou kůží, zdobenou částečně 

dochovanou geometrickou výzdobou s rostlinnými motivy, potah hřbetu byl později 

opravován. Na přední desce dochováno kování spony (z 15. století) s písmeny rian (?), na 

zadní desce dochován pouze nýt se zbytkem řemínku. Vpředu i vzadu po jedné mladší 

papírové předsádce. 

Na f. 1r kromě dalších poznámek rukou 15. století obsah rukopisu: Interrogatorium 

Anthonini, Interrogatorium sive Confessionale Johannis teutonice ex summa confessorum 

(toto dílo dnes v rukopise není dochováno, protože následné kázání za ně považovat lze jen 

stěží). 

Přes hřbet přelepen štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, také na předním 

přídeští nalepeno exlibris Knihovny Národního muzea s tímto razítkem a signaturou. Razítko 

KNM, razítko Rukopisy a současná signatura se objevují také na f. 1v. Na zadní předsádce 

verso přírůstkové číslo KNM 10414/47. V lokálním katalogu údaj o způsobu nabytí rukopisu 

není uveden. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 119, s. 130. 

 

1r Notae variae 

Kromě obsahu rukopisu asi osmi rukama 15. století modlitby a zkoušky pera (mezi nimi se 

rukou 16. století dvakrát objevuje jméno Mauricius). 

 

2r-76r: Antoninus de Forciglione, archiepiscopus Florentinus: Confessionale 

"Defecerunt" (recensio brevior) 

2r-3v Tabula  

Incipiunt rubrice super tractatum de instruccione sew direccione simplicium confessorum. Et 

primo de potestate confessoris in audiendo confessiones et absolvendo 1. ... x ... Circa 

infirmos quid agendum sit 49. 

3v-4r Prologus 

Prologus super tractatu de instruccione sew direccione simplicium confessorum editum a 

domino Anthonio archiepiscopo Florentino. Defecerunt scrutantes scrutinia, ait psalmista (Ps 

LXIII,7). Scrutantes aliorum peccata sunt confessores, scrutinium autem est inquisicio facta in 

confessione, in quo quia multi confessores deficiunt ... x ... Primum est, ut habeat auctoritatem 

sive potestatem absolvendi competentem, secundum ut habeat scienciam ad huiusmodi 

sufficientem, tercium ut faciat interrogacionem de peccatis diligentem. 

4r-76r Textus 

De potestate confessionis in audiendo confessiones et absolvendo capitulum primum. 

Capitulum primum. Quantum igitur ad primum. ut habeas auctoritatem audiendi 

confessiones si es in ordine mendicancium, requiritur primo quid habeas licenciam a prelatis 



tuis non solum quo ad fratres, sed eciam quo ad seculares ... (38r) Sequitur secunda pars huius 

tractatus, que tractat de viciis capitalibus et speciebus et filiabus eorum. Et primo de superbia 

capitulum 23. Superbia secundum Gregorium est mater omnium capitalium viciorum et est 

vicium multum subtile et difficile ad cognoscendum et consistit in appetitu inordinato proprie 

excellencie ... (49v) Sequitur tercia pars huius opusculi de interrogacionibus certis ad certas 

personas secundum status diversitates et primo quo ad coniugatos 30. Nunc formande sunt 

interrogaciones non ad omnes, sed ad quosdam secundum status eorum et primo quo ad 

coniugatos. Interrogandi sunt go coniugati ... (73r) Sequitur quarta et ultima pars huius 

tractatus que tractat de absolucione et penitencie iniunccione. Capitulum 48. Postquam 

penitens dixit ex se peccata sua vel ex interrogacione confessoris ut debuit tandem concludat 

dicens: in istis peccavi et in aliis multis et de omnibus dico meam culpam ... x ... et 

indulgenciam tibi concessam a domino papa pro ultimo articulo mortis tue in nomine patris et 

filii et spiritus sancti, amen. Explicit summa confessionum seu interrogatorium pro 

simplicibus confessoribus editum ab archiepiscopo Florentino videlicet fratre Anthonio 

ordinis predicatorum. 

T. Kaeppeli: Scriptores, č. 256, s. 92-96 (rukopis je zde uveden). Bloomfield, Guyot, č. 1501. 

Michaud-Quantin: Sommes, s. 73-75. H. Wilms: Das Confessionale "Defecerunt" des hl. 

Antonin, Divus Thomas 24, 1946, s. 99-108. J. Kejř: Summae confessorum a jiná díla pro 

foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven, Praha 2003, zejm. s.113-114. 

 

76v-78v: Pseudo-Johannes Chrysostomus: Sermo de poenitentia et confessione 

Provida mente et profundo cogitatu cognosci debent duo rerum distincta negocia id est 

quantum distat inter bonum et malum nec aliunde, hec cogitacio quam a primordio repetenda 

est quid aliud sit malum quam peccatum committere, quid sit bonum quam agere penitenciam 

pro commisso, hec est discrecio utriusque negocii ... x ... et plena penitencia tua atque perfecta 

promerebitur indulgenciam prestante vero domino nostro Ihesu Christo in secula seculorum 

benedicto, amen. Explicit sermo de penitencia. 

Pseudo-Chrysostomovo kázání je často dochováno společně s předchozí zpovědní příručkou, 

a to jak v rukopisech, tak v tiscích (srv. např. katalogové záznamy rukopisů 

Universitätsbibliothek München, 8o Cod. ms. 33, f. 54r sq., Staatsbibliothek Preussischer 

Kulturbesitz Berlin, Ms. Theol. lat. qu. 370, f. 170r sq., Dombibliothek Hildesheim, Hs 641, f. 

4r sq.). 
 

XVIII C 94 

Katholisches Gebetbuch. 

ll.120; XVIII/2; Na f.115a-119b obsah rukopisu Register oder Inhalt, na f.120a záznam 

Verfertiget worden von mir Johann  Georg Majer, p.t.Schulmeister in dem Dorf Rogau 

(Rájov), Tepl Herrschaft. 

1a In dem Nahmen unsers Herrn Jesu Christi x 113b der allmächtig gott erhebt und 
wir über… 
Rkp.; pap.; ll.120; XVIII2; 11 x 16,8 cm; frakt.; t. Lidové barevné malovánky 
ornamentů, květin vždy na začátku a někde i na konci kapitol ( označovaných Theil ) 
na f.1a, 14b, 15a, 51a, 70a a 114b. Část 1. ( 1. Theil ), tj.26 stran i s titul. listem 
schází. Na f.115a-119b obsah rukopisu Register oder Inhalt. Na f.120a záznam 
Verfertiget worden von mir Johann Georg Majer, p.t.Schulmeister in dem Dorf Rogau 
( Rájov ), Tepl Herrschaft. 
Koupeno od pana Viktora Nejedlého z Prahy XII. č.p. 867. 23.1.1948. 
510/48 
 

XVIII C 95 



Duchownj kržestiansko-katoliczke Gadro wssech modliteb. Pro wsseczky lide we wssem 

wieku, we wssem stawu, we wssech pržipadnostech a w každem cžasu welmi užitecžne, 

potiessytedlne a prospiessne. 

ll.115; 1765; na f.112b-113b Regstržik. 

Duchownj kržestiansko – katoliczke Gadro wssech modliteb. Pro wsseczky lide we wssem 

wieku, we wssem stawu, e wssech pržipadnostech a w každem cžasu welmi užitecžne, 

potiessytedlne a prospiessne. 

4a We Gmena ukržjžowaneho Pana Gežisse Krysta x 112a blahoslawenstwj se radowati 

mohli. Amen. 

Rkp.; pap.; ll.115; 1765; 14,3 x 18,7 cm; kurs.; kž. Podle titul. listu Descripsit Jos. Ant. 

Illmann Anno 1765. Na f. 112b – 113b Regstržik. Mezi f.114b a 115a vyříznuty dva listy. 

Rukopis je zdoben zdařilými perokresbami, zvláště na titul. listě f.3a zvětšeného formátu 22?5 

x 33,5 cm, f. 58a Officium a neb hodinky o Neposkwrnienem Pocžeti Panny Marye a f. 91a 

Letanye o Sw. cžtrnacztj pomocznjczych. Vazba původní barokní, zdobena ručně tlačenými 

rostlinnými ornamenty. Na obalovém listě a na f. 1b jméno pozdějšího majitele Wenzl 

Schubert 1803. 

Koupeno 19. listopadu 1947 u firmy Karel Zink v Praze III., Mostecká 3. 

13771/47 

 

SX XVIII C 96 

FX 1791 

TX Poklad, Duchovní 

Duchownj Poklad pro osobu ženskau. Wipsanj gsau, stradanny od Waclawa Wecžerže Anno 

1791. 

17a Modlitby ranny a wečerny a přim mssy swate X 173b a k žiwotu wečnemu přiwedsti. 

Amen. 

Rkp.; pap.; 178 ll.; 1791; 11,2 x 18,5 cm; frakt.; kž. mezi f. 9 a 10 vevázán obraz sv. Matěje, 

mezi f. 17 a 18 sv. Augustina. Modlitby bohatě zdobeny lidovými malůvkami s motivy 

krajinými, rostlinnými a geometrickými ornamenty. Zvlláštní pozornosti zasluhují obrázky na 

f. 14 (kostelík se zvonicí), f. 15, 16 (rostlinné motivy), 18 (oboustranně), 19, 20, 77 (sv. 

Václav), 132, 152, 174. Vazba původní kožená s ručně tlačenými ornamenty.  

Koupeno u firmy Karel Zink v Praze III., Mostecká ul. 3, dne 2. března 1948 

2762/48 

 

XVIII C 97 

Christkatholisches Gebethbuch, worinn Morgen, Abend, Mess, Beicht, Kommunion, dann 

noch andern Gebethen an den Heiligen enthalten sind. 

ll.94; XIX/1; obsah modliteb pod názvem Register na f.90a-93a. 

2a In tiefester Demuth bete ich dich x 39b ein frommes Leben preisen mögen. Amen. 
Rkp.; pap.; ll.94; XIX1; 10,8 x 17,5 cm ; frakt.; pl. Modlitby bohatě zdobeny 
ornamentálními malbami s motivy rostlinnými i geometrickými. Zvláště malby květin 
jsou provedeny pečlivě a věrně dle skutečnosti. Také desky potaženy brokátovou 
látkou zdobenou květinami. Obsah modliteb pod názvem Register na f.90a-93a.  
koupeno 11.3.1948 od pí Terezie Vymlátilové z Prahy XIX., Kyjevská 7.  
3206/48 
 

XVIII C 98 

Herbarz pro mne Wencla Maudryho ze Slusstic A.1843. 

ll.20; 1843; na 10b-11a Zdwořile pozwánj Pana Frantisska Nekwasyla držitele hospody 

Slussticke-kone...nu budaucy neděli dne 29ho Ledna 1843 u něho držanemu Balu-. 



2a aby husy nechcypali ( ! ), schořowy maso x 19a Wezmi tu Wlnu, co...prowazek 
owaž. 
Rkp.; pap.; ll.20; 1843; 17,5 x 21,8 cm; frakt.; t. Na f.17a snad původní název 
rukopisu Herbařz pro mne Wencla Maudryho ze Slusstic A.1843. Název se opakuje 
na f.17b s podpisem jmenovaného. Na f.10b-11a Zdwořile pozwánj Pana Frantisska 
Nekwasyla držitele hospody Slussticke- kone…nu budaucy neděli dne 29 ho Ledna 
1843 u něho držanemu  Balu - Na f.20a ještě málo čitelný doplněk tužkou. 
Dar presidia NM 23.3.1948.  
3516-48 
 

XVIII C 99 

Geographie Aneb Popsanj Českého Kralowstwi pro Jana Petráčka z Giřic. Roku 1832. Nro: 

22.      

Rkp.;pap.; ll.16; 1832; 17 x 20,5 cm; frakt. kurs.; t. zajímavý školní sešit s popisem Prahy 

a 16 českých krajů. K popisu je připojeno Znamenite poznamenanj o České zemi, krátký to 

přehled vývoje náboženských poměrů v Čechách až do vydání tolerančního patentu. 

Poznamenání je psáno s neskrývavými sympatiemi k evangelíkům. Na ukončení rukopisu 
perokresba dvou psíků.  
Koupeno od řed. Josefa Fürsta z Prahy-Motola 17.5.1949.  
578K/49 
 

SX XVIII C 100 

FX 1870/93 

TX Nocar, Bohumil: Libanon čili Písně milostné 

PX Koupí od Jos. Fürsta z Prahy-Motola, 17. V. 1949 

I. Místo předmluvy. 2b Když ustanovil jsem sobě, že Vám x 3a Bohumil Nocar. na 
den sv. Agatona 1870 10 - I. 
II. Libanon. 4a Milosti sladinká, jež čarné květy x 79a Psáno v neděli Dne 17tého - 9. 
93 o 4 hod. odpolední. 
Rkp.; pap. 11.81; 1870 - 93; 14,5 x 21 cm; kurs.; ppl. Původní paginace ( od f.5 ) 7-
151. mezi f.2 a 3 jeden list vyříznut, stejně mezi f.36 a 37, mezi f.57 a 58. Na f.2a 
věnování „ Vám Panny a jinoší čeští! věnuje Spisovatel.“ F.77 - 79 obsahují pozdější 
přípis jinou rukou. Dobrý rukopis diletanta posedlého poesií, kterou vyvolal i 
odsuzoval Hálek. Jsou tu také reminiscence na Máchu ( f.9a a násl.), Sabinu ( f.20a 
a násl. ), opisy z Hanky a různé obměny tehdejší poesie české i německé ( Uhland ). 
Ve sbírce je zachyceno v opisech i několik básní dnes zcela zapomenutých 
tehdejších básníků ( Ant. Šemberková, správně Šemerová, Ant. Krtek, Václav 
J.Picek, Vlad. Kareš, Jan Šubrt, František Jar. Kubíček aj. ). Podle názoru řed. Fürsta 
běží o almanach celého kroužku studentů či řemeslníků, nadšených vlasteneckou 
poesií té doby. Fürst soudí, že je to rukopis Adolfa Nocara, který používá jména 
Bohumil jako pseudonymu. Adolf Nocar se narodil r. 1838 v Michli a zemřel r. 1907 
v Praze. byl žákem Amerlingovým a Wenzigovým, založil první kupeckou školu 
v Karlíně r. 1866 a napsal několik odborných pojednání. V mládí psal však práce 
beletristické, úpročež i pro kaligrafický ráz rukopisu přičítá mu řed. Fürst tuto sbírku.  
Koupeno od řed. Josefa Fürsta z Prahy – Motola 17. května 1949. 
574K/49 
 

SX XVIII C 101 

FX 1720 



TX Rorate aneb Otzůw Swatych v Předpekly sediczych k Trůnu Božské Welebnosti odeslany 

Memorial. Rosu degte Nebesaa swrchu a Oblakowe dstiete na zemi sprawedliweho. Otexrži 

se Zemie, a Uroď Spasytele W Pysnich Swatowaczlawske Ržečzy dawno přzedstawene a 

Leta od Narozenj Krytoweho MDCCXX znowu pržepsane. 

2a Boha žadostiwy Proroczy y kraly X 230b tweho a tak podle pisma Prorcz. 

Rkp.; pap.; ll. 230; 1720; 17x20 cm; frakt.; perg. Kancionál je opatřeb notací. Roraty 

rozděleny podle jednotlivých dnů v týdnu. Tituly provedeny rumělkou a iniciály pérokresbou. 

Kancionál je neukončeným torsem. Na zadním přídeští poznámky „Na památku od A. 

Liehmannovy 1880.“ 

Převedeno z deposit do majetku knihovny Národního musea 25. rájna 1949. 

5540 K/49 

PX Převedeno z deposit 25. X. 1949 

 

XVIII C 102 

Kniha o konání bohoslužeb v chrámu P.Marie ve Frýdku. 

ll.450; 1793/1820; na zadním i předním přídeští zápisy o politických událostech těchto let. 

Kniha o konání bohoslužeb v chrámu P. Marie ve Frýdku. 

1a Sub potentissimo Numinis Altissimi Imperio x 450b Jos. Philipp Woytek Laurentius 

Winkler. 

Rkp.; pap.; ll.450; 1793/1820; 18,5 x 46,5 cm; lat; pkž. Kniha, kde zapisovali denně své 

jméno celebranti bohoslužeb v poutním chrámu P. Marie Pomocné ve Frýdku v letech 1793 – 

1820. Založena za administrátora tohoto kostela P. Františka Vojkovského (srovn. latinský 

zápis na fol. 1a – 1b). Na zadním i předním přídeští zápisy o politických událostech těchto let. 

Dar městského archivu ve Frýdku 10. srpna 1950. 

Zapsán do přírůstků knihovny Národního musea 3. prosince 1954. 

3496/54 

 

SX XVIII C 103 viz sign. IV G 32 

 

SX XVIII C 104 

FX XIX1 

TX Morgenandacht 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Morgenandacht. 

Pap., 19.1 stol. (na předsádce datum 1847 s vlastnickým záznamem), 251 pp., rozměry: 16 x 

10 cm. Vazba celokožená, tmavohnědá kůže značně opotřebovaná, oprýskaná – zvláště na 

hřbetě. Tlačená výzdoba vazby, dnes značně setřelá, původně zlacená, rostlinné ornamenty. 

Vlastnické záznamy: na předsádce: „Diese Büchlein gehört den Ignaz Bieringer in 

Schoberstätten. 1847“. 

Německy, kurent. = německá novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica). 

Paginace původní. 

Výzdoba: psáno ve dvojitém orámování, titulní list p. 2 a p. 33 orámování provedeno barevně 

a s ozdobnými nadpisy kapitol včetně květinové barevné výzdoby. Rovněž p. 1 vyzdobena 

barevnou kresbou (srdce a květiny – srdce Ježíšovo). U nových kapitol červené nebo jiné 

barevné nadpisy, případně doplněné vybíhajícími květinami, podobně i konce kapitol, 

nejčastěji červená rubrikace. Někde odlišné iniciály barevné. 

Na p. 33 spodní část stránky vyříznuta! 

Rukopis je upevněn pouze 2 provazci do hřbetu, nutno opravit v Konserv. dílně KNM. 

Obsah: 

Morgenandacht – p. 2 



Messgebeter – p. 33 

bez rejstříku 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod. č. 1180/77. 

SX XVIII C 105 

FX 1840 

TX Gott ist die reinste Liebe 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Gott ist die reinste Liebe, mein Gebet und meine Betrachtung. Mainz den 15. November 

1840. 

Pap., 1840 (viz titulní strana), 181 pp, rozměry: 14,5 x 9,5 cm. Vazba celokožená, hnědá 

kůže, tlačené ornamenty slepotiskové na přední i zadní desce (uprostřed mezi architekturou 

boží oko, níže oltář s kalichem + položeným křížem. Na přední desce na oltáři vyzlaceno 

jméno vlastníka modliteb: Franz Wenzel. V horní části desky s desaterem přikázání). V okraji 

přední i zadní desky zlacené ornamenty rostlinné. Na hřbetě rovněž zlacené ornamenty, 

uprostřed (v horní třetině) nápis Gebetbu/ch/, rovněž zlatě. 

Provenience: z vlastnictví Franze Wenzela (podle nápisu na přední desce a podle téhož jména 

v závěru modliteb na p. 181 – anděl nese pás s jeho jménem!) 

Zlatá ořízka. 

Německy, kurent = německá novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica). Paginace 

původní. 

Výzdoba: vlepované svaté obrázky (za p. 1, 18, 50, 64, 78, 118, 144, 148), celostránkové 

iluminace (p. 22, 181), jinak květinová výzdoba apod. u konce jednotlivých kapitol doplněno 

květinovou výzdobou mezi oběma linkami. Nadpisy jsou velkými ozdobnými písmeny, zlatě, 

červeně apod. 

Obsah: Morgengebethe, Abendgebethe, Messgebethe, Beichtgebethe atd. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1181/77. 

SX XVIII C 106 

FX 1773 

TX Krátký Kátechyzmus 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Krátký Kátechyzmus. Křestianské Otázky. 

Pap., 1773 (podle vyznačení v záhlaví titulního listu – není to však letopočet vydání tisku, 

který je zde opsán?), pp 28 + 29 – 32 nepopsané – dodat. paginace, rozměry: 20,5 x 12 cm. 

Vazba celokožená, s tlačenou výzdobou. Hnědá kůže na přední i zadní desce v rozích tlačené 

ornamenty, na přední desce uprostřed v medailonu polopostava se svatozáří (Bůh?), po 

stranách má ratolesti a pod ní jsou rovněž. Kůže na zadní desce na 1 místě opravována 

(podložení). Kůže na několika místech odřená. 

Vlastnické záznamy: na str. 31 záznam vpravo dole: Cyril Štěrba, vpravo nahoře číslice 1203, 

pod ní 365. 

Česky. 

Kustody – na každé straně. 

Paginace původní. 

Bez výzdoby – pouze vstupní ornament na titulním listě (s mušlí a ratolestmi).  

Obsah:  

Křestianské Otázky – p. 1 

Rozmlouwánj Cýrkewnjho Kněze – p. 6 

Spráwa o Odpustkách – p. 16 



Incipit: „Kolik jest Panu Bohu? Jeden, we trogjch Osobách, totiž: Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh 

Duch Swatý.“ 

Explicit: „Oznam my gesstě ginssý Překážky, genž dokonce a zcela Staw Manželský 

russegi… (následuje 15 bodů – Weyklad na ty Překažky uslyssýss w Spráwie duchownjiho“. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1182/77. 

SX XVIII C 107 

TX Gebetbuch 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

/Gebetbuch/. 

Pap., 17.stol.?, 216 pp + 3 ff vpředu nečíslována, rozměry: 14,5 x 8,5 cm. Vazba celokožená, 

tmavohnědá kůže, značně poškozená, na přední desce 2 díry po červotoči, na zadní též, kůže 

je popraskaná. Na přední i zadní desce jednoduchý tlačený rámeček, poškozený. Hřbet 

popraskaný, v dolní části potrhaný. 

Provenience: pouze náznaky v iniciálkách na str. 206: „A E; K A“ 

Písmo: německá novogotická kursiva. 

Výzdoba: perokresby vesměs, někdy celostránkové, jindy drobné; dále vlepované obrázky. Na 

přední předsádce celostr. perokresba – boží oko + hořící srdce a země, na rubu v medailonu 

sv. Iustina virgo. P. 60 perokresba – nářadí + zbraně, za p. 18 „Cor Mariae“ – vlepeno, p. 103 

– koš s ovocem, p. 117 – kostlivec s náhrobkem a hroby s kříži, za p. 126 „Pastor bonus“ – 

vlepeno, p. 216 – lebka v květinách. Psáno ve dvojitém orámování, některé nadpisy větším 

písmem a silněji. 

Rukopis je nutno vydesinfikovat, vyčistit, převázat, papír je poškozen pronikáním kyseliny 

sírové do papíru – neutralizovat? 

Datování: na přední předsádce záznamy k r. 1859, na zadní předsádce záznamy k roku 1808. 

Na p. 203 datace 1614! 

Obsah:  

Vorrede – nečíslováno. 

Morgen – Seegen und Gebett … p.1 

Psalmen und Gebett … p. 23 

Kraeftige Mess – Gebetter… p. 59 

Zur Wandlung… p. 78 

Zur Communion … p. 98 

Geistliche Anmerkung … p. 104 

Gebett und Tugends Ubungen vor der H. Communion – p. 130 

Litaney vor dem H. Nahmen Jesus … p. 139 

Kraeftige Abends Andacht, … p. 207 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1183/77. 

SX XVIII C 108 

FX 1810 

TX Maly Zlatý Nebe Klies Dussekrestianske 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Maly Zlaty Nebe Kličs Dusse krestianske, katolicke Boha werne, a dokonale milugici. 

Pap., 1810 (podle data na přední desce = datum vazby?), 182 pp., rozměry: 17,5 x 10,5 cm. 

Vazba celokožená, hnědočervená kůže, slepotiskové ornamenty. Na přední i zadní desce ve 

dvojitém orámování po krajích květinová výzdoba, v rozích ovály s květinou uprostřed; ve 

středu desek v medailonu I H S, kolem medailonu symetricky umístěny květiny; nad nimi 

nápis ANNO, pod nimi 1810 – a to na přední i zadní desce. Hřbet o 5 provazcích, popraskaný, 

poškozený. Vazba odřená, popraskaná, skvrnitá. 



Vlastnické záznamy: na volném listě za předsádkou „Für einer Weibspersohn“ (bez jména), 

na příčestí číslovka 1717, na zadním přídeští číslo 943. 

Původní zlatá ořízka silně setřena. 

Česky. 

Paginace 20. století, dodatečná. 

Předsádka vypadlá, nutno dát do konservátorské dílny k opravě. Rukopis je špinavý, skvrnitý, 

ohmataný. 

Výzdoba: psáno ve trojnásobném červeném rámečku, dotaženém ke krajům stránek. Prvé dva 

listy dvojitý rámec, uvnitř vyplněný barevnými ornamenty a jednoduchými květinami. Prvá 

písmena kapitol vyzdobena stejnými jednoduchými kvítky. 

Obsah: 

modlitby ranní a večerní – díl. I 

modlitby při mši svaté – díl. II 

modlitby po zpovědi – díl III (?) 

modlitby před a po přijímání – díl IV (včetně za obdržení odpustků!) 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1184/77. 

SX XVIII C 109 

FX 1796 

TX Andachten, Gewöhnliche 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Der vollkommene Christ oder Gewöhnliche Andachten eines rechtglaubigen Christen 

Bestehend. In auserlesenen Morgen-Mess-Beicht-Communion- und Abendgebetern nebst 

Tagszeiten. Litaneyen und vorgesetzten lehrrichen unterrichten und einem Anhange von der 

Zubereitung zu einem seligen Ende zum allgemeinen Seelen nutzen herausgegeben. 

Pap., 1796 (datum na pagině 473!), 473 pp., rozměry: 18 x 11 cm. Vazba celokožená, 

tmavohnědá kůže, s tlačenou zlacenou výzdobou; na přední i zadní desce v několikanásobném 

rámečku (částečně setřelém) květinové motivy, uprostřed mezi linkami ovály, zlatý nápis 

„Gebeth Buch“ mezi 2 vlnovkami. Hřbet poškozen červotočem. Zadní deska rovněž 

poškozena červotočem. 

Vlastnické záznamy: na p. 473 datace s poznámkou „Beschrieben durch mich Thomas 

Stifter.“ 

Německy, kurent – novogotická polokursiva? 

Zlatá ořízka. 

Paginace 20. století, dodatečná. 

Výzdoba: na volném listě předsádky vlepeno Ukřižování. Psáno ve dvojitém rámečku. 

Rubrikace červená – nápisy, též modré event.. zelené nadpisy. Barevné iniciálky (zvl. v prvé 

polovině rukopisu), na koncích kapitol květinové motivy a ornamenty, resp. vybíhající 

z iniciál. 

Papír narušen působením inkoustu – neutralizovat vliv kyseliny sírové? 

Obsah: 

I. Andachtsübungen – p.1 

II. Von dem äuserlichen Gottesdienste erster Absatz (Gebethe) – p. 64 

III. Von nutzlicher Anhörung des Wortes Gottes – p. 185 

IV. Von der heiligen Beicht – p. 193 

V. Von dem hochheiligen Sacramente des Alters – p. 285 

VI. Lebensregeln eines Christen – p. 338 

Anhang – Zubereitung zu einem seligen Ende – p. 418 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1185/77. 



SX XVIII C 110 

FX XIX1 

TX Handbüch (ein) 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Handbüchel. worin auserlösene Morgen-Mess-Beicht-Kommunion-Litaney und andere 

Gebete enthalten sind. 

Pap., 19.1stol. (nedatováno v textu), 151 pp., rozměry: 15 x 8,5 cm. Vazba celokožená, hnědá 

kůže, slepotiskové tlačené ornamenty na přední a zadní desce (květinové orámování u krajů, 

uprostřed oválný věneček. Na koženém hřbetě, rozděleném 5 dvojlinkami 4 tlačené květinové 

motivy. Kůže ohmataná a odřená. 

Provenience: na přídeští a předsádce záznam „dieses Bichlein Gehert der Baschtin (?) 

Theresia von Dorf Kleintzmisch (?) ….Vumzd ???“ 

Německy, kurent = novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica) 

Paginace původní 

Výzdoba: Psáno ve dvojnásobném dvojitém rámečku, uvnitř něhož jsou červené vlnovky. U 

jednotlivých kapitol rámeček případně dále vybarven a vyzdoben. Nadpisy kapitol psány 

velkými ozdobnými písmeny, červeně – rubrikace. Na konci kapitol místy drobné barevné 

kresby s květinovými motivy. Písmena šrafována. 

Obsah: Morgen, Mess Beicht, Kommunion und Litannyvor der Todesangst Christi, weinacht 

Gebet, am Osterfeste, Pfingstfest am heiligen dreyfaltigkeit, am neuen Jahre, am heiligen drey 

König, am Mariä Verkündigung, zum heiligen Johann von Nepomuk usw. 

viz Regiester! 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1186/77. 

SX XVIII C 111 

FX 1812 

TX Modlitby katlické 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Modlitby katolické, (Uczet?) před Bohem, k pramenům užywanj gak rano tak y wiecer, též 

přy Mssy swaté, a sv. spowedy, s ginjmy pobožnymy Modlitbamy sepsany pro mne Jana 

Slabyho Mlynaře Zlonickeho A. 1812 dne 25ho Marcij. 

Pap., 1812 (podle data na titulním listě), 165 pp., rozměry: 16,5 x 9,5 cm. Vazba celokožená, 

z hnědé kůže, slepotisková výzdoba na přední i zadní desce ve dvojitém orámování; podle 

rámečku květinové motivy a ve středu přední i zadní desky Ukřižovaný Kristus (nad ním i 

pod ním ornamentální výzdoba). Hřbet též kožený, rozdělený sedmi pletenci, bez nápisu. 

Vazba poškozena, vypadlá a vydřená místa, dírky po červotoči. Desky podloženy překližkou. 

Vlastnické záznamy: viz titulní list, modlitby patřily Janu Slabému, zlonickému mlynáři, další 

záznamy nejsou. 

Česky, kurent = novogotická kurzíva (neogotica cursiva). 

Paginace původní. 

Zlatá ořízka. 

Výzdoba: červená rubrikace – často, i celé stránky psány červenou barvou, jinak pro nadpisy. 

U nadpisů vyzdobena prvá písmena, jsou větší a z nich se vinou rostlinné ratolesti, též 

větvičky a květiny na koncích kapitol. Perokresby. Neumělé. V textu červené křížky. Psáno 

ve dvojitém červeném orámování.  

Přídeští a přední list (nečíslovaný odlepen – nutno dát do konservační dílny). 

Zřetelné linkování tužkou (na řadě stránek). 

Obsah: modlitby ranní, při mši, po ní, před zpovědí, po ní, před přijímáním, po něm, k P. 

Marii, modlitby večerní, modlitby k jednotlivým svatým (Janu Křiteli, Jakubu, Ondřeji, 



Bernardu, Františkovi, Anně, Ludmile, Benediktovi, Augustinovi, Kateřině, Barboře, 

Mikulášovi atd.) 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1187/77. 

SX XVIII C 112 

FX 1821 

TX Gott ist die reinste Liebe 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung. Von dem Hofrath v. 

Eckartshaus. 

Pap., 1821 (viz p. 126 – dokončeno Im Februar 1821!), 127 pp., rozměry: 15,5 x 10 cm. 

Vazba celokožená, červená kůže s tlačenými zlacenýmmi rostlinnými ornamenty (v okrajích a 

středový vzor); na přední desce vyzlaceny iniciály R. J. P. (?) 

Provenience: viz iniciály na přední desce. 

Zlatá ořízka. 

Německy, kurent = německá novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica). 

Paginace původní. 

Výzdoba: bez výzdoby – nadpisy jednotlivých kapitol psány pouze většími písmeny stejným 

inkoustem. Iluminace žádné. 

Psáno ve dvojitém rámečku. Vlepování svatých obrázků není. 

Obsah: 

Morgengebethe – p.3 

Messgebethe – p. 17 

Beichtgebethe – p. 64 

Nach der Beicht – p. 78 

Vor der Communion – p. 80 

Nach der Communion – p. 90 

Lauretanische Litaney – p. 92 

Gott ist die Liebe – p. 103 

Gebeth zur heil. Theresia – p.116 

Abendgebeth – p. 120 

Inhalt – p. 127 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1188/77. 

SX XVIII C 113 

FX 1807 

TX Libý Pokrm Dusse 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Ljbý Pokrm Dusse w prawém slowu Božjm. 1807. 

Pap., 1807, 150 pp. (nová paginace), rozměry: 14,5 x 10,5 cm. Vazba celokožená, 

tmavohnědá kůže, na přední i zadní desce jednoduchý tlačený rámec (u hřbetní strany 3 svislé 

pruhy, na ostatních 3 stranách jeden podle okraje, přes rohy 3 další pruhy, částečně setřeno). 

Hřbet poškozen červotočem, na vazbě několik skvrn a odřených míst. 

Provenience: na titulním listě iniciálky: „J_J:“ 

Česky, kurent = novogotická kursiva (cursiva neogotica). 

Výzdoba: jako frontispis Ukřižování Krista (barevně), jinak je orámování u titulního listu 

ozdobné, další stránky mají dvojité bleděmodré orámování. Červená rubrikace – nadpisy 

kapitol. 

Obsah: 

Modlitby rannj – p. 1 



Modlitba obecnj – p. 5 

Modlitby při Obětj Msse swate – p. 21 

Modlitby před swatau Zpowedj – p. 56 

Modlitba před swatým Přigjmánjm – p. 70 

Pobožnost k blahoslawene Pannie Maryi – p. 84 

Modlitby w rozličných Potřebach obecných – p. 115 

Modlitba k Swatým Božjm, ke kterýmž kdo obwzlástnj Powinnost má – p.147 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1189/77. 

SX XVIII C 114 

FX 1865 

TX Reis-Buechlein 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Reis – Buechlein, darinen Anmüthige Morgens, Abents und Mess Gebetter sambt Einen 

Imerwehrenden Calender geysaur? getragen. 

Pap., 1865 (datování na titulním listě –srv.), 168 pp (p. 2 až 152 stará paginace, p. 153 – 168 

nová paginace). Rozměry: 14,5 x 9,5 cm. Vazba celokožená, tmavohnědá kůže, tlačená 

zlacená výzdoba: na přední a zadní desce v orámování rostlinné motivy, na přední desce 

iniciály J. C. (zlaté). Hřbet zdoben kolem provazců zlatými linkami a ornamentem. 

Provenience: na přední desce iniciála „J.C.“ Rovněž na titulním listě záznam dole „Von mir 

JC Anno 1865.“ 

Německy, novogotická kurzíva německá (neogotica cursiva germanica). 

Zlatá ořízka. 

Poslední strana vyříznuta (za p. 168). 

Výzdoba: psáno ve dvojitém orámování. Vlepena rytinka p. 25 sv. Genovefa (jako pastýřka). 

Nadpisy stejným inkoustem, pouze větší písmena. 

Obsah: 

p. 2 – 24: Immerwährender Calender (průběžné dny v měsíci se jmény svatých, která na ně 

připadají). 

p. 26 – 43: (Kalendářové tabulky pro léta 1766 až 1900, kde jsou uváděny epakty, římské 

datování atd.) 

p. 45 – Morgen Andacht 

p. 62 – Abends – Gebetter 

p. 132 – Mess – Gebett 

od p. 153 modlitby k J. Kristu a jednotlivým svatým). 

Rukopis nutno vydesinfikovat a vyčistit, různé zbytky po hmyzu atd. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1190/77. 

SX XVIII C 115 

FX 1742 

TX Inbrünstige Liebs-Seueffzer (???) 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Innbrünstige Liebs: Seuffzer vor dem Hochwurdigen Sacrament dess Altarss mit herzlicher 

Andacht, und zerfnirschten Hertzen, In tiefester demuth Von allen dieses. Hoch: heilige 

Beheimnis Lieben den Seelen sehr fruchtbahr zu erwecken Vermehret und zum dritten mahl 

nachgedruckt. 

Pap., 1742, 208 pp, rozměry: 16,5 x 10,5 cm. Vazba celokožená, tmavohnědá kůže, 

opotřebovaná, odřená. Na přední i zadní desce značně setřelý rámec z koleček, doprovozený 

drobným rostlinným motivem. Hřbet po délce prasklý. 



Provenience: záznam na titulním listě „Alt Stadt Prag im Konigshof bey Wolfgang Wickhart 

zu finde.“ 1742. f:W: 

České neogotické písmo (neogotica cursiva). 

Výzdoba: psáno ve dvojitém orámování, v prvné čtvrtině rukopisu červená rubrikace u 

nadpisů kapitol, v další části nadpisy stejným inkoustem jako vlastní text, pouze ozdobnější a 

větší písmena. 

Incipit: „Kombt Her zu mir, alle die ihr mit Mühe und Arbeit geladen seyd, ich will eich 

erqwiken :“ – před p. 1 

Explicit: „Je mehr andere Spfotten je mehr rufen wir Tag und nacht mit hertzlicher Innbrunst 

in tiefester zerfnirschung.“ p.207 

Filigrán č. … 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1191/77. 

SX XVIII C 116 

FX 1824 

TX Gott ist die reinste Liebe 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Gott ist die reinste Liebe. zu finden bey Johann Leÿsek. 

Pap., 1824 (podle data v medailonu na zadní desce!), 112 pp., rozměry: 16,5 x 10,5 cm. 

Vazba celokožená, z hnědé kůže, slepotiskové zdobení na přední i zadní desce (vlnovka 

s linkou a v rozích květiny), uprostřed přední i zadní desky červený medailon s tlačenými 

květinovými vzory. V medailonu na přední desce jméno majitele (?) Johann Habart, uprostřed 

zadního medailonu datum: 1824. Kůže poškozena, oprýskaná, červotoč (zvl. hřbetní partie 

poškozena červotočem). 

Vlastnické záznamy: na přední desce = Johann Habart, na p. 112 zápis: Dieses Buch ist mein 

Mathias Habart, von meinem Vatter. Zřejmě tedy byla modlitební kniha v držení rodiny 

Habartů! 

Německy, kurent = novogotická kursiva (cursiva neogotica germanica). 

Paginace původní. 

Výzdoba: celostránkové iluminace p. 2; 19; 69 (J. Nepomucký). Jinak drobné iluminace 

barevné, většinou květinové motivy. Nadepisování kapitol velkými písmeny barevně (střídání 

barev po písmenech). Psáno ve dvojitém orámování. Výzdoba prosakuje na protistranu, kde 

tvoří nepěkné skvrny. 

Obsah: 

Morgenandacht – p.3 

Morgengebeth – p. 9 

Gebeth, wenn du nicht in die Kirche gehen kannst – p. 15 

Messandacht – p. 20 

Wandlung – p. 42 

Gebeth vor der heil. Beicht – p. 58 

Litaney zu dem heil. Joh. von Nepomuck – p. 70 

Geistliche Zuflucht – p. 78 

Kräftiges Gebet wider alle Hererey, Gespenst u. Ungewitter – p. 85 

Andachtsübungen an Sonn – u. Feyertagen – p. 94 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1192/77. 

SX XVIII C 117 

FX XIX1 

TX Audachtsübung 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 



Andachtsübung vor die Morgens, Abends, Mess, Beicht und Communion. Wesentlich auss 

denen Psalmen Davidis gezogen und mit Unterschiedlichen Gebethern zu denen heiligen 

vermehret. 

Pap., 19. století (srovnat paleograficky, spíše 18.stol.!), 132 pp., rozměry: 15,5 x 10,5 cm. 

Vazba celokožená, hnědočerná kůže, jednoduchá tlačená výzdoba; na přední a zadní desce ve 

dvojitém rámci ornamenty, v rozích květiny. Hřbet kožený, rozdělen na pole 6 dvojlinkami, 

mezi nimiž je listový jemný ornament. V horní a spodní části hřbetu po 1 dírce po červotoči. 

Provenience: na zadní straně titulního listu poznámka: „Knížka koupena v Dolní Olešnici (N. 

Öls.) u Hostinného p. v. Potáhaly (?) Brzice. 

Německy, kurent = německé novogotické písmo. 

Paginace původní. 

za stranou 132 na volné nepopsané straně červená pečeť v pravém dolním okraji (blíže 

neurčený erb a nad ním korunka). 

Výzdoba: před titulní stranou vlepen obrázek P. Marie s Ježíškem a pod nimi vídeňský chrám  

sv. Stephana. Celkem bez výzdoby,  pouze titulní strana a prvý list mají vybarvení velkých 

písmen a titulu. Psáno ve dvojitém orámování. Nadpisy mají větší písmena, z nichž pouze 

vycházejí směrem vzhůru různé smyčky. 

Rukopis je poškozen vlivem inkoustu – vliv kyseliny sírové ? Neutralisovat? Zadní polovina 

rukopisu navíc poškozena pronikáním vody? 

Obsah: 

viz str. 131 – 132 – Regiester – podrobně zde rozepsán s udáním stránek. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1193/77. 

 

SX XVIII C 118 

FX XIX1 

TX Geistlicher Seelen-Trost 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Geistlicher Seelen – Trost bestehend in Morgen- Abend- Mess und anderen trostreichen 

Gebethen.  

Pap., 19. stol., 174 pp (1-37 nová paginace, 50-158 stará paginace, 159-174), rozměry: 17,5 x 

11 cm. Brožované rozpadlé sešití, pouze papírové ochranné pouzdro. Vazba knih. d. NM + 

opraveno. 

Provenience: na titulní straně záznam: „Josepha Glas“. Nad titulem vepsáno pořadové číslo 

932, totéž číslo je i na ochranném obalu. 

Německy, kurent = německá novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica). 

Paginace původní pouze v části p. 50 – 158. Následující složka od p. 159 bez paginace, dělá 

dojem, ža ani k původnímu rukopisu nepatří (?). 

P. 171/172 – spodní část stránky odtržena. 

Výzdoba: p. 25 – kalich – provedený perem a kolorovaný barevně, obdobná výzdoba se 

v celém rukopise již neopakuje. Psáno ve dvojitém orámování (perem), p. 50 – 158 drobnější 

květiny (perem), na začátcích, resp. na koncích kapitol. 

Rukopis je silně poškozen, zvl. střední část působením inkoustu, pronikáním kyseliny sírové, 

jednotlivé listy je nutno upevnit, i přední a zadní složku, převazba nutná. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1194/77. 

Kniha přírůstků č. 11/1976 

 

SX XVIII C 119 

FX XVIII 



TX Officia Nova Conscripta 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Officia nova conscripta, pro usu Patris Josephi Antonii Schincka. 

Pap., 18. století (podle chronografu za titulním listem snad 1744?), 196 + rejstřík p. 198 + 

199, rozměry: 17 x 10 cm. Vazba celokožená, na přední a zadní desce pouze jednoduchý 

tlačený rámec, na hřbetě linky, vlnovky a rostlinné ornamenty, značně již setřelé. Kůže 

poškrabaná, popraskaná na hřbetě, porušená hmyzem. 

Latinsky. 

Písmo: humanistická pokursiva (?) 

Červená ořízka. 

Provenienční záznamy: nejsou, pouze na zadní předsádce číslo „958“ (bývalého majitele, 

číslo rukopisu). 

Výzdoba: psáno ve dvojitém orámování, nadpisy majuskulním písmem. Bez výzdoby. 

Obsah: 

Officium sanctissimae spineae (et?) coronae domini nostri Jesu Christi – p. 1 

Officium de sancto Iosepho Cupertino – p. 35 

Officium de S Joanna Francisca Freimotha Chantal vidua – p. 56 

Officium de patrocinio sancti Iosephi – p. 65 

Officium de Inventione ManusDextrae Sancti Stephani Hungariae Regis – p. 96 

Officium de sancto Aloysio Gonzaga – p. 109 

Officium de S. Iosepho Calasantio – p. 122 

Officium de S. Juliana de falconeriis – p. 134 

Officium de S. Gertrude virgine – p. 145 

Officium de S. Ioanne a Cruce – p. 152 

Officium de S. Camillo de Lellis – p. 173 

Officium S. Fidelis a Sigmaringa – p. 187 

Papír velice silně poškozen působením inkoustu, vlivem kyseliny sírové, některá místa jsou 

zcela zhnědlá, papír místy již vypadává, nutno neutralizovat papír a opravit porušená místa 

v Konserv. dílně KNM! Zvl. zadní dvě třetiny rukopisu! 

Rukopis je též nutno vyčistit od živočišných zbytků a desinfikovat! 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1195/77. 

 

SX XVIII C 120 

FX XIX. 

TX Nebeský prsten zlatý 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Nebesky Prsten Zlaty. Zasnaubeny Dussy wysazeny Drahymi Kamenky totiž Rozličnymi 

modlitbami Ozdobeny K Užywanj Pobožnemu Pohlavy Zenskemu sepsany od P. F. T. E. 

Pap., 19. stol.? – spíše starší, srovnat paleograficky, 143 pp (paginace původní), rozměry: 20,5 

x 15,5 cm. Vazba celokožená, tmavohnědá kůže, ve zlatém tlačeném rámečku květinové 

motivy na přední i zadní desce. Na přední desce zkratky „L. T. S.“ Hřbet kožený o 8 

provazcích, kolem nichž zlacené ornamenty, značně již setřelé, hřbet dole poškozen.  

Vlastnické záznamy: na předsádce „Redlich Jozef 1860“. Na zadním přídeští: 1812. 

Rukopis poškozen vlivem inkoustu, rozklad papíru vlivem kyseliny sírové.  

Paginace původní. 

Přední 3 listy předsádky vyříznuty. 

Výzdoba: čevené rubrikace – červené nadpisy a velká písmena, též paginace. Psáno ve 

dvojitém rámečku, linkování tužkou zřetelné. Miniatura na p. 141, jiné nejsou, ale tato pagina 

je psána jinou rukou než celý rukopis. 



Obsah: Modlitby ranní, při mši svaté, ke sv. Trojici, o umučení Páně, modlitby o přesladkém 

jménu Páně, k P. Marii – hodinky o neposkvrněném Početí, modlitby před a po zpovědi, po 

přijímání, za duše mrtvých, modlitby večerní. 

Zlatá ořízka. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1196/77. 

 

SX XVIII C 121 

FX XIX1 

TX Klein Christkatolisches Gebetbuch 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Klein Christkatolisches Gebetbuch. 

Pap., kolem 1840 (podle vlastnického záznamu na předsádce 1837!), 160 pp., rozměry: 14,5 x 

9,5 cm. Vazba celokožená, se slepotiskovou skromnou výzdobou v okrajích obou desek 

(vlnovka, v rozích květiny), původně zlaceno, nyní již otřelé. Na koženém hřbetě rovněž 5 

vlnovek.  

Provenience: na předsádce záznam: Dieses Büchlein gehört den Holzer Wenzl in Dorf 

Lichtenöik (?), 1837. 

Poškozeno mírně červotočem (několik dírek v koženém hřbetě).  

Německy, kurent = novogotická kurziva (neogotica cursiva germanica). 

Paginace původní. 

Výzdoba: chudší, pouze několik drobných neumělých květinek. Psáno mezi dvojité linky. 

Nadpisy zdobnějším větším písmem, většinou červené. 

Obsah: Morgengebethe, Messgebet, atd. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1197/77. 

 

SX XVIII C 122 

FX 1759 

TX Prawa Miestska Kralowstvi Cžeskeho 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Prawa Miestska Kralowstwi Cžeskeho w Kratkau Summu Uwedena skrze Meistra Pawla 

Krystiana z Koldyna, znovu Wytisknuta, a na mnohých Mistech oprawena w lethu Pane 1579. 

Cum Gratia et Privilegio Caesareo Pragae. 

Odepsana, od Jozeffa Florentina Allyny sauseda Nachodskeho A : 1759. … 

Pap., 1759, 212 f. + před touto starou foliací je 15 stran textu úvodu a obsah rukopisu, 

rozepsaný v abecedním pořadí, rozměry: 17,5 x 10,5 cm. Vazba celokožená, poškozená 

zvláště na přední desce červotočem, rovněž hřbet značně poškozen. V okrajích přední i zadní 

desky patrné stopy po slepotiskovém trojitém rámečku. Na obou deskách stopy po sponách 

k uzavírání rukopisu. 

Červená ořízka. 

České novogotické písmo.  

Od f. 182 další abecední rejstřík ke spisu.  

Bez výzdoby. Je patrné orámování textu tužkou (obdélník, uvnitř něhož je psáno). 

Rukopis je poškozen vlivem inkoustu, pronikáním kyseliny sírovné, neutralizovat (?). 

Incipit: „Prawo na Sprawedlnosti založeno gest, a od nij zaczatek gmena sweho ma, ginak 

Prawem wlastne slauti nemůže.“ f. 1 

Explicit: „… po dnessni den wedle Praw tehto gedni k druhym se chowati, a Saudcowe na 

tato Prawa Rozsúdky czyniti powinnj budau!“ (následuje latinský zápis uvedený slovem 

„Liber“. 



Filigrán č. … 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1198/77. 

 

SX XVIII C 123 

FX XIX1 

TX Sammlung der kräftis. Morgen - Abend … gebether 

PX Darem od Cyrila Štěrby ze Rtyně 

Sammlung der kräftigsten Morgen- Abend- Mess- Beicht und Communion gebether nebst 

andern Andachten. 

Pap., 1. pol. 19. stol. (?), 111 pp., rozměry: 18 x 11,5 cm. Vazba celokožená, tlačená výzdoba 

zlacená; na přední i zadní desce v jednoduchém rámečku květinové motivy (festony) a 

v rozích vázy; červená kůže; uprostřed přední i zadní desky vlepen ovál z černé kůže, 

přizdobený tlačenými zlatými lístky – uprostřed něho na přední desce iniciály R. S. (Rosina 

Skassina), na zadní desce iniciály A. W. Hřbet rozdělen 5 proužky, uvnitř nichž je ornament 

s kolečky; hřbet poškozen, zvl. v horní a spodní partii, v horní části živočichy, dole roztržen. 

Černá kůže oválů se odlepuje a je poškozená. 

Vlastnické záznamy: na předsádce uvedeno jméno „Rosina Skassina“, jíž zřejmě modlitby 

patřily, jméno koresponduje s iniciálou na přední desce vazby! 

Německy, kurent = novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica). 

Paginace 20. stol., dodatečná. 

Výzdoba: na předsádce 2 svázané ratolesti tvoří medailon, uvnitř něhož je jméno majitelky a 

další 2 ratolesti, nad nimiž je korunka. Rukopis je psán ve dvojitém orámování (perem), uvnitř 

něhož je stínováním perem provedena výzdoba. Nadpisy kapitol jsou psány velkými 

ozdobnými písmeny barevně – červeně, zeleně, atd. Prvá písmena rovněž ozdobně provedena, 

barevně. Na počátcích a koncích některých kapitol další výzdoba – ratolesti, korunky, 

květinový koš. 

Obsah: viz v titulu. 

Papír poškozen vlivem inkoustu, zvl. v prvé třetině.  

Linkování stránek tužkou je mnohdy zřetelné. 

Darem z pozůstalosti Cyrila Štěrby ze Rtyně, získáno do KNM v řijnu 1976. 

Zapsáno pod č. 1199/77. 

 

SX XVIII D 1 

FX 1815 

TX Kochbuch vom. J. 1815 

 

SX XVIII D 2 

FX 1850 

TX Eckartshausen, K.: Gott ist die reinste Liebe 

 

MSS XVIII D 3 

Chronicae de ducibus et regibus Bohemiae. 

  1-40 Cronica I. Pars prima 

  40-60 Secunda pars cronice 

  63-83 Chronica II. 

Bl.84; XVI/1; 

[Chronicae de ducibus et regibus Bohemiae.] 

[Chronica I.] 1 – 60‘. [Pars prima] 1 – 40: 1 Przemisl, prim[us] dux Bohemie x 40 ponte[m] 

ediffica[vi]t et sufficient[er] dota[vi]t. 



Secunda pars cronice 40 – 60‘: 40 Temp[or]e, quo venerabil[is] p[ate]r do[m]i[nus] x 60‘ 

Ottakar[us] rex Bohemie tercius. 

