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11  Archiv český  
čili staré písemné památky 
české i moravské

Archiv český je další ediční řadou, jejíž vznik je spjat s Františkem Palackým .63 Něko-
lik let po zahájení přípravných prací na vydávání Českého diplomatáře pro dobu přemys-
lovskou (a s důležitými listinami pro dobu vlády Jana Lucemburského) vytvořil Palacký 
koncepci další edice diplomatického materiálu, jež měla obsahovat výběr z česky psané-
ho diplomatického materiálu 15 .–16 . století (zejména do roku 1526), který právě zpra-
covával ve svých Dějinách a který byl současně i důležitým dokladem zachycujícím český 
jazyk . Tato edice měla obsahovat české písemnosti seřazené do pěti oddílů: 1 . listy (ob-
sahující listy královské, šlechtických rodů, měst), 2 . zápisy zemské obecné a sněmovní, 
listiny královské a úřední, 3 . listiny soukromé, 4 . výpisky právní a historické, 5 . výtahy  
a přehledy čerpané z listin . Ve věci financování se Palacký obrátil na zemský výbor, který 
schválil dotaci z rozpočtu zemského sněmu .

První díl vydal Palacký roku 1840 a poté až do roku 1846 následovaly ještě tři díly . 
Další vydávání bylo přerušeno revolučním rokem 1848 a Palackému se jen s obtížemi 
podařilo po delší době obnovit vydávání V . dílem (roku 1862) a po dalších deseti letech 
roku 1872 vyšel poslední díl z jeho pera .

Vydávání Archivu českého zajišťoval Palacký sám, a tak po jeho smrti neměl kdo 
zajistit kontinuaci . Teprve po osmi letech Historický spolek na popud svého jednate-
le Josefa Emlera poukázal na potřebu dalšího vydávání edice, ale došlo k němu až po 
řadě měsíců (na začátku roku 1886), kdy byla opět schválena zemská dotace, a vydávání 
bylo svěřeno Královské české společnosti nauk, jež měla rozhodovat o tom, jaké pra-
meny by zde měly být otištěny . Byla ustavena zvláštní komise odpovědná za vydávání  
Archivu českého (v jejím čele stanul Václav Vladivoj Tomek), která vybrala za redaktora  

63 František Palacký (1798–1876) zakladatel naší moderní historiografie, historiograf Království českého, 
editor diplomatických, narativních i literárních pramenů, významný politik . (Vide kap . 2, 16 .1 .) Srov . 
Kořalka, Jiří: František Palacký (1798–1876). Životopis . Praha 1998 . Hlaváček, Ivan: František Palacký, 
pomocné vědy historické, edice a ediční techniky . In: František Palacký (1798–1998) . Dějiny a dnešek . Praha 
1999, s . 165–178; 2 . vyd . in: týž: O mých předchůdcích i současnících . Soubor studií k dějinám archivnictví, 
historiografie a pomocných věd historických . Praha 2011, s . 102–115 .
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obnovené edice Josefa Kalouska .64 Ediční práci již nevykonával jediný člověk, jako 
tomu bylo za Palackého, do vydávání se od počátku zapojilo hned několik zkuše-
ných editorů z  řad historiků i archivářů, k  nimž postupně přibývali další . V  někte-
rých případech to byli i filologové či představitelé jiných historických oborů, které 
k  edici příslušného pramene vedl jejich vztah k  určitému regionu . První svazky ob-
novené ediční řady jsou zaplněny edicemi Vincence Brandla, Jaromíra Čelakov-
ského, Františka Dvorského,65 Josefa Emlera, Josefa Kalouska, Františka Kameníč-
ka,66 Hynka Kollmanna,67 Karla Köpla,68 Adolfa Patery,69 Antonína Rezka70 a Fran-
tiška Tischera .71 V  90 . letech 19 . století k  nim přistupují Josef Braniš,72 František 
Mareš,73 Vojtěch Jaromír Nováček,74 August Sedláček75 a Václav Vladivoj Tomek,76  

