
Přílohy 

Příloha č. 1 – Hankovy bibliografické záznamy prvotisků 

Komentář a vysvětlivky k tabulkovému uspořádání: 

Sloupec A) Pořadové číslo prvotisku v Hankově soupisu; B) Název titulu1; 

C) Datace a místo tisku; D) Poznámka k výskytu exempláře. Hodnoty uvedené ve 

sloupcích A–D jsou doslovnou citací z Hankova soupisu v knižním vydání z roku 

1853, a to včetně interpunkce, diakritiky a případných tiskových chyb. Pokud 

některá položka v Hankově záznamu chybí, je v poli psáno „bez“, případně 

kurzivou odkaz na jiný bibliografický záznam.  

V následujících sloupcích uvádím: E) Druh informací, které Hanka k prvotisku 

poskytuje – především formát, rozsah, výskyt ilustrací, citace, typ písma, 

bibliografické odkazy a případné další detaily; F) Fakta zjištěná z průzkumu 

bibliografie a jejího srovnání s Knihopisem a dalšími zdroji, vyhodnocení každého 

záznamu z hlediska komplexnosti a případné další informace2; G) Číslo Knihopisu 

(KPS); H) Zkratka jména tiskaře a pořadové číslo tisku dle Voita3; I) Kód 

v elektronickém soupisu českojazyčných prvotisků4. 

  

 
1 Cituje-li Hanka celý incipit či rozsáhlou část, opisuji pouze začátek, který však tisk jednoznačně 

identifikuje. 

2 Vysvětlivky: 

„VH“ = Václav Hanka. 

„Z Hankových“ = knihy ze sbírky Václava Hanky, dnes v Knihovně Národního muzea, dle evidence 

Knihovny NM. Osobní sdělení Mgr. Jany TVRZNÍKOVÉ, 2019. 

„Jungm.“ = JUNGMANN, Josef. Josefa Jungmanna Historie literatury české: aneb, saustawný 

přehled spisu českých s kratkau historií národu, oswícení a jazyka. Praha: nákladem Českého 

museum, 1849. 

„KPS“ = KNIHOPIS: SOUPIS ČESKOJAZYČNÝCH TISKŮ DO R. 1800 [online]. Národní 

knihovna České republiky, 2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-

b&local_base=KPS 

„ad Prwotisk český č....“ = HANKA, Václav. Prwotisk český a prwotisk polský. Časopis českého 

museum. Praha: Knihkupectví J. G. Calve, 1840, roč. 14, č. 1, s. 77–94. 

3VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: severinsko-kosořská dynastie 1488–

1557. Praha: KLP, 2013. 

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: tiskaři pro víru a tiskaři pro obrození 

národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017. 

4 REPERTORIVM [online]. Kabinet pro klasická studia Akademie věd České republiky, 2019 [cit. 

2019-04-22]. Dostupné z: http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/repertorium/index.html 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&local_base=KPS
http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/repertorium/index.html
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A B C D E F G H I 

č. titul impresorské údaje exemplář informace fakta KPS Voit Rep 

Plzeňské tisky 

1 Historia trojanska. [Plzeň, 1468, viz 
předmluva] 

bez datace a lokace 
v předmluvě, 
sazba, formát, 
rozsah, odkaz: 
ČČM 1840, s. 
77-91; 
Dobrovský 
Böhm. Literatur I 
s. 45 a 
Geschichte s. 
155 

Dataci a místo uvádí 
VH v úvodu 
soupisu, v záznamu 
ne; odkaz na svůj 
článek (ČČM 1840, 
s. 77-91), kde 
Dobrovský zmiňuje 
exempláře, VH 
Dobrovského v 
knize cituje-
překládá, aniž to 
uvádí; odkazy 
souhlasí; ad 
Prwotisk český č. 1); 
ukázka v příloze: 
Tab. I. Č. 1. Tisk 
plzenský první. 

INC004 - Urb-XIV 

2 Nový zákon. … plzenský tisk... V čtverci na 
Strahové jediný 
výtisk, necelý, ... 

papír, filigrán, 
záhlaví, kapitoly, 
odkaz: Dlabač, 
Akta, 1816 

Odkazuje na 
Dlabače; ačkoliv 
Dlab. uvádí dataci 
1475-1480-1481, 
VH ji nepřevzal; 
pasáž na s. 7 o typu 
papíru, členění 
kapitol cituje-
překládá; ad 
Prwotisk český č. 2); 
ukázka v příloze: 
Tab. I. Č. 2. Tisk 
plzenský druhý 

INC006 - Urb-XLIV 

3 Passional aneb 
žiwotowe sw. 
muczedlikuow 

bez Ty jsou dva v 
pražské universitní 
knihovně, po jednom 
v Lobkovické, v 
musejní, a z 
Bočkovy zbírky u 
stavů v Brně. Pan 
Hanslík povídá, že 
jen jediný exemplář 
znám jest. 

rozsah, značení 
složek, počty 
řádků, rejstřík, 
chybějící 
poslední strany 

Dobrovský uvádí 
přibližnou dataci 
kolem 1480, VH 
nepřebírá; ad 
Prwotisk český č. 3); 
odkaz na Hanslika 
neurčen; ukázka v 
příloze: Tab. I. Č. 3. 
Tisk plzenský třetí 

INC007 - Urb-XXIV 

4 Nový zákon. Pod tím na ostrvě visí 
dva štíty (…) = 1475. 

Dva jen výtisky jsou 
známy: ve Vídni v 
dvorní a v Praze v 
universitní bibl. 

kapitoly, papír, 
filigrán, volná 
místa pro 
iniciály, rozsah, 
signet s popisem 
roku 1475, 
odkaz: Ungar, 
Bibliothek s. 63; 
Dobrovský, 
Geschichte s. 
208; Novotný, 
Biblioteka s. 
LVIII 

Překlad Ungarova 
popisu včetně 
signetu a roku 1475; 
ad Prwotisk český č. 
4); ukázka v příloze: 
Tab. V. Č. 4. Tisk 
plzenský čtvrtý 
(včetně otisku 
signetu) 

INC005 - Urb-XLIII 

5 Statuta provincialia 
Arnesti. 

In noua plzna 1476... Výtisky jen dva: v 
universitní knihovně 
a v Lobkovické 
v Praze, ... 

formát, kustody, 
stránky, odkaz: 
Dobrovský, 
böhm. Literatur 
s. 53 a 
Geschichte der 
böhm Sprache s. 
207, odkaz na 
ukázku v příloze 

Dobrovský formát 
neuvádí, Ungar ano; 
ukázka v příloze: 
Tab. II. Č. 5. Tisk 
plzenský pátý 

INC001 - - 

6 Agenda ... ... bez místa i bez let. 
Posud neznámý 
český tisk a jak 

Známy jsou jen dva 
výtisky: v 
Lobkovické a 

rozsah, chybějící 
listy v 
exemplářích, 

Dle KPS byl tisk do 
literatury uveden VH 

INC002 - - 
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ozdůbky dokazují, (...) 
také plzenský. 

universitní knihovně 
v Praze. 

citace, barevnost 
tisku 

7 Missale ecclesiae 
pragensis. 

... Millesimo 
Quadringentesimo 
Septuagesimo nono… 
A už z posledních 
slov pozná se tiskař 
plzenský. 

… dle exempláře 
universitní knihovny 
pražské…; V 
musejním krásnými 
initialkami v barvách 
ozdobeném 
exempláři vytrženo 
jest spředu 61 listů. 

důkladný popis 
rubrikace, 
odlišuje 
exempláře, 
papír, filigrány, 
cituje explicit s 
vývodem tiskaře 
plzeňského, 
odkaz na ukázku 
v příloze 

Kompletní popis; ad 
Prwotisk český č. 6); 
ukázka v příloze: 
Tab. I. Č. 6. Tisk 
plzenský šestý. 

INC003 - - 

8 Život Mahometa a 
jeho učenie. 

1498. Na konci stojí: 
Tlacženo w Nowem 
Plzni od Mikulasse 
Bakalarze A to Leta 
od porodu 
panenského 
Tcccclxxxxviij 

Tento a 
následujících 9 
kusů, ježto unica 
jsou, vysvobodil 
jsem 1817 od blízké 
skázy a daroval sem 
je k svátku mistru 
svému 
Dobrovskému, 
odkudž p. ryt. 
Neubergovi a do 
Museum přišly, a 
sice č. 8. 9. 10. 11. 
12. 13. 14. 17. a 19. 

rozsah, formát, 
dřevoryty, citace 
explicitu 

Dobrý popis; ad 
Prwotisk český č. 
22) 

INC037 MBak 
č. 2 

Urb-XIII 

9 Traktat Tomáše 
Kempenského o 
následování Krysta 
pána. 

„Leta od porodu 
panenského 
Tcccclxxxxviij“ 

exemplář ad 8 signatury, určení 
zlomků, 
neobtisknutá 
(pouze 
vytlačená) 
poslední slova 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; ad 
Prwotisk český č. 
23) 

INC040 MBak 
č. 4 

Urb-
XXXVIII 

10 Pocžina se Lucidarz 
O rozlicžnych 
wietzech jenž su na 
nebi na zemi Y 
v wodach... 

Tlacženo w Nowem 
Plzni od Mikulasse 
Bakalaře Leta od 
porodu panenského 
Tcccclxxxxviij 

exemplář ad 8 dlouhá citace 
začátku, složky, 
rozsah 

Lucidář neuvádí v 
článku o prvotiscích 
1840 (asi v té době 
ještě exemplář 
v museu nebyl?) 

INC039 MBak 
č. 3 

Urb-XXIX 

11 W tomto traktatiku 
jest položeno o 
diwiech a 
nesnadnostech… 

Tlacženo w Nowem 
Plzni od Mikulasse 
Bakalaře Leta 
odporodu 
panenského T cecc 
lxxxxviij 

exemplář ad 8 formát, rozsah 
(stručně) 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; ad 
Prwotisk český č. 
25) 

INC041 MBak 
č. 6 

Urb-
XXXIX 

12 Počinase traktat o 
zemi Swate… 

Tlačeno w nowem 
Plzni od Mikulasse 
Bakalaře Ato Leta od 
porodu panenskeo 
Tcccclxxxxviij 

exemplář ad 8 dřevoryt s 
námětem, 
formát, rozsah 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; ad 
Prwotisk český č. 
24); nepřesná citace 
incipitu, správně: 
Pocžinase (podle 
skenu KNM); 
ukázka v příloze: 
Tab. I. Č. 7. Tisk 
plzenský sedmý 

INC038 MBak 
č. 1 

Urb-XII 

13 Podkonie a Zak. bez exemplář ad 8 formát, rozsah, 
chybějící části, 
odkaz: Starobylá 
Skládanie s. 
178; varianty 
tisku 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“ 

INC042 MBak 
č. 5 

Urb-
XXXVII 

14 Druhé knížky týmž 
písmem zachovaly 
se jen čtyry listy, tak 
že ani titule její 
udati nemožno, (...), 
podáváme zde 
všecko: "poneseš 
acž ğtli že mysliš…" 

bez exemplář ad 8 kompletní citace 
zlomku tisku 

Opisuje celé, 
zmiňuje chybějící 
titulní list 

K00109 MBak 
č. 14 

- 
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15 Kalendář na rok 
1498. 

bez bez bez Nedochovaný tisk z 
roku 1489; ad 
Repertorium – u VH 
patrně tisková 
chyba v letopočtu; 
ad Prwotisk český č. 
16); v článku uvádí i 
formát asi převzatý 
z Dobrovského 

- - Urb-XXXII 

16 Kniha chwal 
boskych: … Jest to 
celý žaltář… 

Leta T cccc xcix. bez formát, rozsah, 
popis obsahu 

Do literatury uvedl 
Ungar a popis má 
důkladnější než VH 
včetně domnělé 
Plzně, VH 
nepřebírá; ad 
Prwotisk český č. 
26) 

INC044 MBak 
č. 7 

Urb-
XLVIII 

17 Poncianus. 
Propovědi i skutky 
sedmi mudrcův. 

bez, odkazuje na 
popis tisku ve 
zvláštním článku 

exemplář ad 8 formát, rozsah, 
chybějící části, 
citace závěru, 
odkaz: časopis 
Musea XXI 
ročník 1847 s. 
351 

VH odkazuje na 
článek V. 
Nebeského 
Literatura lidu a o 
provedeních námětu 
Sedmi mudrců 
odkazuje na 
Dobrovského 

K04462 MBak 
č. 11 

- 

18 Jana Zlatousteho O 
naprawenij padleho 
a Ze žadny vražen 
byti nemuož... 

... A to Leta Božieho T 
ccccc i. [další datace 
v citacích textu] 

bez podrobný 
rozsah, datace 
archů, formát 

Detailní popis, asi 
měl v ruce, před ním 
uvedl Jungm., ale 
popis je jinak 
strukturovaný; proč 
neuvádí exemplář? 

K03581 MBak 
č. 8 

- 

19 Knižky O řadnem 
mluwenij a mlčenij 
mistra Albertana:... 

... Leta xpâ T cccccij 
Jen podlé liter 
poznáváme že to jest 
tisk plzenský. 

exemplář ad 8 citace celé 
předmluvy, 
rozsah, určení 
plzeňského tisku 
podle písma 

Detailní popis K00107 MBak 
č. 13 

- 

20 Spis o novych 
zemich a o novém 
swietie. 

W Plzni v Bakalaře 
1504. 

bez bez V tisku vročení není, 
Jungm. uvádí též 
1504, čili VH patrně 
opsal z něj, ale 
Jungm. uvádí i 
formát a rozsah; 
KPS datuje ca 
1503-04, Voit ca 
1506 

K16515 MBak 
č. 21 

- 

21 Rzeč o gednom 
kralowiczi gmenem 
Jozafat. Obyčejně 
pode jmenem 
Barlaam známý 
spis. 

W Nowem Plzni Skrze 
Mikulasse Bakalarze 
(...) Letha Krista 
Tisytzijeho ccccc 
iiij…; Podruhé v 
čtverci 1512, potřetí v 
Praze u Giřijka 
Dačického 1593. 

bez formát, rozsah, 
stránkování, 
citace závěru s 
datací, další dvě 
vydání 

Podle rozsahu 
popisu měl VH v 
ruce, proč neuvádí 
exemplář?; první 
odkaz na Voita r. 
1504 (KPS 954), 
druhý r. 1512 (KPS 
955) 

K00954 
K00955 
K00956 

MBak 
č. 17; 
MBak 
č. 31 

- 

22 Prwnij list O čtyřech 
stežeynych 
tztnostech knihy W 
nichžto mnoha 
naucženije… 

... w Nowem Plzni od 
Mikulasse Bakalaře 
Letha xpâ T ccccc v. 
... druhé vydání tamže 
u Jana Peka 1529: 

bez formát, rozsah, 
stránkování 

Uvádí i Jungm., ale 
VH měl v ruce, 
cituje věrně včetně 
vynechané iniciály; 
odkaz na Voita se 
týká vydání r. 1505 

K03578 MBak 
č. 18 

- 

23 Kniehy žalmowee 
gsu složenee od 
swateho Dawida… 

... Letha xpâ 
Tisytzieho pijetisteho 
osmeho Od Mikulasse 
bakalaře w Nowem 
plzni... 

bez dlouhé citace 
začátků listů / 
archů, chybějící 
číslování stran a 
kustody, barva 
počátečních liter 
žalmů 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
začátek vypadá jako 
opsaný z Ungara 
(1786, s. 142), ale 
cituje začátky i 
dalších stránek, měl 
tedy v ruce; 

K17524 MBak 
č. 24 

- 
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ukázka v příloze: 
Tab. I. Č. 8. Tisk 
plzenský tež sedmý 

24 Knihy o gednom 
Rytieři, genž gest 
byl weliký 
Lantfarerz. 

Jest to Jana 
Mandivilla cesta po 
světě, tištěna ze 
starého rukopisu 
poprvé v Plzni 1510 a 
podruhé tamtéž 1513. 
Pozdnějši vydání jsou 
v Praze 1576, 1600, 
1610, 1796 a 1811. 
Už plzenské vydání 
1510 místo 
rukopisního ty hory 
lycz k nam klade: sem 
k nam. 

bez 7 vydání tisku, 
jazykový rozdíl 
oproti rukopisu 

VH uvádí takřka 
shodně všechno 
jako Jungm. včetně 
jazykového vývoje. 
Odkaz na Voita 
první r. 1510 (KPS 
5167), druhý r. 1513 
(KPS 5168); není 
zjištěn žádný výtisk 

K05167 
K05168 

MBak 
č. 27; 
MBak 
č. 33 

- 

25 Nll'is ferme 
vocabl'is... 

... w Nowem (…) 
Plzni: Skrze 
Mikulasse Bakalarze 
A to letha Od porodu 
panenskeho 
Tisycijeho. Pijetisteho. 
Gedenatzteho ... 

bez citace úvodu, 
formát, rozsah, 
srovnání části 
textu s tiskem č. 
18, citace závěru 

Jungm. uvádí 
detailní popis, ale s 
VH se neshodují, 
VH cituje rozsáhlejší 
i jiné části; proč 
nemá exemplář? 