[Chronica II.] 63 – 83‘: 63 Przemisl agricola de villa Stadicz x 83‘ a coadiutori[is] ep[iscop]is 

ad coronator[em] sedentem... 

Hs.; Pap.; B1.84; XVI1; 10 x 14,5 cm; Frakt.; Hlnbd. Die Blätter 61 und 62 leer. Die 

Fortsetzung der zweiten Chronik herausgerissen. AUf dem Blatt 84 Anmerkung aus dem 

Jahre 1768 über die Übertragung des Körpers des heil. Prokop. Neuer Einband. 

Aus Dolenský’s Überresten 22. 2. 1943. 

1280/43 

 

SX XVIII D 4 

FX 1839 

TX Kopiář a kniha výpisků 

 

SX XVIII D 5 

FX XIX1 

TX Nápisy do památníku 

4 Přítely, uhassuj lakomou žízeň Nesytá žádost x 55 gest otrok, byť by i wladl 
swětem ssirým. 
Hs.; pap.; XIX1 ; 12,3 x 20 cm; Frakt.; pappbd. Die Handschrift ist unvollständig, weil 
weitere Fortsetzung weggerissen ist. Die letzten Blätter, besonders das Blatt 55 
durch Feuchtigkeit beschädigt. 
Schenkung der Zdenka Mečířová 27.3.1943.  
2156/43 
 

 

SX XVIII D 6 

FX 1794 

TX Ryba, Jakub: Veselé živobytí aneb Wamdrownj muzikantj. Spěvohra složená a w Muziku 

uwedená od Jakuba Rybi. 

Rukopis, papír, 1794. Psal Jakub Ryba v Rožmitále čitelným švabachem, stránkováno, str. 

(2)-62-(4), 18x21,5 

Začátek str. 1a: Prwnj výstup… 

Konec str. (3)… neb producirowat 

 

SX XVIII D 7 

FX 1792 

TX Poklad Duchovní 

Duchownj Poklad aneb katolicke modlitby wssem nábožnym křestianům k duchownjmu 

prospěchu a spasenj. Roku 1792. 

1 Když ráno procytness, nabožně řekni X 110 až na wěky wiekůw. Amen. 

Hs.; Pap.; Bl. 60; 1792; 10,3x16,5 cm; Frakt.; Ldbd. Die Handschrift besitzt vom Blatt 3 

ursprüngliche Pagination von 1-110, hinter ihr weitere 3 Blätter. Auf dem Blatt 58 ein Gebet, 

auf dem hinteren freien Blatt Unterschriften Anna Iblowa, Antonín Ibl. Zwischen den Seiten 

20-21, 28-29, 40-41, 42-43 Kupferschnite. 

Schenkung des akad. Malers Andres aus Prag VII. 7. 10. 1943. 

8331/43 

 

SX XVIII D 8 

FX 1943 



TX Synody braterskie w Polozcze ab a. Chr. 1629-1658. 

I. 1a Zgromadzili sie w Lesznie Oycowie mili x 101a Po tym przeczytane sa Constitucie 

wszystkim. 

II. 102a Cantionalow nowych uzywaniw zaczelo sie x 201a przystoynie jako sluge Bozego 

szanowal. 

III. 202a Za przyjazdem X. Jana Bythnera x 287a op obiedzie odprawilismy X. Seniora. 

Photokopie der Hs.; Pap.; Bl. 101, 99, 87; 1943; 13x18 cm; 3 Bde; Kurs.; Pappbd. Die 

Handschrift ist Photokopie der ursprünglichen polnischen Handschrift aus XVII. Jahrhundert. 

Die Pagination der drei zusammenhängenden Teile ist durchlaufend von 1 bis 288. Originál 

rukopisu měl podle poznámky na f. 288 162 listů. 

Vom Prof. Jos. Moravec 11. I. 1943 gekauft. 

38/43 

 

MSS XVIII D 9 

Jan Jeník rytíř z Bratřic : Tagbuch [der merkwürdigen Vorfällen meiner Dienstzeit 1778-

1799.] 

fotokopie; ll.105,108,95,90,95,102,108; 1942; 

Jan Jeník rytíř z Bratřic, Tagbuch [der merkwürdigen Vorfällen meiner Dienstzeit 1778 – 

1799.] 

I. 2a Nachdeme das Regiment bereits am 7ten Jänner 1778 x 105a aber einiges Geld vorstellen 

dürfte. 

II. 107a Hier zu Egger fand ich eine der angenehmsten x 214a sehr merckwürdiger Armee – 

Befehl zugekommen. 

III. 215a Ich kann nicht umhin der Armee x 310a nachschiecken kann – Tempus docebit. 

IV. 312a Verlassen von unsern treulosen Aliirten x 401a an einer Anhöhe gelaagert. 

V. 402a Nachmittag bin ich zum Corps – Commndanten x 497a Im allen 66 Mann. 

VI. 498a Den 20ten Oktober. ls man x 600a übernachtete in dem Städtchen Staab. 

VII. 601a Den 30ten Juni zu Mittagszeit x 709a Jos. Steinberger 26. Juni 798 quittirt. 

Photokopie der Hs.; Pap.; Bl.105, 108, 95, 90, 95, 102, 107; 1942; 13 x 18 cm; 7 Bde; Frakt.; 

Pappbd. Der Titel aus der ursprünglichen Handschrift übernommen. Auf dem Blatt 2a 

„Tagbuch Betreffend ale gehabte Marschstationen und bezogene Laagers in dem Preussischen 

Feldzug im Jahre 1778. Blos für meine Errinerung.“ Die Pagination der sieben gegenseitig 

zusammenhängenden Bände ist durchlaufend von 2 bis 709. 

Schenkung des Boh. Janda’s aus Smichow 21. 3. 1942. 

1629/42 

 

MSS XVIII D 10 

Harant z Polžic, Kryštof : Peregrinatio oder die Reiss aus dem Königreich Böheim in die 

Stadt Venedig, von daraus uber das Meer in das Heilige Landt, in das Landt Judea...In zwey 

Theil getheilet: Unnd von dem Wohlgebornen Herrn Herrn Christoff Harant Freyherrn von 

Polschitz und Weseritz auf Petzka etc...Anno 1598 mit sondern Fleiss glücklich 

volbrach...Wie auch hernach von Seilnen leiblichen Herrn Bruder Johann Georg Harant 

etc.Anno 1638 auss der Böheimischen Sprach ins Teutsche transponiret und versezt... 

  1. 16a-449b Peregrinatio. 16a Wann einer Allergnedigste Kayser eine x 449b Amen. 
End des andern Theils. 
  2. 450a-453b Jan Jiří Harant z Polžic, Ferner gewisser und warhafftiger Berich von weiteren 

Fürnemen und Thaten des...Herren Christoph Harant von Polschtiz. 450a Bey Beschuss 
dieses Buchs werde angezeiget x 453b mit der Wahrheit könnte geschrieben 
werden. 



  3. 454a-476b Register. 454a Abbas Urspergesis hist(oria) x 476b werden auss 
Palmen Vünden gemacht. 
BL.508; 1638; jedná se o německý překlad českého originálu. 

Hs.; Pap.; Bl.508; 1638; 15,5 x 18 cm; Frakt.; Ldbd. Am Anfang 4 Bl. leer, Bl.5a 
Porträt des Christoff Harant’s ( kolorierter Kupferstich ), Bl.6b-14a Stammbaum der 
Familie der Harante von Polschitz mit 25 gröseren in Farben ausgeführten und 87 
kleineren Wappen. Auf dem Bl.15a das ganze Titelblatt aus der Herausgabe Harant’s 
Buches vom J.1608, nur beigefügt : Wie auch hernach…versezt. Auf der hinteren 
Seite das Titelblattes kaiserliches Wappen, Bl.16a-17a eine Widmung an den Kaiser 
Rudolf II., bl.17b wieder Harant’s porträt ( kolorierte Federzeichnung ), ihm 
gegenüber auf dem Bl.18a sein Wappen. Weitere 48 kolorierte Federzeichnungen. 
Die Blätter 249b-250b und 477a bis Ende leer. Alter Renaissancelederband mit 
Goldeckeln und ziseliertem Goldschnitt. 
Die Handschrift ist eine deutsche Übersetzung des berühmten tschechischen 
Originals mit einem Anhang „ von weiteren Fürnemen und Thaten des,…Herren 
Christoph Harant von Polscitz…so er nach Heimkunfft aus dem Gelobten 
Land…gethan und verrichtet “. Diese übersetzung ist vom Bruder Christophs Johann 
Georg Harant verfertigt. 
Auf dem Bl.5b Ex Lib(ris) Ill(ustrissi)mi Domini Domini Ludovici Comitis de 
Trauttmonsdorff. Auf dem spiegel Exlibris A.Lanna I N. 52 - dílo Mikoláše Alše. Im 
Jahre 1911 mit Lanna’s Sammlung in Auktion der Firma Gilhofer & Ranschburg in 
Wien. 
Von Josef Knoflíček aus Prag 26.11.1943 gekauft.  
9782/43 
 

SX XVIII D 11 

FX XVIII1 

TX Manuale latinum 

la Ego infelix et miser peccator x 264b per eudem Dominum : Pater et Ave Maria. 

Rkp.; pap.; XVIII; 11.265; 9 x 14 cm; kurs.; kž. 

Na počátku scházejí pravděpodobně listy. Rukopis je příruční latinskou modlitební knihou 

člena dominikánského řádu, jak je zřejmé z f.16, f.18 a jinde passim, kde se mluví o 

dominikánském řádu jako o našem řádu a všude se zdůrazňuje úcta k sv. Dominikovi a jiným 

světcům řádovým. Na předním přídeští razítko Ex libris Conv.F.F.Praed.Olomuc. a novější 

tabulka „ Ceremoniální příruční knížka řím.katolického misionáře Dominikána z doby 

barokní I. pol. XVIII stol. Vzácný rukopis.“ .Pro tvrzení, že jde o příručku misionáře, není 

v knize dokladů, dvě modlitby za „heretiky“ jsou na podřadném místě a nijak nevybočují 

z celkového rámce řádové modlitební příručky. Koupeno dne 30. června 1945 od akad. malíře 

Václava Andrede, Praha VII., Letenské nám. 19. 

3307/45 

 

XVIII D 12 

Katiliczky Kancyonal aneb .......skych modlitbj a pisnj duchownjch k zvdělanj ..... křestiana k 

užiwanj weřegne y domacy pobožnosti. Wypsane pro osobu mužskau roku 1818. 

ll.157; 

Katoliczky Kancyonal aneb [nečit.]skych modlitbj a pisnj duchownjch k zvdělanj [nečit.] 

křestiana k užiwanj weřegney domacy pobožnosti. Wypsane pro osobu mužskau roku 1818. 

2a Bez Božjho požehna[nj] wssecky wiecy x 157a Swaty Gežíš, náš wykupitel. 

Rkp.; pap.; 1818; ll.157; 9,5 x 15 cm; frakt.; kž. 



Na počátku scházejí 2 listy, původní paginace od 8 – 254, další při úpravě seříznuta. Část 

první úpravnější, kaligraficky psaná, sahá až po f. 134a, pak přerušena písní My tě ctíme 

napsanou těžkou rukou. F. 135b obsahovala smyté účetní poznámky. Druhá část psaná jinou 

rukou počíná na f. 136, je již méně úpravná a končí se na f. 157b. Tato stránka je pro vlhkost 

nečitelná. Na přídeští zadní desky poznámka datovaná „w Přerowě dne 1 ho ledna 1857.“ 

Dar Františka Hrušky z Prahy XIX., Bendlova 9. 

5489-45 

 

SX XVIII D 13 

FX XIX1 

TX Modlitby katolické 

1a Když se ze sna probudjss, wstawage x 61b přigmi ge do slawy twe neskonale. 
Amen. 
Rkp.; pap.; XIX1  ; 11.61; 11 x 16,5 cm; frakt.; kž. Modlitby lidové, barevně zdobené. 
Titulní list pravděpodobně ztracen. dar K.Dörflera z Buštěhradu 28.11.1945. 
7332-45 
 

XVIII D 14 

Koppyl, Matěj : Appiaria mathematica. Theoremata et problemata facili methodo edocta in 

Caesarea Regiaque universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi a Reverendo P.Matthaeo 

Copilio S.J.Mathematum professore dignissimo anno scholastico 1678. Quibus accessit 

Reverendi Patris Kritel Astronomia, Geographia, Geometria et quedam ex optica artificia, 

denique his omnibus ad huc super adiecta variorum authorum. Scripsit Augustinum 

Franciscus Brantzansky Moravus Pisnitzensis. 

ll.128; 1678; na f.1a název Tractatus brevis de Mappis sive Tabulis geographicis, od f.60 

Tractatus de Arte gnomonica seu horographica s vlastní paginací od 1 do 130. Na přídeští 

zadní desky pokračování pojednání Anguli horarii. 

Appiaria mathematica. Theoremata et problemata facili methodo edocta in Caesarea Regiaque 

universitate Carolo - Ferdinandea Pragensi a Reverendo P. Matthaeo Copilio S. J. 

Mathematum professore dignissimo anno scholastico 1678. Quibus accessit Reverendi Patris 

Kritel Astronomia, Geographia, Geometria et quaedam ex optica artificia, denique his 

omnibus ad huc super adiecta variorum authorum. Scripsit Augustinum Franciscus 

Brantzansky Moravus Pisnitzensis. 

1a Mappae sive Chartae geographicae sunt x 127b punctaque inventa curvis coniugi. 

Rkp.; pap.; 1678; ll.128; 21 x 12,8 cm; kurs.; kž. Mezi nynějším f. 51 a 52 zbytky dvou 

vytržených listů, mezi f. 52 a 53 zbytky několika vytržených listů. Na f. 1a název Tractatus 

brevis de Mappis sive Tabulis geographicis, od f. 60 Tractatus de Arte gnomonica seu 

hoorographica s vlastní paginací od 1 do 130. Na f. 128 zvěrokruh. Na přídeští zadní desky 

pokračování pojednání Anguli Horarii. Na přídeští přední desky asi zvolený erb, na štítě 

skřížený meč, nad ním i pod ním hvězda, tytéž předměty v klenotu. V přední desce vytlačena 

písmena I. D. R., v zadní letopočet MDCCVII, asi rok vazby. Obsahem týká se dílo převážně 

geografie a astronomie. Prof . Bernhard Brandt určil spis jako dílo slezského jesuity Matyáše 

Koppyla (1642 až 1682) a jeho kolegy Kritela, jehož životní data jsem nemohl zjistiti. 

Z majetku prof. Bernharda Brandta z Prahy dne 6. listopadu 1945. 

6271-45 

 
SX – XVIII D 15 

TX – Z dějin některých bylin užitečných. Dle J. Lutzmayera vypravuje Václav Petrů. 

p. 1 

PX - :Lutzmayer, J. (XVIII D 15). 

Zíb, Václav: Český červíček. V Praze v lednu 1939. 



3a Pan Danek je jako pan Kovar x 29a zaneslo do ríse vzpomínek. 

Ruční tiskárničkou vytištěný rukopis; pap.; 1939; ll. 32; 10,7x15,2 cm; lat.; brož. Na titul. 

listě jakási román. brána. Na f. 29a k ukončení textu známý měkký černý klobouk presidenta 

Masaryka. Na f. 30a věnování Milému bratru v radosti i utrpení věrný Václav Zíb, na f. 31a 

impressum Tuto knižečku napsal ručni tiskarnickou vytiskl Vaclav Zib, Prahah III, Snemovni 

ul. c 27. 

Koupeno od V. Nejedlého z Prahy 20. prosince 1945. 

8242/45 

 

SX XVIII D 16 

FX 1847 

TX Nova pjsen k paně Marii Pro terezigi Kutscherowau ze Třeblitz [Třebelice na Táborsku] 

roku 1847. 

2a Winssowané garo, o radostný rági X 11b Duchem swatým s tebau, Matko. Amen. 

Rkp.; pap.; 1847; ll 16; 10x17,2 cm; frakt.; t. Od f. 12 tužkou účetní záznamy, hlavně výdajů 

při stavbě, špatně čitelné. 

Dar pí. A Fišerové, vdovy po profesoru, z Prahy XII., Korunní 76, 24. ledna 1946. 

764-46 

 

SX XVIII D 17 

FX 1753 

TX Tobiášek, Jan: Sborník katol. písní 

SX – VIII D 17 

TX – Landtags-Auszüge. 

XVII. st., ff. 146 

 

SX – XVIII D 18 

TX – Leges de moribus ac disciplina domestica in schola privata M. Matthei Collini. 

1900 

PX – Viz: Řády, Školní (Rukopisy XVIII D 18). 

Publicatio et introductio scholae novae evangelicae Pragensis. 1612. Die Schulordnung des 

deutschen gymnasium. Ratio docendi et discendi... gubernatore M. Petro Ailbero. Listů 29. 

Rukopis. 

Řád školní Kutnohorský. Řád Plzeňský (školní). 

Plzeňský řád školní katolický. 

Školní řády 

Rukopisné opisy staročeských školních řádů, psáno (O. Foustkou?) kolem roku 1900, každý 

oddíl paginovýn zvláště, papír, psáno zběžnou kursivou, 17 x 21 cm, 8°. 

Obsah: 

1. Leges de moribus ac disciplina domestica in schola privata M. Matthaei Collini. 

(Latinsky a česky.) Listů 23. 

2. Ordo studiorum. (Řád Codicillův.) Pragae, A. á Weleslawino 1586. Litů 100. 

3. Von Schulen. Jáchymov 1551. Listů 5. 

4. Ordo lectionum. Hradec králové 1566. Listů 6 

5. Petter Schörers Red. Anno 1568. Listů 66 

6. Consuetudines provinciase Boemiae. (Jesuité.) Listů 9. 

7. Ordo studiorum docendi atque discendi litteras in scholis civitatum regni Bohemiae et 

marchionatus Moraviae, constitutus ab Universitate Pragensi. Pragae, Typis M. 

Danielis Adami a Veleslawino Anno 1586. Listů 80 



8. Řád Kutnohorský. Rada Kutnohorská k návrhu M. Vavřince Sarkandra 

Falkenberského, nově zvoleného předního správce škol v Kutné Hoře, stanoví nový 

řád školní. Listů 11 

9. Plzeňský řád katolický ze XVI. století. Listů 4 

10. Classes quinque in Academia Pragensi, pro pueris et adolescentibus cuiusque 

conditionis ac dignitatis, domesticis et peregrinis erectae. Pragae, typis Pauli Sessii 

1609. Listů 14 

11. Instructio et ratios docendi... in gymnasio Sobieslaviae. Listů 6. 

12. Řád Plzeňský. His apponuntur leges scholarium officialium. Listů 4 

13. Schola Zatecensis. Listů 46. 

14. Schola zatecensis Jacobi Strabonis Glatovini. Listů 33, Pragae, G. Nigrinus 1575 

15. Vlasses quinque in Academia Pragensi. Pragae, typ. P. Sessii 1609. Listů 20 

16. Publicatio et introductio scholae novae evangelicae Pragensis. 1612. Die 

Schulordnung des deutschen Gymnasium. Ratio docendi ac discendi... gubernatore M. 

Petro Ailbero. Str. X – 67.(1), Listů 39. 

17. Schulordnung der Bergstadt grauppen. 1605. Listu 8 

18. Gymnasiai declamatoriae Scholae Huberianae privatae. Neopragae 1601. Listy 3 

19. Žádost Jiřího Jana Svobody městské radě v Trhových Svinech z roku 1731. Listy 2. 

 
SX – XVIII D 18 

TX – Ordo lectionum. 

Hradec Králové 1566 

PX - :Řády, Školní (Rukopisy XVIII D 18). 

 

SX – XVIII D 18 

TX – Ordo studiorum. (Řád Codicillův.) 

Pragae 1586 

PX - :Řády, Školní (Rukopisy XVIII D 18). 

 

SX – XVIII D 18 

TX – Ordo studiorum docendi atque discendi litteras in scholis civitatum regni Bohemiae et marchionatus 

Moraviae, constitutus ab Universitate Pragensi. Pragae, typis M.D. Adami a Veleslawino 1586. 

opis z r. 1900, ff. 80 

PX - :Řády, Školní (Rukopisy XVIII D 18). 

SX – XVIII D 18 

TX – Plzeňský školní řád katolický ze XVI. století. 

PX - :Řády, Školní (XVIII D 18). 

 

SX – XVIII D 18 

TX – (Školní) řád Plzeňský. Hic apponuntur leges scholarium officialium. 

ff. 5 

PX - :Řády, Školní (XVIII D 18). 

SX – XVIII D 18 

TX – Pražské školství. 

PX - :Řády, Školní (XVIII D 18). 

PX – Leges de motibus .. in schola privata M.M. Collini.; Ordo studiorum. Řád Codicillův. Pragae 1586.; 

Consuetudines provinciea Boemiae.; Classes quinque in Academia Pragensi. 1609.; Publicatio et introductio 

scholae novae evangelicae Pragensis 1612.; Gymnasiai declamatoriae Scholae Huberianae privatae. 1601. 

 

SX XVIII D 19 

TX Geschaefts - Styl 

 

SX XVIII D 20 

FX 1758 

TX Hospodářská kniha 



 

SX XVIII D 21 

FX XIX. st. 

TX Bewährtes Kochbuch 

 

SX XVIII D 22 

FX 1761/3 

TX Rorate Neb Veselý a Radostný Spěwowe Adwentný. 

Rukopis, Hradec Králové 1761-1763, psal Josef Pader, mistr kovářský pro svou manželku, 

listů 82. Psáno krasopisnou frakturou, dvojím inkoustem, 8° polokůže, 20 x 17 cm. 

Počátek: List 3a: Antyffony které spiwagi před Rorate… 

Konec: List 80b: Wsse k wětssi Cti a Chwale Božý. Sepsal Jozeff Padr, Mistr Ržemesla 

Kowařského. 

 

SX XVIII D 23 

FX 1831 

TX Trnka, František: Věrný společník 

 

SX XVIII D 24 

FX 1749 

TX Modlitby katolické 

la…( druhý řádek zdola ) piet přeswatych ran na tiele wytiskl x 140b w neobsahle 
mocy Bohu gedinemu. Amen.  
Rkp.; pap.; 11.143; 1749; 10,7 x 17 cm; frakt.; kž. Chybí list titul. a z f.1 asi 2/3 
s předmluvou. Na f.3a jméno opisovače Giřy Härtl, miesstienin a starssi s(l)užebnik 
auřadu nakladnicskeho kralow. Now Miesta Prazskeho. Vlastní text má paginaci od 1 
do 253, při čemž písař dvakrát označil pag. 156 - 159 a přeskočil pag. 221. Vytrženo 
je f. 118 ( pag. 211 - 212 ). Do díla je vloženo 10 barok. mědirytin Klauberových. Po 
textu na f. 141a - 142b Ragstřyk, na f. 142b. Konec te knížky. F. 143a - b veršovaná 
Omluwa, f.143b wyhotowena w wieku meho 67. w 2. hodiny z polodna na zeleny 
cztwrtek. Na obou černých deskách se zlatotiskem v obdélníkovém rámci zdobeném 
v rozích palmetami iniciály F.G. IHS a letopočet 1749. Koupeno od prof. dr.Josipa 
Aranzy v Záhřebě 28.2.1946.  
1949/46 
 

XVIII D 25 

Geistliche Heldtrompeten vor einen jeden Christen eingericht dass ist ausserlessene Morgen-

Abend-Mess-Beicht- und Communion-Gebett...geschrieben worden vor mich ? Im Jahr 

christi Anno 1769 den 18-n May. 

ll.177; 1769; jméno majitele modliteb vyškrabáno 

1a Her himmlischer Vatter! Lasse diese geistliche  x 138b vienftägige ( ! )  Andacht 
zu der Heiligen Anna. 
Rkp.; pap.; ll.177; 1769; 10 x 15,5 cm; frakt.; t. Titul napsán ještě na předsádkovém 
listě. Jméno majitele modliteb vyškrabáno. Po f.1 vlepen dřevoryt ukřižování Joh. 
Mart. Willa se vztahem k Würzburku r.1747. Původní text končí vlastně na f.130, 
další text připsán jinou rukou. Listy od f.139a až do konce prázdné.  
Dar dr. Ješka Hofmana z Bratislavy 15.3.1946.  
2753-46 

 

XVIII D 26 



Gebeth-Buch, worin Morgen- u.Abend-Mess-Beicht- u.Kommunion gebether enthaltet sind. 

PísařV.L.Prockl 1829. 

ll.55; 1829; na f.49b modlitba Zum heiligen Wenzl, na f.51a Zum heil. Johann v.Nepomuk. 

2a Nun fühle ich wieder, dass ich lebe x 55b zur herrlichkeit der auferstehung 
gelangen mögen. Amen. 
Rkp.; pap.; ll.55; 1829; 11,4 x 8 cm; frakt.; kž. Knížka zdobena ručními malovánkami. 
Na f.49b modlitba Zum heiligen Wenzl, na f.51a Zumheil. Johann v. Nepomuk. 
Koupeno od pí. Ter. Vymlátilové z Prahy XIX. 12.4.1946. 
3556/46 
 

SX XVIII D 27 

FX 1546, XVI2 

TX Nálezy soudu zemského a komorního 

Registrum nálezů starých. 

1.1 -1 nález soudu zemského proti Jiříkovi Wlčnowskému z Wrbice z r. 1575. 1 W kwaternu 

menssim zapisnem hrzebiczkowem x 1 neb uwazali, zase postaupiti beze wssy odpornosti. 

2.4-14 Registrum nálezůw starých. 4 Bratr nedijlny bez druheho nemuz nicz zawazowati x 14 

Zmucziti da-li kto koho z domnienij. 

3.17 - 144 Nálezowé Sau(d)u Zem(skéh)o. 17 O bratrzych nedijlnych, o strayczych a o 

sestrach x 144 w Nowem miestie prazske(m) pohanij Petra Amthu z Borownicze.  

4.145 - 177 Nálezowé saudu komorního. 145 Nálezowe tito k saudu komornímu przislussegij 

x 177 Finitumest f(eria) III post sanctam Zoffiam anno domi(ni) 14546. 

5.178 - 212 Nálezowé saudu zemského příklady. 178 W kwaternu menssim zapisnem 

cziernem x 212 zie mu powinna proti ugisstenij pugcziti. 

Rkp.; pap.; 11.212; 1546 a XVI2 ; 15,5 x 20 cm; frakt.; pův. vazba kž. Na začátku rukopisu 1 

list vytržen. Mezi oddíl o soudu zemském a komorním vepsán na 1.144 nález komorního 

soudu ve při mezi paní Bohunkou z Pernštejna na Hluboké a Řehořem Ursyne z r. 1531. Na 

1.145 vepsán nález soudu asi zemského ve při mezi pány Bítovskými z Lichtenburga a panem 

Lipoltem z Krajku z r. 1497. Na přídeští připojeny ještě dva Nálezové z saudu komorního 

z let 154á a 1570. nejprve r. 1546 vznikla obě více theoretická pojednání o soudu zemském a 

komorním/č. 3 s rejstříkem v č. 2 a č. 4 / později v druhé pol. XVI. stol. jako přílohy 

připojeny opisy nálezůsoudu zemského / první z nich také číslovány 1-3 /. Měly být připsány 

jako přílohy také nálezy soudu komorního, ale na ty již nezbylo místa a tak jsou jen na 1.444 

a na přídeští. Registrum nálezůw starých je rejstříkem k pojednání o soudu zemském. Vazba 

původní ze stol.XVI. prkénková koží potažená. obě desky zdobeny vtlačeným ornamentem. 

Lem je z pěti rovných čar, za ním rám z rozvilin, listů a medailonků s hlavami Husa 

Melanchtona aj., jak okolo hlav napepsáno. Uvnitř rámce je obdélník ohraničený šesti 

rovnými čarami a shora nadto menším podélným pásem. Obdélník je zdoben rostlinným 

ornamentem a lemován menším rámcem s rostlinnými rozvilinami a alegorickými postavami 

s latinskými nápisy, j.Prudentia aj. Spodní deska zdobena shodně s vrchní, ale ozdoby již 

valně setřeny. Hřbet čtyřžebrový, hladký. Na vazbě zbytky dvou mosazných spon, z nichž 

jedna kromě poškozeného závěru zachována téměř celá i s koženou přeskou. 

Z Paterových 16.12.1941.  

D 11512/41 

 

XVIII D 28 

Annotata in Institutiones Imperatoris Iustiniani dictatae Anno 1583. 

ll.126; 1583 

2Causae proper quas commendati esse debent libri Institutionum x 125 fuisse quam 
impleta ista causa. 



Rkp.; pap.; 1583; ll.126; 15 x 20 cm; kurs. Z Paterových. Vazba:pk. 
Justinian 
7104/41 
 

SX XVIII D 29 

FX XVIII st. 

TX Zpěv, Rorátní pro čas Adventní 

1 Radug se a wesel se Geruzaleme x 117 Život wieczny po smrti w Neby bezpeczny. 

Rkp.; pap.; kon. XVIII; ll. 118; 17,5 x 20 cm; frakt.; s notací. Vazba: pkž. Z Paterových. 

11517/41 

 

SX XVIII D 30 

FX 1607 

TX Oftalnius Vít, Proces práva městského po slawnem kralowstwi czeskem…od Wita 
Oftalmia, měsstěnina a senatora Noweho Města pražskeho, latinskau rževže 
sepsany; potom z latiny do cžeské ržecži, od Mistra Jiřžího Bidzowského, 
měsstenina a pisarze přzedniho raddniho miesta Boleslawa Mladeho w Letha Panie 
1607 przeloženy.  
1. Není nadarmo, aniž se stalo bez hodne přzicžiny a zdraweho uwaženi x 119´ 
nespravedlnost pak borži, přewracy hubi a kazy ge.  
120 - 134 Regstřik tytulůw Processu tohoto prawniho. 
Rkp.; pap.; 1607; ff.135; 15,5 x 19 cm; frakt.; f.134-135 obsahuje rodinné záznamy o 
narození a úmrtí členů rodiny Michala Šmída z let 1749 - 1794. Kniha patřila 
Michalovi Śmídovi, sousedu města Hradiště, který ji zdědil r.1767 po svém bratru 
Janovi. Koupeno 26.8.1941 od Vlad. Patery.  
Bydžovský 
7100/41 
 

 

XVIII D 31 

Pobožna Agenda a nebo: Spis o ceremonyich a Pořádcých cyrkewnich: Gimiž se Děka- 

nowé, Seniores y gini Sprawcowé a kněžy w Cyrkwich Ewangelitskych (k Ausspurske 

Conffessy Prwni a k Cžeske Posledni se Přiznawagicy) prži službach Božich w jazyku 

Cžeskem gednomyslně ržiditi a sprawowati magy. 

1594 

1-191 Pobožna Agenda a nebo: Spis o ceremonyich a Pořádcých cyrkewnich  
: 1´We wssech městech a pržednich městečkach, kazani slowa Božiho ranni x 191´ 
necháž gindé pokání čini. Jesstě sau a beywagi.  

192-192´( Summa náboženstwy Samuela Wirgy, předmluva ) 192 čtenáři 
Samuel Wirga pozdráweni w K(rist)u winssuge. x 192´ ať mi pomocnikem při prácy 
byti ráči. Amen 

193-196 Summa Náboženstwy Krystyanskeho wybrana z katechysmu 
ortodského k užitku cyrkéwnimu w městě Hostině od k. Samuele Wirgy Letha 1595 
193 I Které g(es)t twé gedinké potěsseni w žiwotě y na smrti? x 196´Potud gest 
summa katechysmu 

196´-326 Wyklad celeho katechysmu Ortodoxkeho na LII kázani wzděleny a 
na rannich kazanich činěny k aužitku Cyrkwe hostinské od K. Samuela Wirgy Letha 
1596 We gmenu Gezu Krysta Praweho Boha x 32b Neb kdo to čini, měni Boži slawu. 
Rom, I V 23 a to g(es)t… 



Konec chybí. K ztužení obou desek použito po 12 listech staršího latinského rukopisu 
obsahujícího výklady Písma na jednotlivé dny v roce. Desky polepeny zbytky 
latinského pergamen. evangelistáře ze XIV. stol. Vazba pův. oprav.  
Z pozůstalosti Paterovy 16.12.1941.  
V. Wirga 
11518/41 

 
XVIII D 32 

Horae canonicae latinae 

 1 list prázdný 

 2-49 Formula honestae vitae Bernhardi 

 49-52 Compendium de virtute bonorum religiosorum S.Thomae de Aquino  

 54-71 Latinský kalendář s vysvětlivkami církevního kalendáře 

 72-77 Litanie latinské 

 78-120 Kněžské hodinky 

 121-140 Hymnus pro sanctis Petri de Pulka 

rukopis vznikl svázáním různých částí, u některých konec schází. Je asi cizího původu, 

poněvadž kalendář ani litanie neobsahují žádného z českých světců. 

[Horae canonicae latinae]. XV1 

1 list prázdný. 

2 – 49‘ [Formula honestae vitae Bernhardi] 2 Cu[m]qu[e] p[er] illa[m] forma[m] i[nstitutus] 

aliquote dep[re]hendis excessisse x 49‘ Explicit formula honeste vite b[ea]ti B[er]nhardi 

abb[a]tis. 

49‘ – 52‘[Compendium de virtute bonorum religiosorum S. Thomae de Aquino] 49‘ Incipit 

Compendiu[m] S[ancti] Thome de Aquino de v[ir]tute bonor[um] religi[o]soru[m] x 52‘ 

studuit e[ss]e i[n] sanctitate singulari vite. Q[u]i[d] d[icit] m[ateri]a de /pokrač. schází/. 

54 – 71‘[Latinský kalendář s vysvětlivkami církevního kalendáře]. 

72 – 77‘ [Litanie latinské] 72 Ky[rie] [eleis]on, Ch[rist]e [eleis]on x 77‘ vita[m] nostra[m] in 

tua pace disponas. 

78 – 120‘ [Kněžské hodinky] 78 et in et[er]nu[m] semp[er] salvi et libe[r]i esse me[re]am[ur] 

x 120‘ Benedixit filiis tuis in te. Lauda terra. 

121 – 140‘ Hymnus pro sanctis Petri de Pulka 121 Deus creator omnium polique rector x 140‘ 

Explicit [h]y[mnus] p[ro] [sa]nctis p[er] man[us] Petri d[e] Pulka. 

Bernardus, Thomas, Petrus 

Rkp.; l. 1 – 53 pap., l. 54 – 96 perg.; l. 97 – 110 pap.; l. 111 – 140 perg.; ll. 140; XV1; 6 x 8,5 

cm; frakt.; vaz. perg. šitá. Rukopis vznikl svázáním různých částí; u některých konec schází. 

Je asi cizího původu, poněvadž kalendář ani litanie neobsahují žádného z českých světců. List 

1, 42 a 53 jsou prázdné. O Petrovi de Pulka srovn. Fr. Firnhaber, Archiv f. Kunde österr. 

Geschichtsquellen, Bd. XV. /1856/. 

Koupě 15. XII. 1941 od Gustava Cigánka, stav. asistenta, ve Frýdku. 

K11421/41 

 

XVIII D 32 
 

XV ex. + XV1, Rakousko ?, perg. + pap., 140 (recte 136) ff. 8,5 x 5,5 cm, vazba dobová 

 

F. 1-53 a 97-110 jsou papírová, zbytek pergamenový. Filigrány: v části na f. 1-53 Piccard: 

Turm II/620 (1460). Neidentifikovatelný zbytek jiného filigránu je dochován na f. 105. 

Skladba: (VII-1, f. 13) + VIII (f. 29) + 2. VI (f. 53) + 3. V (f. 87) + (V-1, f. 96) + VII (f. 110) 

+ V (f. 120) + (V+1, f. 132) + (f. V-1, f. 140). List 1 je tvořen obalem první složky. Jeden 



prázdný list schází za f. 87 a 140 (v prvním případě je možné, ve druhém jisté, že šlo o obal 

příslušné složky). Jeden list byl doplněn za f. 120. Foliace moderní, tužkou. Mezi f. 55 a 65 je 

jen pět folií (listy 61-64 jsou omylem vynechány). Prázdné listy: 1, 42, 53, 105v, 110v. Část 

na f. 2-52 je psána v zrcadle 7-7,5 x 4 cm, 18-21 řádek na stránce. Na f. 54-77 bylo 

připraveno zrcadlo 6,5 x 4,5-5 cm (širší v kalendářové části) o 16 řádcích, které však nebyly 

vždy dodrženy. F. 78-87 jsou psána v zrcadle 6 x 4,5 cm, 13 řádek na stránce (více jen 

v případě, že bylo psáno přes okraj zrcadla), f. 88-96 v zrcadle 6-6,5 x 4-4,5 cm, 14-15 řádek 

na stránce. F. 97-110 jsou psána bez zrcadla, 14-17 řádek na stránce, f. 111-120 v zrcadle 6,5 

x 5 cm, 14-17 řádek na stránce – v této části jsou lekce psány písmem o větším modulu než 

zbylé texty, f. 121 bez zrcadla, 13-15 řádek na stránce, f. 122-140 v zrcadle 6-6,5 x 4,5 cm, 

14-15 řádek na stránce. Rukopis zejména na prvních zhruba padesáti listech poškozen 

působením vlhkosti. Část f. 1-3 vytržena. 

Písmo: A f. 2-52, 72-77 bastarda 2. poloviny 15. století (rukopis se v závěru části na f. 72-77 

poněkud odlišuje, takže může být částečně psán i jinou rukou a na f. 77v je doplněn mladší 

přípisek jinou rukou), B f. 54v-71v gothica formata 1. poloviny 15. století, C f. 78r-80r 

gothica formata 1. poloviny 15. století, D f. 80v-87v gothica 1. poloviny 15. století, E f. 88-96 

gothica 1. poloviny 15. století, F 89-110 zběžná bastarda konce 15. století nebo počátku 16. 

století (charakter písma se v uvedeném rozmezí poněkud mění, jde snad ale o jednu ruku, 

snad je jejím dílem i nezřetelný přípisek na f. 140v), G f. 111-120 gothica 15. století (její 

charakter je odlišný mezi kaligrafičtěji psanými lekcemi a zbytkem textu a mění se i 

v průběhu uvedených listů), H f. 121 zběžnější bastarda konce 15. století, I f. 122-140 Petrus 

de Pulka, gothica 1. poloviny 15. století (jeho jméno je uvedeno v kolofónu na f. 140v). 

Výzdoba: rubrikace, na f. 111-120 použit kromě červeného i modrý inkoust. Vazba měkká, 

pergamenová, zadní deska je větší, aby zároveň sloužila jako obal boční ořízky rukopisu. Na 

zadním přídeští je z větší části setřelý zápis rukou 14.-15. století Feria II post diem cinerum 

inceptum est (závěr je nezřetelný). Není jasné, zda se vztahuje k rukopisu, jemuž část 

pergamenového listu tvoří obal, nebo zda se vztahuje k jeho předchozímu použití. 

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a částí dnešní signatury 32, na zadním přídeští 

exlibris Knihovny Národního muzea, rovněž s razítkem Rukopisy a současnou signaturou. 

Také na zadním přídeští přírůstkové číslo KNM 11421/41. 

 

Dnešní podoba rukopisu vznikla svázáním z několika původně nesouvisejících částí. První a 

patrně nejstarší tvořily části liturgického rukopisu (nebo liturgických rukopisů, protože 

nejspíše pocházejí z původně různých kodexů – jde o dnešní f. 54-96, 111-140). Druhou, 

mladší vrstvou je patrně papírová počáteční část rukopisu (f. 1-53) a její písař zřejmě doplnil i 

text na dříve prázdná f. 72-77. Nejmladší částí rukopisu je papírová složka s texty zapsanými 

na přelomu 15.-16. století (f. 97-110) a snad v téže době byl doplněn i počátek hymnáře (f. 

121). Rukopis snad vznikl v rakouské oblasti (kalendář na f. 54-70 má snad vazbu ke 

kartuziánským klášterům v Aggsbachu nebo Gamingu), v mladší části na f. 97-110 je 

předepisované Credo uváděno jako Glauben. 

 

Literatura: Rukopisné fondy, č. 121, s. 130-131. 

 

2r-7r: Tractatus de instructione novitiorum incompletus 

/// cumque per illam formam in aliquo te deprehenderis excessisse statim corrige redarguens 

quod declinasti et puniens quod peccasti. Cave eciam ne depravatus alieno exemplo ... (6v) Et 

igitur breviter percurram omnia, que supra dixi. Esto devotus deo et cor tuum quantum potes 

semper occupa cum ipso. Esto prelatis humiliter obediens ... x ... pecuniam odito, paupertatem 

ama, in omnibus fuge mulieres compaciens afflictis castus esto in omnibus. 



Závěr na f. 6v-7r je převzat z díla Davida z Augsburgu Formula novitiorum (De exterioris et 

interioris hominis compositione, lib. 1, pars 1), avšak počáteční část patrně pochází z jiného 

spisu. 

 

7v-21r Evangelium secundum Johannem, pars [J XIII,1-XVII,26] 

Ante diem festum pasce sciens Ihesus quia venit hora eius, ut transeat ex hoc mundo ad 

patrem cum dilexisset suos, qui erant in mundo usque in finem dilexit eos.... x ... et notum feci 

nomen tuum et notum faciam, ut dileccio qua dilexisti me in ipsis sit et ego in ipsis. 

 

21v-41v Historia passionis Ihesu Christi secundum evangelistas 

Hec cum dixisset Ihesus et ympno dicto exierunt in montem Oliveti et egressus ibat secundum 

consvetudinem in montem olivarum trans torrentem Cedron in villam in predium cui nomen 

Gethsemani, secuti sunt autem illum et discipuli eius ... x ... Pilatus autem mirabatur si iam 

obisset et accersito centurione interrogavit eum /// 

 

43r-49v Pseudo-Bernhardus Claraevallensis: Formula honestae vitae (incompleta) 

/// et penetrabilior omni gladio ancipiti pertingens usque ad divisionem anime et spiritus. Sit 

go tibi semper Christus in corde et ymago crucifixi numquam a tuo recedat animo, hic tibi sit 

cibus et potus, dulcedo et consolacio, mel et desiderium, leccio et meditacio ... x ... postremo 

purissimum erga Christum semper amorem habeto nichil preter ipsum aut non propter ipsum 

te amare memento. Amen. Explicit formula honeste vite beati Bernhardi abbatis. 

Část v rukopise v PL 184, col. 1167-1170. 

 

49v-52v: David de Augusta: Formula novitiorum (De exterioris et interioris hominis 

compositione, lib. 1, pars 2) incompleta 

Incipit compendium sancti Thome de Aquino de virtute bonorum religiosorum. (50r) 

Prologus. Si vis in spiritu proficere et hoc esse propter quod et hoc fieres ad scolam virtutum 

id est ad religionem venisti et si vis ne fias eis similis, qui longo tempore in scolis manendo et 

nichil proficientes ... Quod nimis remissum regimen nutrit vicia in subditis et religionem 

confundit. Inprimis semper esto sub tali magistro vel rectore vel si talem habere non potes, tu 

tibi ipse magister esto sic strennuus, ut ad huius formule regulam vivere compellaris ... x ... 

nisi qui inter homines hic positus studuit esse in sanctitate singularis vite, quod cum de/// 

Text končí v průběhu třetí kapitoly nadepsané rubrikou Volens proficere in nullo debet 

obmittere vel deficere capitulum III. Ed. David ab Augusta: De exterioris et interioris 

hominis compositione, Quaracchi 1899, s. 36-57, Distelbrink, č. 238, Bloomfield, č. 5676. 

 

54r Notae 
Na počátku otřený text, týkající se patrně určení doby, kdy má být čteno z jednotlivých biblických knih (incipit 

snad: Quinque libros Moysi tota Septuagesima, explicit: sex in fine prophetas ?), dále mladší rukou dvakrát 

zapsáno meinem. 

 

54v-70r Kalendarium 
Kalendář obsahuje na počátku jednotlivých měsíců uvedení dnů solárního a lunárního měsíce a skládá se ze čtyř 

sloupců, v nichž jsou zlatý počet, písmena nedělní, římský kalendář a festivity světců. Poslední jsou obvykle 

zapsány včetně liturgické klasifikace candelas, capitulum, missa, XII lectiones, commemoratio, dokládající 

užívání v řádu kartuziánů, a v této části jsou uváděny i nešťastné dny, některé údaje týkající se pohyblivých 

svátků a znamení zvěrokruhu. V závěru jednotlivých měsíců je uveden počet hodin dne a noci. 13. 10. je červeně 

uvedeno Dedicacio ecclesie nostre, nasvědčující snad možnému vzniku kalendáře v kartouzách v Gamingu nebo 

Aggsbachu (M. Dragoun: Česká středověká kalendária, diplomová práce katedry PVHaAS, Praha 2000). Čeští 

světci nejsou uvedeni, červeně je zapsán svátek Navštívení P. Marie, černě jeho oktáv. 

 

70v-71v Notae liturgicae 



Poznámky vztahující se ke zvláštním oficiím, týkajícím se řádových a clunyjských bratří a řádových dobrodinců. 

 

72r-77v Litania cum orationibus 
Na f. 72r-75r litanie (čeští světci nejsou zastoupeni), dále modlitby, v počáteční části s uvedenými příležitostmi, 

pro něž jsou určeny (Pro pastore nostro, pro peccatis et negligenciis nostris, pro fratribus nostris absentibus, pro 

omnibus nobis bene facientibus, pro cunctis fidelibus defunctis). Na f. 77v jinou rukou 15. století zapsáno Deus 

adiuva a rukou 16. století doplněna modlitba de sancta Cruce. 

 

78r-87v Orationes 

/// et in eternum semper salvi et liberi esse mereamur per. Semper ad completorium. Visita 

quesumus domine habitacionem istam ... (87v) Pro famula. Quesumus domine pro tua pietate 

miserere anime famule tue ... x ... in eterne salvacionis partem restitue. Pro anniversario. /// 

V první části (do f. 82r) modlitby určené pro hodinky k jednotlivým dnům, dále jak pro určité 

příležitosti (f. 83r ad suffragia in laudibus, 84r pro vivis et defunctis, 85r pro 

recommendacione, pro famulo et famulis, 85v pro prelatis et sacerdotibus, 86r pro 

congregacione fratrum, 86v pro benefactoribus, 87r pro omnibus fidelibus, pro 

sacerdote, 87v pro famula a nedochovaná pro anniversario), tak i ke světcům (P. Maria, 

Jan Křtitel, Všichni svatí) pro určitá roční údobí. 

 

88r-96v Orationes 

Concede mihi misericors deus, que tibi placita sunt ardenter concupiscere, prudenter 

investigare, veraciter agnoscere et perfecte implere ad laudem et gloriam nominis tui. Ordina 

statum meum et quod a me requiris, tribue ut sciam ... (96r) Oracio. Deprecor te sanctissima 

virgo Maria mater dei pietate plenissima summi regis filia mater gloriosissima, mater 

orphanorum, consolacio desolatorum, via errancium ... x ... et veram penitenciam et post 

mortem cum sanctis et electis tuis vitam eternam et omnibus fidelibus vivis et defunctis 

requiem eternam, qui vivit et regnat cum. 

Na f. 90r další modlitba uvedena rubrikou Oracio ad sacramentum ante missam, následující, 

mezi nimiž je od f. 94v veršovaná mariánská, jsou s výjimkou poslední bez rubrik.  

 

97r-110r Orationes 
Mladší doplňky rukou konce 15. nebo počátku 16. století. První modlitbu tvoří část evangelia Ingressus Pilatus 

cum Ihesu ad pretorium, tunc ait illi Pilatus: tu es rex Iudeorum ... regem non habemus nisi cesarem. Tuam 

crucem adoramus domine, tuam gloriosam recolimus passionem. Na f. 97r-98r modlitba s rubrikou Oracio de 

proprio angelo, na f. 98r-99r mariánské modlitby, na f. 98v s uvedením pěti Ave Maria a antifony, které mají 

patrně následovat. Na f. 99v adjektiva vztahující se k P.Marii, na f. 100r modlitba nadepsaná Oracio de sancta 

Cruce. Na f. 100v modlitba O misericors deus respice super me, která má za amen poznámka CCC dies 

indulgenciarum. Na f. 100v-101r návod začínající Si vis facere generalem confessionem, dic primo ego reus et 

peccator maximus confitero deo omnipotenti. Na f. 101r-101v dvě modlitby ke svaté Trojici, na závěr druhé 

poznámka III pater noster. Na f. 102r Sequitur oracio: omnipotens et misericors deus maiestatem tuam 

suppliciter exoro, na závěr poznámka dicatis III pater noster, III Ave Maria, I glauben. Na f. 102v-103r modlitby 

ke sv. Barboře, na závěr poznámka dicatis III pater noster, I glauben. Na f. 103v-104r modlitba uvozená post 

communionem, na f. 104r-105r modlitba bez výslovného označení, k níž se vztahuje údaj na f. 105r Ista 

prescripta oracio est in ecclesia sancti Johannis de Laterano Rome in quodam lapide concavato et concedunt 

pape omnibus dicentibus semel in die cum devocione flexis genibus octoginta milium annorum indulgenciarum. 

Na f. 106r-107v modlitby ke sv. Maří Magdaléně, na f. 107v modlitba k Ježíši Kristu, na f. 108r dvě krátké 

modlitby, vždy na závěr s poznámkou XL dies indulgenciarum. Na f. 108v rubrika Oraciones ad letaniam, 

vztahující se snad ke všem modlitbám následujícím. 

 

111r-120v: Feriales antiphonae ad horas 
Kromě antifon uváděny k jednotlivým hodinkám (a k Benedictus a Magnificat) konkrétních dní někdy incipity 

invitatoria, žalmů, responsorií, versiculorum a s výjimkou neděle je uvedeno i lectio. 

 

121r-140v Hymnarium 



121r-122r 

Deus, creator omnium, polique rector vestiens diem decoro lumine, noctem soporis gracia ... x 

... Christum rogemus et patrem, Christi patrisque spiritum, unum potens per omnia fove 

precantes trinitas, amen. 
Hymnus byl na místo zničeného počátku zapsán později znovu, uvedený explicit je zaznamenán jak na f. 121v a 

rukou Petra de Pulka znovu na f. 122r. AH 50, s. 13, Chevalier, č. 4426. 

122r-123r 

Dominicis diebus et ferialibus ad nocturnos (?). Eterne rerum conditor, noctem diemque 

qui regis et temporum das tempora ut alleves fastidium ... x ... solvamus tibi, deo patri sit 

gloria eiusque soli filio cum spiritu paraclito et nunc et in perpetuum, amen. 
AH 50, s. 11, Chevalier, č. 647. 

123r-124r 

Dominicis diebus et ferialibus ad laudes. Splendor paterne glorie, de luce lucem proferens, 

lux lucis et fons luminis, dies diem illuminans ... x ... Aurora cursus provehit, aurora totus 

prodeat, in patre totus filius et totus in verbo pater. Deo patri sit gloria ut supra. 
AH 50, s. 11-12, Chevalier, č. 19349. 

124r-124v 

Ympnus ad primam. Iam lucis ordo sydere deum precemur supplices, ut in diurnis actibus 

nos servet a nocentibus ... x ... noctemque sors reduxerit mundi per abstinenciam ipsi canamus 

gloriam. Deo patri sit gloria ut supra. 
AH 51, s. 40-41, Chevalier, č. 9272. 

124v 

Ad terciam. Nunc sancte nobis spiritus unum patri cum filio dignare promptos ingeri nostro 

refuso pectori ... x ... presta pater piissime patrisque compar unice cum spiritu paraclito 

regnans per omne seculum, amen. 
AH 50, s. 19, Chevalier, č. 12586. 

124v-125r 

Ad VIa ympnus. Rector potens, verax deus, qui temperas rerum vices, splendore mane 

instruis et ignibus meridiem ... x ... confer salutem corporum veramque pacem cordium. 

Presta pater piissime ut supra. 
AH 50, s. 20, Chevalier, č. 17061. 

125r 

Ad nonam. Rerum deus, tenax vigor, immotus in te permanens, lucis diurna tempora 

successibus determinans ... x ... sed premium mortis sacre perhennis instet gloria. Presta pater 

ut supra. 
AH 50, s. 20, Chevalier, č. 17328. 