64 Josef Kalousek (1838–1915) historik se zaměřením na české státní právo a dějiny selského stavu, profesor 
českých dějin na pražské univerzitě, editor . Srov . Josek, Otakar: Život a dílo Josefa Kalouska . Praha 1922 .
65 František Dvorský (1839–1907) zemský archivář a ředitel Archivu země české, editor (zejména Sněmy 
české) .
66 František Kameníček (1856–1930) profesor kulturních dějin na české technice v  Brně . Srov . Pánek, 
Tomáš: František Kameníček (1856–1930) . Brno v minulosti a dnes 24, 2011, s . 249–279 . 
67 Hynek Kollmann (1864–1938) zemský archivář a ředitel Archivu země české, bádal v archivu kongre- 
gace De propaganda fide, jejíž fondy zpřístupňoval i edičně . Srov . Kukánová, Zlatuše: Hynek Kollmann  
(1864–1938) . In: Sborník prací členů Socialistického svazu mládeže Státního ústředního archivu v Praze . 
Praha 1985, s . 33–53 .
68 Karl Köpl (1851–1932) ředitel Místodržitelského archivu, editor městských listin .
69 Adolf Patera (1836–1912) bibliotékář knihovny Muzea království Českého, literární historik, katalogi- 
zátor rukopisů, editor staročeských převážně literárních památek .
70 Antonín Rezek (1853–1909) profesor rakouských dějin na pražské univerzitě, ministr krajan . Srov . 
Jiroušek Bohumil: Antonín Rezek . České Budějovice 2002 . (Historia culturae . Biografia 1)
71 František Tischer (1831–1910) archivář jindřichohradeckého černínského archivu, jehož prameny 
zpřístupňoval i edičně .
72 Josef Braniš (1853–1911) středoškolský profesor, historik umění s  výrazným zájmem o kutnohorské 
památky .
73 František Mareš (1850–1939) schwarzenberský archivář, ředitel archivu v Třeboni, editor řady jihočeských 
památek, vydával i formulářové sbírky .
74 Vojtěch Jaromír Nováček (1852–1916) archivář, ředitel Archivu země české, editor (vydával  
i korespondenci a díla F . Palackého) . Srov . Míšková, Alena: Vojtěch Jaromír Nováček (1852–1916) .  
In: Sborník prací členů Socialistického svazu mládeže Státního ústředního archivu v Praze . Praha 1985,  
s . 186–206 .
75 August Sedláček (1843–1926) středoškolský profesor, písecký městský archivář a ředitel tamního muzea, 
autor děl historických (nejrozsáhlejší jsou Hrady, zámky a tvrze království českého) i z oblasti pomocných 
věd historických (heraldika, metrologie), editor . Srov . Hlaváček, Ivan: August Sedláček a diplomatický 
materiál . In: August Sedláček a pomocné vědy historické . Sborník prací z  konference ke stopadesátému 
výročí narození Augusta Sedláčka . Red . Božena Kopičková . Mladá Vožice 1995, s . 53–61 .
76 Václav Vladivoj Tomek (1818–1905) historik s velkým zájmem o pragensia, profesor rakouských dějin 
na pražské univerzitě, první rektor české univerzity, politik, poslanec zemského sněmu i říšské rady . 
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na začátku 20 . století Theodor Antl,77 Hynek Gross,78 Václav Schulz79 a Josef Teige .80  
Někteří z editorů otiskli pouze jednotliviny, jiní však byli po řadu let pravidelnými při-
spěvateli a naplnili řadu svazků (J . Čelakovský, F . Dvorský, J . Kalousek) .

