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Artikulové

362-364
Na str. Si'l a dole široká, ale krátká ornamentální
linka, na str. Sfl b nahoře delší rostlinná linka, na str.
Si'z b trojhranná viněta. Na str. Si'3 a, b erby v bohatých
rámcích s nápisy jako v čís. 350. Na str. SfJa široká,
ornament. i figurál. linka a pod impresem viněta jako
v čís. 360. Nadpisy článků, rubriky, signatury, pagi~
nace (místo LXXI chybně LXXIII), stránkové kustody.

Jungmann IV. 1055.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá: Klášter. K.;
Uppsa/a: UB.

mrtt)fulowé no ®němu ,Gliecném I
fterl)3 brMn v\)f nn ~rabě ~roáffém I 2éta
~áně 5tifl)CI)í)o, ®feftiftéf)o ,Gfméí)o I tu ~onbě!j

362. 5tito

,).10 Weběfi

Oculi I [= 10. března 1608] ~[oo·

luřjn

téí)05 2éto lu ~onberj po 91eběfi Laetare I
[=--= 17. března] \při tlřJtomnofti 91el)gofHěgmí)o
S'ťnidete a ~álla, ~ona mubolffa II. 9rdjm.
fťéf)o ~I)foře i ~í)erfťér)o o ~defťéf)o ,Co S'trófe
,Co ,GbeIUffed) 5tři ®toluúlU S1róloluftluj ~5ef·
W)O fluoleni o oOluřjni gfou. ~on o Sfleno=
wé~o a 3 ijanowic I na 3 inťowcd) II 3 itině I
@. 9)1. ~I)faře 9ráimfféf)o 9fobbll I II 91el)·
lu\)Mfi ~H llř Shófoluft\uj (:'f3efťéf)o. (~l)tfll.
čeno hl ®torém 9Rěftě ~ra3fťém b 5l)ěbice Wl.
5l)on\)efe mbama u [Belcrrmujna. XIX. 5l)ne
Wcěfl)Ce Břeonll.)

[= 19.
[II] - V - [IV] str.

března

1608.] 8 0 •

Gotické typy, latinská slova antikvou; paginace
Nmská. Tit. I. ozdoben ve dz'evě z'ezaným, černým císaz'.
or/em jako při čís. 349. a lístkovou ozdůbkou před věc.
názvem. Na rubu til. I. celostránkový, dřevoz'ezový, krá.
lovský, český znak jako na obr. 13 a pod ním nápis
Bohuslava z Michalovic. Na str. I. široká rostlinná
linka s medaillonem uprostřed a pod invokací černá
iniciálka .',š jako pN čís. 353.
Na I. Q.ll a, b ve dřevě řezané znaky v bohatých
rámcích jako při čís. 350. Na I. Q.lz a impresum a vý.
zdoba jako při čís. 360. Signatury, stránkové kustody.
Jungmann IV. 1056 a).
Bratislava: Evang.lyceum (D 33); Praha: Lobk.
K. (15.276); Zem. A; Roudnice: Loble K. (VI Bh 1);
Teplá: Klášter. K.; Uppsala: UB.

mrtt)fulowé 11a ®němu ,GÍ1ecném I
fterlJd br8Órt lil)f HO il)rabč \,lStll~fťém I 2étll
\,lSánč 5tiftíCI)f)O, ®feftifté()O ,Gfmét)o i lu \,15on·
bělj po 9ceběfi Exaudi 1[= 19. května 1608]
~[ oaluřjn téí)03 2éto lu \,lSóter t10 pllml'ttce
ltuatéí)o ~mw střtitefe! [= 27. června] \,lSři
přjtomnofti 9cC\)gllfněgffif)o st'njdete II \,lSánn,
\,lS01l0 mubolffa lL 9faJmfťéf)o ~I)foře I ~f)er·
fťéf)o O (:'fáejféí)o ,Co strólc 2C. ,GbeIUffecf) 5tři
®taluí'uu 5frófoluftlui (:'fdcfW)o flU0[elli II 00.
tuřini gfou. ~on 3 menowé~o II o ijanowic I

363. 5tito

nn 3infowecf) a 3ithtě
I

I ®. Wl. (:'ftífoře 9těim·

fťéf)o 9fllbbll o 9(e\)lu\)~ffi ~ifoř 5fróIoluft\uj
~aefťéf)o. (~\)tIačeno t11 ®torém Wcěftě \,lStllá·
fťém b 5l)ěbice 9JC. 5l)ml\)e[e mbama 3 [Bele=
rrawjna. XXIX. 5l)ne 9JCěftíce ~derluna.)
[= 29. června 1608.] 8 u• [II] - LI - [IV] str.

N a I. @3 b: lHegi[třij f ~(rtt)fufůll) tl.J tomto ®ně~
mu obíai3enÍ)cf) I na fteté ®ttánce m[tu íe sačjnagj.
Typy gotické, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. černý,
dřevoz'ezový, císaz'ský orel jako pz'i čís. 349. a před věc.
ným názvem lístková ozdůbka. Na rubu tito I. celostránkový, rovněž dz'evořezol'ý, královský, český znak
jako na obl'. 13. Na str. I. linka s medaillonem a iniciálka .~ jako při čís. 353.
Na str. @3a trojhranná ornament. viněta, na str.
Ghb nahoz'e rostlinná linka, dole viněta s 2 kariatidami
a orlím hnízdem uprostz'ed. Na I. @Ja, b dřevořezové
znaky v bohatých rámcích s nápisy jako při čís. 350.
Na I. @5a ornament. i figurál. linka, impresum a vi·
něta jako při čís ..360. Nadpisy jednotlivých artikulů,
rubl'iky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann IV. 1056 b uvádí jako tisk Ferd. Ar.
noHa v Praze.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A; Roudnice: Lobk. K. (VI Bhl); Teplá:
Klášter. K.i Uppsala. NB.

mtft)fulowé ltll ®němu ,Gliecném I
ftertJd braán 11\)1 na ~rabě \,lSrašfťém I 2éta
\,lSáně 5tiftícI)f)o ®feftiftéí)o 5l)eluótéf)o IIU \,lSon·
bčIj t1 0 9ceběIi Rogationum, ginM Sfřjdolué I
[= 25. května 1609] ~[311luřin 2éta 5tiftíctíf)o
®feftiftéí)o 5l)efótéf)o I lu ~[utertí 9JCafotmftni i
[= 23. února 1610J \,lSři t1 řitomnofti 9cel)gnf<
nčgffjf)o Sťnidete O \,lSóna I \pllna mubolffa II.
9fdimfťéf)o ~l)fllře I ~r)erfťéf)o II ~defťéf)o ,Co
5frále I ,Co ,Gbelllffed) 5třj ®taluúlu S1'rófolu·
ftluj ~5efťér)o, fluo[cni O 3llluřini gLau. ~Olt
fl ~(enowé~o O fl ijanoluic, ltll Binfowed)
O Bitině I @.. Ul(. ~tífoře 9tBimfW)0 9tllbba I
II 9ce\)IU\)Mfi \,lSjfoř S1'rá{oluftluj (:'faefťéf)o. (iill\)<
Hllceno lu ®tlltém 9Rěftě \,lSradffém I b 5l)ěbice
9JC. 5l)nnt)eIe ~bama 3 [Belefrawjna. HI.
5l)ne Wlěftíce Bře3nll.) r= 3. března 1610.]
8°. [II] - CCXXV - [IX] str.

364. 5tito

Na!. Cfe3 a: megiítí:if ~(ttt)ht(íltl) ll) tomto ®ně~
mu o{líašenÍ)dí I na tteté [ttánce m[tu íe 3ačinagi.
Typy gotické, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská; po str. LXXXX
následuje XC, XCI ... a odtud až do konce chybně
o jednu méně. Tit. I. ozdoben černým císař. or/em ve
dz'evě řezanf'm jako pN čís. 349. Před věc. názvem líst.
ková ozdzibka. Na rubu tito I. celostránkový, dřevoře
zový, král. český znak jako na obr. 13. a pod ním nápis Bohuslava z Michalovic. Na str. [I.] nahoře široká,

81

365-366

Artikulové
ozdobná linka s rostlinnými ornamenty, v jejímž sUedu
je medail/on s poprsím Rudolfa lL, na levé straně

Bratislava: Evangel. lyceum (A II. 60); Praha:
NVK. (54 C 152); Lobk. K. (14.942 ~ Přív.)

černý

dvouhlavý orel s korunou a odznaky panovnické
moci a napravo král. český lev, nesoucí v jedné tlapě
korunu. U jeho zadní nohy v ozdtlbce monogram J/./.
Pod invokací černá, ozdob. iniciálka ~ bez rámečku.
Na str. CCXXV[I] ornamentální krátká linb,
na str. ®e3 a nahol'e delší rostlinná linka, na str. \štl b
velká, ornam. viněta uprostřed s hlavou. Její reprodukce
u j. Volfa: Dějiny českého knihtisku clo roku 1848.
V Praze 1926 str. 45. Na I. \št2 a, b znaky v bohatých
rámcích s nápisy jako pN čís. 350. i z nich druhý v nové
variantě, která má dole uprostřed (vpravo od hlavičky)
také monogram 'JIl. Na I. \št3 a rostlinná i figurální
linka a pod impresem viněta jako při čís. 360. Nadpisy
článků, rubriky, signatury, stránkové kustody, tiskařské
ozdůbky.

Jungmann lY. 1059 a).

MI. Boleslav: M. (III A 49 IX); Bratislava:
Evangel. lyceum (D 34); Praha: NVK. (54 C 152);
Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763); Teplá: Klá~
štel'. K,; Uppsala: VB.

365a. motule I Conjuncti neo Sgebnocenj I (co

fe 2'(rh)ťufe 9C:áooaenft\uj botl)če:) me3~ <Sfoln·
nqmi !if\nongentfťqmi ~řmi <Staln~ Si'ráfolnft\ni
0:aefťéf;Jo I (~ gebné) I a Si'njaot~ ~ <StO\U~ f;Jořeg=
m()O ~ bolegffjf;Jo Si'njaetft\uj <Sle3fťéf;Jo I 3 ftron~
bruf;Jé. Si'teréato fgebnoceni Hofo fe na &)robě
~roafťém I při ooecném <Sněmolnnjm ~()ro·
máBběnj 25. Junij, 2éto \lSáně: 1609. 8° 2'(4_
~4 [= VIII] ll.

Český text gotikou, latinský antikvou. Signatury,
stránkové kustody, rubriky, iniciály, ozdoby tiskal'ské,
na tito str. říšský znak 67 X 60 mm, na rubu tito I. dřevo=
řezový znak českého království 152 X 114 mm, viněty
na počátku a konci textu, na poslední str. dřevo řezaný
znak vévodství slezského 136X 111 mm.

Jungmann IV. 1059 cl).
Praha: MK (3l C 13),

366. ~ito ~ttlJtulotué na <Sge3bu nOl'cném
~ento

~ttlJfUl

O ~effenfl)

pro oof;Jogo.
Inánj í)?:áooaenft\nj pob noogj, ob \lSanftln,
~~tjřft\ua, \lSraaan, &)ornjťftln, a gint)d) In~·
ffonl)cf) 3 9Rěft, \nHed) ~řj <Staloftln Si'ráfoln<
ftlnj 0:aefťéf)o, ~ěfo a §heln \lSána @e3j[fe
Si'r~fto pob noo'gj přigjmagicl)d) I a ť Si'on·
ffe~f~ 0:aefťé I goťoB něťb~ <Sfalnné a f\noté

365.

paměti

0:1)foři ro1a~lJutHiano!tli I při <Sněmu.

@eneráfnjm, 2éto 1575. ~ať ~ @. 9R. 0:.
gaťoato Si'ráfi 0:aefťému, Injce neB gebnau po·
bané, fe při3nálnogjcl)d) I geft při tomto ooec·
ném <Sněmu ob ®. \Ve. 0:. gaťoato Si'ráfe
0:Befféf;Jo, \uffem ~řem <Sta\nům Si'ráfo\nftluj
0:aefW)o, fe bni \lSonběfnjmu po í)cebm
mj3o\ué [= 25. května] 12éta tof;Joto 1609.
r03epfaném, fluofen, noři3en a uftonolnen I
~ Inftoec ln píném <Sněmu na &)robě \lSroa·
ťém Inl)f)íáffen I \u \lSáteť po <S. ~onu Si'řtiteIi
[= 26. května] téf)oa 2éto. Si'teriJ3to 3 poru·
čeni nicf) \uffece) ~řj <Stolni't\u pob noogj, geft
. \u~tifftěn.
<Storém 9R:ěftě \lSro3fťém I u SDě·
bice WCiftro SDon~efe ~bauta 3 )lBe(ejfatujna
M. D C.IX.) [= 1609.] 8°. W - SD 4 - !if2

um

[= XVIII] ll.
Gotika. Arabské a římské číslice. Signatury, rub=
riky, stránkové kustody, lístky na větvičce, na tito I.
dřevořez císařského orla jako při čís. 349, na rubu tito
I. celostránkový dřevořez českého lva, zde obr. 13., beze
všech podpisů. Na Wija nahoře linka jako v čís. 353.
Iniciálky. Na I. (l:iija celostránkový znak Bohuslava
z Michalovic, míslopísal'e království českého jako při
čís. 368.
Jungmann IV. 1059 c).

ťterl)a

o~f
~ift)cl)r)O,

I

na &)robě \lSroafťém 12éta
\lSáne
<Sfeftiftéf;Jo ®ebenáctéf;Jo ln
\lSáteť po \lSomátce <Slnotéf;Jo \lSolnfo na )lliiru
meftianfťou norácenj 1 [= 28. ledna 1611]
\lSři přjtomnofti í)ce~gafněgí[jí)o Si'nj3ete a \lSáno,
\lSona ffiubolffa II. Inofenéf)o ~Mmfťéf;Jo 0:1).
foře I mr)erfťéf)o a 0:áefťéf;Jo Si'ráfe I zC. gol'oato
Si'ráfe 0:5efťéf;Jo zc. nbe\uffecf) ~ři <Stolnů\U
Si'ráfo\uft\uj 0:aefW)o, flnofeni, 30lnřini I a po=
tom 9cepřáte[f!'l)m ob 2ibu \lSo~fo\ufťéf;Jo I bo
9JCenííifJo \V~ěfta \lSro3fťéf;Jo učineném Inpábu I
na 9totf)au3e <Storéf)o Vmfta \lSra3fťéf)o, oono·
\neniygíou. ~on 3 Sl'lenotuéboya 3 ~anotuic
na 3infotued) ffiauvowě o 8itině I ®. \Ve.
0:l)foře 9t3jmfťéf;Jo ~obbo a 9C:e~In~Mfj \lSjfoř
Si'rálo\nft\ui 0:aefťéf)o. ()lli~tročeno hl <Starém
WCěftě \lSroafťém u SDěbice 9J/:. SDon~efe I1lba,
uta 3 )lBe(efflltujna. X. SDne WCěfl)ce ~ře3no.)
[= 10. března 1611.] 8°. W-SD4 [= XVI] ll.
braán

Gotika, latinská slova antikvou i číslice arabské .
Tit. I. oz.!oben černým císař. orlem ve dřevě řezaným
jako při čís. 349. Před věc. názvem lístková ozdůbka.
Na rubu tito I. dřevořezový, královský český znak jako
na obl'. 13. i pod ním nápis Bohu.slava z Michalovic.
Na I. W2 a nahoře široká rostlinná linka uprostřed s me~
dail/onem a pod invokací černá iniciálka ~ jako při
čís. 353.
Na I. :B3 b, :B4 a dřevořezové erby v bohatých
rámcích s nápisy jako při čís. 364. Na str. ~4 b ornament. linka a pod impresem viněta jako při čís. 368.
Nadpisy jednotlivých článků, rubriky, signatury, strán=
kové kustody.
Jungmann IV. 1060 d.)

Artikulové

367-369
Plzeň: K. Hist. M. (2 G 653); Praha: NUK
(54 C 152); Lobk. K. (15.276); MK (37 B 12 pří v.) ;
A. Min. Vnitra (6763).

367. [List společný a snešení všech tří stavů
království českého z 8. března 1611 o obraně
proti vpádu vojenského lidu pasovského do
království českého.] ()lliI)Hočeno \U <Storém
9J/:ěftě \lSro3iťém U SDěbice M. SDOnl)efe ~bauta

3 )lBe(effawjna. X. SDne 9R:ěfl)ce ~ře3no.)
[= 10. března 1611.] 8°. ~(4_~4 [=VIII] ll.
Na 1. ~h a incipit: íJJCi) \lSáni, lllt)tjřfttDo, \lSraáané,
I.5tareljo a íl1otDéljo íJJCěft \lSra5íftld) I a ginj tDi)fťanj
a íJJCěft tuffiďni )tři I.5tatuolDé toljoto ~rá!otuftIDj (l:3e~
fféljo I ntlnj IJoflJolu tD ttjd)3 IStarém a íl10tDém W?ěfted)
\lSra3fftjd) ~ljromáaběnj I IJřitomnj tj na miftě nevřjtom~
nt)d). Bnámo činjme tímto mftem fIJolečntlm a gebno~
mtJffntlm fneffenjm naffim oúecně vřebetuffemi: merat
r03tlla3ugj ce to I tu gafém tl1eIifém neúeolJečenftlD j toto
Shálotllfttllj voftatlleno I a bo bneffnjljo bne, na gafau
af)auúu a afádU vřitllebeno geft I taf ae mimo tDffectu
naMroft, tuěbomoft a aaflauaiťoft nafíi I mb tuogenfftl
I,l3nBfotufflj, ~ tuelifau ftlfau @jabtJ tj \lSěd)ottJ I fIJůfoúem
nevřáte!fft)m a IlláIečnt)m, lllVáb ba toljoto Sl:rálotllfttllj
I.JČinU I a omocnitllffe fe íJJcěfta ~rumlotlla I oa tím íJJ?ěft
tll Sh:ólotufttuj tomto leajctlclj I toti§ ~uběgotl1ic, )táúora,
~erauna a mcenffiljo íJJCčfta \lSra5íféljo, moci) boút)f I ...
~rántJ tj Bbi íJJCěftffé OIJanotuatllffe I mbem ftlltlm a ~Ear~
tami of abU I i) oa tím I.5taréljo a jJ,otlléljo íJRěft \lSraa~
fftld) boút)tuati oačaI, něMU Sfornet mbu @jobnéljo bo
ttlé[)a~JCěft tutJIJratllhllffe ! o njcljě bjf bo ttjd)§ íJRěft fe
boftaťo I Heřja IJoúiti gfau I a bjf gjd) Dare oIJátfem
bo íJJCaIé ftrantJ fe oúrátifo.
Na 1. ~2 b - ~3 a explicit: ... )toljo na giftotu
a I.Jttllroenj, mi) vřjtomnj tllffiďni, gafo t) naIJřeb IJfané
tllolené Dfoúi), tata tj ginj ae tllffed) )třj I.5tatuí'I1U I
S'ť tomuto I.5neffenj naffemu llhtfami ttaffjmi tlllaftnj~
mi [gfau fe] vobeVfali. @eljoa geft :Bátum ll) Wutert)
VO )třetj íl1eběIi \lSoftnj Oculi. 2éta €feftttáctiftéljo
@ebenáctéljo. [= 8. března 1611.]
Gotické typy, latinská slova antikvou. Na I. WI a
nahoře široká, rostlinná linka, uprostřed níž drží 2 andíl~
kové král. český znak. Pod linkou černá, ozdobná inici=
ála WC Na I. ~3 a viněta: mezi 2 kariatidami hnízdo
s pelikánema 3 mláďaty i na str. ~3 b ve dřevě řezaný,
královský český znak jako na obr. 13, Na I. ~4 a orna,
mentál. linka a pod impresem viněta jako v čís. 368.
Rubriky, signatury, stránkové kustody.
Sněmy české.

V Praze 1917. XV. str. 424.

Praha: Lobk. K. (15.276).

368. ~ito ~(rtlJfulotué no <Sněmu noecném onen

05eneráfnjm I Herl)a br6án Oi)! no &)robě \lSra3~
ffém! 2éto \lSáně Zifqcqf)o <Sfeftiftéf)o @ebenác·
téf;Jo I ln \lSonbělj po 9C:eběli \lSro\uobnj I [= 11.
dubna 1611] o 3a\uřin téf)oa 2éto \u \lSonbělj

<Slnotobuífnj I [= 23. května] \lSři přjtomnofti
Si'niaete a \lSána, \lSano ffiu·
bolffa II. Inofenél)o ~3jmfťéí)0 0:l)foře I mr)er·
fťéf;Jo a ~aefťéf)O Si'ráfe I ec. goťoato Si'ráfe
~aefťéí)o ec. nberoffed) ~ři <StolnŮ\U Si'ráloln·
ftlnj 0:aefťéf;Jo, flnofeni, a 3a\uřjni gf9u. ~an
3 stlenuwébo a 3 ~anotuic na 8infowed)
ffiauvowě a 8itině I @. \Ve. 0:qfoře ~najmfťéf;Jo
~obbo a 9?:e~\u~~[fj \lSiíoř Si'rMolnft\ui 0:ěefW)o.
()llil)tfaceno ln <Starém 9Rěftě \lSraěfťém u SDě·
Dice M. SDon~ele ~bauta 3 )lBe(eflatujna. XXv.
~ne WCěfl)ce 9R:áge.) [= 25. května 1611.] 8°.
[II]-LXII-[VI] str.
9C:e~gofnegífjf;Jo

Na!. ~I a: me~)iftřiť ~(rtt)fufů tl) tomto I.5něnnt
oófadentjd) I na Heré I.5tránce UfiLt fe aačjnagj.
Gotika, latinská slova antikvou: číslice arabské,
paginace i v rejstNku římská. Na tito I. černý, ve dřevě
I'ezaný, císal'ský orel jako při čís. 349. Před věc. názvem
lístková ozdůbka. Na rubu tito I. celostránkový, dřevo~
I'ezový, královský český znak jako na obr. 13. a pod
ním nápis Bohuslava z Michalovic. Na stl'. [1.] nahol'e
široká, rostlinná linka s medail/onem a pod invokací černá
iniciálka ~ jako pN čís. 353.
Na stl'. ::Šla nahoře ozdobná, rostlinna i figurální
linka, na str. ::Šl b dole viněta, I' jejímž stl'edu je andílek
s křídly. Na I. ~2 a, b dřevořezové znaky v bohatých
rámcích s nápisy jako v čís. 364. Na I. ~3 a nahoře orna~
mentální linka, impresum a pod ním viněta jako při čís.
360. Nadpisy článkl/' rubriky, stránkové kustody, signatury.
Jungmann IV. 1060 b) cl.
Plzeň: K. Hist. M. (2 G 654); Praha: NVK. (54
C 152); Lobk. K. (15.276) i A. Min. Vnitra (6763);
Teplá: Klášter. K.; Uppsala: VB.

~ito ~rtlJfulotué na <Sněmu noecném,
ťtert)3 braán Oi)! \U \Vcěftě ~uběgolnicl)d) 0:3e·
ífl)d) 12étf;Jo \lSáně ~ift)cqf)o, <Sfeftiftéf)o 0:atrnác·

369.

téf;Jo, \n

<Střebě

po <S\notém \lSa\nflt na )lliijru
1614] 030=
téf;Joa 2étf)a lne ~at\1)rtef po <Slnotém WCo·

Si'řeftionfťnu noráceni 1[= 29.ledna
\uřin
těgj 1 [=

27. února] při

přjtomnofti í)ce~gofněg"

Hif;Jo Si'njaete a \lSáno, \lSana !JJ/atblJóffe i ~3im.
ftéf;Jo !ift)íaře I mf;Jerfťéf;Jo a ~aefféf;Jo ec. ~rále I
ec. obelnfíed) ~řj <Stalnůln Si'ráforoftlnj 0:aefťéI)o
flnoleni, a 30\uřjni gí au. ~on 3 Sl'lenotuébo
a 3 ~attotuic na 8infotued) ffiauvowě o ~fe~
3lJně I @. \Ve. 0:6faře ~Mmfťéf)o 9tobba a 9C:el).
1n~~Hi \lSjfař ~ráfolnftluj ~aefťél)o. ()lli~tifítěno

ln <Storém WCěftě \lSro3fťém I ln ~mpreM~ Sfu.
utilttffé.) [1614?] 8°. [II]-LXXXII-[IV] str.
Na!. 23 a: megiftřj f ~(rttJfUrůtD III I.5němu tomto
oófaJent)cI) I na fteré ltránu I!iftu fe oačjnagj.
Typy gotické, číslice arabské i paginace i v rejsříku
Nmská. Na tito I. černý, dvouhlavý císařský orel jako
v čís. 349. Před věc. názvem tiskař. ozdůbka (květ
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Artikulové
s lístky). Na rubu tito I. celostránkový dřevořez 149X
109 mm: v ornament. rámci, na tmavém pozadí králov.
ský český znak s korunou. Pod dz'evořezem nápis: ,'Jan
~lIfl,llUanffu

I,\!Íltt(Ht 3 ~nfl,llunlllna ~lIfI,lIUnIlCd) a .\tcaffl,l~
luicUd) I ~.niítoviíař Si!nHOllJftllJj ~defťé1jo. Na str. {ll na·
hoře

kratš{ rostlinná linka uprostřed s oválovitým znakem,
na němž je černý, císařský orel; pod invokací černá,
ozdobná iniciála ,'J bez rámečku.
Na I. .\33 a nahoře kratší, ornament. linka, na I.
.\34 a, b nápisy Jana z Klenového a Jana Bukovan.
ského a pod nimi, mezi ornament. pásy, ve věncích se
stuhami jejich erby (98X 74 mm) ve dz'evě řezané. lm.
presum pod erbem Bukovanského, oddělené prostou,
vodorovnou linkou. Nadpisy artikulů, rubriky, signatury,
stránkové kustody, tiskaz\ ozdůbky.
Jiný exemplář má místo znakujana Bukovanského
na I. .\34 b černou, ornamentál. vinětu podoby kříže.
(29X35 mm.)
Jungmann lY. 1061 a).
Bratislava: UK. (355); Praha: NUK. (54 C 152);
Lobk. K. (15.276), A. Min. Vnitra (6763), Zem. A.;
Roudnice: Lobl<. K. (VI Bh 1); Uppsala: UB.

370. ~ito ~rtt)fuloltlé na 6němu :D6ecném, @e~

neróínj:l1 I l'tertJa bťaón líl)! na ~rabě \,lSraa~
íťém I ~étr)a ~óně ~iítJetJf)o, 6feftiftéí)o, ~at~
nóctéf)o I \D ~onbě1j po 6\Doté ~rogie~ I
[= 15. června 1615] a aa\Drjn téf)oa ~étrJa I
\n 60úotě po 6\notém ~erongmu I [= 3. října]
při přitomnofti ~ee~ ~af něgHgf)o ~nj5ete a ~óna
~ana !matt~t)áiie 9Hjmfťéf)0 0:\'Jfaře ~f)er~
íťéí)o a 0:aefféf)o ee. ~rúíe ee. obe\rffecf) ~tj
6ta\nLnn ~róío\D't\nj 0:aefťéí)o flnoleni a aCl~
\nřjni gfau. ~an a Sl'(enowé~o a a 'i5anoltlic
na' 8iňfowed), ~MDém .prabě, a mťe3t)ně !
@. IDe. 0:gfaře 9t3jmfťéf)0 9l:abba; a ~cel)\n~~ffi
\,lSjfai Sťróíoroft\Dj 0:5efťéí)0. (m5~tiHtěn \n 6ta"
rém 9R. ~. \D ~mpre~fg ~fumanffé.) [1615?]

I

I

I

8 0 • [II]- CCCXXIX - [V] str.
Na 1. 13\2 b: megiftřjf ~h:tt)fllIÍllu lu ®němu tomto

oó\aaent)d) I na fteté \tn'mce .\.li\tu \e

,Sačjnagj.

Gotické typy, latin. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstNku Nmská. Titul. I. ozdoben ve dz'evě
z'ezaným, dvouhlavým císař. orlem s korunou nad hla.
vami, se znakem a z'ádem na prsou, 4 menšími zemskými
znaky na křídlech a odznaky panovo moci v drápech
v rámci 93X 86 mm. Na rubu tit.l. c~lostránkový dz'evo=
řez jako při čís. 369 a pod ním nápis: ,'Jan ~nfl,llunnffu

I,\!intn 3

I na ){lnfI,lIUnncd) a .\tcnffuIUicUd) I
Si!ráfott·ftluj ~iíe\féljo. Na str. [I] 28 mm ši·

~lIfl,llUnll

~.niítopHař

roká, rostlinná linka, v jejímž středu v pravo stojící, dvouocasý, královský lev. Pod invokací je ozdobná, černá
iniciála ,'J bez rámečku. Na str. CCCXXIX je čtvercová
viněta z jemných ornamentt/, l. na 13\4 a, b nahoře ozdob.
né linky, pod nimi nápisy Jana z Klenového aJana Bu,
kovanského a potom v l'ámcích a věncích se stuhami
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jejich znaky. lmpresum je dole na I. ®f3 b. Nadpisy
článkl/, rubl'iky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann lY. 1062 a).
Breslau: Stacltb.; Chrudim: Měst. K.; Praha:
NUK. (54C152); Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Františk.
klášter (Scl 27); A. Min. Vnitra (6763); Vyš. kapit. (l
Dc 164); Roudnice: Lobk. K. (Bh 1); Teplá: Klášter.
K.; Uppsala: UB.
~Uo ~rtt)fulowé na 6němu :Dúecném,
@enerálnjm I ťtertJd braón {ll)I nCl ~wbě ~ra3·
fťém I ~étí)a \,lSáně !t:iftJh)í)o, 6feftiftéI)0 \,lSat.
náctéf)o I \n ~futerg po 6roaté ~rogiCl) [= 16.
června] I a aa\Dřjn téf)oa ~éH)a I \n 60flotu
i10 ®\Dotém ~erontímu [= 3. X.] I při přjtom~
nOltt ~eel)gafněglW)o Sl'ni3de a \,lSóna, \,lSana

371.

!matt~t)álfe

I ~r3jmfťéf)0

0:gfaře

I

Artikulové

Typy gotické, paginace římsk;í. Na tito I. dřevoře,
zový, císaz'ský orel jako pN čís. 370; před rěc. názvem
ornamentál. ozdůbka. Na rubu tito I. celostránkový, ve
dřevě z'ezaný, královský český znak jako při čís. 369.
a pod ním nápis: ,'Jan ~lIfl,llUnltfťÍJ I,\!intn 3 ~lIfl,llunlt I
~lIfoIUnltccf, a
~še\féljo, Na str.

na

pN

.\tcnffI,lIUicUcf) I ll.lCHtoVj\ař Si!ráIoluftluj
[I.] linka, invokace a iniciála ,'J jako

čís.

370.
Na str. V 1. viněta: na ornamentech a rozích hoj,
nosti sv. Jiří, zápasící s drakem. Na str. [VII.] nahoře
linka z drobných ornamentů a pod impresem čtvercová,
jemná, ol'l1amentální viněta. Signatury, stránkové kusto.
dy, rubz·iky.
Jungmann IV. 1063.
Praha: Lobl<. K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763);
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá: Klášter. K.

~f)erfféí)o

a 0:aefťél)o ec. ~ráfe ee. obe\nffecf) ~řj 6ta~
\nLt\u ~ráfo\nfttuj 0:aefťéf)O f\DOíeni a aa\Dřjni
gfou. ~an a SUenowé~o a a 'i5anowic no Bin"
fowed) ~MDém .prabě, a mře3t)ně I @. DR. 0:g~
faře 9r5jmfťél)0 9Tabba a ~cel)\n~~ffi \,lSifař Sťró·
fo\nft\oj 0:5elťéI)o. (~an ~ufottlanfft) ~inta
3 mufottlan I na mufowaned) a stralfowictjd) i
IDeiftopifař ~rórolnftroi 0:áefW)o.) (m5\)tifftěn
ln 6tarém ~něftě \,lSraafťém \n ~mpre~fg Sfu"
manfU.) 80 • [II] - CCCLXXVIII - [VII] str.
Na 1. ,S 33 :Dmt)IollJé tlJ tt)d)Iém Si!omputoluánj
a l.1řepífoluánj \taHL taHo fe naVtaluugj. Na rubu
megiftřj f ~rrtt)fuIíllU tu ®nčmn tomto oó\aaení)d) I ua
fteté \ttánce .\.li\tu fe 3ač j nagi.

Typograficky jako číslo předcházející. Za kapitolou Bnlučref @Snčmu chybí čtvercová viněta v pz'edcháze.
jícím čís. 370 na str. CCCXXIX. Na str. 'siij a dole
ozdobná linka 6X79 mm (sloup), na str. .Biijb nahoře
květinová viněta uprostřed s cís. znakem, do dřeva řeza,
ná 17'5X70mm, na str. ~fa aa ozdobná linka 4'5X
95 mm. Ukazující ručičky. Jinak vše jako při čís. 370.
Jungmann IV. 1062 a).
Praha: A. Min. Vnitra (951).

372. ~ito ~rtt)fufowé na ®němu :Dúecném I ťtetl)a

brdán líl)f na ~wbě ~radfťém I ~éta \,lSáně ~ifg~
e\)f)o, ®feftiftél)o 6feftnáctéf)o \0 \,lSóteť po 6\Da·
tgd) ~řed) ~róUcf) Ia tél)Oa bne aa\ofjn [= 8.ledna
1616] při přitomnofti Wet) ~ofněgfur)o Sťnj3eie
a \,lSóna, ~ana !matt~t)álfe I 9rajmfféf)o 0:lHaře I
~[)erfťé[)o a 0:áefW)o ce. ~ráfe I ee. obe\uffed)
~řj ®ta\oLt\n Sl'ráfo\oftlnj 0:áefťé()o f\Doleni o aa·
\1.1řjni gfau. ~an tJ SUenowé~o a a 'i5anowic
na 8iňfowed) 9co\ném ,prabě, a mř e 3lJ ně I 05.
~n. 0:tJfaře 9taimfW)0 9I:obba a ~ce~\n~~m '1-\ifar
SťráfOlnft\Dj 0:aefW)o. (m5t)tii[těno \0 6tarém
9něftě \,lSwafťém I ro ~mpreMg ~fumanffé.
~éta ~óně: M. DC. XVI.) [= 1616.] 8°.
[II] - VI - [II] str.

373-375

373. ~ito ~rtt)fuloltlé na ®němu :D6ecném I l'te·

na S)wbě ~ra3fťém ~éta ~áně I
6feftiftéí)o, ®ebmnóctéí)o I \D ~futerg
ben pamatntJ 6\naté QJenl)gnl) I [= 13. února 1617]
a aarořjn téf)oa ~éto \n \,lSáteť 110 ®\Dotém IDee·
barbu. [= 9. června.] \,lSři přjtomnofti ~(el)gaf·
llěgffj{)o Sťnj5eie a ~ána I \,lSana !matf)t)álfe,
9l3jmfťéf)0 0:gfaře I ~f)erfťéíJo a 0:5efW)0 ce.
Sťráfe ee. oberoffec[) ~řj ®taroLt\u Sťrálo\Dft\oj
0:aefťéí)o lrooleni, o aa\nřjni gfau. ~on a SUeno"
ttlé~o a tJ 'i5anowic na 8iňfowed) Woroém .ptabě
a mře3t)ně I @. IDe. 0:gfaře 9r3jmfťéf)0 ~rabba,
a We~\n~~f[j Sl5jfař ~ráfO\Dft\Dj 0:áefW)o. (m5~.
Hačeno 11.1 ®tarém IDeěftě \,lSra3ífém I b ®a·
mueíe ~bama tJ )!Befefrawjna XII. mne IDeěftíee
0:3er\Dno.) [= 12. června 1617.] RO. [II]rtía braán

lí~í

~ifgegf)o,

XXIX - [IV] str.
Na 1. ~4 a: megi\třjf ~frtt)fllIů lu @Sněmu tomto
oó\aaent)d) I na fteté fítánce .\.liftu fe 3ačjnagi.

Gotika, římská paginace. Na tit./. ve dřevě z'ezaný,
císaz'ský orel jako při čís. 349, před \·ěc. názvem
ornament. ozdz/bka. Na rubu tito I. celostránkový, dz'evo.
z'ezový, král. český znak jako na obl'. 13 a pod ním
nápis Jana Bukovanského. Na str. [I.] 23 mm široká
linka z jemných ornamentů a pod invokací černá iniciálka ,'J bez rámečku. Na I. ~4 a nahoře ornamentál.
linka a veliká, dl'evoz'ezová viněta uprostřed s hlavou.
Reprodukce u ]. Volfa: Dějiny českého knihtisku do
roku 1848. V Praze 1926, stl'. 45. Na stl'. ;t!4 b, (,!jl a
celostránkové dz'evořezy 139X 110 mm): v bohatých,
z části rostlinných rámcích, v oválech s nápisy maji.
telU erbU Jana z Klenového a Jana Bukovanského.
Na I. (,!jl b nahoře ozdobná linka a pod impresem troj.
hranná viněta. Nadpisy jednotlivých artikulů, l'llbriky,
signatury, stránkové kustody.
černý,

Jungmann lY. 1064.
Leningrad: UB.; Praha: NUK. (54C152); Lobl<.
K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763); Roudnice: Lobk.
K. (VI Bh 1).

374. ~oÚ05ntJ 3ačátef 6geabu @icf) WWofti ~a~

nLt\D

~řecr)

0:3efťéí)o:

6gebnoeengcf)

6ta\DŮ\D Sťrá[oroftroj

a Sťre\D \,lSóna na~
[ief)o 0Jeáiffe ~rl)fta přigjmagjcgcf): ~terga fe
ftaí \n ~llnběIi po ~ceběIi ~ři30\Dé I 21. mne
~JCěftJee 9Háge I ~éta 1618. \n ~onegi m5eHťé
0:tJlaře ~arfa 0:átrottéf)o: 2a přjčinau nótif~
fťt\D činěngcf) ~eáÚo3enft\Dii Sťřeftianfťému ee.
~ob :Dlíogj přigjmogjetJm. m5l)tifftěng ~ po\no·
lenjm 05id)mHofti \,lSanľHo etaroLnn. (m5I)ti~
fftěno \1.1 <Starém 9JCěftě \,lSraMťém I b IDeatěge
\,lSob :Dlíogj

~ě[o

~Otbutiffé~o I ~éta ~áně 1618.) 8°. w_m4_~2

[= XVIII]

ll.

Na str. ~fiija. Si!ně o ,'Jan !lll,lfncht~ ~)I,li'l,llufťu I

®ptállJCe

~t)dlue

moMj II 13 0 RHifufáf\e lu Weenffm
vob :DOogi
j.lříjjmagict)d) ... vromfllluenj 1.1činU tafto:
N a rubu I. ;t!3: Si! ~oóoant)m . . . S1'řeftianům
:D1jláffenj Si!ně3a ,'Jnna !l1l,lfnCI)ufa I etc.
)l)(ě\tě ~ra3ffém I Afse[sor S1'onft)\toře ~ra3\fé

Český text gotikou, latinská slova antikvou, na
tito stl'. a na poslední stl'. arabské viněty, do dl'eva ře.
zané, ozdobné linky, iniciálky, rubriky několika tvarů,
signatury, stránkové kustody, nadpisy odstavců, květi.
nové ozdzlbky.

Jungmann lY. 1065

bl.

Brno: Zem. A (č. 263); Praha: Lobk. K. (13.805);
MK. (31 C 13 přív.) Osek: Klášter. K.

375. [Incipit:] ~ro3enj ~áni \,lSáni I ~ro3enj

a 6tatečnj \,lSóni tJ 9r~tjřft\oa I 6folnľt±né
a mnoí)o \naóctné ~octi\Dofti \,lSánj ~ra3ané
l1.1ffecf) třj ~mft I s~ornjel) I ~ánj ~urgťmt~
ftro\ué a 9I:abbl) I l) \nffecťl) Olíee ~něft \0 ~rá·
íotuftroj 0:5efťém:... ~e5 61Dolíobnjeg, ~cá·
pra\Dnjel) I měbinnjetJ I f\U060bnej 9t~cf)tářo\né,
a m\nořáeg I afummau roffl)crni :Dlíl)\nateíé I
pob Q)ebnau, IJ t10b ()Úogj I ®\Détffti ~ mu·
d)O\lmj. .. @afo3 gfau fe rofllJcrni ~řj ~óni
6tnroo\1.1é I toI)oto SťróíO\Dft\Dj 0:aefťéf)o I pob
:Dlíogj ~ě[o a hl'rero \,lSánn a 6iJafl)tele naffef)o
Sťr~fta @eMffc přigjmagjel) I při 6geaDu ťu
~onbčíjmu po ~(eběIi Rogationum, [= 21.
května] ~éH)Q tof)oto 1618. bo IDeěft \,lSraa~
fťtJd) I bo ~orege 0:gfaře S1'arfa 0:3t\nrtéf)o,
b!oaeném I n \D ®třebu po téa ~eeběIi [= 23.
května] na ~rab í)Sraafť\) přeneffeném I pro
oú()agoroánj ~JCageftátu I ob 6fa\Uné a 6\Daté
~aměti 0:gfaře mubolffa bruf)éf)o, tof)o @mé~
na I na ®\uolíobné protuoao\nánj ~álíoaenftroj
naffef)o ~řeftinnfťéf)o, pob :Dlíogj banéí)o I a
ob @. IDe. 0:. n~něgffif)o ~rarugjctJI)o \,lSóna
naf[ef)o ~eel)mifoftiroěg[[jí)o, potlnraenéf)o: @aťo
l) naflel)o mea~ felíau fgebnoeenj : a 6roolíob~
nóm ttJm3 9JCageftátem bběíené I giftau meffenf~,
přeb \DffeIigaťt)l1t nefJeapečenftrojm, nařjbiti I
to bftanoroiti 9MčiIi ...

a
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Artikulové

376-377
Artikulové

[ExpÍicit:] SDán ob ná~ 9(:. 9(:. ~n. SDl)re~torůluv!
2prálucůtu o grob 2emífM) I obelUilecf) ~q
®tolUL11tJ Sl'ráloluftlui ~3~ífégo pob ~?o.gr I
~ěfo o Sl'retu \,)Sána ®e51He ~rl)ítn, p~·tm~o,
gicgcfl I nnb SDeffeníg, pro oú{)~goltJonl ,91nóo"
3eníttui ~řeiťonífé{)o poD DóomJ lU \,pntef po
pnmátce íillftnupeni ®I)na )B031{)~, na 9J~óe
[= 25. května], na &jrnbě \,pr03\fem nl1ť13e"
nt)cf) I no tém3 &jr.obě \,pra3íf~m i lU, ®oóotu
po )B03im íillftnupenl. [= 26. kvetna] ~eto 1618.
[Y Praze?, Samuel Adam z Veleslavina?
1618?] 8°. SJ.(4_)B2_~4 [= X] ll.
Příd. [I] str. %t3 b _. m4 a. [Incipit) .@í{ó\uůtné ~o~
dhuo\ti ~áni ~i'átefé ~,ám 3\ufá\\t.ě 11;t11;:. ~3~amu~
geme \uám I ae jau ghi) miI~o\t ~ulltdn: 5trl ~ant @í,ta~
\uo\ué ~rá{ot1.1\tt1.1j toljoto Gí:3ejfeO I 5teťo a She\l.l ~ana
nallef)o ®e3jlle S'l'r~\ta pob Oóogj pí:~gjl1tagjcl) ~ f S'l'0l~~
ffe~jtj Gí:aejfé je pH3ná\UagjcÍ) I a nl)nl l~a ?r~be ~~~~3~
jfém po\poht ~ljromáaběnj I D \u~joce bule3~tt)d) Ptl~tn,
pro oóljagOt1.1ánj I ~řebnč ®. ~n. Gí:. S'l'~ra{e a ~~na
ná~ \uí\edj negmiro\ti\učg\\io, jeóe, l1tanDele~ a bl~t~f
j\uÍ)d): 5téi§ .ílJCage\tátu I ob jIa\uné a j:u~tc ~at~eh,
Gí:Í)jaře llhtbolffll I na j\uoóobné prO\UOilO~Uanl ~aó~a~n~
jtluj banéljo I a ob ®. .ílJt. Gí:. n~nčgí\lo Si'ra fu 91 ct)ljo
Si'rále a ~ána naí\eljo mHojti\uéf)o pot\uraenéo I @ígeb~
nocenj a ~oro\unánj: ®alo I) ginÍ)d) \učcÍ) IjJro 3br3enf
a 3adjo\uánj téljoJí1lCage\tátu a~ J1UO~ob~
jJro\u030~
t1.1áni ~áó03en\t\uj jJřebcll1e natlaenl)dj I gljt,au t)O!~~
\uo\t a ~effenjlj 3 jpolečnéljo j\uéljo G?í~1e~lIenl I ,natl~
biti ráčm a nařjbili ... [Explicit:] ~ace3 ob \ua~ ob~
~Olučbi očefá\uati óubeme, ® tin: mif?jt moM rač ~
námi je\l.lí\emi ótjti. ~án na &,:lrabe ~raD\fém I \u ~OIV
bělj po ~,eběU Exaudi. [= 2~. května] .l2éta 1~18. ~.
~1. ~,. ~~reftořj, ®jJn1\l.lco\ue a ffiabbl) Bemjfc I obe~
\uí\ed) 5tři ~and\U G?íta\l.llt\u S'l'ra~o\ujt\uj Gí:3e\1~~~ jJob
Oóogj I 5těťo a Si'te\U ~{ma ®ealí\e Si'rl)\ta jJn91ma~
gjcÍ)d) I nářioenj, a n~nj na &,:lrabě ~raWéttt ~f)ro~

n:

má8bčni.

Příd.

[II] str, m4 b - ml a. [Incipit:] ~gí\emof)aucÍ) I
'\.)řef)roontj \u jfutClíd! jl~tjdj \)3anc ,moa? I
Het:l)d jJoble tégné mabb~ a nejtl f)lelmau~rojtt ~ j\~e )
\uf\elifÍ)tni ~,árobl) a .l2ibmi I gafo \l.lobamt mOt:jfl)m~
jJoljl)óugcj~ I . . . m\ť~f\ia tll't~ a na~ll\ tt)to ~ofor~e
II ljorHtué prooÓI) náHe I ~HClllO~altct) ~an; mOM Iyt:~
jJřef)luóofé jIné ~mfo\rbcn\t\uj a jJto bralje 3ajlau~~nl
®~na j\uéljo negmHegmf)o I \)3ána naf\cf)o ®eDl\j~
~t\)jta I ~ jJro jJi'e G?íluaté jlió~ a ®méno tt1.1é : \uH 1
Gí:ti a Gí:f)IUáfl) ljobné I na \l.lčf~ \uěf('t\u %r.~J~G'5~'.
jJřebi\untj

a

Příd.

a

mz

b. llncipit:] ~3t03enj
®tatečnj ~ál:j a ll~~tji'\t~l.la

[III] str. ml a -

~('tni \)3úni I mr03eni

!

G?ílo\Ulltné a tnnoljo \u3áctné \)3octi\uojt: ~an! \)3:a3anc
\uf\ed) třj ~Rč\t I &,:lomicI) I ~áni ~ut~ntl!ttO~Uc a lhabb\:J
I) luf\ecf~ Oóce ~Rějt \u Si'rá{o\ujt\Ul (§;3e\fem., . ~ .5t~d
@í1110óobnjcl), ~ájJra\UnjcI), ~ěbillic~, j\uoúobnl ll\~d)ta~
ř01Ué a ~\uoi'áCI) I a jUtnmau\uHicfni oól)\l1ate1é jJob
®ebnau ~ pob Oóogj I ®\l.lčtiiti I) ~ud)o\unj .... ~eta,
gjme 9.EaHid) mHojti a ~\.lá~ lae jau tof)o \ucHU a ana~

menité bůleaité a net1.1t)ljlluteblné přjčin~ I jJro Heréa
8úbojtituj jnte ~ ~aHima mHojtmi a ~ámi ojoóně je
~ljlebati Inčftere OÓ3\ufáHtně \u no\uě přijJablé a \nf\e~o
toljoto S'l'ráfolujttuj Gí:ae\féljo \e botÍ)fagic~ \učcÍ) I ~alíml
.ílmfo\tem a 9.Eám \u 3námo\t b\uéjti I a jJři t,O~1 ~ 9.Ea~
mma .ílJWo\tmi a ~ámi o to je namfut1.1tt! I ga~ó~
\u tědjto n~nčg\\i d) neóe3pečntjd) ča\tjd) ta~o nalíc l~tf~
~fll\t I přeb \ulíeHgaftjm neóeapečenjtt1.111~ opa!re~a
ó\jti moljfa. . . . [Explicit:] ~án na &,:lwbe \)3w3\fcm
in Confilio Directorum \ue (§;at\udeljJo jJamátce mlaf)o~
\la\uené @ít1.1até)trogice gináf 14. bne ~J~čj~ce Gí:3et:\uná I
.l2éta 5ti\l)cÍ)ljo ®jejtijtéljo Ojmnúctéf)o. ~,. ~. ~: ~~~
reftoro\ué, @5prá\uco\ué a ffiabb~ Bem\fé I obet1.1lí~d) ~rl
~anlt\u @íta\uů\l.l S1'wlo\u\t\uj Gí:a:~fé,ljojJo.b póo 91 5teť.o
a Stre\ll ~ána ®eW\e ~rl)jta pngpna91Cl)d) naqDCnl,
n n~ni ua &,:lwbě ~w3\fém ~fjromáabčnj.

J

Příd. [IV] str. Gí:1 a - Gí:3 b. [Incipit:] mr03enj
~ánj ~ánj Imt:03eni a ®tatečni ~áni 3 ffil)tjř\tt1.1a I @ífo~
luůtné a mnoljo ~3áctné ~octÍlnojti ~áni ~raaané \ulíed)
třj )1)tč\t I&,:lotlljctj I\)3áni ~urgmijtto\né a ffiabb~ I~.t1.1H~d~
Obce lllCě\t I M\idni 5třj G?íta\uo\ué \l.l S'l'rálot1.1jtt1.11 ~ae\~
fém: ... ~~,ů\u tel5 nebáluno minultjd) I b\ueblt, jme

9.Eaf\im mifojtem a 9.Eám oóí\Í)rnÍ)m ote\ui'entjm .l2ljt.em
\uůúec \l.l 3námojt I co geít taf ob minuféljo po\lebnlljo
®geabu 9.Eaí\idj lllmojti na ,I)wbě ~wBífém I a .0bjJ~~
\uěb L na jJřebclífá ®. ~m. Gí:. \)3ána nalí eljo ne~nttťo\t:~
\učg\\if)O 9.Ealíhn~mťojtem a ~ám jJi'~bnelí.en~y ~\~1tJ,

bané I bále jJotOnt, a aa bo 12. bne tel) n~nl gla lltt~1U~
léljo ~RějÍ)ce Gí:aer\uence, řjaeno a fonáno ó~ťo, a, nace:n
\učcl) ~gaí\id) ~Jmo\ti ~anůt1.1 @íta\ultlu, ob jmajrtd)~,~Jh~
ťojti a 9.Eá~ ~,ám f řjaeni \\uřřené a powčene jJn (lJ.
~JL Gí:l)jařjfé, a \u gaftjd) terminjd) a jjJů~~?jdj jJojt~~
luenl) gjau: B čef)oa jnubiti a anáti moct) raqte a onat;
můaetc I de \u té jJřjčině l) gináf ne3aljálime I a~lOór3
poblé neg\u~~\íi m03nojti naliL bpřimně a \l.lČrne, jJro
9.Eaí\i ~Jmojti a ~Míi mifau ~fajt jJraClt~emeo:~' ..
[Explicit:] ~,eóo onáti mOCI) ráčitc a onát! mUDet~.1
dC tato Expeb~cÍ) nálíe, Heraud jJi'eb\eóau máme a n~
bime óea jJenča fonána Ól)ti nemů8e. ~án na &,:lrabe
~ta6jfém 6. ~ne Augujti I .l2éta 1618.
Příd.

lv] str. (§;4 a, b. [Incipit:] ®.I2o\l.lůtné ?~a~
trnojti ~áni \)3řátelé ~,ám milj I 3bra\uj n \unčm gtl1~f)o
luHeljo boóréf)o ob ~ana molja aábagjc, pi'eg~nte \l.l~m
rabi. ~af03 je \u .l2egenj I fbea .l2ib )mOgenj~t) ~am~\u
®ta\uůlu tOt)oto S'l'wlot1.1jt\o j t9Jlč\ta muběgo\u~c Gí:,3 ejfl)d)
aů\ta\uagjctj ledl IjJro lnlíeXigafé jJoti'eÓI) f ,\UOa,ely \)3ra~
d)ltlU, S1'ůfi, a ginl)d) 9.EogenjfÍ)d) potřeó: ~~tcntene I)y t~fe
f tadenj @íti'elólj \uelifé, nemaťo ;.m03~\U<, ~a\~nf~\~
bobře jjJw\uenl)d) ~. ~ S~ot\mi f tomu naleůttl)mt ~ ml~~
mU\Í) I fteřjaó~ bjtat1.1ičnč \u ~oli I, aneó fbed. t~)d
.l2ib jJoťoaen óube I jJři njd) 311jtú\l1a(1. . , . ~xph~lt:
~átllnt na &,:lrabč \)3wdHéll1 \u ~átcf ben \ó::l\uatcf)o
~\latuřincc ~Ručebfnifa lTIoailjo 110. bne Augu\ti. .l2éta
1618. ~. ~,. ~. ~I)reftoro\ué, ®prá\uco\ué a mabbl)
Sem\fé I obelu\\ed) 5třj ~anů\u ®tn\uů\u ~rá(o\u\t\ui
lf3e\fé()0 pob Obogj l5tělo a S'l're\u ~úlla ®e~lHe S:r~!ta
phgilllngjcÍ)d) nařiaenj, a n~ni na &,:lrabe ~raajfetn
~ljrotn.áaběni.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské. Na str. ml a úzká ozdobná linka, na str. Gí:1 a
ornament., černá iniciálka ~. Signatury, stránkové kustody.
Jungmann IV. 1065 e) b.
Brno: UK. (III. 60.258); Praha: Lobk. K. (13.805);
MK. (31 C 8) (31 CU).

376. Jiné vydání shoduje se s předcházejícím až
po přídavek IV. Od přídavku IV. obsahuje:

ftt1.1j Gí:i\e\fém: ... ~aťoií ge\t téměř t1.1ůóec \učbomé,
a lu jíunu jljfebáno I se mnootj nCjJofognj .l2tBé I bo~

máchj t) jJřj djoo\j I jJo .ílRě\tec~ ~ta3jftjd) I \ue bne
\) t1.1 ~Iocl) oó~tečně a baremně jtřjIegj I titn neiolífo
.l2ibem ~emocntjm I ale ~ ginÍ)m, jJrotil11l)\fnoj± čin i :
m fb~ó~ to čnfnč přetc;leno neó~fo I oóát1.1ati je gej± I
seó~ a tofjo luífefigafé neóe3Pečenj±\uj a r03trSitojti jJo~
gjti moljfi. ... [Explicit:] Actum na &,:lrabě ~ra3\fém
in Confilio Directorum 11. ~ne ~RčjÍ)cc Gí:Ber\una I
.l2étlja 1618.~. ~t ~,. ~~reftoro\ué, ejJt:á\uco\ué a ffiabb\)
Bemfťé I obelUífed) 5třj !)Sanlt\u ®taluÍl\U S'l'ráfot1.1ftt1.1i
Gí:Sef\éljo, jJob Oóog1, 5tělo a S'l'tet1.1 \)3ana ®eWje Sh~jta
pi'igjmagjcljdj I při ®geabu na &,:ltabě ~tajífém \u ~átef
jJo ~,eBěH Rogationum, [= 25, května] .l2éta 1618. jljro~
mt13běnÍ)dj, nai'j3cni,

Příd. [IV] stl'. .121 a - b. [Incipit:] :t:1ot1.1ůtné jJocti~
\uojti \)3áni \)3řátefé ~Iám o\ufáfftě milj. Bbra\ui, a \u něm
ginéljo t1.1fje~o boóreljo t1.1ám na \)3ánu molju aabage I
jJřcgeme t1.1ěmě tabj. ®fau toljo anamenité a ne\u\)lj11lu
tebfné jJřičin~ I jJto fteréa \nfíecf~ )třj ~ánt) @5tat1.1~
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arabské.
SMlo\ujt!uj Gí:aejiéljo I oet1.1ífcdj Shagůt1.1 jfrDC ote\ui'ené
\)3atent\J jem bo lllUjt ~tailíftjd) na &,:lrab ~ra3\f\j PO\uo~ Na str. ml a dole úzká, ozdobná linka, na str. Gí:z a, Gí:4 a
lá\uame I gafj balegi o ttjd)3 ~atentů jJor03umjte .... ornament., černé iniciálky ~, ~. Signatury, stránkové
kustody.
lExplicit:] ~án na &,:lrabě \)3ra3\fém I in Confilio
Jungmann IV. 1065 e) d.
Directorum, tue Gí:3tt1.1ttef po ~amátce mfaljojfa\uené
®\uaté 5trogjce l.I2éta )tij~cÍ)ljo ®felti\téljo O\mnáctéljo.
Praha: MK. (31 C 24).
[= 14. června 1618.]~.~, ~. ~\Jt:eftorot1.1é, @íjJrá\uco\l1é
a ffiabbl) Bem\fé I obe\ufíed) 5tři ~anů\u @íta\l1Ůlu Shú~
fo\uft\uj Gí:3ejféo jJob Oóogi I )tělo a Si're\l.l \)3ána ®e~ 377. ~ento ~ttt)fu( O SDeffenfg pro oógngoluánj
:Jcáú03 enftluj poD Dúogj i gejt ob \,)Sonůtu I
3ifje S'l'r~fta přigjmagjctjdj, naři3cni I a ntmi na &,:lrabě
~ra3\fém ~ljromá3bčn i.

Příd. [V] stl'.Gí:2 a - Gí:3 b [lncipit:] mrooeni ~ánj
~ánj I mroaenj a ®tatečnj ~ánj 3 lll~tjř\tt1.1a I ®lo~
luůtné a mnoljo \U3áctné ~octÍ\uojti !)Sani ~ra5ané
\ufíedj tři llnčft I &,:lomjc~ I!)Sánj ~lIt:gmijttot1.1é a j)(abb~ I
I) t1.1fíect~ oúce llnčft \u Si'tálolu\t\uj \rdejfél11: " . )téj
®\l1oóobnjc\J, ~MjJrat1.1njc~, ~ěbinic~, j\uoóobni m~cf)tá~
i'o\ué a ~\uořác~ Ia jummau \uffidni oÓI)Il.lateIé pob ®eb~
nau \) jJob Oóogi i ®\uetíftj \) ~ucljoluni .... ~m3itom
~aífid) wmo\ti a 9.EM nctngjme I de bneífniljo bne bo~
báno gejt ~,ám ojJět~ ~fani ®eljo .ílJWofti Gí:Í)jai'\fé I Shále
a ~ána ~á~ \ufíedj negmHoftiluěgífiljo I ldterémi1to
!)Sfnnj ®cljo ~Jlifoft I ráčj me3~ gin\jmi !uěcmi je oget1.1ně
ofjlaffo\uatí I i\c niči mb jluůg giobnÍ) ~ jJěHi l11U\trO~
tl.lati báti I ~ tím Ntučenjm I aÓl) neprobleně bo S'l'rá~
{Ot1.1\tluj Gí:8e\féljo \utrljI I gať3 téJ !)Sfanj ®cfjo ~.Jmojti
Gí:Í)\ař\fé I geljo,j gejt ~Mltm \um~ěf±ě ~ibni 11U ®třebu
jJo @ít1.1atém ~anu S'\'řtitefi l.I2éta ®jejtnácti\téljo O\mnác~
téljo I [= 27. června 1618.] to lu joóč ífiř oójaljuge
a aa\ujrá .... [Explicit:] ~án na &,:lrabč ~ra3\fém in
Conjilio Directorum, \u @íoóoht jJo jJamátce @í\uatéljo
~ana llitite1e, [= 30. června.] .l2étlja toljoto 1618. ~.
@í. ~. ~~reftorolué, ®jJrá\ucot1.1é a lllabbl) .scm\té I
obe[lJffed) 5třj ~anůlu ®tat1.1ůlu S'l'rafo\u\±1uj Gí:de\félj~
jJob ;8óogj I 5těfo a Si'te\u ~ana ®eiíiíje Si'r~jta přigj ~
maglCÍ)d) nai'i3enj, a n~nj na &,:ltabě !)Sra3\fém ~ljro~

máiíběnj.

, ,Příd. [VL] stl'. Gí:4 a -. b. [Incipit:] mr03eni ~áni

\)3~nl ,I mt03enj a G?ítatečnj ~áni o ffi\)tiř\±1ua I G?íro~

\Uutnc ~~ mnoljo )illoáctné ~octiluo\ti \)3án i ~ra3ané
\uífed) tq ~J(ěf± I &,:lornictj I ~áni \)3l1rgmtftrolué a mabb~ I
I) t1.1ffed~ Oóce .ílRějt I \uf\icfni )tři ®ta\uot1.1é \u Si'ráIo\w

~l)tjřftlun I \,pr030n oe tuffeú) tři Wceft I &jornj"
fůtu o gim) cf) tul)ffnngcf) o Wiejt I lufíecf) ~řj
®tnluůtu ~ráloltJíttui ~3efW)0 I ~ěto o ~retu
\,pána ®e3Hfe ~rl)ftn pob (lúogj přigjmngi"
cl)cf) I a ť ~onffeMg~3eífé fe přionátuogjcQc{) I
při ®geobu o ~gromá3benj na &jrnbě \,)Srn3"
ťém I ~éto 1618. tu \,poM po \,)Somátce no
9(:eóe íillftCtupenj ~rWo \,)Sána [= 25. května]
3ntuřjn I O té!) oa bne luůúec na &jrobě \,prna;
fťém tul)!)táffen I n 3 poručeni tufíec!) ~ři
\,)Sonůtu ®tOlUŮ1D pob Dúogj tu~tifltěn. (íilll) "
tintěno tu ®tntém Mějte \,prnaíťém b ®omuele
!llbtltntl o )lBdefftlwina. ~éto M. DC. XVIII.)
[= 1618.] 8°. SJ.(4-iY4 [= XXIV] ll.

N a str. (§;I á - G'54 b příd. ll]: Apologia, ~,eóofi3to
Df\učbčcttj \uffed) 5třj ®ta\ultt1.1 Si'tálo\uft\ui Gí:sefféljo I
)těfo a Si'te\u ~l'rna naffeljo ®eWfe Si'r~jta, jJob Obogj
jJi'igjmagj cÍ)d) I o fterÍ)d) jJřjčin g\au gijtnu ~effenjÍ)
a ljotO\uo\t I nařibiti mllj\JH. Na str. ~I a - ~4 b příd.
[II]: '!Iil1uobolué I se libé jJobbani f bud)o\uenf±\uim I
neó S'l'll'rffteti'ttn tu S'l'rálo\uj±\t1i (§;clejfém náfešegjctj I
t1.1ebfé9J?agejtMu a jJoro\unáni I mea~ jttanau jJob
®cbnau a jJob Oóogi llčrněnéljo. ~ tomu ~rt't\uo magi I
iíe joóě I gafo ~ ®. .ílJt Gí:lí\ai'jfé ~obbanj na ~anjt\njd)
®eljo mifoj±i I S'l'ofteíi f mo3jm jfudóě [I] t1.1t)jtat1.1ěti I
a t1.1ofně ~ánu molju jfallBiti moljau. Jako autora této
menší Apologie jedni uvádějí: Martin Fruwein z Po~
dolí, jiní: Petr Milner z Milhauzu na Zvoleňovsi.
Sr. J. Volf v ČČM 1907 str. 127-129. Milner se píše
také: Muelner, Muellner, Myllner, Mueller, Miller.

Český text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské. Tit. I. ozdoben ornament. vinětou s hlavou sa"
tyra uprostz'ed. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě

86
87

378-380

Artikulové
řezaný, královský český znak jako na obr. 13. Na str.
~r2 a nahoře široká květinová linka s 2 andílky, držícími
uprostřed český znak a pod záhlavím velká, černá,

.B bez rámečku. Také na str. 0:1 a ozdobiniciála íW, stejné velikosti.
Na str. @4 b viněta s hlavou a křídly andílka upro=
střed; na stl'. \š4 b obdélníková viněta s květy v rozích
a pod ní impresum. Rubriky, signatury, stránkové kus=
ozdobná iniciála
černá,

ná,

tady.

Jungmann lY. 1065 c).
Breslau: Stadtb. (4 K 1216); Brno: Zem. A. (263
přív.); Mnich. Hradiště: Waldštejn. K; Osek: Klášter K;
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk.
K (13.805 přív.); MK. (31C13 přív.); (31C7); (31C
8); Vyšší Brod: Klášter K: Wien: NB. (7716~B).

l

378. [Incipit:] ~á!li I 9h)W:ftluo
~r030~é. J
S)ornic~ I O gim m5~ffon! 3 ~ceft I ~uHt~11t
~ři 6gebnoceni 6toitJoitJe §l'roloitJftlUJ ~3ej,
řéÍ)o I ~ěIo a §l'relu ~ána O 6paf~tele netHe!)o
®eaiffe ~rl)fto .).lob Dúogi přigimogjcl) ! a ř

§l'onffe~f~ ~&efřé je při3náluogic9v

Iv n.l)ni 1!0
pofpolu ~I)roma3benJ, m5Q;,
bomé geft itJHem IULtÚeC ;u gOťl)d), itJemtjc!)
neúe3pečenftlDid) geft ffol~ne toto, ~ralolu,ftIU!,
po itJffecto to léto I gaf o ta ~itJarno 9coúo o'
11á 6eťta i1efuwitffá, bo téI)03 §l'ráloluftlui
bitJebená út)la, bftoitJičně 3Ltftálualo I a goťé
čoíté proměn~ o. .):lotraťt) IUI)ftáti muf~lo:
~3eL)Oa itJHef)o ml). ~toitJolué I ,gořovv I) HM
.).lobboni netHt I) gnu oú~IDotele I teBce fme
poc~ťoitJati a 30řouHeti I I) 6tntťl) o S)rbln
flUá 110 to IUI)netfnbiti IDufeH... [Explicit:]
§l'teráěto Hřoblimá o úouřliluá 6eťtn ;;'šefu,
IUUffá I pro gegid) I)r03né nuťlob~ I ťteré3
gf ou m5rcl)noftem tOÍ)oto flDěto, o ce1tjm Sep1i m
ftrogiIi I přebeH1é~0 čof u . tc:,fé t) 3 g:!t~vd)
~rololuítlui n SemJ I lu mcf)ó ~oťog bcmen
Úljti měl I ob m5rcI)nofti o Hbi 9'l:étú05enftlui
9r3]mfW)0 pob @ebnnu I IUI)'\'loluěbino ú~ti
mUfl)la o úI)lo. 9'l:n potlur3eni toI)o I 6eťr9t2
giíttjd) Dfoú 3 proítřebřu noHef)o, t: 0 mJíte
ná~ luHecf) ~ři 6tnluůlu §l'rálolufi:ul. toI)oto
.\.lob Dúogi, gfnu tn ~otentolue fpečetenJ, 6toI~
fe nn S)rabě ~ra3fřém I ID 60úotu .).10 6lnlUne
pomátce 6efIáni SDud)o 6luntéI)0 na %fpoHtorl)
I to geft beluátéÍ)o bne Wcěftjce ~3erlunn I ~étn
~if~ctjI)o 6feftiftéI)0 DfmnáctéI)o. [= 9. června
1618] [V Praze, Samuel Adam z Velesla~
vína? 1618?] 8°. %[4 [= IV] ll.
S)rabě ~ra3fťém

Typy gotické. Na str. ~rl a černá, ozdobná iniciála
rámečku, na str. W4 b krátká a široká ornamen=
tální linka, na str. ~f3 a dole rubrika i signatury, strán'
kové kustody.
.

jffi bez

Zíbrt: IV.

č.

3871.

Brno: Zem. A. (1. přív. k čís. 263); Praha: MK
. (31 C 13 přív. neúpl.)
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379. [Incipit:] ~áni I 9ft)tiřítluo I ~raaoné I S)or~

nictj I O gini IUI)f(oni 3 WCěít I luHicťni ~řJ
~gebnoceni 6toluolUé §l'ráfoluítlUj ~&effé[~? I
5tělo n Sfrelu ~áno n 6pofl)telé no1[eI)o ®e3J1[~
§l'rl)íto .\.lob Dúogi přigimogjc~ III ť §l'onffeMtJ
GS:aeffé í e .\.lři3náitJogjctj I ntJl1t no S)robě ~ro~'
fřém jJofpofu M)romáaběni. m5Q;bomé geít. luHem
lu ťtúec I lu gnftjd) lue!ťM) neúe3pečen ítlUJd) geít
6faluné toto ~rétfolUítIUj, ,po luf(ecťn to Iéto I
gnťB tll ~luáťllO 9cáúoaná 6efto i1efuwitfťá,
bo téÍ)oB ~rétfoluftluj bluebená út)tO, bfto\Uič~ě
3úítáluofo I o goté coíté .\.1ťoměn~ o potrdf~
IUI)ftáti muf~ro: ~5eI)oa luffel)o ml) 6toluolue
gato t) ~ibé ~obboni nom, 3 gini oú~lunteíé I
teBce fme poct)ťOIDOti II 30fouffeti I ~ 6tott~ ~o
~rbfn fluá na to IUI)nofabiti mufeli ... [Explicit :]
§l:terá5to ffťobHluá n úoumlUá 6efta ~efu<
luUfť6 I j.lro gegicf) í)r03né OuUobl) I fte~é& gf nu
m5rCí)noítem tof)oto flDěto, o celtjm Semlm ftro<
gUi I přebef(leI)o čnfu taté ~ a gin~cf) ~rálolu,
ítluj II Semi I ID nicI)ě 1,l50ťog bčiněn tltjti měr I
ob m5rcf)noíti o libi 9cáúoaenítlui 9faimffél)o
pob @ebnou I lu~polUěbino útjti mUfl)fa o ht}fn.
9Cll potlur3eni toI)o I 6efrtjtt) gift.t)d) Dfot) ~
.).lroítřebfu nnffeo no miítě ná~ luHecf) ~řJ
6tOitJtllD §l'rétf OluítlUi tOL)OtO pob Dúogi gf o~
tjB ~otentolué fpečetěni. 6tnfo fe nn S)robe
~ro~fťém I lu 60úotu .\.10 6folUné ~ométtce
6efťáni SDucf)n ®Iuotéí)o nn %(pofftoťl) I to geít I
beluotéI)o bne WCěfljce ~Berluno I ~étn ~áně I
~ift)CljI)o 6feftiítéI)0 Dímnáctef)o. [= 9. června
1618.] [V Praze, Samuel Adam z Velesla~
vína? 1618.] 8°. %í 4 [= IV] ll.

Gotické typy. Na str. ~rl a černá, ozdobná iniciálka
j[E bez rámečku, na str. W4 b ornament. viněta s hlavou
satyra uprostřed. Rubriky, signatury, stránkové kustody.
Zíbrt: IV.

č.

3871.

Brno: UK (III. 60.258); Praha: Lobk. K (13.805);
MK (31 C 24 pří v.)

380. ~ento ~ftlJťul OSDeffenflj I geít ob ~onťtlu I
9h)tiřítlun I ~ro3nn 3e \Uffecf) ~ři Wcěít I S)o:~
njťtnu, n
6toluůlU

gintjd) lu~ffontjcf) 3 9něít I luffecf) ~q
§l'dlloluítlUi ~3efřéf)0, ,pob ®ebnou ~
.\.lob Dúogj, při 6ge3bu Cl ~[)romá3běni no §)~nbě
~roBfťém I ~étn ~áně 1618. ID ~onbelJ pO
~nmátce 6luotéI)0 ;;'šano mtitele [= 25. června]
allluřjn I n no 3egtři ID %íuterlj [= 26. června]
luftóec, nn S)robě ~ro3fťém, IDI)f)táffen.1 c: 3
poručeni IUffecf) 5tři ~onLtlU 6tnluLtlu m51)t;fften.
(m5~tifftěn IU 6tnrém Wcěítě ~ro3fřém) b 60<
muele ~lbllmll 3 llBeleflllwjnll 18. SDne 9Jlěfljce
2
~aerlU1l0 [I] ~éto 1618.) 8°. W-SD [=XIV] ll.

Gotika, latinská slova antikvou; číslice arab. Na
titu/. I. velká, ornamentální viněta s hlavou uprostřed.
R,eprodukována zmenšeně u]. Volfa: Dějiny českého
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knihtisku do r. 1848. V Praze 1926, stl'. 45. Na rubu
tito I. celostránkový, ve dl'evě z'ezaný královský český
znak jako na obr. 13. Na str. ~h a nahoře květinová
linka s 2 andílky, držícími uprosUed český znak i pod
invokací ornamentální iniciálka ~ bez rámečku. Na str.
SD2 a dole květinová linka a pod ní impresum. Tisk má
nadpisy jednotlivých částí, rubriky, signatury, strán~
kové kustody.
Jungmann IV. 1065 d).

Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K (13.805 přív.); MK (31 C 13 přív.), (31 C 7
pří v.) Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

381. [Incipit:] ~r03eni ~áni ~áni I ~roaeni O

fme jffiaHim mifoftem a jffiám obHlírntjm otetui'entlm
mftcm tuůliec tu ónámoft I co geft taf ob minuréljo po~
jlebnjljo ®ge3bu jffiaHidj ~Rifojti na .0rabě ~ra3ífém I
a obpotučbj, na Pi'cbcHtá ®. ~R. 0:. ~ána naHeljo neg~
mHojthuěgífjljo jffiaffhn~Jmoftem a jffiám ptebneffená
~janj. bané I Mfe potom, a ail bo 12. bne te5 nt)nj
giil minuféljo ~Jčějtlcc Griíertuence, i'j3eno a fonáno lit)fo,
a načem luřct) ~EaHicf) ~Jmofti ~anůlu ®tatuůlu, ob
jffiaHid) ~Jmojti a jffiá~ ~Mm f i'jaenj jluči'ené a poru~
. čené pH ®. nn. Grtlíařífé, a lu gafljd) termjnjdj a fPů~
íolijd) poítaluent) gíau: ... [Explicit:] Welio anáti moct)
ráčjte a 3náti můiíete I líe tato Expebt)ctj náfíe, Heraua
přebíebau máme a Hbjme bea penča fonána litjti ne~
můk SDán na .0rabě ~radífém 6. SDne Augufti I 2éta
1618.

í5tntečnj ~ánj a 911)tiřftlUa 16roluůtné n mnoI)o
Příd. [II] str. 0:4 a-ho [Incipit:] ®20luůtné :Opa~
m53áctné ~octituoíti ~áni ~ro&nné luffed) tři trnofti q5áni ~i'átefé Wám milj I 3braluj a lunčm ginéljo
Weěít I '<OOťlljctj I ~álti ~urgmiítrolué o 910bb~ lUffeljo bobréljo ob ~ana ~olja Blíbagjc, pi'egeme luám
I I) luffecťl) Dúce 9Rěít I luííicfni 5ťři 6toluolUé rabi. ~afoií fe lu 2eiíenj I fbeií mb jffiogenfftj q5anůlu
ID ~ráloluítlui ~3effém: ... ~f lBt) m5aHim mi< ®talulUu toljoto Shaloluftluj l:> ílRěfta ~uběgoluic 0:iíefftjd)
[oítem luěbomé ú~Io I co fe obe lu9JCěítecf) a1lftaluagjctj leM I pro luHefigafé poti'ebt) f luoiíenj ~ra~
~roaiftjd) ob 9cá~ řibi I .).1ťO 3ncf)0luáni meó~
d)ŮIU, mIlí, a gint)cf) jffiogenfftjdj poti'eli: ~Hcméně t) taté
m5n ífi mi 9JWoftmi n 9'l:ámi ftálé bťtluěrnoíti I f taiícni ®třeflit) lucliU, nemafo j[Eoaůlu \šafUtlfftlu bobi'e
~oHim mUoítem IUftúec IU3námoít blu03ugeme I fpraxenljd) t) ~ Si'oľími f tomu náfeiíittlmi mjti muftj I
5e ob minuléf)o pofIebnjf)o 6geabu m5n1[icf) WCi< fteřidbt) l:>ftaluičně lu q50li I aneb fbeií ttjií mb pofoiíen
Mti no S)rnbě ~roafťém, n obPOlučbi, no j.lře< bube I pH njdj 3uftáluan.... [Explicit:] SDátum na
befné @. 9R. GS:. m5affim 9JCifoítem přebneHené .0rabě q5raiíífém lu ~átef ben ®Iuatéljo ~EaluHnce ~Jhu
~fnnj I 3 jpo1ečnéf)0 luHecl) m5oHid) 9JCifofti
čebInifa ~oiíiljo 110. bne Augufti. 2éta 1618. ~~. W. W.
blUáaenj boné I boffro geít 9cá~ lu 60úotu 30. SDt)reftorolué, ®pnílucolué a S1nbbt) Semjté I ObclUffed)
bne Wcěftjce Junij opět ~foni @. 9R. ~. lu ;;ri'j ~anlllu ®talulUu Sh:afoluftluj @iícfféljo pob ()bogi I
ťteréma je toI)o boUáM I ae @. W" GS:. 3n
;;rčfo a Sh:clu ~ána ®eMHe S'ťrl)fta pi'igimagjctjd) na~
přičinou tnu I ae geít ~on S)roúě 3 XUfnU ~
i'ioenj. a nt)nj na .0rabě ~raWém ~ljromádběnj.

~ibem m50genfťtjm ř lBuběgolDicftm přitáf)l I
II ge lBuběgolufřé gift~mi pOf)rLtaťomi ť tomu
j.lřitueíti cf)těr nú~ ~ib @.
~. tom 3ftít6lungiclj IUI)Ú\:Jn o ~ánu Wcěíto pobbon I ~ib
flULtg gi3bn~ I) pěífj ráči muítroluoti Mti ~
±tm poručenim I nút) nej.1ťoMeně bo Sfrétfoluftlui

I

We.

I

~&efféf)o lu M)r I toť gnťa té3 ~f ani I geI)03
geít SDotum lu 6třebu po 61uotém ;;'šnnu ~řti
ten, [= 27. června] plněgjfluěbčj ... [Explicit:]
~aeI)03 fme m5affjd) mHoíti O lUá~ Přáter~fřtj
togiti ned)těfi. SDátum no S)robě ~ro3fřém in
Confilio Direct~)fum 26. bne Weějtjce Julii.
~étf)o 1618. 9'1:. 9c. 9'1:. SD~reftorolUé, 6prá\Ucolué o 9TObb~ 2emfřé I obeluf(ecf) ~ři ~altLtlU
6toluLtlu §l'rololuftlui ~3efřéÍ)0 pob Dúogi l5těto
o §l'relU ~áno @e3iífe §l'rt)íto přigjmogjctjd)
nořj3enj, n nl)ni no S)robě ~ro3fťém ~f)romá~
běni. [V Praze? Samuel Adam z Velesla~
vína? 1618?] 8°. %(4_lB 2 (lB1tlBs)_~4_SD4
_Q;2 [=XVI] lL
Příd.

[I] str. 0:1 a - 0:3 b. [Incipit:] Q3r03enj \l3ánj

q5ľmj I Q3r03enj a ®tatečnj ~ánj 3 S1t)tjtftlua I ®fotui'ttné

a mnoljo j[Eóáctné ~octiluofti q5ánj ~raiíané tuHed) tři
I .0ornjclí I q5áni ~urgmiftrolué a S1abbt) I
t) luHeďt) :Olice ~Hěft Iluffiďni ;;rřj ®taluolué lu Shá!olw
fíluj 0:iíef fém: ... SD ~~ůlu te5 nebál uno minuftld) 1l:>luebH
~J?čft

Příd. [III] str. SDl a -@2a.[Incipit:] Q3r03enj ~úni
q5áni I Q3roaenj a ®tatcčnj ~ánj a ml)tiji'ftlua ®folui'ttné
a mnoljo IU3áctné q5octiluofti ~ánj ~raiíanc luHcdj ti'j
~)Uft l.0ornjct) I ~áni q5urgmiftrolué a mabbt) I t) luHedt)
:Olice ~mft lu Sh:áloluftluj Griíeífém: ... ®@ft j[EaHim
mHoftem a j[Eám bobře lučbomé I gafá geft SDeffenjtj I
pro oóljagotuánj Wálioilcnftluj naHcljo Si'i'eftianfféljo pob
:Obog] I obelUHed) tři ~anulu ®taluutu Si'ráfoluftluj
0:iíejtéljo I ;;rěto a Si'rclu ~tÍna ®eWfe S'ťrt)fta pob ()bog]
přigjmagict)d) I a f Si'onffe~ftl éřeffé fe pHantÍluagjctjdj I
pH ®geabu na .0rabě ~radffém 2éta toljoto 1618. tu ~átef
po památce na Webe jffiftaupenj S'ťrt)fta ~ána [= 15 .
kVětna] nai'iaená I lu fteréií geft toljo botoiíeno I abt)
gebenfailbtl De lufíed) třj ®taluůlu a :Obt)luateffuu toljoto
Si'rá!otufttuj I gaf ~ S'ťonmi gjabntlmi aupraluntjmi, bobi'e
M)rt)ftoluantjmi, luebU Hacui1fll poffcbněgHjljo, ®nčmem
2éta 1596. ftaléljo I a ®tatfu q5oaemjféljo l) a peně3
na ~ruroctldj, coa fe mu tcljbáií tut)pratuiti pHHfo Intmj
geíftč gebnau tom I a taf btuognájobně ! totiií I tbe prtué
bt)f geben Si'ůň I tu blua I a fbe prlué btua I tu čtl)rl),
a taf bMe I pobfé toljo I) ~ Iibmi q5obbant)mi SDejá~
tlím I téií ~áttjm éřfoluěfem I a bt)fafilil) lučtfíj poti'eóa,
jeluffi moctj jluau jffiei'egnč, naljototuě btjti pOluinni
lil)H: ... [Explicit:] SDán na .0rabě q5raiíjfém lue éřtturtef
po památce na ~~ebe jffiaetj q5annl) ~Rart)ge I to geft
®jeftnáctéljo bne ~JUftlce ®rpna 2éta 1618. ~t ~~. W.
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383-385

382

Heraí ~Cái3 gifté ftlrálu~ boc1jáaegi I iíe gfau netlřátefé
Sl'ráfOluftluj tofjoto otlětt) ~raft~fu tlroti ®taluúm fuá~
fOluftluj tofjoto lu~mWifi I a gménem ®taluůlu ~fanj
f ®urtánotuj ~uredému i3fformotuafi I njmab~ fe ob
15taluůlu o tlomoc a činěni ttJtlábu 9lepřáteffféfjo bo
tionum, [= 25. května] Eéta 1618. ffjromáaběnljd), na~
fuáfoluftltli
mljerfféfjo, tlonaufati mě fo : . .. Explicit
fi3enj.
~rotoií ~\3affid) mHofti a ~\3ái3 3 ~oluinnofti 9laffi dj
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arabské.
f tomu natlomináme I ob úfob tlaf fttJljdj oa to bů~
3 černé, ornamentální iniciálky, signatury, stránkové
lučrně iíábáme I ae ~fjneb Me 91nřiaené Defenfi, i3 (,I)jobau
kustody.
fluau ~ ~ěffljm mbem lu táa mjfta fe obrátiti I a tam
fe ftrfjnauti máčite I taf ab~ co negbfjlue moané I
Jungmann IV. 1065 e) dl.
Praha: MK. (31 C 24 přív.) Lobk. K. 13.805 přív. , Mffftjm ~raťt~fám čafně přjtrií l.Jčiněn I a jffifafti 91aff~
mHé trtuán!itulj ~ofog ftlúfoben bl)ti moljL SDán na
Sjrabě ~raiíffém I lu 15obotu ben ~amátnlj ~latoaeni
382. [Incipit:] ~roaenj \)Sánj \)Sánj I ~ro3enj a ~fnljoffattJené ~ann~ ~Rart)e I [X 8. září] Eéta ~áně
1618.
6tatečnj \)Sánj a 9't~tjřftltla I 6foltlůtné a mnOL)O
Příd. [II] str. SDa b - SDJ a. Incipit: ~n~ 91. 91. 91.
iillaáctné \)Soetilnofti \l,5ánj \)Sra3ané Itlffecí) třj
SDI)reHorOlué I 15tltáttJcOlué a mabbl) Bemffé obeluffed) ~řj
~ncft I ~ornjeg I \l,5ánj \)Surgmiftroltlé a 9'tabb~
I ~ Itlffecťl) Obee Wccft I Itlfficťni ~řj 6taltlolné ~anůtu 15taluůlu Sh:áfolufttuj ~iíefféfjo I ~ěfo a Sl'tell1
Itl ~ráIoltlftltli Graefťém: . .. m:Q)~ iillaffim mi· ~ána (,I)e3Hfe Si'r~fta tlob mogj tlřigjmagjcljdj I ľ!aři3e~
foftem Itlcbomé o~fo I eo fe abe Itl Wcěftecí) ni: 15fuabt) náfíe a tlřáteff{é tlOabraluenj ~\3affitn ~Jmo_
ftem a ~\3ám luffem I Si'rage ~anúm úbl)luate!ům I tU3fa~
\)Sraafťgcf) ob 9Cá~ řibi I .pro aací)oltláni meal)
iillaífjmi WCifoftmi a ~cámi ftáfé bůltlCrnofti I 3ugic: ~\3ebfé tofjo ~\3affid)mmofti a ~\3ái3 tegna ne~
iillaffim mitoftem Itlůoee Itlanámoft bltlOaugeme I činime I ae fme fe na tom fnefH I ~oněluab~ nelut)~
ae ob minuléř)o .poffebniL)O 6geabu iillaífic{) fjnutebrná tlotřeba tofjo l.Jfa3uge I abl) tlro luffefigafé
jJřjčin~ ~něfta ~radffá ~roffiant~ a ~otratuinami luffe~
~mfofti nn ~rabě \)Sraafťém, a ob.poltlěbj, na
Hgaft)mi I čnfně opatřená a aáfobená bljti mof)ía ....
.přebefffé @. WC. Gr. iillaffim WCifoftem přeb·
neffe'rté \l5"faní I a f.pofečnéf)o Itlffecf) iillaffid) Explicit: SDán na Sj. ~raaffem 5. bne Báři 1618.
Wmofti lllnáBeni bané I bofffo geft 9Cá~ Itl 60·
Příd. [III] str. SDJ b -@2 b. [Incipit:) mroaenj ~áni
ootu 30. bne Wcěfgce Junij opět \)Sfanj @.9R.Gr. ~áni I mroaeni a ®tatečni ~áni a 9Miřftlua I 15ío~
ln ťteréma fe toř)o bonáM I Be @.WC.Gr. aa .při· luÍltné a mnoljo IU3áctné ~octiluoiti ~áni ~ra3ané
činau tau I ae geft \)San '\'~raliě a ;turuu ~
luffed) tři ~mft I SjornjCl) I ~áni ~urgfmiftrolué a mabb~ I
~ibem iillOgenfťl)m ť Q)uběgoltlicťnn .přitáL)f I t) luffecf~ Dbce ~Rěft lu Si'ráfotuftluj ~iíeffém ec. SDúd)á~
a ge Q)uběgoltlfťé giltgmi .pof)růBťami ť tomu aegi nái3 toljo ftltátUl) aebl) něfteřj o ~anútu ob~tuate~
.přhnefti d)tcf I ab~ ~ib @. WC. Gr. tam aťtftá·
!ůlU fuáfoluftttJi toljoto I mafeg tl030r na to mm I co
Itlagjel) Itll)o~li a \)Sánu Wcěfta pobbali I ~ib geft tlři 15geobu minulém na Sjrabě ~raiíffém fpofečně
fltlůg giabng l) .pěffj ráčj muftrOltlati Mti I ~ fneffeno a na čem aúftáno I taf ae lu této taf lueHU
Hm .poručenjm I arl~ ne.probfeně bo Sl'ráfolnftltli obecné tlotřebě a čim Mre luětffjm nebeopečenfttuj, ani
GráefW)o Itl M)f I tal' gaťa téB \)Sf ani I geř)oa geft fami ofobně feluff~ moc~ fttJau i3 Sl'oúmi ftuljmi fe ne~
g)atum Itl 6třebu po 61tlatém 0anu mtiteli, ttJ~prall1Ugi I ani na mjftč flutjm ofob~ ljobné o ®tattJůlu
[= 27. června] ~lrněgj fluěbči ... [Explicit:] i3 ~aeíaMau lluau I Baťa tlři téma 15geobu fneffcno,
Gr&eř) 03 fme iillaífjcf) mHofti a Itlá~ přátefffg
nepofljíagi: ... Explicit: 9lea co fe ~anúlu Si'ommifařů
tagiti necí)těH. g)átwn na ~rabc \)Sraafťém in Si'ragffljclj botljče I tlonělunba mnofjo f lu~řj3enj, a čafté
Confilio Directorum 26. bne ~Rěfgce Julii. ~ogeob~ magj I ti ab~ llUé Si'oně tltO lu~řiaeni tlractj
~étř)a 1618. 9C. ~c. ~c. g)~reťtoroltlé, 6prálu·
na ně ttJ3foiíenljd), tlři fobě mjti mofjfi I naběgeme le I
coltlé a Wabb~ ,8emfťé I obelUffecf) ~ři \)Sanůlu ae jffiaffe 9JWoft a jffi~, tlroti tomu bt)ti neráčjte: jffiffat
6ta\uůlu ~rafo\uftltli Graefféř)o .pob Obogj I ~ěfo
b~falibt) bubaucně bafffj tlotfeba I tef)b~ ~ oni bubau
a ~reltl \)Sána @e3jffe ~rl)fta .přigjmagjcgcf) tloluinni i3 ginau (,I)i3bau fe fttfjnauti I a to luffe, co
nařjaenj, a n~ni na ~rabě \)Sramém ~f)romM·
gjni činj, tofiféií l.Jčiniti. SDán na Sjrabě ~raiíffém I
běni. [V Praze? Samuel Adam a Velesla·
lu ~onběfi po památce ~lat03cnj ~íafjoffatuené ~ann~
vína? 1618?] 8°. ~{4_Q)2 (Q)1I Q)3)_g)4_@4 ~natl)e [= 10. září] .\.léta ~áně 1618.
- B3 [= XVII] ll.
Příd. [IV] str. @2b-'išl a. [Incipit:) mtooeni ~áni
~áni
I mroaenj a 15tatečnj ~áni a m~tjřftttla I 15fo~
Příd. [I] str. SDl a - SDa a. [Incipit:] ~nl) 91. 91. 9"
luůtné a mnofjo tuoáctné ~octituofti ~áni ~raaané ttJffed)
SD~reftorolué I 15prálucolué a mabbt) Bemffé I obeluffed)
nj ~anfllu 15taluúlu Si'ráfoluftluj ~aefféfjo I ~ěfo a Si'relu třj 9Rěft I Sjornjc~ I ~áni ~urgfmiftrolué a mnbbt) I
I) ItJffeď~ úbce WUft lu Sl'ráfoluíttuj ~iíeffém ec. ~g)fi
~ána (,I)eWfe Sl'tt)fta pob ()bogj tlřigjmagicljdj I nařj3eni:
®fuablJ náff e n tlřáteff té tl03bratuen j I jffiaffÍln~JWoftem fme jffiaffim mHoftem a f ~\3ám té fonečné a ne\!od)~bné
n jffiám IU3faaugeme. B9lámo činime luffem ttJůbec, naběge I taf galií ob jffiaffid) ~Jmofti a jffiái3 a gebno~

m~ffnéljo 15neffenj oa SD~reftot~, I 15práttJce a mabbl)
nařioeni fme I ae naproti tomu tafé 3afe Me
~\3affid) ~Jmofti a luaffefjo onfáoani a tlřitlOll1 Čbi I lue
luffefignfljd) tlřjčináď) I gato nic méně I) taU tlobfé gebné
t) brufjé nařiaené SDeffenftj lu OblU0301uáni n fHáMni

SD~reftorottJé, 15tlráttJcolué a mabb~ BemHé I obettJffeclj
~fj ~anůlu 15taluůlu SMfottJftttJj ~aefféfjo, tlob úbogL
~čfo a Si'relu ~ána (,I)eaiffe Si'rt)fta tlřigjmagicljd) I tlři
®geabu na Sjrabě ~raaffém lu ~(def tlo 91ebčíi ROgM
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Bemffé

fluolenljdj tlomoclj, ~ernj a Bbiret Bemffljclj otlaufftěnj
nebubeme: . .. [Explicit:] Si'tefj fe Baf 3 jffiafficlj WH~
fofti a jffiái3 taf gad)otuati djtiti ráčjte a aad)otuati d)cete I
ab~fte jffiaffe Wmofti a jffij) gebenfaabl) lu tloanamenánj I
fteré fe tlři tomto ~atentu obftjfa I agettJně fe oljfáf~ti
a oegména tlobepfati ráčifi, ofjfáf~fi a tlobepfafi. SDátúm
na Sjrabě ~radffém I lu 15třebu 19. bne ilRěfljce Sep~
tembris Eéta 15feftnáctiftéfjo úfmnádéljo.
Příd.

[V] str. 'išl b - 'iš3 b. [Incipit:] mt03enj

I mr03enj a

~áni

15tatečnj ~áni

o m~tjfftlua

~áni

I 15fo~

~octÍluofti ~áni ~raiíané luffed)
Sjornjc~ I ~áni ~urgfmiftrolué a mabb~ I
úbce ~JUft lu fuáfoltlftlui ~aeffém ec. 91@či~
jffiaffidj mHofti a ~\3ái3 tegná I ae geft fe to tu~ljíe~

tuMné a mnofjo luoáctné
třj~JUft
I) luffeď~

I

njme
bafo a

lu~nnfffo I ačfo!itu líc gfte jffiaffi ~Jmoft a jffil)
něfteřj~áni úb~luateIé I í10bfé nnři3cné ob ~anůtu
®tatuúlu tofjoto Sl'táfotufttuj SDeffenflj I ~átéljo G\:afo~
luěfa

lul)tlráluiti ráčifi a lu~pralum:
mbed) tafolulj neboftatef geft
i3ljfeMn I ae fjanba a tlofměd) o tom tlfáti a mfuluiti: ...
[Explicit:] ~la bůtuěfenj tofjo I 15efrl)t~ 91áffe f tomuto
.l2iftu přitiffnauti fme poručili I (,I)efjoa geft SDátum na
Sjrabě ~raaffém 29. bne ~Rěfljce Septembris, Eéta 1618.
9'- 9,. 91. SD~reftotottJé, ®tlrátucolué a mabb~ Bemffé I
obell1ffed) ~fj ~anúlu 15taluůtu fuáfoluftltlj ~iíefféfjo,
~efo a Sl'retu ~úna (,I)eMffe Sl'rl)fta tlob úbogj přigi~
magicl)d) I nařiaenj.
a f

Wluftruňfu

jffiffnť tlři něfterljcf) těd)

,\

Gotika, latinská slova antikvou; číslice arabské.
Na str. 'išl a velká, ornamentální viněta s hlavou upro·
střed, na str. 'iša b menší ornamentální viněta s hlavou
satyra. Tisk má nikolik čemých, ozdobných iniciálek,
signatury, stránkové kustody.
Jungmann IV. 1065 e) d).
přív.)

Bmo: UK. (III. 60.258); Praha: Lobk. K. (13.805
bez přídavků MK. (31 C 13 přív.) (31 C 24 přív.)

383. ~ento ~ttlJtu( Og)effenfg I geft ob \)Sanůlu I
9h)tjřftlua

I \)Sraaan

ae Itlffed)

~řj

I.lJCcft

I '\'~or~

njťůltl, a gingd) Itl~ffangcf) a Wlcft I Itlffecí) ~řj
6taltlůItl st'ráfoluftltlj Gr&efťél)o, při 6geabu a
~f)ťomá&běnj na ~rabě \)Staaffém I ln m:uterg
a lue 6třebu .po .památce 6luatéf)0 Q)adř)oío·

mcge i [= 28. a 29. srpna] ~éta \l5"áně 1618.
bltlá3en I a téf)oa bne 6třebniř)0 Itl~r)ťáffen I a a
l.1owčenj Itlffed) ~řj \)Sanůlu 6taltlCtltl iill~tmtěn.
(iill~Hačen Itl 6tarém Wcěftě \)Sraaftém I b 6a~
muefe ~bllmll a )llie(errllwjna 8°. W - (3:4
f= XII] ll.
Gotické typy, rubriky, signatury, stránkové kusto=
dy, iniciálky. Na tito str. a na poslední straně viněta,
reprodukovaná u]. Volfa: Dějiny českého knihtisku do

r. 1848. V Praze 1926 str. 45. Na rubu tito I. znak
koruny obr. 13. Ozdobné linky.

české

Jungmann IV 1065 e a).
Praha: Lobk. K. (13.805 přív.); A. Min. Vnitra
(6763); MK. (31 C8 přív.); Wien: National B. (7716,B).

~ťoaenj \)Sáni \l,5ánj I ~roaenj a 6tatečnj
\)Sánj a 9h)tjřftlua I 6ťoltlutné a mnoř)o IU3áctné
\)S octiltl ofti \)Sáni \)Sra&ané Itlffecř) tři WCěft I ~or·
njc~ I ~ luffecť~ Ooce ginl)cf) WCěft Itl ~ragi lu
~ráfoltlftlui ~effém I Itlffictni ~ři \)Sánj 6ta·
Inoltlé téL)O& ~rároltlftltlj Gr3efféo: ... B. m. t.