125v-126r 

Ympnus ad completorium. Christe, qui lux es et dies, noctis tenebras detegis lucisque lumen 

crederis lumen beatum predicans ... x ... adesto nobis domine, deo patri sit gloria eiusque soli 

filio cum spiritu paraclito et nunc et in perpetuum, amen. 
AH 51, s. 21-23, Chevalier, č. 2934. 

126r-126v 

In adventu domini ympnus. Conditor alme syderum, eterna lux credencium, Christe 

redemptor omnium exaudi preces supplicum ... x ... laus, honor, virtus, gloria deo patri et filio 

sancto simul paraclito in sempiterna secula, amen. 
AH 2, s. 35, AH 51, s. 46-47, Chevalier, č. 3734. 

126v-127v 

In nativitate domini ympnus ad vesperas. Venit redemptor gencium, ostendens partum 

virginis, miretur omne seculum talis decet partus deum ... x ... gloria tibi domine, qui natus es 

de virgine, cum patre et sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 

Text na f. 127r rozdělen rubrikou Divisio ad laudes. AH 2, s. 36, Chevalier, č. 21234. 

127v-128r 



In Quadragesima ympnus. Audi, benigne conditor, nostras preces cum fletibus in hoc sacro 

ieiunio fusas quadragenario ... x ... presta beata trinitas, concede, simplex unitas, ut fructuosa 

sint tuis ieiuniorum munera, amen. 
AH 2, s. 42, AH 51, s. 53-55, srv. Chevalier, č. 1449, 1453. 

128r-129r 

Dominica in passione domini ympnus. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis misterium, quo 

carne carnis conditor suspensus est patibulo ... x ... Te summa deus trinitas, collaudet omnis 

spiritus, quos per crucis misterium salvas rege per secula, amen. 

Text na f. 128v rozdělen rubrikou Divisio ad laudes. AH 2, s. 45, Chevalier, č. 21481. 

129r-130r 

Tempore paschali. Hic est dies verus dei sancto serenus lumine, quo diluit sangvis sacer 

probrosa mundi crimina ... x ... perisse se solam gemat, gloria tibi domine, qui surrexisti a 

mortuis cum patre et sancto spiritu in seculorum secula, amen. 

Text na f. 129v rozdělen rubrikou Divisio ad laudes. AH 50, s. 16, 
Chevalier, č. 7793. 
130r-131r 

In Ascensione domini ympnus. Optatus votis omnium sacratus illuxit dies, quo Christus, 

mundi spes, deus, conscendit celos arduos ... x ... gloria tibi domine, qui scandis super sydera, 

cum patre et sancto spiritu. 

Text na f. 130v rozdělen částečně rozmazanou rubrikou Divisio ad laudes. AH 51, s. 92-93, 

Chevalier, č. 14177. 

131r-131v 

In festo Penthecostes ympnus. Veni creator, spiritus, mentes tuorum visita, imple superna 

gracia, que tu creasti pectora ... x ... credamus omni tempore, sit laus patri cum filio sancto 

simul paraclito nobisque mittat filius carisma sancti spiritus, amen. 
AH 50, s. 193-194, srv. AH 2, s. 93. Srv. Chevalier, č. 21203, 21204.  

131v-132v 

Ad nocturnum ympnus. Iam Christus astra ascenderat, regressus unde venerat, promissa  

patris munera sanctum daturus spiritum ... x ... terre faciem culpis solutos recreet, sit laus 

patri. 

Text na f. 132r rozdělen rubrikou Divisio ad laudes. Srv. AH 51, s. 98-100, Chevalier, č. 

9215. 

132v-133v 

De corpore Christi. Pange, lingva, gloriosi corporis misterium sangvinisque preciosi, quem 

in mundi precium fructus ventris generosi rex effudit gencium ... x ... genitori genitoque laus 

et iubilacio, salus, honor virtus quoque sit et benediccio, procedenti ab utroque compar sit 

laudacio, amen.  
AH 50, s. 586-587, Chevalier, č. 14467. 

133v-134v 

Ad nocturnum. Sacris sollempniis iuncta sint gaudia et ex precordiis sonent preconia 

recedant vetera nova sint omnia corda voces et opera ... x ... te, trina deitas unaque, poscimus 

fieret nos visitas sicut te colimus, per tuas semitas duc nos, quo tendimus, ad lucem, quam 

inhabitas, amen. 
Srv. AH 16, s. 75. Chevalier, č. 17713. 

134v-135r 

Ad laudes. Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexteram ad opus suum exiens 

venit ad vite vesperam ... x ... Uni trinoque domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine 

termino nobis donet in patria, amen. 
AH 12, s. 32, Chevalier, č. 21398, 21399. 

135r-136r 



Johannis Baptiste. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum, solve polluti 

labii reatum sancte Johannes ... x ... laudibus cives celebrant superni, te deus simplex 

pariterque trine, supplices et nos veniam precamur parce redemptis, amen. 
AH 2, s. 50-51, AH 50, s. 120-123, Chevalier, č. 21039. 

136r-136v 

Ad nocturnum. Antra deserti teneris sub annis civium turmas fugiens petisti ne levi saltem 

maculare vitam famine posses ... x ... lavantem tingere limphis, laudibus cives etc. 
Část předchozího hymnu, srv. AH 2, s. 50-51, AH 50, s. 120-123, Chevalier, č. 1214. 

136v-137r 

Ad laudes. O nimis felix meritique celsi, nesciens labem nivei pudoris, prepotens martir 

heremique cultor maxime vatum ... x ... rite dignetur veniens sacratos ponere gressus, laudibus 

etc. 
AH 2, s. 51, Chevalier, č. 13311. 

137r-137v 

In sollempnitatibus beate virginis. Ave maris stella, dei mater alma atque semper virgo, 

felix celi porta ... x ... sit laus deo patri, summo Christo decus, spiritui sancto tribus honor 

unus amen. 
AH 51, s. 140-142, AH 2, s. 39-40, Chevalier, č. 1889. 

137v-138r 

Ad nocturnum. Misterium ecclesie ympnum Christo referrimus, quem genuit puerpera 

verbum patris in filium  ... x ... ex se videret prodere, gloria tibi domine, gloria unigenito, una 

cum sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 
AH 51, s. 148-149, Chevalier, č. 11828. 

138r-138v 

Ad laudes ympnus. Vere gracia plena es et gloriosa permanes, quia ex te nobis natus est 

Christus per quem facta sunt omnia ... x ... ut ipsa nobis impetret pacem et indulgenciam, 

gloria tibi ut supra. 
Jde o část předchozího hymnu, AH 51, s. 148-149, Chevalier, č. 21408.  

138v-139r 

In Exaltacione sancte Crucis. Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis nulla silva talem 

profert fronde flore germine dulce lignum dulces clavos dulce pondus sustinet ... x ... Gloria et 

honor deo usquoque altissimo una patri filioque inclito paraclito cui laus est et potestas per 

eterna secula, amen. 
Chevalier, č. 4018. 

139r 

Ad laudes. Arbor decora et fulgida etc. Sed in versu o crux ave spes unica dicitur hic 

exaltacionis tempore et dimittitur hic passionis tempore. 
AH 2, s. 45, Chevalier, č. 1268. 

139r-140r 

In omnibus sollempnitatibus de sanctis ad vesperas et ad nocturnum. Criste, redemptor 

omnium, conserva tuos famulos beate semper virginis placatus sanctis precibus ... x ... gloria 

patri ingenito eiusque unigenito una cum sancto spiritu in sempiterna secula, amen. 
AH 2, s. 66, AH 51, s. 150-151, Chevalier, č. 2959. 

140r-140v 

In omnibus sollempnitatibus de sanctis ad laudes. Ihesu, salvator seculi, redemptis ope 

subveni et pia dei genitrix, salutem posce miseris ... x ... laus, honor, virtus, gloria deo patri et 

filio sancto simul paraclito in sempiterna secula, amen. 
AH 51, s. 152-153, Chevalier, č. 9677, 9678. Rubrika tohoto hymnu rozmazána, závěr poškozen otřením 

inkoustu. Na závěr kolofón Explicit ympnarius per manus Petri de Pulka. Dále mladší rukou doplněna z větší 

části nečitelná poznámka o odpustcích, které udělil papež Inocenc. 

 

SX XVIII D 33 



FX XVIII. 

TX Knížka práv městských 

Wertich, Ambrož: Annotata quaedam Ambrosii Wertich, pro tempore organistae et civis 

Clattoviensis. 

Knížka praw miestskych. 

1. Knížka praw miestskych. 7 /Vers 55/ Padesat piet pod straczenim hrdla nezgewug 

swiedomí x 76 Soli Deo gloria sempiterna. Finis. 

2. Registrum na tuto knížku praw miestskych. 78 Sprawedlnosti a prawu x 79’ O trapeni neb 

utrpnem prawu a poprawach. 

3. Annotata quaedam Ambrosii Wertich, p[ro] t[empore] organistae et civis Clattoviensis. 81 

Anno D[o]m[i]ni 1727 die 6 Decembris x 127 Notata Wenceslai Wertich, advocati foranei et 

iustitiarii. 

Práva 

Hs.; Pap.; Bl.213; XVIII; 15 x 9 cm; Frakt., zum Teil Kurs.; Pappbd. Nach der ursprünglichen 

Foliation fehlen 11 Blätter, weitere 5 Blätter sind mehr, folgende 11 einigermassen weniger 

beschädigt. Vor dem Register auf dem Blatt 77’ einige lateinischen Messegebete. Hinter dem 

Register auf dem Blatt 79’ Salomon in proverbiis: Quo plures consultores respublica nutrit, 

hoc etiam donis pluribus aucta viget. Vom Blatt 128 ab sind weitere Blätter der Handschrift 

leer, nur auf dem letzten Blatt 213 ist eine Schneiderrechung. 

Aus Zíbrts Nachlass 4. 4. 1941. 

2451/41 

 

SX XVIII D 34 

FX XIX1 

TX Modlitby při obětij Msse 

2´ Neymocněgssi Bože, obětugi tobě x 47 Bůch na weky weků. Amen.  
Hs.; pap.; B1.47; XIX1 ; 8 x 13,5 cm; frakt.; Ldr. Das Gebetbuch ist eine einfache, 
wenig geschmückte Volksarbeit. Das Blatt 47´ trägt eine Unterschrift Marie Pawinsky. 
Holzdeckel mit Leder Überzogen. Schenkung des Stadtmuseums in Werschowitz 
13.10.1941.  
8466/41 
 

SX XVIII D 35 

FX 1809 

TX Modlitby katolické 

Ve gmenu Pana nasseho Gežisse Krysta x 113 žiwe gyskry prawe lasky wzdy 
obetowati. Amen.  
Hs.; pap.; B1.63; 1809; 8 x 14,5 cm; Frakt.; Ppbd. Das Gabetbuch hat ursprüngliche 
Paginierung. Das Titelblatt trägt eine Anmerkung Pro Trnowskeho Pana Jana ( Jos. 
Bri)chta(?) Leta Paně 1809 wipsani. Seite 56/57 zum Teil weggerissen. Auf der Seite 
113/114 zugeschrieben : Modlitba ranni. Das Gebetbuch ist ein schön geschm’ucktes 
Volksbuch. Schenkung des Stadtmuseums in Werschowitz 13.10.1941. 
8465/41 

 

XVIII D 36 

Nebeský Budíček. 

  1. Text 1 We gmeno Pana nasseho Jezu Krysta x 198 a kralugess na wěky wěkůw. 
Amen. 
  2. Rejstřík. 199 Začinagi se Modlitby nabožne x 206 Modlitba k Swaté Starostě. 
Bl.105; 1777; 



Hs.; Pap.; Bl.105; 1777; 9 x 14 cm; Frakt.; Pappbd. Die Seite 207 enhält Anmerkung 
Tito modlitby naležegi ctne a sslechetne Boha bogicimu mladency pannyci Panu 
Johanisowy Schneydrowi, mladency myslyweczkemu na panstvwy P.T.Gerich Milost 
Pana pana hraběte Ssaffgotschiho miestez Biellohradě, shotoweny dne 12 Februari 
1777. eine Volksarbeit, schön ausgestattet. 
Schenkung des Karl Procházka 28.3.1941. 
2527/41 
 

SX XVIII D 37 

FX XV2 

TX Nový zákon 

Nový zákon. 

1 se ge[m]u we spani a řka Jozefe, sy[n]u Dawid[uo]w x 82‘ Abyste se odtrhli od wšelikého 

bratra. 

Hs.; Pap.; Bl.82; XV2; 10,5 x 15 cm; Frakt.; Pappbd. Die Handschrift ist unvollständig. Sie 

beginnt inmitten des ersten Kapitels des Evangeliums des heil. Matthäus und endet inmitten 

der zweiten Epistel des heil. Paulus an die Tessalonicher. Die Handschrift ist illuminiert, 

besonders prächtig illuminierta Initialen sind auf dem Blatt 31, 49‘, 62‘, 67‘, 72‘, 75‘, 77 

/beschädigt/, 78‘, 80, 81‘ und 82‘. 

Aus Patera’s Nachlass 18. 12. 1941. 

11638/41 
 

XVIII D 37 
 

XV med., Čechy, pap., I + 82 + I ff. 15,5 x 10,5 cm, ilum., vazba mladší 

určit Dreiberg 

Filigrán: var. Briquet,  11799 (1460-1482). Skladba: (VI-2, f. 10) + 6. VI (f. 82). Před f. 1 

chybí dva listy. Foliace moderní. Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 11,5 x 7 cm, 51-63 řádek 

na stránce. Živá záhlaví, obvykle složená z názvu knihy Bible, zřídka s uvedením kapitoly. Fol. 

22 vytrženo z vazby. Fol. 15 na spodním okraji oříznuto. Text a iniciály na fol. 62 a 77 

poškozeny. 

Písmo: ruka A f. 1ra-82vb bastarda poloviny 15. století. Toutéž rukou psány konkordance 

v evangeliích. Nečetné marginální dopisky třema rukama 15.-17. století. Ornamentální 

iniciály, někdy s výběhy: 19va: P, 31ra: B, 49va: N, 62va: P, 67vb: P, 72vb: P, 75vb: P, 77rb: 

P, 78vb: P, 80ra: P, 81va: P, 82va: P. Četné další ornamentální iniciály na první řádce 

jednotlivých folií, na f. 36va do iniciály zakomponován mužský obličej, rubrikace. Brodský 

datuje výzdobu do doby okolo r. 1440. Vazba moderní, lepenková, potažená papírem. 

Předsádky rovněž moderní. 

Na zadním přídeští a na f. 82v přírůstkové číslo KNM 11638/41. Na f. 1r signatura KNM 

XVIII D 37. Na předním přídeští lístek s tužkou psanými záznamy 19. století, kde je mj. 

záznam „Dorčina (?) bibliot.“ a signatura (?) „XVIII A 20“. Na přední předsádce razítko 

Knihovny Národního muzea. Do KNM se rukopis dostal roku 1941 z pozůstalosti A. Patery. 

 

Literatura: P. Brodský: Katalog, č. 284, s. 303, Rukopisné fondy, s. 131, č. 122.  

 

Redakce českého překladu bible, k níž tento rukopis náleží, je otázkou podrobného 
rozboru. Typická různočtení uváděná ve 14. kapitole Lukášova evangelia (V. Kyas, 
Česká bible v dějinách národního písemnictví, Praha 1997, s. 76-77) se shodují 
s třetí redakcí reprezentovanou Padeřovskou biblí, ukázky udávané u Matoušova 
evangelia (V. Kyas, op. cit., s. 99) se shodují se čtením Boskovické bible 2. redakce. 



Ukázky z Markova evangelia (V. Kyas, op. cit., s. 105) se také shodují spíše s biblí 
Boskovickou. 
 

1ra-82vb: Neúplný český Nový zákon 
„///se jemu ve spaní a řka: Jozefe, synu Davidův, nechtěj se báti přijieti Marie manželky tvé, 

nebo to co se v nie narodilo, z ducha svatého jest ... x ... ale dáváme vám věděti, bratřie ve 

jméno pána našeho Jezu Krista, abyste se odtrhli od všelikého /// 

Řazení knih: 1ra-19rb Matouš (chybí začátek, od Mat I, 20), 19va-30va Marek, 31ra-49rb 

Lukáš, 49va-61rb Jan, 62va-67va Římanům, 67vb-72va 1. Korintským, 72vb-75va 2. 

Korintským, 75vb-77rb Galatským, 77rb-78vb Efezským, 78vb-80ra Filipským, 80ra-81ra 

Koloským, 81ra-81rb Laodicejským (F. Stegmüller, Repertorium biblicum, č. 233), 81va-82rb 

1. Tesalonickým, 82va-82vb 2. Tesalonickým (neúplná, do II Thess III,6). 

Prology řazeny v textu: 

19rb-19va  

„Předmluva Jeronýmova na čtenie sv. Marka. Marek evangelista boží zvolený a Petra 

apoštola syn křtitedlný... x ... ale ktož přispořenie dává, Buoh jest.“ 

Srv. RB, č. 607. 

30va-30vb  

„Již pak čtenie sv. Lukáše a najprve předmluva. Lukáš rodem syrský z Antyochie uměním 

lékař, učedlník apoštolský... x ... abychom netoliko žádajícím Boha ukazujíce viděni byli jako 

ošklivým prospievajíc.“ 

Srv. RB, č. 620. 

30vb-31ra 

„Předmluva samého svatého Lukáše. Neb zajisté mnozí usilovali sú ... x ... z nichžto si 

naučen pravdu.“ 

Srv. RB, č. 49. 

49rb-49va  

„Počíná se předmluva sv. Jeronýma na čtenie sv. Jana. Tentoť jest Jan evangelista jeden ze 

dvanácti učedlníkov božích... x ... i ptajícím užitek roboty a bohu mistrovstvie naučenie bylo 

zachováno.“ 

Srv. RB, č. 624. 

61va-62ra 

„Najprve bývá tázáno, proč po čtenie, kteráž naplněnie zákona jsú... x ... že vy máte lepšie a 

trvajície zbožie v nebesiech.“ 

Srv. RB, č. 670. 

62ra-62rb 

„II. Římští sú, kteřížto z pohanuov a z Židov uvěřili sú ... x ... neb střiedmě jich ponižuje, ku 

pokoji a svornosti pobieze.“ 

Srv. RB, č. 674. 

62rb-62va 

„III. Epištoly Pavlovy k Římenínom zvláště příčina tato jest ... x ... k božiemu poznání mohl 

dovésti a ode všie křivosti života odvésti.“ 

Srv. RB, č. 651. 

62va 

„Římeníné, kteřížto v městě římském v Jezu Krista sú věřili ... x ...ty odvolává apoštol k pravé 

a k křesťanské vieře. Píše jim z Aténského města.“ 

Srv. RB, č. 675. 

62va  



„Předmluva. Římené jsú krajiny vlaské. Ti dřív navštíveni sú od falešných apoštolov a pod 

jménem pána našeho Jezu Krista v zákon a v proroky biechu uvedeni. Ty odvolává apoštol 

k pravé a křesťanské vieře. Píše po Tymoteovi jim z Korynthu.“ 

Srv. RB, č. 677. 

67va-67vb  

„Počíná se epištola prvá k Koryntom. Předmluva. Epištola prvá k Koryntom spravedlivé 

pře a rozličné osahuje... x ... a bratrské lásky pečovánie jakožto duchovniemu ustavení vrch 

rozkládá se.“ 

Srv. RB, č. 690 
67vb  

„Předmluva druhá. Korinthové jsú Achajští. A ti vždy od apoštola slycháchu slovo pravdy, 

ale podvráceni jsú mnoho řečí od falešných prorokov, někteří od chytré slavné výmluvnosti, 

někteří k rotě zákona židovského sú uvedeni. Ty odvolává apoštol ku pravé vieře a křesťanské 

múdrosti. Píše jim z Efezu po Tymoteovi učedlníku svém.“ 

Srv. RB, č. 685. 

72vb  

„Počíná se epištola druhá k Koryntom, najprve předmluva. Po učiněném od nich pokání 

utěšenú píše jim od Troady epištolu po Tytovi a pochvaluje jich. Napomíná k lepším věcem 

zamúcené zajisté, je ale opravené ukazuje. Psáno od Macedonie po Tytovi.“ 

Srv. RB, č. 699. 

75vb  

„Počíná se epištola k Galatským a najpředve předmluva. Galatové jsú Řekové. Ti slovo 

pravdy najprve od apoštola přijali sú, ale po odjití jeho pokušeni jsú od falešných apoštolov, 

aby v zákon a v obřezovánie navrátili se. Ty apoštol odvolává k vieře pravdy. Píše jim z Efezu 

po Tytovi.“ 

Srv. RB, č. 707. 

77rb  

„Efezové jsú Aziáni. Ti přijemše slovo pravdy stálí sú v vieře. Ty chválí apoštol, píše jim 

z Říma z žaláře po Tytovi jáhnovi.“ 

Srv. RB, č. 715. 

78vb  

„Filipenští jsú Macedonové. Ti přijemše slovo pravdy stáli sú v vieře ani sú přijali falešných 

apoštolov. Ty chválí apoštol, píše jim z Říma z žaláře po Epafrodytovi.“ 

Srv. RB, č. 728. 

80ra  

„Kolocenští i ti jako Laodycenští jsú Aziáni i ti svedeni biechu od falešných apoštolov, aniž 

k nim přichodil on apoštol. Ale i ty skrze list treskce neb slyšeli biechu slovo od Archyppa, 

jenž i služebnost na ně přijal. Protož apoštol již svázán psal jim z Efezu po Tytovi jáhnovi a 

po Onesymovi prvosvěcenci.“ 

Srv. RB, č. 736. 

81ra 

„Laodycenští i ti jsú Kolocenští jako Asyani a těm spolu psal jest apoštol po Tytovi 

s Kolocenskými jednu epištolu krátkú napomínaje je, aby se spolu milovali a epištoly 

vespolek sobě čtli.“ 

81rb 

„Tesalonycenští jsú Macedonští, ti přijemše slovo pravdy stáli sú v vieře, také i v protivenství 

měšťan svých, aniž přijali sú falešných apoštolov ani těch řečí, ješto od falešných apoštolov 

praveny jsú. Ty chválí apoštol, píše jim z Athén po Tytovi jáhnovi a Onesymonovi 

prvosvěcenci.“ 

Srv. RB, č. 747. 



82va  

„K Tesalonycenským druhú epištolu píše apoštol a známo jim činí o časech posledních a o 

protivníka příchodu a o poražení jeho. Píše tuto epištolu z Athen po Tytovi jáhnovi a 

Enesymovi prvosvěcenci.“ 

Srv. RB, č. 752. 

 

XVIII D 38 

Schönes Gebettbuech aus vielen andern Büchern herausgezogen und in dieses 

zussamengetragen worden. 

Passio, resurrectio atque in coelos ascensio Domini nostri Iesu Christi, inventa et adumbrata a 

Iohanne Iacobo a Sandrart… expressa, publicawque luci exhibita a Christophoro Weigelio 

Augustae 1693. 

Bl.374; 1694 

1 ich will betten, dass ich meinen gott verehre x 374´ und ich das zu Ihnen schuldig 
bin. 
Hs.; Pap.; Bl.374; 1694; 9,5 x 15 cm; Frakt.; Originallederband. Die Fortsetzung der 
Gebete findet man noch am  Spiegel des Hinterdeckels. Das Gebetbuch ist so 
entstanden, dass man Gebete auf die leeren Blätter zwischen einzelnen 
Kupferschnitten des Bilderwerkes Passio…Domini nostri Jesu christi, inventa…a 
Iohanne Iacobo a Sandrart…expressa…a Christophoro Weigelio Augustae 1693 
eingeschrieben hat. Exlibris Mariae Rosaliae Freyle von Gätzen… 
Holzdeckel, mit Leder überzogen. Messingschliessen noch auf bewahrt. 
Aus Patera´s Nachlass 16.12.1941.  
11516/41m 
 

XVIII D 39 

Christ-katolischer Kern aller Gebether. 

ll.137; 1773; na konci textu rejstřík;  

Christ – katolischer Kern aller Gebether. 

1. Text. 1 In dem Namen meines Herrn Jesu Christi x 252 von ihren bittern Peinen erlösen. 

Amen. 

2. Register. 253 Morgens – Gebether findet man x 257 Alles zur grossern Ehre Gottes. Ende. 

Hs.; Pap.; Bl.137; 1773; 9,5 x 15,5 cm; Frakt.; Originallederband. Es ist ein Andächtiges 

Gebeth zu der gnadenreichen Jungfrau und Mutter Gottes Maria – Cell – den 14 Julii 1790 

zugeschrieben. Die  leeren Blätter am Anfang un am Ende des Gebetbuches wurden durch 

Familienanmerkungen aus den Jahren 1781 – 1834 ausgefüllt. Auf der Seite 266 Anmerkung: 

Dieses Büchlein gehöret mier Weroniga Pietzin. 

Aus dem ehemaligen Museumsarchiv 24. 9. 1942. 

6179/42 

 

SX XVIII D 40 

FX XIX1 

TX Sborník, Lidový duchov. písní 

1 Sem to pospěš k Matce Boži x 34 Nini gest we swe slawě na prawici Bpži. Amen. 

Hs.; Pap.; Bl. 42; XIX1; 10x15,5 cm; Frakt.; Pappbd. Es folgen Rechenanmerkungen, 

wahrscheinlich aus der Hand des auf dem Blatt 37 unterschriebenen Adolf Patera’s. Auf dem 

Blatt 37 liest man „Tabulka početní pro mě Adolf Patera“ und das Datum „V Roku 1845 w 

Hudliczych, dne 15. listopadu“. 

Aus Patera’s Nachlass 18. 12. 1941. 

11642/41 



 

SX XVIII D 41 

FX XIX1  

TX Sborník, Lidový modliteb a písní 

1 tře na onen swět by mlaé i welcý x 26 Neyní 100 bez nůly. 

Hs.; Pap.; Bl. 28; XIX1; 10x 15,5 cm; Frakt.; Pappbd. Der Anfang ist nicht erhalten und die 

Sammelschrift begunnt nach der ursprünglichen Paginierung mit der Seite 7. Die Blätter 27 

und 28 fehlen. 

Aus Patera’s Nachlass 18. 12. 1941 

11641/41 

 

SX XVIII D 42 

FX XIX1  

TX Pokládek duchovní 

Duchowni pokládek aneb Modlitby ke mssy swaté. 

3A neyprw když z lože wstaness, tak to rcy X 130 skrze Krysta Pana a Wykupitele nasseho. 

Amen 

Hs.; Pap.; Bl. 67; XIX 1. pol; 10x16 cm; frakt.; Lederband. Das Gebetbuch hat seine 

ursprüngliche Paginierung. Es ist ein Volksten Blätter leer. Am Spiegel des Vorderdeckels 

Anmerkung 34 Nábzí. Die Deckel und der Rücken sind durch einfaches handeingepresstes 

Ornament ausgeschmückt. 

Schenkung des Karl Procházka 28. 3. 1941. 

2528/41 

 

SX XVIII D 43 

FX 1843 

TX Modlitby katolické gednomu každemu wěrnému křesťanu gakehožkoliw stawu 
aneb powolání k užíwání prospěssne. Leta Páně 1843.  
1. Čiňme dobře, dokudž gest den x 185 chwáliti, ctili a milowati mohl. Amen. 
Hs; pap.; B1.98; 1843; 10,5 x 16,5 cm; Fraktur.; Originallederband. Auf der Site 186 
Anmerkung Amen Jozef Hynek z Probluze. Das Gebetbuch hat ursprüngliche 
Paginierung. Die Handschrift ist ein Volksbuch kalligraphisch geschrieben und 
ausgestattet. Das fliegende Blatt trägt ein Siegel Jos. Koželuh, účetní občanské 
záložny v Jilemnici. Beide Deckel mit maschinenmässig eingepressten Ornamenten 
geschmückt. 
Scheknung des Karl Procházka 28.3.1941.  
2529/41 

 

 

SX XVIII D 44 

FX XIX2  

TX Přehled českých dějin s kresbami českých panovníků. 

2 Zemně Česká mořem bila u města Lowosice X 71 1848 Franc josef bojowní I. 

Hs.; Pap.; Bl. 74; XIX 2. pol.; 10,5x17 cm; Kurs.; Hlnbd. Auf dem Spiegel und auf dem Blatt 

1 ist eine Übersicht der altertümlichen Völker zugeschrieben. Mit dem König Ludwig aus 

dem Hause der Jagiellonen enden die Zeichnungen. 

Aus Patera’s nachlass 18.12.1941 

11640/41 

 

XVIII D 45 



Brevis explicatio regularum poeticarum tam generalium quam specialium. 

 1.Explicatio regularum poeticarum. 2 Quid est Poesis? x 21´ ultima communis seu 
indifferens censetur. 
 2.B.C.D.Variationes styli. 22 variatio est copia verborum x 41 temeritas filii 
comprobavit. 
 3.De vitiis elocutionis. 43 Praemissa doctrina de Periodorum natura x 83´ alludit 
nota(m) fabula(m) de vulpecula. 
Bl.83; 1674; 

Hs.; Pap.; Bl.83; 1674; 10,5 x 15 cm; Kurs.; Pappbd. Die Abhandlung Variationes 
styli ergänzt Tabella vitiorum styli auf dem Blatt 42. Die letzte Abhandlung De vitiis 
elocutionisentbehrt das Ende, weil 3 Blätter hinter dem Blatt 83 abheschnitten sind. 
Zur Umbindung hat man eine ältere Handschrift mit lateinischem Text 
grammatischen Charakters benützt. Aus ihr sind 7 Vorderblätter und 3 Hinterblätter. 
Die Handschrit ist in der Neuzeit mit der Tinte begossen. 
Schenkung des drs. Hynek Schnabel 26.2.1942.  
1067/42 
 

SX XVIII D 46 

FX 1828 

TX Sborník básní 

1 Wytečnegssi w swěte ladnau nanagdeme x 106 Nazpět nám časy dá sláwy od J. F. S. 

2. [Inhalt] 107 Z Dobroslawa: Na sochu Apollo tak nazwanau X 109 Nemocny básnik 

z Tibulla od S. D. 

Hs.; pap.; bl. 109; 1828; 10,5 x 18,5 cm; Frakt.; kartoniert. Auf dem Blatt 106 Anmerkung 

Skončeno w Nimburce dne 12. řijna 1828 und weitere Zuschrift, z Květů… 26. dubna 1845. 

Schenkung: Dr. Ant. Procházka 8. 2. 1941. 

646/41 

 

XVIII D 47 

Jiříček, Karel Maria : Fremdwörterbuch. 1854. 

ll.407; 1854;na str. 6 motto z Kollára Silami spojenými. 

Fremdwörterbuch. Karel Maria Jiříček 1854. K. J. 

7 á = 2a, Aa1 = zával x 400 zythos = vykysaný nápoj. 

Hs.; Pap.; Bl.407; 1854; 10,5 x 17,5 cm; Kurs.; Originalhldbd. Auf dem Blatt 6 Motto aus 

Kollár Silami spojenými. Die Blätter 401 – 407 sind leer. Das Wörterbuch ist tschechische 

Übersetzung, beziehungsweise Erklärung der fremden Wörter. 

Schenkung: dr. Mil. Novotný 27. 6. 1942. 

4282/42 

 

SX XVIII D 48 

FX XVIII 

TX Písmácký sborník evangelický 

1 Tho gest swatti wegklad x 17 máš sláwu na wěky weků. Amen. 

Hs.; Pap.; Bl. 17; XVIII; 11x17 cm; Frakt.; Hlnbd. Die Handschrift entstammt aus der Hälfte 

XVIII Jahrh. Auf dem Blatt 1 Siegel des ewangelisch reformierten Predigers Václav Melša. 

Das Blatt 8-13 ist später eingelegtes lied Poslechnete, bratři myly, co wam oznamuju tu 

chwily. 

Von Wenzel Andres 26. 9. 1942 gekauft. 

6397/42 

 



SX XVIII D 49 

FX 1843 

TX Skála-Kouřimský, Viktor: Spis o Antikristu, kdo bi bil s gake učeni geho, kratke wssak 

wěrné ukazaní, ač sprosté, wssak wěrné ukazaní, ač sprosté, wssak s Pisma swateho 

k weistraze wssem žadostiwim wěčného spasení a wiwarowaní se zleho zatracení od Wiktora 

Skali Kauřimskeho. Sepsana leta Paně 1603 a opět přepsana w Praze od J. G. mněsstana 

Praskeho L. P. 1826. A nini odepsana po druhé léta Páně 1843 od S. B. 

1 Chcessly Antikrista poznati x 114 Nezůstaneš na swem mistě. Amen. 

Kouřimský 

Hs.; pap.; bl. 114; 1843; 10 x 16,5 cm; frakt.; hldbd. Von Sběratelský salon 7. 12. 1942 

gekauft. 

7310/42 

 

SX XVIII D 50 

FX XIX1 

TX Modlitby katolické 

101 božně a x 222 w ochranu Neyswětěgssy Rodičky. 
Hs.; pap.; B1.61; XIX1 ; 10,5 x 16,5 cm; Pappbd. Das Gebetbuch ist unvollständig. Es 
hat eine ursprüngliche Paginierung. Daraus ist ersichtlich, dass die Seiten 1 -100 
fehlen. Auch die Seite 101 durch Feuchtigkeit beschädigt. Am Vorsatzblatt des 
Hinterdeckels 2 Anmerkungen von den Jahren 1839 und 1850 über den Tod des 
Gan Girásek und seiner Gemahlin. Schenkung des Georg Šubert und Jaroslaus 
Marek 22.3.1941.  
2256/41 
 

XVIII D 51 

Drama de Hussitica Rebellione, in qua salva mansit civitas Pontensis precibus et meritis 

Beatae Mariae Virginis. 

Bl.10; 1642; 

2 Wer seint diese herrenund frauwen x 10´Maria du judische magd. 
Hs.; Pap.; Bl.10; 1642; 10 x 16 cm; Frakt., Kurs.; Pappbd. Der grösste Teil des ersten 
Blattes weggerissen. Unter dem Titel Rechenanmerkungen und die Worte duae 
laruae, glob(us).  
Von K. Zink 6.3.1942 gekauft. 
1239/42 
 

SX XVIII D 52 

FX XIX1  

TX Zpěvníček, Lidový 

1a Ga sem dobry řemesnik x 6b dost st swěra sessel, rowe’n sem. 

Hs.; Pap.; Bl. 6; XIX1; 10,8 x 15,7 cm; frakt.; Pappbd. 

Am Anfang der letzten Zeile wird st irrtümlich aus der vorigen Zeile wiederholt. Anfang und 

Ende des Gesangbüchleins fehlt. 

Vom akad. Maler Václav Andres aus Prag VII. 9. 8. 1943 gekauft. 

6154/43 

 

MSS XVIII D 53 

Acienzo e Conkriticon. Dispuesto en cinquenta ocho decimas por El Licenciado Don ...de non 

Velande, Clero...que fue de la muy Ilustre Villa de Cordova en el Chispado de la Puebla. Con 

Licencia ve impresso en Lima en la casa de los Niňos...y se vende en la Vila Aňo de 1796. 



Bl.13;1796 

1b Si el que peca Llorar debe x 13b si os poneis por medio Vos.  
Hs.; pap.; Bl.13; 1796; 10,5 x 15,7 cm; kurs; pappbd. Das Titelblatt schwer 
beschädigt, manche Worte unleserlich. Das Ende der Handschrift fehlt. 
Schenkung des Karel Procházka aus Brenau 4.9.1943. 
7309/43 
 

SX XVIII D 54 

FX 1843 

TX Ofrecimiento del Santissimo Rosario de Nuestra Seňora. Misterios Gosos os quease 
bessam lunes y jueves. 
1 O Virgen Marie, y Madre nuesta x 16b y prenda de tu gloria . que con 
Hs.; pap.; B1.19; 1843; 11 x 16 cm; kurs.; pappbd. Das Titelblatt teilweise 
beschädigt. Der Text entbehrt Beendigung. Das beschädigte Blatt 19 besitzt 
unkundige Malereien und eine Anmerkung (La) Paz Marzo 5.de 1843. Schenkung 
des Karel Procházka aus Brenau 4.9.1943.  
7310/43 
 

XVIII D 55 

Baumgarten in Druck grossen Buchstaben. 

ll.91; XIX/1; k původnímu textu připsány další modlitby na f.69b-70a. 

2b Ich anbette, grüse und benedeye dich x 68b das du mich nim(m)er verlassen 
wolles. Amen.  
Rkp.; pap.; ll.91; XIX1; 9,7 x 15,3 cm; frakt.; kž. Rukopis zdoben lidovými 
malovánkami. k původnímu textu připsány další modlitby na f.69b-70a. 
Dar Karla Stacha, velitele stanice SNB v Halži, okres Tachov, v červenci 1946.  
6196-46 
 

XVIII D 56 

Gebetbüchlein. 

2a Zu dankbarkeit aussere ich alles Lob x 73b Gebett zu St. Johannes. Ende dieses 
GebettBüchleins. 
ll.74; 1808; vznik na f.74a: Dieses Buch ist beferdiget worden Von Joseph Scharnagl aus 

Bühl- 

loding Biletín, osada patřící k Tachovu.Im Jahre Christi Anno 1808 den 1.April. Auf Gott 

getraut! Ist alles Gebaut! Und an Gottes segen: Ist alles Gelegen. 

Rkp.; pap.; ll.74; 1808; 10,5 x 15,8 cm; frakt.; kž. Od f.2 původní paginace od 4 do 
146. Scházejí listy s titul. včetně. Vznik na f.74a : Dieses Buch ist beferdiget worden 
Von Joseph Scharnagl aus Bühlloding ( býv. Büleding. Biletín, osada patřící k 
Tachovu ). Im Jahre Christi Anno 1808 den 1. April Auf Gott getraut! Ist alles Gebaut! 
Und an Gottes segen : Ist alles gelegen. Na f.74b podpis Anna Sieber 17 1881 a na 
f.1a Johann Sieber N.17 1888. lidové malovánky. Dar Karla Stacha, velitele stanice 
S.N.B. v Halži, okres Tachov, 11.7.1946.  
6203-46 
 

XVIII D 57 

 Abu  Abd-al-lah Muhammad ben Sulaiman ben´Abi Bakr al-Gazuli as-Simlali. Dala ilu-l-

hairat wa šawariku-l-anwar fi dikri-s-salat  ala-n-nabijji-l-muhtar. 

ll.75; 1795-6; písmo arabské; Modlitby a litanie k chvále Prorokově, modlitební kniha zvláště 

oblíbená v moderním Turecku. 



Incipit na 1b - explicit na 74b těchto běžných modliteb srovn. Brockelmann II.252-3, 
Berlín 3919-20. 
Rkp.; pap.; ll.75; 1795-6; 10,3 x 15,5 cm; písmo arabské; ilum.; kž. Modlitby a litanie 
k chvále Prorokově, modlitební kniha zvláště oblíbená v moderním Turecku, srov. 
Brockelmann II.252-3, Berlín 3919-20. Písař : Hasanu-r-Rušdí r. 1200 higr. ( 1795-
96) iluminace na f.1b, 9a,12a, zvláště 12b-13a, 13b,14b 28a, 32b atd. vazba pův. 
kožená s rostlinnými tlačenými ornamenty.  
Dar z majetku prof. Brandta v červenci 1946.  
6098-46 
 

SX XVIII D 58 

FX XIX1  

TX Sborník, Poutní - písní a kázání 

Opsal Jozef Pisse, učitel sskolní, skladatel. 

1a Ach radosti, pleseg we mně dusse ma x 190b předně Tebe a pak Rodičku Boží nositi. 

Rkp.; pap.; ll. 190; XIX1; 10,7 x 17,5 cm; frakt.; kž. Na obalovém listě Josef Vomočil, číslo 

243, hostinckí a poutnik… Dolní Újezd. Některé věci připsány jinou rukou. F. 20b W Dolno 

Augezde dne 26ho kvetna. Wypsano od Tomasse Juzj, f. 94 b Jozef Pisse, učitel sskolnj, 

skladatel, f. 100b Složena od Joz. Pisse dne 22. kwětna 1845, f. 101a Exhorta… složená od 

Joz. Pisse mppria učitle 1845. 

Dar akad. malíře Václava Andrese z Prahy VII. z 26. července 1944. 

5917-44 

 

XVIII D 59 

Catholisches Hand- und Gebett-Buch unter dem Titul Allerheilig-Hochwürdigsten Altar-

Sacraments. 

7a Nota Pabst  Paulus der V hat einem jeden 100-tägigen x 102b solches findet man 
oben pag.78. 
Rkp.; pap.; 1774; ll.108; 10,5 x 16,8 cm; frakt.; kž. Na f.1a-b připsána Schluss-Gebett nach 

verrichter Andacht, na f.2b-5a Gebett in gemeiner Anliegen. Na zadní straně titul.listu 

chronogram s názvem “Anno” na rok 1773 ukončený...durch Ioannn.Iosephum Klos, deme 

diss Buch gehöret. Signatum Rothflos (Červený potok u Mladkova) den 3ten Julij in diesem 

Jahr. Po ukončení rukopisu na f.103a-104a Index s ukončením Rothflos den 12then Maj 

1774. Spectans J.Jos.Klose d.Zeit Schulhalter allda. Současně připsány na f.104b-107b 

Göttliche Tugends-Acten. F.108a Das büchlein gehört der Schwarzer Franziska. Na 
obalovém listě Tabella Temporaria Festorum mobilium 1788-1794 s podpisem 
Franziska Klosse von Rothfloss n.31. 
Koupeno od p. Kracíka z Chrastiny u Liberce 20.9.1946 
8114/46 
 

SX XVIII D 60 

FX 1774 

TX Modlitby, Nábožné duchovní Modlitby, w njchžto Modlitby rannj a weczernj…se 
wynachazegj. 
2a We gmeno otcze y Syna y Ducha Swateho x 111a i nyní y na wieky wzdawam. 
Amen. 
Rkp.; pap.; 1774; 11.111; 11 x 16,3 cm ; frakt.; pkž. Datovány na titul. listě. na jeho 
zadní straně připsána Modlitba před kazanj. F.107a - 111a registržik. Původní 
stránkování od 1 do 220. Dar pana Stan. Šebesty z Prahy XVIII. , Šlikova 46 dne 
17.10.1946. 



9636-46 
 

 

XVIII D 61 

Katholisches Gebetbuch. 

XIX/1; ll.63; na f.40a-43b napsána česká modlitba s nesprávným názvem Žalm 90. Podle 

záznamů jmen velitelů na f.62a byly modlitby v majetku vojáka. 

1b Hebt doch der Tod x 61 a Vatter voller Gnaden und Wahrheit. 
Rkp.; pap.; XIX1; ll.63; 9,5 x 14,5 cm; kurs. + frakt.; kž. Začátek chybí. Od f.1-29a 
psáno kursivou, od 30a až do konce frakturou jinou rukou než začátek. Na f.40a-43b, 
jak se zdá, touž rukou napsána česká modlitba s nesprávným názvem Žalm 90. Za 
f.2, 3, 10, 11, 12, 27, 28 vlepeny dřevoryty. Podle záznamů jmen velitelů na f.62a 
byly modlitby v majetku vojáka. 
Dar ředitele knihovny Dr. Mil. Novotného 7.2.1947.  
1610-47 
 

XVIII D 62 

Mariánské hodinky.  

XIV/2; ll.31; na předsádkovém listě “Pržitomny pozůstatek stareho rukopisu sem roku 1817 

skáze wytrhl a destkami opatřiti nechal, kdyby se byli z neg škarnautky wyhotowyt nechaly, 

tak by gistě, gak se s mnohymy wzácnýmy starými kněhami a ginymy spisy stalo, - zahuby 

nebyl ussel. W Netolicých 23 9br 1818. Jan Sswjha”, je to jen část českých mariánských 

hodinek, která obsahuje modlitby, antifony, hymny a responsoria v údobí dvou svátků 

mariánských (Narození a Zvěstování P.Marie), začátek i konec schází. 

Brodský, s. 304 
Mariánské hodinky. 

1a nad suudy sprawedlenstwie tweho x 26b picha pokory prziemoczy nemuoz. 

Rkp.; perg.; XIV2; ll.31; 12,2 x 16,5 cm; frakt.; t. Na přídeští tužkou Hodinky o přesl. P. 

Marii. Počátek [?] XIV. stol. Na předsádkovém listě Pržitomny pozůstatek  stareho rukopisu 

sem roku 1817 skáze wytrhla a destkamy opatřiti nechal, kdyby se byli z neg škarnautky 

wyhotowyt nechaly, tak by gistě, gak se s mnohymy wzácnými starými kněhamy a ginymy 

spisy stalo, - zahuby nebyl ussel. W Netolicých 23 9br 1818. Jan Sswjha m. p. zem. v Panu B. 

[Jinou rukou:] Po w Pánu zesnulem P. Janowi Šwjhowi obdržel přjtomny rukopis Jakub 

swob. Borowský. Na rubu listu Na to majetek p. MDr. Jos. Kudrny, lékaře v Netolicích do r. 

1879. Po tom od něho darovaného p. JUDr. Otakaru Kudrnovi, advokátu v Netolicích, synu 

jeho. Od tohoto darováno v roce 1940 synovci tohoto JUDr. Otakaru Kudrnovi, sdvokátu 

v Netolicích, synu Jaromíra Kudrny, architekta, syna shora uvedeného MUDr. Josefa Kudrny, 

tedy vnuku MUDr. Jos. Kudrny. Dr. Ot. Kudrna. Je to jen část českých mariánských hodinek, 

která obsahuje modlitby, antifony, hymny a responsoria v údobí dvou svátků mariánksých 

(Narození a Zvěstování P. Marie), začátek i konec schází. Na f.9b a f.10a iluminované 

obrázky anděla a Matky Boží, uvádějící modlitby v údobí svátku Zvěstování P. Marie, přes 

své poškození překročují běžný průměr a lze je datovati podle dobrozdání musejního histor. – 

archeologického oddělení do druhé pol. XIV. stol. (asi kol r. 1380). Barevné iniciály běžného 

typu. Listy 27 – 31 novějšího původu, prázdné. Vazba moderní, pořízená poč. XIX. stol. 

netolickým zachráncem rukopisu P. Janem Švihou. Na předsádkovém listu uvedený majitel 

rukopisu MUDr. Jos. Kudrna, lékař v Netolicích, byl spolužákem básníka K. H. Máchy 

(Srovn. jeho Denník a korespondenci). 

Koupeno 20. března 1947 za 17.500 Kčs od Dr. Ot. Kudrny z Netolic. 

3215-47 

 



XVIII D 62 

 

Mariánské hodinky, zlomek 

XIV2, Čechy, perg., 26 ff. 16,5 x 11,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Skladba: VII (f. 14) + III (f. 20) + (V-4, f. 26). Jeden list jistě chybí za f. 23 a 25 a několik na 

konci rukopisu, ale celkově je v závěru rukopisu skladba nejasná a patrně došlo při převazbě i 

k narušení původních složek. Psáno v zrcadle 10,5 x 6,5 cm, 19 řádek na stránce. Foliace 

moderní, tužkou. Text místy poškozen opadáním inkoustu, zašpiněním a vlhkostí, výrazně 

poškozená celostránková iluminace, sprašování pigmentů. 

Písmo: Ruka A: ff. 1-26, gothica formata. Marginálně latinské incipity jednotlivých částí 

oficií hodinek jinou soudobou rukou. Na řadě listů novověké německé a latinské marginálie, 

převážně zkoušky pera, příp. kresby (2r-3r, 4r-4v, 5v-7r, 8v-10r, 11r-12r, 13r-13v, 15r, 17v, 

19v-20r, mj. na f. 5v „Est“ (?) „Ferdinandus“, na f. 11r „Baron de Vaus Infanterie“, na f. 11v 

„Netoliz“). Výzdoba: Figurální iluminace: 9v-10r Zvěstování P. Marii, na f. 9v anděl, na f. 

10r P. Maria, iniciály 10v: H, 11r: W, 14v: W, rubrikace. Celopapírová vazba z 20. století. 

Potah z máčeného papíru. Lepenkové desky. Šití na 3 motouzové vazy. Hřbet oblý. Ořízka 

nezdobena. Předsádky papírové (vpředu jedna, vzadu šest). Bez kapitálků.  

Na předním přídeští tužkou poznámka „Hodinky s Zvěst. p. Marii, Počátek XIV. stol.“ a snad 

o něco starší výčet kapitol a lekcí s uvedením stran rukopisu. Na přední předsádce recto 

vlastnické přípisy 19. století „Přítomný pozůstatek starého rukopisu sem roku 1817 skáze 

vytrhl a destkami opatřiti nechal, kdyby se byli z něj škarnautky vyhotovit nechaly, takby jistě 

jak se u pána B. s mnohými vzácnými starými knihami a jinými spisy stalo - záhuby nebyl 

ušel. V Netolicích 23 9bris 1818. Jan Šviha mp.“ a „Po v pánu zesnulém P. Janovi Švihovi 

obdržel přítomný rukopis Jakub. Svob. Borovský“. Na přední předsádce verso vlastnické 

záznamy 19. a 20. století „Na to majetek p. MDr. Jos. Kudrny lékaře v Netolicích do r. 1899. 

Potom od něho darováno p. JUDr Otakaru Kudrnovi advokátu v Netolicích synu jeho.“ a „Od 

tohoto darováno v roce 1940 synovi tohoto JUD. Otakaru Kudrnovi, advokátu v Netolicích, 

synu Jaromíra Kudrny, architekta, syna shorauvedeného MUDr. Josefa Kudrny, tedy vnuku 

MUDr. Jos. Kudrny. D. Ot. Kudrna.“ 

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a současnou signaturou. Na předním přídeští 

exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a současnou signaturou, na přední 

předsádce verso tužkou signatura, na poslední zadní předsádce verso přírůstkové číslo KNM 

3215/47. Způsob získání do KNM není v lokálním katalogu uveden. 

 

Literatura: Brodský: Katalog, č. 284a, s. 304, Rukopisné fondy, č. 123, s. 131. 

 

1r-9r, 10v-26v: Mariánské hodinky – fragment 

/// nad súdy spravedlenstvie tvého, účastna jsem jáz všiech buojících sě tebe a ostřiehajících 

kázánie tvého, milosrdie Hospodinova plna jest země, spravedlenství tvému nauč mě ... (4v) 

Počíná sě nešpor téhož dne. Satého (sic, pro: svatého) ducha milost rač býti s námi, amen. 

Buože ku pomoci mej pomieň, hospodine, ku pomožení mi pospěj ... (10v) Hodiny od 

zvěstovánie matky buožie tuto jsú a takto prvý nešpor. Svatého ducha milost rač býti 

s námi, amen. Buože, ku pomoci mej pomieň, hospodine, ku pomožení mně pospěj ... x ... 

Versus. Výtečností tvú et pěkností tvú pomieň sčastně poď a kraluj v pokojích a v zahradách 

drahého kořenie. Lekczie poslednie. Aneb když pýcha pokory přěmoci nemuož /// 

Na f. 1r-9r k Narození P. Marie, na f. 10v-26v ke Zvěstování P. Marii. Text, zejména na konci 

rukopisu, porušen a mezerovitý. 

 

SX XVIII D 63 



FX 1817 

TX Krátké a sprosté proroctwj na Ržjmské kněžstvo 

1b Bratřj! Wždycky se radugte X 42b w Paryži dne 24. února L. P. 1802. 

Rkp.; pap.; ll. 42; 10,5x17 cm; 1817; frakt.; t. Je to vlastně malý evangelický sborníček, který 

obsahuje kromě Proroctví: Pjseň nowá, Wyznánj Wjry Starych Bratřj Čzeských, Jan 

Szalatnay Geographia, Proroctwj kněze josefa, Proklamace Francouzská. Proroctví se vydává 

za opis originálu z r. 1560, vyznání za opis originálu z r. 1615, Jana Szalatnay-e Geographia 

je údajně opis vydání z r. 1817. O půvou a datování sborníku do r. 1817 srovn.n. údaje na f. 

23a-b, 41a. 