K02801 MBak 
č. 30 

- 

26 Kronika o narozenij 
welikeho alle 
Macedonskeho Y 
tudijež o wšech 
skuttzijech geho... 

… W plzni od 
Mikulasse Bakalarze 
Letha (...) Tisytzijeho 
Pijetisteho 
trzynatzteho. 

Tak stojí na 
posledním listu, v 
exempláři universitní 
bibliotheky první dva 
listy scházejí… 

formát, rozsah, 
chybějící 
stránky, krátká 
citace závěru 

VH měl v ruce, 
uvádí rozsah atd., 
cituje celé 
impresum, ze 
kterého je vzat titul 
knihy (z důvodu 
chybějících prvních 
listů) 

K04434 MBak 
č. 32 

- 

27 Wysocze vmieleho 
Desideria Erasma 
Roterodama spis 
obssirny… 

... v Plzni nakladem 
Jana Mantnana a 
Jana Pecka (...) Mo 
vco xxvj. 

V Museum ex. ilustrace, formát, 
rozsah 

VH měl patrně v 
ruce, popisuje; 
ukázka v příloze: 
Tab. IV. Č. 9. Tisk 
plzenský osmý (?) 

K02366 JPek 
č. 1 

- 

Pražské tisky 

28 Bible pražská. Ku konci: … w 
slawnem Miestie 
Starem Pražskem ... 
miesstianee Pan Jan 
pytlik . a pan Seweryn 
kramař too leta 
konšelee: a pan Jan 
od čapuow. a pan 
Matieg od bieleo lwa 
(...) tisyczieo 
cžtyrzsteo osmde 
sateho osmeho 
Miesyecze Srpna. 

bez barva písma, typ 
liter, komentář 
obsahu a 
rozvržení, 
formát, rozsah, 
sloupce, řádky, 
citace závěru a 
rozbor datace 
(1480), uvádí 
reprezentanty, 
chybí číslování a 
kustody, odkaz 
na přílohu 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“ 
(sign. 25 A 1i); 
důkladný popis, 
proč neuvedl 
exemplář? Písmem 
Tab. III prvního 
pražského tisku; ad 
Prwotisk český č. 8) 

INC013 TPra 
č. 2 

Urb-IX 

29 Artykulowé sněmu 
pánů pod obojí 
česky i latině v 
Praze 1478. První 
to tištěný sněm. 

… v Praze 1478. Exemplář uvádí 
nezvěstný viz č. 30 

odkaz: 
Abhandlungen 
der 
Privatgeselschaft 
s. 233; 
Dobrovský s. 
309 

Díl Abhandl. (č. 5) 
určen z Jungm; VH 
připojuje, že jde o 
první tištěný sněm; 
Repert. uvádí, že 
jde o sporný 
záznam, který 
mnozí včetně VH 
přejímali; ad 
Prwotisk český č. 5); 
není znám žádný 
výtisk 

- - Urb-III 

30 Artykulowé sněmu 
pánů pod obojí 
drženého v 
Nymburce. 

Tištěn v Praze 1483. Tyto dva sněmy 
1478 a 1483 uvádí 
Štelcar, ač posud 
žádného exempláře 
nenalezeno. 

odkaz: Štelcar, 
bez bližšího 
určení 

dtto č. 29; Štelcar = 
Kniha Nowá, o 
půwodu Kněžstwj 
Krysta Pána, 
Patryarchůw, 

- - Urb-IV 
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Prorokůw a 
Aposstolůw z r. 
1592; ad Prwotisk 
český č. 9) 

31 Sněm v Kutné hoře 
v pondělí po sv. 
Mikoláši 1485, 
konečné 
usjednocení strany 
pod obojí i strany 
pod jednou. 

bez bez odkaz: 
Jungmann Lit. 
III. 415, jinak bez 
popisu 

Doslovně cituje a 
odkazuje na Jungm. 

- - - 

32 Sněm 1486 viděl 
prý Adaukt Voigt; 
výslovněť praví v 
"Geist der böhm. 
Gesetze"… 

bez bez cituje doslovně, 
odkaz: Voigt, 
Ueber den Geist 
der böhmischen 
Gesetze... 

Odkazuje a cituje 
správně, ale 
nezřetelně, složitě 
dohledáno na s. 187 

- - - 

33 Žaltář sv. Davida v 
Praze 1487. 

... v Praze 1487. Exem. v univers. 
bibl. 

formát, rozsah, 
rozsáhle cituje 
začátek a další 
části žaltáře 

VH měl patrně v 
ruce; ad Prwotisk 
český č. 12) 

INC011 - Urb-XLVII 

34 Ezopovy bajky, jež 
před Kutnohorskou 
biblí tištěny v 
Kutnéhoře starší 
spisovatelé udávali, 
a jichž jen dva listy 
na Strahově se 
uchovaly, jsou jakž 
Dobrovský dobře 
poznal, tisk pražský 
a sice Tab. III. tisku 
prvního pražského. 

bez impresorských 
údajů, odkazuje na 
zvláštní článek 

...jen dva listy na 
Strahově se 
uchovaly... 

dva dochované 
listy, odkaz na 
ukázku písma; 
odkaz: 
Bibliografická 
zpráva o vydání 
Ezopových bajek 
ČČM 1848 str. 
339 

V textu odkazuje 
doslova na tabulku 
III přílohy, první tisk 
pražský, což není 
reprodukce Ezopa, 
patrně mínil jen typ 
písma; ad Prwotisk 
český č. 7) 

INC015 TPra 
č. 1 

Urb-I 

35 Martiniami. ... M cccc lxxx viij (...) 
A to wstarem Miestie 
Pražskem. 

Známo jest více 
výtiskův. 

formát, rozsah, 
sloupce, počet 
řádků, citace 
začátků listů, 
citace konce, 
odkazuje na 
ukázku písma 
Tab. III první tisk 
pražský 

Uvádí jako 
Martiniami, 
z explicitu cituje 
Martymiani; popis 
detailní, měl patrně 
v ruce; ad Prwotisk 
český č. 13) 

INC014 TPra 
č. 3 

Urb-XL 

36 Kronika trojanská. bez datace, místo jen 
s odkazem na přílohu 

Známy jsou 4 
výtisky. 

volná místa pro 
rubrikaci, barva 
písma, citace, 
dělení knihy, 
kapitoly, papír, 
formát, číslování, 
rozsah, defektní 
tisk, citace 
závěru, odkaz na 
ukázku písma 

Ačkoliv je v ukázce 
impresum s rokem a 
místem a v článku 
Prwotisk český (č. 
14) rok opisuje, zde 
ho neuvádí; ukázka 
v příloze: Tab. II. Č. 
11. Tisk pražský 
druhý 

INC012 - Urb-XV 

37 Sněm obecní na 
hradě pražském 13. 
března 1492 o 
vyplenění 
loupežníků tištěn v 
čtverci. 

bez lokace Exemplář v 
bibliothece kníž. 
Lobkovice v Praze. 

formát Opakuje č. 30 
včetně 
nedochovaných 
exemplářů č. 29 a 
30, pak pokračuje 
Sněm obecní na 
hradě… (chyba 
tisku nebo nějaká 
souvislost?); ad 
Prwotisk český č. 
17) 

INC029 TPra 
č. 21 

Urb-VII 

38 Mistra Wáclawa 
Korandy Traktát o 
welebné swátosti. 

A to leta Tisycieho 
tztyrzsteho lxxxxiij... 

Jediný exemplář v 
Museum, jejž jsem z 
bývalého táborského 
kláštera dostal. 

formát, rozsah, 
obsah, citace 
závěru, odkaz na 
přílohu 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; dle 
KPS novodobě 
poprvé držel VH v 
ruce, do té doby 
předávaná zpráva o 

INC032 - Urb-
XXVIII 
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existenci; ad 
Prwotisk český č. 
18); ukázka v 
příloze: Tab. III. Č. 
12. Tisk pražský 
třetí 

39 Poczynagi se knihy 
genž slowu latinie 
pasyonal a cžesky 
zywot a vmucženie 
wssech Swatych 
Mucžedlnikuow… 

Letha panie 
Tisyczieho 
cžtyrzsteho 
Dewadesateho pateo. 
W Starem Miestie 
prazskem Ten vtery 
przed Swatu Marzy 
magdalenu (...) Zde 
jest patrná chyba v 
datum; 1495 bylo sv. 
Máří Magd. ve 
středu... 

Jest více exemplářů 
známo. 

formát, rozsah, 
sloupce, počet 
řádků, citace 
konce, komentář 
datace 

VH dává vlastní 
výklad datace, srov. 
KPS; VH uvádí 
detailní popis, ale 
proč neuvádí 
dřevořezy? V článku 
je má; VH neuvádí 
ani dodatky, které 
znal již Dobrovský; 
ad Prvotisk český č. 
19) 

INC019 TPra 
č. 7 

Urb-XXV 

40 Nalezowe sniemu 
1497 v Praze... 

odkazuje na zvláštní 
článek 

Tištěn nalezá se v 
bibliothece senatora 
Novosilcova, nyní 
v Rusích. 

odkaz: 
'Rakowiecki 
Prawda Ruska' 
str. 236.  

VH odkazuje na 
Rakowieckiho 
správně; nezjištěn 
žádný výtisk; ad 
Prwotisk český č. 
20) 

INC024 TPra 
č. 9 

Urb-VIII 

41 Uprostřed prvního 
listu stojí: Nowy 
zakon (...) Na 
druhém listě: 
Předmluva swateho 
Hieronyma na 
Zakon Nowy... 

... Tisyczieho 
cžtyrzsteho 
dewadesateho 
sedmeho. W starem 
městie Pražskem. 
Potom následuje 
Registrum (...) Leta 
paně Tisyczieho 
Cžtyrzsteho 
dewadesateho 
Osmeho. 

Exempl. v univers. 
bibl. 

formát, rozsah, 
citace závěru, 
rejstřík, citace 
závěru rejstříku, 
četné ilustrace 

VH uvádí detailně 
včetně složek, měl 
patrně v ruce; ad 
Prwotisk český č. 
21) 

INC025 TPra 
č. 10 

Urb-XLV 

42 Zržijzenije zemska. ... Tisyczyeho 
Pietisteho. (...) w 
slawnem Miestie 
Starem Pražskem... 

Známy jsou 4 
výtisky. 

dlouhá citace 
začátku, formát, 
rozsah 

VH popisuje 
detailně, měl patrně 
v ruce; do literatury 
uvedl Dobrovský 

INC026 TPra 
č. 11 

Urb-XLVI 

43 Sem náleží jednání 
o Kompaktata, 
kteráž druhým 
listem takto 
začínají: Egmeno 
bozie amen My 
Philbert bozi... 

bez  Jediný výtisk u Lobk. citace úvodu a 
dalších částí, 
obsah 

Reprodukce 
kompaktát 
datovaných v 
Basileji 1437; VH 
cituje obsáhle, měl 
asi v ruce 

INC028 TPra 
č. 13 

Urb-XXVII 

44 Listy dva Marsilia 
Ficína, první (...) 
Cherubínu 
Quarqualiovi; druhý 
kardinalu Rafaelu 
Riarovi... 

... bez udání leta. bez  formát, rozsah VH uvádí stejné 
údaje jako 
Dobrovský a Jungm. 

INC027 TPra 
č. 16 

Urb-XXII 

45 FRANCISKVS 
PETRARCHA. 

... w Slawném Starém 
miestie Pražskeem 
wytisstieny. Léta 
Božijeho Tisyczieho 
Pietisteeho Prwnijeho 

Této knihy jest mezi 
prvotisky nejvíce 
zachováno. V 
Museum jsou dva 
výtisky, jeden s 
chybami a druhý bez 
nich. 

popis ilustrace, 
formát, rozsah, 
sloupce, počty 
řádků, citace 
závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; měl 
asi v ruce oba 
exempláře, popisuje 
stručně, ale věcně 

K07049 TPra 
č. 15 

- 

46 Pijesničky 
duchownije. 

... Tisyczieho 
Pietisteho Prwnijeho. 

W Museum unicum. 
Bývaly v mé sbírce. 

formát, rozsah, 
kalendář, citace 
závěru, rejstřík, 
chybějící listy 

Přívazek s: 
Kalendář s praktikou 
na rok 1496 
(INC023). Muzejní 
exemplář je 
„Z Hankových“; VH 
uvádí jako písničky 
a kalendář; 

K12853 TPra 
č. 8 a 
14 

Urb-XXVI 
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nerozlišuje různé 
datace 

47 Traktátecz kteryž 
má gmeno Pán 
rady. 

... Tisijczieho 
Pietisteho Páteeho. 
Na druhé straně štít 
starého města 
pražského. 

Jediný výtisk v 
Museum. 

formát, rozsah, 
ilustrace a shoda 
ilustrací s novým 
zákonem 1497 a 
1513, též s 
Kutnohorskou 
biblí 

Detailní popis, 
reprodukuje 
rombické tečkové 
ozdůbky 

K06829 TPra 
č. 19 

- 

48 Počijna se Traktát 
Swateho 
Augustyna: kteryžto 
nazwal Marnostmi 
tohoto swieta 

... M ccccc ssesteeho 
(...) w Stareem 
Miestie Pražskeem. 

Jediný v Museum. ilustrace, formát, 
rozsah 

Uvádí Jungm., ale 
VH uvádí další 
detaily, měl patrně v 
ruce 

K00870 TPra 
č. 20 

- 

49 Filipa Beroalda 
historie o nešťastné 
lásce dvou 
zamilovaných skrze 
Mikoláše písaře hor 
vinničných okolo 
Prahy a Jana 
Wolffa. 

V Praze 1507. (...) 
Jest to vlastně román 
Guiskard a 
Gisimunda. 1504 
vyšel v Praze v 
osmerce pod titulem 
"O smutném skončení 
Gwiskarda i 
Sigismundy (tak). 

bez formát, vydání 
1504 

VH uvádí začátek 
téměř shodně 
s Jungm., pak ale 
info o 1504 a heslo 
zakončuje závorkou 
se slovem „tak“ (?). 
Dle KPS nezjištěn 
žádný výtisk. 