384.

(před 17.březnem
~. [I].

1'.1619.)

Přes

18·5X38cm.

Text začíná: ~( ~obfé toljo jffiaffim ~niroftem a
luám 03namugeme I ae gfau tofjo ttJeIifé, gnamenité
a netu~ljnuteMné qřjčin~ I pro fteréa aáboftilui gfme
i3 jffiaffimi 9RHoftmi a ttJami fe i3fjíebati I ... 3ábnme I
. .. lu 91eběfi gena fíotue :i:ímrtebfna, to gHt 17. bne
~Rěfl)ce ~řeona ne~tlrlué jJřiffti, na ínoc fem bo ~něft
~raafft)d) tlřigeti I a na 3egtřj ttl ~onběfi máno [=
18. bhona] 1l1e3~ nái3 na Sjrab ~ra3ff~fe nagiti
Mti ...
Končí: SDán na Sjrabě ~ra3flém I ob nái3 ín. 91. 91 .
SD~reftorftlu, 15tlrátucůtll a mabb Bemffl)d) I obetuffeclj
~řj 15tattJůtu fuáfoluftlui (í;efféfjo tlob mogL ~ěfo a
Si'relu ~ána naffeljo (,I)e3iffe Si'r~fta tlřigjmagjcl)d) nab
SDe~ [datování odříznuto; částečně je znatelno z po,
sledního slova]: SDettJatenáctéfjo [= 1619.]
Ornamentální iniciála A. ] ednolist. Gotika.
Praha: Lobk. K. (13.805 přív. neúpl.).

385. ~ito ~rtlJlUlOWé .při 6geabu I fterga bršán

ol)f na ~rabě \)Sra3ffém I Itl \)Sonběfi po 9CeběH
6mdebfné I [= 18. března] a aa\uřjn Itl 60·
ootu, teř)Ma náHebugjcg, [= 23. března] \tlífe
~éta

I

~ifgcgL)O

6feftiftéř)O g)eltlatenáctéř)O
\)SanŮItl 6talui'l\U ~ráloltlftluj
Graefťéř)o, fltlolenj, aaluřjnl a a nařjaenj @id)
WHoftj iill~Hfftěni gfau. [VPraze,] ~ 6amuefe
~bllmll a )llie(eflllwjnll. [1619
8°. [II] -

[= 1619] ob

I

n

XLII - [VIII] str.
Na I. (,1)1 b: megiftřjf ttJěc~ a m:rt~furůl.J tu tomto
15ge3bu obíaaen0d) I na Heré ®tránce mftu fe aačjnagj.
Na I. (,1)2 a: úm~folue taHo natlraluenj bljti magj.
Gotika, latinská slova antikvou, číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben dřevořezém
75X59 mm bez rámečku: královský, český znak s ko=
runou a odznaky panovnické moci. Před věc. názvem
tiskař. ozdůbka, na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě
řezaný, královský český znak jako na obr. 13. N a str. I.
nahoře široká, rostlinná linka, uprostřed níž 2 andílkové
drží český znak; pod invokací čel'l1á, ozdobná iniciálka
:;s bez I·ámečku. Na str. (,1)1 a veliká, čtyřhranná, orna,
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mentál. viněta s různými květy v rozích; na str. @1 b
nahoře rostlinná linka s květy, dole malá, čtvercová
vinětka; na str. @2 a nahoz'e široká, rostlinná linka s medaillonem panovníka uprostřed a dole veliká, ornamen"
tálníviněta bez rámečku s hlavou Ve středu. (Reprodukce
u ]. Volfa: Dějiny českého knihtisku do r. 1848. V
Praze· 1926 str. 45). Nadpisy jednotlivých artikulů,
rubriky, signatury, stránkové kustody. Po str. XXIX
chybně xxxX a odtud stále o 10 víc.
Jungmann IV 1066 a).
Breslau: Stadt. B. (4 O 107); Brno: Zem. A.
k č. XX I 71); Praha: NMK. (54 C 152) i Lobk.
K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763).

(Přív.

386. [Indpit:] ~ro3enj \l5ánj \l5ánj I ~r03enj a
6tatečnj \l5L'mj 3 9tt)tjřft\na 610lnutné a mnol)o
ms3áctné \l5octituofti \l5áni \l5m3ané tu Hed) tři
Wlěft

I ~ornj~IJ I .ll

I~Hecťt) D~c~ .gin~~) 9)~ěf~

běljmu, po Weběfi ludica, gináf !Slnttebfné net)prl])é
pHfftim, [= 18. března] na .l)rab ~taaíftj pofoaili
a roocp[aH I při fterémMo !Sgeabu ~affim ~mroftel1l
a ~Eál1l I to co geft taf folii]) ob ~Iá~ aa pof allJáb
řjoeno a fonáno ht)fo, a načem tl)to 3afflé l])ěct) ad bo
téljod čafu POoůftáluagf, přebnefti, 1]) 3nál1loft uluéfti,
ano t) gafbt) báfegj Sl'ráfoluftl])j toto ~maft naffe milá,
přeb ~Iephíteft) c~ráněná a 3aftáluána bí)ti moI)fa,
a fUbt)bt) těmto neřeftem co negbi'jl])egi fpol1lo3eno,
Cl luinffoluanlJ, fttUt) , beopečnt) ~ofog, ~ pomoct) ~ána
Q3olja, fpflfoben ht)U molj! I ~ í1:llaffhna mmoftmi a ~ámi
fe namful])it d)tjce I čeljoa aě po[atuľtb l.1ři tt)d)3 l])t)fficf)
~atentjd) oůftal])ugeme a oaned)ál])áme .... [Explicit:]
~áll na .l)rabč ~raWél1l I ob ná~ W. ~c. ~c. ~t)ref~
torůl]), !SptlltUCŮ1]) a mabb 8emfft)d) I obelUffed) :třj
8tal])fll]) Sl'ráfOl])ftllJj éteHéljo pob Obogj, 5tělo a Sfrelu
~úna naffeljo @ciíiffe Si'rt)fta přigjmagjct)d), nab ~e"
ffenft) , pro obf)agoluánj ~Iáboaenftl])i Si'l.'cftian[féljo pob
Obogj, naři5entjclj I 1]) !Str'cbu po památce !So .ítna"
tčge Wpofftola ~aně I 27 ~ne ~Rčftjce mnora I 1619.

ln ~ráIoluftlnl ~3effem I tuHtcťm ~t1 llSa11l
Příd. [II] str. Q31 b - Q32 b. [Incipit:] mt03eni
6taluolné teI)oa ~ráIotuft\ni ~aefféI)o I ec. 2-( ~únj ~áni I mroaeni a !Statečni ~áni 5 mt)tjř;ttua
llSobfé tof)o msa[lim WeHoftem a msám 0311Cl· 8fol])utné a ~Jlnoljo ~E3actné ~octi1uofti ~áni ~raaané
mugeme I ae gíau tof)o lueIifé, 311amenité a l])ffed) 5třj ~.Rěft I .l)otnict) I t) luffecft) ()bce gint)d)
nelnt)f)nutebfné ,přjčint) I ,pro fteréa 5áboítilnj .ílJ?ěft I]) Sftáloluftl])j ~3e[fém I l])ffiďni 5třj ~LÍnj !Sta~
gíme ~ msafíimi 9JCUoftmi a luámi fe ~f)íebnti I 1t101IJé téljoa SMfol11ftl])j ~ae[féljo: ... 5tagiti ~Eafficf)
a l1eťteré Int)í oce .potřeliné a InííeDo tof)oto jllmofti a ~Eá~ ftjané nemMeme I ije gt ~LÍn Q3fllj
~rétíolnftlni Gteíféf)o msíafti nafíi milé íe bott)·
~Effemoljauct) I po bfé fl])é Q30affé pr03řetebfné mabbl) I
fngjcI) Iněcl) I msafíim mmoltem a Inám t1 řeb. @. ~R. ~t)[ař[fau, SfrúIe a ~ána naffeljo I ~ne~ 5tel)~
nefii I a ge f.polu ~ msafíimi WHroftmi a Tllámi ben I 5to ge[t I lu !Stře bu po minulé WeběIi !Smrtné I
bll.1á3iti 1 a oně fe co negbřj~uegj n;oané ~1Cl. [= 20. března] foncčně, fhoe !Smtt 5 toljoto !Sluěta
mfubiti: [Explicit:] ®ínuce f msalftm WCtIo· pOluofati rMU I taf gafa mnoljá ~[anj 3 ~Jlěfta ~Eibně,
ftem I luám luHem I) gebnomu ťaabému ob· této ljobint) Wám bobaná, toljo mocně potl])r3ugi I
3tuláHtně té ce(é a l1e,pod)~bné naběge I aega·
3 nid)a tJ tomu 1]) giftotě 111t)r05umjtuáme: ae ti 3IL
foato ,ptetlnj 61Jnolué a mUolnnjct) mslalti a tomuto ShúIolufttui fffoblt11j mbé, a !Stal])t!l]) pob
ílné I ln gebnom t) bruf)ém 2-ft±IJťuIi a tlama~ ()bogi Weph'tteIé I ftcřH gfau @. ~Jl. ~t)fai'[fau f tomu,
tugjce ua 3atJfétnj ílné nám tafé učiněné I to abt) na toto Sfn'tfol])ft1uj a Obl)l])atefé geljo mocI) ~á~
InoIně be3etum ob.pornofti Int)fonáte. SDán 11Cl
leenau [aaeno bt)10, přitucbfi: ~.nagjce ten mb We~
~tetbě llStet3ffém I obnM 9C. 9C. 9C. SDI)refto·
přáteffft) lu této BemL fe ť tomu l])ffi mocI) fluau
tLlitJ 6t1ťálUcltln a 9Tabb 8eífi)d) ! obelnfíed) I])t)naínaaugj I nbt) tt)ma mbem ~ogeníft)m, t) gint)m,
~řj '6talnťlln S"trMotufttuj Gteíféf)o ,pob Dbogj, ob nid) tu ct) otí cf) Bemjcf), l])ffe pob gménem @. ~J1.
~ěťo a ~reltl llSána 11Clfíef)o ®eWfe 51'rt)fta ~I)fařfťe ~erbOl])ant)m a obgebnant)m, njm3 ae táljné
,přigjmagjci)d), nab SDeffenf~, ,pro obf)~gotuá::i ljr031) I fl])é 310ftné l])flU oa bofti učiniti I a toto celé
9lálioaenftluj meftian~ťéf)o ,pob Dbo9J, 11Clt1. SfrúIol])fttui a Obl)luntefé geljo I na bofonafau fřáou,
3em)cf) I ln 6třebu ,prlnei itJ \~ofte I 2éta 6í eft. pHl])efti moljH: ... [Explicit:] ~án na .l)rabč ~raa\fém
náctiftéf)o SDetuatenácWjo. [= 13. února 1619.] ob Wá~ W. ~I. W. ~t)reftorůtu, !Sprál])CŮ1]) a mabb
[V Praze? B. t. 1619?] 8°.2-[4_)82 [= VI] ll. ,Bem[ft)dj I obel])ffed) 5třj !Stal])l!l]) Sfráfoluftluj ~3efféljo
Příd.

[I] str. W2 a - Q31 a [Incipit:] mt03enj ~áni
~ánj I mrooeni a Statečnj a ~áni 3 Ult)tjřfttua I !Sfo~
l])utné a mnoljo ~3ádné ~octituofti ~áni ~ra~mlé
luííed) 5třj ~J?ěft I .l)ornj cl) I t) luífedl) ()bce gint)cf)
.ílJ?ěft 1]) .R:ráfotuftt])i ~3efféll1 11IJffidni 5třj ~ánjSta~
l])ol])é téljoa Sfráfol])fttui ~aeíféljo I ec. @(§[t ~affhn
~.Riloftel1l a ~ám l])ffem l])ltbec l])čbol1lé I i3e gfme
poblé ~oluinnofti naffid) I ob ~llaffid) mWofti a ~á~
tuffeť() 5třj ~anfltu !Statuůl]) Ih1 nM 1])3Í03ené I fhoe
gifté ~atentt) I fteréa gfme po 111ffed) Sftagjcf) roapo~
ft)laH bali I ~affim WWoftem a ~ám !Sgeob fu ~on~
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pob Obogj, 5tělo a Si'tel]) ~ána naffeljo @eMffe S\'tt)fta
pHgimagjct)d), nab ~effenft), pro obf)agoluánj ~ábM
aenfttui .lli'eftianfféljo pob Obogj, nařj3ent)cf) 11]) !Střebu
po ~Ieběfi Sfl])ětné [= 27. března] .l!éta 1619.
Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské. N J pasl. l. (Q32 b) dole dřevofezová viněta
uprostřed s hlavou andílka a křídly. Na l. ~(1 a, ~h b
černé, Ol'l1ament. iniciálky, na f. Q31 b versálka 5t; sig.
natury, stránkové kustody.

Praha: MK (31 C 24

přjv.)
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387. ~r03eni \l5ánj \l5áni I ~r03enj a 6tafečnj
\l5ánj 3 9tt)tjřfttual 6fotuí'ttné a ~JCnolJo ms3áctné
\l5octiluofti \l5ánj \l5tet3ané tuHed) ~řj 9JCěft
I .I.~ornjct) I IJ luHerel) Dbce gini)d) Wcěft lu
Shálotufttuj ~3effém I luHicťni ~řj \l5áni 6ta·
luolné téf)03 ~rálolufttui ~3efťéDo : ____ B. m. t.
(27. března 1619.) 17'5(?)X34 cm [I] 1.
Tekst počíná: 5tagiti 5rllafficf)\lJ?Hofti a jmá~
neml!Beme I BC geft ~án Q3l!lj ~Effemoljauc\) I
poblé flué Q30Mfé ptoořeteblné mabbt) @..llJ? ~tjfařftau,
ShlHe a \~ána naffeljo I ~nei:l 5tet)ben I 5to gcft I lu
8thbu p,1 minulé ~Ieběfi 8mrtné [= 20. března] I
fonečnč, ftroc !Smrt a toljoto SluCta poluofati ráCit I
Končí: ~án na .l)rabč ~raaffém ob ná~ ~c.W.~1.
~t)reftorfllu, SprátucttlU a mabb ,Bemfftjd) I obC1Uffed)
:ti'j StalUltlu Sl'rMOluftluj ~aefféljo pob Obl1gi, 5tčlo a
Shelu ~ána naffcI)l1 @eWfe Sfrt)fta pi'igjmagict)d), nab
~effenf\j, pro obljagol1Jáni ~Iáb03enftlui Sfl:'eftian~féljo
pob :Dbogf, nai'joellt)d) I lu !Střebu po ... [další chybí,
podle časového určení na začátku vydáno 27. března
ftjBnč

1619.]

Ornamentální iniciála

~.

Praha: Lobk. K. (13.805

Jednolist. Gotika.
přív.

neúpl.)

388. lIndpit:] ~roBenj llSánj llSáni I ~roBel1i a
6tatečnj llSáni 3 9hJtjřfttual 6Iotuutné a mnoDo
In1\áctné llSocthnofti llSánj llSra3ané Il1ffecf) ~ři
UlCeft I ~ornjct) I t) tuffecťlJ Dbce gin6d) Wcěft tu
~ráIotufttuj ~aeífém i Tnfjicťni ~řj llSáni 6ta·
Inoltlé téDoa S"tráIotufttui ~5eífé()0 : ... @@ft gia
itJftbec Iněbtlmé I tteml' .při 6ge3bu minulém,
ťteri)a brdán bt)í na ~rabě llStetaíťém, Tll llSon.
bm .po 9CeběH 6mdeblné I [= 18. března]
a1\aluřjn lu 6'obotu tegMa náflebugici) I [= 23.
března] luHe 2éta tol)oto 1619. ob llSanltlU
6tatultln ~ráIolufttuj GtefťéfJtl, ílnoIeno a na
tom Bufiáno gefí. ... [Explidt:] 2-fč ráčjteH
d)tjti ,ptlfutt) I t6m3 6neffenjm Int)měřené,
utuarolnnti. SDátum 11Cl ~tetbe llSteta1fém, In
Confilio Directorum, 4. SDne WCěfi)ce WCágc
I 2étDa 16Hl. [V Praze? B. t. 1619?] 8°.
W4_)84_~2 [= X] ll.
Příd.

ll] str. W2 a- W4 b. [Incipit:] mtooenj ~l'tnj
I [l r03enj a !Statečnj ~ánj 3 ml)tjřftlua·1 !Slo"
l])utné a mnoljo lu3LÍctné ~octiluofti ~ánj ~ra3ané l])ffed)
5tři ~Rčft l.I)ornjct) I t) luffeďt) Obce gint)cf)9J?ěft lu Si'rú~
fOl])ftluj ~3effém I luffiďni 5třj ~ánj !Staluol])é téljoií
Si'tá[oluftluj ~iíeffé~o: ... @~(foií gfau lufficfni 5ti'j ®icf)
.ílJWoft jjSán j Stall10111é Sl'1:áfOl])fbu j toljoto ~3C[ féljo I
pH !Sneobu minulém I ftett)ií briíán bl)l na .l)rabě ~ra3~
;fémll11 ~onbělj po ~lcbčfi C5mdebfné I [= 18. března]
a 3ntuřjn lu 80botu ter)búií náfIebugjct) I [= 23. března]
luffe Béta 5tiít)ct)ljo !SfefHltéljo ~eluatcnáctéf)o I me31)
gint)mi ~írtl)fuli tJ ua tom fe fnefIi I cr to 3aluřiti táčili:
~rbt) naplaceni Bibu í1:llcrboluanému I ~řcbnč mefftan~
tolué !Stařj I ob aaluřenj téljoií !Sge3bu I]) Oimi ~Ic~
~únj

I giftotně a fonečnč f Wuřabu Q3er~
na ©rab ~raWtj obluebenj bt)Ii I I) Mé abl)
tt) Q3etnč a Contribuctj, fteteií pH !Sněmě .l!éta 1615.
81uolent) gfau I a na toobjfné 5termjnt) l])t)cf)á oetimagj I
čafnč lut)d)á ócfi I a fe nc3abraoluali.... [Explicit:]
~MlIm na .l)rabč ~roiíffél1l, lu ~(utett) po SIalunofti
[e\fL'tnj ~ud)a 81uatéf)0 na ~(pofftofl) [=21. května].
.I.létn 1619. ~I. W. ~1. ~I)reftorolué, !SprLÍluC01])é a Utabbl)
,Bemffé I obel])ffccf) 5tři ~anfll]) !Staluůlu Sfráfol])[ttuj
~iíefféljo I 5tělo a Sfrelu ~ána @eMffe Sfrt)fta pob Obogi
pHgjmagjct)d) nařiacnj.
.
Příd. [II] str. Q31 a-Q32a [Incipit:] mroaenj ~áni
~ánj I mt03cni a 8tatečnj ~ánj 3 mt)tjřftt])a I Slo~
l])utné a mnoljo 111 0áctné ~octituofti ~úni ~raiíallé luffed)
5třj ~Hěft I .l)ornjct) I t) I])ffcďl) Obcc gint)d) ~J?ěft 11.1 Si'rá~
IOluftluj ~3e[fém I luffiďni 5trj ~án j C5tatuolué télj03
Sftáfol])fb])j ~iíeiféljo: ... W0:mfliíeme 5illaffid) ~Rilofti
a ~á~ tegná učiniti I SC geft fe tčd)to minult)cf) bnfll]),
mCal) libem ~llogcniflím, ~ana .l)rabětc a ~)1nltffc{blt I
a libem ~Iepřátcffft)m lu ~llft) ~Eeméljo 3á6fntlt, 11.1 Sftngi
~rM)enffém ledict), poHánj ftafo, I taf ae gicf) o obou
ftran nemálo oůftalo: ... [Explicit:] ~LÍhlln na .l)rabč
~raiíffém, 5tHnádéljo bne ~J(ěft)ce étetluna l.I!étlja 1619.
~c. ~1. ~c. ~t)tcftorollJé, !SprálUC01])é a mabbt) ,BemHé I
obcluffed) 5tři ~anůlu !Stalufllu Sl'ráfOl])ftl])i ~iíeffeljo I
5tčlo a Sl'relll ~ána @eWfe Si'rt)fta pob Obogj phgj~
magjct)cf) naři3eni.
Příd. [III] str. Q32 a - Q33 a. [Incipit:] mr03enj ~L'tni
~LÍnj I mtooeni a C5tatečnj jjSL'mj o mt)tjřfttua I !SrOlullt~
né a mnoljo lu oáctné ~octituofH ~áni ~raiíané luffecf)
5třj ~Hěft l.I)otnjct) I t) luffedl) Dbce gint)d) ~Rčft 11.1 Sfrá~
I01IJftluj ~aeffém I luffiďni 5tři ~ánj !StaluOI])é teljoií
Sfrololuftluj ~3cffcljo: ... @(§ft toljo nelul)ljnutebfná po~
Heba I abt) Beiíenj @id) ~JliIofti ~anůlu 8talul!IU Sftá~
101uftluj toljoto éteffélio I gjblell1 I pitjm a Sfoúfft)1ll
Obtofcm opatřeno bl)fo I ob31uláHtnč proto I iíe neto~
Hfo llJcHUl ft)Ia Bibu bomáct)ljo Si'ranfféf)o I) )[\lerbolua~
néljo, gj3bnéljo a pčffjl)o lu poli oltftálUá: ale t) o il.narg~
frabftllJ j\lRoraluf fér)o, Si'nj aetftlu j C5le3[ féljo a gint)d)
,Bemj mnoljo 5tift)c Bibu í1:llogenfféljo fu pomocI) ~anům
EStaluflm, pro obljágeni toljoto Si'táfOluftl])f, f ljlal])njmu
Beiíenj táljne I fterLÍ3to ftjla libu I pončlunbiíbl) o fUllltjcf)
~toffiantljallofllu náfeiíitě Victualiemi opatřenú bt)ti
ncmoljla .... [Explicit:] Actum in Confilio Directionis,
2. ~ne~Jlěfl)Ce ~iíetlUCnce I .l3éta 1619. ~I. ~1. ~1. ~t)~
rcftorolué, 8prál])C01])é a mabbt) ,Bemffé I obclUffecf) 5třj
~anl!l]) !StaIUltl]) Sfráfoluftluj ~iíc[féljo I 5tělo a Shel])
~l'tna @eMffc Sfrl)fta pob Dbogj pfigjmagjct)d) naři3cnj.
běli d) pořáb ohčl)ft)cf)

ničnému,

Příd.

[IV] str. Q33 b. [Incipit:] mr03enj ~ánj
I mt03enj a !Statečnj ~LÍnj 5 mt)tjřftl11 a I CSlo~
I])utné a mnoljo l])aáctné ~octi1uofti ~ani ~raiíané 111ffedi
5třj ~J1ěft I .l)ornict) I t) luffeďl) Obce gint)clj ~J1ěft 1]) Shá~
fOl])ftt11i ~aeffém I luffiďni 5tři ~áni !Staluolué téljoií
Sfráfoluftl])j ~iíeiféljo:... @!Sau toljo bíUcaité a ne~
l])l)ljnutcbrné přičint) I pro fteréa l])ence iíáboftiluj gfme
~ 9.Eaffjmi miloftllli a ~Eámi fe ~ljlebati I a Obccné
bobré, f 3acf)Ol11ánj a 3btiícni naffi milé ~mafti, přeb
balm 3úljubau a ofáoUlt, a bogiti aafe tjm břjl])egj,
~ánj

93

Artikulové

389-390

~

pomoet) moilL 5áboftitoé~0, ftá,(é~o a trtuánH1ué~o
\)Sofoge, fe namlutoiH: ... [Explicit:] Actum in Confilio
Directionis, 12. SDne Wlěftjee ~aertoenee I .l!éta 1619.
Příd. [Y] str. m4 a - b. [Incipit:] mroaenj \)Sánj
\)Sáni I mronenj a (Statečnj \)Sánj a 91t)tjřftlua I (SIotoutné a mno~o toaáctné ~oetitoofti ~ánj \)Staaané toffed)
~řj llRěft I ~otltjet) I t) toffecN Obce gintjcq .IlJlěft tu má"
Iotufttoj ~aeffém I lufficfni nj ~anj (Staluotoé té~oa
SMlotufttoj ~aeffé~o I ee. ůBnamugeme )lliaffim mi"
roftem a )lliám I ae fau fe @id) llJlHoft ~{tl1j <0taluotoé
SMloluft1uj to~o I fteřjC\ gfau poblé gifté~o fneffenj
ftoé~o, I fami ofobně bo ll.liargftabfttoj llJlOtalufťé~o I
taf t) ~rret) stnjaetftluj 91afa1tffé~o tá~n 11utacugjee fe
aafe ~pátfem, bo .l!eŠenj ~fatonj~o I nt)njpři ll.J(čftt)~
.l!olltllid) aůftáluagjetj~o I na přebfoilenj a fnaanau šáboft
@id) mUofti ~anůlu @eneráfůto I na mjftč a gménem
naffim na ně lu ofošenau I poanátoagje toljo ntln1, při
taf tuefífé ftjle ll,epřjtefe, a čafttíd) fem tam po Shagjd)
IUt)pabánj, a Hobt) činěni I anamenitau pifnau potřebu
btjti, na tom fnefti táčm .... [Explicit:] mepod)t)bugjee
o ~m. ll.J(. a gebnom fai§bém, Obaluláfftně I ae fe tomu,
gafoi§to ob ll.J(Holunjfůtu )llilafti, aabofti ftane. SDán na
~rabč ~raěffém lu ftřebu 17. bne llRěftjee Julij, .l!étlja
1619. m. m. ll,. SDt)reftorolué, (Sprálueotoé a 91abbt)
Bemfťé I obelUffed) ~řj ~anůlu (Staluůlu Sháfoluftluj
~3effé~0 ~ěfo a melu ~ána @eMffe .R'rt)fta \Job ůbogi

I

tiHtěné) m (5tarém Wcěftě ~raBfťém b (5a·
~bama o m3elerrllwjna. (X. ~ne Wce·
f~ce 2áři
53étga ~áně: M. DC. XIX.)
[= 10. září 1619.] 8°. (II] - CXCIV -

mueíe

I

[VIII] str.
Na 1. ~(a3 a: 91egiftm 2fttnfulůlu lu tomto (Sgeabu

obfaaentjcq I na Heré ftrúnee .\!iftu fe

aačinagj.

Typy gotické, latinská slova antikvou j číslice řím~
ské i arabské, paginace i I' rejstříku Nmská. Na titul. I.
ve dřevě řezaný, královský český znak jako při čís. 385,
před věcným názvem tiskaz'. ozdůbka. Na rubu tito I. celo~
stránkový, dřevoz'ezový, královo český znak jako na obr.
13. Na str. I. široká, rostlinná linka uprostz'ed s medail/o=
nem panovníka a pod im'okací velká, černá, ornament.
iniciála ~ bez rámečku. Na 1. ?l3 b2 b je ilahoře široká,
ornamentál. linka, pod ní impresum a viněta: mezi 2
kariatidami hnízdo s pelikánem a 3 mláďaty. Ozdobné,
černé iniciálky různé velikosti, versálky, nadpisy jednot~
livých artikulů, marginalie, rubriky, několik různých
vinět, signatury, stránkové kustody, tiskařské ozdůbky,
ukazoJ1ací ručičky.
Jungmann IV. 1066 b.
Breslau: Stadt. B. (4 O 107); Praha: NUK. (54 C
152); Lobk. K. (15276), Zem. A.; Roudnice: Lobk. K.
(VI Bh 1).

~ifat .R'rátoluftluj ~5effé~o. Na str. ~2 a nahoře
široká, ornament. linka a pod invokací velká, černá
iniciála ~ bez rámečku. Na str. LlV ozdobná linka,
oddělující závěrek sněmu, na str. ~, a nahoře široká,
krátká, ornament. (částečně rostlinná) linka s hlavou
uprostz'ed, na str. ~2 a linka s 2 černými žaludy na
koncích a dole lístková ozdůbka, na str. ~2 b nahoře
krátká, široká květinová linka a pod impresem velká,
ornamentální viněta. Nadpisy jednotlivých článků, černé
iniciálky a versálky různé velikosti, na stz'. LI rubrika j
signatury, stránkové kustody.

)l.l?jfto

Jungmann: IV 1066 c).
Breslau: NB. Praha: A. Min. vnitra (6763);
Zem. A. Lobk. K. (15276).

[VI] str. ~1 a - ~2 b. [Incipit:] mroaeni ~ánj

\)Sánj I mroaenj a (Statečni ~áni a 91t)tiřfttua I <0fo"
. luutné a mnoljo IU3úctné \j3oetill1ofti ~án j ~ra3ané
111ffecq ~ři ll.J(čft I ~ot1liet) I t) toffecft) ůbee gintjd)
ll.J(ěft lu SMloluftlui ~šeffém I lufficfni ~ři ~ánj (Sta"
11101ué téljo3 .R'ráfolu\tlui ~áefféljo pob Obogj t) \Job
@ebnau: ... ~~i§fofitu geft \Jři tomto nl)něgffhn (Sgeabu I
f ~f1ttertjm1t \Jo ~amátce ®luaté Weařj )1.lCagbafént)
[= 23. července] r03e\Jfaném I mno~o bobréljo tomuto
máfoluftluj a gintjm přitutěfentjm ,Bemjm bilitečnéljo
a profpěffnéljo lut)řj3eno:... [Explicit:] SDátum na
~tabě ~taWém 8. SDne ll.J(ěftjee (Srpna I .l!éta ~áně
1619. m. ll? ll,. SDt)reftorolué, (Sprálueolué a 91abbt)
Bemfté I obeluffecq ~řj ~anŮll1 ®taluÍllu Sftľrfoluftlui
~ilcfťéf)o I ~ěfo a .R'relu ~ána @eMffe Sft\Jfta \Job ůbogj
\Jřigill1agietjd) naři3enj.

Gotika, lat. slova antikvou j číslice arabské. Cerné,
orname.nt. iniciálky různé velikosti, na str. m3 b versálka
@. Signatury, stránkové kustody.
Praha: MK. (31C24); (31 D23).

~ito ~rt1Jfu(otué na (5nemu @eneráInjm
ob ~~reťtorůlu, 3prárocl'nu a Srabb 2emff~cf),
ob (5taluťlro ~ráíoroftroi <Iaeffégo nařjDemJd),
roocpfaném I fter~á braán bt:)f na ~rabě ~raa·
fťém 53éta (5feftnáctiftéf)o ~('luatenáctégo I lu
~onběIi ben ,památť~ (5roat~d) (5fimona a ~ůb~
[= 28. října 1619] i a Darořin téI)o~ 53éta lu
~(uter~ ben (5luaté Wí3bětt) mbOIU~ (= 19.
listopadu] I ~ @e[)O Wmofti ~ráIorofťau, obe·
roHecf) ~řj ®taluůro S't'ráIoroftmi GtefťéI)o froo.
lenj a 3aluřjni gf au. ~a[f,par Sl'apljř D CSu(ewic
I na meuftupowě a IDliliěině I @. WC. ~rálolufťé
STabba I S't'omorniť I miftobr3jc~ @. WC. a 9cet:)·
ro~~ffi ~ifař ~ráíoluft: G1efťé~. (mt)ti[ftěno ID
9(omém 9Rěftě ~raafťém I b ~ani)efe Sl'ada
D Sl'ac(~pergfa I 53éta ~áně, M. DC. XIX.
~roabcátéf)o brugéí)o bne Wcef~ce 53ifto,pabu.)
[= 22. listopadu 1619.] 8 u• [II]- LIV -

Na 1. ~, a: alegiftřj f ~rtt)fuIft lu tomto (Snčmu
@enerátnjm obfaaentjcq I na fteré ftránee .\!iftu fe aa"
čjnagj.

Na 1. ~2 a: ůmt)renj ffťobněgffi fteréi3 fe lu fpěffné
~ito ~rt1Jfu(owé ,při @l'nerMnim
ťter~~ br3án bi)f na ~rabě ~ra~ffém

389.

!

ter~

(5roate Wcaři 9JCagbalén~
I [= 23. července] O Darořin ro (5obotu, ,po
~amátce (5těti ftuatéf) O ~ána, [= 31. srpna]
ro[fe 53éta 1619. broáaeni, Darořini, a D 9(ařj.
oeni @id) Wmofti luHed) ~ři ~anihu (5taroůro
~ráíoroftroi @:efťéf)o, ro~tiHtěni gfau I om~·

94

,po

~amátce

(5ge3bu
I ro 9Xu·

práet)

při~obm,

taHo naptaluiti:

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstříku a omylech římská. Na
tit. I. ve dřevě řezaný, 58X 60 mm veliký, královský
český znak s korunou j před věcným názvem lístková
ozdůbka. Na rubu tito I. dřeJ1ořezový, královský český
znak jako na obr. 13 a pod ním nápis: Bbenef ~nn{olucc

a G:f)C&\tolun a

a ®itdrlicroťn I a

na illt)foftím

'llluořc

I

~J1n{olucc

)llit)foťtjm ~Iuořc

3 G:f)CI)ItOIUn a a ®ilttclieroťn I
I llJljfto '\Silai: S'i'rMotoftluj

~5effér)o. Na str. I. nahoře kratší ornamentál.linka a pod
invokací černá, bohatě zdobená iniciála ~ bez rámečku.

Na sfr. CXX dvojitá ornamentální linka s černými
žaludy na koncích, na str. ~2 b nahoře široká linka
rostlinná se 2 andílky a hlavou kozla uprostt'ed. Na str.
b čtyřhranná viněta z jemných ornamentů, na str.
m2 a nahoře ornament. linka. Na str. m2 b, m3 a ce=
lostránkové dz'evoz'ezy: první má v tmavém pozadí bo=
hatý ornamentální i figurální rámec av oválu s nápisem
Kašpara Kapliře jeho znak na bílé pt"zdě j dole v tmavém
pozadí po stranách rámce písmena JK; Druhý dřevořez
bez pozadí j v bohatém rámci částečně rostlinném a fi=
gurálním je ovál s nápisem Zdl'nka Malovce a v něm

m,

Jungmann IV. 1066 c).
Praha. Lobk. K. (15.276

390.

[IV] str.

napzs: BbenCf

a na

390a. Vydání téhož spisu(390). Na tit.str. místo
ftuofeni fluoleni. Impresum je bez udání
dne a je hned za rejstříkem. Strany nečíslo~
vané na konci knihy jsou pouze [lIl]. Výtisk
nemá ,,()mt)fenj Hťobněgffi ... ", poněvadž
v tomto vydání chyby byly opraveny. Ho~
řejší viněta poslední stránky vydání 390
chybí. I v rubrikách a kustodech jest vy~
dání 390a úplnější.

\Jřigimagjet)d) nařjaeni.

Příd.

Artikulové

390a-392

přiv.).

~ito ~rt1Jfu(owé na ®němu ()becném @e o
nerálnjm I ťter~~ bráán bt)í na ~rabě ~raá·
ffém 53éta ~állě 1620. roe 0:atrorteť ,po 9cebčfi
Oculi, [= 26. března] W Darořin tégo~ 53éta ro
~onběfi po 9cebm Jubilate, [= ll. května]
,při ,přjtomnofti 9cei)gafncgffi[)1l a meliťomoc·
néí)o S't'niaete a ~ál1 a, ~ana ~r1Jbr1JďJa D ~o3i
WCifofti mofenéf)o a ~orunoroanéf)o Sl'ráíe
Gtefťéf)o I e c. obero[fed) ~ři (5ialuľl ~ráforoftroj
0:3ejféf)1l I téa Weargťrabftroj 9Roraroffégo I ~nj·
3e±ftluj (5ré3fť~d) a 9JCargťrabftluj S) ornjc{) ~
~olnjd) 53u~ic I e c. froolenj a 3arořeni gfau.
~aHpar Sl'apli, D CSu(ewic I na meuftupowě I
Miličině a CSu(etUiC1)ďJ I @. 9JC. S't'rálolufťé
Slabba I S't'omorniť I a 9(e~)tJ\)~m ~ifař ~ra·
loluft: @;effé~. (m~ti[ftěno ro 9(oluém Wcěfte
~raW'ém I b ~ant)ere Sl'arla o Sl'ad~pergfu.)
[1620?] 8°. [II] - CXLV - [XIII] str.

391.

Na 1. ~2 bl alegiftřiť ~dt)fu{ft lu tomto (Sněmu
@eneráInjmobfaaentjd) na fteré íítáme .l!iftu íe aačjnagi.
Na 1. m2 a. ůmtlrotué ffťobněgffi, fteřl,3 fe lu fpěffné
\Jráct) při~obHt), taHo fe naptaiUiti moljau:
Gotické typy, latinská slova antikvou j číslice arab.,
paginace i v omylech řÍmská. Tit. I. ozdoben dřevořezem
v rámečku 60X57 mm: na tmavém pozadí královský
znak s korunou, obklopený věncem j v rozích rostlinné
ozdoby. Viz zde obr. 21. Před věcným názvem lístková
ozdůbka. Na rubu tito I. celostránkový dřevořez, na
němž královský, český znak jako na obr. 13. j pod ním

Obl'. 21. k

čís.

391.

na tmavé plzdě jeho znak. Na stl'. m4 b nahoře široká,
rostlinná linka, uprostřed níž je liška, mající u levé
pz'ední nohy monogram I K; po stranách dva psi. Pod
impresem velká, trojhranná, ornament. viněta ve dřevě
řezaná s ukřižovaným andílkem uprostřed. Nadpisy
článků, v rejstNku na linkách nadpisy stran, četné menší,
černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody,
tiskařské ozdůbky s žaludy.
Jungmann IV. 1067.
Breslau: NB.; Praha: NUK. (54CI52); Lobk.
K. (15.276); Zem. A.; A. Min. Vnitra (6763); Roudnice:
Lobk. K. (VI Bh 1).

na (5němu Doecném
na ~rabě ~ra3fťém I 53éia
~áně ~if~c~()o, (5feftiftégo ~roabcátéf)o (5eb·
méI)o I ~atnáctéf)o bne WCef~ce 53iftopabu I
(= 15. listopadu 1627] a Darořin téf)03 53éta
I ~roabcátéf)o <I3trortéf)o bne téI)oa [měf~ce I

392.

~':to

lťtet~5

~rt1Jlulowé

braán

b~f

[= 24. listopadu.]

,při ,přj±omnofti 9ce~gafněg.

I

Sťniaete a ~ána ~ana ~erb1Jnanba II.
Slajmfťéf)o 0:tJfaře
~~I)erffé[)o a <Iaefťéf)o e C.
S't'ráíe e C. obelofied) <IBt~r ®taroůlu ~ráíoroftroi

fijf)o

I
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393-394
Artikulové
-----------------------------------------------------------------Gí:3efW)0 ftuoleni o

30tuřjnj

gfou. Sl'rl)ftoff

)ffitatiffmu 3 !mittowic no ~ře3lJně o ~itném
I @. WC. Gí:. STobbo I Sl'omorniť o ?nel)tul)~Hi
\]Sir oř Sl'rálotufttoj Gí:3efW)0. [)!Bl)tiHtěn tu 6torém
WCěftě \]Sro3iťém b SDěbicůln ®ftě,páno ~iling I '
lIlI. SDne WCěft)ce \]Sro;l)nce ~éto \]Sémě: M.

DC. XXVII.) [= 4. prosince 1627.] 8°. 2í4 _
[= XXX] ll.

Gotické typy, latinská slova antikvou; číslice
arabské. Na tito l. ve dl'evě l'ezaný, černý císařský orel
jako při čís. 349, před věc. názvem čtvercová, ornament.
ozdůbka. Na rubu tito I. dřevořezový, královský, český
znak jako na obr. 13 a pod ním nápis: ~an &)t)nef

1\ mOÍ)otcc I

~Rj[to

\1SHa[' máloluftll1j

0:še~"

fé~o.

Na I. ~(2 a nahoře široká linka z květll, uprostřed
níž 2 andílkové drží královský český znak; pod invo~
kací velká, černá iniciála ~ bez rámečku, na I. ~r3 a
černá, bohatá iniciála .!ln a menší 9.E. Na I. @~ b
krátká ornament. linka, na I. @5 a, b nahoře nápisy
Kryštofa Vratislava z Mitrovic a Jana Hynka Vam.
berského a pod nimi ve dřevě l'ezané jejich znaky
v prostých, oválných věncích., Na I. @6 a nahoře široká,
ornament. linka, impl'esum' a velká ozdobná viněta
s hlavou uprostřed. (Reprod. u]. Volfa C. d. 4 stl', 47.)
Rok vydání je pod ní. Nadpisy jednotlivých artikulů,
rubriky, signatury, stránkové kustody, tiskařské ozdůbky
(žaludy, maltézký kNžek, hranaté závorky).
Jungmann: V. 635.
Praha: NMK (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; Teplá: Klášter. K.
5ťito ~ttlJltt(owé no ®němu noecném
ťterlJa brBán OI)I no ~robě \]Sr03ffém
~éto
5ťifl)ct)l)o ®feftiftéI)o SDtuobcátéljo nfmél)o I \0
\]SonběIi .\.10 bruljé ?neběli 2íbmentnj : to geft
@ebenáctéI)o bne \)J(ějl)ce \]Srolt)nce I [= ll. pro~

393.

I

I

since 1628] o 30lnřjn téI)03 ~éto ln 9.cutert) po
9Roubrofti ~oai I belnotenáctéljo bne botčenH)o
Wcěft)ce [= 19. prosince] ln i1 řj±omnofti )!BI).
foce [5r03enljcI) I )!BI)Iemo ~rooěte SfawatlJ
I )!Bráboře SDomu ~~robed'éf)o 3 G:~fumu 03
Sl'offum6etgla I no ,ptabclJ @inbřicI)olném

I Sttá31 I Sl'offum6utce I l:elči o

!mělnice

I

gOť03to Sl'rále Gí:aejťéf)o 9Cel)tul)~jjjI)o
S"t'oncíéře
o geel)lnt)~\\iI)0 SDěbičnéf)o ®;eňťo
Sl'ráíotoftlnj Gí:5efťéf)0: )!Bo{ffo ~~rooěte 3 !manf-

@. WC. Gí:.

I

ffelbu i \]Sáno íl .pelbtunlu o no Sflulnowé
I íHt)tjře I @. 9n. (!f. fťutečnt)cf) 5ťeI)mjcI) 9lobb:
o [5roílenéI)o o

®totečnél)o

STl)tiře

\]Sřloifo

omge3ba Ino StutčowflJ I SftépánoWiClJd) o ~ře3niclJ I @. we. Gí:. mobblJ o \]Sob.
~enHfla

fomořií)o

ln Sl'ráIolnjtloi Gí:šejťém i Sl'omorniťí'tln I
@. 9)(. Gí:. gofo3to ob @. We. f ®němu ~ i1Inou
moct) D.1lJfIont)cI) o nořitJemJd) Sl'ommi~faři'llo e č.
obeh.1[fed) ~5tl)r ®totufth.1 stráIotuftlni Gí:3ejťéí)0
I flooleni o ílOh.1řjni gj ou. Sl'rlJftoff )ffitatiflaw
3 mUttowic no ~ře3lJně ~ítném o i!ogowictJc9

96

9)c. Gí:. 9robbo I Sl'omorniť I o 9CelJtulJ~fIj

®torém

~HinlJ
\]Sáně I

Gí:aejťém.] ()!BlJtmtěn ln
Wečftě \]Sroafťém b SDěbicfltu ®ftěpáno

Sl'rálotufttui

I XXIX.

SDne 9JC:ěft)ce \]Srofl)nce ~éto
M. DC. XXVIII.) [= 29. prosince
1628.] 8°. [II] - XLIX - [V] str.

Na I. @2 b: megiftřjf ~(ttt)fuTfHl1IU tomto (Sncmu
obfaŠCnlíd) I na Heté fttánce mfht fe 1\acjnagj.

, iJ4_@6

QBo1ltliccff~

[@.

\]SHoř \0

Písmo gotické, latin. slova antikvou; číslice arab~
ské, paginace i v rejstříku Nmská. Tit.l. ozdoben černým,
dl'evořezovým, císal'ským orlem jako pN čís. 349. Před
věc. názvem čtvercová, tiskař. ozdůbka, Na rubu tito I.
celostránkový, Fe dřevě l'ezaný. králov. český znak jako
na obr. 13.; pod ním je nápis: ~an &)t)nef QBoll1úccff~
1\ mOÍ)otcc I ~)(ifto jj3jfař lu SháIoluftluj 0:Šeffém. Na
str. [I.J široká, rostlinná linka uprostřed se 2 andílky,
držícími malý český znak a pod invokací velká, bohatě
zdobená, černá iniciála ~ jako při čís. 392. Na str.
XXVIII. je menší, černá, ornamentál. iniciálka ~.ll.
Na str. @,! b nahol'e rostlinná linka s květy, na str.
@3 a velká, ornament. viněta s hlavou ve středu. (Repro:
dukce u J. Volfa c. d. str. 45.) Na str. @3 b, @~ a nahoře
nápisy Kryštofa Vratislava z Mitrovic a}ana Hynka
Vamberského, pod nimi jejich znaky v prostých, !'Ost.
linných věncích. Na stl'. 0J~ b nahoře široká, ornal1Íen.
tální linka a potom impresum, jehož rok je pod ozdob~
nou vinětou se 3 hlavami, stejnou jako při čís. 368
a ozdobnou linkou. Nadpisy jednotliv)ích článkl'í, rubri~
ky, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha :NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276); Zem.
A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

394. 5ťito ~ttlJlu(owé no ®němu noecném ťte·
tt)3 braán olJI no ~rabě \]Sro3ffém I ~éto \]Sáně
M. DC. XXIX. In \]Sonběfi ,po bruf)é 9Ceběli
~(btoentnj I to geft I SDe;átéí)o bne WCěflJce
\]Sroft)nce I [= 10. prosince 1629] O 3aluřjn
tér)03 ~éto lne ~3±lorteť i10 Wcoubrofti Q)05j I
bh.1obcátéí)o bne botčenéf)o Wcěft)ce I [= 20. pro~
since] tu ,přitomllofti )!BlJf oce [5r03ent)cI) \]Sanůln I
\]Sona )!BlJíemo ®Inoté 913imjťé 9l~me ~rnoěte
SfawatlJ I )!Blábaře SDomu ~robed'éf)o 3G:~lumu
o o Sl'oifumbetgla I no ,ptabclJ @inbřicI)OIOě
I ®trá~i I Sloifumbetce I l:elči o !mUnice I
@. 9)(. Gí:. fťutecné 5ťegné 9robbl) I Sl'omornifo I
o @. We. gařo3fo Sl'rále Gí:5ejťét)0 9Cet)lolJMjjí)o
Sl'oncléře tu strálolnftlni Gí:aejřém I té5 9CelJtulJ~'
jjjí)O SDěbičnéljo ®feiWo téí)03 Sl'ráloloftlni ~3ej"
řéí)o: \]Sono @iřiI)o ~(bomo ~oťitlJ ®h.1até
ST3imjťé 9lWfe ~rooěte o9Rartinic I no ,pořo
wictJc9 I Sl'omátotuě o ~oblu3tJc9 I m3ábu
®. ~oťuoo 9h)tjře I @. 9R. @;, 9lobblJ 9Hifto·
br3icgí)0 I o ~roeft)bento 3řj3ené Sl'omorl) ln
Sl'ráIotufttui Gí:&effém I téa @. WC. ~er bi)nonbo
5ťřetií)o [5í)erfřéf)o o Gí:5ejťel)o Sl'ráíe leč.
Sl'omornifo I [5r03enélj o o ®totečnél)o Slt)tjře

395-396

Artíkulové

\]S. \]Sřióiťo ~enmla 3 [5geobo I no SwtCowflJ I
SítěpónowiclJó) o ~ře3niclJ I @. WC. ~, 9lobbl)
I Sl'omornjťo 9Hiftobr3ict)° I a \]Sobl'omořiI)o tu
Sl'ráIolnftlni Gí:3ejfém I gOť03to ob @. 9)c. @;. ť
®němu ~ i1Inou moct) tut)\Iont)cI) o nořioengd)
Sl'ommi~f ařůln C. c. obetuf\ed) ~&tl)r ®ta\uflh.1
Sl'ráfolnfttui @;3ejťéf)0 I fh.1oIeni o 30lnřini gf ou.
Sl'rl)ftoff )ffitatif!aw 3 !mittowic na ~ře3lJně
~itttém n i!ogowictJc9 @. Wc. ~. mobbo I Sl'o·
morniť I o 9Cel)lot)~fIi \]SHoř ln Sl'ráloh.1ftlni
Gí:Bejťém. ()!Bt)ti\jtěn to ®±arém 9JCěftě \]Sro&·

I XXVII.

jťém b SDěbicůln ®ftě,páno ~HinlJ
9)cěfgce \]SroflJnce ~éto ~állě I

SDne

M. DC.

XXIX.) [= 27. prosince 1629.] 8°. [II] XXXIX - [V] stl'.
Na str. @4 b :9tegiftřif ~rrtt)fufůlu tu tomto (Sněmu
obfa3entíd) I na fteré ftráne .\3iftlt fe 1\ncjnagj.
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arab.
paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. černý, dl'evoře~
zový, císaz'ský orel jako pN čís, 349. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český znak jako
na obr. 13. a pod ním nápis: ~an &)t)nef QBoll1liccffll
3 molJlltcc I ~Riíto jj3iíař lu Si'ráIolufttuj 0:3ef~ém. Na
stl'. [1.J široká rostlinná linka s květy a 2 andílky, držícími uprostřed malý český znak; pod invokací černá,
ozdobná iniciála ~ jako při čís. 392. Na str. XXXIX.
velká, ornament. viněta s hlavou uprosUed (repl" u].
Volfa: C. d. str. 45), na následující straně nahoře ros~
tlinná linka s květy. Na l. @5a, b nahoře nápisy Kryš~
tofa Vratislava z Mitrovic a Jana Hynka Vamber_
ského, pod nimi ve dřevě řezané jejich znaky v prostých, rostlinných věncích jako při čís. 392. Na str. @6a
impresum a výzdoba (dvě linky a viněta) jako pN čís.
393. Nadpisy jednotlivých článků, rubriky, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Breslau: UB.; Praha: NUK 54 C 152); Lobk. K.
(15.276); Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh1); Teplá:
Klášter. K.; Uppsa/a: UB.

395. 5ťito ~ttlJlulowé no ®němu noecném řfe.
rt)5 br3án olJI na ~~robě ~r03fťém I ~étn \]Sáně
M. DC. XXX. tu \]Sonběíi ,po prlnni 9Ceběli
~rbD.1entnj I to geft I SDruljéf)o bne 9JCějl)Ce
\]Srojl)nce I [= 2. prosince 1630] O ílolnřin
téí)05 ~éto I h.1e ®třebu i10 ~omátce \]Soceti
~íol)o\IOh.1ené \]Sonnl) Weorl)e I to gelt I ll. bne
tél)03 Weějt)ce [= 11. prosince] I tu ,přitom·
nofti )!Bl)f oce [5roílent)cI) \]Sonfttu I \]Slino )!Bt)lem o ®Inaté 9l3Jmjťé mWje ~)raoěte SfllwlltlJ
I )!BIoboře SDomu ~robecW)o o G:~fumu o 3
Sl'oflum6etgla I no ,ptabclJ @inbřid)Olně I

Stta3j I Sl'oHum6erce I l:elči o

!měhtice I @.
Gí:. fťutečné 5ťegné 9tobbl) I Sl'omornjťo I
o @. 9JC. gořo3to srráIe ~&ejféO geel)lnl)gfjif)0
Sl'ondéře ln Sl'ráIoluftlni Gí:5cjťém I té3 9Cel)·
tut)MHl)o SDěbičnéf)o ®j ei'iťo téf)03 stráIotufttui

UJ"

Gí:5efW)o : ~ono @iřil)o 2íbomo mořitt) @)D.10té
STaimf1'é 9l3ii\e ~rnóěte 3 mlartinic I no ,pořowic6c9 i Sl'omátowě o )ffiopáfce I m3ábu
®. ~oťuoo 9ll)tíře I @ wc. Gí:, STobbp WCifto.
br3jct)l)o I o \]Sroeft)ben±o 3řjílené Sl'omort) ln
Sl'ráIotufttui Gí:3effém I té& @. WC. iJerblJnonbo
5ťřetH)o [5l)erfťéí)o o ~3efťef)0 ~cále leč.
sromorniťo : o [5r03enéI)0 o ®totečnéljo 9llJtiře
\]S. \]Sřióiťo ~ettHíta o mge3ba I no !mwtčowflJ
I SftěpánowiclJc9 o ~ře3niclJ I @. WC. Gí:.
STobbt) I Sl'omorniťo 9JCiftobr3ict)° I o \]SoMo·
mořií)o ln Sl'rálolnftlni Gí:5cjťém I go1'03to ob
@. 9JC. Gí:. ť ®němu ~ ,plnou moclJ Inl)lIont)cl)
o nořj3e1tt)d) Sl'ommiMořftlU eé. obetuf\ed) Gí:BtlJr
®totufuo Sl'ráfolnfth.1i Gí:aejťé()o I fh.1ofeni o 30'
Inřjn i gf ou. (Sl'rlJftoff )ffimtiflaw 3 !mittowic
no ~ře3lJně, IJ)jtltém, o i!ogowiclJc9 I @. WC.
Gí:. 9lobbo I Sl'omorniť a 9CelJtut)~f\i \]SHoř ln
Sl'dlotufth.1j Gí:3efťém.) ()!Bl)tiHtěn tu ®torém
Wcěftě \]Sro3fťém I b ~ono WCIob1\t)l)o !!JmnlJ
I XVII. SDne 9JCěft)ce \1-.~roft)nce ~étn \]Sáně I
M. DC. XXX.) [= 17. prosince 1630.] 8°. [II]
- XL VI -

[IV] str.
N a str." 0.11 a: ffiegifttif ~rrtt)furůlu lu tomto (Sněmu
obfnaen\jc~ I nn fteté ftránce .l3iftlt fe 3acinagj.
Český text gotikou, latinská slova antikvou: číslice
římské

i arabské, paginace i v rejstříku římská. Tit. I.
ozdoben dřevol'ezovým čel'1lým císařským orlem jako při
čís. 349. Na rubu lit. I. celostránkový, ve dřevě řezaný,
královský český znak, jako na obl'. 13. a pod ním nápis:
~an &)l)nef QBomúccff~ 1\ 91o!)otcc I Wmto"jj3ifnř lu má"
IOluftll1j 0:aeffém. Na str. T. nahoře rostlinná linka upro=
střed s pegasem a pod invokací velká, černá, ozdobná
iniciála :;5. Na str. XLV. ornamentál. viněta s 2 orlími
hlavami po stranách, hlavou a kNdly andílka uprostřed;
na str. XLVI. čtvercová viněta z jemných ornamentů; na
str. @1 a nahoře květinová linka, dole viněta z čel'1lých
Ol'1lamentů. Na str. @1 b, @2 a nahoře nápisy Kryštofa
Vratislava z Mitrovic a .Jana Hynka Vamberského
a pod nimi jejich znaky I' prostých rostlinných věncích
jako pN čís. 392. Na str. @2 b nahoře ornamentální linka
a impresull1, jehož rok je pod vinětou uprostřed s hlavou
satyra a pod linkou z prostých ol'llamentů. Nadpisy
článků, rubriky, signatury, stránkové kl/stody.

Jungmanll V. 635.
Praha: (54 C 152); Lobk. K. (15.276); Zem. A.;
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá: Klášter K.; Up~
psala: UB.

396. 5ťito ~ttlJfufowé no ®němu noecném I
Hert)3 br5án 01)1 no ~robě \]Sra3fťém I ~éto
M. DC. XXXlo. h.1e ®třebu ,po ®tnoté ®fťo·
Ioftt)ce I SDloonáctél)o bne 9JCěft)ce [5nora I
[= 12. února 1631] O ílolnřin télj03 ~éto I tu
®OtlOtU i10 ®. )!Bofentinu I 15. bne tél)o&
9JCějt)ce I [= 15. února] 10 i1ťitomnofti )!BlJfoce
[5rooenéf)o \]Sáno I ~onQ @iřil)o 2íbomo ~o·
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Artžkulové
řUt)

I 61uoté

Sr~jmíťé Sr~me S)roběte o IDlat:·

tinic I no ~ořotuict)d) I stomátotuě o mJOV tUce

I ffi~ábu 6~ ~o1'ubo ffi\)tjře I @. Wl. ~. mobb\) I

Wliltobr3ic~í)o I o \,)Sroef\)bento ořioené ~omor\)
IU ~rófolult\uj ~aeffém I té3 @. WC. ~erbl)twnbo

5ťřetjf)o I ~í)erf1'é~o o ~aef1'éí)o stráíe leč.
~omornjřo I o ~r03enél)0 o 6totečné~0 Sh)tjře
\,)Sono \,)Sřibil'o 63enHifa 3 mge3ba I no 'Stut·
čotuft) I 'Sftěvánotuict)d) o ~fe3nict) I @. WC.
~. ffiobb\) I ~omornil'o I IDeiftobr3ic~í)0 I Ll

\,)Sobl'omořjí)o IU ~rololUltluj ~aeí1'ém I goťo~to
ob @. Wt ~. ť ®němu % .pfnou moct) nořj·
oenM) S1'ommi%í LlřůIU eč. obelUned) ~att)r 6iolUůlu stráIolUfíluj ~aeífé~ I ílUolenj o 30\1.11'jnj

gíou. ~rt)ltoff mJtatiflatu 3 rolittotuic

I

no

~ře3t)ně ~jtném o ~ogotuictjd) @. Wl. ~.
mobbo I o 91et)11.1l)~m \')sHoř IU ~ráIolultlUj
~aeffém: (~\)tmtěn lu \Storém 9něltě \,)Sro~·
f1'ém I b ~ono WHobntJí)o ~ilt)nt) I XX. SDne
WtěítJce ~nora i 5..!oéto \,)Sáně I M. DC. XXXI.)

[= 20. února 1631.] 8°. [II] - XIX - [III]
str.
Typy gotické, lat. slova a některá jména antikvou
číslice arabské, paginace římská. Po str. X následuje
chybně dvakrát XI a odtud stále o jednu méně. Na
tito I. dl'evořezový, černý, císařský orel jako při čís. 349.
Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako na obr. 13, a pod ním nápis: ~Cl1t
Q;l~nef lm(l\\ll1ccfflí 3' mof)ntcc I ~.niíto ~i1ar ln Shá~
fOl01ttoi ~1íe1fél1t. Na stl'. I. nahoře ornament. linka
uprostřed s hlavou andílka a křídly a pod invokací
černá iniciála ~ jako při čís. 392. Na str. XVIII menší
ozdobná viněta s hlavou uprostřed, na stl'. ~3 b, ~4 a
nahoře nápisy Kryštofa Vratislava z Mitrovic a Jana
Hynka Vamberského. pod nimi ve dřevě řezané jejich
znaky v prostých rostlinných věncích jako při čís. 392.
Na str. ~4 b impresum a výzdoba (2 ornamentální linky
a viněta) jako pN čís. 393. Tisk má na lit. I. před věc.
názvem tiskař. ozdůbku, na str. X krátkou ozdob. linku,
na str. Xl. čtvercovou vinětu z jemných ornamentů,
rubriky, signatury, stránkové kustody.

IOlufílUi ~aeí1'ém I téě @. WC. ~erb\)nanbo 5ťřetjt)o
~r)erf1'éfJo (ií:3eíťé~0 ~ráIe leč. ~omornjťo

I

o ~r03ené~0 \,)Sáno \,)Sono ~nbred)tLl ~t)llfftet)tt.
flé~o 3 stototutat I o no ~řjtofád) @. IDe. ~.
ffi3j%jfé SDluorífé mobb\) 1 o 9JCilto ~ancIéře
9CěmecW)o IU ~ráIolultluj ~aeíťém I téě ~r03e
néf)o o 6totečné~0 m\)tiře \,)Sono \,)Sřibifo
63ettiifťll 3 mge3ba I na 'Stutčotuft) 'SftěV áno •
tuict)d) o ~ře3tticlJ 1 @. IDe. (!):. mobb\) 1 ~o·
morniťo I IDeiftobrějcl)f)o i a \,)Sobfomořjf)o IU
strálolUltlUj (ií:aeífém I gLlřo&to ob @. m. ~. ť
6němu naři3em)d) ~ommi%ío1'ůlU e č. obelUHed)
~3t\)r 6toroůIU SPráIolUltlUj (ií:3eífé~0 I íluoleni
o ool1.1řini gíau. SPrt)ftoff mJtatiflatu 3 rolitto·
tuic no ~ře3t)ně ~jtném Ll ~ogotuictjd) @.
ID~. (ií:. Urobbo I Sl'omornif 1 o 9Ce\)IU\)~Hi \')silař
IU ~ráfol1.1ftlUj ~3e\1'em (~t)tifítěn 11.1 6torém
WCěltě \,)Sroaíl'ém I b ~ona 9mobfí~r)0 ~Ut)nt)
I VII. SDne Wcě\tJce (&ěerluna 1 5..!oéto \,)Sáně I
M. DC. XXXI.) [= 7. června 1631.] 8°. [II]
- XIII - [III] str.

Gotika, latinská slova antikvou; číslice arab.,
paginace římská; po stl'. Vl. následuje třikrát VII,
potom IX, X, atd. Na tito I. čern)', dl'evořezový, císal'ský
orel jako při čís. 349. Na rubu tito I. celostránkový, ve
dřevě řezaný, králov. česk)' znak jako na obl'. 13. a pod
ním nápis: ~an Q;l\)nef lmnml1ccfflí tJ mof)ntcc I ~.ni1to
~i1ar ln Shálo11.l1ttni ~1íe1fém. Na str. I. nahoře orna.
ment. linka uprostl'ed s hlavou andílka a křídly: pod
invokací černá ozdobná iniciála ~ jako při čís. 392.
Na str. XII velká, ornament. viněta s hlavou upro.
střed (reprod. ll]. Volfa c. d. str. 45), na str. ~4b,
~5 a nahoře nápisy Kryštofa Vratislava z Mitrovic
a Jana Hynka Vamberského a pod nimi v prostých
rostlinných věncích jejich znaky ve dl'evě řezané jako
při čís. 392. Na stl'. ~5 b impresul11 a výzdoba (2 linky
a viněta) jako při čís. 393. Ornamentální viněty (na
str. VI a Vll), rubriky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K (15.276);
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

Jungmann, V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; Uppsala: UB.

397. 5ťito ~ttt)fulolt1é no 6němu Dbecném ťte
rtJě bdán bt)I no S)robě jj3roaíťém

1

5..!oéto \,)Sáně

M. DC XXXI lu \,)SonběIj .po 9CeběIi Cantate I
SDel1.1otenáctéí)o bne IDeěít)ce 9JCáge I [= 19.
května 1631] o 30l1.11'jn tél) oa 5..!oéto ! lu 6třebu
.po 9ceběH Exaudi (!):3tlurtéí)0 bne (!):aerlUno 1
[= 4. června] 11.1 přjiomnolti 1illt)í oce ~r03e
nél)o \,)Sáno I \,)Sono @iřjf)o ~(batno ~ořitt) I
6IUoté Sraimíťé mWfe S)raběte 3 rolattinic 1 no
~ořowictjd)

1 stomátowě o mJovátce I Ut3ábu
6. ~ohtbo Uh)tjře I @. wc. ~, ffiobbt) 1 9)hftobraictí~o o \,)Sreít)bento 31'j3ené ~omor\) IU ~rá-
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398. 5ťoto 'Stuolenj no 6ge3bu Dbecném, ťterl)3
3 nařj3enj @. m. ~. br3án ú\)I no S)robě \,)Sraaíťém 1 5..!oét~0 1634. 11.1 ~(utert) po 9cobém 5..!oét~ě
I to gelt 5ťřetjf)o SDne Weěí~ce 5..!oebno I [= 3.
ledna] O 30lU1'jn téí)03 ~étr)O IU \,)SonběIi t10
5ťřed) ~ráljd)

I to

gelt SDel1.1áteí)o bne boičenéf)o

9.něí~ce [= 9. ledna]; lu \,)Sřjtomnolti ~t)í oce
~r03enér)0 \,)Sána l\,)Sono ~bomo 3 lmalbfftet)tta

l~na ~táMU I nob 'Sa3atuaU I ~otuOft)ct)d) I
Biblod)OWict)d) I a 9cobém mJalbHtet)ně I @.

9JC. ~ 6ťutečné 5ťegné mobb\) I ~omornj1'o I
9JCHtobr&jcl)~0 1 a 9cet)11.1 I) 311 tJí)o \,)Surgťrobj
\,)Sr03íW)0 I gofoMo ob @. WC. (ií:. l' tému3
6ge3bu nařj3enéf)0 Sl'ommi!3foře o Directora
ob Dlob 3elUfíed) ~3tt)r 6toluftl1.1 Sl'ráfolUltlUj

Artikulové

399-400
~3e\W)0 bčiněné,

o

30lUřené

gelt. Sl'r\Jftoff

ílBtatiflatu 3 rolUtotuic 1 no ~fe3t)ttě I ~it·
ném I o ~ogotuictjd) I @. 9JC. ~. mobbo I
~omoriř I II 9Cel)IU\)31\tí \')si\oř lu stráIolUftlUj
(!):aelťém. (~t)tiHtěné 11.1 6tarém 9Jlěltě \,)Sraě
íťém ! b ~ono ~t)Hnt) leč. XI. SDne 9JCěíl)Ce
5..!oebno. 5..!oéta \,)Sáně: M. DC. XXXIIII.) [= 11.

ledna 1634.] 8°. [II] - XXVIII - [IV] str.
Gotické typy, lat. slova antikou; číslice arab.,
paginace římská. Na tit.l. dřevol'ezový, černý, císal'ský
orel jako při čís. 349. Na rubu lit. I. celostránkový, ve
dřevě I'ezaný, královský český znak jako na obr. 13.
a pod ním nápis: ~an .IJ~neť lmllml1ccfflí tJ !Jlof)lltcc
1~.r(Hto ~Hat 10 Sháfol01tloi ~de1fém. Na str. [I.]
nahoře široká, květinová linka s 2 andílky, držícími
uprostl'ed malý, český znak. Pod invokací černá orna=
ment. iniciála ~ jako pN čís. 392. Na str. ~4 a, b nahoře nápisy Kryštofa Vratislava z Mitrovic a Jana
Hynka Vamberského, pod nimi jejich znaky ve dřeve
řezané V prostých, rostlinných věncích jako při čís.
392. Na str. ~5 a nahoře široká linka uprostřed s medail/onem panovníka, na levé straně s čel'l1ým, císařským
orlem, na pravé straně s českým lvem, držícím v pravé
Pl'ední tlapě korunu; u jeho levé zadní nohy monogram
'$líT [ Johann Willenberger? G. K. Nagler: Die Mono=
grammisten. Miinchen b. r. 8° IV čís. 645 a 653J Pod
linkou impl'esum, před nímž tiskal'ská ozdůbka; !'Ok
impresa pod vinětou (hnízdo s pelikánem a 3 mláďaty
mezi 2 kariatidami) a ozdobnou linkou. TN ol'l1ament.
i figurál. viněty různé velikosti, rubriky, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

399. 5ťoto 'Stuolettj no 6ge3bu ()úecném I ťte
9cořjoenj @.
~\)íoce ~r03enéf)0

Wr. Sl'rctI: b }lřjtomnolti
\,)Sána I \,)Sono 2Cbomo 3
mJalbfltelJna I v nLl ~ttlMu nob 'Sa3atuaU I
~Otuoft)ct)d) I Biblod)otuietjd) i 'Suletuictjd) I
o 9coluém mJalbfltet)ttě I @. 9)c. majmlféf)o
~~íoře I 6řutečné 5ťet)né Srobbt) I Sl'omornjťu
I 5ťéa @. 9JC. ~í)erfféf)o a ~aeíW)o stráIe I
mobb\) ~rároIUfféí)o i Wci1tobr5ic~í)o I o 9,el)~
lU\)a\1if)o \,)Surgfroúj \,)Sra3f1'éf)o I goťoato ob
@. 9R. ~ráIol1.1l1'é ť tomu 6ge3bu nLlři3enél)0
o SD\)reftora I lue 6třebu po 9ceběH Exaudi,
31. bne Wcěfl)Ce 9JCáge I 5..!oétf)a 1634 [= 31.
května 1634] br5áno I o .potom lu \,)SáM po
}lomátce [I] 6IUat~d) \,)Setru o\,)Soluht, 30, bne
9JCěft)ce ~~erluno [= 30. června] íťonáno I Db
Díob, 3e 11.1 [fecf) ~3t\)r 6toluftIU Sl'ráfolultlUj
~3el1'éí)0, ť tomu luoIen~d), 30lu1'jno gelí. ~rt)
ltoíf mJratiflaw 3. rolittotuic 1 na ~ře3t)ně I
~itném I Cl ~ogotuic6d) I @. 9JC. (!):. mobbo
I ~omornjť I o 9cet)lui3fU \')sHoř lu Sl'ráIolllltlUj
~aeíťém. (~\)tiHtěné IU 6torém 9Jlěltě jj3roaréa 3

ffém I b ~ono

~t)lint) leč. XXX - SDne Wi'ě
f~ce ~~erlUno 5..!oéto. \,)Sáně: M. DC. XXXIIII.)
[= 30. června 1634.] 8°. [II] - XXIX -

[III] str.
Gotika, latinská slova antikvou; číslice arab.,
paginace t'ímská. Tit. I. ozdoben černým, ve dřevě
řezaným, císařským orlem jako při str. 349. Na rubu
tito I. celostránkový, dřevořezový, královský český znak
jako na obr. 13. a pod ním nápis: ~an Q;l~neť lmnllt"
liccfflí tJ !Jlof)lltcc l~nHto ~Hat lú ShÓ{oln [1tlni ~i§e\fém.l
Na str. [I.] nahoře široká linka a pod invokací iniciála
~ jako při čís. 398. Na str. XIX. černá, arabesková
viněta, na str. XXIX. 1'Íněta s hlavou satyra uprostřed.
Na stl'. ~4 b, ~5 a nahoře nápisy Kryštofa Vratislava
z Mitrovic a Jana Hynka Vamberského a pod nimi
v prostých rostlinných věncích jejich znaky ve dl'evě
řezané jako při čís. 392. Na str. ~5 b impresum a vý.
zdoba (2 linky a viněta) jako při čís. 398. Rubrika (na
str. XX.), signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276);

Zem. A.

~ito ~ttlJtulotue no 6němu Dbecném ťte
rqa braán b\)f no ~~1'l1bě \,)Sra5iťém 5..!oéto \,)Sáně
1636. lue ~&tl1.1deť t10 9CcběH Laetare, to gelt
. 6. SDne Wcěíqce SBře3na [= 6. března] O 3a·
IU1'jn W)05 5..!oéto 11.1 ~futert) .po geeběli Sl'luětné
I to gelt 18. SDne téf)oa 9JCělqce I [= 18. března]
při }lHHomnolti ~ro3enéf)0 \,)Sáno 1 \,)Sono ~tt)
btt)d)a 3 l:almlletgla I no mJlaffimi I nolUém
~omamně Ll UlemlJifli i @. 9JC. ~. téš @. Wc.
~. Ufobb\) I ~omornjťo I jj3reít)bento nab 2fppefoc~mi no S)rabě \,)Sra&ffém I IDejftobdjctjí)o
~ráIoIUíW)o I o 9Cet)IUl)3ljjf)0 S1'omornjťo IU
~ráIolultlUj ~3e\fém. ~l)1 oce ~r05enéí)0 \,)Sána
1 \,)Sono
~olbřid)o iYrantif\ťo 2illiftet)nffé~o
o stolowtat I no 3id)otuictjd) a ~tt)mllutce I
9raábu de Gallatrava Sft)tjře I @. IDe. ~. a
@. WC. Sl'rál: Srobb\) I ~omornjťo I o \,)Sre\\)bento ~omor\) ~aefťé: o ~rooené~o o 6tatečné~o m\)tjře \,)Sano @iřj~o rolalotuce 3 6:~et).
ttotua I a 3 mJintetlletgfa I no 63inct)d) I
~illěd)owě 6:t)totuě I o 61lJotém ~oli 1 @. 9)(.
(!):. Ufobb\) 1 Sl'omornjťo i téě @. 9n. Sl'. Srobbt)
I \,)Surgrrobj Sl'1'l1ge S)robecťél)O I o S)et)tmana
5..!oitoměřicťef)0 i go1'oato ob @. 9Jl. ~rá1olUíťé ť
6němu %pfnou 9JCoc~ lu\)í1ontíd) o noři3ent)cÍ)
Commi[[ařůw e Č. ob el1.1f\ed) ~3tI)r 6tolui'tlu
Sl'ráfolultlui (!):ae\ťé~o I iluolenj a 3alUřenj gíou.
Sl'rl)ftoff mJtatiflatu. 3 rolittotuic I na ~ře3t)ně
I ~jtném o ~ogOtu.ct)dJ I @. 9Jl. (!): téš @. Wc.
Sl'. Sfobba I Sl'omornjf I 9nHtobr3jc~ Sl'ráloluiť\)
I o 9ce\)I1.1t)affi \')sHoř ~rálolultlUj ~3e\ťé~0.
(~\)tiHtěn lu 6torém 9Rěltě \,)Sro3\ťém I 11.1
~mpre!3ít) ~ono ~Uhtt) I 21. SDne Wtěítíce

400.

99

401-402

Artikulové

403-404
Artikulové

m-te3na. 2éto
str.

\lSáně

1636.) 8°. [2] - 49 - [5]

Na str. @2 b; megiítfj f ~rtt)fulůll1ll1 tomto @Sněmu
oÓía8enlícl) I na fteré ítránce 2i)tu je aačijnagq.
Gotické typy, jenom latinská slova a některá
jména antikvou; číslice i ve stránkování arabské. Na
tito I. kruhový dz'evořez o průměru 59 mm: černý,
dvouhlavý, císařský orel s mečem a žezlem v drápech,
říšským jablkem na prsou. Na rubu tito 1. celostránkový,
ve dřevě řezaný, královský český znak v bohatém or_
namentálním rámci H8X 128 mm .. pod ním nápis:
Z5an &;;>~nef jffinmflcl:fflj & mo~ntcc I mHto~i1ař S'l'ra~
10111íttl1j ~3e\féljo. Na str. [1.J 28 mm široká, ozdobná
linka a pod invokací velká, černá iniciála Z5. Na str. @2 b
nahoře ornament. linka uprostřed s hlavou andílka a
kUdly; dole černá, podélná, orna ment. viněta. Na 1.
@3 a, b nahoře nápisy Kryštofa Vratislava z Mitro_
vic a Jana Hynka Vamberského a pod nimi ve dr'evě
řezané jejich znaky v prostých, rostlinných věncích
jako při čís. 392. Na str. @4 a nahoře široká ornament.
linka a pod ní impresum, jehož rok oddělen velkou
ornamentální vinětou s hlavou uprostřed a prostou,
vodorovnou linkou. Tisk má jěště 3 viněty různé veli_
kosti, ornamentální i figurální, nadpisy jednotlivých
článků, rubriky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Brno: Zem. A.; Praha NUK. (54 C 152); Lobk.
K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763); Zem. A.; Roudnice:
Lobk. K. (VI Bh 1.)
~ito mrtlJfulowé no ®neme Obecném, He"
t~5 br3án bIJí no S>rabě \lSroaffém, 2étgo 1637.
\tJ \lSonběIj po ~řed) SťrMid) 1 to geft 112. bne
Wcě1tJce 2ebno [= 12. ledna] O 30\tJřjn 26.
tégoa WCěit)ce [= 26. ledna] O 2éto tu při"
tomnofti ~IJfoce mr03enégo \lSána 1\lSona ®iřjIJo
~{bomo moiitlJ I ®Iuoté íRatmffé íH3iHe S>robetc

401.

I

I

3 IDhlttinic I no .poiowic~ÚJ I Sl'omát:ně I ~ob<
lU3iÚJ I o O~tilce I 9h)tiře íRaábu ®~ ~ofubo
3 Gallitie, Sťoncme \tJ SťráIotuft\tJj CQ:Beffém.
ffir03enégo \lSána 1 \lSono '\~enbrIJcf)o íillolffa
medlJ o ~uOe I o 3 2i~~e~o 1 no 91:olDem
išalfowě

I

3abloňi

I íillaUinowě I ID1aťejfo<

wicgrf) I íilloftrowě I o memiflowic~ÚJ leč.
'J( mr03enégo o ®totecnéI)o 9rIJtjře I \l5ona
\l5řibjio ®eniilfa o mge3bu 1na (5jtě~ánowictjd)
I (5wrčowclJ I o mie3niclJ I ®. ~n. CQ:. 9robb I
SťomornjfLtlD I ~éa ®. ~n. SťrúI: 9lobb I S'l'o"
mornifo I o \lSobfomořjI)o IU Sťráíoluft\tJj CQ:5e"
fiém. ~ofoato ob ®. WC. SťroI: f ®nemu
,{lpfnou ~J1oct) IU1)f!ontJcf) o noři3ent)cf) S'l'ommi,{l"
fořů\tJ I ze Obe\Dffed) CQ:atDr ®toluů\tJ S'l'rálo\tJ"
ft\uj CQ:~effé()o I fluoIenj o 3a\tJřenj gfou. S'l'rIJftoff
íillratiflaw 3 ID1itrouic I na mie3lJ ně I ~jtnéllt
o 2ogowic6ÚJ 1®. We. CQ:. ~éa ®. ~JC. Sť. íRobbo
I Sl'omornjf I ~njftobrMct) 5l!ráío\tJfft) I o 9?:el)"
\tJIJ3Ht) \l5jfoř lu SťráIoluft\tJj CQ:3efťém. (~IJ"

tifjtěn lu ®tarém ~JCěftě \l5ra3fťém I \tJ ~mpre,{lft)
~ana mlJHltlJ. 31. SDne WCěfl)Ce 2ebna. 2éto
\lSáně 1637.) 8°. [2] - 52 - [6] str.

Na str. @4 b. megiítřif ~trt~fulúll1 \1:J tomto @Sněmu
oó\a3el1líd) I na fteté I í±tance mítu je 3ačinagi.
Typy gotické, latinská slova a některá jména
antikvou, číslice i ve stránkování arabské. Na titul I
černý, dřevořezový, císařský orel jako pN čís. 400., na
rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako na obl'. 13. a pod ním nápis: Sbeněf
@C30lufflj 3 ~ltfl I na S'l'n{cnícljój I Wlnčic\jďj I ~.Ri1to
~i\at tl) S'l'rálo\1:Jít\1Ji ~5ejfént. Na slz'. [1.] 31 mm
široká, ornamentální linka, potom invokace, před níž
jsou tiskařské ozdůbky a dole černá, ozdobná iniciála Z5.
Na str. @4 b nahoře rostlinná linka s květy a pe_
gasem uprostřed, dole ozdůbka z žaludů, paragrafů,
závorek a černého maltézského křížku. Na 1. @5 a, b
nahoře nápisy Kryštofa Vratislava z Mitrovic a
Zdeňka Ježovského z Lub a pod nimi v rostlinných
věncích jejich erby ve dřevě řezané. Na str. @6a na=
hoře široká, květinová linka s 2 andílky, držícími upro_
střed český znak, impresum, jehož rok je pod čtvercovou
vinětou a prostou linkou, dole je užší, ornamentální
linka s hlavou andílka a křídly uprostřed. Tisk má
ještě 3 různé, ornamentální viněty, na str. 34. ozdobnou
linku s písmeny 1" nadpisy jednotlivých artikulů, sig~
natury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763); Zem. A.; Roudnice: (Lobk. K.
VI Bh 1); Teplá: Klášter K.

402. srHo ~lrtlJlulowé na ®němu Dbecném I

tterlJ§ br3án bl)I no S>robě \j5roBfťém 2éto
1638. ID \lSonbm po 91:eběli Mifericordias
Domini, to geft 19. SDne Wcěft)ce SDubno I
[= 19. dubna] O 30luřjn 17 SDne ~JCěfIJce
Wcóge [= 17. květnaj téIJOB 2éta \tJ přjtomnofti
~IJfoce mr03ent)cf) ®. 9raimffé 9TaJffe S>rabot
O \lSonfnu I \lSono ®iřigo SJ(bomo moiitlJ o
OO1artinic I na .pOi01UictjÚJ ! Sl'omárowě I
~oblu3~dj I O O~álce I 9tIJtjře 9laábu ®~.
~oťubo o Ga1litie I Sťonc1éře \tJ SťráIo\tJftluj
CQ:aeffém. SJ( \l5ono (5e3lJmlJ 3 íillrtblJ I no
íillrdjototu~dj I 3anowicgdj o íilloticgÚJ I
SDIDorů ®. W" CQ:. \tJ Sťráío\tJft\tJi CQ:aeffém
S>offmiftra, Sl'omornjfft\u I ~( [\ro3enéí)0 o
®totečnégo 9lIJtiře \lSona \l5řibifo ®eniHfa
3 mge3ba I no (5ítě~anowic6ÚJ I (5wrčow c lJ I
o mie3nic~ I \lSobfomořiif)o o ~)CiftobraiclJI)o
lu SťráIo\tJftluj CQ:aefťém I ®. WC.~. íRobb i go"
ťoato ob ®. WC. CQ:. f ®němu ,{l plnou mOCI)
ItJl)flont)dj o noři3ent)d) Commiffařů\tJ lobe"
mffed) čtIJr ®talDůlu S'l'róIo\tJftmj CQ:aeíťéí)o I
®\tJoleni o 30\uřenj gfou. S'l'n)ftoff íillratiflaw
o OO1itrowic I no mie3lJně I ~jtltém I o 2ogo<
wic~d) I ®. WC. CQ:. 9lobbn I S'l'omornjť I WCjfto"

br5!Ct) S'l'r~IoIDfft) I o ~(eIJIUIJ~ifii \j5jf oř \tJ
Sťr5:I~\tJftIDl ~aeftém. (~I)tiH±ěn~ IU ®±orém
WCelte \j5raMfem I \tJ ~mj:JreMl) ~ono mlJlinlJ.
1~. SDne měft)ce Wcáge. 53éto \l5áně I 1638.)
8 . [21 - 50 - [4] str.
Gotika, latinská slova antikvou' číslice i ve
stránkování arabské. Tit. 1. ozdoben kruh~vým, ve dřevě
řezaným, císař. orlem jako při čís. 400.; na rubu tito 1.
dřevořezový, celostránkový, královský český znak jako
na obl'. 13. a pod ním nápis: Sbet'íef @C30lufflj & ~ltli
I na ~n(cltic\jÓj I a 9Jlnčíc\jďj I mjíto ~ifař \1:J S'\'rá~
lOll1ftll1Í ~8efféll1. Na str. [1.] nahoře 31 mm široká,
ornament. linka, invokace, uvedená ozdůbkou s 2 ža~
ludy nahoře a v dolní části velká, černá iniciála Z5.
Na str. @3 b, @4a nahoře nápisy Kryštofa Vratislava z Mitrovic a Zdenka Ježovského z Lub
pod nimi v rostlinných věncích jejich znaky ve dřel'~
řezané jako v čís. 401. Na stl'. @4 b nahol'e kVětinová
~inka s 2 andílky, držícími uprostřed českV znak, potom
zr:zpres~m s rubrikou j rok impresa je pod ornamen_
talní vll1ětou s hlavou uprostřed a pod prostou, vodo~
r~vn~u linko~. Tisk má ještě 3 různě veliké viněty
ruznych tvarl/, na stl'. 30. nahoře ornamentál. linku
u~ončenou 4 hVězdickami, nadpisy článků, rubriky,
szgnatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk K. (15.276);
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá:
Klášter. K.

403. ~oto (5wolenj na ®ge3bu

I ftert)a brBán
bIJI no ~rabě \l5raMťém 2éto 1638. \tJe ®třebu
po pom~t:e ®Iuotéf)o ~ortoroměge I to geft 25.
~nev ~lJCeft)ce ®rpna i)=25. srpna] O 3 0 IDřin
tegoa 53eto, lu ~rutert) po pomátce ®IDOtéf)o
Auguftina, to ~~ft, v.31. bne. tél)03 Wcěft)ce I
[= .?1. srpna], pn Pťl±omnofít 91:el)gofněgffil)o
Sťn13ete o \j5ono I \l5ona &@;9lSD~91:SJ(~CSDSJ(
~řetiI)o I 9fajmfW)o CQ:t)foře I mgerfféfJo o
CQ:aefťéIJo S'l'rváIe e Č. ob giftéf)o \l5očtu DI ob ae"
\tJffed) CQ:ah)r ®toIUŮ\u Sťraloluft\tJi Cfaefťégo !
ob ® m. CQ:. f ťomu po\tJoIont)cf) I bčiněné ci
aOIDřené gef±. S'l'rIJftoff íillratiflaw 3 OO1itrowic
I na mie3lJuě I ~irnéltt 1 o 2ogowictjÚJ i @.
W~. ~. íRob~o I ~omorniť 1 o 91:el) IlJIJ3 f!ij
\l5lfo.r lu SťraIoluftlul CQ:Beffém. (~IJtifftěné IU
®to~ém Wcěftě \l5raBffem I m ~mtlre,{)f~ ~ona
mlJhnlJ. 1. SDne Wcěft)ce Báři. 2éto \lSáně
1638.) 8°. [2] - 8 - [4] str.

Typy gotické, latinská slova antikvou .. číslice i ve
stránkování arabské. Na tit.l. 58X50mm veliký, dřevo,
řezový, císařský znak s korunou; na znakl! čel'l1ý, dvou_
hlavý orel. Na rubl! tito 1. celostránkový, ve dřevě
řezaný, královský. ceský\ znak jako v čís. 400 a pod
ním ~~~is':Bb:něf OJ.c50}uff\j & ~ltli I na ~tlfcltíc\jifj I
a \))lnclcljój I)l.nlfto ~líar 111 .fuálOll1ítll1j ~aejfém. Na
str. [1.] nahoře 31 mm široká, Ol'l1ament. linka, invo_

kace počínajíc( ozdůbkou s 2 žaludy nahoz'e a v dolní
polovině velká, čel'l1á, bohatá iniciála Z5. Na str. 5. dole
ukazovací ručičky a černý maltézský kNžek, na I. ~2 a,
b nahoře nápisy Kryštofa Vratislava z Mitrovic a

Zvde~ka ~ e.~ovského z Lub a pod nimi v rostlinných
venezch JejIch znaky ve dřevě řezané jako v čís. 401.
~a .str. ~3 a nahol'e květinová linka s 2 and(/ky, drží.
czmz ~pl'ostz'ed český znak, rubrika a impresum, jehož
rok Je pod ornament. vinětou. Signatury, stránkové
kustody.
Jungmann V. 635.
Pl'aha: NUK (54 C 152): Lobk K. (15.276);
Teplá: Klášter. K.

404. srHo ~rtlJfu{owé no

®němu Obecném
brBán bl)I na S>rabě \l5ra3fťém 2éto
1638. lue CQ:3tlurtef po ®. 2udi OftIJIij ginať
16. ~ne WCěft)ce ~r~fl)nce I [= 16. prosince] O
3~\tJrln 31.y:lne tego~ 2étl)0 OWcěft)ce [= 31. pro~
s~~.ce] t;J ,p~}tomnofítv ~IJfoce [\rooenégo ®\1:ioté
9~almffe íRalffe ~rnbete O\j5áno, \l5ono (5e3lJmlJ
S>r~běte o, íillrtOlJ I !1~ íillrd)otoW~dj 3anowictjÚJ
I Sl'refflJclJÚJ I íillohclJd) 1 OCQ:aerlueném .práMu
I ~. WC. CQ:. 9robbD I Sťomornjťo I SťrúIo\tJfťégo
WClftobrBjct)í)o o 91:el)IDIJBmrJo ®ubif)o \tJ Sťrá~
IO\tJftlui CQ:3efťém. ~f mroaenéf)o \j5óna, \l5ona
S>enbrl)cfJo íillolffa medlJ a ~ubé j o 2lJ~~é~o
I no išaltnowě j 3aOloňj I ID1aleffowě I íillo<
rtrow~ I o memlJfHlowictjÚJ I ®. WC. CQ:. Sťo"
mornl 9lobbl) I o ®oubce BemfWjo. SJ( [\ro"
oené90' o ®totečnégo íRl)tiře \lSono \lSřibiťo
®~lt)fffa 3 mge3ba I no mie3ltjClJ I o XOÚJo<
Wtvc.lJ~ I ®. WC. CQ:. íRobbl) I Sl'ráIomfťljgo Wcftjob:alc.~í)o I o \l5obťomořjf)o ID S'l'r áI o\tJ ftluj
CQ:aeffem I ®ofoato ob 05. ~JC. CQ:. ť ®němu ,{l
Nnou moclJ IUIJ fIon t) cf) o naři3ent)d) \j5onů\tJ
Commifsařůlu I Obelllffed) CQ:3tI)r ®to\tJů\tJ
S'l'ráloll1ft\tJi CQ:3efťéIJo, ®\tJolenj o oOluřenj gfou.
S'l'tIJftoff íillratiflaw o OO1ittowic I no mie3lJně
, ~itném I o 2ogowic~cfi I ®. ~)i. CQ:. íRobbo 1
®futečnt) Sťomornjf 1 Sťrálolufft) WCiftobr3ict)
I o 91:eIJIDIJWi jj5jf oř lu S'l'róIoluftluj CQ:aeffém.
(~l)tifftěnt) ID ®torém Wcěftě \l5ra~ffém I \tJ
~mj:Jre,{)f~ ~ona mlJlittlJ. 3. SDne ~JCěft)ce 2ebna.
2éto \lSáne 1639.) 8°. [2J - 27 - [3] str.

I Hert)3

Český text gotikou, latinská slova antikvou;
číslice i ve stránkování arabské. Tit. I. ozdoben dřevo,
řezovým kruhem s černým, císař. orlem jako v čís. 400.
Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako v čís. 400 a pod ním nápis: 1šr~br~Ú)
jffiě3ltiť & jffič3ltiť I na ();f)otcoffllltCój a lBí{foluíc\jďj I
~njfto jjSHař 111 S'l'rálo\1Jítll1I ~8eíféll1. Na str. [1.]
výzdoba (široká linka, tiskař. ozdůbka s žaludy, černá
iniciála Z5) jako v čís. 403.
Na str. SD3 b, SD4 a nahoře nápisy Kryštofa Vra.
tislava z Mitrovic a Fridricha Věžníka z Věžník
s rubrikami a pod nimi jejich znaky Ve dřevě z'ezané ..

100
101

405-407

Artikulové
první v prostém rostlinném věnci, druhý ve věnci ze
dvou ratolestí dole svázaných a v prostém, obdélníkovém
rámci. Na str. ~4 b nahoře široká, květinová linka se
2 andílky, držícími uprostřed český znak a potom im=
presum s rubrikou. Rok impresa začíná také rubrikou
a je pod velkou, ornamentální vinětou uprostřed s hlavou
(reprodukce u J. Volfa: c. d. str. 45.) a pod prostou,
vodorovnou linkou. Tisk má ještě 4 ozdobné linky
nestejné délky i šÍl'ky, nadpisy článků, rubriku na
str. 27., signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Zem. A.

j

Lobk. K.

(15.276).

405. ~ito ~tttjlu(owé ob @eÍ)o 9)Cifofti <!rtjfotffé

91el)\1)I)ěffiér) mřebnjHt\u, O @3oubcťt\u BemfÍ\)cf)
I téě 910b @eÍ)o 9JCUofti I @3oubů\1), ~omornií)o,
O SD\uorfféf)o \1) $ťráfO\1)ft\uj <!rěeffém I IJ ob
něftertjd) gintjd), OĎ~\1)oteíťt\1) o OĎce I SDud)o\1)=
njf)o ~ @3\1)etfféÍ)o @3to\uu, na S)rabě \l5raB1fém,
.po f.poťu f3IJťomó5běntjd) I .poMé mOCI) fOĎě,

@3němem 2étr)0 1638. \ue <!rět\1)def .po .po=
mátce @3\1)oté ~uc~e Ott~He br30ném, bané I
gíou @3\1)oleňj o naři3enj 2étÍ)0 1639. \11 @3oĎotu
po SDruaeĎné 91eběIi, ginof 9. SDne 9JCeftjce
SDuĎno. [= 9. dubna.] ~r~ftoft )!Btatij(aw
3 MlttOWic I no mře3tjně I ~irném I o
S!ogowic~dJ· I @. WC. <!r. 910bbo I @3l'utecntj
~omornjf I ~rá{o\1)fťtj WCifto br 5ictj I o 91e~~
\u~ěm \l5iíot \1) ~ró1o\ufí\uj <!r3eífém. ()lltJtil\=
těntj \U @3torém W~ěftě \l5roěffém I \u ;;smptef3ítj
;;sono mtj(intj. 15. SDne 9Jteftjce SDuĎna 2éto
\l5óně 1639.) 8°. [2] - 15 - [3] str.

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou j číslice i ve
stránkování arabské. Tit. l. ozdoben dřevořezem 84 X
61 mm bez rámečku: na něm je dvouhlavý orel s císař=
skou korunou na hlavách, znakem, řádem a královskou
korunou na prsou, mečem a žezlem v drápech. Na rubu
tit.l. celostránkový dřevol'ez 150X 111 mm: znak s krá=
lovskýmčeským lvem na ornamentál. pozadí j nad znakem
králOvská koruna a po stranách 6 malých zemských
znaků. Pod dl'evořezem je nápis: \šr\)brt)d) [Bč3niť
o [Bč3ltjf I na 6:f)otenffnttCó, a ~moluic\jó, I ~.njfto
~Hař \u Sťrálo\tluj (l;aelfém. Na stl'. [l.] výzdoba, (ši=
roká linka, ozdůbka s křížkem a žaludy, černá iniciála
~) jako v čís. 403. Na stl'. (l;tb, (l;2a nahoře nápisy
Kryštofa Vratislava z Mitrovic a Fridricha Věžníka
z Věžník s rubrikami a pod nimi jejich znaky ve dřevě
řezané jako v čís. 404. Také výzdoba poslední stránky
s impresem (stl'. (l;2 b) stejná (květinová linka s andílky
a znakem, rubdky, velká viněta a prostá linka) jako
v čís. 404. Rubriky, nadpisy článků, signatury, strán=
kové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);

406. ~oto Stvo(enj no WhIofti\ué @. WC. <!r. ~o=
foato ~rá1e <!r3efféÍ)0 I @3froe @. 9JC. )ll~f oce
SDůftognéf)o o 91el)gofněgmí)o ~niěete o \l5áno,
\l5ono 2(é;0\l502SD2f )llW2(é;Wc2f 2frc~ ~niěete
81ofou31féÍ)0 I~ifťupo @3ftrOf3Purf.~éÍ)o I S)o{=
úer[!totíféf)o I\l5ofo\u1féí)o I ~10mud'eÍ)0J @: WC.

91ěimfféí)0 <!rtjf ote I mÍ)erffeí)o I o <!r3efť~Í)0 1
('c. ~ráIe I @enerálo nob 2trmobou @. WCtloft~
I o \l5Inomocnéí)o Gubernatora \1) ~ráIo\1)ft\uJ
<!rěefřém I \u~í)lebá\uáni I ob Of oÚ 3e \1)[!ecÍ)
<!r3t~r @3to\uft\1) \1) WCeftecÍ) \l5raěfftjcf) I no tento
čo~ přitomntjd) I o fporučeni téÍ)03 @. WC.
%rrCI) ~niěete na S)rob \l5roěfftj po\uoI~ntjcÍ) I
\u gid) @3polečném. 2étí)0 1640. \1)e <!r3t\1)def
,po \l5élmátce @30 \l5o\uIo na )lljru ~teftionffou
OĎráceni I ginaf 26. SDne Wcěft)ce 2ebno 00:
cotém @3í)romáěbeni.1 a téf)oě 2étÍ)~ ~ \l5o~b,ěfl
náfíebugjctj I to gelt, 30. SDne. te~03, Wcef\)ce
b\uáěeno i o 30\Uteno geft. ()ll~hntene \1) @3to=
rém 9JCěftě \l5raěffém I \1) WffiÍ.l~e~ftj ~o~o
mtjHntj. 1. SDne Wcěftjce mnora. 2etl)0 \l5one I
wc.SD<!r.xxxa:.) [= 1640]. 8°. [II] -15 - [II]
str.

Gotické typy j antikvou slova cele neb částečně la:
tinská. Na tito I. dřevořez 57 X 47 mm: oválný dvouhlavý
rakouský orel s erbem na prsou v kartuši s císařskou r~=
kouskou kOl'Unou. Pod dřevoř. nápis: Sťrt)\toff [Bcnh=
Hnlu o ~mtcoluic I na ~čc3\'\tě I '!Iícné\1t I a ~o!)O}U~:
c\jó, I <M ..\W. (l;. ffiabba I lSfutecnÍ) S1'omornif I a ~leglutJ3\!q
\]SHař lu S1'rúlolu\t1ui [,;\e\fém. Na rubu tito I. celostrankový dřevořez 150X 1l0mm: český dvouocasý lev s ko=
runou a se šesti zemskými erby na obvodu. Na str. 1.
záhlaví 31 X 117 mm j dále černá iniciálka ~ bez rámečku.
Na str. 15 závěrečná linka 26X61mm s andělem. Na
I. (l;1 b oválný dřevořez 183X 99 mm: erb Krištofa Vratislava zMitrovic.Na I. (l;2 b záhlaví 22 X 109mm s kvě
tinami, dvěma anděly a medailonem s českým lvem a arabeska 48X69mm. Rubriky, signatury, stránkové ku=
stody, versálky, nápisy kapitol ve 4 různých velikostech
typů, impresum na konci (I. (l;2 b).
Praha

j

NU K. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);

Zem. A.