Geographia aneb krátké a sprosté wypsánj Okrsslku zemského. W otázky s odopwědmi 

uwedené. Sebrané, složené a wydané od Jana Salatnayho, Léta Páně 1787. 

Dar řed. Dr. Mil. Novotného 30. května 1947. 

5612-47 

 

XVIII D 64 

Geyr, Sebastian Johann : Nützlicher Schau-Platz der heylsamen Medicin Einem seiner 

guttenFreunden zusammen gefügt von Sebastiano Joanne Nepomuceno Geyr, Medicinae 

Candidato. Prag Anno 1726. 

Rkp. ;pap.; ll.71; 1726; 16,5 x 19,8 cm; frakt.; ppl. Lidové lékařství a receptář zajímavý 

pro dějiny farmacie. Pokračování (další recept) připsáno ještě na desce a přiložen volný list s 

receptem na oční vodičku a j. datovaným 1752. 

Koupeno od firmy Vladimír Žikeš v Praze I, Karlova ul. 2 dne 15.10.1947.  
10415/47 
 

SX XVIII D 65 

FX 1683 

TX Regeln, Auserlesene medicinische 

Diesser Theil weisset auserlesene Regeln, Welche die würckung der Artzney Nach dem 

Gliede dess Leibes angehen. Im Jahr 1683. 

4b Alle die ihr Haupt oder Gehirn lieb undt wehrt x 119b oder smengesotten im Wein, undt… 

Rkp.; pap.; ll. 121; 1683; 16,5 x 20 cm; frakt.; pkž. Na f. 2a další titul Der ander Theil hält 

insich auserlesene Medicinische Recepten für allerhandt Krankheiten… A. 1683. Podle f. 4a 

Ausserlesene Medicinische Regeln unndt Recepten für allerley Kranckheiten, die unsere 

gebrechliche Natur, so lang wir auff diesser Welt leben, anfallen… Das fünffte Theil 

zusammen getragen durch Nicolaum Culpepern Nob. Anol. [?] der Stern und Artzney Kunst 

beflüssenen. k datu 1683 na f. 1a připsáno jinou rukou 1751-68 Requiescat in pace. Konec, 

jak se zdá vytržen. 

PX Dar. Jaromír Klíma, 4. XII. 1947 

12040-47 

 

SX XVIII D 66 

FX c 1830 

TX Modlitby, Křesťanské katolické 

PX Zd. Jeřábek, 17. I. 1948 

1a Modlitby Rani Když z ložie wstaness x 138b Modlytby, když se pržes krchow gde 
..269 Konecz. 
Rkp.; pap.; 11.138; kol 1830; 9 x 15 cm; frakt.; pův. kž. Přední deska zdobena ručně 
tlačenými ornamenty, v jejichž středu je upevněn mosazný křížek zdobený trnovou 
korunkou ze slonoviny. Ornamentální výzdoba jest i na hřebetě a zadní desce, kde 
přes její setření jest uprostřed zřetelná Madonna s Ježíškem. Na posledním listě je 



po explicitu rukou opisovače modliteb poznamenáno Tyto Křestiansky Katoliczky 
Modlytby naležegy Panu Jozeffowi Keyzlarowi, miesstinowi ( sic! ) i spolu 
pocžestnemu mistrowi ržeznickemu w miestie Klaczku ( sic! ). Tento Josef Kejzlar byl 
asi příbuzným vzorného učitele Boženy Němcové v České Skalici Viktorina Kejzlara, 
jakož vůbec styky mezi kladskými Čechy a naším pohraničím byly i později čilé. 
Modlitby jsou pro nás také proto zajímavé, že dokazují českost tehdejšího města 
Kladska a to i v jeho měšťanských vrstvách.  
Koupeno dne 17. ledna 1948 v aukci firmy Zdeněk Jeřábek v Praze II., Spálená ul. 
za 150 Kčs. 
175/48 
 

XVIII D 67 

Katholisches Gebetbüchlein. 

3a In die Händ deiner unaussprechlichen Barmhertzkeit x 21a anzubeten, Ihre Fehler 
zu bereuen.  
ll.23; 1780; na přídeští je rýmování, do něhož je vpleteno jméno majitele Wilhelm 

Zarschitzky. F.19a-b modlitba k sv.Janu Nepom., na f.21a jinou rukou připsaný Mesgesang a 

na f.22a Inhalt(nedokončený). 

Rkp.; pap.; ll.23; 1780; 10 x 15,5 cm; frakt.; kž. Původní vazba barokní, vytlačeny 
iniciály A.H.1780. Na přídeští rýmování, do něhož je vpleteno jméno majitele Wilhelm 
Zarschitzky. F.19a-b modlitba k sv. Janu Nepom. Na f.21a jinou rukou připsaný 
Mesgesang a na f.22a Inhalt ( nedokončený ). Modlitby jsou torsem, neboť jejich 
střed, označený v původ. paginaci str.31-62 je vytržen ( 16 listů ). 
Koupeno od pí. Andrlové z Prahy XI., Domažlická 4 dne 19.1.1948.  
288/48 
 

XVIII D 68 

Jádro wssech modliteb: aneb Modlitby ke Mssy swate. Sepsany Leta Páně 1810. Pro Osobu 

ženskau. 

ll.46; 1810 

Jádro wssech modliteb: aneb Modlitby ke Mssy swate. Sep[s]any Leta Páně 1810. Pro osobu 

že[n]skau. 

2a Když ráno z lože wstaneš x 46b Skrze Gežisse Krysta, Pána nasseho. Amen. 

Rkp.; pap.; 46 ll.; 1810; 11 x 18 cm; kurs.; kž. Rukopis zdoben pečlivě  do podrobností 

provedenými lidovými malůvkami s motivy ponejvíce rostlinnými. Zvláště jsou zdobeny 

iniciály. 

Koupeno u firmy Karel Zink v Praze III., Mostecká ul. 3, 2. března 1948. 

2761/48 

 

XVIII D 69 

 Tres Centuriae variorum excerptorum. 

Rkp.; pap.;  ll.186;po r.1800; t. 300 rozličných výpisků latinských, německých a českých z 

let 1775-1800, psaných asi na české půdě osvíceným čtenářem druhu Jana Jeníka z Bratřic, s 

hlavníh obsahem protilutherovským a protiluteránským. Hojnost veršíků, věšteb, anekdot, 

slovních hříček, nápisů a krátkých pojednání o pruském Fridrichovi II., francouzské revoluci, 

Napoleonovi I., jesuitech, papeži Klimentovi XIV., židech, admirálu Nelsonovi, o nemocech, 

financích, magii atd.Podle původní paginace zachovány str.3-342, takže ztraceno z 
1.centurie 8 stran, z 3.centurie konec od str.343. Zvláště pozoruhodna str.69 ( 
Ciceroniana Epistolae Inscriptio ), 74-77 ( statistické přehledy Čech podle krajů), 95 ( 
Prognostika Thanatica ) s českými slovními hříčkami, 165 ( Proč židé žlute Kolecžko, 



aneb O, na ssatech niekdy museli nosyt), 181 ( Dwanacztero znamenj budauczych 
wieczy ). 
Koupeno u firmy Karel Zink v Praze III., Mostecká 3, dne 2.3.1948. 
2759/48 

 

 

XVIII D 70 

Der geheiligte Gottesdienst eines wahren Katholicken. Mit Morgen, Abend, Mess, Beicht, 

Kommunion, H.Dreyfaltigkeit, Namen Jesu, Mutter Gottes und andern Gebettern. 

ll.92; XIX/1; modlitby vznikly patrně na půdě Čech. 

6b In die Himmel und mit deiner Gnade x 88a werden der Verheissungen Geistes. 
Ende. 
Rkp.; pap.; ll.92; XIX1; 10 x 15,3 cm; frakt.; kž. Modlitby zdobeny dosti primitivními 
lidovými malbami. Kromě toho na f. 13, 22, 31, 36 vlepeny obrázky, které byly 
dodatečně omalovány barvami. Vznikly asi na půdě Čech. 
Koupeno 11.3.1948 od pí. Terezie Vymlátilové z Prahy XIX., Kyjevská 7.  
3205/48 
 

XVIII D 71 

De falsis accusationibus Christi a jiné úvahy. (Stein Schönaviae die 1...October. Antonius 

Valentius Vetter. Anno Domini 1773.) 

ll.16; 1773;náboženské úvahy, některé se opakují, částečně latinské, většinou německé. Část 

navazuje na evangelia na neděle 17-20 po svatodušních svátcích. Opisoval v září až říjnu 

1773 v Kamenickém Šenově Antonín Valentin Vetter. 

1a Jesus sanctissimus nec peccavit x 16b den 28ten October A(nn)o 1773. Anton 
Valentin Vetter. 
Rkp.; pap.; ll.16; 1773;  22 x 17,8 cm; frakt., kurs.; t. Náboženské úvahy, některé 
z nich se opakují, částečně latinské, většinou německé. Část navazuje na evangelia  
na neděle 17-20 po svatodušních svátcích. Opisoval v září až říjnu 1773 
v Kamenickém Šenově ( okres česká Kamenice ) Antonín Valentin Vetter. 
Koupeno od pí. Terezie Vymlátilové z  Prahy XIX., Kyjevská 7, dne 10.3.1948. 
3194/48 
 

SX XVIII D 72 

FX 1829 

TX Modlitby, Evangelické 

PX Boh. Pištora, 15. IV. 1948 

1b Wgecžny wssemohoucy a požehnany Bože, otcže x 76b kterehož k nam 
Hospodina Boha.  
Rkp.; pap.; 11.77; 1829; 10,5 x 17,5 cm; frakt.; t. Na předním přídeští Ti modlitbi 
nalezegi do Kozlowic Matěg Markowi, na f.1a Antonín Marek Kozlowský na f.77a Ti 
Modlitby psal Matěg Marek z kozlowic. A .1829 tim dne 23ho ledna - wgeku meho 70ho 

- také mu patřegi. Na f.45b Komeniusowo Wiswetleny souženj za staregch časů 
cirkwe. Na f.32a připsán mezi modlitby předpis na dělání inkoustu. Ze zmínky o 3 
žejdlících „ Labské wody“ lze souditi, že jde o Kozlovice u Roudnice.  
Dar Bohumila Pištory z Modřan, Školská ul., 15. dubna 1948. 
3716-48 
 

SX XVIII D 73 

FX 1795 



TX Poklad, Duchovní 

Duchowni Poklad aneb Modlitby Kržestianské Katolýcké z Mnohych Pobožných Knjžek 

Wytaženne. Pobožným osobám Ženskýho Pohlawý, k Užýwáni Sepsany. Leta Panie 1795 dne 

6. Augusti. 

2b Požehnaná a Pochvalena buď Negswietiegssy a Nerozdilna X 122a k wiecžnemu Spasenj 

prziwedsti. amen. 

Rkp.; pap.; ll. 123; 1795; 10x15 cm; frakt.; kž. Původní paginace od f. 2b. Za textem na f. 

122b-123b neúplný Regijstržik Wssech Modliteb tuto obsažených. Rukpis bohatě zdoben 

měšťanskou ornamentací rostlinnou i geometrickou. Zvláště pozoruhodné obrázky jsou na str. 

1 původ. paginace (sv. Trojice a vložený obrázek mariánský), 37, 77, 135 (k Narození Páně), 

161 (k Vzkříšení Páně), 179 a 205. Na předním přídeští záznamy z let 1819 a 1825 o úmrtí 

manželů Linharta a Anny Jílkových, děda a báby poslední držitelky modliteb. 

Koupeno od paní Marie Alešové, vdovy po lesmistru z Prahy XV.; Dvorecká 14, 18. listopadu 

1948. 

PX Marie Alešová z Prahy XV, 18. XI. 1948 

8555/48 

 

SX XVIII D 74 

FX pol. XIX 

TX Sammlung von böhmischen u. deutschen Liedern des Karl Fiedler 

I. 2a-103b České zpěvy. 6a Takového mudrlanta To mě věřte x 103b Ani čert mně více 

nedostane. 

II. 105a-158a Deutsche Lieder. 106a Als an einem Somertage zum x 158a Still und mild in 

meine Liebesqual. 

III. 249b-269b [Další české písně.] 249b Šel jest jeden od Milána bojovati x 269b miloval 

sem, nevzal sem. 

Rkp.; pap.; ll. 275; pol. XIX; 12 x 16,5 cm; kurs.; pl. Obě části I. a II.) mají samostatnou 

paginaci. Podle ní České zpěvy původně začínaly na f. 17a, kde je jejich původní titulní list, 

kdežto ostatní zpěvy na f. 6a-14a byly dodatečně připsány a proto také nejsou uvedeny 

v Obsahu na f. 2a-3a. Také za Deutsche Lieder byly tužkou připsány na f. 159b-16b české 

písně toutéž rukou jako na f. 263b-269b. Listy 161-248 jsou prázdné a Inhalt der Lieder 

následuje až na f. 270-271. Na hřbetě nápis České zpěvy. 

PX Prof. Jan Vondráček z Prahy, 31. XII. 1948 

9644-48 

 

SX XVIII D 75 

FX 1794 

TX Růže, Ragská Wonnými Modlitbami ozdobená a wyplněná. Wypsaný pro Osobu Ženskou 

Frantissku Danssowu z Honwic w Roku Pánie 1794. 

2a O negswětěgssi Pane Gezu Kryste wssemohazcy X 109a w wěčnem blahoslawenstwi 

radowali. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 110; 1794, 11x17,5 cm; frakt., kurs.; kž. Na f. 109b-110a Regstřjk wssech 

Modliteb. Jde o velmi pěkně zpracované lidové modlitby ze vsi Hobnic u Hrochova Týnce na 

Chrudimsku. Názvy modliteb provedeny jsou rumělkou a mitisem. Lidová tlačená vazba, 

pozdně barokní ornamentální ozdoby ve středu a na okrajích obou desek. 

PX Koupě od Jos. Fürsta z Prahy-Motola. 17. V. 1949 

577K/49 

 

SX XVIII D 76 

FX poč. XIX 



TX Wipsani Misjonarníckeich knižek. 

3b We gmenu Boha Otce y Sina y Ducha x 57b chwaleno bílo byty mohlo. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 58; poč. XIX; 10,5 x 17,2 cm; kurs.; kž. Lidově modlitby s jednoduchými 

barevnými ornamenty. Jihočeského původu, jak sědčí přípisek na f. 1 Soukupová Annčí, 

Třebanice, p. Lhenice. 

PX Koupí od Jos. Fürsta z Prahy-Motola. 17. V. 1949 

576 K/49 

 

SX XVIII D 77 

FX XIX1 

TX Zelený, Václav: Carmina diversi generis. I. Pars 

2a Kennst du das Land, wo die Citronen blühen x 17b Tak to chce tento swět. 

Rkp.; pap.; ll. 17; XIX1; 11,7x17,5 cm; kurs.; pt. Sešitek oblíbených dobových písnáí a básní 

z prvé poloviny 19. stol., českých i německých a jedna řecká. Podle tradice rukopis pochází 

od literárního historika a politika Václava Zeleného, prvního životopisce Havlíčkova (1825-

1875). 

PX Koupí od Jos. Fürsta z Prahy-Motola. 17. V. 1949 

575K/49 

 

SX XVIII D 78 

FX 1803 

TX Rožen Země zaslybene z wynice mile Krytowe k Duchownjmu Občerstwenj Dussy 

wěrnw Potěssenj Lásku wždy rozmnožugice, zapalugic Lybe Srdce. Psane Anně Ssebestowy: 

Meg Dwanácti Letey Sowagrowy. leta P. 1803. Učitel Sskolnj Wáclaw Swoboda wypysowal 

w tu zymu, když gest woda: Wssude docela wymrzla, a tak welkau Nauzy Přinesla. Že 

gezdily pro nj až do lesa. 

3a Obětugi Rannj Obět Tobě žiwy X 63b tehož Krysta Pána nasseho. Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 66; 1803; 10,5 x 17,5 cm; kurs.; pův. kž. Mezi f. 20 a 21 jeden list )str. 35/6) 

vytržen. Na titulním listě v kruzích zasazených do vinných hroznů nápis Láska a 

milosrdenstwy Sau spogene od wěčnosti. V pásech pod titulním obrázkem Gmeno mysta 

Krauna [Krouná na Českomoravské vysočině] - Práce zhotovena. F. 68a-b Index, f. 69b l, 

1828 Wo kronskym Poswjcenj Nam Tonyčka umřela. Mniela Funus. Bilo gi 2 leta. Na 

přídeští Odehnal Wogtěch oddany s Annau dcerau Waclawa Swobody, Učd: Sskolnjho dne 

10. Junij Roku 1822. Z Lidových iluminací provedených učitelem Svobodou jsou 

nejdůležitější: Na titul. listě vinné hrozny štěpované anděly, f. 11a Kristus v zahradě 

Gestmanské (poškozeno utržením rohu), f. 12a Kalvarie nad Jerusalémem, f. 14a iniciála S. f. 

15a Madonna s Ježíškem, f. 15b iniciála O, f. 16b sv. Cecilie, f. 18b Zmrtvýchvstání, f. 20a 

jelen pádící k hradu jako symbol touhy po přijímání, f. 26a smrt Abelova a iniciála O, f. 30a 

Adam a Eva v ráji, 32b Přemožen gest lew Udatny (a iniciála L), 38b Pastor Bonus, 38a 

celostránkový obraz Ukřižování, 49b Zvěstování P. Marie, 52a symbolický obraz boje, f. 56b 

Trp mile Neb odpolata hogná w Nebi čeká tebe, 60b krajinka, 62b za Božskou Ochranu a 

iniciála O, 65b Smrt symbolisovaná kostlivcem s kosou a lopatou na koni (obrázek zamazán). 

Řada iniciála a jiných maleb s motivy rostlinnými a figurálními. Desky empirové v okrajích 

tlačené zlacené ornamenty rostlinné i geometrické. Na přední desce ve věnci Anna 

Ssevestowy a dole letopočet 1803. 

Koupě od pí. Boženy Linhartové z Velké Losenice na Přibyslavsku 1. června 1949. 

PX Koupí od Jos. Fürsta z Prahy-Motola. 17. V. 1949 

1790 K/49 

 

SX XVIII D 79 



FX 1801 

TX Růže, Ragjská 

Ragska Rúže aneb Pěkne gak Rannj tak Wecžernj Modlytby gakoz y Při mssy Swate, Przed a 

Po spowědj, Pržed a Po pržigimanj Welebné Swatosti oltaržnj 1801. 

2a Zacžinagi se Modlytby Rannj. Klanim se X 45b We gmenu Otcze y Syna y Ducha 

Swateho, Amen. 

Rkp.; pap.; ll. 46; 1801; 8,5 x 14,3 cm; kurs.; t. Lidové malovánky, hlavně na f. 2a a 10b. 

Z posledního listu větší část utržena. Dr nezmámého dárce 29. června 1949. 

1848 K-49. 

PX Neznámý dárce, 29. VI. 1949 

 

SX XVIII D 80 

FX 1801 

TX Wegtach Nekterich na wsseligakych obecnich Sněmů na Hradě Prazskem držanich 

swolenich Artikulůw, který ode wssech Tři Stawůw tohoto kralostwi Cžeskeho swoleni a 

zawřeni gsau byli. W Praze 1801. Jenjk. 

2a Artikulowe, kteriž na Sněmu obecnem držany byli x 241b Cžemuž wssemu rač Hospodin 

žahnati. 

Rkp.; pap.; ll. 245; 1801; 16 x 19,2 cm; kurs., frakt.; pkž. Snesení a jednání sněmů a 

stavovských sjezdů od němu r. 1615 do zvolení Fridricha Falckého králem českým r. 1919 

v opise. Opisy pořídil podle titulního listu Jan Jeník z Bratřic v Praze r. 1801. Jsou 

významným pramenem, poněvadž sněmy z let 1615-19 nejosu zcela zachovány. Mezi f. 72 a 

73 torso obrozeneckého náboženského tisku asi z doby kolem r. 1800 (incipit Aniž řikeg před 

Angelem x explicit spiwati, chwáliti budeme wečne. Amen). Mezi f. 110 a 111 vloženo 

impressum z tisku Tito Artykulowe při Sgezdu z r. 1619, který následuje na f. 111 (str. 218 

původ. paginace). Rukopis byl chován v knihovně vladštejnského zámku v Doksech. 

PX Zám. knihovna Doksy, 18. X. 1948 

7140-48 

 

XVIII D 81 

Graduál. 

1a In die Nativitas Christi, Epiphaniae Domini x 61b Ab occultis meis munda me, 
Domine.  
Rkp.; pap.; ll.62; 1746; 12,8 x 16,7 cm; min.; kž.  K původnímu textu graduálu připsán 

později na f.62a hymnus zpívaný Dominicis ferialiter celebratis a na f.62b a na přídeští další 

přípisky tužkou z let 1784-1787. Graduál lze výslovně datovat podle intitulace hymnu na 

f.61a Die Dominico ferialiter Anno 1746 celebrato ante ipsam Assumptionem B.V.M. ad IX. 

fuit R. Rukopis výrazně bohemikální podle proměnlivých částek na svátky sv.Vojtěcha a 

Zikmunda na f.9a, sv.Václava f.16b, sv.Víta f.20a, sv.Vojtěcha f.30b, kteří vedle sv.Prokopa, 

sv.Ludmily a Jana Nepomuckého jsou též jmenováni v litaniích na f.51b a 52a. 

Koupeno v aukci firmy Orbis v Praze dne 28.12.1949. 
7284K/49 
 

XVIII D 82 

Kur´án. 

ll.306; XVIII; arabský rukopis Kor´ánu psaný písmem neschí. 

1b (1. súra) Bismi-lláhi ar rahmáni‘ r-rahím, al-hamdu lillá-hi rabbi l-álamín x 305b (114. 

súra)... mina‘ l-ginni wa- nnás. 

Rkp.; pap.; ll.306; XVIII; 16 x 11 cm; písmo neschí; pův. kž. Arabský rukopis Kor’ánu psaný 

písmem neschí. F.1b a 2a má zdobený unwán, obvyklý u rukopisů i tisků kor’ánu. I písmo 



ostatních listů je ozdobené s použitím rumělky a zlata v zlacených rámcích; místy na okrajích 

listů barevná růžice. Opisovač rukopisů není uveden. Vazba jednoduchá se setřelou 

arabeskovou výzdobou uprostřed obou desek. Rukopis asi 200 let stár. 

Dar Ústředního sekretariátu KSČ v Praze dne 30. prosince 1950. 

15378/50 

 

XVIII D 83 

Kur´án. 

ll.303; XVIII; písmo neschí. 

1b (1. súra) Bismi – lláhi ar rahmáni‘ r-rahím, al-hamdu lil-láhi rabbi‘ l-álamín x 302b (114. 

súra)... mina l-ginni wa- nnás. 

Rkp.; pap.; ll.303; XVIII; 17,5 x 11 cm; písmo neschí; pův. kž. Arabský rukopis Kor’ánu, 

psaný písmem neschí. F.1b a 2a má zdobený unwán, obvyklý u rukopisů i tisků kor’ánu. I 

písmo ostatních listů je ozdobené s použitím rumělky a zlata v barevných rámcích. Na 

poslední stránce (f.303a) je turecký text, z něhož vyplývá, že rukopis napsal Utmán Jázári. 

Rukopis má stáří asi 200 let. 

Koupeno od red. Václava Láchy z Prahy I, Jilská 9, dne 11. února 1950. 

3154/50 

 

SX XVIII D 84 

FX 1795/1804 

TX Stammbuch In welchen wahre Freunde und Freundinen Ihren werthen Nahmen zum 

geneigten Andenken nebst einigen Zusätzen und Symbolen aufgezeichnet 1795. 

1a Heilig sey uns stets das band x 145b Krakau in Westgallizien den 4t. augst. 804 + nečitelný 

přípisek. 

Rkp.; pap.; 1795/1804; ff. 145; 10 x 17 cm; kurz.; vazba kožená empirová s vyzlaceným 

názvem. Památník, psaný německy a francouzsky vyzdoben různými kresbami a malbami, z 

části vlepenými. Podle údajů majitelky patřil manželce syna někdejšího pražského primátora 

Emiliána ryt. Skramlíka (+1903) Přesšel na ni dědictvím po matce, roz. Rypotové a babičce. 

Pí. Skramlíková byla rodem Somerschuhová, dcera kdysy proslulého keramického výrobce v 

Praze. 

PX Koupí od MUDr. L. Pischové, Praha-Pankrác, čp. 1233, 29. X. 1965 

9387/65 

 

SX XVIII D 85 

FX 1826/52 

TX Památník M. K. 1826 

PX Koupí od MUDr. L. Pischové, Praha-Pankrác, čp. 1233, 29. X. 1965 

1a Es ist entblättert. Es ist verlassen 
37a Aloysia Theresia Seehak. Reichenau den 3. August 1852. 
Rkp.; pap.; 1826/52; ff. 43; 15x9 cm, kurz.; soubor volných listů v kožených 
empirových deskách. Památník vyzdoben kresbami a malbami. O původu srov. sign. 
Na přední dsce vyzlaceno M. K. 1856, na zadní Vermählte T. Památník vložen do 
stylového pouzdra. Na hřbětě název Denkmal für Freunde. 
Koupí od MUDr. Ludmily Pischové, bytem Praha – Pankrác čp. 1233, dne 29. října 
1965. 
9388/65 
 

SX XVIII D 86 

FX 1837/56 



TX Památník 

PX Koupí od MUDr. L. Pischové, Praha-Pankrác, čp. 1233, 29. X. 1965 

1a Was ist das Herlichste in unser’m Sein? 
22a Nur so wollest Du den Stein der Weisen leben. A. Deč. 
Rkp.; pap.; 1837/56; ff. 22; 8,5x13,5 cm; kurz.; soubor volných listů v celoplátěné 
zdobené krabičce s koženým hřbětem. Několik listů vyzdobeno dobovými mlabani. O 
původu srov. rkp. sign. XVIII D 84. 
Koupí od MUDr. Ludmily Pischově, bytem Praha-Pankrác čp. 1233 
9389/65 
 

XVIII D 87 

Album. 

1857; ff.50; soubor volných lístků v krabičce; o původu srovnej rkp sign. XVIII D 84. 

1b Reichenau / Rychnov?/ am 9 Mai 857 Mathilde Grón x 3a un seul mot:le 
bonheur:Ida Schwanda. 
Rkp.; pap.; 1857; ff.50; 8,5 x 16 cm; kurs.; soubor volných lístků v krabičce se 
zlacenou výzdobou a názvem Album. Od f.4 lístky nadepsány. Na f.1a a 2a čistě 
provedené kresby. O původu srov. rkp. sign. XVIII D 84. 
Koupí od MUDr. Ludmily Pischové, bytem Praha - Pankrác čp.1233, dne 29.10.1965. 
9390/65 
 

XVIII D 88 

Album. 

1866/68; ff.43; Zápisy z Mohuče a Prahy od 26.srpna 1866 do 5.června 1868. 

2a Wandle stets den weg der tugend x 14a mainz den 3/9 66. Ferdinand 
Holubowsky. 
Rkp.; pap.; 1866/68; ff.43; 17 x 21 cm; got. kurs.; lat.; plát. s jednoduchou tlačenou 
výzdobou s názvem Album na přední desce. Vlepené soudobé barevné obrázky. Od 
f.30 listy prázdné. 
Z rezervních fondů zapsáno 28.5.1966.  
4792/66 
 

SX XVIII D 89 

FX 1835 

TX (???) von Ruiz: Spital Untersuchung in Gretz 

PX Ze staré zásoby 

K. K. General Major Chevalier Joseph N. von Ruiz de Roxas: Spital Untersuchung in Gratz, 

1835. 

Pap., XIX. století (po roce 1835), 324 pp (paginace původní), rozměry. 18 x 12 cm. Vazba 

lepenková, potažená jemným modrým papírem zdobeným mramorováním, se zlatým 

ornamentálním rámečkem na okrajích desek, na hřbetě zlaté linky a ornamenty  a nápis 

Spitaluntersuchungs Comission 1817. Zlatá ořízka. 

Staré signatury: na předním přídeští Sychrov 202, na předsádce razítko Bibl. castelli 

Bateloviensis, Abt. 11, Fach 7, Nr. 12, Nr. 2718. 

Německy. 

Písmo: humanistická kurzíva. 

Psáno mezi dvěma vertikálními linkami. 

Výzdoba: litografie generálmajora von Ruiz v uniformě, s řádem na prsou (litografie Josefa 

Kaisera 1835) 

Opis originálu generálmajora von Ruiz pořízen K. Wissmannem (viz str. 324) 



Ze staré zásoby. 

Přír. č. II-1698/60. 

SX XVIII D 90 

FX 18.-19. st. 

TX Sborník písní 

PX Ze staré zásoby 

Pap., XVIII. – XIX. stol., 184 ff (ff 170 – 184 prázdná), vazba brožovaná, z poloviny utržená, 

rukopis vložen do lepenkových desek stažených dvěma tkanicemi, rozměry: 17,5 x 10,5 cm. 

Staré signatury: na deskách dva štítky: A 142, f 17, na obálce tužkou 2 90, A 142. 

Vlastnické záznamy nejsou.  

Na předsádce zápis: Kohauty Slava. 

Česky. 

Písmo: kurent.  

Bez výzdoby. 

Incipit: fol. 1a: Gsau na Swiete Prorozi Genss podiwnau powahu Magi… 

Explicit: fol. 169b: … Gasyte (?) tam smiele powedu. 

Obsah: celkem 140 různých písní (každá z nich řádně označena), u každé z nich označeny 

jednotlivé sloky.  

Ve všech případech znamenány pouze texty, notace není nikde uvedena. 

Ze staré zásoby. 

Přír. č. II-1978/81 

SX XVIII D 91 

FX 1845 

TX Glückwünsche 

PX Langrova knihovna 

Glükwünsche. 

Pap., 1845 (datace na str. 40  pod textem), 68 pp (do p. 24 původní paginace, dále až do p. 68 

pokračuje paginace tužkou), rozměry: 19 x 12 cm. Vazba papírová, desky měkké. 

Staré signatury: na přídeští III 11 J 3, na přední desce Codex 368, na předsádce Ms. 362, na 

přídeští nahoře tužkou Ls. XX 344262 Glükwünsche, uprostřed přídeští vlepen štítek se 

jménem: Dr. Theodor Wiedermann, Redacteur der „Allgemeinen Literaturzeitung”. 

Na zadním přídeští vlepen obrázek (rytina) s tiskem (citát z Bible) – Kristus nesoucí kříž, 

Statio II. (druhé zastavení Křížové cesty). 

Německy. 

Písmo: kurent, nadpisy s četnými prvky humanistické kurzívy 

Prázdné stránky: 41, 43 – 64, 66 – 68. 

P. 65 Inhalt – nedodělán, zahrnuje pouze pp 1 – 6. 

Obsah: 

Glükwünsche am Geburt und Nahmenfeste 

Cantate – Bei der Nahmensfeyer meiner Freundin 

Glükwünsche zum neuen Jahre 

Allgemeine Wünsche 

Zum Nahmenfeste 

Přír. č. II-1933/81 

Z Langrovy knihovny v Broumově (podle signatury na přídeští a předsádce). 

SX XVIII E 1 

FX 1835 

TX Brantrner, Therese: Kochbuch 

 

XVIII E 2 



Amtsberichte und Obrigkeits-Dekrete. Jahr 1794. Btto 375-382. Fas. 10. 

1794; ll.496; sborník zpráv a rozhodnutí vrchnostenského úřadu a přijatých dekretů panství 

Velké Dvorce u Přimdy z r. 1794. 

3a Will ich ihn hier versprochen Bericht x 405b Prag den 31.December 794. Frantz 

Ant.Gr.Kollowrat m.p. 

Rkp.; pap.; 1794;  ll.496; 23,5 x 38 cm; frakt.; pkž. Od 406a až 446a Exhibitenprotocoll … 

Vom 1 tn Jenner bis Ende Dezembr ( ! ) 1794, pak list prázdný a od 448a-476a Hauptindex 

Über ergangene hochbrigkeitliche Verordnungen Im Jahre 1794. Pak jeden list vytržen a 

zbývající listy až do 496 prázdné. Jak již název ukazuje, je to sborník zpráv a rozhodnutí 

vrchnostenského úředu a přijatých dekretů panství Velké Dvorce u Přimdy z r.1794, kdy byl 

jeho držitelem hr. František Antonín z Kolowrat (  1802 ) v letech 1768 - 84 president 

dvorské komory v mincovních a hornických věcech. Akty jsou sem pojaty většinou v 

originále, také dopisy hraběte na f.279b zachována přitištěná kolovratská pečeť. 

Dar velitelství stanice S.N.B v Rozvadově ( okr. Tachov ) 6.11.1946. 

138-47 

 

 

SX – XVIII E 3  

TX – Labler, Vincenc: Slowo Božj aneb Ssest Postnich Kagicich řečj o poslednich wiecech 

Čloweka držanich skrze Ssest Patků času postniho w dewatou Hodinu rano w K.K.Miestie 

Brandejse nad Labem, od tamniho bywaleho Welebniho Pana Starssiho kaplana Wincence 

Lablera 1819 Roku.  

FX – 23x30 cm. 

1819, ff. 39 

PX – Rukopis, psal autor zběžným švabachem roku 1819 v Brandýse nad Labem, papír, listů 

39.   

PX – Počátek list  2a: L.nj Postnj Kagicý Kazanj o poslednjch wěciech Člowieka. 

PX – Konec list 89b: ...a třwali, y syny Izraelskými w Skt. Arch. 9.15.  

   

SX XVIII E 4 

FX po r. 1417 

TX Nicolaus de Sedlczan, Codex latinus. Summula venusta. 

Versus ad Metricae artis disciplinam. 

1.2 - 147´ Boethius, De consolacione philosophiae cum commentario. 2 philosophie servias, 

optet, ut t(aliter) contingat vera libertas x 147´ Finit(us) e)st) liber anno d(omin)i m(illesim)o 

CCCCO XVII in Cru(m)pnaw f(eria) II p(ost) Vinc(u)la sancti petri, principis apostolorum 

eximii. 

2.148-274´ Alanus, De planctu naturae cum commentario. 148 Sic igitur ipsam abicientes 

m(ini)me peccavimus x 274 laudabile nome(n) eius a solis ortu usq(ue) ad occasum etc. 

am(en) 

3.275 - 277´ De rhetorica. 275 irrigabo ortu(m) plantac(i)onis ad opus ardu(u)m x 277´ Turpi 

acc(i)oni fu)g)ies nu(n)q(uam), militat lib(er)tati, q(uo)d nequaq(uam). 

4.278-278´ Versus ad Metricae artis disciplinam. 278 versificaturo quedam tbi tradere curo x 

278´ Tunc decies ce(n)tu(m) decies et quinq(ue) notabit. 

5.279-280 summula venusta. 279 memb)rum) est pl(uri)mu(m) or(ati)onu(m) seu 

d(isti)onu(m) x 280 explicit sum(m)ula venusta desc(ri)bens exemplis s(ecunu)m poetam 

colo(r)es singulos. modum artificiale)m) p(ar)it(er) et na(tura)lem. 

6.280-286 felicianus, O.P., de predestinacione sanctorum. 280 in nomine christi amen. libellus 

de p(re)destinac(i)one s(an)c(t)or(um) a fratre feliciano ordinis p(rae)dicatorum editus x 

explicit tractatus de predestinac(i)one Sanctorum. 



7.278´ Příležitostné verše, z Ovidia, Juvenala aj. Pokračují i na předsádce mezi přehledem 

církevních svátků.  

rkp.; pap.; 11.287; po r. 1417; 22 x 30,5 cm; frakt.; pův. vazba kž. L.1 obsahuje různé 

poznámky např.. definici idee z Platonova Faidrona, definici deuterogamie aj., 1.1 životopisné 

údaje Boethiovy a vysvětlení vzniku jeho spisu podle Vincencia Speculum historiarum. Za 

textovým explicit Boethiova spisu následuje zvláštní údaj původce sborníku Explicit 

Boeth(ius) de consolac(i)one phi(losophi)e Nicolai de sedlczan. Kněz Mikuláš ze Sedlčan žil 

v minoritském klásteře Krumlovském a jeho knihovnu získal klášter sv. Jiljí v Třeboni. 

Jednou z knih Mikulásových je rkps O VIII kapitulní knihovny v Praze / Podlaha, Soupis II, 

1592/ . podle rkpsu XI E 6 universitní knihovny žil Mikuláš ještě r. 1433 / Truhlář, Catalogus 

2053/. Krásně zachovaný kodex obsahuje četné glosy, některé české, z 15. stol. Na přídeští 

vlepeno pojednání De malo. inc. - Questio e(st) d(e) malo. et p(ri)mo qu(er)it(um. An...x expl. 

- Q(uod) malu(m) no(n) e(st) natu(r)a aliqua si(ve) defect(us) boni. Na deskách částečně 

zachované kování a kožené spony. Koupeno 26.8.1941 od Vlad. Patery.  

K7105/41 

 

XVIII E 4 
 

Mikuláš ze Sedlčan: Komentář k Boethiově De consolatione philosophiae, další komentáře a 

gramatické texty 

XV in. (část 1417), Čechy, Český Krumlov, pap., 287 (recte 288) 31 x 21,5 cm, vazba dobová 

 

Filigrány: f. 1 nejblíže asi Piccard: Ochsenkopf I/174 (1415-1418) nebo I/175 (1417), avšak 

jistě nejde o tyto varianty. Dále do f. 113 Piccard: Ochsenkopf, jemuž jsou snad nejblíže 

varianty XII/272 (1410, 1411) nebo XII/281 (1418, 1419), avšak jistě opět nejde přímo o 

žádnou z nich. Na f. 114-147 Piccard Ochsenkopf VI/412 (1417-1418), na f. 148-171 nejblíže 

Piccard: Ochsenkopf XI/107 (1416-1418), od f. 172 do předposlední složky rozměrově 

nejbližší Piccard: Ochsenkopf I/175 (1417) – v této části ojediněle (f. 236) Briquet: Cloche, 

rozměrově blízké typu 4017 (varianty 1417-1428), ovšem v rukopisu není zřetelná část 

filigránu nad zvonem, a (f. 258, 259) Piccard: Ochsenkopf XI/108 (1416-1424). Na f. 266 a 

v poslední složce snad některá z variant Piccard: Ochsenkopf VI/256-257 (1419-1428). 

Skladba: VII (f. 14) + VII (f. 27, přitom f. 18 bis a 23 tvoří menší vevázaný lístek) + 4. VI (f. 

75) + VII (f. 89, přičemž f. 80 a 85 tvoří menší vevázaný list) + 4. VI (f. 137) + (VI-2, f. 147) 

+ 3. VI (f. 183) + V (f. 193) + 7. VI (f. 277) + (VII-4, f. 287). Dva listy chybí za f. 147, tři za 

f. 286, jeden snad za f. 287. Na koncích složek vpravo dole (výjimečně na f. 13v mimo konec 

složky) kustody arabskými číslicemi, často ve hřbetu nebo poškozenými oříznutím. 

V Boethiově díle takto značeny složky 1-11 (12 patrně zničeno), výjimečně je zřetelné i 

označení díla Boecii (f. 27v). Dále na koncích složek vpravo dole opět kustody počínající od 

č. 1, většinou arabskými číslicemi, výjimečně slovní, opět zčásti poškozené oříznutím 

(poslední decimus (?) na f. 265v). Foliace moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 18 bis (prázdná 

část menšího vevázaného listu 23). V komentovaném Boethiově díle živá záhlaví udávající 

knihu De consolatione philosophiae. Psáno většinou v jednom sloupci, f. 273v-278v a 287v 

ve dvou sloupcích, v některých případech jsou psány ve dvou sloupcích i základní text 

Boethiova či Alanova díla a komentář k němu, základní dílo je přitom často psáno v jednom 

sloupci menší šířky a obtékáno komentářem. Zrcadlo jednotlivých listů (výjimečně 

nedodržované) je 24-26,5 x 15,5-17 cm, základní text obsahuje 20-25 řádek na stránce, 

komentář (příp. texty na f. 273v a dále) 51-60, pouze text na f. 273va-274vb, 278 a 287v je 

psán menším písmem, 66-88 řádek v jednom sloupci. Prázdná folia: 14v, 18 bis, 80, 286v-

287r. Rukopis mírně poškozen červotočem, spodní okraj prvních listů natržen, f. 287 mírně 

poškozeno vlhkostí. 



Písmo: Ruka A: ff. 2-286 gothica semicursiva 1. poloviny 15. století. Interlineární glosy a 

marginální poznámky jsou psány podstatně menším písmem, avšak snad stejnou rukou, patrně 

stejně jako texty na f. 1r, 278, 287v a pozdější přípisky na zadní předsádce. Také texty na f. 

1v, 14r, 85r, 147v jsou psány zběžnějším písmem, které se podobá interlineárním a 

marginálním poznámkám. Výzdoba: Písařské iniciálky: 3v: C, 29v: P, 50r: I, 89v: H,  

rubrikace. Původní celokožená vazba ve světlé teletině, bez výzdoby. Původně po 5 puklách 

ve tvaru tzv. kardinálského klobouku, vpředu dochována 1 pukla a 1 trn, vzadu 2 pukly a 

zrezivělé hřebíky po upevnění řemínků. Kožené řemínky bez spon dochovány, upevněné 3 

železnými zkorodovanými hřebíky. Dřevěné desky nahoře a dole hraněné shora. Hřbet oblý. 

Šití na 4 dvojité kožené vazy + 2 kapitálkové, obšité kůží. Ořízka nebarvená. Přídeští bez 

výlepu. Na potahu přední desky na předním přídeští a zadní desky na zadním přídeští několik 

krátkých latinských poznámek, na přední i česká slova. Jako zadní předsádky je použito 

pergamenového listu rukopisu s komputistickými tabulkami (dochovány červenec, srpen a 

prosinec, u něhož je uvedeno i české jméno měsíce) a komputistickými a lékařskými texty 

(druhé byly snad dopsány o málo později). Ještě později volný prostor obou předsádek popsán 

řadou výpisků, citátů a veršů různého obsahu. Za f. 58 vložena pergamenová záložka o 

rozměrech 1-1,5 x 13 cm, na jedné straně zachován fragment 22 řádek českého textu 14.-15. 

století v rozsahu 5-7 písmen a latinská poznámka, na druhé straně text „dominus noster Ihesus 

Christus“. Za f. 287 vložen papírový list o rozměrech 20,5 x 13,5 cm s neurčitelným 

fragmentem filigránu (dolní části volské hlavy) s textem uvedeným rubrikou „De malo“, 

incipit „Quescio est de malo, et primo queritur, an malum sit aliquid et videtur quod sic, omne 

enim creatum aliquid est, sed malum est aliquid creatum secundum illud Psalmum XLV“, 

explicit „sed contra est quod Augustinus dicit XI de civitate dei, quod malum non est natura 

aliqua sed defectus boni“. 

Na hřbetě štítek s nečitelným titulem (?) rukou 18. století. 

Na přední desce štítek s razítkem Rukopisy a rukou doplněným číslem 4. Na předním přídeští 

exlibris Knihovny Národního musea s razítkem Rukopisy a rukou doplněnou současnou 

signaturou. Na f. 1r přírůstkové číslo KNM 7105/41. Způsob získání do KNM není 

v lokálním katalogu uveden. 

 

Literatura: P. O. Kristeller: Iter Italicum III, London, Leiden 1983, s. 166 (bez uvedení 

signatury), Rukopisné fondy, č. 124, s. 131. 

 

1r: Notae et excerpta 

Krátké výpisky, mj. definice slov (correlarium, idea), rozdělení filosofie a etymologické 

poznámky. 

 

1v: Excerptum de Boethio 

Vincencius in Speculo historiarum libro 21 capitulo 15 dicit: Boecius quoque multa 

composuit, tempore namque eius ut legitur exorta est heresis de trinitate et ipse congregata 

omni sinodo se subtraxit ... x ... hec pauca moralia hec ubi supra. 

 

2r-13v, 15r-147v: Nicolaus de Sedlczan: Commentarius super De consolatione philosophiae 

Anicii Manlii Severini Boethii 

2r-3v: Prologi 

Philozophie servias oportet ut tibi contingat vera libertas, Seneca ad Lucillum Xo capitulo. 

Quia vocari scienciam philosophiam idem se habet ex 2o Metaphisice ... (3r) Item alius 

prologus in Boecium. Eustracius in suis Ethicis dicit hanc proposicionem: Possessio virtutum 

docti sciunt quam laboriosum est, hec proposicio licet sit manifesta et clara ... x ... de 

amissione rerum non sit dolendum et in possessione gaudendum. 



3v-13v, 15r-147v: Anicius Manlius Severinus Boethius: De consolatione philosophiae 

Carmina qui quondam studio florente peregi flebilis heu mestos cogor inire modos ... x ... 

necessitas indicta probitatis, cum ante oculos agitis iudicis cuncta cernentis, amen. 

L. Bieler (ed.): Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae consolatio, Corpus 

Christianorum, series latina 94, Turnhout 1957. V textu interlineárně uváděna synonyma 

nebo výklady, někde číslováním naznačen slovosled. 

3v-13v, 15r-147v: Nicolaus de Sedlczan: Commentarius 

Sequitur divisio libri generalis. Iste liber, cuius subiectum est philosophica consolacio vel 

humanum bonum philosophica consolacione approbatum in quinque libros dividitur parciales 

... x ... quoniam omnia, que agimus, sunt in conspectu dei omnia cernentis, sicut scribitur ad 

Hebreos 4o Omnia nuda et aperta sunt oculis eius, qui vivit et regnat Ihesus Christus, qui est in 

secula seculorum benedictus, amen. 

Druhá kniha začíná na f. 29v, třetí na f. 50r, čtvrtá na f. 89v, pátá na f. 122r. Na závěr na f. 

147v kolofón „Finitus est liber anno domini Mo CCCCo XVIIo in Crumpnaw feria IIa post 

Vncula sancti Petri principis apostolorum eximii“ a závěrečná rubrika „Explicit Boecius de 

consolacione philosophie Nicolai de Sedlczan“. Srov. A. Vidmanová: Boethius a Čechy, in: 

Boethius. Poslední Říman, Praha 1981, s. 33, 35. 

 

14r: Quaestiones 

Utrum parvuli decedentes in originali puniantur (?) aliquo dolore interiori. Aliqui dicunt, quod 

parvuli non habent cognicionem, ideo non habebunt dolorem, quia racio in eis obtenebrata est 

... Et ibidem queritur, utrum monenti in solo peccato originali pena debeatur eterna. Pro illo 

ponuntur III conclusiones, prima est decedentibus in solo peccato originali non debetur aliqua 

pena sensus ... x ... quia illo scito plures suos occiderent et opprimerent infantes.  

 

85r: Notae 

Poznámky a výpisky, převážně o hříších. Jejich souvislost s komentářem Mikuláše ze Sedlčan 

není zřejmá. 

 

147v: Excerpta 

Nota liberum arbitrium, ut ait Augustinus, est facultas racionis et voluntatis, qua eligitur 

bonum gracia assistente ... Nota quod boni angeli, qui quoad naturam suam peccare poterant 

sic confirmati sunt per graciam, quod peccare non possunt ... x ... scilicet subtilitate nature, 

temporum experiencia, revelacione spirituum supernorum, hec 2i Senteciarum. 

 

148r-273r: Commentarius super De planctu naturae Alani ab Insulis 

148r-149r: Prologus 

Sic igitur ipsam abicientes minus peccabimus. Hanc proposicionem scribit Aristoteles Xo 

Ethicorum in fine, in qua docet delectacionem sensualem cum ceteris viciis devitare, sed quia 

secundum beatum Ambrosium egressus vicii virtutis operatur ingressum ... x ... vel eciam 

potest hec sciencia supponi philosophie morali, quia de moribus tractat, de virtutibus scilicet 

et de viciis ut eciam patebit. 

149r-273r. Alanus ab Insulis: De planctu naturae 

In lacrimas risus, in luctus gaudia verto, in planctum plausus, in lacrimosa iocos ... x ... me ab 

exthasis excitatum in sompnio prior mystice apparicionis dereliquit aspectus. 

PL 210, col. 431-482. M. T. d´Alverny: Alain de Lille. Textes inédits avec introduction sur sa 

vie et ses oeuvres, Paris 1965. k textu zejm. s. 32-37.  

149r-273r: Commentarius  

Iste liber presens prima sui divisione dividitur in IX tractatus parciales, in quorum primo 

auctor deplangit statum humane nature, in 2o describit adventum nature ad ipsum Alanum 



secum deplangentis vicia contra naturam posita in primo tractatu ... x ... sed pocius graciarum 

accio est ei reddenda de cuius fonte manaverunt etc. Et sic est finis huius operis. 

Na f. 231v česká rubrika „Buď buoh pochválen“. Na f. 251v začíná „Secundus liber 

parcialis“. Snad týž (neúplný) komentář i v rukopise Stadtbibliothek Trier, Hs. 322/1994 4o, f. 

109r-206v. 

 

273va-274vb: Commentarius super Planctum naturae Alani ab Insulis 

Magister Alanus in hoc libro scribit, qualiter ex natura humana aliquis homo valeat ad 

summam perfeccionem pervenire, et describit naturam tamquam divinam, que in omnibus 

rebus seculi debeat dominari, virtutes autem tamquam virgines pulcerrimas ... x ... et factum 

est laudabile nomen eius a solis ortu usque ad ocasum etc., amen. 

 

275ra-277vb: De rethorica 

Irrigabo ortum plantacionum ad opus arduum exercendum, ortum voluptatis, ortum suavem, 

ortum amenum, ubi dulces avium cantus resonant et suaviter murmurant rivuli a fontibus 

descendentes ... (275rb) Invencio. Igitur quid sit invencio videamus. Invencio est rerum 

verarum vel verisimilium excogitacio, que causam probabilem oratori reddit ... x ... eo quod 

unum contrariorum est confirmacio alterius, exemplum turpi accioni serviens numquid nulitat 

libertati q. d. nequaquam. 

 

278ra-278va: Marbodus Redonensis: De ornamentis verborum 

Versus ad metrice artis disciplinam. Versificaturo quedam tibi tradere curo (nadepsáno 

místo dogmata) verborum studiis celebrata priorum ... Repeticio. Tu michi lex michi rex mihi 

lux mihi dux, mihi vindex ... x ... hec spernens Bayus, hec servans fiet Omerus. Hic 

terminantur versus de rethoricis coloribus. 

Závěrečná rubrika in margine. PL 171, col. 1687-1692, Walther: Initia, č. 20244, 19491, 

Bursill-Hall: Census, s. 358 se seznamem rukopisů. 

 

278va-278vb: Versus varii 

Versus de duobus apostolis Jacobo Alphei et Jacobo Zebedei. Ex Jacobis binis sit litis ut 

amodo finis ... (278vb) Incipiunt versus de antiquis proverbiis. Est commune mori mors 

nulli parcit honori ... x ... diccio parva satis tribus est concepta signis si primam tollis deus est 

si forte secundam tunc decies centum decies et quinque notabit. 

Jednotlivé části jsou označeny rubrikami: Versus de decem plagis Egipti, Versus de ordine 

misse, Versus septem sapientum, De falsis bonis huius mundi, Dives avarus, Dives 

gloriosus, Oratores facundi, Item de eodem, Versus de antiquis proverbiis. Jednotlivé části 

většinou uvádí Walther: Initia, s větším počtem rukopisů (srov. č. 5991, 5831, 15065, 20820, 

15554, 10334, 20702, 5629), incipity dvou částí u Walthera zachyceny nejsou. 

 

279r-280r: Colores verborum et sententiarum 

Membrum. Membrum est plurium oracionum seu duorum in unum sermonem reduccio et 

dicitur ad similitudinem membri corporalis, in quo sunt plures iuncture sicut est membrum 

digitale ... (279v) Secuntur ultra colores sentenciarum. Distribucio est, cum certa negocia 

vel distributa certis rebus vel distinctis attribuuntur et dicitur a distribuo ... x ... qui in te 

manet, in deo manet, ergo cupiens manere in deo te non inmerito debet amplecti. Explicit 

summula venusta describens exemplis secundum poetam colores singulos, modum 

artificialem pariter et naturalem. 