Zpočátku byl podržen Palackého záměr střídání „oddílů i věků“, ale řada byla značně 
nepřehledná (v pražském městském archivu byly uloženy lístkové katalogy, aby nedo-
cházelo k dublování jednotlivých vydávaných kusů v pozdějších svazcích) a nevýhodné 
bylo i rozdělování větších sbírek pramenů do několika svazků . Od začátku 90 . let 19 . sto-
letí dochází ke změně – na návrh člena komise Jaroslava Golla jsou velkým pramenným 
sbírkám vyčleněny celé svazky . Za Kalouskova redaktorství byla výrazně překročena pů-
vodní Palackého chronologická hranice – rok 1526 . (Kalousek při vydávání selských 
řádů a hospodářských instrukcí dospěl dokonce hluboko do 19 . století – do roku 1869 .) 
Ke změně došlo i v případě jazyka, kterým byly napsány vydávané prameny . Již František 
Palacký v některých odůvodněných případech sáhl k pramenům latinským, a takto tomu 
bylo i v počátcích obnoveného vydávání . Posléze se však tato zásada úplně uvolnila81  
a cizojazyčné prameny v některých dílech dokonce získávají převahu .

Kalousek v letech 1887–1913 zredigoval celkem 22 dílů ediční řady, kterou naplni-
ly důležité prameny všech pěti oddílů (jež se posléze již nestřídaly v  jednom svazku) . 
V rámci listů zde vyšla např . korespondence příslušníků významných šlechtických rodů 
a listy pro některá města . Byly zde zpřístupněny listiny šlechtických rodů i listináře kláš-
terní, registra královská, registra komorního soudu, zápisy ze sněmů Markrabství mo-
ravského, korespondence nejvyšších hejtmanů Českého království, trutnovské manské 
desky, artikule pražských cechů, selské řády, urbáře, výpisy z pražských knih viničných .82 
Pro XXVIII . díl odevzdal Kalousek, znechucený spory pracovníků Archivu země české, 
kteří připravovali XXVII . díl, redaktorství komisí vybranému Gustavu Friedrichovi a po 

77 Theodor Antl (1860–1903) schwarzenberský archivář (Třeboň, Český Krumlov, Vídeň), editor . (Vide 
kap . 12 .1 .)
78 Hynek Gross (1859–1945) schwarzenberský archivář (Třeboň, Vídeň, Český Krumlov), v historických 
pracích se zabýval dějinami jižních Čech .
79 Václav Schulz (1854–1935) muzejní archivář, historik se zaměřením na náboženské dějiny, editor, 
spolupracovník Josefa Emlera při sběru listin .
80 Josef Teige (1862–1921) ředitel pražského městského archivu, historik se zaměřením na historickou 
topografii, editor . Srov . Holec, František: JUDr. et PhDr. Josef Teige – archivář hlavního města Prahy . 
Archivní časopis 43, 1993, s . 193–207 .
81 Podoba zpřístupňovaných textů již neodpovídala požadavkům paleobohemistů kladeným na edice 
staročeských památek, jež se výrazně zvýšily díky pokroku v oboru, který přinesly práce Jana Gebauera,  
a tím se odlišily od potřeb historiků .
82 Vydané prameny a jednotliví editoři jsou zachyceni v  závěru této kapitoly v  celkovém přehledu 
jednotlivých dílů .
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dokončení svého XXIX . dílu se roku 1912 redaktorské funkce vzdal definitivně . Na jeho 
místo byl zvolen Gustav Friedrich .

V období Friedrichova redaktorského působení vycházejí v Archivu českém již jen 
větší sbírky pramenů: registra nejvyššího purkrabství pražského od Václava Schulze, 
registra komorního soudu vydaná z pozůstalosti Jaromíra Čelakovského, přičemž vy-
dání akt z  let 1524–1526 v XXXIII . dílu z velké části dokončil redaktor, a především 
Friedrichova vlastní edice knih provolacích desk dvorských, která zaplnila celkem šest 
objemných svazků ve čtyřech dílech . 3 . svazek XXXVII . dílu ediční řady s třetí částkou 
čtvrté knihy provolací na více než půlstoletí uzavírá vydávání této edice . Vyšel ještě ve 
válečném roce 1944, ale až po Friedrichově smrti . XXXIV . díl měl obsahovat akta veřej-
ná a sněmovní z doby jagelonské, která zůstala v pozůstalosti J . Čelakovského, ale tento 
díl nikdy nevyšel .