407. 5ťito ~httjtu(owé no @3němu OĎecném fte=
rtjě br5án Ďl)f na S)rabě \l5raě1fém I 2étÍ)0
\l5áně 5ťiítjctjlJo @3feftifíéf)o <!rěh)r~bcátéÍ)o I \1)
9Xutw) ben pomátf~ @30 \lIuguffl)na I to geft,
28. bne W?eft)ce @3r.pno, [= 28. srpna 16~01
o 30\lltin téí)oa 2étr)0 \U @3oĎotu po .pom~!ce
@3\1)otéÍ)o 9JCotou1íe 2f.poíftol0 I o (é;\l1ongeftlt~
\l5áně I gináf 22. bne WCěftjce Báři I [= 22.

září] b .přitomnofti Of\1)jc;né~? S'i'n!ae"\tv~ O\l5 án.o
)llácflO\1)o @3\1)ote 813]mffe ffi·3tHe ~nl=
5ete I O )llláboře 'SDomu S!oblowft~~o I \l5ána
no ~~(umctj I <Miitebnictj I ffiaubmctj I ~o«e=
fiowě I 91etjfitatu I a Siternlitetjně I @. .~c
<!rtjíotffé SD\1)otfťé )lláfečné 910bbt) I $ťomorntfo

I \\5ono

408-409
I 91ei)\UI)aíHr)o. \l501njí)0 Begmifíra o noři3e~
néÍ)o 9ce~\U~BHtjr)0. )llt)foce mr03enéÍ)0 \l5ána I
\l5ona S)enbr~cf)o )llofffo medtj @3\uote 9Hjmfťé
9tWfe S)roĎěte ~OWOttj I 3 :Dube I a 3 S!ip.
Vé~o \l5óna na 9co\uém tJaUenbetce I ~ab(oni
I )!Btdně I 00laleHowě I )!Bofttowě I o 91emlJ'
f(owic~d) I @. WC. <!r. 9tabbl) I @3aubct) BemíféÍ)o
I o ~omor~ <!rěeífé I Directora. \ll mro3enéÍ)0
o @3tatecnéÍ)o 81~tiře I \l5ana ;;sona @inbtid)o
~~,~nowffé~o 13 SDfouÍ)é )!Bftj lna S!affu Io ffinlli
I te3 @. WC. <!r. ffiobb~ I o \l5obťomořiÍ)o \1) \u
[sic 1] ~ráro\1)ft\lli <!raefťém: ;;sof03to ob @. 9JC.
81Bimfťéf)o <!rt)foře I ~f)erfťéÍ)o o <!rěeffél)o ~ráfe
I\l5ána nóf3 )uHed) 91egmilofthoěgfft)f)o i f tému3
@3nemu naři3ent)cÍ) \u3ódntjcÍ) Commi[[ařů\u i
Obe\1) ff ecÍ) <!raft)r @3to\uů\u $ťrá{o\uft\1)j <!rěěíťéf) o
I @3\1)olenj gfou. \l5řiĎiť <Menifid 3 mge3ba i
na mře3nictj I o ;tod)owic~d) I @. we. <!r. 9tobbo
I $ťrolo\uíftj 9JCjftobr&ict) I o 9ce~\u~3fíij \l5if Ot
\u ~ráIO\1)ftroj <!rěcffém. ()llt)tiHtěntj ro @3tarém
Wcěfíě \l5ra31ťěm I \u ;;smpref3ítj @. í.lR. <!r SDrootfťé
I b ;;sono mtj(intj I e é. 8. SDne Wceftjce 9rMgna.
2éto \l5óně I 1640.) 8°. [2] - 25 - [3] stl'.
Typy gotické, latinská slova antikl'oll; číslice i ve
stránkování arabské. Na tit.l. dl'evol'ezový, císařský znak
jako v čís. 403. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě
řezaný, královský český znak jako v čís. 405. Pod ním
nápis :~JUfuIáf{j (\jecHtocf o (\jel'Htocffu, a o~Jlnfffluic I
a na lBčJjnČl.lIUč I <M. ílR. (l;. 9tabba I amljfto \]SHař
lu S1'ráloluft\uj (l;ae\fém. Na stl'. [1.] nahol'e 43mm široká, ozdobná linka, v dolní části přerušená iniciálami
invokace jffi a <M; pod invokací ozdobná, čel'l1á iniciála ~.
Na str. 25. černá, ol'l1amentální viněta, na stl'. ~2 b,
~3 a nahoře nápisy Přibíka J eníška z Újezda a Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a pod nimi ve věncích ze
2 ratolestí ve dl'evě řezané jejich znaky. Výzdoba po=
slední stránky (I. ~3 b) s impresem je stejná (květinová
linka s andílky a znakem, velká viněta, prostá linka a 2
rubriky) jako v Cís. 404. Nadpisy článků, rubriky, sig_
natury, stránkové kustody.
Jungmann V. 615.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

408. ~~to .S~olenj na @3ge3bu OÚecném I ftett)ě
3 mtfofh\1)ef)o @. 9JC. <!rt)fotfťé, gofoěto S1Irófe

<!rBeffél)o, .poručeni, r03epfon I \1) \l5onběfi .po
.pomátce f\1)atéÍ)o )lla\uřince I to geft I 12. SDne
WCěftjce @3rpno I ~éta 1641. na S)rabě \\5ra3~
fťém br3án I a \u \l5átef přeb památfau @3\uotéí)o
~orto1omege I 23. SDne, téÍ)05 9JCěítjce o 2éto
3a\uřin Ď~r I \u \l5titomnofti )ll~foce mro3enéf)0
S)ťCtĎěte a \l5ána I \l5ana ~ernorbo ;;sgnacl)uía
I @3\1)oté ffiMmífé 9raiffe .)raĎěte 3 Mattinic I
no ~ogenl3botffě o Sl'taluped) I @. Wí:. ~l)fotífé
910bb~ I @3futečnéÍ)o $ťomornifo, o @3oubct)
BemfféÍ)o I \1) $ťró!o\uft\1)j <!rěeffém: o mr03e~

Artikulové
néf)o o

@3totečnéí)o 9t~tite

\l5ona )lloIbtid)o
3 Slu~towa I na S!anňowictjd)
na~ !B(~~i~tj o 8tvěftowě .1 @. mC. <!r 91abbl) I
WCJftobraJc\)í)o ! o \\5urgtrOĎl $ťrage S)robed'éf)o:
gofoato ob @. We. <!r. f témua @3ge3bu natj3e=
ntjd) Commi[[ařů\l1 I obe\uHed) <!r3t~r @3to\uů\u
$ťró!o)ufí\1)j ~ěeíféÍ)ol bčineno o 30\utjno geft.
\l5řjĎif <Menifjet 3 mge3ba I 110 mte3nictj I o
;tod)owic~d) I @. 9JC. <!rtjfařífé 9tobbo I ~rá=
10\ufftj W(:iftobrMct) I o 91el)\U~mtj \l5jfoř \1)
$ťró!o\ufí\1)j <!r3eífém. ()ll~tirrtěltl) \1) @3torém
Wceftě \l5ro3fťém I \u ;;smpref31tj @. WC. <!r.
SDtl10řffé I b ;;sona !BtjUntj leč. 29. SDne
9JCěftjce (5r.pno. 2éto \l5áně 1641.) 8°. [21
- 25 - [3] str.
Slu~towffé~o

Ceský text gotikou, latinská slova antikFou; číslice
i ve stránkování arabské. Na tit.l. dřevořezový císařský
orel jako v čís. 349. Na rubu tito I. celostránkový, ve
dřevě řezaný, králov. český znak jako v čís. 405 a pod
ním nápis: mmufM <MecHtocff 3 (\jecHtocffu I a 3 ~Jhtr=
ffluic I a na lBef)néoluě I <M. ílJl. (l;. ffiabba I a ~Jlifto
\]Sjfar lu S1'ráIo\uftl1Jj (l;Je\fém. Na str. 1. nahoře květi
nová linka s medail/onem panovníka uprostřed, kolem
ní ol'l1amentální rámec j před invokací 2 černé žaludy
a dole velká, černá iniciála~. Na stl'. 16. černá, ozdobná
viněta, na str. 25. viněta s hlavou satyra uprostřed. Na
str. ~2 b, ~3 a nahoz'e nápisy Příbíka J eníška z Újezda
a Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a pod nimi jejich
znaky Fe dřevě z'ezané jako v čís. 407. Na poslední
stránce (~3b) impresum a výzdoba (květinová linka s an=
dílky a znakem, velká viněta, prostá, vodorovná linka,
I'Ubriky) jako v čís. 404. Nadpisy jednotlivých článků,
rubriky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

Praha: NUK. (54 C 152); Lohk. K. (15.276);
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh l.)

409. ~oto Swolenj na (5ge3bu OĎecném I He=
rt)3 3 9JCUofthoéÍ)0 @. WC. <!rtjíořffé I ~OfoBto

~áfe ~3efféÍ)0 .poručeni rooe.pfcín I \ue <!r3t\urtef
.po .pomotce @3\1JQttjcl) 5ťřid) $ťró!ů\l1 I to geft
9. SDne Weěí~ce 2ebno I 2étr)a 1642. no S)rabě
\l5roaffém br3ón I 2f \1) @3oĎotu .po pomátce
Očiffťo\uáni ~fof)orro\uené \l5ann~ 9JCor~e 8.

SDne Weěft)ce mnoťCt I téÍ)oě 2étÍ)0 30\uřjn Ďl)I I
)ll přij±omnofti )ll~f oce mr03enéÍ)0 S)roĎěte
o \l5ána I \l5ona ~(é;919Hl:mtSD2f ;;sgnacl)ufo I
@3\1)oté 81Mmffé 9t5iff e S)ťCtĎěte 3 Mattinic
I na ~ogenl3botffě I o Sl'taluped) I @. 9.1(:. <!r
9tllbb~ I @3ťufečnéÍ)o ~omornifo I o @3oubc~
BemfféÍ)o \u ~rófo\uft\uj <!r3effém: 2f mr03enéÍ)o o @3totečnéí)o ffil)tjte I \l5ona )llolbtid)o
Sfu~towflé~o 3 Sfu~towa I na S!auňowi·
c~d) nab !8róltic~ I o 8wěftowě I @. Wí:. <!r.
9tobb~ I 9JCjftobrěict)í)0 I o \l5urgfroĎj ~roge
S)robed'éÍ)o: Wofo3to ob @. WC. <!r. f témuě
@3ge3bu naři3entjd) CommHhřů\1) I obe\uffed)

Zem. A.
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Artikulové
~Bt~t ®ta\1:Jů\u ~tálo\1:Jít\1:Ji ~3efťerJo učineno

a 3a\1:Jřjno gefí. \)Sři'6iť Glcniffeř 3 ~ge3ba

I

na ~ic3nictJ I a l:od)oltlictjd) I @. 9n. ~6fařfťé
I ~tálo\1:Jfťg miítobt3jcg I a gee~\ut)aí\ii
\)silař ll) ~rálo\uíttl.l1 ~3effém. (~l)tifítěn6
\1:J ®tarém měítě S~ta3ffém I \1.1 ~mpte~fg
@. We. ~. SU\1:Jořfťé I u ~ana ®taríHÍ)o
mtJ(intJ e č. 18. SUne ilJcef6ce ~noto. 53éta
\)Sáně 1642.) 8°. [II) - [XXVI) - [IV] str.
9fabba

Typy gotické, latinská slova antikvou; číslice al'ab~
ské, paginace Nmská. Tit. 1. ozdoben dr'evot'ezovým,
černým, císařským znakem jako v čís. 405; na rubu
tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český
znak také jako v čís. 405 a pod ním nápis: ~)mUUI\~

illc\'ffto\'ff 3 illc\'ffto\'ffll I a 3 9Jlnfffluic I a na lBěJ)n<
řoluě I @. ~n. 0:. !nabba I a ~nj\to !\SHař 11.1 Sh:áfoll.l\hl.lj
Gí:ae\fém. Na stl'. I. výzdoba (široká linka s medaillonem,
iniciála ;S) stejná jako v čís. 408, ale místo žaludů jsou
2 menší, černé lístky. Na str. XXVI. černá, ovalná,
ozdobná viněta, na 1. SD3 a, b nahoře nápisy Přibfka
Jeniška z Ojezda a Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu
a pod nimi jejich znaky ve dřevě řezané, jako v čís. 407.
Na posledním listě (SD4 a) impresum a výzdoba (květi=
nová linka s andílky a znakem, velká viněta, vodorovná
linka, 2 rubriky) jako v čís. 404. Rubriky, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276).

410. 5ťito ~dtJhtloltlé na ®němu ODecném

I

®tarém IDeěftč \)Sra3fťém I \1J ~tn\Jte~fg @.
IDe. ~. SU\uořfťé I u ~ano ®tarí!iÍ)o ~tJlhttJ ec.
16. SUne 9Rěf6ce 53iítopobu. 53éta \)Sáně 1642.)
8°. XXXXI - [III] str.

Artikulové

I

\)SurgťroDj ~ťCtge ~rabecféÍ)o
gaťo3to ob
@. IDe. 9r3imfťél)o ~gfaře I ~Í)erfťéÍ)o a ~3efťé~o
~ráfe I \)Sána geá~ \1JHec!) 9Cet)miIoíti\1Jěgfiif)o I
f témua ®němu nořioengcL) \1:J3áctngcL) Com~
miffařŮ\1J I obe\ufíecL) ~att)r ®tO\1.1LI\1J ~ráfo\1J=
ft\1.1i ~3efťéí)o ®'boleni gfau. \)SřiDif 3 m9c3bll
no ~řc3nictJ a l:od)oltlic~d) @: m: ~gf ařfťé
9fobba I ~rálO\1Jífg 9Hiftobtaic6 I a geel)\1Jt)3ffi
\)sHař \1.1 ~rá1O\1Jft\ui ~aeffém. (~~tiHtěng
\1J ®tarém IDeěftě \)Sro3ffém \1:J ~mpre~fg @.
~. SU\1.10řfťé b ~ana ®tarffiI)o ~tJ(intJ
e č. 31. SUne ~mf6ce \)Srafl)nce. 53éta \)Sáně 1643.)

o

Gotické typy; antikvou latinská slova nebo la=
tinská část; stránkování římskými číslicemi. Na tito I.
do dřeva řezaný medail/on 57X58 mm dvouhlavý
rakouský orel s mečem, žezlem, říšským jablkem a ko=
runou v dvojitém kruhu. Pod dřevoř. podpis: !\Sřióif

I

o

illcniffcť
mgc3Dn I na lBřc3nicI) I a ~od)oluicÍ)d) I @.
lW. Gí:lj\ař\fé !nnbba I Sl'rófohlífl) RRi\tobrajcl) I a ~e~~
11J~5\fi !\SHni' hl Sl'rálo11J\thlj 0:ae\fém. Na rubu tito I.
celostránkový dz'evořez 150x 110 mm: český dvouocasý

me.

I

I

I

I

8°. [II] - XXXI - [III] str.
Ceský text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na tito I. dřevořezový, císař
ský znak s korunou jako v čís. 403. Na rubu tito I. ve
dřevě i'ezaný, celostránkový, královský český znak jako
v čís. 405. a pod ním nápis: il)mulá\~ illc\'ffto\'ff 3 illc\'<

lev s korunou a se šesti zemskými erby na obvodu.
Pod dz'evoř. nápis,' ll)Wulá\G illC\'Hto\'ff 3 illc\'ffto\'ffu I

a ~nn{ffluic I a na lBčf)nřolUě I ill. ~n. 0:. mabba I a ~)?i\to
!\Si\ař hl Si:rófohlítl1.1j 0:aeHém. Na str. I. dřevořez
35X118 mm: záhlaví, květinový ornament a v kruhu
poprsí [Rudolfa ll. ?l; čel'l1á iniciálka;s bez rámečku.
Na stl'. XXXXI. arabeska. Na str. lS2 b. dřevořez: znak

o

ffto\'ffu I a 3 9Jlnlffluic lna lBěfjni'oluč I ill. ~.n. 0:. mabba I
a ~)?i\to !\Silař tu mófohl\thli 0:ae\fém. Na str. I. vý~

Přibíka J eniška z O;ezda, orámováný dvěma vavříno=
vými větvičkami, svázanými dvěma stužkami. Na l.lS3 a
znak Mikuláše Gerštofa z Gerštorfu ve stejném
orámování. Na I. lS3 b linka 25X 107 mm s květinami,
dvěma anděly a s medailonem s českým lvem. Viněta,
reprodukovaná u]. Volfa: Dějiny čes. knihtisku do roku
1848. V Praze 1926. str. 45. Rubriky, signatury,
stránkové kustody, versálky, nápisy kapitol ve 4 různých
velikostech typů, lístky na větvičce, impresum na konci
tisku.

zdoba (bohatá linka s medail/onem, 2 černé lístky a ini~
ciála ;S) jako v čís. 409. Na str. XXXXI. ornamentální
viněta s hlavou satyra uprostřed, na str. lS2 b nahoře
nápis pana Přibíka z Újezda a pod ním celostránkový,
mědirytový jeho znak ve věnci ze 2 ratolestí, nahoře a
dole svázaných stuhami. Nad erbem přilbice s korunou,
na níž stojí císařský orel, mající na prsou monogram
F III. Na str. lS3 a nahoi'e nápis Mikuláše Gerstorfa
z Gerstorfu a pod ním jeho znak ve dřevě řezaný jako
v čís. 407. Na poslední stránce (lS3 b) impresum a vý"
zdoba (linka s 2 andílky a znakem, velká viněta, linka
a 2 rubriky) jako v čís. 404. Nadpis)' článků, rubriky,
signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.

ftéttJ3 br36n Dt)f na í.~robě \)SťQ3fťém I 53éto
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
\)Sáně 1642. ll) ®oDo±u ben ®o 53uťáfle I 18.
Lobk. K. (15.276); Zem. A.
bne Weěfgce 9f3iigna I o 3a\1:Jřin téI)oa 53éta
10. SUne Weefgce 53iítopobu I u přjtomnoíti
0f\1:JjcenéÍ)o ~niaete a \)Sáno I \)Sona ~ácHa\1.10 411. 5ťito ~tttJfuloltlé na ®němu Obecném I
ťtertJ3 braán b~f na ~rabě \)SraMfém i 2éta
®\1.10té 9f3jmfťé 9r3H1e ~niaete I ~fábaře SUo~
\)Sáně 1643. \1:J \)Sonbělii SUe\1JátéÍ)o SUne Wcěf6ce
mu i!oMoltlffél)o ~niaetc6Í)0 ~ťQběte 3 \Stcrn~
53iítopobu
I [= 9. listopadu] a 3a\uřjn téI)03
fftcgnll I \)Sána na ~~lnmct) I GliitcbnictJ I
53étÍ)a 23. SUne mcěfl)Ce \)Srafl)nce I u ptjtomnoíti
ffillubnictJ I -í'olcffoltlě I 9lcltlitlltu a \Sitcrn~
OftuicenéÍ)o ~nj3ete a \)Séma \ \)Sona ~ácí10\1.1a
fftcgně I @. m. 9f3jmfWJo ~gfaře SU\uorfťé
®\1.10té 9faimfťé 9raifíe ~nj5ete I a ~fáboře bo,
~álečné 9fobbt) I gj;omorniťo I 9CelJ\1.1t)WiíJO
mu i!obfoltlfťé~o I ~niaetctJI)o ~ra'6ěte \Stctn~
\l501njÍ)o .8eugfmiítra I a 9Caři3enéfJo 9Cel)'
litegnjté~o \l5ána na -í'olcfiomě I ~~lumctJ a
\1.1t)aíHf)0: ~t)f oce ~ro3enér)o ~raDěte a \)Sána
ffillubnictJ
nab 530Dem I @. We. 9f3jmíféÍ)0 (§;t),
I \l5ana ~ctnlltbll ~gnocl)ufa ®\1.10té 9f31mfťé
fLlře SU\1Jor\fé ~álečné 9lobbl) I ~omorniťa I
9fWfe ~ťQDěte 3 Wllldinic I \)Sáno na -í'ogcnfJC\lcneráfa nab Artolerij I a geařjoenéÍ)0 9Cel)=
botffě a Sftalullcd) I @. IDe. ~. 9fabblJ I ®fu·
\1.1t)3í!iÍ)0:
~t)foce ~rooenéI)o ~ra'(iěte a \)Sána I
tečnéf)o Xl'omornjťa I o ®aubct) .8emířéÍ)o \1:J
\l5ana lBetltarbo ~gnoct)Uf o mořittJ ®\1Jaté
~rá10\1Jftlui ~aefťém: ~r ~r03enéÍ)o a ®tateč~
9f3jm: 9r3iffe ~ťCtDěte 3 Wlllttinic I \)Sána na
néÍ)o 9ft)tiře I \)Sono ~olbřicÍ)o \Slu~toluffé~o
-í'ogcnfJbotffě a Sfta(ullCd) I 05. IDe. ~. 9fabbt) I
3 \Sfu~toltlll I na i!lluňoltlictjd) nob lB1ánicl) I
®futečnéI)o ~omornifa I ®aubct) .8em\féÍ)o I
a BltIějtoltlě I @. 9n. ~. 9fabbl) 9njftobraiic6Í)0
~rá10\1.1fféÍ)o 9)(jftobr3icgI)0 I o \)Sr;:eflJbento nob
I a \)SutgÍtoDj ~rage í.~ťQbectéÍ)o I gofo3to ob
~(\Jtleaocgmi na í.)rabě \)Sroafťem: W~r03e1téí)0
@. 9JC. 9HimfféI)0 ~gfoře I ~Í)erfW)o a ~BefťéfJo
a ®totccnéí)o Slt)tjře I \l5ana ~01břicL1Ll \Sc=
~ráIe I \)Sáno geá~ \1.1 fí ecf) 9Cet)miIoíti\1.1ěgfliil)0
3tJmtJ ~llrrO \Stu~tJ)ltIjtéf)o 3 \Slul)illltlll I na
I f témua ®němu nori3engcL) \1.1 oáctn6cL) Com=
i!llut'omic~d) nob ~lánictJ I a BltIějtoltlě I @.
miffařůIU I obe\1JH ecl) lIatt)ř ®ta\uů\1.1 ~tá1o\1J=
IDc. ~. 9fobbt) I ~t(.í1O\1)fťéI)o miítobraiicgí)o I
fttuj ~aeiťéÍ)o ®\1.101eni gfau. (~t)tiHtěn6 \1J
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Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763).
5ťoto

\SltIolcnj na ®ge3bu ODecném I ftw)a
~. 9H. ~. \)Soručeni I ob ~. 9R. ~.
t)aťoato ~ráíe ~aeíféÍ)o I ~tá1o\1.1ff6cf) IDeiíto=
br3jcgcL), r03epfán geft I \ue ®třebu po t10mátce
®o \l5a\1:Jío na ~itu ~řeí±ianffau ODráceni I
to geft 27. Dne IDeěfgce 53ebna I 53éta 1644.
no ~ťCtbě \)Sraafťém btaaném I o I)neb \u náffe.
bugjcg ~atl1.1tteť I 28. bne I tég03 Wcěf6ce a
53éta 3all)řeném I 11.1 přjtom11Ofti, ~t)f oce ~ro=
oenéí) o ~ťQ'6ěte a \)Sána, \l5ana ~oroí1O\1Ja
~oiittJ ! ®\1:Joté 9rMmfťé 9CWíe ~raMte 3 Wlllttinic i ~fábaře SUomu ®mecaníféI)o I \)Sána
na \Smečně I ~ránictJ a \Slllncm I @. 9JC.
9faimfféf)o ~t)faře I ~Í)eriťéO a ~3efféO leč.
~ráfe I 5ťegng 9fobbl) I šl'omornifa I 9CetJ\1.1t)a=
HiÍ)o \)SurgfroDi \l5ra3fféÍ)o , a Weiftobr31ct)I)o
\u ~rá1O\1Jíttui ~3efťém leč. IDafoa±o ob 05. ml..
~. f tému3 ®ge3bu noři3enél)0 Commiffaře,
o Directora; ob Of oD oetuífed) ~3tt)r ®to\uů\1:J
~rá1o\1:Jít\1Ji toI)oto ~3e\ťé()0 I tu po fp01u ~Í)ro=

412.

3 gi[tél)o

!.

máaběngcL) i učiněné a 3a\1:Jřené gefí. \)Sřiúif
3 m9c3bll I na ~ic3nictJ a l:od)oltlic~ň) I @:
We: ~gfařfťé 9robba I ~ráíolufťtJ WCjftobr31c6 I
a 9Cet)\1:Jt)aí!i \)SHař \1:J ~rá1oluft\1Ji ~aefťém. (~t)=
tifftěng ll) ®tarém měftě \)Sr03\fém I \1J ~m·
pre~fg @. m. ~. SU\1Joříťé I b ~ona ®tarffjl)o
~tJlintJ leč. 1. SUne IDeěfgce ~nora. 53éta
\)Sáně 1644.) 8°. [II] - XXIV - [IV] str.

Typ)' gotické, latinská slova antikvou; číslice arab~
ské, paginace římská. Tit. I. ozdoben dřevořezovým,
císařským znakem jako v čís. 403. Na l'ubu tito I. ve
dřevě řezaný, celostránkový, královský český znak jako
v čís. 405 a pod ním nápis: Wmulá\~ illc\'ffto\'ff

o illcrffto\'ffu I a o 9)lnfffluic I a
~n.

0:. !nabba I a

~ni\to !\SHař

na lBěfJnřolUě I ill.
lu Sl'rMotl.l\troj 0:i3e\fém.

Na str. J. nahoře 34 mm široká ornament. linka, invo=
kace se 2 černými lístky a velká, černá iniciála ;S.
Na str. XXIV. čtvercová viněta z jemných orna=
mentů, na str. SD2 a, b nahoře nápisy Přibíka z Újezda
a Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a pod nimi jejich
znaky (první mědirytový, druhý ve dřevě řezaný) jako
v čís. 411. Na posledním listě (SD2a) impresum a
výzdoba (linka se 2 andílky a znakem, velká viněta,
prostá linka a 2 rubriky) jako v čís. 404. Nadpisy
jednotlivých částí, rubriky, signatur)', stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152) ; Lobk. K. (15.276).

413. 5ťito ~dtJluloltlé na ®němu ODecném

I

fter6á brMn Dl)f na ~tabě \)SťCt3ffém I 53éta
\)Sáně 1644. \1.1 ~ruterg po \l5amátce ®o mada
@\1JangeHftt) \)Sanu I to geft I 26. SUne IDeěfgce
SUulina I a .8a\1:Jřin téÍ)03 53éta I \1J Wuterg po
9CeběH Exaudi I to geít I 10. SUne měfgce
9JCáge I u \)Sřjtomnofti I ~t)f oce ~r03enéÍ)0
~ťQDěte a \)Sána I \)Sana \Sc3tJmtJ ®\1Joté 9faim·
fťé 9ráiífe ~ťCt'6ěte 3 llDdbtJ I na llDtd)otoltl~d)
i1anoltliCtjd) I SficiitJc~d) I llDotic~d) I ~aertl?e=
ném -í'táMu a Wlitoltlic~d) I @. m. ~6faříťé
9fabbt) I gj;omorniťa I ~áíO\1Jffél)o miftobr3i'
cgI)o ! geet)\1:Jl)~Ht)Í)0 ®ubiI)o .8emfféÍ)o a Ge~
neral ~ommi~foře \u ~rá10\1Jít\1.1j ~3effém:
~r03enéÍ)0 \)Sána I \)Sana ~ana -í'cttltljfll 3 9lo=
jtic I ®\1JoDobnéf)o \)Sána na tJaUcnoltlě I
-í'eintid)~gtiinu a \Sflld)u I @. m. ~t)fařffé
~omort) ~3eífé 9fabbt) a ®aubce .8l'mfťéf)o
\1J ~tá1o\1:Jft\1.1i ~3effem: a ~to3ené~o a ®ta~
tečnéI)o 9T~tijře I \)Sona ~oIbřic()a \Sc3tJmtJ
gj;atfa \Slu~toltlilé~o 3 \Stu~tOlUIl I na i!au=
ňoltlic~d) nob lBfonict) a 81t1ěítoltlě I ®. ID"
~gf ařffé 9fabbt) I ~ráIo\1Jfťér)o Wciftobraict)Í)o I
\)SurgfroDi ~ťCtge ~ťCtbecféI)o o 9Ce~\1Jt)~fft)f)o
\)Srofiantmiftra \1:J ~tá(o\1:Jít\1Ji ~3efťém I gafoato
ob @. 9JC. 9faimfféf)o ~gfaře I ~f)erířéf)o Ll ~3e.
fťéÍ)o I et C. ~ráíe I\l5ána 9Cá~ \1JífecL) 9Cet)mifoíti~
\1:JěgH6f.Jo I f tému3 ®němu 9CařioengcL) ~3áct·
n6cL) ~ommi~fařů\1J I obe\1JífecL) ~3tt)r ®ta\1Jů\1J
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414-415

Artikulové
§1lrá!otu[ituj ~aefťéí)o ®Iuo!eni gf ou. 113řibiť
3 mge3ba I no ~fe3niclJ o l:orfJowictjrfJ I (35.
WC. @:t)fořffé mobbo I §1lrálotufťt) 9JCjftobr3jct) o
9CetJlnt)~Ht) 113jfoř ID ~cárOID[ilnj @:aeffém. (~t).
tifftěnt) tu ®torém 9JCe[iě 113roafťém I ln Vm·
,\ne~ft) ®iřjfo SflJ"afe I b @:aetlnenéÍ)o (3k
lena I tu Šere3né ~:mct). 13. SDne WCěft)ce 9JCáge.
2éto 113áně 1644.) 8°. [II] - XVII - [III] str.
Gotika, latinská slova antikvou; číslice arab.,
paginace římská. Tit. I. ozdoben dřevořezem 61X60 mm:
v ozdobném oblouku císařský znak s korunou a řádem;
na znaku černý, dvouhlavý orel. Na !'Ubu tito I. celostrán=
kový dřevořez 148 X 109 mm: v ornamentálním rámci
královský český znak s korunou Pod dřevořezem nápis:
~an

jffit)íjm illccfftocff 3 illccfftocffll a 3 IJJMfhuic I
a na IJl)J lIlčřicÍ) óJ I ill. ~.R. G\:. mabba I a ~)(ilto ~i\ar'
lu SháIoluftlui ~iíeífém. Na str. I. nahoře 20 mm

široká linka z ornamentů dvojího druhu, invokace
s černým lístkem a ozdobná iniciálka ~ bez rámečku.

Na str. XII. tentýž černý lístek jako na str. I., na
str. XVII. tiskal'ská ozdůbka. Na str. G\:2 b nahoře nápis
Přibíka z Újezda a pod ním jeho mědirytový znak
jako v čís. 411; na str. G\:3 a nahoře nápis Jana Vylíma
Gerstorfa z Gerstorfu a pod ním v bohatém rámci,
částečně rostlinném a figurálním, dole označeném mo=
nogramem ·1· K', jeho znak ve dl'evě řezaný. Na poslední
stránce (G\:3 b) nahoře ši1'Oká ozdobná linka a impresum
s 2 rubrikami; jeho letopočet pod velkou ornamentální
vinětou a prostou linkou. Nadpisy částí tisku, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Pl'aha: NUK. (54 C 152) j Lobk. K. (15.276) j
A. Min. Vnitra (6763).

414. !toto Swoleni na ®geDbu ()becném I
Hert)a D gi[téí)o ®.9JC. @:gfořffé \l5ocucení I ob
®. WC. @:. goťoato S'ttále @:BefťéÍ)o I §1lrá!olu·
fťt)cf) 9JCjftobrajct)cf) I r03epfán geft I ~ 113átef
po 1130mátce 9coroDenj lBfo!)oHolnené 113onnt)
Wcort)e I !to ge[( 9. SDne 9JCěft)ce 3ářj I 2éto
1644. na ~~tobě \l5toafťém braoném I ~r potom
tu \l5onbě(j 19. SDne té!)03 9Jlěft)ce, o 2éto DO·
Inřeném I ~ 113řjtomno[ti ~t)foce mr03ené!)0
~roběte o 113ána I 1130na ~oro[Ioloa ~ořitlJ
I ®Iuoté 91ajmfťé m3íffe ~raběte DOO1attinic I
~ráboře SDomu ®meconfťéí)o I 113ána no
Smečně I ~faniclJ o Sfaném. ®. 9JC. majm·
fťéí) o @:gfoře I mÍ)erfťéÍ)o o @:aefťé(Jo' leč.
~ráIe I !tenné íRobbt) I ~omorníťo ! 9Cet)·
lut)giW 113urgfrabj 113roaířéí)o I o W(íftobr3i~
ct)Í)o IU Sl'rálotl.1[ilnj @:3efťém I Voť03to ob ®.
WC. @:. ť tému3 ®geDbu noři3enéf)0 Commiffaře o Directora I ob nf ob oe ln [fecf) @:ah)r
®tolnÍltu ~rálotu[ituj tOÍ)oto @:aefťéf)o I tu po
ltlOIu ~l)tomáaběnt)cf) I bČ,iněné o 30mřené gef±.
\l5řibiť 3 mge3ba I na ~fe3niclJ o l:odjowictjd)
I ®. WC. @:t)fořfťé mobbo I §1lrá!otufťt) Wh[io.
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brBicg o 9Cet)tut)~fft) 113ifoř tu §1lrá!otuf±tuj @:3e·
fťém. (~L)tiHtěng tu ®torém Wcěftě 113r03fťém
\1.1 Vmpre~ft) ®iřiťo SflJ"afe ! b @:3erlnenéÍ)0
®e!ena lu ŠereDné mUct). 20. SDne Wcěft)ce
30ří. 2éto 113áně Wc. SD@:. X X X X Hij.) [= 20.
září 1644.] 8°. [II] - XXVI - [IV] str.

I

Písmo gotické, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na tito I. dřevol'ez 57 X 58 mm:
ve znaku z ratolesti černý, císařský orel s korunou nad
hlavami, znakem, královskou korunou a řádem na prsou;
v Z'ozích dřevořezu 4 zemské znaky. Na rubu tito I. ce/ostránkový, ve dřevě řezaný, královský český znak jako
v čís. 413. a pod ním nápis: ~an j[1lt)ljm illccfftocf
3 illccfftocffll a il IJJlnlffluic I a na \}l\Jl1IčřicÍ)d) I <M.
G\:. ffiabba I aí'Oljfto ~iíař 11) ~nHol1)ítl1)i G\:iíeffém. Na
str, I. nahoře široká ornamentál, linka j černý lístek před
invokací a iniciálka ~ jako v čís. 413. Na str. :B3a, b
nahoře nápisy Příbíka z Újezda a Jana Vylíma Ger_
storfa z Gerstorfu a pod nimi jejich znaky (první mědi
rytový, druhý ve dřevě řezaný) jako v čís. 413. Na
posledním listě (:B4 a) nahoře široká, ozdobná linka;
viněta z černých ornamentU, prostá linka a rubriky jako
v čís. 413. Tisk má nadpisy jednotlivých částí, na str.
XVII. rubriku, signatury, stránkové kustody. Místo str.
XXVI. chybně vytištěno XXVII.

an.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152,; Lobk. K. (15.276)j
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1.)

416-417

Artikulové

111Hecf) ,9cet)mi!0[tituěg[[gÍ)0 f témuB ®němu na·
řjDent)d) ~3áctnt)d) §1lommi~fořť'ttu
obelnHeclj
~3h)r ®toluÍlln S'l'ró!olniituij @:&efféf)o fluo!eni

I

gfou. 113ři6iť Dmge3ba I na ~fe3niclJ o l:odjo.
wictjdj I ®. .wc. @:t)fořfťé 910bbo I §1lráfotufft)
9m[tobr~jct) I o 9cet)lnt)~[[t) 113iloř tu S'tráfotu·
[ilnj @:aefťém. (~t)tiHtěnt) ln ®torém Wcě[tě
\.1Sraaffém I ID Vm\Jre~ft) ®iřiťo SflJ"afe I b
@:aerIl.1enéf)0 ®erl'no I ln Šefeóné mUCL). 29.
SDne 9JCěft)ce 113raft)nce. 2éto 113áně 1644.) 8°.
[II] - XLIII - [III] str ..
Gotické typy, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace Nmská. Tit. I. ozdoben dřevořezovým
císařským znakem s korunou a řádem jako v čís. 413.
Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak na tmavém pozadí jako v čís. 413 a pod ním
nápis .Jana Vilíma Gerstorfa z Gerstorfu. Na stl'. J.
výzdoba (široká linka, lístková ozdůbka a iniciálka ~)
jako v čís. 413. Na stl'. XXXII. tatáž lístková ozdůbka,
jako na str. 1., na str. '{š3b, '{š4a nahoře nápisy Příbíka
z Újezda a Jana Vilíma Gerstorfa z Gerstorfu a pod
nimi jejich znaky (první mědirytový, druhý ve dl'evě
řezaný) jako v čís. 413. Na poslední stránce ('{š4 b) nahOI'e široká, ornament. linka a impresum se 2 rubzikami;
rok impresa je pod vinětou, skládající se ze 2 rohů hoj_
nosti, mezi nimiž sv. Jiří na koni zápasí s drakem a pod
prostou, vodol'ovnou linkou. Nadpisy jednotlivých arti_
kulů, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

415. !tito !lldlJful'owé no ®nemu ()becném I

ftert)3 br3án bt)f no ~tClbě 113raalfém I 2éto
1644. lne @:3tturtef po 1130mátce ®Inotéf)o
Wcortino I to geii 17. bne 9JCěft)ce 2iltopobu
I o 30ltJřjn téf)oa 2éto I tu ~utert) b ~igUii
®o 5tomáffe ~(il0fftofo 113áně I to ge[i, 20. bne
Wcěfgce \l5roft)llce I b 113řjtomnofti ()fluícenéí)o
§1lnjaete o 113állO I 113ono m5ácl'oluo ®lDoté
9Hímfťé 91Wfe S'l'rlí3ete I o ~láboře SDomu
i!obfowffé~o §1lnj3eíct)Í)o $;>raběte D Stem·
fftegna I mt)tiře 3fotéÍ)0 mouno I 113átta no
.poUeffowě I ij:f)rumclJ I o ffiaubniclJ nob
20bem I ®. 9JC. 9tdimfféf)0 @:t)foře SDluořffé
~álecné mobbL) I mice 113reft)benta I §1lomor·
niťo I 9Cet)11.1 t),g Ht)l)o ®eneratM [1] 3eugmeiltra
o nořiDenél)o 9cet)1l.1t)Mfg!)0. m5t)loce ~r03enér)0
113áno I 1130na Brantifll'o .wi'ott)á[[e Sl'otfo 3
Sftettťúetgta i na ~edjlJni I SebHclJ I .pota3b'owictjdj I Belené .poře I ~ublJni I i!lJbod)owictjd) I Balu3aned) o Sftu"ce I ®. WC. @:.
9tobbt) I ®oubce 3emfťéÍ)0 I o SDlnoru ®. WC.
9JCor[[0{fo ln §1lráfolufttuj @:aefťém. ~ ~r03e·
néÍ)o o ®totečnéljo 9h)tiře I 113ono ~ona ®in·
břicf)o ij:f)anowftéljo DSDlouÍ)é !!BflJ I na i!aftu
o ffiábi I ®. WC. @:. 910bbt) Sl'ráfotufféljo 9JCjfto·
braict)Í)o I o·ll3obťomořií)o \1.1 Sl'ráfolnftlnj @:aef·
fém I gat03to ob ®. WC. měimfťéÍ)o @:gfoř~ I
mí)erfW)o o @:BefťéÍ)o I etc. §1lcáIe I jjSána ná~

Praha: NUK. (54 C 152) j Lobk. K. (15.276) j

Zem. A.

416. 5tito !lldlJfufoWé na ~němu ()becném I
ťtert)& bť3án

bt)! no ~rabě 113ra5ffém I 2éto
1645. Iu 1130nběfí po 9Cebm Rogationum, to
ge[± 22. bne Wcěft)ce 9Ráge I o 30lnřjn téÍ)o&
2éto I tu 113onbě!j b Vigilij ®o ~ofubo ~rpo.
H±olo 113áně I to gefi 24. bne Wcěft)ce @:3er·
tuel1ce i b 113řitomnofti ()ftnjcené!)o §1lní3ete o
113áno I 1130na m5ácfotuo §1lnj3ete o ~láboře
SDomu i!obfowflé~o I ~ní3etct)l)o ~roběte
SftemftelJnftéljo I 113áno no .poleffowě I
ij:ljl'umclJ I o !RaubniclJ nab 20bem I eíč.
3fotéf)0 91utta mt)tíře I ®. 9JC. maímfféí)o @:t).
foře !tet)né mobbt) I §1lomornjťn I o SDtuorfťé
~álečné 910bbt) Vice Praefidenta: ~t)foce
~roDenéf)o 113ána 11l30no Brontifjťo Wcotttit)áffe
§1lotfo a Sftembetgta I no ~edjlJni ! SeblčlJ
I .pOta3tiowiclJd) I Belené .poře I ~ublJni I
i!lJbodjowictjdj : Bal'u3anedj I o Sftu"ce I
®. WL @:gí: 9tobbt) I ®oubce 3emfťéÍ)o I o
SDIUotU ®. wm: 9Rorffolfo ID S'l'rálolufttuj
@:aefťém: o ~roaenéÍ)o o ®totecnéf)o mL)tjře J
113ono ~ona ®inbřicI)o ij:ljánowftéljo 3 ~faulje
!!BflJ I na i!áflu o ffiábi I @. 9JC. @:gf: 910bbt)
~tálotufféí)o 9JCjftobr3ÍcL)Í)0 I o 113obťomořiÍ)o

tu ~ráfotuftlDi @:aefťém I t)oťoato ob ®ef)o WCH:
9r3jmfl'éÍ)0 @:t)íoře I )t~ljerfťéÍ)o o ~aefťéÍ)o §1lrále
I \)Sána 9cá~ InffecI) 9Cet)miroftituěgffgí)o I ť
tému3 ®němu nořiDent)clj tu3áctnt)cf) Commif[a.
řÍllu I obetuffecÍ) @:att)r ®totufllu §1lráfotufilui
@:3efťéÍ)o i flno!eni gfou. 113řibiť D mge3bll I
na ~fe3niclJ o l:odjowictjdj I @. Wc. @:t)fořfťé
9fobbo I ~ráfolnfťg Wciftobr3jCt) I o met)tut){iffg
113ífař ll) §1lráfoln[ilni @:aefťém. (~t)tifftěnt) tu
®totém 9JCě[iě 113raafťém I tu VmpteMt) ®iřjřo
SflJ"afe I b @:aertuenéÍ)o ®efena I lu Šefe3né
mnct). 27. SDl1e 9mfgce \Iaertuence. 2éto 113áně:
1645.) 8°. [II] - LlX - [III] str.
Český text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na tito I. dřevožezový, císařský
orel jako v čís. 414., na rubu I. celostránkový, ve
dřevě řezaný, královský český znak v ornamentálním
rámci jako v čís. 413. a pod ním nápis Jana Vilíma
Gerstorfa z Gerstorfu. Na str. I. nahoře ozdobná linka
a pod invokací text s černou iniciálkou ~ bez rámečku.
Na str. XXXXlI. dole černá, lístková ozdůbka; na str.
&)3 b nahoře nápis Přibíka z Újezda a pod ním jeho
znak ve stejné úpravě jako v čís. 413., ale ve dřevě ře=
zaný. Na str. &)j a nápis Jana Vilíma Gerstorfa z Ger.
storfu a jeho znak ve dřevě řezaný jako v čís. 413. Na
poslední straně (&)4 b) nahoře široká ornamentální linka
a impresum se 2 rub1'ikami; rok impresa pod obdélníkovou, ozdobnou vinětou s květy v rozích. Nadpisy jed,
notlivých článků, rubdky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54C152)j Lobk. K. (15.276)j
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

417. !toto Swoleni při ®ge3bu ()Í1ecném I 3 gi.
[ié!) O ®. Wc. @:. ~oťo3to §1ltále @:aeffé!)o I eč
poručenj I ob ®. Wt @:. ~ráfolnfťt)cI) Wi'iítobr.
aj ct) cf) rooepfoném I O no ~rabě 113roafťém 24.
SDne WCěft)ce 2ebna I 2éto 1646. br30ném I
í1otom poť 7. SDne Wcěft)ce mnora, teí)Oa 2étí)0
30tuřeném I b přitomno[ti ~t)f oce mroDenér)o
~roběte o 113áno I 1130110 ~oroffoltJo ílJofitlJ I
®luoté majmfťé 9t3iffe ~raběte D OO1attinic
I ~fáboře SDomu Smečanfléljo I 113ána no
Smečně I Slaném o ~laniclJ I eč ®. WC.
mBjmíťéÍ)o @:t)foře I mr)erfťéljo o @:aefťéljo I eč
§1lrále eč ®futečne !tet)né 910bb t) I §1l0 mornjťo
I 9Cet)lnt)Mfgí)o 113urgťrobj \l5raB\ťéí)o o WCjf±o·
brajct)í)o tu §1lrá!otufituj @:Befťém I ~C\ť03to ob
®. Wt @:. ť témua ®geDbu nařj3enéÍ)0 Commifsaře t) DirectorO I ob nfob ae tuHecf) @:att)t
®totuútu §1ltáfotufituj ~3efféljo I po fpoht tu
~Í)romá3běnt)cf) I bčiněno o 30tuřeno gel±' (~t).
tifftčnt) tu ®torém 9JCě)iě 113raafťém I tu Vm·
pre~ft) ®iřiťo SflJ"afe I b @:aertuenéf)o ®elena
ln ŠereDné mnct): 10. SDne WCěft)ce mnoro. 2éto
113áně WC. SD@:. XXXX bj. [= 10. února 1646].
8°. [I] - XVII- [III] str.
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418-419

ArtikuLové
Got. typy, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace římská. Na tit.l. dřevořez 62 X 60 mm: císař
ský znak s korunou a řádem v ozdobném rámci; pod
ním nápis: \\3ři6iť 3 )llgC&Dn I na )lll'c~\tíCI) I a :tuď)U~

luicl)ď) I <M. ~.n. (ftHař\fé mabba I st'rtHoloíftj ~.nj\tobraictj
a ~et)lot)i3f\tí \\3i1ař 111 st'rtHolll\tlllj ~ae\ťé1ll. Na
rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, král.
český znak jako při čís. 413. Pod znakem nápis: Z5an
mlt)íjm ®crffturff 3 ®crffturffn a 3 ~JMffluic I a na
~ll)lItčřicl)ď) I <M. ~.n. (f. mabba I a ~.nj\to \\3j\ař 111 st'ľá~
Iolllftloj (faeffé1ll. Na str. 1. nahoře široká linka z jemných ornamentů, invokace s černou, lístkovou ozdůbkou
a černá iniciálka Z5 bez rámečku. Na str. (f2 b a (fa a
nahoře nápisy PHbíka z Újezda a Jana Vilíma
Gerstorfa z Gerstorfu a pod nimi jejich znaky jako
při čís. 416. Na I. (fab nahoře široká, ornament. linka,
impresum s 2 rubrikami; jeho rok je pod trojhrannou
arabeskovou vinětou a prostou linkou. Signatury, stránkové kustody, na str. XII. rubrika; nadpisy jednotlivých
částí.

xxxx bi.

[= 28. července 1646]. 8°. [II] XV - [III] str.

Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské.
paginace římská. Na tito I. dřevořez jako při čís. 417,
černý císař. orel na znaku s korunou a řádem. Pod
ním nápis: l,l3řiliif B )llgC&Da I na ~če5Iticl) I a S::u·
ď)uluicl)ď) I ®. ~R. (ftííař\fé mabba I st'táIOtllíftí ~nifto~
braictí a ~cet)tll\)i3fftj \\3ifař 111 st'táIolll\tlllj (I5eífém. Na
rubu tito I. celostránkový ve dřevě řezaný, král. český
znak jako při čís. 413. a pod ním nápis Jana Vilíma Ger.
storra z Gerstorfu. Na str. 1. nahoře široká linka
z jemných ornamentů, invokace s černou, lístkovou
ozdůbkou a černá iniciálka Z5 bez rámečku. Na I. (fl b,
(f2 a nahoře nápisy Přibíka z Újezda ajana Gerstorfa
z Gerstorfu a pod nimi jejich znaky ve dřevě řezané,
jako při čís. 416. Na str. (f2 b impresum a výzdoba
stejná jako při čís. 418. Signatury, stránkové kustody,
rubriky.
Jungmann: V. 635.

Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Roudnice: Lobk. K. (VI. Bh 1); Mnichovo Hradiště:

Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276); Zem.
A. Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Mnichovo Hradiště:

Waldšt. K.

Waldšt. K.

418. ~ito ~htlJťulotué no ®němu núeeném I fte.
t~a br3án ÚIJf no $)rabě \1Sra3ffém ~éto 1646.
ro \1Sonběfi ,po ®. \1Srofopu I to geít, 9. bne

419. ~ito !lldlJfulotue no ®němu ůúečném I
ťter~a br3ón ÚIJ! na $)robe \1SrnMfém I ~étI)a
1646. IU \1Sonběfi po ®rootém \1Sroťopu I to
geít 9. 50ne Wčěf~ce @:aermence \ a fťoneoluán
téf)~3 ~étn 4. bne weěf~ee ®rpno I při \j3ti.
tomnofti geeIJgafněgHI)f)0 ~ni3ete O \j3ána I
\1Sana ijG:ffi~IDm~m~!ll ~řetil)o íll3imfťéí)0
@:~foře I m'C) erfféf) o O Ciaeíťéf)o ~rófe I 2Č. ůbe·
roHecf) Ci3±1)r ®tOluům ~rófomítlui Ci3efféI)0
ímofeni o ,8aluřeni gfou. \1Siibil o mge3 ba I na
mie3niclJ o <.toc'f)otuičtjc'f) I @. we. @:. mobba o
9CeIJIDIJafi~ \1Sifář ro ~ráíoluítmi @:3efťém. (íIDIJ·
tiHtěn~ IU ®tarém Weěftě \1Sro3fťém I lu ~m·
pre~f~ ®iřiťo 6flJvaie I q @:3ermenéí)0 @efena

weěí ~ee @:aermence I o 30mřin téf) 03 ~éto I
ro \1Sátef po ®. ~ofuliU ~oHtofu \1Sáně I to
geít 27. bne botčenéf)o Weěí~ce lm přitomnoíti
íIDeÍeúnéf)o o íID~íoce mr03enéI)0 $)roúěte o
\1Sona I \1Sána mubolffo 3 G:oHorebo I $)roúěte
3 malfe I \1Sáno na Stralonicgc'f) Dv očné ~o
brg o tJlaganec'f) I maábu weolte3íféf)0 mIJtiře !
o 9Ce\)luIJ3H~f)0 wei1tro \1Sřemorftlui lu ~rárom·
ítlui @:3eífém I @. W~. @:. ~egne mobblJ I ~o.
mornifo I weiítobr3iel)f)0 ~ráforoíféf)o \1Sofn}f)o
weorHoIťo I o noři3eneI)0 9CeIJroIJ3H~í)o. ~éB,
íIDIJí oee mrooenéf)o $)roúěte a \1Sóno I \1Sono
Se3lJmlJ ®. m3imífé maiHe $)roúěte 3 Wr!blJ
na í!Brc'f)ototugc'f) ~anotuictjdJ I STofotué ~ore I
STieflJctjc'f) I í!Botictjc'f) I G:3ertueném ~rabťu o
mHlotuictjc'f) I @. We. @:. mobblJ I ~omornifo I
weiítobraie~I)o ~rófolníféI)o I geeIJml)gH~f)0 ~o·
mornifo o @enerof ~ommi~íoře lu ~róíoluftlDj
@:aeífém. m íl5rOoenéf)0 o ®totečnéf)o mIJtiře

\1Sono ~ono @inbr3iCÍ)0 G:~llnotufté~o 10 brau~é
í!BflJ I na ~alfu o ffiabi I @. 9)(. @:. mobblJ I
~ráforoífér)o Weiftobraie~f)o I o \1SoMomořif)o
lU ~ráfolnftlui @:aeífém I IJoťoato ob @. Wc.
maimíféf)o Ci~íoře I mf)eríťéf)o o @:aeíW)o ~rále I
eč.\1Sána geó~ roHed) geeIJmUoítiměgn~f)0 I ť té·
mua ®němu nařioen~d) luoóctn~d) ~ommi~fa.
řŮlD I obeluHec{) @:atIJr ®tomůlu ~róforoftluii
~eaíféf)o I írooíeni gfou. (íID\)tiHtěn~ ro ®torém
Weěftě \1Staafťém Iro IDmpreM~ @iřifo ~flJvaie I
ro @:aerroenéf)o @elena IU Šeíe3né mheIJ: 28.
50ne weěf~ce @:3ermenee. ~éto \1Sóně We. 50@:.

ro ŠereDné mneIJ: 8: 50ne Wcěf~ee ®rpno.
~éto \1Sáně We. 5OGí:. xxxx bi.) [= 8. srpna
1646.] 8°. [II] - XVI - [IV] str.

Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace římská. Na tito I. dřevořez 93x85 mm:
v ozdobném rámci císařský orel se znakem, korunou
a l'ádem na prsou, císařskou korunou nad hlavami,
žezlem a mečem v drápech a 4 malými, zemskými znaky
na křídlech. Na rubu tit.l. celostránkový ve dřevě řezaný
král. český znak jako při čís. 413. a pod ním nápis
Jana Vilíma Gerstorfa z Gerstorfu. Na str. I. nahoře
široká linka z jemných ornamentů, invokace s černou,
květinovou ozdůbkou a černá, ornament. iniciálka Z5 bez
rámečku. Na str. (f2 b, (f3 a nahoře nápisy Přibíka
7. Újezda a Jana Gerstorfa z Gerstorfu a pod nimi
jejich znaky ve dřevě řezané jako při čís. 416. Na str.
(fa b široká ornament. linka, impresum s 2 rubrikami;
jeho rok je pod trojhrannou. arabeskovou vinětou a pod
prostou, vodorovnou linkou. Signatury. stránkové ku-

419a-421

Artžkulové

stody, na str. XII. lí:o.tková rubrika; nadpisy jednotlivých částí.
Jungmann: V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276)
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Mnichovo
Hradiště: Waldšt. K.

419a. motu(e. merOt fe ,přebně o \1Sonftmj @.
9)e. @:. stráfoIUff~d) I té3 @egi weHofti @:~í o·

!naimífé I gofoato 51'rá!omlt\) Ci3effé
$)eIJtmnné O ,8prálueomé. \1Soboúně IJ geben
f03b6 I luebfé ®toluu I !naábu I O \1S01uofónj
flnéí)o f této Contributi ůúj[né o befótéf)o
W~anbere (Sněmem, minuféí)o ~)J(ěf~ee Julij,
řo)un~

~éto přiitomnéf)o 1646. DO ~ři ~éto poř6b

I

fluofené, přionárooti magj I
fe toforoá ůóUj .ptigijmatj
úubou (N a 1. ~ 4 b: @inbřiCÍ) STuftofs 3 Bubij~o O 3 ~íVftJ I O na geolném StubenclJ I @.
We. @:. !nobbo I O General \1Sroffinntmi1tr lu
S't'táIolu)tlui @:3effém.) B. m. t. (1646). 8°.
m4_~4 [- VIII] ll.
Dúěf)fá @. 9)(. Ci.
o na goť~ ípůíoó

Český text gotikou, latinská slova antikvou. Bez
tito I. Na str. 2(j a ornamentální linka a černá iniciálka
Z5 ve volném prostoru. Arabské číslice. Očíslování od=
stavců. Signatury, stránkové kustody.

Praha: NUK. (54 C 152); MK. (32 D 14).
(Sněmu ůúecném, fte,
r~ě přebně no $)rob \j3ra3ff~ ť @ebenódému
50ni 9Rěf6ee (Srpna I 53éto 1649. rODe,pfán I
obtub 00 přjčinou 9tónIJ Weoromé bo W/:ěfto
$)ornif)o Ci3eff~cf) ~uběgoluie přefoěen I m
®třebu po \1Somótee ®Iuntéf)o ~nrtofomége
to geít 25. 50ne téf)oa WeěÍ\Jee ®t,pna braón a

420. :;tito !lldlJfUlOtué na

I

I

i

I

m (Soúotu po \1Samótee (So WCiCÍ)nfo ~(rd) mn·
gefo \1Sóně I to geft, bru'C)éf)o 50ne 9)(ěf~ee
maigna oOluřjn 6IJí: b .přitomnoíti ůfmjeenéí)o
S'ťnjaete o \l5óno I \1Sono íIDáeffomo m ®feoffu
~nHete Sllganffé~o I íIDlóboře 500mu ~obfotu
ffé~o S'ťnj3ete6f)o $)roúěte SfterníftelJnffg~o

I

\1Sóna no ~orenotuě I G:~lumclJ I o ffiaubnicl)
nab ~abem leč. ,8fotéf)o 9touno 9tIJtjře I @eí)O
Wmofti 9tajmfW)0 Ci~foře ~el)né mnbbIJ I ~o·
motnjfo I \1Sofniif)o 9)(orífofťo I o 5Orootffé
íIDófečné 9tobblJ Vice Praefidento leč. íIDIJfoce
mrooenéf)o \1Sónn I \1Sona $)entIJcf)n í!Bo!ffa
medlJ I $)toúěte ~otuorlJ 3 ~u6e O ~iVVé~o I
na motuém tJalden6urce I ~ab!oni I í!Btelné I
!maleífotuě I Dftrotuě I a memlJflotuictjc'f) I @.
i))/:. @:. 9/:nbbIJ I ~ráfOIUfféI)o 9)Ciftobraie~f)o I
a strólolufťé ~omorlJ Ciaefťé Praefidento. W
mr03enéf)0 o ®totečnéf)o 9tIJtiře I \l5ano il>rlJ·
br\Jd)a í!Bě3n;ťa o í!Běanjf I 110 mmotuictjc'f) I
o G:~otěífotuě I @. We. Ci. !nobblJ I Shófomffef)o
Wejftobraje~rJo I o \1Surgfraúif)o ~toge $)ro·

becřéf)o I gofoato ob @. WC. 9tBimfťéf)0 @:~foře I
mf)erfťéf)o o @:3efféf)0 leč. S'ťrófe leč. \j3óna
nó~ mHeCÍ) 9CeIJmHoftiluěgfW)o I f témua (Sně·
mu nnři3en6d) íIDoáctn~cf) \1Snnůlu CommiBa~
řům I obe)u!ieCÍ) @:3tIJr (Stn)uů)n ro S'ťrófoluftmj
(Iaeffém I fluofeni gfau. (íIDIJtiíftěn~ lu ®torém
9JCěftě \1Srn3ffém I )U IDmpreMIJ @iřjfo SflJvaie I
b @:3er)uenéf)0 @efena lU ,8efeoné mneIJ. 12'
50ne W/:ěf6ee 9t3jgnn. ~étn \1Sáně M. DC.
XXXXIX. [= 12. října 1649.].) 8°. [II] XX - [IV] str.

Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské.
paginace římská. Na tito I. dřevořezový. císařský znak
s korunoll a řádem jako při čís. 417. Dole nápis:
l,l3čiOjf 3 )llgC&Dn I na ~če&lticl) a S::uď)u\oicl)ď) I ®. ~.n,
(f. mabba I a ~cet)tot)gíftí \\3iíař 111 st'ráIotofttuj (faeífém.
Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě l'ezaný, královský
český znak jako při čís. 413. pod ním nápis: mlác\falll
®c&lierUlufflj I 3 :OHllle ,\Jurl) I <M. ~Jt (f. mabba I a Wljfto
\\3Hař 111 st'ráIoll1ftlllj (faeffém. Na str. I. nahoře široká
linka z jemných ornamentri, invokace s rubrikou a černá
iniciálka Z5 bez rámečku. Na I. (f. a nahol'e nápis
Přibíka z Újezda a pod, ním jeho znak jako při čís.
416. Na I. (f. b nahoře nápis Václava ]ezberovského
z Olivé Hory a pod ním jeho mědirytový znak voz'
dobném rámci s olivovými ratolestmi. Na I. ~1 a široká,
ornament. linka jako na str. I. a impresum s rubrikou;
rok impresa pod černou, trojúhelníkovou, arabeskovou
vinětou a pod prostou 'linkou. Signatury, stránkové
kustody, rubriky.
Jungmann: V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; A. Min. Vnitra (6763); Roudnice: Lobk. K.
(VI. Bh 1). Mnichovo Hradiště: Waldšt. K.
~ito !lldlJfu(otué no (Sněmu ůúecném I
ťter~3 braón ÚIJI na $)rabě \1Sro3fťém
~étf)o

421.

\1Sóně

I

~onběfi po ~antátee (SO ~u·
fófje I to geft 24. ~ne Weěf~ee !n3jgnn o oa·
rořjn téf)03 ~éto ro (Střebu po \1Somátee ®o

1650. IV

I

WhťuIóffe I to geít 7. bne Weěf~ee \1SroflJnce i
b přjtomnofti mrooen~d) \1S011ů1U \1Sona S'ťrl)·
Woffo il>erbIJnanba \1SopeIe 3 ~o6fotuic no
~ituictjdJ
So(oviffu o ~i6čotuflJ @. Wc. @:.
mobblJ I ~omornifa I 9Cel)IUIJ~rr~f)o ®ubjf)o
~roořfťéo
o 110řj3enéf)o:.. 9CeIJIUIJm~f)o: \1Sona
íIDl)fjmo ~núrecf)ta Sl'raťotuiflJ~o o STo(oturat
I o na <.tegnclJ I @.
@:. 9tobbIJ I o Prae~
fidento ~omorlJ Ci3efťé: o mtooenéf)o o ®to·
tečnéf)o 9tIJtjře \1Sana )ffiofbřid)o (5e3lJltllJ ~Oťfn
Sfu~rotuffé~o o ($fu~rotua I na ~auniotui
ctjdJ I o Btuěftotuě @, 9R. @:. 9tabbIJ I a \1Sob·
fomořif)o ro S'ťrófomftlui Ci3effém gofo3to ob

I

I

I

I

I

mC.

I

mC.

I

m3jmfťéf)o @:~faře mf)erfťef)o o @:aefťéf)O
~ťOIe ! e Č. \1Sóno nM roffed) 9Ce\)mHoítiměg.

@.

ff6f)o I

ř ®němu nořjoen~d) moáctl1~d)

mi[[ařůlu leč.

oblUffecI) @:3h)r

Com·

®toroům S'ťtó·

109
108

422-423

Artžkulové

fl)ce )Duona. 5.3éta \]Sáltě M. DC. LIL) [= 12.
dubna 1652.] 8°. [II] - LIX - [V] str.

íotufttui Cf5efťéf)0 ftuoleni a oatuřeni gf au.
\]Sřioif 3 mgeijba I na mieijnicg a l:odJotuiujel) I @. 9)(, Cf. íHabba I a í.net)tut)Mft) \]Sifař
tu Sl'ráíotufttuj CfBefťém. (íillt)tifftěnl) tu 6tarém
Weěfte \]SraBfťém tu VmpreMt) @iřjťa Sfgpaie
I b CfBerluenégo @eíena tu Šeíe3né ~:mct). 28.
)Dne 9JCěfl)ce \]Sraft)nce. 5.3éta \]Sáně Wc. )DCf. 5.3.)
[= 28. prosince 1650.] 8°. [II] - LXXI [III] str.

Na 1. &;)3b: lHegifU'if ~(rtt)fufůl1J llJ tomto ®ně~
molonim ®neffeni obfaáentíclj I na fteré ftránce mftu
fe 5ačinagi.
Gotické typy, lat. slova antikvou i číslice arabské,
paginace i I' rejstříku římská. Na tito I. dřevořezový,
císařský znak s korunou a řádem jako při čís. 417.
Dole nápis: 2.lMbřid) 6c&I)lItn Si'areI 3 6fllf)co\un I na

nab Q3Ianict) I a 8\učftoluě I @. 1lR. \r.
lHabba I Si't:áIolufftj 11Riítobraictí I a Wet)lut).3íftí ~i1al'
IlJ Si'ráIolufttoi \raeífém. Na rubu tito I. celostránkový

Gotické typy, latinská slova antikvou i číslice arab.
ské, paginace Nmská. Na fit l. dřevořezový, černý cí=
saři>ký orel jako v čís. 414. Na rubu tit. I. celostránkový,
ve dřevě řezaný, královský český znak jako v čís. 413.
a pod ním nápis: 2.13ácbalo (l}C&liccu\ufflj 5 OIitoé ~~oCIJ I

~nlliío\uiclídJ

(I}.

(I}. ílJ~.

ve dřevě řezaný, královský český inak při čís. 413 i
pod ním nápis: )illádallJ (l}C&licco\ufflj 5 OHlué .l)oclJ I

M. (f. lHabba I a 1lRifto ~ifar' 11) .\TráIoloft1ui (f3 cffém .

Na str. l. nahoře 2 černé žaludy, široká, ornament. linka
a pod invokací černá iniciálka Z5 bez rámečku. Na str.
Sb b nahoře nápis Přibíka z Újezda a pod ním jeho znak

černými žaludy, orna.
mentální linka, invokace a černá iniciálka Z5 bez rá.
mečku. Na stl'. LlX a &;)4 a arabeskové viněty různých
tvarů. Na str. &;). ba &;)5 a nahoře nápisy Voldřicha
Sezymy Karla z Skuhrova a Václava ]ezberovského
z Olivé Hory a pod nimi jejich mědirytové znaky
v rámcích s olivovými ratolei>tmi. Na stl'. &;)5 b nahoře
široká linka z jemných ornamentů a impresum, jehož
rok je pod vinětou a prostou linkou. Signatury, strán.
kové kustody, nadpisy jednotlivých artikulů.

fém. Na str. 1. paginace mezi 2

ve stejné úpravě jako v čís. 411., ale ve dřevě řezaný.
Na str. .\T2 a nápis Václava ]ezberovského z Olivé
Hory a pod ním mědirytový jeho znak v ozdobném
rámci s olivovými ratolestmi. Na poslední stránce (Si'2 b)
nahoře široká, ozdobná linka a pod ní impresum s 2
rubrikami i rok impresa je pod černou, trojhrannou.
ornamentální vinětou a pod prostou linkou. Nadpisy
jednotlivých artikulů, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.

Jungmann V. 635.
Ereslau: NB. Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K.
(15.276); A. Min. Vnitr; (6763); Zem. A.; Roudnice:
Lobk. K (4 Bh 1).

422. ;,tito ~rtglulotué nCt 6němu Doecném
ťterl)5

110

Praha: NUK (54 C 152), Lobk. K (15.276), Zem.
Ar.; A. Min. Vnitra (6763); Roudnice: Lobk. K. (VI
Bh 1); Mnichovo Hradiště: Waldšt. K; Teplá: Klášter. K

I

brBán Ot)í nCt .'.)rCtĎě \]SrCtaffé:n I 5.3étCt
1651. IU \]Sonběíj ben \]SCtmátft) 6tnoté \]SCtnnt)
~CtrOOri) I to geft 4. )Dne 9Jčěfl)ce \]SrCtft)nce I
o 3Ctluřjn 5.3éto přitomnéf)o 1652. tu ~(uterl)
po í.nebčU 9)(Ct{lfopuftnj 'I to geft 13 . )Dne 9JCě"
ft)ce ~ře3na I b přitomnofti íillt)f oce ~r03enéf)0
\]SánCt \]Sona tyerbt)nnnbCt ~(rnofftn I ~raoěte
3 íffialbHtcgna I na 3tuiietic~dJ Ct Stubence
I @. Wc. Cfl)fořffé 91Ctbbt) I st'omornjfa i Ct í.nel)"
11.1l)~Hif)0 6ubjf)0 2emfféf)o : ~roóenéf)o \]Sana
\]Sana íilli)íémCt ~norecf)ta strafotuffé~o 3 stolo"
turat I a na l:egnicg I @. We. Cf6fařffé 9tabbt)
I a PrafibentCt Sl'omort) Cf3efťé; Ct ~r03enéf)0
a 6totel'ltéf)0 ffit)tjře i \]Sana tyrt)brt)cf)a íffiěa·
njfa 3 íffiěanjf I na mm9tuic~dj Ct G:~otěg
Hanedj I @. We. Cfl)fařfťé 91Ctbbt) I Ct \]Surgfraói
Sl'ráge ~rnbeďégo ll) ~ráíonJftll.li Cfaeffém leč.
~aťoato ob @. ~Uc. 9t3jmfféf)0 Cfl)fCtře I ~f)er"
fW)o a Cfaeffégo eč st'rále I el' \]Sáno ná{l I1.1Hecf)
geet)miíoftiluěgHI)f)0 I f tému5 6němu nařj3e"
nt)c() íill3áctnl)cf) CommiffařŮl1) I obeluííed) C&3tt)r
6tCttnůll.l st'rálotnftll.lj CfaefW)o fll.1olenj gf Ctu.
(íilli)tiíítěné tu 6tarém Weěitě \]SraBffém I b
5.3ibmiHt) Sf~paiotué íillbotut) Illl ~~efe3né ~nci)
b CfBeriUenégo @efeltCt. )DlDanáctéf)o )Dne Weě"
1

\r. lHabba I a ~Riíto ~i1ar I1J fuáíOl1Jftlui \raef·

Stuolenj ltCl 6ge3tlU ! Herl)3 bpřjtom"
nofti í.net)gCtfněgffil)o a íilleUfomocnéf)o st'nj5eie
a \]Sána I \]SCtnCt tyerbgnanba tol)o @ménCt
;,třetjgo I íilloíenél)o ffiajmfféf)o <I't)fCtře I Ct
~f)erfťéf)o CfBeffégo I ec. ~ráíe I ec. nCt ~rá~
!oil.lfťl)m ~rCtbě \]Sra3ffém. Db Of 00 3e I1.1Hecf)
Cf3tt)r 6tCti1.1ŮIU Sl'ráfol11fti1.1i Cfaefféf)o pofpolu
{lgromáaběnl)CÍ) I )DluCtnáctéf)o )Dne Weěfl)ce
(é:5erll.lence braán I a 6. )Dne 9JCěft)ce 6rt1l1Ct
5.3étl)Ct 1652. 3al1.1řjn ot)! I bl'iněno a 3CtlDřjno
gef±. (íillt)tiHtělto ll) 6tarém Weěftě \]Sra3ffém
I b 5.3ibmifít) Sfgpaiotué íillbolDt) I 111 Šere3né
~nct) b C&5erll.lenéf)0 @e!enCt. 6ebmél)0 )Dne Weě"
fl)ce 6rt1l1Ct. 5.3éta \]Súně M. DC. Lil. [= 7. srpna
1652.]. 8°. [I] - XXII - [V] str.

423. ;,toto

Gotické typy, latinská slova antikvou. Na tito I.
dl'evořez 92 X 89 mm, císařský znak, se čtyřmi erby zemí
na křídlech ve čtyřhraném dvojitém rámečku, pod dřevo.

fezem nápis. 2.13olbťid) 6c&IJl1tn .\TarcI 3 6fuf)co\un I
na ~llItttio\uicljdJ a 81uěftoluě I (I}. m? (f. lHabba a 9cct)~
10tJMfi ~iíař I1J St'ráIol1Jftll1i \racffém. Na rubl! tito I.
celostz:ánkový dřevořez 14 7X 106 mm: znak království
českého. Pod ním nápis: )illácflalu (l}C&Úcco\ufflí 301hué

.l)oC1J I @eljo Hl? \r. lHabba a ~J~iíto ~iíal' 10 Si't:áIol1J~
ftllJi \raeffém. Na str. l. ornament. linka do dřeva řezaná

424-425

Artikulové

18X 103 mm, černá iniciálka Z5 bez rámečku. Na I. ['J:J2bJ
skoro celostránková mědirytina 144 X 122' mm: erb
Oldřicha Sezimy Karla ze Skuhrova. Na tito I. ['J:J3 aj
skoro celostránková mědirytina 14 7 X 12], mm: erb
Václava ]ezberovského z Olivé Hory. Na I. ['J:J3J b
ornamentální záhlaví, do dřeva l'ezané, 23 Xl 02 mm i
dále do dřel'a z'ezaná arabeska. Signatury, stránkol'é
kustody, versálky, nadpisy kapitolek i impreSum na konci
(/. ['J:J3J b).
Jungmann: V. 635.

11 Omm: paginace mezi 2 černými žaludy, široká orna"
ment. linka, invokace a černá iniciálka Z5 bez rámečku'
Na l. (l}4a dole arabesková viněta. Na str. (I}.b nahoře ná.
pis Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a pod ním jeho znak
v ozdobném rámci s ratolestmi i na str. (~h a nahoře
nápis Václava ]ezberovského z Olivé Hory a pod
ním celostránkový jeho znak na tmavém pozadí ve věnci
s 2 anděly z profilu po stranách. Na str. (I}! b nahoře
široká, ornament. linka a impresum, jehož rok je pod
arabeskovou vinětou a prostou linkou. Signatury, stránkové kustody, nápisy jednotl. článků.

Praha: Lobk. K (15.276); Roudnice: Lobk. K
(VI Bh 1 přív.)

424. ~ito

Wtigfurotué na 6němu Dbecném I
fterl)B braán ol)f nCt ~rabě \]Sroafťém I 5.3étga
1652. lU ~[llterl) po ~amátce 6 0 Dnbřege
~(jJofftora \]Sáně I hl geft 3° )Dne Weěft)ce \]Sro"
fi)nce I Ct 5a\11ťjn 5.3étí)a togoto 1653. 11.1 \]Sáteť
)Den \]SnmCttn6 6° íilla!entjno I to geft 14. )Dne
Weěf6te ~nora I b přjtomnofti íillt)f oce ~r03e"
néf)o \]SánCt I \]SCtna 9)cm;imUialtCl íillCtíentjltCl
~raběte 3 !martinic I n(1 lPfanicg IlPrunner~.
borffě

I l:iemellfu I miftrg I Opalce a

Jungmann: V. 635.
Praha: Lobk. K (15.276); Zem. A.; Roudnice:
Lobk. K. (VI Bh 1) i Mnichol'o Hradiště: Waldšt. K.

425. ~ito ~rtgfulotué Ha 6němu Doecném

!mo~ru

@eo 9)(, C&. 9tabbt) I st'ol11ornjfa I Ct í.net)Il)i)~~
fft)f)o ®ubif)o 3emffégo: ~r03enégo \]Sána I
\]SanCt tyrontiffťCt ~CtrfCt 2i6fftegnffé~o 3 stofo~
turat I Ct ltCl 9lgel)notuě I @o 9)(. (é:. 9rabbi) i
~olltornjfa i a Praefidenta nab Appellacl)mi
na '\')rabě \]SraBffém: ;,téa ~r03enél)o a 6tntel'néf)o ~rt)tiře I ~anCt tyt'l)brt)d)a 5.3eopolba
íffiěanjfa 3 íffiěanjl I nCt mmotuic~el) a G:~o"
tegffanedj I @o We. Cf. 9tabbt) I Ct ~obfomořif)o
)tJ S'l'ráfotuittuj ~3effém I gCtfoato ob @eO We.
ffiaimfféf)o ~t)faře ~r)erfféf)o Ct Cfaefféf)o leč.
Sl'ráfe I eč. ~ána geá{l l1.1ffecI) í.nei)miMtiluěg"
ffl)f)o I f témua 6němu nařj3enl)cI) \u3áctnt)cf)
CommiffCtřůtu Ct íillt)HCtnl)cf) I obell)ffed) <I'3tt)r
6tCtluů\1) Sl'rafo\1.1ftluj <I'3efW)0 I frooleni glau.
(íilli)tifftěné tu 6tCltém Weěftě \]SrCt5ffém I b
~roana ~aW)a3arCt G;oliáffe I tu Šere3né
mHct) I b (;5:aertuenéf)o @eíeltCl. )Dll.lCtbcátéf)o
pl'll.lnjfJo )Dne 9JCěf6cl' ~notCt. 5.3étf)a \]Sáně I
We. )D(é:. XxxxxUj. [= 21. února 1652] 8°.
[II] - LI - [V] str.
Na str. @3 b: ~Hegiftl'if ~(rtt)fulůIU 11lJ tomto ®ně~
mollJnim ®neffeni obfa3entíd) I na fteré ®tránce mftu
fe 5ačinagi.
Got. typy, lat. slova antikvou i číslice ar~bské, pag.
i v rejstříku římská. Na tito I. dřel'o řezový, císafský
znak s korunou a řádem jako při čís. 417. Dole nápis:

5 9JCnfff\uic I na mu~
I
I (I} . .~.n. \r. ~nabba I
.\1'ráloloíftí RRiítobr3ictí I a Wet)lot)~íflí jJSiíal' IlJ .\Tráfolu~
ltluj \riíeffém. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řeza"
ný, král. český znak jako při čís. 413. Dole nápis: )illácfallJ
(l}C&úcco\ufflj 3 OHlué ~~ocIJ I @. ~.n. \r. 9tabba I a ~Riíto
~ifal' 10 Si'ráfOllJftllJi \racffém. Na str.!. dl'. r. 20X
~Rifuláf~ (l}ccfftorff 5 (l}crfftucffll a
fo\uě 9colutíd) '!>\uočjdJ a 6ffči\lIIJ

I

fterl)a braán ot)f nCt ~rauě \]StCtafťém I 5.3éta
přjtomnéf)o 1654. tu \]Sonběíj po geebm \]Sro"
tuobnj I to geft I 13. )Dlte 9)(ěfl)ce )DubnCt I a
3Cttuřjn tégoa 5.3étCt I tu 6000tu po \]SCtmátce
6 0 íilljta I to geft 20. bne 9JCěf I)ce (é:BerlultCt I
b tlřj±omnofti íillt)f oce ~r03enéf)0 \]Sána I \]SCtna
tyerbl)nanba íillt)féma (slatuatg I 611.1aíé ffiBjm"
fťé 9rame ~rCtóěte Q G:~(umu Ct 'stoffum6eda I
\]SánCt na l:elči Ct Stráai I @. 9)(. G):. 9tCtbbt) I
í.nei)tut)5Hl)go 6ubif)0 )DtuorfW)o I gafo t) @ego
9)(. tyerbt)nanbCt <I'Btll.lrtéf)o I ~r5jmfťéf)0 I ~r)er,
fťégo a CfBeffégo ~ráíe leč. fťutečnéf)o ~o"
mornjťa: ~r03enégo \]Sána I \]SCtna tyrantifffa
~ar1a 2i6fftegnffé~o 3 sto(oturat I Ct na !Rgdjnotuě I @. 9)(. Cf. ~rabbt) i ~omornifét I a
Praefidenta nab Appellacgmi nCt ~rabě \]Sraa"
ffém: téB ~r03ené()0 a 6tCttečnéf)0 ~ft)tjře \]Sana
~CtnCt íillt)íéma G;erfftorffa 3 G;erfftorffu a
3 !malfftuic I a na mgmeiic~dj I @. WL Cf.
ffiabbt) I a \]Surgfrqojf)o ~rage ~rCtbecféf)o I
gCtťoMo ob @. 9JC. mBjmfťéf)o Cft)faře I ~f)erfW)o
Ct CfBefW)o I etc. ~ráfe I etc. \]Sána í.nM luffed)
í.net)mi!ofthuěgHl)go I f témua 6němu I ltařj"
3enl)d) tu5áctnt)d) Cfommiffařůtu I Ct tut)Hanl)d) I
obeluffed) (é:3tt)r 6tall.lů)1) st'ráfotufttui I (é:aef"
ťégo I fll)oíeni gfCtu. (íillt)tiHtěné IU 6tarém
WCěftě 9~raBffém I b ~roaltCt G;oHáffe I ln Še~
íe3né ~nct) I b ;,třj 5.311.1Ů. )Dne 13. Wcěft)ce
(é:5er)1Jence. 5.3étCt \]Sáně I Wc. )DCf. xxxxx Hij.
[= 13. července 1654]. 8°. [II] - LI - [V] str.
Na 1. (l}3 b: lHegiftři f ~frtt)fulůl1J I to tomto ®ně~
molunim ®ncffcni obfaiíentíclj I na fteré ®tráncc
.l3iftu fc 3acjnagj.
Got. typy, lat. slova antikvou i číslice arabské,
paginace i v rejstřiku římská. Na tito I. ve dřevě řezaný,
černý císařský orel s korunou, znakem a řádem na prsou,
4 zemskými znaky v rozích, jako při čís. 414. Dole nápis:
mmuráf~ (l}ccfftocff 3 (l}ccfftocffu a 5 9JMff\uic I na
mofo\Uč I 9cOlutíd) '!>\uočjdJ a 6ffči\lflJ I ®. ~JC. \r.

lHabba I .\1'ráfollJfflí m?jftobriíictí I a Wet)l1Jt)afftí jJSiíal'
.\Tráfol1Jííl1Ji \raeffém. Na rubu tito I. celostránkový

I1J

J11
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Artikulové
dřevořezový, král. český znak jako při čís.

413. Pod
I ffi.

ním nápis: m3ádalu ffic&licrolufflj 3 OHlué ,r.,orl)

Gí:. 91abba I a ~njfto \l3iíař tu SMfotufttui Gí:iíefťém.
Na stz·. I. paginace mezi 2 závorkami a černými žaludy,
pod ní ornament. linka, invokace a černá iniciálka ;;S bez
rámečku. Na sir. ffi4 b, ffis a nahoře nápisy Mikuláše
jlJ~.

Gerstorfa z Gerstorfu a Václava Jezberovského
z Olivé Hory a pod nimi jejich mědirytové znaky jako
při čís. 422. Na l. [ffis] b široká, ornament. linka a
impresum, jehož rok je pod vinětou s maskaronem a
prostou vodorovnou linkou. Signatury, stránkové ku:
stody, nadpisy jednotlivých článků.

Jungmann: V. 635.
Mnichovo Hradiště: Waldšt. K.; Praha: NUK.
(54 C 152); Lobk. K. (15.276); Roudnice: Lobk. K.
(VI Bh 1); Teplá: Klášter. K.

425a. 5ťito ~rtt)fulowé na (0němu (Yóecnem I
ťter~3 Ďr3tln b~I na ~taĎě I,l5ta5ffém ! 2éta
.přitomnéI)o

1655. ID

(0třeĎu

.po (0Ialuném

~oĎu )ffi3fřiff eni l,l5ána str~fta I to gelt I 3. Sl)ne
Weěl~ee Q}ře3na I a 3arořin téf)03 2éta lID (00botu .po- l,l5amátce 5ťěla Q}o3jf)o I to gelt 29.
Sl)ne WCěf~ce WMge I b .přitomnolti I mroúenéf)o
l,l5óna I l,l5ana str\)ltoffa iYerĎ~nanĎa jpopple
ú i!o6fowic I na ~j6čowft) G:Owlltětu6ecfJ a
l:ie6i6liqjd) eč. @. We. 0:. 91aĎĎ\) I Sl'omorniťa
a ~e~ro~3íf~f)0 ~offmiltra lu stróloroltroi 0:3ej·
ťém I a naři3enéf)0 ~e~ro@\~f)o eč. 5ťé3 mro-

3enéI)0 l,l5ána I l,l5ana

)ffi~Iéma ~(flJrec()ta Sl'rlleč. @. We.

towffgOo 3 Sl'o(owrllt I a na l:egnct)

0:. 9tabĎ\) I Sl'omorniťa I a Praefidenta Sl'omor~

0:aeffé

eč.

a mr03enéf)0 a ®tateenéf)o

m~tiře

l,l5ana iYr~Ďr~d)a 2eo.poIĎa ®ě3 njfll 3 ®ě3njf I
na G:OoteglfllnecfJ a ~iUowictjcfJ I @. 9)(, 0:.
91ab~ I a 1,l50bťomořif)0 lu stróIolultroi 0:aeffém:
~ať03to ob @. 9JC. 9t3jmfťéf)0 0:~faře I mI)etlťéf)o

i

a 0:aefťéI)o etc. Sl'róíe I etc. l,l5óna ná~ ro(fed)
~e~mUo\tÍ\Děg(f~I)o I ť tému3 (0němu I naři3en~d) luúáctn~d) 0:ommi(fařuro I a ID~nan~d) I
oĎelDHeú) 0:3t~r (0taroůlu strólOluítlDj 0:3efféI)0 I
fluolenj gfau. wmuIáf~ ~erftotff 3 ~eriftotffu
a 3 mllllifwic na ®ofowé I ~oro~c() ~woijcfJ
a 6ffiip(t) I @. We. 0:. maĎĎa I Sl'ráIoroff~
WCiltoĎr3ic~ I a gee~ID@f~ l,l5if ař ro Sl'róloroftroi
(!):aeffém. ()ffi~ti(ftén~ ro (0tarém 9Rěltě I,l5taafťém I b 2ibmm~ 6eblčllnflé 3 Sl'arforoa I ro
5ťarmarce. Sl)ne 4 WCéf~ee (!):aerrona 2éta l.l5óně
M. DC. XXXXXV.) (= 4. června 1655.)

i

8°. [II] - XX - [IV] str.
N a str. G\: lva: íHegijtřj f ~Í1:ttlfuIůtu I tu tomto
®němotunjm ®ne\\enj oófaiímlícf) I na fteté ®ttánce
mftu \ e 5aCinagj.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou i čfslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Tit. str. ozdo~
bena dtevoz'ezem, na němž je černý, císařský orel a 4
malé zemské znakyy rozích jako při čís. 414. Na rubu

L12

tito 1. celostránkový, ve dřevě řezaný, královo český
znak jako na obr. 13. Pod ním nápis: íffiácIatu ffic&'

licrolufflj 3 Ofitué ,r.,orlJ I ffi. W? Gí:. íHabba I a ~niíto
113 Harií lu Sh:áfolufttuj G\:iíe\fém. Na str. 1. mezi 2 rub:
rikami široká linka z rostl. ornamentů, na levo 5 běžící
liškou, na pravo s běžícím chrtem. Pod invokací černá,
ozdobná iniciálka ;;S ve volném prostoru. Na str. xx.
arabesková viněta. Na stl', Gí: lV b a Gí: va nahoře nápisy
Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Václava Jezbe~
rovského z Olivé Hory a pod nimi jejich znaky, do
mědi ryté jako při čís. 422. Na str. Gí:vb nahoz'e široká
linka s hlavou andílka uprostřed, s ovocem po stranách
a pod ní impresum, jehož rok je pod velkou, do dřeva
řezanou, trojúhelníkovou, ornament. i rostlinnou vinětou
s andílkem. Nadpisy jednotlivých článků, signatury,
stránkové kustody.

427-429
ornamentLl uprostřed s hlavou berana a 2 anděly; pod
invokací černá, ozdobná iniciálka ;;S bez rámečku.
Na str. XVi. a 0:2 a velk,é dřevořezové, ornament. viněty
s maskarony. Na str. Gí:2 b, Gí:3 a nahoře nápisy Mikuláše
Gerstorfa z Gerstorfu a Václava Jezberovského
z Olivé Hory a pod nimi jejich znaky, mědirytové, jako
při čís. 422. Na stl'. G\:3 b nahoře široká linka s hlavou
andílka uprostřed, s ovocem po stranách a pod ní im:
presum, jehož rok je pod velkou, ve dřevě řezanou,
trojúhelníkovou, ornament. i rostlinnou vinělou s andíl~
kem. Nadpisy jednotlivých článků, signatury, stránkové
kustody.

Jungmann V. 635.

426. 5ťoto SwolenI na (0ge3Ďu Obecném I fter~3

@. We. ~~fořfťé goř03to Sl'rále (;\;aefťéI)o I
eč. gee~mifofthDěgf[~ 1,l50ručeni I ob Sl'táfoIDfť0cf)
WCi1toĎr3ic~c() I gmeném @. 9JC. (;\;~f: a st'ráf:
r03c.pfán I a na Strárotuffém ~tobě I,l5taafťém
10. Sl)ne Weěf~ce ~3errona I Ďt3án I a .potom

na

.poffebnif)o Sl)ne WCěf~ee (0rlma 2éto toI)oto
1655. 3arořjn I b .ptitomnoíti i )ffi~foce mr03enéf)o ~tolJěte a l,l5ána Il,l5ano Q}ernarĎa IgnM
tiufo ~or3jtt) (0. ffi3imfťé 91aif\e ~tolJěte
3 IDlllrtinjc )ffifábaře Sl)omu 6mečIlnfféOo I
l,l5ána na Smečně I 6rllntjm I ~oiowictjcfJ I a
Sl'omllrowě I eč. 91~tjře ,grotéI)o mouna I @.
~~f: a Sl'toI: WCUofti (0ťutečné 5ťegné ffioĎb~ I
Sl'omornjfa i 9ce~t1.l@fjf)0 l,l5urgftobi I,l5toafféI)o I a WeiltoĎr3ie~f)0 ro Sl'rároro]tIUJ 0:aefťém:
~oť03to ob @. ~~l: a Sl'táf: 9H. ťtomu naři3enéf)0 Directora leč. oĎ Oó~roatelůro 3elufjecf)
(?i:3t~t (0toroUID Sl'ráloroftroi (!):aejťéf)o .pof.polu
~f)tomá3běn~cf) I fe ftofo a 30rořino gel±. ()ffi~
tifjěn~ [1] lu (0tatém Weěftě I,l5t03ffém I b 2iĎ
mur~ 6ebUIlnffé 3 Sl'orforoa I ro 5ťotmarce.
Sl)ne 3. Weěl~ce .Báři. 2éta l.l5áně M. DC. LV.)
[= 3. září 1655.] 8°. [ll] - XVI - [IV] str.
Na str. Gí:2 a i íHegiftřjf ~httlfufůlU I 111 tomto
3ge3bu oófaiíenljd) I na fteré ®tránce .mjtu \e 3acjnagj.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben
dřevořezem, na němž je černý, císařský orel a 4 malé
zemské znaky v rozích, jako při čís. 414. Pod ním nápis:
ílJmufáf~
lmofolUč

fficrftorff 3 fficrfftorfflt a 3 9J1afffluic I na
I )lIOIJ;íjd) '!>luoi';dJ a ,l5ffi'iVflJ I ffi. )lR. G\:.
íHabba I SMfolu\flí )lniítobriíictj I a )lletltulíiííftí \l3jfař
lu Sl'táfotufttuj Gí:iíe\fém. Na rubu tito I. celostránkový,
ve dřevě řezaný, královo český znak jako. na obl'. 13.
a pod ním nápis: ~Eacfatu ffic&licrOlufflj 3 O!itué ,r.,or\J I
ffi. )l.n. 0:. ~labba I a ~.niíto \l3j\arií lu Sl'ráfoh.1ítluj G\:iíe\fém.
Na str. i. paginace mezi 2 rubrikami, široká linka z rostl.

Jungmann: V. 635.
Mnichovo Hradiště: Waldšt. K.; Praha: NUK.
(54 C 152); Lobk. K. (15.276); Roudnice: Lobk. K.
(VI Bh 1).
5ťito ~rtt)fulowé ná(0němě Obecl1~m I
ťtet~3 Ďr3án b~l na ~tobě I,l5toafťém I třetjf)o
Ďne Weěf~ee .Báři 2éta 1657. a 30lDřin téf)03
2éta Sl)luobcátéí)o (!):3tludéI)0 Ďne 9JCěf~ee I,l5raf~nee I .při l.l5řitomnofti ~e~gafněgfjjf)o a )ffieIiťomocnéI)o st'ni3ete a l,l5ána i l,l5ana i!G:OjpO~~~, mf)erfťéf)o a ~aefťéf)o I ce. Sl'rMe !
ee. OĎelDHecf) (!):3t~r ®taroůlu Sl'ráfOl1.1ltluj (!):3ef-

428.

Mnichovo Hradiště: Waldšt. K.; Praha: NUK.
(54 C 152); Lobk. K. (15.276); Roudnice: Lobk. K.
(VI Bh 1); Teplá: Klášter. K.

ťéI)o I ftuoleni a 3all1řini gf au. 9JCiťuláf ~
~erfftorff 3 ~erfftorff1t a 3 mllllffwic I na·
luefť~m ®ofowě I ~oll1M) ~woijdJ a 6ftiipli I
@. 9JC. Sl'. 9robba I a ~e~IDl)~if~ I,l5jfař tu stn't-

i

lOIDltlui ~aeffém. ()ffiiJtiHtěn~ 11) (0tarém 9Jcěítě
I,l5taafťém b mbmm~ 6eblčllnffé I @. We. Sl'rúIOlufťé ~m.pre~f odiJ. Sl)ne 5. ~onuotii. 2éta
l,l5áně M. DC. L. VIII.) [= 5. ledna 1658.]

Jungmann V. 635.
Praha: Lobk. K. (15.276).

Artikulové

427. 5ťito ~rtt)fulowé na (0němě Obccn~nt
ťter~a Ďr3án

biJl na ~rabě I,l5to3fťém I 2étr)a
1656. Iu 1,l50nběIj .po .památce m03efIáni (011)0·
ttjc!) ~(~loHtorů I tll geít 17. Sl)ne 9JCěf~ee (!):aer·
lueme I a 30luřin téf)oa ~éta IU ~(uter~ .po l,l5a- ,
mátce ~ar03eni Q}IaI)ofIoroené 1.l50nn~ Wcar~e I
to gelt. 12. Sl)ne WCěf~ce .Báři I .při .přjtomllofti
~e~gafněgH~f)o I ~e~ne.přemoaeněgffi[)o I a
)ffieIiťomocnéf)o st'niaete I a l.l5ána, l,l5ana ~G:m.
~ID9'l~9'l~~ l:ie@o I )ffiolenéf)o 9l3im1W)0
~~foře I mf)etfťéf)o I a ~3efťéI)0 I ec. Sl'ráIe I
ec. oĎeluHec[) ~3t~r (0toluulu Sl'ráfoluftlDi ~3ef
feI)o I (0IDoleni a .BolDřini gj au. ()ffi~tiHtěn~
lu (0totém Weěltě I.l5ta3ffém b 2ibmm~ 6eb{čllnffé 3 Sl'adoroa I lu 5ťarmarce. Sl)ne 19. 9JCě
f~ee .Báři. 2éto l,l5áně M. DC. LVI.) [= 19. září
1656]. 8°. [II] - XXXV - [V] str.
Gotické typy, lat. slova antikvou i číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevořez, na
němž je černý, císařský orel a 4 malé, zemské znaky
v roz(ch, jako při čís. 414. Po obou stranách dl'evořezu
sázené ornament. linky 60Xll mm. Do!e nápis: ,)lRi.
Má\~ fficrfftorff 3 fficrffturfflt a 3 )lJlafffluic I na luefftím

lmofolué I )lColulídj '!>Iuořj dJ I a I5ffi'tvn I ffi. ~H. G\:.
íHabba I a )llctllutliííftí \l3i\ař lu Sh:áfolu\tluj Gí:iíe\fém.
Na rubu tito I. celostránkový dřevořez jako na obl'. 13.
Dole nápis: ~Eácfalu ffic&licColufť\j 3 OHlué ,r.,ur\J I ffi.
)'IJ(. G\:. ~tabba I a ~Jmto \l3ifař tu Sl'ráfotuíttuj Gí:iíeffém.
Na stl'. I. paginace v kulatých závorkách a 2 rubrikách,
široká rostlinná linka s 5 ptáky a pod invokací ozdobná
iniciálka ;;S bez rámečku. Na stl'. XXXV. arabesková
viněta, na stl'. (f3 b, (f. a věcný rejstřík, na str. Gí:. a velká,
ve dřevě řezaná, trojúhelníková, ornament. i rostlinná
viněta s andílkem. Na stz-. (f. b, (fs a nahoře nápisy
Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Václava Jez~
berovského z Olivé Hory a pod nimi vlepené mědi:
rytové jejich znaky jako při čís. 422. Na str. Gí:s b nahoře
široká, ve dřevě z'ezaná linka uprostřed s hlavou a křídly
andílka a 2 ptáky po stranách a impresum, jehož rok
je pod velkou, ornament. vinětou s maskaronem. Sig~
natury, stránko kustody, versálky, nadpisy článků.