 

280r-286r: Petrus de Ilperinis Romanus: De praedestinatione divina 



In nomine Christi amen, libellus de predestinacione sanctorum a fratre Feliciano ordinis 

predicatorum editus incipit. Prefacio. Venerabili in Christo patri et domino, domino N. regis 

eterni gracia episcopo Reciano vel Reatino frater Felicianus ordinis fratrum predicatorum 

petite responsionis enxenium et devote recommendacionis affectum ... Incipiunt capitula. 

Quid significentur per nomen predestinacionis primum. ... (280v) Quid significatur per 

nomen predestinacionis capitulum Im. Quia omnis determinacio et disputacio incipere debet 

a nomine pro eo quod secundum sapientem nomen est racio indicans quid est esse rei ... x ... 

petamus igitur et nos auxilium divine gracie et interioris exteriorisque custodie ut in presenti 

simus de numero electorum et in futuro de numero beatorum, quod nobis prestare dignetur dei 

filius Ihesus Christus, qui est benedictus in secula seculorum, amen. Explicit tractatus de 

predestinacione sanctorum. 

Kaeppeli, č. 3252b (rukopis uveden).  

 

287v: Excerpta poetarum 

Výpisky z antických autorů, někdy jsou v rubrikách uváděna jen jejich jména, ve většině 

případů je však uvedeno i dílo. Nejvíce zastoupeni jsou Ovidius, Horatius a „Libellus 

Jocalium“, méně Persius, Juvenalis a „Iulius in Tuscularia“. Výpisky z antických autorů se 

objevují i dále na zadní předsádce. 

 

 

 

SX XVIII E 5 

FX 1806 

TX Slavíček rajský na stromě života slawu Tworcy swemu prospěwugicy, to gest Kancyonal 

anebo Kniha Pisebni. 

1. Předmluwa k pobožnemu cžtenaři. 4 Slawíčka ragského w letě i w zymě spiwagicyho x 4 

Sepsana w Miletine roku 1806 dne 3 Aprile. 

2. (Kancyonal.) 4 mamť ga geden stromeček x 136 Swaty, swaty spiwat až na wgeky. Amen. 

3. Regstřik nachazegycych pisni. 137 Pisně adwentni, při mssy a nedělni x 140 O nekončena 

laska Otce nebeskeho. 

Hs.; pap.; Bl. 140; 1806; 22,5 x 37 cm; Frakt.; Originallederband Es sind folgende Einlagen 

beigefügt: 1. (Piseň o umučení Pana Ježišše Anno 1810 dne 26 Martii datiert und mit der 

Unterschrift Anton Rachotta N. 18 versehen. 2. (Píseň k sv. Janu Nepomuckému mit der 

Anmerkung Psáno 22. května und mit der Unterschrift Jan Kulhánek 1877. 3. (Píseň o 

slavnostech Mariánských 7. 12. 1882 datiert. Vor dem Titelblatt zugeschrieben: 1. Bl. 1-1 

Žalm 45, který se spiwal 1815 proti walce s francouzskym národem. 2. Bl. 2 Pisen při udělení 

požehnání F. X. Ž. 6. 7. 1817 unterschrieben. Die Blätter 22-26 wurden zerrissen Der Einband 

Trägt einige Uberreste von Beschlag. 

Das Kanzional wurde in der Bibliothek des Pfarramtes in Miletin aufbewahrt, woher es durch 

die Hände des Prof. Dr. Orel 21. 8. 1939 in die Bibliothek kam. 

4911/39 

 

SX XVIII E 6 

FX 1618 

TX Kancionál utrakvistický 

[Kancionál utrakvistický] 

1 Mrtwych památka gest na[m] hrzissnym x 91 ať s tebau w nebi przebywame: Amen. 

Hs.; Pap.; Bl.91; 1618; 22 x 34 cm; Frakt.; Originallederband. Weil das Blatt 91 umgewendet 

gebunded ost, liest man jetzt das Explicit auf seiner Vorderseite. Nach dem Expl. Anmerkung 

Finitum 27. Novembris Anno 1618. Die Handschrift hat ihre ursprüngliche Filiation nach den 



Lagen und ist mit einer Notation versehen. Die Blätter C 10 – D 3 sind jetzt zwischen die 

Blätter I 10 und K 5 umgestellt. Es fehlen die Blätter D 4 – 5, K 7 – 10 und L 1 – 2. 

Beide Deckel sind mit handeingepressten Rhomben und Rechtecken mit Diagonalen 

ausgeschmückt. Der Rücken glatt, durch Bünde in 5 Felder verteilt. Zwei Lederschliessen mit 

Beschlag noch aufbewahrt. Holzdeckel, mit Leder überzogen. 

Schenkung des Vlad. Patera 26. 8. 1941. 

7092/41 

 

XVIII E 7 

Kniha Rorátni radostne aneb Spěwowe adwentni. 

1807/16; ll.228;  

Kniha Rorátni radostne aneb Spěwowe adwentni. 

1 Mnozy sprawedywy, proroczy y krály, Spasytele wyděti žadaly x 228 kdyby te lásko 

neywissi milowati nechtělo. 

Hs.; Pap.; S. IV – 228 – 4 Bl. zwischen S. 50 u. 51; 1807/16; 23 x 36,5 cm; Frakt.; 

Originallederband. S. I. Anmerkung: tato kniha gest wynasnaženim aneb na[k]ladem /der 

Name ausradiert/ roku 1807o do chramu Paně zdeyssyho za dar obgetowana pobožnym 

wlastencům a bozy ke ctti chwale: neb on bude odplatytel wssem. S. II. später zugeschrieben 

Pisen k swatemu Linhartu, patronu proti padu dobitka von 6 Strophen. S. III. Vormerkung 

Revidi Ignatius Ant. Patzak, h[oc] t[empore] Curatus Milletinensis 1807, S. IV. Zeitangabe, 

dass die Lieder den 20. Januar 1807 abgeschrieben wurden. Die Handschrift ist seilweise mit 

der Notation versehen. 

Die Handschrift wurde in der Bibliothek des Pfarramtes in Miletin aufbewahrt, woher sie 

durch die Hände des Prof. Dr. Orel 21. 8. 1939 in die Bibliothek kam. 

4910/39 

 

SX XVIII E 8 

FX 1713 

TX Strejc, Jiří: Žalmové aneb zpěvowé sv. Davida … sfformowany od Ciřika Stregce w 

Zabřehu Leta 1620, přepsane 1713. 

1. K čtenaři pobožnému. 3 Zwučna harffa Dawidowa x 3 tak y k žiwotu slawnosty. 

2. Žalmowe. 5 Kdož neodchazy w raddu bezbožnych x 145 Tot gest wíra ma, na ni žii, 

umíram. 

3. Register. 146 Ach Bože hogni w milosrdenstwy x 149 Seslani ducha swateho. 

Hs.; Pap.; Bl. 150; 1713; 20,5 x 30,5 cm; frakt.; Leberband. Hinter den Registern wurde 11 

vielleicht leere Blätter abgeschnitten. Die handschrift ist im wesentlichen eine wörtliche 

Abschrift von Georg Strejc’s Psalmen nach der Ausgabe aus dem Jahre 1620. Auf dem Blatt 3 

Stempelexlibris des Prager Erzbischofes Wenzel leop. Chlumčanský von Přestavlk aus dem 

Jahre 1824. 

Beide Deckel wurden mit handeingepresstem Ornament geschmückt. Der Rücken durch 

Bünte in 5 Felder verteilt, glatt. Zwei Lederschliessen mit Besschlag noch aufbewahrt. 

Holzdeckel mit Leder überzogen. 

Schenkung des Vlad. Patera 24. 7. 1941. 

5817/41 

 

XVIII E 9 

Catalogus seu consignatio librorum, qui in bibliotheca ... Regis Bohemiae in arce Pragensi 

reperiuntur Anno 1636. 

Bl.41; 1836; Halblederband. 



3 Vita S(anctae) Virginis Theresiae in quart(o) x 40 Harmonia 4 vocum Ferdinando II. 
dedicata in folio. 
Hs.; Pap.; Bl.41; 1636; 18 x 32 cm; Kursiv.; Halblederband. Nach dem Blatt 41 
wurden 7 Blätter abgeschnitten.  
Die Handschrift wurde 26.8.1941 von Vladimír Patera gekauft. 
7097/41 
 

SX XVIII E 10 

FX 1573 

TX Martin Bakalarz, Cesta z Cžech do Geruzaléma 

1 Tuto se počzina Cesta do Geruzalema z Czech gdaucze skrze zemi, gessto slowe Napulia x 

12 po wssech miestech Slowanskych, a potom domůw, totižto do Czech. Amen.  

Hs.; pap.; B1.12; 1573; 19 x 27 cm; frankt.; ungebunden. Hinter dem Expl. auf dem Blatt 12 

zugeschrieben Hoc iter Sacerdot(is) cuiusdam Georgii, ut titulus lit.?/quod fuit co(n)scriptum 

in libello quoda(m) exiguo, ut in fine assignatu(m) fuit in Mo(n)tibus Cuthnis circa Altam 

aedem Anno D(omi)ni 1490, finitusque Feria ( tertia ) 3 post d(omi)nica(m) Reminiscere per 

que(n)dam Vitu(m) de Verona/ e(t) á me descriptu(m) in Antiqua Praga nocte prima post 

festu(m) Nativit(is) Mariae V(ir)ginis Anno Domini 1573 G.N.G. Die Blätter stellenweise 

schadig, das Letzte namhaft beschädigt. Unsere Handschrift ist eine Übersetzung der 

Peregrinatic in Jerusalem aus der Domkapitelbibliothek H VI/3, wo man den Verfasser Martin 

Krzywousty nennt. Die Übersetzung ist nicht ganz treu, stellenweise ist der Text frei erlätert. 

Die handsrift gehörte einst dem Pfarrer H.J.Karlík in Uherze. Sie wurde den 26 August 1941 

vom Vlad. Patera gekauft. 

7095/41 

 

SX XVIII E 11 

FX 1859/76 

TX Přibík, Jan Pravoslav: Denník 

1 Um die gehörige Gleichförmigkeit X 47 (pokračování v svazku následujícím). J. Přibík. 

Hs.; Pap.; Bl. 47; 1859/76; 21x34,5 cm; kurs.; Hlnbd. Die Handschrift ist Tagebuch des 

verdienstvollen Oberlehrers und Schriftstellers Jan Pravoslav Přibík. 

Schenkung des Ing. Petrtýl 19.11.1941 

10346/41 

 

XVIII E 12 

Drama de Hussitica Rebellione, in qua salva mansit civitas Pontensis precibus et meritis 

Beatae Mariae Virginis. 

Bl.8; 1901; 

2 Wer seint diese herrenund Frauwen x 10´Maria du judische magd. 
Hs.; Pap.; Bl.8; 1901; 23 x 29,5 cm; Kurs.; Pappbd. Ungenaue Abschrift der 
Handschrift aus dem Jahre 1642. 
Von K. Zink 6.3.1942 gekauft.  
1239/42 
 

SX XVIII E 13 

FX 1730 

TX Riter, Bernard: Echo fidei Ruthenico idiomate. Otvět protivo-otvětstvovatelen 

Katholičeskija Cerkve protivu chulnych oklevetanij Joanna Franciska Buddea imenem 

objavlannych na pravoalvnyja Latiny i Greki imže Kamene Věry ot Stefana Javorskago, 

Rezanskago mitropolita i razverženiju lutheranskago vsebožestva verženago povtorjaetsja 



jazva dannyj i vsěm věrnym i Tisajšej, vysočajšej i deržavnějšěj Gosudaryně Anně 

Joannovně, Imperatricě Vseja Rossii… vozhlašen ot B. O. F. Bernarda Ritera, 

Barchinoneskago ot čina propovědí svhaščennago bogoslovija učitelja i cerkovskago učitelja 

všenarodnago při … knaze de Liria i proč. Katholičeskago Gišpanskago carja poslannika 

v Rossiju poslatelnago Apostoličeskago. 

4 Ašče i poraznych neblagopolučnych Bědstvii x 147 Ispolněno v Moskvě 28. noembrija za 

tri dni ot selě prede otšestvije ljeta 1730. 

Buddeus, javorskuj, Zejkan 

Hs.; pap.; l. 147; 1730; 31x33 cm; zyrillische Schrift, so genanntes mladšij poloustav; Hldbd. 

Auf dem Vorsatzblatt Anmerkung. Práce Iana Al. Zejkana, Karpatoruse, učitele latiny cara 

Petra II. Auf dem Blatt l’Procurata Viennae per Joannem Simoga, vice-praefectum seminarii 

ad Sanctam Barbaram 1778. Auf dem Blatt 147 Anmerkung Emotus liber hic in licitatione 

admodum reverendi ac clementis Domini Michaelis Cserkly 15 Xbis V. Mon. 1832 

Unghvarim Alex Prodan. 

Vom Prof. Vergun 19. 8. 1939 gekauft. 

4922/39 

 

XVIII E 14 

Evangelie tetrъ. 

Bl.423; XVI; psáno cyrilicí. 

1 G(ospod)i J(isu)se Ch(rist)e s(y)ne edinorodnyj bez  načalnego x 232 skazanie eže 
na vsjakъ dnъ dolžnoe glatisja. 
Hs.; Pap.; Bl.243; XVI; 17,5 x 27 cm; zyrillische schrift, so genanntes mladšij 
poloustav; Originalldbd. mit neu repariertem Rücken. Übereste von 2 
Kupferschliessen. Die Handschrift hat eine ursprügliche Foliation von 1-232; später 
wurden einige Blätter eingelegt und zwar die Blätter I-VI am Anfang, ein Blatt 
zwischen den Blättern 5 und 6 and 2 Blätter zwischen den Blättern 197 und 198, 220 
und 221. nach dem Explicit folgen angekündgste nähere Zifferangaben. Die Blätter 
71, 115 und 184 sind prächtig illuminiart. 
Aus Patera’s Nachlass 16.12.1941. 
11515/41 
 

SX XVIII E 15 

FX nach 1877 

TX Špatný František, Německo-český slovník pro obuvníky I-II. 

I. 1Aas neutrum siehe Schabaas x 209 internazionelle Jury mezinárodní soud nad cenami. 

II. 1 Kahl holý, kahle Haut holice, holá kůže x 205 Lepení lístků skončeno dne 11. května 

1877. Špatný. 

Hs.; Pap.; Bl. 210, 206; nach 1877; 22x36 cm; frakt., kursiv., Hlnbd. Die Hanschrift hat kein 

Titelblatt. Auf dem Blatt 205 des zweiten Teiles Špatný’s eigenhändige Unterschrift. 

Schenkung eines unbekannten Gebers 4. 7. 1941. 

5459/41 

2 vol. 

 

SX XVIII E 16 

FX ok 1400 

TX Missale Pragense 

PX Koup. u Aug. Laubeho v Curychu, 15. 10. 1948 

[Missale Pragense] 

3a Gloria in escelsis deo et in terra pax x 328a fit ligatus matris pater atq[ue] natus. 



Rkp.; perg.; ll.329; konec XIV; 24 x 34,5 cm; frakt.; kž. Na počátku rukopisu na f.1a připsána 

veršovaná legenda o sv. Markétě, o sv. Kateřině, na f.1b officium na svátek sv. Zikmunda a 

na f.2a na svátek Navštívení P. Marie, na konci rukopisu na f.329a – b připsáno officium na 

svátek Jména Ježíš. Bohemikální původ rukopisu dosvědčují officia na svátek českých světců 

na f.218 sv. Vojtěcha, na f.236b sv. Prokopa, na f.258a sv. Ludmily, na f.261a sv. Václava. 

Officium na svátek sv. Zikmunda, který byl v Čechách prohlášen za zemského patrona až za 

vlády Karlovy, je na f.220a ohlášeno dodatečným přípiskem na okraji Officium de s[anc]to 

Sigismundo q[uaere]re i[n] p[ri]mo folio missalis (srovn. shora). Rukopis obsahuje 13 

barevných miniatur figurálních i ornamentálních a sice, na f.3a sv. Řehoře s iniciálou A (Dr. 

Caflischem čítána k jedné z nejlepších v rukopise), na f.16b Narození Páně s iniciálou P, 

jedna z nejlepších miniatur rukopisu, na f.20a barevná iniciála E s ornamentální výzdobou, na 

f.131b Ukřižování s iniciálou T v pozadí, rozměrů 8,2 x 12 cm, archaisujícího typu, na f.136a 

Zmrtvýchvstání s iniciálou R, na f.151a Nanebevstoupení Páně v iniciále V, na f.157a 

Seselání Ducha sv. s iniciálou S, na f.165b Sv. Trojice s iniciálou B, na f.200b barevná 

iniciála E s ornamentální výzdobou, na f.215b barevná iniciála R s ornamentální výzdobou, na 

f.246a barevný iniciála G a na f.252b táž iniciála G, ale v jiné barvě a s jinou výzdobou. 

Rázem malířské výzdoby hlásí se rukopis do první pětiny stol. XV, tak na př. obraz 

Zmrtvýchvstání Páně ukazuje počátky prostorového pojímání mistra třeboňského, také 

rostlinné rozviliny jsou příbuzné s jinými výtvory té doby. Písmo a doplňování 

zikmundovského officia, stejně jako některé archaisující prvky obrazové by svědčily pro 

sklonek stol. XIV. Kožená pozdně gotická vazba z XVI. stol. s ručně tlačenými rostlinnými 

ornamenty a mosazným kováním v rozích desek a ve středu obou a se dvěmi mosaznými 

sponami. 

Rukopis byl v r. 1928/29 v majetku Hirschova antikvariátu v Mnichově, který jej prodal za 16 

tis. říš. marek. Zakoupen byl z podnětu curyšského bibliotekáře Dr. L. Caflische dne 1. září 

1948 u antikváře Augusta Laubeho v Curychu, Talacker 29 ve Švýcarsku a zapsán po 

příchodu do Prahy do katalogu přírůstků dne 15. září 1948. Kupní cena 10.500 švýc. franků 

byla uhrazena z daru ministerstva financí (okrouhlý ekvivalent 122.000 Kčs). 

7123/48 

 

XVIII E 16 

 

1360-1370, Čechy, perg. + pap., 329 (recte 331) ff. 34,5 x 23,5 cm, ilum., vazba mladší 

 

Ff. 251, 256, 329 papír, zbytek pergamen. Skladba: I (f. 2) + 2. V (f. 22) + (V+2, f. 32) + V (f. 

42) + (V+1, f. 53) + (V+2, f. 65) + (2. V+1, f. 87) + 16. V (f. 247) + (V+2, f. 259) + 4. V (f. 

299) + (V+1, f. 310) + (IV-1+1, f. 318) + V (f. 328) + 1. Vevázány menší listy 27 bis, 31 bis, 

44, 55, 61, 71, 80, 251, 256, 308, 315. Občas chybějící kustody římskými číslicemi na konci 

složek uprostřed dole (do f. 269), většinou poškozené oříznutím. Foliace 14. století římskými 

číslicemi I-CCC na fol. 3-310, nejsou do ní pojaty právě menší vevázané lístky, moderní 

foliace tužkou. Psáno v zrcadle 24,5 x 15,5 cm, 25 (kánon mše 20) řádek na stránce. Prázdná 

folia: 27 bis r, 31 bis r, 44r, 55r, 61v, 71v, 80v, 251v, 256, 315v. 

Písmo: 3 ruce, A ff. 1v-250v, 252r-318v gothica formata 3. čtvrtiny 14. století, B ff. 319r-

328v gothica formata 3. čtvrtiny 14. století, C ff. 251, 329 bastarda 2. poloviny 15. století. 

Další přípisy, většinou marginální, asi čtyřma rukama 14. a 15. století (často takto doplňována 

zejména přesnější určení biblických knih pro čtení k jednotlivým svátkům). Výzdoba: f. 131v 

kánonový obraz Ukřižování s Marií a Janem, v němž kříž tvoří zároveň iniciálu T. Figurální 

iniciály: f. 4r: A – papež Řehoř I., 16v: P – Narození Krista, 136r: R – Zmrtvýchvstání Krista, 

151r: V – Nanebevstoupení Krista, 157r: S – Seslání Ducha svatého, 165v: B – Nejsvětější 

Trojice. Ornamentální iniciály: f. 20r: E, 200v: E, 210r: S, 215v: R, 246r: G, 252v: G, 



rubrikace. Vazba 16. století prkénková, potažená do červena obarvenou kůží, zdobená 

slepotiskem, s mosaznými puklami (4 v rozích, 1 uprostřed přední i zadní desky) a dvěma 

řemínky. Na předním i zadním přídeští použito při vazbě zlomků graduálu 15. století.  

Na předním přídeští stará signatura tužkou L. B./211 (zde rovněž poznámka Ende 14. Jhnd.), 

na f. 1v signatura KNM XVIII E 16. Rukopis byl v letech 1928-1929 v majetku Hirschova 

antikvariátu v Mnichově. Do KNM byl zakoupen od curyšského antikváře Augusta Laubeho 

15. 10. 1948 prostřednictvím curyšského knihovníka dr. L. Caflische. 

 

Literatura: P. Brodský: Příspěvek ke studiu díla Mistra Bible ze Sadské, Umění 33, 1985, s. 

508-519, P. Brodský: Katalog, s. 305, č. 285, Rukopisné fondy, s. 131, č. 125, M. Kozinová: 

Provenience misálu XVIII E 16 Knihovny Národního muzea v Praze, StR 34, 2001, s. 43-50. 

 

1r-329v: Missale Cisterciense 

1r: Officia de s. Margaretha et s. Katherina – partes 

Přípisy 15. století, první oficium nadepsáno officium de s. Erasmo (sic). Inc. první části 

„Margaritham preciosam sponsam Christi generosam veneremur hodie“, druhé „Sanctissime 

virginis votiva festa recolamus venerantes hanc diem omnes preclaram concinamus“.  

1v-2v: Officia de s. Sigismundo et de Visitatione beate Marie 

F. 1-2 tvoří později doplněný dvojlist, který byl však napsán s malým časovým odstupem po 

vzniku celého kodexu. 

3r-3v: Gloria in excelsis Deo et Credo 

4r-128v: Proprium de tempore 

Začíná první nedělí adventní. Na f. 127r-127v litanie, v níž se ze zemských patronů objevují 

Vít, Václav a Prokop. V litanii jsou zastoupeni četní světci typičtí pro cisterciácký řád (sv. 

Bernard, Petr z Tarentaise, Vilém z Bourges, Edmund z Abingdonu, Malachiáš z Armagh). 

129r-131v: Praefationes 

131v-135v: Canon missae 

Na f. 135v mladší přípisy 15. století „Collecte (? – poškozeno otřením inkoustu) pro 

paganis“. 

136r-198r: Continuatio proprii de tempore 

Začíná Zmrtvýchvstáním Krista. 

198r-200v: De dedicatione ecclesiae et altaris 

Na f. 198r-199v oficium in dedicatione ecclesie, 199v-200v in dedicacione altaris, 200v in 

nova dedicacione ecclesie. 

200v-276r: Proprium de sanctis 

Začíná sv. Štěpánem prvomučedníkem. Z českých světců Vojtěch (f. 218r), Prokop (236v-

237r), umučení Ludmily (258r), Václav (261r), Pět bratří (270v). U oficia sv. Zikmunda (f. 

220r) je marginálně odkázáno na první folio kodexu. Na vevázaném lístku (f. 251) oficium de 

Transfiguratione Domini. Četní světci, kteří se v sanktorálu objevují, jsou opět 

charakterističtí pro cisterciácký řád (Jenoféfa, Vilém z Bourges, Speosippus, Eleosippus a 

Meleosippus, Vitalis a Felicula, Petr z Tarentaise, Donatián a Rogatián, Evorcius, Sequanus, 

Andochius, Tyrsus a Felix, Malachiáš z Armagh, Edmund z Abingdonu, Anianus). 

276r-293v: Commune sanctorum 

Na ff. 276r-280v části mešních oficií s určením kategorie světců následovaným jejich 

jmenným výčtem, od f. 280v epištolní a evangelní čtení ke commune sanctorum pro jednotlivé 

kategorie světců. 

293v-314v: Missae votivae 

V rámci oficií za zemřelé na f. 311v marginálně rozsáhlejší poněkud mladší přípisek 

„Collecte in deposicionis die, IIo, IIIo, VIIo, XXXo vel (?) anniversario alicuius defuncti“. 

314v-319v: Prosae ad festivitates 



Jen k nejvýznamnějším svátkům církevního roku, na f. 318r-318v ke commune sanctorum. 

319v-328v: Officia varia  

Promíseně mešní oficia jak ke konkrétním svátkům (Kopí Páně, „in transfixione beate 

virginis“, Anna, Alexius, Dorota), tak i části votivních mší. 

329r-329v: Officium de nomine Iesu 

Mladší doplněk konce 15. století. 

 

XVIII E 17 

Joannes Damascenus, Sanctus : Oktaj Sireč Osmoglasnik Tvorenie Pr[ě]p[odo]bnago O[t]ca 

V[yš]niego Joanna Damaskina V subotu večer na večerni. 

ll.175; poč. XVIII; Jde o dílo orientálního círevního otce sv. Jana z Damašku (673-754), který 

proslul také jako reformátor celého systému liturgického zpěvu ve východní církvi. 

Oktaj Sireč Osmoglasnik Tvorenie Pr[ě]p[odo]bnago O[t]ca V[yš]niego Joanna Damaskina 

V subotu večer na večerni. 

2a Bluďaščago čelověka Christos, spas naš, pri gvožča x 175b Boga našeho Mati, moli spasti 

sja nam. 

Rkp.; pap.; ll.175; poč. XVIII; 21,5 x 27 cm; cyril.; kž. Za titulním listem asi 3 listy chybí. 

Rukopis je opatřen notací. Jde o dílo orientálního církevního otce sv. Jana z Damašku (Joan 

Damaskin, 673 – 754), který proslul také jako reformátor celého systému liturgického zpěvu 

ve východní církvi. Byl původcem t. zv. teorie osmihlasí (osmiglasie), tvůrcem zpěvů při 

bohoslužbě rozdělených na 8 tónů. Jako autor veršovaných částí Oktoëcha, liturgické knihy 

východní církve pro modlení hodinek několika málo proměnlivých částí mše v době od první 

neděle po svatodušních svátcích až k desáté neděli před velikonocemi, jest pokládán za 

jednoho z prvních zakladatelů byzantské hudební notace. Oktoëchos (rusky Oktoich) sv. Jana 

Damašského se rozšířil po jeho smrti po celé východní církvi, kde zavedení systému 

církevního zpěvu do bohoslužby změnilo celý její ráz. Naše vydání asi z počátku XVIII stol. 

je bohatě zdobeno ručně provedenou perokresbou s použitím motivů rostlinných i 

geometrických. Na předním přídeští pozdější přípis Jedinověrčeskoj Christoroždestvenskoj 

Cerkvil. Původní kožená vazba zdobená ručně tlačeným rostlinným ornamentem. 

Dar Václava Douši z Dubče u Běchovic 27. dubna 1948. 

4069-48 

 

SX XVIII E 18 

FX 1907/8 

TX Mauder, Josef: Čtrty, portréty, masky a obludy z mého života a okolí 

PX Z pozůstalosti Jos. Maudra v Praze, 21. III. 1950 

3a ( I ) tyto „črty“ z mých pamětí impulsovala x 633( 50 ) Vám přátelsky vždy oddanému J 

Fantovi. 22-5 908 

Rkp.; pap.; 11.633; 1907/1908; 22,7 x 36 cm; latinka; pkž. Vlepen zápis o převzetí rukopisu o 

otevření : Rukopis prof. Josefa Maudra. Smí se otevříti až v r. 1950. V Praze 12. února 1921. 

Dr. Čeněk Zíbrt. Otevřeno 21.3.1950 v přízomnosti : Dr. Fr.Batha - Dr. Novotný. Původní 

paginace úvodu I-III, textu v části I-III tužkou str.1-547 a v části IV, která asi připsána o něco 

později, str.1-50. autor Črt, významný český sochař Josef Mauder, profesor stát. průmyslové 

školy v Praze, byl předním příslušníkem českého světa uměleckého, přítelem básníka Julia 

Zeyera. právě ve svých Črtách podává mnohé detaily z jejich vzájemných styků v letech 1880 

- 1901, stejně ze styků s Jos. Tulkou, Maxem Pirnerem, Edvardem Jelínkem, J.V.Sládkem a 

jinými i s významnými osobnostmi tehdejšího života veřejného. Rukopis věnovám 

s pozůstalostí prof. Josefa Maudera r. 1921 knihovně NM. 

Podle přání zůstavitele rukopus zapečetěn a otevřen až 21.3 1950. 

5065-50 



 

SX XVIII E 19 

FX 1736/82 

TX Peniezyty Poczet Pocztiweho Czechu od Trogiho Rzemesla, gmenowitie Mlynaržsko-, 

Ržeznicko- a Piekarzskeho na Panstwj Worlyczkem w Starym sedle, zacžinagicz, w Lethu 

Panie 1736, gakž wnitrž nasleduge. 

2a Pržigem Peniez. del Czechowniho Registržiku X 89a Hotowosti Peniez w Matze 

Pokladniczy 5.43 ½ Summa Weykazu 82.51. 

Rkp.; pap.; ll. 89; 1736/82; 23,5x36,5 cm; kurs.; t. Cechovní kniha cechů mlynářského, 

řeznického a pekařského někdejšího starobylého městečka Starého Sedla v okrese 

mirovickém, které bylo od počátku svch dějiny součástí panství orlického (farní kostel ve 14. 

stol., městečkem již r. 1519). Na f. 88b a 89a přípisky k původnímu textu provedeny tužkou r. 

1782. Celá kniha až do r. 1782 vedena výhradně česky. 

PX Koup. u fy. Orbis v Praze I., 20. III. 1951 

1111/51 

 

 

SX XVIII E 20 

FX 1832 

TX Procesus Metalis int… Controversiae inter Dominium Episcopale Vaskóh et Camerale 

olim Bóros Sebes a Vertice Montis pankója ad Culmen alterius Móma dicti ab antiquo 

vigentis Coram Delegato Judicio Palatinali motus et pro Cautela Jurium dicti Episcopatus 

Latini Ritus Magno Varadinensi in Authentico Transumpto expeditus de Anno 1832. 

1a nos Josephus, Caesareus ac Hungariae et Bohemiae Regius X 432b inscriptum Pag. 774 

Linea 18. potissimum deletum. 

Rkp.; pap.; ll 432-2 příl.; 1832; 25x40 cm; lat.; t. Na f. 432b vlastnoruční podpis, josephus 

Palatinus a přitištěný pečeť s velkým znakem tehdejšího uherského palatina arcikníž. Josefa 

(+1847), před jehož soudem pře rozhodována. Na témž listě podpis příslušného soudního 

činitele Josephus Szoffer. Mezi f. 49 a 50 vytržená příloha, další přílohy dva plány, mezi f. 

243 a 244 a mezi f. 261 a 262. 

PX Dar E. Horáka z Prahy II, Spálená 17, 4. IX. 1951 

6076-51 

 

XVIII E 21 

Köller, Joannes Josephus : Inctructio Pro universorum Bonorum Magno Varadiensis 

Inspectore, huicq[ue] in re Oeconomica Subordinatis Provisoribus per Commissarium Regium 

(Joannem Josephum Köller) ad benignam Suae Maiestatis Serenissimae ratificationem 

elaborata et extradata est. 

ll.44; 1769;  

Instructio Pro universorum Bonorum Ep[isco]patus Magno Varadiensis Inspectore, huicq[ue] 

in re Oeconomica Subordinatis Provisoribus per Commissarium Regium (Joannem Josephum 

Köller) ad benignam Suae Maiestatis Serenissimae ratificationem elaborata et extradata est. 

2a Primo: Gloriam Dei, Beatissimae V[irginis] x 43a Malitiosos dominos eaedem ruinari 

queant. 

Rkp.; pap.; ll.44; 1769; 24 x 37 cm; lat.; t. Originál instrukce opatřený na f.43a přitištěnou 

pečetí s erbem Köllerovým a vlastnoručním přípisem Magno Varadini extradata die 28a Xbris 

Anno 1769 per me Joannem Jos: á Köller, quá Commissarium Regium. Název na desce udán 

poněkud jinak než na titul. listě Instructio Episcopatus Magno Varadiensis Bonorum 

Inspectori Generoso Domino Joanni Ernesto Iléher per Commissarium Regium M[agni] 

Varadini die 28a Mensis Decembris A[nn]o 1769 extradata. 



Dar řed. E. Horáka z Prahy II, Spálená 17, dne 4. září 1951. 

6072-51 

 

SX XVIII E 22 

FX XVIII2 

TX Starcke, Christoph: Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum. Krátce 

obsažený Wýtah Neygruntowněgssich a neyužitečněgssich Wýkladů na wssecky knihy 

Nowého Zákona... od Krysstofa Sstarke Nekdy. Služebnjka Sl. B. Přednjho a kazatele 

wogenského w Městě a Pewnosti Driesen. Nyní pak pro rozssjřenj sláwy Božj do gazyka 

Českého přeložený a wydaný. 

8a N. B. laskawemu čtenaři tohoto meho přeloženj x 296b od Cýrkwe k tomu přidan gest. 

Rkp.; pap.; ll. 301; XVIII2; 21x3,5cm; kurs.; lat.; pův. kž. Autor díla Christoph Starcke, 

luteránský theolog, narodil se r. 1684 ve Freyenwalde nad Odrou, studoval na akademii v 

Halle. Působil 28 let jako kazatel v Nennhausenu v Braniborsku, r. 1737 nastoupil své míto v 

pruské pevnosti Driesenu (Drezno u Frankfurtu nad Odrou, dnešní polské Drezdenko), kde 

zemřel v r. 1744. Synopsis je jeho životním dílem a obsahuje synoptické texty evangelií ve 

srovnání s evangeliem sv. matouše. Anonymní překladatel provází dílo vlastní předmluvou. 

Podle slovakismů v textu a podle pozdějších přípisků na foů. 5a a 297a lze soudit, že dílo 

vzniklo v prostředí některé evangelické obce na Slovensku. n fol. 6a připis Samuelis Schiro 

Sig. Kna. Sap., na fol. 297a Samuel Schiro, Natus est d. 3. Aug. 1788 vo Új Váharini Ante 

primam horam nocturnam. Papír s 3 typy filigránů (jelen ve skoku, erb v podobě renesanční 

hlavice a okřídlenýý skorpion s korunou a křížem). Tiskem dílo asi nevyšlo, neboť není 

známo ani knihopisu ani Ríznerovi. kožené desky pozdně barokní, bohatě zdobené tlačenými 

ornamenty a arabeskami se dvěma mosaznými sponami. 

PX Koupí v ant. Orbis v Praze I, Karlova 2, 10. IX. 1952 

K609/52 

 

XVIII E 23 

Catalogue des livres François, Latins, Italien et Allemands, qui se trouvent dans la 

Bibliotheque de Monsieur le Comte Wenc. Joseph de Thun. 

ll.208; 18-19 stol.; původní rukopisný katalog thunovské zámecké knihovny v Děčíně. 

1a Elenchus materiarum . Anatomici vide Medici x 208a theologia. Anton Wessely. 
Prague 1744. 
Rkp. ; pap. ; ll.208 ; 18-19 stol. ; 28,2 x 44,5 cm ; kurs. ; pův. kž. Titulní list proveden 
perokresbou s erbem hr. Thunů a kresbami skříní zámeckých knihoven. Původní 
rukopisný katalog thunovské zámecké knihovny v Děčíně. Knihovna byla založena 
zakladatelem děčínského majorátu hr.Thunů Václavem Josefem ( 1737-96 )( srovn. 
titul rukopisu ) a zvláště pak doplňována za jeho syna Františka Antonína Thuna ( 
1786 - 1873 ), jak ukazují vložené listy v katalogu. Byla obohacena také knihovnou 
F.M.Pelcla a pozůstalostí státníka Leopolda Lva Thuna ( 1811-88 ). Představovala 
skvělý typ šlechtické knihovny z 18-19. stol. Po prodeji děčínského zámku čsl. státu r. 
1932 byla knihovna kromě malého zbytku v r. 1933-34 rozprodána v aukcích. Katalog 
uchovávala rodina Thun-Hohensteinů na zámečku Jílové ( Eylau ) do r.1945. Byl pak 
zachráněn z konfiskátů při třídění ve Sběrných surovinách. Katalog má empírovou 
vazbu, na zelené kůži tlačená zlatá výzdoba z rostlinných motivů. 
Koupí od antikvariátu Kniha v Praze I., Karlova 2, dne 2.12.1952. 
K616/52 
 

SX XVIII E 24 

FX 1964 



TX Ulrich Richental, Das Konzil zu Konstanz 1414-18, I-II 

PX Koupí 6. 8. 1964 

Starnberg, Josef Keller 1964. 2 sv 

1.: Faksimileausgabe. 150 l. 6699/65 K 

2.: Kommentar und Text bearbeitet von Otto Feger. 288 s. 6700/65 K 

 

SX XVIII E 25 

FX 1982-4 

TX Utrecht-Psalter - faksimile 

PX Koupě - 30.3.1983, 16. 3. 1984 

Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat der Handrschrift 32 – Utrecht-Psalter aus 

dem Besitz der Bibliothek der Rijksuniversiteit te Utrecht. Akademische Druck- und 

Verlagsanstalt, Graz 1982. Volumen LXXV der Reihe Codices Selecti. 

Dokonalé fotografické faksimile Utrechtského žaltáře z doby kolem roku 830 z majetku 

knihovny Říšské univerzity v Utrechtu. 

Rozměry originální (33 x 25,5 cm), 105 ff. 

Kožená tlačená a zlacená vazba s heraldickým supralibros. 

Originál rukopisu je cennou památkou karolínské knižní kultury. Pochází z remešské školy. 

Žaltář je psán čistou karolínskou minuskulou a bohatě zdoben perokresbou. V kresbách se 

projevuje obnovení pozdně antického iluzionismu (krajina, architektura, lidská postava), 

typické pro tzv. karolínskou renesanci. 

Přír. č. II-4607/83 

Koupeno 30. 3. 1983 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 35 779 Kč. 

Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat der Handschrift 32 aus dem Besitz der 

Bibliothek der Rijkkuniversiteit te Utrecht. Kommentar Koert van der Horst, Jacobus H. A. 

Engelbregt. Übersetzung aus dem Hollandischen von Johannes Rathofef. Akademische 

Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1984. 

Rozměry: 33 x 25,5 cm, 108 pp, 8 pp fotografických příloh. 

Vazba papírová. 

Komentářový svazek k faksimilovanému vydání Utrechtského žaltáře (XVIII E 25/1). 

Přír. č. II-4786/84 

Koupeno 16. 3. 1984 od Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz prostřednictvím n.p. 

Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1. 

Utrechtský žaltář, Horst, Koert van der; Engelbregt, Jacobus H. A. – vide: Utrecht-Psalter 

SX XVIII E 26 

FX 1983 

TX Das Fest-Epistoler Friedrichs des Weisen 

PX Koupí 20. 7. 1984 

Das Fest-Epistolar Friedrichs des Weisen. Faksimileausgabe. Leipzig 1983. 

Dokonalé fotografické faksimile Epištoláře saského kurfiřta Friedricha Moudrého, ochránce 

Lutherova, z roku 1507, z majetku knihovny v Jeně. 

Rozměry originální (35 x 25 cm), 37 ff. 

Bohatě zdobená sametová vazba s hojným heraldicky a figurálně zdobeným kováním a 

s obrazem sv. Pavla v zaskleném rámu uprostřed přední desky. 

Originál rukopisu je zajímavou ukázkou pozdní středověké knižní malby, ovlivněné stále ještě 

českou knižní malbou (akanty v bordurách). Jako písma je použito kaligrafické novogotické 

minuskuly (fraktury). 

Přír. č. II-4788/84 

Koupeno 20. 7. 1984 od Kulturního a informačního střediska NDR za 21 300 Kčs. 



Das Fest-Epistolar Friedrichs des Weisen. Handschrift MS. EL. F. 2 aus dem Bestand der 

Universitätsbibliothek Jena. Herausgegeben von Rainer Behrends. Kommentare von Irmgard 

Kratzsch und Rainer Behrends. Edition Leipzig. 

Rozměry: 35 x 25 cm, 100 pp, 56 obrazových příloh. 

Vazba papírová. 

Komentářový svazek k faksimilovanému vydání Epištoláře Friedricha Moudrého (XVIII E 

26/1). 

Přír. č. II-4789/84. 

Koupeno 20. 7. 1984 od Kulturního a informačního střediska NDR za 21 300 Kčs spolu s rkp. 

XVIII E 26/1. 

Epištolář Friedricha Moudrého – vide: Das Fest-Epistolar des Friedrichs des Weisen 

SX XVIII E 27 

FX 1981-85, 1986-7, 1988-1991 

TX Wenzelsbitel - faksimile 

PX Koupí 5. 11. 1984, 22. 1. 1985, 17. 9. 1986-7, 1988-1991 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter 1 – 98 von Codex Vindobonensis 2759 

Genesis und Exodus der Wenzelsbibel aus dem Besitz der Österreichischen 

Nationalbibliothek. Band 1 der vollständigen Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der 

Wenzelsbibel (Codices Vindobonensis 2759-2764). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 

Volumen LXX/1 der Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 

1981. 

Dokonalé fotografické faksimile prvních dvou knih Mojžíšových Václavské bible z první 

poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 98 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-4794/84. 

Koupeno 5. 11. 1984 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 39 860 Kčs. 

 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter 97 – 175 von Codex Vindobonensis 2759 

Leviticus und Numeri der Wenzelsbibel aus dem Besitz der Österreichischen 

Nationalbibliothek. Band 2 der vollständigen Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der 

Wenzelsbibel (Codices Vindobonensis 2759-2764). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 

Volumen LXX/2 der Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 

1982. 

Dokonalé fotografické faksimile 3. a 4. knihy Mojžíšovy Václavské bible z první poloviny 90. 

let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 79 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-4795/84 

Koupeno 5. 11. 1984 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 34 050 Kčs. 

 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter 174 – 239 von Codex Vindobonensis 2759 

Deuteronomium und Josua der Wenzelsbibel aus dem Besitz der Österreichischen 

Nationalbibliothek. Band 3 der vollständigen Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der 



Wenzelsbibel (Codices Vindobonensis 2759-2764). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 

Volumen LXX/3 der Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 

1983. 

Dokonalé fotografické faksimile 5. knihy Mojžíšovy a knihy Jozue Václavské bible z první 

poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 66 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-4796/84 

Koupeno 5. 11. 1984 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 31 890 Kčs. 

 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter 1 – 74 von Codex Vindobonensis 2760 

Richter, Ruth und Samuel I. der Wenzelsbibel aus dem Besitz der Österreichischen 

Nationalbibliothek. Band 4 der vollständigen Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der 

Wenzelsbibel (Codices Vindobonensis 2759-2764). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 

Volumen LXX/4 der Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 

1984. 

Dokonalé fotografické faksimile Knihy soudců, Knihy Ruth a 1. knihy Samuelovy Václavské 

bible z první poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 66 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-4797/84 

Koupeno 5. 11. 1984 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 41 530 Kčs. 

 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter 75 – 147 von Codex Vindobonensis 2760 

Samuel II und Könige I der Wenzelsbibel aus dem Besitz der Österreichischen 

Nationalbibliothek. Band 5 der vollständigen Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der 

Wenzelsbibel (Codices Vindobonensis 2759-2764). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 

Volumen LXX/5 der Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 

1985. 

Dokonalé fotografické faksimile 2. knihy Samuelovy a 1. knihy královské Václavské bible 

z první poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 73 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-4925/86 

Koupeno 22. 1. 1986 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 37 410 Kčs. 

 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter  148 – 182 von Codex Vindobonensis 2760 

und 1-36 von Codex Vindobonensis 2761 Könige II und Chronik I der Wenzelsbibel aus dem 

Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek. Band 6 der vollständigen Faksimile-Ausgabe 

und Dokumentation der Wenzelsbibel (Codices Vindobonensis 2759-2764). Akademische 



Druck- und Verlagsanstalt, Volumen LXX/6 der Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- 

und Verlagsanstalt, Graz 1986. 

Dokonalé fotografické faksimile 2. knihy královské a 1. knihy Paralipomenon Václavské 

bible z první poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 71 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-4947/86 

Koupeno 17. 9. 1986 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 36 290 Kčs. 

 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter 32r – 112v von Codex Vindobonensis 2761 

Chronik II, Esra I und Esra II der Wenzelsbibel aus dem Besitz der Österreichischen 

Nationalbibliothek. Band 7 der vollständigen Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der 

Wenzelsbibel (Codices Vindobonensis 2759-2764). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 

Volumen LXX/7 der Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 

1987. 

Dokonalé fotografické faksimile 2. knihy Paralipomenon  a 1. a 2. knihy Ezdrášovy 

Václavské bible z první poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny 

ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 81 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-5006/87 

Koupeno 3. 7. 1987 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 39 570 Kčs. 

 

Faksimile Ausgabe im Originalformat der Blätter 112 – 144 von Codex Vindobonensis 2761 

und 170 – 206 von Codex Vindobonensis 2763 Esra III, Tobias und Prediger der 

Wenzelsbibel aus dem Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek. Band 8 der 

vollständigen Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der Wenzelsbibel (Codices 

Vindobonensis 2759-2764). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Volumen LXX/8 der 

Reihe Codices Selecti. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1988. 

Dokonalé fotografické faksimile 3. knihy Ezdrášovy, Knihy Tobiášovy a Knihy Kazatel 

Václavské bible z první poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny 

ve Vídni. 

Rozměry originální (53 x 37 cm), 70 ff. 

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-5098/88 

Koupeno v říjnu 1988 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím n. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 43 480 Kčs. 

 

Verkleinerte Wiedergabe aller nichtilluminierten Bücher der Wenzelsbibel. Codex 

Vindobonensis 2762, fol. 1 – 211 Jesaias, Jeremias, Judith, Esther und Hiob. Codex 

Vindobonensis 2763, fol. 1 – 169 Psalter, Sprüche, Ecclesiastes, Das Hohe Lied und Weisheit 

Salomonis. Codex Vindobonensis 2764, fol. 1 – 231 Jesaias, Jeremias, Baruch und Ezechiel. 



Aus dem Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek. Band ) der vollständigen Faksimile-

Ausgabe und Dokumentation der Wenzelsbibel. (Codices Vindobonensis 2759 – 2764). 

Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1991. 

Dokonalé fotografické faksimile ve zmenšeném formátu všech neiluminovaných knih 

Václavské bible z první poloviny 90. let XIV. století z majetku Rakouské národní knihovny 

ve Vídni. 

Rozměry: 57 x 37 cm, 155 ff.  

Vazba polokožená, zdobená zlacením. 

Originál rukopisu je nejcennějším pozůstatkem knihovny Václava IV. Je to nejbohatěji 

zdobený iluminovaný český rukopis vůbec. Výzdoba pochází z počáteční fáze krásného slohu. 

Přír. č. II-5576/91. 

Koupeno 14. 11. 1991 od nakladatelství Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 

prostřednictvím s. p. Zahraniční literatura, Soukenická 11, Praha 1 za 30 690 Kčs.  

Genesis und Exodus, Leviticus und Numeri, Deuteronomium und Josua, Richter, Ruth und 1. 

Samuel, Bible, Václavská bible – vide: Wenzelsbibel 

SX XVIII E 28 

FX 1991 

TX Festtagsevangelister - faksimile 

PX mezinárodní výměna 

Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat der Handschrift Codex F. II. 1. 

Festtagsevangelistar mit Kanontafeln. Fol. 1 bis 42 aus dem Besitz der Biblioteca Civica 

Queriniana in Brescia. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1991. Band 6 der Reihe 

Studien zur Bibliothekgeschichte. 

Dokonalé fotografické faksimile Evangelistáře na sváteční dny, zvaného též  Eusebiovy 

konkordance evangelistů, z doby kolem roku 1050 z majetku Městské knihovny v Brescii. 

Rozměry originální (34 x 25 cm), 42 ff. 

Vazba polokožená, na přední desce znak rodu Lamberti. 

Originál rukopisu je cennou památkou románské knižní malby. Je prací reichenavské školy. 

Je psán čistou karolinskou minuskulou. Iluminace představují vyspělý románský sloh z doby 

kolem roku 1050. 

Přír. č. II-5577/92 

Získáno mezinárodní výměnou roku 1992 v rámci sborníku Studien zur Bibliotheksgeschichte 

(č.6). Cena: 19 590 Kčs. 

 

Festtagsevangelistar mit Kanontafeln. „Eusebio, Concordanze degli Evangelistici – Armonie 

Evangelische“. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat von Codex F.II.1. aus 

dem Besitz der Biblioteca Civica Queriniana in Brescia. Interimskommentar von Wolfgang 

Milde und Margaret Sterneck. Akademische Druck- und Verglagsanstalt, Graz 1991. 

Rozměry: 34,5 x 25 cm, 28 pp. 

Vazba papírová. 

Komentářový svazek k faksimilovanému vydání Evangelistáře na sváteční dny (XVIII E 

28/1). 

Přír. č. II-5578/92. 

Získáno mezinárodní výměnou roku 1992 v rámci Sborníku Studien zur 

Bibliotheksgeschichte (č.6). Cena: 19 590 Kčs. 

Eusebius: Konkordance evangelistů; Milde, Wolfgang; Sterneck, Margaret – vide: 

Festtagsevangelistar 

SX XVIII E 29 

FX 1993 

TX Dresdener Bibel - faksimile 



PX Dar vydavatelství, 28. 1. 1993 

Die alttschechische Dresdener Bibel. Drážďanská anebo Leskovecká bible. Facsimile 

aufgrund der photographischen Aufnahmen von 1914 nach dem verbrannten Original aus dem 

14. Jahrhundert. Herausgegeben von Hans Rothe und Friedrich Scholz. Kommentare von 

Vladimír Kyas, Jaroslava Pečírková, Karel Stejskal. Ferdinand Schöningh, Paderborn – 

München – Wien – Zürich 1993. 

Fotografické faksimile pořízené ze zachovaných fotografií části Drážďanské bible zničené za 

první světové války. 

Rozměry: 34,5 x 24,5 cm 

Vazba kožená, zlatá ořízka. 

Přír. č. II-5662/93. 

Dar nakladatelství dne 28.1. 1993 

Stejskal, Karel, Bible drážďanská, Kyas, Vladimír; Rothe, Hans; Leskovecká bible, Bible 

leskovecká, Pečírková, Jaroslava, Drážďanská bible, Scholz, Friedrich – vide: Dresdener 

Bibel 

SX XVIII E 30 

FX 1993 

TX Dresdener Bibel - faksimile 

PX Výměna 

Die alttschechische Dresdener Bibel. Drážďanská anebo Leskovecká bible. Facsimile 

aufgrund der photographischen Aufnahmen von 1914 nach dem verbrannten Original aus dem 

14. Jahrhundert. Herausgegeben von Hans Rothe und Friedrich Scholz. Kommentare von 

Vladimír Kyas, Jaroslava Pečírková, Karel Stejskal. Ferdinand Schöningh, Paderborn – 

München – Wien – Zürich 1993. 

Fotografické faksimile pořízené ze zachovaných fotografií části Drážďanské bible zničené za 

první světové války. 

Rozměry: 34,5 x 24,5 cm 

Vazba kožená, zlatá ořízka. 

Přír. č. II-5664/93 

SX XVIII E 31 [14. 7. 2022 svazek přeložen k sign. Dušek 2472] 

FX 1926 (III. díl Tefeln) 

TX (z fondu B. Duška) René d’Anjou: Livre du coeur d’amours espris. (faksimile) 

PX Koupě p. Hermína Dušková, Praha 6, Baduračská 2 

 

XVIII G 1 

Čechy (Praha), 1624, pap. + perg., 272 ff., 9 × 5,5 cm, vazba soudobá 

Ff. 1–2 pergamen, zbytek papír. Starší foliace inkoustem vyznačena pouze vlevo dole na fol. 

123v, moderní doplněna tužkou dole uprostřed po deseti během katalogizace (2020). 

Reklamanty na koncích složek. Textové zrcadlo ohraničeno trojitou linkou s ornamentálním 

zdobením červeným inkoustem ve stylu rámů z tiskařských ozdůbek v soudobých tiscích, na 

fol. 203r provedeno inkoustem a doplněno inkoustovým a zlatým šrafováním. Ff. 1r, 203–

204, 267r prázdná. Některé listy mírně natrženy. 