K01190 MKon 
č. 3 

- 

50 Luciana dvoje 
rozmlouvani. 
Charon a Palinurus.  

W Praze 1507. bez formát, rozsah VH udává totéž, co 
Jungm., ale ten 
připojuje též 
poznámku o tiskaři 
Konáčovi a že šlo o 
jeho první tisk 

K04994 MKon 
č. 2 

- 

51 Počina se Episstola 
Cipriana 
Mučedlnika: ... 

bez bez formát, rozsah Jde patrně o 
duplicitní záznam k 
K01713, VH č. 131, 
shoduje se včetně 
rozsahu. Proč došlo 
k záměně? 

- - - 

52 Czeska kronyka. W starem Miestie 
pražskem. Leta 
božyeho 
patnatctisteho 
desateho v matky 
božije na Luži. … Zde 
znak města Prahy. 
Anno [zkratka 
letopočtu 1510] Hisce 
typis Prage 
excussum. 

Jediný exemplář u 
mne. 

detailní popis 
ilustrací, citace 
veršů, formát, 
rozsah 

Muzejní exemplář 
pochází 
„Z Hankových“; 
cituje rozsáhle; v 
přepisu letopočtu 
v básni je rozdíl 
mezi časopisem a 
knižním vydáním 
(patnatctisteho vs 
patnatctiteho) 

K13884 MKon 
č. 8 

- 

53 Život a sláva sv. 
Václava. 

V Praze 1510...  Kde jest? odkaz: 
Jungmann v hist. 
Literatury III. č. 
922 

Dodnes nejistý tisk, 
VH odkazuje na 
Jungm., Dobrovský 
dle VH neeviduje 

K19035 - - 

54 Isokratesa 
napomenutij k 
Demonykowi. Od 
Václava Píseckého 
z řečtiny přeložen 
ve Vlaších. 

V Praze u Jana 
Moravusa 1512. 

bez bez VH uvádí totéž co 
Jungm., patrně 
opsal, i když v lehce 
pozměněném tvaru. 
Nezjištěn žádný 
výtisk. 

K03395 JMor 
č. 1 

- 

55 Nowy Zakon. ... w stareem Miestie 
Pražskeem (...) Leeta 
od Narozenij syna 
božijho. Mo. Do. 
trzynaczteho. 

Tento poslední list 
jest jakož i deset 
prvních v musejním 
exempláři psán. 

formát, rozsah, 
odkazuje na 
písmo Nového 
zákona 1497 viz 
č. 41, ilustrace, 
popis listů, dílčí 
listy rukopisně 

VH měl v ruce, 
popis detailní, i když 
na to, kolik obsahuje 
obrázků, tak 
zmiňuje pouze 
jeden 

K17095 TPra 
č. 23 

- 

56 Sněm stavův 
českých v Praze 
1513... 

.... v Praze 1513... bez formát Jde snad o Jungm. 
III. 422: „W r. 1513 
we čtwrtek po sw. 
duše dne 19 Máje w 
radním domě 

- - - 
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Pražském (...) tištěn 
we 4. (w bibl. 
Lobk.)“ VH znal 
Lobk. sbírku, proč 
neuvedl? Nenašel? 

57 Jana Mirosse, 
faraře v sw. Křijže w 
Praze, dijtky 
pokřtiené magij býti 
k stolu Panie 
připusstieny. 

... 1513 drží 
Dobrovský za 
pochybno. 

bez formát, odkaz: 
Dobrovský (bez 
bližšího určení) 

VH téměř doslova 
cituje Jungm. a ten 
zase Koniáše (Klíč, 
str. 76); dle KPS 
patrně jde o rok 
1531; odkaz na 
Dobrovského 
dohledán: 
Geschichte s. 329 

K05614 - - 

58 Jana Antonia 
Campanského 
knihy o tom, kterak 
má zprawowán býti 
vrzad. Od Řehoře 
Hrubého přeloženo. 

W Praze 1513 v Jana 
Ssmerhowského. 

bez formát, rozsah Dle KPS chybná 
datace místo 1519, 
nezjištěn výtisk; VH 
uvádí přesně totéž 
co Jungm., i když 
trochu v jiné úpravě 

K01410 JŠme 
č. 2 

- 

59 Compaktata 
Bazyleyská. 

Tisstieno w w starém 
miestie Pražském 
Léta pánie. Tisyczijho 
Do trzynacztého… 

V Museum posud 
unicum, z Břežnické 
bibl. 

formát, rozsah, 
citace závěru, 
ukázka v příloze 

VH měl v ruce, 
cituje rozsáhle; Tab 
III. Č. 10 - odkazuje 
na písmo 

K01578 TPra 
č. 24 

- 

60 Pawla z Žatče 
Traktat o přigijmanij 
malých dijtek. 

... v Praze 1513. bez bez VH totéž jinými 
slovy co Jungm., dle 
KPS nezjištěn 
výtisk; dle Voita, 
2013 s. 14 pozn. 36 
není tisk doložen a 
Jungm. a VH 
pracovali jen se 
sekundárními údaji 

K19185 VOIT 
2013, 
s. 14 
pozn. 
36 

- 

61 O wijře swaté, 
kteruž Cžechowee 
a Morawanee držij, 
ti kteřijž se 
zákonem paně 
zprawugij toto 
wyznanij gest. 

... w Pr. 1513. bez bez VH se s Jungm. liší 
v závěru, VH uvádí 
„toto vyznání jest. w 
Pr. 1513.“, Jungm. 
„toto vyznání jest 
1513. w 8.“ KNM 
exemplář vlastní 
jako přívazek, VH 
viděl/neviděl? 

K16873 JMor 
č. 3 

- 

62 O zpuosobu žiwota 
křestianského. 

W Pr. 1513. bez bez Je uvedeno v abc 
dodatcích 
Knihopisu; Muzejní 
exemplář je „Z 
Hankových“ sign. 25 
E 19; Jungm. uvádí: 
„O spůsobu žiwota 
křesťanského 1513, 
w 8“. Získal VH až 
po vydání bibliog.? 

Knihopis 
AD 

MKon 
č. 12 

- 

63 Gednanie o 
zrussenie smluwy 
swatojakubské. 

... v Praze 1514. V Museum jediný 
výtisk, z archivu 
Kauřím. 

citace úvodu a 
závěru 

VH cituje rozsáhle, 
měl v ruce 

K03529 MKon 
č. 16 

- 

64 Ziwotowee a 
mrawnaa Naučenije 
Mudrtzuo 
przyrozených… 

Venundantur Pragae 
a Nicolao Impressore 
in Lacu (...) Na konci: 
Prage in Lacu Nicolao 
anno 14 

Pěkný exemplář u 
mne, v Mus. 
spravovaný. 

ilustrace, citace 
závěru a veršů, 
reprodukce 
znaku na tisk. 
štítu 

Ukázka v příloze: 
Tab. V. Č. 14. Tisk 
pražský pátý. 
(ukázka sesazená 
ze dvou částí: 
začátek-konec) 

K01371 MKon 
č. 14 

- 

65 Pamphila mladence 
rozprawka o 
Serciapelletowi 
Pijsařy obetznem. 

Pragae ad fortunam in 
Lacu Nicolaus 
excussit 1514. 

bez bez VH necituje celý titul 
ani úplné latinské 
impresum; vypadá 
to jak opsané, ale 
od Jungm. nikoliv 

K18587 MKon 
č. 13 

- 

66 Na žalm Dawiduo: 
Smiluy se 

Pragae ad fortunam 
anno 14 Nicolaus. 

bez rozsah, formát Podobně jako č. 65, 
od Jungm. neopsal, 

K15236 MKon 
č. 15 

- 
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nademnau Bože 
wyklad bratra 
Jeronyma 
(Savanarola). 

ale záznam je moc 
stručný 

67 Tactat o Mladenczy 
Marnotratnem. 

… W starem Miestie 
pražskem Leta božiho 
Tisyczyo Pietisteho 
patnacteho 

V Museum jediný 
výtisk přivázán k č. 
47. 

ilustrace, citace 
úvodu a začátků 
prvních listů, 
citace závěru, 
formát, rozsah 

Popisuje detailně K14051 TPra 
č. 25 

- 

68 Sgezd Cysarzske 
Welebnosti w Wijdni 
a naJasňeyssych 
trzij kraluo gich 
milostij. 

In maiori Praga 1515 
Nicolaus. 

bez bez Cituje stručně, ale 
včetně impresa; 
Jungm. záznam je 
jiný; VH 
viděl/neviděl? 

K01666 MKon 
č. 17 

- 

69 Sepsaní sedmi 
artikulův stavu 
městského k 
pánům, rytířstvu i 
vládykám… 

Stalo se na Zámku 
Budijnském Létha 
Božýho Tisýcýho 
Pietistého patnáctého 
biežýcýho... 

Jediný posud známý 
výtisk na radním 
domě. 

rozsah, formát, 
citace začátku a 
závěru 

velmi detailní popis, 
VH patrně měl v 
ruce 

K15313 MKon 
č. 20 

- 

70 Dyalogus, w 
kteremž Cžech s 
Pikhartem 
rozmluwa,... 

W welikem miestie 
Pražskem 1515 v 
Matky Božij na Lužy 
Mikulass. 

bez rozsah, formát Podobně jako 71, 
68, 66 a 65 to 
vypadá, že viděl 
Strahovský 
exemplář, jinde není 

K04273 MKon 
č. 18 

- 

71 O klaňenij welebne 
Swatosti oltaarznij 
proti pikhardskym 
bludom… 

Pragae in lacu 
Nicolaus Konaček 
cum gracia eč. [bez 
datace] 

bez rozsah, formát, 
tiskařský štít 

Podobně jako 70, 
68, 66 a 65 měl asi 
v ruce exemplář ze 
Strahova, ale asi ten 
defektní, když 
nedopsal celé 
impresum včetně 
roku 1515 (?) 

K15660 MKon 
č. 19 

- 

72 Artykulowe leta 
1515 ve středu před 
letnici drženého 
sniemu. 

… leta 1515… bez rozsah, formát Viz příbuzný 
záznam K00271 u 
Hanky neuvedený; 
VH cituje přesněji 
než Jungm.; 
viděl/neviděl? 

K00270 TPra 
č. 26 

- 

73 Zrcadlo Mudrosti 
swateho Czrhy 
Biskuppa,... 

Nicolaus finitor de 
Hodisskow Jn Maiori 
Praga hisce typis 
excussit Anno 
etčrvcxvio. 

Kniha ta jediný 
posud známý 
exemplář... [dále 
vysvětlivka pod 
čarou] … do 
Lobkovické knihovny 
přišel. 

ilustrace, formát, 
rozsah, odkaz: 
Rozbor 
staročeské 
literatury 
čítaný… s. 18; 
Abhandlungen 
1845 s. 686, 
popis znaku 
tiskaře 

Poznámka pod 
čarou je zmatená, 
ale vychází z toho 
snad exemplář v 
Lobkovické 
knihovně; popis 
detailní; odkaz do 
Abhandlungen 
souhlasí 

K01717 MKon 
č. 23 

- 

74 Enea Silvia Poethy 
o Sstiestij y diwny y 
vžitečny Sen. 

W Praze 1516 (...) od 
překladatele a tiskaře 
Mikuláše Konáče z 
Hodiškova. 

bez formát Stručně, shodně 
s Jungm., i když v 
jiném pořadí 

K13887 MKon 
č. 25 

- 

75 Snárz, sedm Planet, 
kteru hodinu která 
panuge… 

W Praze 1516 v 
Mikulasse Konače. 

bez bez VH uvádí v podstatě 
totéž co Jungm. 

K15543 MKon 
č. 27 

- 

76 O smrti welmi 
wtipný, potřebný, 
vžitečný, též y 
hrozný spolu y 
kratochwilný 
Traktatecz. 

W Praze 1516… bez formát, citace 
předmluvy s 
autorem díla 

V podstatě doslovný 
opis Jungm. 

K16440 MKon 
č. 22 

- 

77 Swolenie a smluwa 
wssech trzy stawuv 
przy Sniemie kteryž 
držan byl wo 
swatym Waczlawie 
na hradie 
pražskem. 

W Praze 1517. Unicum u Lobk. formát, rozsah, 
určení dle liter 
do Prahy, odkaz 
na ukázku písma 

VH uvádí stručně 
stejně jako Jungm., 
uvádí osmerku, 
zatímco Jungm. 
kvart, počet stran 
stejný; dle KPS 
nezjištěn výtisk; VH 

K15534 TPra 
č. 28 

- 
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ale asi viděl, když 
odkazuje na typ 
písma Tab. III. Č. 10 

78 Jiný tisk tohož 
svolení pod titulem: 
Smlúwa wssech trzij 
Stawuv 
Swatowatzlawskeho 
Sniemu we Dsky 
wložená. 

Létha Božýho etč 
Sedmnátzteého (...) 
W Starém Miestie 
Pražském na Lužλ 
(tak) Mikulass Konač 
wytiskl 

Unicum v Lobk. 
knihovně. 

citace začátku, 
druhého listu a 
závěru vč. veršů, 
formát, rozsah 

Detailní popis, 
patrně viděl; 
potvrzuje se, že 
Lobkovickou sbírku 
měl v ruce, nebo 
získal záznamy 

K15533 MKon 
č. 28 

- 

79 Welmi piekna nowa 
Kronika/ aneb 
Historia/ Wo welike 
milosti/ Kniežete a 
Kraale Floria z 
Hispanij/… 

W slawnem Miestie 
Praze (...) Tiesstiena 
skrze Jana 
Ssmerhowského (...) 
Tisytzyho Pietisteho 
Dewatenatzteho (...) 
Druhé vydání bez 
obrázků vyšlo v Praze 
1600... 

Jediný posud výtisk 
u mne. 

ilustrace vč. 
počtu a 
opakujících se 
motivů, citace 
předmluvy, 
formát, číslování 
listů, rozsah, 
citace závěru 

Velmi detailní popis K01195 JŠme 
č. 1 

- 

80 Kazanij welebneho 
a nabožneho otcze 
Martina Luthera Na 
desatero přikazani 
božij… 

Tisstieno y dokonáno 
w Praze (...) Leta 
panie Tisyczyho 
pietisteho 
Dwaczateho 

Jediný pěkný výtisk 
nachází se u mne. 

ilustrace, počet 
listů předmluvy, 
rozsah, formát, 
citace závěru a 
popis znaku 
Prahy, litery 
odkazuje na 
pražský tisk, 
ukázka, 
překladatel 

Detailní popis; 
odkaz Tab. III. Č. 10 

K05110 PSev 
č. 1 

- 

81 Knieze Jana 
Mirosse, faraře v S. 
Křijže w starem 
miestie pražskem, 
dwa Traktaty... 

W Praze 1520. bez formát, rozsah, 
poznámka 
k sepsání díla již 
1513 a vydání 
1520 

Patrně celé opsal 
z Jungm. včetně 
pozn. o vydání. 
Nezjištěn žádný 
výtisk. 