8°. [II] - 1:I - [V] stl'.
N a str. (M3 b: megiftřif ~{ttt)fufůlu I tu tomto
®nemolunjm ®neffenj oó\aiíenljdj I na fteté \tTaně
míhl fe 3acjnaůj.
Ceský text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tit. I. dřevo
řezový, ozdobný, královský český znak bez rámečku,
o rozměrech 61 X,60 mm. Na rubu tito I. celostránkový,
ve dřevě řezaný, královo český znak jako na obl'. 13.
a pod ním nápis: ~El'tcfalu ffic3licrulufflJ 3 O!itué ~;:'or\J I
(M. ~n. Sf. ~tabba I a ~ni\to \l3ifař lU S'i'rt'tfotl1jtluj Gí:deffém.
Na stl'. I. paginace obklopená kulatými závorkami
a rubrikami, široká ornamentální, částečně rostlinná
linka s hlavou a křídly andílka uprosfl'ed a pod invokací
ozdobná, černá iniciálka;;S bez rámečku. Na str. Li.
dole ornament. viněta, na stl'. (M. a dole velká, ozdobná
viněta s hlavou uprostl'eJ (reprod. u]. Volfa C. d. stl'.
45). Na str. (M. b nahoz'e nápis Mikuláše Gerstorfa
z Gerstorfu a pod ním jeho znak v ozdobném rámci
s ratolestmi i na str. (Ms a nahoře nápis Václava Jez.
berovského z Olivé Hory a pod ním celostránkový
jeho znak na tmavém pozadí, v rostlinném věnci s 2
anděly z profilu po stranách. Oba znaky jsou mědiry~
tové. Na str. ffis b nahoře ornamentální i rostlinná
linka s 2 andílky, držícími uprostřed zvíz'ecí hlavu,
a impresum, jehož rok je pod ornamentální vinětou.
Nadpisy článků, versálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763); Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).
5ťoto 6ttlolenj Italo fe na (0němě Obecném I ť 3. Ďni WCěf~ce .Báři I 2éta 1657. tODe.pfaném, ~ Ďraaném I a .potom 21. Ďne Weěf~cc
2ebna I 2éta 1658. b ~lřitom1tOfti ~e~gafněg
(fijljo a )ffiemomocnéljo Sl'nij3etc a l,l5ánn I

429.

113

430-431

Artíkulové
\l5nno 2G:O~02l:lm., ~()etjféf)o O @:ěefWJo i
ce. šťtMe I ee. obelUffecf) Gr3tt)t ®toluůlu Sl'tá·
fOluftll)j ~ěefféí)o 3nluřeném. Wmufáj~ <Met=
fftotff 3 <Metfitotffu o 3 !malffwic ! nn\t1eIfi)m
®ofowě I 910 ll) t)cf) ~wofjdJ o SfffiV li I @.
Wč. ~l)et: n Grae: ~táfe 9robb:! I o 9(:e~lu~Mfi)
\l5Hoř ll) ~táfoll)ftll)j @:aejfém. (ílli~tiHtěni) ll)
®totém Weěftě \l5tnajťém \) mbmiHt) ~ebl=
čanflé I @. 9Je. šťtáioluffé ~nt\.lte~fotf~. SDne
24. ~onuotij. ~éto \l5áně M. DC. L. VIII.
[= 24. ledna 1658.] 8°. [II] -XV- [III] str.
Gotika, latinská slova antikvou; číslice arabské,
paginace Nmská. Na tito I. královský český znak s koru"
nou jako v čís. 429., na rubu tito 1. celostránkový, ve
dřevě řezaný, hálovský český znak jako na obl'. 13.
a pod ním nápis: í1Mdalu (!JC&lIccoluff~ 3 01i1ué ,\~ocll I

(!J. Rl? j8ljer: a ~ileíf: Shťrfe mabba I a }l.njíto ~jíař
!u ~ní1o!u[tluj ~Be[fém. Na stl'. l. paginace v kulatých
závorkách s rubrikami po stranách, široká rostlinná linka
s 5 různými ptáky a pod invokací černá, ozdobná ini~
ciálka ,;'š bez rámečku. Na stl'. ~I b, ~2 a nahoz'e nápisy
Mikuláše Gerstorfa z Gl!rstorfu a Václava Jezberov<
ského z Olivé Hory a pod nimi jejich mědirytové znaky
jako v čís. 422. Na poslední stl'ánce (~2 b) nahoře šil'Oká
Ol'llament. linka s 2 andÍlky Upl'Ostz'ed a impz'esum, jehož
rok je pod ozdobnou, Čel'llOll vinětou. Tisk má signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

.

Praha: Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763);
Zem. A.

430. Xito ~ttt)tu(owe nn ®nčmu Dbeel1i)m I
fteti)a bdón úiJf nn ~tobě \l5ta3fťém I Dfum·
lláctéf)o bne WCěl~ec ~ifMl0bH I ~éto 1658.
O 3nluřjn SDlunbeátéfJo Dfméí)o bne mČ1tJee
Q3ře3nn ~éto 1659. \) 1Jřjtomnofti ílliiJfoee ~to·
3enéf)0 \l5ónn I 1.130 no Weo~imUtJóno ®alentina I
®Il)oté 913jmjfé 9lBjffe ~taúěte 3 !mattinito I
\l5ono nn ~(anict) I ,pagensbotffě I ~ntnets=
botffě I ~t)ítn)m n ~etefwict) I @. 9JC. 913jm·
fféf)o @:i)fnře I mfJetfféf) o O ~efféf)o I ee. Sl'nHe. I
ee. 91nbb~ I Sl'omotnjfo I O 9(:etJ\D~Mur)0 í.~off·
miftto: O mt03enéfJo \l5átto I \l5ono ílliácfnlUCt
@lřJí)o ,pondtj~o ~taúěte 3 ~ftetnbeda I no
~efťi)m ~ftetnbetce n ~f)fiřjf~cf) ~anowičládJ I
@. We. @:i)f: 91nbb~ I Sl'omornifo I o ®oubce
2emfťéí)o: téa ~t03enéí)0 n ®tntečnéf)o 9hJ·
tiře I \l5ono tyttJbrl)cí)Cl ~eo,pofbCl ®ě~nifa B
®ě~"it I no ~iUowictjd) o ~~otělfanedj I @.
un. @:tJf: 91nbb~ I n \l5obfomořjí)o tu 5ttáfolu·
ftlnij ~ejťbl: ~JoťoBto ob @ef)O mifofti 91ějm·
fťéí)o Gri)fnře I ~f)etfféfJo o ~ejféf)o I ee. ~tále i
ee. \l5átto ná~ luffed) gee~,niloftiluegfijt)o I f té·
mua ®němu nořj3eni)cf) IU3áctni)cf) Commifsa~
řůlU I o lut)fbni)cf) I obCIl)ffecf) <1tl)t ®Íllll)ůll)
S~táfolt1ftll)j <1efféí)o flUolenj gjClU. 9mťuláj~
<Merlftotff 3 <Metlftotffu o 3 !mallftuic I nn

114

11Jeft~m ®orotuě 1geOIl)i)d) l:lwofjdJ o ~fffiVli I
@. We. 91Bjmfřéf)0 0:tJíoře ! ~íJet: o 0:ae: ~táfe
910bbo I miftobtBiei) I n 91el)IU1)gm \l5iíoř ln
~tľtfoll)ft\l.1j @:aefťém. (ílli~tifftěni) ll) ®tmém
Weěftě \l5ta3fťém 1.J ~ibmm~ ~eblčllltffé 3 Sl'at·
(owa I @. ~JC. Sl'táfolufťé ~m\.Jte~f otť~. ~1l.1n·
bcútéí)~) bell)Méí)o SDne Wcčfi)ce SDUI1\ln. ~éto
M. DC. LlX.) [= 29. dubna 1659.] 8u • [II]

- LV - [V] str.
Na str. &)1 b: megi[tl'jf ~(rtt)fllHtlu IIU tomto Sně~
mo!unjm 6neHenj oó\aaentjcf) I na fteré [tránce Ei[tu
íe 3al'inngf.
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstNku římská. Tit. I. ozdoben dřevoře"
zovým, černým císař. odem jako v čís. 414. Na /'lIbu
tito l. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český
znak jako na obr. 13. a pod ním nápis: í1Eúdnlu (!Jc5·
6cnJ\uffll o OWué ,\~orl) I (!J. ~n. ~ť)[: a ~rľtIe mnbba I
a )lRHto ~i\ař !u .~rľtIo!u[t!uj Gí:Jeífém. Na stl'. I. pagi.
nace v kulatých závorkách, široká rostlinná linka s 2
andílky, držícími zvÍl'ecí hlavu uprostl'ed a pod invokací
čel'llá, ozdobná iniciálka ,;s bez rámečku. Na stl'. &)2 b,
&)3 a nahol'e nápisy Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu
a Václava jezberovsl,ého z Olivé Hory a pod nimi
jejich mědirytové znaky jako v čís. 422. Na poslední
stl'ánce (&)3 b) nahoře tatáž linka jako na stl'. I. a impre.
sum, jehož rok je pod ornamentální vinětou. Nadpisy
jednotlivých artikuUI, versálky, signatury, stránkové
kustody.
Jungmann: V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763); Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1)

431. Xito ~ttlJhtlowé no ®němě Dbeel1i)m I
ťtetlJ3 braán ú~r nn .)';>tabě \l5w3jťém. ! třetjf)O
SDne měfi)ce ~iftO\.10bu ~étll 1659. Cl 301l.1řjn
bll)obcátéí)o SDne 9JCěfi)ee ~uúnn ~éto 1660.

I

I

\) \l5řitomnofti tl)i)foee ~t03enéf)0 \l5ánn I \15 cl 11 o
9)(0~imiIiáno ílliofentino I ®tunté 9t3jmfťé
9taHfe ~toúěte 3 !mattinin I \l5ono nn ~lan!clJ

I ,págensbotHě I

~tunetsbotffě

I

~lJfttlJm
91dimfféíJo Gri)foře I

o ~~etefwiclJ I @e{Jo We.
~f)etíféf)o o @:BefféfJo I ee. 5ttáfc I ce. 9tobb~
I ~omotnjfo I o 91e~ll)tJMfjf)o ~offmiftto: o
mto3enéf)0 \l5ána I \l5ono ílli~ri)mo tytantifffo
3 '.tallmbetgla I no ,peta(clJ I ,pumvo(clJ I
~udjomafted) n ~tčiclJ I @efJo 9)(. Gri)fořjťé
91nbb~ I o ®oubee8emíféf)0: té3 ~t03enéf)0
o ftotečnéíJo 91~tjře I \l5mtn tyttJbttJd)n ~eo,polbo
®ě~niťa 3 ®ě~nit ! no ~mowictjclJ o ~~o=
tělfanedj I @efJo m. Gri)f: 9tobb~ I o \l5obfo.
mořjíJo ll) ~táfoluftll)j Graeífém: @ofo3to ob
@eíJo WCHofti 9Himfféf)0 @:i)foře I ~íJetfťéí)o
o <&3eíféí)0 ee. ~táfe I ee. \l5áno ná~ Il)f[ecf)
9~el)mi1oftill)ělJffif)0 I f témua ®němu nnři3c·
ni)d) 1l)3údni)d) Commiffařťttu I o lu~Honi)cf) I
obclufjed) 0:3t~t ®totuťtll) ~túíoll)ftluj Gr3efťéí)0

432-433

Artikulové

fil)olenj gf ou. 9mťuláf~ <MetHttotff o <Metff=
totffu o o!malffwic I no Bbudjowietjdj íllieifi)m
®ofowě I 9'CoIl)i)l{) l:lwofjdJ o Sftiiv li I @. m
~f)erfféf)o o @:áe1féf)o I ee. šťtáie 910bbo I mj·
ftobtajei) I o 91e~ll)tJ~m \l5jfúř IU Sl'táloluftll)j
@:aefťém. (ílli~tifftěni) tu ®tútém 9Rěftě \l5tOa·
ffém I \) ~ibmifftJ Seblčanffé I @. We. ~tá.
lOIl)fťé ~mpteMotf~. SDIl)obcáté(Jo ®fefté(Jo SDne
měfi)ce SDuúno. ~éto M. DC. LX.) [= 26.
dubna 1660.] 8°. [II] - XXXIV - [IV]
str.
Na str. @3 a: megi[tfif ~frtt)fum IIU tomto 6nč~
mOlunjm (SneHenj oó[a<ientící) I na fteré 6trťmce Ei[tu
ftertí í e aaci ná.
Gotické typy, latinská slova an tikvou.. číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. černý,
dřevořezový, císařský orel jako při čís. 414. Na rubu
tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český
inak jako na obl'. 13. a pod ním nápis: .í1Eúcíalu (!JC&·

lICfll\uffll 3 OHtué

I (!J.

~orll

~n. ~ť)[:

9tabba I a llnjíto

~iíař 1\1 ~rlHolu[ttuj ~Be[féltt.

Na str. J. paginace v ku~
latých závorkách, široká, ornamentální, částečně rost=
linná linka s hlavou a křídly andílka uprostřed a pod
invokací velká, černá iniciála ,;'š bez rámečku. Na str.
XXXIV. velká ornamentální viněta s hlavou uprostřed ..
na str. @3 b, @4 a nahoře nápisy Mikuláše Gerstorfa
z Gerstorfu a Václava jezberovského z Olivé Hory
a pod nimi jejich mědirytové znaky jako v čís. 428.
Na poslední stránce (@4 b) nahoře táž linka jako na stl'.
l. a impresum, jehož rok je pod ornamentální vinětou.
Nadpisy článků, versálky, signatmy, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54C152); Lobk. K. (15.276); A.
Min. Vnitra (6763); Zem. A.; Roudnice: Lobk. K.
(VI Bh 1).

432. Xito mttlJlu(owé no ®němu Dúecni)m

I

ťteti)B btěán ú~f na ~tobě \l5ta3ffém I SDell)á·
téíJO bne měfi)ee ~ifto,pobu I ~éto 1660. o
3ClIl)řjn ®ebmnáctéíJo bne Wcěfi)ee @:aettuno

I

~éto 1Jřjtomnéf)o

1661. b

\l5řjtomnofti ~t03e·

ob @. We. 9lMmfféí)o Gri)fnře I ~í)etfféf)o o Graef·
féfJo S1ráfe I \l5ána nnf[eí)o ne~mHoftill)ěgHif)o
f témua Dúecnému ®němu nořj3cni)cf) lU3áct·
l1i)cf) Commiffařů\l) I o ílli~fIoni)c() I obetuHecí)
0:3t~t ®tOIULtll) Sťtáfotuftluj Graefféf)o fll)oIenj
gfou. 9mťUUlf~ <Metfftorff 3 <MetHtotffu II 3
!malffwic I no BbudJowictjdj ílliefťi)m ®ofowě
I 91oll)i)d) l:lwofjdj o SfffivH I @. We. 9rBim:
@:i)f: ~í)etfťéf)o Cl Grěeffé Q I e C. S"tráfc I c e.
9robbo I 9JCiftobtějci) ! o 91etJlutJ5ffi \l5iioř Iu
~táfoll): 0:aefťém (~15~tiHtěni) lu ®totém Weéfté
\l5ta3ffém I b ~ibmiff~ Seblčanflé I @. We.
SťtáíOIl)ffé ~m.\.1teM otf~ SD\l)ořfťé. SDlunbeátéf)o
DfméíJo bne 9Hěfi)ce GrBetll1enee. ~éto \l5áně I
M. DC. LXI.) [= 28. července 1661.] 8°.
[II] - XXXXIII - [VI str.
Na str. Zš3 b: megi[třjf ~rtt)fuIft!l) I !u tomto
6němo!unjm

Ei[tu ftertí íe

0neHenj oó[aJent)dj I na fteré 6trúnce
oačjnll.

Český text gotikou, latin. slova antikvou .. Cís/ice
arabské paginace i v rejstříku římská. Titul. I. ozdoben
dz'evořezaným, čel'1lým císař. orlem se 4 menšími, zem.
skými znaky v rozích jako při čís. 419. Na mbu tito I.
celostránkový, ve dřevě fezaný, královský český znak
jako na obl'. 13. a pod ním nápis: mubolff Cí:iícgťn

3 DWrnl110luic I (!J. ~R. ~lí[: mabba I a llRifto ~iíař!u ~ú~
fOlu[tluj ~3e[fém. Na stl'. I. paginace v kulatých závor"
kách, široká ornament. linka s hlavou berana uprostl'ed
a 2 andílky po stranách a pod invokací velká, černá
bohatá iniciála ,;'š bez rámečku. Na stl'. XXXXlll. dole
jemná, arabesková viněta a také na stl'. Zš4 a ornament.
viněta. Na str. Zš4 b nahoz'e nápis Mikuláše Gerstol'Ía
z Gerstorfu a pod nim jeho mědirytový znak ve stejné
úpravě jako pN čís. 424. Na stl'. Zš5 a nahoře nápis
Rudolfa Čejky z Olbramovic a pod ním jeho znak
v mědi rytý, v ozdobném, částečně rostlinném z'ámci,
na jehož dolním okraji je podpis: F. C. 1661 Sculpfit.
Na str. Zš5 b nahoře široká, rostlinná linka s 5 ptáky a
2 hl'Ozny vína a impresum, jehož rok je pod velkou,
trojúhelníkovou, ol'1lamentální (ve dřevě řez.) vinětou
s ovocem a postavou andílka. Nadpisy jednotlivých
článků, versálky, signatury, stránkové kustody.

ne60 \l5áno I \l5ona íllit)fémo Ilnúted)to Sl'ta=
Jungmann V. 635.
lowfte~o 3 Sl'olowtllt~ \l5él1111 no '.telJnclJ I
Praha: NUK. (54C152) . Lobk. K. (15.276); A.
Sl'ulmu o ~betfvadJu e e. @eí)o WHlofti 9taim· Min. Vnitra (6763).
fféf)o @:i)joře I ~f)etfféí)o o @:aeířéí)o e C. Sťtáfe
I e C. 9lobb~ I ~omornjfo I Cl .91e~lU~ěffií)o
®ubj{)o 2emfťéí)0 e e. o ílli~f oce ~t03enéfJo 433. Xito ~ttlJlulowe no ®němu Oóecni)m I
fteti)B btBán útJI no ~tobě \l5taěffém třetjfJo
\l5áno I \l5ClltCl ~Clno tytantiHfo ~taběte o
®tbna I o {JtelJbent~alu na ~tabě {Julndu
bne WeěflJee \l5tof~nce I ~etí)n 1661. o 30luřen
21. bne Weěfi)ce SDuúno I ~étCl ,přjtomnéf)o 1662.
I ~oflowě o Babře~u I téB @efJo mHofti @:i)f:
1.J ,přjtomnofti ~t03enéf)0 \l5ána I \l5ono I íllitJ.
Sl'omomjťo Cl nob Appellaci)mi na í.~tobě
fémo Ilnútecf)to Sl'talowfťé~o 3 Sl'olowtat~ I
\l5to&fťém 9tobb~ I e e. téa ~t03eltéf)o Cl ®to·
tečnéí)o 91~tiře \l5Clno ~Clno ílli~fémo <Met=
\l5ána ltCl '.telJnclJ I Stbictjdj li 20mcIJ I e e.
@. We. 9tBlmířéÍ)o @:i)foře I mf)etířéíJo o @:Bef·
Iftotffa 3 <Metiftotffuo 3 IDIalffwic i ltCl (sla=
féí)o I e e. ~táfe I e e. 910bbt) I §f'omotnjťo I o
tinád) I o 2ulawicIJ I @eí)o WCUofti 913jmfťéí)o
0:i)foře 9lobb~ I o \l5Utgťtoújí)o S"ttnge S~tO·
91e~Il)~Bmf)o ®ubjíJO 2emfťéf)0 I e C. o ílli~f oee
beďél)o lu ~táfO\l)ftll)J <5aeffém I e e. goťoBto
mt03elléí)0 \l5áno I \l5ona tytantiHhl Ilftllof[tn
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6fHfa I ~toběte cr lPofaunu o 3 20Ue I no
lPlant) I 6}ottffowě I ,pawenHtet)ně I 9lupffer=
()etce I ~e(t)ffi I stopt)blně I o ®tot~cf) ,prabed) I
@.
(I~í: 9tobbl) I Sl'omotnjťo I o ®oubce
BemíW)o lu Sl'tMoluítluj (Iaeífém I e c. téB
)iltooenéf)o o ®totečnéf)o 9tl)tjře I \l5ono i51tl)~
btl)cf)o ~eolJorbo ~ěAnila o ~ěAnif I no mu=
fowictjdj o 6:~otěffaned) @. Wl. (I~foříťé 9lobbl) I
o \l5oDfomořjf)o lu 5ttáIOluítluj ~3eífém I gOtOBto
ob @ef)o Wmoíti mMmíféf)o (I~íoře I)ilI)etfféf)o a
(I3efťéf)o Iec. SťtáIe Iec. \l5ána ná~ luHecf) nel)mHo<
íti luěgfíjf)o Iť témuB ®němu nořjoen~cf) luoáctn~cf)
CommiHařťt\u I obel11Hecf) ~Btl)t ®toIUŮI1,1 S"ttá<
fOluftluj @aefW)o Í\uoIenj gfou. wmuláf~ 6}erf<
ftorff o 6}erfftorffu o o OO1alffwic I no 8budjo=
wictjd) i 1meíf~m ~ofowě I 9loIU~d) ~wofjd)
o $lfiVli I ®. Wl. 9tBim: (I~f: )il(letfféf)o a
~3efW)o I e c. 5ttáIe I e c. 9tobbCl I WCiítobt3ic~ I
Cl 9lel)IUl)BíH \l5iíClř lu ~táL: ~áefféllt. (1ml)tif<
ítěn~ lu ®totém Wlěítě \l5toáffém I b ~ibmml)
$ebUanfle I 0mlJte~íotťl) SDluořfťé. 30. SDne
Wlěf~ce SDubnn. ~éta \l5áně M. DC. LXII.)
[=30. dubna 1662.] 8° [II]-XXXIII-[V] str.

w"

Na str. (\52 b: lHegiítťjť nttt)htlfllu 11.1 tomto (Sně~
mOl1.1njm ®neffenj oú[aaentjcfj I na ftetlí (Stránce .2iítu
!tet tj íe 3aejnó.
Gotika, lat. slova antikvou; číslice arabské, pagi=
nace i v rejstříku Nmská. Na tít. 1. dřevořez: černý, císař.
orel a 4 malé zemské znaky v rozích jako pN čís. 414.
Na rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český znak jako na obr. 13. a pod ním nápis: lHu~

bolff

3 OfúťlllltOluic I <M. ~R. ~1í1: lHabba I a ,Uni [to
srtlHOlu[tluj ~aeífém. Na str. J. paginace v ku=

~iíc!lfll

~j[ařl\l

latých závorkách, široká ornament., částečně rostlinná
linka s hlavou a křídly andilka uprostřed a pod invo=
kací velká, ozdobná, černá iniciála ~ bez rámečku. Na
str. (§2 a, (§3 a velké, dřevořezové viněty s maskarony,
na stl'. (§3 b, (§4 a nahoře nápisy Mikuláše Gerstorfa z
Gerstorfu a Rudolfa Čejky z Olbramovic a pod nimi
jejich T(1ědirytové znaky jako při čís. 432. Na str. (§. b
nahoře rostlinná viněta s 5 ptáky a impresum, jehož
rok je pod černou, ornament. vinětou. Nadpisy článků,
versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15276); Zem. A.; Teplá: Klášter. K.
~ito ~rtt)lulowé no ®němu Obecn~m I rte=
t~3 btááll bl)I ltC! ~tľlbě \l5tľlaffem gebenóctéř)o
bne WCěf~ce \l5tClfl)nce ~étCl lJominuléI)o 1662.
Cl 3Clluřen febmnádéf)o bne Wlěfl)ce ~řeonCl
12étCl i1 řjtomnéf)o 1663. b \l5řjtomnoíti )ilt03c=
néř)o \l5ánCl \l5Clno 1ml)ljmCl 2Hbtecf)tCl stralow=

434.

I

I
o Slolowrat I \l5áltC!

ltC! l:et)nct) I $r6i=
ctjdj o 2omct) e C. @. Wl. ~náljmfťéf)o (I~"
foře I )ilf)etíťéf)o Cl (Iaefťéf)o I e C. Sťtľl(e I e C.
9rClbbl) I ~OmOt11jťCl I o 9Cel)IUl)Mf~f)o ®ubjl)o
flé~o
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Bemíťéf)o I e C.

o 1ml)f oce ~tooenéf)o \l5óllol \l50ltCl
Wlicf)Clío ()fluCllbo I ®wClté 9laijmffé 9tWfe ~tCl"
běte o l:unu I \l5ClltC! no stlafftefe I fjeU~=
6urglu I 8e~ufft)ctjdj Cl lPětivftjd) I e C. @. Wl.
(I~f: 9tClbbl) I ~omotnjťCl I Cl ®oubce Bem"
fťéf)o I e C. téa ~tooenél)o Cl ®totečnéř)o 9(1)<
tjře I \l5ClnCl 0ClnCl 1ml)ljmo 6}erfitorffa o 6}erf=
ftorffu Cl o OO1alifwic I ltC! $latinád) Cl 211=
lawct) e C. @. Wl. ~~f: 9tClbbl) I Cl \l5utgťtobjf)o
~tľlge ~~tobecťéf)o lu Sl'tololn[flllj ~aefťém I e C.
@Clť03to ob @. W" 9t3jmfféf)0 ~~fClře I )ilf)et<
íféř)o o (IáefW)o I e C. S1'tále I e C. \l5ánCl nClHef)o
9Cel)mifo~ítilněg[f~f)o ť tému3 obecnému ®němu
nClřjoen~d) luoádntjd) CommiíiClřflln I obelUHed)
~áfl)t ®tCllUůlu ~tároluftlui (I3eíťéf)o I fluolenj
gf ClU. Wmuláf~ 6}erfftorff o 6}erfftorffu Cl
o OO1alffwic I ltC! 8bud)owictjd) I 1meffl)m ~o=
fo.uě I 9Co1u~d) ~.uofjd) Cl $lfipli I @. 9)(,
9t3jm: (Il)f: )ilí)etff. Cl ~3efťéf)o I e c. ~tMe I e C.
9lobbCl I WCiftobtaiCI) I Cl 9Cel)lul)~ífj \l5jfoř IU
S"ttClI: ~áefťém: (1ml)tiHtien~ 111 ®tCltém Wlieítie
\l5toáífém, I b ~ibmml) $eblčanfťé i 0mpt('~<
fodl) SDl110řffé. 4. SDne Wlčí~ce SDubltC!. ~étCl
\l5áně M. DC. LXIII.) [= 4. dubna 1663.] 8°.
[II] - [XXXIII] - [V] str.
Na str. (§2 b: lHegi[třiť %htt)fu1ltl1.1 1\1 tomto ®ně~
mOl1.1nim CSneffeni oúíagenlícf) I na ftetlí ®tnínce .2i[tu
ťtettj í e oae j n,í.
Typy gotické, lat. slova, antikvou j číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben dřevořezem
s černým, císař. orlem a 4 zemskými znaky v rozích
jako při čís. 414. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě
řezaný, králov. český znak jako na obr. 13. a pod ním
nápis: lHubofff ~iíc!lťn 3 OHit'llllloluic I <M. m. ~tj[: lHabba I
a ~Jlifto ~ifae 11.1 SMfol1.1[tluj ~ge[fém. Na str. J. pagi.
nace v kulatých závorkách, široká, rostlinná linka s hla'
vou berana uprostřed a 2 anděly po stranách a pod
invokací velká, černá iniciála ~ bez rámečku. Na str.
(§2 a velká dřevořezová, částečně rostlinná viněta s maskaronem, na stl'. (§3 a velká, trojúhelníková viněta s
postavou andílka. Na str. (§3 b, (\54 a nahoře nápisy
Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Rudolfa Cejky z
Olbramovic a pod nimi jejich mědirytové znaky jako
při čís. 432. Na str. (§4 b nahoře široká, ornament., čás<
tečně rostlinná linka s hlavou a kNdly andílka uprostřed
a impresum, jehož rok je pod černou vinětou. Nadpisy
jednotlivých článků, versálky, signatury, stránkové ku=
stody.
.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276). Teplá: Klášter. K.

435. ~oto $wolenj ítCllo fe ltCl ®geobu o milo"
ítilnéf)o @. ~~f: WCilofti gClfoato ~tcíIe ~5efféf)o
: e C. \l5oručenj·1 ®ménem @. Wl. ob ~tM:
~l)hftobt5jc~cf) t03epfClném I Cl nCl ~tobě I,JSrCl5"
ífém 12. bne Wlěf~ce ~3etIUl1ľl bt30ném I potom
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28. bne 9)(ěf~ce (I3etlnence I ~éta 1663. oClluře"
ném Ilu \l5řjtomnofti IUl)í oce )iltooenéf)o ~toběte
Cl \l5áno I \l5011ľl Q)etnCltbCl 0gnCltiuf Cl i ®IUClté
9l3jmffé 9láHíe ~toběte o OO1artini§ I 1mIábClře
bomu ®mečClnfféf)o i \l5áno nCl 6mečně I elCl"
ném I ,pofAowictjd) Cl stomárowě I e C. BICltéf)o
9hmnn 9ll)tjře I @. Wl. 9t3jmfW)0 (I~foře I ~f)et"
fféf)o Cl ~áefféf)o e C. ~táIe I ífutečné I tel)l1é
9fClbbl) I ~omOtnjťCl I 9CeI)IUI)~ HtjI) o \l5utgťtobi
\l5tľlMféf)o O 9')(jftobtáic~f)o IU S1'táfoluítlui ~áei"
fém I e C. gOI03tO ob @. Wl. @~f: O ~táI:
f tomu ltC!řjoenéí)o Directora, ob Obl)tnoteHtlu
f tomu 3eluHecf) ~3tl)t ®toluulU toř)oto Sťtalolu<
ítluj (Iáeíťéfo ~f)tomá3běn~d). Wmuláf~ 6}erf=
ftorff cr 6}erHtorffu Cl o OO1alifwic I nn 8bud)o=
wictjd) I lUeIť~m ~ofowě I 9ColU~cf) ~wořjd)
o $W"U .I @. Wl. 9lájm: ~~f: )ilf)etfťéí)o Cl
~aefférj o I e C. Sl'rále I e C. 9tobbCl I Wlifto=
btájc~ I Cl 9lel)lUl)Mf~ \l5ifoř lU SťtáI: (Iaefťém.
(1ml)tiíítěn~ lU ®tot~m Wcěftě \l5tCl3fť~m I b ~ib"
miHl) $eblčanflé 10tn\.1te~f otll) SDlUořffé. 30. bne
9JCěft)ce (Iaetluence. ~étCl \l5áně I!vl. DC. LXIII.)
[= 30. července 1663.] 8°. [II]-X-[lV] str.
%(tttjfufftl1.1 I gena ie 11) tomto
(Sgedbu naC(Jó3egi I a na fterěm .2i[tu
Hetl) [e nagj ti ma.
Na str.

)53

a:

lHegi[ti'jť

iil~tOmóabčni

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku říT(1ská. Tít. 1. ozdoben
dřevořezem, na němž černý císařský orel a 4 zemské
znaky v rozích, jako při čís. 414. Na rubu tit. I. ce/o,
stránkový, ve dřevě řezaný, královský český znak jako
na obl'. 13. a pod ním nápis: 9htbolff ~iíc!lfn 3 Ol6l'll'

tltoluic ! <M. 'un. ~líf: lHabba I a ,Ul?ifto ~j[ař \1.1 S1'ralolu~
[tluj ~aeífě1l1. Na str. J. paginace mezi kulatými závol'=

kami a černými žaludy, široká, ornament. linka s hlavou
berana uprostřed a 2 anděly po stranách a pod invo=
kací velká, ozdobná, černá iniciála ~ bez rámečku. Na
str. )52 b velká dřevořezová, částečně rostlinná viněta
s maskaronem, na str. )53 a velká, trojúhelníková viněta
s postavou andílka. Na str. )53 b, )54 a nahoře nápisy
Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Rudolfa Čejky z
Olbramovic a pod nimi vlepené jejich mědirytové zna=
ky ve stejné úpravě jako při čís. 432. Na stl'. )54 b na,
hoře široká, ornament., částečně rostlinná linka s hlavou
a křídly andílka uprostřed a impresum, jehož rok je pod
velkou, ozdobnou vinětou s maskaronem. Nadpisy člán=
ků, versálky, signatury ()53 chybně na str. )52 b), strán,
kové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276); Zem.
A.; Teplá: Klášter. K.

njna

i ®lUoté

9l3jmfťé

9tWfe

~tľlběte

o 6:~u.

běnic I \l5áltC! l1ľl lPetrffv urce st1Jft)6li I ~'let)betu I
$fen~offu I rombČ30wft) I stoftomlafed) I stof=
monoftjd) I stoftj I OO1ělnjfu I o $fmib6edu I

w"

@.
~~f: mClbbl) I ®ťutečnéf)o ~omotltjfo I
®Clubce Bemfféf)o I Cl 5ttáI: 9JCiítobt3ic~í)o lu
SťtáIOlUftlUj ~šefťém I e C. o 1ml)f oce )iltooenéf)o
\l5á11C! I \l5Cll1ľl Wlicf)o{Cl OflUOlbCl I ®lUClté 9láim<
fU 9HHíe ~tľlběte o l:ůnu I\l5áno l1ľl máfftefe I
fjen~6urglu I 8e~ufft)cgd) i Cl lPětipftjd) I e c.
@.
~, mabbl) I ~omotnifCl i o ®Clubce Bern"
fťéř)o I e C. ~éá něťbl) )iltooenéf)o Cl ®tCltečnéf) o
9tl)tjře I\l5ClnCl 0 ClnCl 1miIimCl 6}eriforffa o 6}erf=
forffu a o OO1alffwic I 11C! $latinád) Cl !l3opo=
wictjd) I @. 9JC. ~~f: 9lnbbl) I n S"ttáI: í]Sob"
fomořif)o lU 5ttáIl1lUnlui ~3efťém e C. 00foáto
ob @. Wt 9l3imfťéí)0 ~~f oře I )ilfJetfféí)o a ~3e~
fféf)o I e C. S"ttále I e C. \l5ána nClHef)o 9Cel)miIo=
ítilUěgfi~f)o I ť tému3 Obecnému ®němu l1ľlřj<
oen~d) luoáctn~c() Commiffařl'tlU lobe luHecf)
~3tl)t ®tClluitlU ~táloluítluij ~áefťéf)o flUolenj
gf ClU. 9JmuIáf~ 6}erfftorff 36}erfitorffu o o OO1al"
ifwic I ltCl 8b1ld)owictjd) I 1mefťém a WlClIém
~ofowě I $tfjvn Cl 9COln~cf) ~luofjd) I @. ID/:
9táim: ~ljfClře I ~f)etfťéf)o Cl ~5eíféf)o I e C.
~táIe I e c. 9lClbbCl I Sl'tálolUíť~ Wljítobt3jc~ I
o 9(el)lUl)~HI) \l5HClř lU ~tClI: ~áeíťém. (1ml)tifk
těm) lu ®tntém Wlčítě \l5tCl3ffém I b ~ibmml)
$eblčanflé I 0mpte~fotťl) SDlUOřffé. 20. SDne
9nčf~ce ~áetlU11C!. ~étfJCl \l5áně M. DC. LXIV.)
[= 20. června 1664.] 8°. [II] - L III - [Vl str.

w"

N a str. <M. b: lHegHtřif ntttjfufůl1.1 lu tomto ®1tě~
lttOl1.1njltt ®neffeni oúía3enlíC(J I na Uetě (strónce .2i[tu
íe oaCinagi·
Gotické typy, lat. slova antikvou ,. číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Na tit.l. dřevořez, (čemý,
císařský orel a 4 zemské znaky v rozích) jako při čís.
414. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný.
královský český znak jako na obr. 13. a pod ním ná,
pis: lHubolff ~3C!lfll d 0f6řll1l10luic I <M. ~J? ~. lHabba I
a~J?i1to ~i1ať lu srrarOl1.1[t1uj ~3e[féltt. Na str. 1. nahoře
široká ornament., částečně rostlinná linka s hlavou a
křídly andílka uprostřed a pod invokací velká, ozdobná,
černá iniciála J bez rámečku. Na str. &;Jl b, &;J2a nahoře
nápisy Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Rudolfa
Čejky z Olbramovic a pod nimi mědirytové jejich
znaky ve stejné úpravě jako při čís. 432. Na str. &;J2b
nahoře stejná linka jako na str.!. a impresum, jehož
rok je pod ornamentální vinětou. Nadpisy jednotlivých
článků, tiskařské ozdůbky, prosté, vodorovné linky, versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

436. Zito ~rft)lu(owé l1ľl ®nčmu O[Jecnl)m I rte"
ttJá bt3á1t bl)I ItCl ~tClbě \l5to3ffém SDeluatenác<
tél)o SDne WCěftJce ~l)ftoilClbu I ~éto pominuIéf)o
1663. Cl oolnřen 16. SDne Wcěf~ce Wláge I ~éto
lJřitomnéf)o 1664. b \l5řjtomnofti 1ml)f oce )iltO~
3enéf)o \l5011C! I \l5Cl11C! ~umlJtecf)tCl 0n11C! 6:Aer=

Praha: Lobk. K. (15.276); Teplá: Klášter. K.

437. ~oto $wolenj ítnIo fe 11C! ®gcobu o milo"
ftiluéí)o @o Wl. ~I)f: gnfoáto Sl'táfe ~aefféf) o I
e c. \l5otučenj I @ménem @o W" ob SťtáI: WCjfto~
btMc~cl) tOoelJíClném 111C! ~tľlbě \l5toáfťém 3. bne
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I

Wcěf~ee 0:aerlucnec braoném
.potom 17. bne
iOcěhJee 2ifío.pobu bOĎif)ogie~f)o 2éto 1664. ua·
lořeném
b \)Sřitomnofti 1ml,)foee mr03cnéí)0
~roĎěte a \)Sonn \)Séma ~ernorbo ~gnotiufo I
61uoté 91ajmfťé 913iífe ~roĎěte 3 m1llrtinic I
1mlobořc SDomu 6mečonfřcf)o I \)Sono na ®mečně
®lllném .pořowictjd) a stomllrowě e e.
2Iotéf)0 910uno 9ll,)tjře I @~ M. 91aimfřef)0 0:~.
foře mr)erfW)o a ~3efřéf)0 e c. S1'rále e e.
1futečné tegné 910bbl,) S1'omornjřo 19?:ei)lul,)~íi~I)o
\)SurgřroĎí \)Stclafřéí)o I a, Wcjftobr3ie~I)o lu Sťro·
Iotufítuij 0:3efřém I e e. gořo3to ob @~ ilJC. 0:~f:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

a strol: ř tomu nořj3encí)0 Directora, ob ~Ďi).
luotelihu ř tomu 3e luf[ecI) 0:Bh)r 6totuu\u tof)oto
SťráIoluftluj 0:aefřéf)o ~I)rOmoBběnQd). Miřuláf~

<Merfftorff 3 <Merfftorffu a u m1lllifwic I na
8bud)owictjd) lucH~m lIDofowě 19?:otu~cI) ;Dtuo~
fjd) a 6ffipli I @~ M. 9rajm: 0:l,)f: mf)erfřéf)o

a 0:aefW)o

I

Ie

e. S1'rálc

Ie

e. 910bba
lu Sťral:

I ilJCjfío.

bróje~ a 9?:cl,)tul,)~ífi) \)SHoř
0:ěefřém.
(1mi)tif[těmJ tu 6torém Weěftě \)Sraafřém b mr·
Ďann <Monáife lu Šcleoné mneiJ b ~řec() 21uulu.
SDluobcátéI)o prlunjI) oSDnc Wcěf ~ee 2iftopobu.2éta
\)Sáně M. DC. LXIV.) [= 21. listopadu 16~4.]

I

I

8°. [IIJ - VIII - [XVIII] str.
Na str. [IX]: \llotulc. metal fe Pl'ebne 3 ~Cll1ftluj

0.\~ .aR (§;tjf: .íh:MOlufftjdj I té5 0.\egi ilJCi10fti (§;tífařolué
mM mffé I gafoŠ±o .íh:tHolunl) Cf3eífé I S;>e\)tmané a
®pralucolué I pobofmc I) gebenfa3btí I luebU @Staluu I
m;1tlbu a ~oluofanj fluéfjo I f této Contributi OúHné
3 5třibcMéfjo ilJCanbeIe na ®gesbu přjtomnéfjo 2éta
1664. saluřcném fluolené I pi'iBntllua±i magj I a na
galtí fpflfoú íe tafolua OúHj přigjmati úubau.

Český text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace římská. Na tito I. dřel'ořez (císařský
znak s korunou a řádem) jako při čís, 417. Na rubu
tito I. celostránkový, ve dřevě z'ezaný, královský český
znak jako pří čís. 413 a pod ním nápis: ~hlborff (5;5coťn

3 OHirnmo\uic I 0.\u ilJC. (§;tíí: mabba I a ilJCiíto~~iíař
lu ShtHolultluj CfAeífém. Na str. I. paginace mezi kula.
tými závorkami a černými žaludy, široká linka z jem.
ných ornamentů a pod invokací černá, ozdobná iniciálka
~ bez rámečku. Na str. [XI] široká linka z černých
květťz a černá iniciálka ]. Na str. [XXVl] nahoře nápis
Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a pod ním jeho mě~
dirytový znak v ozdobném l'ámci s olivovými ratolest=
mij dole podpis: D. Wufsim Sculp: Na str. [XXVII.]
nahoře nápis Rudolfa Čejky z Olbramovic a pod ním
v ozdobném rámci s ratolestmi a ovocem jeho znakj na
dolním okraji rámce podpis: F. C. Na str. [XXVIII.]
nahoře široká, Ol'1lament. linka a impresum, jehož rok
je pod ornament. vinětou s hlavou berana a prostou,
vodorovnou linkou. Signatury většinou nesprávné,
stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276);
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá: Klášter. K.
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438. ~ito ~rtt)fulotué no 6němu ~Ďcenél11l ťter~ó
brBán ĎI,)I 110 ~rabě \)Sra3ftém i 8. ::Dne Wlěf~ee
2iftopobu 12éto pominuféf)o 1664. o 301uřjn18.
SDue Weef~ee 0:Bcrlucnee 2éto přjtomnéI)o 1665. b
přjtomnoíti1ml,)f oee [lr03enéí)D \)Sáno \)Sáno ~um·
precI)ta ~ono G:Aernjna 1610até 9l3jmfřé 9lBHfe
~roĎěte o G:~uběnic I \)Sáno na ~etrlfpurce I

stt)ft)bH I 9legbetu I ®fenl)offu I m1Učotuft)
stojtomlllted) I stofmonoft)d) I stofti I m1ělnjfu
o (5fmibbergfu I ee. @cf)o WC:U: 0:~f: 9labbl,)
I 6řutcčnéf)0 Sťomornijřa I 6aubec 2emfféf)0

I

o S1'rétlolufťéf)o MjftobrBje6f)0 lu ~rálornftloj
<!Befřém ee. a 1ml,)f oee mr03cnéf)0 \)Sána \)Sána
~ona i),rontifjfa I 61uoté 91Bjmffé 9raiffe ~ro.
Mte 3 lIDrbltll a ljret)beltt~lllu I na ~rabě

I

ljulnetu I ~Ilflotuě a Bllbře~u I ee. 0:\~ We. 0:6f:
6futečnéí)0 Sťomornifo ! a 9lobbl,) nob Appel~

latimi na ~robě \)Sraófťém I ce. ~é3 mr03enéf)0
a 6totečnéf) o 9rl,)tjře \)Sáno 20mĎcrto .pi'ebeltáfe
3 .paWld)u I na Bručj I @~ We. 0:~f: 9lobbi)
I \)SurgřroĎjí)o 5frogc ~robecřéí)o I a Sťrálolu·
fřéí)o Wejfíobc3ie~í)o lu Sťrétlolofílui 0:acfťém I ce.
~ořoato ob @~ M. 913jmfťéf)0 0:6fařc I ~í)er·
fťéí)o a ~óefřéí)o i ce. Sťráfe I ce. \)Sána nafjeI)o
9?:el,)mHoftiluěgfj~f)o I ř témuB oĎecnému 6němu
nořj3en~d) tu3áctn6cf) Commiffařůtu I obetufjed)
~Btl)r 6taluulu Sťrálolufílnj 0:Befféf) o fluolenj
gfou. wmuláf~ <Merfftorff o <Merfftorffu a
3 \lJ1llllftuic I na 8bud)otuic~d) I luelť~m lIDo~
fotuě I 9?:0Iu6d) ~wořjd) a ®fmpH I @~ Wl.
9rajm: ~6f: ~5í)crfřéI)0 a 0:acfféf)o I ce. ~rétle
I ce. 910bbo I ilJC:ifíob3ie6 I a ileel)lut)~ffií \)sHař
lu Sťrétl: ~Bcffém. (1ml,)tifftěn~ IU ®torém ilJC:ěftě
\)Sroafřém I b mcĎana <MoHáife I 11.18ele3né
mIiel,) b ~řecf) 2luůlU. 24. SDnc Měf6ec ~Bcr·
tuenee. 2éta \)Sáně M. DC. LXV.) [= 24. čw
vence 1665.] 8°. [II] - XXXIX -[V] str.
N a str. íšl b: ~tegiítřif ~(rtt)fu1ftlu lu tomto ®ne~
mOlunjm ®neííenj oúía,3cntícfj I na fteré ®trúnce mltu
íe 3acjnagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v z'ejstříku římská. Tit. I. ozdoben
dz'evořezem (císařský znak s korunou a řádem) jako při
čís. 417. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný,
královský český znak jako pN čís 413 a pod ním ná=
pis: mubolff (5;~coťn S omrnlllo\uic I 0.\~ ll.n. Cftíí:
mabbu I a jlJ?iíto~\13iíař lu ShMoluít1uj (§;<leíťém. Na
str. I. paginace mezi kulatými závorkami a čel'1lými žaludy, široká linka z několika jemných Ol'1lamentů a pod
invokací černá, ozdobná iniciálka J bez rámečku. Na
str. XXXIX a íš2 a arabeskové viněty, na stl'. íš2 b, íš3 a
nahoře nápisy Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Ru=
dolfa Čejky z Olbramovic a pod nimi jejich mědiry.
tové znaky jako při čís. 437. Na str. íša b nahoře ši.
roká linka z černých květťz a impresum, jehož rok je
pod čel'1lou, arabeskovou vinětou a prostou, vodorovnou
linkou. Nadpisy jednotlivých článků, signatury, stránkové kustody.
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Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); KNS (F 5042); A.
Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem. A. Teplá:
Klášter. K.
~ihl ~rtt)fulotué no 6němu ~f1eCl1ém!
ftcr~a braán Ďl,)f no ~rnbě \)Sroaffém 23. SDne
ilJC:ěf~ec mře3no I 2éta t1 řjtomnéI)0 1666.
n 30luřjn 14. ::Dne ilJC:ěf~ec 0:acrlucnec t1 0boĎně

439.

I

2éto toI)oto Ďě3je~r)o 1666. l) přjtomnofti 1m1,).
foec mr03enéí)0 \)Sáno \)Sáno <'i)umprecI)to ~ono
G:Aernjna I 61uoté 913imfřé 9l3iífe ~roĎ~tc
3 G:d)uběnic I \)Sáno no ~etrlfputCe I stt)ft)'úh I

9legbetu I ®felt~offu I m1i!čotuft) I stoftomlll~
ted) I stojti I stojmonoftjd) I m1ělnjfu o @)fmib~
berg~u I ee. @ef)o 0:~f: WCil: 6futcčné ~cgné
91nbbl,) I Sťomornjfa I 60ubee 2emfťéI)0 I
S1'ráIolufřéf)o UlCiftobr3je6f)0 lu 5rráIoluftlnj
~3efřém ee. o 1ml,)f oee mrooenéí)o \)Sáno \)Sána
~.(boIffo lIDrlltifllltull I 61uoté 913jmfřé 9laHfc

o

I

~raĎČte

3 ®fternbergfll a na 20fmue~cI) i ce.
@~ 0:~f: ilJC:H: 9robbl,) I téa 8řutcčnéf)0 S't'omor·
nifo I n Vice - Praefidento nob Appellatimi
1tll .)~robě \)Sroě1fém I ee. ~éB mr03enéí)0 a 6to·
tcčnéí)o 9rl,)tjře \)Sáno i),ronti fjřo 3 ®fet)bleru I
no stllcotuě I ~ibod)otuě I ee. @~ 0:1)1: We.
910bbi) I S1'cáIolufřéí)o ilnjftobr3je~r)O i o \)Sob·
řomořjí)o lu S't'ráloloftluj 0:aefřém I ee. ~ořo3to
ob @~ ilJC:. 9rajmjřéí)0 ~6fořc I mI)erfťéf)o
o ~acfťéI)o I ee. S1'cálc I ee. \)Sánn nofjef)o ilecl,)·
mUoftiluěgfj~f)o I ř témuB oĎcenému 6němu
noři3en6d) IU3áct11ljcI) CommiffařůlU I obelufjecf)
0:Bh)r 6±aluulo S't'rétlolofíluj 0:BcfťéI)o fluolenj
gjou. Ulmufáf~ <MerHtorff 3 <Merfftotffu a 3
m1llliftuic I no BbUd)otuictjd) I luelf~m lIDofo~
tuu I 9?:olo~cf) ~tuofjd) o ®jtťjpH I @~ ilJC:
9lajm: 0:~f: mI)erfřéI)o a 0:3efťéí)0 I ee. S't'ráíc I
ce. 910bbn I WejftobrBje6 I o ileel,)lnl,)~ff~ \)Sjfoř
lu ~rál: ~3efřém. (1ml,)tiffíěn6 11.1 6tnrém Wlěftě
\)SroBfťém I b mrĎnno

<MoHálfe I Ďl,)bIcgjeiíI)o

lu ŠercDné mliel,) b ~řef) 211.1UIU. 21. SDnc .9JCě·
f6ec ~Bcrluenee. 2éto \)Sáně M. DC. LXVI)
(= 21. července 1666). 8°. [II] - X LVII [V] str.
Na str. 0.\1 b: megiíti'jf ~írtt)fllffllu lu tomto Elně~
1l10111njm ElncHenj oúía5entícfj I na ftcré EltrtlllCC .2iítu
jc snčjnagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben
dřevořezem (císaz'ský znak s korunou a z'ádem) jako
při čís. 417. Na rubu tito I. celostránkový, Fe dřevě ře=
zaný, královský český znak jako při čís, 413 a pod ním
nápis: muboTff (5;~C!lfll a O1VClllltO\uic I 0.\~ il.n. (§;tíí:
mabbn I a\lRj Ito~\13 i lai' lu S1'tlÍÍOluítluj (§;;1eífém. Na
str. I. paginace mezi k~latými závorkami a čel'l1ými ža=
ludy, široká linka z několika jemných ornamentťz a pod
invokací čel'l1á, ozdobná iniciálka íš bez rámečku. Na
str. XL VII a 0.\1 j a arabeskové viněty; na str. 0.\lj b a

0.\1 ij a nahoře nápisy Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu
a Rudolfa Čejky z Olbramovic a pod nimi mědiryti~
nové znaky jako pN čís. 437. Na str. 0.\lIj b nahoře ši·
roká linka z čel'1lých květů a impresum, jehož rok je
pod černou arabeskovou vinětou a prostou vodorovnou
linkou. Nadpisy jednotlivých článků, signatury, strán~
kové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54 C
152); KNS (F 5042); A. Min. Vnitra (6763 neúpl.);
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá: Klašter. K.

440. ~ito ~rtt)fulotué no 6němu ~becném I
ťter~a braán Ďi)l na ~robě \)Sr03fťém 110. SDnc
WC:ěf6ee ~řc3no I a 30tuřjn 5. SDnc ilJCěf~ec
ilnáge 2éto 1667. b přitomnofti 1m\)foec mro·
3cnéI)0 \)Sáno \)Sána ~umprcd)to ~Ct1tO G:~ernj·
Itll I 61uoté 9rBjm1fé 9rame ~rol1ětc 3 G:~uběnic
I \)Sáno na ~etrffput:Ce I stt)ft)bH I megbdu J
®felt~offu I m1ilčotuft) l stoftom(lltedJ I stojtt
I stofmoltoftjd) I m1ělltJfu a ®fmibberglu I

ee. @~ We. 913jmfřéI)o 0:~foře I mí)erfťéI)o
o 0:3cfřéI)0 i ee. strále ! ee. 6řutcčné ~egné
mllbbl,) I Sťomornjřo I 6nubec 2emfřéí)0 I
o Sťt'álolnfřéf)o Wejftobr3ie~f)0 lu S't'cálOll1ftluj
~3cjťém I ee. a mr03enéI)0 \)Sáno \)Sáno i),ron·
tiifřo ~gnotiufo I 61uoté 913jmjřé 9r3lffe .)~ro·
Ďětc u ffi03btllAOWll I \)Sána na !8lllfnt) I ee.
~é3 @~ ilJC:U: 0:~f: 91obbl,) I a 6aubee 2cmfřé.
I)o 10 Sťráloloftluj 0:acfřém , ee. ~éa mr03enéI)0
o 6totccnéf)0 9rl,)tjře \)Sána i),rontiffřo 3 ®frt)b~
leru I nn stllcowě I 2ibod)OIUě I ce. @cf)o
~6f: Wl. 9robbl,) I SťráIolufťéf)o il)CjftobrBje~f)o
I o \)Sobťomořjf)o 11.1 S1'cáloluitluj 0:acfřém I ee.
~OřoBto ob @~ ilJCif: 9rBjmfřéf)0 0:6foře I mí)crf·
řéí)o o ~Befřéí)o I ce. SťráIe I ce. \)Sána noffe.
[Jo gee\}mHofíiluě9ff~I)0 I ř témuB oĎccnému
. 6němu nořj3cn~d) 11.13áctn~c() Commi!\ařulu
I obelufjccf) ~atl)r 6tnluulu 5rt'álol1.1ftluj Q'.Beffé·
f)o ftoolenj gfou. ilJmuláf~ <MerHtorff 3 <Merf~
ftorffu o o m1lllfftuic I no 8bud)owic~d) I
lucH~m lIDofotuu 19?:olu~d) ~tuofjd) o @)ffjpli I
@~ Wl. 91Bjm: 0:61: mf)er\řéI)o o 0:BcfřéI)o I
ee. S1'rále I ee. 91obbo I W(:jftobrěM I n ilC:e\)·
IUI,)~fi~ \)SHoř lu S't'ráI: ~acfťém. (1mi)ti1f~ěH~
lu 6torém ilJCějtě \)Sro3fřém I b mt'ĎL1lW <Moháffe
I Ďl,)blcgJe~[)o )0 Šere3né mHe\) b ~řecf) 2luulo.
11. SDne W(ěf~ee UJCáge. 2éto \)Sáně M. DC.
LXVII.) [= ll. května 1667.J 8°. lIl] XXIX - [V] str.
N a str. '!l4 b: mcgiítřiť ~rtl)fuIfl\u lu tomto ®ne~
11l0lunjm ElneHenj oúíaaentíd) I na fteré ®trL'tnce mítu
í e saCj nagj.
Gotika, lat. slova antikvou; číslice arabské, pagi.
nace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevořez (císařský
znak s korunou a řádem) jako při čís. 417. Na rubu
tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český
znak jako při čís. 413 a pod ním nápis: mubofff (5;iíeofn
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a Omcnll\l.l\l.Iic I 0)0 .~J'. GSljf: mnbbn I n ~J'ifto~~ifnř
lu SťrťtlOluftluj GSacffém. Na str. I. výzdoba stejná (pa,
ginace mezi závorkami a žaludy, ornament. linka, ini,
ciálka ~) jako v č(s. 438, Na str. b. b nahoře ozdobná
linka ze 2 řad čemých lístkll, na str. ®1 a černá, ol'na~
ment. viněta, na str. ®1 b, ®2 a nahoře nápisy Mikuláše
Gerstorfa z Gerstorfu a Rudolfa Čejky z Olbramo.
vic a pod nimi jejich mědirytové znaky jako v čís. 437.
Na str. ®2 b nahoře linka ze dvou řad černých květů a
impresum, jehož rok je pod trojúhelníkovou, čel'nou vinětou a prostou, vodorovnou linkou. Nadpisy jednotli,
vých článků, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK (54 C
152); Lobk. K (15.276); Zem. A.; Teplá: Klášter. K

441. 5ťoto (5wolenj ftolo fe no <0ge3bu 3 mUofti·
11Jéí)0 0)0 ~6f: We. goťoMo st'ráfe ~áefW)o I
ee. \j5oručeni I 0)ménem 0)0 We. ob st'ráf:
9JCiftobráie6cf) rooepfoném lano $;írobě \j5r03·
fťém 10. SDneWeěf\)ce m3igno bráoném I potom
4. bne Weěf6ce ~iftopobu ~éto 1G67. oOluře·
ném I 11J \j5řitomnofti m5\)f oce ffirooenéí)o $;íro·
ličte o \j5ánll I \j5áno !8ernorbll ~gnotiuf o I
<011Joté máimfťé 9'l:áiHe $;írllliěte 3 IDhtrtinic
m5íábllře SDomu <0mečonfťéí)o I \j5áno no (5meč·
.pořowictjd) o Sl'omarowě I
9h).tiře 0)0 We. m3jmfťégo
~6f llře I ffi'()erfťéf)o II ~áeffé,()o I ec. st'ráíe I ee.
fťutecné tegné 9robbt) I st'omorniťll I 9Ce\)IU\)~.
ff6í)0 \j5urgťrlllii \j5roBfW)o I II WCiftobráic6f)o
IU st'ráíOI1Jftl1Ji ~áefťém I ec. goťoBto ob 0)0
ně

I (5laném I

ee. ,8flltéf)o 9rllu11Cl

~6f:

i

vn.

o st'roI: ť němu 11Clřioenéí)o Directora,
ob nlit)lullteIUI1J oe luffer!) ~át\)r @5tlll1Jl'tI1J to·
f)oto st'ráfoI1.1ftl1Ji ~defťéf)o {lf)tomll3ben6rí). WH·
fuíáf{l merfitorff 3 merfftorffu II 3 OOlalfiwic
i nll 3bud)owictjd) I 11JeIť6m )lBofowě I 9Co·
IU 6cf) ~wořjc~ I (5fřipH II ij;allJnic~ I 0)0 We.
9Him: ~6f: ffif)erfťéf)o II ~defťégo I ec. st'rá1e I
ec. 9robbll I WCjftobr3ie6 ! o 9Ce\)I1J\)~ff6 \j5ifoř
ID st'ráf: ~ěejťém. (m5\)tifftčn6 11J <0torém
9něftě \j5rllBfťém I b ffirlillno molióffe I 11J .Be·
leoné ffine\) b 5ťřecf) ~11JŮI1J. Ofméf)o SDne 9JCě·
f6ce mftopobu. ~étll \j5áně M. DC. LXVII.)
[= 1667.] ~o. [II] - IX - [IV] str.
Typy gotické, lat. slova antikvou i číslice arabské,
paginace římská. Tit. I. ozdoben dřevořezem (císař.
znak s korunou a řádem) jako pN čís. 417. Na rubu
tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český
znak jako při čís. 413 a pod ním nápis: mubolff GS3cgfn

a Of6cnllu!\l.Iic I 0)0 ~.n. GStíf: mnbbn I n ~Rjfto~~ifnř
lu Sh:ťtIoluftluj 0:iícffém. Na str. I. stejná výzdoba (pagi,
nace mezi závorkami a žaludy, ornament. linka, ini=
ciálka ~) jako při čís. 438. Na str. IX. trojúhelníková,
arabesková viněta, na str. )82 b, )83 a nahoře nápisy
Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Rudolfa Čejky
z Olbramovic a pod nimi jejich mědirytové znaky
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pis: 9htbofff <,15cgfa a OfúCllllloll.lic I 0)0 ~lJ(. GSlíf:
M. DC. LXIX.) [= 27. července 1669.] 8°.
mnbbn I n ~J'ifto~~Hnř 111 Sh:CtIo1tlítluj GSdcffém. Na
[II] - LXII - [VI] str.
str. 1. podobná výzdoba (paginace mezi kulatými zá=
Na str. ~!a: meaifti'jf ~ht\Jfulůll1 111 tomto GIlČ~
vorkami a černými žaludy, ornament. linka, iniciála ~)
mOl11ltjm @'jncffenj obfn1íenljcf) I nn fteré Gtrťtncc míhl
jako v čís. 438. Na str. XXVIII. obdélníková viněta se , fc 3ncjnngj.
4 různými květy v rozích i na str. SD. b, SD5 a nahoře náPřícl. [275X395 mm]: Forma ncboIi1íto Notule
pisy Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Rudolfa Čejky
WOlutjcf) míti'llu ~řianťt1uncljď) I lucblé to'ljoto lu j.Jr·jtom~
z Olbramovic a pod nimi jejich mědirytové znaky ve ném .l3étu 3nlui'ené!jo @3ncmOll111j!jO Gneffen j.
stejné úpravě jako při čís. 437. Pouze podpis na prvém
Gotika, lat. slova antikvou; číslice arabské, pagi.
znaku pozměněn; v dolní části rámce zkratky: D. Wu.
nace i v rejstNku římská. Na ti(. 1. dřevořez (císařský
[fsim] f. [ecit]. Na str. SD5 b nahoře široká linka ze 3 řad
znak s korunou a řádem) jako při čís. 417. Na rubu
černých lístkll a impresum, jehož rok je pod trojúhel,

jako pN čís. 437. Na str. )83 b nahoře bohatá, ol'nament.
linka a impresum, jehož rok je pod arabeskovou vině,
tou a prostou, vodorovnou linkou. Na str. )81 b versálka,
signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

Zem.

Praha:
A.

NUK (54

C 152);

Lobk. K (15.276);

5ťito ~rtl)ťu(owé nll <0němu Oliecnjm I
ťter6d brdán lit)I no $;írobě I.l3ro3fťém 1 6. SDne
WCěft)ee ffinoro I o 30luřin 3. SDne WCěftjce

442.

<0rp11Cl ~étll 1668. b přjtomnofti m5t)f oce ffiro~
3enéí)0 \j5áno \j5á11Cl $;íumprecf)to ~ono ij;3ernj.
na I @5\tJoté mMmffé máme $;íroliěte 3 ij;~ubě.
nic I \j5áno 11Cl ~etrffpuťce I stl)fl)bli Imag,

belu I (5fen~offu I IDHlčowfl) I Sl'oftomlated) I
Sl'orti I. Sl'ofmonof~d) I oomnjfu I 2anbfftel)nu

I ee. 0)eí)o WCH: mMm: ~l)fllře
o ~áefťé()o I ec. st'rále I ee. @5ťu~
tečné 5ťegné mobb\) I ~omornifo 'I @5llubce
,8emfféI)o I a st'rálo\tJfťégo 9niftobr3ic\)í)0 11J st'rá·
1011.1f1111i ~3efťém I ec. o m5t)f oce mr03enéí)0
\j5áno \j5ánll ~nHe i5erbt)nonbo )lBratiflawa I
@5\uaté 91Mmfťé 9ráifje $;íroÍlčte 3 IDHtrowic I
\j5áno no 2nářjd) i .pwo3tlaned) I o .prabiHti
I ee. 0)ego WCU: ();uf: 9'l:obb\) I st'omorniťo I
st'ráfol1Jfťéí)o WCjftobrěic6í)0 I o st'omor\) ~3effé
Praefidenta, \tJ st'rMol1Jftl1Ji ~3efťém I ec. 5ťé5
ffir03enéÍ)0 II <0totecnéÍ)o ml)tiře \j5áno i5rnn·
ti Hfo 3 (5f el)bleru I no Sl'acowč I 2ibo d)owě I
ec. 0)cí)o ~6f: WCH: 9robb\) I st'ráfol1JfťéÍ)o
WCjftobraic6f)0 I o \j5obťomořiI)o lu S{'rá1ol1JftIDi
~áefťém I ec. ~oťoěto ob 0)eI)o WCH: majmfťé~
í)o ~ufoře I ffií)erfťégo o ~3efťéí)0 I ec. st'ráíe
I ec. \j5áno l1llHef)o netjmUofti\uěgff6í)0 I f té=
mUd oliecnému <0němu noři3en6cf) IU3~C±nl)cf)
Commiffařftlu I obel1Jffed) ~3tt)r <0tll\tJí'tl1J st'rá·
Ioluftlui ();aefW)o I flDoleui gfou. 9JCifuíáf{l
merfftorff 3 merHtorffu o a OO1alffwic 1 nll
3bud)owic(Jd) I Illefiť6m )lBofotuu I 9COI1l6d)
~wořid) SfUjpH II ij;3lini I 0)0 uno 9rdim:
~uf: mí)erjťéf)o o ~ěefťéí)o
ee. &~ráfe I ec.
9robbll I WCiftobr3jel) I o 9(:e\)l1Jt)~Ht) \j5ifoř
11J st'rál: ~aeffém. (m5l)tijftěnu lu <0tllrém Weěftě
\j5roMfém I b ffirliono moHáffe I lit)blegjc6í)0
lu .Bele3né ffinCl) b 5ťřed) 2Iuů\1J. 13. SDne Wrě~
fuce <0r.jJlto. ~étll \j5áně M. DC. LXVIII.)
[= 13. srpna 1668.] 8°. [II] - XXVIII [IV] str.
Na str. b. a: 91caiftr'jf ~h:tt)fUIfttll lu tomto Gnč~
mOl11njm @'jneffcnj obfnacnljdj I nn ftcré Gtráncc mfht
fe Bncjnnai·

Artikulové

,
./

níkovou, arabeskovou vinětou a prostou linkou. Nadpisy
jednotlivých článků, signatury, stránkové kustody. •
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK. (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K (15.276).

Český text gotikou, lat. slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben
dřevořezem (císař. znak s korunou a řádem) jako při
čís. 417. Na rubu tito 1. celost!'ánkový, ve dřevě řezaný,
královský český znak jako pN čís. 413 a pod ním ná,

5ťito ~rtl)ťulowé ua <0uemu O[lecnim 1
ťter63 br5áu lit)1 no ,',Jrobě \j5rn3fťém I 28.

443.

SDue Wcěfl)Ce ~ebno I o 30lD1'jn 11. SDne Weě·
fuce ~5erlueltCe 2éto 1669. b přitomllofti m5\)=
foce ffir03enéí)0 $;íroliěte II \j5áno I \j5áno i5er=
bl)Uonbo ~Uge1mo (5lawatl) I <01110té m3imffé
9'l:Wfe $;írllliěte 3 ij;~(umu o o Sl'offumbergťa
i m5láboře SDomu $;írobecťéf)o Il,jSáno no .prab'
CI) ~inbřicí)OI1Jém I ~eUj I Stráai I 9Co11Jé
~iftricl) 1 ij;~(umcl) I
2~otě I )lBřefnl)

o

3irownicl) I ~3erl1Jené
)lBobřiftwj 1 ec. @o WCH:

.\)ořcaHljC!j IJJlnfo6rntřiclíd) I 0)0
GSljf: 91nbbn I n ~lRifto~~ifni' 111 SMrOll1ftt11 j (l':1ícffém.

:5tcnfn a IJlchn61)Hc Inn
~H.

II (5fmtbbergťu

I ffigerfťéí)o

tito I. celostránkový, ve dřevě fezaný, královský český
znak jako při čís. 413 a pod ním nápis: ~etr ~Rifufťtf!.l

Na str.J. paginace mezi kulatými závorkami a černými
žaludy, ozdobná linka ze 3 řad květů a pod invokací černá,
ornament. iniciálka J bez rámečku. Na str. LXII. černá,
trojúhelníková, ornament. viněta, na str. Jl a nahoře
ozdobná linka s řadou květů uprostřed i na str. J2 a dole
ornament. viněta s hlavou satyra uprostřed. Na str.
12 b nahol'e nápis Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a pod
ním jeho mědirytový znak jako při čís. 442. Na stl'. J3 a
nahoře nápis Petra Mikuláše Straky z Nedabylic a
pod ním jeho mědirytový znak v ozdobném rámci s ra=
tolestmi a ovocem. Na str. J3 b nahoře široká, ornament.
linka se 2 řadami květů a impresul11, jehož rok je pod
vinětou (kterou tvoří 2 plné rohy hojnosti, mezi nimiž
je vyzdobená ženská hlava) a pod prostou, vodorovnou
linkou. Nadpisy jednotlivých článků, signatury, strán,
kové kustody.

9Taimfť: ~6foře I ffigerfťéf)o II ();aefféf)o 1 ee.
st'rá1e I ec. mobb\) I st'omornifo I SDěbicnéf)o
Jungmann V. 635.
@5f~.1tťo I st'rá1ol1JfťéI)o Wejftobráicuf)o I o 9Ce\)~
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K (15.276);
11Jt){líf\)f)0 @5ubj SDluořfťéí)o lu st'ráfol1J)tIDi ~3ef~
Zem.
A.
ťém I ec. o mrooenéÍ)o \j5á11Cl \j5áno i5rontiHfo
m501břicf)0 3e )lBd)inic o 3 Xetowa I \j5áno
11Cl ij;~rumcl) leč. 0)0 WCH: ~6f: 9rllbbt) I 444. 5ťito ~rtl)ťulotué nll @5němu Oliecnim 1 He·
r6a brěľm lil)I 110 $;írobč \j5ro5fťém I 6. SDne
st'o:nornifo I stráfoluffégo WCiftobr3iet)f)0 I
9něfl)Ce !8ře3nll I II 3lllDřjn 19. SDne 9JCěfl)CC
II Praefidenta nob Appellatimi no $;írobě
@5rpno ~éto 1670. b přitomno)ti ffir03enéI)0
\j5r03jťém I cc. 5ťé3 ffirooenéI)o II <0tlltečuéí)o
\j5áno I \j5áno m5l)lemo ~fllirecf)to Sl'raťotuff~~o
9h)tjře \j5á110 i5rl't11ti fíťo 3 (5feibleru I 110
3 Sl'o(owrat~ I nn Xegnicl) I Sl'uimu I n J3t)d)o.
Sl'acotuě I 2iltod)otuě I ec. 0)ego ~6f: WCU:
wictjd) I 0)ego mm: m3imfť: ();ujoře I mí)er~
9robb\) I st'rálo\tJfťéí)o Wejftobr§1cl)I)o I II \j5ob.
fťéí)o o ~dejťéí)o I ec. st'ráfe 9robb\) i st'omor=
fomořjí)o 11J st'rálol1Jft\1Ji ~3eíťém I ec. ~llfoěto
njťll I st'rálol1Jfféf)o Weiftobr3ic6()0 I o 9Cel)\Ul)~'
ob @ef)O 9JH{: m3imfW)0 ();6foře I ffigerfťéf)o
mí)o @3ubjgo ,8emfťéf)o 11J st'ráfoID)tll1i ~5ejťém
II ~aefťéí)o I ee. st'rá1e 1 ec. l,jSá11o ltClífego ne\)~
1 ec. o m5l)foce ffir03enéL)0 \j5ánll \j5állCl ~nffe
mHoftil1Jcgfí6f)o I ť tému3 oliecnému @5němu
i5erbl)llClnbo ®raUflawa I @511Jllté 9rdimfťé
nořioen6d) 11J o áC±nt)ď) Commiffaří'tl1J I Obel1Jfíed)
9'l:3iffe $;íroliěte 3 OO1itrowi( I \j5áno no 2nářjd)
~at\)r @5toluí't\tJ st'rálol1Jftl1Ji ~aefféí)o I fl1Joleni
I .pwoatlaned) o .pmbiffti I ee. 0)°wm: ~6·
gfou. WCiťuláf{l merfftorff 3 merfftorffu o
fo1'ffé 9robD\) I st'omorniťo I st'rá1oIUfW)o 9)(j.
3 OO1alffwic ! ltCl 3bud)owic~d) I \tJefiť6m )lBo·
ftobr5icul)0 I o st'omor\) ~3effé Praefidenta
fowě I 9Co\tJ l) cf) ~wořjd) I (5ffřjpli II ij;aťl)ni I
11J S1'rálol1Jftl1Ji ~3efťém ! ee. 5ťéa ffirODenéf)o o
0)0 WC. 9r5jm: ~uf: ~m)erfťéí)o o ();5efťéf)0 I
@5tlltecnéí)o 9h)tjře I \j5ánll i5rontifjťll o (5fel)ble.
cČ. ~ráfe I ec. 9robDo I st'ráfOI1Jfť6 9JCiftobl'3jc6
ru I 11Cl Sl'acowě I 2ibod)owě 1 ec. 0)ef)O ~6f:
I o 9Cel)l1Jt)~Hl) \j5ifoř ·,Iu st'rál: ~3efťém. (m5\)=
wm: mllbb\) I st'rálo\tJjféf)o 9niftobraic6í)0 I
ti jftčn6 11J <0tnrém Wečftě \j5roafťém I b ffirÚollCl
o \j5obfomořií)o 11J st'ráIol1JftlUi ~3efťém I ef.
moliálfe IlitjblegicUL)o 11J .šeIe3né ffinc\) b ~řccf)
~nťoáto ob 0)ef)o WHlofti 9r3jmfťéí)0 ~t)fllře
~\1Jí't\tJ. 27. SDne Wcělt)ee ~3erl1Jence. ~étll \j5áně
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Artikulové

I ~í)erfW)o o Gí:aeíťél)o I ee. ~ráre I ee. ~ána
noHeí)o nei)mUofthuegH~í)o I f tému& oliecnému
6nemu nořj3en~cI) \U3áctn~cI) CommiffařfllU I
obelUHecI) Gí:3tt)r 6toluÍllu ~ráíoluftluj Gí:3eíféí)0
I fluolenj gfou. wmuIáí~ 63etHtotff 3 63etHtot=
ffu o 3 rolalifwic I no Bbud)owic~dJ I 1llieliť~m
>IDofowě I 9Coro~cf) ~wořjclj I SfftjVli o G:aft)=
ni I @o wc. 9rajm: Gí:~f: ~í)erfféí) o o Gí:3efťéf)0
I ee. S1'ráIe I ee. 9robbo I S1'ráI: 9)(jftobr~je~ I
o 9Cct)rot)~fíj ~jfoř ro ~ráIoluftroj Gí:Óefťém.
(1llii)tmtěn~ lu 6torém W1efte ~r03fťém I
b ~rliono 630liáife I lit)bIegjc~í)o ro šeIe3né
~met) b ~řecf) ~Iuihu. SDluobeátéí)o SDeroátéí)o
SDne W1ěf~ee 6rj:mo. ~éto ~áne M. DC. LXX.)
[= 29. srpna 1670.] 8°. [II] - LV - [V]
str.
Na str. ®4 b: lHegi[tr'if ~(rtt)furít)ll )u tomto @)ně~
1110)Ultjm @)neffenj obía3entíd) I na Uctě I2íttánce m[tu
íe Bacinagi·
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevořez (císař.
znak s korunou a řádem) jako pN čís. 417. Na rubu tito
I. ve dřevě z'ezaný, celostránkový, královský český znak
jako při čís. 413 a pod ním nápis: jjSett ~Jmu(tííi3 ®tcnfn

B 9Icbn(1\)fíc I na ~otegHid) \))In(olicntHcljď) I ®o ~R. ~tíí:
lHabba I a ID(ifto~jjSifat 111 Sftá{O)U[t111i ~3eífém. Na str.
I. paginace mezi kulatými závorkami a černými žaludy,
ozdobná linka se 2 řadami květů a pod invokací černá,
ornament. iniciálka ~ bez' rámečku. Na stl'. ~! a ne~
umělá, dřevořezová viněta, na str.~! b, ~2 a nahofe ná~
pisy Mikuláše Gerstorfa z Gerstorfu a Petra Mikuláše
Straky z Nedabylic a pod nimi jejich mědirytové
znaky jako při čís. 443. Na stl'. ~2 b nahoře táž široká,
ozdobná linka jako na stl'. I. a impresum; rok impresa
je pod omam. vinětou s hlavou satyra uprostřed a pod
prostou linkou. Nadpisy jednotlivých artikulů, signa~
tury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá: Klášter. K.

4.45. 5Uto ~ttt)fulolUé no 6němu Olieenjm I ťte·
ri'Jd brdán lit)f no '\'~rabč ~r03fťém I 8. SDne
WCěfijee jBře3no I o aOluřin 8. SDne 9JCěfi)ee Gí:3el>
lucnec I ~éto 1671. b 1Jřitomnofti 1llit)foec ~ro·
acnél)o ~áno I ~ono ~um1Jrecf)to ~0110 G:aet=
njna 16rooté 913imfťé 9raiffe ~roliěte a G:~uběnic
I ~ál1a no ~ettlivutce I stt)!:l~t)61t) I magbdu I
Sfen~offu I rolilčowft) I Sloitomlateclj ; stofti i
stofmonoft)dJ IUJmnjfu 12anbHtet)nu II Sfmib=
6etgfu I ce. @er)O mm: 9r3jmfféí)0 Gí:i)foře I
~í)erfťér)o a Gí:acfW)o I ce. ~rétIe I ee. 6ťutečné
;;tegné 9robbt) I ~omorniťn 160ubee 2emfťéí)0 J
a ~ráIoll.1fťéí)o 9JCiftoDr3je~f)0 lu .f~rétIoluft\uJ
tIaefťém I ee. o ~roaenér)o ~ána ~allO Úran.
ttlffn 1lliolbřicf)o ae >IDdJlJuic o 3 l:dolUa I ~áno
no G:~{Ultlct) I ee. @. 9JW. Gí:~f: 910Dbt) I S1'0·
122
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I ~rét(orofťéí)o
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I Prce~

bi)l1onbo 1lliilgefmo Stawatt) I 6rooté 9rMmffé
9l3if1e S)roliěte 3 G:~lumu O 3 stolium6etgfa I
)ffifáboře SDomu ~robeeféí)o I ~áno no ~tabct)
@inbřicI)oIUém .ll:elči I Stttl3i I 910lué ~t)ftřict)
I G:~lumct) I getownict) I Gí:áerroené ~~otě I
>IDřefnt) o >IDo6Hftwj I ee. ®el)o WCHofti 9r3jm~
ífél)o Gí:~foře I ~r)erffér)o o Gí:áefťél)o I ee. ~rá1e :
ee. 91obbt) I ~omornifo ! SDěMčnél)o 6feřiťo I
~ráfo\Ufťér)o W1jftobraie~l)0 I o 91et)rot)~ffi)l)0
6ubi ro ~rároroftroj Gí:aefťém I ee. ~t ~r03e·
néí)o ~áno I ~áno úrontiffťo 1lliolbřicf)o 3e
>IDcljt)nic o 3 l:etowa I ~áno no G:~lumct) I ee.
@o 9Jm: Gí:~f: 9robbt) I ~omornifo I ~ráforo·
ffél)o 9JCjftobr3ic~r)0 I o Prcefidento nob Appel~
lac~mi no ~robě ~roáfťém I ee. ~é3 ~r03enél)0
o 6totečnéí)0 9Tt)tiře I ~áno ~Clmlierto ~ře6e=
nóře 3 ~attaclju I no G:~tauftěnic~clj I ee. @o
Gí:~f: W1H: Urobbt) I ~ráforofťéí)o WCjftobrMe~í)o
I o ~obťomořjí)o ro fuáfoluftluj Q:efťém I ee.
@Oť03to ob @o Wmofti 9r3imfW)0 Gí:~faře I~í)er·
fťél)o o Gí:áefťél)o I ee. §l'ráIe I ee. ~ána noffeí)o
nei)mifoftiloěgff~l)o Iť tému3 Olieenému 6měmu
noři3en~cI) IU3áctn~cI) Commiffařť'tlu I oberoflecf)
Gí:áh)r 6toluÍlro ~ráfoluft\uj Gí:aefťéf)o frooIeni
gfou. úrontiffeť 3 Sfet)bletu I no stacowě i
2i6ěcljowě I Sufotabeclj I stofte!ct) o G:~a6e=
řic~clj I (3)0 WCU: 9T3jmfťégo Gí:~foře I ~r)erffér)o
o Gí:3effél)0 I ee. ~rá1e I ee. 9robbo I ~ráfolufť~
.W1iftobrMe~ I CI 9Cet)rot)~ff~ ~iíoř \U ~rétfolnftlui
Gí:3efťém. (1llii)tifftČl1~ 10 6torém W1ěftě ~r03·
fťém b ~rliono 630liárie I lit)bfegje~go IU Šefe3né ~Hel) b ;;třecf) ~\1.ll°llu. SDefátél)o SDne Weč·
f~ee 9JCáge. ~éto ~áně M. DC. LXXII.)
l= 10. kětna 1672.] 8°. [II] - XXVII - [V] str.

fidenta nob Appellaei)mi no ~~robě ~ro3fťém I
o SD\uoru Sl'ráfoluffél)o IU ~rétIO\l1ftluj Gí:aefťém
~oHmiftra I ee. ;;té& ~r03enér)0 o 6totečnéf)0
9ri)tiře ~ono ~omlierto ~ře6enáře 3~attadJu I
na G:~tauftěnjct)clj I ee. 05 0 Gí:~f: wm: 91obbi)
I ~rároroffél)o W1iftobraie~í)0 I o ~obfomořjí)o
IU §l'rá1010ftlui Gí:aefťém I ee. ~oťo3to ob @rf)o
9)(ifofti 9raimfťél)0 Gí:~foře !~fJerfťéí)o o 0:3efféf)0
I ee. ~rétIe I ee. ~ánll noHeí)o net)miloftiluěgH~í)o

Iť±ému30lieenému 6němu noři3ent)d) IU3áctn~d)

Commif[arÍllu I oberoffecf) (fah)r 6toluÍllu ~rá=
10lnftroi Gí:aeffégo frooIeni gfou. úrontiHeť 3 Sfet)=
. Ment no stacotuě I 2i6ěcljolUě I Sufotabeclj I
stoitelct) o G:~a6eřjct)clj I ®. wm: 9r3jm\féf)o
Gí:i)f: ~r)erfťél)o o Gí:óefťéí)o I ee. ~rét(e Iee. 9robbo I
~rétI: W1iftobraie~ I o 9Cei)IUi)~ff~ ~ifoř Iu S1'rá·
Ioluftloi <!t3efťém. (~:n~tiHtčnt) ro 6torém Wcčftč
~r05\ťém I b ~rliona 630liáHe I lii)bfegiet)í)o
\b Šefe3né ~(iet) b ~řecf) ~loÍllu. ~otnáctéf)o
SDne jlJCěfi)eC Gí:aerwenee. ~étll ~áně M. DC.
LXXI.) [= 15. července 1671.] 8°. [II] XXVIII - [rV] str.
Na str. ~4 a: lHcgíítřjf Wttl)htfft)u )u tomto CSně~
mO)llni1l1 @)neffcnj oúíuacn\}ď) I na Ucrě CSttáncc 2í[tu
íe Bacinagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. dřevo.
řez (císař. znak s korunou a řádem) jako při čís. 417.
Na rubu tit.l. ve dřevě řezaný, celostránkový, královský
český znak jako při č{s. 413 a pod ním nápis: jjSetr
Wmufa\i3 ®tmfn íi 91cbnli\)fic lna .0otcgffj cf) 9Jlnfoli\'nt,
Hctíď)

I ®o

~.n. ~tíí:

lHabba I a ~.nifto~jjSiíař )u SftMotw

ít)llj Gí-Jc[fém. Na stl'. I. paginace mezi kulatými

závor~

kami, ozdůbkami a černými žaludy, široká ornament.
linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ~ bez
rámečku. Na str. XXVIII. dole čemá, arabesková viněta;
na str. ~4 b nahoře nápis Františka z Seydleru a pod
ním jeho mědirytový znak v ozdobném rámci nahoře
s hlavičkou a ratolestmi, dole s girlandami; pod rámcem
podpis: D. Wufsim Sculp. Na str. ~5 a nahoz'e nápis
Petra Mikuláše Straky z Nedabylic a pod ním jeho
znak (také mědirytový) v ornament. rámci s ratolestmi
a ovocem. Na str. ~5 b nahoře šil'ol<á linka z jemných
ornamentů a impl'esum, jehož rok je pod čtvercovou,
arabeskovou vinětou. Nadpisy jednotlivých článků, sig'
natU/·y, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152): Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763); Teplá: Klášter. K.

~ito ~ťttt)fu{owé no 6nčmu Oliecném
r~á bráán lii)f HO '\'~ťODě ~c03ffém I 20.

446.

~l)(ě\~ee ~ifto.pnbu ~éto 1671. II 30luřjn 3.
9JCěf\)ee 9JCáge ~éto 1672. b ~řitomnofti
foee ~r03enéí)o S)roliěte o ~áno ~úno

I

I rte·

SDne
SDne
1llii)·
úcr,

I
. .'

Artikulové
Nadpisy jednotlivých
tody.

signatury, stránkové kus.

Jungmann: V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; A. Min. Vnitra (6763); Roudnice: Lobk. K.
(VI. Bh 1).

447. ~ito ~ttt)fulowé no 6němč Olieeném I
ftw)a bráán lit)í no ~robě ~raáfťém 24. SDne
W1ěf~ee 9Taigno ~éto 1672. o 30rořin 6. SDne
Wcěf~ee ~noro ~éto 1673. b ~řitomnofti 1llii).
foee ~r03enéí)0 ~áno ~áno S)umpted)to ~ono
G:aemjna i @5looté 9T~jmfté 913iffe ~roliěte
3 G:~uběnic I ~áno no ~ettrivutCe I stt)!:l~t)6li I
magbefu i Sfen~oHlt I rolilčowft) I stoitomla=
teclj I stojti I stofmonof~clj I mmnjlu I 2anbf=
itegnu I o Sfmib6edu ! ee. @eI)o wmofti 9T3im·
fW)o Gí:~foře I ~gerfťéí)o o 0:3efťéí)0 I ee..~ráIe
I ee. 6ťutečné ~egné 9Tobbt) I Sl'omornjťn I
60ubee 2emfťél)0 I o ~rétíoluíťéí)o 9JC11toDr3i·
e~f)o ro §l'rétíoluftroi Gí:Befťém i ee. ~( 1lli\)f oee
~roiJenéf)o ~ána ~áno W1icI)oIo Ofroofbo I
6rooté 9r3imífé 9r3ií\e S)raliěte 3 '.tunu I ~áno
no stláHteře I ~e!h;6udu I 8e~uHt)c~clj o ~ěti=
vfÍ)clj I ee. @o wm: Gí:~f: 9robb\) I ~omorniťo I
60ubec 2emfťégo I o ~rárorofťéf)o W1jftobrai·
ei)l)o ro ~ráIoluftroi Gí:áeffém I ee. ;;téá ~ro3enéf)0
o 6totečnégo 91t)tiře i ~áno SDom)efe ~acljtt)
3 ffiagowa I no 2t)6lict) I ~oft)ltě I >IDaltt)ně I
o 9Coroé 1llift) i ee. @o wm: Gí:~f: 9robbl) I ~urg~

I

ťroliifJo ~roge S)robeeťél)o
II ~rľt(olofťéf)o
W~jftobr3ie~r)o lu ~rá10roft\Ui Q:efťém ee. @O·
f03to ob @o wm: 9rjmfťé!)0 Gí:~fnřc I ~r)erfféf)o
o Q:efťéf)o I ee. ~ráIe I ee. ~áno nof\eí)o net)~
mifofthuěgfl~l)o
ť tén1Ua Oliecnimu 6nčmu
noři3enM) IU3áctm)cf) Commiffařťl\1.l obCIUffed)
Gí:átt)r 6toluůl0 ~ráíoluftlui Gí:3effél)0 I fro01eni
gfou. úrontiHef 3 Sfet)bletu I na stacowě I
2i6ěcljoluě
Sufo,tabedJ stoitelct) oG:~a6e=
řic~clj I @o wm: 9rjmfféí)0 Gí:iJíoře I ~l)erfťér)o
o Gí:3efťéf)0 eč. ~rétfe leč. 9tobbo I SťrétIolofft)
W1iftobr3ie~ o 9cei)\l1i)~ff~ ~if oř 10 ~rtUoloftlui
Gí:3effém (1llit)tiHtěnt) IU 6torém 9JCěftč ~raMfém
b ~rliono 630liárie
lil)bfegie\J!)o \U Še!c3lté
~nei) b ~řecf) ~\Ufl\u. Gí:3trnáctéí)0 SDne 9)(:Č·
f~ee jtlnoro. 53éto ~áně M. DC. LXXIII.)

Na str. ~3 b: lHcgí\třif WtH)fuHt)ll 111 tomto CSně~
l1tolunim @)ttelfeni oúía3cntídj I Ha ticté @)ttánce 2t[tu
í c oac i nagi·

I

I

Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské.
paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben dřevoře
zem (císařský znak s korunou a řádem) jako při čís.
417. Na l'llbu tit.l. ve dřevě řezaný, celostránkový, krá.
lovský český znak jako při čís. 413 a pod ním nápis:

I

I

I

I
I

®tti )llioThtC!11t ~rnltbliltff\) 3 ®ftčlřc a na ~o\Jo~
luicljd) I ®eljo ~mIo\ti ~tí\ařífé lHabba I a ~Ri\to~jjSj~
íal' 111 Sftáfo)llít)lli ~3c[fém. Na str. I. paginace mezi ku~an

latými závorkami a černými žaludy, široká linka z jem~
ných ornamentů a pod invokací čemá, ozdobná iniciálka
~ bez l'ámečku. Na str. ~3 b nahoře široká linka ze stej.
ných omamentů jako na str. I., na str. ~4 a černá, ara·
besková viněta. Na str. ~4 b nahoře nápis Františka
z Seydleru a pod ním jeho mědirytový znak jako při
čís. 445, na stl'. SD5 a nahoře nápisJanaJiřího Volbrama
Brandlinského z Stě kře a pod ním jeho mědil'ytový
znak v omament. rámci s ratolestmi; v dolní části rámce
podpis. D: Wu rfsim] : f [ecit1:. Na str. ~5 b nahoře
stejná linka, jako na str. 1. a impresum; rok impresa
pod arabeskovou vinětou, v jejímž středu je černý obdél,
níček s písmeny PPB a pod prostou, dvojitou linkou.