Písmo: jedna písařská ruka píšící českou novogotickou polokurzivou. Výzdoba: zlacený 

titulní list v borduře ve stylu soudobých tisků na fol. 2r. Pletencové viněty na ff. 194r, 195r, 

196v, 200v a 203r. Rubrikace, místy obtahovaná zlatě. Drobné iniciály červeně. Celokožená 

vazba zdobená slepotiskovým rámečkem se stopami zlacení na zadní desce. Dřevěné desky. 

Hřbet zdoben slepotiskovými linkami podél vazů a kapitálků. Šití na tři vazy, kapitálky lepené 

s jednoduchým obšíváním světlou a modrou nití. Na ořízce pozůstatky zlacení. Dva volné 

listy předsádky vpředu i vzadu, vnitřní dvoulist z mramorovaného papíru. Zadní listy 

předsádky započítány do foliace. Soudobé zasouvací pouzdro z lepenky potažené modrým 



moiré papírem. Desky a horní rohy mírně poškozeny ztrátou materiálu, hřbet lehce 

deformován, prasklé vnitřní drážky. 

Na fol. 1r mladší přípisek „Georgii Streyc Zabresky“. Na fol. 2r „Ex libris Antonii Alesh (?)“. 

Na předním přídeští exlibris KNM se současnou signaturou. Na ff. 2v, 272r černé kruhové 

razítko KNM. Na fol. 272r přírůstkové číslo KNM 11/2018 a KNM2 6098. Do KNM byl 

rukopis zakoupen 30. 5. 2018 od Štefana Holčíka z Bratislavy. 

2r–202v: Jiří Strejc: „Žalmové aneb zpěvové svatého Davida, kterýchž církev svatá, i stará i 

nová, při službě Boží vůbec i jinde obzvláštně vždycky s mnohým prospěchem užívala, 

v rytmy české vyložení a v způsob zpívání k vzdělání čistého náboženství právě sloužící, 

zformováni od Jiříka Strejce Z. MDCXXIIII.“ 

Žalmové parafráze bratrského kněze, překladatele a básníka Jiřího Strejce (1536–1599) ve 

znění třetí kralické redakce prvně doložené ve vydání bratrského kancionálu z roku 1615 

(K12871). Titul je však formulován ve variantě známé z nekralických vydání a připojena je 

rovněž u těchto vydání obvyklá parafráze Desatera (ff. 196v–197r). Z rámcových částí 

rukopis obsahuje pouze „Poznamenání některých žalmův, kteříž se v melodijích srovnávají“ 

(ff. 197v–198v) a „Rejistřík ukazující, jak se který žalm počíná a koliký jest“ (ff. 199r–202v). 

Snad se jedná o opis nedochovaného tisku. Na fol. 202v kolofon „Přepsáni v Starém Městě 

pražském v pondělí XIV. dne měsíce října léta věku posledního MDCXXIIII.“. Edice 

předchozích redakcí a jejich rozbor: STREJC 2014.  

205r–266v: „Modlitby křesťanské každodenní, ranní a večerní, na dva téhodny rozdělené, 

k nimž jsou i jiné ke dnům suchým neb modlitebným, též k časům obzvláštním případné 

připojeny a napsány. Léta Páně MDCXXIIII.“ 

Iv, 267v–272r: [Poznámky, modlitby] 

Jména, data a dvě modlitby rukou 18. století. Zmíněn „Joanes Simon“, dvakrát „Michael 

Simon“ (jednou s datem „die 3. augusti 1790“), a „Josephus Simon“. 

 
Dodatky: 

Katalog  rukopisů  Národního  muzea  

 
SX – 5 G 24 

TX – Opiz J.F.: Regi∫teruber ∫einen Briefwech∫l. 

SX – 24 A 3  č.15 

TX – (Opisy přípisů Vatikánské kapituly hrběti Rudolfu Sporckovi o resoluci o korunování 

Panny Marie.) 

FX – 19x30 cm. 

ff. 16 

PX – Začátek f. a: Fidem facio Ego infrascriptus ...  Konec f. 6b: In Archivo Vaticano 

reponenda et ad serennem rei gesta monumentum custodienda. 

PX – V.: Miscellanea  24 A 3  č.15. 

 

SX – 24 A 4 

TX – (Pozdravný dopis hraběti Sporckovi.) 

FX – 22x32 cm.  

Psal Lettner Paulus, 1744, f. 1 

PX – Začátek, f. 1a: Candidum votum Acrostichon. VIVe DIU sanUs per pLUrIMa saeCULa 

VIVe plentit ... . Konec, f. 1b: ...Paulus Lettner Ordinis S.Pauli primi Eremitae p.d. Degens 

Woborzistii. 

PX – Viz: Miscellanea 24 A 4 (Sál starých tisků)  č. 20 

 

24 A 4 

Procházka, Geor(gius) Fran(ciscus 



Dopis biskupu hraběti Janu Rudolfu Sporckovi. 

Rukopis, papír, 1741, psal Georg. Frant. Procházka čitelnou latinkou. List (1) 20x30, p. 4° 

Začátek, list 1a: L. J. C. Illustrissime ac Reverendissime Dne dne… 

Konec, list 1b: … In Ermetorum Domo 7 April 1741. Servorum Clientum minimus Georg. 

Frant. Procházka de L. 

v.: Miscellanea, č. 10 (sál starých tisků) 

 

Věnovací adresa biskupu hraběti Janu Rudolfu Sporckovi.  

Rukopis, papír, 1744, psal G. F. P. d. L. čitelnou latinkou 

Listů 4, 21,5x34, p. 4° 

Začátek, list 1a: honori et Venerationi Reverendissimi ac ac Illustrissimi Domini Domini… 

Konec, list 2b: … et dicet omnis populu fiat !fiat! psal. 103 v. 48 A. N. D. P. 

V.: Miscellanea, č. 21. (Sál starých tisků) 

 

24 A 4 

Čtyři vojenské relace. 

Rukopis, papír, 1742, psáno v Praze čitelným kurentem, písař neznámý. Listy 4, 20,5x32, p. 

4°. 

Začátek, list 1a: Prag d 27ten 9bl A. 1742. Obzwar fast allgemein… 

Konec, list 44b: Schleunigst continuiret… 

V.: Miscellanea, sál starých tisků. 

č. 23 - Sebestiny, Petrus Paulus: Latinská oslavná báseň věnovaná biskupu hraběti Janu 

Rudolfu hr. Sporckovi. 

Rukopis, papír, psal riku neznámého Petrus Paulus Sebestiny čitlnou latinkou. Listy (4) 19x31 

Začátek, list 1a: Vivat Rudolhus, Dei Gratia Epsicopis… 

Konec list 4b: ...Humillimus servus Petrus Paulus Sebestiny bene notus Philosophiae Magister 

promotus. 

 
SX – 25 E 17 

TX - Pj∫nička Vrozeného Pana S∫teffana B[včk]age wrchniho Generala w Sedmi Hrad∫ke zemi a w Vhřich. 

ff. 4 

PX – Allig. ad: 25 E 17. 

 
SX – 27 F 27 

TX –Ars ben[e] habendi, to jest: Jisté a skušené umění se má člověk křesťanský chovati, aby se mu ve všem, 

vždycky a všudy šťastně vedlo, tak aby mohl tělu libé i odporné věci s veselou myslí snášeti a ustavičně dobře se 

míti, sepsané a vydané od kněze Petrozelína Jakuba staršího Kunstatského … (Ve Vratislavi 1632 (32?). 

Přepsaná v městě Žitavě od Jana Krejčího Chotusického léta 1640. 

ff. 23 

PX – Knihopis7043. Tisk se nedochoval! 

PX – 7. Allig. ad: Neustupovského Jana Historie aneb v podobenství zrcadlo o hříších . V Praze 1609. 

 

28 G 31 

O přesazování štěpův a o sázení plání. fol. 51-52. 

Allig. ad: O štěpování mnohách a rozličných štěpův. V Pr. A-C4 

 

30 D 6 

Rosacia, Koruna neuvadlá. Ms. 1621 

allig. ad: Maczera Barthol. z Letošic Historia o Tamerlanovi. 

 

31 D 6 

Rozvržení grošův míšenských na krejcary a peníze. (fol. a-q) Ms. 



allig. ad. Lebedy Václ. Knížka obsah. v sobě kratičké poznamenání zámkův, hradů etc. 1681. 

 

33 D 1 

Dopis Petra Voka z Rožumbergka stavům pod obojí. Třeboň 1608. Ms. (pg. 8) 

Dva dopisy Petra Voka z Rožumbergka 

1) Co všem třem stavům král. Č. Do sněmu i jiným  mimo to psal z strany víry pod obojí. 

1608. pg. (3) 

2) Rytíři Panu kašparu Kaplíři ze Sulevic Třeboň 1608. pg. (2) 

Majestát Rudolfa II. a replika Stavů Ms. 1609. (pg. 10) 

Allig. ad: Artikulové sněmu českého: Svat. poč. 1608. 

 

 

SX – 36 A 91 

TX – Mikan, Joan. Godofredi: Index alphabeticus Plantarum. 

PX – Přeloženo (rukopis!) do rukopisů: XI A 59. 

 
SX – 36 F 19 

TX – Poggia Florentského Epistola neb List o Jeronymovi mistru pražském Linhartovi. 

Kostnice 1416, f. 8 

PX – Allig. ad: Confessio Fratrum Boemicorum 1561. 

 
SX – 36 G 1 

TX – Plorantia Krišt. Krátké, pravdivé vysvětlení večeře Páně.  

1613 

PX – Allig. ad: Slowacius Turnovský Václ., Deset artikulů o večeři Páně. V Pr. 1590. 

 
SX – 36 G 7 

TX – Písně na nedělní sv. evangelium. 

PX – Allig. ad: Aquilinas (Worličný) Hradecký. Modlitby pobožné z epištol a na evangelia. 1564 v Holomúci. 

 
SX – 37 B 11 

TX – De Paulo V. perditionis filio Barth. Borchesium filium suum perdente. 

ff. 10 

PX – Allig. ad: Španovský M. Vyznání víry pod obojí. 1609. 

 

37 B 12 

Majestát Rudolfa II. na konfessí českou daný l. P. 1609. Ms. fol. 13 

Allig. ad: Španovský M., Confessí česká 1610. 

 

39 D 23 

O klášteře Sázavském 

1785 

Ms. pg. 36 

Allig. ad: Fabricius H., Požehnaná Památka sv. Prokopa 

 
SX – 42 E 29 

TX – Diarium zeitwehrender Belägerung der Alten u. Newen Statt Prag. 

1648, ff. 19 

PX – Vide: Gravamina der Evangelischen 1646. 

 

SX – 43 B 24 

TX - *Anmerkung eine(s) wahren Teut∫chen über das kgl. preuß. Manifest wieder den 

(.)ur∫äch∫i∫chen Hoff. 



ff. 8 

PX – Allig. ad: Beantwortung der vom Grafen von Dohna vor ∫einer Abrei∫e vorgele∫enen 

Declaration. Wien 1744.  

PX – v. Collectanea 43 B 24. 

 

47 E 27 

Pulegi, Zachaei de Zybisin 

Zachaei Pulegi de Zybisin parentatio heroibus Bohemis, a ferdinando II. Pragae indigna 

passis. Qua jus cauffague ftatuum inclyti Regni Bohemiae & iniquitas Habspurgicorum 

strictim quoque perstriguntur. 

(LX) str. Anno 1621, 8°. 

Fotografický otisk 

 

SX – 48 B 33 

TX – Landtafel v. J. 1640-77. 

PX – Vide: Extracte.  

PX – Allig. ad.: Ferdinandi II. Verneu. Landes - Ordng. 1640. 

 
SX – 48 B 34 

TX – Die Alten Perckhgebreuch vom Perckwerch und wass sich beim Perckwerch zutregt in der brdnung sonst 

mit begrieffen. 

ff. 130 

PX – Allig. ad: Publication der Newen Pergkwercks Vergleichung im Kön. B[e]hem. Pr. 1575. 

 

SX – 49 B 9 

TX – M. Petrus Titus. 

PX – Vide: Epitaphium. 

PX – Allig. ad: Memoriae Sabinae Brambstiae. (Tisse) No 26.  

 

SX – 49 B 17 

TX – Manlius, Georius: (Incipit:) Nobiliß. clariß. multáq rerúm ∫cientiâ & experientiâ 

præstantiß. Viro, Dn. Barthelemæo *(S)chwalbio ā Gie∫itz ... anagrammatismum hunc unā 

cum oratione donat Geogius Manlius Gorlicius Lusatius. 

PX - V.: Amici (49 B 17) all. 49. 

 
SX – 41 E 19 

TX – Patroni Sanctorum. 

PX – Vide: Vita. 

PX – Allig. ad: Aeneae Sylvii De Origine boh. Tisk. 

 

SX – 41 G 12 

TX – Breve Sacramentorum memorriale: continens Singulorum Sacramentorum 

Definitionem, Institutionem, Materiam, Formam, Effectum & Ministrum: Aliaque scitu 

dignissima: Ex S. Scriptura SS. Conciliis, Gravissimisque Theologis, In gratiam 

Ordinandorum, Et Confessariorum, singulari studio collectum. Accessit Instructio Neo-

Mystae. 

Pragae, typ. Universit 1716, pp. (8)-256 

PX – Přív. č. 1. Deliciae eucharisticae, sive Elegantissimi Aefectus ante, & post Missae. 

Pragae, typ. Universitatis 1719, str. (48). 120. 

 

SX – 53 E 28 

TX – Modlytby. 

pp. 15, M.S. 



PX – Allig. ad: Levinsky Adalberti Jos. Franc.: Panis quotidianus Pro consequenda et 

conservanda Vita se[u] Dei Gratia etc. Pragae 1722. pp. (IV) 174 c.t.2 et ind. 

 

SX – 50 G 24 

TX – (Modlitba.) 

ff. 4 

PX – Zpředu u knihy: Kom. J.A. Centrum securitatis. Lešno Pol. 1632. 

 

57 D 11 

Reichspostzeitungen, Ordinari (adlig.) 

Humanistisches Sammelbuch. Hs. aus XVII2 

 

57 E 28 

Pastores Concentu et admonitu Angelico Natum in terris Deum hominem Salutantes. Melice 

exhibiti A Capella Musica Seminarii ad Sanctum Wenceslaum Vetero Pragae anno 1750. 

1b Personae. Thyrses Canto. Dameta Canto. x 9° A [d] M[aiorem] Dei in terris Nati Gloriam. 

Rkp.; pap.; ll. 9; 1750; 17x19,3 cm; kurs. Přivazek k tisku Passio Domini Nostri Jesu Christi 

in Golgotha Consummata vyd. v Olomouci 1737. 

 

59 F 17 
Latinský sborník různých pojednání a výpisků obsahu náboženského, historického a 
genealogického. XVI/XVIII. stol. 
Rkp., pap., XVI/XVII, 10 x 15,3 cm; přední deska chybí. 
Inc. 1a Augo Co… Lyran[us] et Dinysi[us] Carthusiani. 
 

SX – 63 A 3 

TX – Millauer (přípisky). 

PX – Viz: Oratio dominica 63 A 3. 

 

SX – 63 B 6 

TX – Lego, Jan: Příspěvek ke slovníku českému. 

PX – Viz:  63 B 6. 
 

SX – 63 B 17 

TX – Freiwillig-aufgesprungener Granat-Apfel das christlichen Samaritans, oder Gehaimbnus 

viler Mitteln und Artzneyen. 

Furstin Eleonora (zu Ecleuberg) von Lichtenstain  

1695, Wiena 

PX – S přípisky receptů. 
 

63 C 2 – Puchmajer (přípisky) 

 

63 C 44 – Puchmajer, Antonín Jaroslav – Přípisky lixikální v slovníku: Karl Thams deutsch – boehmisches 

nationallexikon… [I.] prag, 1788. 8°. 

V.: Tham, Karl (Staré tisky) 

 

SX – 63 C 59 

TX – Continuantur Officia Nova Sanctorum dicenda in Bohemia. 

FX – 16x23,2 cm. 

(XVIII. st.), ff. 6 

PX – Inc.: „Die 15to Novembris. ||“  Expl.: „Oratio ut suprà. ||    

PX – Viz: Breviarium, (63 C 52) adl. 

 



63 D 41 

Ex mstis Jos. Rautenkranz. Alan. (Ms. čes.) 

 

SX – 63 D 62 

TX – (Inc.:) (Rzeč Episstoly So pawla …). 

FX – 15,5x21,5 cm. 

(XVI. st.), p. 1 

PX – Noty. 

PX – Viz: Ordo (63 D 62). 

SX – 63 D 62, adl. 4 

TX – (Pán). 

FX – 15,5x21,5 cm. 

(k. XVI. st.), ff. 2 + 2 (utržen.) 

PX – Inc.: p[representant] An Buoh buď s nami … (Píseň). Expl.: „… nebude odiata odnije [.].“ Noty. 

adl 3. Inc. Rorate celi… Rkp., pap., [16. st.], 9 ll. [G. l.b, jiná věc.]; 15,5 x 21,5 cm, 1. r., ps. různým inkoustem, 

zběžně, červeeně a černě, versálky, rubrikace, k. 

 

Inc: Rzeč Episstoly S. Pawla (fr.) 

Rkp.; pap.; [16. st.], 1 str. [v.; r.; In festo seti wenceslai]; 15,5 x 21,5 cm, 1 r., ps. pečlivě, černě a červeně, k. 

expl.: “Jana apposstola” 

 

63 D 67 

Raczinský, Danyel Erazym 

Pržistup k katechysmu. Duchovné písně od Danyela Erazyma Raczinského. Hs. 

:Orationes 
 

SX – 64 C 26 

TX – номоканωнъ, сw єстъ: законоправилникъ. им[ě][ę]й посокра[šť]єнїю правила 

стыхъ апстωлъ … изданый прєждє трижды тупомъ въ стой вєликоw ч[u]дотворноw 

лаvр[ě] пєчєрскоw кιєвской, нн[ě] жє изданъ чєтвєртоє, т[šť]анїємъ и иждивєнιєм в 

хрст[ě] прєвєл[ъ]є: єгω мслти гдсна ωца арсєнιа жєлиборскогω млстїю бжιєю єпскопа 

лвовскогω, галицкогω, и камєнца под олскогω. 

[psáno cyrilicí, nešla přepsat diakritika a titly] 

Ve Lvově 1646, ff. 87 

PX – Želiborskij. 
 

SX – 63 D 27 

TX – Opiz M. P. 

PX – přípisky jeho viz: 63 D 27. 

 

SX – 63 D 57 

TX – Seznam rostlin květeny české. Sepsal Filip Max. Opiz. 

Praha, Nákl. Čes. museum, 1852. Malá encyklopedie nauk. Díl X., pp. 216+(4) 

PX – Proloženoa s přípisky Opizovými. 

 

63 D 67 

Písně, Duchovní písně od Danyela Erazyma Razinského. Hs. 

Orationes 
 

SX – 63 D 62, adl. 4 

TX – (Píseň.) 

FX – 15,5x21,5 cm. 

(k. XVI. st.), ff.2+ff. 2 necelé 

PX – Poslední list utržen, ps. pečlivě; k. Inc.: p[representant] „An Buoh buď s nami …“ Expl.: „… nebude odiata 

odnije.“ Noty. 

PX – Viz: Ordo (63 D 62) . adl. 4. 

 



SX – 63 F 24 

TX – (Písně nábožné). 

2. pol. XIX. st., 30 ff. 

PX – Ff. 17 popsaných, 13 ff. prázdných. 

PX – Viz: Kancionálek (63 F 24) All. 

 

63 F 46, Jireček Josef 

Rezek, Antonín: Rukově´t k dějinám literatury české do konce XVIII. věku… sepsal Josef Jireček. V Praze 

1875/6, 8°. Auf den hineingelegten Blättern zahlreiche Ergänzungen des Textes von Antonín Rezek. 

 

SX – 68 D 2 

TX – De Cesarea monarchia et Romanorum imperio, principatum et dominorum origine etc. 

ff. 58 

PX – Allig. ad: Speculum humane vite. Basilee 1475 

PX – (E bibl. Klebs[b].) 
 

SX – 63 E 6 

TX – *Filip Maxmilián Opiz. 

PX – přípisky viz: 63 E 6. 

 

63 E 15 

Presl (přípisky) 

 

63 E 42 

Proxenus Simon de Sudetis viz přípisky Lobwasser Psalter 1573. 

 

63 E 92 

Dr. J. Rudiš-Jičínský: Vzpomínky. 

Vystříhané fejtony z amerických listů. Připojeny zprávy o expedici Amerických Sokolů na Srbské bojiště 1914-

1915, dále nekrology o Rudiši-Jičínském. Celkem výstřižky nalepené v knihu z let 1914-1930. 

Str. 124. (Srcabook, Chicago, Geringer 1914-1930) 8°pl 

1765, 1932 

 

SX – 63 F 23 

TX – Sixt z Ottersdorfa: Psalterii Davidis nova et perpetua translatio, per D. Joannem Bugenlagium Pomeranum, 

iam de[nu]o multis in locis emendata. (Basileae apud Bartholomacũ Westhemerum s.l. & a.) Propria manu Sixti 

Ottersdorfini commentatum et completa[n]um. 

PX - Ms. 1030 

PX – Přivázáno: *1) Wastheme[ru]s, Lober ecclosiasticorum [carm]inum, Basil. 2) Eollinus, Sacri argumenti 

hymni, 1546. 3) Erasmus Roterd., Precationes 1535. 

 

SX – 63 F 28 

TX – Modlitby ranní. 

ff. 48 

PX – 33 ff. čistých, Inc.: Cztím, chwalim, dobroržecžim a Pozdrawugi tě … 

PX – Viz: Suso, Henricus (63 F 25) all. 2. 

PX – Ff. 11b, 12, 13, 25-31, 65-66 jsou prázdná. Inc: „Collectae ||.“  Expl.: „na weky weků. 

Amen.“ Přips. :Amen || wa[.]∫∫y.“ 

PX – Viz: Michalides, Mikuláš (X G 53) přídavek. 

 

SX – 63 F 40 

TX - *Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Скупио га и на 

свијет издао Вук Стеф. Кара[џ]ић. 

VX – Auf dem Blatt I Anmerkung: Exemplář druhdy Boženy Němcové, jejž jsem po její 

smrti od jejího muže koupil. [Unterschrift:] Malý. Беч, Јерменски намастир 1852. 

PX - :Karadžić, Vuk Stefanovič (63 F 40). 



 

SX – 74 D 9 

TX – (Výňatky z životopisů Bratří a Sester ochranovské církve Rixdorfské, z Čech a Moravy se vystěhovavších 

v 18. st.) 

PX – Podle pův. lisitn rixdorfských opsal H. z Tardy. 

PX - : Brandis, Chr.: Euchologia (74 D 9), přív. 2. 

 

SX – 74 D 9, přív. 3 

TX – (Písně české (světské) sebrané v církvi husinecké v l. 1850-74). 

ff. 17 

PX - :Brandis, Chr.: Euchologia (74 D 9), přív. 3. 

 

93 a 102 
Series allegatorum ad praeviam epitomen historicam pilsnensem spectantium, quae 
amore & concordia, elaborata, favore summarum pantificum aucta, elementia 
imperatorzm atq regu locupletata, et quod antiquitas elaboravit, posteritas tueatur 
perenni aevo, atque deo, ecclesiae, patriae, fidem fidelitatmque amorem, servans 
[psáno tiskacími písm.] Spectantia Ioanni Henrico Zehunsskij civi plsneusi, Anno 
Domini 1758. 
Rkp., pap., Plzeň. 1758, 82 ll (l. 1-3a,b; 78-82 a,b; je pr.), 21 x 34,5 cm, 1 r., ps. 
zběžně, podtrhov. tužkou a rámečkem ink., p. k. 
Inc.: „Numeru Imus“ 
Expl: „Aeconomiae Commission“. 
Razítko: Jmění Budče. 1843“ 
 

SX – Lützow č. 2740 

TX – Luetzow, František: A History of Bohemian Literature By The Count Lützow. 

Poznámky ku práci. 

Žampach 1895-1897, 1 sv., ff. 187+13 vložených ff. 

FX – 33x20 cm. 

PX – Psal dr. Lützow dosti čitelnou kurzívou, hojně škrtů, pk. Autorem paginováno. 

PX – Ff. 187+13 vložených pomačkaných ff. Prázdné: 16b, 17b-21a, 23b-26, 27b, 75-76, 

109b-110a, 101b-116, 151a, 152a, 170b-176, 178-179, 181a, 184b, 186a, 165, 168-9a. Ff. 97, 

98 natržená, f. 101 polovice vystřižena, za f. 176 tři folia vytržena.  

PX – Odzadu psány: [Poznámky k dějinám českým.] od f. 134b. 

Avšak i mezi textem dějin literatury je hojně historických údajů. od f. 131a. 

PX – Poč: John Amos komenský ... Konec: Manuscript to go later on.  

PX – text odzadu psaný. Poč: (přeškrtnuto) It may oppen paradox ... Konec: ...adeption 

„Fucelman“. Continued p. 273a. 

 

SX – Lützow Cis 2723 

TX – Luetzow, František: A History of Bohemian Literature. By The Count Lützow. 

Žampach 1899 (Předmluva k nov. vyd. 1906.), 2 sv., ff. 292 a 433 

FX – 34x21 cm. 

PX – Psal dr. Lützow čitelnou kurzívou, škrtáno nepatrně, pk. 

PX – Sv. 1.: ff. 292, prázdná ff. 5, 80. Poč: Titul. ...Foreword to new impression ... Konec: 

...enthusisatic Hussite. 

PX – Sv. 2.: ff. 433, prázdná ff. 204, 339, chybí ff. 38-40 VI. kapitoly. Počátek: ...Chapter V. 

... Konec: ...in Bohemian. 

PX – Rukopis díla vyšlého v Londýně r. 1899. u fy. Heinemann. 

 

SX – Lützow Cis 2722 



TX – Lützow, Francis Count: Bohemia. 

(Žampach), kon. XIX. st., ff. 74 

FX – 34x21 cm. 

PX – Psal dr. Lützow čitelnou kurzívou, pk. 

PX – Poč. Bohemia: The country derives its name ... 

PX – Konec: ... century to the present day. 

 

SX – Lützow Cis 2726 

TX – Luetzow, František: Bohemia. An Historical Sketch by Francis Count Lützow. 

(Žampach-Londýn ?) 1895 (?), ff. XIV+542 

FX – 33x21 cm 

PX – Psáno bezvadně strojem, rukopis. oprav nepatrně, pk. 

PX – Poč.: Titul. Konec: ... in view in writing it. 

PX – Rukopis díla vyšlého r. 1896 v Londýně u fy. Chapman & Hall. 

 

SX – Lützow Cis 2721 

TX – Luetzow, František: Bohemia. An Historical Sketch by Francis Count Lützow. 

Žampach 1895, 2 sv., ff. 537 a 314  

FX – 34,5x21 cm. 

PX – Psal dr. Lützow čitelnou kurzívou, škrtáno nepatrně, pk. 

PX – Sv. I.: ff. 537, prázdná ff. 4, 95, schází kap. IV. ff. 149-152. Zač. titul. Konec: ... to ford 

a marshy stream. 

PX – Sv. II.: ff. 314, prázdné f. 185. Poč.: Book VII. After the infortunate ...  Konec: ... in 

writing it. 

PX – Rukopis díla vyšlého r. 1896 v Londýně u fy. Chapman & Hall. 

 

SX – Lützow Cis 2725 

TX – Luetzow, František: Bohemia. An Historical Sketch by the Count Lützow. 

Žampach 1909, ff. 360 

FX – 34x21 cm. 

PX – Psal dr. Lützow čitelnou kurzívou, ff. 8-219 nalepené korekturní archy I. vyd. z r. 1896 

s rukopis. pozn. a doplňky autora, pk. 

PX – Rukopis II. vyd. díla (z r. 1910) vyšlého v Londýně u fy. Dent. 

PX – Poč.: Dedicated to The Countess Grosvenor.  Konec: ... the future of Bohemia. Princes 

of Bohemia ... these princes. 

 

SX – Lützow č. 2745 

TX – Luetzow, František: Bohemia. Materialie ku kap. VI.-VIII. By Count Lützow. 

Žampach (1895-6), 1 sv., ff. 144 

FX – 29x22 cm. 

PX – Psal dr. Lützow zběžnou kurzívou, dosti škrtů. p. 

PX -  Ff. 144, prázdné f. 125a, vloženo: 4 dopisy, 14 listů a 3 proužky lístků. 

PX – Zač.: f. 2. Book VI. From the coronation of King Sigismoud.  Konec: ... of Henry IV. of 

Franc. 

 

SX – Lützow č. 2730 

TX – Lützowius, Franciscus Comes: Catalogus Bibliothecae Zampachensis. Anno P.C.N. 

1893. 

Žampach 1893, 1 sv., ff. 52 

FX – 34x21 cm. 



PX – Psal dr. Lützow čitelnou kurzívou, pp. 

PX – Ff. 52 po jedné straně psaných. 

PX – Poč. Titul: Franciscus Comes Lützowius. ... Text: 1. Abel (Carl PhD.) Slavic and Latin. 

Konec: ... In Verlegung Johann Zieglers Nürnberg 1685 – 1 vol ill. 

 

SX – Lützow Cis 2727 

TX – Geschichte Böhmens von Adolf Bachmann. (Anglický referát napsal dr. Lützow.) 

Žampach, 1. desetil. XX. st., ff. 25 

PX – Psal dr. F. Lützow čitelnou kurzívou, pk. 

PX – Začátek: Titul. ... It is one of the ironics ...  Konec: ... 2. Letter to the disciple Martin etc. 

 

SX – Lützow č. 1981 

TX – Impressions Americaines de PhDr. Comte Lutzow. 1912. (Tratuet par şa Mère la 

Marguite Dodein de Keroman.) 

1912, 1 sv., pp. 66 

FX – 22x17 cm. 

PX – Psáno čitelnou kurzívou M.D. de Keroman, neškrtáno, nev. 

 

SX – Lützow Cis 2729 

TX – J.A. Komenský: The Labyrinth of the World. 

VX – Přel. a úvos napsal dr. Fr. Lützow. 

Žampach 1900, 2 sv. 

FX – 34x21 cm. 

PX – Psal dr. Lützow, pk. 

 

SX – Lützow 2737 

TX – Luetzow, František: Materialie k spisu „Hussite wars (new book.).  

1912-13, 1 sv., ff. 151 

FX – 34x21 cm. 

PX – Přímé pokračování rkp. č. 2736. 

PX – Psal dr. Lützow dosti čitelnou kurzívou, hojně škrtů, autorem paginováno str. 218-475 

jako 2. sv. rukopisu Lützow č. 2736. 

PX – Ff. 151, prázdná 129b-131a, 133-151, vložen 1 lístek. 

PX – Poč.: of the negotiations will the Roman.  Konec: ... in the amnals of his country. Finis. 

PX – Připojen opis kritiky o díle. Poč:: CountL. who ...  Konec: ... in the 15th century. 

 

SX – Lützow č. 2744 

TX – Luetzow, František: Notes for Hus.  

Žampach 1903-04, 1 sv., ff. 130 

FX – 30x20 cm. 

PX – Psal dr. Lützow zběžnou kurzívou, dosti škrtů, pk. Psáno také odzadu. 

PX – Ff. 130, prázdná: 1-2a, 9a-10, 84b, 87. Vloženo: 11 listů a 1 dopis. Vytrženo hojně ff. na 

začátku. 

PX – Poč.: It is some years ago ...  Konec: ... Žampach Sept. 6th 1904. Od konce psáno: Poč.: 

Note by L. District of Prague. Konec: ... the city should be merciful to them. 

 

SX – Lützow Cis 2728 

TX – Luetzow, František: The Hussite wars. By the count Lützow. 

Žampach 1913 (prosinec), ff. XV+641 

FX – 32x20 cm. 



PX – Psal dr. F. Lützow čitelnou kurzívou, škrtáno nepatrně, vazba polokožená. 

PX – Počátek: Preface. || It is impossible ... Ministry of Vienna. Lützow. Žampach. December. 

1913. – Text: Chapter I. All writers ... Konec: ... in the annals of his country. – Appendix II. 

Žižka´s Regulations of War 1423 ... Holy Trinity. Amen. May God grant this. 

PX – Rukopis díla vyšlého r. 1914 v Londýně u Dent & Sons. 

 

SX – Lützow č. 2741 

TX – Luetzow, František: The life & times of Hus. 

Žampach 1900 (?), 1sv., ff. 233 

FX – 32x20 cm. 

PX – Psal dr. F. Lützow zběžnou kurzívou, dosti škrtů, kož. Psáno i odzadu a na předsádkách. 

PX – Ff. 233, prázdná: 217-221, 225, 226b-229a. Ku ff. 15a, 23a, 78b vlepen 16 (?) lístek , 

vložen 1 list.  

PX – Poč.: The life & times of Hus.  Konec: ... Winter, Workman, Wratislav (f. 226). Odzadu 

psáno: Poč.: M. Jeronyma Pražského list Pánu Lackovi z Kravař.  Konec: Lechler Johann von 

Wiclif. (vol II. p. 217). 

 

SX – Lützow Cis 2724 

TX – Luetzow, František: The life & times of Master John Hus. By the count Lützow. 

(Žampach 1908), 2 sv., ff. 442 a 331 

PX – Psal dr. Lützow čitelnou kurzívou, škrtáno nepatrně, pk. 

PX – Sv. 1: ff. 442. Poč.: Preface. It is hardly ...  Konec: ... chastely, piously and justly. 

PX – Sv. 2: ff. 331. Poč.: Chapter VII. Hus at Constance ...  Konec: ...German personalities. + 

Bibliography. I have ... the original are in Bohemian. 

PX – Rukopis díla vyšlého v Londýně r. 1909 u Dent & Co. 

 

SX – Lützow č. 2743 

TX – Luetzow, František: The message of John Hus to the Preachers of our time. Wallenstein. 

Žampach, (1902?), 1sv., ff. 100 

FX – 33x20 cm. 

PX – Psal dr. Lützow čitelnou kurzívou, dosti oprav, pp. 

PX – Ff. 100, prázdná 11a, 12b-14a, 45b-100. Na f. 27b vlepen list, vložen dopis dr. Tilšera, 

program Tabarinu Lucerna z r. 1914, 3 ff. poznámek na dopisním papíru Savoy-Hotel, Ouchy 

Lauzanne. 

PX – Poč:. Hus has shared the fate ...  Konec: ... played a considerable part. 
 

SX – VI French 60 

TX – Böhm. Landes-Ordnung des Königr. Böheim unter d. Regierung  des Kais. Maximilian. 
 

SX – VIII French 59 

TX – Litomericense seminarium 

PX – Vide: Oratio. 

 

PX – Adl. 1.(cyrilicí): POCHOŽÉNIE MOSKÍVSKAGO POSLÁ, TRÍFANA || 

KOROBEJNIKOVA VO Crь GRÃ ... V LĚTA ZČ. GEIVARĘ Vъ  T. 

XVII.-XVIII. st., ff. 60 

PX – Inc.: (cyrilicí) PO PRIKAZU ... 

PX – Expl.: (cyrilicí) ISPOLNENA BUDE AMINъ. 

PX – Adl. 2.: [Katichisis] (cyrilicí) IZPISANO IZ KNIGI KATICHISUCA. 

ff. 34 

PX – Inc.: (cyr.) SOSJAFOCKOJA PEČAČJA. 



PX – Expl: (cyr.) ... G  POKAJANIE. 
 

SX – X French 23 

TX – Logica sub rever. patre Chrubski conscripta a 1677. Franc. Anntonii Comotis de Spork. 

ff. 40 
 

SX – XIV French 17 

TX – Liber precum et orationum  

XV. st. 
 

 
G 

 

Gärtner Regeln, worinnen Bemerket in was vor Zeichen ein oder das andere Gewächss am 

Besten anzupflanzen seye. 

1802; ff.23; na f.1a Franz Hamzel, Steueramtschreiber in Starkenbach Jilemnice ao.1802, 

přičemž není jasné, jde-li o autora nebo jen majitele rukopisu. 

 

H 

 

VIII G 60 

Hackel, Franz Johann : Verschiedene Anmerkungen aus verschiedenen Büchern. Gesammelt 

vom Jahre 1803 bis 1810 durch P.Franz Johann Hackel. 

2a Heil-Mittel wieder verschiedene Krankheiten x 183b oder filtrirt, um es zu reinigen. 

Probatum! 

Rkp.; pap.; ll.186; 1803-1810; 11,5 x 17,7 cm; kurs.; t.  Zápisník osvícenského kněze-

josefinisty z českých zemí, jak ukazují jeho náboženské názory. O českém původu svědčí 

článek Mittel wieder Schwaeche-Abzehrung, Husten u.daher entstehenden Fieber na fol.10a, 

čerpaný z Prager Zeitung. Jako přílohy  vloženy německý list právníka Ignaze Paula datovaný 

v Praze 27.července 1820, německá píseň s notací (na jejím rubu datum Mergenthal d.16.July 

1806), Dreysylbige Charade a list s básněmi Auf Hasenberg a (na rubu) Auf dem 

Milleschauer Berge. 

Dar Národní kulturní komise v Praze ( ze Sychrova ) 28.2.1952.  

 

Knížka praw miestskych. 

  1.Knížka praw miestskych. 

  2.Registrum na tuto knížku praw miestskych. 

  3.Annotata quaedam Ambrosii Wertich, p[ro] t[empore] organistae et civis Clatttoviensis. 

ll.213; XVIII;  

Ladislava krále Modlitby  viz snímky SX – IV A 29b 
 

Lamblová, Anna  viz Cardová-Lamblová, Anna. 

 

XVII. st. 

PX – Tomáš Akvinský (X H 26). 

 

SX – VII B 7 

 



Lehner Norbert  viz: Hahnengeschrei, Das hochmuthige 1Ea 39. 
Lékařství  viz (Herbář, český) II G 26. 
 

SX – I F 10 

TX - Lékařství koňské. 
PX - Viz: Jádro kněh lékařských. Pp. 422-439. 
Koňské lékařství  viz: Dobřenský IV E 89. 
Koňská lékařství  viz Kniha V G 112. 
 

J.A. Comenius, Excidium Lesnae. Viz: Komenský, Jan Amos. 

 

Leupold von Löwenthal, Martin: Kronika jihlavská let 799-1619, XVII.-XVIII. st.  Viz: 

Jihlava 

 

SX –  
TX - Max. Lev z Rožmitála z Blatné. 
PX -  Viz: Potvrzení nadání na Zbor Kaunický 1586. 
 

Ze Lhoty, Kamil Viz: Lhoták, Kamil – ryt. Ze Lhoty. 

 

Liberda Jan  viz Immanuel, Harfa Nová  III G 41. 

 

SX – IX E  

TX – Libri ecclesiastici 

ff. 6+1 

 

Prophecia Lybussye. Napředsádce rukopisu Prima pars Johannicii (Carbonistae sermonum de 

tempore) z XV. st.  Viz: Johannicius, Postilla (XVI D 15). 

 

Lied der ehrbaren Schumacherzunft zu dem wunderthötigen Jesukindlein in der Kirche der 

P.P. Rapuziner  viz rkp. Píseň nábožná  1 Db 1, č. 54. 

 

Listové veřejní Karla z Lichtenštaina  vide: Mansc. hist. Bohem. Tom. XIII. f. 831,  I D 1. 

 

Lipany  viz: Novák, IV D 62. 

 

Litanie latinské.  Horae XVIII D 32. 

 

Lomnický Šimon  Viz: Instrukcí hospodář.  II D 7, IV G 6, III H 16 abd. 

 

Lorentz Ceslav.  Vide: Sternberg.  X D 9. 

Herrschaft Eltschowitz und Guth Zales. Robotshauptbuch Pro Anno 
1819. V. Herbář  III B 18. 
Lubomírský Jaroslav, ff. 26+1 
 

Lucifer, princes tenebrarum.  Robert Linkolnský. 

 



Papio et vita Ste Ludmille matrus  In MS. chart. in fol., ab ao: 1511, XII D 4 ( a fol: 315c-

318b). 

L 
Mack v. Leiberich.   Vide: Johann R. v. Rittersberg. 

 

Malý z Tulechova: Paměti rodiny Malých 1655-1737.  Dáno do musejního archívu pod heslo: 

z Tulechova. 

 

Mansvet, Quido  V.: Klement, František. 

 

Matalics, Gregorius Franciscus  :Matalič, Řehoř František 

 

SX – Meyer, Johann Georg: Vor [!] mich JOHANN LAUERER För∫ter in Rauschebach | der 

Betende Nach dem Gei∫te JESU.  

FX – 10x17 cm. 

(XIX. st), ff. IV+pp. 173+(VII ff) 
PX – Na f. (VI)a přípisek: Vorferttiget worden von mir Johann Georg Meyer p.t. Schullehrer von Der 

Lam[g]ruben … her∫chaft. 

PX – Viz: Das Gebetbuch, XVI G 44. 

 

Mikan, Johann Christian  :Kikan, Johann Gottfried  

 

Mikuláš ze Sedlčan  :Nicolaus de Sedlczan. 

 

SX – Miller, Joan. Georg.: Synopsis juris municip. Bohem. adjectis locis juris provinc. 

1727 

 

Milovicium  V.: Milevsko 

 

z Mitrovic Vratislav Krištof viz 63C 21. 

 

Modlitby viz Papušek Ondřej  III H 34 

 

Muenzpatent etc.  Viz: jména panovníků.  

 

N 

 

Nepomuk, Heiliger Johannes von  viz také: Joannes von Nepomuk 

 

SX – Netolice. 

PX – Viz: Pamětní vypsání 1773. 

 

Nikoloim, Joel  :Nicoloim, Joel (XI A 3). 

 

SX – Tractatus de nobilitate corporis humanae.  

ff. 148b-157b 

PX – Allig. ad: Hexameron dom. Linconiensis. Seac. XIV. Ff. 26. 

 

SX – X I g 

TX – Nomenclator italico-germanicus. 



ff. 21 

 

SX – Dušek 103 přív. 2. 

TX – Novellae Regis Bohemi[ae]. 

PX – Přivázáno k: F.F. de Serponte: Promptuarium … . Majetnický rkp. Vpisek: „Ex Libris 

Joan.“ 

 
Odoricus  viz: Odericus 

 

SX – Officia nova sanctorum a summis pontificibus novissime concessa. 

Pragae 1771, ff. 15 

 

SX – Opiz Ph. Max.: Flora Czaslaviensis.  

I. 1803, pp. LI (2) 281, 44 

II. 1803, pp. X, 311 

III. 1804, pp. (IV), 479 (et reg.) et Catalogus plantarum exoticarum. 

IV. 1805, pp. (VI) 459 

V. 1805, pp. (IV) 397 

Topographisches Pflanzen-Verzeichniss v. Böheim II., ff. (VIII) 

Beschreibung meiner Reise nach Prag 1804 

1806 

 

Opolské knížectví viz: I G 19 

 

ω книги мин[ě]и чєтьи … Viz: Minei-Cetii. 

 

Sixt z Ottersdorfu (podpis) viz 63 E 21. 

 

Pabíček, … : Různé zápisy a paměti Kolínské z l. 1313-1694. 

PX – Uloženo v musejním archivu. 

 

SX – Palacký Fr.: Literní zpráwy a půtky. 

pp. 27 

PX – Allig.: Ejnsdem: Slowo k wlastencům od redaktora. Pp. 13. 

 

Palacký Fr. (přípisky) viz 63 C 4. 

Palacký Fr. (přípisky) viz 63 C 5. 

 

SX – Palicyn, Averkij Ivanovič  viz: Palicyn, - Avraamij. 

 

SX – III D  

TX – (Passional Český.) 

pp. 648, perg. 

PX – Rkp. Na perg. z posud známých nejstarší. Prostředek, od pp. 275-490, snad z konce XIII. věku. 5 listů 

Indexu z novější doby. Zpředu autograph Adalb. [Juhna] od r. 1820 16/4 darovatele rkp. Tohoto. 

 

SX - ? 

TX – Passio Jesu Christi. 

ff. 36 

PX – F. 36 a oba přídeštní listy. Od ff. 3-34 pergamen, ostatní papír. Na předním přídešt. listě něm. text 

s letopočtem MDCiiij. Od ff. 3-6 prázdná ff. Na ff. 7-29 obrazy malované.Od. ff. 30-33 prázdná ff. Na f. 34a 

něm. text. Na f. 35b podpis hraběte F.X. Kolovrata. F. 36 a přídeštní ff. prázdny. [podepsán:] Ant. J. Vrťátko. 

 

Patent  Viz: jména panovníků 

 

Pavlík Jan  Viz: Modlitby pravého křesťana. III H 53. 

 

Pedemontanus, Alexius  Viz: Alexius Pedemontanus. 

 



z Pelhřimova, Mikuláš  :Mikuláš z Pelhřimova 

 

Peraltus, Guilelmus  :Peraldus, Guilelmus 

 

Perautka, Frantz  Viz: Petoutka, František 

 

Petrarka  Viz Petrarcha! V G 20 

 

SX – Pfund J., Dr.: Böhmens Flora enthaltend alle in Böhmen bekannt gewordenen wirklich heimischen 

Pflanzen. 

Prag 1847, pp. 524 

 

Píseň na Vyšehrad :též Píseň o Vyšehradě 

 

1. pol. XIX. st. 

PX – Teisinger, Josef (XVI F 20). 

 

SX – Písně světské. 

1631 

PX - :Písničky (V G 35). 

 

SX – Katolické písně. 

FX – 20x16 cm. 

Moravany 1753, psal Jan Tobiášek, ff. 138 

PX – Psáno čitelnou frakturou. Počátek f. 2a: Tobie Bohu Stwořytely … Konec f. 135b: Při nassy smrti, Racz 

przy nas stati dussy ctie. 

 

Historia semper catholicae semperque fidelis civitatis Plsnae viz Tanner, Jan XVI [C] 19. 

 

Plzeň viz V B 1 

 

SX – 93 a 102 

TX – Series allegatorum ad praeviam epitomen historicam pilsnensem spectantium, quae … 

FX – 21x34,5 cm. 

Plzeň 1758, ff. 82 

PX - [červené razítko:] K.S.Amerling 

 

Podhrad viz Pograth 

 

Pochoždenie viz též: Pochoženie 

 

Polyčanský, Matěj  Viz: Poličanský, Matěj 

 

Popel z Lobkovic, Zdeněk Vojtěch  Viz: z Lobkovic, Zdeněk Vojtěch Popel 

 

SX – Postilla sup Nov. Testamentum. 

ff. 338, perg. 

PX – Ms. membr. initium et finis d[.es]t. 

 

Prorocztwj O zemj Cžeske Mladencze na Swět Slepeho Narozeneho… 

… Gijne Prorocztwj, Stare O Kralowstwj Cžieskem, Kterež Nalezeno bylo w Klassterze w Korunie Zlaty Půl 

mile od Krumlowa Cžieskeho, na tato slowa Létha 1588. 

Rukpis. 

Přivázáno k: Ziwot Cysaře karla Cžtwrteho a Krále Cžeskeho toho gmena Prwnjho. 

210 přív. 1 

 

Prueller, Klášterní sedlka. Dle Prüllera pro české diwadlo zdělal E. J. Kramuele. Praha pol. 19. stol. 8°. 

Kramuele, Emil Josef (Rukopisy XVII F 58) 

 

de Pulka, Petrus 



 

Rádlo, Franz Xav. Ein katechetischer Versuch über die Lehre: Gott ist höchst barmherzig, denn er verzeiht uns 

unsere Sünden. Vom Franz Xav. Rádlo. [Prag] den 22. härz 1830. Rkp. 8°, str. 24. 

V. Wagenknecht, J. J.: Paedagogisch = katechtische Vorlesungen (XI E 60) add. 3. 

 

Ragerssdorfin viz Ržepiežrin Anna Ludmila 

 

Regino – Hradecium (Vide: Indiculus historicus. Ms.; Acta publ. sub. Wladisl. II. rege. Ms.) 

 

Z pozůstalosti J. Ex. prof. Dr. A. Rezka 1909: 

1) Výpisy z archivů I z tištěných kněh na drobných lístcích co material k dějinám hlavně 16 (z části i 17) století 

2) Rukopisy článků jeho tištěných neb k tisku připravovaných. 

 

Z pozůstalosti J. Ex. prof. Dr. A. Rezka 1909: 

1) Historické přednášky professorů, které si co universitní posluchač psal. 

2) Přednášky jeho co professora rakouského dějepisu na univerzitě. 

3) Osobní památky (několik kusů korrespondence). 

 

Ricci, Lorenzo: Memoriale praeesentato dal Generale do Gesuitti li 31. Luglio 1758 a Sua Beatitudine Clemente 

XIII. Beatissimo Padre. 

1a Il Generale della Compagnia di Gesu x 4a e prosperita della Chiesa Universale. 

Rkp. Přív. k tisku sign. R XIII f 26 (Relazione breve); pap.; 1758; 11,4  10 x 15 cm; kurs.; perg. Opis memoriálu 

posledního generála jesuitského řádu před jeho zrušením r. 1773. 

 

Rukopis Kralodvorský.  

1 A b 6, 1 C B 1, 1 C b 2, 1 C b 3, 1 C c 1 

Tresor č. 6 D – Rukopis kralodvorský. Ms. Čes na perg. 12l. 8°a 2 proužky.  

+ Kimelie bibl. vitr. č. 15. (nah.) 

listy 4 (které měl Dr. Pič na cestě v cizině) pod signaturou 1 A b 6 

R 1928 sign 1 G a zrušena a zlomky vrátil Dolenský na sign. 1 A b 6. (Tichý) 

 

1 C c 1 

Články z novin pojednávající o R. K. 

1) Aforismy o K. R. od Fr. Zoubka. 

2) Vlček V., Vyzvání k obhájení R. Z. a K. 1886 20/2 

3) Österr. Zeitg 1864. N°- 276-279. 

4) Dodatky Šemberovy. Šembera proti Hattalovi. 

5) N. L. o R. Kr. 

6) Novinář posudky o R. Kr. 

 

1 C b 1 č. 1-6. 

Korrespondence v příč. R. K. č. 1-6. 

 

1 C b 2 

Materiál k studiu R. Kr. 

1) Něm. překlad Václ. Svobody 1818 pg. 56, 8°. 28 fol. 

2) R. Kr. cyrilskou literou rukou Hankovou. 50 str. 4°. 

3) R. K. k vyd. Svoboda – Hanka. pg. 65-128 – 8° 

4) Z R. K. I.) str. 63 v 8°. II.) str. 64 v 8°(přepisy) 

5) R. K. Přepis staroč. necelý a vysvětlení. t. 13 v 8°. 

6) Palackého opis R. K. a části Mastičkáře. l. 16. 

7) Protokoly a Promemoria v příč. R. Kr. 39 l., 5 kousků pergam. a (2 listy Vaterl)and. Kunst). (tisk) 

8) Protokol o 9. schůzi mus. Komise ruk. 26/2 1887. fol. 3. 

9) Pamětní spis Jo. Jas. Karl. kn. Sschwarzenbergovi 14. 11. 1888. fol. 6. 

10) Gebauer – Mašek, O rasurách. N. L. 1870, 5 l. 4°a Dopis Vrťátkovi 1880 24/5 – na 2 listu 1881 21/1 a 

dopis Vrťátkovi Korr. líst. 1881 8/1 

11) Vrťátkovo čtení proužků. fol. 2 a 1. 

12) Tomek proti Gebaurovi. 2 l. 4° 

13) 4 rukopisy napodobující R. Kr. 6 K. 

14) Žalanovský, Ku sporu o pravost Z. a K. R. půlarchů 9 



15) Seznam spisovatelů o K. R. fol. 4, 3, 1. 

16) Paquilní R. K. 4 K. 

17) K polyglottě R. K. a Z. 

18) Lat. fragmenty nalez. při R. K. r. 1817. 3 Kusy. + 2 Kusy 

Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv. (2. vyd.) V Lipsku. pg. 12. Přiloženo. 