K05615 - - 

82 Mistra Jana Husy 
kazatele slawného 
diedice českého 
[dvanácti] článkůw 
wijry křestianské... 

W Praze v bijlého lwa 
na owocném trhu l. 
1520... 

bez formát, rozsah VH uvádí totéž co 
Jungm.; vynechal ze 
začátku slovo 
„dvanácti“; Jungm. 
zmiňuje „Bočkův“ 
výtisk 

K03266 MKon 
č. 29 

- 

83 Doktora Martina 
Lutera kazanij o 
nowem Zakonie a 
nebo o poslednijm 
kssafftu Krysta 
Pana... 

W Praze 1521. bez formát, rozsah VH uvádí totéž co 
Jungm., včetně 
rozsahu 47 listů, 
čímž se liší od KPS 
ad., neuvádí 
ilustrace, asi neměl 
v ruce 

K05112 PSev 
č. 6 

- 

84 D. Martin Luther 
przed Welebnostij 
Czisarzsku y 
przedewssemi 
knijžaty rzisse – k 
napomenutij gich... 

w Praze 1521. bez formát, rozsah VH uvádí totéž co 
Jungm., stejně krátí 
titul, liší se jen v 
popisu místa a roku 
(jiný slovosled), asi 
opsáno 

K05116 PSev 
č. 4 

- 

85 D. M. Lutera pro 
kteru přičinu 
papežske knihy 
spalil. 

w Praze 1521. V bibliothece 
Lyceum 
Olomúckého. 

formát I Jungm. uvádí 
exemplář v 
Olomouci, vypadá 
komplet opsané 

K05119 PSev 
č. 5 

- 

86 List od papeže Lwa/ 
kterak Lucyperowi 
psal. 

w Praze 1521. bez formát, jméno 
překladatele z 
němčiny 

VH uvádí totéž co 
Jungm., stejně krátí 
titul, avšak doplňuje 
Prahu. Tisk 
novodobě určen do 
Litomyšle. 

K04771 POli 
č. 25 

- 

87 Kniježky, kterež 
slowú srdečne 
knijžky o čtyrech 
poslednijch 
buducych wiecech/ 

bez [viz patrně č. 88] bez bez viz č. 88; viz též 
K17594, který VH 
neuvádí, ale má se 
jednat o duplicitní 
záznam; VH v 

K04144 MKon 
č. 30 

- 
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totiž o smrti/ saudu/ 
peklu a radosti 
nebeske welmi 
přijkladné. 

podstatě opisuje 
Jungm., uvádí také 
jeden titul jako dva 
různé 

88 Kniježky/ kterež 
slowú zrcadlo sedmi 
dnuo hřijessne 
dusse. 

Ač bez místa a let zdá 
se, že také téhož roku 
u Konáče tištěny jsou. 

bez bez viz č. 87; VH uvádí 
totéž co Jungm., 
připojuje však 
poznámku „Téhož 
roku“ - kterého 
roku? Jungm. uvádí 
u „srdečných 
knížek“ r. 1521 a 
Konáče 

K04144 MKon 
č. 30 

- 

89 Mikulasse Tyčky 
Spis o prawem 
pokanij 
křestianskem. 

w Praze v bijleho lwa 
1521. 

bez formát VH uvádí totéž co 
Jungm., i ve 
stejném pořadí 
autora a název, 
patrně opsal 

K16351 MKon 
č. 31 

- 

90 Sniem Obecnij 
Kralem gehomilostij 
položeny w Pátek o 
Swatosti. 

eč. Pietisteho XXijo 
(...) Wpraze v Bilého 
Lwa wytisstieno. 

bez popis štítů pod 
letopočtem, 
formát, rozsah, 
citace závěru 

Popis je detailní, 
měl v ruce, proč 
neuvedl exemplář? 

K00272 MKon 
č. 36 

- 

91 Knieze Waclawa 
Miřijnskeho Pisnie 
stare/ gruntownij a 
welmi vtiessené. 

... W Slawnê Městě 
Pražskem v Bileho 
lwa Leta eč. xxij... 

Čtvrtý list v 
musejním exempláři 
chybí, jakož i dva 
první, na němž bez 
pochyby Konačova 
safica byla. 

formát, rozporuje 
oktáv uvedený 
Dobrovským a 
Jungmannem, 
sloupce, 
číslování, 
rozsah, citace 
závěru, 
neúplnost 
musejního 
exempláře 

VH měl v ruce, 
formát uvádí 
správně, rozepisuje 
detaily 

K05617 MKon 
č. 34 

- 

92 Knijha wýkladuow 
Spasytedlnych na 
Cžtenie Nedielnij 
czeleho roku. 

... Tisyczieho 
Pietisteho 
Dwamezczytmeho. 
(...) Wslawnem 
Miestie Prazskem. 
(...) Pawel Seweryn. 

V Museum krásný 
exemplář. 

popis štítů, 
sloupce, rozsah, 
ilustrace, citace 
začátků druhého 
a posledního 
listu 

VH měl v ruce, 
detailní popis 

K03300 PSev 
č. 10 

- 

93 Wyklad slawneho 
Doktora Martina 
Lutera: o Antykrystu 
na Wiďeni 
Danyelowo... 

... Tisycyho Pietisteho 
Dwamezczytmeho. 
(...) w Starem Mieste 
Prazskem. 

Exp. v Mus. ilustrace, citace 
a popis různých 
částí, formát, 
rozsah, číslování 
stran, citace 
závěru, 
reprodukce 
ozdůbky 

VH měl v ruce, 
detailní popis 

K05127 PSev 
č. 9 

- 

94 Doktora Martina 
Lutera o swobodie 
křestianske knijžka. 

W Starem Miestie 
Prazskem 1522. 

bez formát VH uvádí totéž co 
Jungm. v přesném 
pořadí, patrně opsal 

K05113 POli 
č. 26 

- 

95 Naprawa skrze 
knieze Martina 
faraře v sw. 
Gindřicha w Praze 
wydana... 

W Praze 1522. bez formát VH uvádí v jiném 
pořadí tytéž údaje 
co Jungm., asi 
neviděl 

K05222 PSev 
č. 8 

- 

96 Odpowied na spis w 
nowie wydany od 
knieze Mikulasse 
faraře v sw. Petra 
na Pořičij w Praze. 

Bez udání místa tisku 
16 listů v osmerce. 
Viž 116. dle písma v 
Litomyšli. 

bez rozsah, formát Patrně dodatečně 
zjištěná duplicita s 
č. 116; odkaz dodán 
do sazby knižního 
vydání 1853 

- - - 

97 Cžtenie a Episstoly 
neďelnij, strzednij, 
patečnij, postnij. 

W Praze 1523 v 
bijleho lwa. 

bez titulní list se 
štítem, rozsah, 
formát 

Špatný opis začátku 
(cžtenie místo 
cztenie); 
viděl/neviděl? 

K02257 MKon 
č. 39 

- 

98 Zrzizenij o 
Rucznicych (...) 
Do toho času by 
náležel i Clypius 

... Letha Tisycyho: 
Pietisteho xxiii. …  

Ex. u Lobk. [týká se 
Zřízení o ručnicích] 

rozsah, formát, 
uvádí překlep a 
chybnou dataci u 
Dobrovského, 

Zrzizenij (K17469) 
VH cituje, patrně 
viděl, odkud vznikla 

K17469 
K18765 

PSev 
č. 13 

- 
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fidelium, Paweza 
wieřijcych od 
Augustína 
Netvořického, kdyby 
se vědělo, byl-li 
v češtině: 
exempláře se posud 
žádného nenašlo; 
Paprocký se naň 
potahuje. 

totéž u 
Jungmanna 
(1524); připojuje 
Clypius fidelium 
s odkazem na 
Paprockého bez 
bližšího určení 

chyba s rokem 
1523?  
Dále Clypius 
(K18765) s 
převzatým odkazem 
na Paprockého 
z Jungm. a 
Dobrovského 

99 Sniem obecny na 
hradie Pražskem 
držan. 

W Praze v bijleho lwa 
1525... 

bez formát VH asi uvádí 2x 
stejný tisk, viz č. 
101 

K00273 MKon 
č. 41 

- 

100 Yakož spis 
Tisstieny vdielan 
Ketryž se takto a 
tiemito slowy 
začijna 

... M.ccccc.xxv... bez rozsah, citace 
závěru 

VH uvádí detailně, 
patrně měl v ruce, 
ale neuvedl 
exemplář, ten je 
dnes jen v NK 
v Lobkovické sbírce 

K00274 PSev 
č. 15 

- 

101 Sniem Obecnij 
dskami Zemskymi 
zapsany. Kteryž 
držan gest przi 
čassu Swateho 
Pawla nawijeru... 

W praze v Bileho 
Lwa. (...) eč xxv. 

Ex. u Lobk. popis štítů, 
rozsah 

VH asi uvádí 2x 
stejný tisk, viz č. 99 

K00273 MKon 
č. 41 

- 

102 Sniem na hradě 
pražskem zawrijn 
den sw. Frantisska. 

W Praze 1526 ve 
čtverci. 

bez formát Nečitelný záznam: 
VH opisuje Jungm. 
III. 447, což je rkp; 
tištěná verze je v 
osmerce, vydaná v 
Praze 1526 
Konáčem 

K00275 MKon 
č. 44 

- 

103 Spis proti odporům, 
žeby swatost tiela a 
krwe Pánie 
znamenijm toliko a 
ne prawdau byla. 

1526 V indexu str. 250. 
posud se exempláře 
nenašlo. 

odkaz: Index s. 
250 

Přebírá záznam z 
Indexu, cituje 

K05043 JŠty 
č. 15 

- 

104 O niemecke mssi. 
Známo toliko z 
kázaní o wečeři 
Páně 1544. 

bez bez bez Odkaz na tisk z roku 
1544 Kazanje o 
Wečeřy Paně. B. 
Martina Michalce. 
Proč neuvedl více? 
Převzal z Jungm.? 

K05553 AOuj 
č. 29 

- 

Boleslavské tisky 

105 Poczet wijery. Bratrský spis tištěn 
1500 v osmerce. 

Kde se nyní 
nachází, nevědomo, 
byl v Praze u 
Františka Blechy, 
jemuž se stratil. 

bez Dle Repert.: obecně 
není jisto, zda tisk 
existoval, či zda 
nejde o záměnu s č. 
106 

- - Urb-XVI 

106 Wijera neplna 
necela, anobrž kusa 
nyněyssijch 
Nowowiercuow. 

W Mlade Boleslawi 
1500. 

V univers. bibl. bez VH datuje 1500, 
KPS má 
rektifikovanou kolaci 
1527. Co s tím, když 
VH uvádí exemplář 
a jen stručný 
záznam? Jungm. 
exemplář nemá. 

K05053 JŠty 
č. 16 

- 

107 Zakon Nowy. ... po Patnatzti Stech 
Osmnatzteho w 
Boleslawi mladem 
nad Gizerau. Mikulass 
Klaudyan. 

P. Hanslik Gesch. 
der prager Univers. 
Str. 520 praví: Mimo 
universitní bibl. 
Exempláře jest jen v 
Prešpurce defektní. 
Krásný exemplář 
jest v kapitolní 
knihovně v Praze a 
v Museum též s 

popis sazby a 
barvy tisku, 
určení za 
nejdůstojnější 
general jako 
první 
představený 
mezi staršími 
bratrské jednoty, 
formát, rozsah, 

detailní popis, odkaz 
na Hanslika 
souhlasí; Muzejní 
exemplář je „Z 
Hankových“. 

K17096 MKla 
č. 5 

- 
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facsimilovaným 
titulem. 

citace závěru a 
dílčích listů 

108 Spis dosti cžinieczy 
z wiery, kteryž 
latinsku rzecži 
Apologia slowe w 
Nornberce prw 
wytiskowan. 

Mikulass Klaudyan. 
Tlaczeno w Boleslawi 
mladem nad Gizeru. 

bez formát, rozsah KPS uvádí pod 
jedním číslem s 
odkazem na VH č. 
108 a 161; VH 
převzal z Jungm.; 
Voit rozporuje Jiříka 
Štyrsu a přisuzuje 
Janu Güntherovi do 
r. 1551-1559, viz 
Voit 2017, s. 453 

K05042 JGün 
č. 42 

- 

109 Lactantius 
firmianus. O prawe 
pocztie božij. 
Přitom: Wytahy ze 
Seneky o hniewu. 

W Boleslawi mlad. 
Mikulass Klaudyan 
1518. 

V universitní 
bibliothece. 

formát, rozsah V podstatě opsaný 
Jungm., žádné 
detaily, ale přidává 
exemplář, 
viděl/neviděl? 

K04658 MKla 
č. 3 

- 

110 Knieha kteraz slowe 
Pastyrz. nebo 
Ermass... 

Mikulass klaudýan. 
Tlacženo w Boleslawi 
Mladem. nad Gizerau. 
(...) Tisycieho 
pietiSteho 
Osmnasteho. 

Exemplář u mne. formát, rozsah, 
předmluva, 
citace dílčích 
listů 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K02962 MKla 
č. 2 

- 

111 Mikulasse 
Klaudyana Spis o 
prawdach wijery. 

W Boleslawi 1518... bez formát Stručnější než 
Jungm., ten má i 
rozsah 

K05041 MKla 
č. 4 

- 

112 Lukasse Sprawa 
člowieku wiernemu 
pracugicymu k 
smrti, gedne Pani 
poslana. 

W Boleslawi 1518. bez formát VH opsal včetně 
roku z Jungm., který 
to opsal z Koniáše 
(Index, s. 149), ale 
VH připojil Boleslav; 
dle KPS je to 
Norimberk 1517 

K05058 HHöl 
č. 6 

- 

113 Předmluwa z spisu 
latinskeho 
wyložená, co nynij 
w miestie Rzijmie o 
Turcých na 
obecníjm sniemie 
gednano bylo. 

W Boleslawi 1518 
Mikulass Klaudyan. 

bez formát Zdá se opsáno 
z Jungm. 

K14474 MKla 
č. 1 

- 

114 Mikulasse 
Klaudyana zprawa 
a naučzenie zienam 
tiehotnym : a 
Babam 
pupkorzeznym... 

... w Boleslawi 
mladem nad Gizerau 
(...) eč. po Patnasti 
Stech 
Dewatenacteho. 

Exemplař v 
universitní knihovně 
v Praze. 

popis tisk. štítu, 
formát, rozsah, 
ilustrace, citace 
závěru, 
konstatování 
první babické 
tištěné knihy v 
češtině, určení 
autora 

Detailně popsáno K14863 MKla 
č. 6 

- 

115 Sepsanie toto 
včyňenee od Bratřij 
starssich wňemzto 
se wypisuge o 
mnoheem 
pokussenij. 

... M.ccccc.xxi. (...) 
wmladê Boleslawi nad 
Gizeru (...) Girzik 
Sstyrsa. 

Unicum u mne. popis stránek, 
citace začátku 
předmluvy a 
dílčích listů, 
rozsah, ozdobné 
iniciálky, štít 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailně popsáno 

K05033 JŠty 
č. 1 

- 

116 Odpowied na Spis 
w Nowě wydany od 
kněze Mikulasse 
ffararze vswateo 
Petra Naporzičij 
wpraze. 

Leeta Patnactisteho 
dwamezcietmeho… 
Viz 96. dle písma v 
Litomyšli tištěna. 

V Museum. štít, citace, 
formát, rozsah, 
určení obsahu 
tisku 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; asi 
dodatečně zjištěná 
duplicita. Odkaz na 
č. 96 vložen do 
sazby vydání 1853. 

K05029 POli 
č. 28 

- 

117 Spis têto o 
Puowodu y o 
prawdě knezstwie 
trogieho... 

... Tisycieho Pětisteho 
xxij (...) Girzik 
Sstyrsa. 

V Mus. štít, citace, 
formát, rozsah 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailně popsáno 

K05050 JŠty 
č. 2 

- 

118 O Puowodu 
Cierkwe swate . 

... M.ccccc.xxii. V Mus. a u mne. stejný rámec 
jako předešlý 
tisk, citace, 

Detailní popis, 
odkazuje na Jungm. 