Za II . světové války zemřel nejen redaktor Archivu českého, ale během ní nebo krátce 
po jejím skončení ztratila více než polovinu členů i komise pro vydávání Archivu českého . 
Brzy (1952) pak zaniká i Královská česká společnost nauk a její nástupkyně, Českoslo-
venská akademie věd, vydávání Archivu českého neobnovila, třebaže bylo zřejmé, že celá 
řada – i při své nesystematické skladbě – není dokončená: nejenže Friedrichova edice 
desk dvorských zůstala torzem, ale XXXVII . díl nebyl ani opatřen rejstříkem . Zmíněný 
XXXIV . díl pak chybí úplně . Volání po obnově této ediční řady se ale ozývalo pouze v di-
sentu: v dokumentech Charty 77, které se zabývaly naší historiografií, byl připomenut  
i tento dluh .

Situace se změnila až po roce 1989, kdy bylo rozhodnuto o obnovení edice v rámci 
Historického ústavu Akademie věd ČR . Třebaže nový díl (XXXVIII .) byl připraven již 
roku 1994, potíže s hledáním finančních zdrojů, které by jeho vydání umožnily, odsunu-
ly obnovení ediční řady až do roku 2000, kdy péčí Centra medievistických studií vychá-
zejí Františkem Hoffmannem připravené Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–
1457 . V roce 2004 pak Hoffmann vydal ještě dvousvazkový XL . díl s Rejstříky městské 
sbírky jihlavské z  let 1425–1442 . Pouze do korektury zaznamenáváme svazek XXXIX .: 
Codex Přemyslaeus . Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV . z doby kolem a po 
roku 1400 . Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV . aus der 
Zeit um und nach 1400 . Ed . Ivan Hlaváček . Praha 2013 .

I přes více než půl století trvající odmlku zůstává Archiv český se svými 42 vydanými 
svazky naší nejrozsáhlejší středověkou edicí diplomatických pramenů, třebaže ve většině 
svých dílů již notně zastaralou .

Zkratka: AČ
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Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Sebrané z archivů domá-
cích i cizích. Archivum Bohemicum

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Z archivů domácích i cizích  
sebral a vydal František Palacký
Díl I . Praha 1840
Psaní česká císaře Sigmunda od roku 1414 do 1437; Král Václav a jednota panská od 
roku 1394 do 1404; Psaní pana Viléma z Pernšteina od roku 1520; Staré zápisy rodu 
Šternberského od roku 1386 do 1432; Seznání svědkův od r . 1453 do 1456; Zápisy praž-
ské obecní od r . 1406 do 1429; Dopisy Zvíkovské od r . 1458 do 1477; Sněmovní věci 
České od r . 1440 do 1446; Zápisy knížat Minsterberských v Olešnici od r . 1454 do 1489; 
Dopisy Bavorské od r . 1440 do 1512; Zápisy ve věcech selských, od r . 1389 do 1499; Do-
pisy Táborské, od r . 1441 do 1447; Výpisy ze starých desk dvorských království Českého 
od r . 1384 do 1456; Nálezy král . saudu dvorského od r . 1454 do 1465; Kniha starého pána 
z Rosenberka; Králové Jiří a Matiáš v Moravě roku 1470; Registra zápisův královských  
i obecných r . 1453 a 1454 sepsaná .

Díl II . Praha 1842
Dopisy pana Alše Holického ze Šternberka od roku 1436 do 1451; Výpisy ze starých 
desk zemských od roku 1391 do 1456; Řád práva zemského, latině i česky; Psaní pana 
Viléma z Pernšteina od r . 1520 a 1521; Registra zápisův královských i obecných, roku 
1454; Sněmovní věci České od r . 1446 do 1452; Nejstarší zápisy Hradecké od r . 1384 do 
1404; Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království Českého (od r . 1287 
do 1437); Zápisy Kozelské ve Slezsku, od r . 1480 do 1571; Dopisy pana Kašpara Šlika 
z Holiče, nejvyššího kancléře Říše Německé, od r . 1445 do 1448; Dopisy pana Prokopa 
z Rabšteina, od r . 1444 do 1448; Registra zápisův královských i obecných, roku 1454; 
Pana Ondřeje z Dubé, přípis králi Václavovi IV . a výklad na právo zemské české; Psaní  
o záští mezi Jindřichem z Dubé a na Humpolci a Petrem Malovcem z Pacova r . 1413 .