článků,

I

[= 14. února 1673.] 8°. [II] - XXX-[IV] str.
Na stl'. ®! a: lHcgi[třif ~(ttl)fUIft)ll )11 tomto I2ínc~
l1to)llnim ISne[ícni obía3cnt}d) I 1W Ucrě I2ítrtlncc 2tftu
íe

3ačjnagi.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice arab.
ské, paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben d,'evo,
řezem (clsař. znak s korunou a řádem) jako při čís. 417.
Na rubu tito I. ve dřevě řezaný, celostránkový, kl'álovský
český znak, jako při čís. 413. a pod ním nilpis: ~an

®if'j )lliofútC!l1t
®cl)o i1.lWo\ti

~cn\tbnltff\j <1 ®ftčfčc
~tííař[fě

a na

~o~o\uicljrf)

I téd CS[a)llntíd) SftÚ[O)ll\ftjd)
123

Artikulové

448-449

~~~~------~--------------------------------------------------

Sl'01110rniljo a ~tuoť\féljo lltabba I a ílRifto~
tu Sh:áíolufttui <&1íeífém. Na str. I. paginace mezi

C0aubůlU
ljSjfať

kulatými závorkami a čel'l1ými žaludy, široká linka
z jemných ol'l1amentů pod invokací čel'l1á, ozdobná
iniciála ~ bez rámečku. Na str. XXX. viněta, utvořená
ze 2 plných rohů hojnosti, mezi nimiž je vyzdobená,
ženská hlava; na str. Gh b, @2 a nahoře nápisy Františka z Seydleru a Jana JiNho Volbrama Brandlin.
ského z Stěkře a pod nimi jejich mědit'ytové znaky
jako při čís. 446. Na str. @2b nahoře široká ol'l1ament.
linka a impresum, jehož rok je pod obdélníkovou vině=
tou se 4 různými květy v rozích a pod prostou, dvo=
jitou linkou. Nadpisy jednotlivých artikulů, signatury,
stránkové kustody.
.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI
Bh 1).

448. ~oto Swolen; ftalo fe na ®cre3bě 3 mifofti=

luéf)o @o (f~f: Wctr: crofoMo st'tále (faefféf)o I
ee. \l5oručeni I (<ljménem @o WCi!: ob st'tófolu=
fťl)cf) WCjftobt3jet)cf) of)fóHem)m I a na &Jtabě
\l5ta&ffém \ll 3elené 6\llětnie~ 2. SDne WCěfl)Ce
3áři ~éta 1673. btBant)m 1) aaluřent)m I \ll \l51'i=
tomnofti ~~Ioee ~to3enéf)o \l5óna I \l5óna
jBet1tCttba ~crnotiufQ I elunté ínáimffé 91&iHe
&Jwlíěte 3 fmtlttinic I ~fábaře SDomu 6me.
čcmfféf)o I \l5ánn na Smečně I Sttlném I .pořowiCt)dJ n Sl'omtltowě I ee. 3fatéf)o ínnuna
9h)ti1'e I @o WC. 91šimfféf)o ~~fnře I ~f)etfféf)o
a (fBefW)o I ee. ~tále I ee. 6ťutečné ~ecr1té
9Tabbl) I st'omotnifa I 9Ce~lut)~Ifl)f)o \l5utcrttnlíi
\l5wafféf)o I n W(jftobtMet)l)o \ll ~tófoluftluj
~3effém I ee. crnřo&to ob @O WH!: ~I)f: a .fttóf:
f němu 11Ctfi3enéf)o DirectoW I ob Olí~luate=
fihu ae lulfecf) ~št~t ®tnluLt\u tof)oto st't áfo \ll =
ftlui (faefW) o ~f)tOmÓBběnl)cf). iYtantilfeť a
Sfel)bletu I nn Sl'tlcowě I 2ibědJowě I Sufortlbedj I Sl'oftelcl) a G:~tlf.leřictjdj I @o wm:
91Bimlféf)o ~t)faře I ~f)etffér)o n (faefféf)o I ee.
st'tále I ee. 9Tobbn I st'tófo\llfť~ Wciftobt3iet) I a
9cel)IU~MIt) \l.~jfař \ll st'táfoluft\llj (faefťém. (~t)=
tifftěn~ \ll 6tntém Wcěftě \l5waffém I lJ ~tlía=
nn G}oHtifie I \ll Bete3né ~liel) IlJ ~řed) ~IULtlu.
SDtuf)él)o SDne WCěft)ee 9r3Ícrnn. ~éta \l5óně M.
DC. LXXIII.) [= 2. října 1673.] 8°. [II]
- XI - [III] str.
Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace římská. Na tito I. dřevol'ez (císař. znak s ko=
runou a l'ádem) jako při čís. 417. Na rubu tito I. ve
dřevě řezaný, celostránkový králov. český znak jako
při čís. 413. a pod ním nápis: ~an @iťi 52Eoíótall1

)Scmtblhtfflí 3 elftHře a na ~Opo\\llcIh1) I @eljo ERiťofti
G\:tífarw I téil C0faluntíCli Sl'ráfolufftícq C0aubůlu S1'omor~
njfjo a ~luorWljo íHabba I a ílnjfto"ljSifať lu Sl'rá~
fOluftlu j G\:jei fém. Na str. l. paginace mezi kulatými

124

závorkami a černými žaludy, široká linka z jemn}1ch
a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ~
bez rámečku. Na str. XI. ornament. viněta s hlavou
satyra uprostřed, na str. jt~3 b, jB4 a nahoře nápisy Fran=
tiška z Seydleru a Jana Jiřího Volbrama Brandlin.
ského z Stěkře a pod nimi jejich mědirytové znaky
jako při čís. 44:6. Na str. @4 b nahoře ,~iroká ornament.
linka a impresum, jehož rok je pod ornament. vinětou
se zvířecí hlavou uprostřed a pod prostou linkou. Sig=
natury, stránkové kustody.
ornamentů

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Roudnice: (Lobk. K. VI
Bh 1); Teplá: Klášter K.

449. ~ito ~ttl)fuloWé

110 6němu Olíeent)m I
bdón lít)t na ~tabě \l5taafťém I 2. SDne
Wcěft)ee \l5tafl)nee I ~éta pominuléf)o 1673.
n 3nlu1'jn 10. SDne Wcěf~ee SDulínn I ~éta při=
tomnél)o 1674. lJ přjtont11ofti ~l)foee ~tOae=
néf)o &Jtalíěte a \l5ánn i \l5ána ~ano ~oncf)~mo
SttlWtltlJ i 6\llnté 9T3imfťé 9r3i1\e &Jtalíěte
3 G:~tumu a Sl'offumf.lergftl I ~róboře SDomu
&Jwbedéf)o I \l5ó11O na ~ttlbcl) @inbřid)o\llém
I l:elči I Stt 0 3i I 9ColUé ~lJftřicl) I G:~tumcl)
I 3itownicI) I (f3etlUené 2~otě I ®řefnl) I
fmnidju a ~tlnf"tldJu I ee. @o wm: 9T3imfféí)o
~t)fnře I ~r)etffél)o n ~3efW)o I ee. st'tále I
ee. 91nbbl) I ~omotniťa 1 st'táfO\llfťéí)o Wcifto=
btMe~í)o i 9Ce~\llI)~ff~r)o 6ubi SDI1.JOřjfél)o I
n SDěbičnéf)o 6f eUÍa \ll st'táfoluftluj (f3effém I
ee. m: ~to3enéí)o ~áno I ~óno iYtnntiffťa
~cr11Oet)ulo I 6\llaté 91aimffé 9r3i11e &Jtolíěte
a Ul03brtl30tUtl 1 \l5ána 110 ~ttltnl) I ee. téB @o
WHl: ~~f: 91abbl) I a 60ubee 3emfťéf)o lu st'tá=
Loluft\lli (fBefťém I ee. 5té3 Q~toaené()o a 6ta.
tečnéf)o 9r~tjře I \l5óno ~amlíettn ~řebentiře
a ~tltttldJu I 110 l:inif[ti I ee. @o (f~I: WCU:
9rabbt) I st'tófo\lllťéf)o WCi1tobtBie~f)o I a l,l5ob=
fomořjf)o 11.1 S1'táfO\llítluj (faefťém I ee. @nfo3to
ob @o WCHofti 9ršimfťéf)o (ft)faře i ~f)etIW)o
n (f5efW)O I ec. ~tále I ee. \l5úno ltaHel)o nel)=
mifofthuěcrlf~í)o I ť tému3 Olíecnému 6němu
nnti3en~d) luoóctn~d) Commi[[ařůlu I obelUffcd)
~&h)t 6tnl1.1Ltlu ~táfOluítluj (fšefféf)o fluoleni
gfau. iYtnntHfeť a SfelJb(cru I na Sl'tlcowě I
i!ibědjowě I SufottlbedJ 1 Sl'oitelcl) n G:~tlf.le.
řictjdj I @o wm: 9i:imjféf)o (ft)fn1'e I ~f)etlťér)o
a (f3efťél)o I ee. S1'tále I ee. 9rabbo i SttáfolU=
fft) WCiítobt3ie~ I n 9Ce~11.1t)~ff~ \l5ifař lu st'tá=
fOl1.1ft\lli (f3efťém. (~l)tifftěnt) lu 6tnrém Wcěftě
\l5tn3ffém lJ ~tlí011O G}olitiffe 1 líl)bfecriel)f)o
lu Šereané ~IiCl) lJ ~1'ed) ~\llLt\U. ()Iumnúctéf)o
SDne 9JCěfúee SDulína. ~éto \l5úně M. DC.
LXXIV.) [= 18. dubna 1674.] 8°. [ll]
- XXXIII - [V] str.

ftet~a

Na str.

@2

b; S\egiftťif nrt\)fuíůlU lu tomto Snč~

Artžkulové

450-451
mOlunim @Sneffeni oófa;3enljCli I na fteré C0tránce .l3iftu
fe 3a('inagi.
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstNku lYmská. Na tit.l. dřevol'ez (císaře
ský znak s korunou a řádem) jako při čís. 417. Na
rubu tito l. ve dřevě řezaný, celostránkový, krá.
lovský český znak jako při čís. 413. a pod ním nápis:

)[Ilácffalu C0t)Í1uefter elmcčfll 3e 9Jlttld)lt I na ~)cllbflt
nab ~nbnltfflJ I @eljo ~Jmofti G\:ljfařfťé lltabba I a ílRifto~
ljSjfat lu S1'ráfoluftlui G\:Beffém. Na str. l. paginace mezi
4 kulatými závorkami a 2 černými žaludy, široká,
ozdobná linka a pod invokací černá, ornament. iniciálka ~ bez rámečku. Na str. @2 b nahoře stejná linka
jako na str. l., na str. @3 a dřevořezaná, ornament. viněta uprostřed se zvířecí hlavou. Na str. @3 b nahoře
nápis Františka z Seydleru a pod ním jeho mědiry=
tový znak jako při čís. 445. Na str. @4a nahoře nápis
Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod ním jeho
mědirytový znak ve věnci ze 2 olivových ratolestí, na=
hOl'e i dole spiatých stužkami, tištěný dříve nežli text;
kolem věnce tmavé pozadí. Na poslední str. (@4 b) nahoře široká, ornament. linka a impresum; rok impl'esa
je pod vinětou, skládající se ze 2 plných rohů hojnosti,
mezi nimiž je vyzdobená ženská hlava, a pod dvojitou,
prostou linkou. Nadpisy jednotlivých článků, signatury,
stránkové kustody.

Jungmann: V. 635.
Praha: Lobk. K. (15.276); Zem. A.

I

a G:~Ilf.leřictjdj I @o WCU: 9rMm<
1 ~f)etlťél)o a (faefťél)o I ee. st'tá=
Ie I ee. 9rabbo I st'tétfolulťt) WCiftobtMel) 1 a
9Cel)\llI),gIl~ \l5ifnř lu Sťtáfoluftlui ~5elfém. (~t)=
tifftěn~ lu C5totém Wcěftě ~ta3fťém lJ ~tlínno
G}olitiíie 1 líl)bíecric~f)o lu BereDné ~nel) lJ ~ťed)
~luůIU. SDl1.1anáctél)o ~ne Wcěf~ce ~3etI1.1110.
~éta \l5áně M. DC. LXXV.) [= 12. června
1675.] 8°. [II] - XXVII - [V] str.

CI) G:l)towě
fťél)o (f~f oře

Na str. ~3 b: mcgiftr-jf ~(rtl)fufi't1"u lu tomto (Z?ně~
mOlunjm (Z?neffeni oófa;\en1jd) I na fteré C0tránce 2iftu
fe 3a(jnagi·
Český text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. ozdoben dřevořezem (císař. znak s korunou a řáde~) jako
při čís. 417. Na rubu tito l. ve dřevě řezaný, celostrán,
kový, královský český znak jako při čís. 413. a pod ním
nápis: 52Eácfíalu(Z?t)f1uefter ell1tcčfll 3e 9JhtidJIt I na
~)cnbflt nab ~nbnltfflJ I @eljo
a ~RHto~l1Siinť lu ~ráfoluftlui

ílJWofti <&tífnťffé lltabba I
G\:1íeffém. Na stl'. I, pagi"

nace mezi kulatými závorkami a malými, čel'l1ými ža=
ludy, široká, Ol'l1ament. linka a pod invokací černá,
ozdobná iniciálka ~ bez rámečku. Na str. ~3 b nahoře
táž linka jako na stl'. I., na stl'. ~4 a viněta ze 2 plných
rohů hojnosti, mezi nimiž je vyzdobená ženská hlava.
Na str. ~4 b, ~5 a nahoře nápisy Františka z Seydleru
a Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod nimi
jejich mědiryfové znaky jako při čís. 449. Na str. ~5 b
nahoře široká, ozdobná linka a impresum, jehož rok je
pod ornament. vinětou s hlavou satyra uprostřed a pod
dvojitou, prostou linkou. Nadpisy jednotlivých článků,
signatur}', stránkové kustody.

450. ~ito ~rtl)lulowé na ®němu Obeent)m I
Hett)3 DrBán líl)f 110 &Jtobě \l5tnBfťém I 20.
Jungmann: V. 635.
SDne Wcěft)ee ~iítopabu I ~étn 1674. a 3n\'1.11'in
6. SDne WCěf~ee (f3et1U11O I ~étn 1675. lJ při=
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
tomnofti ~to3enéf)o \l5ána ~n11O iYtontillfn Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Teplá: Klášter. K.
~olbři(f)a oe ®djl)nic a 3l:etoWtl I ~ána na
G:~(umcl) I ee. @o 9JCU: (fúf ořfťé 9Tobbt) I
6futecnéf)o st'omornjťa 1 st'táfolufféf)o Wcifto= 451. ~ito ~ttlJfu(owé na 6němu Olíecnúm I rtett)& bt5á}1 lí~l na &Jtnbě ~tCt3ffém 1 26. SDne
bt3iet)l)o I Praefidenta nab Appel1ae~mi 110
Wcěft)ce mítopnbu I ~éto 1675. a 3el1.1řin [1]
&Jtobě \l5taMťém I a SDluotu Sl:táfo\llfféí)o IU
12. SDne Wcěft)ee jBřeallo I ~ét(t 1676. lJ přitom=
S1'táfoluítl1.1j (faeffém &JoHmiftra I ee. m: ~~fo=
nofti ~t)f oee ~toaenéf)o &Jtalíěte a \l5ána I \l5ána
ce ~to3enél)o \l5ána ~ona ~ana iYtantilffa I
~nna ~oacf)l)mo I 6\llaté 9Taímffé 91Wle '\'~tCto
61uaté 9Himffé 9r3i1fe [1] &Jtalíěte a ®ttblJ I
líčte Sttlwotl) 3 (ff)Iumu n Sl'oíimbergftl I ~lá=
~óna na Sl'řimictjdj a G:3ef.liwě I ee. @o WCU:
bnře bomu &Jtnbeeřéí) o I \l5ána nn ~rtlbcl)
(ft)f: 9Tabbl) I st'omotnifo I 6aubee 3emfféí)o
@inbřicf)OIUém I ~e(či I Strtl3 i I 9Colué mlJ=
I a Vice.Praefidentn 3ři3ené st'táfolu\fé S1'omo=
itřiclJ I G:~lumcl) I girownicl) i ~3etl1.1ené 2~otě
tl) 11.1 st'táfOluftluí (faeffém 1 ee. ~é3 ~roaenéf)o
1®řefnlJ I fmnidJu a ~tlnf"tldju I ee. @o WHl:
n 6tatečnéí)o 9h)tiře I ~ána ~nmlíet±n ~ře
9r&imfféI)o ~t)fnře I té& ~f)etfťél)o a ~aeffé()o
benóře a .ptltttldJu I na l:iniHti I ee. @el)o
S1'táfe 1 ee. ínnbb~ I 6futečnél)o st'omotnjfn I
9J(:if: ~~f: 9rabbl) I st'tétfolufW)o WCiftobtMet)í)o
~táLO\llffél)o WCiftobtBiet)f)o 19Ce~\lll)gIWJo 6ubi
I a l,l5obfomořif)o IU ~táfOluftlui ~3effém 1 ee.
SD\llotfťéí)o I a SDěbičnéí)o 6fenťa IU st'tétfoluítlui
@aťoato ob @o Wmofti 9T3imfféí)o ~~fn1'e I
~šeffém I ee. ~r ~toaenél)o \l5ónn I \l5ána iYet=
~l)erfféí)o a ~&efféf)o I ee. st'tále I ee. \l5ána
b~nanbn ~hnoHta ~I)fde I 6luolíobnéI)o \l5ána
nalfef)o ne~mirofti\uěgllt)f)o I f tému3 Olíecné=
3 G:~obůw I na 1)ttl~oliu3tj n G:3 tl fowicgdJ 1
mu 6němu na1'iaen~d) IU3áctnt)cf) Commi[[o=
ee. @o WCií: (ft)f: 9rnbbl) i 6futečnéí)o st'omotřťllu I obe\llllecf) (f3t~t 6tuluůlU st'ráfoluít\llí
nifa I n 6aubee 3emlťéf)o \ll st'táloluftlui (fae=
(f3elťéf)o fluoleni crfnu. iYtantillef 3 Sfel)b(etu
ffém 'I ee. ~é3 ~toaenér)o n 6totečnéf)o 9h)tiře I
I na Sl'tlcowě I 2iliědjowě ISufotobedj i Sl'oftel=
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AZ'tikulové
~ánn

53omúedo .přebenáie 3 .partadju I nCl
l:t)ttifftj I ee. @o WCiI: a:t)f: íRobDI) I ~réttotn·
ffél)o WCjfíobtajct)f)o I a ~obfomořií)o IU ~rá·
toluftlnj GrBeffém I ee. @oťošto ob @Jo WCirofti
m3imfféí)o a:t)f oře I ml)erffél)o o a:3efW)o I ec.
Sfrále I 1Č. ~áno nnffeí)o nel.)mifoftilučgfft)f)o I
f témua ,oúecnému ®'němu nořj3enud) tn3áct~
nt)cI) CommiffařťtlU I oDelUffed) 0:3tl)t ®'tolultln
~rá!olufíluj Graefféí)o fluolenj gfou. iYrnntiffeť
3 ISfet)bleru Inn stacowě I mtJědjowě I 6uto·
.rabed) I sto jtdct) I G:t)towě a G:~abeiictldj I
@o WaL: St3jmfféí)o a:IHoře I mf)erfťér)o a a:aei·
ťéí)o Sťrú!e I ee. SrobDCl I ~rárolufřt) 9RjftoDrajct)
a 9CeI)IUI.)~fft) ~jfnř tn Sfréttolufttnj 0:3efřém.
(~I)tiHtěnt) IU ®'tntém 9Rěftě ~tnaffém Umt·
úono GJoliáffe I Ďl)bfegjct)~o tn ,8ere3né mnel)
u5Ued) 53luftlu. SDluoDeátéf)o SDne W,ěft)ee QJře3nn.
53éto ~t'tně M. DC. LXXVI.) [= 20. března
1676.] 8°. [II] - XX - [IV] str.
Na str. Gr4 a: meniftřjf %frtl)fuli'tlU lu tomto ®ně~
molunim ®neííenj obfagenl)ú) I na fteré ®tránce mfhl
fe 3acjnanj.
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben dz'evořezem
(císaz'. znak s korunou a řádem) jako pří čís. 417. Na
rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako pří čís. 413 a pod ním nápis: ~llt'tcífatu
®l1f1ue[ter SlItrčťn 3C ~Jhtirl)1I I na mCcnltcrl) I @eljo

9labba I a ~niíto~~jfat lu SMfoll.1ftluj
Grcieffém. Na str. 1. paginace mezi kulatými závorkami

~)mofti Grl'jfařffé

a malými, černými žaludy, široká, ornament. linka a

pod invokací černá, ozdobná iniciálka Zš bez rámečku,
Na str. Gr4 b, Gr5 a nahoře nápisy Františka z Seydleru
a Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod nimi
jejich mědirytové znaky jako při čís. 449. Na stl'. Gr5 b
nahol'e široká, ornament. linka a impresum, jehož rok
je pod černou, arabeskovou vinětou a dvojitou, prostou
linkou. Nadpisy jednotlivých artikulů, signatury, strán,
kové kustody.
Jungmann V. 635.

Praha: Lobk. K. (15.276).

452. ~ito ~rtt)lulowé nn ®'němu Obecnum I
ťtett)a Draán Úl)! nn ~roDČ ~roaffém 23. SDne
Wcěfuee 53ifto.pobu I 53éto .pominu!éf)o 1676. O
30luřjn 22. SDne Wcěfuee ,8t'třj I 53éto .přj±omnéÍ)o
1677. u .přjtomnofti ~I)foee mro3enéí)o ~raĎěte

a

~~ánn I ~áno ~um..\.1ted)fn ~onn

I ®'tnnté

G:Aernjna

majmlťé 8rWfe ~rnúěte 3 G:~Ubě. nic

\]Sánn na \petrffvudu I GJieft~t)blu I meg~efu
ISdjijn~offu

I

I roli(čowft) I 6ebč ic tldj I ~inoři

I mabonictjdj ! We(t)~owťádj

I 2anbHtegně I
6flt)fl{Jurgfu I l:t)niHti I ~lur)olul)m 8btaie I
Sfofti I stofmonoftldj I a Sfoftomlatedj I goťo
I) 6fmibberce IU ®'UDfu ! ee. íRl)tjře ,810tél)o
Slouno I @o 9JCiI: SHjmffél)o a:6foře I ml)erfťél)o
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453-454

452
Cl a:3efřéf)o I ec. ~tt'tle I ee. ®'ťutečné :;Legné
StoDbl) 19Cel)fíntífuf)o Sl'omotnjfn I Sl'ťáIolufťél)o
9RjftoDtajCt)l)o I n ®'ouDee 3emfféf)o tn ~tá·
lotnftluj (;Iaeffém leč. %f mro3enéf)o ~ánn I ~áno
iYrontiffťo ~gnotiufn I ®'Il.loté íR3imffé íRBiffe
~tllúětc 3 m03braAowa I \.lSt'tnn 110 mlatnt) I
ee. @el)o a:t)f: WCil: íRoDbl) I a ®'nubee ,8em·
fťéí)o lu ~tt'tfoluftluj GrBeffém I ee. 5té3 mro3enéí)o
a ®,tntečnél)o Sh)tjře I ~áno 53omúedo .piebe.
náie 3 .parradju I ee. @o a:uf: wcu: mObDí) I
~rt'tfotnfféí)o WCiftobt3jct)l)o I a \.lSobfomoťjf)o
IU ~ráloluftluj a:3effém I ee. @ofoato oD @o
WH!: íR3jmfféí)o {;It)foře' I mf)ecjťéf)o o (;Iae~
jféí)o I ee. ~rt't{e I ee. ~t'tnn ná{\ luHed) nel)·
mHoftiluěgíft)Í)O I f tému3 Oúecnému ®'nemu
nnřj3en6d) tn3t'tctnt) cl) CommiffařťtlU I oDetn·
HecÍ) GrBh)t ®'toluůtn SftáIolufttnj a:aefťéf)o ftno·
{enj gf au. iYtantiHef D 6fet)bleru I na sta·
cowě I 2i60djowě I 6ulorabedj I stoftelct) I
G:t)totuě n G:~abatic6dj ! @o WCi!: íR3jmfféí)o
a:t)f aře Imf)erfťél) o a (;Iaeffél) o ~ráIe I ce. 8robbo I
~rú!otnff6 W?jftoDtMeU I o 9Cel)luI)Mf6 \]SHoř
lu ~tá!otnftluj a:3effém. (~l)tiHtěnu IU ®'torém
9Rěftě ~toaffém U mtbonn GJonáffe I [ll)bfegj·
et)í)o Iu ,8efe3né mncl) u 5ťřed) 55luůlu. Gratlur·
téf)o SDne W,ěft)ce ~n3jg11O. 55étn ~áně M. DC.

\'-

LXXVII.) [=4. října 1677.] 8°. [II] - XL VIINa str. @! b: meniítr'jf Wrtt)fuIÍltu lu tomto @)ně~
mOlunjm (Sneíícnj obíai3enl)Ú) I na fteré ®trúnce 2ifht
íe aai'jnanj.

i na ~rccnncrf)

I @eljo ~)mofti

Grl)[ařffé

9labba I a ~RHto~

ljSjfat tu Sfráloluftluj Graeífém, Na str. 1. paginace mezi
kulatými závorkami a malými, černými žaludy, široká,
ornament. linka a pod invokací černá, ozdobná ini=
ciálka Zš bez rámečku. Na str. XLVll. dole orna.
ment. viněta se zvířecí hlavou uprostřed, na str. @l b
nahoz'e ozdobná linka a na str. @2 a dole ozdůb=
ka z černého křížku, 4 'kulatých závorek a 4 černých
žaludů. Na str. @2 b, 0.\3 a nahoře nápisy Františka z
Seydleru a Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a
pod nimi jejich mědirytové znaky jako pN čís. 449. Na
poslední sk (@3b) nahoře ornamentální linka a impre=
sum; rok impresa je pod černou, arabeskovou vinětou,
mající uprostřed na černém obdélníčku bílá písmena
PPB a pod prostou, dvojitou linkou. Nadpisy jednot~
livých článků, signatúry, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min, Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A,; Roudnice: Lobk. K. (VI
Bh 1 neúpI.).

~rtt)lulowé na ®'němu Oúecnt)m I linka a pod ilJl'okací ('erná, ozdobná iniciálka Zš bez rá.
f'tert)a DrBán úl)f na ~robě ~ťClafřém ! 20. SDne mečku. Na str, XXXI. ol'llament. viněta uprostřed s
hlavou satyra, na stl'. ~l b nahoře široká, ozdobná linka
Wcěft)cc ~rafl)nce I 53éto .pominuW)o 1677. a
a na stl'. (f2 a čtvercová viněta z jemných arabesek. Na
30luřin 6. SDne Wcěft)ee a:aerluno i 53éto .přitom·
nél)o 1678. u .přjtomnofti ~l)ioce mro3ené()o str. (f2 b, (fa a nallOře nápisy Františka z Seydleru a
Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod nimi jejich
,~rnĎěte a ~ánCl 'I ~áno iYťClnttHťo EufebiufCl
I ®'Illoté íRajmfťé StWfe ,~tClúěte 3 \pettt)ngu I mědirytové znaky jako při čís. 449. Na poslední stl'.
®'luoúoDnéI)o ~áno nn ~otnjm íJaldenftet)nu I (fa b) nahoře široká, ol'llament. linka a pod ní im,
~ánCl nn ~eHt)m stt)rdj~et)mu I 9htmbudu I presum; rok impresa je pod černou arabeskovou vinětou
roHrelfowic6dj I WarMborffu I a romčině I ec. a prostou, dvojitou iinkou. Nadpisy jednotlivých článků,
signatury, stránkové kustody.
SDěbičnéf)o ~LttgťťClúi tn· 53inCl) I íRl)tjře 3tCltéI)o
ShmnClI @o 9mI: 8t3ímfťéí)o a:ufaře I mI)erfťéí)o
Jungmann V. 635.
Cl a:aefťéí)o eč. §trétfe I ee. ®'ťutečné 5tel)né íRODDI) I
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
st'omornjřa I Cl 9cel)lul)~Hul)o SDluořffél)o WCClr·
HáHCl I ec. 2,( ~I)foce ~~r03enéí)o ~rClXiěte Cl Lobk. K. (15.276); Zem. A.
~ál1Cl1 ~álto ~Clna iYrl)brl)cI)ClI ®'Iuaté Snjmffé
8niffe S)ťClĎěte 3 l:rautmanjtorffu I Cl Wet)ns·
verglu I ®'Illoúobnéí)o ~ánn nn GHet)djenberglu 454. 5tito ~rtt)lu(owé nn CSněmu Oúecnum I
ftetl)3 Draém pl)t na ~rnbě ~rnarťém I 9. SDne
I megotuě \ murgotuě i Cl l:acenbadJu I ~ánn
W(ěft)ee ~rnft)nee I 53étn .pominuléf)o 1678.
nCl l:et)ně 2t)tomt)fjli I \8ranbet)fe nnb OrHCl)
a Botnřjn 17. SDne Wcěfl)ee SDufmo I 53etCl .přj.
I \pečfádj I mělt) I a ~enUd) měmčic6dJ I ec.
tomnéÍ)o 1679. u .přjtomnofti ~I)foee mroDe·
@eí)O (;IlH ořffé Cl SťráI: Umrofti StClbbl) I 5l'omornéf)o S)rnúěte a ~ána I ~ono S)umprecf)to ~o·
njfn I SfrMolnfféf)o WcjftoDc3jct)I)O Cl 9cel)IUl),g·
nn G:Aernjna I ®'Iuoté Srajmfťé Sraiffe ~rnúěte
HU1)o Sfomotniťo tn Sfráfolllftlllj (;Iaeffém leč.
3 G:Ouběnic I~émo na ~etrifvudu I GJieft~t)bht
5téa mro3enéI)o Cl CStCltečnél)o Stl)tjře ~ánn SDCl·
I megbdu I Sdjijn~offu I 9Rilčotuft) I lSebči·
nl)eíe \l!adJtt) 3 magotua I na 2ibhc6ď) I mt)lfi.
cM) I Winoti I mabonic6dJ I Welt)~otuťádj I
cM) I met)borffu Cl Waltinewě leč. @O <&t)f:
2anbHtegně I 6flt)jl6urgfu 1l:t)niHti I \l!ru·
a SťrM: 9JHI: SrobDl) I §trátolufťél)o 9njftoDraj·
~ow6m 8iíáie I stojti I stofmonof6dJ ln Sforto.
CI)í)o Cl ~urgťrClúj ~ťClge S)tClDeCW)O lu Sl'cá·
mrated) I gofo I) IlSrmibberce tu ®'léo[fu I ce.
IOlllftlllj Gr3effém leč. @Clťoato oD @o 9JCUofti
8tl)tjře 3fotél) o 8rouno I @o 9J?if: Sr3j ;nfťéf)o
Srajmfťéí)o Grt)foře I mr)erfťél)o a a:BefťéÍ)o I ee.
a:t)foře I ml)erfťéí)o n a:aefféí)o ee. SfrMe I ee.
§~tále Iee. \]Sáno náfl IllHecI) nel)mifoftiluěgHt)í)o I
®'ťutečné 5tengé mobbl) I 9cel)ftorfft)í)o Sfomor·
f tému3 OúeCllému ®'němu nClři3enucI) IU3áct·
njťo I ~rt'trolufw)o W('jftobrMeuí)o I o ®'oubce
11I)d) CommiffařftlU I obelUHed) {;Iatl)t ®'toluŮIU
3emfféf)o IU Sfrľttolufttnj a:Beffém I ee. ~f mro·
~rétfolllfttnj (;IBefféI)o fluoíenj gf ou. iYťClntiHef
3wéí)o ~{mo I ~onn iYrnntiíffo ~gl1otiufo I
3 6fet)bleru I no stacowě I 2ibědjowě I 6ufo·
®'Iuaté 9lBjmfťé 8rDiffe ~rnĎěte 3 m03bra30wa
rabedj I sto jtdcl) i G:t)totuě o G:~abeřic6d) I
I ~(Il1Cl no mratnt) ec. @eí)o a:uf: WCi!: mClbbl)
@o WCU: St3imfféf)o a:1)f oře I ~5Í)erfféf)o a a:ae·
I a ®'nubee 3emfféf)o IU ~rárotnftluj a:al'ffém I
fťéf)o I ee. X1'rále I ec. 8robbo·1 ~rálolllfťl)
ee. ~éa mro3enéf)o Cl 15tatečnéí)o Srl)tjře ' ~c'tno
9JCjftoDrajCt) I a 9Cel)tnl)gHt) ~jf oř IU Sfrátow·
530mbedn .piebenóie 3 .partadJu I Cl no ~I).
ftluj a:aeffém. (~l)tiHtěnt) lu ®'torém 9JCěftě
fofém %íuge3bu I ec. @ef)o a:uf: 9mrofti mObDI)
~ťCl3fťém u mrúonn GJoliálfe I úI)blegjct)l)o
I st'ráfolufťéí)o WcjftobrajcUí)o I a ~obřomořjí)o
IU ,8eIeDné ~mCI) II 5ťřecf) 53IUŮIU, ®'f eftnt'tctél)o
IU ~réttolllftll.lj Graeífém I ee. ~ofoato ob @ef)O
SDne 9JCěft)ee Graerlunn, 53étn ~áně M. DC.
W?if: 8r3jmlťéí)o a:ufoře I mf)erfféí)o o a:3efťé·
LXXVIII.) [= 16. června 1678.] 8°. [II] f)o i ee. ~rMe ! ee. ~áno náfl tnífecI) 9cel)mi·
XXXI - [V] str.
foftiluěgHI)l)o I ť témua Oúecnému ®'němu na·
Na str. (fl b: meniftřjf %h:tt)ťUIfllU ll1 tomto (Sně,
ři3wt)cf) ~Dt'tctnt)cf) st'ommiflf ořŮIU I obetuffecI)
llIo1unjm ®neHenj obfaaenl)ú) I na fteré ítrúnce mfhl
GrBtl)t ®'tn\tlůtn st'rMoluftluj Graefťéf)o fluolenj
fe 3ačjnanj.
gfou. iYrnntiffeř 3 6fet)bleru I na Sfacowě I
2ibodjowě I lSuforabedj : stoftelct) I G:t)towě
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice arab,
I a G:~abetic6dj I @ef)o W?if: Sraimfféí)o a:IJfo·
ské, paginace i v rejstříku římská. Tit. I. ozdoben dřevo
ře I mf)erfféí)o o a:aefťéÍ)o SfrMe I ee. SroDbo I
řezem (černý, císařský orel se 4 zemskými znaky v ro,
~ráfoluffu WcjftoDdieu I a 9cel)llll)Mft) ~jfoř
zích) jako při Cís. 414. Na rubu tit.l. celostránkový, ve
IU Xl'ráfoluftluj a:Befťém. (~I)tiHíě1tlJ IU ~rt't·
dřevě řezaný, královský český znak jako při čís. 413
IOluffém Wcenffum WCěftě ~ro3ffém I u ~onn
a pod ním nápis: ~llúclInlu®t)I1uefter SlItrčťn oe Wenírf)1I
~rttoUa 3 ~obrof(awina I úI)bIjCUí)o IU Oftru.
I na mccnncrf) I @eljo ~.J(íIofti Grl)fařffé maDDn I a ~.niíto~
f)olué mHcI). SDluoDeátéf)o čtludé(10 SDne Wcěft)·
ljSjfař lu Sháfoluftluj Gri3efťém. Na str. 1. paginace mezi
ee SDuúnn. 53éto ~áně: M. DC. LXXIX.)
kulatými závorkami a černými žaludy, široká, ornament.

453. 5tito

[V] str.

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevo:
řezový, černý, císaz'ský orel se 4 zemskými znaky v 1'0'
zích jako při č{s. 414. Na rubu tit.l. celostránkový, ve
dřevě řezaný, královský český znak jako při čís. 413. a
pod ním nápis: jillácíIatu ®l)Ituefter SlItrčfn oe 9Jhtírl)1I

Artikulové

i

,\

I
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Al'tikulové

455 456

[= 24. dubna 1679.J 8°. [II] - XXIII [V] str.
N a str. ~1 b: megiítřjf 2(tt\JfufůlD 11.1 tomto ®ně.
mOlunjm ®nefíenj o6íailentjclj I na fteré ®trt'tnce mítu
fe aačjnagj.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tito 1. kruhový
dřevoz'ez o průměru 57 mm: čel'11Ý, císaz'ský orel s odzna=
ky panovnické moci. Na rubu tit.l. celostránkový dřel'o.
řez 148X 115 mm: na tmavém pozadí královský český
znak v ornamentálním rámci se·4 zemskými znaky
v rozích. Pod dřevořezem nápis: ~Bt'tcffall.l ®t)flueítet

ae ~)1l1iif)lt I na strccollcif) I ®eljo ~)W: Gl':tjí.
lHabba I a .lIRiíto~~iíař ID Sh:áfOlllítlDj Q':ijefťém. Na stl'.
el1lcčfo

I. paginace mezi kulatými závorkami a černými žaludy,
široká, ornament. linka a pod invokací ozdobná, černá
iniciálka Zš bez rámečku. Na stl'. XXIII. dole viněta ze
3 květů, na stl'. následUjící nahoře široká linka j na str.
~2 a dole velká, dl'evořezová viněta: váza s kyticí květů.
Po levé straně vázy hlemýžď v ulitě, na pravé straně
motýl. Na stl'. ~2 b nahoz'e nápis Františka z Seydleru
a pod ním jeho mědirytový znak v ozdobném rámci
nahoře s ratolestmi, dole s listy il ovocem. Na str. ~3 a
nahoře nápis Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu
a pod ním jeho mědirytový znak ve věnci ze 2 olivových
ratolestí, nahoře i dole sepnutých stuhami. Na poslední
str. (~3 b) nahoz'e linka ze dvou řad ornamentů a pod
ní impresum, jehož rok je pod podobnou vinětou jako
je na str. ~2 a, ale menší. Nadpisy jednotlivých článků,
četné malé iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.

455. 5ťito ~rtlJtul01Ué no ®němu 0uecn~m fter\J3
no ~robě ~romém 5. Stlne 9něf~ee ~rof\)l1ce
I ~éto ,\JominuléI)o 1679. b ~řitomnofti 9Ce\)=
gofněgH~[)o I )ffiemomocnéf)o I o 9(:e~lte1Jřemo=
ael1ěg[f~I)o ~ni3ete o ~óno ~ona 5.!G:0\l305.!=
~~ )ffiolenéf)o 9l3jmfťéf)o <I\Jfoře I ~uerfťéI)o
<: <IšefW)o Si'róle eč. br3ón I o 5. Stlne Weěf~ee
CS::erluno I ~éto 1680. 501nřin u~f I Obeltl[fed)
<I3t~r ®toltJůltJ ~rólOltlftlui <I3efW)o fluoleni
gfou. i)rontiffeť fl Sfel)bleru I no Sl'ocoluě I
2i6od)ottlě ! Suforobed) I stojtelcl) I ~l)tottlě
I o ~Oo6etictjd) I 0>ef)o WCif: 9laimfťéI)o <Il)fo=
ře I ~uerfféuo o <IdefW)o S1'róle I ee. 9lóbbo I
~rófoltlff~ Weiftobr3ielJ I o 9Ce~'ltl~gH~ \]sHot
ItJ Sfrófoluftltli <Iaefťém. ()ffii)tiHtěnl) Itl ~róloltJ"
fťém Wcenff~m

Wcěftě

~raBffém

I

b ~onu

m.rnoUo 5 ~o6roflottlino I Ď~bIic~I)o Itl 0ftro=
ltlé Q3lie~. 0f méuo ~ne Weěf~ee ~aerttlno. ~éto
~óně: M. DC. LXXX.) [= 8. června
1680.] 8°. [U] - XXI - [V] str.
Na str. Q':4 b: lHegifti'if Wttt)ťUIi'tlll lu tomto @5ně~
motl1njm ®neífenj 06íadenl)clj I na fteré ®tránce mftu
fe

aačjnagj.
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Gotické typy, lat. slova antikvou j číslice arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito 1. dřevořez
1 OOX 84 mm, bez rámečku: černý, císaz'ský orel s erbem
a korunou na prsou a s odznaky panovnické moci. Na
l'llbu tito 1. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako v čís. 454 a pod ním nápis: ~ácffalu

®1)rtDeítet e\ltcčfo ae 9)1niif)1I I na Sl'fcconclÍ) I ®eljo
.liRU: Gl':tjf: lHabba I a ~JlHto~~ Har' lu Si'tt'tr01DftlD j Gl':ijeffém.
Na stl'. J. paginace mezi kulatými závorkami a černými
žaludy, široká ornament. linka a pod invokací ozdobná,
čel'llá iniciálka Zš bez rámečku. Na str. XXI. dole dřevo,
řezová viněta (váza s květinami), na str. následující
nahoře široká linka z drobných ornamentů, na stl'. ~1 a
velká dz'evořezová viněta: váza s kyticí květů. Po levé
straně vázy hlemýžď v ulitě, po pravé motýl. Na str.
~lb, ~2a nahoře nápisy Františka z Seydleru a Václava
Sylvestra Smrčky z Mnichu a pod nimi jejich mědi,
rytové znaky jako v čís. 454. Na str. ~2 b nahoře táž
~rnament. linka jako na str. J. a impresum. Rok impresa
Je pod dřevořezovou vinětou, která je variantou obou
vinět předešlých (váza s květinami, hlemýžděm a motý"
lem). Nadpisy jednotlivých článků, četné malé iniciálky,
signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276); Zem.
A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

456. :;Lito ~rtl)fulottlé no @5němu0ueell\ím I
ťter~3 braón 6~f na ~robě ~ra3ffém I 21.
Stlne Weěfl)ee ~ebno I a 50ltJřin 12. Stlne WCěf~"
ee ~ifto,\Jóbu I ~éto 1681. ~ ,\Jřitomnofti )ffi~,
foee ~ro5enéI)o ~raběte o ~áno I ~ona ~o"
na ~oocf)~mo ®ltJoté 9l3imffé 91Wfe .)~roVěte
S~Ottlotl) fl ij;~rumu o stoffum6ergfu I )ffifó"
Ďare Stlomu ~robecťé[)o I ~ána no ,probcl)
0>inbřid)otuém I ~e(či I Stróai I 9ColtJé ~l)itti·
c~ I ~~~umcl).1 8 irottlttic~ l!Haečicl) I <IáerltJe=
n,e 5.!O~~e I mJr~fnl) I ID1~ld)u o ,poinfvod)u I
tea Stlr5ttefe @';\)f: ~onftltll <Iófolufťéf)o eč. @O
9nu: 9l3jmfféf)o ~I)foře I ~uerfféf)o o <I3cfťé()0
~rófe leč. ®ťufeené 5ťegné 9lobb~ I ~omor·
niťo I ~~áfoltJfťéuo Wejftobr3ie\íl)O I 9(e~ItJ~,{iffl)·
UO ®ubl Stlltlorfťéuo I o Stlěbičnéí)o I @5fei1ťo
o ,~ráfo~uftlu1 @';deffém : ee. m: )ffi\)f oee ~ro3e·
ne[)o \]Sono I ~ono ~ono úrantiHfo I ®ltlllté
9Tdimfťé 9Tdiffe ~roĎěte 3· mJrt6l) I ~áno no
sttimictj I o ~aebottlě I @o wm: <I\íf: 9lobb\)
I ®ť~tečné9,o Si'omornif~ I :S0ube~ 3emfféuo I
o ~raloltJfťe ~omor\) <I3efťe Vice.Praefidenta
ce. 5ťéŠ ~ro5enél)O o ®totečnéI)o 9h)tiře I ~on~
~omberto úronti[fťn 5 ,porrodju I na )ffi~f 0=
ťém ~ngeabě I ee. ®euo 9J(if: <I~f: 9lobb~ I
~ťáIo~fW)o .wctftoĎr3iclíuo I o ~obťomořj[)o
ln ~rafoltJftltJl <I3efťém I ee. @oťodto ob @o 9JCi=
fofti 9l3imíťéuo <I~foře I ~f)erfťéuo o <Iaefťé()o
I ee. ~róle I ee. ~óna naííeI)o ne~mifoftiluěgíf~.
()O I ť témuš 0ueenému ®němu noři5en~d)

457-458

Al'tikulové

I

~óno

I ~ono ~011O )ffióefoltlo ®Iuoté 9\:aimfťé
9T3iHe ~ť06ěte o Stern6ergfo I na <Iaefťém
Stern6erce I !Hobottlefnjctjd) o mJertru6ed) I
@eI)O <I~f: o ~ráfolufťé Wci!ofti 9lobĎ~ I ~o"
morniťn I @5oubce 3cmfťéuo I té3 9Cořj5eltéI)o
~róf: ~egtmono ~ťOge ~ouřimfťé[)o 11U ~ró"
fOltlltlui <I3efťém I ee.5ťé3 ~rD5enéí)o o ®to"
±ečnéuo 9Tl)tjťe ~ono ~011O ~etra ,pu6rl)fo
fl ,penner~torffu I no ~orottlnicl) o 8óttlriil) I
@eI)o <I~f: wm: 910bbl) I ~rófoltlfťé()o 9JCifto=
br3jcl)()o I @5oube~ 3emffél)O I o ~obťomořir)o
ItJ ~ťófOltlftttli <Iaefťém I ee. @oťoato ob @el)O
9mf: 9T&imfťé[)o 0:~foře I ~uerfťé[)o o <I3eiťé=
[Jo ec. ~ráIe I ee. ~ó11O nó~ ltl[fed) 9Cet)mifofti"
luěgíí~l)O I f iémua 0ueenému ®němu nnři5e"
n~d) ln5áctn~cr) ~ommiMořůln I obe\tlííedl <Iat~r
@5toluŮlu ~ťófOltlftltli <IBefW)o fltlo{eni gfou.
()ffi~tifftěnlí Itl S1'róIOltlfťém 9JCenfj~m Wčěftě
\]Sroaffém I b ~ono ~rno(to o ~o6roflottlintl
I b\)bfie~r)o Itl 0ftrUl)olUé ~fiel) b ?nHéf)o 2i=
Iium. 5ťřináctéuo bne 9J(ěf~ce ~ebno I ~éto
~(tně: M. DC. LXXXIII.) [= 13. ledna
1683.] 8°. [II] - LIV - [VI] str.

Commi[[ařŮll1 obeln[fecf) <I3tl)r ®to"
lnůltl ~rófoltJftrni <I3efW)0 fluofeni gfou. úranti"
[feť fl Sfel)bleru I no stočowě I 5.!i6od)ottlě I
Suforobed) stoftelcl) ~l)towě o ~~o6etictjdJ
@euo
9Taimfťé[)o <I~foře
~[)erfťé[)o
o <Iaefféuo ~ró[e I ee. 910bbo I S1'rófoltlfť~ W(jfto"
braielí
o gee~ltJ~g[flí ~iioř ItJ strófolnftlui
<Iaefťém. ()ffi~tiHtěmJ lu .fi'róIOltlfťém weenffim
WCěftě ~roafťém I b ~onct ~rnolto fl ~obro=
flottlino I u~blie~l)O Itl 0ftruUOltlé ~net) I
b ?niféuo ~ifium. Stlluobeótér)o í1ťlUniuo Stlne
Wcěf~ee ~ifto1Jobu. ~éto ~óně: M. DC.

ln5óctnM)

arm:

I

I

I

I

I

LXXXI.) [= 21. listopadu 1681.] 8°. [II]
- XXV - [V] str.
Na str. ~2 b: megiítřjf 2h:t\Jfufůll.l 11.1 tomto
®němoll.lnjm

Eiftu fe

®neHenj 06íailentjcI)

I na fteré (Stránce

2ačjnagj.

Ceský text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské paginace i v rejstříku římská. Na tit.l. v kruhu
černý císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 454. Na rubu tito 1. celostránkový, ve dz'evě z'ezaný, královský český znak jako v čís. 454. a pod ním
nápis: ~Bácflall.l (S\JIlDeítet el1lcčfo ae ~)htiif)lt I M

strccoltcif) I ®eljo mm: Gl':tjj: mabba I a ~nHto~~iíar'
ID SťtáfolDítluj Gl':;3efřém. Na str. 1. paginace mezi kula=
tými závorkami a černými žaludy, široká linka z několika
druhů ornamentů a pod invokací ozdobná, černá ini=
ciálka Zš bez rámečku. Na str. XXv. dole dřevoz'ezová
váza s květinami, na str. následující nahoře široká ornament. linka, na stl'. ~3 a dřevořezová váza s květinami,
hlemýžděm a motýlem. Na str. ~3 b, ~4 a nahoře nápisy Františka z Seydleru a Václava Sylvestra Smrčky
ze Mnichu a pod nimi jejich mědirytové znaky jako
v čís. 454. Na stl'. ~4 b nahoře trojitá ozdobná linka
a pod ní impz'esum, jehož rok je pod velkou dřevořezo_
vou vinětou (váza s květinami, hlemýžděm na levé straně
a motýlem na pravé). Nadpisy jednotlivých artikulů,
četné malé iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Teplá: Klášter. K.

457. :;Lito ~rtl)fu{ottlé no @5němu 0oeell\ím I
ťter~ br3án ut)I no ~ťObě 9;3r03ffém 113. Stlne
Wcěí~ce ~nora I n 50ltJřin 23. Stlne 9JCěf~ee
~ťof~nce I ~éto 1682. ~ .)Jťitomnofti Stlůftog"
néI)o o íill~foee ~ro5ené[)o ~óna I ~ono úerbt)"
nonbo ~uĎltJifo 5.!i6fitel)nffé~o I ®luoté 9T3im·
fťé 9l3iffe ~ťoVěte 3 storOttlrot Ino ~oro~rób=
fu I Strofonictjd) I o mJorttloaottlě I ®o ~ono
~eťo501~mitónfféuo 9laóbu 91~tiře I o 9Ce~=
ln~~[f~uo 9JCiftro ~řeitlorftltJi Itl <Iaed)6d) I
®fé5ffu I WCoroltJě I ~oIffu I o 9loťouf~cr)
I Commendatora Itl 9JC~belVergťu I o 9le~d)en·
uod)u I @ef)o wm: <I~í: ~omOť11iťo I @5aubee
3emfť~uo I o ~rófOltlfťé[)o Weiftobr3icl)Uo Itl
~raroltJftltJi <I3efťém I ee. m: íillt)f oee ~ť05ené[)o

Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstNku Nmská. Na tit.l. kruhovJl, ve dřevě
řezaný, černý císaz'ský orel s odznaky panovnické moci
jako v čís. 454. Pod ním nápis: .I:lmn6ett ~)l'cfJcltnř

a ,\)llccoif)lt I na .sollcčiclíif) I ®cljo ~)W: milj mf féljo
Gl':tjíar'e I j8ljetíféljo a Gl':;'íefféljo Si'tľtíe I ce. mabDa I SM~
ťOlufťl'j WciítoDr3jcÍ) I a ~Cel)ll1t)(íííi ~ifař lu Si'ráťoll.lítIDj
Gl':Šeffém. Na rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě řezaný,
královský

český

znak jako v čís. 454. a pod ním nápis:

)[lll1cHalD (St)ÍlDcftct emcčfll ac ~)Mif)1t I na ~B~foft) I
®eljo mm: Gl':tjj: mabba I a .lI.niíto~~ifař lu SťtárolD~
ftlDj Gl':clejfém. Na stl'. l. paginace mezi černými žaludy,
ornament. linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka
bez rámečku. Na str. LlV. krátká, ozdobná linka
(12 X 40 mm) na stl'. ~1 a nahoz'e široká ornament.
linka a na str. ~2 a viněta,: muž [sv. Jiří] na koni
usmrcuje draka mezi dvěma rohy hojnosti s ovocem.
Na str. ~2 b nahoře nápis Lamberta Hřebenáře z Harrachu a pod ním jeho mědirytový znak v ornament.
rámci nahoře s hlavou a křídly andílka. Na str. ~3 a
nahoře nápis Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a
pod ním jeho mědirytový znak ve věnci ze 2 ratolestí
nahol'e i dole svázaných stuhami. Na 1. ~3 b nahoře
ornament. linka a impresum, jehož rok je pod dřevoře=
zovou vinětou, na níž je váza s květinami, hlemýžděm
v ulitě na levé straně a motýlem na pravé. Nadpisy
jednotlivých článků, na str. ~1 a-~2 a věcný rejstřík,
četné malé inici<ílky, sig~atury, stránkové kustody.

Zš

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Teplá: Klášter. K.

458.

5ťito ~rtl)fulOttlé 110 ®němu 0becn~m

ťter~ bršón ul)f
W(:ěf~ce~nora

I

no urobě ~raafťém I 9. Stlne
I o 50ltJřin 26. Stlne Wcěf~ee
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Artikulové
9JC:álle I 2éto 1683. ~ .přjtomnofti SDftftollltéí)o
O ili~f oce ~ronenéÍ)o \l5áno I \l5ono i5erb~1ton·
bo 2ubroifo ~i6iftet)nffé~o I C5ltloté SrMmfté
St3iHe s:íroliete n stofowrat I na !Boro~rábfu
! !Strafonictjq, I O ~arwaaowě I C5~ :z5ono
:z5eronol~mitánfW)o Sf Bábu Sh)tjře I O 91ei).
Itl~Mf~r)o WCiftra \l5řeroorftroj ro ~aecí)ác[) I
I C5lénfťu I Wcororoe I \l5oIfťu I O Stofouf~d)
I Commendatora lu Wc~be!berllťu I OSre~cí)en.
bod)u I @eÍ)o WCir: ~I)f: Sl'omorniťo I C50ubce
2emfť~í)o I O Sl'ráfOltlíťéí)o 9JC:jftobrajc~í)o ro
~ráfoluftroj ~aeftém I ec. ~ronenéÍ)o \l5áno I
\l5ono i5erb~nonbo mrnoHto ,pt)fede I C5ltlo·
liobnéÍ)o. \l5ána n G:~obu I na monowě nob
~aubrawau I ec. @ego WHtofti ~~foříťé Sl'rá·
foltlfťé Sl'omorl) ~aefťé Srobb~ I Sl'omorniťo I
O C5oubcI) 2emfW)o Itl Sl'ráfoluftltlj ~Befťém I
ee. ~ronenéí)o OC5totecnéí)o Sh)tjře \l5ono Gw
vafia ili~!émo n ~onen I no ~ioowict) I
o lPlesbedu I @ef)o WCir: ~~f: Srobb~ I Sl'ráf:
WCHtobr31cl)í)o I o \l5Uťllťrobjl)o Sl'ralle s:írabec·
ťéf)o I ec. @oťoato ob @eI)l) 9JHf: SrMmfťéÍ)o
~i)foře i ~f)erfťéf)o o ~3effé[)o ec. Sl'rá!e I ec.
\l5áno ná~ Itlffed) 9Cel)mifoftiluellff~í)o I ť témuB
Clliecnému C5ne.nu nařjaen~d) Itlnáctn~cr) Sl'om·
mi$fořltltl I obelUffed) ~3t~r C5toltlůln ~ráfolu·
ftInj ~aefW)O fltlolenj Ilfou. (ilii)HHten~ lu Sl'rá·
lorofťé Sfeal)benCI) ro Wcenffi)m 9JCefte \l5raafťém
I iJ :z5ona Wrnolta n ~o6roflawina I b~bIjc~.
f)oltl CljtrUl)Oltlé ~nCI) iJ QJjIéf)o 2iUum I
@ebenáctéÍ)o SDne Wcěf~ce ~Berlnno I 2éto \l5á.
11ě: M. DC. LXXXIII.) [= 11. června
1683.] 8°. [II] - XXVI - [IV] stl'.
N a str. S"D3 a: lnegiftřjf \>frtt)fuHttu tu tomto <Snc~
molunim !Sneffeni olifaiientídí I na Heré !Stránce
Eiftu fe 3ačinagi.
Český text gotikou, lat. slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tito I. kru=
hový, dřevoz'ezaný, čemý císařský orel jako při čís. 454.
Pod ním nápis: Eamliert ~)řcbc1tář 3 ~)arcadllt I 1W
,3a!1cčíctídl

I @e~o

~Jm: lnailllffé~o ~tífare

I mr)erfféfjo

a ~3effé~o Sh:tUe I ec. lnaDDa I Sl'rtUotufťtí ~.niftoDriiictí I
a Wetltull(im ~ifař lu Sl'rt'tfoluftlui ~iieffém. Na rubu
tito I. celostránkový ve dřevě z'ezaný král. český znak
jako při čís. 454. a pod ním nápis: j,[\5ácf1alu!Sl)Í1ucfter

oe \l)1nidlll I na jffi\lfofll I @e~o ~.nif: ~tíf:
lnaDDa I a Rnifto~~ifar lu Sl'rófOll1ftlui ~iicffé11t. Na
Sl11cčfa

str. 1. paginace mezi černými žaludy, ornament. linka
a pod invokací černá ozdobná iniciálka ~ bez rámečku.
Na str. S"D3 b, S"D4 a nahoře nápis)' Lamberta Hřebenáře
z Harrachu a Václava Sylwstra Smrčky ze Mnichu
a pod nimi jejich mědirytové znaky jako v čís. 457. Na
str. SD4 b nahoře široká, ornament. linka a impresum i
rok impresa je pod dřevořezovou vinětou na níž je váza
s květinami; na levé straně vázy je hlemýžď v ulitě, ná
pravé straně motýl. Nadpisy jednotlivých článků, četné
malé iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

130

Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763); Teplá: Klášter. K.

459. 5Uto ~rtl)fulowé no C5němu Clbecn~m i
ťter~ brMn b~r no s:írobe \l5ro3fťém 2éta 1683.
bne 26° Wcěf~ce 2ifto.pobu·1 o aorořjn 1°.
SDne W~ěf~ce \l5rahmce I 2éto 1684. ~ .přj.

tomnofti ilit)f oee ~ronenéf)o \l5áno \l5ona :z5ano
i5rontiHťo I C5lnoté StBjmfťé SrBj[[e s:íra6ěte
a ~rbna o fJret)bent~afu I \l5ána no s:írabe
fJuhtdu I ~aftOtuě I !Stubencl) I o IDlračj I
@eí)o Wmofti ~~fořfťé C5ťutecné 5ťellné Srobb~ I
Sl'omornjťo I ~ráfOltlfťéÍ)o WCiftobrMci)f)o I o
Praefidento nob Appel1ac~mi no s:írabě \l5raa·
fťém I ec. ilit)f oce ~r onenéÍ)o \l5áno \l5ona
iliácfoltlo iliolltěd)o C5ltloté Sfaimfřé StWfe
s:íro6ěte n !Sternbergfa I \l5áno no 2eIené·
,poie ! ,poraatiowic~q, I !SebUj I o ~rnowi=
c~q, l@eÍ)o WHtofti GY~fořfťé Srobb~ ! Sl'omor·
njto I C50ubce 2emfťéf)o I o SDltloru Xl'rále @e·
f)o WCírofti ln ~aecf)ád) WCorf[á1ťa. ~roaenéf)o
o C5totecnéf)o Srl)tjře \l5ona :z5ona \l5etro ,pub=
rl)ta a ,pennerstorffu Ina !Borownict) o 3áwrfft)
I @~ WCír: ~t)f: mobb~ I ~rárOlnfťéÍ)o Wcjfto·
bdjc~f)o I o \l5obťomořjf)o Itl Sl'ráfoltlftlnj ~Bef·
ťém I ec. @oťoato ob @eÍ)o WHtofti Sl3jmfťéf)o
~~foře I ~f)erfťéÍ)o o GYaefťéÍ)o Sl'ráIe I eC. \l5á.
na ná~ roHec{) 91et)míroftilnellíft)()o ť témua
m1ecnému C5nemu 910řjaenQĎJ l1.1aáctn~cf) Sl'om·
mi~fořů\tl I obeItlHec() ~Bh)r C5toltlihu ~ráfoltl·
ítlnj ~aefťé[)o flnolenj Ilfou. 2ambed ,piebenái
n ,patrad)u I no 3agečic~q, I @ef)o WHf: SHjm·
íťéf)o ~~f aře I ~f)erfťéf)o o ~3efřér)o Sl'rále I
ec. Srobbo I stráfottlff~ Wcjftobraic~ I o 9ce~·
ro~~ffi) \l5jfoř ln ~ráfOltlftlni ~aefťém. (ilil)·
fifftěn Itl ~ráIoltlfťém C5torém Wcěftě \l5ra3fťém
iJ :z5ano !!trnolta 5 ~obroflawina I Itl .šerenné
~nc~ 11.1 SDomě iJ 5ťřed) 21nftltl řeeenéí)o \l5otnác·
téf)o bneWcěfl)ce \l5raf~nce I 2éto \l5áne: M.
DC. LXXXIV. [= 15. prosince 1684.] 5ťé3
na \l5robell Ileít Itl brUL)é ller)O :z5nt!Jre$f~ ili
Sl'rá!oltlfťém WcenH~m Wcčftř \l5ra3fťém Itl Clítru·
f)Olné ~nCI) Itl SDomě iJ QJjíéf)o 2Uium Ilmeno,
l1.1onéf)o.) 8°. [II] - LXIX - [V] str.
Na str. LXIX: íHcgiftr'jf Wrtt)fufůlu lu tomto !SIlČ~
mo ,njm ®neffenj oúfa3cntíď) I na fteré !Stránce mf tu
fe 3annagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. kruhový,
dz'evoz'ezový, černý císařský orel jako v čís. 454. Na
rubu tito I. celostránkový, ve dz'evě řezaný, královský
český znak jako v čís. 454 a pod ním nápis: )211t'tcffatu

!Stlftueftcr 6111cčťa 3e Whtídlll I na ~l1\)fJJfll I @efjo .\lJIiť:
[tíf. lnaDDa I a ~J?ifto~~ifať lu Shllrotuftluj ~3efféll1.
Na str. 1. paginace mezi černými žaludy, ornament.
linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ~ bez
rámečku. Na str. LXIX. táž linka jako na str. 1., na str.
Sl'1 b, Sl'2 a nahoře nápisy Lamberta Hřebenáře z Har.
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rachu a Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod
nimi jejich mědirytové znaky jako v čís. 457. Na poslední str. (Sl'2 b) impresum mezi 2 omament.linkami. Nadpisy jednotlivých artikulů, četné malé iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Teplá: Klášter. K.

460. 5ťito ~rtt)fulowé na C5němu Clliecl1l)m I
ťter~ br3án b~r no s:írobě \l5ťCl3fťém 2éto 1684.
bne 12° Wcěf~ce \13rof~nce I a aOl1.1řjn 14° SDne
W(ěf~ce ~3erl1.1na ! 52,éto 1685° iJ t1 řjtomnofti

9laDDa I a ~Rjfto~~ifať 11.1 Sl'táfolufttui [iiefřém. Na
str. l. paginace mezi dvěma černými žaludy, ornament.
linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ~ bez
rámečku. Na str. XXVl.linka z týchž ornamentU jako
na str. 1., avšak poloviční šíře, na str. S"D3 b, S"D4 a nahoře
nápisy Lamberta Hřebenáře z Harrachu a Václava
Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod nimi jejich mědi=
rytové znaky jako v čís. 457. Na str. S"D4 b impresull1
mezi dvěma ornamentálními linkami. Nadpisy jednot=
livých artikulů, četné malé iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Teplá: Klášter. K.

ili~f oce ~roaenéí)o \l5ána \l5ana :z5ona i5rantiHťo
! C5ltloté m3jmfřé Sr3iífe s:íraliěte n ~rbna o 461. 5ťito ~(rtt)ťulowé no ®'ncmu Clliecllt)m I
fJret)bent~afu I \l5ána no s:írllDe fJulndu I
ťter~ br3án liL)f no s:írobě \l5ra3fťém 2éto 1685.
lPaflowě I !Stubeuct) ! ~aUersborffu I IDlračj
bne 5° WCěf~ce \l5rof~nce I o aOltlřjn 10° SDne
I ,poiowic~d) I o stomárowě I@ef)o WCir: GY~"
Wcěf~ce ~3erltlna I 2éto 1686° iJ \l5řjtomnofti
fořfťé o Xl'ráťOh.lfťé C5ťuteené 5ťellné Stobb~ I
ilil)foce ~roDenéf)o \l5áno I \l5ona S1'orťo Wcm;i"
Sl'omorniťo ISl'ráfoltlfťéf)o 9)(jftobrBjc~f)o! C5aubce
minána ! C511.1oté Srajmfťé SfBíHe ~~ro6ěte ~a=
.8emfféÍ)o Io 91e~ro~~ff~L)o C5ubj SDltlorfW)O ! ec.
3anffé~o !C5ltlobobnéÍ)o \l5áno a mufowé I no
ili~f oce ~ro5enéf)o \l5áno I \l5ona :z5ona i5ran·
IDlantině I ~ofefu I IDlfaběgowictjq, I !Bratro·
tif[fo I C5ltloté Sr3jmfťé m'aiHe s:íraběte a ~rtbt) I
nictjq, i o ~ifeft)fowě I ec. @ef)o 9JHťofti GY~foř.
\l5áno no stiimict) o G:oebowě 1 @ef)o wmofti
ffé mobb~ I Sl'omorniťo I Sl'ráfOltlfféf)o Wcjfto=
~~fořffé mobb~ I Sl'omornjťo I C50ubce 2em·
br31CL)f)o o Praefidenta nob Appellac~mi na
fřéÍ)o I o ~ráfol1.1fťé Sl'omor~ 0:aefťé Vice~Prae~
s:írabě \l5raafťém lu Sl'ráfoluftltlj ~3efťém I ee.
fidenta ec. ~ronenéÍ)o o C5iotecnéí)o Sh)tjře
~ronenéf)o \l5ána \l5cmo i5eťb~nonbo mrnofjto
~ono @erbafio ilil)Ijmo a ~onen 1 no ~ioo=
,pt)fede I C5lnobobnéf)o \l5áno a G:~obu ! no motto=
wict) o lPlesfbedu I @ef)o WHf: ~~f: Srobb~ I
wě nob ~aubrawau I @eÍ)o WCif: ~~fořfťé Sl'O·
Sl'ráf: WCjftobr3ie~Í)o ! o \l5Uťllťrobjf)o Sl'rolle
mornifo I S't'ťáfoltlffé Sl'omor~ ~Befťé Stobbt) I o
s:írabecťéÍ)o I ec. @oťoato ob @ef)o WCirofti majm.
C50ubce 2emfťéí)o Itl Sl'ráfoltlftltlj ~aefťém ! ec.
fťéÍ)o ~~foře ! ~Í)erfW)o o ~BefféÍ)o Sl'rá{e I ec.
~rOnenéÍ)o o C5tatecnéÍ)o Sr~tjře I \l5ona i5erbl).
\l5ána ná~ luHed) 91e~míroftiltlěllff~Í)o I ť témua
nanbo Sl'rl)ftoffo a !Sfet)bleru I no stacowě I s:ío"
Clbecnému C5němu 91ořjaen~d) Itlnáctn~d) ~om·
řellíf~cf) !Beifowict)q, I ~iboq,owě i stoftelct) I o
mi~f ořůro I oberoHeCl) ~3t~r C5toltlůro Sl'ráforoftltlj
!Suforabed) I @eL)O WCif: Gí:~f: Sfobb~ ISl'ráfoltl=
~aefféÍ)o fltlo[enj Ilfou. 20mlied ,piebettái a ~ar=
fťéí)o WcjftobrMc~í)o IC50ubce 2emfťéí)o Io \l5urll·
raq,u I na 3agečictjq, I @eÍ)o WCír: m3jmfťéL)O
ťrabjÍ)o Sl'ralle s:írabecťéí)o ! ec. @Oťo3to ob @eÍ)o
~~foře I ~f)erfťéÍ)o o ~aefféÍ)o Sl'ráfe ec. mobbo I
9JCirofti SrBimfťéf)o 0:i)foře I~f)erfťéf)o o ~3efťéf)o
Sl'ráf oltlfť~ WCjftobr3jc~ I o me~Itl~Mf~ \l5if oř ro
Sl'ráfe lec. \l5émo ná~ 11.1ífed) 9cel)mHoftiltlellffL)Í)o I
Sl'ráf oroftltlj ~aeffém. (ili~tiHtěn ro ~ráIoltlfťém
f témua Clbecnému ®ncmu 91ořjaenl)d) ili3áct1t~d)
WCenf[~m Weeftě \l5raafřém iJ :z5ono ~rnolta
Sl'ommi~fořftltl I oberoífed) ~atl)r C5toltlftro ~rá=
a ~obroflawina Itl ClftruL)Olué ~nc~ Itl SDomu
fOltlftlni ~5efťéf)o ]luo!enj Ilfou. 2ambed ,piebe·
iJ QJjféÍ)o 2iHum SDltlobcátéf)o bruÍ)éf)o WCěf~ee
nái n,patraq,u lno 3agečictjq, I@eí)o 9)(if: SrBim·
~Berrona 12éto \l5áně: M. DC. LXXXV. [= 22.
fťéf)o ~~faře I ~r)erfÍ)éL)O o ~Befťéí)o S1'ráIe I ec.
června 1685.] 5ťéa Ileft na \l5robell Itl bruf)é
Srobbo I Sl'rátolufť~ WCjftobraje~ I II 9cel)Itl~~ íf~
lleÍ)o :z5m.pre~f\) ili Sl'ráIorofťém C5torém Weefte
\l5jf oř Itl ~ráfoltlftltli ~3efťém. (ili~tiHtěn Itl
\l5raafťém Itl Šereané ~nc~ lu SDome iJ 5ťřed)
~ráIotl.lffém WcenH~m Wccftě \l5roaťélll. iJ :z5ono
2roůro řečenéf)o.) 8°. [lIJ - XXVI- [IV] str.
~rnolta a ~obrof(awinll Itl Clftruf)Oltlé ~HcI)
Na str. XXVI: lnegiftm \>fttt)fufůlu tu tomto <Snc~
Itl SDomě iJ ~iléf)o 2inum Clfmnáctéf)o bne
mOlunilll !Sneffcnj olifaiient}c~ lna fteté <Stráme mfhl
9JC:ěf~ceGí:aerI1.1naI2éto\l5áně: M. DC. LXXXVI.
fe oačiná.
[= 18. června 1686.] 5ťé3 Ileftna \l5robell 11.1 bruf)é
geÍ)o :z5m.pre~f~ ili Sl'ráíolllfťém C5torém Wcěftě
Typy gotické, lat. slova antikvou i číslice arabské,
\l5raafťém ln Šerenné ~lietJ I 11.1 SDome jíO\l1C
paginace i v rejstříku římská. Na tit./. dřevořezový kruh
iJ 5ťřeCl) 2Itlůlu.) 8°. [IV] - XXVI - [II] str.
s černým, císařským orlem jako v čís. 454. Na rubu

tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český
znak jako v čís. 454 a pod ním nápis: ~ácfatu <St)r~

tueftet

S'ltrčfa

ae W1nld)u I ua jffi\)foť\)

I @e~o wm:

~tíf:

Na str. XXVI. : lnegiftřif \>fttt)fufůl111U tomto @íně~
lllotunjm <Sneffeni olifa3entíď) I na fteré ®tránce mftu
fe oačiná.
'
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Gotika, lat. slova antikvou; číslice arabské, pagi~
nace i v rejstříku římská. Na tito 1. dřevořezový kruh
s černým císař. orlem jako v čís. 454. Na I1lbu tito 1.
celostránkový, ve dřevě řezaný, královský český znak
jako v čís. 454 a pod ním nápis: jlllácfal1J ®t)ftucíter

Be ílJhtió)ll! na ~1)fJ)ťI) ! @ef)o ~Rif: ~0í: mabba I
a Wciíto~ll3ifař 111 Si'táfoluítlDi ~i3effém. Na str. I. vý=
6uttčfn

zdoba (paginace mezi černými žaludy, ornament. linka
a iniciálka Z5) stejná jako v čís. 460. Na str. XXVI.
linka z týchž ornamentů jako na str. I., avšak poloviční
šíře, na str. SDa b, SD4 a nahoře nápisy Lamberta Hřebe~
náře z Harrachu a Václava Sylvestra Smrčky ze
Mnichu a pod nimi jejich mědirytové znaky jako v čís.
457. Na str. SD4 b nahoře široká, ornament. linka a pod
ní impresum. Nadpisy jednotlivých článků, četné malé
iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Teplá: Klášter. K.

462. ;{ito ~rtt)fulowé na 6němu n'beenl)m I
Herl) bdán 'b~f na S)rabě \j5radfťém .l3éta 1686.
SDne 5° Wcě[l)ee \j5ra[l)nee I a aalUřin 27° SDne
Wcěft)ee ~nora I .l3éta 1687° ~ .pťitomnofii
íffi~[oee ~roaenéí)o \j5ána I \j5ana ~ana ~oa·
Cí)l)ma CGfawatt) 161llClté 9tMmfťé 9tdíffe S)ra'běte

a G:~fumu a Sfoffmberťa I íffirábare SDomu ~~rae
becťéljo I \j5ána Jta ,prabct) @inbřicI)oluém I
ilcOIUé mt)ftiict) I 3jrownict) I ~derluené ~~otě I
Xelčt) I ,pet)nfvad)u I Strá3i I G:~lumcl) a
!mnid)u I @ef)o Wmofti ~I)fař[ťé !Sťutečné
9rabbl) I S1'omornil'a I ~ráíolU[féI)o Wcjftobr3j·
ct)I)o I ilCet)lv~~ffir)o 6ubjI)o ,8em[W)o I a ilcet)·
lu~gffjf)o SDěbičnéI)o 6fenťa IU ~ráťoluftluj ~def·
fém I ee. íffil)f oee ~roaenéf)o \j5ána \]Sana i'Yran·
finťa Sfrafowffé~o I 61uaté 9tdjmfťé 9rW[e
S)ra'běte a Sfolowrat I na G:~lumu I @eI)o WHr:
~I)[ařfťé 9rabb~ I ~omornjfa a 6aubee ,8em=
[W)O IV ~ráfoluftlUj ~de[ťém I ee. ~r03enéf)o
a 6tatečnéI)0 m~tjře \j5ana ~ana \j5etra ,pu.
. brt)fa a ,penner{ltorffu I na morownict) a ,po·
lowě I @eljo wm: ~I)f: 9tabb~ I ~ráfolU[W)o
ilJCjftobr3jel)ljo I 6aubee ,8em[féf)o a \j5obťomo e
řjí)o S1'rá!olU[ťl)d) WCěft tu S1'ráťotuftlUj ~de[ťém I
ee. @aťodto ob @eí)o WCHofti 9rajm[W)0 ~I)[aře
I ~í)erfW)o a ~3efťéljo S'tráíe I ee. \j5ána ná.13
Illffed) ilCet)mifoftituegffjí)o I ť témua n'beenému
6nemu ilCařj3enl)d) Illaáctntjcf) S1'ommi.13fařfllll I
obelllffecf) ~3tl)r 6talUťtlu ~rárolUfttuj l&de[ťéí)o
[tlloíenj g[au . .l3am'ber± ,přebenář a ,parrad)u I
na 3agečict)d) I @eí)o WCif: Wajm[ťéí)o ~I)[aře
I ~I)erfW)o a ~de[féI)o ~ráíe leč. Srabba I
S1'ráťolll[fl) W(:jftobr3jel) I a ilcet)tll~Mfj \j5j[ař
111 ~ráfoluf\lUj ~aeffém. (íffi~tifftěni) IU ~rá·
fOlu[ťé Wea~benel) 9Jlen ffi)m 9JCěftě \j5raa[fém I
b ~ateřint) Q;ufroat)nl) ~rno(towé íffibolU~ I
\11 nftruf)olué ~He~ ~ lSj!éf)o .l3Hium .l3éta ))Sáně
I M. DC. LXXXVII. ®ebméljo ~ne 9JCě[gee

132

·462-463
lSřeana.

[= 7. března 1687.] @eft téd ilCapro·
beg: íffi ~rárolUffém ®tarém 9JCěftě \j5rad[ťém
tu .šeíeané ~ne~ tu SDomě b ;{řecí) .l3luÍlIU řeče·
ném.) 8°. [II] - XXII - [IV] str.
Na str. SDl a: 91egiftřif Wttt)fufůl1J lu tomto ®nč~
motunim ®neffeni oófaBen0d) I na fteté ®tránce 2iíht
fe Bačiná.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, p'aginace i v rejstNku římská. Na lit. I. dl'e~
vořezový kruh s černým císař. orlem jako v čís. 454.

Na rubu tit. 1. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
znak jako v čís. 454. a pod ním nápis: jlllác~
fal11 ®t)f1ueftet 61\ttčfn Be ~nltió)1I I na ~t)fJ)flJ I @ef)o
český

ílJ?Hofti

~ljf:

mabba I a

~J(Hto~ll3ifář

lD srtáfoluítluj

~i3effém.

Na str. I. výzdoba (paginace mezi černými
žaludy, Ol'l1ament. linka a iniciálka~) stejná jako v čís.
460. Na str. SDl b, SD2 a nahoře nápisy Lamberta Hře
benáře z Harrachů a Václava Sylvestra Smrčky ze
Mnichu a pod nimi jejich mědirytové znaky jako v čís.
457. Na str. SD2 b impresum mezi dvěma ozdobnými
linkami. Nadpisy jednotlivých artikulů, četné menší
čel'l1é iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann: V. 635.
Praha: Lobk. K. (15.276).

463. 5tito ~rtt)lurowé na ®němu n'becném I
fteri) braán 'b~f na S)rabě \j5raafťém .l3éia 1687.
bruí)éf)o bne Wcě[i)ee \j5ra\t)1tce I a aatuřjn 22°
bne 9JCefi)ce SDu'bna .l3éta 1688. ~ .přjtomnoftt
íffi~f oee ~roaenéljo \j5ána I \j5ana ~ana i'Yrmt·

fifffa I 6IUaté

st3jm[ťé stW[e S)ra'6ěte a ~rbna
5ret)bent~afu
\j5ána nn S)rabě 5ulndu
!J!aflowč
CGtubenct) a !mrači @eljo mm:
~g[: 6futečné ;{egné mnbb~ I Sl'omorniťa I
Sl'ráf : WCiftobraiegí) o a tegbá3 9(et)tu~~ ffj() o

a

I

I

I

I

6ubjí)o SDluorfféO I a gia 9cel)IUl)Mfif)0 ®ubj
,8emffi)í)o IU S'tráfotufttuj ~ae[fém I ee. íffi~·
roce ~roaenéf)o jjSána I \j5ana íffiáefallla WOgtč'
cf)a I 6tuaté Sr3jmffé SHiffe S)ra'běte a Sftern·
beda I jjSána na ,8e!ené ,poře I ,pora3tiowi.
ctjd) I Seblict) a l)l)rn~olct) I ee. @o WCH:
~g[: Srabbl) I Sl'omorniťa I 6aubee ,8em[ťéí)o
I n SDivom ~ráíe @eljo 9JCif: IU ~3ed)ád)

I

WcarffáIřa. ~roaenéí)o a 6tatečnéI)0 9rt)tjře
~ri)ftoffa a Sfet)bleru na

\j5ana i'Yerbl)nanba
Sfácotuě

J ~ibod)owě I CGulorabed) I Sfofte(cl)

a G:~abeřic6d) ee. @el)o mm: C&i)[:
Stabbl) I S'tráfolufféf)o Wciftobrdjei)ljo I 6nubee
,8emfWjo I a \j5urgťra'bi ~rage S)rabecťéf)o
IU ~ráfotllrttuj ~aefťém I ee. @afoBto ob @ef)O
9Hiťofii Sl3jmfťégo ~g[aře I ~í)erfféljo a ~3e[·
f&ljo 5ťráfe I ee. \j5ána ná.13 Illffed) ilCet)mifofti·
IvegHi)ljo I ť témua n6ecnému !Sněmu nařjae.
ngd) IU3áctni)d) ~ommi.13[ařťtlu I obetllffecí) ~Btt)r
®talUťtlu S'tráíolUftlUj ~Beffé()o [tuoíenj gf au.
.l3nm6er± ,přebenář a ,parrád)u I na 3ageči.
c~d) I @eí)o WCif: Waim[féljo ~6[aře I ~()er.
I ij;l)towe

I

I
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Artikulové

[ťéljo a ~de[ťéljo ~ráfe I ee. mabba I Sl'ráfolU~
fťi) Wcjftobrajei)
a ilCel)IU~~ffg \j5jfař IU Sl'rá·
fOlUfttuj ~de[fém. (íffi~tiHtěn IU Sl'ráíolU[fém
9Renffjm WCeftě \j5radfťém b S1'aría i'Yerbt)nan.
ba ~rno(ta a l)obroflawina b Q3jIéljo ,S3i.
Hum .při ®tu.pnjcí) S)rabu \j5radfťéí)o ®feftéljo
bne Wcě[i)ee WCáge
.l3éta \j5áně: M. DC.
LXXXVIII. [= 6. května 1688.] ;{éa geft na
\j5robe~ íffi ~rá!olU[ťém 6tarém Wcěfte \j5raa·
[ťém tu SDomě b ;{řed) .l3lUůlU řečeném.) 8°.

I

I

I

[IV] - XXVI - [II] str.
Na str. XXVI.: megiftřif Wttt)fuIftlu 111 tomto
®ncmol1Jnim (i5neffenj oófaáen0cf) I na fteté ®ttánce
2ifht fe Bačjnagi.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dl'e=
vořezový kruh s černým císařským orlem jako při čís.
454. Na rubu tito 1. celostránkový ve dřevě řezaný,
královský český znak jako v čís. 454 a pod ním nápis: )lliácHal11 ®t)f111eftet 6uttčfn Be ílnniif)1I I na ~t)·
foft) ! @ef)o .~mf: ~0f: 91abba I Wliíto~ll3ifař 111 srtá~
fOlufttui ~3effém. Na str. I. paginace mezi dvěma černý~
mi žaludy, ornament. linka a pod invokací černá, ozdobná
iniciálka ~, v jejichž rozích čtyři ruce drží různé před
měty. Na stl'. XXVI. dole ozdobná linka, na str. SDa b,
SD4 a nahol'e nápisy Lamberta Hřebenáře z Harrachu
'a Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod nimi
jejich mědirytové znaky jako v čís. 457. Na str. SD4 b
impresum mezi dvěma ornament. linkami, Nadpisy jed~
notlivých článků, četné malé, černé iniciálky, versálky,
signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152), Lobk. K. (15.276).

464. ;{oto Swolenj ftafo fe na 6geabu a mie

foftilUéljo @eljo ~6f: weu: gafoato Sl'ráíe
~ae[fégo I ee. \j5orucenj I gménem @ef)o ~ráí:
9JCifofii I ob S1'ráfolU[f6d) WCjftobrdjei)d) ro·
ae.p[ aném naS)rabě \j5ra3[ťém I třetií)o bne
9JCěfgee .l3ifto.pabu brdaném I a blUabeátéljo
bruí)éljo bne téf)oa 9Rěfi)ee .l3éta \j5áně ';{ifl)cgljo
®feftiftéljo n[mbefáte • n[méljo 3alvřeném I
IU .přjtomnoftj íffil)[ oee ~r03enéfJo S)ra'bčte
a \j5ána I \j5ana ~bofffa ~ratiflawa I ®Illaté
Waimfťé Srajf[e S)ra'běte a Sfternbergfu I \j5ána
na 3áfmufád) a G:er~eniCljd) I .l3ennjljo \j5ána
\j5anftluj ~iberoft) I ~efft) I CGarbe a !Reid)en~
~art{llreiit3e I ee.' ,8fatéí)o stauna 9h)tjře I
@eljo WCHofti ~i)[ař[ťé 6futecné ;{egné Stabbl)
I ~omornjťa I ilCe~IU~Mfiljo \j5urgfra'bj \j5raB·
fťéljo i a ~ráfotllfťéljo 9JCiftobr3jei)í)0 IU ~ráe
fOlUftlUi @:defťém I ee. @aťoMo ob @eljo 9nUofti
~i)fař[ťé a Sl'ráfolU[ťé f tomu nařjaenéljo SD~·
reftora I ob n'bl)lUatefťttl1 ae luffed) ~att)r ®ta·
lUťtlU toljoto ~ráIolUfttuj ~ae[ťéljo .13í)romáabě·
ni)cf). íffi~tifftěno 111 Sl'táíolU[ťém 6tarém 9JCěftě
\j5ra3fťém I b SDan~ere !mid)álfa (SDtuorffeí)o

il)m.pre.13f ora SDne 22. 9JCěfi)ce .l3ifto.pabu I
ANNO M. DC. LXXXVIII.) [ = 22. listo~
padu 1688.] 8°. [II] - XIV - [IV] str.
Český text gotikou, latinská slova antikvou; čís=
lice římské i arabské. Na tít 1. dřevořezový, černý cí=
sařský orel a čtyři zemské znaky v rozích, jako při čís.
414. Na rubu tit.z. dřel'ořez 144 X 104 mm: královský
český znak v oválném, ornament. rámci. Na str. I. pa=
ginace mezi tiskařskými ozdůbkami, široká ornament.
linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ~ bez l'á=
mečku. Na str. ~2 a velká dřevořezová viněta v podobě
monstrance; had a na něm stojící pták tvoří držátko;
na nich mísa s ovocem a květy; uprostřed v malém
oválu značky: rHS, MR. Na str. ~2 b, ~a a nahoře
nápisy Lamberfa Hřebenáře z Harrachu a Václava
Sylvesll'a Smrčky ze Mnichu a pod nimi jejich mědi=
rytové znaky jako v čís. 457, v nových variantách. Na
str. ~a b impresum mezi dvěma širokými, ornament.
linkami. Uprosfr'ed hořejší linky stojí na 2 rozích hojnosti v pravo obrácený, dvouocasý lev s korunou na
hlavě, uprostřed dolejší linky 2 sedící andílkové diží
rohy hojnosti proti dvěma ptákům. Na str. XIV. menší,
čel'l1á iniciálka ~1l, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: Lobk. K. (15.276); Teplá; Klášter. K.

465. ;{ito ~rtl)fulo.tlé na 6němu n'becni)m I
fteri) brdán 'bl)f na S)rabě \j5radffém .l3éta 1688
I SDne 3, WCe[i)ee \j5ra[l)nee I a aaluřjn. 23°
bne Wcě[i)ce lSřeana I .l3éta 1689. ~ .přitom e
nofii íffi~[oee ~roaenéljo \j5ána I jjSana ~arfa
Wca~imUiána
~a3anffé~o
na IDlanetjně

i

I 61l.1até

Wdjmffé 9lBif[e Í>~ra'6ěte
(5tuo'bobnéljo \j5ána a mufowé I
I orefu J mratronic~d) I ~ffe.
a lSernartiťl)d) I ee. @eí)O mCHofti

I

ft)lowě
~i)[: 6ťutecné ;{e~né 9labb~
~rétfotufféf)o Wcjftobr3jegljo

I Sl'omornjťa i
I a ilCel)tUI)~mf)o

6ubjf)0 SDlUorjW)o .l3ennif)o 111 ~rétfotllftlUi
~de[fém I ee. m5l)f oee ~r03enéí)o \j5ána I \j5ana
~ana m5ácfatlla I 61uaté StBim[fé SrWje S)ra·
'běte a Sftern6eda I na ~3efťém Sfternberce
I ~anowic~d) I !Rabowefnicljd) a ~eltrubed) I
@ef)o wm: ~i)f: Wabbt) I Sl'omornjťa I Cl 6aub,
ee ,8em[ťéljo IU ~rárotuftj [I] ~3effém I ee.
~r03enéí)o a 6tatečnéí)0 stt)tjře I \j5ana i'Yer e
b~nanba ~rWoffa a Sfet)bleru I na S)ořeg,
rud) meřfowic~d) I ~ibod)owě I Sfojtelct)
a Suforabed) I @eí)o wm: ~gf: Wabbi) I
~ráf : Wl:jftobrajei)f)o I a \j5urgťra'bj Sl'rage
S)rabecťéljo I ee. @afoBto ob @eljo Wmofti
9r3imfféljo ~i)faře I ~ljer[ťéf)o a ~de[ťéljo S'tr6e
íe I ee. \j5ána nM roffecf) 9ce~mUoftÍ)llěgffiíJO I
ť témua n'becnému 6němu ilCařiaenl)d) tuaáct·
n6cf) ~ommi.13[ařťt I obelUHecf) ~Mt)r 6talUťtlll
~ráfolllftlUj ~Befféf)o fluo!enj gf au. .l3am'ber±
,přebenář cr ,parrad)u I na 3agečic~d) I a ~lj~
mowě I @eljo 9J(if: Sl3jmfféljo ~g[aře I ~I)er·
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Artikulové
fťéÍ)o a ~aefťéÍ)o st'ťáre I ee. 9taĎĎa I ~ťáíotufť~
9JCjftoĎrěiel) I a 9Cel)tut)~ífi \l5if ař tu st'ťáfotuft\ui
~~efťém. (lllt)tifftěné \n ~ťárotnffém 6toťém
Wlěftě íj5rnafťém b SDclHt)efe IDUd)álta \lJ ~ar"
mOťce b Wlťá3U I ~étn íj5óně M. DC. XXXIX.
SDne 28. ~ře3no. [= 28. března 1689.] ®eft téa
b něf)o nn ,proĎeg.) 8°. [II] - XXX - [IV] str.
Na stl'. XXX: ~\eúiftřjf ~rrtt)fUrŮll1 111 tomto 6ně~

moll1ltj1lt 6neHenj oúfaiíentíCf) I na Heré 6tronce .l!iftu
fl' 3ClcjnClúj.
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arab"
ské, paginace i v z'ejstříku Nmská. Na tito t dr'evoře~
zový, císařský orel (41 X 60 mm), po jehož stranách,
pod křídly jsou 4 zemské znaky. Na rubu tito I. celo"
stránkový, ve dřevě řezaný, královský český znak jako
při čís. 464. a pod ním nápis: )lllocťClll1 6t)l1l1efter
~)htid)1I I na [\Jcm~bocffll I ®eljo WliI: <:rtíf:
~nHto~~jfClř tll Sh:oťoll1ftll1j <:raefťém. Na
str. 1. paginace mezi tiskar'. ozdůbkami, široká, Ol'1la~
ment. linka, a pod invokací velká, černá iniciálka ~ bez
rámečku. Na str. XXx. úzká, ozdobná linka, na sfr. ®l b
nahoře nápis Lamberta Hřebenáře z Harrachu a pod
e>l11cčfll
~labbCl

3e

I Cl

ním jeho mědirytový znak ve věnci ze dvou z'atolestí
nahoře a dole sepnutých stuhami. Na str. ®2 a nahoře
nápis Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod ním
jeho mědirytový znak v ornament. rámci po stranách
se 2 palmovými ratolestmi, nahoře s hlavou a křídly
andílka. Na str. poslední (®2 b) impresum mezi dvěma
linkami ze stejných ornamentů jako linka na str. 1.
Nadpisy jednotlivých článků, černé iniciálky, versálky,
signatury, stránkové kustody.
Jungmann V.635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Teplá: Klášter. K.

466. ~oto 6ltlo(enj ftalofe na 6ge3Ďu 3 mUofti"

\1.1éf)o ®ef)o ~~f: wm: gafoěto
I ee. íj50ťučeni I gménem ®eI)O

~ťále ~ěefťéÍ)o
~ťáI: WCifofti I

oĎ ~ťáIo\lJfť~c[) WCi)toĎťěie6cf) ť03ei1 faném I na
~rnĎě \l5ro~fťém ! of mnáctt)f)o Ďne Wcěf6ee

~}1:~igna Ďraaném I a Ďe\uatenáctéf)o téf)oa Wlě"
f~ee \lJ ,přitomnofti lllt)foee ~ťo3enéf)0 ~ťooěte

o íj5áno I \l5ona 2fĎo!Ho !IDtatil(altla I 6\lJoté
9T3imfťé 9t3Hfe ~rnoěte 3 6ftetnbetglu I \l5ána
nn 3áfmulád) o G:et~eniClJd) I ~ennií)o \l5ána
\l5on]t\lJi 2ibetoft) I 6atbe o !Reid)en~att!\l=
fteiit3e I ee. 3fotéÍ)o 910unn 9Tt)tjře I ®ef)o
WHrofti ~~f ořfťé 6ťutecné ~egné 9toĎĎt) 6 st'o=
morniťo I ~(:et)IU\)~H~Í)o \l5uťgťrooj íj5rn31ťéf)o
o WliftoĎť3]el)f)o \lJ st'rMotlJfttuj ~ěefťém I ee.
®oťoěto oĎ ®eí)o WCHofti ~~fařfťé a ~ťálotlJ"
fťé ť tomu noři3enoí)0 [1] SDt)ťeftoťa I oĎ
IDOI)tuoteIůtu 3e \nffecí) ~att)ť 6totuůtu tof)oto
Sťráío\lJfttui ~3efťéf)0 ,{lf)ťomá3Ďěn~cf) 30tlJřeném
I ,poť oĎ ®ef)o mu: ~6f: pťoftřeĎťem ®eÍ)o
i)JCU: net)mUoftitlJegH~í)o 11. Ďne Wlěf6ce
~ifto,poĎu tlJHe tof)oto Ďoojí)OgjCljf)o 6feftnácti"
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ftéf)o SDetuaĎefátéÍ)o Ďott)ťotnanéř)o \l3fáni tne
\lJffem mjfoftituě ,{lCÍ)\lJáfeném: llll)tiHtěno \lJ
6t: Wlěftě íj5ro~fťém b @Iut) \l5ofe~~nt) ro1id)a(=
loltlt). (SDtuoťfť6 ~)mpťefodt) I SDne 19. Wlěf6"
ce ~Hto.paĎu I ANNO M. DC. LXXXIX.)
[= 19. listopadu 1689.] 8°. [II] - XlIII [IV] str.
Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace římská. Na tito I. kruhový dřevořez o průměru
62 mm: černý císařský orel s korunou a odznaky pa"
novnické moci. Na rubu t. I. celostránkový, ve dřevě ře,
zaný, královský český znak jako v čís. 454. Na stl'. 1.
široká ornament. linka, paginace mezi tiskařskými
ozdůbkami a pod invokací černá iniciálka ~ bez rámečku.
Na stl'. XlIII. Závěrek sjezdu s malou, černou iniciálkou
)lil, na straně následující g36 aj velká dřevořezová viněta:
váza s květinami, hlemýžděm a motýlem. Na str. g36 b,
g30 a nahoře nápisy Lamberta Hřebenáře z Harrachu
a Václava Sylvestra Smrčky ze Mnichu a pod nimi
jejich mědirytové znaky ve stejné úpravě jako v čís. 457.
Na poslední sk (g3o b) nahoře široká, ornament. linka,
uprostřed níž stojí na 2 rozích hojnosti vpravo obrácený
dvouocasý lev s korunou na hlavě. Pod impresem rost~
linná linka, v jejímž středu jest liška mezi dvěma psy.
Pod levou přední nohou lišky monogram: I K. Signa"
tury, stránkové kustody.
Jungmann Y. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Teplá: Klášter K.

467. ~ito ~ttt)fu(oltlé na 6němu IDoecn~m
Iřteťt) Ďťěán ot)f na ~toĎě \l5ťoafťém ~éta 1689.
Ďne 26. Wlěf~ee ~iftopoĎu I a 30tuřin 24. Ďne
W(:ěf~ee SDuono I ~éta 1690. ~ ,přitomnofti

lllt)foee ~ť03enéÍ)o \l3ána I\l5ona lllócfo\lJO ~oť~
ordo IDřtatlJiána I6\lJaté 91ějmffé 915iHe ~toliěte
Slt)nflé~o oe !IDd)t)nic o o Xetoltla I no ~aefťé
Slamenict) I I!ltnoltlč I ~ra~obu3t) I 9Co\lJ~cí)
gámct)d) a ,ptabeffjně I ®eÍ)o WCif: ~6f: 6ťu~
tečné ~et)né 9ToĎĎt) I st'omoťnifa I ~ťáfO\lJfťéÍ)o
WliftoĎť3je~Í)0 tu ~ráfotuf±tni ~aefťém I o Prae~
[jdenta nOĎ Appellae~mi no ~ťoĎě íj5ťoěfťém I
ee. lllt)foee ~ťo3enéf)0 \l5ána I\l5ona ~ana iYroH"
tiHro Sltafoltlflé~ol 6\lJoté 913jmfťé WěiHe ~ťO"
oěte o Slotoltltat I no Sluhnu a 8id)oltlict)d) I
®ef)O wm: ~tJf: 91oĎĎt) I st'omornjfo I a 60uĎ"
ce 3emfťéÍ)o IlJ ~ťáfotufttuj ~&efťém I ee. ~ť03e"
néÍ)o o 6tatečnéí)0 Wt)tjře Iíj50na ~ona ,pu{mjla
o,pettnet!\lbotffu Ina ,pofoltlě o ,pumlludu I®ef)o
Hlm: ~~f: WOĎĎt) I ~ťáfo\lJfťéÍ)o WCiftoĎťějet)Í)o I
o íj5oĎťomořjf)o st'ťáfotuiť~cí) Wlěft tu ~ráfotnf±tuj
~ěefťém Iee. ®oťoěto oĎ ®eÍ)o WCifofti W3jmiťéÍ)o
~~iaře I ~r)eriťéÍ)o o ~aefťéÍ)o ~ťáfe I ee. \l5áno
ná~ tuffeÚ) ~et)mifoftituěgmÍ)o I ť témua IDoec"
nému 6němu Inořioent)Ú) tu3áctnt)cí) ~ommiMo"
řů I oĎetuHecí) ~3tt)ť 6totuŮ\lJ ~ťáfotufttuj ~3e·
iťéÍ)o f\uoleni gfmt. ~amoed ,přebenář o ,pana·

468-469

Artikulové

i

d)u I no gagečictjd) I a !ID(jmoltlč ®eí)o mu:
9CějmfťéÍ)o ~t)f oře ~Í)eťfréf)o o ~5efťéí)o ~rále
I ee. 9loĎĎn I~ťáfolnfť~ WCiftoĎť~ie~ I o 9Cet)tut)~ffi
íj5if oř tlJ st'rtlfollJfttlJi ~aefťém. (llll)tifftěné ln ~ťá"
fotufťém 6tarém Wlěftě \l5raěffém I b @tut) íj5o"
fe~int) ro1id)áUoltlé tlJ ~oťmoree b Wlró3ů 6ťrůe
WCotěge ~e3fta~oltlfťé~o. SDne 29: Wlěft)ee SDuo"

I

~3efťém: ®áťoěto oĎ ®eÍ)o WW: 9l~imfťéí)o ~~"
foře ~Í)eťfťéÍ)o a ~3efťél)o ~rále I íj5ána ná,{l
tlJffecí) ~let)miroftill.lěgíHf)o I ť témuě 06ecnému
6němu I nořj3elH)cfl tu3áeht~cf) ~ommifařůt1.l I

I

oĎetuHec[) čtt)ť 6totlJů\n ~ťáfol1Jft\uj ~Befťéf)o
(llll)tiHtěn tlJ st'ťórotuffém 6to"
ťém Wlěftě \l5ť03ffém I b @tut) íj5oIe6l)nt) ro1id)á("
fotné, IU ~oťmoťee b Wlrá3u I 6ťr3e íj5etťn
2fntonino ~enla. SDne 3. i))(ěit)ee SDuono I ~éto

I

f\lJofeni gf nu.

HCl I ~éto 1690. [= 29. dubna 1690.] 8°.
[II] - XXIV - [VI] str.

Na str. 'l)2 b: megiftřjf Wrtt)fuffttu lu tomto ®nč~