K05030 JŠty 
č. 4a 

- 
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wprawďe swattosti 
gegie... 

zmínka o 
Šlerkově 
přetisku z r. 
1761, odkaz: 
Jungmann Lit. 
III. 154 

s údaji k přetisku z r. 
1761 

119 Spis dosti činici 
tomu proč při 
přigimani k 
swatostem 
zawazkowe děgi se. 

... ec xxij (...) Giřik 
Sstyrsa. 

viz 120 formát, rozsah, 
citace závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
odkaz na exemplář 
v č. 120 

K05040 JŠty 
č. 3 

- 

120 Spis tento Otazek 
trogich Prwnij yako 
Počinagicých Druhé 
prospiewagicých 
Třetie 
dokonaleyssich… 

A to leta páně 
Mcccccxxiij (...) Dva 
vodní muž drží 
Štyrsův štít, pod ním: 
Georgius (...) Druhé 
vydání 1524. 

Oba 119 i 120 v 
Mus. a u mne. 

ozdobný rámec, 
detailní citace 
začátků, 
tiskařský štít, 
formát, rozsah 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“. Pod 
sign. 25 D 15 jsou 3 
přívazky, jeden VH 
neuvádí (K05045). 
Čísla KPS a Voita 
za sebou 1. a 2. 
vydání. 

K05046 
K18495 

JŠty 
č. 7 
JŠty 
č. 11 

- 

121 Spis tento genž 
gest počtu wydanij 
Nayprw o mocy 
swěta . o puowodu 
y o přičinach… 

... eč xxiij (...) na 
Podolcy. 

V Mus. v univers. 
bibl. a u mne. 

popis a citace 
začátků, formát, 
rozsah 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis; třetí 
přívazek neuvádí 
(viz č. 120) 

K05051 JŠty 
č. 5 

- 

122 Spis têto o pokanij 
Nayprw coby to 
wsobě neslo slowo 
pokanie... 

... Tisycyho pětisteho 
dwadcateho třetieo 
(...) wytisstěn gest na 
Podolcy: – pod tím: 
Giřik Sstyrsa. 

V Mus. a u mne. popis rámce, 
popis a citace 
začátků, formát, 
rozsah 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K05052 JŠty 
č. 6 

- 

123 Tento spis o 
manželstwie včiněn 
gest wegmeno 
páně… 

... Tisycyo Pětisteho 
Třimezcytmeo 
Impressorowi w 
Boleslawi mladem. 

V Mus. formát, rozsah, 
citace úvodu a 
závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis; 
ukázka v příloze: 
Tab. V. Č. 19. Tisk 
boleslavský 

K05055 JŠty 
č. 9 

- 

124 Odwolanij 
odpadlstwij Přijklad 
a nawracenij se od 
Antykrysta. 

Bez udání místa. V 
Indexu jest rok 1523 
udán, dobře-li čili ne? 

bez odkaz: Index; 
bez bližšího 
určení 

V Indexu nalezeno 
na s. 182 „Odwoláni 
odpadlstwi, příklad, 
a nawrácení se od 
Anty-Krysta: 1523. 
A 7“. Jungmann III. 
798 s pozn., že rok 
je chybný dle 
Dobrovského 
Geschichte 1818 s. 
337 

- - - 

125 Spis o potřebnych 
wiecech 
křestianskych, 
kteryž gest od 
některych kňežij 
Prazskych 
wydany... 

Bibite ex eo omnes 
wadije se o to 
podnes. Potom štít 
Giříka Štyrsy. 1524. 

V Mus. popis titulní 
strany s ilustrací 
kalicha a určení 
tiskaře dle štítu 

VH asi zaměnil 
signet Pavla 
Olivetského za 
Jiříka Štyrsy (viz 
Voit 2008, heslo 
Signet); muzejní 
exemplář je dnes 
nezvěstný 

K15607 POli 
č. 36 

- 

126 Odpis ,pti odtržencô 
genž se malau 
strâkú nazýwagi na 
Spis wydaný pod 
gmenê kalencowŷ... 

... patnactisteho 
xxiiijo. (...) Na 
Podolcy. Pod tím: 
Giřik Sstyrsa. 

Ten i 127 v Mus. a u 
mne. 

rozsáhlá citace 
nadpisů, rozsah, 
citace závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K05025 JŠty 
č. 12 

- 

127 Spis o 
Sp‘wedliwosti podle 
rozličnych 
,pměnitedlnostij a 
rozdieluo Tež y o 
sp‘wedliwosti z 
wiery… 

...napředmiesti 
Boleslawě mladeho 
nad Gizerau (...) 
Tisycieho . Pětisteho . 
Dwadcateho čtwrteho 
– Pod tím dva vodní 
muži drží štít Štyrsův 
a pod ním: Georgius: 

viz 126 popis rámce, 
rozsah, popis a 
citace začátků 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K05048 JŠty 
č. 10 

- 
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128 Nowy Zakon. ... Skrze mne Giřijka 
Sstyrsu w Mladê 
Boleslawi nad 
Gizerau na Hoře 
Karmeli: Léta M. 
ccccc xxv... 

I zde pan Hanslík 
praví, že mimo 
universitní exemplář 
(...) žádného známo 
není. Já sem ale 
opatřil Museum 
úplný exemplář, a z 
knih nebožtíka 
peruckého faráře 
druhý úplný jest nyní 
na Strahově. 

srovnání 
exemplářů, popis 
celostránkového 
dřevorytu na 2. 
straně, dlouhá 
citace 
předmluvy, 
citace začátků, 
rozsah, sloupce, 
počty řádků, 
odkaz: 
Monatschrift d. 
vatrl Mus. 1829 
str. 436 

Odkaz na Hanslika 
viz též 107, s. 520; 
detailní popis 

K17097 JŠty 
č. 
13a 

- 

Litomyšlské tisky 

129 O bogi 
duchownieho 
Geruzalema 
s Babilonskymi. 

w Litomyšli 1507. v 
osmerce. Pawel z 
Mezyrzičij. 

bez formát Kromě formátu se 
shoduje se 
záznamem Jungm., 
ten má 12 a navíc 
rozsah A-B; 

K01079 POli 
č. 7 

- 

130 Rozmlauwanij 
ducha člowiečijho s 
dussij o priprawě 
k smrti. 

w Litomyšli 1507 (...) 
u téhož [Pawel z 
Mezyrzičij] 

bez formát Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; ani 
Index ani Jungm. 
nemají Litomyšl a 
tiskaře, VH musel 
mít v ruce; 
nezaměnit s 
K05019, které VH 
neuvádí 

K02838 POli 
č. 9a 

- 

131 Episstola Cypriana 
M. o Záwisti a 
Nenawisti. 

W Litomyšli 1507 u 
téhož v osmerce. 
[Pawel z Mezyrzičij] 
Na hoře Oliwetské.  

bez formát VH uvádí jiný formát 
než KPS, ale 
shoduje se s 
Voitem; Muzejní 
exemplář je 
„Z Hanových“; tisk 
uveden patrně 
duplicitně v č. 51 
(bez udání roku a 
místa tisku) 

K01713 POli 
č. 3 

- 

132 List od bratřij na 
rathauz. VRozenym 
panuom Statečnym 
wladykam 
Mudrym... 

... Tisycieo Pietisteo 
Sedmeho 

Exemplář u mne. formát, rozsah, 
citace závěru 

Popis není obsáhlý, 
ale dobrý; muzejní 
exemplář je „Z 
Hankových“ 

K05024 POli 
č. 11 

- 

133 Prwni cedule bratra 
Ssimonowa Kteruž 
psal Panom 
starssim 
Hranicskym... 

Tito odpisowee Daali 
su se Letha Paňe 
Tisycieo Pietisteo 
Sedmeho 

Exemplář u mne. formát, rozsah Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
stručný popis 

K16343 POli 
č. 8 

- 

134 Odpověd Doktora 
Augustýna. ZNamo 
buď wssem: že 
Jakož sme. krali 
geho milosti. psali 
listy dwa… 

... Tisycieho Pieti 
steho Wosmeho. 

Exemplář u mne. formát, rozsah VH měl určitě v 
ruce, uvádí správně 
rok 1508 na rozdíl 
od Jungm. (1506); 
Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“ 

K06546 POli 
č. 10 

- 

135 Maffea Wegia 
Landenskeho poety 
welmi slawneho 
k Ewstachiowi... 

Na hoře Oliwetske 
1507 Pawel z 
Mezyřičij. 

bez formát, rozsah Shodný s Jungm. 
včetně mylného 
psaní Landenského 
(viz KPS); VH 
patrně neviděl 

K16488 POli 
č. 2 

- 

136 Prokopa rodem z 
Gindřichowa 
Hradce otázka 
slussijli křestianom 
mocij swietskau 
newiernee... 

V osmerce, náleží 
bezpochyby sem. 
[Litomyšl] 

bez formát, určení 
místa 

Záznam má kratší 
než Jungm., který 
ale cituje dlouhý 
závěr; z čeho VH 
usoudil, že tisk patří 
„sem“, tedy do 
Litomyšle? 

K19193 POli 
č. 13 

- 
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137 Knižky tyto sepsal 
Mistr Jan Hus proti 
kniezy kteryž prawil 
– že Hus horssy 
než ktery Diabel. 

1509 per Paulum in 
monte Oliveti. 

bez bez Stručný záznam, i 
zkrácený titul, 
ačkoliv Jungm. 
uvádí delší citaci, 
rozsah 

K03258 POli 
č. 14 

- 

138 Sepsani toto 
Ossesti bludich 
Mistr Jan Hus 
Položil wbetlemě 
[háček nad m] 
nastienie 

Imp'ssum per Paulû in 
môte Oliueti. Anno 
domini Milesimo 
ccccc x. 

V Museum skvostný 
výtisk. 

popis dřevořezu 
s Husem, citace 
začátku, formát, 
rozsah, citace 
závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis; 
ukázka v příloze: 
Tab. V. Č. 20. Tisk 
litomyšlský. (lze 
identifikovat dle 
impresa) 

K03264 POli 
č. 15 

- 

139 „Psanie bratrska“, w 
kterýchž oznamují 
příčiny z strany 
nedostatků jednoty 
této vzbuzujíce se i 
wšecky… 

Impess. per Paulum 
in monte Oliveti A. d. 
1510... 

bez „pod vlastní abc 
A-K iiij Vtisknutý 
v list psaný 
bratrům 
v pokušení“, 
formát 

VH rozepisuje jako 
dva tituly viz č. 140; 
opsáno komplet 
z Jungm., který má 
také dva tituly 

K05032 POli 
č. 16 

- 

140 List psany bratřijm 
w pokussenij 1511. 

... 1511 (...) Na hoře 
Oliwetske skrze 
Pawla Mezyřičskeho. 

U moravských stavů 
exemplář bez 
počátku od listu A 
osmého. 

formát, citace 
závěru, odkaz: 
Jafet uvádí v 
hist. br. na listě 
104 Spis: 
Napomenutj w 
pokussenj tišt. r. 
1508. 

VH má jako dva 
tituly (č. 139); 
opsáno komplet 
z Jungm., který má 
také dva; VH na 
rozdíl od Jungm. („u 
Bočka“) lokalizuje 
exemplář „u 
moravských stavů“ 

K05032 POli 
č. 16 

- 

141 Počina se naučenie. 
Prawee modlitby. S 
wykladem Na 
modlitbu pana 
gežisse… 

Imp'ssum per Paulû in 
môte Oliueti Circa 
Solempnitatê 
Ascensionis Cristi 
Anno Eiusdem M 
cccccxij. 

bez formát, rozsah, 
citace závěru 

Hanka podrobnější 
než Jungm., patrně 
viděl; duplicitní 
záznamy v KPS 

K06056 
K05056 

POli 
č. 17 

- 

142 Odpowied bratřij na 
spis, kterýz včiněn 
gest a wytiskowán 
w Praze proti 
bratřijm. 

... bez místa, nejspíše 
v Litomyšli. 

bez formát, rozsah VH shodně 
s Jungm., který má 
heslo širší o typ 
„odpovědí“ a odkaz 
na Palackého 

K05027 POli 
č. 18 

- 

143 Spis bratra Matiege 
Paustenika Ketryž 
tu wpraze 
odněkolika leth w 
Přikladnosti žiwota 
sweho... 

Dan w Praze (...) 
Tisycieho Pietisteho 
Pietmezcietmeho... 
 

... unicum u mne. dřevoryt, formát, 
rozsah, citace 
závěru 

Detailní popis K06942 POli 
č. 39 

- 

144 Dyalog připrawy k 
smrti. 

Leta paně Tisycieho 
pětisteho dwadcateo: 
A dan gest ktisstěni –
pod tím Paulus 
olivecensis... 

bez rámec, popis, 
předmluva, 
citace závěru, 
formát, rozsah 

Detailní popis, 
patrně viděl, rozsah 
správný; proč 
neuvedl exemplář?; 
viz též první vydání 
1507, které VH 
nemá (K05019), ale 
nezaměnit s č. 130 
(K02838) 

K05020 POli 
č. 22 

- 

145 Wyklad na Modlitbu 
paně. 

... Tisycieho pietisteho 
dwacateo… Paulus 
oliuecensis... 

V Museum. popis sazby, 
ilustrace, 
předmluva, 
formát, rozsah, 
citace závěru 

„Ve čtverci první 
vydání 1512. V 
Museum.“ Váže se 
poznámka o Museu 
k tomuto nebo 
prvnímu vydání č. 
141? Detailní popis 

K05057 POli 
č. 21 

- 

146 Spis, w němž se 
poklada Nayprw 
dosti činěnie tee 
otazce Proč křest 
mezy Bratřimi... 

... Mcccccxxi – Pod 
tím Paulus olivecêsis: 

bez první list chybí, 
předmluva v 
rámci, rozsah, 
citace závěru 

Detailní popis, 
patrně viděl, proč 
neuvedl exemplář? 
Neuvádí první 
vydání díla 
(K05037) 

K05038 POli 
č. 24 

- 
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147 Spis Martina Lutera 
Z Rzečy niemecske 
w Cžesku přeloženy 
W niemž vkazuge... 

... Tisycieho pietisteho 
Třimezcietmeo (...) 
Paulus Oliuecensis: 

V Museum a u mne. popis rámce se 
štíty a znaky, 
ilustrace, citace, 
rozsah 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K05120 POli 
č. 32 

- 

148 Odpowed Bratrzie 
Na Spis Martina 
Lutera… 

... Milesimo 
quingentesimo 
Vigesimo tercio (...) 
Jn Monte Oliveti: 

V Museum a u mne. rámec, citace 
začátků, rozsah, 
citace latinského 
závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K05026 POli 
č. 33 

- 

149 Spis welmi vžitečny 
a Potřebny o Stawu 
swobodnê a 
Mnaželskem Počina 
se sstiastňe... 

... Leeta 
Patnactisteho 
Třimezcietmeeho (...) 
Oliwecensis. 

V Museum krásný 
výtisk. 

rámec, citace 
začátků, formát, 
rozsah, citace 
latinského 
závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K05054 POli 
č. 30 

- 

150 Odpověd Na spis 
Kalencuo Kteryž 
přiliss hanliwě a 
nekřestiâsky... 

... Tisycieho pětisteho 
třimezcietmeo (...) 
Oliuecensis: 

V Museum a u mne. rámec, citace 
začátku a konce, 
rozsah 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
detailní popis 

K05028 POli 
č. 31 

- 

151 Kniežka tato gest o 
grunt wiery obecne 
křestianske... 

1525 (...) Oliuecensis. bez formát, rozsah Patrně opsáno od 
Jungm., zápis 
totožný 

K05022 POli 
č. 40 

- 

Bělské tisky 

152 Prenostyka z tee 
gessto latinskym 
yazykem w 
Normbergku gest 
wytiesstiena. 

W Biele 1519... Exemplář u mne. formát, rozsah, 
tiskařský štít 

Obsahově je popis 
shodný z Jungm., 
ale každý jinými 
slovy; VH uvádí svůj 
exemplář, proč 
nemá více detailů? 