Díl III . Praha 1844
Rozličné dopisy pana Oldřicha z Rosenberka od r . 1420 do 1453; Majestas Carolina la-
tině a česky; Akta veřejná i sněmovní v Čechách i v Moravě od r . 1414 do 1428; Zápisy 
rozličných osob, od r . 1398 do 1428; Psaní rozličných osob, od r . 1396 do 1440; Výpisky 
právní a soudní ze starých desk zemských království českého; Dopisy rodu Švamberské-
ho z XV století; Akta veřejná i sněmovní v království českém od r . 1432 do 1439; Výtahy 
z listin rozličných od r . 1371 do 1471 .

11 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské
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Díl IV . Praha 1846
Dopisy rodu Hradeckého, od roku 1441 do 1451; Některé zápisy kláštera Chotěšovské-
ho, od roku 1272 do 1597; Pře Racka Kocovského s Budějovskými od roku 1472 do 1484; 
Akta mezi králem Jiřím a jednotou panskou v Čechách, od roku 1463 do 1468; Příklady 
listův holdovních z XV století; Zápisy panství Pardubského, od roku 1357 do 1536; Do-
pisy Domažlické, od roku 1450 do 1509; Zápisy Domažlické, od r . 1404 do 1526; Zápisy 
města Horaždějovic; Nálezy saudu komorního v království Českém, od r . 1471 do 1479; 
Zápisy české v Uhřích, od r . 1445 do 1490; Zápisy Pražské obecní, od roku 1401 do 1430; 
Dopisy pánů z Kolovrat od r . 1446 do 1450; Dopisy a zápisy pánů z Lobkovic od r . 1433 
do 1458; Akta veřejná i sněmovní v království Českém od r . 1453 do 1490; Výpisky práv-
ní a soudní ze starých desk zemských království Českého .

Díl V . Praha 1862
Zřízení zemské království českého za krále Vladislava r . 1500 vydané; Dopisy pana Jiří-
ho z Poděbrad r . 1445–1457; Psaní Jiřího krále Českého; Psaní rozličných osob z r . 1471  
a násl .; Akta veřejná i sněmovní v království Českém od r . 1466 do 1500; Výpisy ze sta-
rých desk zemských od r . 1471 do 1500 .

Díl VI . Praha 1872
Paběrky písemností rozličných z r . 1401–1420; Psaní Uherského krále Matiáše Korvina 
v létech 1469 do 1487 do Čech českým jazykem vydaná; Psaní Vladislava II krále Čes-
kého, (Sbírka první, z  let 1471–1483); Psaní Hilaria Litoměřického, co administratora 
pražského arcibiskupství, ku katolíkům českým, aby krále Jiřího nebyli poslušni; Psaní 
rozličných osob z r . 1471–1490; Akta veřejná i sněmovní v Čechách od r . 1500 do 1509; 
Paběrky písemností všelikých z let 1421–1438; Zápisy všeliké o věcech soukromých od 
roku 1404 a násl .; Diplomatář pana Viléma z Pernšteina; Zápisy o věcech Šlikovských  
z r . 1480 do 1497; Výpisy z českých register královských r . 1498 do 1502 .

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích  
i cizích. Red . Josef Kalousek .
Díl VII ., edd . František Dvorský, Antonín Rezek, Karel Köpl, Josef Kalousek, Jaromír 
Čelakovský, Josef Emler, Praha 1887
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1508–1520, ed . František Dvorský; Dopisy 
rodu Hradeckého a Rosenberského od roku 1450 do 1470, ed . Antonín Rezek; Dopisy 
úřadu podkomořského Budějovským z let 1412–1526, ed . Karel Köpl; Denník českého 
poselstva ku králi Francouzskému roku 1464, ed . Josef Kalousek; Registra soudu komorního, 
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ed . Jaromír Čelakovský; Zlomek register zápisů markrabství Moravského z roku 1459, 
ed . Josef Emler; Výpisy z českých původních listin c . k . veřejné knihovny Pražské (1391–
1477), ed . Josef Emler .

