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obr. 1. na str. 11: spunarova koncepce geneze české bastardy.

obr. 2. na str. 11: nového koncepce vývoje českého listinného písma.

obr. 3. na str. 21: Hrubého muzejní zlomek, cca 1294. archiv nm v praze, pergamenové listiny, sg. a 41.

obr. 4 na str. 23: tzv. nejstarší urbář pražského biskupství, 1283–1284. archiv nm v praze, pergamenové lis-
tiny, sg. a 43.

obr. 5 na str. 25: záznam o výslechu svědků ve sporu o správu litoměřického kostela, pol. 80. let 13. stol. 
archiv nm v praze, pergamenové listiny, sg. a 33.

obr. 6 na str. 30: Probatio penae na listině olomouckého biskupa Dětřicha ze 6. února 1286 (č. 146). mza Brno, 
e 4 (augustiniáni na starém Brně), sg. 33:4.

obr. 7a – 7c na str. 31: typy liniatur používané na českém diplomatickém materiálu.

obr. 8 na str. 34: a) ukázka z listiny václava ii. z 21. listopadu 1283 (č. 98). na praha, azk, i. č. 101, sg. 
řa most – 1. b) ukázka z listiny zderazského probošta petra z 10. března 1281 (č. 65). na praha, azk, 
i. č. 1615.

obr. 9 na str. 37–38: a) ukázka z listiny václava ii. z 27. února 1288 (č. 208). soa plzeň, premonstráti teplá, 
i. č. 30. b) ukázka z listiny vyšehradského probošta petra z 16. září 1281 (č. 68). na praha, archiv vyše-
hradské kapituly, inv. č. 81 (a1). Listina je majetkem královské kolegiátní kapituly sv. petra a pavla na 
vyšehradě. c) ukázka z listiny václava ii. z 22. dubna 1290 (č. 273). soa třeboň, cizí statky, sg. konín ii 
82 č. 1. d) ukázka z Loserthova (pražského kapitulního) zlomku, 1288/90 – 1293/94. archiv pražského 
hradu, archiv pražské kapituly, sg. iii 13b.

obr. 10 na str. 49: a) ukázka z listiny václava ii. z 26. února 1286 (č. 152). mza Brno, e 43 (klarisky znojmo), 
sg. a 1. b) ukázka z listiny václava ii. ze 13. října 1287 (č. 195). soka olomouc, am Litovle, i. č. 1.

obr. 11 na str. 110: Listina Rudolfa i. z 27. ledna 1307 (č. 801). mza Brno, e 4 (augustiniáni na starém Brně), 
sg. 38:1.

obr. 12 na str. 111: Listina václava ii. z 12. září 1284 (č. 117). mza Brno, e 55 (premonstráti klášterní Hradisko), 
sg. J 10.

obr. 13 na str. 112: Listina václava ii. z 30. května 1288 (č. 222). mza Brno, e 9 (cisterciačky staré Brno), sg. 
G 5.

obr. 14 na str. 113: Listina Dětřicha, Jindřicha a erkemberta stange ze 14. dubna 1288 (č. 215). za opava, prac. 
olomouc, arcibiskupství olomouc, i. č. 937, sg. e i a 2.

obr. 15 na str. 114: Listina václava ii. z 18. února 1286 (č. 149). mza Brno, e 25 (Jezuité Brno), i. č. 30, sg. 
X 2.

obr. 16 na str. 115: Listina václava ii. z 15. ledna 1299 (č. 559). na praha, azk, i. č. 2075, sg. řp chotěšov 
– 36.

obr. 17 na str. 116: Listina václava iii. z 9. ledna 1306 (č. 758). soka olomouc, am olomouce, Listiny, i. č. 
5.

obr. 18 na str. 117: Listina václava ii. z 22. září 1304 (č. 709). na praha, azk, i. č. 1625, sg. řkřb zderaz – 33.
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obr. 19 na str. 120: morfologický repertoár mistra Jindřicha (v 3).

obr. 20 na str. 122: morfologický repertoár mistra Jana ze sadské (v 12).

obr. 21 na str. 126: a) ukázka z listiny václava ii. z 27. února 1288 (č. 208). soa plzeň, premonstráti teplá, 
i. č. 30. b) ukázka z listiny václava ii. z 12. září 1284 (č. 117). mza Brno, e 55 (premonstráti klášterní 
Hradisko), sg. J 10. c) ukázka z listiny václava ii. z 18. února 1286 (č. 149). mza Brno, e 25 (Jezuité 
Brno), i. č. 30, sg. X 2. d) ukázka z listiny václava ii. z 26. února 1286 (č. 152). mza Brno, e 43 (klarisky 
znojmo), sg. a 1.

obr. 22 na str. 129: Listina václava ii. z 13. srpna 1292 (č. 343). archiv pražského hradu. archiv pražské kapi-
tuly, sg. 55-iii-7 (a2).

obr. 23 na str. 130: Listina václava ii. z 13. srpna 1292 (č. 342). archiv pražského hradu. archiv pražské kapi-
tuly, sg. 55-iii-6 (a1).

obr. 24 na str. 127: písaři první generace vyšehradské notářské školy – vyšehrad i.

obr. 25 na str. 134: morfologický repertoár mistra petra angeli (v 16).

obr. 26 na str. 136: morfologický repertoár písaře t 16.

obr. 27 na str. 137: morfologický repertoár staroměstského notáře mistra petra (sm 1).

obr. 28 na str. 138: písaři druhé generace vyšehradské notářské školy – vyšehrad ii.

obr. 30 na str. 143: Listina Budivoje z eisenberka z 22. července 1290 (č. 280). na praha, azk, i. č. 634, sg. 
řc plasy – 53.

obr. 31 na str. 144: morfologický repertoár plaského písaře p2.

obr. 32 na str. 146: morfologický repertoár velehradského písaře Gutolfa (ve 1).

obr. 33 na str. 147: Listina arkléba a vítka z Dubna z 21. prosince 1294 (č. 416). mza Brno, e 7 (cisterciáci 
velehrad), sg. G 9.

obr. 34 na str. 148: Listina velehradského opata konráda z 11. září 1294 (č. 410). am Brna, sbírka listin, man-
dátů a listů, i. č. 54.

obr. 35 na str. 149: Listina Hartmana z Holštejna z 21. května 1288 (č. 218). mza Brno, e 9 (cisterciačky staré 
Brno), sg. p 45.

obr. 36 na str. 149: Listina brněnského krajského rychtáře Brunona z 21. května 1288 (č. 219). mza Brno, e 9 
(cisterciačky staré Brno), sg. p 46.

obr. 37 na str. 151: Listina voka ze strunkovic z 16. září 1290 (č. 283). soa třeboň, pob. Český krumlov, vs 
Český krumlov, sg. i 1 a α no. 2.

obr. 38 na str. 151: Listina zlatokorunského opata Heřmana z 3. května 1293 (č. 364). soa třeboň, pob. Český 
krumlov, vs Český krumlov, sg. i 5 as n. 1a.