K14281 OVel 
č. 1 

- 

153 Przeutěssena a 
mnoho 
prospiessnaa 
knieha Erazyma 
Roterodamskeho o 
Rytierzi 
Krzestianskem… 

... w Biele nakladem a 
pecžij . Woldrzicha 
Welenskeho 
z Mnichowa (...) 
Tisycieho Pietisteho 
Dewatenatzteho... 

Ex. v univers. i u 
mne. 

popis dřevořezu, 
citace, citace 
závěru, popis 
rozložení a 
přívazků, dále: 
„Procházka 
těchto výkladův 
nepřetiskl, ani o 
nich žádné 
zmínky nečiní, 
snad v jeho 
exempláři jich 
nebylo.“ 

Viz též K02351a 
datovaný 1520, 
který VH neuvádí; 
detailní popis; 
odkazuje na 
Procházku bez 
bližšího určení; jde 
asi o Františka 
Faustina Procházku 
a jeho vydání tohoto 
díla 1787 

K02351 OVel 
č. 2a 

- 

154 Sepsanie 
duowoduow z 
naygistčijch pijsem 
swiedectwij 
obogijho... 

W Biele 1520. 
Woldřich Welensky z 
Mnichowa. 

bez bez Záznam stejný s 
Jungm., bližší 
Jungmannovu 1. 
vydání 

K05036 OVel 
č. 6 

- 

155 Rokowanie dwu 
osob Passkwilla a 
Cyra... 

W Biele 1520. (...) Z 
latiný přeložil 
Woldřich Welensky. 

bez formát, rozsah VH má záznam 
trochu delší než 
Jungm., jinak stejné 
informace; 
viděl/neviděl? 

K14878 OVel 
č. 8 

- 

156 W tomto Sebranie 
otechto wiecech 
porzadňe se 
poklada Spis wtipny 
Marsylia 
Ficynskeho... 

... w Biele . skrze 
Woldrzicha 
Welenskeho 
z Mnichowa (...) 
Tisycieho Pietisteho 
Dwadtzateho. 

Exemplář u mne. formát, rozsah, 
citace závěru 

Detailní popis K02464 OVel 
č. 7 

- 

157 Kratochwilni spolu y 
vzitečni Listowee a 
žaloby Chudych a 
Bohatych... 

… w Bielee . od 
Woldrzicha 
Welenskeho z 
Mnichowa (...) 
Tisycieho Pietisteho 
Dwadtzateho. 

Ex. u mne. dřevořez, formát, 
rozsah, citace 
závěru 

Detailní popis K04992 OVel 
č. 3 

- 

158 Spolu rozmlauwani 
swateho Petra 
Aposstola . a 
nayswatiegssieho 
Julia druheho 
Papezie. 

... Skrze Woldržicha 
Welenskeho z 
Mnichowa (...) 
Tisycieho Pietisteho 
Dwattzateho. 

Exemplář u mne. formát, rozsah, 
citace závěru 

Detailní popis K15625 OVel 
č. 4 

- 
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159 Petra 
Chelcziczkeho Sit 
wiery. 

… Tisycieho 
pietisteho dwaczateho 
prwnijho... 

Ex. u mne. rozsah, formát, 
počet kapitol, 
citace závěru 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; VH 
řadí mezi bělské 
tisky, podle Voita 
Pavel Severin 
z Prahy; jinak 
detailní popis 

K03303 PSev 
č. 7 

- 

Nornberské tisky 

160 Bratruow list prwnij 
a druhý. 

1504 (...) bezpochyby 
v Nornberce tištěny. 

bez rozsah, formát VH se shoduje 
s Jungm. stran 
Norimberka, jestli 
viděl sám, není 
jasné; tiskař byl 
určen novodobě 
(Litomyšl) 

K18489 POli 
č. 5 

- 

161 Spis dosti činijcy z 
wiery. 

1507 (...) bez udání 
místa, ale v druhém 
wydání stojí: w 
Normberce prwe 
Jmprymowan. Na 
posledním listě: 
Mikulass Klaudyan. 

bez formát, rozsah, 
chybí údaj o 
místě tisku, 
druhé vydání 
určeno 

KPS uvádí pod 
jedním číslem s 
odkazem na VH č. 
108 a 161; VH 
převzal z Jungm.; 
pozn. dtto č. 108 

K05042 JGün 
č. 42 

- 

162 Giřika Sserera: 
Křestianske 
wogenske kazani z 
něm. přeloženo od 
Waclawa Brosyusa. 

w Normberce 1513. bez formát VH asi převzal 
z Jungm., zatímco 
jde o rok 1596 

K15354 - - 

163 Knieha lekarska 
kteraz slowe 
herbarz: a neb 
zelinarz... 

Ja Mikulass klaudyan 
(...) Jeronymowi 
höltzlowi (...) k 
wytisstienie dal sem 
(...) Tisycieho pieti 
Steho Sedmnasteho. 

bez ilustrace, citace, 
formát, rozsah 

Detailní popis, 
patrně měl v ruce; 
ukázka v příloze: 
Tab. IV. Č. 21. Tisk 
normberský 

K01767 HHöl 
č. 7 

- 

164 Mappa země české. Nade dvěma štíty 
vydavatelů jsou litery 
N. C. a V. K. i pod 
nimi 1518. První 
znamená Nicolaus 
Claudian, druhé 
nepovědomo. 

bez provedení, popis 
zemských štítů, 
popis štítů 
vydavatelů, 
odhad práce na 
tisku již 1517, 
další vydání 

Detailní popis, VH 
musel vidět, nebo 
získat popis; Jungm. 
nemá tak podrobně; 
VH srovnává s 
muzejní mapou 

K03952 HHöl 
č. 8 

- 

165 Penitentiarius aneb 
„Poeniteas cito 
peccator“... 

1518 v Normberce 
skrze Jeronyma 
Hoeltzla. 

bez jazyk veršů Záznam patrně 
převzal z Jungm. 
kromě formátu; 
nezjištěn žádný 
výtisk 

K14060 HHöl 
č. 18 

- 

166 Zdaž 1518 v 
Normberce tištěné 
Euchiridion (...) v 
osmerce také 
příklady v jazyku 
českém obsahuje, 
není posud 
povědomo. 

... 1518 v Normberce 
tištěné... 

bez formát VH uvádí jako 
Euchiridion místo 
Enchiridion; jinak 
záznam shodný 
s Jungm., který 
pochybnost o 
českém textu cituje 
z Dobrovského, VH 
ne 

K02256 HHöl 
č. 10 

- 

167 Hortulus anime. 
Zahradka dussie/ 
naboznymi 
modlytbami... 

... 1520 (...) tištěny u 
Jana Stichsa 
nákladem Jana 
Schimara z 
Augspurka. 

V Mus. ex. rozsah, ilustrace VH detailní popis; 
novodobě nově 
určeno (viz Role 
Norimberku s. 406, 
též Voit 2017 s. 55) 

K03171 HHöl 
č. 20 

- 

Tisky benátské, kutnohorský, vídenský, vitemberský i jiné pochybné. 

168 Biblij Cžeská... ... w Benatkach 
tisstěná (...) Mo. Do. 
Vio. [datum 1506 
uvedené 3x, vždy 
jinak] 

Známo několik 
exemplářů. 

rámec, 
předmluva a 
citace, popis 
dalších listů, 
počet obrázků, 
dlouhá citace 
závěru, rejstřík, 
počet listů, 

Detailní popis K01097 PLie 
č. 1 

- 
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sloupce, počet 
řádků, rozsah 

169 Kniježky tyto slowú 
Zrcadlo: Gessto 
ktož se w nie 
wzhlédá... 

... w Benátkách w 
zemi Wlaské (...) 
Tisýczyeho 
Pietisteeho 
ssesteeho… 

Unicum v Museum. ilustrace, 
obrácené 
stránky, chyba v 
sazbě, citace 
závěru s udáním 
čísla listu 

Detailní popis K17448 PLie 
č. 3 

- 

170 Traktátecz S. 
Bernárta o Bogi 
duchownijem. 

… w Benátkách w 
Wlassyech (...) M. D. 
vjo 

V Museum unicum. formát, rozsah, 
ilustrace, zlomek 
musejního 
exempláře, 
citace závěru 

Detailní popis 
zlomku; ukázka v 
příloze: Tab. IV. Č. 
18. Tisk benátský 

K01078 PLie 
č. 2 

- 

171 Bible Kutnohorská. … na horach Cutnach 
slawnych . skrze mne 
Martina z tissňowa 
(...) tisyczieho 
cžtyrsteho 
osmdesateho 
dewateho... 

Známo několik 
exempl. 

barva písma a 
citace začátku, 
ilustrace, formát 
zvlášť rozsah 
obou zákonů, 
rejstřík, počet 
obrázků, citace 
závěru, popis 
kutnohor. znaku 

VH patrně pracoval 
s INC036, tomu 
exempláři odpovídá 
ukázka v příloze; ad 
Prwotisk český č. 
15); detailní popis; 
ukázka v příloze: 
Tab. IV. Č. 17. Tisk 
kutnohorský 

INC035 
INC036 

- Urb-XI, 
Urb-X 

172 Dictionarius trium 
linguarum: latine, 
tewtonice, 
bohemice. 

Vienne Austrie 1513... bez formát, rozsah Odkud VH záznam 
převzal, není patrné, 
Jungm. má širší; jde 
o další vydání 
slovníku z let 1509-
1510 viz K17903, 
MBak č. 25. Voit 
2017 zmiňuje v 
textu a poznámkách 
s. 44, 46, 101 

K01902 - - 

173 O vstanowenij 
služebnijkuow 
cierkwe. Purkmistru 
a Raddie – miesta 
Prahy... 

… w Wittenberce 
1523. 

bez formát, rozsah VH uvádí formát 
kvart, opsal 
z Jungm. doslova; 
Voit uvádí formát 
kvart, KPS osmerku 

K05125 PSev 
č. 12 

- 

174 List pana Jana 
Przemysslenskeho 
kteryž gest napsal 
ke wssem 
stawuom... 

Tento list byl na 
žádost pana Jindřicha 
Špetla tištěn. 

bez formát VH záznam patrně 
opsal z Jungm., 
vynechal rok 1521 

K14490 PSev 
č. 3 

- 

175 Pranostyka. ... Tisycieho 
Pietisteho xxiiij: 
[letopočet 2x, psán 
vždy jinak] 

bez zlomek, formát, 
rozsah, citace 
závěru, 
reprodukce 
ozdůbky 

Muzejní exemplář je 
„Z Hankových“; 
zlomek popisuje 
detailně, proč 
neuvedl exemplář? 

K14282 POli 
č. 34 

- 

176 Marnotratnych 
zrcadlo 1503 – 
uvádí Dobrovský 
jakožto pochybné. 

1503 bez Odkaz: 
Dobrovský, bez 
určení 

odkaz na 
Dobrovského 
dohledán jako 
Geschichte s. 315; 
Voit uvádí jako 
pravděpodobné, že 
toto dílo bylo 
přetištěno r. 1515, 
což je TPra č. 25, 
VH č. 67. Jelikož 
exemplář 1503 není 
dochován, neuvádí 
samostatně 

K19025 - - 

Prvotisk kyrilský a latinské prvotisky vimberské. 

177 Biblija ruska, 
vyložena doktorom 
Franciskom 
Skorinoju... 

Tištěny jsou v Praze v 
Čechách 1517. 1518 
a 1519, nákladem 
vilenského rady 
Bohdana Oňkova v 
sedmi svazcích. 

V Čechách nemáme 
ani jediného výtisku 
této v Praze tištěné 
bible. Nejúplnější 
jest v cís. veřejné 
bibliothece 
petrohradské i v 

počet svazků, 
záhlaví a názvy 
kapitol cyrilicí, 
citace 
ukázkového 
explicitu, počet 
listů každého 

Odkaz na 
Dobrovského 
souhlasí; Karamzin 
= ruské vydání 
Istorije 1818, 1. díl, 
529 není strana, ale 
číslo hesla; Köppen 

- Voit, 
2017, 
s. 
165-
168 
ad. 

- 
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Moskvě; s 
neúplnými jest 
všeho posud 
známých pět 
výtisků, jako 
neobyčejná 
vzácnost knihovní. 

svazku, několik 
bibliogr. odkazů 

= Petr Ivanovič 
Keppen a jeho 
Bibliografičeskije 
listy vydávané v 
letech 1825-26, není 
online; Sopikov 
souhlasí, č. 108 je 
na str. 25; Kopitar 
souhlasí na s. 33; 
buď viděl nebo 
dostal popis; 
odkazuje též na 
ukázku v katalogu 
hr. Tolstého, 1839 

178 Soliloquia beati 
Augustini. 

bez viz patrně č. 179 rozsah, odkaz na 
závěrku v příloze 
tab. II č. 14 

VH uvádí přílohou 
explicit jako č. 14, 
zatímco je to č. 16; 
v článku Prwotisk 
český (č. 10) uvádí 
dataci 1484 a 
formát; přímo v 
ukázce je rok proč 
neuvedl? Ukázka v 
příloze: Tab. II. Č. 
16. Tisk vimberský 

INC008 - - 

179 Alberti M. Summa 
de Eucharistia. 

... Impressus in 
Winterperg per 
Johannem Alacraw 
(...) Millesimo 
quadringentesimo 
octuagesimo quarto. 

Obě tyto knihy jsou 
v universitní 
knihovně, na 
Strahově jen 
poslední... 

rozsah, rejstřík, 
citace závěru, 
citace podpisu 
rubrikatora 

Slovy „obě tyto 
knihy“ má asi na 
mysli i předchozí č. 
178; ale v článku 
Prwotisk český (č. 
11) uvádí i formát 

INC009 - - 

bez Konečně připojíme 
zde ještě unicum, 
ač o dvě léta mladší 
než jsme své 
prvotisky obmezili, 
ze zbírky mé: 
Prawidlo Lidskeho 
ziwota Ginak 
Podobenstwije 
Starých Mudrczuo, 
z Latinske rzeči w 
Cžeskaú 
przeložene a 
obrácene... 

W Praze v Bijleeho 
Lwa Leta Božiho eč. 
xxviijo 

... ze zbírky mé... rámec, formát, 
rozsah, dlouhá 
citace 

Detailní popis K01124 MKon 
č. 49 

- 
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Příloha č. 2 – Tisky z let 1468–1526, které Hanka v porovnání se 

současnou českou bibliografií neuvádí 

Komentář a vysvětlivky: 

Sloupec A) V chronologickém pořadí známý či předpokládaný rok vzniku; B) Číslo 

Knihopisu (KPS); C) Zkratka jména tiskaře a pořadové číslo tisku dle Voita5; 

D) Autor a název titulu; E) Datace, tiskař a místo tisku6; F) Poznámka k výskytu 

bibliografického záznamu před Hankovým soupisem (čerpáno z Knihopisu); 

G) Poznámka s návrhem důvodu, proč Hanka tisk neeviduje (zde zmíněné 

bibliografické odkazy jsou opět čerpány z Knihopisu). 

  

 
5 VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: severinsko-kosořská dynastie 1488–

1557. Praha: KLP, 2013. 

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí: tiskaři pro víru a tiskaři pro obrození 

národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017. 

