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7. 1. zkratky.

acRB archivum coronae regni Bohemiae
aČ  archivní časopis
aČk  archiv České koruny
am  archiv města
aÖG archiv für österreichische Geschichte
apH  archiv pražského hradu
auc acta universitatis carolinae
azk  archivy zrušených klášterů
cDB codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
cDm codex diplomaticus et epistolaris moraviae 
cDmp kodex dyplomatyczny małopolski
cDprus. codex diplomaticus prussicus 
cDs  codex diplomaticus silesiae
cim  codex juris municipalis 
Čak  Česká advokátní komora
ČmkČ Časopis musea království českého 
Čmm Časopis matice moravské
ČsČH Československý časopis historický
Dct Diplomata monasterii clarae tumbae prope cracowiam
DsHG Diplomataria et scriptores historiae Germaniae
FRB  Fontes rerum Bohemicarum
Fs  formulářová sbírka
FtB  Formulářová sbírka tobiáše z Bechyně
Gradl monumenta egrana
HHsta Haus-, Hof- und staatsarchiv
kDp  kodex dyplomatyczny polski
kkk  kodex dyplomatyczny katedry krakowskiej s. Wacława 
LF  Listy filologické
mc  metropolitní kapitula
mGH cc monumenta Germaniae Historica – constitutiones
mHB mediaevalia historica Bohemica
miÖG mitteilungen des instituts für österreichische Geschichtsforschung
mza moravský zemský archiv
nk  národní knihovna
nm  národní muzeum
pHs  právněhistorické studie
pk  právní kniha města Brna
Ra  rodinný archiv
RBm Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et moraviae
RDsl Regesta diplomatica nec non epistolaria slovaciae
řa  řád augustiniánů
řB  řád benediktinů
řc  řád cisterciáků
řDo  řád dominikánů
sa  slovenská archivistika
sap  sborník archivních prací
sLmaL sbírka listin, mandátů a listů
soa  státní oblastní archiv
soka státní okresní archiv
spFFBu sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university
stR  studie o rukopisech
vs  velkostatek
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zČu západočeská univerzita
zsDG zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte

7. 2. přehled institucí a fondů spravujících originální diplomatický materiál českomoravské provenience 13./14. 
století

BerlinDahlem
 Deutschordensarchiv
Brno
 am Brna, sbírka listin, mandátů a listů
 mza Brno, a 1 (stavovské listiny)
 mza Brno, e 4 (augustiniáni Brno)
 mza Brno, e 5 (augustiniáni Šternberk)
 mza Brno, e 6 (Benediktini Rajhrad)
 mza Brno, e 7 (cisterciáci velehrad)
 mza Brno, e 8 (cisterciáci Žďár/sázavou)
 mza Brno, e 9 (cisterciačky staré Brno)
 mza Brno, e 10 (cisterciačky tišnov)
 mza Brno, e 12 (Dominikáni Brno)
 mza Brno, e 18 (Dominikánky olomouc)
 mza Brno, e 25 (Jezuité Brno)
 mza Brno, e 41 (klarisky olomouc)
 mza Brno, e 43 (klarisky znojmo)
 mza Brno, e 55 (premonstráti klášterní Hradisko)
 mza Brno, e 57 (premonstráti Louka)
 mza Brno, e 58 (premonstráti nová říše)
 mza Brno, e 59 (premonstráti zábrdovice)
 mza Brno, G 1 (Bočkova sbírka)
 mza Brno, G 2 (nová sbírka)
 mza Brno, G 4 (Listiny Františkova muzea)

Budapest
 magyarország oklevéltár Budapest

České Budějovice
 soka České Budějovice, am České Budějovice

Český Krumlov
 soa třeboň, pracoviště Český krumlov, vs Český krumlov

Dresden
 sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, originalurkunden