mOlunjm 6neHenj oúíaaentjé(í I na fteré ®tránce 2ifht
fe oClcjno.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tito I. dřevo"
řezový císařský orel se 4 zemskými znaky pod křídly
jako v čís. 465. Na rubu tito I. celostránkový ve dřevě
řezaný, královský český znak jako v čís. 454. a pod ním
nápis: ~IlácfClll1 6t)ftl1efter 6mcčfn 3e ~)htid)tI I llCl
[\Jcc\l~bocffll

~iiař

lu

I ®eljo

~ráťoll1fttuj

I Cl ~RHto
<:racffém. Na str. 1. široká, orna"

~mť. <:rtHařífé ~tClbba

ment. linka, v jejímž středu stojí na dvou rozích hoj"
nosti v pravo obrácený, dvouocasý lev s korunou na
hlavě. Pod invokací velká, ozdobná iniciála ~ bez rá"
mečku. Na str. 'l)2 a dřevor'ezová viněta: mezi dvěma
rohy hojnosti, ověnčenými girlandami, sv. Jiří na koni
usmrcuje draka. Na str. 'l)3 a dole rovněž dřevořezová
viněta: mísa, plná ovoce. Na str. 'l)3 b, 'l)4 a nahoře ná"
pisy Lamberta Hřebenáře z Harrachu a Václava Syl"
vestra Smrčky ze Mnichu a pod nimi jejich mědizytové
znaky ve stejné úpravě jako v čís. 457. Na poslední
stl'. ('l)4 b) impresum mezi dvěma ornamentálními lin~
kami. Nadpisy jednotlivých článků, malé černé iniciálky,
versálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152) i A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1);
Teplá: Klášter. K.
~ito ~ttt)fu(oltlé no 6němu IDoecnt)m Iťtert)
Ďť3án ot)! nn ~ťoĎě íj5ťOěfťém 22. Ďne WCěft)ee
~iftopoĎu I ~éto 1690. o oO\lJřjn 3. Ďne WCěf~ee
'.Duona 11691. b ,přitomnofti lllt)foee ~r03enéí)0
íj5ána Iíj50na ~eřmona ~oťuoa G:3etnjna 6tuoté

468.

íR3imfťé

9l3iHe ~rooěte 3 G:~ubenic I no !l3ett!\l"
butgfu I illift)btu I met)becfu I G:uge(~au3u i
Slofmanofed) I Slofti I II 6fmjbbetgfu i ®eÍ)o
i))Hf: ~~f: !HoĎĎt) ~omornjfo I ~ťáf: WliftoĎť"
ějc~Í)o I o ~(:et)tut)~íur)o Hllorffálťo tu st'rálotuft\lJj
~3efťém. 2f ~ť03enéí)0 íj5áno Iíj5ono llloíffgongo
Wlo 6t)mHiáno \l5áno 3 2amjnfu a ~(6enteitu
I na Slauted) !!Rt)3enbetglu o ga~ořaned) ®eÍ)o
wm: ~L)f: ~toĎĎI) I ~omornjťo o ~ťáf: WCifto~
Ďť3]et)f)o tu ~rá!otuft\lJi ~aefťém. ~é~ ~r03enéÍ)o
o 6tatečnéÍ)0 9Tt)tiře \l5ona ~amoedo iYťontiffťo
o ,panad)u I na 3agečict)d) o !IDUnoltlč I ®ef)o
i))Cif: ~~f: 9toĎĎt) I ~ťáf: 9JCifto"Ďr3je~Í)0 I 6ouĎ"
ce 3emfféí)o o ~et)tut)~ifif)o \l5ifoře tlJ ~ťáfo\1.lfttl.lj

1691.) 8°. [II] - XXX - [IV] str.
Na str. ®l a: ~tegiftřif ~frtt)fufft1u tu tomto 6nč1l10lunj1l1 ®neffenj o6faaentíCf) I na fteré tStníncc 2iíht
fc nClčjno.
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arab~
ské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. dl'evořez
4 7X 63 mm: černý císařský orel s korunou na hlavách,
mečem a žezlem v drápech. Na pl'SOU má e l'b s nápisem:
VIVAT LEOPOLDUS R. R. 1. V levém dolním l'ohu
písmena P., v pl'avém B. f. Na rubu tito l. celostl'ánkový,
ve dřevě řezaný, královský český znak jako v čís. 454
a pod ním nápis: )lllocfalu 6~nucfter 611lcčfll oe ílJllljÚ)11

Intl [\JcCll~bocffl1 Cl 2ogo\ué I ®eljo ,llniť: <:rtJíClřffé ~tabba I
tu SMťOluftluj <:raeffé1l1. Na stl'. I. na"
široká linka, v jejímž středu sedí 2 andílkové, dl'žíce
plné rohy hojnosti proti dvěma ptákz'lm. Pod invokací
velká, ozdobná, černá iniciála ~ bez rámečku. Na str.
XXx. dole ozdobná, dřevořezová viněta s hlavou a
křídly andílka uprostřed, na stl'. ®l b černá, ornamentální viněta. Na str. ®2 a nahoře nápis Václava Sylvestra
Smrčky ze Mnichu a pod ním jeho mědirytový znak
jako v čís. 437. Na poslední str. (®2 b) impresum mezi
2 ozdobnými linkami. Uprostřed hořejší linky v obdél_
níkovém rámci hlava a křídla andílka, na levé straně
ležící beránek s korouhvičkou, na pravé sedící pták.
V dolní lince je mezi rostlinnými ornamenty pět růz"
ných ptáků. Nadpisy jednotlivých artikulů, malé, černé
iniciálky, četné versálky, signatury, stl'ánkové kustody.
Cl

~.ni1to~jjSi1Clř

hoře

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Teplá:
Klášter. K.

469. ~ito ~ttt)tu(oltlé na 6ncmu IDbecn~m Iťteťt)
Ďť3án ol)f no Í>~roĎě \l3ť03fťém 13° ĎneWlě1t)ce
mfto,poĎu I~éto 1691. o 30\1.lřin 25. Ďne Wlěf6ce
SDuono I 1692. ~ i1řjtomnofti lllt)foee ~ťo3e"

néÍ)o íj5óno I íj5ono lllácto\lJo lllogtěÚ)a I 6tuoté
9njmfťé 9lWfe ~ťoliěte o 6itembergfa I \l3ána
no 3eIené ,poře I ,potoafioltlictjd) I 6ebHct) o
~t)tn~olct) I ee. ®eÍ)o mm: ~~iořfťé 6ťutecné
~egné 9toĎĎI) I ~omoťnjťo I st'ťáí: ~J/:iftoĎťaj"
c~Í)o Io Praefidenta nob Appellaet)mi no ~ťoĎě
íj5ro3fťém I té& SD\lJoťU ®eÍ)o WW: ~ťáfO\lJfťéf)o
tlJ ~ráfo\uft\lJi ~~effém Weoxífolťo. 2f lllt)íoee
~ť03enéí)0 \l5óno I íj50na 910meĎt)uf o st'onfton"
t~no I 6\lJoté 913jmfťé 9t3iffe ~ťOběte 3 ~unu
Ino SloUictjd) o Slaitdffunbtu I ee. ®ef)o mifofti

135

470

Artíkulové
~6fořffé lHobb~

~rétfolufféíJO
~ráfoluftlui ~3effém. ~éa mro"

I S't!omornifo I a

Wcjftobraie64o lu
3enéíJo a etotečnérJo lHtJtjře I \l50lllt \l5etro wmu"
fáífe ~traft) 3 9lebabt)Hc lna ID1arobratiictjd)
a ~ob~oianeď) I ee. ®e4o WCifofti ~6fořfťé
lHobb~ I ~rétfoluffél)o Wciftobraie6f)0 I eoubee
Semfťéf)o I n \l5urgťrol.ii4o ~rnge ,I,:)rnbrcťéíJo.
®nťo3to ob @erJú wm: lH3imfféfJo ~l)f oře I ml)er"
íťé40 a Q:3e1féí)0 ~rétfe Iee. \l5ánn ná,{l lufiecf) net)"
mifofthučgffjl)o I ee. f témua 0l.ieenému enčmu
noři3ent)d) tu3áctn6d) Commi[[ařŮIU I obelUffecf)
~at~r ®tnluůtu ~ráfotufttui ~aefW)o I ee. fluo"
feni gf au. 20ml.ied .piebenái 3 .parrad)u I na
3agečictjrf} a mJlčňowě I ®el)o wm: 9lBimfféí)0
G\:6f oře I ml)eríťéí)o a ~3efťér)0 S't!ráfe I ee. lHobbol
Sfráfoluff6 W(jftobrMel) I a 9Cet)lul)~f[j \l5if ař
lu S"l'rétfoluftlui 0:Beffém. (ms~tifftěn ln ~rétf:
WCen[fim 9JCěftě \l5tClBffém lb Sforfa ~erb~nonba
~rnoUa o :Dobroflawina I ~rétf: SDmoríťéf)ú
IDmpreMoro. 2éta \l5áně: M. DC. LXXXXII.
efeftél)o bne 9JCěf6ee WCáge.) [=6. května 1692.]
8°. [II] - XXV - [V] str.
N a str. SD2 b: lnegiftřiť ~h:tt)fllfi'llu lu tomto fně~
mOlunjm ®neffenj oúfašcnljé(j I na ftcré ®tréll1ce 2iftu
fe 3aC) nagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tit.l. dřevoz'ez
60 X 59 mm: v kruhovém rámci se čtyřmi ozdobnými
rohy černý, císařský orel s korunou na hlavách a říš.
ským jablkem na prso u: Na rubu tito I. celostránkový,
ve dřevě z'ezaný, královský český znak na tmavém po~
zadí a se 4 zemskými znaky v rozích jako v čís. 454.
Na stl'. I. nahoz'e upl'Ostřed černý křížek mezi kulatými
závorkami a černými žaludy, široká linka z dl'Obných
ornamentů a pod invokací čel'11á, ozdobná iniciálka .iš
bez rámečku. Na str. SD2 a dole černá, obdélníková,
ornamentální viněta, na stl'. následujících (SD2 b) nahoz'e
široká linka z 1'I1zných ornamentů, uprostřed s malým,
maltézským křížkem. Na stl'. SD3 b dole dz'evořezová
viněta: váza s květinami, hlemýžděm a motýlem po
stranách. Na str. SD4 a nahoře nápis Lamberta Hřebe.
náře z Hal'rachu a pod ním jeho mědirytový znak ve
stejné úpravě jako v čís. 457. Na poslední stl'. (SD4 b)
impresum mezi dvěma stejnými, ornamentálními lin.
kami. Nadpisy jednotlivých článků, četné malé černé
iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Teplá: Klášter. K.

470. ~ito ~rtt)fulowé na eněmu 0l.iecn6m I
Her6 bdán Ď~f na ,I,:)rabě \l5r03fťém 13 0 bne
Wlěf6ee 2ifto,pobu I 2éto 1692. a 3aluřin 16.
bne Wcěf6ee SDul.inn I 1693. m i1 řjtomnofti mst)"

foee mrooenéf)o \l5ána I \l50lllt msácfaluo 9Cor"
Ďeda 0ftaluiána I ®1l.1Clté 9r3jmffé 9lWfe ,I,:)tCl"
úěte ~~t)nrft)~o I oe 2Bd)t)nic a o ~ettowa I
na ~aefťé Slamenict) I ~rnowě I :Dra~obuot)
136

I 9Cotu6d)
WHr :

3ámctjd)

1

a

.prabemně

~6f ařffé eřutečné ~egné

1110rniřa

I ee.

®el)o

9labbl) I ~o"

I Sfrát: WCjftobr3jejl)o I a

9Cel)lu~~H6"

íJO eubjl)o Semfféf)o tu ~ráfoll.1ftll.1i ~Befťém.
ms~foee mr03enél)0 \l5ána I \l5ana ~ana ~ron"
ti Hťa Slrafowflt)~o I eluoté lHaimfťé 9raifi e
,<Qral.iěte 3 Slofowrat I na Slulmu I ~ratne I
a 3t)~owictjd) I ®el)o wm: ~6fařfťé efutečné
~egné mabb~ I ~omornifa I a eoubee Sem"
fféí)o lu S"tráfoluftluj ~3effém. ~éa mr03enéf)0
a etotečnéf)o 9h)tjře I \l5ana ~erb~nanba ~rt)"
íftoffa 3 6fet)bleru I na 2ibod)owě I ~eno·
wictjd) I a ~~abr3ectjd) I ®eí)o wm: ~6fařfřé
9rabbt) I stráfolufféí)o 9JCjftobr3jel)í)0 Ieaubce
8emlťéí)0 I a S"tráf: Wcěft \l5obťomořjí)o lu S't!rá"
foluftluj ~3effém. ®afoato ob ®eí)oWCifoUi
maimfféf)o ~t)foře I mí)erfťé4o a ~aefféíJo ~rá"
Ie I ee. \l5ána ná,{l 1'0 Hed) net)miťoftiluěgfíif)o I
ee. ť tému5 0l.iecnému eněmu nařj3en6c()
IU5áctn6d) Commissařůtu I obelUffed) ~at~r
etoluůln S't!ráfoluftluj ~aefféí)o I ftuoleni gfau.
(ms~tiíftěn tu S'ťráf: Wcenffjm WCěftě \l5ra5ffém
I b ~orfa ~erbt)nonba ~rnolta o :Dobrofla"
wina I ~rár: SDluorfťéL)o IDm,pte,{jforo. 2éta
\l5áně: M. DC. LXXXXIII. eebméí)o bne
Wcěf6ee Weáge.) [= 7. května 1693.] 8°.
[II] - XXIV - [VI] str.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i I' rejstNku římská. Na tito l. dřevořez
60X 59 mm: I' kruhovém rámci se 4 ol'llament. rohy je
čel'llÝ císařský orel s korunou a Nšským jablkem. Pod
dřevořezem nápis: 53amúert SJřelicltlÍČ 3 ~:;'nmHí)lt I na

I

I

.8n!lcčíc~if) a [B{čjíoluč (Mefjo ~mť: ln3imfféfjo 0:ljfaře
mfjerfťéfjo a 0:aefféfjo SMle
ee. lnabba Sfn'tfoluffl)
~Riftobriíi ctí I a 91et)lut)~Hi ~iíař t1J Sfráťoroftluj 0:aeffém.

I

I

Na rubu tito I. celostránkový, ve dt'evě řezaný, královský
český znak jako v čís. 454 a pod ním nápis: \lfbam
~Ra6immán a:f)nltoluff~ '!ltnllf)olucff~ 3 SDraltfjé~[Bfl)
I na 6mofotc{jď) I (Mo ~mf: 0:tH: lnabba I a ~Rifto~~ifal'

lu Sfráf: 0:3cffém. Na stl'. I.

nahoře čel'llÝ křížek

mezi
kulatými závorkami a černými žaludy, široká, ornament.
linka a pod invokací čel'llá, ozdobná iniciálka (M bez
rámečku. Na stz·. SD2 a nahoz'e široká linka z několika
druhů ol'llamentů a potom věcný rejstřík; na konci
rejstNku (stl'. SD3 a) váza s květinami ve dz'evě z'ezaná.
Na str. SD3 b nahoz'e nápis Lambel'ta Hřebenáře z Har~
rachu a pod ním jeho mědirytový znak jako v čís. 457.
Na str. SD4 a nahoře nápis Adama Maxmiliána Chanov.
ského Dlouhoveského z Dlouhé Vsi a pod ním jeho
mědirytový znak ve stejné úpravě jako znak pz'edešlý:
I' ozdobném rámci se 2 ratolestmi po stranách, ... hlavou
a křídly andílka nahoře. Na poslední stránce (SD4 b)
impresum mezi 2 širokými linkami z několika druhů
ornamentů. Nadpisy jednotlivých článků, četné malé
iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Teplá: Klášter. K.

471-473

Artíkulové

Jungmann V. 635.
471. ~itú ~dt)fulowé na eněmu 0l.iecn6m I
ffert) br3án l.il)f na b:)robě \l5tClafťém I 2éta
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276)
1693. bne 7. 9JCěf6ee 2ifto,pabu I a 30luřin A. Min. Vnitra (6763); Teplá: Klášter. K.
10. bne 9JCěft)ee WCáge 11694. m ,přitomnofti ms~"
foee mr03enéf)0 \l5ána I \l5nnn msáefnlua msogtě" 472. ~oto 6wolenj fiofo fe na <S'ge3bu I 3 mi"
cf)a i eluoté 9l3jmfřé lH3iffe .'J:)ral.iete 3 ~ftern"
foftiluéí)o ®eí)o ~6íařfťé WWofti I gafú3to S't!rá"
fe ~3efféf)0 I ee. ,poručenj I gménem @O S't!ráf:
bergfa I na 3elené .poře I .poro31lowictjd) I
6eblct) I SlrutJce I :Drnowictjď) n Sflecaned)
WCU: I ob S't!ráfolufť6d) \l5ánůlu WCjftobr3iet)c()
I ee. @o 9JCU: ~6f: eťutečné ~egné 9labbt) I
r03e,pfaném lna ,<Qrabě \l5ra3íťém btuobeátél)o
S't!omornjťo i S't!ráf: 9JCjftobraje6~0 I eLlubee
febmél)o bne Wcěf6ee ~3erluence br3nném I
Semfféf)o tu S't!ráfoluftlui ~aefťém I Praeliden=
a téí)03 bne I b lJřitomnofti ms6foee mr03enéí)0
ta nob Appellae6mi nn ,<grabě \l5to3fťém I
\l5ána I \l5ana ~(bolffa msratiHatua I eluaté
a SDworu ~ráfe ®o wm: lu ~3ed)ácr) 9JCorHáf"
~rMmfťé 9rWfe ,<QtClĎěte 5 6fternbergfa I \l5á.
řa. jllrooenéf)o \l5ánn I \l5111ll't msofffgongo
na na 3áfmulárf} a ~3er~enictjd) I 2etinj~o
9JC0 6Ílniliánn 2amingera I eluol.iobnéf)o \l5ánn
\l5ána \l5anftluj 2t)beroft) I 2efft) I 6atfé I
o ~(6enret)tu I na ~~obowfftjm 3ámťu I mt)"
a meid)elt~art~fteiice I ee. S!oté4o 9loUllO
fenburgfu I Slauted) I a 3a~oianed) ®o wm:
9h)tjře I ®er)O WCirofti ~6fařfťé fťutečné ~egné
~6f: 9labbt) I S"l'omorniťo I a S't!ráf: WCjftobdi"
9labbt) I S't!omornjfa I 9Ce~lu~Míil)o \l5urgťrnflj
e6~0 IU ~ráfolu: ~3efťém. mr03enél)0 a eta"
\l5raafťél)o I a ne~,přebněgffj[)o WCjftobr3iet)í)0
tečnéfJo 9r~tiře I \l5ana 2amĎeda ~tontiffťn
1'0 Sfráfotuftluj ~3efťém I ce. gaťo3to ob @ef)o
3 .pat:tad)u I na 3agečictjd) a mJlčňowě I ®o
WCtfofti ~6fařfťé a S't!ráfotuffé f tomu nařjoc"
nél)o Directora, ob 0úl)lnateH'tIU 3e tuffecI)
wm: ~6f: 9lLlbbl) I S't!ráf: WciftobrMe6f)0 I
eaubee 8emfW)0 I a 9Ce~lut).§ffjí)ú \l5jfóře lu
čtt)r etolui'ttu S't!ráfoluftluj Q:3efťé4o ,{lí)ro"
tém3 Sfráfoluftluj ~3efťém. ®ofo3to ob ®o wm:
má3běn6cf) I 3aluřent)m I lJoř ob ®eí)o Wmofti
9rBjmfféf)0 ~6faře I mf)erfťéf)o a ~3efťéf)0 ~rá"
~6fařffé I ,proftřebťém @eí)o 9JCUofti net)mtro"
fe I ee. \l5ána ná,{l luffed) net)mifoftiluěgffjf)o I
ftiluěgffjl)o bluabeátéíJo i1atéí)0 bne Wcěf6ee
ce. ť tému5 0l.ieenému eněmu nořj3en6ct)
er,pna tuffe t040to l.iě~ie6f)0 1694. 2éta dati~
IU3áC±n6c() CommiffařťllU I obelUHed) ~5t~r
rotuanél)o \l5fani I lue tuffem miťoftiluě M)luá~
etLll1.11'IIu Sfráf: ~3efťéf)0 I fluolcni gf au. (mst)"
feném. mst)tifftěn 1'0 S't!ráfoluffém WCenffjm
tiHtěn IU S"l'ráf: WcenHim WCeftě \l5r03fťém I
Wcěftě \l5raafťém lb S't!ado ~erbt)naltba ~rnoUa
b $q>orfo gerb~nanba ~tnolta o :Dobroflawi"
o :Dobroflawjna I S't!ráf: SDluorfťél)o ID mt1t e,{l·
na I .\l'ráf: SDluorfťéf)o IDm,preM Oto. 2éto \l5á"
fora. [1694?] 8°. Zť5 = [V] ll.
ně: M. DC. LXXXXIY. SDluobeátéf)o febmé"
Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské.
40 bne 9JCěf6ee WMge.) [= 27. května 1694.] Na tít. I. kruhový dřevořezový, čel'11Ý císaz'. orel s koru.
8ll • [II] - XXIII - [III] str.
nou a Nš. jablkem na prsou a pod ním ozdobná linka. Na

Na str. XXIII.: lncgiftřjf Wrtl)fulůlU lu tomto
@3nemOll1njm ®neffcnj oúfa3enljd) I na Hcté ®trállCc
53iftll fe 311cjnagj.
Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstNku římská. Na tito I. kruhový, dřevo,
řezový, černý císař1>ký orel s odznaky panovnické moci
jako v čís. 454. Na rubu tito I. celostránkový ve dřevě
z'ezan}', královský český znak na tmavém pozadí a se
4 zemskými znaky v rozích jako v čís. 454. Pod ním
nápis: ~(bam ~R116imiIián a:f)nlto\ufflí '!lfnltijo\Ucff~
3 SDraufjH~nf\) I na 6l1tofotcOif) i (Mo ~Rir: 0:1)f: 9\abba I
a ~Rifto~~ifař lu ~rľlr: ~iíeffém. Na stl'. I. nahoře
uprostřed černý maltézský křížek mezi kulatými závor·
kami a černými žaludy, šil'Oká linka z několika druhů
ornamentů a pod invokací čel'11á iniciálka (M bez rá·
mečku. Na stl'. XXllI. linka z čel'11ých lístků, na str.
SD2 a nahoz'e nápis Adama Maximiliána Chanovského
Dlouhoveského z Dlouhé Vsi a pod ním jeho mědi~
rytový znak ve stejné úpravě jako v čís. 470. Na po~
slední stl'. (SD2 b) impresl!m mezi dvěma stejnými,
26 mm širokými linkami z několika druhů ol'11amentů.
Nadpisy jednotlivých článků, četné malé, černé iniciálky,
versálky, signatury, stránkové kustody.

rubu tito l. mezi dvěma ol'11ament. linkami celostránkový,
ve dřevě řezaný, královský český znak jako v čís. 454.
Na I. )(2 a nahoře široká ozdobná linka a pod invokací
četná iniciálka (M bez rámečku. Na poslední stl'. ()(. b)
dole dz'evoz'ezová, ol'nament. viněta se 2 objímajícími se
andílky a ovocem. Na I. )(. a malá, čel'11á iniciálka ~E,
signatura )(2, stránkové kustody.
Praha: Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra (9970).
~ito ~rtt)fulowé na enemu 0l.ieeném I
ťtert) br3án l.it)f na ,<Qrobě \l5r03fťém 2éto
1694. SDne 9. \l5roft)llee I b \l5řitomnofti ms~"
foee mr03enéí)0 \l5ána \l5ana S't!orfa ~JCa!;t)mi~
liána elUaté 9laimffé 9lMffe ,<Qraňěte· 2a311n=
fftj~o I etuol.iobnéf)o \l5ána 5 ~ufowé I na
ID1anetiné :Ofdu ~ratronjct}d) a mJffe"
ft)r01Uě
@o wm: ~6fařfťé fťutečné ~egné
lHabbt) I S't!omornjťo I S't!ráf: WciftobrMe6f)0 I

473.

I

I

I

I

I

I

a 9Cet)lut)~ffjf)o eubií)o SDtuorfťéf)o 2ennif)0
)u S't!ráfotufttui ~aefťém. ~é~ ms~foee mrooenéí)o
\l5ána I \l5ana ~rnoHta ~05effo etuaté lHMm"
fťé 9lMffe ,<Qraňěte o mJalbHtct)na I na 3wiie"
tictjd) I 6tubellCt) I mJafečowě I Sln e 3 0mo ftě I
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474-475

Artikulové
.pltfi6etglu I SffáHtefe I .ptllbiHti I [Belftjcf)
eflllócf) I SffituoUátu I Cl l:umotuě 1lClb G3i=
oemu I @o wmo (Jt)fořfřé ffutečné 5ťegné 9lClbbl)
I .~omo1'njťCl I Cl S'l'1'ófo\ufťéf)o Wciftob1'3jei)f)o
\u Sl'1'úf: <é':Beffém. 9ceméně ~1'o3enéí)o Cl 6tCl>
tečnéf)o 9h)tjře I ~Cl1lCl ~et1'Cl wmufáffe ettll>
ft) a mebll6t)lic I nCl .pofeglHcf) 00lllfo6tlltfi>
c~cf) I Cl ~ob~ofllttedJ I @o WCU: <é':t)i: 9lClbb\)
I S'l!1'ófo\ufféf)o 9JC:jftob1'aiei)í)o \u S'l'1'áfo\uft\ui
<é':aeffém I Cl ~UťgťťClúif)o S'l'1'oge .\~ťClbed'éí)o.
~( aCl\uřin SDne 27. WCěfgee (Jae1'\UnCl 1695.
~étCl I t> přjtomnofti Mi = \vegf~ = pobo>
tťnutéf)o ~ClnCl ~cCluěte a [BlllbHtet)ttll I Cl ~Cl"
1lCl ~etrCl WCifufáffe ettllťt) 3 mebll6t)lic I
(:\u~ť1'oči\vffe ilOb Hm totia 14. SDne 9J/:ěfi)ee
Wi'áge \v ančátťu připomenuti) ~Cln ~1'ouě
s.!1l3llltfltj proftřebtem 6m1'H cr počtil BhDt)cf):)
gClfoato ob @ef)o WCifofti 9laimfťégo (JgfClře I
~í)e1'ffé()o Cl (J3efťéí)o S'l'1'úfe I ee. ~á1lCl ná~
\uffecf) net)mifofthuěgffií)o I f témua núecnému
6němu 1lClřj3engcf) \u3áctni)cf) CommiHařůh1 I
oberoHecf) <é':ah)1' 6tClluí'l\U Sl'ráfo\uftluj (;faefťé"
f)o I fluofeni gfClU. (®t)tiHtěn lu S'l!1'ál: Wcen"
ffim ~J/:ěftě ~ťCl3fťém I t> S'l'Cl1'ICl iYe1'bl)nnnbCl
~tttOUIl 3 ~06tofllltuittll I S'l!1'áI: SDIUo1'fW)o
IDmp1'eMo1'Cl. ~étCl ~áně: M. DC. LXXXXV.
@ebenáctéí)oSDne WCěfi)ee (;fae1'\venee.) [= 11. ČW
vence 1695.] [II] - XXXIV - [IV] str.
Gotické typy, lat. slova antikvou i číslice al'abské,
paginace i v rejstříku řÍlnská. Na tito 1. kruhový, dřevo=
řezový, černý císař. Ol'el s odznaky panovnické moci
jako v čís. 454. Pod ním nápis: 2ambert ~)řclicltář
3 ,\)ncrnó)II I na Sngcčicljó) a ~{čľío\\Jě I @eljo ,a1(.if:

mabba I S1'rufolulftj ~J~i\tobriíict') I ®aubce ,Bem~
1ftj I a ~e1)tuljg\fi q5j1ař lu St'tálolultlui ~i\elfém. Na
~tí1.

rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak se 4 malými, zemskými znaky v rozích jako
v čís. 454 a pod ním nápis: Wbam W?a!;imHiult G:~n"

lto\\Jfftj :3)fnuf)o\l,Icfflj a SDfauljé~~fl) na ~lI1ofote{jó) I
@o ~J?if: ~tjl: l}tabba I a ~JCi\to~q5i\ař lu SMf: ~3elfém.
Na str. 1. nahoře uprostřed černý křížek mezi dvoji.
tými závorkami a černými žaludy, široká linka z něko
lika druhů ornamentů a pod invokací černá ozdobná
iniciálka @ bez l'ámečku.Na str. XXXIV, dole ornament.
linka a pod ní: megifti'i f Wrt1)fulůlU I lu tomto ®něIl10IU~

njm ®neflenj obla!3entjú) I na fteté ®ttunce 2iltu le 3aci~
nagj. Na stl'. @:3b, @:.a nahoře nápisy Lamberta Hře_
benáře z Harrachu a Adama Maximiliána Chanow
ského z Dlouhé Vsi a pod nimi jejich mědirytové znaky
ve stejné úpravě: v ozdobných I'ámcích s I'atolestmi po
stl'anách, s hlavou a křídly andílka nahoře. Na poslední
str. (@:. b) impresum mezi dvěma širokými linkami z ně"
kolika druhů ornamentů. Nadpisy jednotlil'ých artikulů,
malé černé ininiálky, versálky, signatury, stránkové
kustody.
Jungmann V. 635
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763) i

Lobk. K. (15.276).
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474. 5ťoto etuoletti ftClťO fe nCl 6gecrbu Icr mUofti>
roéfJo @eL)O (;ft)fClřfřé 9JHrofti I gClťOato S'l'1'áfe
(;f3efW)o I ee. poručeni I gménem @eí)o S1'1'áfoln"
fřé wmofti I ob @ego Wmofti S'l'1'álo\uffgcf) ~á=
ní'lro 9JCjftob1'3jei)cf) 1'OcrelJf Clném InCl ~ťClbě ~ťCl3>
fťém b přjtomnofti ®~foee ~1'o3enéf)o ~ánCl I
~ClnCl ~{boIffCl ®1'CltifIClroCl6\uClté 9l3jmffé 9tWfe
~ral1ěte cr eftettt6etgla I ~á11Cl na 3áfmulácf)
I lt3Ilftofotuic~cf) I 3etotuic~cf) I~fllcu Cl ltet~e"
ttic~cf) I ee. ,8ťCttéf)o 9lounCl 9r~tiře I @ego WHrofti
(;ft)f Clřfťé 5ťegné 9lobbt) IS'l'omornifClI9Ce~IU~Mfií)o
\j5u1'gťcClúi ~raaffé()o ICl 9ce~přebněg[fj()o Wcjfto=
b1'31et)í)o \u S'l!1'áIoroftroj <é':aeffém I ee. @Clťo3to ob
@ego Wmofti (;ft)f Clřfťé Cl S'l'1'áío\ufťé ť tomu nCl"
ři3enéf)o Directol'a, 11. SDne WCěfi)ee 61'pno
b1'aCl1tém I Cl 3. SDne WCěf\)ee 2i[topClbu \uffe při"
tomnéf)o 1695. 5.3étCl ob nÚ~\uCltelůlu cre \u ffe cf)
<é':att)1' 6tCl\uftl1J' S'l'1'áíoroft\ui <é':aefťéí)o ~í)ťO"
má5běngcf) I crCllu'řengm I ob @ego 9J/:ifofti (;fi)"
fClřfťé I .).1ťoftřebfem @eí)o Wmofti ne~mifofti>
\uěg[W)o I pátéí)o SDne Wcěfi)ee ~ťClfl)nee téí)oa
1695. 5.3étCl datiro\UClnégo ~fClnj I \u roHem mi"
ťofti\uě 6cf)\uáIen~m I PClt 12. ejusdem publici~
1'o\uongm. ®t)tifftěné ro \l5ťClcre lb S'l'CldCl iYe1'b~"
nClnbCl ~tttO(t1l 3 ~o6tofllltuinll I S'l'1'álo\vfťéí)o
SD\uo1'fťéf)o IDmi11'e~fo1'Cl. [1695?] 8° ~t4_~3
[= VII] ll.
Gotické typy, lat. slova antikvou, arabské

číslice,

na tito dřevo řezaný, černý, cís. orel, jako v čís. 454.
Na rubu tito I. znak. království českého jako při čís.
454. Na W2 a nahoře šil'oká ozdobná linka a pod invokací černá iniciálka @ bez I'ámečku. Na stl'. f.53 b viněta
jako

při čís.

472.

Praha: Lobk. K. (15.276).

47 5. ~ito ~ttt)lulOtué nCl 6němu núeeném Ifte1'l)
b1'5án úI)1 nCl ~1'Clbě ~1'Cl3ffém I~étCl1695. SDne
13. ~raf~nee I Cl 3Clluřin 27. SDne Wcěfi)ee SDuú"
nCl I 1696. t> ~řitomnofti 1ffi~foee ~1'ocrenéf)o
~ánClI ~Clno ®ác[IClroCl 1ffiOgtěcf)ClI6\UClté 9r3imfťé 9lWfe ~ťCll1ěte cr eftem6etglll 1M 3eletté
.poře I ~tttOtuic~cf) ISf tUpCe I eeblc~ l.potIl3 60 "
tuic~cf) Cl Sffecllttecf) I @ego Wmofti <é':t)fClřfťé fťu"
tečné ~egné 9TClbb\) I S'l!omornjťCl I S'l'1'áf: Wcjfto=
b1'3jegí)o lu S't1'áťoroft\uj ~aefťém I 6Clubee ,8em"
iťégo I PraefidentCl nClb Apellaei)mi nCl ~1'Clbě
~ťClMťém I Cl SDrooru S'l'1'á{e @ego WCiťofti ro <é':3e"
cf)ácf) 9JCCltffCllfCl. 5ťé3 ®t)f oee ~1'o3enégo ~ánCl I
~ClnCl iYťClnti HťCl ,8benfCl mOtuo~tllbffé~o ~CCl"
úěte 3 Sfofotutllt I nCl Sfofflldácf) I OOlIlt)et~offě I
OOlittt)cf)gfelbu Cl ~fim6bě I@ego Wmofti (;fgfClř>
iťé 9lClbbt) I S1'omornjťCl Cl 6Clubee ,8emfťégo
\u S't1'áfo\1Jftroj ~3efťém. ~ ~1'ocrenégo Cl 6tCl>
teč1tégo 9h)tjře I ~ánCl iYe1'b\)nClnbCl S'l'1'~HtoffCl
3 efet)bletu I nCl s.!i6ocf)otuě I ltt)totuě I eulo=
tllbecf) ICl .potegfHcf) ~eflotuic~cf) I @eí)o WCifofti
(;fi)fClřfťé 9rClbb~ I S'l'1'ál: 9)(:jftob1'31eggo 16Clubee
,8emfféf)o I Cl ~obťomořjgo Sf1'áť orofťi) cf) WCěft

476-477
\u S'l'1'áío\uft\ui (;f3efťém; @Clfo3to ob @ego WCi>
fofti 9t3imfťéí)o (;fi)fClře I ~f)e1'fféí)o Cl <é':aefťéí)o
S"fnUe I ee. ~ál1Cl ná{l \nffecf) net)mifoftj\uěgffjí)o;
ť témua nucenému 6němu nClřj3eni)cf) \ucráctni)cf)
Commiffařťt\u I obe\uHecf) (;fah)1' 6tClroí't\U S'l'1'áfo\uft\11j 0:3efféf)o I f\uolenj gfClU. (®i)tifftěn
\v S't'1'áf: 9RenHim Wcěftě ~1'Clajťém I t> st'CldCl
iYe1'bl)nanbCl ~tttolbll 3 ~06tofťlltuittll i S'l!1'áI:
SDroorfťéí)o IDmi1ťe~foťCl. 5.3étCl ~áne: M. DC.
XCVI. SDeluátéf)o SDne WCěfi)ee W'áge.) [=9. květ"
na 1696.] 8°. [II] - XXV - [V] str.
Na str. SD2 b: l}legiltfif WttljfuIftlU I lu tomto
®neHeni oblClšentW) I na fteré ®ttánce
Biltu le 3acjnagj.
ISnčmolultjm

Český text gotikou, lat. slova antikl'ou i číslice
arabské, paginace i v l'ejstNku římská. Na tito 1. kruhový, dřevořezový, černý císařský orel s odznaky pa=
novnické moci jako v čís. 454. Pod ním nápis: Bambert
~)řclicltář D .l)ncrlld)ll I na Sngcčietjó) a ~(čľíO\\Jč I @o
~Jm: ~tH: mabba I S1'ráfolufftj ~.njftobrMctj I ®aubce
,Bemlftj I a ~cetjlu1)g\\i q5jfaf lu St'táfolult1ui ~Šelfém. Na

rubu tit. 1. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak se 4 malými, zemskými znaky v rozích jako
v čís. 454 a pod ním nápis: ~fbam ~.J"l!;itnman G:f)n"

ilO \\J ff tj :3)fnnqu\\Jcfflj a :3)rnnf)é>~fI) I na ~lItotute{jó) I
@o WHf: ~tjf: mabba I a ~Ri\to~q5i\af lu S1'rťtf: ~iíejfém.
Na str. 1. nahoře upl'ostřed černý, maltézský křfžek
mezi dvojitými závol'kami a černými žaludy, široká
linka z několika druhů ornamentů pod invokací černá,
ozdobná iniciálka @ bez rámečku. Na str. XXv. dole
černá, podélná, al'abesková viněta, na stl'. následující
(SD2b) nahoře jemná, ornament. linka. Na stl'. SDa a dole
dřevořezová viněta: květiny, vYl'ůstající ze země. Na
str. SDa b, SD. a nahoře nápisy Lamberta Hřebenáře
z Harrachu a Adama Maximiliána Chanovského
Dlouhoveského z Dlouhé Vsi a pod nimi vlepené je_
jich mědil'ytové znaky ve stejné úpz'avě jako v čís. 470.
Na poslední str. (SDl b) impresum mezi dvěma širo=
kými ol'l1amentálními linkami. Nadpisy jednotlivých
článků, malé, černé iniciálky, versálky, signatury, strán_
kové kustody.
Jungmann, V. 635.
Pl'aha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276).

Artikulové
@ego Wmofti (;fgfClřffé ]futečné 5ťegné 9lClbbtJ !
S'l'omo1'njfCl 16Clubee ,8em]ťéf)o I Cl S'l'1'áf: Wcjfto"
b1'31egí)o lu S'l'1'áforoftroi (;f5efťém ee. ~éa ®~foee
~co3enéí)o ~á11Cl I ~011Cl ~gl1áe~ufCl S't'ClrfCl I
6\UClté 9lMmiťé 9laiffe ~ťClúěte eftettt6etglll I
nCl.pOtIl3biotuic~cf) Cl eeblct) Iee. @o Wmofti 0:g"
fClřfťé fťufečné 5ťegné 9lóbb~ IS'l'omorniťClI S'l'1'áf:
Wcj[tob1'31egíJo I Cl PraefidentCl nClb Apellaegmi
nCl .\~cClbě ~ťCl3fťém. @Clfoato ob @o Wmofti
9laimffégo <é':gf Clře I ~f)e1'fťéí)o Cl ~aefféí)o S'l'1'á{e
Iee. ~á11Cl ná~ roHecf) net)mifofthuěgffH)o Iť témua
núeenému 6němu 11Clři3engcí) \u3áctnM) Com"
miffaHI\U (: ro~f1'oči\tlHe třeti totia něťbt) ~1'o·
3eng Cl ®tCltečng 9T~tjř ~Cln 5.3Clml1ert iYťClnfiHeť
3 .pllttllcf)u pob tr\uánim 6němu 3 počtú &1>
\ugcf):) obe\1Jffecf) ~3t~1' 6tClroůlu S'l'1'áfo\uftroi
<é':aefťéí)o f\uoleni gfClU. (®t)tifftěn ro S't'1'áf:
9JCenffim WCěftě ~ťClmém It> stClrlCl iYe1'b~11ClnbCl
~tttOltll 3 :Dobtofllltuittll I S'l'1'á{: SD\uo1'fťéf)o
IDmp1'e~foťCl. ~étCl ~áně M. DC. XCVII. 5ťk
tif)o SDne 9JCěfgee SDUl111Cl.) [=3. dubna 1697.]
8°. [II] - XXVI - [IV] str.
Gotické typy, lat. slova antikvou i číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Na tito 1. kZ'uhový, dře
vořezový, černý císař. orel s odznaky panovnické moci
jako v čís. 454. Pod ním nápis: q5e±r ~Jmulál~ ~tcnfn
3 9lebnlil)Hc I na ~orniú) 9Jln(olicntřieljó) a ~obfJořn"

ItCÓ) I @eljo ~nifolti (2;tjfaflfé mabba I S1'ráfolufftj ~.njfto~
brdjctj I ®aubce ,Bemlfť) I a ~ce1)lu1)gf\j q5jfař lu S1'rá~
folojtlui ~iíelfém. Na rubu tit.l. celostránkový, ve dřevě
řezaný, kzoálovský český znak se 4 malými zemskými
znaky v rozích jako v čís. 454 a pod ním nápis: Wbam
~.na!;immán G:fjllltO\1,1 fflj :3)fnuOo\\Jcfťlj ;j SDfauljé~~fl) I
na ~l1tol'otc(jÓ) I @o ~J?if: (2;ljl: l}tabbCl I a ~J?i\to~q5i\af
tu St'táf: ~3elfém. Na stl'. 1. nahoře uprostřed černý,
maltézský křížek mezi dvojitými závorkami a černými
žaludy, široká, ornament. linka a pod invokací černá
ozdobná iniciálka @ bez I'ámečku. Na str. XXVI. ozdobná
linka a pod ní: megiltfj f ~(rt1)fuH'1lu I lu tomto ®nč~

molunim ®neflenj oblaaent)ú) I na fteré ®trlÍnce 2iltu
je aacinagj. Na stl'. SDa a dole černá arabesková viněta;
na str. SD3 b, SD~ a nahoře nápisy Petra Mikuláše Straky
z Nedabylic a Adama Maximiliána Chanovského
Dlouhoveského z Dlouhé Vsi a pod nimi jejich mě
dirytové znaky v ozdobných rámcích s ratolestmi po
stranách, s hlavou a křídly andílka nahoře. Na stl'. po_
slední (SD. b) impresum mezi dvěma širokými, orna=
mentálními linkami. Nadpisy jednotlivých artikulů,
malé, černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové
kustody.

476. 5ťito ~ttt)lulotué 11Cl 6němu :Oúecném Ifte1'l)
b1'aán ú~r 11Cl ~rnbě \l5rnafťém ~étn 1696. bne
26. ~iftopobu IClcrCl\uřin 16. bite WCěfgee ~ře311Cl1
1697.b přitomnofti SDůftognéf)o Cl ®t)foee ~1'o>
3enégo ~ál1o I ~QnCl iYerb~nClnbCl ~UbrojťCl s.!i6"
Jungmann V. 635.
fftet)ttffé~o I 6roClté 9l3imfťé 9laiffe ~1'Cll1ěte
Pl'aha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
cr Sfofotutllt I nCl ~oto~táblu I ettlllottic~cf) I Lobk. K. (15.276).
0
[Bllttull30tuě Cl ~otttim s.!ibicf)u 19l3ábu 6 ~Cl11Cl
Jerofolymitaniťégo mt)tjře I Cl 9Ce~rot)Mfií)o
9JCift1'Cl ~řeroo1'ftluj ro <é':aecf)ácf) I 6lé3ťU I WCo" 477. ~ito ~rtt)lulotué 11Cl 6němu ngeeném Ifte1'g
b1'3án ú~f nCl ~1'Clbě \l51'Cl3ffém I ~étCl1697. SDne
ťCllue I ~oífru I Cl 9lClťClUMgcf) I Commendato1'Cl
\u WCClI)beThe1'gfu I 9lel)cf)enúClCí)u Cl ®1'CltiHClluě I
29. Wcěfi)ee ~iftopClbu I Cl 3Cl\uřjn 7. SDne 9JCěfgee
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478

5Duonal 2éta 1698. ~ přitomnofti 1m~foee ~ro·
oenéfJo \lSÓ1lll I \lSa1lll ~ana i5rnnti fjťa ®11)até
9t3imfřé 9lWfe ~rnúete o ®r6na a iYrel)ben.
t~aťu I 1lll ,prabě iYulnefu I !l3atotuě I Stau·
bl)nfu I !mráči a ,poiowicgdJ I @er)O WCir: 0:g.

fařflé ®ťutečné ~egné 9rabb~
S'ťráfOI1)fféf)o

I Sfomorniťa I

9JCjftobrMegí)o I ®aubee .8emfťéí)o
la 9ce\JIUt)~ffií)o ~offmiftra IU ~ráfol1)ftlUj GS:3ef·
tém. 1m~foee ffiro3enéf)o\lSána I \lSa1lll i}rantiffťa
~ooeffa ®11)até 9r3jmfťé 9l3iffe ~raúěte o !l3a.
faunu a 20fte lna StargdJ ,prabedJ IstotJl)blně I
martoffowě a mičinowfl) I @O wm: 0:gf: ®řu·
tečné ~egné 9Tabb~ I S'ťomornjřa I ~ráf: Wcjfto.
br3jegf)o I ®Clubee .8emfřéf)o I a Praefidenta
sťrót: Sfomor~ 11) Sfráfoluftl1)j GS:aefl'ém. ~é3 ~ro=
oenéf)o a ®tatečnéí)o 9lt)tiře I\lSa1lll \lSetra WH1'u·
táffe Stratl) o9lebabl)Hc lna !malo6ratficgdJ I
a !l3ob~oianedJ I @o WCir: GS:tJf: 9robb~ I S'ťráf:
Weiftobrajegí)o I ®aubee .8emfféf)o I a gee~tul)g.
f[jí)o \lSi[ aře lu tém3 ~ráfol1)ftlnj 0:3efřém I ga·
.foato ob @o 9mť. 9lMmfřér)o 0:gfaře I ~r)erffé()o
a 0:aefťéf)o ~rare I ee. \lSána ná~ l1)ffed) nel)mi·
toftituěgffjf)o I f tému3 Oúeenému ®němu nařj~
oengcIJ luoóctngef) Commi[[ařůlu Iobetuffed) GS:at~r
®tal1)ůlu S'ťráfoll.1fttuj 0:aefféf)o fluoíeni gfau.
(1m~tifftěn 11) S'ťráf: Wcenffim Wceftě \lSra~fřém I
b S'ťada i5erb~nanba ~rnoUa ol)o6roflawjna
lS'ťráf: 5Dtuorfféf)o WmpreM orn. 2éta \lSáně:
M. De. LXXXXVIII. ~řibeátéí)o 5Dne 9JCěfgee
5Duúna.) [= 30. dubna 1698.] 8 0 • [II] - XXIV [II] str.
Při str. VII. listový přídavek: SpecificaCIJ toljo'l
co taf S1'rMotufttuj ~3effé ob prtunjljo Bebna 1698. Bétal
Ba celtí moť na tCú) btl1anúcte Millioni'ttu obtuúběti má.
Na str. XXIV.: megiftřif ~Xrtt)fllffltl1 I tu tomto
®ncmotunjm ®neffenj obfaiíentjú) I na fteré l0tránce
fiftu fe oae j nagj.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice

arabské, paginace i v

rejstříku římská.

Na tito l. kruhový,
orel s odznaky panovnické
moci jako čís. 454. Na rubu tit. l. celostránkový ve dřevě
řezaný, královský český znak se 4 malými, zemskými
znaky v rozích jako v čís. 454 a pod ním nápis: ~(bam

dřel'ořezový černý, císařský

478. ~ito ~rtl)fuloWé na ®nemu Ooecném
řterg

braán Ol)! nn

~rabě

\jSraaffém

I

I 2éta

1698. bne 20. WCěfgee 2iftopabu I a oal1)řjn
6. bne Weěfgee ®rpna I 2éta 1699. b .).lřjtom·

nofti 1m1)f oee ~roDenéf)o \jSána I \lSana 1mácfa·
l1)a 1mogtěcf)a I 611)até 913jmfřé 91aj[fe ~rn6ěte
o, Sftern6ergfa I. na Belené ,poie I l)rnowi=
Cl)dJ I strutJce I SebUj I ,poraatíowicgdJ I
Cl srlecanedj I @eí)o Wmofti (1:gfařfřé ®ťutečné

~egné

9rabb~

I

S'ťomornifa

I

S'trátotufťéf)o

9JCjftobr3jegí)0 I a me~tul)E[fií)o ®ubi .8emfťéf)o
11) S'ťráfotuftl1)l 0:aefřém I a 5Dtuoru S'ťróle @e·
f)o 9JCtrofti lu 0:aeef)ácf) 9JCarffóUa. m1m~f oee
~ro3enéf)0 \lSána I \lSana 9)Ca~immóna mor·
úeda strafowffé~o I ®11)até 9r3fmfřé 9raiffe
~rnúěte o stoťowrat I na ;tel)uicl) a !l3etro=
wtcgdJ I @ef)o WCtrofti 0:gfařfřé 9labbl) nab
Apellaegmi na ~rnbě \lSrnafťém I a S'ťomorni·
1'a. ~é3 ~r03enéf)o a ®tatečnéf)o 9r~tjře I \lSa·
na \lSetra 9JCiřutóffe Strafl) o 9leba6Hic I na
!maťo6ratiicgdJ a !l3ob~oianedJ I @O WCir: GS:gf:
9rabbl) IS'traC: 9Riftobraiegf)o I®aubee .8emf1'éf)o I
a geel)\1Jt)~[[jf)0 \lSjfaře lu tém3 ~rórol1)ftlui 0:aef =
ťém. @a1'o3to ob @eí)O WCirofti 9Himfféf)0 (1:g.
faře I ~f)erfřéf)o a GS:aef1'éf)o ~rófc I ce. ee. \lSóna
nó~ tuffecI) nel)mitoftil1)egffif)o I ř témua oúecné=
mu ®nemu nařjoengcf) 11)3óctngcf) Commi[[a~
řŮI1) IobelUffed) GS:3t~r ®taluůtu S'ťróťolufttui 0:áef~
řéf)o ftuofeni gfau. (1m~tiHtěn tu Sfróť: 9JCen[[jm
Wc:cftě \lSra3fřém lb S'ťatfa i5erb\Jnlmba ~rnoUa
o l)o6roflawjna I S'ťráf: 5D11)orf1'éf)o Wmpre~·
fora. 5Dne bl1)abeátéf)o ofméf)o Weěfgee ®r.).1na.
2éta \lSáně: M. De. LXXXXIX.) [= 28. srpna
1699.] 80 • [II] - XXXIII - [III] str.
Na str. XXXIII.: megiftřjf ~rt~fulútu I tu tomto
l0neffenj oúfaaentícI) I na fteré Gtrúncc
mfhl fe oaejnagj.
(5němotunjm

Gotické typy, lat. slova antikl'ou; číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Na tito l. kruhový, dřevo.
řezový, čel'1lÝ císařský orel s odznaky pa1llJvnické moci
jako v čís. 454. Na rubu tito l. celostránkový, ve dřel'ě
řezaný, královský český znak se 4 malými, zemskými
znaky v rozích jako v čís. 454 a pod ním nápis: ~(batlt

~Ra6hnmán

C\:f)nnOlllfflí SDfallf)otuei3fftj 3 SDTallljé~~Ef~ I
na GmoToteIjú) I ®o ~Jm: ~tí\: mabba I a ~J?ifto~~ifať
tu Sh:áf: Q':iíefťém. Na str. 1. černý maltézský křížek mezi

~Ra6hnmán C\:f)nnolllfflj I 3 SDTauljé~jffiflJ lna I5mofo·
teUd) I ®e~o ~Jmofti ~tífařjfé Slabba I a ~J?ifto~~ifař
tu ShMolufttuj ~iíeffém. Na str. 1. nahoře uprostřed

kulatými závorkami a černými žaludy, široká linka z ně.
kolika druhů ornamentů a pod invokací černá, ozdobná
iniciálka ® bez rámečku. Přídavek při str. VII. v ozdob_
ném rámci, rejstřík na str. XXIV. oddělen úzkou, ozdob_
nou linkou. Na str. SD2 a nápis a erb Adama Maximili·
ána Chanovského Dlouhoveského z Dlouhé Vsi
jako v čís. 470. Na str. SD2 b impresum mezi dvěma ši.
rokými linkami se 2 řadami černých lístků. Nadpisy
jednotlivých článků. malé, černé iniciálky, versálky,
signatury, stránkové kustody.

čel'1lÝ maltézský kNžek mezi kulatými závorkami a čel"
nými žaludy, široká, ol'1lament. linka a pod invokací
čel'1lá, ozdobná iniciálka ® bez rámečku. Na str. XXXIII.
linka s čel'1lými lístky, na str. následující (®2 b) dole
kl'átká, široká linka. Na str.' ®3 a nápis a mědirytový
erb Adama Maximiliána Chanovského z Dlouhé Vsi
jako v čís. 470. Na str. ®3 b impresum mezi dvěma ši_
rokými, ol'1lamentálními linkami. Nadpisy jednotlivých
článků, malé, čel'1lé iniciálky, versálky, signatury, strán.
kové kustody.

Jungmann: V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276).
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~ito ~ttl)fulowé na ®ncmtt Oúecném I
ťterg bráán ú~! na ~rabě \jSra3ířém I bne 7.

479.

Weěfgee 2ebna I a oatuřin 24. bne 9JCěfgee
9JCóge I oúoge toI)oto účájegf)o 2éta 1700.
b \jSřjtomnofti 1m~foee ~rooenéf)o \jSóna I \jSana
~eřmana ~ařuúa ij':aernjna I ®11)até 9Taimfťé
9lWfe ~raúěte o ij':~ubenic I na !l3etrs6urglu
I mifl)6ťu I 9lel)bdu I mHlbffowfl) ! Sfen=
~offě I SebčictjdJ I stofmanofedJ
stofti I
stoften6ťatu I llBinoii I ij':wrčowicgdJ Sfmib=
6erglu a !melnjfu nab 2a6em I @ef)o wmo

I

GS:gfařfťé fťutečné ~egné 9labb~ I S'ťomornifa I
S'ťrófotufťéI)o Weiftobraiegf)o
a geel)I1)I)g[[jf)o
Wearffaíťa 11) S'ťráloluftlui GS:šefťém I ee. \tf 1mt)=
foee ~rooenéf)o \jSóna \jSana i5rantiffťa .8benťa
9lowo~rabffé~o I ®tuaté 9rMmfťé 9laiffe ~ra·
tlěte o stoťowrat I na stoffatfádj I !mal)er~offě
I !minl)dJsfelbu I !l3ijmbě I a !medljně ,I @e·
I)o 9mr: (1:gfařfťé 9labbl) i S'ťomornjťa a ®aub·
ce .8emfťéf)o 11) S'ťráfOluftluj GS:3cfťém I ee. ~éa

I

I

I

~rooenéI)o a ®tatečnéI)o 9\:t)tjře I \jSana \jSe±ra
9JCiřuťóffe Stratl) o 9leba6licl) (1) na !maťo6ra=

I !l3ob~oianedJ I a 2~otě I nel)tuet)f ~
botčené @cf)o 9JCir: (1:gfařfťé 9labbt) I S'ťróf:
9JCiftobraiegI)o I a me~I1)~~ffif)o \JSi; aře tu tém3
ijcl)dJ ( 1)

~ráfoluftlDi GS:aefřém. @aťo5to ob @eí)o 9JCifofti
9r6imHéI)o (it)faře I ~I)criřéI)o a (1:aefřéf)o S'ťrá·
Ie I ee. \jSóna nó~ luífed) nel)miroftil1)ěg[[jf)o I
ř tému~ Oúecnému ®němu nařioengef) l1)oóct·
ngef) Commiífařihu I obeluffecI) GS:ah)r ®tal1)lttu
~ráfol1)ftl1)i GS:aefťéf)o I ftuoIeni gfau. (1m~tiíf·
ten 11) ~róf: 9JCenmm 9něftě \jSra3fťém lb S'ťar·
fa i5erbl)nanba ~rnoUa o l)o6roflatujna I
~ráfol1)fťéf)o 5D11)orfřéf)o
~Jmpre~fora. 5Dne
ofméf)o 9Rčfgee GS:aertuna. 2éta \lSémě: M. D.
Ce.) [= 8. června 1700.] 8°. [II] - XXIII[III] str.

N a str. SDl b: megiftřj f ~h:tt)fuXůtu I tu tomto
l0ncmotunjm l0neffenj lJúfajentjú) I na fteré Gtránce
mftu fe oaCinagj.
Český text gotikou, lat, slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tit. I. kru.
hový, dřevo z'eza ný, čel'llÝ císař. orel s odznaky panovo
nické moci jako v čís. 454. Na rubu tito l. celostrán_
kov)', ve dřevě řezaný, královský český znak se 4 ma·
lými, zemskými znaky v rozích jako v čís. 454 a pod
ním nápis: )[I.ládatu ~rrno\ft 'tlnnrflUnct o ~)cMJfll I na

6I1d)ol11nftcd) I ®eljo ~.niTofti ~tífařffé mabba I a ~.nifto~
tu ShúTotufttuj ~aeffém, Na str. 1. nahoře upro-

~ifai'

střed čemý

maltézský křížek mezi kulatými závorkami
a ukazovacími ručičkami, široká linka z několika druhů
ol'llamentů a pod invokací čel'llá ozdobná Iniciálka ®
bez rámečku. Na str. SD2 a nahoře nápis Václava Al'Ilošta
Markvarta z Hrádku a pod ním jeho mědirytový
znak v ornamentálním rámai se dvěma ratolestmi po
stranách, hlavou a křídly andílka nahoře uprostřed. Na
poslední str. (SD2 b) impresum mezi dvěma širokými,
ornamentálními linkami. Nadpisy jednotlivých artikulů,

malé čel'1lé iniciálky, versálk)', signatury, stránkové
kustody.
Jungmann "\, 635.
NOl'é Hrady: Zámecká K.; Praha: NUK. (54 C
152); Lobk. K. (15.276); Teplá: Klášter. K.

I

~ito ~rtl)fu(owé na ®němu Orlecném
řterg br5án úlJI na ~rnbě \lSrnafťém
2étn
1701. 5Dne 3. 9JCěfgec 2eb\tll I a oaluřin 9.
bne 9JCěfgee 6rpna téf)oa 1701. 2éta lb přj·
tomnofti 1m1)f oee ~rooenéf)o \lSónal \lSana 1máe·
ťatu a morberta Ořtal1)~óna ®Iuaté 913jmffé
9lWf e ~raúěte ij':~l)nffg~o oe llBdJl)uic II ;teto
totua na ij':~ťumcl) nab (1:1)bfinau 0:aefřé
stamenicl) ~lrnówě l)ra~o6ual) mOI1)gcI)

480.

I

I

I

I

I

BámcgdJ la

I

ffiaboifl)ně

I
I @ef)o 9mťofti

I

o

0:gfař.

fřé fťutečné ~egné 9labbl) I S'ťomornjřa I S'ťrá·
ťOI1)fféf)o WCjftobralegf)o I II me~tu~M[ír)o S'ťo=
mornjřa 11) ~róťotufttuj GS:aefřém
a 5D11)oru
~ráíe @ef)o WCifofti 11)0:aed)ócI) .',~offmiftrn I
ee. 1m1)f oee ~rooenéf)o \lSÓ\tll \lSmia i5ran·

I

m

I

I ®tuo·
úobnéf)o \jSóna o stwafegowic I na l)o6iego=
wicgdJ I stamenicgdJ I a stouotJiHtj I @e[)O
9JCifofti GS:gf ařfřé 9rabbt) I S'ťomorniřa I S'ťró·
ťotufťé ~omor~ GS:aefťé Weifto = Praefidenta I
a \lSřebnif)o DeputirOI1)anéf)o nab ®o1ni
1minnj II \lSjl1)ni .8úirťau I ee. ~é3 ~r03enéf)o
n ®tatečnéf)o 91~tiře I \jSann ~ana 1macfatua
D6l)tedg~o o D(1)tec I na ~anotuicgdJ I @ef)o
9mrofti 0:gfařfťé 91abb~ I ~ráfoIUfféf)o 9JCifto·
bráiegf)o I ®aubee .8emf1'éf)o I a \lSobřomo·
řjf)o lu téma ~rórotufttui GS:aefřém. @ať03to ob
@ef)o Wmofti 9r3imfřéf)0 GS:gfaťe I ~f)erfťéf)o
a GS:aefW)o S'ťra!e I ee. \l3óna ná~ 11) [[ecf) nel)·
miroftil1)ěgffjf)o I ř temuá Obecnému ®němu
nařioengd) IU3áctngefJ Commiffařůtu I Obel1)[[eef)
GS:3tI)r ®talulttu S'ťráťol1)ftl1)i 0:aefťéf)o I fl1)o1eni
gfau. \lSetr Weiťuťáf~ Strafa D 9leba6l)Hc I
na !maťo6ratijcgdJ I !l3ob~oianedJ I a 2~otě
I @efJo Wmofti GS:gf ařffé 91abbn I S'ťróColufťl)
9)Cjftobr3iel) I a me~I1)~Mfj \l3if ař lu ~ráfol1)·
fttuj GS:ěefťém. (1mt)tiHtčn 11) Sl'rM: 9JCcnfUm
Weěfte \lSraafťém. I b Sfada i5erb~naltba ~rnol=
ta o l)o6roflawjna I ~ráfOI1)fřéf)o 5DtuorfW)o
Vmpre~f orn. 5Dne Dtuabeóté· fieftéf)o 9JCěfgee
®r.).1na. 2éta \lSóně: M. DCCI.) [= 26. srpna
1701.] 80 • [II] - XXXV -,- [III] str.

tiffťa S'ťarťa ~raoěte !l3ie~oiówffg~o

N a str. XXXV.: megiftr'jť ~rrt~fu1útu tu tomto
®nc11tolunjm Gneffcnj oújaaentíÚ) I na fteré ®trtlllCC
mfhl fc aaejnagj.
Český text gotikou, lat. slova antikl'ou; číslice
arabské, paginace i I' rejstNku římská. Na tito l. kruhový, dřevořezový, černý dsařský orel s odznaky pa_
novnické moCi jako v čís. 454. Na rubu tito l. celostrán.
kový, ve dřevě I'ezaný, královský český znak se 4 ma·
lými zemskými znaky v rozích jako v čís. 454 a pod
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481-482

Z5an 5l.Bľtcfall) ~lIl1lÍf~ 3 ~mlldJJ)\lIic I na
a stllllíellcÍ) I ®efjo Wliť: 0:lííai'ífé téd
Sl'omornifjo a 2ennifjo ffiabba! a ~J?iíto~~iíai'

ním nápis:

®ll)atém
@Saubůll)

ll)

~J)nJ

Sl'rľtfOI1)ítll)i

0:aeífém. Na str. I. nahOl'e

uprostřed

černý

maltézský křížek mezi dvojitými, kulatými zá=
vorkami a černými žaludy, široká, ornament. linka a
pod invokací černá, ozdobná iniciálka ® bez rámečku.
Na str. Cfa b nahoře nápis Petra Mikuláše Straky z Ne.
dabylic a pod ním jeho mědirytový erb v ornamentálním rámci po stranách s palmovými ratolestmi a nahoře
uprostřed s hlavou a křídly andílka. Na str. Cf4 a na~
hoře nápis Jana Václava Kunáše z Machovic a pod
ním jeho mědirytový erb. Na poslední str. (Cf4 b] im=
presum mezi dvěma širokými linkami z několika druhů
ornamentů. Nadpisy jednotlivých artikulů, malé, černé
iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NU K. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K (15.276); Zem. A.

6rpno.)[=19. srpna 1702.] 8. [II] - XXXVIII
- [IV] str.
Na str. XXXVIII.: lJtegiftrif ~frtt)fllfftll) IIU tomto
®němoll)njm

ElneHenj ofJfadenlícf) ! na ftcré ®trúnce
2iítu íc 3acjnagi.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tito I. kl'Uho~
vý, dřevořezový, černý císařsk}, orel s odznaky panov~
nické moci jako v čís. 454. Na rubu tit, I. celostránko.
vý, ve dřevě řezaný, královský český znak se 4 malý"
mi, zemskými znaky v rozích jako v čís. 454 a pod
ním nápis: Z5an 5l.11úcfall) ~1t1táf~ 3 ~nlHíJOlllic I na

®ll)atém 1,\30H a stlulíCIlCÍ) I ®efjo WWoíti 0:lííai'ífé té3
2ennjfjo a Sl'omornifjo ffiabba I a W~iíto~~i~
fať ll) S1'rúfoll)íttuj 0:aeífém. Na stl'. I. nahoře uprostřed
®aubůl1)

černý, maltézský křížek mezi dvojitými, kulatými zá=
vorkami a černými žaludy, široká, ornamentální linka
a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ® bez rámečku.
Na str. XXXVIII. ornament. linka, na stl'. následující
(Cf5 a) dole viněta, složená ze 3 linek nestejné délky.
Na stl'. Cf5 b nahoře nápis Petra Mikuláše Straky
z Nedabylic a pod ním jeho mědirytový znak ve stej.
né úpravě jako v čís. 480. Na stl'. Cf6 a nahoře nápis
Jana Václava Kunáče z Machovic a pod ním jeho mě
dirytový znak v bohatém rámci nahoře s ratolestmi, po
stranách se dvěma mušlemi, dole s ovocem, hlavou a
křídly andílka. Na poslední str. (Cf o b) impresum mezi
dvěma širokými linkami z několika druhů ornamentů.
Nadpisy jednotlivých artikulů, malé, černé iniciálky,
versálky, signatury, stránkové kustody.

481. ~ito ~rtl)fu(owé na 6němu Dúecném Ifterlj
braán ó~f na .))rabe jj5roaffém 112. bne Wcefljce
jj5roftmce 1~éto 1701. a 30rořin 1. bne WCeftjce
6rtmo 1 úěMcljí)o ~éto 1702. b .přjtomnolti
)fi~foce mro3enéqo jj5ána! jj5ono )fiácloroo )fiog,
tecf)o 16rooté 11l:aimffé 9raiífe .))roúěte 3 Sftertt~
l1ergtal jj5áno na.8elené .pofe l.por036owicód)
Seblicl) 1stru{Jce 18alu3atted) 1a ~I)rn~olct)
@eI)O WCUolti ~~fotffé ffutečné ~egné 9robb~
Sl!omornjfo 1Sl!ráI: 9JCjftobrajcljqo 19Cet)lu~~mqo
6ubif)0 .8emfféljo ro Sl!ráIoroftlui ~Beffém I a
Jungmann V. 635.
SDrooru Sl!rále @eqo WHíofti lu ~3ed)ád) Wcor,
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Hana 1téa .8Iotéqo 9Touna 9rtltjře ! ec. )fit)f oce
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1.)
~ro3enéqo jj5ána 1 jj50na ~rantinfo .8beňfo
mowo~rabffó~o 1 6rooté 9TBjmfřé 9TWíc .))ro,
úěte 3 stolowrat lna stoffatfád) 1 unat)er~offett 1 482. ~ito ~rtt)lulowé ltCl 6nemě nóecném 1!terl)
braán Úl)í na Sl'ráI : .))rabě jj5w31fém I 29. bne
unittttl)d)sffelbu I ~fjmbě I a unedlittě I @eI)O
WCěftjcc jj5raf~nce 11702. a 30luřen 6. bne 9JCč'
WCHoltí ~tjfořffé 9Tobb~ I Sl!omornjfo 1 60ubce
fljce jj5roil)l1Ce Itoqoto bobljf)ogjcl)Í;lO ~éto 1703 .
.8emfťéí)o I a fuáI: WCjftobrBjct)í)O lu Sl!rúI:
b t1 řjtomnolti )fil)f oce ~roocné{)o jj5ána 1jj5ono
C&aefťém I ec. ~éB ~ro3enéqo a 6toteč\téqo 9h),
Wcor~mmóna 9Coróerto strafowffófJo 1 61u :
tjře I jj50na IDCid)oIo ~rontiHfo Wě3ttjfa3 Wě3·
9l:3jmfťé 9l:3iffe .))roúěte 3 stonOtUrat 1jj5áltCl na
njt i na s:!ol1fl) 1 unffené 1 a )fieIťém Wffetfii !
Xet)nicó 1 (SjanotuiCód) a měffjned) I @o wm :
@eqo 9JCU: ~ljfořfťé 9robb~ 160ubce .8emfféí)o I
Sl!ráI: WcjftobrBictjqo I a jj5urgťroújf)o Sl!rage
~ljf : fťutecné ~egné 9robb~ ISl!omornjťo 1Sl'róf :
Sl!rálo,.))rabecféI)o ro Sl!ráforoltluj ~Beffém 1 ec.
9JCjftobrBicljóo I a Praefidento nob Appelacl)mi
@Oť03to ob @eqo WCUofti 9l:3jmfféí)0 ~ljfoře I
na ~robě jj5roa\fém \1.1 Sl'ráfoluítluj ~3eifém I
ec. ~{ ~roaenéí)o jj5ána 1 jj50na ~rantinfo ~:
~~I)erfťéqo a ~3efféf)o Sl'ráfe 1ec. jj5úna ná~ roHerI)
net)mUoltiluegffjqo 1ť témua Dúecnému 6nčmu
Wratiflawa 3 unitrowic 1@o WHr : ~t)i : 9robb~ 1
st'omomifo 1 Sl!ráf : Wcjftobr3icljf)o Iu Sl!ráf :
noři3Cl1tjcf) IU3áctntjcfJ CommiffařftlU 1 obeluHed)
~8eifém I ec. ~éB ~rooenéf)o a 6totečnéÍ)0 9h),
~Bh)r 6tolUťtlU st'ráloroltroj ~3efťéf)0 1 fluolenj
gf au. jj5etr WCiťuláf~ Strafa a mebal1t)Hc lna
tiře 1jj50na ~ono )fiácfoluo Wol1l)tedó~o a Wo~
unalol1ratfjcÓd) I ~ob~ofaned) I a s:!~otě 1®eí)o
(11)tec I na ~anotuicód) 1~etrowicódJ I a 8~ofj I
@o wcu : ~ljf : 9robbl) I®'oubce .8emfťéqo 1Sl!rór :
WCilolti ~ljfořfťé ,9Tobbo I st'rálorofťlj WCjlto,
IDCiftobr3jcl)f)o : a jj5obfomořjI)o Sťrát : Wcčft
brBjclj I a 9Cet)rolJ~m jj5jjoř ro Sl!ráfoluítlui ~3ef,
ro témB Sl'ráf: ~3effém I ec. @oť03to ob @o
fém. ()fit)tijftčn lu Sl!ráloluffém Wcenífim 9JCěftě
wm : 9rMm : ~tjfoře I ~qeťjťéqo a ~áciťéqo
jj5ra3fťém 1b Sl!odo ~erbt)nanbo ~rnolta 3 ~o~
Sl!rále I ec. \j5áno ná~ luHed) ne~miťolti\uěgfjjÍ)o 1
l1toflawjtta I st'rúlorojféf)o Wmpre~i oro. ~éto
f tému& Dóeenému 6nčmu nořj3cnqd) ro3áct,
jj5áne: M.DCCII. SDeluotenáctéqo SDne Wcěh)ce
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Artikulové

483-484
nM) CommiHoři'l\u I obcroHed) čit)r 6toluitlu
Sl!ráf : ~&efféf)o I irooIenj a publiciroluonj gfou.
jj5etr WCiťuláf~ Strata a mebal1t)lic lna unafol1ratiicÓd) ! ~ob~ofaned) I a s:!~otě @eI)O WCi,
ťolti ~6f ořHé Sl!obbo I st'ráfolujťt) WciltobrBjctj 1
a 9Cet)\Ui)~m jj5jioř ro Sl!ráforoftluj ~áefťém. ()fi~,
tiHtěn lu Sl!ráloroifém Wcenfjjm Wcčltě jj5ro3fťém 1
b Sl!otIo ~erb~nanbo ~rnolba3 ~ol1roflawjnal
Sl'ráIo\ufťéqo SDluorfféqo 1 WmpreM oro. ~éto
jj5áně : M. DCCIII. SDroobcátéqo čtrortéqo bne
WCěftjee \l5rof~nce) [= 24. prosince 1703]. 8°.
[II] - LVIII - [IV] stl'.
11U tomto ®ne~
mOll)nim ®neHeni ofJíaaenlíd) I na fteré Eltrúnce 2iítll
í e 3acinagi.
Na str. [L IX]

ffiegiítřif ~{rtl)fufftl1)

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. kruhový,
dřel'ořezový, černý císařský orel s odznaky panovnické
moci jako v čís. 454. Na rubu tito I. celostránkový, ve
dřevě řezaný, královský český znak se 4 malými, zem=
skými znaky v rozích jako v čís. 454 a pod ním nápis:
~an 5l.Bľtcfal1) ~1t1táf~ 3 ~nllcfJo\lIic

I na ®llJatem 1,\30 n

a stllllíeltclj I ®efjo iWifoíti 0:lííai'íťé Ua ®aubůl1) 2en~
nifjo a Sl'omornjfjo ffiabba I a ~)Uíto~~iiať ll) Shľtfol1)~
lttui 0:áe\fém. Na str. I.

nahoře uprostřed černý, mal~

tézský křížek mezi dvojitými, kulatými závorkami a kvě=
tinovými ornamenty, široká, ornamentálnílinka s dvěma
otazníky a pod invokací černá, ozdobná illiciálka ® ve
volném prostoru. Na stl'. [LX] mědirytový znak Petra
Mikuláše Straky z Nedabylic (nápis nahol'e) v stejné
úpravě jako v čEs. 480, na str. [LXI] mědirytový znak
Jana Václava Kunáše z Machovic etc. v stejné úpravě
jako v čís. 481. Na,str, [LXII] impresum mezi dvěma
širokými linkami z několika druhU rostlinných orna=
mentů. Nadpisy artikulů, malé, černé iniciálky, versálky,
signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK. (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763); Zem. A.; Roudnice: Lobk.
K. (VI. Bh 1 neúplné).

na Wol1fj3ftwt) 1 @ef)o 9JCU : ~ljfořfťé ~egllé
! Sťomorniťo a Sťráf : IJ)cjftobr3Icl)í)o
lu Sl!ráforoltroj ~aeffém. ~é& ~r03enéf)o a 6to~
tecnéí)o 9r~tjře I jj50na ~rontifjťo 9JCid)ofo Wě3~
ttjta 3 Wě3njl 1 na s:!ol1ftjd) I unffettě I .pomburglu I a )fielťljd) WffeticÓdJ 1 @eÍ)o 9JCitolti
~ljfořffé 9robblJ ! Sl'ráf : 9JCjftobraicljqo 160ubce
.8emfféqo I a jj5urgťraój st'roge .))robecťéí)o I ec.
@ofoato ob 05eí)o IDCUofti 9Tajmjtéqo ~ljfoře I
~qerfťéf)o a ~áefťéI)o st'ráIe 1 ec. jj5ána nó~
roHed) ne~mifoltiročgfiií)o 1 f tému3 Dóecnému
®'němu nořj3entjcI) IU3áctn6d) Commiffaři't\u
obelUffecI) ~3tlJr 6toIUť't\U Sl'ráfolufjtroi ~3ejtéI)0
j\uolcnl a publiciroroonj gfou. jj5etr 9mfurái~
Strata 3 mebal1t)lic lna unafol1ratficÓd) 1~ob
~ofanedJ 1 a ~~otě I @eqo WCitofti ~tjjořfťé
9robbo I Sl!ráfolu1f1j IDCjftobrBjctj I a 9Cl'~lut)~fjj
jj5ifoř IU Sl!ráfo\uftluj ~3eifém. ()fi~tifjtěn lu Sl!ró,
IOlujtém WcenHljm 9JCřftě jj5roáffém 1 b Sl'odo
~erbt)l1onbo ~rnoUa 3 ~ol1rof(awjnal Sl'ráfolu,
fféf) o SDroorfféI)o WmpreMoro. ~éto jj5ánč:
M. DCCIY. SDIU1lbcótéÍ)0 6ebméI)o bne WCČ,
fljce 9Taigno.) [=27. října 1704.] 8°. [II]XXXVIII - [IV] str.
9l:obb~

I

Na str. ~5 a: ffiegiíti'i f ~(rtt)fttrull) III) tomto ®nč~
mOll)njm ®nefícni ofJía3enljcfj I na fteté Elrúnce 2iítll íe
oaCjnagi·
Typy gotické, lat. slova antikvou j číslice arabské,
paginace i v rejstřtku řtmská. Na tito I. kruhol'ý, dřevo=
řezový, černý císařský orel s odznaky panovnické moci
jako v čís. 454. Na rubu tito I. celostránkový, Fe dřevě
řezaný, královský český znak se 4 malými, zemskými
znaky v rozích jako v čís. 454 a pod ním nápis: Z5an
)illácfal1) ~Ultlíf~ 3 9nncf)011lic lna ®llJaíém 1,\30H a stlu,

lícltCÍ) I ®efjo~mfoíti 0:ljfai'ífé téd ®aubůII) ,.I3ennjfjo a
Sl'omorniljo ffiabba I a ~niíto,l.j3iíať 11) S1'rľtfoll)ftll)i 0:deí~
fém. Na str. 1. nahoře upl'Ostřed kroužek mezi dvoji~
tým i, kulatými závorkami a kVětinovými ozdůbkami,
široká linka z několika druhů ornamentů a pod invo=
kací l'elká, černá iniciála ® bez rámečku. Na stl'. Cf 5 b,
Cfo a nahoře nápisy Petra Mikuláše Straky z Nedabilic
a Jana Václava Kunáše z Machovic a pod nimi jejich
mědil'ytové erby ve stejné lÍpravě jako v čís. 481. Na
poslední stl'. (Cf6 b) impresum mezi dvěma širokými, or~
nament. linkami. Nadpisy jednotlivých článků, malé,
černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.

483. ~ito ~rtt)fulowé na 6němu Dúecném I Hert)
bráán ó~I na Sl!róI : ~robě jj5raafťém 22. bne
IDCěfqce ~ebna 1a aOluřen 10. bne HJCčft)ce 9r3jg,
na Iluíie ~éto přitomnéí)o 1704. b přjtomnofti
)fil)foce ~r03enéí)0 jj5ána 1 jj5ono ~rantiffťo ~o,
Jungmann V. 635.
3cffo Sflila 1 6rooté 9fajmfťé 9rBiHe .))roúěte
Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK. (54 C 152);
3 ~asfauttu a s:!oUe 1 jj5úno na Welifft) I stoLobk.
K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763); Roudnice:
{Jiblně ! 6torqd) .prabedJ I \Bartauifowě 1(SjitLobk.
K.
(VI Bh 1).
činowft) 1a \Bělffu 1 @ef)o WHf : ~ljfořffé Hu'
tečné ~egné 9robbl) I Sl'omorniťo I st'ráf : WCjfto,
br3icljqo Ia Praeftdento M'i3ené Sl!omort) lu Sl!tll' 484. ~lJto ~rtt)lulowé na 6nčmu Dóeeném Iťterl)
rOluft\uj ~áeifém 1cc. mllil)foce ~r03enér)0 \l5óno 1
na STráforojťém .))robě jj5roBíťém 1bne 24. 9JCě,
jj50ltCl ~eopolbo ~{ntonjna 1 61uoté 9l:áimiťé
fqce májgna 11704. br3án 1Cl 25. bne UlCěitjce
9laiHe ~raúěte 3 Xrautmansborffu a Wet)ns~
~šerrona 1lu ~étu 1705. b t1 řjtomnofti iilllJ'
l1ergfu l61uoóobnéqo jj5úno ro (Sjlet)d)enl1ergfu I
joce ~roaenéqo jj5ána I jj5ono 9JCo~i miIiána
91egawe I murgfowě I a Xacen{Jad)u I jj5ána
9Corberto 6\u: 9láimíťé mWfe ~roóčte stra,
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Artžkulové
totuflt}~o n stototurat I \l3ána na l:el)nicl) I
ffienotuic~d) I a ~efflJněd) I C<l)eÍ)o 9Rifofti
G\:~fařffé fťutecné 9ťabbt) : ~omorniťa I ~ráf:

9njftobrMc~f)o I a 9tet)lu~{iff~f)o S"ťomornj1'a
lu ~ráf: G\:3efťém I ec. ~r m.\~foce mr03enéf)0
\l3ána I \l3altCt 21Jgmunba m.\n!entjna .praána I
®lu: 9lMmífé 9rWíe ~ra1iěte 3 .pauafu ! \]Sá=
na na ~3erlUeném .prábtu I ~tatuě i a ~l)b.
Hegd) I @ef)o Wmofti ~~íařfťé ;;te~né 9rnbb~ I
~omornjťa I ~l'ál: WCjftobrějc~r)ol a ~ráf:
~omorl) Vice~Praefidenta lu ~ráť: G\:ěeiťém I
ec. ;;téa mro3enéÍ)0 a ®tatečnéf)o 9f~tiře I \l3a=
na 0Ctna m.\ácfalua Dbitecťé~o n íIDo6itec I na
~anotuic~d) I ~etrotuict)ďJ I a ga~i)ři I @ef)o
mu: ~~fnřifé 9ťabbl) I ®aubce 2emfféí)0 I
S1'ráf: m.\jftobdjcqf)o I a \]So{)fomořjÍ)o ~rá!:
9Rěft IU ~ráf: ~3eífém. @afo3to ť tomuto
(lflecnému ®němu In3áctn~cl) ~~fařfť~cr) a S"ťrá=
IOluíť\)d) Commi[[ařŮlU ! ob luffecf) G\:at~r ®ta=
lutou S"ťrMoluftlUj ~3efťér)o 3nlUřené i a publi~
drOluané gfau. \]Setr wmuláf~ \Strata n 9le=
babmc I na mla(obratřict}d) I ~ob~ořaned) I
a i!~otě I @ef)o mifofti ~~fařfťé 9labba I S"ťrá=
rOlnfťt) 9Rjftobrajct) I n 9te~lu~Mí~ \]siinř lu \lrá=
fOluftlUj {IBefťém. (m.\~tifftěn \U S1'ráloluffém
9RenH~m 9Rěftě \l31'l1ěiťém lb S"ťarICt ~erb~nan=
ba ~rno(ta 3 SDo6rof!atujna I ~ráfOIUfW)o
~luorfťéÍ)o VmlJre~fo1'l1. 53éta\]Sáně: M. DCCV.
0fmnáctéf)o ~ne WCěf~ce ~ěerluence.) [= 18.
července 1705.] 8d• [II] - L - [IV] str.

Na str. <Ms a: Dlcgifti'j f ~(rt~fllrŮ1U 11U tomto ®nč~
Il\lllunjm ®ncffcnj obfaaentícf) I na fteré Sttl'mcc mftll
fe Dač j nogj.
Gotika, lat. slova antikvou j číslice arabské, pagi=
rejstříku římská. Na tito I. kruhový, dz'evoře"
zový, černý císařský orel s odznaky panOl'1lické moci
jako v čís. 454. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě
z'ezaný, královský český znak jako v čís. 454 a pod ním
nápis: ~Búcťall1 ~r~fftoff ~)ťo5cf a 8nl11\1nrf)1l I <Mcljo ~mr:

nace i v

lItj\oř\fé Itéa Sl'ráIolufftjcf) (SauMll1 ~omornjljo I o Sl)luor~
Héljo ,\3ennjljo mabbn I a ~JCifto~q5ifař lu Sl'ráIoluftll1j
lIacHém. Na stl'. 1. nahOl'e uprostřed křížek mezi kula.

tými závorkami a květinovými ozdůbkami, široká linka

z několika druM ornamentů a pod invokací velká, černá
iniciála <M bez rámečku. Na str. <Ms b nahoře nápis Petra
Mikuláše Straky z Nedabilic a pod ním jeho mědizy=
tový erb ve stejné úpravě jako v čís. 480. Na stl'. <M4 a
nahoře nápis Václava Kryštofa Hložka z Žampachu
a pod ním jeho mědirytový erb v bohatém rámci s rato=
lestmi a girlandami, s hlavou a šesti křídly andílka na=
hoře, s mušlí a dvěma stuhami dole. Na poslední stl'.
(<M4 b) impresum mezi dvěma širokými linkami ze stej=
ných ornamentů jako linka na str. 1. Nadpisy jednotli=
vých článků, malé, černé iniciálky, versálky, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

Nové Hrady: Zámec. Kj Praha: NUK (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763); Zem. A.; Lobl<. K (15.276).
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485
485. ;;t~to ~rtl)ftdotué na ®němu ,obecném
ťtert) na ~ráfolnfťém ~1'l1bě
2. WCěft)ce 9njgnn 53éta 1705.
bne Wcěf~ce \]Sraft)nce 1706.

I

\l3ra3ffém bne
braán I a 16.
b .přjtomlwfti
m.\~f oce mro3el1é~0 \]Sána I \l3nna m.\ácfalua
m.\ogtěd)a I ®lUaté 9lMmfťé 9rWie ~rabčte
3 \Sfternbergtu I \]Sána na 2elené .poře I
.poraalíotuict}d) I 6cblct} I struvce I \Seblča=
ned) I a SDrn~o(ct} I 2fatéí)0 9launa 9l~tjře I
@eI)o 9J(if: ~t)f: fťutecné ;;tegné 9lnbb~ I ~o=
mornjfa I S"ťráI: 9JCjftobrMc~r)o I a 9cet)lut)gHt)=
Í)o ~offmift1'l1 lu S"ťráfoluftluj ~aefťém I a S1'rá,
fOlufféf)o ~luoru lu ~aecf)ácl) 9Rarfinťa. ;;téě
ln 3ačátťu mrOnenéf)o \l3ána I \l3nna C<l)eron~ma
.)~ralíěte 3 Sfoltorebu I ®luoboblléf)o \]Sánn
n íIDa(3e I na íIDovočně I lI3očernict}d) a \Sftá=
cu I @ef)o WCiI: {ItJí: 9ťnbb~ I S"ťomornjťa I
Ct ®aubce 2emířéf)0 lu ~ráfoluftluj ~Beiřém;
S1'bt)3 .pař Ctre te~ gmenOlUnn~ \l3CtIt .)~rabč
stoltotebo I 53 @cf)o wm: ~~f: net)mifoítilUěg=
fí~m .potuo!enjm I De 2emě geft lut)gef I na
miftě geÍ)o ne~mifoítiluěgj substituirolUOnéf)o
m.\t)íoce mr o3enéf)0 \l3ána I \]Sana ~{ntonjna I
®luaté llr3Jmfřé 9rWie .)~rn1iěte n l:rautmana=
borffu I®luobobnéf)o \l3ána ln ffi(el)d)en6ergtu
I 9legtltuě I ~urgtltt1ě I a l:acenbad)u I na
íIDobřifttuj I @eljo \lnu: (&~f: ~egné 9ťnbbt) I
~omorniťa ! a S"ťrá{olnfťéf)o WcJítobr3jc~[)o
lu S1'ráfolufttui G\:ěeffém; ;;téa mr03enéf)0 a tSta=
tečnéf)o 9T~tjře I ~alla m.\ácfalUa ~rrnoiftn
mlargftuarta 3 .prabtu I na íIDernaborffu I
net)lue~f~ řečené @eÍ)o WH!: (I1)f: 9rnbbt) I
®aubce 2cmfťéí)0 I S"ťráíolnfféf)o 9JCíftobrajcqf)0
I a \]SurgťrnlíjÍ)o S1'rage ~rabecféÍ)o lu čnjto
o1.1 áčeném S1'ráfoluft)uj ~5efťém; gaťoato ť to=
muto IDbecnému ®němu IU3áctnqcl) ~tJfařífqd)
Ct ~rálolufřt)(() Commisf aHtlu I ob IUHed)
~3t~r ®taluů\1.1 ~ráfoluftlnj (Iaeffé{)o 3alurBené
I a publiciróluané gfau. \l3etr Wmuráf~ \Stra=
ta n 9lebabl)lic I l1n mlatobratřjet}d) I ~ob=
~ořaned) I a i!~otě I @ef)o WCH: G\:~fařfťé
9ťnbba I §háfolufť~ 9JCiftobrějc~ I a 9(e~IU~Mí~
\]Sjfař lu S"ťráfoluít\uj {I3efťém. (m.\I)tiHtěn lu
~ráfolnfřém WcenH~m 9Rěftě \]Sraafťém I b S"ťada
~erbl)nanba ~rno(ta 3 ~obrofltltujna I Sťrá=
lolufféljo ~lUorfřéf)o ID11l.\Jre~f orn. 53étCt \l3áně:
M. DCC VII. ~efáté[)o blle 9Rěf~ce 53ebnn.)
[= 10. ledna 1707.] 8°. [II] - LXIV[IV] str.
Na stl'. :;S2a: ffiegiftfjf ~(rtt)fufi'11111111 tomto®nč~
1l101unjm ®nc\fcnj obfn5cntjclj I na ftcré ®trúnce mfhl fc
ancjnogj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku řfmská. Na fit. I. dřevo=
řezový císařský orel 57X55 mm, s korunou na hlavách,
mečem a žezlem v drápech. Na rubu fit. I. celostrán=
kový, ve dz'evě z'ezaný, královský český znak jako v čís.
454 a pod ním nápis: )JI\ácIa\l.J:~~\ftoff .Y..ífo3cf a 8nllt~

486-487
\lnó)ul <Mcljo [tlfařffé ~.niťofti I a ®aubů\l.J ~omornjljo a
,\3cnnjljo mabba I Uě ~.niíto~q5iíař \l.J SháťOluft\l.Jj [Bcf~
fón. Na str. 1. nahoře uprostřed kroužek mezi kulatými
závorkami a květinovými ozdůbkami, široká linka z ně,
kolika druhů ornamentů a pod invokací černá iniciála
<M bez rámečku. Na str. :;S2 b, :;S3 a nahoře nápisy Petra
Mikuláše Straky z Nedabylic a Václava Kryštofa
Hložka z Žampachu a pod nimi jejich mědirytové
znaky ve stejné úpravě jako v čís. 484. Na poslední str.
(:;Ss b) impresum mezi dvěma širokými linkami z něko=
lika druhů ornamentů. Nadpisy jednotlivých artikulů,
četné malé, černé iniciálky, signatUly, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK. (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763); Lobl<. K (15.276); Wien:
NB.(168957,B).

486. ;;tito ~dl)ru(otué ®němu 0becnjí)o I ner~

\]Sra3ffém bne 17. Wcě=
f~ce \]Sraf~nce I 53éta 1706 . .přebneffené I a 8.
bne měf~ce ®rtma I 1707. b .přjtomnofti m.\~=
foce mro3enéí)o \]Sána I \l3ana Wca~immána
9torbeda strlllotuflé~o I ®Iuaté 9lějmffé 9lWfe
~raběte 3 stototurat I\]Sána na l:egnict} I~etro=
tuict}d) I a ~obr~= íIDobě I @eÍ)o ~qfařffé 9Ri=
rofti ;;tegné 9labb~ I ~omornjřa I ~ráfolufféÍ)o
Wcjftobrějc~Í)o I a 9te~lUt)~HqÍ)o ~omornj1'a
lu S1'ráloluftluj ~Befťém. W m.\~f oce mro3enéf)o
\l3ána I \]Sana 53eo.polba Wntonjna I ®lUaté
9lMmi1'é 9lěHíe ~ťQběte 3 l:rautmaMborffu I
®luobobnéÍ)o \]Sána lu GHel)d)enberglu I lu 9le=
gatuě ! ~urgatuě n l:acenbad)u I na íIDobřijt=
tuj I @eí)o WHl: ~~f: ;;tenné 9lnbb~ I ~omor=
nj1'a I a S"ťrMoIUfW)o 9JCjftobrMcqÍ)o IU ~rá=
10luftluj ~aeffém: ;;téě men~ fim I a lu tom
cafe IU \]Sáně bfnuléí)o mronenéf)o a ®tntečnéI)o
9h)tjře I 9teb03tiťa \]Sana 0nna m.\ácfalua
Dbl)tedé~o 3 Dbl)tec I na ~anotuict}d) I
~etrotuict}d) I a 8á~ořj Ib~lualéÍ)o @eÍ)o WCH:
~~f: 9labb~ I ®aubce 2emfféÍ)0 I ~ráfolufťéI)o
Wcjftobrajc~Í)o I a \]SobťomořjI)o ~rálolUffM)
měft lu S1'rálolu)tluj (I3efťém; gafoěto l' tomu
0becnému ®němu I 3řjnen~d) rD3áctnM) ~rá=
10IUiť~d) Commisfařůlu I ob luHed) ~ět~r ®ta=
IUůlU lu S"ťráfolu)tlUj ~ěeffém 3nluřené gf au.
\]Setr miťuláf~ \Strafa 3 91ebabl)lic I na mla=
tObratřjct}d) I ~ob~ořaned) I a i!~otě I @eÍ)o
WH: (&~fařiťé 9labba I ~ráfolufť~ mj)tobr3ic~
I a 9tet)lu~Mf~ \]Sjfař IU ~ráloluftlUj ~aefťém.
(m.\t)tHftěn IU ~tálolUfťém menH~m· Wcěftě
\]Sra3ffém I b ~arla ~erb~nanba ~rnolta
n SDobrof!atujna I S"ťrálolufťéf)o ~lUorfťéÍ)o
IDm\Jre~foťQ. 53éta \l3áně: M. DCC VII. ~e=
fátéÍ)o bne Wcěf~ce Bářj.) [= 10. září 1707.]
8°. [II] - xxxxn - [IV] str.
na

~ráloluffém .)~rabě

N a str. lšs a: megiftřjť ~(rt~hllíllu I \l.J tomto ®ně~
motunjm ®ncffcnj obfaBcnQclj lna fteré ®tránce mftu
íe 3ačjnagj.

Artžkulové
Gotické typy, lat. slova antikvou j číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevořezový,
císařský orel s odznaky panovnické moci jako v čís. 485
Na rubu tito I. celostránkový, ve dl'evě řezaný, královský
český znak jako v Č. 454 a pod ním nápis: msúcIalu
~rt)íftoff .Y..ílo~cť

a

z 8nutPnó)u I <Meljo lItjfařffé ~)Hťofti I
a ,\3ennjljo ffiabba I téB ~Rjfto~

®aubŮ\l.J ~omorniljo

q5jfať

lu ~rútoluftluj [Beffém. Na stl' 1. nahoře upro=
kroužek mezi kulatými závorkami a kl'ětinovými
ozdůbkami, široká, ornament. linka a pod invokací černá
iniciála <M bez rámečku. Na str. lšs b, lš4 a nahoře nápisy
Petra Mikuláše Straky z Nedabylic a Václava Kryš'
tofa Hložka z Žampachu a pod nimi jejich mědirytové
znaky ve stejné úpravě jako v čís. 484. Na str. lš4 b
impresum mezi dvěma ornament. linkami, stejnými jako
na str. 1. Nadpisy jednotlivých článků, četné malé, černé
iniciálky, signatury, stránkové kustody.

střed

Jungmann V. 635.
. Nové Hrady: Zámeck. k.; Praha: NUK (54C
152); A. Min. vnitra (6763); Lobl<. K. (15.276); Wien:
NB. (168957,B).

I ťter~
mě=
í~ce 5.5ifto.pabu I 5.5éta 1707. .přebneHené I
a 20. Wčěí~ce 9r3jgna .přjtomnéÍ)o 1708. 53éta
I b .přitomnofti m.\l)foce mronenéí)o \]Sána I \]Sa=

487. ;;tito ~rtl)ťulotué ®němu 0líecnéí)0

na

S"ťrálolUfťém ~raM \]Srnafťém

bne 7.

na 00neffa ®lnaté 9l3jmfťé 9lWíe ~raběte
n íIDrtbj I l.lSána na gebotuě I stutenHtel)ně I
6ftuambergťu I a 9luflt}d) I @eÍ)o WCU: ~~í:
;;tegné 91nbbt) I ~omornjťa I ®aubce 2emfřéÍ)o
I Sťráíolufťéí)o mjftobr3jc~Í)o I a Praefidenta
nab Appellacqmi na ~rnbě \]Sl'a3ffém; ~r m.\~=
foce mronenéí)o \l3ána I \]Sana ~rantiHťa m.\ác=
falua ~raběte 3 l:rautmanaborffu I ®luolíob=
néf)o \l3ána ln ffilel)d)enbergtu I 9legotuě I
~ttrgťotuě I a l:acen6aďJu I \]Sana na i!tto=
minll) I @o WCH: (;);~f: 9labb~ I ~omorniťa I
a ®aubce 2emfťéf)0. ;;té~ mro3enéí)o a ®tateč=
néÍ)o 9l~tjře I\l3ana m.\ácla\1.1a WrnoHta mlarg=
ttuarba 3 .práMu I na íIDernaborffě I ne~=
lUe~f~~ řečené @ef)o WCH: ~~f: 9ťabbt) I ®aub=
ce 2emiťéí)o I ~ráfo\Ufťéí)o Wcjftobr3jc~r)o I
a S1'rálolufť~([) Wcěít \]Sobfomořjf)o ln S1'rálolU=
ftluj ~ěefťém; gaťoěto ť tomu 0becnému ®ně=
mu nřj3engd) ~rálolUfť~d) Commi[[aři'tlu I
obe\1.1ífed) G\:3t~r ®taluůlU lu tomto ~ráíolUftluj
(Iadťém 3nluřené gfau. \]Setr Wciťu!áf~ \Strata
3 9lebabl)lie i na mlatof1ratřjct}dJ I ~ob~ořa=
ned) I a i!~otě I @ef)O WCU: ~~fařfťé 9labba I
~ráfolUfř~ miftobr3jc~ \ a 9tet)lu~Mí~ \]Sjf oř
IU ~ráíoluftlnj ~Befťém. (m.\t)tiHtěn lu ~rárOlU~
fť~m 9JCenHl)m 9něftě \l3raěfťém I b ~ada
~erb~nnnba IHrnolta I ~ráloIUfféf)o ~Iuorffé=
Í)o IDm\Jre~fora. 53éta \]Sáně: M. DCC VIII.
~efátéf)o bne Wcěf~ce 53ifto1.1abu.) [= 10. listo~
padu 1708.] 8°. [II] - LXVII - [V] str.
145
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Artikulové
Na str. LXVII.:
®němol1.Jnjm ®neííenj
míhl fe aačjnagj.

ffiegiítřjť ,%ht~fu1ft1]j

obfaaentld)

I 11.1 tomto
fteré ®trémce

I 1ta

~ifař 111 §t'rólolDftloj @:aefťém. (~I)tiíftěn
tu §t'ráIoll1fť~m 9JCenff~m Wcěftě ~ra3fťém 1

b §t'ada iYerbl)nanba ~rnolta 1 §t'ráIoll.lfféÍ)o
5Dll.lorfťéI)o Vmjne,{lf ora. 53éta ~áně: M.DCCIX.
~řetjf)o bne Wcěf~ce \Srpna.) ]= 3. srpna

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dž'eVo=
1709.] 8°. [ll] - XXXXVI - [II] str.
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
N a str. XXXXVI.: ffiegiítřif %ftt~MftltJ I ttJ tomto
v čís. 485. Na rubu tito 1. celostránkový, ve dz'evě řezaný,
®němoltJnjm ®neHenj obíaaentlclj I na ťteté ®ttánce
královský český znak jako v čís. 454 a pod ním nápis:
2iítu fe aač j nagj.
)illácIal1.J Sh:~íftoff .\)rJ.1~cf z SIl11t).1I1ď)1I I ®eljo 0:tlfařffé
~.nifoíti I a ®auÍlŮI1.J Sfo1l1ornjljo a 2ennjljo ffiabba I
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito 1. dřevo.
téě ~niíto-~iíař I1.J SftáXol1.1ítl1.1j 0:aeíťé1l1. Na str.J. na=
fezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
hoře uprostz'ed kroužek mezi kulatými závorkami a květi=
novými ozdllbkami, ornamentální linka uprostřed s dvě= v čís. 485. Na rubu tit.l. celostránkový, ve dřevě řezaný,
ma § pod sebou, a pod invokací černá, ozdobná iniciála královský český znak jako v čís. 454 a pod ním nápis:
ill bez rámečku. Na str. LXVII. květinová linka, na str. !i5tanHHef ~c&I)11t1l ~mtcJ.1luff\j a ~lc11tiff(c na illctčiď)J.1'