Díl VIII ., edd . Antonín Rezek, František Dvorský, Adolf Patera, Jaromír Čelakovský, Jo-
sef Emler, Praha 1888
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1470 do 1475, ed . Antonín Rezek; 
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1520–1526, ed . František Dvorský; Poselství 
krále Jiřího do Říma k papeži roku 1462, ed . Adolf Patera; Výpisy z register kanceláře 
hrabat Kladských od r . 1472–1491, ed . Jaromír Čelakovský; Registra soudu komorního 
(1482–1487), ed . Jaromír Čelakovský; Výpisy z českých původních listin c . k . veřejné 
knihovny Pražské (1477–1526), ed . Josef Emler .

Díl IX ., edd . František Dvorský, Antonín Rezek, František Tischer, Jaromír Čelakovský, 
Vincenc Brandl, Praha 1889
Dopisy pana Zdeňka Lva z  Rožmitála z  r . 1526, ed . František Dvorský; Dopisy rodů 
Hradeckého a Rosenberského od roku 1475 do 1478, ed . Antonín Rezek; Listiny Jindři-
cho-Hradecké z let 1388–1484, ed . František Tischer; Dodatky k výpisům z register kan-
celáře hrabat Kladských od r . 1493–1497, ed . Jaromír Čelakovský; Listiny kláštera Žďár-
ského z let 1409–1529, ed . Vincenc Brandl; Registra soudu komorního (1487–1491), ed . 
Jaromír Čelakovský .

Díl X ., edd . Antonín Rezek, František Dvorský, František Kameníček, František Tischer, 
Jaromír Čelakovský, Praha 1890
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1478 do 1506, ed . Antonín Rezek; 
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1526–1528, ed . František Dvorský; Jednání 
sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15 . století až do přijetí krále 
Ferdinanda I . za markrabí Moravského roku 1527 (1412–1514), vyd . František Kamení-
ček; Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1482–1508, ed . František Tischer; Registra soudu 
komorního (z let 1491–1500), ed . Jaromír Čelakovský

Díl XI ., edd . František Dvorský, Antonín Rezek, August Sedláček, František Kameníček, 
František Tischer, Jaromír Čelakovský, Praha 1892
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1530–1532, ed . František Dvorský; Dopisy 
rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1507 do 1519, ed . Antonín Rezek; Listy 
paní Perchty Lichtenšteinské z Rožemberka, vyd . August Sedláček; Jednání sněmovní  
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a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15 . století až do přijetí krále Ferdinanda 
I . za markrabí Moravského roku 1527 (1515–1527), ed . František Kameníček; Listiny 
Jindřicho-Hradecké z let 1509–1529 a dodavky z let 1407–1506, ed . František Tischer; 
Registra soudu komorního (1500–1501), ed . Jaromír Čelakovský .

Díl XII ., edd . Antonín Rezek, František Dvorský, Josef Braniš, Jaromír Čelakovský,  
Praha 1893
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1519 do 1526, ed . Antonín Rezek; 
Dopisy pana Zdeňka Lva z  Rožmitála z  let 1532–1535, ed . František Dvorský; Dopi-
sy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z let 1529–1531, ed . Antonín Rezek; 
Registra ortelů horního soudu v Hoře Kutné z let 1511–1514, ed . Josef Braniš; Registra 
soudu komorního (1501–1503), ed . Jaromír Čelakovský .