Havlíčkův Brod
 soka Havlíčkův Brod, am Havlíčkova Brodu
 
Hradec Králové 
 soka Hradec králové, am Hradec králové

Cheb
 soka cheb, am chebu

Chrudim 
 soka chrudim, am Ronova/Doubravou

Janovice
 za opava, pracoviště Janovice, vs tovačov
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Jihlava
 soka Jihlava, městská správa Jihlava – Listiny

Jindřichův Hradec
 soa třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, Ra pánů z Hradce

Kolín
 soka kolín, am kolín

Kraków
 archiwum krakowskiej kapituły katedralnej

Litoměřice
 soa Litoměřice, Biskupství Litoměřice
 soa Litoměřice, řc osek

Litomyšl 
 soka svitavy se sídlem v Litomyšli, am Litomyšle

Lovosice
 soka Litoměřice se sídlem v Lovosicích, am Budyně/ohří
 soka Litoměřice se sídlem v Lovosicích, am Litoměřic

Mogiła
 klášterní archiv

München
 BayHsta münchen, ku Waldsassen
 BayHsta münchen, ku Regensburg – niedermünster

Olomouc
 za opava, pracoviště olomouc, metropolitní kapitula olomouc
 za opava, pracoviště olomouc, arcibiskupství olomouc
 za opava, pracoviště olomouc, Lenní dvůr kroměříž
 soka olomouc, am Litovle
 soka olomouc, am olomouce

Opava
 soka opava, am opavy
 soka opava, am Hlučína
 za opava, klarisky opava
 za opava, vs Bílovec

Plzeň
 am plzně, městská správa plzeň - listiny
 soa plzeň, premonstráti teplá

Praha
 archiv pražského hradu, archiv pražské kapituly
 archiv národního muzea, pergamenové listiny
 národní archiv, archiv české koruny
 národní archiv, archiv maltézského velkopřevorství
 národní archiv, archiv pražského arcibiskupství
 národní archiv, archiv kolegiátní vyšehradské kapituly
 národní archiv, archivy zrušených klášterů za Josefa ii.
 národní archiv, Česká finanční prokuratura
 národní archiv, Guberniální listiny
 národní archiv, řád augustiniánů praha



280

L i s t i n n é  p í s m o  v  Č e s k ý c H  z e m í c H  n a  p ř e L o m u  1 3 .  a  1 4 .  s t o L e t í

 národní archiv, řád benediktinů Břevnov
 národní archiv, řád dominikánů praha
 národní archiv, řád křížovníků s červenou hvězdou
 národní archiv, řád premonstrátů strahov
 národní knihovna ČR

Schlägl
 stiftsarchiv schlägl

Třeboň
 soa třeboň, cizí doly
 soa třeboň, cizí statky
 soa třeboň, řád premonstrátů Želiv
 soa třeboň, vs orlík/vltavou
 soa třeboň, vs sedlec

Uherské Hradiště
 soka uherské Hradiště, am uherské Hradiště

Vaduz
 Liechtensteinský archiv

Vyšší Brod
 cisterciácké opatství vyšší Brod

Wien
 Deutsch-ordens-zentralarchiv
 Haus-, Hof- u. staatsarchiv, allgemeine urkundenreihe

Znojmo
 soka znojmo, am znojma, Listiny

7. 3. edice a regesta vydaných pramenů.

Archiv pražské metropolitní kapituly i. katalog listin a listů z doby předhusitské (- 1419), ed. J. eršil-J. pražák. 
praha 1956.

Archivum coronae regni Bohemiae. editio diplomatum phototypica i (1158 - 1310). pragae 1982. (k vydání při-
pravila Dáša Šmerdová).