luicljď) a lmcď)J.1ticljď) I ®eljo R1W: 0:tjf: téa ®fal1.Jnljclj
ZS4 a dole dřevořezová viněta: váza s květinami. Na str.
S1'táI: ®aubi'll1.1 .2ennjljo ~l1.Jotíféljo I a S1'omomjljo
ZS4 b, ZS5 a nahoře nápisy Petra Mikuláše Straky z Nedabylic a Václava Kryštofa Hložka z Žampachu a pod '9tabba I a W~iíto-~i1ař I1.J S1'tárOI1.1ítltJj 0:iíeífé1l1. Na
nimi jejich mědirytové znaky ve stejné úpravě jako str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi kulatými závorv čís. 484. Na str. ZS5 b impresum mezi dvěma širokými kami a kvetinovými ozdůbkami, ornamentální linka,
linkami z několika druhů ornamentů. Nadpisy jednotli_ přerušená uprostřed dvěma § pod sebou a pod invokací
vých článků, četné malé, černé iniciálky, versálky, signa- čel'l1á, ozdobná iniciálka 01 bez rámečku. Na str. XXXXVI.
ornament. linka z jedné řady stejných prvků jako na
tury, stránkové kustody.
str. I., na stl'. 011 a dole obdélníková, ornament. viněta.
Jungmann V. 635.
Na stz·. 011 b impresum mezi dvěma širokými linkami
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763); z několika druhů ol'l1amentů. Nadpisy jednotlivých
Lobk. K. (15.276); Wien: NB. (168957-B).
článků, četné malé, čel'l1é iniciálky, signatury, stránkové
kustody.
~ito ~rtt)lulotué ®'němu Dbecnéf)o 1 fter~
na Shófotuffém ~tQbě ~tQartém bne 12. 9Rě=
f~ce mftopabu
1708. ~éta brBón a 18.
bne 9Jlěf~ce @:aerlDence 1 ~éta 1709. b přjtom·
nofti ~t)foce ~roaenéf)o ~óna ~ana 9Ra~i·
milióna Sl'rtdowffe~o etuaté lH3jmffé mWfe
~raběte a Sl'olfowrat 1 \l,l-ána na l:ct)ttictj I
&enotuictjdj í8eift)nedj Cl 5Dobré ®obě I
@ef)o 9R.U: @:~f: ~egné mabbt) §t'omornifa
§t'ráfoIDfféf)o Wciftobr3jc~Í)o
a 91et)ll.lt),gíf~f)o
§t'omornifa tu §t'ráfotuftIDj@:3effém. W ~I)foce
~roaenéÍ)o ~ána I ~ana iYrantiflfa SJl)nfa
\S1l.laté 9l3imffé 9lWfe ~raběte ' ®ratiflatua
a ID1itrowic ~óna na @)fenwalbu ~eter~
walbu I a 9'letlufádj ! @eÍ)o WCH: @:~f: ~egné
9labbl)
§t'omornifa
\Saubce ,8emfťéÍ)o
a §t'ráfotufféf)o 9RiftobrBic~Í)o ID §t'ráfÚll.lfttui
@:aefťém. ~é5 ~ro3enef)o a \Statečnéf)o 9ll)tiře
~ana ~ana ~uberta a ~tlt:tt)gfu
na sJo·
řegí[~cf) \8riflotuictjdj G:t)ttowě a ~anowft)
i @ef)o 9Jm: @:~f: 9labbt) 1 \Saubce ,8emfW)o
§t'rálotufféÍ)o 9JCiftobr3jc~Í)o
a \1Surgfrabj
§t'rage ~rabecťéÍ)o 11.1 §t'ráloll.lftlui @:aeffém. @a·
ťoato ť tomuto \Sněmu 3řiaent)rf) ~I)foce
tu3áctn~cf) §t'ráfoIDff~cf) Commisf ařfttu lobe.
tu He cf) @:atl)r <0tatuÍlll.l §t'ráfoluftlDi (2:3efféf)o
Batuřené a publiciroluané gfau. ~etr mHtuIáf,{l
@)trata B 9'lebabt)lic 1 na ID1afobratfjctjdj 1
jpob~ofanedj 1 a 2~otě 1 @eÍ)o 9JCH: @:~fařfťé
,9labba §t'rároll.lff~9Rjftob1:3jc~ a 9cel)tu\)Mf~

488.
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Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Zem. A.; Lobk. K. (15.276); Wien: NB. (168957-B).
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489. ~ito ~rtt)fulowé na \Sněmu Obecném

1

ťter~

br3án bl)I na §t'ráIotuffém ~rabě ~raa·
ffém I 12. blte WCěf~ce, ~iftoilabu I 1709.
a 3atuřen bne 30. Wcěf~ce 9Ráge I 1710. ~éta
1 b přjtomnofti ~ro3enér)o ~ána 1 ~ana ~a·
ronma 1 \Stuétté 9l3jmfťé m3Hfe ~raběte 3 Sfolfo·
rebo a 3 ®alfe ~ána na @opočně Il:lof·
lowě 1 ~radjfowěl a @)ftacu 1 @e[)O @:~fař·
ffé 9JCU: ~labb\J I Sl;omorniťa 1 \Saubce ,8em·
fťéÍ)o
SttáIOIUfféf)o Wciftobr3jc@o I a mel),
111I)Mf~f)o \Subjf)o 5Dll.lorfťéÍ)o 53ennjr)o 11.1 Strá,
IolDftll1j @:aeffém 1 ec. %{ ~l)foce.~ro3enér)o
~ána 1 ~ana iYrantiffťa 5Damiána 1 \S1l.laté
9lBimfťé ~T3iffe ~raběte B @)fternbergla ~á.
na na 8afmufádj 1 a G:3 aftalowictjdj l @eÍ)o
wm: @:~f: 9rabbl) I §t'omornjfa 1 a \Saubce
,8emfféljo tu st'ralolDfttuj @:3efťém I ec. ~éa
~roaené,()o a I5tatečnéf)o 9h)tiře 'I ~aná ~etra
wmuláffe @)traft) 3 9lebabUic na .poftočowě
jpob~ofanedJ
ID1alobratfictjdj a 2~l,ltě
@ef)o wm: @:~f: 9labbt) , §t'ráfotufféf)o Wcifto.
br3ic~f)o a 9cet)lut)gfí~f)o ~ifaře 11.1 StróIolu·
ftll1i @:aefťém 1 eC. gaťo3to ť tomuto luffe.obec=
nému \Sněmu nařj3en~cf) l1.1aáctn~cf) §t'ráIotufť~cr)
CommisfařůlD I ob ell.l ffe cf) čtt)r \SMoůlU toí)o·
1

1

1

1

1

1

I

1

1

1
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to @:aefW)o §t'ráIotuftli1j ftuoleiié 1 a publici~
rotuané gfau. (~l)tiHtěn 11.1 §t'ráIolufť6m Wcen·
H~m Wcěftě ~ramém 1 b §t'ada iYerbl)nanba
~rnolta §t'ráIotufféf)o 5Dll.lorfféf)o Vmpre,{lf ora.
~éta \1Sáně: M. DCCX. 5Dll.labtátéÍ)o bne
WCěf~ce @:aertuna.) [= 20. června 1710.]
8°. [II] - XXXIX - [III] str.
1

Na str. XXXIX.: ffiegiítřjť Wťt~Mftl1.1 II1.J tomto
®neííenj obíaiícntlclj I na Heté ®tl!ánce
2iíhl fe 3ačjnagj.
Ad Pag: XXXVI. příd.: TABELLA ®ať mnoljo
f těm I na tento .přítomntl 1710. ~Eogeníftl 9tol ®nčmem
ítaftlm I Militámjmu ordinámjmu a extraordinámimu
®ltJofenjm( ... ) pobfe té toljoto 9Mu contribuirugj ctl
míebfoíti a I1.Jfaítnjljo 1Wěfíce ~á1t I gaťo ~ relpective
~obbantj I llRěítjčně a na Termin~ pfaHH a obl1.Jáběti
@lněmOI1.1njm

mťt.

3 ®albHtet)na I 5Děbičnéíjo ~áriá ~'anftll.li
Sl'láHteta I .prabiHtě 1 8afatce 1 @)olct) I' 5Do~
Iegff~cfJ ID1alobratfjctjdj 1 .pt)rffperglu 1 ~e~.
bě~tj I í8ělt) i a Sl'uřiwob. I· ,~efť~cf) @)fa( 1
a WCěfta l:urnowa nab ~)3erau
tu ~ánu
bfnulé @eí)o 9JCH: @:~f: ~egné 9rcibbl) §t'o·
morniťa I §t'ráIohlfťéÍ)o WCiftobrBic~r)o 11.1 §t'rá·
IOll.lftll1i @:aefťém; ~éa ~ro3enéf)o a\Statečnéf)o
9lt)tjře 1 ~ana ~ana ~uberta 3 .partt)gfu 1
na G:t)towě ! ~aniowft) 1 a Sl'amenictj 1 lu ~á.
nu bfnuIé @e[)O WCU: @:~f: 9labb~, 1 §t'ralotu·
fťéf)o WCiftobr3ic~Í)o ! \Saubce ,8 emfťéÍ) o 1
a ~urgťrabiÍ)o §t'rage ~rabecťéÍ)o. @aťoato
ť tomu \Sněmu ařjaen~cf) ~I)f oce· IDBétctn~cf)
S1'ráIoll1ff~cfJ Commiffařťlll1 1 obetuffecf) @:3!l)r
\Sta tu LItu §t'ráf: @:5efW)o publicirotuán geft.
~e±r 9Riťulétf,{l @)trala 3 9'lebabt)lic 1 na ~o·
řeg[f~cf) ID1afobratfjctjdj 1 jpob~ořanedj a .pof·
tačowě 1 \Sl: ~am: @eí)o WCH: @:~f: a st'róI:
~o~effa I. mabba I §t'ráI: Wcjftobr3ic~ I \Saub·
ce ,8emfť~ 1 a 91el)lut){iff~ ~ifař 11.1 S1'róIotuftll.li
@:Befťém. (~t)tiHtěn 11.1 §t'ráIoll.lff~m Wcenff~m
WCěftě ~raafťém b §t'ada iYerbl)nanba ~t:Uof·
ta 1 §t'ráIotufféÍ)o 5Dtuorfféf)o Vll1.\Jr e,{lf ora.
~éta ~áně: M. DCCXI. \Sebmnádéí)o bne
9JCěf~ce ,8áři.) [= 17. září 1711.] ~o. [U]
- XLVIII - [IV] str.
1

1

Gotické typy, lat. slova antikvou; číslice arabské,
paginace i v rejstNku římská. Na tito I. dřevořezový,
císařský orel s odznaky panovnické moci jako v čís. 485
Na rubli tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako v čís. 454 a pod ním nápis: !i5tanHHef
@lea~ma ~mtcJ.1luff\j z ~lc11tíff(c I na illctřiď)J.1luic\jď)
a lmcď)oftic\jď) I ®eljo ~RU: 0:tlí: téií ®faltJntíd) Shál:
@laubftltJ 2cnnjljo ~l1.Jotíťéljo la Sfomomjljo ffiabba I
a ~.niíto-~iíař I1.J SftáIol1.1ftl1.1j 0:ileffém. Na str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi kulatými závorkami a kvě_
tinovými ozdůbkami, ornamentální linka é! pod invokací
Na str. XLVII.: ffiegiítřif 2ftt~fulůfu I ItJ tomto
čel'l1á, ozdobná iniciálka 01 bez rámečku. Na str. XXXIX.
®nčmOl1.Jnjm ®l1eííenj obíaaenljclj I ría fteté fttánce
ornament. linka, na str. následujfcí (!i51 b) dole obdélní= , mftu fe aačjnagi.
ková, ornament. viněta; rya str. !i52 a nahoře nápis Fran=
Ad Pag: XXXVI. příd.: TABELLA ®ať mnoljo
tiška Sezymy Mitrovského z Nemyšle a pod ním jeho f těm I na tento přitomn~ 1710. ~\3ogenWj 9tof ®nč
mědirytový erb v ozdobném rámci s dvěma palmovými
mem ítaltlm I Militátnjmu ordinátnjmua extraordiratolestmi po stranách, s hlavou a křídly andílka nahoře námjmu (011.1olcnjm( ... ) .poble té toljoto 9tofu contri=
uprostřed. Na poslední str. (!i52 b) impresum mezi dvěma
buirugictl mfebloíti a l1.1laítnjljo ~JUííce ~án I galo
širokými linkami z několika řad ol'l1amentů. Nadpisy ~ respective ~obbantl I ~Rěítjčně a na Termin~ platiti
jednotlivých článků, četné malé, černé iniciálky, signa= a obltJáběti má.
tury, stránkové kustody.
Typy gotické, lat. slova antikvou; číslice arabské,
Jungmann V: 635.,
paginace i v rejstříku římská. Stl'. XLVII. omylem dl'a=
Plzeň: HM (3 G 200); Praha: NUK. (54 C 152);
krát. Na tito I. dřevořezový, cí~ařský orel s odznaky
A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Roudnice:
panovnické moci jako v čís. 485. Na rubu, tito 1. celo=
Lobk. K. (VI Bll); Wien: NB. (168957-B).
stránkový, ve dřevě řezaný, královský český znak jako
v čís. 454 a pod ním nápis: !i5tanHííeť ®e3~ma ~nit·
CJ.1lufť\j z \Jlcl1tífffc na illctřiď)Oluic\jď), a lmcď)J.1Uic\jď) I
490. ~ito ~rtt)tulowé na \Sněmu Dbecn~m
®fal1.1né a @ll1.1até ~aměti ®eljo ~Jm: 0:tlí: téa ®lalw
fter~ na S'l'ráloll1ffém ~ra.bě ~ra3fťém br3án
bl)l bne 12. Wcěf~ce ~iftopabu 1710. 53éta 1 ntléf) S1'ttU: @laubft\ll 2cnnjljo I ~I1.JOtíféljo i a Sfomotnjljo .poaůftalťt ffiabba I a~Jmto-~iíař I1.J SMťOltJftl1.1j
Ci aalDřen pne 3. Wcěf~ce ,8ářj ~éta 1711.
b .přjtomnofti ~t)f oce ~ro3eJtéÍ)o ~ána 1 ~ana 0:3effém. Na str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi kvě=
. 5;rclj1tifffa §t'ada ~fe~ofowffé~o I \S1l.laté finovými ozdůbkami, široká linka ze dvou řad týchž
9l3imffé ~laiffe ~raběte 3 Sl'tuafegl.lwic 1 ~ána květinových ozdůbek a pod invokací černá, ozdobná
na Sl'onopiHtj a ~ennjctjdj \Slaluné ~aměti iniciálka ZS bez rámečku. Na stl'. XLVIII. iízká, ozdobná
@ef)o @:~f ařffé a §t'rálolbffé Wmofti ~o~effa linka, na str. následující (012 a) dole obdělníková, ornatogo @ména ~rtunif)o p03ůftaIé ~egné 9labbl) mentální I'iněta. Na stl'. 012 b, 013 a'nahoře nápisy Petrá
Mikuláše Sťrakyz Nedabylic a Fráritiška Sezymy
I §t'omornifa I §t'ráI: 9JCjftobraic~f)o 1 a 91el)·
IDI)Mf~Í)o @'5ubj ,8emfťéí)o Iu §t'rálottJfttuj @:aef·
Mitrovského z Nemyšle a pod nimi, jejich mědiry~
fém; a ~t)foce ~ro3enéÍ)o \1Sánal ~Q11a iYran= tové erby ve stejné úpravě jako erb Sezymův v čís. 489.
Na poslední ,str. (013 b) impresum mezi dvěma širokými
tiHťa ~o3effa \Stuaté m3jmffé 9laiffe ~raběte
1

1

1
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linkami z několika druhů ornamentů. Nadpisy jednot.
livých článků, četné malé, černé iniciálky, versálka (na
str. XXXVI.), signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54C 152);
A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem. A;
Wien: NB. (l98957.B).
.

I

5ťito ~ttgtulomé na ®'němu Oliecném
ttet~ btMn litll na S'ttáíOllJffém &jrabě ~taá~
ffém bne 12. Wcěf~ce ~ifto.pabu 1711. a bne
14. WCěftlce ~aetll1na ~éta 1712. b .přjtom~
nofti ?mtlf oce~ mto3enéljo ~ána ~ana 9JCm;i·
mmána 9cotlieria Slrtlfowfttj~o ®'ll1até 9fajm~
ffé 91aiHe ,))raliěte 3 Slolowtat ~ána na

491.

I

I

~egnjctj

I
I

I
I manowjctjň) I ~ěffenjctjň) I

a ~ě·
WCUofti

fftjneň) I @ef)o ~~fařffé a ~tá[orofťé
5ťegné 9fabbtl ~omotnjťa i S'ttáf: WCjftobt3j~
c~Í)o a 9Cetll11tl~fi~f)o ~omot1tjťa lu S'ttóIoro~
ftluj ~áefťém; a ?mtlfoce= mt03enéf)o ~ána I
mana ~ana ,8l)gfmunba ®'Iuaté 9rájmffé 9Hjffe
&jtaliěte 3 mecu ! ~ána na ~OtU a ~atbaffo~
lué 9l3ečictj @eljo WCHofti ~~fařfťé 5ťegné
9tabbtl a S'tomotnjťa; 5ťéá mto3enél)o a ®'ta~
tecnéljo 9ttltjře I ~ana ~etra 9RiťuláHe \Stra·
fg 3 BlebabHic I na &jořegff~cI) Malo{Jtatij.

I

I

I

ctjň)

I

I

I

~ob~ořaned)

I

2~otě

Ia

,poftačowě

I

I

~I)f: a ~táI: WCUofti 9tabbtl
~táI:
Whftobtajc~I)o a 9cetlll1tl~fil)I)o ~jfaře 111 nab~
gmenoll1aném ~tá[oroftl11j ~3effém. @at03to

@eI)o

I

f tomuto roffeoliecnjmu ®'němu nařj3en~cf)
?ml)f oce ~ ro3áctnl)d) ~I)f ařfť~d) a ~táIoluff~d)
Commi[[ařůro I oberoffecI) ~átl)t ®tall1úro to~
ljoto ~Befťéljo ~táIoroftluj ftuolené I 3aluřené
Ll publicitoroané gfau. (?ml)tifftěn lu SháIoiu~
fť~m WCenffl)m WCěftě ~taáfťém I b S'tatIa
iYetbtlnanba ~rnoUa I ~táfOil1fféljo ~\uotffé~
ljo IDm.pteMora. ~éta ~áně: M. DCCXII.
5ťřibcátéljo bne 9JCěf I) ce ~3etluna.) [= 30.
června 1712.] 8°. [II] - XXXXI - [III] str.
Na str. XXXXI.: 91egijtřif ~h:t\JfufůttJ lu tomto
@3ncmolunjm ®neffenj olijaaentjd)
mjtu je oacjnagj.

I

na fteté jttánce

Gotika, lat. slova antikvou j číslice arabské, pagi~
nace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevořezový, císaz'=
ský orel s odznaky panovnické moci jako v čís. 485.
Na rubu tit.l. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako v čís. 454. a pod ním nápis: ~an.;s03eff

2elIJ 3 O':d{lffclbu I @eljo ~Rifojti (2:tíf ai'ffé téJ @3faluntjd)
SháfotlJjftjdj @3aubůlu 2enniljo I ~llJotlféljo I a S1'omot"
niljo 91abba I téa ~Ri\to"jj3ifal: II) SMfoluftluj (2:aejfém.
Na str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi dvojitými,
kulatými závoz·kami a květinovými ozdůbkami, široká
ornamentální linka a pod invokací černá iniciálka @
bez rámečku. Na str. XXXXI. dole prostá, vodorovná
linka, na str. íl,3 b impresum mezi dvěma širokými Un=
kami z několika druhů ornamentů. Nadpisy jednotU=
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vých artikulů, malé,
stránkové kustody.

černé

iniciálky, versálky, signatury,'

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Františk. klášter (M d 27); Lobk. K. (15.276); Zem. A;
Wien: NB. (168957.B).

492. 5tito ~dglulowé na ®'němu Oliecném I
Het~

btaán otll na ~tálomftém &jrabě ~raa~
ffém ~éta 1712. bne 12. i)Rěf~ce ~raft)nce I
a 3arořen 5. bne WCěf~ce ,8ářj I 1713. b .přj,
tomnofti ?mtlfoce mtooenéljo ~ána I ~l1na ~e~
ton~ma ®'111: 91ájm: 91Wfe &jtaliěte 3 Slolfo·
rebo I ®'rooli: ~ána na lrualfftj I ~ána na
Ov očně I ~lofffowě I ~ra~towě I ~rtócu I
lruelgně I \Sg'úen. &jtldu I a ~elingtu I @o
WCU: ~~f: stegné ~Tabbtl I ~omotnjťa I S1'táf:
WCjftobt3jc~f)o I a 9Cetlll1t)~ii~ljo ®'ubj ~rootffé~
{Jo a ~ennjljo ro ~táf: ~áefťém I ec. ?mtlf oce •
mto3enéljo ~ana iYranHíffa ~o3effa ®'ro:
91ajm: 9taiffe &jraliěte tj lrualbfftegna I ~ěbič~
néljo ~ána ~anft\uj mófftera I ,prabifftě I
Bafatce I ~ofcg I~olegífl)cf) Malo'úratiicgd)
,pgtffVetgtu I ~e3bě39 I ~ělg I a Sluiiwobed)
I ?me{f~d) ~fófad) I a Wcěfta ~utnowa nab
@j3erau I @o mm: C<1~fařfřé 5ťegné 91abbtl I
~omornjfa I ~táf: Wcjftobt3jc~ljo I a 6aubce
,8emfféI)o; 5ťéá mro3enéI)o a ®'tatečnéI)o 9Ttltj=
ře I ~ana ~ana &juliedll 3 ,padglu I na
6:gtowě I ~anowfg I Slamenjctj I a &jořegff~cf)
~eitowictjd) I @o WCU: ~~f: 9tabbtl I S'ttá!:
WCjftobtájc~ljo I ®'aubce ,8emfféljo I a ~utgťra.
oj ~rage &jtabecťéljo ro botčeném S1'táloroftroj
~áefťém. @aťo3to ob @o WCif: 9tajmfťé!)o ~~.
faře I ro ~vaň~eljd) I mr)etfféí)o a ~aefťéljo
~táIe I \l5ána ná~ roffeclj netlmUofthl1ěgff~ljo I
ť témua obecnému ®'němu nařj3en~d) IU3áct·
n~clj Commi[[ařůll1 I obell1ífed) C<1áttlt ®taroůro
toljoto ~táIoroftll1j ~3efřéljo I fluo!enj gfau.
~ett Wmu[áf~ ~ttllla 3 Bleba'úiHc lna &jořeg.
ff~cf) Malollratiictjd) ~ob~oianed) I 2~otě
a ,poftačowě I @o WCH: 9tájmfféljo ~~faře
lu ef.paňljeIjclj I mr)etfťéljo' a ~3efťéljo ~táíe
91abba I ®'aubce 2emfť~ I S1'tál: WCjftobtájcl) I
a 9Cetlrotl~ff~ ~jfař ro ~táIOll1ftroj ~aeffém.
(?mtltifftěn 111 ~táIoll1ft~m WCeníf~m WCěftě ~taa~
fřém I b ~ada iYetbtlnanba ~rnolta I ~táIoro·
fťél)o ~i110tfťéljo IDm.pteMora. ~éta ~áně:
M. DCC XIII. 5třibcátéljo bne W/:ěf~ce ,8ářj.)
[= 30. září 1713.] 8°. [II] - LXXVIII[IV] str.
Na str. LXXVIII.: 91egijtl:jf ~(ttt)fU!ůllJ ttJ tomto
@3nemolunjm @3neffenj olijaaentjdj lna Ueté @3ttánce
mjtu je 3acjnagi.
Gotické tvpy, lat. slova antikvou j číslice arabské,
paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevoz'ezový, cí·
sařský orel s odznaky panovnické moci jako v čís. 485.
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Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě fezaný, králov.
ský český znak jako v čís. 454. a pod ním nápis: ~an

.;sooeff 2elu 3 O':r{{lffclblt I @eljo ~mfojti (2:tjlal:\fé téa
@3fattJntjd) S1'táIOlujťtjd) @3aubůttJ Sťomomjlo a 2enniljo
91abba I a ~Ri\to"jj3ifal: lu S1'táIOlujtttJi (2:aejfém. Na
str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi dvojitými, kula=
tými závorkami a květinovými ozdůbkami, široká orna=
mentální linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka
@ bez rámečku. Na str. LXXVIII. dole prostá, vodo=
rovná linka, na str. Sť5 b nahoře nápis Petra Mikuláše
Straky z Nedabilic a pod ním jeho mědirytovýerb ve
stejné úpravě jako v čís. 480. Na str. Sť6 a nahoře nápis Jana Josefa Lva z Erlsfeldu a pod ním jeho mědi=
rytový erb v podobném rámci jako erb předešlý. Na
str. Sťa b impresum mezi dvěma širokými linkami z ně=
kolika druhů ornamentů. Nadpisy jednotlivých článků,
černé iniciálky různé velikosti, signatury, stl"ánkové
kustody.
Jungmann V., 635.
Prijha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Wien: NB. '(l68957-B).

I

5ťito ~dglulowé ®'němu ()o ecnélj o ftet~
9Rěftě ~{tjnj
bne 27. l)Jlěf~ce
~iftopábu I ~éta 1713. proponitomané I a bne
17. WCěf~ce ~taftlnce I lu ~étu 1714. na ~tá[:
&j'rabě ~taáffém b .přjtomnoftj ?mtlf oce mtO~

493.

I

ro S1'táloll1ffém

I

3enéf)o ~áno I ~ana iYrantiffťa ~atra ~ie~o.
iowffégo I ®'Iuaté 913jmfťé 913iffe &jraliěte
tj Slwafegowic I ~ána na SlonoviHtj ! ~enni·
ctjdj I a ~ettowictjd) I @o ~I)f: a ~tá[: 9mr:

I

I

5ťegné 9rabb~ ~omornjfLl ~tá[: Wcjftobtaj~
c~ljo a 9CetliutlMf~l)o ®'ůbj ,8emfW)o il1 ~tá~
loroftll1j C<1aefťém. 5ťéa taft) ?mtlf oce mto3enéf)o
~ána ~ana ~eo.polba 2íntonjna ®'. 9t3jm.
ffé 9ráiffe &jraliěte 3 ~tautman~botffu ®'Iuo~
liobnéljo ~ána tj mlegň)enllergfu I Blegawě
. ~urgowě I a~ace"llad)u I ~ána na lruolliiftwj
@o ~~f: a ~tál: WCU: 5tegné 9rabbl) ~o·
mornjťa I II ~tál: WCjftobtájcl)ljo 111 ~táforo·
ftroj ~3effém. 9Ceméně mtooenéljo a ®'tatecnéf)o
9rt)tjře
~ano ~a11Ll &jubeda
,pattgfu I
na 6:tjtowě ~anowfg Slamenictj a &jořeg~
H~cf) ~eifowictjd) I @o 9JCU: 0:l)f: a ~tár:
9tabbl) ~táforofťéljo WCjftobrájc~ljo ®'aubce
,8emfťéljo I II ~utgfrolij()o ~rage &jtabecféljo
lu .při.pamatoroaném ~táloroftroj ~3efťém: gaťo3~
to t tomuto I11He~ oliecnému ®'němu 3řj3en~d)
?mtlf oce· ro3áctn~d) ~I)f ařfť~d) a ~tálomfť~cf)
Commi[[ařůro ob roffed) ~3ttltecf) ®'taroůro to~
ljoto ~táloroftll1j ~aefféljo I 3ail1řené o publicitO.
mané gfau lii)H. ~ett Wmuráf~ Strafa 3 Ble·
balliHc na &jořegff~clj Malollratiictjd) jJ!ob·
~oianed) ! 2~otě I a ,poftačowě I @o WCU:
9Tájmfťéljo ~~faře I .\11 ®'f.paňf)eíjclj I mljetfťéI)o
a ~aefféljo ~tále 9rabba ®aubce ,8emfť~
~táI: WCjftobt3jc~ a 9Cetlll1tlMf~ ~jfař lu ~tá~
loroftroj ~3efťém. (?mtltif]těn 111 ~tá[oll1ffl)m

I

I

I

I

I

I

WCenff~m Wcěftě ~taMfém

I

o

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

b ~ada iYetbtl~

Na str. YH2b: 9tegijřif ~Cttt)fU!ůlu lu tomto @3nc"
úl01unim @5nefjenj olilasent)clj I na Ueté jttánce mjtu je
oGčinagi.

Ad Pag.: LXXXXVII. příd.: TABELLA, @af
mnoljo I f tomu oa lJři tomntj 1714 tt) luogenlftj 910f I jlJů"
lenému Quanto militari ordinario, &. extraordinario,
(... ) gaf ~Iltdjnolt a luíajtnjljo ~Rěffce 3 gebnoljo míeb"
léljo 11U llJ\Jjaoentjd) Terminiťf) I taf taft) jj30bbantj ~J?ě.
jtjcně contribuitoluati magi.
Český text gotikou, cizí slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevo=
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito I. ve dřevě řezaný, ornamen.
tální rámec 148 X lIJ mm j v něm na tmavém pozadí,
ve věnci s ovocem po stranách, královský český znak j
v rozích 4 menší, zemské znaky. Pod dřevořezem nápis:
.;san ~03eff 2elu il O':dMfclbu I @eljo ~Rifofti (2:tjf al:~ťé

téa @3fallJntjťf) S1'táfOlujftjd) @3aubůllJ Sťomomjljo a 2en~
niljo 91abba I a ~J?i\to"jj3ifal: lu S1'ráfolujttui (2:ěe\fém.
Na str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi dvojitými, ku.
latými závorkami a květinovými ozdůbkami, ornamen.
tální linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka @ bez
rámečku. Na str. LXXXXIX. dřevořezová viněta: váza
s květinami, hlemýžděm na levé straně a motýlem na
pravé. Na str. ~Ca a dole obdélníková, ornamentální vi=
něta. Na str. ~'3 b, ~'4 a nahoře nápisy Petra Mikuláše
Straky z Nedabylic a Jana Josefa Lva z Erlsfeldu a
pod nimi jejich mědirytové znaky ve stejné úpravě jako
v čís. 492. Na str. poslední (1Jl4 b) impresum mezi dvěma
širokými linkami z několika druhů ornamentů. Nadpisy
jednotlivých článků, podpisy patentů, četné malé, černé
iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

I

I

I

nanba ~tnolta I ~táf: ~1110tffél)o ~)m.pte~fo~
to. ~éta ~áně: M. DCC Xv. ~atnáctéljo bne
9něf~ce ~ebna.) [= 15. ledna 1715.] 8°. [II]
- LXXXXIX - [V] str.

Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);

Zem.A.

494.

~ttgtulowé

luffe.obecn~f)o

®'němo\unjljo

®'neHenj I ťteté na ~tár: S)tabě ~mMťém I
bne 7. Wcěf~ce mře3ltLl .přebneffené I a bne 10.
Wcěf~ce 91ájgna 1715. ~éta I b .)Jřjtomnofti ?mtl·
foce= mtooenéljo ~ána I ~ana iYrantifffn ~o~
feffa I ®'ll1até 9t3j mfťé 9rW\ e &jmliěte 3 lrualb·
Htegna I běbičnél)o ~ána Sllófftera I ,ptabifftě I
,ptóbtu I Bófabce I ~olctj I boreg[f~d) Mafo·
bratiictjd) I ,pgtf~llergfu I ~e3bě3tJ I ~ělg I
Slůiiwobed) I ?meIf~cf) \Stáród) I a WCěfta ~Ut=
nowa nab ID oemu I @e[Jo WCUofti 91ájmfťéf)o
~~\aře 5ťegné 9rabbtl I ~omotnjřa I S1'táI:
9JCiftobt3jc~I)o I a 9CetllutlMWJo ®ubj ~ennjf)o
il1 ~tá!oluftluj ~aeffém I ec. 2í ?mtlf oce= mto3e~
néljo ~ána I ~allLl mbolffa metnatba I ®ll1até
9tajmfťé 91Wfe &jtaI1ěte 3 Martgnic ?m!abáře
149
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ndu I běbičnéř)o \l5ána na ~aUenowč I .pet)n'
tt)dJ~ťt6nu I l:fioce I Sfra~netjdj I 1!iprtje61 a
3tíóte I @eí)o WCi(: ():qf: fťutečné 5regné 9rabb~ I
Si'omorniťa I strá1: 9JCjftobráje6f)0 I a ~(e~ro~{l"
H6f)0 S) offmiftr a ro Si'rá!ol1;Jfíroi 0:3efťém I gaťo
t) \l5urgftaoi 9JCěfta G:~ba I e C. 5roIiťéa iill~f oce
~roilettéf)o \l5ána I \l5ana 53eo,polba ~(ntonjna I
®\uaté ffiaimfťé 9raif\e S)raoěte 3 l:tautman~
botffu I a !IDet)n~betgťu. I ®\uooobnéf)o \l5ána
ro Sflet)djenbetglu I mdawě I mudawě I a l:a=
eenbadju I ~úna na !IDobtijtwj I @ef)o wm:
():qf: 5regné 9rabb~ I Si'omornjfa I a Si'rétI:
Wljftobr3jc6f)0 \u Si'rú{o\ufí\uj ():áe\ťém I e C. 5réá
~roilenéf)o a ®tatečnéf)o ffi~tjře I \l5altCt 0 ana
S)uoet±a 3 -ílartl)fu I \l5ána na G:t)towě I !lanotuft) I Sfamettictj I a S)ořegHqcf) metlowietjdj I
@ef)o wm: ():6f: 9rabb~ I Si'róf: 9JCjfíobrMcqf)0
®aubce Semíféf)o I a \l5urgfraoj Si'rage S)rabec.
ťéf)o lu Si'ráforofíroj ():aeffém I e C. @aťo3to f to·
muto Doecnému ®němu \U3áctn6d) ():qfař\ť6dJ
a strár: CommisíařůlU I ob luHed'l ():at~r ®ta'
\uů\u tof)oto Si'rúlo\uftroi @;ae\ťéí)o 3arořené I
a publiciro\uané gfau. \l5ett Wmuláf~ Sttala
3 mebabilie I roq S)ořegH6d) !malobtattie6ÓJ I
~ob~otattedj I ~~otě I a -ílojttlčowě I @o 9;)1ir :
ffiaimfťéf)o ():qfaře I 11;J ®,paňf)eIjdJ I ~ř)erfťér)o
a ():áefféř)o Si'rétIe 9rabba I ®aubce Semfťtj I
Si'rú1: WCjfíobraicq I a 9le~ro~gH6 ~jfař ro Si'tú·
ťoroftroj ():ae1ťém. (iillt)tiHíěn ro S1'rú10roíť6m
WlenH6m Wlěfíě ~raafťém I b Si'arla i5erb~nanba
!llrnolta I S1'róI: SDroorfféf)o Vm,preMora. 53éta
\l5áně: M. D. CCXVII. \l5útéí)o bne Wlěf6ce
WCáge.) [~5. května 1717.] 8°. [II] - LXXIV
- [IV] str.
Na str. Sf4 a: megiít~jf Wrt~fu!ůtl) \11 tomto (Snč-

SDomu ®mečenV:éf)o I \l5ána na Smečnč I Sfa·
n6m ! ~ranie6 a ~tunet~botffě I e c. 5réa )Bto_
3enéf)0 a ®tatečnéf)o 9r~tjře I \l5ana iillúcIaroa
~(rnoHía !madwatta 3 -íltábfu I na !IDetn~=
botffě a ~audjowě I @eí)o 9JlU: ():6f ařfťé
9rabb~ I Si'rúf: Wljfíobraic6f)0 I ®aubce Sem·
fťéf)o I a \l5obťomořj[)o \u Si'ráIo\ufí\uj ():áefťém:
@afoáto ť tomuto roHe· ooecnému ®němu na·
řj3en6d) iillt)f oce= \u3úctlt6d) ():6f ař\ť6d) a Si'rú·
Io\ufť6d) Commiffařůro I obe\uHecf) čt~r ®ta\uůro
tof)oto ():áefťéf)o Si'ráforoft\uj I 3a\uřené a publici.
ro\uané gfau. \l5etr wmuláf~ Sttala 3 meba·
bUie I na S)ořegH6d)!malo6tattie6ÓJ I ~ob~o=
tanedj I ~~otě I a -ílojtačowě I @o wm: ffiáim·
fféf)o ():6f aře IIU ®,paňf)eHd) I )B()erfféf)o a ():áe·
fťéf)o Si'rúfe 9rabba I ®aubce Semff6 I Si'ráí:
WljfíobrMc6 I a 9le~\u~M\6 \l5ifař \u Si'rétIo\ufílui
():áeffém. (iill~tt\fíěn ro Si'rálorofť6m WlenHqm
WCěftě \l5ra3ffém I b Si'arla i5etb~ltanba ~tnoUa I
Si'rétI: SDroorfťéí)o Vm,preM ora. 53éta \l5úně:
M. DCCXV. 5rřtbcátéí)o bne 9JCěf6ce 9rMgna.)
[= 30. října 1715.J 8°. [II] - LXVIII [IV] str.
N a str. ~4 a: megifti'i f ~{rt~fuíůtl) ll) tomto ®ně
inotl)nim ®neffcni oófaaentjclj I na fteré ftrcll1ce .2iítn íe
3acinagi·
Český text 'gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v r:ejstříku římská. Na tito I. dřevo"
řezový, císaz'ský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito I. ve dřevě řezaný, královský
český znak jako v čís. 493 a pod ním nápis: ~an ~o3Cff
2ellJ 3 ();rfMfcíblt I @eljo~JWofti @:tjíařífé téa (sfall)ntjclj

Sfráloll)Jftjd)

(Saubůtl)

Sfomornjljoa 2enniljo mabba I a

~niíto-l13iíař tu Sh:áIottJítll)i Cl:aeífém. Na str.J. nahoře
uprostřed kroužek mezi dvojitými, kulatými závorkami
a květinovými ozdůbkami, ornamentální linka a pod in·

vokací černá, ozdobná iniciálka @ bez rámečku. Na str.
nápisy Petz'a Mikuláše Straky z Ne.
dal?ylic aJanaJosef,! Lva .z Erlsfeldu a pod nimi je,
jich mědirytové znaky ve stejné úpravě jako v čís. 492.
Na poslední str. Us b) impresum mezi dvěma širokými
linkami z několika druhů ornamentů. Nadpisy jedno.
tlivých částí, četné malé, černé iniciálky, signatury,
stránkové kustody ..

J4 b, J5 a nahoře

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152 neúp1.)i A. Min. Vnitra
(6763) i Lobk. K. (15276) i Zem. A.i Roudnice: Lobk.
K. (VI Bh 1) i Wien: NB. (168957,B).

495. 5rito ~ttt)fulowé ®němu Doecnéf)O I ťter6na

Si'rétIo\ufťém S)raDe \l5raáfťém I bne 20. Wlě\qce
53ifío,pabu 11715. brBán I a 15. bne Wlěí6ce SDuo"
. ltCt 11717. [recte 1716] 53éta I b ,přitomnofti iill~·
foce )Br03enéf)0 \l5ána I \l5ana mntoniltCt 0ana I
®11;Jaté 9raimfťé ffiaiHe S)raoěte 3 mojtt)e a mt)=

150

11101l)nim (Snefíenj oóíaaenl}d) lna Heré ítránce 2iítu íe
aacjnagi.
U str. XXXIX. pří!.: 1130fíalllenj neó m03tl)raenj I
SfráIotllíttl)i Cl:aeífé ítl)é geíft~ voh.1~ljfebátl)ati magj clj
f aabrdcni 1130Ht~ de Anno 1716. voble WámfuIl)~ tevrjl)
tne 0:ijtrnácti 2cted) ll) ~{učet a ®ráafu vři1l)eíti I a co
na geben mof Capitaht a ll) Intel'eí~tjd) f vraceni Vřigbe.
fb~

Ceský text gotikou, cizí slova antikvou; .Číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito 1. malý
dřevořez [40 X 43 mm]: černý, císařský orel s korunou
hlavách a odznaky panovnické moci v dráPech. Na
rubu tit.,I. ve dřevě řézaný, královský český znak jako
v čís. 493. Na str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi
dvojitymi, kulatými závorkami a květinovými ozdůb.
kami, ornamentální linka a pod invokací černá, ozdobná
iniciálka @ bez rámečku. Na str. Sf4 b dole jemná, orna,
mentální viněta, na str. Sfsa nahoře nápis Petra,Miku.
láše Straky z Nedabylic a pod ním jeho m·ědirytový
erb ve stejné úpravě jako v čís. 480. Na poslední str.
(.5f5 b) impresum mezi dvěma širokými linkami z něko>
lib druhů ornamentů. /IIadpisy jednotlivých' částí, četné

na
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černé iniciálky různé velikOsti, signatury, stránkové
kustody.

Jungmann V. 635.

Nové Hrady: Zámec. K.i Praha: NUK. (54 C
152) i Lobk. K. (15.276) i Zem. A.i Roudnice: Lobk. K.
(VI. Bh 1) iWien: NB. (168957 - B).

496. !llttljlulotué rofíeooecnéf)o ®němo\1;Jnif)O ®ne·
Henj I ťteré bne 9. Wcěfqce \l5raí6nce I 1716.
53éta I\u ®němě \ueřegně ,přečtené la bne 23. Wcě·
f6ce 0:aerroence 1717. 53éta I b ílřitomnofti $~.
í oee ~r03enéf)o \l5ána I \l5ana 0ana ~(tnolfta
Sfaffgotfie· I ®ro: 9r3jmfťé 9rame S)raběte
3 Sft)najtu a ffitet)ffenHtet)nu l~áM na Shmt=
filjc6ÓJ I ~abowt) J ~jIé l:řemt)ifnt) I 3tuitowě I
l:tnawedj I Sobetěfi9 I l:tefomt)e6dj I !lo~a,
fiet}dj I 9.J1aanedj a !moťtomauj6dj I 0)0 ():qfař.
fťé wm: 5regné 9rabb~ I Si'omornifa I Si'ráť:
WCjfíobráictjí)o I a ~ce~ro~M\qf)o ®ubi ro Si'rá10ro·
fímj ():aefťém : ec. 5réá iillt)f oce mr03enéf)0 \l5úna 1
\l5ana @iřií)o ~ernarba !IDmtijlawa I ®rollté
9r3fmffé 913i\\e S)raoěte 3 !mt)ttowie I \l5ána.ltCt
~ódjowie6d) I m e 3běgie6ÓJ I a 8effowie6dj I @o
W1ir: ():6f ařffé 5regné ffiabbt) I II Si'ráť: W-'ifío·
br3ictJř)o I ee. 9leméně mr03enéí)0 a ®tatečnéř)o
911)tjře I \l5ana \l5etm Wliťulú\\e Sttaťt) 3 meba=
bilte lna ~ob~otanedj l-ílojtačowě I a !IDtutie61
@o WCU: ():6f: 9rabb~ I ®aubce Semfťéř)o ISi'ráť:
9JCifíobr3jc6f)0 I a 9le~lu~M\6f)0 \l5jf ařé. ro Si'rá·
10\U,fí\uj ():áefťém; @afoato ť tomu rolfeooec'ttému
®němu 3ři3en6d) iill~\ ocelu3úctn6dJ Si'rúť: CQm_
miffařťtro I oberoH ed) ():at~r ®taroltro toí) o Si'rú~
10rofí\uj ():áe\W)o 3arořené I a publiciro\l1ané
gfau o~li. (iillt)tifftěn lu S't'rálo\ufť6m Wcen\\qm
Wlěfíě \l5raáfťém I b Si'arla i5erbt)nanba ~tnoUa
3 !lobtoflatujna I stráfolufťéí)o SDluorfťéf)o Vm·
NeMom. 53éta \l5áně: M. D. CCXVII. SDe\uú·
téí) o bne Wlěí tjce ®r,pna.) [= 9. srpna 1717.]
8°. [II] - LXI - [III] str.
'
Na str. LXI.: mcgiítřif Wrt~fuIůIl) ll) tomto ®nč1110tl)nim (Sneffeni oóíaaentjclj
íe aacjnagj.

I na

ftcré ítránce 2iítu

Český text gotikou, cizí slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na til.l. dřevo.
rezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito I. ve dřevě řezaný, královský
český znak jako v čís. 493 a pod ním nápis: ~Ra6imi,
lián {šrantifíef I!(fftcff 3 Uftfclblt I @eljo @:tjíařífé a Sfrá~

fottJífé WUťoíti mabba I a .íWHto-l13ií ať ll) Sfráfotl)ft1ni
Cl:ileífém. N jl, str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi dvo"

jitými, kulatými závorkami a květinovými ozdůbkami,
ornamentální linka a pod invokací černá, ozdobná ini,
ciálka 5t bez rámečku. Na str. LXI. dole úzká, .orna'
mentální linka, na str. následující (&:>4 b) dole obdélní.
ková, ornamentální viněta. Na str. &:>s a . nahofe nápis
Maximiliána Františka Alsterla z Astf'eldu a pod ním
jeho mědirytový znak v ornamentálním rámci nahoře

s hlavou a křídly andílka, po stranách a dole s květi
novými i ovocnými girlandami. Na str. &:>5 b impresum
mezi dvěma linkami z několika druhů ornamentů. Nad,
pisy článkll, na str. XXII. podpisy císařského listu, četné
černé Íliiciálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152) i A. Min. Vnitra (6763) i
Lobk. K. (15.276) i Zem. A. i Roudnice: Lobk. K. (VI
Bh 1)i Wien: NB. (168957-B).
®němu ooecném I fte·
r6 na Si'rúI: S)raDe \l5raaffém I bne 5. 9Jlě\6ce
53ifío,pabu I 1717. a 12. 9núge I 1718. 53éta I
b ,přit0111nofti iillt)í oce· ~r03enéf)0 \l5ana I \l5a.
na Wla&imifiálta 910roet±a Sftalowjfé~o I ®ro:
9ráim\ťé ffiM\\e S)raoěte 3 Sfoffowtat I \l5ána
na l:et)ttic6 I ~ettowie I a měii6ně I @eí)o
9mrofti ():6fařfťé 5regné 9tabb~ I S1'omornjťa I
Si'rúI: Wrifíobr3jcqí) o I a ~(e~rot)~Hqf)o Si'omor·
njťa \u Si'ráfo\ufíroj ():áefťém I e C. 5réá iillt)f oce·
mr03enéí)0 \l5ána I ~ana i5ranti\\ťa Si'aría
®roatě 9r3jmfťé ffiW\e S~raoěte 3 ~ettt)ttglu I
\l5últa na Swětft) a l:upablt) I @eí)o 9JliIofti
():tj\ař\ťé 5regné 9rabb~ I Si'omornjťa I strátoro·
fťéf)o 9JCiftobraic6í)0 I 9(e~rot)~\\6ř)0 Wh)ltcmifím
\u Si'ráfo\uft\uj 0:aefťém I a \l5urgfraoj ro ~ine6
I e C. 5réa mr03enéf)o a ®tatečnéf)o ffi~tjře I
\l5ana iillúcťnroa ~rrno\fín !matgťwatta 3 ,ptábfu I na llBetn~botffulne~roe~f~· řečené @eí)o
9mrofti ():tJfařffé 9rabb~ I ®aubee Sem\ťéf)o I
stráto\l.1fW)o 9JCifíobcaicqí)0 I a \l5obfomořií)o
\u nabbotčeném Si'ráfoIUfí\uj ():ae\ťém I e C. @a·
foato f tomu ooecnému ®němu iill3úctn6d)
0:6fařfť6cf) a S1'ráto\ufť6d)· Commisfařltlu I ob
\u\\ecf) ():3t~r ®ta\uů\u S1'ráforofHl.1j ():3e\ťéí)0
3a\uřenél a publiciro\1;Jané gfau. \l5etr Whťu·
Iáf~ Sttala 3 mebabUie I na S)ořeg\\6d) !ma=
lo6rattietjdj I ~ob~otattedj I -ílojtačowč I
a !IDtutie6dj I @o 9J1ir: 9taim: ():6faře I
Iu ®fpai1f)eIjd) I téa ~ř)erfW)o a ():áefťéí)o Si'rá.
fe 9rabba I ®aubce Semff6 I Si'rál: 9Jljftobráj·
c6 I a 9le~lu~ťfíq \l5jf ař lu Si'rúlo\uftll,Jj ():aeíťém.
(iill~tiHíěn ro Si'rMOIl.1\ť6m WCen\\6m WCěfíě
\l5raafťém I b Si'arla i5erb~nanba !llttto(ta
3 !lobrojlmuitta I Si'rálorofťéf)o SDroorfW)o
Vm,pre~fora. 53éta \l5áně: M. D. CCXVIII.
SD\uabcútéí)o ®ebméí)o bne WCěfqce Wlúge.)
[= 27. května 1718.] 8°. [II] - XLVI [IV] str.
N a str. {ŠS a: megiítřj f ~(rt~fufůll) ll) tomto ®nč~

497. 5rito !llttt)fu(owé na

11101l)njm (Sneíícnj oóíailenljclj I na Heré ítránce mítu íe
3ačjnagj. .
Český. text gotikou, cizí slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstříku římskA. Na tito 1. dřevo,
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě ře"
zaný, královský český znak .jako: v Ús, 493 a pod ním
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498-499

I

nápis: ~JCa6immán íšrantiffef ~lftcd a Il{ftfcfblt &eljo
~IHařffé a SháToluífé ~Jurofti mabba a .anjfto4~iíař'
\tJ Stráfoluftluj ~Beffém. Na str. I. nahoře uprostřed

I

kroužek mezi dvojitými. kulatými závorkami a květino:
vými ozdůbkami, ornamentální linka a pod invokací
černá, ozdobná iniciálka & bez rámečku. Na stl'. íš5 b
nahoz"e nápis Petra Mikuláše Straky z Nedabylic a
pod ním jeho mědirytový erb v omamentálním rámci
s hlavou a křídly andílka nahoz'e uprostz"ed a dvěma
palmovými ratolestmi po stranách. Na str. íšo a nahoz"e
nápis Maximiliána Františka Alsterla z Astfeldu a
pod ním rovněž jeho mědirytový erb v ornamentálním
rámci, nahoře s hlavou a křídly andílka, po stranách a
dole s květinovými i ovocnými girlandami. Na str. poslední (íš6 b) impresum mezi dvěma linkami z několika
druhů ornamentů. Nadpisy článků, četné malé, černé
iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK. (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk K (15.276), Zem. A.;
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Wien: NB. (168957-B).

498. &rtt)tulowé luHeoI.iecnéf)o ®němotunjf)o 6ne=

Heni 1 f'teré na

I
11718. 2éta 1IlJ 6ne=

Sl'ráfollJlťém Íl~rabě jj5raěífém

1. bne Wcěl~ce jj5raí~nce

I

mě tueřegne přečtěné a bne 26. 9)cef~ce .8á=
ři 1 1719. b přitomnoftj ~l:)loce. mro3enéí)0
jj5ána 1 jj5ana ~ácrallJa Sl'ofořowce 1 61u:

9lěimíťé 9lWíe ~raI.iěte a Sl'ofořowtl I @eL)O
!ií:~íařfťé a ~ráfollJlťé WHrofti 9labbl:) 1 ~omot>
úita I ~ráfolufť~f)o Wčjftobdicuf)o 1 a PraeH.

denta
IUm.

~rárOIUífé Appellacu na s;ítabě jj5raě=
5ťéě ~I:)I oce= mr03enéf)0 jj5álta 1 jj5ana

6ftěpána Sl'inffg~o 1 61lJ: 9lěimíťé 9lěme ~ra=
I.iěte 3 G:~t)nic a ~ettowtl 1 jj5ána na G:~ocni I
ffitltttlgj 1 Sl'ocenictjdj 1 a ffit)d)enburgfu I @o
WHr: !ií:ulaříťé 9labbl:) ~omorniťa 1 a ~ráf:

i

WčjftobrMcuf)o

ln, ~ráfolufttui !ií:3efťém. @aťo
I:) mtoaenéf)o a 6tatečnéÍ)0 9ll:)tjře I jj5ana
2ubluiťa ~I:)nřa !Bed)t)ně 3 ~tl3tln I na SDfau=
L)é ~~otě !Bt)iticg a !IDel~tlrticgdj @o WHr:
!ií:ulařlťé 9labbl:) I ~ráf: Wcjftobr3icu í)o 1 6aub=
ce .8emíťéÍ)o 1 a jj5urgřraI.iif)o ~rage ~rabecťé=
f)o tu ~rárOluftlui !ií:ěe1ťém. @ařoěto ř tomuto
InHeoI.iecnému 6němu ařjoenuc{) ~t)f oce= tu3áct=
ntjd) !ií:~fařlťtjc{) a stráfo\1.1lťtjd) CommiffařulU
I obeluHecf) !ií:3tl:)r 6tal1JlOttu tof)oto stráfo\ufttuj
!ií:ae!řéf)o 3allJřené a publicirotuané gíau I.iI:)H.
jj5etr WCiřulálf 6trtlftl o mebtlbiHc 1 na Íl~o=
1

1

I

1

řegffud) roltllobrtltřicgdJ I ~ob~oitlnedJ I .po~
fttlčowě
a !IDruticgdJ @o 9J(iI: !ií:tjl ařfťé
9labba 1 6aubce .8emfťt) 1 ~ráf: 9JCiftobrěicu
I a 9cet)tul:),gHt) jj5jfař tu stráf: !ií:3e1ťém. (~I:)=
1

1

tifftěn ln ~rálolufťum WcenHum Wcěfte jj5ra3=
ffém 1 b ~arra iJerbl:)nanba &rnoUtl a ~o~
brofltlwintl ~ráfotulťéf)o SDtuorfféf)o IDmpref=
lota. 2éta jj5áně: M. D. CCXIX. ®ebmnác=
1

152

téf)o bne

WCěfuce

9l3jgna.) [= 17. října 1719.]
LXXXVIII - [IV] str.

8°. [II] -

N a str. LXXXVIII.:

íHegiftř'jť ~(rt~ťuIů\tJ

\tJ tomto

®němolunjm ®neffenj obla6entíc(j lna Ueré ltránce 2iftu
f e aačj nagj.
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wě o !IDtuticgdJ 1 @ef)o 9JHrofti !ií:tjfařlťé 9labbl:)
1 ~rófotulfUÍ)o »JCiftobt5ictjf)0 1 6aubce .8emlťé=

a 9Cet)tuI:)MW)o jj5ifaře IlJ ~rárotuft\ni
tomuto luffeoI.iecnému 6ne~
mu aři3entjd) ~I:)foce= \1.13áctnUm !ií:~faf\ť~d)
a ~rófolulťtjd) Commiffařutu přebnelfen
a 17. Wcěltjce 2ebna 1 2éta 1721. b přitom~
nofti přebgmenollJantjd) bllJaud) !ií:ulařfftjd)
a ~ráfolull'ucf) Commiffařť'tllJ ob tuffed) !ií:3tt)r
6ta\nulu tof)oto ~rétfoluft\1.1i !ií:5eIW)0 aatuřené
a tul:)í)Iá1lené I.il:)fi. ~ácra\1.1 .plo3ef 3 8tlm"tl~
dJu 1 @ef)o Wmofti !ií:ufařfťé a ~ráfotufťé 9labba
6aubce .8emfftj I strófOIl.lfťU 9JCiftobr3ic~
a 9Cel:)\lJI:)Mf~ jj5if ař IU stráfotufttui !ií:ěefťém.
(~t)tilften tu ~rárotufť~m WCenHtjm WCěftě
jj5ra51fém 1 b S't'ada iJerbt)itanba ~rnolttl
a ~obrofltlwintl I ~ráfoltJll'éf)o SDluorlťéf)o
IDmpreMora. 2éta jj5áne: M. D. CCXXI.
SD\lJabcátéf)o SDruL)éL)o bne WCě\t)ce 2ebna.)
[= 22. ledna 1721.] 8°. [II] - XLVIII [IV] str.
Í)o

1

!ií:aelťém. @aťo~to ť

1

Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice

arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevo:
r'ezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě ře=
zaný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: ~J?a6imHián íšranti\íef IlIHtcrf a ~ftfcfblt I &eljo
~ljlař'ffé a ~ráfo1nffé ~Jmofti mabba I a ~njfto~~i1ai'
\tJ ~ráfoluft\tJi ~Belfém. Na str. I. nahoře uprostřed
kroužek mezi dvojitými, kulatými závorkami a květino:
vými ozdůbkami, ornamentální linka a pod invokací
černá, ozdobná iniciálka & bez rámečku. Na stl', XLIV.
a LXXVI. velká, dřevořezová, trojúhelníková, bohatě
zdobená viněta s girlandami i v ní uprostřed v orna=
mentech postava satyra, držícího v rukou 2 roky hoj.
nosti s ovocem. Na stl'. LII. rovněž dřevo řezaná, ara·
besková viněta ve tvaru čtverce, stojícího na rohu. Na
stl'. LXXXVllI. uprostřed široká, ornamentální linka,
na str. následující (~Jh a) dole kroužek mezi dvojitými,
kulatými závorkami a 2 černými květy. Na stl'. 1m2 b,
~n3a nahoře nápisy Petra Mikuláše Straky z Neda~
bylic a Maximiliána Františka Alsterla z Astfeldu
a pod nimi jejich mědirylové erby ve stejné úpravě jako
v čís. 496. Na poslední str. (W?ab) impresum mezi dvě:
ma širokými linkami z několika druhů ornamentů. Nad,
pisy jednotlivých článků, četné černé iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V.635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168957-B).

499. &rtt)ťule tuffe"oI.iecnéI)o 6němu

1 gen3 na
S1'rétI: Íl~tabě jj5ra3fťém 1 bne 4. HJcef~ce jj5ra=
íunce 1 2éta jj5áne 1719. b přitonmofti ~\Mo~
ce mro3enéI)o jj5ána I jj5ana ~ana ~(rnoífta
6ftlffgotffe 1 6tuaté 9ršjmfťé 9lěme ~raI.iete
3 Sl't)ntlftu a ffiret)ffenfftet)ntl I jj5ána no Sl'un~
CicgdJ ! 6tlbowt) ?SjIé l:řemeffně a ~o~
~tlHctjdJ 1 @eL)O 9JWofti !ií:tjfarfťé íťutečné 5ťeg=
né 9labbl) 1 ~omornil'a 1 ~ráfollJfťuf)o WCifto=
brěictjf)o 1 a 9Cel:)\nt)MlUÍ)o ®ubií)o tu ~ráfotu=
ftlut !ií:aeffém. 5ťéě ~I:)í oce= mr03enéI)0 jj5ána 1
jj50na ~arfa ~oad)t)ma 1 61uaté 9l3imffé 9l3iíle
~raI.iěte !Brebt) I jj5ána na ~tldJrowictjdJ 1 ~it~
fowictjdJ !ií:~ertuenum &uge3bě ~obrtlt)
Sl'tlcowě 1 G:3eHtině a ~ečťádJ 1 @e{)o WHfofti
(fufařífé 5ťegné 9labbl:) ~omorniťa ~rófolu=
fťtjÍ)o »JCjftobraictjf)o I a 6aubce .8emíťéf)o
tu ~ráfo\lJfttuj !ií:&efťém. 9Ceméne I:) b přitom=
nofti meat) Hm aamřeféÍ)o [I] mro3enéf)0 a 6ta=
tečnéf)o 9ll:)tiře I jj5ana jj5etra WCiťuláffe 6trtl~
ft) 3 mebtlbUic I na ~ob~ořtlnedJ 1 .pofttlčo~
1

I

I

1

1

1

1

1

1

1

1

Na str. XL VIII.: mcgiftfjf
®ně11lo\tJnj11l ®neífenj obfaBení)cí)

2iftu fe 3ačjnagj.

~(rt~fuIů\tJ

I

lu tomto
na fteré Itrállce

~l:)loce= mr03enéÍ)o l1Sána i jj5ana ~ana ~o~
aeffa I 6tuoté 9lěimlťé 9rame ~raI.iěte a !IDtllb=
Htet)ntl 1 jj5ána na ~u~u 1 ~ořegff~m ~tlt)ters~
bllrffě 1 ~řiwonátu I Sl'ruffoluictjdJ 1 mt)3~
burgfu a ~etrowictjd) I @eÍ)o !ií:tjfařfťé ostrá,
!olufťé WHrolti ffutečné 5ťegné 9labbl:) 1 ~omor=
njfa 1 S't'táfolulťéí)o Wljftobr3jctjf)o i 9Ce~tuI:)Mltj=
Í)O .8emf!éÍ)o 9JCarffafťCt 1 a SDěbičnéf)o strdge=
ce lu strálotufttui !ií:ěelťém. 5ťéa ~I:)foce= mro=
oenéf)o jj5ána jj5ana iJrantiffťa ~oDeffa 6tua~
té 9't3imlfé 9l3iffe ~raI.iete G:3ernintl 1 ~fába=
ře SDomu (Sjinbřicf)olua .prtlbce a G:~ubenic J
jj5ánn 11a @inbřid)otuém .prtlbcg 1 G:~ubettict)
1 ~etrsburgfu 1 ffit)s~t)bľu i met)befu I Sl'of~
monofedJ 1 Sl'ofti I a 6fmt)bebergfu 1 @ef)o
~tjíařlfé a Sl'rétfolofťé wmofti 9lobbl:) ~omor=
niťa 1 ~ráfotuíW)o, 9JCjftobr3ictjf)o I 6aubce
.8emfťéf)o I 9Cet)tul:),gffUL
)O ®ubi 2ennif)0 la SDe~
bičnéf)o 6fenťa lu ~rétfotufttui !ií:ěelťém. 9Cémé=
ne I:) mroaenéf)o a 6totečnéI)o 9ll:)tjře I jj5ana
~ácratua .pl03ftl 3 8tlmVtldJu 1 @ef)o !ií:~lař=
IU a ~rárotufťé WCifofti 9lobbl:) 1 ~ťáfotulfěf)o
WCiftobr3jctjf)o 1 6aubce .8emfťéÍ)o I a 9Cel:)tul:)~~
ífUf)o jj5ií aře lu stráfoluftlui !ií:ěeíťém; @aťoato
ť tomu tuffeoI.iecnému 6němu 3řj3entjcf) ~I:).
íoce= ~aáctntjcf) !ií:tjíařlťud) a ~ráfotufťut{) Com~
miffařuIU
obetuffed) !ií:3t~r 6tatuutu tof)oto
~ráfotuftlui !ií:3eíťéf)o oaluřent) a publiťotuont)
I.iI:)Ii: (~~tifítěn tu ~ráfotufťt)m Wcenff~m WCěfte
jj5ra3ífém : b ~atla iJerbl:)nanba &rnolttl
a ~obrofláWintl I ~ráfoltJfťéI)o ~tuorfW)o
ID mi1ťeffora. 2éta jj5áne: M. D. CCXXI.
SDtuabcátéf)o SDruÍ)éÍ)o bne Wcěí~ce .8áři.) [~22.
září 1721.] 8°. [II] - XLVI - [IV] str.
1

1

1

Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tit.l. dřevo:
z'ezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako ·
v čís. 485. Na rubu tit.l. celostránkový, ve dřevě řezaný,
královský český znak jako v čís. 493 a pod ním nápis: '
~Eácra\tJ ~an ~c\)!lclfftc\)lt o6ftccnfclbu I &eljo @:Í)fař'fťé
a ~ráfotuffé ~Jmofti !.Habba I a ~nifto~~iíař' ln Sháfo\tJ_
ftlu i ~3effém. Na stl'. 1 nahoře uprostřed kroužek mezi
kulatými závorkami a květinovými ozdůbkami, orna=
mentální linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka
Na str. &1 a: megiftřjf ~(rt~fuIůtu \tJ tomto ®ně~
& bez rámečku. Na str. XLVIII. .~iroká linka ze 2 řad
mo\tJnjm @íneffeni obfa3enÍ)c(j I na tteré Itránce .l3iftu
černých květů, na stl'. následující (&2 a) dole, dřevo~
le oačjnagj.
řezaná, arabesková viněta. Na str. &2 b nahoře nápis
Václava Hložka z Žampachu a pod ním jeho mědi:
Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
rytový erb v ornamentálním rámci s hlavou a křídly
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. dřevo,
andílka nahoře a dvěma palmovými ratolestmi po
z'ezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
stranách. V pravém dolním rohu mědirytu podpis:
v čís. 485. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě
a NeiirauHer. Na str. &3 a nahoře nápis Václava
řezaný, 'královský český znak jako v čís. 493 a pod
Jana Krygelsteyna z Sternfeldu a pod ním také jeho
ním nápis: ~ácralu ~an ~c\)gcffftc\)lt a 6ftcmffefblt i
mědirytový erb v ornamentálním rámci s hlavou
&eljo ~l)fai'ffé a márolulfé ~Jmofti mabba I a 1mjfto.
a křídly andílka nahoře uprostřed; spodní část tohoto
~iíař' \tJ máTo\tJftluj ~5cffém. Na stl'. L nahoře upro~
rámce ozdobena listy a girlandami s ovocem. Na stl'.
střed kroužek mezi kulatými, dvojitými závorkami
&3 b impresum mezi dvěma širokými linkami z několika
a květinovými ozdůbkami, omamentální linka a pod
druhů ornamentů. Nadpisy jednotlivých článků, for:
invokací černá, ozdobná iniciálka & bez rámečku. Na
mulář daní, malé, černé iniciálky, signatury, stránkové
str. &1 a nahoře široká linka ze dvou z"ad černých květů,
kustody.
na str. následující (&1 b) velká, dřevořezaná viněta:
Jungmann V. 635.
váza s květinami, hlemýžděm na levé straně a motýlem
Praha: Lobk. K. (15.276); Zem. A.i A. Min.
na pravé. Na str. &2 a nahoře nápis Václava Jana
Vnitra (6763); Wien: NB. (168957-B).
Krygelsteyna z Sternfeldu a pod ním jeho mědiry:
tový erb ve stejně úpravě jako v čís. 499. Na poslední
500. &rtt)lulowé 11iffeoI.iecnéf)o 6němolunif)o stl'. (&2 b) impresum mezi dvěma širokými linkami
6neHeni 1 ťterl:) na ~rároluíťém ~rabě jj5ra3= z několika dl1lhů. ornamentů. Nadpisy jednotlivých
fťém bne 9. Wcčltjce 2ebna ltueřegně přečtě=
článků, tabelka daní, malé, černé iniciálky, signatury,
nI:) 1 a bne 4. .8áři I 2éto 1721. b .)Jřitomnofti stránkové kustody.
1

I
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501-502

Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Wien: NB. (168957-B).

501. ~rtlJlu(owé I1.JHeoóeenéfjo 6němOl1.JnjIJo
6nelfenj I gena na ~rálol1.Jffém s;)rabě \]Sraajťém I bne 26. Wcěj~ee 2ifto,pobu 12éto 1721.
b ,ptitomnofti ~~i oee- mrooenéfjo \]Sáno I \]So·
no ~eaeffa (t) BtCtnti fffa I6)uoté 9faimfťé 9fBiff e
s;)tCtóěte o llBtbna o mtuntálu I \]Sáno no
s;)tCtbě tJulnefu i ~to~botffu I 6taublJňfu I
a llBaUet~botffu I @eI)o ~~fořjfé o ~rárolu·
fťé WCifofti ffutečné 5ťegné 9fobb~ I ~omoť11i·
fa I ~rárol1.Jjféfjo WCiftobrMeqfjo I o 9Ce\JtlJIJ~Hq·
fjo 6ubi 2emjféf)0 \1:J ~ráfolufttlJi ~aefťém. 5ťéa
~\Jf oee~ mrooenéfjo \]Sáno I \]Sona 9Coróerto
~ineenee ~mfftelJnfttj~o I 6tlJoté 9f3jmfťé
9fWfe s;)raóěte o SfoUowtat I \]Sáno na Sfulmu
I @efjo ~~jařjfé o ~rárolujťé WHfofti ~omor·
nifa I a ~rálotlJfťéfjo Wciftobraje~I)o )u ~ráfol1.J·
fttlJj ~aejfém. @OťOBto I) mrooenéfjo a 6totec·
néfjo 9f\Jtjře I \]Sono ~ácťo)uo Wť11ojfto ID1adwarta o .ptáMu I \]Sáno na llBetn~botffu
a ~audjowě I @efjo ~~jařffé o ~ráfoluffé
~)mofti 9fabb\J I ~ráfolufťéfjo ,WciftobrMe~fjo I
60ubee' 2emjťéfjo I a \]Sobťomořjfjo lu ~ráťotlJ·
fttlJj ~Befťém; @oťoato ť tomu tlJHeoóeenému
6němu ořjoen~d) ~\Jj oee· ~3áctn~cf) ~~j otH~cf)
a ~ráťol1.Jfťqcf) CommiffařŮI1.J I .přebneHen I
II bne 27. ~JCáge tóI)oto 1722. 9toťu I ob tlJHed)
@:Btqr 6toluůtlJ tofjoto ~ráfolufttlJi ~aefťéfjo
fneffen a publiťo\1:Ján ó~r. ~ácfotlJ .plo3ef
a 3amvadju I @efjo WCiťojti ~~fořjťé o ~rá·
ťOl1.Jifé 9fobbo I 60ubee 2emjť~ I ~ráfOl1.Jfťq
WCjftobrBjc~ I o 9Ce\J)u~~ffq \]Sjj ař )U ~ráťotlJft\1:Ji
~3effém. (~~tifftěn tlJ ~rálotlJfťém ~)hinffqm
WCěftě \]Sraajťém I b ~odo Bel'b~nonba ~tnol
ta a <,!)obtoflawjna I ~rálo)ufféfjo SD)uorfféfjo
IDmpre,{lfotCt. 2éto \]Sáně: M. D. CCXXII.
SDtlJobeátéfjo SDruIJéIJo bne WCěf~ee @:aer)uno.)
[= 22. června 1722.] 8°. [III - LlV - [IV]
str. + pří!. [325 X 202 mm]' + pří!.
[300 X 173 mm.]
,
Na str. @6a: megiftřif ~rt~fu!ůlu lu tomto @)ně~
mOlunim @)neffeni oofaaent)dj I na fteté fttémce 2iftu
íe Bacinagi.
'
Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tit.l. dřevo.
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě
řezaný, královský český znak jako v čís. 493 a pod
ním nápis : jffiáclato .\'šan stcI'!lcffftcl,1t B 6ftcmfefbu I

®ego
ljSifař
střed

0:tjfařfťé

to

a

!Habba I a llJtifto~
0:aeffém. Na str. I. nahoře upro·

fuáťotoffé ~)mofti

fuáťotofttoi

krouž.ek mezi dvojitýmí, kulatými závorkami
a květinovými ozdůbkami, ornamentální linka a pod
invokací černá, ozdobná iniciálka <M bez rámečku. Na
str. @6 a nahoře linka z černých květů, na str. <M6 b,
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<MG a

nahoře nápisy Václava Hložka z Žampachu

a Václava Jana Krygelsteyna z Stel'nfeldu a pod
nimi jejich mědirytové erby ve stejné úpravě jako
v čís. 499. Na poslední str. (<MG b) impresum mezi
dvěma širokými linkami z několika druhů ornamentů.
Nadpisy jednotlivých artikulů a' příloh, malé, černé
iniciálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK(54C152);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168957-B).

502. ~ttlJlulowé tlJffeoóeenéfjo 6němo)unjfjo 6ne·
Henj I genB no ~rálo)ujťém s;)robě \]Sro3\ťém
I 12. bne Wcěfqee 2ifto,pabu I 2éta 1722.
b ,přitomnofti ~\Jfoee" mrooenéf)o \]Sáno I \]Sa.

na Wntonjno ~ona I 6)uoté 9Taimffé 9fBiífe
s;)roóěte o 910ftlJc o !RlJnefu I \]Sáno na tJaUenowě I' .pelJntlJdj~gttjnu I G:30 C&e I SftáffUctjdj I ~itinjctjdj I BlIiatu a ~ičťowě I @efjo
~~fořfťé o stráfo)ujfé WWofti fťutecné 5ťegné
9tobb\J I ~omoťltiťa I ~ráfotlJfťéfjo WCijtobr3j.
eqfjo I o 9Ce~tlJ~~ffl)I)o S;)offmjfttCt )U ~rárotlJ·
ftl1.Ji ~aejťém I téa \]Surgfroói ('ffjeójťéIJo I ee.
~ 1mt)j oee· mrooenéI)o \]Sáno '1 \]Sana ~otfo
~ood)~mo I 6tlJoté 9fajmjfé 9lBjffe s;)roóěte
o mteblJ I \]Sána no l:adjfowictjdj I ~Uowi,ctjdj I ~ael'tlJen~m ~uge&bě I <,!)obtelJ I Sfacowě I G:3 e fttjně I o ~ečládj I @efjo ~~foř.
fťé a ~rárOl1.Jfťé WCHofti iťuteéné 5ťegné 9robbl)

I

~omornifo

I ~ráfOI1.J\ťéfjo

Wciftobraie~fjo

I

a 60ubee 2emfť~fjo )u ~ráfoluft)uj ~aefťém I
ee. 5ťéa mr03enéfjo a 6totecnéf)0 9f~tiře I \]So.
no ,~ona BrantiHťo o (Sjolču I na ID1affowě
a llBlJ(emictjdj I @ef)o ~qjořffé o ~ráfoluifé
WCitofti 9fobbk) I ~ráfotlJfféI)o WciftobrBje~IJo I
60ubce 2emjféfjo I a \]SurgftCtój ~roge ~rá·
ťoIJrobecťéfjo )u st'ráfotlJftlui ~aeffém; @aťoa±o
f tomu I1.Jffeoóeenému 6němu ořjoen~d) ~~io.
ee" ~oáctn~d) ~6jořff~cf) a ~rátolujť~d) Com~
miffařŮtlJ I ,přebneff ené I a bne 10. ~aerluna I
~éto 1723. ob tlJffed) ~3t~r 6totlJťt\1.J tofjoto
stráfotlJft)uj ~3efťéfjo oatlJřenéo tlJ~fjráfjené
óIJIi. ~ácrotlJ .pl03d a 3amvadju I @efjo Wei·.
Mti ~~fořjťé o ~ráfo)uifé 9fobbo I 60ubee
2emjť~ I ~ráfo)uff~ Wciftobr3je~ I a 9CeIJtlJt)~ff~
\]sifoř )U ~ráfoťufttlJj ~aejfém. (~\JtiHtěn
tlJ ~rárotlJffém WcenH~m Wcěftě \]Sro3jťém I
b~Oi(o BerblJncinbo ~tno(ta o <,!)obtoflawjna I ~ťálotlJjťéf)o SDl1.Jorfféfjo IDm,preMoro. ~é.
to \]Sáně: M. D. CCXXIII. SDeját~fjo bne
WCěf~ee ~3ertlJence.)

[= 10. července 1723.]
8°. [II] - LXVIII - [IV] str.
pří!.
[184 X 310 mm.]
Na str. LXVIII.:

91egiftřiť ~rt~fufůto

+

IIU tomto

@)neHeni oofaiíentjdj I na fteté ftránce
2iftu íe Bacinagi.
'
@)němotonim

Český text gotikou, cizí slova. antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tit.l. dřevo-

503-504

Artikulové

řezový, císařský

orel s odznaky panovnické moci Jako
v čís. 485. Na rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě
řezaný, královský če~ký znak jako v čís. 493 a pod
ním nápis: jffiácfalu .\'šan stcl'!lcffftcl)1t 3 6ftccttfcfblt I

@ego

0:tjfařjfé

ljSjfař

lu

9fobbo
brBje~

~aeffém, (~~tiHtěn lu st'rálOl1.Jjťém WCenfjqm
Wcěftě \]Sroaffém J b ~odo BerblJnonbo ~tttol
ta o <,!)obtoflaw,na strá!01'l.1jťéfjo SDtlJorjťéfjo
IDm,pre,{lforo. 2éto \]Sáně: M. D. CCXXIV.
5ťřetjf)o bne Wcěfqee ~3ertlJno.) [= 3. června
1724.] 8°. [II] - LXXIII - [V] str.
pří!.

I

a S1'táfoluffé ll)mofti lHabba i a llnifto~
0:iíeffém. Na str. J. nahoře upro-

Sháťoluftlui

střed kroužek mezi dvojitými kulatými závorkami
a květinovými ozdůbkami, ornamentální linka a pod
invokací černá, ozdobná iniciálka ~l bet rámečku. Na
str. LXVIII. linka z černých květů, na str. následující
(]4 a) dole kroužek mezi dvojitými, kulafými závorkami
a tiskařskými ozdůbkami. Na str . .\'š4 b, .\'š6 a nahoře
nápisy Václava Hložka z Žampachu a Václava Jana
Krygelsteyna z Sternfeldu a pod nimi jejich mědi,
rytové znaky ve stejné úpravě jako v čís. 499. Na
poslední str. (.\'š5 b) impresum mezi dvěma širokými
linkami z několika dr~hů ornamentů. Nadpisy jednot.
livých článků a tabell, malé, černé iniciálky, signatury,
stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763),
Lobk. K. (15.276); Zem. A; Wien: NB. (l68957-B).

503. ~rtlJtulowé \uHeoóecnéfjo 6němo\unjfjo 6ne·
Henj I gena 'na strálotlJfťém ~tCtbě \]StCtBifém I
4. WCěl~ce 2ářj I 2éto \]Sáně 1723. b ,přjtom·

I 60ubee 2em\ť~ I st'ráťotlJjfq WCjfto.
I a 9Ce\J)u~~ff~ \]Si! ař tlJ ~ráfotlJfttlJj

+

[285 X 530 mm.]
Na str. S1'2 b: megiftřiť 2htt)ťufůto I hl tomto @)ně~
mOlunjm @)neHeni oófaaentjdj I na fteté fttánce 2iftu
fe Bačinagi.
Český text gotikou, cizí slova ,antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito 1. dřevo,
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito 1. celostránkový, ve dřevě ře,
zaný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: ~Ilácťato .\'šan stcl'!lcffftcl,1t 3 6ftccttffcfbtt I <Mego

I

0:t)fařfťé a S1'táťoluffé llniiofti mabba
a jlnifto~ljSiíař
S1'dtťotofttoi 0:iíeffém. Na str. I. nahoz'e uprostřed
kroužek mezi dvojitými, kulatými závorkami a kyěti.
novými ozdůbkami, ornamentální linka a pod invokací
černá, ozdobná iniciálka <M bez rámečku. Na str. LII.
dřevořezová viněta: váza s květinami. Také na str. LIX.

to

dřevořezová viněta: váza s květinami, hlemýžqěm na
levé straně a motýlem na pravé. Na str. LXXIII. dole
malá dřevořezaná viněta z rostlinných ornamentů, na
str. náledující (S1'2 b) nahoře široká linka ze dvou řad
černých květů; na str. S1'3 a arabesková viněta Ve tvaru
kosočtverce, postaveného na rohu. Na str. S1'3 b, S1'4 a
nahoře· nápisy Václava Hložka z Žampachu a Václava
Jana Krygelsteyna z Sternfeldu a pod nimi jejich
mědirytové znaky ve stejné úpravě jako v čís. 499. Na
poslední str. (S1'4 b) impresum mezi dvěma, širokými
linkami z několika druhů ornamentů. Nadpisy jednot,
livých článků, tabell' a upsání, malé, černé iniciálky,
signatury, stránkové kustody.

nofii ®efjo ~~iotiťé a strálo\uifé WliIofti 9CeIJ.
. \u\J~Hq Dioó~ I otetlJřené I a 15. bne Wcěiqce
WCáge' I 2éto \]Sáně 1724. tlJ ne,ptitomnofti
ne\Jlue~j,{l. o,páčené @eIJo ~qiotjfé a ~rálo)u·
Hé ~mlofti I fťroe ~\Jj oce ~oáctnéořjoené
Commiffate I tottato: ~~foee. mrooenéf)o \]Sá.
na I \]Sana ~ooeffo BtCtntt fffo i 6tlJoté 9rMm·
fťé 9rWle s;)tCt6ěte o llBdlUa o mtunt~álu I
\]Sáno no tJulnefu I m t0 3botffě I ~elJflowi
ctjdj i 6ftaublJňgťu I llBaltet~botffě I a <,!)ittet~botffě I @efjo WCitofti ~~fořfťé jfutečnau
Jungmann V. 635.
5ťegnou 9robbu ! ~omornjfo I ~rárolufťé()o
Nové Hrady: Zámecké K. Praha: NUK(54C 152);
WCjftobrBiel)fjo I 60ubee 2emjWJo I o 9Ce~IUIJ~~
HqIJo 6ubifjo 2emfťéfjo tlJ ~ráfotlJfttlJj~aeffém: A Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem. A.;
Wien: NB. (168957-B).
5ťéa ~~foee. 93rooenéfjo \]Sáno I \]Sono 6ftě,pá.
no ~Ujmo SflJrtfťtj~o I 611.Joté 9f3jmfťé 9rMffe
s;)roóěte o G:~lJnic o l:ettowa I \]Sáno no !Rattagj 504. ~ttlJfulowé I1.JffeoÓeenéfjo 6němotlJnjfjo 6ne·
Henj I genB na strálo)ufťém s;)robě \]Sr03fťém
I G:~ocně I G:~ocenjctjdj I !RefvetiflJctjdj I!RlJdjenI 6. SDne Wcějqee 2ifto,pobu I ~éto 1724.
btitgťu I!RoflJctjdj Io~uietictjdj I@~ ~JCif: ~qfoř·
,přebneffené I o bne 13. Wcěfqee 6r,pna I 2éto
Hé ffutečnou 5ťegnau 9rabbu I ~omoť11ifo I
1725. b i1řitomnofti ~~f oee· mr03enéf)0 \]Sána
9Ce~lu~Miqfjo 9fe~tfjorftl1.Ja I 6aubee 2emfféfjo
I \]Sona ~ono Wrnoffto 6faffgotffe I 61l.1até
I o ~ráťo)uiféIJo WciftobrMeqfjo I1.J ~ráfotlJft)ui
9rajmffé 9fBifie s;)tCtóěte 3 SflJnaftu a (SjtelJf<Heffém I ce. W mrooenéIJů téa 6tatečnéfjo
fenrftelJnu I \]Sáno na SfuntfflJctjdj I 6abotuě
9f~tiře I \]Sana ~ácra)ua Wť110jfta ID1adwarta
I ~Hé l:iemlJffnlJ I a ~o~anctjdj I @efJo WCi·
o .ptábťu I no llBetn~botffě a ~audjowě !
fojti~qfotffé fťutecné 5ťegné 9Cabb\J I ~ůmor
@~ WCit: ~~jařlfé 9rabbu I ~rárolujťéfjo WCifto.
njťo I ~rán)l1.Jjťéf)o WCjftobrBieqfjo I cr. 9CeIJtlJk)%·
braie~fjo I 60ubee 2emfféfjo I \]SobťomořjfJo I
H~IJo ~omornjfo tlJ ~rMotlJft\1)j ~3ejťém I ee.
o ~ce~I1.J~Mfqr)o běbičnéfjo \]Son~tCt I1.J ~rárol1.J·
5ťé~ ~\Jfoee mrooenéI)o \]Sáno I \]S0hC! ~otfa
fÍ\uj ~3ejťém; DbeIPlfed) ~atlJr 6totlJůl1.J tofjo·
~oad)t)mo I 6tlJoté 9f3jmfťé 9fBHfe s;)roóěte
to xt'rálo)ufttlJj ~aefférJo I aOl1.Jřené I o )u~fjrá.
"o mteblJ I \]Sáno na l:adjfowictjdj I: ~itfowi
Hené ó~H. ~ácfo)u ~r~fftoff .plo3ef o 3amctjel) I ~aertlJenéni ~uge&bě I <,!)obtelJ I Sfávadju I @efjo WHfojti ~~fořjťé o ~ráfOl1.Jffé
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505

cotuě 1 G:acHtjně 1 CI ~ečcc I @o wm: @:~f Clř·
ffé fťutečné 5ťegné WClbbi) I S'l'omornifCl I S'l'rá·
Iorofféljo Wciftobraic~ljo I CI 6C1ubce .8emfféljo
ro S'l'ráIoroft\ui @:aefťém I ec. @Clfo i) [5ro3enéí)o
CI 6tCltečnéljo !Hi)tjře I ílSClnCl ~ácrCl\uCl ,pfoafa·
3 3ampadju I @eljo ilJCUofti @:~f Clřfté WClbbi) I
S'l'ráfo\ufťél)o ilRjftobrajc~ljo I 6C1ubce .8emfťé·
í)o I CI SJ1rt)\ui)~ ff~lj O ílSif Clře ro stráloroft\uj
@:šefťém; @nťošto ť tomu \uffeoúecnému 6ně· .
mu 3řjoen~cf) ~i)f oce· ro3óctn~d) @:~j Clřfťt)d)
CI S'l'ráforofťt)d) Commi[[ařůro I ob roffed)
. @:ati)r 6tCltuůtu toljoto S'tráíorofttui @:aefťéljo
3C1\uřené I CI rot)f)fáffné [I] Úi)Ii. (~i)tifftěn
ro S'l'ráío\uffém WCenfft)m ilJCěftě ílSrClMfém I
b S'l'ClrICI ~erbi)nClnbCl ~rnoUa 3 ~obtoflatuj=

na I

S'l'ráío\ufťéljo
~étCl ílSáně: M. D.

SD\uorjťéljo

~)mt1ťeMora.

CCXXV.) [= 1725.] 8°.
[II] - CXII - [II] str. + pří!. [239X510 mm]
+ ·příI. [184 X 676 mm.]
Na str. eXIl: ffiegi[ti'if ~frtt)fuIůtu I l1J tomto
®němotunim

mftu fe

®neffenj o6[oilenljclj

I

no

ťteré

ftránce

iločinogi.

Český text gotikou, cizí slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na lit. I. dl'evo,
řezový, císal'ský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě ře=

zaný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: jffiacTol1J ~on SfcI,gcrfftcl,lt 3 eftcCltfclbll I @eljo
~ljfoi'[fé o S'l'ráTol1J[fé WCiro[ti 9lobbo I o ~Rifto~l.\5iíot
l1J S1'rCtrOl1J[tl1Ji ~de[fént. Na str. I. nahoře uprostřed

kroužek mezi dvojitými, kulatými závorkami a květi,
novými ozdůbkami, ornamentální linka a pod invokací
černá, ozdobná iniciálka @ bez rámečku. Při str. XXXI.
a LXXX. přílohy. Na str. LXII. dole dřevořezová
viněta: váza s květinami. Na str. eXIl. prostá, vodo=
rovná linka, na str. následující (1.\52 a) nahoře nápis
Václava Jana Krygelsteyna z Sternfeldu a pod ním
jeho mědirytový erb ve stejné úpravě jako v čís. 499.
Na str. 1.\52 b impresum mezi dvěma širokými linkami
z několika druhů ornamentů. Nadpisy jednotlivých
článků, tabell, formuWů a příloh, malé, černé iniciálky,
versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Mnichovo Hradiště: Waldštejn. K.; Nové Hrady:
Zámec. K.; Praha: NUK. (54 e 152); A. Min. Vnitra
(6763); Lobk. K. (15.276); Zem. A. Roudnice: Lobk.
K. (VI Bh 1); Wien: NB. (168957~B).

505. ~dgfulotué roHeoúecnéljo 6nemoroniljo 6ne·
Henj I Ueri) 11C! S'l'ráforofťém S?rClbě ílSraBfťém I
SDne 20. Wcěf~ee ~ifto,pobu I ~étCl 1725. \tJe·
řegně ,přečten~ I O SDne 9. .8áři I ~étCl 1726.
b ,při±omnofti ~i)fow [5ro3enéí)o ílSá11C! I ílSCl11C!
~rantiHťCl 003effCl I 6\unté WMmfťé Wáiffe
S?rClúěte G:aCtnjna 3 G:~ubenic I mHábClře SDo·
mu @inbřicl)oroCl. ,ptabcc CI G:~ubenic I ílSánCl
11C! &gs~gblu I mcgbefu I sto3monofedj I
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stoftj I 9labcnfftegnu I 2isfg I CI Sfmgbe=
bctgfu I ee. 05eí)o WCHofti @:~fClřfťé fťutečné
5ťegné WClbbi) I S'tomornjťCl I 6C1ubce .8emff2"

ilJCjftobr3jc~ljo I CI SJ1ei)\1)\)~·
6f enťCl \u S'l'ráío\uftroi @:aefťém
I ec. 5ťé3 iffi~f oce· [5ro3enéljo ílSátlC! I ílSClnCl
~rClntiffťCl S~ClrICI I 6ttlClté WMmfťé maiffe S?rCl"
účte 3 ~cttgnglu I ílSánCl 11C! ~upab(jdJ I @e·
ljo ilJCilofti @:t)IClřlťé 9rClbbi) I S'tomornjťCl I
SDěbjčnéljo ílSurgťrClúi~o ro 2incó I CI S'l'ráloro·
fť~ljo Wcjftobrajc~ljo \u stráfo\uftroi @:aefťém I
ec. SJ1eméně i) [5ro3enéljo CI 6totečnéljo mi)tjře
I ílSonCl 0C111C! ~rantiflťCl 3 &oUu ! ílSáno tlC!
!JJlaffotuě CI lIDgfomicódj I @eljo Wmofti @:~.
fClřfťé mClbbi) I S'l'rálolufféljo Wciftobrajct)í)o I
6C1ubce .8emfť~~o I CI ílSurgťroújljo S'l'rage strá·
IoljrClbecťéljo Tn S'l'ráIo\uftroi <il;aefťém; @Clťoato
ť tomuto roffeoúecnému ®němu 3ři3en~d) ~i)"
foce· \u3áctnt)cl) @:t)jClřfť~d) CI ~ráIo\ufť~cl) Com~
mis[ařůro I ob \tJHecf) @:ati)r 6tClroůro toljoto
S'l'ráforoftroi ~aeffé~o I 30rořeni) a ,proljláffeni)
Ói)Ii. ~ácrClro ,pfoaef 3 3ampadjul @eljo ilJCi"
lofti @:~fařffé CI S'l'rálo\tJfťé 9rClbbCl I S'l'rólorofť~
WcjftobrMct) I 6C1ubce .8emfť~ I a SJ1ei)rot)~ff~
ílSif Clř ro S'l'ráIoroftroi @:Šefťém. (~i)tiHtěn \u
S'l'rálorofťém WCenH~m ilJCějtě ílSra3fťém I b S'l'Clr·
fCl ~erbi)11C!nbCl ~tnolta 3 ~obtoflatu I strá·
Io\ufťéljo SD\uorfféljo ~)mpreMora. ~étCl ílSáně:
M. D. CCXXVI.) [= 1726.] 8°. [II]- XXXI - [III] str. + příI. [275 X 386 mm.]
~o

I S'l'ráforofť~í)o

ff~í)o SDěbičnéljo

Na str. XXXI.: íHegi[ttif
®němol1Jnim ®neffeni
.2i[tu fe iločinogi.

~rt~fuIůl1J

o6foilenljd) I na

I tu

ťteré

tomto
[trance

Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tít. I. dřevo
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na !'libu tito 1. celostránkový, ve dřevě ře,
zaný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: ~llacTol1J ~on Sfct,gcffftcl,lt a eftccnfe{bll I @eljo

o SMťOl1J[fé ~HiTo[ti ffiobbo I o ~Hifto~l.\5ifoi'
l1J S'l'ráTol1J[ttui ~je[fém. Na str. I. nahoře uprostřed

~tífoř[fé

kroužek mezi dvojitými, kulatými závorkami a květi
novými ozdllbkami, ornamentální linka a pod invokací
čel'11á, ozdobná iniciálka @ bez rámečku. U str. XI.
pNloha: TABELLA RETENTlONIS S'l'rCtIol1J[tl1Ji ~še~
fféljo 30 íHoť 1726. Na str. XXXI. prostá, vodorovná
linka, na stl'. 5D5 b, 5D6 a nahoře nápisy Václava Hložka
z Žampachu a Václava Tana Krygelsteyna z Stern=
feldu a pod nimi jejich mědirytové erby ve stejné
úpravě jako v čís. 499. Na str. 5D6 b impresum mezi
dvěma širokými linkami z několika druhů ornamentů.
Nadpisy jednotlivých artikulů a tabell, malé, černé
iniciálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K. Praha: NUK (54e
152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276);
Zem. A; Wien: NB. (168957,B).
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506.~ttgfulotué

roffeoúecnéljo 6němoroniljo 6ne·
neni I gena 11C! S'l'ráíorofťém S?rClbě ílSrCl3ffém I
SDne 9. Wcěf~ce ~eb11C! I ~étCl 1727. b ,přitom.
nofti iffii)f oce· [5ro3enéí)o ílSána I ílSClnCl ~áciCl·
roCl ~ranHffťCl I 6rooté 9raimfťé m3iffe S?rcrúěte
3 stofoiotua I @e~o @:~fClřjťé CI S'l'ráforojfé ilJCi·
Mti jťutečné 5ťegné WClbbt) I S'l'omornjťCl I
S'l'ráíotufť~í)o Weiftobr3ic~f)o I 6C1ubce .8emfť~ljo
I CI PraefidentCl nob Appeilac~mi \u S'l'róloro·
ftroi @:aejťém I ec. 5ťéa i) ~i)f oce· [5ro3enéljo
jJ5átlC! I ílSatlC! SJ10rúedCl iffiincence s.!ibHtcgn=
fftj~o I 6roClté 9r3jmfťé W3iffe S?roúěte 3 stol=
fotutat I ílSátlC! tlC! stulmu I @eljo WCiťofti
@:~fClřfťé CI S'l'ráIotufťé WClbbi) I o S'l'rólorolťt)ljo
Wciftobr3ic~ljo lu ~rét[o\uftroj @:aefťém I ec. ílSClť
tClťt) [5ro3enéljo CI 6tCltečnér)o 9Ti)tjře I jJ5C111C!
~ácrCl\tJCI S'l'ri)fftoffCl ,pfoafa 3 3ampadju I
@eí)o @:~f Clřfťé CI S'l'ráíotufťé WCírofti WClbbt) I
S'l'ráforofť~ljo Weiftobr3jct)f)o i 6C1ubce .8emfť~·
ljo I CI SJ1et)tDt)%fft)f)o ílSjfClře \u ~ráIoroftroj
@:aejťém; @Clťoato ť tuffeoúecnému tomuto 6ně·
mu 3řj3ent)cf) iffit)f OCl'· \u3óctn~d) @:~f Clřfť~d)
CI ~rálorofť~d) Commi[[ařťt\u ,přebneffené I .pClť
10. ~ifto.pClbu I \uei)f~· botčenéljo 1727. ~étCl
I tu ff CIť tonto \u .přjtomnofti o3náment)cl)
broClucl) @:~j Clřfť~d) CI S'trálorofť~d) Commi[[a·
řů\u I .poněroáb3 me3i) Hm ílSCln SJ10rúed ~in·
cenc 2ibfftcgnffó S?rClúě 3 stolťotutat I 3 tof)oto
6roětCl geft 1t1i)ťročif I oberoffecl) @:att)r 6tCl·
\UŮ\u toljoto ~rálorofttuj @:3efťé~o fneffené I
a roi)f)fáffené WH. (~t)tifftěn \u S'l'rólo\ufťém
WCenff~m WCěftě ílSra3jfém I b S'l'nrIn ~erbt).
nClnbCl ~tnolta 3 ~obtofltllu I stráíorofféf)o
SD\uorfťéljo ID m.preM ora. ~étCl ílSáně: M. D.
CCXXVII.)[=1727.]8°. [II]-XXXXVIII[II] str. + příl. [190 X 315 mm.]
9legi[ti'iť ~rtt)fufůl1J I tu tomto
®neffeni o6fošentíclj I no fteré [trťmce

Na str. XXXXVII.:
®němOl1Jnjm

.2i[tu [e

iločinogi.

Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevo,
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v' čís. 485. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě z'e,
z;ný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: ~glláct)lI!3 &)lIm6ert lBcif,ljltč il ~n3ntt I no 5DTouljé

o lBI,ftícljd-, I @eljo ílJliro[ti ~tí[oi'ffé o S'l'ráfotu[fé
I S1'omorniljo o .2enniljo I téil ~)cen[[tíljo ®oubu
Mfeffor, o ~Riíto~l.\5ifoi' l1J S'l'ráfOl1J[t11Ji ~ile[fém. Na
~fJotč

ffiobbo

str. I. nahoře uprostřed kroužek mezi dvojitými, kula,
tými závorkami a květinovými ozdůbkami, ornamentální
linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka @ bez
rámečku. U stl'. XXXVI. příloha. Na str. XXXXVI1.
prostá, vodorovná linka, na str. XXXXVIII. dole dřevo
řezaná viněta z l'Ostlinných ornamentů. Na str. @2 a
nahoře nápis 19nácyusa Humberta Bechyně z Lažan
a pod ním jeho mědirytový erb v oválném, ornamen'
tálním rámci, nahoře s hlavou a křídly andílka. Na
poslední str. (@2 b) impresum mezi dvěma širokými

linkami z několika druhů ornamentů. Nadpisy jednotlivých artikulů a tabell, malé, černé iniciálky, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

Mnichovo Hradiště: Waldštejn. K. Praha: NUK
(54 e 152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; Wien: NB. (168957-B).

507. ~ttgfulotué \uffeoúecnéljo 6němo\unjljo 6ne·