 

1 C b 3 

Fotografie R. Kr. 

1) Desky z originálu K. R. (2 Kusy) 

2) R. K. vydání fotograf. od Vrťátka. (1 kniha) 

3) R. K. fotografie převrácená (1 balík) 

4) R. K. zvětš. fotografie stránka a proužku. (1 kus) 

5) Předáno Dr. Fričovi. 

6) Snímky fotogr. z jiných rukopisů – 2 k. Podobné R. K. 1) Předmluva K Gallatóm 2) Lat. rukop. XIV. st. 

(česky) 

7) Skleněné desky fotograf. k proužkům K. R. (2 balíky) 

8) Silně zvětšené fotografie R. K. (6 kusů) 

 

IX A 36 

Překlad R. K. 

Rakowieckého a Kucharského. 

fol 26. (4 pg. ve 4°) 

 

III A 25 

Ukazatel slov Rukopisu Kralodvorského. 1840. pg. (VIII) 96. Ms. 

 

Sborník listin 

Akta kommissyi rzadowey wyznan religiynych y ošwiecenia publicznégo tyezace Kandydata…  

Andrzejca Kucharskiego. (MSS A 20) 

 
Umění 97 E 46 

Vide: Darmstadtský evangeliář 

 

Umění 101 A 41 

Vide: Jan Květ 

 

Umění 195 A 121 

Vide: Goldene Bulle 

Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. Faksimile rukopisu z roku 1400. 

 

Umění 195 A 192 

Vide: Biblia pauperum 

 

Škarka I 

BIBLE OLOMOUCKÁ 

Bible olomoucká. 1417, I, Akademie Velehradská, Olomouc 1933. 

Fotografické faksimile rukopisu, vložen dvanáctistránkový český a francouzský komentář 

Rozměry: 58 x 37 cm, 93 pp. 

Faksimile nevázané, vloženo do lepenkových desek s názvem Plantarum Brasiliae 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2300/81 

 

Škarka II 

MISSALE GOTHICUM 



Codices Litvrgici e Vaticanis praesertim delecti phototypice ecpressi. Ivssv Pii XI. Pont(ificis) 

Max(imi) consilio et stvdio procvratorvm bybliothecae apostolicae Vaticanae. Volumen I. 

Missale Gothicum. Das galikanische Sakramentar (Cod. Vatican. Regin. Lat. 317) des VII. – 

VIII. Jahrhunderts. Eingeleitet von Cunibert Mohlberrg O. S. B. Tafelband. MCMXXIX. 

Fotografické faksimile středověkého slovanského rukopisu. 

Rozměry: 35,5 x 25 cm, 261 ff (na fotografiích původní foliace zřetelná), vazba z bílého 

pergamenu, na přídeští záznam tužkou – zřejmě z Antokvariátu. 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2301/81 

 

Škarka III 

EPISTOLAE 

Ioannis VIII P(a)p(ae) Epistolae ad Svatoplvk Principem et Methodivm archiepiscopvm. In 

vsvm praelectionvm academicarvm adidit Ioseph Vajs Vniversitatis Carolinae Pragae 

Professor. Romae MCMXXIV. 

Fotografické faksimile rukopisu se stručným latinským komentářem. 

Rozměry: 35,5 x 26 cm, I + 7 ff (fotografie pouze po jedné straně), bez vazby – vydání 

brožované, papírová obálka, na titulním listě zápis tužkou – zřejmě z Antikvariátu. 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2302/81 

 

Škarka IV 

KATALOGY 

Katalogy knihoven kolejí Karlovy university. K svému šestistému výročí vydává Národní a 

univesitní knihovna v Praze. Praha 1948. 

Fotografické faksimile rukopisů Národního muzea v Praze 1 D a 1/1 a Lobkovické knihovny 

v Roudnici VI E f8, úvod v několika světových jazycích. 

Rozměry: 35 x 27,5 cm, XIX + 97 str. (rukopis KNM pouze 2 str., zbytek rukopis 

lobkovický), vazba papírová, zdobená tlačenými letopočty 1348 a 1948, vložen lístek se 

strojopisným věnováním: Panu doc. dr. Antonínu Škarkovi malé rozhojnění jeho knihovny 

unikátu. 18. června 1948. Emma Urbánková. 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2303/81 

 

Škarka V 

EVANGELIARIUM ASSEMANI 

Evangeliář Assemanův. Kodex Vatikánský 3. slovanský. Díl I.: Předmluva, snímky. Vydali 

Dr. Josef Vajs, Dr. Josef Kurz. V Praze 1929. 

Fotografické faksimile středověkého slovanského rukopisu. 

Rozměry: 33 x 24 cm, XXXII + 316 pp (158 ff původního rukopisu – na fotografiích původní 

foliace zřetelná) 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2069/81 

 

Škarka VI/1-2 

DIDAKTIKA ČESKÁ 

2 svazky 

Fotografické faksimile rukopisu s odborným komentářem v několika světových jazycích. 

Pragae MCMLXX, rozměry: 32,5 x 19,5 cm, II + 149 + II pp (faksimile), 24 pp (text), 

faksimile – vazba kožená, textový svazek – brožovaný, oba svazky v lepenkovém pouzdře. 



Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2304/81 a II-2305/81 

 

Škarka VII 

NOVÁK, Arne 

Prof. Dr. Arne Novák: Teorie o národním obrození. Vydal Spolek posluchačů filosofie 

Masarykovy university. Brno 1929. 

Pap., 1929 (datace na titulním listě), 51 ff (psáno pouze po jedné straně listu), rozměry: 32,5 x 

20,5 cm, vazba z černého papíru, hřbet plátěný, mramorová ořízka. 

Česky 

Strojopis 

Bez výzdoby 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2306/81 

 

Škarka VIII 

SCRIPTUM 

Scriptum super Apocalypsim cum imaginibus (Wenceslai Doctoris). Codex Bibliothecae 

Capituli Semper Fidelis Metropolitani Pragensis in solemnem memoriam anni jubilaei ab 

erecto episcopatu Pragensi nongentesimi editus a S. F. Capitulo Metropolitano. Pragae 1873. 

Arte phototypica expressit Henricus Eckert. 

Faksimile rukopisu se stručným latinským úvodem. 

Rozměry: 29 x 23 cm, XV + 301 pp, vazba papírová, hřbet zpevněn plátnem. 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2307/81 

 

Škarka IX 

POSTILA 

In Nomine Iesu! Postylle Iohannis Hermanni. Někdy Fararže w Koben při Odře. Na Cžeski 

Jazyk přeložena, wtom Roku kdy Ewangelitssty Knězy z Knizetstwj Tiessynskeho pro 

Naboženstwi wyhnani byli. Od Frydrycha Giržiho Wlcžka, Swobodneho Pana zdobre Zemice 

a Hulcžina, onen czas na Welkich Kunczyczych a Kcžyczych. Letha Panie 1654. 

Pap., XIX1 stol., 637 ff (foliace nová), rozměry: 28 x 19 cm, papír poškozen, hojně 

vyspravován – neodborně (zejména zpočátku), vazba kožená, zdobená slepotiskem, pobitá 

kovovými cvočky, částečně poškozená. 

Česky 

Písmo: novogotická minuskula a kurzíva 

Výzdoba: Titulní listy jednotlivých dílů v ozdobném rámečku, nadpisy ozdobným písmem 

Vložen papírový lístek se strojopisným zápisem o rukopisu – chybná datace do roku 1654 

Obsah: Postila rozčleněná do tří dílů – u 1. dílu chybí titulní list, titulní list 2. dílu – fol. 306, 

titulní list 3. dílu – fol. 480 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2308/81 

 

Škarka X 

VOJTĚCH, V. 

V. Vojtěch: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dokumentární fotografie. Přepisem a 

poznámkami provází V. Flajšhans. V Praze nákladem České grafické unie a.s. MCMXXX. 

Fotografické faksimile RKZ s úvodem, přepisem RK a poznámkami. 



Fotografie volné, úvod a přepis brožovány, vše vloženo do plátěných desek a lepenového 

pouzdra 

Rozměry: 27 x 21,5 cm, 16 + XXXVI + 84 pp. 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2309/81 

 

Škarka XI 

KANCIONÁL 

Kanczyonale Celo-Ročžný, Kewssem Slawnostem Patřýcy. Na Dwa Díly Rozdělený. Totiž, 

Prwnj Dil od Začatků až do Postů: a druhy Dil, Až do Regjstřjka, Přy Koncy ale, Nasledugj 

Přydane nektere Pjsně Obecne. 

Pap., 1765 – 1768 (datace na str. I a 233), IV + 145 + 241 + 34 pp (paginace většinou 

původní, jen částečně nová), str. 132 – 140 prázdné, rozměry: 19,5 x 16 cm, papír značně 

poničen – uvolněné stránky, papír potrhán a pořezán, vazba kožená, zpevněná kováním, 

zdobená slepotiskem, vazba značně poničená – odřené desky, hřbet zcela roztrhán. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na přední desce nalepen štítek se signaturou 331., na 

přídeští štítek se signaturou 654?, razítko Erich Mládek, Mor. Ostrava, zápisy E. Mládek a 

Winkler Wencl, záznamy z Antikvariátu a malůvky, na předsádce Jakub Olšák. 

Česky, částečně latinsky 

Písmo: novogotická minuskula, částečně humanistická kurzíva 

Výzdoba: text v rámečku, ozdobné nadpisy, i červené, bohatě zdobené iniciály – 

ornamentálně, biomorfně, figurálně, architektonicky i krajinářsky, na konci jednotlivých částí 

ornamenty i celé ornamentální vlysy, titulní list ornamentálně rámován, na str. III malůvky 

jakéhosi hradu, na str. 145 nalepena kolorovaná rytina, zobrazující barokní sousoší 

Ukřižování. 

Notace 

Vložen žlutý papírový lístek s údaji o rukopise 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2310/81 

 

Škarka XII 

PÍSNĚ MARIÁNSKÉ 

Pisně Maryansky ktere se uživaji při pruwodech Maryjanskych. 

Pap., XIX.1 stol., 195 pp (do str. 187 paginace původní), str. 192 – 193 prázdné, rozměry: 

19,5 x 12 cm, vazba lepenková, hřbet a rohy zpevněny kůží. 

Česky 

Písmo: kurent 

Text v rámečku 

Výzdoba: ornamentálně zdobený titulní list, jako předsádka vevázána rytina Panny Marie. 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2311/81 

 

Škarka XIII 

SAMMLUNG VERSCHIEDENER LIEDER 

Sammlung verschiedener Lieder für Therese Fabian aus Achtung gewidmet von W. M. 

Pap., XIX.1 stol., 47 ff (foliace nová), rozměry: 20 x 12,5 cm, vazba poloplátěná, zdobená 

tlačenými zlacenými ornamenty, na přední desce štítek se zlaceným nápisem: Denkmal der..... 

Německy 

Písmo: kurent 

Výzdoba: text v rámečku, titulní list ozdobným písmem s ornamenty. 



Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2312/81 

 

Škarka XIV 

SBORNÍK PÍSNÍ 

(Sborník liturgických písní a modliteb) 

Pap., XIX.1 stol., 90 ff (foliace nová), rozměry: 20 x 16,5 cm, vazba papírová, hřbet zpevněn 

kůží, na hřbetě štítek se signaturou DL 695. 

Latinsky a česky 

Písmo: humanistická kurzíva a kurent 

Notace 

Text v rámečku 

Bez výzdoby 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2313/81 

 

Škarka XV 

ZPĚVNÍK 

(Sborník národních písní). 

Pap., XIX.2 stol. (na str. 125 datace – 1874), 154 pp (do str. 125 paginace původní, potom 

nová), rozměry: 19,5 x 12 cm, vazba papírová, rukopis částečně poškozen. 

Česky 

Písmo: humanistická kurzíva 

Text v rámečku 

Bez výzdoby 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2314/81 

 

Škarka XVI 

KRONIKA 

Kniha Powědomost Počatkuw Nekterych Předneyssich a Slawneyssich wěcy na Swěte a 

Znamosti Czasuw. Leta 1701 dne 11 Ledna mesyce w vtery tato kniha ge pocata psana. 

Pap., XVII. – XVIII. stol. (datace 1695 na fol. 350 b, 1722 na fol. 412 a, průběžná datace i na 

jiných foliích – vždy u výzdoby), 429 ff (foliace většinou původní, vždy na straně verso), 

rozměry: 18,5 x 15 cm, listy částečně poškozeny inkoustem a přílišným ořezáním při 

převazbě, některé listy uvolněné z vazby, vazba kožená, jednoduchá, hřbet částečně poškozen. 

Staré signatury a vlastnické poznámky: na přídeští záznamy z Antikvariátu, na předsádce 

porovnání některých arabských číslic s římskými a zápis Od založeny Rima je 3223 až do 

roku 1862. Bernatice F. Turek, na zadní straně předsádky vlepen lístek se záznamem Táto 

kníha jest vlastnictvi domkářů č. 63 v Bernaticích co dědičná kniha po + Josefu Turek. – 

Zaroveň má Josef Zelenka č. 65 co vnuk Josefa Turka to právo za svého života v ní čísti. 

Zodpovědnost za touto knihu nese ten, u kohose posledně nachazela.- 

Vložen list kancelářského papíru se strojopisnými poznámkami prof. Škarky o obsahu 

rukopisu. 

Česky 

Písmo: novogotická minuskula 

Výzdoba: perokresby ornamentální i figurální výjevy – titulní list – bohatý dekorativní rámec 

s figurálními motivy, fol. 53a – ornament s 2 putti, fol. 168a – Přirozenost a postawa 

Hectorova, fol. 168b – Postawa a přirozenost Achillesova, fol. 175a – Alexander Weliky, fol. 

206b – ornament s lidskými hlavami, fol. 212a – ornament s lidskými hlavami, fol. 216b – 



ornament s lidskými hlavami, fol. 226a – ornament s lidskou hlavou, fol. 226b – ornament se 

zvířaty, fol. 320a – velká ornamentální iniciála M, fol. 323a – bitevní scéna, fol. 329a – 

ornament, fol. 334b – křest knížete, fol. 338b – Swatobog, fol. 339a – Welehrad, fol. 347b – 

Jaroslav ze Šternberka bojuje s Tatary, 349a – ornament, fol. 350b – ornament, fol. 352a – 

ornament s lidskými hlavami, fol. 408a – ornament, fol. 412a – ornament s hlavami. 

Autorství a provenience: fol. 350b – psáno ve Vizovicích, písařem Waclaw Sswortz, roku 

1695, fol. 421b a 429a – přepsání a doplnění některých stránek v letech 1836 – 1840, písařem 

Josef Turek ve vsi Bernaticích za kněze Johana Nosska. 

Obsah: stručné kronikářské záznamy ze starověké a středověké historie – někdy uveden 

pramen, odkud příslušná kapitola opsána, rozdělení celé kroniky do tří věků světa, nezávisle 

na tom dělení na oddíly a kapitoly 

1-56 starozákonní děje 

56-63 O Prwnj Monarchigj Babilonske neb Asirske 

63-72 O Druhe Monarchigi Perske 

73-169 O Miestu Troja 

170-216 O nekterych starych wěcech Rzeckich 

216-229 O městu Ržimu 

229-319 O Počatku Křestanu 

320-350 Kniha Starijch Pametj o Narodu a Kralowstwj Morawskem 

351-379 O Machometowi a Kralowstwj Saracenskem 

380-385 O Městu Kapha řečenem 

385-408 O Cysařich Rzimskych, z narodu Německeho 

408-412 O Sstestj 

412-429 O Antykrystu 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2321/81 

 

Škarka XVII 

CRONICA DOMUS SARENSIS 

Cronica domus Sarensis. Krajské nakladatelství v Brně 1964. 

Fotografické faksimile středověkého rukopisu z konce XIII. století s úvodem, latinským 

přepisem a českým překladem. 

258 pp, z toho 136 pp vlastního faksimile 

rozměry: 18,5 x 13 cm 

Vazba moderní, omyvatelná, s fotografií původních desek 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2322/81 

 

Škarka XVIII 

PISNĚ PAUTNJCKE 

Pisně Pautnjcke pro Jozefa Vomáčku, w Blattu dne 1ho Listopádu 1857. Jozef Vomáčka. 

Pap., 1857 (datace na titulním listě), 466 pp (paginace původní), str. 452 – 454 prázdné, str. 

457 – 464 chybí (kotext nenarušen – zápisy pozdější), rozměry: 19 x 11,5 cm, papír částečně 

poškozen působením inkoustu a špínou, vazba kožená, zdobená tlačením, poškozená. 

Česky 

Písmo: kurent 

nadpisy a paginace červeným inkoustem 

Bez výzdoby 

Obsah: české poutnické písně, jejich obsah na str. 455 – 466 (obsah pozdější – nenarušen 

chybějícími listy) 



Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2323/81 

 

Škarka XIX 

PÍSNĚ POHŘEBNÍ 

Pysně Pohřebni Přiwyprowazeni Mrtwých Těl Wsselikeho Stawu: starych y Mladych Lydi 

Wubec spywati se mohau: Magyce Přykladi Spyem S: sebrana, ku Pamatowani a napraweni 

Swich Žywotu, gsauce whotowosti každe hodiny, kwydawani Počtu Nebo Vloženo Jest 

Wssechnem Lydem gednau Vmřyti, A Potom bude Saud, Protož O Čloweče každi Pamatug 

Nasmrt: Neb mně Dnes a Zegtra tobei. Wypsany Jsau Leta Pane 1782: 

Pap., 1782 (datace na titulním listě), 105 ff (foliace nová), prázdná ff: 101b – 105a, rozměry: 

18,5 x 11,5 cm, papír částečně poškozen červotočem, vazba lepenková, hřbet zpevněn 

plátnem – vazba neodborně či provizorně provedená. 

Česky 

Písmo: novogotická minuskula s kurzivními prvky 

Kreslené zdobené iniciály 

Na předsádce kresleným barevným ozdobným písmem majetnický zápis (?) Simon Sonies 

Wladař teito Knjhy (?) 

Přír. č. II-2324/81 

Škarkova knihovna 

 

Škarka XX 

GEBETHBUCH 

Gebetbuch für die Jugend zur Andacht für das Jahr 1829. 

Pap., 1829 (datace na titulním listě), 145 pp (paginace původní), rozměry: 17,5 x 11 cm, 

vazba papírová, hřbet zpevněn kůží, vazba zdobená tlačením a zlacením, na hřbetě nalepen 

štítek se zlaceným nápisem Gebeth Buch. 

Německy 

Písmo: kurent 

Výzdoba: text v dvojitém barevném rámečku, nadpisy velkým ozdobným různobarevným 

písmem 

Přír. č. II-2325/81 

Škarkova knihovna 

 

Škarka XXI 

TÄGLICHE ANDACHTS ÜBUNGEN 

Tägliche Andachts Übungen. 

Pap., XIX. stol., 116 ff (foliace nová), prázdná ff: 115 – 116, rozměry: 18 x 11 cm, vazba 

kožená, bohatě zdobená tlačenými zlacenými ornamenty, na přední desce písmena K: R:, zlatá 

ořízka. 

Za fol. 33 vložen dobový neumělý barevný obrázek s výjevem z mučírny, za fol. 65 vložena 

rytina s výjevem Útěku do Egypta, a dvoulist s německou modlitbou. 

Německy 

Písmo: kurent 

Psáno v jednoduchém rámečku 

Bez výzdoby 

Obsah: sbírka modliteb a pobožností 

Škarkova knihovna 

Přír. č. II-2326/81 

 



Škarka XXII 

ZLATÝ NEBESKÝ KLÍČ 

Zlaty Nebesky Klič Aneb nowé Modlitby k vžíwánj nábožné osobi. 

Pap., XIX.1 stol., 410 pp (paginace původní), rozměry: 17 x 10,5 cm, vazba kožená, bohatě 

zdobená tlačením a zlacením, na deskách v architektonickém historizujícím rámci křesťanské 

symboly – kříž, kotva, kalich, svatozář, na hřbetě rozviliny a nápis Zlaty Nebe: Kljč, zlatá 

ořízka. 

Česky 

Písmo: kurent 

Psáno v jednoduchém rámečku 

Výzdoba: vevázány listy s kolorovanými rytinami (nepaginovány): jako frontispice Salvator 

mundi, za str. 4 Maria am Gestade in Wien, za str. 90 Sehet den Menschen, za str. 192 St. 

Johannes Evangelista, za str. 194 St. Joseph, za str.196 St. Sebastian, za str. 198 St. 

Farnziskus Xaverius a St. Franziskus von Sales, za str. 200 St. Anton von Padua, za str. 206 

St. Maria von Magdala, za str. 208 Heilige Barbara, za str. 210 St. Apolonia, za str. 296 

vložen lístek Obraz Matky Boži... – psán stejnou rukou jako vlastní rukopis, za přední desku 

vložen tištěný dvoulist Gebet zum heiligen Johann von Nepomuk s rytinou světce před 

oltářem 

Přír. č. II-2327/81 

Škarkova knihovna 

 

Škarka XXIII 

SPASYTEDLNÁ POBOŽNOST 

Spasytedlna Pobožnost pro Obdrženj Sstiastne Hodinky Smrti. 

Pap., XVIII.2 stol., 82 ff (foliace nová), rozměry: 16 x 10 cm, vazba celokožená, jednoduchá, 

spoře zdobená tlačením. 

Staré signatury a vlastnické poznámky: na hřbetě štítek s nápisem DL 350, na přední i zadní 

předsádce razítko Veřejná knihovna města Prostějova. Knihovna P. K. Dostála – Lutinova. 

Česky 

Písmo: kurent 

Na některých stránkách text v dvojitém rámečku 

Bez výzdoby 

Obsah: soubor modliteb a rozjímání 

Přír. č. II-2328/81 

Škarkova knihovna 

 

Škarka XXIV 

PÍSNĚ VYPSANÉ 

Pisně wipsané pre wsseligake kratochwyle od skladatele Jacobu Bucka z Henbezitz. 

Zr...beyichich dne 3ho listopadu (?) Roku 1825. Sinis Aneb Pisen. 

Pap., 1825 (datace na titulním listě), 14 ff (foliace nová), rozměry: 16,5 x 10,5 cm, papír 

částečně poškozen špínou a vlhkostí, vazba nová, jednoduchá, lepenková, hřbet zpevněn 

plátnem. 

Staré signatury: na titulním listě DL 473 

Česky 

Písmo: kurent 

Bez výzdoby 

Přír. č. II-2329/81 

Škarkova knihovna 

 



Škarka XXV 

SBORNÍK PÍSNÍ A MODLITEB 

(titulní list nečitelný) 

Pap., XVIII. – XIX. stol., 635 pp (paginace původní do str. 609, pak nová), str. 133 

vynechána (bez přetržení kontinuity), prázdné str.: 627 – 628, 633 – 635, rozměry: 15,5 x 10,5 

cm, papír poškozen špínou, vlhkostí, inkoustem, červotočem, okraje listů otrhané (zejména 

zpočátku), zcela bez vazby – pouze knižní blok – vazy příliš stažené. 

Česky, str. 516 – 579 polsky 

Písmo: novogotická minuskula currens s humanistickými prvky místy přecházející v kurent 

Text v dvojitém rámečku 

Nadpisy původně červeným písmem, nyní zcela vybledlé 

Bez výzdoby 

Obsah: str. 1 – 515 české písně 

str. 516 – 579 Piosneczki Polski 

str. 580 – 626 Modlitby křesťanské 

Přír. č. II-2330/81 

Škarkova knihovna 

 

Škarka XXVI 

NEBESKÝ PRSTEN 

IHS. Nebeský Prsten Zlaty Zasnaubeny Kržestiansky dussj Wysazeny drahymy Kamynky 

totiž Rozlycznymy Nabožnymy Modlitbamy a Letanyemy Pro gedne Každe Zenske osoby. 

Wypsana Roku 1756. 

Pap., 1756 (datace na titulním listě), 117 ff (foliace nová), rozměry: 15,5 x 10 cm, vazba 

kožená, zdobená tlačením (uprostřed desek kříž), vazba silně poškozená, hlavně hřbet a zadní 

deska, knižní blok uvolněn. 

Staré signatury a vlastnické záznamy: na předsádce kulaté razítko Učitel Josef Gabriel. 

Na zadní předsádce tužkou Kapucincki seminko, Černey kmin, Kuzant (?) 

Česky 

Písmo: kurent 

Text v jednoduchém rámečku 

Řada červených nadpisů 

Zdobené iniciály – červené, ze začátku rukopisu i zelené 

Obsah: modlitební knížka 

Přír. č. II-2331/81 

Škarkova knihovna 

 

Škarka XXVII 

KŠAFT PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA 

Kssaftu Pana Nasseho Gežisse Krysta O Pod Obogjm Přigimani, Wečeře geho Swate, 

Pobožné a Wěrné obhagowani, z rozličných Spisowatelu a Včitelu Cyrkwe Katholicke 

Wgedno shromažděne, a niže Poznamenane. 

Pap., XVII. stol., IV + 63 ff (foliace nová), prázdná ff: I – IV, 60 – 63, rozměry: 15 x 10 cm, 

vazba polokožená, novodobá, na hřbetě zlacený nápis Kšaft P. N. Ježíše Krista. 

Papír částečně poškozen vlivem inkoustu a – zejména ke konci rukopisu – otrhán, restaurován 

neodborně – chybějící části doplněny průhledným papírem. 

Vloženy dva papírové lístky s poznámkami prof. Škarky o obsahu rukopisu. 

Česky 

Písmo: novogotická kurzíva kaligrafická 

Podtrhávání červeným inkoustem 



Bez výzdoby 

Obsah: církevní anály, modlitby, písně 

Přír. č. II-2332/81 

Škarkova knihovna 

 

Škarka XXVIII 

CATTOLISCHES GEBETT-BUCH 

Cattolisches Gebett-Buch. Worinnen allerhand schone aus dem Pasin Gärttlein Zussamen 

Geschrieben Gebetter Zufinden. Im Jahr CHRJSTY 1729. 

Pap., 1729 (datace na titulním listě), 226 ff (foliace nová), rozměry: 14,5 x 9,5 cm, rukopis 

zcela bez vazby – pouze knižní blok, stažen částečně povolujícími vazy. 

Papír částečně poškozen vlhkostí a špínou, ff 7-8 utržena, fol. 145 vytrženo, fol. 179 

uvolněno, fol. 226 zpola utrženo. 

Německy 

Písmo: kurent 

Výzdoba: fol. 3b rytina S. Venantius von Camerion Martyr, fol. 4a tištěná modlitba k Sv. 

Venantiu, fol. 28 a rytina S. Maria Tiranense Valtelini, fol. 35b rytina Ovos Omnes, fol. 72 a 

rytina Symbola Beatae Mariae Virginis, fol. 135 a rytina S. Paulus Primus Eremita, fol. 179 a 

rytina Venerabilis Ioannes Sarcander Martyr, fol. 200 a rytina Wahre Abbildung des 

Schmertzvolleidenden Heilandes 

Fol. 21 – 26 vevázán tisk Auserlesene Messgebether. 

Obsah: modlitební knížka 

Přír. č. II-2333/81 

Škarkova knihovna 

 

Dušek 1 

VESPERALE ET VIGILIALE 

Vespere et Vigile mortuorum secundum ecclesiam Pragensem. 

Perg., 16.2 stol. (na přední desce letopočet 1591), 18. ff. (nová foliace), rozměry: 34,5 x 25,5 

cm. Vazba polokožená, renesanční, na vnitřní polovině desek světlá kůže s tlačenými 

ornamenty v pásech. Přední deska silně poškozena od červotoče. Na přední i zadní desce 

stopy po kování k uzavírání na přezku. 

5 linková notace. 

Červené a černé iniciálky. 

Pergamen místy zvrásnělý, některá folia opravována. 

Marginální poznámky s notací. 

Explicit: 18b „Animas fidelium quas assumpsisti domine factas gaudere cum sanctis hiis in 

gloria“ (s notací) 

Incipit: 1b: „Circum dederunt me gemitus mortis Dolores inferni Circumdederunt me. Venite 

exultemus domino, iubilemus veo salutari...“ 

Písmo: novogot. písmo kreslené (neogotica pieta) 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 1. Získáno do KNM v lednu 1978. 

Č. přejím. protokolu 312. 

 

Dušek 2 

BECKOVSKÝ, JAN 

Wagtach z Knjžký P. Becžkowskýho Nazwane Krew Newinna, od Czysaržuow Ržjmskych 

Wyczezena Wnissto se tež winachazý kterak Kostel Swateho Wjta na Hradie Prazskem 

k swemu založeni, a zwelebenj przissel, czo se s nim, y take wniem, od geho zacžatku, až do 

nýnegssycho Wieku dalo y take Mnohe Pamatký Kralowstwi Czeskeho se tegkagiczy. 



Pap., 182 stol., 61 ff. (nová foliace), rozměry: 34 x 22?5 cm. Vazba polokožená (desky mají 

papírový potah, rohy + hřbet z hnědé kůže). Na hřbetě zlatem tlačené ornamenty z kroužků 

mezi zlatými linkami, po stranách vazů. 

Na přídeští vlepen aliační znak – určit znak! 

Opis starého tisku „Krew Newinná Od cysařůw Ržimských Wycezená od Jana Beckowskýho, 

Křižownjka s Cžerwenau Hwězdau“, W Praze 1697. 

Je to opis kapitol XVIII až XXIV, st. tisk sign KNM 38 D 3 – srovnáno! 

Předmluva v rukopise je začátek kapitoly XVIII st. tisku, pak po nadpise kapitola pokračuje. 

Kapitola XVIII st. tisku = f. 1 Předmluva v rkp. (1 odstavec, druhý odstavec tisku přichází již 

pod nadpisem va vlastní kapitole rkp.) na f. 2 

Kapitola XIX, st. t., str. 486 = f. 8b rkp. 

Kapitola XX. st. t., str. 516 = f. 18a rkp. 

Kapitola XXI. st. t., str. 552 = f. 27b rkp. 

Kapitola XXII. st. t., str. 583 = f. 36b rkp. 

Kapitola XXIII. s. t., str. 607 = f. 43b rkp. 

Kapitola XXIV. s. t., str. 633 = f. 51a rkp. 

Žlutá ořízka. 

Papír porušen vlivem inkoustu. 

Filigrán – Briquet č..... 

Bez výzdoby, pouze nadpisy jsou psány větším zdobným písmem týmž inkoustem. 

Písmo: kaligrafická česká novogotická kurziva. 

Incipit 1a: „Pozornegi cžastokrate rozgjmage sobie mnohonasobne Pržjbiehy, kteržj se na 

hradie Prazskem w Kostele Swateho Wjta hned od geho Pocžatku až do pržjtomneho Wieku 

dali...“ 

Explicit 61a: „..tyž Kostel Sw. Wjta Kralowskau sstědrotau obohatil, když ho rozlicžnymi 

dary od Stržjbra Zlata, Perel, draheho Kameni a ginych nakladnych Wěczý obdaržil.“ 

/Jan Beckovský žil v letech 1658 – 1725/. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška č. 2, do KNM získáno v lednu 1978, č. před. protokolu č. 

311. 

 

Dušek 3 

MLYNÁŘSKÁ KNIHA 

Kniha pamatnj pro Pana Josefa Baučka Roku 1776 z Pořádečnjch kněch wypsaná. 

Pap., 18.2 stol. (?), 264 ff. (foliace nová až po f. 230, novější foliace následuje až do konce 

rkp.), rozměry: 33,5 x 20 cm. Vazba: polokožená – rohy a hřbet kožený. Na hřbetě nápis: 

„Mlynářská kniha 1384 – 1776.“ Desky jsou potaženy papírem, jsou ohmatané, opotřebované; 

uprostřed přední i zadní desky stopy po uzavírání na tkanici. 

Rukopis surově seříznut po straně, takže chybí poslední písmena textu. 

Nejméně 2 písařské ruce: od f. 231 změna, ale 233 ještě ruka č. 1, stejně i rejstřík od f. 250 

ruka č. 1 (f. 1 – 14 nová ruka). Zápisy novější rukou č. 2 čes. novogot. kursiva. Na konci rkp. 

nová ruka na zápisy! 

Písmo: čes. novogot. kursiva 

Výzdoba: bez výzdoby, jako úřední kniha, pouze nadpisy velkým písmem, resp. zesílené 

kontury písmen. 

Papír narušen působením inkoustu – žlutohnědé skvrny. 

Obsah: různé relace o mlýnech a mlynářích převážně zápisy pro 16. + 17. století. Podle 

rejstříku jsou zápisy od r. 1384 až do roku 1820. 

Vlastnické záznamy: na předsádce pod titulem „ex rebus Johann Formanek“. 

Vložen výstřižek z Lid. demokracie dne 3. 3. 1972 „Mlynářské muzeum“ (pojednávající o 

Podkrašovském mlýnu na řece Mži). Napsal Václav Hejný. 



Filigrán..... 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 3. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo předjímacího 

protokolu 309. 

 

Dušek 4 

LIBER PASTORALIS 

Liber pastoralis regule beati Gregorii Pappe. 

Pap., 1459 (datace na f. 48 v explicitu! Olomucz), 48 ff., rozměry: 31,5 a 21,5 cm. Vazba 

polokožená – zbytky kůže na přední a zadní desce, je značně poškozená. Stopy po puklách 

(kulatých, malých) na přední i zadní desce (po 3 kusech na každé desce), stopy po 2 sponách 

k uzavírání. Hřbet potažen pergamenem (s gotickým písmem ve 2 sloupcích), na hřbetě 

novější nápis s titulem rukopisu: „Liber Pastoralis Regulae B. Gregorii P. Item Sermones 

aliquorum SS PP MS.“ 

Prkénko u zadní desky prasklé, bylo slepováno a přelepováno. 

V přední desce dírky po červotoči. 

Stará sign. D 35 na f. 1 a na hřbetě. 

Psáno ve dvou sloupcích. 

Foliace nová. 

Písmo: gotická kurziva (bastarda?) srovnat dle Kirchera! 

Bohemikální 

Marginální poznámky – červeně a černě. 

Výzdoba: červené iniciálky, červené rubrikace, podtrhávání řádků červeně. 

Filigrán – Briquet č..... býčí hlava 

Incipit: f. 1a: „Incipit tabula Gregorii pappe. Capitulum primum. Ne empexiti venire ad 

magistrum auedeant....“ 

Explicit: f. 48a: „Explicit liber pastoralis regule beati Gregorii pape. Die sancti petrique (?) in 

kathedra. Anno domini M° quadringentesimo quiquegesimo nono. Sub anno pontificatus 

domini domini pii pape secundi primo. Červeně in margine „Olomucz“ 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 4. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejím. protokolu 

310. 

F. 49 + 50 prázdné a za nimi následuje přívazek 1: Sermones. 

 

Dušek 4 

SERMONES 

/Sermones aliquorum sanctorum et paparum/ 

Pap., 1459 (?), f. 51 – 212 (následuje po 2 prázdných foliích), 161 ff (?), rozměry: 31,5 x 21,5 

cm. Vazba polokožená – jemná kůže – zbytky kůže na přední a zadní desce, je značně 

poškozená. Stopy po puklách (kulatých, malých) na přední i zadní desce (po 3 kusech na 

každé desce), stopy po 2 sponách k uzavírání. Hřbet potažen pergamenem (s gotickým 

písmem ve 2 sloupcích), na hřbetě novější nápis s titulem celého kodexu: „Liber Pastoralis 

Regulae B. Gregorii P. Item Sermones aliquorum SS PP MS.“ 

Prkénko u zadní desky je prasklé, bylo slepováno dříve a přelepováno papírem. 

V přední desce dírky po červotoči. 

Stará signatura D 35 na f. 1 a na hřbetě. 

Psáno ve dvou sloupcích. 

Foliace nová. 

Marginální poznámky – většinou červeně, někdy černě. 

Filigrán – Briquet č... býčí hlava 

V marginální spodní části některých folií cestička po červotoči. Plynovat! 

Incipit: f. 51a: „Sermo sancti Augustini Episcopi De Aduentu domini.“ 



Explicit: f. 210b: „...ut recipi ac unustpustque prout gesst sine bonum sine malum.“ 

Výzdoba: Iniciálky červeně, nadpisy jednotlivých kapitol červeně, podtrhávání řádků červeně. 

Na foliu 210 in margine perokresba – postava (snad ďábel?) 

Folia 181 a 211 prázdná. 

Na f. 212 seznam řečí jdtl. církevních hodnostářů. 

Obsah: nejčastěji se opakuje jméno sv. Augustina, méně často Isidora, Johanna. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 4. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu 310. 

 

Dušek 5 

URBÁŘ SEDLČANY – JISTEBNICE 

Urburni Registra /Sedlczany – Gistebnicze/ 

Pap., 1614 (datum na f. 94b, rovněž na předsádce přední poznamenáno. Letopočet na vazbě 

přední desky je 1514, přepsáno na 1614!), 154 ff. (nová foliace – p. Duška?), rozměry: 32 x 

20 cm. Vazba pergamenová, renesanční, s tlačenými rostlinnými ornamenty v pásech 

(v jednom páse zadní desky medailony s hlavičkami králů a mužů v kloboucích). Uprostřed 

přední desky heraldické supralibros – v kosočtverci medailon se znakem – určit! 

Ořízka červenomodrá. 

Na přední i zadní desce stopy po tkanicích na uzavírání rukopisu. 

F. 137 – 154 prázdná, f. 77 – 79 prázdná. 

Foliace: od f. 80 je nahoře druhá foliace, starší, původní, takže f. 80 = f. 1, ale je vedena 

pouze na f. 20 a zde končí (od hesla Jistebnice) 

Písmo: česká novogotická kurzíva (neogotica cursiva bohemica). 

V rukopise vloženy následující materiály: 1) dvoustrana tužkou s vypsáním jednotlivých vsí a 

ouřadů v rkp. s odkazem na příslušná folia, dále rozpis jmen zvl. Machů a závěrem jdtl. 

vesnice spolu s folii z rkp. (vypsal pro svoji potřebu studijní p. Dušek?). 

2) Dr. Slaba, Rudolf: O řemeslech a řemeslnících ve staré Jistebnici. Kulturně historická 

studie. Otisk z „Jihočes. sbor. historického“, roč. XIII, nákladem vlastním, tisk V. Šafránek, 

H. Čeněk, Tábor. 23 stran. 

3) Dr. Slaba, Rudolf: Ze života ve staré Jistebnici, strojopis – 3 strany, opis článku z časopisu 

„Český jih“ 1926. Opis pořídil pravděpodobně p. Dušek, v závěru jeho poznámka o tom, že 

v Českém jihu pokračují v r. 1926 články o Jistebnici, v žádném však není již zmínka o 

krčmách a nepřichází zde Máchovo jméno. 

4) výstřižek z Kostnických jisker 10. 9. 1959 „Jihočeským krajem: Jistebnice“; výstřižek 

z Kostnic. jisker 17. 6. 1962 „Výročí slavného nálezu“ /o Jistebnickém kanionálu/. 

5) „Rod Karla Hynka Máchy“ – výstřižek z Lidových novin dne 12. 4. 1936, napsal František 

Černý (s rodokmenem Máchů, mlýnem v Měšeticích atd). 

6) „Rod K. H. Máchy“ – výstřižek z Lidových novin dne 15. října 1939, napsal Ant. Šašek 

(vyvrácená legenda o bídě Máchových předků, foto hospody v Měšeticích, kde šenkoval 

praděd básníka Máchy, busta K. H. Máchy od Václava Blažka, atd). 

7) „Pocty starým selským rodům“ – Projev ministra zemědělství hrab. z Bubna – Litic, 

výstřižek z Národních listů 

7a) „Po staletí věrni půdě“ – vyobrazení z odměňování selských rodů, výstřižek ze 

Zpravodaje č. 52, str. 23, 1940. 

8) „Nejstarší matrika karlštejnská“ – napsal dr. Antonín Stránský, z Národní Politiky dne 30. 

4. 1944 – o karlštejnské matrice z let 1601 – 1651, která má 206 stran a patří k nejstarším na 

čes. území. 

9) „Meditace nad grundbuchem“  - napsal Jan Toman v Lid. novinách 11. 8. 1943 – o 

registrech purkrechtních panství orlického od roku 1587 (výstřižku chybí konec!). 

10) „Jar. Vrchlický z jihočes. rodu selského“, výstřižek z Pol. 1. dne 17. 2. 1943. 



11) „Jazykové zákampí“ – výstřižek z L.N.18. 9. 1943. (Syn nazýván zdrobnělinou otcova 

jména). 

12) „Židlochovický urbář“ – výstřižek z L. N. 26. 7. 1941 – zpráva o studii dr. Ad. Turka o 

žerotínském židloch. urbáři z r. 1590. 

13) „Zakládání a obnovování urbářů“ – výstřižek z L. N. dne 4. 4. 1942 – byly obnovovány 

asi za 25 až 35 let. 

14) Rukopisná poznámka p. Duška o statku Mikuláše Machova z r. 1469, podle Rozprav 

České akademie věd a umění tř. I, č. 71. 

15) Rukopisná poznámka p. Duška o rychtáři Bartoloměji Máchovi r. 1607 podle Březanova 

Života Petra Voka z Rožmb., str. 219 

16) Rukopisná poznámka p. Duška – citace článku Frant. Černého: Po stopách předků K. H. 

Máchy v Margináliích 1950. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 5. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu 308. 

 

Dušek 6 

PAMÁTNÍK POLSKÝ 

Pamiatka 1847. 

Pap., 1847 – 1848 (podle dat obou zápisů + podle data na přední desce – na vyšívané vazbě), 

69 ff. (foliace nová), rozměry: 29 x 25 cm. Vazba: celokožená, z hnědé kůže, s tlačenými 

zlatými linkami na obvodu desek a ornamenty, tvořícími rámeček. Na přední desce je vsazeno 

vyšívání do vazby, provedené vlnou a zdobené stříbrnými korálky; motivem výšivky jsou 

květy a motýli (?) na červené půdě. Uprostřed přední i zadní desky kování, přezka k uzavírání 

chybí. Rovněž kožený hřbet má tlačené ornamenty, dřívě zlaté, nyní již značně střelé, rovněž 

zadní deska má setřelé ornamenty. Vyšívaná vazba na přední desce je datována: PAMIATKA 

1847. Výšivka je poškozena, vypadlá místa. 

Vlastnické záznamy: na předsádce přední: „Gräfin Oborska“. 

Zlatá ořízka. 

Vazba kožená kombinovaná s výšivkou. 

Obsah: polské zápisy do památníku (pouze 2 záznamy, datované ve Lwowě) – f. 1, 2; od f. 58 

je nalinkována notová osnova 5 linková, pouze na f. 58 zapsány noty pro Mazur. 

Barevné listy památníku: 9 (hnědý), 14 (žlutý), 17 (žlutý), 26 (růžový), 29 (růžový), 32 

(hnědý), 44 (hnědý), 47 (hnědá), 55 (hnědá), 57 (hnědá). 

F. 35 – volný list. U f. 35 několik listů vytrženo, před f. 40 několik listů vytrženo, za f. 55 

rovněž. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 6. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 313. 

 

Dušek 7 

TYL 

Časopis Tyl 1862 – opisy. 

Pap., 19.2 stol. (snad 1871 – viz zadní předsádka?), 88 pp. Tyl + 16 pp. Luk, rozměry: 24,5 x 

20 cm. Vazba poloplátěná, černá. Hřbet plátěný s 5 zlatými linkami. 

Vlastnické záznamy: tužkou na zadní předsádce u hřbetu: „August Toužil 22. 11. 71“ 

Výzdoba: Pouze názvy časopisů TYL a LUK majuskulní (hůlk. písmena), dříky písmen černě 

vybarveny (inkoustem resp. tuží). 

Písmo: česká humanistická kursiva (humanist. cursiva bohemica). 

Časopis TYL vydával Spolek čtenářsko – pěvecký „Bursa“ v Kutné Hoře – podle zápisu na 

přídeští. Časopis obsahuje příspěvky Josefa Pokorného – Pikulíka a Josefa Martina atd. 

Beletristický týdeník TYL vycházel pouze v roce 1862. Literární pozůstalost Josefa V. 



Pokorného – Pikulíka je uložena v Literárním archivu Pam. Nár. písemnoství na Strahově. 

Pokorný přispíval do řady dalších časopisů, dopisoval si s Jaroslavem Vrchlickým atd. 

Opisy čísel TYLa č. 1 až 11/1862. 

Vložen novinový výstřižek z LN 15/3/1942 ke stému výročí narození J. V. Pokorného – 

Pikulíka s názvem: „Básník samouk“, podepsáno šifrou bs. 

Časopis TYL v KNM není (ani v časopisec. odd. KNM?). 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška č. 7, do KNM získáno v lednu 1978, č. před. s. 296. 

 

Dušek 7 – přívazek 1 

LUK 

Časopis Luk 1863 – opisy. 

Pap., 19.2 stol., (snad 1871 – viz zadní předsádka?), 16 pp. (před tímto je 88 pp. časopisu Tyl), 

rozměry: 24,5 x 20 cm. Vazba poloplátěná, černá. Hřbet plátěný s 5 zlatými linkami. 

Vlastnické záznamy: tužkou na zadní předsádce u hřbetu „August Toužil 22. 11. 73“ 

Výzdoba: pouze nadpisy LUK majuskulní (dříky černě vybarveny – inkoust nebo tuž). 

Písmo: česká humanistická kursiva (human. cursiva bohemica). 

Opisy čísel LUKu 1863 č. 1 až 4. 

Časopis LUK není v KNM uložen (ani časopisec. odd. KNM?). 

Jinak totéž jako časopis TYL, za nímž je LUK přivázán v 1 rukopis. 

LUK vycházel pravděpodobně také v Kutné Hoře (?). 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška č. 7, do KNM získáno v lednu 1978, č. před. sezn. 296. 

 

Dušek 8 

SCHUSTNER, JOSEPH 

Joseph Schustner: Versuch der Uibersicht einer häuslichen Geschichte der Böhmen. 

Schilderung ihres Verfahrens im Innere des Landes und der Gebräuche, wie auch des 

Gepränges, so bey verschiedener Art ihres Priwatbetragens und Handlungen in der Heimath 

seit den ältesten Zeiten bis auf die unsere Epoche vor beobachtet worden. 

Pap., 19. stol.1 (?), 448 pp., rozměry: 25 x 19,5 cm. Vazba papírová 

Vlastnické záznamy: na přídeští „D. Malina“ (doslova: Gekauft vom Verfasser 22. Jun 1846 

(?) von mir D. Malina“). 

Paginace nová (stará snad po kvaternech?). 

Bez výzdoby. 

Kurent. 

2 pís. ruce? (od p. 80 druhá ruka?) novogotická kurzíva = (neogotica cursiva) 

Filigrán: Briquet č..... KOTENSCHLOS (nad ním kresby) 

Obsah: Zvyky a obyčeje od dávných časů v českých zemích až po Josefa II. a do současnosti. 

(podívat se po kapitolách – též husitství!) 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 8. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 297. 

 

Dušek 9 

GEISTLICHES UHRWERCK 

Geitliches Uhrwerck oder Eröffneter Behalt derer mit himmlischen Geschmack erfülten 

Frücten, das ist Schöne und heilsame aus den Baumgarten und Himmelschlüssel zusammen 

getragene Morgen – Abend, Mess, Beicht, und Communion gebetter nebst veschiedenen 

Tagszeiten Lÿtaneÿen und kurtzen gemuths arhobungen in gewiesse Zeit und Stunden 

eingetheilet zur besonderen verehrung der heilige Patrone. 

Pap., 1749 (datováno na f.II – chronogram!), I – III ff., 223 pp. (paginace původní p. 1 – 212, 

ostatní nově), rozměry: 23,5 x 18,5 cm. Vazba celokožená, tmavohnědá, na přední i zadní 



desce tlačené zlaté ornamenty s rostlinnými motivy, umístěné v několikanásobném zlatém 

rámci u krajů desky. Kožený hřbet rovněž původně zdoben tlačeným zlatým ornamentem 

mezi provazci, nyní již značně setřelým. Hřbet též poškozen, díry po hmyzu, rovněž na obou 

deskách, zadní deska v dolní části opravována. 

Rukopis je věnován kněžně Josefě Františce z Lövenstein – Wertheimu, rozené baronce ze 

Schirdningu (viz. f. II). 

Zlatá ořízka. 

Písmo: human. 

kaligraf. rkp. 

Výzdoba: rokokové kresby, většinou perokresby. Psáno ve dvojitém orámování. Přivázány 

mědirytiny: jako frontispis – Narození Páně (Gloria in excelsis Deo) Klauber Cath. Sc. AugV. 

Další mědirytiny: p. III. – Vulnera dum natus, podle W. Reinera, Birkhart, Prag. 

p. 8/9 – Mulier Ecce Filius tuus (Ukřižování). 

p. 24/25 – Geistliche Richt – Schnur, I. A. P. jr. 

p. 28/29 – Ques meae non peribunt in aeternum..., Carl Birckhart, sc. Pragae 

p. 36/37 – S. Aloysius Gonzaga Soc. Iesu, Birckhart sc. 

p. 47/48 – S. Ioannes Nepomucenus, ante gloriosam perpesionem Vetero Boleslaviae 

Peregrinus..., D. D. C. Antonius Birckhart, Chalcographus Pragae 

p. 54/55 – Confessio et Magnificentia opus ejus, S. Joannes Nepomucenus Canonicus 

Pragensis Proto – Martyr, Birckhart sc., Prag Vend. 

p. 60/61 – S. Ioannes Nepomucenus Canonicus Pragensis Proto – Martyr, sicut aqua effesus, 

Birckhart, Prag Vend. 

p. 78/79 – Virgineo Lauros, et Lilia nectite Sponso. 

p. 82/83 – S. Sebastianus M. 

p. 84/85 – S. Iohannes Evangelista. 

p. 86/87 – S. Franciscus Seraph. 

p. 94/95 – S. Theresia A. IesuV., Birckhart sculp. Prag. 

p. 106/107 – S. Scholastica, - P. A. Kilian sc. 

p. 112/113 – Annunciate haec in universa terra. 

p. 137/138 – Particula S. Crusis, Birckhart sc., Ign. S. delin. 

p. 147/148 – Speculum sine Macula. 

p. 153/154 – S. Maria Mater Salvatoris. 

p. 159/160 – Regina Angelorum. 

p. 194/195 – Devota Imago Lauretana. 

p. 198/199 – Gratioso Iesulo apud. P. P. Carmelit. Disc. Praga, Birckhart sculp., Georg 

Schmidt del. (snad nejstarší rytina) 

Obsah: Morgen Gebetter – p. 1 

Mess Gebetter – p. 9 

Beicht Gebetter – p. 29 

Communion Gebetter – p. 37 

Tag Zeiten von dem heil. Ioanne Nepomuceno – p. 49 

Advent Gebetter – p. 117 

Gebetter in der Fastenzeit – 127 

Abend Gebetter – p. 190 

Do rukopisu vloženy výstřižky a obrázky: 

1) Ant. Novotný: Pražské Jezulátko, Ozvěny 1940, 14/7 

2) Ant. Novotný: Museum Pražského Jezulátka, Večerník Nár. listů, 20. 5. 1940. 

3) Cyril Merhout: Z vánočních osudů Pražského Jezulátka, Nár. politika 25. 12. 1942. 

4) Eduard Bass: Pražské Jezulátko, Lidové noviny 10. 7. 1940. 

5) Prager Jesulein – obrázek černobílý. 



6) Das gnadenreiche Prager Jesukind – barevný obrázek, modlitba na rubu 

7) Das gnadenreiche Prager Jesukind – barev. obrázek, modlitba, 1904. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 9. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 305. 

 

Dušek 10 

FRANTA ŠUMAVSKÝ, JOSEF 

Pap., 19.1 stol. (datace na f. 69 – rok 1830 k překladu z Bulgarina; dále na f. mezi 69/70 – dne 

28. 1. 1858 opět k překladu Šumavského z Bulgarinova, jiná ruka!), 74 ff., rozměry: 23 x 18,5 

cm. Vazba poloplátěná. 

Foliace nová, stará je nepřehledná a neúplná! 

Bez výzdoby. 

Písmo: humnistická kurzíva (humanistica cursiva). 

Různé druhy papíru, svázané v 1 celek. 