Archivy zrušených klášterů moravských a slezských 1. inventář pergamenů z let 1078–1471, ed. J. Šebánek, in: pub-
likace zemského archivu v Brně, nová řada, sv. i, Brno 1932.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae i, ed. G. Friedrich. pragae 1904 - 1907. ii, ed. G. Friedrich. pragae 
1912. iii/1, ed. G. Friedrich. pragae 1942. iv/1, edd. J. Šebánek et s. Dušková. pragae 1962. v/1, edd. J. 
Šebánek et s. Dušková. pragae 1974. v/2, edd. J. Šebánek et s. Dušková. pragae 1981. v/3, edd. J. Šebánek 
et s. Dušková. pragae 1982. vi/1, edd. z. sviták, H. krmíčková et J. krejčíková. pragae 2006. 

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae iv, ed. a. Boczek. olomucii 1845. v, ed. J. chytil. Brunae 1850. vi, 
hg. v. p. chlumecky u. J. chytil. Brünn 1854. 

Codex diplomaticus Prussicus. urkunden - sammlung zur älteren Geschichte preussens aus dem königl. Gehei-
men archiv zu königsberg nebst Regesten, hg. v. J. voigt. zweiter Band. königsberg 1842. 

Codex diplomaticus Silesiae vii/3. Regesten zur schlesischen Geschichte, hrsg. v. c. Grünhagen. Breslau 1886.
Codex diplomaticus Silesiae X. urkunden des klosters kamenz, hrsg. v. p. pfotenhauer. Breslau 1881.
Codex diplomaticus Silesiae Xvi. Regesten zur schlesischen Geschichte 1301-1315, hrsg. v. c. Wutke u. c. 

Grünhagen. Breslau 1892.
Codex juris municipalis regni Bohemiae ii. privilegia královských měst venkovských z let 1225–1419, ed. J. Čela-

kovský. praha 1895.
Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracowiam, ed. e. Janota. kraków 1865.
Diplomataria et scriptores historiae Germaniae i, edd. chr. schoettgen et G. chr. kreysig. altenburg 1753.
Fontes rerum Bohemicarum ii, vyd. J. emler. praha 1875. iv, vyd. J. emler. praha 1884.
Kodex dyplomatyczny małopolski ii (1153–1333), ed. Fr. piekosiński. kraków 1886.
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Kodex dyplomatyczny Polski, edd. L. Rzyszezewski, a. muczkowski, J. Bartoszewicz. Warszawa 1858.
Kodex dyplomatyczny Katedry Krakowskiej s. Wacława i, ed. Fr. piekosiński. kraków 1874.
Regesten zur Geschichte des Herzogthums Troppau (1061–1464), hg. v. Fr. kopetzky in: aÖG 45, 1871, s. 97–275.
Monumenta Egrana. Denkmäler des egerlandes als Quellen für dessen Geschichte. Band i (805–1322), ed. H. 

Gradl. eger 1886. 
Monumenta Germaniae historica. constitutiones iv/1, ed. i. schwalm. Hannoverae et Lipsiae 1906.
Monumenta Palaeographica. Denkmäler der schreibkunst des mittelalters. iii. Reihe. Leipzig 1935.
Právní kniha města Brna z poloviny 14. století i. (Úvod a edice), ed. m. Flodr. Brno 1990. 
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae i, ed. k. J. erben. pragae 1855. ii, ed. J. emler. pragae 

1882. iii, ed. J. emler. pragae 1890. iv, ed. J. emler. pragae 1892.
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae i. (1301–1314), ed. v. sedlák. Bratislava 1980.
Regesta listin z Liechtensteinského archivu ve Vaduzu z let 1173–1526, ed. m. zemek – a. turek, sap 33, 1983, ss. 

149–296 + 483–527.
Regesta historicodiplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525. pars ii: Regesta privilegiorum ordinis s. 

mariae Theutonicorum, edd. e. Joachim u. W. Hubatsch. Göttingen 1948.
Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 1198 ad a. 1304 ii, ed. a. potthast. Berolini 1875.
Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum i, ed. J. emler. pragae 1870.
Urkundenbuch der Stadt Krummau in Böhmen i (1253–1419), hg. v. v. schmidt u. a. picha. prag 1908.
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