Díl XIII ., ed . Jaromír Čelakovský, Praha 1894
Registra soudu komorního 1503–1511

Díl XIV . edd . Josef Kalousek, František Dvorský, V . V . Tomek, Josef Emler, Praha 1895 
Dodavek ke sbírce dopisů rodu Rosenberského do roku 1526, ed . Josef Kalousek; Do-
pisy kněží Šimona z Habru a Jana Faráře Německo-Brodského o rozdílech ve víře z let 
1528–1529, ed . František Dvorský; Popis odcizených statků duchovenstva postoupených 
komoře královské roku 1454, ed . V . V . Tomek; Listiny klášterů Sedleckého a Skalického 
z let 1357–1541, ed . Josef Kalousek; Artikule cechů Pražských z 15 . stol . (1425–1493),  
ed . V . V . Tomek; Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislav-
ském chované a Čech a Moravy se týkající (1348–1414), ed . Josef Emler .

Díl XV ., edd . Antonín Rezek, František Mareš, Josef Kalousek, Josef Emler, V . J . Nováček, 
Praha 1896
Dopisy rodu Švamberského z let 1449–1526, edd . Antonín Rezek, František Mareš a Jo-
sef Kalousek; Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislavském 
chované a Čech a Moravy se týkající (1415–1525), ed . Josef Emler; Listiny Zvíkovské  
a Orlické z let 1357–1549, ed . Josef Kalousek; Trutnovské desky manské z let 1455–1539, 
ed . V . J . Nováček; Výpisy z knih vinničných z let 1358–1461, ed . V . J . Nováček .

Díl XVI ., ed . František Dvorský, Praha 1897
Dopisy pana Viléma z Pernšteina z let 1480–1521; Listinář pana Viléma z Pernšteina z let 
1304–1501 .
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Díl XVII ., ed . František Dvorský, Praha 1899
Dodatek k dopisům Viléma z Pernštejna z let 1496–1511; Dodatek k listináři pana Vi-
léma z Pernštejna z let 1472–1518; Listinář pana Viléma z Pernštejna z let 1501–1521; 
Urbář panství Hlubockého založený r . 1490; Urbář panství Pardubického a Kuněticko-
horského založený po roce 1494; Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Par-
dubickém a Novobydžovském z  let 1494–1520; Z register zápisův o prodeji statků na 
panství Kunětickém a Pardubském od roku 1508 .

Díl XVIII ., edd . Josef Teige, Theodor Antl, Hynek Kollmann, V . J . Nováček, Václav 
Schulz, Praha 1900 
Registra krále Vladislava II . z  let 1498–1502, ed . Josef Teige; Listiny kláštera Starocel-
ského o držebnostech jeho v  Čechách 1272–1545, ed . Theodor Antl; Listiny Brozan-
ské z  let 1482–1515, ed . Hynek Kollmann; Výpisy z knih vinničných z  let 1461–1583,  
ed . V . J . Nováček; Listy do Kouřimě zaslané z let 1422–1513, ed . Václav Schulz .

Díl XIX ., ed . Jaromír Čelakovský, Praha 1901
Registra soudu komorního (1488–1494, 1502–1519); Knížky nálezů soudu zemského  
a komorního z první polovice XIV . století .

Díl XX ., ed . František Dvorský, Praha 1902
Dopisy pánův Jana a Vojtěcha z Pernšteina z let 1509–1548; Listiny pánův Jana a Voj-
těcha z Pernšteina z let 1491–1548; Tři vášnivé projevy za války krále Jiřího z let 1467, 
1468 a 1469 .

Díl XXI ., edd . Václav Schulz, Hynek Gross, Theodor Antl, Praha 1903
Listy do Kouřimě zaslané z  let 1422–1525 (1513–1525), ed . Václav Schulz; Listy do 
Budějovic zaslané z let 1405–1526, ed . Václav Schulz; Druhý dodavek k dopisům rodu 
Rosenberského z let 1409–1528, edd . Hynek Gross a Theodor Antl; Mikuláše Slepičky 
z Nažic závěť a její vykonání (1512), ed . Hynek Gross; Mikuláše Petrlíka ze Stradova na-
dání, závěť a její vykonání z let 1508–1525, ed . Hynek Gross; Rybničná registra panství 
Krumlovského z let 1450–1464, 1518, 1524, ed . Hynek Gross .