Obsah: f. 1 – 23 – Blaženka z Božkowa 

24 – Pohádka o krásné zemance a samogjzdném woze (nedokončená) 

25 – 34 Unešená kněžna. Národnj bachorka.... 

35 – 40 Wozka. Narodnj pohádka wyprawowaná od J. W. F. Š. 

41 – Čaroděgnjk (pokrač. viz f. 57! špatně svázáno!) 

42 – 48 – prázdná folia 

49 – 53 – /pokračování Wozky z f. 40, nenadepsáno!/ 

54 – 56 – prázdná folia 

57 – 64 – Čaroděgnjk (pokrač. z f. 41) 

65 – Spisy Tadeaše Bulgarina, přeložil Jos. W. Fr. podle druhého opraweného wydanj 

66 – (Spisy T. Bulgarina: Prawda a spisowatel) 

68 – Předmluwa k druhému wydánj (datováno 1830 f. 69) mezi f. 69 a 70 vevázán lístek z 28. 

1. 1858 s poznámkou o následujícím překladu Šumavského z Bulgarina) 

70 – 74 – Wogenský žert /překlad Šumavského/ 

Obsahem jsou tedy rukopisy Josefa Franty Šumavského, ať již pověsti, pohádky, báchorky 

nebo překlady Šumavského z Tadeáše Bulgarina. (Zdá se, že nevydané – zjistit!) 

Josef Franta Šumavský (pseudonym Franta Vrantovič) spisovatel český, 1796 – 1857, zabýval 

se básnictvím, pedagogikou (zvl. mluvnice a lexikografie), překládal. Působil též jako učitel. 

Usiloval o rozšíření těsnopisu. Účastník rev. roku 1848! Vlastenec a buditel. Jeho dílo 

uvedeno v Ottově sl. naučném, d. IX, str. 632 – 633. 

O něm Karel Polák: Josef Franta Šumavský, 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 10. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 295. 

 

Dušek 11 

FRANTA ŠUMAVSKÝ, JOSEF 

Josef Franta Šumavský: /Pedagogické spisy/ 

Pap., 19.1 stol. (1837 – 1847 – datování f. 256 b rok 1837, f. 193 b – 4. 3. 1847 imprimatur), 

283 ff., rozměry: 25 x 18,5 cm. Vazba poloplátěná (srv. jeho spis Blaženka z Božkowa – táž 

vazba!). Foliace nová, stará měla pročíslované pouze některé spisy jednotlivě. 

Bez výzdoby. 

Různé druhy papíru, různé formáty, svázané v 1 celek. 

Písmo: human. kurzíva (humanistica cursiva), od f. 245 – 283 kurent (= novogot. kurziva = 

neogotica cursiva). 

Obsah: f. 1 – /O měsíci, zemi, slunci/ 

f. 4 – Něco o měsíci. 



6 – /O zvířatech a přijímání potravy/ 

7 – prázdné 

8 – /O Petrohradě/ 

9, 10 – prázdné 

od 11 – /Učebnice/ 

13 – 21 – Čjtanka před abecedau (malý formát papíru!) 

22 – 23 – prázdné 

24 – 26 – Sprostej rozum (z Čítanky?) 

27 – 28 – prázdné 

od 29 – pokračování Čítanky 

33 – prázdné 

34 – 43 – pokračování Čítanky 

44 – prázdné 

45 – pokračování Čítanky 

49 – 52 – prázdné 

53 – 63 – pokračování Čítanky 

64 – 71 – Nowý náwod ku čtenj čili hláskowánj od J. W. Š. 

72 – 110 – Rozkošná zahrádka, 1840, od J. W. Franty Šumawského, f. 110 Imprimatur 17. 4. 

1840 Willmann 

111 – 112 – prázdné 

113 – 130 – Rozkošná zahrádka, zábawný i ponaučný spis pro českoslowanskau mládež od J. 

W. Franty Šumavského, 1840, Swaz. 2, f. 130 Imprimatur 29. 5. 1840 Willmann 

131 – 148 – Rozkošná Zahrádka pro neyautlegšj mládež českoslowanskau od J. W. Franty 

Šumawského, 1840, f. 148 Imprimatur 20. 12. 1840 Willmann 

149 – /O čase/ 

150 – 155 – /O donově, vlaštovkách atd./ 

155 – 163 - /O hvězdách/ 

164 – prázdné 

165 – 166 – O zatměnj 

167 – 168 – prázdné 

169 – 173 – /O slunci/ 

174 – prázdné 

175 – 177 – /pokračování/ 

178 – 182 – Jahody a maliny, Čítanka pro začátek od Jos. Fr. Šumavského, druhé vydání, 

1847, 182 vlepen tisk, za 182 1 strana tisk vlepe 

f. 183 – na a) vlepen tisk, na b) báseň ručně psaná z Čítanky za 183 vevázán tisk Čítanky (?) 

str. 15 až 80! 

184 – 193 – Rozdělení času 

f. 193b – imprimatur 4. 3. 1847 

194 – 202 – /O češtině/ 

203 – 226 – Theodora Heinsiusa: Domácj wychowatelstwj čili dobrá rada wšem rodičům a 

gich zástupcům, f. 210b – datování v Berlíně „w zářj 1837“ 

227 – 229 prázdné 

230 – 243 – /pokračování/ 

244 – 283 – Theodora Heinsiusa Domaci wychowatelstwij čili dobrá rada... datování f. 256b 

„w zářj 1837“, od f. 245 do konce kurent! 

vložen 1 lístek /O zvířatech/ 

O autorovi srv. Ottův slovník naučný IX., str. 632 – 633, též K. Polák o něm psal. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 11. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 294. 



 

Dušek 12 

PRIVILEGIUM 

/Souhrnné privilegium pro řád dominikánů/ 

Perg., 1492 (datace na f. 17a), 17 ff., rozměry: 23,5 x 17,5 cm. Vazba pergamenová (nejsou 

prkénkové desky, měkká, bez výzdoby, pergamen potrhaný, dírky od červotoče, skvrny. 

Četné marginální poznámky k jednotlivým bulám. 

Písmo: gotické (gotika?). 

Incipit: f. 1a: „In nomine domini Amen. Nouerint vniuersi et singuli presentes literas siue 

presentes publicum transumpti Instrumentum inspecturis et audituris....“ 

Explicit f. 17: „Datum et actum Rome.... Millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo 

Indictione decima die vero Lune secunda mensis aprilis pontificatus sanctissimi in xpo patris 

et domini nostri domini Innocentrii.....“ 

Foliace nová, 1979. 

Výzdoba: na f. 1a nadpis ozdobnými majuskulními písmeny, týmž inkoustem. 

Obsah: biskup Petrus de Vincentia, auditor papežského paláce potvrzuje na žádost Ludvíka 

z Ferrary, prokurátora dominikánského řádu  a profesora theologie, dominikánskému řádu 

listiny papeže Sixta IV., které byly v originále předloženy. 

Současný notářský opis. 

Vloženy 2 lístky latinské, novější (humanistická kurzíva?). 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška č. 12. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 306. 

 

Dušek 13 

BYDŽOVSKÝ, JIŘÍ 

Bydžovský, Jiří: Kronyka Mlado – Boleslawska. Wypsanj Miesta Boeslawi Mlade o jeho 

fundaczy Priwilegijch a některych Přednostech a Přzipadnostech: Tolikež o mnohych 

Promienach Wrchnosti a w tiechto poslednich zarmaucenych czasych wsseligakych 

Obtižnostech, y ginych některych rozličnych Přzibiezych. 

Pap., Opis 19.1 stol., snad Hankův. Originál rkp. vznikl plus mínus v letech 1645 – 1654. 

1654 (datování na p. 412 spolu s chronogramem, který souhlasí – „W lethu Paně 1654 / 

MDCLIV“. Na konci předmluvy je však datace jiná: „Actum 20 Julij letha 1645, a Exilium 

meho 18“, následuje podpis J. Bydžovského – snad datace zahájení práce na dějinách 

Boleslavi),  18 folií + 412 pp. + 4 ff. (foliace nová, paginace stará), rozměry: 22,5 x 17,5 cm. 

Vazba celokožená, tmavohnědá kůže, na přední desce zlatý tlačený nápis: „Kronyka Mlado-

Boleslawska“, na přední i zadní desce dvojitý rámeček, tlačený; na hřbetě rozdělena plocha 

vodorovnými pásy (7 pásů o 4 linkách) na 6 částí, uvnitř nich je uprostřed tlačená květinka 

(hvězdička?). 

Incipit: p. 3: „Boleslaw, To Slowo od boleni Hlawy se gmenuge: A tim gmenem mnozy lidé 

se nazywali...“ 

Explicit: p. 412: „...cely teyden woda na Gizerze hrubě se rozwodnila skody mnohe zdělala...“ 

(Ke dni 3. 10. 1653) 

Žlutá ořízka. 

Výzdoba: p. 2 – celostránková iluminace, datovaná 1597 nadepsaná Kateřina Militka (akvarel 

– klečící žena před Kristem na kříži, v pozadí chrám a město, snad Ml. Boleslav?), před p. 67 

vložen 1 list s rytinou – souhlasí s pamětním deskovým obrazem Jana Jetřicha ze Žerotína z r. 

1575 v zámecké galerii v Opočně, reprodukována ve Štencově Umění roč. X., č. 1., str. 17, 

též Sedláček: Hrady a zámky II., str. 53, popis rytiny je vypsán p. Duškem na vloženém listě 

před rytinou. Vevázáno 5 barevných erbů: Pan Towačowaký z Cymburka – před p. 19, 



Kragirž z Kragku – před p. 25, Hasysteynsky z Lobkowicz – před p. 55, z Michalowicz – před 

p. 65, před p. 207 – z Žerotína. 

Červené rubrikace – celé červené řádky – pro nadpisy a pro jdtl. privilegia resp. letopočty 

s novými událostmi atd. V závěru rkp. též červeně podtrháváno. 

Psáno v rámečku (tužkou), v oddělené marginální části jsou hesla a hlavní body k textu. 

Provenience: vlepeno heraldické ex libris na přídeští – alianční znak – zjistit rod! 

Obsah: 2 titulní listy, Předmluwa k dobrotiwému a upřjmnému čtenáři (4 f), rejstřík 

(registrum) (14 folií), vlastní dějiny města Boleslavi (412 pp), Z kalendáře hospodářského od 

Jeronýma Geblora Hwezdaře (3 pp), Strom rodu C. Ferdynanda 2 uhesrkého a českeho krale 

(3 pp), Poznamenani přepsanych priwilegij a paměti (1 f) 

Jiří Bydžovský (spis. český, 1576 až 1654), zvaný Kazelius, G. Srv. rkp. sbírka KNM od 

téhož autora sign. III D 73 (přepis Bydžovs. překladu do češtiny Offtalmilova Procesu práva 

městského – z latiny), IV G 7 (překlad opět Procesu práva městského, z r. 1607), VIII A 22 

(Bydžovský a Hammerschmid – Descriptio civitatis Neo- Boleslaviae – lat. překlad po r. 

1733). 

O J. Bydžovském srv. Ottův sl. n. IV/str. 1000, Jirečkova Rukopvěť I, str. 341 – 342. 

Vloženo: 1) „V knihach dediczkich welkych“ na f. 16 – k roku 1595 – opis z knih 

mladoboleslavských, 19. století – 1 dvojlist. 

2) Privilegium mladoboleslavským od Petra z Michalovic – k r. 1436, opis snad z městských 

knih, f. 12, 19. stol., 1 list 

3) Oltář z kostela v Ml. Boleslavi (?), perolresba, kolorovaná. 

4) výstřižek z Nár. Politiky 30. 3. 1944 o Sboru bratrs. v Ml. Bol. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 13. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 307. 

 

Dušek 14 

SAADÍ ŠÍRÁZÍ: 

Šejch Saadí Šírazí: Gulistán (Golestán) /Růžový sad/ 

Perský rukopis. 

Pap., 18. stol. (?), 84 ff. gulistán, 182 ff. (oba rkp. dohromady = Gulistán + Bústán), rozměry: 

21,5 x 12 cm. Vazba původní, celokožená, z černé kůže. Na obou deskách rámec z červené 

kůže, v němž tlačený zlatý vinutý ornament. Zlaté linky. Uprostřed přední i zadní desky 

v medailonu na zlaté půdě červené růže a listy, pod a nad medailonem po 1 dalším menším 

medailonku s růží. 

Obsah: rytmisovaná prósa a verše, spojené s moralitami. 

Výzdoba: titulní listy obou děl Šírázího krásně zdobeny, zlaceno, v modrém poli se vinou 

květiny, ve zlatém je titul díla. Text každého folia je orámován několika barev. linkami. 

V textu červená písmena. 

Marginální poznámky. 

Rukopis je poškozen pronikáním vody, je neodborně opravován, přelepy lepenkou, zvl. 

v zadní části rkp. 

Rukopis určila dr. Věra Stivínová, bytem: Praha 10, Lvovská 1, tel. 73 05 72. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 14. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 298. 

Gulistan a Bustan od Saadiho je též v Bibiothéque Nationale, Département des Manuscrtits, 

Section Orientale, Persan 240 (z roku 1560). 

Srv. Blochet, E.: Catalogue des manuscrits persans de la Bibliothéque Nationale, Paris 1905 – 

1934. Též E. Blochet: Les enluminures des manuscrits orientaux, turcs, arabes, persans, Paris 

1926. 



Sadí Šírází (plným jménem Saadi Mušarrifud-din bin Muslih-uddín Abdulláh ze Šírázu, žil 

v letech 1184 – 1291, největší didaktický spisovatel Persie. Nejproslulejší jsou jeho sbírky 

Bústán a Gulistán. 

Gulistán byl napsán v roce 1258. 

Evropská vydání spisů Sadího srv. spolu i s životopisy jeho – Ottův sl. nauč. XXII., str. 478 – 

479. 

Srv. Encyclopédie de l’Islam, Paris – Leyde 1934, str. 37 – 41. 

 

Dušek 14 – přívazek 1 

SAADÍ ŠÍRÁZÍ: 

Šejch Sadí Šírází: Büstán /Ovocný sad/ 

Perský rukopis. 

Pap., 18. stol. (?), rozměry: 21,5 x 12 cm. Vazba původní, celokožená, z černé kůže. Na obou 

deskách rámec z červené kůže, v němž tlačený zlatý vinutý ornament. Zlaté linky. Uprostřed 

medailon na přední i zadní desce, v něm na zlaté půdě červené růže a listy, pod medailonem a 

nad ním po 1 dalším medailonu s růží. 

Obsah: verše a morality. 

Výzdoba: titulní list krásně vyzdoben, zlaceno, v modrém poli se vinou květiny, ve zlatém je 

titul díla. Text jednotlivých folií je rámován několika barevnými linkami. V textu červená 

písmena. 

Marginální poznámky. 

Rukopis je poškozen pronikáním vody, neodborně opravován, přelepy lepenkou. 

Rukopis určila dr. Stivínová Věra, bytem Praha 10, Lvovská 1, tel. 73 05 72. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 14. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 298. 

Sadí Šírází – plným jménem Saadi Mušarrifud-din bin Muslih-uddín Abdulláh ze Šírázu, 

největší didaktický spisovatel Persie, žil v letech 1184 – 1291. Jeho nejproslulejší sbírky jsou 

Bústán a Gulistán. Bústán byl napsán v roce 1257 a je nejhlubším a nejpoučnějším dílem 

z veškeré Saadího tvorby. 

Evropská vydání Saadího spisů a jeho životopisy srv. Ottův slovník naučný XXII., str. 478 – 

479. 

Srv. Encyclopédie de l’Islam, Paris – Leyde 1934, str. 37 – 41. 

Srv. Gulistán. 

 

Dušek 15 

KORÁN 

Korán. 

Arabský rukopis. 

Pap., 18/19. stol. (?), 184 ff., rozměry: 17 x 10 cm. Vazba lakovaná, perská, dobová, 

s květinovou výzdobou, po obvodu desek ornamentální rámec, uvnitř něho květinová výzdoba 

(barvy červená, žlutá, zelená). Vazba z hnědé kůže. Lak zčásti popraskaný, oděrky kůže na 

hřbetě, uprostřed přední desky a v pravém dolním rohu. 

Papír nažloutlý, hlazený, velmi jemný. 

Vnější rámec a vnitřní další rámec, oba zlaté, uvnitř dvojitého vnitřního vlastní text – rozměry 

rámce: 13 x 7 cm. 

Počet řádků: 19. 

Písař neuveden, majetnické záznamy jsou na přídeští, udávají datum r. 1311 hydžry. 

Písmo: drobné naschí. 

Inkoust černý. Rukopis poškozen pronikáním vody. 



Výzdoba: celý rukopis neobyčejně bohatě a krásně vyzdoben. Zejména f. 1a – ve dvojitém 

rámci, vyplněném květinovými motivy je uprostřed  umístěna invokace s výzvou ke studiu 

koránu; převládá zlatá barva. Podobně nádherně vypraveny titulní listy f. 1b + 2a – ve 

dvojitém dále členěném rámci, vyplněném květinovou výzdobou je ve zlatém čtverci umístěn 

začátek súry; převládá zlatá barva, v modrém poli dole je titul díla; další barvy modrá, 

červená atd. 

Rovněž f. 183b + 184a krásně zdobeno, ve dvojitém rámci zdobeném převážně zlatými 

květinami je uprostřed v modrém poli opět invokace s výzvou ke studiu koránu. 

Konce veršů jsou zdobeny zlatě (zlatými body), nadpisy súr jsou umístěny mezi 2 zlaté řádky, 

plocha nadpisu je bohatě barevně vyzdobena (zlatá, červená, modrá). V textu jsou poznámky 

červené, určené pro recitaci. Po straně jsou ve zlatých rámečcích (tvaru hvězdy, kapky, 

čtverce, oválu atd.) značky členící korán. 

Foliace nová. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 15. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 298. 

Rukopis určil prof. Petráček z Filosofické fakulty KU, katedra orientalistiky, Celetná ul., tel. 

228 440 – 49. 

 

Dušek 16 

KORÁN 

Korán – neúplný. 

Arabský rukopis. 

Pap., snad 18. stol. (?), 234 ff., rozměry: 17 x 11 cm. Z (původní) kožené vazby zůstal pouze 

hřbet. 

Súry koránu, začátek chybí. 

Papír hlazený, nažloutlý. 

Vnitřní rámec zlatý, v něm text zapsán (rozměry rámce: 13 x 6,5 cm), zlato nyní zoxydováno 

do zelena. 

Počet řádků: 19. 

Písař neuveden, majetnické záznamy nejsou. 

Písmo: naschí, drobná forma. 

Výzdoba: záhlaví súr zapsána červeným inkoustem, jinak písmo černým inkoustem. Po straně 

marginální poznámky k textu (červené nebo černé). V textu zlaté body pro označení konce 

veršů – zoxydované do zelena. 

Přelepy v marginální části, rukopis je opotřebovaný čtením, poškozený. Nutná převazba. Díry 

v některých foliích (36 – 40, 70). Poškozeno vodou! 

Rukopis uvolněn ze hřbetu! 

Incipit: „...Jí z toho podobně jako vy a pije podobně jako vy.... = súra č..... 

Foliace nová. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 16. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 298. 

Rukopis určil prof. Petráček z Filosofické fakulty KU, katedra orientalistiky, Celetná ul., tel. 

228 440 – 49. 

 

Dušek 17 

MEMOIRES 

Memoires. /Památník/. 

Pap., 1846 (podle datované vyšívané vazby) – 1849 (podle zápisů), 86 ff., rozměry: 21 x 14,5 

cm. Vazba látková (brokát?), hrany lemované kůží se zlatými tlačenými ornamenty, hřbet též 

kožený se zlatou ornamentální tlačenou výzdobou. Látka na obou deskách původně asi vínové 



barvy, nyní vybledlá, v rozích vyšívaná; uprostřed přední desky vyšito: „Memoires.“, 

uprostřed zadní desky vyšito „1846.“ 

Bez vlastnických záznamů. 

Zlatá ořízka. 

Vyřezávané stránky: před f. 1, před f. 30, před f. 40. 

Písmo: novogotická kurziva (neogotica cursiva) 

Obsah: zápisy do památníku – jsou pouze 3 (f. 19 – 18. 5. 1848; f. 41 – 22. Dez.? 1849; f. 69 

– Im August 185(?)4) 

Některá folia poškozena – pravděpodobně od vylisování květin v památníku. 

Nová foliace. 

Všít složku f. 11 – 15 před stavěním v tresoru. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 17. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 293. 

 

Dušek 18 

DENKMAL DER FREUNDSCHAFT 

Denkmal der Freundschaft. (= nápis na vazbě!) 

Pap., 19.1 stol., 28 ff., rozměry: 20,5 x 12,5 cm. Vazba celokožená, červená, uprostřed obou 

desek vložen kosočtverec zelené kůže (7 x 6,5 cm). Obě desky zdobeny zlatou tlačenou 

výzdobou, rostlinné motivy, též kolem zeleného kosočtverce uprostřed desek zlatá 

ornamentální tlačená výzdoba. 

Pochází pravděpodobně z rodiny Betossiů, jak svědčí zápisy a malby. 

Na f. 1 k provenienci ve 20. století: „Darem od slč. M. Bednářové, 26. V. 1910“. 

Zápis na f. 3 uvádí Valentina Mathiase Bertossi, „Seidenfärber Prag.“ – bohemikální. Další 

jsou ve stej. oboru v Klagenfurtu a Vídni (?). 

Foliace nová. 

Písmo: německá novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica) a humanistická kurzíva 

(humanistica cursiva). 

Výzdoba: velmi bohatá, jemné kaligrafické perokresby. Zejména na f. 2 znak rodiny Bertossi 

(provedený v barvách), ve výzdobě převládají tvary štítů, v nichž jsou vepisována jména. 

Většina perokreseb je v dolním pravém rohu signována jménem Michael Bertossi, jako další 

autor kresby je uveden Michael Jackson. 

Obsah: v bohaté výzdobě jsou vepsána jména jednotlivých členů rodiny (?), většinou rodiny 

Bertossi (a uvedeno datum (většinou asi úmrtí). 

Z dat se vyskytlo rozpětí 1816 – 1853. 

Filigrán – Briquet č..... koruna 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 18. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 290. 

Několik folií prázdných. 

 

Dušek 19 

GOTTESDIENST GEHEILIGTE 

Der geheiligte Gottesdienst eines wahren katholischen Christen, vorinnen Morgen, Abend, 

Mes, Beicht, Kommunion und noch einige auserlesene Gebeter enthalten sind. 

Pap., 1. pol. 19. stol. (?), 178 pp., rozměry: 18 x 11 cm. Vazba celokožená, tmavohnědá kůže. 

Tlačená výzdoba zlacená, nyní již značně setřelá, vnější rámec na obvodu desek, v rozích 

ornamenty, uprostřed obou desek medailon s nápisem MAR (nad ním korunka), okolo něho 

do kruhu sestaveno 8 váz s ornamenty. Na hřbetě plocha rozdělena 8 pásy kroužků. 

Vlastnické záznamy: nejsou. 

Paginace původní. 



Výzdoba: velmi bohatá, p. 1 – žena žádající boží vyslyšení; p. 2 + p. 3 – protažena černá 

stužka v rámečku, rovněž i p. 3; p. 15 – Ukřižování Krista; p. 17, p. 16 – v prostřižených 

proužcích papíru protažena modrá a žlutá stužka v rámečku, totéž protažení modré stužky na 

p. 28 + 29; p. 27 – modlící se muž (Kristus?); p. 37 – 2 andělé u oltáře (?); p. 38 + 39 – 

protažena v rámečku opět červená stužka; p. 49 – modlící se žena u kříže; p. 53 – muž 

s knihou (sv. Petr dle klíčů?); p. 54 + 55 – protažena černá stužka v rámečku; p. 62 + 63 – 

protažena žlutá stužka v rámečku; p. 64 – mytí nohou (Kristovi?); p. 83 + 84 – protažena 

zelená stužka v rámečku; p. 85 – 2 andělé drží v rukou sakramentář (? nebo oltář); p. 97 – 

narození Páně; p. 109 + 110 – protažena zelená a červená stužka v rámečku (Pfingstfest); p. 

111 – P. Maria s dítětem v náručí (Jungfrau); p. 132 + 133 – protažena žlutá stužka 

v rámečku; p. 142 – modlící se muž klečící; 159 + 160 – protažena v rámečku červená a 

zelená stužka; p. 161 – P. Maria s Josefem a Ježíškem (?); p. 177 – andělíček se 2 holubicemi 

(?), pod nimi kruh růží. 

Psáno ve dvojitém orámování. Další výzdoba na koncích kapitol – květiny, nejčastěji růže, 

nebo na začátku kapitol. Nadpisy barevné – černé s šrafovanými dříky, červené, zelené. Pod 

paginací vyznačena na každé straně kapitola – červeně. 

Obsah: Morgengebet – p. 2 

Messgebeten – p. 16 

Bey dem ersten Naschenken – p. 28 

Bey Erhebung der Hostie – p. 38 

Bey den Kommunion – p. 50 

Beichtgebeth – p. 54 

Nach der Beicht – p. 61 

Kommunion Gebet – p. 63 

Gebeth zur heiligen Namens Patronin – 132 

Allgemeines Gebeth – p. 142 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 19. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 292. 

 

Dušek 20 

GOTT IST DIE REINSTE LIEBE 

Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth ind meine Betrachtung. Geschrieben von Ios. Haasz. 

Pap., 1819 (datování v ornamentu titulního listu rukopisu – v ozdobném rámci), 214 pp., 

rozměry: 17 x 11 cm. Vazba celokožená, z tmavohnědé kůže, zdobené zlatým ornamentálním 

rámcem, dvojitým; rámec má v rozích stylisované kvítky zlaté. Hřbet rozdělen 7 linkami 

zlatými, v horní a spodní části ornamentálně zlatem vyzdoben, mezi linkami zlaté snítky. 

V horní třetině hřbetu nápis: „Marie Elise Petzolt“ = jméno majitelky rukopisu! 

Vlastnické záznamy: rukopis patřil Marii Anně Petzolt, jak je uvedeno na hřbetě rukopisu. 

Zlatá ořízka. 

Německy, kurent. Kaligraficky napsaný rukopis. 

Paginace původní. 

Výzdoba: p. 1 – ženská postava s křížem (P. Maria ?), p. 2 – orámovaný titulní list; psáno ve 

dvojitém orámování (placha vyšrafována perem, uprostřed každé strany rámce ozdobné 

vlnovky perem. Bez barevné výzdoby. 

Obsah: Morgenandacht – p. 3 

Messgebethe – p. 25 

Beichtgebethe – p. 56 

Kommuniongebethe – p. 66 

Litaney – p. 132 

atd. 



Inhalt – p. 213 – 214 

Na předsádce rukopisné poznámky p. Duška o názvu, dataci a provenienci rukopisu. 

Darem z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 20. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo 

přejímacího protokolu č. 287. 

 

Dušek 21 

KATOLICKÉ MODLITBY NÁBOŽNÉ 

Nábožne Katolicke Modlitby, z duchownjho Pokladu, a zginjho Pokladu, a zginých 

Nabožnych Kněch wybrane. Pro mě Lidmilu Mecnerowau ze zLonitz a od Jana Žiwnustky w 

Roku 1829 Sepsane. 

Pap., 1829 (podle datace na titulním listě), 205 pp. + 8 pp. prázdných, 4 prázdná folia na 

konci), rozměry: 16,5 x 10 cm. Vazba celokožená, z tmavohnědé kůže, se zlatým rámcem na 

obvodu obou desek, na hřbetě rovněž zlatá ornamentální výzdoba kolem provazců, ve 4 

polích zlaté mísy. Hřbet i desky odřené. 

Vlastnické záznamy: na titulním listě majitelka rukopisných modliteb Lidmila Mecnerowá ze 

Zlonitz, modlitby byly sepsány od Jana Žiwnůstky (podle titul. listu a folia před ním, kde se 

jméno opakuje). Za přední předsádkou se znovu opakuje jméno majitelky Lidmyla 

Mecnerowa atd matka její „Ana Landowa prowdana zemrela Roku 1830.“ 

Žlutá ořízka. 

Kurent, česky. 

Paginace původní. 

Výzdoba: Před titul. listem barevná celostr. malba s věnováním od J. Živnůstky (lesy, pole 

atd. mezi duhou), u nadpisů kapitol barevná květinová výzdoba, barevně zdobené iniciálky. 

Psáno ve dvojitém červeném rámečku. 

Obsah: Modlitby Rani – p. 1 

Modlitby při Mssi – p. 17 

Modlitba při Ewangelium – p. 27 

Modlitby kagicy před y po zpowedi – p. 55 

Modlitby před Přigimánim – p. 88 

Modlitby Nessporni – p. 132 

Počestnost k pěti ranám Pána Gežisse Krysta – p. 161 

atd. 

Obsah v závěru rkp. není rozepsán. 

Na předsádce a před věnováním moditeb tužkou psané poznámky p. Duška – o titul. listě a 

dataci. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 21. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 289. 

 

Dušek 22 

KATOLICKÉ MODLITBY KŘESŤANSKÉ 

Křestianske Katolicke Modlitby wssem nábožným Křestianům k duchownjmu Prospěchu a 

Spasenj. Roku 1796. 

Pap., 1796 (podle titulního listu datace), 49 ff., rozměry: 16 x 9,5 cm. Vazba celokožená, 

z tmavohnědé kůže, s tlačeným zlatým ornamentem – v orámování rostlinné motivy, desky 

dřevěné. Hřbet poškozen červotočem, je odřený, pravý roh přední desky rovněž poškozen. 

Vlastnické záznamy: na f. 45 zápis: „Hladjk Wenzel z Wokowyc“, totéž jméno je i na f. 45b, 

kde si majitel zřejmě cvičil své jméno, zde je i letopočet rok 1824. Na f. 48 se jméno opakuje 

– opět cvičně. 

Na předsádce je vlastnický záznam: „tito Modlitbj naležegj Frantisskowj Streblowj s Chrastan 

(?)“. 



Česky, kurent. 

Foliace nová. 

Vlastní text modliteb až na f. 45, pak následují volné stránky s nácvikem podpisu majitele 

Hladíka. 

Výzdoba: F. 2 s rostlinnými barevnými motivy, rovněž f. 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, atd. – všechny stránky s nadpisy. Vlastní nadpisy jsou červeně nebo modře, iniciálky 

jsou větší a barevně provedené. Psáno ve dvojitém orámování. Převládá zelená barva ve 

výzdobě. 

Obsah: Modlitby rannj – f. 2 

Modlitby Wečernj – f. 5 

Modlitby při Mssy Swate – f. 8 

Modlitba při Pozdwyhowanj – f. 14 

Když kněz řika Beranku Božj – f. 17 

Když kněz Tělo Božj přigjmá – f. 18 

Modlitby před Spowědj – f. 19 

Modlitby po Spowědj – f. 22 

Modlitby před Přigjmánjm – f. 23 

Modlitby po Přigjmánj – f. 26 

Pět neslýchaných wzdechnutj k Pánu Gežjssy – f. 30b 

Letanye – f. 33 

Rukopis poškozen pronikáním vody v minulosti. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 22. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 286. 

 

Dušek 23 

KORÁN 

Kořán – neúplný (chybí začátek + chybí konec.) 

Arabský rukopis. 

Pap., 18. stol., 125 ff., 117 ff. Korán + 8 ff. MODLITBY = 125 ff., rozměry: 14,5 x 11 cm. 

Vazba celokožená s tlačeným vlysem – tlačený rámec na okrajích desek a uprostřed desek 

ovál s ornamentem. Hnědá kůže na vazbě. Na hřbetě nápis novodobý hůlkovým písmem: 

KORAN MS (bíle). 

Chybí začátek a konec, začíná se súrou č. 11 (Júsuv), ta je však neúplná. Úplná je súra č. 12. 

Papír hlazený, nažloutlý. 

Vnitřní rámec zlatý, rozměry vnitř. rámce: 9,5 x 6,5 cm. 

Počet řádků: 9. 

Písař neuveden, majetnické záznamy nejsou. 

Písmo: naschí, běžné. 

Výzdoba: zlatý rámec, konce veršů vyznačeny zlatými tečkami, názvy súr zlatě zapsány. 

V textu červené poznámky určené k recitaci textu. 

Inkoust černý. 

Rukopis poškozen pronikáním vody. 

Přívazek 1: od f. 118 MODLITBY – TRADICE O PROROKOVI. 

Foliace nová. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 23. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 299. 

Rukopis určil prof. Petráček z Filosofické fakulty KU, katedra orientalistiky, Celetná ul., tel. 

228 440 – 9. 

 

Dušek 23 – přívazek 1 



MODLITBY 

/Modlitby/ TRADICE O PROROKOVI, Tradice o Mohamedovi. 

Arabský rukopis. 

Pap., 18. stol., rozměry: 14,5 x 11 cm. Vazba celokožená s tlačeným vlysem, tlačený rámec na 

okrajích desek a uprostřed nich ovál s ornamentem. Vazba z hnědé kůže. 

Obsah: Tradice o proroku Mohamedovi. 

Papír hlazený, nažloutlý. 

Vnitřní rámec zlatý o rozměrech 10,5 x 6 cm. 

Počet řádků: 9. 

Písař neuveden, majetnické záznamy nejsou. 

Písmo: naschí vokalisované. 

Výzdoba: zlatý rámec, konce veršů vyznačeny zlatými tečkami, název zlatě. 

V textu červené poznámky. 

Inkoust černý. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 23. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 299. 

Rukopis určil prof. Petráček z Filosofické fakulty KU, katedra orientalistiky, Celetná ul., tel. 

228 440 – 9. 

 

Dušek 24 

DUCHOVNÍ RAJSKÁ RŮŽE 

Duchownj Ragská Růže, to gest Modlitby katolické wypsané, od Jána Jozefa Kysylky pro čest 

a chwálu Božj, A tomu genž se modlit bude Ať k spasenj slaužj. Pro osobu můžskau, w roce 

1825. 

Pap., 1825, 42 pp., rozměry: 12 x 8 cm. Vazba celokožená, z hnědé kůže, s tlačenou 

výzdobou, nyní značně setřelou. Tlačená výzdoba od obvodu desek v pásech, uprostřed 

medailon s rostlinným motivem, na přední desce v něm iniciálky majitele rukopisu: „J. K.“ 

Kůže na hřbetě popraskaná, několik dírek od červotoče. 

Vlastnické záznamy: podle titul. listu patřily modlitby Janu Jozefu Kysylkovi, stejně i 

iniciálky jeho jména na přední desce. 

Paginace původní. 

Písmo: kurent. 

Výzdoba: titul. list (2 andělé), p. 1 – Ukřižování Krista, p. 2 – sv. Václav na nebesích, p. 11 – 

sv. Jan Nepomucký, p. 13 – sv. František Xaverius, p. 17 – sv. Viktorie, p. 20 – věnec, 

uprostřed něho květiny, p. 24 – sv. Florian, p. 33 – srdce a květy, p. 36 – sv. Trojice v nebi, p. 

39 – ves se hřbitovem, 2 osoby vezou další rakev, hrobník kope hrob. 

Psáno v červeném orámování. 

Poslední 2 folia: Poznamenanj Pamětj – zde jsou rodinné a jiné záznamy od roku 1756 do 

1829 (úmrtí rodičů, prarodičů, sňatky, narození dětí), zde též záznam „Byla sedlska wogna 

dne 15 března 1775, rozděleni Pan. dworcu 1777.“ 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 24. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 285. 

 

Dušek 24 – přívazek 1 

GOTT 

Gott ist die reinste Liebe. Meine Gebete und Betrachtung. Christ – katolisches Buch, 

geschrieben von Joh. Jos. Kysylka aus Sokoleč, 1825. 

Rukopis judendeutsch. 

Pap., 1825, 74 pp., rozměry: 12 x 8 cm. Vazba celokožená, z hnědé kůže, s tlačenou 

výzdobou, nyní značně setřelou. Tlačená výzdoba umístěna v pásech, nyní značně setřelá, 



uprostřed medailon s rostlinným motivem, v něm na přední desce umístěny iniciálky majitele 

rukopisu: „J. K.“ Kůže na hřbetě popraskaná, několik dírek od červotoče. 

Vlastnické záznamy: na titulním listě – viz nahoře: „geschrieben von Joh. Jos. Kysylka aus 

Sokoleč“. 

Paginace původní, hebrejskými písmeny v hodnotě čísel. 

Písmo: kursivní, nadpisy psány kvadrátním písmem. 

Výzdoba: jednotná jako u Duchovní rajské růže v 1/3 rukopisu. Za zmínku stojí: p. 20 – 

Ukřižování Krista (na oltáři), nápis Mašiah = Mesiáš nad obrázkem; p. 56 – H. Magdalena, p. 

60 – Heil. Rozalia, p. 65 – p. Maria in Warta, p. 67 – Poslední večeře Páně (?), p. 72 – Swatá 

Barbara (nápis český!), p. 40 – Laudetur S. S. Sacramentum. 

Psáno v červeném orámování, nadpisy červené. 

Obsah: p. 1 – 9 Morgangebete 

p. 10 – 12 Übung der theologischen Toten (?) / text nečitelný - rozpitý 

31 – 32 /zbytek textu Zum Credo/ 

33 – 35 – Zum Ofertorium bis Wandlung 

36 – 39 – Gebet um die Gnade der Erfüllung der Standespfliten 

p. 40 – obrázek 

41 – 42 – Zur Wandlung 

42 – 43 – Nach der Wandlung 

/13 – 30 – /dokončení Übung ze strany 12/ 

13 – 16 – Die Hoffnung 

16 – 19 – Die Liebe und Reie 

20 – Mesiáš = Mašiah (obrázek) 

21 – 24 – Neues Gebeter, beim Anfag der Heil. Mes 

25 – 27 – Zum Gloria 

28 – 29 – Zum Evangelium 

30 – Elohím = Bůh (obrázek) 

31 – 32 – Zum Credo 

44 – 47 – /nečitelný, rozpitý nápis, text pokračuje viz. p. 43/ 

48 – 49 – Zum Agnus Reie 

50 – 53 – Zur Communion (+ obrázek) 

54 – 55 – / rozpitý nápis 

56 – Heil. Magdalena (nápis latinkou) 

57 – Beichtgebete 

58 – 59 – Um Erleuchterung bei Erforchung des Gewissenes 

60 – 62 – obrázek Heilige Rozalia /+ nápis rozmazaný/ 

63 – 64 – Vorsatz zur Besserung 

65 – 66 – Gebet nach der Beicht 

67 – obrázek /Poslední večeře ?/ 

68 – 71 – Gebet vor der Communion 

72 – Obrázek: Swatá Barbara 

73 – 74 – Gebet nach der Communion 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 24. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 285. 

Sokoleč – ves u Poděbrad. 

Rukopis určila dr. Šedinová, pracovnice vědeckého odd. Židovského muzea, Praha 1, 

Jáchymova ul. 3, tel. 63374. 

 

Dušek 25 

STAMMBUCH 



Stambuch zum Andenken meiner Freunde und Freundinen. 

Pap., 1817 – 1826 (datováné zápisy!), 34 ff., rozměry: 15 x 9,5 cm. Vazba celokožená, 

červené barvy, v okraji desek tlačená zlatý rámec, uvnitř něho květinové ornamenty. Na 

hřbetě rovněž tlačené zlaté ornamenty, hřbet silně poškozen. 

Na f. 1. v pravém rohu pod titulem rukopisu zapsáno: „Benedict“ (snad vlastnický záznam?). 

Zlatá ořízka. 

Foliace nová. 

Písmo: německá novogotická kurzíva (neogotica cursiva germanica) – většinou, též 

humanistická kurzíva (humanistica cursiva). 

Výzdoba: bohatá, většina zápisů je doprovázena kresbami, též koláže. Perokresby, barevné 

scénky, černobílé atd. 

Obsah: německé zápisy do památníku. 

V datování se opakuje Praha. 

Bohemikální. 

V zápisech se opakují jména Mařánek a Seitz. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 25. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 288. 

 

Dušek 26 

PAMÁTNÍK 

/Památník s latinskými, německými a francouzskými zápisy z let 1717 – 1740/. 

Pap., 1717 (datovány zápisy na př. f. 182, 183, 192, 196 atd.) – 1740 (f. 141), 331 pp. + 18 pp. 

rejtřík (celk. 349 pp.), rozměry: 16 x 9,5 cm. Vazba celokožená, hnědá, na obou deskách 

jemný zlatý rámeček. Hřbet kožený, rozdělen 5 provazci na 4 pole, která jsou vyzdobena 

drobnými zlatými ornamenty. 

Bez vlastnických záznamů. 

Majitel mohl být snad studentem teologie nebo jiného oboru v Jeně nebo v Lipsku (?). 

Zlatá ořízka. 

Písmo: humanistická kurzíva (humanistica cursiva) + němec. novogot. kurziva (neogotica 

cursiva germanica) 

Výzdoba: p. 1. – kresba tuší, kolorovaná (město za hradbami), p. 141 – kresba z roku 1740 

(část císařského privilegia), p. 188 – vlepen kruh s amorem trhajícím růži (modrá barva), p. 

235 – barevná kresba, v bohatě orámovaném oválu člověk se zeměkoulí (?). 

Obsah: převážně latinské zápisy, několik německých a francouzských, těžiště památníku je 

z let 1717 až 1720, zápisy jsou psány většinou v německých městech Jeně, Lipsku a Koburgu. 

nová paginace: p. 1 – 2 – prázdná 

p. 3 – 14 – abecední rejstřík k Památníku s odkazy na stránky 

p. 15 – 18 – prázdné 

stará paginace: p. 1 – 331 vlastní památník, množství listů nepopsaných! 

Filigrán – Briquet č.... 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 26. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 302. 

 

Dušek 27 

HORAE 

Horae beatae Mariae virginis? 

Perg., 15. stol (?), 156 ff., rozměry: 9 x 6 cm. Vytrženo z vazby, pouze ochranný obal. 

Foliace nová, 1979. 

Písmo: gotic. minuskula 

Rukopis surově seříznut, zvl. na horní části folia, čímž poškozeny miniatury. 



Výzdoba: celostránkové barevné miniatury: f. 14 – Zvěstování 

f. 22 

f. 33 – Narození Páně 

f. 37 – Zvěstování pastýřům 

f. 40 

f. 43 – Útěk do Egypta 

f. 45 – Obětování Ježíše v chrámu 

f. 50 

f. 67 

f. 92 

f. 96 

f. 113 

f. 116 – Ukřižování 

Písařské iniciálky červené, modré. Ke zdůraznění textu červená slova resp. celé řádky resp. 

některá písmena. 

Od f. 132 kursivní ruka (jiná?), vlastní rkp. kaligrafický. 

Obsah: 1 – 12 Kalendarium /Officium Marianum?/ 

66 Officium defunctorum ad matutinas 

116 Officium crucifixi 

119 Inicium sancti evangelii secundum io 

Psalterium? 

Incipit: f. 13: „Aue stella matutiua....“ 

Explicit: f. 156b: „...et semper et in secula seculorum Amen.“ 

Přední a zadní partie rukopisu poškozeny červotočem (folia pod vazbou). 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 27. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 304. 

 

Dušek 28 

OFFICIUM 

Perg., 15.1 stol. (nedatováno), 282 ff., rozměry: 7,5 x 5,4 cm. Vazba celokožená, novější (18. 

stol. ?), zdobená slepotiskem, bohaté ornamenty. V okrajích obou desek jednoduchá zlatá 

linka, rovněž hřbet je vyzdoben zlatou tlačenou výzdobou, s rostlinnými motivy, kolem 

výzdoby rovněž zlatá linka, dole zdvojená. 

Foliace nová. 

Písmo: gotická minuskula 

Výzdoba: četné barevné iniciálky, použito na dříky písmen nejčastěji zlato, iniciálky umístěny 

v barevných polích (modrých, červených). Marginální výběhy výzdoby u f. 21a, 182a, i u 

několika drobnějších dalších. Četné červené rubrikace, jednotlivá písmena resp. řádky psány 

červeně. 

Prázdná folia – f. 180 – 181. 

Rukopis poškozen v minulosti pronikáním vody – zvl. kol f. 200. 

Obsah: kalendarium – f. 1 – 12 

hymny od 181 – 

comumne vanctorum – do 282 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 28. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 303. 

Incipit: f. 13a – „In illo anno in quo nat domini in dominica uenerit...“ 

Explicit: f. 182a: ...“aliud nisi domus dei et porta celi Explicit comune sanctorum....“ 

 

Dušek 29 



PAMÁTNÍK 

/Památník z let 1777 – 1778 s latinskými a německými zápisy/ 

Pap., 1777 – 1778 (chronogram na f. 2 se hlásí do roku 1777), 172 ff., rozměry: 17,5 x 11,5 

cm. Vazba celokožená, tmavohnědá kůže, obě desky v okraji tlačený zlatý rámec 

s květinovými motivy. Hřbet rozdělen provazci na 5 obdélníkových polí, uvnitř nich jsou zlaté 

ornamenty květinové (obdélníky zlaceny a zdobeny drobně okolo.) Kůže je opotřebovaná, 

skvrny, i díra. 

Bez vlastnických záznamů. 

Zlatá ořízka. 

Foliace nová. 

Bohemikální – datace zápisů ve slovens. městech. 

Písmo: humanistická kurzíva (humanistica cursiva) + německé zápisy – německá novogotická 

kurziva (neogotica cursiva germanica). 

Výzdoba: bez výzdoby. 

Obsah: převážně latinské a německé zápisy do památníku, několik zápisů je českých (na př. f. 

133b, 144b, 156 atd), vyskytly se i zápisy maďarské (f. 85, 94 – 95), francouzské (f. 153). 

V datování se vyskytl i Presburg (= Bratislava = Posonii). Jinak jsou uváděna čato maďarská 

města a slovenská (Miskoltzini, Sopronii, Aszod, Leutschoniae = Levoča atd.) 

Na f. 118 je zápis od Georga Samuela Dobaye. 

Filigrán – Briquet č...... 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 29. Získáno do KNM v lednu 1978. Číslo přejímacího 

protokolu č. 300. 

 

Dušek 2800 

VANDROVNICKÁ KNÍŽKA 

Wandrownická knjžka dle neywyšssjho patentu od 24. vnora 1827; Prag, Aus der Schönfeld 

schen Buchdruckerey. (Totéž vytištěno německy). 

Rukopis + tisk. 

Pap., 19.1 stol. (zápisy z let 1830 – 1837), 80 pp., rozměry: 19 x 12 cm. Vazba papírová, hřbet 

plátěný – s nápisem: VANDROVNICKÁ KNÍŽKA (bílý nápis). 

Vandrovnická knížka je vystavena pro Johanna Scheithauera, 17 letého, ze Sollnitz N. C. IO, 

Kaufmanns Subjekt – kupec. příručí (?). 

Zápisy vesměs německé, kurentem; opakuje se razítko města Bíliny, kraj Litoměřice. 

Popsána str. 8 – 13. 

Vloženo: výstřižek z Prager Tagblatt, Nr. 283 ze dne 2. 12. 1937 od L. E. Neuburga: Des 

Joseph Püšchl Wanderbuch, s vyobrazením titulní stránky Wanderbuchu. 

Srv. sign. VIII g 66 též Vandrovnická knížka. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. 2800. Získáno do KNM dodatečně v roce 1978, v průběhu 

zpracování. 

 

Dušek 2801 

KNIHA CTI BECHYŇSKÉ ŠKOLY 

Kniha cti na odměnu pilnosti a mrawného chowánj, mládeže prwnj třjdy obětowaná od 

Prokopa France z řádu sw. Františka kněze a katechety. 

Pap., 1828 – 1868 (pro tato léta jsou zápisy vzorných dětí prvé a druhé třídy), 72 ff, rozměry: 

24,5 x 19,5 cm. Vazba z červené kůže, zdobená tlačenými zlacenými ornamenty, zvl. 

v okrajích obou desek. V horní části přední i zadní desky modrý štítek se zlacením a nápisem 

– na přední desce: „Kniha cti pro prwnj třjdu“, na zadní desce: „Bechynské měské sskoli“. 

Na přední desce dole uprostřed datování: „1828“ (zlaceno) 

Na hřbetě rovněž tlačení zlacené ornamenty, některé s květinovými motivy, částečně setřelé. 



Uzavírání bylo původně na tkanice zelené barvy, nyní chybí. 

Obsah: Kniha cti bechyňské městské školy. 

Podle titulního listu do knihy zapisoval „W. Kadlec včitel“. 

Zapisováni vyznamenaní žáci (chlapci i dívky) z 1. třídy, později i několikrát druhá třída. 

Zlatá ořízka. 

F. 40 – 72 prázdná. 

Písmo: novogotická kurzíva (kurent), česky, pronikání české humanistické kurzívy (u 

vlastních jmen), od f. 22 pouze česká human. kurzíva. 

Filigrán – Briquet č..... (dvojitý rámec,v něm rostl. motivy, uprostřed f. písmeno K) 

Bez výzdoby, pouze titulní list má dvojité orámování. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška. Získáno dodatečně. Číslo přejím. protokolu č. 2801. 

 

Dušek 2802 

SNĚNÍ, MEDITACE 

Rèveries, Méditations. III. Chapitre: Regrets – Femme Bohèmienne – Passage à Prague. 

Pap., XX. stol., 8 ff., rozměry: 27,5 x 18 cm. Pouze brožováno, ručně prošito modrou stužkou 

do papíru téhož formátu. Nadpis: Chapitre III, Femme Bohèmienne, passage a Prague, celé 

vloženo do zelenavého tužšího papíru, kde rukou p. Duška stejný nápis. 

Obsah: Opis 3. kapitoly z rukopisu Snění, meditace, uveřejněného pí. Godfroi. O rukopise se 

věří, že je prací kněze z Paříže, sahá do r. 1444 z doby vlády Karla VI a části vlády Karla VII. 

Celý rukopis je meditací o cikánech a jejich původu (pocházejí z Indie se dohaduje), jejich 

mravech, jazyce, zřízení atd., o tom jak jsou světem. 

Francouzský rukopis. 

Písmo: humanistická kurzíva 

Výzdoba: jako frontispis umístěno celostránkové vyobrazení ženy (cikánky?) v bílém vlajícím 

šatě, s rozevlátými černými dlouhými vlasy, bosé, kráčející po silnici (akvarel). f. 8 kresba 

tužkou (pták nad zkříženými zbraněmi) 

Filigrán – f. 8 Briquet č. .... (ve vnějším hor. rohu ornament + rostl. motiv) 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška. Získáno do KNM dodatečně, č. přejímacího protokolu č. 

2802. 

 

Dušek 2803 

PAMÁTNÍK 

/Památník z roku 1804 s latinskými a německými zápisy/. 

Pap., 1804 (podle jednotlivých zápisů), 163 ff., rozměry: 17,5 x 11, 5 cm. Vazba celokožená, 

hnědá kůže, v okrajích obou desek dvojitý vlnkovitý rámeček, v rozích zlaté květiny (nyní 

značně setřelé). Na hřbetě rovněž tlačená zlacená výzdoba, vlnovkami rozdělen hřbet na 5 

polí, uvnitř nich jsou květiny, opět setřelé zlato. Vazba setřelá, opotřebovaná, popraskaná. 

Bez vlastnických záznamů. 

Zlatá ořízka. 

Foliace nová. 

Bohemikální – datování zápisů ve slovens. městech 

Písmo: humanistická kurzíva (humanistica cursiva) + německé zápisy jsou psány německou 

novogotickou kurzívou (neogotica cursiva germanica). 

Výzdoba: f. 50a – perokresba, 59a – barevná výzdoba, obtažená perem (jakýsi památník 

přátelství?). 

Obsah: převážně latinské a německé zápisy (vyskytla se i maďarština, řečtina – f. 92a). 

V datování spíše města maďarská a slovenská (Käsmark – Kežmarok, Toporzini, Klenocz, 

Rima – Brézo; Rosenau – Rožnava) 

Filigrán – Briquet č..... 



Řada prázdných folií. 

Z pozůstalosti Bohuslava Duška, č. přej. prot. 2803. Získáno do KNM v lednu 1978. Dodáno 

dodatečně pí. Duškovou osobně. 