6 Názvy titulů, dataci a místo tisku přebírám z databáze Knihopisu online. 
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A B C D E F G 

rok KPS Voit titul impresorské údaje před VH proč VH neuvedl 

1484 INC010 - Vavřinec z Rokycan: Minucí na 
rok 1485 (Almanach, boh.) 

[Vimperk: Johannes 
Alacraw, 1484?] 

ne  

1488 INC016 TPra č. 4 Vavřinec z Rokycan: Minucí na 
rok 1489. (Almanach, boh.) 

[Praha: Tiskař Pražské 
bible, 1488] 

ne  

1490 INC017 TPra č. 5 Minucí na rok 1491. 
(Almanach, boh.). 

[Praha: Tiskař Pražské 
bible, 1490] 

ne  

1491 INC018 TPra č. 6 Matěj z Vilémova: Minucí na 
rok 1492. (Almanach, boh.) 

[Praha: Tiskař Pražské 
bible, 1491] 

ne  

1492 INC031 - Fabri, Sigismundus: Praktika 
kolínská na rok 1493. 
(Prognostikon für Köln auf das 
Jahr 1493, boh.) 

[Praha: Tiskař Korandy, 
1492] 

ne  

1492 INC030 - Matěj z Vilémova: Minucí na 
rok 1493. (Almanach, boh.) 

[Praha: Tiskař Korandy, 
1492] 

ne  

1495 INC033 - Minucí na rok 1496, vydání 
mistrů učení Pražského. 
(Almanach, boh.) 

[Praha: Tiskař Korandy, 
1495] 

ne  

1495 INC020 TPra č. 7 Dodatek jenský k Pasionálu [Praha: Tiskař Pražské 
bible, kolem 1495] 

ano důvod chybí, popsal 
Dobrovský, Ungar a 
Jungmann v 2. vydání 

1496 INC034 - Minucí na rok 1497. 
(Almanach, boh.) 

[Praha: Tiskař Korandy, 
1496] 

ne  

1500 INC021 TPra č. 
12 

Dodatek herrnhutský k 
Pasionálu 

[Praha: Tiskař Pražské 
bible, kolem 1500] 

ne  

po 1500 K14853 - Rywia Jana 
Arthendoryenskýho Weykľad 
na 4. Kap. Ozeásse. [B.m.t.r.] / 
Johann Rivius 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, po 1500] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
není znám rok 

1501 K19189 MBak č. 
9 

Pranostika na rok 1502 [Plzeň: Mikuláš Bakalář, 
1501] 

ne  

1501-
1508 

K18091 MBak č. 
10 

[Gesta Romanorum] [Plzeň: Mikuláš Bakalář, 
mezi l. 1501-1508] 

ne  

1501-
1508 

K18879 MBak č. 
12 

[Testament anebo Kšaft 
dvanácti patriarchův=Asenech] 

[Plzeň: Mikuláš Bakalář, 
mezi l. 1501-1508] 

ne  

1501-
1550 

K01571 - Cochle Jana, ginák 
Wendelssteyna Sepsánj proti 
těm, kteřj proti Luterowi Pjsma 
natahugj. / Johann Cochlaeus 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1550] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1550 

K18310 - Jakobella Střiberskýho / neb 
Jakaubka, Kazatele 
Pražskýho, Pjseň o Těle, a 
Krwi Páně, začjná se: Gežjssy 
twáť gest Památka eč. / 
Jakobellus [= Jakoubek ze 
Stříbra] 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1550] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1550 

K04184 - Kohauta Wácslawa 
Rakownjckýho, Weyklad na 
Ržeč Páně po poslednj 
Wečeři. / Václav Kohaut 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1550] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1550 

K15343 - Patřtez (!) namne (!) wssyckni 
nynij / Hospodařy take Panij... / 
Ioerg Schan 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1550] 

ne  

1501-
1550 

K14223 - Powinosti Bratřj Saudců 
pomocnjkůw při Zbořjch Páně 
w Gednotě... 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1550] 

ne  

1501-
1550 

K14768 Voit, 
2017, s. 
473 

[Registrum aneb zpráva co se 
kdy a o čem čísti má z Písem 
svatých ve dny Páně sváteční 
pořádně, podle článků víry 
vyznání apoštolského a pravd 
jich celého roku v památkách 
Božích a Krystových skutkuov 
slavných ... B.m.t. 1. pol. 16. 
stol?] 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1550] 

ne (Voit datuje do 1563) 
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1501-
1550 

K01080 KHad č. 
74 

Traktát Swatého Bernarda... / 
Sanctus Bernardus 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1550] 

ne (Voit datuje do 1556) 

1501-
1600 

K03851 - Katechismus. [16. století] [Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1600?] 

ne  

1501-
1600 

K06058 - [Navčenij | Kterak se geden 
každý Cžlowěk | s pomocý a 
wolij Pána Boha 
wssemohúcýho opatrowati má 
| aby nakaženij se vwarowati | 
a před nijm bezpečen býti 
mohl]. [B.m.t., 16. století?] 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1501-1600?] 

ne  

1501-
1600 

K17735 - O jednotě církwe tišt. / Jan Hus [Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1600] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1600 

K17736 - O prawé powinnosti člowěka. / 
Jan Hus 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1600] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1600 

K17738 - O zkáze pocházející z 
ustanowení lidských. / Jan Hus 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1600] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1600 

K18753 - Obecní křesťanské krátké a 
summowní naučení jestiť toto: 
Deset božích přikázaní, 
dwanácte článkůw wíry a 
modlitba p. Kristem wydaná w 
16. 143 listy (nepochybně w 
Prostějowě XVI wěk. Boček:) 

Prostějov: [nakladatel 
není známý, mezi l. 
1501-1600] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1600 

K17739 - LinkTraktat o poznání a 
milowání boha. Tišt. / Jan Hus 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1600] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K19021 - Zrcadlo Nowého Zákona. [Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Klíč, Index, 
Jungmann; nezjištěn 
žádný výtisk; nejistý rok 

1501-
1800 

K18214 - ARCANUM proti Motalicam 
aneb Čžerwjku Owec to gest 
Nemocy teg, kteru Owce w 
Plucach mawagu. 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ne (leták, dnes pouze na 
Slovensku) 

1501-
1800 

K02064 - Donát Duchownj [Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K17361 - Gruntownj Spráwa o Počátku 
Rozepře mezy Ewangelitskými 
Cýrkwemi. [B.m.t.] 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Klíč, Index, 
Jungmann; nezjištěn 
žádný výtisk; nejistý rok 

1501-
1800 

K02904 - Harffa každého pobožnýho 
Cžľowěka ... / 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K03221 - Hřjchowé proti desyti Božjm 
Přikázánjm zlého Páchánjm, a 
dobrého Pomjgenjm čeljcy 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Zlobický, 
Jungmann; nezjištěn 
žádný výtisk; nejistý rok 

1501-
1800 

K04202 - Komedye Knjžat pekelnjch, w 
Rytmy vwedené 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K05779 - Modlitba proti Turku, Gména 
Křestianského dědičnému 
Nepřjteli 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Zlobický, 
Jungmann; nezjištěn 
žádný výtisk; nejistý rok 
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1501-
1800 

K14375 - Processy Cžeské tři. [B.m.t.] [Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K14646 - Přidawek totižto Spráwa, a 
Ponavčenj přéwelmi potřebné 
k prawému Pokánj ec. 
Osprawedlněnj Cžlowěka 
kagicýho. [B.m.t.] 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K14975 - Rozmľauwánj o Monstrancy k 
Měřickým. Začjná se Pane 
Joannes, obsahuge toliko čtyry 
listy. [B.m.t.] 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Klíč, Index; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K19123 - Wjry Wyznánj zgewné swaté 
Ržjsse Ržjmské wssech wůbec 
poddaných, z pauhého, a 
patrného Slowa Božjho 
předložené 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K17092 - Základ nepřemožený 
Ewangelitské Prawdy 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; 
nejistý rok 

1501-
1800 

K17351 - Zpráwa vžitečná Lidem 
Pobožným | kteřjž nynj welice 
sauženi sau. [B.m.t.] 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, mezi l. 1501-
1800] 

ano popsal Klíč, Index, 
Jungmann; nezjištěn 
žádný výtisk; nejistý rok 

1502 K03577 TKor č. 1 Praktyka ... k] Létu Pánie 
Tisycyemu Pietisteemu 
Trzetijemu ... / Johannes von 
Krackaw 

[Praha?: Tiskař 
Korandy?, 1502] 

ne  

1502 INC043 MBak č. 
15 

Život Adama a Evy. (Adam: De 
creatione Adae, boh.) 

[Plzeň: Mikuláš Bakalář, 
1502?] 

ano důvod chybí, popsal 
Dobrovský, Jungmann 

1503 K18162 - Dětinské otázky [Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1503] 

ne  

1503 K19182 - [Modlitby při mši] [Praha: Tiskař Pražské 
bible, 1503] 

ne (v ČR dnes pouze kopie, 
není shoda, zda jde o 
samostatný tisk nebo 
přídavek jiného) 

1504 K18493 - Psaní od bratří z Čech do 
Moravy pro osvědčení a 
ospravedlnění své 1504. / 
Lukáš Pražský 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý], 1504 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

1504 K19214 - Psaní kněze Wíta z Krupé, 
faráře Hradeckého nad Labem, 
oswědčující wyznání Ležkowo 
o Bratřích. / Vít z Krupé 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1504?] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

1505 K19161 MBak č. 
20 

[Minuce na rok 1506?] [Norimberk: Hieronymus 
Höltzel, 1505?] 

ne  

1505 K18163 Voit, 
2017, s. 
250 

Dětinské otázky [Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1505] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; dle 
Voita zaměněno s 
rukopisem 

1505 K12854 Voit, 
2013, s. 
417 

Písně chval božských. Sebrali 
a vydali Lukáš Pražský, Jan 
Černý a Matěj Machek. V 
Praze(?) 1505 

Praha: [Lukáš Pražský: 
Jan Černý: Matěj 
Machek], 1505 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

po 1505 K15884b - Sstěpána Szegedyna 
Cžlánkowé Wjry. Tabule I. o 
Wečeřj. [B.m.t.] / István 
Szegedi 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, po 1505] 

ano popsal Klíč, Index, 
Jungmann; nezjištěn 
žádný výtisk; nejistý rok 

1505-
1506 

K19216 HHöl č. 1 [Arbor consanguinitatis = 
Strom pokrevní příbuznosti] 

[Norimberk: tiskař 
Hieronymus Höltzel: 
nakladatel Mikuláš 
Bakalář, mezi l. 1505-
1506] 

ne  
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1506 K17820 MBak č. 
22 

Episstoly a Cžtenije postnij: 
Prwnij středa w postie 
Episstola Johel 

Mikulas bakalarz w 
Nowem Plzni Letha 
krista Tisytzijeho ccccc 
vi° 

ne  

1506 K04305 HHöl č. 2 Od narozenije Pana nasseho 
Jezu Krista. Letha. Tisycziieho 
CCCCC.vij. [= 1507] ... / 
Konrad von Nuernberg 

[Norimberk?]: 
Hieronymus Höltzel; 
[Plzeň?]: Mikuláš 
Bakalář, [1506] 

ne  

1506 K01768 POli č. 1 Spis onemocech morniech 
Kterak se magi lide chowati ... / 
Jan Černý 

Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu, 
1506, 4. září 

ne  

1506-
1507 

K02839 MKon č. 
4 

[Hádání smrti s člověkem] [Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, mezi l. 
1506-1507] 

ne  

1507 K07051 MKon č. 
1 

Sedm Zalmuow kagiczijch 
Petrarchy Poethy ... / 
Francesco Petrarca 

Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova: Jan Wolf, 
1507, 11. ledna 

ne  

1507 K05019 POli č. 4 [Dialog] [Na A1a]: Kniežky tyto 
Slowu připrawa k smrti: ... / 
Lukáš [Pražský] 

[Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu, 
1507] 

ano důvod chybí; VH má druhé 
vydání z r. 1520 (č. 144), 
které odkazuje na první 
vydání z r. 1507, čili na 
toto; Jungmann má obě 

1507 K18490 POli č. 6 [List od Bratří psaný káli 
Vladislavovi II.] ... / Lukáš 
Pražský 

[Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu], 
1507 

ano důvod chybí; Jungmann 
píše o trojích psaních 
vydaných i tiskem, 1503, 
1504, 1507, blíže 
neupřesňuje 

1507 K02838a POli č. 
9b 

[Na D 7a]: (Skonawagi se 
kniežky Wkterychž to gest 
složeno Rozmluwanie Smrti s 
Czlowiekem / A člowieka s 
Smrtij: Kterež wytisstieny su [v 
Litomyšli] Czasu očekawani 
moru Y tudiež počinagicie[h]o 
se w Czechach y w Morawie: 
Leta Božieho Tisycieho 
Pietisteho vij: [= 1507] Pawel 
[Olivetský] z Mezyrzičij) 

[Litomyšl]: Pavel 
Olivetský z Olivetu, 1507 

ano VH uvádí K02838; zde jde 
o jiné vydání; před VH 
Klíč, Index, Jungmann, ale 
není jisté vydání 

1508 K18491 - Napomenutí w pokušení tišt. r. 
1508. / Lukáš Pražský 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý], 1508 

ano patrně duplicitní záznam k 
K05049, duplicitně uvedl 
Jungmann; nezjištěn 
žádný výtisk 

1508 K05049 POli č. 
12 

[Psaní sborům v pokušení o 
podstatných a služebných 
věcech. V Litomyšli u Pavla 
Olivetského] 1508. / Lukáš 
Pražský 

[Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu], 
1508 

ano důvod chybí; popsal 
Jungmann 

1509 K16181 MKon č. 
7 

Ze se müdry ženiti nema. ... / 
Theophrastus 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, 1509] 

ne  

1509 K01191 MKon č. 
5 

Kronyka o Cymonowi hlüpem 
... / Giovanni Boccaccio 

Praha: [Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova], 1509 

ne  

1509 K04306 HHöl č. 3 LEta spasenije nasseho 
Tisytzieho. CCCCC.x 

[Norimberk?: 
Hieronymus Höltzel; 
Plzeň?: Mikuláš Bakalář, 
1509] 

ne  

1509 K04993 MKon č. 
6 

Kterzij gsu w swietie 
nayznamenitieyssij 
Boyowniczy ... / Lucianus 

Praha: [Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova], 1509 

ne  

1509-
1510 

K17903 MBak č. 
25 

[Dictionarius trium linguarum: 
latine, teutonice, boemice 
potiora vocabula continens, 
peregrinantibus apprime utilis] 

[Plzeň: Mikuláš Bakalář, 
mezi l. 1509-1510] 

ne KPS srovnává s K01902, 
který VH uvádí pod č. 172; 
toto vydání bylo patrně 
popsáno po r. 1853 

1510 INC022 TPra č. 
22 

Dodatek žitavský k Pasionálu [Praha: Tiskař Pražské 
bible, kolem 1510] 

ano důvod chybí; popsal 
Dobrovský, Ungar, 
Jungmann 

1510 K03483 MBak č. 
26 

Proti bludnym / a potupenym [!] 
artikulo[m] Pikhartskym 

W Nowem Plzni 
Mikulass Sstietina 
Bakalarz slawneho 

ano důvod chybí; popsal 
Jungmann 
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vcženije Krakowskeho 
Letha od porodu 
panensleho [!] 
T.CCCCC.x 

1510 K16069 MBak č. 
28 

Od porodu panenskeho Leta. 
T. pietisteho Xi [= 1511] Zlaty 
poczet. / Georg Tanstetter 

[Plzeň: Mikuláš Bakalář, 
1510] 

ne  

1510-
1511 

K19206 MBak č. 
29 

[Kronika o Apolloniovi, králi 
Tyrském] 

[Plzeň: Mikuláš Bakalář, 
mezi l. 1510-1511] 

ne  

1511 K14996 MKon č. 
9 

Rozmlüwanije o wijeře ne 
meenie vžitecnee iako 
kratochwilnee. ... 

Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, 1511, 27. 
dubna 

ne  

1511 K18367 MKon č. 
10 

Lactancia Firmiana 
naykratssye knihy. ... / Lucius 
Coelius Lactantius Firmianus 

Praha: [Mikuláš Konáč z 
Hodiškova], 1511 

ne  

1512 K19204 JMor č. 2 Leta od narozeňije syna 
božijeho Patnacťi steho 
Trzynacteho [=1513] ... / 
Konrad von Nuernberg 

[Praha: Jan Moravus, 
1512?] 

ne  

1513 K19148 MKon č. 
11 

[Spis mistrů Pražských skrze 
mistra Martina [z Počátek] o 
bludích Pikhartských] / Martin z 
Počátek 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíškova, 1513?] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

1513 K16873 JMor č. 3 O wijerze swate kteruž 
Czechowee a morawanee držij 
… 

Praha: Jan Moravus, 
1513, 22. prosince 

ano popsal Jungmann, ale 
nepíše o tisku 

1513 K14700 HHöl č. 5 [Minuce na rok 1514] [Norimberk: tiskař 
Hieronymus Höltzel: 
nakladatel Mikuláš 
Bakalář, 1513] 

ne  

1514 K07005 - Libellus Grammatices Nicolai 
Perotti Sypontini Po[n]tificis ... / 
Niccolò Perotti 

Lipsko: Melchior Lotter, 
1514 

ne  

1514 K18917 - Vocabularius hic cuiq[uisque] 
perutilis p[rae]sertim tamen 
cupienti: ... 

Lipsko: Wolfgang 
Stöckel, 1514 

ne  

po 1514 K03887 - Kdožby byl vpokussenij a 
zamúcenij pro wijru ... 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova?, po 1514] 

ne  

1515 K00271 TPra č. 
27 

Wo Sniemu obecznim Kteryž 
držan na hradie pražskem 
Wstržedu po Swatym Dusse ... 

[Praha: Tiskař Pražské 
bible], 1515 

ne  

1515 K04274 MKon č. 
21 

Jak Lichwa sskodij ... / Mikuláš 
Konáč z Hodíštkova 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, 1515?] 

ne  

1516 K02383 ADyo č. 
1 

Almanach Erhardi Etzlaw ... 
Létha ... Tisytzyho pietistyho 
xvij ... / Erhart Etzlaub 

Norimberk: Adam Dyon, 
[1516] 

ne  

1516 K19032 TŽaI č. 1 [Minuce na rok 1517] ... / 
Václav Žatecký 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodiškova?: nebo Tiskař 
Žateckého minuce I?, 
1516] 

ne  

1516 K17591 TŽaII č. 1 [Kalendář.] Leta od porodu 
nePosskwrniene Panny Marie 
Tisiiczeho Pietiste[h]° 
Sedmnaczteho [= 1517] Kterež 
miti bude zlateho počztu xvij: 
litteru nedielni... / Václav 
Žatecký 

[Praha: Mikuláš 
impressor?: nebo Tiskař 
Žateckého minuce II?, 
1516] 

ne  

1516 K19033 MKon č. 
26 

[Minuce na rok 1517] ... / 
Václav Žatecký 

Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodiškova, [1516] 

ne  

1516 K17474 POli č. 
19 

[Zřízení zemská markrabství 
moravského]... 

Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu, 1516 

ne  

1517 K05220 Voit, 
2017, s. 
149 

[Knížka proti ošemetné poctě 
... / Martin Žatecký 

Praha: [nakladatel není 
známý, 1517?] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk; dle 
Voita jde o tisk až po r. 
1524 
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1518 K19171 HHöl č. 
17 

Modlitba O vkrutnem Zamutku 
panny Marie kteryz gest miela 
stogeczy pod krzizem 

[Norimberk: Hieronymus 
Höltzel: Jan Mantuán 
Fencl, 1518?] 

ne  

1518 K19135 - Cesta z Čech do Jeruzaléma 
... / Martin Kabátník 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1518] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

1518 K02591 HHöl č. 
14 

Frantowy prawa Vexacio dat 
intellectum ... / Franta 

[Norimberk]: tiskař 
Hieronymus Höltzel: 
nakladatel Jan Mantuán 
Fencl, 1518 

ne  

1518 K02938 FPey č. 1 JACOBI HENRICHMANNI 
SINDELFIN-gensis 
institutiones Grammatic[a]e, ... 
/ Jacobus Henrichmannus 

Norimberk: [tiskař 
Friedrich Peypus]: 
nakladatel Jan Mantuán 
Fencl, 1518 

ne  

1518 K18521 HHöl č. 
12 

Jacobi Henrichman[n]i 
Sindelfingensis institutio[n]es 
Gram maticæ … 

Norimberk: Jan Mantuán 
Fencl: Mikuláš Principál: 
Hieronymus Höltzel, 
1518 

ne  

1518 K01476 HHöl č. 9 Moralissimus Catho Boemo: 
haudnon Teutono vulgari bus 
sermonib[us] interpretatus ... / 
Dionysius Cato 

Norimberk: [tiskař 
Hieronymus Höltzel]: 
nakladatel Jan Mantuán 
Fencl, 1518, 25. ledna 

ne  

1518 K01769 HHöl č. 
15 

[Na C7 b]: Skonawa gse 
Lekarzstwi Vziteczne a 
wyborne sprawowanie proti 
Naka zienemu Powietrzi a proti 
Moru... / Jan Černý 

[Norimberk: tiskař 
Hieronymus Höltzel]: 
nakladatel Jan Mantuán 
Fencl, 1518 

ne  

1518 K14995 HHöl č. 
19 

Rozmluwani neb rzecz dwau 
Kterak gse czlowiek 
sprawowatj ma uziteczne ... 

[Norimberk: tiskař 
Hieronymus Höltzel: 
nakladatel Hans Pekk: 
nakladatel Jan Mantuán 
Fencl, 1518] 

ne  

1519 K12855 POli č. 
20 

Písně chval božských. V 
Litomyšli, Pavel Olivetský 1519 

Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu, 1519 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

1520 K05587  POli č. 
23 

[Minucí Pavla Olivetského na 
rok 1521] ROk tento od 
Narozenij Syna božieho 
Spasytele nasseho Krista 
Gežisse ... 

[Litomyšl]: Pavel 
Olivetský z Olivetu, 
[1520] 

ne  

1520 K04277 MKon č. 
38 

Pijeseň tato provkrocenij 
hněwu Božyho a pomsty ... / 
Mikuláš Konáč z Hodíštkova 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, kolem 
1520?] 

ne (není jisté, zda součástí 
tisku je též K03887) 

1520 K05121 OVel č. 5 Owelebne Swatosti Swateho 
pra weho Tiela Krystowa: ... / 
Martin Luther 

[Bělá pod Bezdězem]: 
Oldřich Velenský z 
Mnichova, 1520, 8. 
května 

ne  

1520 K02351a OVel č. 
2b 

Przeuťessena a mnoho 
prospiessnaa Knieha Erazma 
Roterodamskeho. o Rytierzi 
Krzestianskem: ... / Desiderius 
Erasmus 

Bělá pod Bezdězem: 
Oldřich Velenský z 
Mnichova, 1520 

ne variantní vydání k K02351, 
které VH uvádí 

1520-
1521 

K03302 PSev č. 2 Ržeč na Zgewenij Swatého 
Jana ... / Petr Chelčický 

[Praha: Pavel Severýn z 
Kapí Hory, 1520-1521] 

ano popsal Index, Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

po 1520 K05122 POli č. 
29 

[Kázání O velebné svátosti 
svatého pravého těla Kristova] 
/ Martin Luther 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, po 1520] 

ne  

1520-
1529 

K05044 JŠty č. 8 Spis o dwogim přigimani těla a 
krwe paně ... / Lukáš Pražský 

[Mladá Boleslav?: Jiřík 
Štyrsa?, 1520-1529] 

ne  

1521 K05037 OVel č. 9 Spis dosti čzinicij Otazce 
protiwni kuow Gednoty 
Bratrske ... / Lukáš Pražský 

Bělá pod Bezdězem: 
Oldřich Velenský z 
Mnichova, [1521] 

ano důvod chybí; popsal Index, 
Jungmann; VH uvádí 
druhé, litomyšlské vydání 
(č. 146) 

1521 K13822 POli č. 
27 

Pijsničky welmi pěknee [!] 
Kupohrzebu [!] mrtvých ... 

[Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu], 
1521 

ne  

po 1521 K01425 - Catechismus P. Petri Canisii 
(quem primum librum 

[Praha: nakladatel není 
známý, po 1521] 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 
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Collegium Pragense typis 
edidit)... / Petrus Canisius, 
sanctus 

1521-
1531 

K02995 KHad č. 
66 

Zialtář Krátce složený od 
Svaté[h]° Jeronýma ... / 
Sanctus Hieronymus 

[Plzeň: Jan Pekk, mezi l. 
1521-1531] 

ano popsal Jungmann, ale 
neuvádí, zda jde o rukopis 
nebo tisk; Voit datuje ca 
do r. 1555 

1522 K04276 MKon č. 
33 

List prawdy pro rzád pokóg 
lásku a Swornost ... / Mikuláš 
Konáč z Hodíštkova 

Praha: [Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, 1522] 

ne  

1522 K16345 MKon č. 
37 

O Turcych. Odkud a procž 
Turcy slowú ... 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, 1522?] 

ne  

1522 K03265 MKon č. 
35 

O welebne Swatosti tie la a 
krwe pána krista ... / Jan Hus 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, kolem 1522] 

ne  

1523 K05045 JŠty č. 8 Spis o dwogim přigjmani těla a 
krwe paně ... / Lukáš Pražský 

[Mladá Boleslav]: Jiřík 
Štyrsa, 1523, 24. 
listopadu 

ne přívazek s K05040 a 
K05046, které VH uvádí, 
zatímco tento ne; pochází 
„Z Hankových“ 

1523 K05588 POli č. 
35 

Minucij [Pawla] Oliwetskeho 
Položena Wedle orloge 
Czeskeho. [Na rok 1524?] 

[Litomyšl? nebo 
Praha?]: Pavel Olivetský 
z Olivetu, [1523?] 

ne  

1523 K18317 - O zármutcích velikých církve 
svaté ... / Jan z Příbramě 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý], 1523 

ano popsal Jungmann; 
nezjištěn žádný výtisk 

1523 K16029 PSev č. 
11 

Pranostyka ... k Lethu páně 
Tisyczemu pietistemu 
cžtrmezczytmemu ... / Mikuláš 
Šúd ze Semanína 

[Praha: Pavel Severýn z 
Kapí Hory, 1523], 4. 
prosince 

ano popsal Jungmann jako titul 
bez bližší specifikace 

1524 K00835 Voit, 
2017, s. 
14 

Artykulowe Wiry Zawrženij, a 
Sepsanij, z Gednomyslnosti, 
od Concilium wssech Stawuw 
Kralowstwij Czieského ... 

[Praha?: nakladatel není 
známý], 1524 

ne  

1524 K04911 POli č. 
37 

Ljst od Bratříj Krali Ludwikowi 
geho milosti Vherskeemu a 
Czeskemu ... 

[Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu], 
1524, 8. září 

ano důvod chybí; popsal Index, 
Jungmann s odkazem na 
Jafeta, že mělo být 
vytištěno 

před 
1525 

K05047 Voit, 
2017, s. 
319 

Spis o Prawdě a prawé gistotě 
Božjho Spasenj ... / Lukáš 
Pražský 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, před 1525?] 

ano popsal Jungmann, 
odkazuje na exemplář 
„bibl. weř. F. 40“, VH 
možná neuvádí z důvodu 
nejisté datace; Voit datuje 
do r. 1558 

1525 K16015 PSev č. 
16 

Almanach ... k = Lethu Paně: 
M. CCCCC. XXVj [= 1526] ... / 
Mikuláš Šúd ze Semanína 

[Praha: Pavel Severýn z 
Kapí Hory, 1525] 

ano popsal Jungmann jako titul 
bez bližší specifikace 

1525 K05039 JŠty č. 
14 

Spis dosti činicy těm genż o 
Swátosti těla a krwe páně 
méně než prawda čtenie 
smysliti káže smyslij... / Lukáš 
Pražský 

Mladá Boleslav: [Jiřík 
Štyrsa], 1525, 5. září 

ne  

1525 K03259 PSev č. 
14 

[Dodatek Pražský k Pasionálu 
utrakvistickému z r. 1495 ...] 

[Praha: Pavel Severýn z 
Kapí Hory], 1525 

ano důvod chybí; popsal 
Jungmann a odkazuje na 
exemplář „u Bočka“ 

1525 K18522 - Donati Elementa ad 
collationem Henrici Glareani, 
una cum traditione [!] Boemica 
& Germanica. / Aelius Donatus 

Norimberk: [Johann 
Guldenmund?], 1525 

ne  

1525 K05590 POli č. 
41 

[Minucí Pavla Olivetského na 
rok 1526] ... 

[Litomyšl?; nebo 
Praha?: Pavel Olivetský 
z Olivetu], 1525 

ne  

1525 K14101 MKon č. 
42 

O Pohnutij Prazskem procž a 
kterak se gest stalo ... 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova], 1525 

ano popsal Jungmann, uvádí 
rozsah a formát, ale 
nepíše přímo o tisku 

1525-
1526 

K14171 POli č. 
42 

POnečasu čas přichazij. a po 
bauřy slu[n]ce wzcha zij 
Zpiewa se. yako Surrexit 

[Litomyšl: Pavel 
Olivetský z Olivetu, mezi 
l. 1525-1526] 

ne  
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cristus hodie: neb Obecnau: 
[Podepsán]: ...tsky. 

1526 K19162 POli č. 
43 

[Minucí na rok 1527] Roku od 
narozenij Spasytele nasseho. 
Tisyciemu pietistemu xxvij 
[=1527] Kteryz g[es]t hrudny 
Pop[re]stupne[m] trzetij ... 

[Litomyšl?: Pavel 
Olivetský z Olivetu?, 
1526] 

ne  

1526 K01156 MKon č. 
43 

O Nesstiastne Bitwie a 
Poraažce Vhruo od Národu 
Tureckeho ... 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, 1526] 

ne  

1526 K18131  - Odpis ne tak pravý, jako 
hanlivý a potupující mnohé 
pravdy a nic duovodného a 
jistčího blizšího vieře řeči Páně 
i smyslu pravému nemající. 

[Místo vydání není 
známé: nakladatel není 
známý, 1526] 

ne (není jisto, zda šlo o 
rukopis nebo tisk; 
nezjištěn žádný výtisk) 

1526 K19215 JPek č. 2 Welmi vziteczna kniska 
mladentzom ... 

Plzeň: Jan Mantuán 
Fencl: Jan Pekk, 1526 

ne  

1526-
1528 

K19156 MKon č. 
47 

Methodius nayprw Olimpiady a 
potom Tyru měst biskup ... / 
Methodius Eubulus, Sanctus 

[Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, mezi l. 
1526-1528] 

ne  

1526-
1528 

K04889 MKon č. 
46 

Prorocztwij z Trzetiho rozdilu 
knizek Na to slowo. ... / Johann 
Lichtenberger 

Praha: Mikuláš Konáč z 
Hodíštkova, [1526-1528] 

ne  
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Příloha č. 3 – Obrázky 

 

Ukázka celkové sazby bibliografického záznamu č. 10 a v něm užité zkratky 

a tisková písmena ze starších tiskových písem7. 

 

 

 

Ukázka č. 1: Detail tzv. dlouhého s ve slabice „se“. 

 

 

   

Ukázka č. 2: Detaily zkratek. 

 

 

 

Ukázka č. 3: Detail tiskového písmena T. 

 
7 HANKA, Václav. Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 1526 léta. V Praze: tisk Kat. 

Jeřábkové, 1853, s. 7. 