Díl XXII ., ed . Josef Kalousek, Praha 1905
Řády selské a instrukce hospodářské 1350–1626 .
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Díl XXIII ., ed . Josef Kalousek, Praha 1906
Řády selské a instrukce hospodářské 1627–1698 .

Díl XXIV ., ed . Josef Kalousek, Praha, 1908
Řády selské a instrukce hospodářské 1698–1780 .

Díl XXV ., ed . Josef Kalousek, Praha 1910
Řády selské a instrukce hospodářské 1781–1850 .

Díl XXVI ., ed . Josef Teige, Praha 1909
Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (A–K)

Díl XXVII ., ed . František Dvorský, Praha 1904
Dopisy Karla st . z Žerotína z let 1591–1610

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích  
i cizích. Red . Gustav Friedrich
Díl XXVIII . Praha 1912, ed . Josef Teige
Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (L–Z), ed . Josef Teige .

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích  
i cizích. Red . Josef Kalousek
Díl XXIX ., ed . Josef Kalousek, Praha 1913
Dodavek k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388–1779, ed . Josef Kalousek .

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích  
i cizích. Red . Gustav Friedrich
Díl XXX ., ed . Václav Schulz, Praha 1913
Registra vejpovědní mezní úřadu nejvyššího purkrabství Pražského z  let 1508–1577,  
ed . Václav Schulz .

Díl XXXI ., ed . Gustav Friedrich, Praha 1921
První kniha provolací desk dvorských z let 1380–1394 . Liber proclamationum primus 
inde ab anno MCCCXX . usque ad annum MCCCXCIV ., ed . Gustav Friedrich .

Díl XXXII ., ed . Jaromír Čelakovský, Praha 1915
Registra soudu komorního z let 1519–1524, ed . Jaromír Čelakovský .
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Díl XXXIII ., edd . Jaromír Čelakovský – Gustav Friedrich, Praha 1918
Registra soudu komorního z  let 1524–1526, ed . Jaromír Čelakovský, dokončil Gustav 
Friedrich .

Díl XXXV ., ed . Gustav Friedrich, Praha 1935
Druhá kniha provolací desk dvorských z let 1395–1410 . Liber proclamationum secun-
dus inde ab anno MCCCXCV . usque ad annum MCCCCX, ed . Gustav Friedrich .

Díl XXXVI ., ed . Gustav Friedrich, Praha 1941
Třetí kniha provolací desk dvorských z  let 1411–1448 . Liber proclamationum tertius 
inde ab anno MCCCCXI . usque ad annum MCCCCXLVIII ., ed . Gustav Friedrich .

Díl XXXVII ., ed . Gustav Friedrich, Praha 1941–1944
Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453–1480 . Liber proclamationum quartus 
inde ab anno MCCCCLIII . usque ad annum MCCCCLXXX ., ed . Gustav Friedrich .
částka 1: Kraje A–E, Praha 1941
částka 2: Kraje F–K, Praha 1942
částka 3: Kraje L–N, Praha 1944

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích  
i cizích.
Svazek XXXVIII . Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457, ed . František  
Hoffmann, Praha 2000
Svazek XXXIX . vide s. 58 .

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích  
i cizích. Archivum Bohemicum
Svazek XL . Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442 . Registra losungarum civi-
tatis Iglaviensis 1425–1442, edd . František Hoffmann, Petr Dvořák 
Svazek 1 . Předmluvy, úvody, text . Tomus 1 Prooemia, Introductiones, Textus, ed . Fran-
tišek Hoffmann, Jihlava – Praha 2004
Svazek 2 . Tabulky, Index jmenný a věcný, Edice a literatura, Zkratky, Obrazové přílo-
hy . Tomus 2 . Tabulae . Index nominum et rerum . Editiones et opera textum illustrantia .  
Abbreviationes . Imagines, edd . František Hoffmann – Petr Dvořák, Jihlava – Praha 
2004
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