neni I gen3 nCl stráío\uffém S?rabě ílSrCl3fťém
17. SDne WCěftJce ~ifto.pClbu I ~étCl 1727. b .při=
tomnofti ~t)f oce· [5ro3enéljo ílSótlC! I ílSCltlC!
00tlC! 003effCl 6\11C1té 9raimfťé 9r3iffe S?raúete
3 lIDalbfftegna I ílSáno na ~u!:u 1 Dbcdcgtens'

botffě I mgffbudu I ~ettotuicódj I Scnecg I
stiituoffatu I stunffotuicódj CI 2anádj \U S'trá·
Ioroftroi @:aefťém ItéatlC! mgftijcódj ro WCClrgťroú·

I

Wcorarofťém @o WCiťofti @:t)fnřfťé CI S'l'rá·
Iorofťé jťutečné 5ťegné 9TClbbi)
S'l'omornjťCl
S'l'rárorofťt)ljo Wciftobraict)ljo SJ1ei)\ui)%ff~ljo .8em·
fťéljo ilJCcrrffCllťCl
o ~i)f oce· iffi3áctnéljo Co~

ftroj

I

I

I

I

merciorum Collegij Directoro ro botčeném
~rálo\uftroi @:aefťém; 5ťéa i) ~i)foce. [5ro3ené·
f)o ílSánCl I ílSClnCl 003effCl 6roClté Wšimfťé 9rai·
ffe S?roóěte 3 Sereni, ílSánCl nCl mlatneg I
Sfltuoicticódj I CI Sftiijně I Waábu 6\1)Cltéljo
00ťUÚCl de la Spada 9h)tjře I @o Wmofti @:~=
fořfťé o S'l'ráío\ufťé 9tClbbi) I fťutečn~ljo S'l'omor·
niťo I S'l'ráI: Wciftobr3jct)I)o I O iffii)foce· ~3óct·
néf)o Judicij Delegati Venatici A[[e[[ora i
ec. 5ťéa [5ro3enéljo CI 6tCltečnéf)oWi)tjře I ílSCll1C1
~ácrCl\uCl ~(rnofftCl !JJladtuada 3 ,ptáMu ,.
11C! lIDctnsbotffě CI ~audJotuě I @eljo @:~f Clř·
fťé a S'l'rólo\ufťé Wmofti 9rClbbi) I strórorofť~q.o
Wejftobr3ict)ljo I 6C1ubce .8emfťt)ljo I SJ1ei)roi)~·
Ht)í)o ílSra.porečniťn 3 9raábu Wi)tjřjféljo I o S'l'rét·
Io\ufť~ljo ílSobťomořiljo ro S'l'ráíoroft\uj @:aefťém;
@CltOato ť tomuto roHeoúecnému 6němotul1imu
611eHeni ořj3el1~d) ~t)foce· ro3óctn~d) @:~fClř·
fťt)cf) CI S'l'rálotnfť~d) Commi[[ařůro I ob roffed)
@:3!i)r 6tCl\uůtu toI)oto S'l'ráIoroft\uj @:aefféf)o
jneffené I CI publiciro\UClné úi)H. ~ácrClro ,plo=
ad 3 3ampadju I @e~o Wmofti @:~fClřfťé CI S'l'rá·
fo\uffé 9rClbbCl I 6C1ubce .8emfťt) I stráforolť~
Wcjftobr3jct) I o SJ1ei)roi)~fft) ílSHClř ro S'l'ráforoft\ui
@:aelfém. (~i)tifftěn ro strólo\ufťém Wcenff~m
Wcěftě ílSraaffém lb S'tClríCl ~erbt)nCll1bCl ~tnolta
3 ~obtoflatu IstráIo\ujféf)o SD\uorjťéí)o IDmpre~·
forCl. ~éto ílSáně: M. D. CCXXVIII.)
[= 1728.] 8°. [II] - XXXII - [IV] str.
+ příI. [185 X 293 mm.]
Na str. ~2 a: ffiegi[třif ~htt)ťuXůtu 111J tomto @5ně~
motunim ®neffeni o6foaentíclj I no fteré [trance .2iftu
fe aočinogi·
Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na fit: 1. dřevo=
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
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v čís. 485. Na mbu tito I. celostránkový, ve dřevě ře=
?aný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: ~gnác~u~ .\?umóed !BecfJ\)\tč 32o~o1t I na ~rml~é
2ÚJ,1tě a !B\)ftíc~cf) I ®e~o .\lJUťofti Gí:~faJ:ffé a Si'táIotoffé
mabba I Si'omotl1i~o- a Qenni~o- téa .\lJ?eníf~~o @5aubu
Aífeífor, a .\lJ?if±o-llSifař lu Si'táIOluftlui Gí:3efťém. Na
str. L nahoře uprostřed kroužek mezi dvojitými,kulatými závorkami a květinovými ozdtibkami, ornamentální
linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ® bez
rámečku. U str. Xx. příloha. Na str, XXIX. dole dřevo
řezová viněta z rostlinných ornamentů. Na str. @]2 b
nahoře nápis Václava Hložka z Žampachu a pod
ním jeho mědirytový erb v úpravě jako v čís. 499. Na
str. @]3 a nahoře nápis Ignácyusa Humbala Bechyně
z Lažan a pod ním jeho mědirytový erb ve stejné
úpravě jako v čís. 506. Na stl'. poslední (@]ab) impl'esum mezi dvěma širokými linkami z několika druhů
ornamentů. Nadpisy článků, přílohy a tabel/y, malé,
černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K (15.276);
Zem. A.

508. !l(rtl)tulowé Tl.1ffeooecné!)o ®'němoIl.1ni(Jo ®'ne<
ffeni I gena no ~rólo\tJfťém 4')robě \15roafťém
13. SDne Wcěft)ce \15roflJnce I 1728. 53éto I pro~
poniro\tJonlJ I o 22. SDne Wcěftjce ®'rpno ' 53é<
to \15áně 1729. b přitomnofti )filJf oce< ~rooe<
néf)o \15óno I \15ono ~ooeffo ~rqntifffo ®'Iuoté
9Taimffé 9ra1ffe 4')rooěte o llBdma o mrunt~afu
I \15áno 4')robu téa W~ěfto o \15onft\tJi ~uln~fu I
llBaUer~borffu I ~itter~borffu : Slrnffa
o Ulae~njc I @o lrlJfořffé o ~ró{o\tJffé S1'oto<
nc~é WWofti ffutečné ~egné 9TobblJ ~omor<
nifo I ~róro\tJfft)l) o Wciftobcaict)í) o I o 9Cel)\tJlJg<
ffgf)o ®'ubi .8emfféí)o lu ~ráfoluftll.1i lrBeffém I
ec. 2rtéa )filJf oce< ~rooenéí)o \15óno I \15ono
~rontiffťo ~orro .®'\tJoté 9r3fmfťé 9Taiffe 4')ro<
oěte o ~iittingtu I \15óno \15onftlui ~upabef I
o ~ollrówitowa I @o lrgfořfťé o ~ráfo\tJffé
~otoncfé Wmofti ~egné 9TobblJ ~omorniťo
~ráfolufťgf)o WCiftobrMct)()o I o )fil)f oce< autho~
rifiroluoné()o Judicij Delegati Venatici Affef~
foro I \tJ botčeném S1'rÓ{o\tJftlui lraefťém I ec.
@of03 lJ ~rooelléf)o o ®'totečnéf)o 9T1)tiře I \150<
no ~ono ~rontiffťn o ~O(čé I no Maffowě
n llBiHomic6dj @e[)0 lrgfnřffé n ~ráfo\tJfťé
~ntoncfé Wmofti iHobbl) ~ráfp\tJfřgí)o WCifto<
br3ict)f)o 1 6nubce .8emjfgL)O I n. \15urgřroojf)o
~rnge 4')robecféL)o I téa ®'\tJooobnéL)O ®'\tJětjťé<
f)o 6ftifftu \tJ S1'ráf: 910luém WCěftě \15roBíťém
bfto\tJičnéf)o A[fiftenta, &. C. @oťoa±o ť tomu<
to \tJííeooecnému ®němolunimu ®'neííelú oři<
ocngcf) )fil)foce< luoóctngd) (!$;gjnřffgd) CI št'ráfolu<
íťgcf) Commiffařů\tJ 1 ob luííecf) lrMl)r ®toluů\tJ
toř)otoS1'rálo\tJft\tJj lraefťéL)O on\tJřenlJ o publici~
ro\tJonl) ol)li. )fiácfn\tJ ,ploaef o Bampadju I
@ef)o WCiťofti lrgj nřjfé n ~ráfo\tJfťé 91:nbbo I
1

1

1

1
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1

®'oubce .8emíf6

~ráfolufťg

Wcjftobraict) ln
9Cel)\tJlJ~íílj \15ifoř \tJ st'ráfoluft\tJi (!$;aeffém'. ()fil)<
fiHtěn tu ~róro\tJfťém Wceníígm Wcěftě \15roBíťéml
b ~nrfn ~erblJltClnbo !l(rnoUa o ~ollr:Oflaw I
~ráío\tJíťéf)o 5l)\tJorjťé(Jo Vmpre{l\ oro. 53étn
. \15áně: M. D. CCXXIX.) [= 1729.] 8°.[Il]XXXII - [IV] str. + příI. [185 X 285' mm.]
1

Na str. XXXII.: megifti'iť ~Xttl)hlfůlU I lu tomto
@5neffenj oófaaenljdj I na fteté ftnínce
mftu fe 3ačinagi·
.
@5nčmolunjm

Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dl'evo=
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě ře=
zaný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: ~gnác~u~ .\?umóetf !Becf)\)ltě 3 l:lo501t I na ~rau~é
l:lf)J,1tč a !B\)ftic\jó) I ®e~o~Jmofti G:ljfařfťé a S1'tá{olufťé
mabba I S\'omotni~o- a Qenni~o- téa .\lnenfflj~o ®aubu
Aífeífor, a ~Jmto~~iíař 11) Si'tá{oluftlui Gí:tieífém. Na
str. 1. nahoře upl'Ostřed kroužek mezi dvojitými, kula_
tými závorkami a kVětinovými ozdůbkami, Ol'l1amen=
tální linka a pod invokací černá, ozdobná iniciálka ®
bez rámečku. U str. XXI. příloha. Na str. XXXII. ornamentální linka, na str. následující (@]2 a) dřevofezová
viněta: váza s květinami, hlemýžděm na levé straně
a motýlem na pravé. Na str. @]2b nahoře nápis Václava
Hložka z Žampachu a pod ním jeho mědirytový el b
ve stejné úpravě jako v čís. 499. Na str. @]3 a nahoře
nápis Ignácyusa Humberta Bechyně z Lažan a pod
ním také jeho mědirytový erb ve stejné úpravě jako
v čís. 506. Na poslední str. (@]3b) impresum mezi
dvěma širokými linkami z několika druhů Ol'l1amentů.
Nadpisy článkti a tabell, malé, čel'11é iniciálky, versálky,
signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. vnitra (6763)
Lobk. K (15.276); Wien: NB. (168957-B).

509. !l(rtl)fulowé \tJííeooecnéL)O ®němo\tJnif)o ®'ne<
ííeni I gena 11Cl ~ráfoltJfťém iI~robě \15rnMťém I
bne 29. 9Rěfgce \15rníl)nce I 53éto 1729. pro~
poniro\tJnné i O 3. bne 9Rěígce ®rprln I 53étn
1730. b přitomnofti SDftftognéf)o
)filJjoce<
~rOoenéL)O \15ánn I \15onn ~unbnťnrn \15opi10 i
®luoté maimfťé 9rMííe 4')rnliěte o 1)l)trl)d)itel)nu
I ®'Iuooobnéf)o \15ÓItCl 11Cl ,poUenllurglu I ~in=
fenHtel)nu I ~~aUllergfu I n ~antfffronu I
\15ánn \15nnftluj 6trafonic 1 llBarwaaowa
Dlledilll)dju O ~řeOťiowfe I SDěbičnéf)o .8em<
fťéL)o 9celJlulJ~fígf)0 ~ngermjitro \tJ ®'ftl)rjťu I
n SDěbičné(Jo ®feňťn \tJ Sl'nri)ntL)l)i I ®o ~011Cl
]erolofymitánfťéf)o maábu 9rl)tiře I fťrae lrše<
cf)l) I 9JCowluU I ®feofťo I 9rnťnu~ílJ 1 ~ort)ll<
H)lJj I 5ť1)rof n \1501jťo I Grand~Priora, O Bailo
Commendatoro S1'ommenb 9JCnféř)0 Der~oru"
nu i o 4')ořegHgcf) ~ráfo\tJic @ef)o lrtjfořjťé
o. st'ráf: 9mfofti jťutečné ~egné . 9rnbblJ
_. . I ~O<
.
1

1
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niorniťnl ®'oubce .8emfťéL)O 1 O WCiftobr3icgf)0
lu ~rófo\tJft\tJi lraefťém; ~éa lJ iilllJf oce~ ~ro<
oenéL)O \15óno
\1501tCl ~nltCl ~ifipn ®'Iunté
9rBimffé 9raiHe 4')rnoěte OSlfárl) O !l(lbrl)nglu
I \15úno no ~eneffl)ctjdj
1 ~ettowě 1 ~o~bu I
O Slojtenpfatu \tJ lraecf)ád) I ~eterllurgtu lu
~l)rofu I n \tJ mel)llurgtu b 9TelJno I @eL)O
WCifofti lr6f ořfťé n ~ráIo\ufťé 9robbl) I n st'ró<
fo\tJfťéf)o 9JCiftobrajcgf)0 \tJ ~rálo\tJft\tJi lraeffém;
9Ceméněgj lJ lHrooenéf)o n ®'tntečnéf)o 9rlJtiře
\15ono )fiácfo\tJo ~rl)fftoffo ,ploHfa O Bampa=
dju 1 @ef)o lrgfořjťé O ~ráfo\tJjfé WCUofti
9robbl) I ~ráfoIUfťéf)o 9Rjftobraic6f)0 I ®'nubce
.8emfťéf)o O 9cel)\tJl)~fft)f)0 \15jjoře lu ~ráfo\tJ<
ftlui lraeffém; @oťoato ť tomu luííeooecnému
®'němu ořjoengcf) msl)í oce< )fioáctngclj lrgí 01'<
ffgcf) o ~ráfo\tJfť6cf) Commiffařůtl.1 I ob luí!ecf)
lratl)r ®tn\tJůlu tof)oto st'ráfo\tJftlui lraefťéf)o
íneííené I n \tJ1)f)ťáffené ol)n. ()fil)tif]těn lu ~rá<
IOlufťém WCeníígm WCěftě \15rn&fťém b ~orfn
~erbl)ltClnbn !l(rnoUa a ~ollrof(aw I ~ráfoIl.1=
fťéL)o SDluorfťéf)o Vmpre{l\orn. 53éto \15áně:
M. D. CCXXX.) [= 1730.] 8°. [II] -:- XXXII[II] str.
1

1

I

I

Na str. XXXII.: íHegiftřif Wtt~ťufůlU to tomto
@5němolunjm @5neffeni oófa3en~d)
na ťteté fttémce
mftu fe 3ačjnagi.

I

Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tÚ. I. dřevo=
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci jako
v čís. 485. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě ře=
zaný, královský český znak jako v čís. 493 a pod ním
nápis: ~gnác~u~ .\?umóett !Beó)l)ltě 3 20501t I na ~rau~é
2f)J,1tě a !B\)ftic~ó) I ®e~o .\lJWofti ~ljfařfťé tl S1'táIOlufřé
mabba I S\'omorni~o- a Qenni~o- téa .\lnenfflj~o ®aubu
Affeffor, a ~J?ifto~~iíař lu Si'tá{ol1)ftlui Gí:iíefťém. Na
str. 1. nahoře uprostřed kroužek mezi dvojitými, hila=
tým i závol'kami a květinovými ozdůbkami, Ol'l1amen_
tální linka a pod invokací čerl1á, o:tdobná iniciálka ®
bez rámečku. Na str. XXXlT. ornamentální linka, na
stl'. následující (@2aJ nahoře nápis Ignácyusa Humbel'ta
Bechyně t Lažan a pod ním jeho mědirytový erb ve
stejné úpravě jako v čís. 506. Na posled~í str. (@]2b)
impresum mezi dvěma širokými linkami z několika
druhů ornamentů. Nadpisy článků a tabelly, malé,
černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Mnich. Hradiště: Waldštejn. K; Praha: NUK
(54 C 152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K (15.276);
Roudnice: Lobk. K (VI Bh 1); Teplá: Klášter. K;
Wien: NB. (168957-B).'
®'němOIUnif)o ®'ne<
ffeni I gen3 no S1'ráXolufťém 4')robě \15roaffém I
27. bne Wcěfgce 53iftopobu 11730. 9rofu pro~
poniro\tJong I o 4. bne Wcěfgce 53ebno I 53éto
1732. b přitomnofti )fil)foce< ~cooenéf)o \]Sáno

510. !l(rtl)tulowé luffeooecnéf)o

I

\15nno ~rontiHfn ~ooeffa , ®'\tJCíté 9TMmffé
9niHe 4')woěte. G:aernjna o G:~ubenjc I )fifó<
boře SDomu ,prabedé~o n G:~ubenjc I Mbic<
néf)o \15áno \15onft\tJi G:~ubenjc 6fwi~owa I
~eter~purgtu I Ulallenfftel)nu
~l)~~l)llfu I
G:nge(~~au3u I mel)bdu \ 6fen~offu I ~(e=
~owa I llBinofe I SllleUl) Slofmano~ 1 Sloftu
! @inbřidjoluéf)o ,prabce 1 ~ifl) I o Stróae
lu ~rófoluft\tJi lraeffém I goťo lJ Sfml)bellerg=
tu IU ®réojl'u I běbičnéf)o 91el)\tJlJ~ffgf)o ®'fenťn
lu M\botceném ~rÓIOIl.1ft\tJi lraeffém 1 @eř)o
lrt)fnřjfé n ~ráfolufťé ~otoficťé 9JCHofti ffu±eč<
né ~elJné 9tobbl) I ~omorniťn I· ~ráfo\tJfťéf)o
WCiftobr3jcgf)0 I ®'nubee .8 emjféf) o 1 o 9Cel)\tJi)~Hg=
[)O SDluorfťéL)O ®'ubi 53ennif)o 1 goťo lJ )fil)foce< au~
thorifiroluonéf)o ]udicij Delegati Venatici Prae~
fidentn I n )fil)f oce< ®'fo\tJnéf)o stráIo\tJfféř)o
Commerciorum Colegij mobbl) I téa při )filJ<
foee< ®'fnluné o \15roftřebťu \15ónů\tJ ®'toIl.1ů\tJ
denominirolunné .8emfťé Commisfl) Affefforo
\tJ ~rólotl.1ft\tJi lraejfém I ee. W )fil)foce= ~ro"
oenéf)o \15ánn I \15nnn ~ooeffn ®'Iuoté 9rafmfťé
maiHe 4')rnoěte a 6erenl) 1 \15áno nn mfatně I
6ffworetictjdj I o 6ftiřjmě I 9T3ábu ®'\tJotéf)o
~nťuoo della Spada 9T1)tiře I @O lrgj nřffé
n ~ráfo\tJfťé ~ntoncťé 9RHofti ~egné 9tobblJ I
~omorniťn 1 S1'ráIo\tJjféf)o WCiftobr8icgí)0 I Prae~
fidento té in materia Ufurariae rravitatis
nel)mifofti\tJěgjc ořiaené Commisfl) o )filJf o"
ce< authorifirOll.1nnéf)0 Judicii Delegati Ve~
natici, gnť t) při )filJf oce< ®fn\tJné o \15roftřebťu
\15ánů\tJ ®±nluů\tJ denominiro\tJoné .8emffé
Commisfl) Affeffora \tJ st'ráfo\tJft\tJi 0:aefťém I
ec. ~éa ~rooenéL)o n ®tntečnéf)o 9Tl)tjře \150<
nn )fiácfnluo Wrnojfto Madwarta o ,próbfu
\15áno nn llBern~borffě ~audjowu 6fen=
padju
n SlafflJctj běbičnH)o 9'~el)\tJl)~Hgf)o
~orouf)e\tJnifo ®'tn\tJu 9rl)tiřfW)0 \tJ ~ráro\tJ<
ftlui lraeffém I @ef)o lrgfnřffé o ~róro\tJffé
~otoficťé Wmofti 9robbl) I ~ráfo\tJfféf)o WCifto<
br&ic~f)o I ®oubce .8emjťéf)o 1 ~ráIo\tJfW)o
\15obťomořií)o
n )fil)f oce< ®'fo\tJnéř)o st'rálo\tJ<
fťéf)o Commerciorum Collegij 9fnbbiJ, \tJ cnfto"
proluenéin ~rálo\tJft\tJi lraefťém. @ofoatoť to<
muto \tJHeooecnému ®'němu nnřioengcf) )fil)<
joce< )fioáctngcf) lrgf nřjťgdj n ~ráIoluffgdj Com~
miffařůlU 1 ob e\tJ Hed) lrBtl)r ®'±o\tJůlu tof)oto
~ráfo\tJftluj lr3efťéL)0 I on\tJřenl) n publiciro=
lun II l), ~l)fi. )fiácfn\tJ ,pfoad o Bampad)u I @e=
f)o WCirofti lrgfořjfé n ~ráfo\tJffé mnbba I
®'nubce .8emffg I ~ráfo\tJjťg WCiftobr3icg i
o 9cel)IUl)Mf6 \15jf oř \tJ ~ráfo\tJft\tJi lr8effém.
()fil)tijftěn \tJ ~ráfolufťém Wcenffgm W?:ěftě
\15rn3fťém 1 b ~nrIo ~erbl)nonbo !l(rnoUa
. o .~ollrof(aw i ~rólo\tJfťéL)O 5l)tl.10rfféf)0 Vm=
preMow. 53étn \15óně: M. DCC. XXXII.)
[= 1732.] 8°. [II] - LIlI - [V] str.

I

1

I

1

I

I

1

1

N a str. LIlI.:

megiftřjf Wt±~fufůto

I )u tomto
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511-512

®němolunjm ®neffenj
Eiftu íe 3acjnagj.

ooíadell\jc~

I na

l'teté fttáme

Český text gotikou, cizí slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tit.l. dřevo~
řezový, císařský orel s odznaky panovnické moci,
41X43 mm. Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě
řezaný,· královský český znak jako v čís. 493 a pod
ním nápis: ;sgnác~u{l &)umoett )Bcifjljttč 3 211~lltt I na

SDrauljé ~ljotč a )Bljfticljifj I <Meljo ~Wirofti ~t)íařjfé
a Sh:áXolulfé !l1abba I Sťomot11jljo~ a 2ennjljo- téi3
~Wenff\jljo ®aubu Affeffor, a mcjfto-q3jfař lu Sh:áXolw
Itluj ~defťém: Na str. I. nahoře uprostřed kroužek
mezi dvojitými, kulatými závorkami a květinovými
ozdůbkami, ornámentální linka a pod invokací černá,
ozdobná iniciálka <M bez rámečku. Na str. LIlI. orna=
mentální linka, na str. <M5 a velká (l09X 105 mm),
dřevořezová viněta: mezi ornamenty a girlandami
s ovocem roh hojnosti, naplněný ovocem a květinami;
po jeho stranách dvě postavy. Na str. <M5 b nahoře
nápis Václava Hložka z Žampachu a pod ním jeho
mědirytový erb ve stejné úpravě jako v čís. 499.
Na str. <Ms a nahoře nápis 19nácyusa Humberta
Bechyně z Lažan a pod tlÍm také jeho mědirytový
erb ve stejné úpravě jako v čís. 506. Na str. <M6 b im~
presum mezi dvěma širokými linkami z nekolika druhů
ornamentů. Nadpisy jednotlivých částí, malé, černé
iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763).
Lobk. K. (15.276). Roudnice: Lob. K. (VI Bh 1);
Teplá: Klášter. K; Wien: NB' (168957~B).
511.~ttl)lulowé ItlHeoúeenéÍ)o 6němoltlnif)o 6ne=
Hení I Q5ena na Sl'táIoluffém ~tctbě ~toa\ťém
! bne 7. .s:5ebno proponitolDoné a 13. ~tct~
h)nee .s:5éto 1732. b přjtomnofti iilli)foee= ~to=
5enéf)0 ~cína ~ono iillcíefolDo 61tloté íHaimffé

I

I

muto IDf\eobecnému 6němu 5ři3entjCÍ) iilli)foee"
iill3áctnt)d) ~t)1 oťfftjú) a Sl'rcíloltlfft)ú) Commif~
fařůIU i ob ID\!eú) ~Bti)t 6toltlůID toí)oto S'i'tá=
lOIDí±IDí ~3efféf)o fneflené a ItJt)í)fáífené úi)li.
iillcícfaID .pl03cf 5 8ampadju I Q5eÍ)o WCiťofti
~l)fořffé o Sl'táfolDffé ~Jtabbo I 60ubee .8em\h)
I ~táloltlfťt) WCiítobt5icl) I a 9cei)l1Jt)~íft) ~ifoř
ID Sťtófoluftltli ~Beffém. (iilll)tifftěn ID ~tálOll1=
ffém 9JCenHt)m 9JCěftě ~ra~\ťém I b Sťotfo
'i)etbl)nanbo ~tnoUa 5 l)obtoHattl I SťtálolD=
fféXjo SDluotfW)o Vm1Jte,{lfoto . .s:5éto ~áně:
M. DCCXXXII.) [= 1732.18°. [II] - XXX[IV) str.
Na str. XXX: ffiegiltfjf ~rtt~fuXůltlllU tomto ®ně~
mOlunjm ®neffenj ooíaaentjct) I na fteté ftránce mjtu
le 3a('jnagj.
ČeskJ' text gotikou, lat. slova antikvou; číslice arab~
ské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. dřevořezovJ', .
císařský orel s odznaky panovnické moci jako v čís. 485.
Na rubu tito I. celostránkový, ve dřevě řezaný, královský
český znak jako v čís. 493 a pod ním nápis: :;Sgnác~u{l

&)umoett )Bcifjljltč a ~1l511tt I na SDfau~é 2ijotč a )Bljftic\jdj I
<Meljo ~JUrojti ~tjfafjťé a Sťtáfoltlffé ffiabba I Sťoll1omjljo a
2ennjljo téa ~JCenfftjljo ®allbu Mfefor, a ~)ci\to-q3jfař lu
~tárolujtlui ~aejfém. Na str. I. nahoře uprostz'ed kroužek
mezi dvojitými, kulatými závorkami a květinovými ozdůb=
kami, omamentální linka a pod invokací černá, ozdobná
iniciála <M bez rámečku. Na str. XXx. ornamentální linka
na stl'. následující (SD5 a) dole dl'evořezová viněta z rost=
linných ornamentů. Na str. SD5 b nahoře nápis Václava
Hložka z Žampachu a pod ním jeho mědirytový erb
v úpravě jako v čís. 499. Na str. SD6 a nahoře nápis
Ignácyusa Humbel'ta Bechyně z Lažan a pod ním
také jeho mědirytový erb ve stejné úpravě jako v čís.
506. Na str. SD6 b imperium mezi dvěma širokými lin=
kami z několika dl'uhů ornamentů. Nadpisy jednotliť
vých částí, malé, černé iniciálky, versálky, signatury,
stránkové kustody.

mBiHe S~tctúěte 5 stofot:owa I Q5eÍ)o ~t)fořfřé
Jungmann V. 635.
a ~cíloltlffé Wmofti fťutečné ~egné ílrobbl) I
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Sl'omotnifo I Sl'tárolDfft)Í)o 9JC:iftobt3jet)Í)0 I
Lobk.
K. (15.276); Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI
60ubee .8emfťt)f)o I a PraeÍidento nob Appel~
Bh
1).
Wien:
NB. (168.957~B).
laet)mi lu Sl'táIoluftlui ~aefťém I ee. ~oř iilli)=
foee= ~to5enéf)0 ~ána I ~ona iillcícfoluo ~[nto=
nino 6IDoté ílr5imfřé mWfe ~toúěte stotfa 512. ~ttl)luloWé IDífeoúecnéí)o 6němoltlnjÍ)o 6lte=
5 stotlowa a [9ognjna I ~ána na l.8ěroifl)c~dj
flení I genB no ~táloltlfťém ~rabC ~toBffém I
I ~u~olictj I G3eniotufl) a 6ťl)tffl)ně I Q5eÍ)o
2. bne U-l1ěftjce ~toft)nee 1732. mořu propo=
~i)fořffé a Sl'tálolufťé WCiťofti mobbi) I a Sl'tá=
nitolDon\) I a 6. bne 9JCěft)ee 2ijtopobu 2éfo
10Iufřt)Í)0 Wciftobt31et)Í)o IU Sl'táloluftlui ~Beffém
1733. b přitomnoíti iilli)foee= ~t05enéf)o ~ána
I ee. 9Ceménc I) ~to3enéfJo a 6totečnéf)o ílri)ti=
I ~m1CI ~o5effo ijranti ífťn 61uoté měim\fé
ře I ~ona 'i)tctnti[jfo Q G30lče I ~cíno na
ílrBiHe ~toúěte 5 ~r(ltla a ~tltntárlt I ~áno
OOlaifowě o [9ifomict)dj I Q5ef)o 9JCiťofti ~t)=
~rabu 9JCěfta a ~onftltli ~uhtda I [9aUetlll"
10řffé a Sl'tálolUfřé ílrabbl) I Sl'táI: 9JC:iftobt5i=
botUu I l)l)tterlllbotffu I strnffa a m3e~ltice
ct)f)o 160ubee .8emfféf)o Itl SťtáIoltlftltli ~3ef=
I Q5eÍ)o ~t)fař\ťé a Sl'rálolDfťé Sl'atoHcfé WCifoíti
. fém I ID3bi)= ttlUOgiel)f)o Affiftenta 6ponUéÍ)0
fťutečné ~egné ílrobbi) I Sl'omotnifo I Sťtáloltl=
6IDOú ob néf) o 6IDet\ťéf) o 6ftt)fftu ID Sl'tálo ID =
fťéÍ)o WciftobtBiet)f)o I 9Ce~IDi)g\!t)f)o 6ubií)0
ifém 9coltlém Wcěítě ~to&fťém I téB ~Utgťto=
.8emfťéÍ)o I téB při iilli)foee= 6Ioltlné 5 ptof±řeb=
úif)o Sťtnge Sl'tálo= ~tobeeťé()o; Q5ofo5to ř to=
fu ~cínŮltl 6toluůltl denominitoluoné .8em=
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Ifé Commisfi) Affeffora l1J Sl'tcíloluftlDi ~Bei =
fém. ~l iilll)f oee= ~t05enéÍ)o ~cíno I~ano ~ono
'i)Hipo 61uoté ílrBimffé ílrWle ~raúětc 3 mátl)
a ~(btt)ngfu I ~áno na S!eneffl)cl) I ~o3be.
nicl) ! stoftenplatu I o2t)fce I Q5ef)o ~tjioř=
lťé a S'ttáloluffé WWofti mabbl) I o sttáloltllťéf)o WU\tobt3jel)Í)o IU 51'táloluftltli ~3efťém.
~éB ~to5enéf)o a 6tatečnéf)o 9h)tiře I ~ono
~ono 'i)tol1tiífťo 5 stoUe I \\Sáno na OOlaffotuě
a [9iUomiCljdj I Q5c!)O ~t)fořfťé a ~tálolUffé
SťotoHe1'é WWofti íl10bbi) I Sťtáloll1fťéf)o ~lmfto=
btBictjÍ)o I 60ubee .8emfťéf)o lu Sťtáloluftlui
~Beffém I téB bítolDičnéf)o Affiftenta ~tfJ5ené=
f)o 6IDětfťé!)o 2(nge{jřéÍ)0 6ítifftu lu Sťtáloltl=
\fém 9coluém 9Rěítě ~t03ifém I a ~UtgftoúiÍ)o
Sťtoge 51'tálo= ~tobectéÍ)o. Q5ofoato ťtomuto
luífeoúecnému 6němu noři5ent)Ú) iilll)f oee=
iill5áctl1ljd) ~t)fořfťt)cf) n sttálolD\ftjd) CommiffM
řůlU I ob luífed) ~3ti)t 6inltlůlu tof)oto Sl'tá=
Io\uftlui ~Bcfféí)o I 50 luřeni) a publicitOlunn\)
bi)Ii. iillácfoltl .plo3d 5 8ampadju I Q5eí)o ~t)=
fořfťé a S'i'tálolDffé SťotoHcfé WeUofti ílrobbo I
60ubee .8emfřt) I Sťt61oltlfft) 9R1ftobdiel) I
a 9Cei)IUI)~nt) ~ifoř Itl ~tofOluftluí ~&e\fém.
(iilll)tifítěn Itl SťtálOltlfťém Wcenfitjm 9J/.ěítě
. ~to3fféml b Sťatlo 'i)etbt)nonbo ~rnoUa
5 l)obtoflaw I S'i'tálolt1fféf)o SDIDorfťéí)o Vm=
pte,{lfora. 2éto ~áně: M. DCC XXXIII.
F---- 1733.) 8°. [II) - XXXV ---- [III] str.
Na str. XXXV: ffiegijtřif ~ítt~fuXůlu I lu tomto
®neffenj oojaaentjd) I na Heré Itráme
2tjtu le 3ačjnagi.
®nětnOlunjm

Český text gotikou, lat. slova antikvou ; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. kru.
hový, dřevořezový, černý císařský orel s odznaky pa·
novnické moci jako v čís. 485. Na rubu tito I. celostrán.
kový, ve dřevě řezaný, královský český znak jako v čís.
493 a pod ním nápis: ;san jffiácfaltl jfficll5Íln 3 ~1I\t

lu lllÍl II I na ~cáloluicljifj I <Meljo ~JCifoíti mjfařffé a Sftá~
XOluífé !l1abba I Sťomornjljo a 2ennj~o- té3 ~)Cení\tíljo
®aubu Mfeffor, a )l.l(i\to-\)si\ař lu Sh:áXOlult1uj ~3ejfém.
Na str. I. nahoře uprostl'ed kroužek mezi dvojitými, ku,
latÝmi závorkami a květinovými ozdůbkami, široká linka
z několika druhů ornamentů a pod invokad velká, černá
iniciála <M bez rámečku. Na str. @j3 b, @j~a nahoře nápisy
Václava Hložka z Žampachu aJana Václava Vraždy
z Kunvaldu, na Královicích a pod nimi jejich mědi=
rytové erby, z nichž první má podpis: a NeiirauHer.
Na poslední str. (@j~ b) impresum mezi dvěma širokými
ol'l1ament. linkami. Nadpisy jednotlivých článků, malé,
černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.
.Jungmann V. 635.
PralJa: Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB.

(168.957 ~ B).

513. ~ttl)fulowé luHeoúecnéf)O 6němo\unj[)o 6ne"
liení I genB na Sl'tálolDfťém ~tabě ~toBfťém I
1. bne WCěft)ee ~taft)nee I 1733. mořu I pro~

poniroltXm~

I O 23. bne

~lRě\~ce

2iftopnbu I
iilli)\oee= ~t05enéf)o
~éll1o I ~ona iilláefoltl0 stofototuce I 6IDoté
~f3imlfé 9r&i[fe S~toúěte 5 stofot:owa I Q5eí)o
~tjfořfťé a SťtáIo)ufťé Sl'atoHcťé WCifofti fťuteč"
né ~egné íllobbi) I S'i'omotniřa I Sl'táIo\1.1fťéf)o
WcjftobtBiet)f)o I 6aubee .8emfřéí)o ! a Praefi~
dentn 11ab Appellaet)mi ID S'l'táIoluftllli ~Beffém
I ee. 2( iilll)\ oee= ~ro5enéÍ)0 ~áno I ~ona ~o=
3effo ~Iuoté íl1Bim\fé 9TBiHe ~toúěte 3 Sereni,
~áno na mfatně I 6fťwotetic~dj a 6ftjiimě
I mBábu 61110téf)o ~ofuúa della Spada mi)tiře
I Q5cf)o ~tjfoř\fé a Sl'tálo\1.1fťé Sl'otoHcťé WCiťofti
~egné ílrobbt) I S'l'omotniťo I a sttololtlfťéí)o
9JCiftobtBjCl)()O I ee. ~éB ~t03enéí)o a 6toteč=
néÍ)o ílri)tjře I~ona ~ácroltla Sťti)íftoffo
.pl'oafa 5 8 1l mpadJu I Q5eí)o ~l)fořffé a Sťtá=
lOll1\fé 51'otoHcťé 9JHrofti íllobbl) I 51'tálolDfťéÍ)o
WCiftobtBiel)í) o I 6nubee .8emlféí)o I o9Cei)lui)~=
\\t)[)O .8emfféí)o ~ifoře Itl S'l'tálo\uftlui ~3effém
I ee. Q5ofoato ť tomuto lujfeoúeent)mu 6ncmu
I 3ři3 e nt)cf) iillt)f oce= iill3áet11l)cf) 0:tjf ořfťtjd) o ~tá=
lOlufh)cf) Commif[ařůlD I ob IUllecf) ~3ti)t <$to=
ItlŮltl tOÍ)oto ~táIolDftltlí ~Befťér)050IDřeni) I
o publicitOIDOl1~ úl)H. (iill\)tiHtěn Iu ~táfolD=
lťém 9Ren!ft)m Wcěftě ~ta3fťém. I b Sť.adn
'i)etbl)nanbo ~t:noUa 51)obtof(tltU I Sl't~ro\u=
fťéf)o SDltlotfťéf)o VmtJteMoto. 2éto ~ál1ě:
M. DCCXXXIV.) [= 1734.) 8°. [II] - XCIX - [IV] str.
.s:5étn 1734. b

i1 řjtomnofti

N a str. íl~~ a: !l1egiftfjf ~(tt~htrůlU 11tl tomto ®ně
moltlnim ®neffeni oújaaent}ďj I na Heté Itránce mltu
fe 3acjnagj.
Český text gotikou, lat., ital. a mad: slova antik=
vou; číslice arabské, paginace i v rejstříku římská. Na
tito I. kruhový, dřevol'ezový, černý císařský orel s od=
znaky panovnické moci jako v čís. 485. Na rubu. tito I.
celostránkový, ve dřevě fezaný, královský český znak
jako l' čís. 493 a pod ním nápis: :;San jffiácfa\u jffiCll5Ílll

3 ~1t1t\ullfÍlII I na Sťcáloluicljcfj I <Meljo ~)Cifojti ~tjjařjfé a
ffiabbn I ~omomjljo a 2ennjljo- té5 ~JCettí\tj~o
®mtbu Mfe[[or, a ~JCifto-\)si\af lu fuálolujtiui ~3ejfént
Na str. I. nahoře uprosUed kroužek mezi dvojitými, ku~
latými závorkami a květinovými ozdůbkami, široká linka

SťnHo\ujťé

z několika druhtl ornamentů a pod invokací velká, čer~
ná iniciála <M bez rámečku. Na stl'. LVI. značky půl~
měsíc (pondělQ a trojhran. Na stl'. LVll. značka půl~
měsíc (ponděiQ a velká, čel'llá iniciála ~)c bez rámečku.
Na str. LlX: značka trojhranu a velká, černá iniciála
~)C bez rámečku. Na str. LXXXIII. značka úterý. Na
str. XCVII. 2 značky čtyřuhelníka. Na str·; íl14 b dole
velká, černá, květinová ozdobná značka. Na str. IŮI aj
nápis Jana Václava Vraždy z Kunvaldu, na Královj~
cích a pod ním jeho mědirytovy erb v stejné úpravě
jaká v čís. 512. Na poslední str. (ůl b) impresum mezi
dvěma širokými ornament. linkami. Nadpis)' artikQlů,
malé černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové
kustody.
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Artikulové
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB (168.9)7~B).

514. ~dl)fulowé ItlHeooecnégo eněmoronjgo ®'ne·

Henj I gen3 no strúIOIl)fťém &)robě \15r03·
ffém I 9. bne WcčfDce \15roft)nce 1734. 910ťu
proponiroll10nl,J I o 6. bne Wcěfl)ce .8áři 53éto
1735. b ,přj±omnofti ®l,Jf oce· ~roaenégo \15áno
I \15ono ~mpo ~l)3effo ®'Iuoté 913jmfťé 91BjHe
&)roběte 3 ®IlUIlHu I \15ána no tJtl)btllnbu I

lllel)d)enbet!}fu I sttol)ffenftel)nu I megborffu
i )llieltunnfu I ijbersborffu I 2embergfu I
roelťDÚj stlecllned) ! o \l3ieml)fflénl) I @ego
~Dfořífé

o

5ťrúIOltlfťé

st'otoIicfé WCifofti ffu·
910bbl,J I 5ťomornjťo I 5ťrúIorofťé·
go WCjftobrájcl)í)o I ®'oubce .8emiťéí)o I o 9cet).
Itll,J~Hl)go ®'ubi 53ennigo I gofo I) ®l,Jf oce·
eforo: 5ťráI: Commerciorum Collegij Vice~
Praefidenta Itl 5ťráloltlftluj ~aefťém; 5ťé3
®l,Jioce. ~r03enéf)0 \15áno I \15ono ~ona ~mpo
®'Itloté 9T3jmfťé 9Táiffe &)rooěte de Clari
O o ~(brl)ngfu I \15ána no 2eneffl)cg I \l3o~,
bllnowě I stoftcnptlltu I o 2ifce I @ego ~D·
ftti'ffé o strétforofťé 5ťotoIicré WCifofti 5ťegné
9Tobbl) I 5ťráloltlfťéí)o WCiftobrBjcDí)o ! téá
Affefforo ,při ®t)f oce· ®'foroné o ,proftřebťu
®'toroůro denominiroll)oné .8emfťé Commisft)
ro st'ráIOltlftroi ~5efťém; \15oť ~r03enéf)0 n ®'tn·
tečnéf)o 9rl,Jtjře I \15ono ®ádnltlO WrnoHto
9J1lldwllrtll 3 .práMu I \15áno na )llierns~
borffě I n 2llud)owě 1 @eI)o ~Dfořfťé ostrá·
Iorofťé 5ťotolicré HIHfofti 9Tnbbl) I 5ťtólo\l)fťégo
Wljftobr3jcl)f)o I ®'nubce .8emfťéí)o 1 \15obťomo·
řigo 1 o 9Cet)ltlt)iSHl)í)o běbicnéílo st'ornugeroniťn
3 ®'torou 9h)tiřfťéf)0 I goťo I) ®t)f oce· ®'folu·
néI)o 5ťró{orofťéf)o Commerciorum Collegij
9robbl) ro témá 5ťráIOltlftltli ~3efťém; ®oťo3io
ť tomuto roHeooecnDmu ®'němu nařiaenDd)
®t)f oce· ®3áctnl)cf) ~I)fořfťl)d) o strúIoroffDd)
CommisfařůlU 1 obeltlHed) ~3tl)r ®'tnroůlu to·
goto 5ťráíoltlftlui ~3effégo I 3nltlřeul,J o publi~
cirOltlont) l.it)H. ®ácťolU .pto3ef 3 gllmplld)u I
@ego Gí:l)fořfťé n 5ťráíolufťé 5ťotoIicré WWofti
91nbbo 1 ®'oubce .8emfft) I strólolllfťt) WCjfto.
brMcl) 1 o 9Cet)ltll,JiSffl) \15if nř Itl S'l'róíOltlftluj
Gí:áefťém. (®I)tiHtěn ro 5ťrálolufťém HlCenHl)m
W~ěftě \15rnáfťém 1 lu S'tráloltlfťé SD\l)orfťé Wm·
preMt). 53étn\15áně: M. DCCXXXV.) [= 1735.]
8°. [II] - CX - [VI] stl'.
tečné 5ťegné

I tu tomto
®neffenj obíCi:5entjcI) I na fteré ítránce .\.liítu

Na str. [Dt aJ: lHegiítřjf ~frt1)ťufůtu
®němolunjm

íe

3ačjnagi·

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i J' rejstNkll římská. Na tito 1. císař=
ský orel jako v čís. 485. Na rubu tit.l. královský český
znak jako v čís. 493 a pod ním nápis: ))'\31)lim ~J?atčg

3 ~fo\lťoluo I @eljo
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516-517

0:tííařifé

a ~rá1oluífé

~atoncfé WU~

foíti íHabba ISfrá1otuiftjljo ~omorniljo a ~Iooriftíljo 2en~
njljo~
~Reníft)r)o ®aubu Mfef[or, a ~Riíto~l\3iíař
10 srráloloítloj 0:3eífém. Na str. I. nahol'e uprostt'ed

Gí:l)f ořfťé n strálolufťé ~o· [1] ~ntoIiďé 9JCifofíi
9robbo 1 stráfolu!fD 9Riftobr3jcl) i enubce
.8emffl) 1 n 9Cel)IUl,J~fft) \15ifnř lu Slráloroftroi
~5efťém. (®t)tifftěn ro strálolufťém W~enHDm
9JCěftě \15rn3fťém 1 lu stráIolllfťé SDluorfťé Wm·
t1te~f\). 53étn \15áně:
M. D CCXXXVI.)
[= 1736.] 8°. [II] - LXX - [IV] stl'.

Ua

kroužek mezi dvojitými, kulatými závorkami a květino"
v}lmi ozdůbkami, široká linka z několika druhů orna~
mentů a pod invokací velká, černá iniciála @ bez rá.
mečku. Na str. LIV. značka neděle, na stl'. LV. táž
značka a velká, černá iniciála )ln bez rámečku. Na str.
LXXXVI. dvakrát značka l:,. a velká, černá iniciála ~)(.
bez rámečku. Na stl'. Cl. značka legis sigillum. Na str.
CVl. dvakrát značka úterý ve 2 různ)'ch velikostech.
Na stl'. Dl a šil'oká ornamentální linka s dvěma otaz=
níky. Na stl'. [D2 aj dole půlstránková černá květinová
ornamentální ozdoba. Na str. D2 b, D3 a nahoře nápisy
Václava Hložka z Žampachu a Vilíma Matěje z Klou~
kova a pod nimi jejich mědirytové erby, první v stejné
úpravě jako v čís. 512, ale bez podpisu. Na poslední
str. (D3 b) impresum mezi dvěma širokými ornament.
linkami. Nadpisy artikulů, malé, černé iniciálky, ver~
s;jlky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54C 152); A. Min. Vnitra (6763).
Lobk. K. (15.276); Zem. A. Wien: NB. (l68.957~B). '

515. ~rtt)ftdowé ItlffeooecnéI)o ®'němolunjI)o ®'ne·

ffenj 1gená na S'l'ráloluffém &)rnbe \15rnáfťém I
2. bne 9JCěfDce 53ebno přebncffenl) 1 O 29. bne
j)'Rějl)ce 91áignn 1736. 910ťu 1 b přjtomnoftt
®i)foce.~ro3négo \15ánn I \15ona ®ácťo\On
stofoiotuce 1 ®'Iuoté 9láimffé 9Táiife &)rnl.iěte
a stofoiolUIl 1 @e(lO Gí:Df ořfťé o stráloroffé
5ťotoIicfé 9Riťofti ffutečné 5ťegné 91nbbl,J 1 ~o·
mornjfo i st'ráIOlufťéílO Wcjftobr3icDí)0 I eoubce
.8emfťégo lu st'rÓ{oroftlui ~áefťém I n Praefi~
dento nnb AppellaCDmi na strálolufťém &)robě
\15w5ffém i ec. 5ťéa ®d oce·~ťoDenéí)o \15óna I
\15mw ®ácforoo Wntonjno stotfa ! ®'ronté
9lóimfťé 9TBHfe &)rnl.iěte DstOUOlUIl o jffiogttittll
I no měfolfl)cgd) I ~u~onc6d) I <Meniotufl) I
o Sfl)rlfl)mě 1 @eí)o Gí:Df ořffé o strálolujťé
5ťotolicré WCiťofti 9rnbbl) I stráloluffégo 9JCjfÍL)·
brMctjí) o I o Praesidento té I ro přjčině
53iÚjeluné ne,prnluofti mifofWuě bftcmoroené
Commisfl) lu SfráIoluftluj Gí:aefťém I cc. \15oť
~ťoDenéí)o o ®,tntecnéí)o 91l,Jtiře.1 \15nna ~ona
~wntinťn a <Molče 1na 9J1llffotuě 1 jffil)totni.
c6ÚJ 1 n Stuogfowě 1 @eL)O Gí:Dfnřffé o 5ťrá·
Ioluffé ~oto Iicré 9Riťof±t 9tnbbt) 1 strálolu·
fťégo Wejftobráicl)í)o
1 ®'nubce .8emfťéí)o
Itl st'ráfoluftroi Gí:áefťém 1 \15urgfraojI)o ~wgé
~ráfo.&)rabecréí)o 1 o bftnlujčnéí)o Affifftentn
toť nn31uonégo ®'Iuol.iobnéí)o ®'Iuětfťéí)o ~ro·
3enéílo Wnge{fféílo ®'tl,Jfftu ro stróíoroffém 9Co·
mém WCěftě \15raáfťém; @nť03to f tomuto
mffeol.iecnému ®'němu noři3enDd) Commiffa·
řůro I ob luffecl) Gí:atl)r ®'tnluůlU toí)oto 5ťrá"
Ioroftltlj Gí:aeffégo DOluřent). o publiciroroonl,J
ol,JIi. ®ócfnlu .pto3ef D gllmplld)u I Q5ego

Na str. srl a: lHegiítřjf ~frt1)fulůID lID tomto ®ně~
lllO)Unjm ®neHenj oúíCi:senlícf) I nlt Heré ítránce .\.liHu íe
3 ač inagj.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tito I. císař=
ský orel jako v Č. 485. Na rubu tít. 1. český znak jako
v Č. 493. Na stl'. I. nahol'e výzdoba jako v čís. 512 a pod
invokací černá iniciálka @beZrámečku. Na stl'. XLVIII.
a XLIX značka trojúhelník, na stl'. XLVIII, a LXII.
značka čtverec, na str. LIV. a LVII. značka měsíce (pon,
dělO dvojí velikosti, na str. LXII. velká černá iniciála
.\ln bez rámečku, značka legis sigillum. Na str. LXIX
značka úterý. Při stl'. LXIX velká Pl'ekládaná příloha
s nadpisem: Sign: úterý Tabella, ... Na str. LXX
černá dl'evorytová květinová ozdoba. Na stl'. srl a na=
hoře široká ornament. linka s 2 otazníky. Na str. sr2
a nahoře nápis Václava Hložka z Žampachu a pod
ním jeho mědirytový erb v stejné úpravě jako v čís. 514.
Na poslední stl'. (sr2 b) impresum mezi dvěma širokými
ornament. linkami. Nadpisy artikulů, malé, čel'l1é ini,
dálky, versálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276). Zem. A.; Wien: NB. (l68.957~B).

516. ~rtl)fu(owé luffeol.iecnégo ®'němolllnjIlo ®'ne·

[fenj I gená nn

~rólO\1)fťém &)wbě \15w3fťém

1
\15rafl)nce 1736. 9tofu přeb·
neffenl,J 1 O 26. bne 9JCěftjce 53iftopnbu 1 53étn
1737. b přitolltnofti ®l,Jfoceo~r03enéf)0 \15ánn 1
\15mw fYiHpo ~o3effo ®'lOnté 9f~imffé 91Wfe
&)rnl.iěte 3 ®IlUllffu I \15ána nn tJrt)blanbu
10. bne

Wcěfl)ce

I

ffiel)ÚJeltbergfu I Sl'rlll)ffcltff tet)nu, mel)botffu
)llieftungfu 1~betsborffu 1 2embetgfu 1 ®eí·
ťl)d) stlecaned) O \l3iem [I Jfflenu 1 @ego Gí:ij~
fnřfťé

O 5ťróXoltlffé

\15ánn na )lliernsborffě I o ~Ilud)owě 1 @eí)o
Gí:l)f nřfťé o strétlorofťé ~ntoHcré 9JCUofti 91nbbl,J
I strľtIolufféI)o 9)(jftobrajcDI)0 I ®'oubce .8em·
jťégo I 9Cei)lul,J~i[t)go \15ifoře 1 o téa 9cel,Jrol,J,g.
ffiJí) o SDěbičnéIlo 5ťornuI)eluniťo 3 ®'tO\uu
91t)tiřfťéf)0 I 90ť03 I) ®l,Jf oce=®'ínltlnéI)o strá·
IOltlfťéí)o Commerciorum Collegij mnbbl,J
Itl S'l'rľtIoluftluj Gí:aefťém; @ofoáto ť tomuto
lu[feol.iecnDmu ®'němu Dři3enDd) ®l,Jfoce·®3ó~
ctnDcí) Gí:DfořfťDc{) o ~rálo111fť\)á) Commiffařfttll
1 obelUHed) Gí:átl,Jr ®'tnltlůlu tofJo±o ~ráloroftlui
Gí:~efťéf)o 3nmřenl,J 1 n publicirolunnl,J l.il,JIi.
(®l,Jti[ftěn lu ~rľtIoroffém Wcenfil)m Wcěftč
\15rn3ffém 1 Itl ~róloltlffé SDltlOrfťé Wmpre~fl,J.
53étn \15áně: M.DCCXXXVII.) [= 1737.] 8°.
[II] - LXXXVII - [III] str.
Na str. 23 b: lHegiítřif ~htl)fulůlo Ilu tomto ®ně~
motunjm ®nefíenj obíaiíentjéf) I na Heré ®tránce .\.liítu
íe 3Ci:čjnagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. císařský
orel, na rubu tito I. český znak, obé jako v čís. 485 a pod
českým znakem nápis: 15ran±ifíe! ~Ratauí!:l @I)lttf)cc

3 ~ftccltcflt I na ;!)o6řcgoluiclíó, a ~lll1telticlíó, I @eljo
~tjíařífé a SťráíOlujfé ~JWoíti lHabba I ®aubůlu sro~
morniljo a 2ennilio Affeffor, a ~niíto~l\3iíař ID .fuá~
lotuítlui 0:aeífém. Na str. I. nahoře výzdoba jako v čís.

512 a pod invokací velká černá iniciála @ bez rámečku.
Na stl'. XXIV. dvě a na stl'. LXXVI. jedna značka ne~
děle a velká če rná iniciála )lR bez rámečku; stejná též
na str. XL Vll. a LXX Na str. XXVII., LX a LXXII.
značka legis sigi/lum. Na str. XLVII. značka úterý
v dvou různých velikostech. Na stl'. LXIX a. LXX
značka čtverec v dvou velikostech. Na stl'. LXXIII.
značka půlměsíce (pondělO. Na str. LXXXV. maltézský
kříž, stejný, ale větší na připojené velké překládané pří.
loze. Na str. ,\33 b dole hvězdice v kulatých závorkách
s ornament. ozdůbkami z obou stran. Na sfl'. ,\34 a na~
hoře nápis Františka Matouše Gynthera z Šterneku
a pod ním jeho mědirytový erb. Na poslední stl'. (24 b)
impresum mezi dvěma širokými ornament. linkami. Nad.
pisy artikulů, malé černé iniciálky, versálky, signatury,
stránkové kustody.

st'ntoIicré WHfofti ffutečné
91nbbl,J 1 ~omorniťo I stróloltljťéf)o 9JCi·
Jungmann V. 635.
ftobrájct)ílO 1®'oubce .8em·fťégo 1O9cet)\l)l,J,gffl)í)o
Pl'aha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
®'ubi 53ennjí)o I téa ®I)f oce ®'Inlunégo ~rá· Lobk. K. (15.276); Wien: NB. (l68.957~B).
forofťégo Commerciorum Collegij Vice~Prae~
fidenta lu ~ráIoluftluj Gí:aefťém; 5ťoliťéa toťé
517. ~rtt)ťu(otué lulfeol.iecnéí)o ®'němoronjIlo ®'ne~
~~l,Jf oce"~ro3elté()o \15ána 1\15mta ~03effn ®ronté
ffenj 1 gen3 no stráío\ufťém &)wbě \15rnaffém I
91dimfťé 9r5ifie .'I~rnl.iěte a Sereny, \15ánn na
9. bne 9něfl)ce \15rnfl)nce 1737. 9Toťu přeb.
m!lltně 1 SflworeticgdJ 1 o Sftiiittě 1 91l,J·
neffent) 1 o 15. bne WcěfDce .8áři 11738. mofu
tiře 91Mbu ®'IU: ~ofuúo de la S[padJa, ®eí)o
1b přitomnofti ®l,Jf oceo~roDenéí)o \15ána I \15onn
CS:Dfnřfťé n S1'ráíolufťé ~otoHcré 9JCilofti ftu.
~oDeffo ~ranti[fťn ®'ronté 913imfťé mWfe
tečné 5ťegné 91nbbl,J I ~omornjťn 1 stráIoluiť:
.'I~rnl.iěte o )lliiirbnll o' mrunt~lltu I \15ánn
Wciftobr3ct)go [I] 1 n<®'In\tlné Pupillarni Com~
&)rnbu I 9JCěftn I o \15onftroj tju(nefll I )llia!·
misfl) [Pr]aefidentn lu ~ráloluftlui Gí:aefťém;
tersborffu 1 ~lJtter~borffu 1 strttffll I o lll3e~nic
\15oť ~r03enéI)0 o ®'totečnéí)o 91l,Jtiře 1 \15ona
! @el)o Gí:\)fořfťé o st'rálolujťé ~ntoHcré WWofti
®ácínltln WrnoHto !lJllldwllrtll 3 .práMu 1
5ťegné

I
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Artikulové
ffutecné

~eglté

íHobbl)

I ~omorniťo

i SháfoiD·

fťéř)o Wčifíobr3jc6í)0 i o 9ce\JiD\JMi6ř)0 eubiř)o
Semfťéř)o iD STrMolufílUi ~3efťém; ~oť téa
~\Jfoce.mr03enéí)0 ~ána
~ono iYrontiiifa
W1.iď)ofo eiDoté 9raimiťé maiffe ~roběíe o \marHnie ! ~fáboře ~omu emečonfféíJo ~áno
no '5mečně I '5famjm I \l3fanjetjdj I ~'lěm
čietjdj I \l3runner~borffu I o .pum6urgfu I

I

I

@eř)o ~6f ořifé o ~rMoiDfťé ~oíoficl'é 9JCifofti
mobb\J I fťutečnéř)o ~omorniťo I o STráfolu·
fťéř)o 9JCifíobraic6lJo lu Si'ráfoluftiDi ~aeiťém;
I?C mr03enéř)0 o etotečnéí)o 9hJtiře I ~ona
~ona iYwnti [fťo o ~o(ee [1] I na \maffowě I
®t)lomietjdj I o '5wogfowě I @er)O ~6fořfťé
o ~ráfolufťé ~otoHcl'é 9JCifofíi 9robb\J ! Si'rá·
!olufťéf)o WcjftobrMc6ř)0 I eoubce Semftéř)o I
o ~obťomotif)o tu ~ráfo)ufí)ui ~aefťém: @o·
ťoaío ť íomuto luiieobecnému eněmu 3tjoen6dJ
~\Jf oce·~3neiie1tl)c() ~I)f ořfť6cf) n ~ráfoiDfť6d)
Commissařťt\u I ob iDfied) ~5t\Jr eíoiDůlu ío·
ř)oío ~ráfolufílui ~aefťéfJo I oOluřen\J n pu~
bliťotu Oltt) b\JH. ~ácInlu I?Crnofit \madwart
o .práMu I no ®ern~borffě I 2audjowě I
'5fenbaď)u n stafft)etjdj I @eř)o ~6fnřfťé o ~rá·
fOiDiťé WC:Hofti 9rnbbo I Si'ráfoiDfť6 9Ji':jfíobrť;jc6
I enubce Semfť6 I 9C:e\J)utJ,gfi6 běbičn6 STowu·
ř)eiDnjf etniDu 9r\JtiřiťéíJO I o 9ce\JiDtJkifil)
~iinř iD ~ráIoiDfíiDi ~3efťém. (~\Jtifftěn
iD Si'ráfolufťém Wcenfi6m Wcěfíě ~ra3fťém I
iD Si'ráfolufťé ~iDorfťé IDmpre{ljt). 52éín ~áně:
M.DCCXXXVIII.) [= 1738.] 8°. [II] LXX - [IV] str.

Na str. S\'!a: 9tegiftřjf ~ttl)fulůIU IIU tomto @:Jne"
monmjm @:Jneffenj olifaaentjú) I na fteré ftránce mfíu
fe oačjnagj.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. císaz":
ský orel jako v čís. 485. Na rubu lit. I. český znak jako
v čís. 493 a pod ním nápis: (Ytantifíeť W(aíauf~ (1)ntOec
3 6ftemcflt I na '!:oliřegoloictjd) a Si'amenicllď) I @e~o [tj"
fařfU a S\'ráfoluffé\lJCHofti 9tabba I @:Jaubůlu S\'omor.

njljo a 53ennj~o Mfeffor, a ~)(ifto~~iíař lU S\'ráfolu[tluj
[3effém. Na str. I. nahoře výzdoba jako v čís. 512 a pod
invokací velká černá iniciála @ bez rámečku. Na stl'.
LXI. velká černá inicála ~JC bez rámečku. Na stl'. LXIII.
legis sigillum. PN stl'. LXVIII. velká překládaná příloha.
Na str. S\'! a dole hl'ězdice l' kulatých zál'orkách s orna:
ment. ozdůbkami po stranách. Na str. Sl'! b, S\'2 a nahoře
nápisy Václal'a Arnošta Markvarta z Hrádku a Fran:
tiška Matouše Gynthera z Šterneku a pod nimi jejich
mědirytOl'é erby, Gyntherůl' l' stejné úpral'ě jako l' čís.
516. Na poslední stl'. (sr2 b) impresum mezi dl'ěma
il'okými ornament. linkami. Nadpisy artikulů, malé
černé iniciálky, versálky, signatury, stránkol'é kustody.
Jungmann: V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957,B).
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518. lUdt)fulolUé iD[feoóeCltéf)o:eněmolunjíJo ene·
ffeni I gena nét Si'ráIoll.lfřém ~rnbě ~rn3fťém I
15. bne

9)cěf6ce ~rnfl)nce i, řebefiléř)o

I

1738.

519-320

Artikulové

Na str. ~R! b, 11.1(2 a nahoře nápisyJana Františka z Kolče,
a Františka Matouše Gynthera z Šterneku, a pod nimi
jejich mědirytol'é erby, Gyntherůl' jako l' čís. 516. Na

moťu přebneffentJ
O 17. bne 9JCěf6ce Sářj
přjtomnéIJo 1739. 52éto b přitomnofti ~IJf oce·
mrooenéř)o ~áno I ~nno ~ácfalun stofol:owee
e\1Jnté 9t5jmfťé ~rmfe ~l'oběte o Sfofoiowa
I @efJo ~6fnřfťé O Si'ráiolufťé ~otolicl'é WCirofíi
fťu±ecné ~egné 9robb\J ! Si'omornjťo Si'rálolu·
fťéíJO 9.lčjfíobrajc6ř)0
eoubce SemfťéfJo I

poslední stl'. ~)(2 b impresum mezi dl'ěma širokými orna_
ment. linkami. Nadpisy artikulzl, malé černé iniciálky,
versálky, signatury, stránkol'é kustody.

O Praefidentn nob Appellact)mi no Si'ráfoiD·

519. &rtlJfu{owé iDffeobecnéI)o eněmoiDnjfJo ene·

I

I

I

I

fťém ,s)rnbě ~ro5fťém; ~éa ~IJf oce·!l3r03enéI)0

~ána

I ~nnn

I e)un±é

~orln ~ooeffn mowo~rabrftj~o

I

maimfťé maifie ,s)rnběte o stoaowrat
@eí)o ~t)f ořfťé o Si'ráfoluffé STotolicl'é 9JCilofti
fťutečné ~egné mobbtJ I ~ráfOIUfW)o wejfto·
br3ic6ř)0
o 9JC:jfío. Praefidenta nab Appella~
ct)mi nn ~l'áfOluiťém ~robě ~rn3fťém; ~oť

I

mr03enéř)0

o etotečnéí)o 9r\)tjře ~mlO ~ác·
Ho)uo STn3t)mjrn ~letohďtjl)o o &t)3en6ergfu j
nn \l3ie~oiowě I stwafegowietjď) I !SranbHne
I n ~woretj I @cř)o ~6fnřfťé o Si'rálo)ufťé
Si'ntoHcl'é weifofíi 9robb\J I ~ráfotufťéí)o Wcifto.
br5ic6fJo I eoubce Semfťéf)o iD Si'ráfoluf±\1Ji
~aefťém I o ~urgťrnóiř)o fl'rMo·,s)robecl'éř)o
Si'rnge; @nťo3io ť tomuto lu[feobecnému eně·
mu ořj3en6ú) ~t)foce·~3nef\en6d) ~6fnřfť6cf)
o §rrMO\1Jfťt)dJ Commissařůlu I ob iDffed) ~ah)r
etnlu!tlu toíJoto ~rófolufílui Gi'3efféř)0 3nluřen\J
o puóIifOIUnnl) ó\Jli. ~an iYrontiffeť o stoUe I
no \mafrawě I ®ilomiegdj I o '5wogfowě ,
@eř)o ~6fořfťé n Si'ráIoiDfťé Si'otoHcl'é 9JCifofti
mobba I enubce Semfť6 I Si'rófoluff6 9)(':jfío·
bl'Bjc6 I o 9C:e~iD\Jkifi6 ~jfoř 11.1 ~ráfolufílui
~Befťém. (~\JtiHtěn iD S'trólolufťém 9)(':enff6m
Wcěfíě ~rnMťém I lu S'fráfo)ufťé ~Iuorffé ~)m·
i1ťe~f\J. 52étn ~áně: M. DCCXXXIX.)
[= 1739.] 8°. [II] - LXXXIX - [IV]
str.
Na str. LXXXIX.: 9tegiftřjf ~hít)fuIůIU 11U tomto
@:Jnemolunjm ®neffenj olijaáenlíd) I na fteré jtránce
mftll fe oačjnagj.
Ceský text gotikou, lat. slol'a antikFou i číslice
arabské, paginace i l' rejstříku římská. Na tito I. císaz":
ský orel jako l' čís. 485. Na rubu tito I. český znak jako
l' čís. 493 a pod ním nápis: {Ytantiffeť ~)(atauf~ &\)lttOec
3 6ftecneťll I na '!:olifcgoloiclld) a Si'llmcnic\íd) I @cljo
Cl:l)fař\fé
nj~o

a srrálolufťé

~)mofti

lHabba I ®aubůlu sromw

a 53ennjljo Mfeffor, I a~)(ifto"5j5i\ař lu srráloluftlUj

Cl:aeffém. Na stl'. I. nahoře l'ýzdoba jako v čís. 512 a pod
inl'okací l'elká černá iniciála @ bez .rámečku. Na str.
L VII., LX. maltézský kříž. Na stl'. LX., LXIII. troj:
úhelník. Na stl'. LX. velká černá iniciála.Rl( bez rámečku.
Na stl'. LXII. legis sigillum. Na stl'. LXXVIII., LXXX.
hl'ězdice. Při str. LXXXVI. l'elká překládaná příloha . Na
této a na str. LXXXVI. čtyřúhelník. Na str. LXXXIX.
úzká linka z hvězdic. Na str. ~.n! a dole hl ězdice l' ku:
latých zál'orkách s ornament. ozdůbkami po stranách.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152), A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957_B).

Henj I genB nn Si'ráíolufťém ~rnbě ~romém
i bne 18. WCČil)Ce 53ebno I 52éta 1740. přeb.
neffen\)' ! O 17. bne Wcěf6ce 52ifíopobu téfJoa
9roťu I b ilřjtomnofíi ~\Jf oce· !l3roocnéíJo ~á·
nn I ~nnn tyiHpa ~ooeffo eluoté 9rBimfťé
9rMfie ~rnběte 3 ~aUafru I ~ánn no tjrt)b-

lanllu I !Ret)ň)eu6ergfu i straffenrtct)nu I
met)borffu I &6er~borffu I 2cm6ergfu I ~eI·
ť6ď) stlemueď) n \l3remifrlettt) I @erJO ~rá·

foiDfťé 9nUofti 1futečné ~egné mnbbl) I ~omol'·
niťn I ~ráiOlufťéI)o WcjfíobrBic6í)0 I enubce
Semfťéř)o ! n 9C:e\JI1)\JMi6f)o eubi 53ennjI)o

I

gofo ~ ~t)foce· elolunél)o ~ráfolufťéfJo Com~
merciorum Collegij Vice~ Pr;efidento tu fl'rá·
loluíílui ~aefťém; ~é3 ~tJfoce· mroBenéř)o ~á.
na I ~ono ~ona iYifipa elunté 9T5imfťé 9r5ifie
<))roběte de Clari O o &(brl)ugfu I ~óno nn
2enerft)e~

I \l3a3bauowč I stoftenvlátu I n 2ifee

Si'ráfoiDfťé 9Rifofti ~egné 9robbtJ I OSi'rá·
IOlufťéř)o W(jfíobr3jc6ř)0 lu Si'ráfotuftlui ~aefťém;
~oť mrooenéř)o O etatečné(Jo m\)tjře I ~ona
~ann Si'r\JHíoffo ~ořfn ~o~alffg~o 3 ~o~a.

@ef)o

líc I !tll

®olHowě

I Btjfoluedj I O stot)rft)etjň)

I @e(Jo Sťráfo)uifé Wcifofti 9rabb\J I st'ráfolufťé·

fJo 9Jí'jftobrajc6f)0 I eoubce Semfťéí)o I \l,5urg·
rrobií)o S'troge S'fráfo· ~robecl'ér)o I n STráfolu·
fťéf)o Commerciorum Collegij A[[e[[oro Iu
S'fráfoiDfílni Gr3efťém; @nfoato ť tomu luHe·
obecnému eněmu 3řj3en6ď) ~\)f oce· ~oáctnt)d)
~ráfoiDfťl)cf) Commi[[ařůIU I obelUHecf) ~atlJr
etoll1ůlu toíJoto S'tráfoluftluj ~óefťél)o 30IUřen\)
I n publiťOiDOnlJ O\)!i. ~nn iYrontiHeť o stolče
I no !)Jlarfnwě I ®ilomietjň) I n 6wogťowě I
@er)O ~ráfolufťé WWofti 9robbn I enubcc I
Semff6 I S~ráfolufť6 9JCjfíobr3jc6 I o 9C:eIJI1J\).Í3fit)
l.J5if oř lu fl'ráfolufímj ~aefťém. (~\)tiH±ěn )u Sťrá·
fo)uffém 9JCenHI)m 9)cěfíč ~raBfťém I iD ~rá·
fOiDiťé ~)uorfťé
IDmpre{lj\J. 52étn ~áně:
M. DCC.XL.) [=1740.] 8°. [VIII]-62[VJ str.
Na str. J4 b: 91egiftřjf Wrti)fuIůIU 11U tomto (Sně"
mOlunjm @:Jncffenj olifa(jentjd) lna fteré fh:ánce 53iítu fe
oac1nagj.
Ceský text gotikou, lat. slol'a antihou; číslice
arabské, paginace i l' rejstříku Nmská. Na začátku na
str. [I-VI] pz"etištěny 3 listiny Marie Terezie, l' nichž
potvrzuje dosavadní sněmol'ní hodnostáře. Tit. I. na

str. [VlIJi na něm dřel'ořezol'ý (15X59 mm) černý
dvouocasý český lel' do pral'a hledící, s korunou na
hlal'ě, l' ol'álném rámeč~u umístěném l' obdélníku s Ol'"
namentálními l'ýplněmi l' rozích. Na rubu tito I. český
znak jako l' čís. 493 a pod ním nápis: (Ytantiffef W(a~
tau[~ &\)lttf)er 3 6ftemcfn lna '!:oličegoloiclld) a Si'lltltC·

1tiClíd) I @e~o S\'rálolufťé ~.niíofti 9tabba I @'jaubůiu sro~
mornjljo a 53ennjljo ~(ffeffor, a Rl(ifío~~ifař lU Si'tálolw
ftluj Cl:3effém. Na stl'. I. nahoře l'ýzdoba jako l' čís. 512
a pod invokací l'elká černá iniciála @ bez rámečku.
Na str. LI. 2 značky půlměsíce (ponděIO. Na str. LX.
a na přiložené FeUd překládané příloze čtverec. Na str.
LXII. dole maltézský křížek l' kulatých zál'orkách a dl'a
otazníky, obojí s ornament. ozdůbkami po stranách.
Na str. J4 b nahoře široká ornament. linka s 2 otaz"
níky uprostřed. Na str. sr! a.dole krátká úzká ornament.
linka, pod ní květ dolů obrácený a dvě a dvě hl'ězdice
po stranách. Na stl'. sr! b, S\'2 a nahoře nápisy Jana
Františka z Kolče a Františka Matouše Gynthera
z Šterneku a pod nimi jejich mědirytové erby v stejné
úpravě jako l' čís. 518. Na poslední stl'. (S\'2 b) impre"
sum mezi dvěma širokými ornament. linkami. Nadpisy
artikulů, malé černé iniciálky, l'el'sálky, signatury, strán:
kOl'é kustody.
Jungmann V. 635.
NOl'é Hl'ady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54 C
152); KNS (F 5042 neúpl.); Lobk. K. (15.276). Zem.
A.; Wien: NB (168.957"B).

520. &dt)fulowé luHeobecnéfJo eněmoiDnííJo ene,
Henj I gena no ~ráfoiDfťém ~robě ~rn3fťém
efefÍl)í)o ~ne 9Hěf6ce mnora 1741. přebneffe"
n\J I n eebm6l)0 ~ne Wcčf6ce Sáři téř)oB mofu
I b ~řitomnofíi íI\3\Jfoce. mr03en6ř)0 ~ánn I
~Ct110 ~03effn iYrnntiHťll I eiDoté maimfťé
9r3jffe s)roóěte o ®r6nn n ~runt~áfu I ~á!tll
,s)robu· 9JCěftn o ~onfíh1j tjuhtdn I ®alter~

borffu ~t)ter~borffu I strnffa I m3e~niee I
íffirutiee o statuft)ee I @egj Si'ráfolufťé WH·
fofU ffutecné ~egné 91nbb\) I Si'omornifo I ~rá·

IOlufť6f)o WciftobrBic6ř)0 I o 9C:e\JiD\J.Í3H6ř)0 ®ubj
ln Si'ráfo)ufíluj ~aefťém; ~éB ~\Jfoce· mrooen6·
()O ~ánll I ~n!tll ~ooeffo elnoté majmfťé 9rM·
ffe ~raběte o Sereni, ~áno !tll !Sfatně, I
~ ffworetictjdj n '5tjr3inu I 9r3óbu eluot6fJo
~ofubo de la Spada 9h)tjře I @egj Si'ráfo)u·
ffé WHrofíi fťutečné ~egné 9robb\J I Si'omornjťn
I fl'ráfoiDfť6f)0 weifíobl'31C6f)0 I o efo)uné e\J.
rotčj Commis[\J Pl';efidOlu Si'ráíoluftiDi ~3efťém;
~of mrooen6f)0 o etoíečn6IJo 9h)tjře ~n!tll
~O!tll iYrontifiťn 3 ~oUe I !tll \mafrowě I ~i
lemietjdj n 6woglowě I @egi ~ráíolufťé WH·
!ofti 9robb\) I ~ráromfť6ř)0 9JCjfíobraic6ř)0 I
eoubce Semff6f)0 I o 9C:e\JiD~Mi6f)0 ~jfnře iD
~ráíotuftiDi {Iaeiťém I n bfío)uičltt)f)o A[[i[ten~
to tnť nO o iDon6ř)o eiDoóobn6ř)0 eh1ětff6ř)0
mr03en6I)0 efí\Jfftu iD S'tráfoiDfťém 9C:o)uém
Wcěfíě ~rať;fťém; gnfoato ť tomuto luHeobec·
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521-522

Artikulové

(0němu 5řj3ent)d) Commiffařů I ob roHed)
(0toroů to1)oto S'trétlotuftroj a:aefféf)O
301nřen~ a ln~gťáHenl) b~H. (~I)tifftěn ln Sťrá·
loroffém (0tarém 9JCěftě llSroaffém, b S'torla
~rontiffťa ffiofenmUUera, S1'rétlorofťt)l)o SDlnor·
fťt)go WmpreMora. 5:\éto llSáně: M. DCC. XLI.)

nému
a:att)r

[= 1741.] 80 • [II] - XLV motonjm C0neffenj
fe 3acjnagi·

[III] str.

megiftřjf ~írtí)fulů,

N a str. XLV.:

oúfaaenÍ)ď),

\tJ tomto C0uě~
na fteré C0tránce mftu

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na rubu tito I.
český znak jako v Č. 493 a pod ním nápis: t5rantiffef

<MIJlttf)cc 3 ISftcCttcťu I na '!>olířcoolUictjrf) I stn·
metlici) a lSuHcl) I @egj S'i:ráIotufťé llRiťofti mabba I
~aubů S'i:omorniljo a 2ennjljo Wffeffor, a ll.nJfto~l.JSifař
10 SháIo\tJft\tJj <c\:aefřém. Na str. I. nahoře výzdoba jako

llRatauf~

512 a pod invokací velká černá iniciála @ bez rá~
mečku. Na str. XLI. a na pNpojené velké překládané
příloze trojúhelník. Na str. XLV. uprostřed úzká orna~
ment. linka. Na str. t51 b dole velká, černá dřevolezová
ozdoba. Na str. @l a nahoře nápis Františka Matouše
Gynthera z Sterneku, a pod ním jeho mědirytový erb
v stejné úpravě jako v čís. 516. Na poslední stl'. (~hb)
impresum mezi dvěma širokými linkami (hvězdice, z obou
stran lada žaludů). Nadpisy artikulů, malé černé inici:
álky, versálky, signatury, stránkové kustody.
v

čís.

Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763 a 953); KNS (F 5042);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (l68.957~B).

521. ~rtt)fu(owé roffeobecnégo (0němorunj1)0 (0ne·

Henj I gena na S'trálorofťém 8jrobě llSraaíťém
SDroacátt)l)o SDelnátt)go SDne Weěft)ce lBřeona
1743. 9T:ofu přebnefien~ I a 12. llSrofl)nce té·
g03 9T:oťu I b llSřttomnofti ~~foce· iBrooent)f)o
llSána 1lS0na ~rantifffo ®inbřid,a 6fma I
. ce3rooté 91ajmffé 9T:Wfe 8jroběte o $afannu
a m.\ei~fird)u I na (0tort)d, ,prabed) I stopibl.
ně a ffiabimi I 9l~tjře (0. ~ácfTolna I ®egj
iBř)er·fťé o a:aefťé S1'rálorofťé WCiťofti fťutečně
tegné 910bbt) I ~omornjťa I a 9cel)rol)~Ht)1)0
WeorHálfa ro S'tráloroftlnj a:aefťém; téa 9coboa·
négo o ~I)f oce iBrooent)l)o llSána 1lS0no ~03effa
stinfťt)~o I (0rooté 91ajmlťé 91ajífe 8jroběte
3 G:~t)nic a l:etawt) I no !8Urgfteině I :Dra·
~o6uot) I

IDlartinowft) I ffiabofft)ně a G:3er·
nowictjd) I (0rootégo ~ona ®eru3alemjťéf)0

I

9T:aabu 9h)tjře ®egj S'trcílolnfťé WCiťofti Ifu.
tečnt)l)o S'tomornjťo; poť iBr03ent)I)0 o ®ta·
. tečnt)ř)o

9T:I)tjře llSana ~ácjfOluo ~a3~mira
metolidtj~o 3 G:ifenbedu I 9Ce~lnegf~ .prolne·

.. né ®egj S'\lrálolnfťé WCiťofti 910bbl) I ~ráloro·
fťt)go Wcjfíobraict)í)o I (0aubce .8emfťt)go 11lSob.
fomořjí)o o Generala .8emě ~ogenfťt)go Com~
misfaře 11.1 S'\lráloroftlnj a:5efťém I goťoato
f tomuto iuHeobecnému (0němu 3ři3ent)cf) ~~.
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foce ~3neffent)cf) S'tráťolnfťt)d, Commisfařťt ob
luffecf) ~at\)r (0tOro1"1 Sťrálolnftroj C:1aefťégo
30lnřenlJ I a IUI)l)ťáffent, b~n. ~on ~rantif[eť

3 Glolče lna lDlaffowě I m.\ifomicgÓ) a 6wogce

I

®egj ~í)erfťé a ~3efťé ~rcíforofťé 9mrofti
9labba I 5trálolnfťt) Wejftobraict) I (0aubce .8em·
fťt) ! a 9Cel)rol){ifft) llSifař Iu S1'rcífoluftluj a:3efťém.
(~IJtifftěltt) 11.1 5trálolnffém (0tarém 9JCěftě
llSra3fťém, b §ilorla ~rantiffťo ffiofenmUUera,
®egj iBí)erffé a a:aeffé 5trálolufťé WWofti
~luorfťt)f)o ~Jmpre~f ora 11.1 S'tráloroftlnj a:aelfém.
5:\éta llSáně: M. DCC. XLIV.) [= 1744.]
8u• [II] - XCIII - [Y] str.
Na str. llJCJ b; 9tegiftřif ~rrt\:)fuíft 11U tomto C0ltě~
mOlunjm C0neffenj oúfaaenÍ)ď), na fteré C0tránce mftu
fe BaCj nagj.

Ceský text gotikou, lat. slol'a antikvou; číslice
arabské, paginace i I' rejstNku římská. Na tito I. v dolní
části úzká ornament. linka. Na rubu tito l. český znak
jako v čís. 493 a pod ním nápis: t5rantiffeť llRatauf~

<M1)lttf)ec 3 6ftcCltcfll I na '!>oličegoluictjrf) a stnmcltiCI) I
@egj mljerfťé a <c\:aeffé ~ráfoluffé llJUťofti 9tabba I C0aubu
S'i:omornjljo a 2enniljo A[[e[[or, CI llJ1ifto~~ifař lu fuťl"
!oloftluj <c\:ileffém: Na stl'. l. nahoře výzdoba jako I' čís.
512 a pod invokací velká čel'1lá iniciála @ bez rá'
mečku. Na str. XLl., LXIV. velká čel'1lá iniciála llJt bez
rámečku. PN str. LCI. I'elká překládaná příloha. Na
str. llRJ b nahol'e široká ornament. linka. Na str. 9'1 a
dole černá dřevol'ezová výzdoba. Na str. \nI b, 9'2 a na"
hoře nápisy Jana Františka z Go\če a Františka Ma~
touše Gynthera z Šterneku a pod nimi jejich mědi~
rytové erby v stejné úpravě jako v čís. 518. Na posl.
stl'. (912 b) impresum mezi dvěma širokými ornament.
linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky, vel'"
sálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Wien: NB (168.957~B).

522. ~rtt)ťu(owé luffeobecnél)o (0němolnnjI)o (0ne·
nenj I gena na S1'rálolnfťém 8jrabu llSra5fťém
SDlnacátégo ~ruf)éI)o SDne Wcěft)ce 5:\i)to.pobu
1745. 9loťu .jJřebneffenl) I a (0ebumnactH)o
SDne teb +iťaroenéf)o 9JCčft)ce 5:\ifto.pobu bě3jct)f)o
1746. 9rofu I b llSřitomnofti ~t)f oce iBro3ené·
f)o llSána llSana ~iH.po ~03effa (0lnaté 9r3jm·
ffé 9T:Wfe 8jrnběte 3 Gla(fa~ a .8ámťťt Catnpo,
a (0mobobné m.\ěot) I ~eglnobl) o Lucery
llSána llSanftroj tyrt)bfaubu [t] I lRegÓ)en6edu

I Glrafenftegltu I m.\uftunfu I G:6er~borfu I

2em6eda I ~elřI)d, mecan I II $řeUttJffenl
®egj 9T:3ímfťé a:t)fařiťé ln Germanii tea ~f)er.
fťé a a:3effé §ilráloroífé Wmofti (0ťutečné 5ťeg·
né 91abĎI) I S1'omornjťa 5trcífolnfW)o WHfto·
bdiCI)f)o i (0auĎce .8emfťéI)o II 9cegl1)\){ifft)í)0
(0ubj 5:\ennjI)0 I gaťoa ~ ~t)foce (0folnnégo
Commerciol'um Gollegii [1] Vice- a ~I)foce
(0folnné (0t)rotčj. Commi[fi Préefidento ro S'trá·
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loroftroj C:13efťém; tea ~~f oce iBroaenéI)o llSáno
llSano i)rantifffa 5:\eo.poIbo de Lonqueval
(01uoté 9f3imffé 9faj[fe 8jroběte 3 Buquoy
(0roobobnéí)o llSána 3 Veaux llSána llSanftroj
9Colnt)d) ,prabů I lRo&um6eda I O 2i6ěgjc I
®egj 9T:ajmfťé a:t)fořfťé ro Germanii I tea iB1)er.
fťé O a:aeffé Sťrcífolufťé WCifofti (0ťutečné 5ťegné
910bbl) ~omornjťa I S'trcíforofW)o 9Jtjftobralct).
go I O SDěbičnégo .8emě ~črgermjftro ln Pro~
vincii Arthois: .pal' ~r03enéf)0 o (0ta±ečnH)o
911)tjře l,J5ana ~o3effa ~ád)l)ma m.\altčurt) 3 ffi&e~.
nito I na :Do&icgd) I ®egj 9njmfťé a:IJfcířfťé
IU Germanii te3 iBI)erffé a a:aefťé S'trcífolnfťé
WHrofti 9raĎbt) I S'trálolnfťéI)o WCjftobr3ict)f)0
(0aubce .8emfťéf)o I lBurgťrnbj S'trálo· S;)rabec.
fťéI)o S'tráge o SDěbičnéfJo S1'oraUI)elnnjťa (0ta·
lnu 9h)tjřfťégo 11.1 S'trcífolufHnj a:aeffém I gOť03·
to ť ťomuto luffe. obecnému (0němu 3řj3enlJd)
~~f oce ~311effel1t)d) Commisfařů ob lnnecf)
~3t~r (0talnů togoto S'tráloluftmj a:3e\ťéI)o
oamřenl) I a rol)I)ťáffen~ IlI)Ii. ~on i)rantiifef
3 GloUe I na lDlaifowě I m.\ifomictjrf) o 6wog.
ce I @)egj 1JrMmfťé a:t)fařfťé ro Germanii tea

I

iBger[fé a a:3elťé 5trcílolufťé 9Jlifofti mabbn
5trcílolnfťt) WCjftobr3ict)
(0aubce .8emfťt)
o geegro~M\t) llSif ař ln S'ťráL a:aefťém. (~t).
tijftčllt) ro S'trcílorofťém (0tarém 9JCěftě llSraa·
jťél1t, b .8orŤl)e ffiofenmUHerolutj, ®egí ~[)er.
ffé a a:aeffé ~ráloroffé ~J(Hofti SDlnorjft) ~m·
.jJreM odtl lU S'trcílolnftluj a:aefťém. 5:\éta llSáně:

I

M. DCC. XLVI. [= 1746.] 80 • [II] -

- CXXXIV - [V] str.
N a str. 9h b: megiftřjf Wrt\:)ťuIft, lu tomto C0nč~
111010nj111 C0neffenj Dúfa3enÍjdj [1], na Heré C0tránce mfhl
fe 3acjnagj.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. dole
dělící čára. Narubu tito I. celostránkový (141 Xl 02 mm)
d!'~vořezový český znak: v obdélníkovém rámci ozdobný
oválový rámec, v něm stojící dl'ojocas)! lev s vyplaze~
ným jazykem, vlevo hledící s korunou na hlavě a jinou
větší korunou nad ním se vznášející. Pod tím nápis:

t5rantiffef ll.lCatauf~ <Mlmtf)CC 3 6ftcCttcťll I na :Dolíčcgo·
luictjď) a stnmcnicI) I @egi 9tšjmffé <c\:Í)fařffé 10 Germanii
teil mljerffé a 0:Šelfé fuáIoluffé llmťofti mabba I C0aubu
Sfolllornjljo a 2ennif)0 A[[e[[or, a\lRifto~l.JSifai' \tJ ~rtl~
!oloftluj <c\:ilcffém. Na str. 1. nahoře uprostřed kroužek
mezi dvojitými kulatými závorkami a ornament. ozdůb.
kami, pod tím široká linka ze dvou druhů ornamenfll a
pod invokací velká černá iniciála @ bez rámečku. Na
str. CXV. velká černá iniciálka 1lJ? bez rámečku. Při str.
CXXXll. velká, překládaná příloha. Na str. 9t2 b široká
linka jako na str. 1. Na str. 913 a prolamovaná ozdoba
s dívčí hlavou nahoře uprostřed. Na str. 9h b, mJ a lla"
hOl'e nápisy Jana Františka z Go\če a Františka Ma,
touše Gynthera z Šterneku a pod nimi jejich mědi"
rytové erby v stejné úpravě jako v čís. 518. Na poslední
str. (9t4 b) impresum mezi dvěma širokými ornament.

linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky, versál=
ky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra (6763);
Wien: NB (168.957"B).
~rtt)fufowé 11.1ffeobecnégo (0němobnjgo (0ne·
Henj I gena na S1'ráfoluifém 8jrabu llSraaffém
SDroacátéI)o llSrlnnjI)O SDne WCěft)ce 5:\iitopobu
1746. 910ťu přebneffent) I a SDeroatenáctégo
SDne 9JCěf t) ce 91aignobě3ict)go 1747. 9loťu I
b llSřitomnofti SDuftognéI)o I o iBrooenégo \15cína
11lSano ~cícffamo ~ad)~mo G:3egťt) I (0lnobob·
néI)o llScína 3 DmramolUic I (0~ ~ona ®eru·
3alémfťéf)0 91Mbu 9h)tjře I 11.1 a:3ecf)áclJ I Weo·
roluě I (01e3!fu 11lSolfťu I S'ťor~taned) I (0ft~r\fu
I 5ť1)rolřjd) o 9roťoufed) ~elft)f)o llSřelnora I
llSána no (0trnťonjct)cf) I 8joritjm ~i6~d,u !
~arluaff olně a lBřea1101nfl) I ®egj 9Hjmfťé
a:t)fařfťé ln ®erman~gi I tea ~f)erfťé a a:aeffé
S1'rcífolnjfé Wmofti (0ťutečné 5ťegné 9T:obb~ I
S'\lomornjfa I 5tráfolnjféf)o 9JCíftoĎraict)I)o I
a (0oubce .8emfťégo ln §ťrcífolnftroj a:aefťém
a ®elleráfa 1lS0Tnjgo (0tráanjťa; 5ťéa ~~f oce
~r03ené1)0 llSáno I llSano ~erbl)nanbo ~aťubo
Sl'ofořolUce I (01noté 913im\ťé 9fWfe 8jroběte
3 Sl'oťořowa I llSáno na 2ubictjó) I 6ftěbn)
a l:onilftjrf) I ®egj 91ajm\ťé a:IJf ařffé ln ®er·
man~gi I tea iBf)erlťé a a:aeffé 5tráfo)o\fé
9JCiťofti 91abbt) I (0ťutečnéI)o S'tomornjfo a Wej.
ftobr3jct)l)o ro 5trcíforoftroj a:aefťém; 9Ceméně
iBr03enéI)0 a (0tatečnégo 91~tjře 1lS0no ~ana
~rontiHťo 5 ®oUe I no \lJlaffowě I m.\ifemi·
ctJd) o 6wogce I ®egi 9"tajmiťé a:t)fořfťé
ln ®ermon~gi I tea iBgerfťé a a:aeffé S'tráfolu·
\fé 9JCifofti 9rabbl) I S'tráfolnfťéř)o 9JCiftobrajct)go
I í50ubce .8emfťégo I 9čeglu~fft)go l.l3ifaře ro ~rá·
ťoluftlnj a:aejfém a bftolničnéf)o A[fiften±a
(0lnobobno • (0roětfW)o 3 ~1)Mit)f)o (0tarou
(0ftl)fftu ro S'tráfolnjfém 9Colném Weěftě llSraa·
\fém I goťo3to f tomuto lnffe·obecnému €:němu

523.

3ři3ent)d)

~IJfoce ~Dneffent)cl) Commislořů
a:3t~r (0taluťt tof)oto. 5l'ráfolnftroj
~aefféIJo oarořen~ a )u~I)fárren~ b~li. (~~ti·
fjtěnt) 11.1 S'tráfolnjfém (0tarém 9JCěfte llSraafťém,
b .Boffl)e Dlnbolněfé ffiofenmiUlerowtj, ®egj
~t)f ařffé tea iBř)erjťé o C:13efťé ~ráfo)nfťé Wei·
Mti SDluorjft) ~mpreM ortl) 11.1 5tťáťoluftlnj
a:aeffém. 5:\éto llSáně: M. DCC. XLVII.)

ob lnfied)

[= 1747.] 8°. [II] - CCXXXV - [III] str.
N a str. CCXXxv.: 9tegiftřjf Wrt\:)hlťů, \tJ tomto
C0nemolonjm C0neffenj Dbfa3enljCfj, na fteré ®tráncc
2iftu fe Bac j nagj.
Ceský text gotikoul lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku Nmská. Na rubu tito
I. český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: t5ranti~

ffef llnatauf~ <M1)lttf)ec 3 6ftcCttcfn I na '!>oličcgoluictjď)
n stnmcnicl) I @egj majmfU <c\:Í)fařfťé \tJ 0.lerman\:)gj tei3
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524-525

18~erífé a (f1íeffé Sl'ráfolufté ~JWofti mabba IlSaubu Sl'o~
mornj1)o a 2ennl~o A[[e[[or, a ~nifto~~ifař tu srráfolu~
ftluj (fBeffém. Na str.!. nahoře kroužek mezi ornament.
ozdůbkami, pod tím šŽl'oká linka z dvou dl'llhU orna=
mentU a pod invokací velká černá iniciála ® bez rámečku.
Na str, CXXXIV., CLXXXlI. velká čemá iniciálka ~H
bez rámečku. Na str. CCXXXv. uprostřed úzká omament. linka. Na str.
b dole hvězdice mezi dvěma
ornament. ozdůbkami. Na str.
a nahoře nápis Fran=
tiška Matouše Gynthera z Šterneku, a pod ním jeho
mědirytový erb v stejné úpravě jako v čís. 516. N a po~
slední str. (íYf4 b) impresum mezi dvěma širokými orna=

ma

mJ

ment. linkami. Nadpisy artikulU, malé čel'11é iniciálky,
v~rsálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámecká K; Plzeň: KHM. (5G
219); Praha: NUK (54 C 152); Lobk. K (15.276);
Zem. A.; Wien: NB. (168.957~B).

524. ~rtt)fuh)lUé \uífe<oóecné'f)o ®němon,mi'f)O
®neífeni I genš na ~rétfo\ufťém .sJrabu jj5raa=
fřém ISDne 23. Wcěfi)ce WBigna, 53éta 1747.
přebneífeni) 1 a 29. SDne ilJCěfi)ce S13jgna 1748.
Wořu I tJ jj5řitomnofíi imt)f oce ~r03ené'f)0 jj5ána
jj5ana ~rantifjťa 53eopolba de Longueval,
®\uaté 91aimfťé iJtWfe .sJraóěte 3 Buquoi,
®hJoóobnéI)o jj5ána 3 Vaux na 9'CO\Ul)cf)
,prabed) I ffio3 e nbergťu I 2i6ěgictjd) I St)§~
frag3u I 3arter~borfu I G:~ed)tictjflj I a 9Co\ué
llDft) I Commendanta bt1.1aud) Compagnigi
ob Ordonanct) hJ ~Ianbřid) I tea běbični)'f)o
2emfři)I)0 9'Ceg\nt)Efli)f)o ~agermiítra \U ~ra<
gině Arthois, ®egi Stájmfťé ~i)fařfťé \u ®er<
mant)gi tea ~I)erfťé a ~aeffé ~ráío\uffé WCHofti
®ťutečné 5tegné mabbt) I ~omorniťa I ~rálo\u<
fťi)'f)o WCjftobraici)'f)o I a 9ceg\ut)Efli)I)0 WCarfjafťa
hJ ~rálOhJf±hJj ~aefťém; 9'Ceméně imt)f oce ~ro<
3ené'f)0 jj5ána I jj5ana jj5rofopa Slrafowfhj~o I
®\uaté mšjmffé Slaiíie .sJraóěte 3 Slolowrat I
®hJoóobné'f)o jj5ána 3 íBge3bu I na ,prabiffti
I ~effenictjdj 1 ~anowictjdj I ®fefti ~rár.
imaťb<.sJ\1.103bnid) ~ráwádj 1a 53ennim ®tatťu
ffi~ibce, ®egi mšimfťé ~i)faříťé \u ®ermant)gi
tea ~'f)erfťé a ~aeffé ~rálo\ufťé WCHofti Wabbt)
I ®ťutečné'f)o ~omorniťa a ~ráíoiufťé'f)o WCifto<
bdici)'f)o hJ ~rálohJfthJi ~aefťém; gaťoa t) ~r03e<
. né'f)o a ®tatečné'f)o Slt)tiře I jj5ana ~03effa
~ad)t)ma llDanc~urt) 3 ffi~e~nic i ®egj SHimfťé
~i)fařffé hJ ®ermant)gi I tea ~r)erfťé a ~aefťé
~ťl'IIohJfťé WCHofíi Wabbt) I ~rálo\ufťé'f)o 9JCjfto=
braici)'f)o I®aubce 2emfťé'f)0 I jj5urgťraói ~rMo<
.sJrabecréI)o ~rage I 9'CegitJt){lHi)'f)o ~orau'f)e\u<
niťa Wt)tiřfťé'f)o ®tLlhJU I tea ®Iatuné'f)o Com<
merciorum College Slabbt) \U ~rálohJfthJj
~aefťém I gaťoa±o ť tomuto hJffe <oóecnému
®němu 2ři3eni)d) im3áctm)d)
Sl'r Mo hJ ff i)d)
Commisfařů obe\uffed) ~a±t)r ®tahJLt to'f)oto
~rMohJfttui @aefW)o 3ahJřeltt) a PublifOhJánt)
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ót)fi. ~an ~rantiífeť 3 mOrče I na OOlaifotuě
I llDHomictjdJ a Swogce I ®egj Slajmffé ~i)f.
ID @ermant)gi tea ~'f)erfťé a ~3efťé ~ráL
Wmoiti 8rabba I ~ráL Wcjftobdici) I ®aubce .
2emiťg a 9'Ceg\ut)Effi) jj5jfař tu S'tráL ~aefťém.
(imt)tifftěni) lu S'trMo\ufť.ém e?tarém Wcěitě
jj5raMfém, tJ .8offt)e OhJbohJělé mofenmiine~
rotutj, ®egi ~f)erfťé a ~aefťé ~rMohJfťé 9Ri<
fofii SD\uorfťi) ~mpre{lf odt) ID S'trálohJfthJj
~aeffém. 53éta jj5áně. M. DC C. XLVII 1.)
[= 1748.] 8°, CLXXX - [IV] str.

ni)'f)o jj5ána 3 l:radjenbergťu I běbični)'(JQ jj5cína artikulů, malé černé žnžciálky,.l'ersálky, signatury, strán=
\15anft\uicf) Slihtaftu I Slret)fenftegnu I a mier~= kové kustody.
borfful jj5cína na mobru I ffiiir~borffu I @e<
Jungmann V. 635.
gi W3jmfťé ~i)fařfťé \u ®ermant)i I tea ~I)er<
Nové Hrady:. Zámec. K; Praha: Lobk. K
ffé a ~aefťé ~ráfo\ufťé Wciťofti ®ťutečné jťeg< (15,276); NUK (54 C 152); A. Min. Vnitl'a(6763);
né Wabbt) I ~omornifa I a 9'leghJt)~ffi)'f)o ®ubj Wien: NB (168.957=B):
\u ~ráfohJfthJi ~aeffém; jťea imt)f oce ~r03eng<
I)o jj5ána Ijj5ana ~arfa ~rt)br~d)a ®luaté Sf&im<
ffé SlWfe .sJraóěte 3 ,patofeIbu a mteidju I 526. ~lrtt)ťu(oWé \u[fe<oóecnéf)o ®l1emo\uni'f)o
®ne[[eni I gena na ~ráfotufťém .sJrabu jj5raa=
®hJoóobni)I)o jj5ánn na llDilbenberght 1 jj5cína
fťém
15~o SDne Wcěfl)Ce 2áři 1749 1)0 Slotu přeb;
na mrantenlJelJmu I Slranidjfelbu 1~anber~<
ne[fenú I a 9~o SDne Wcěfi)ce ~aer\l1na 175QI)O
lebu I Slrotborffu·1 Sfupfu I ®albmlUttt~=
SToťu, tJ jj5řitom1tofti m5t)f oce ~r03eni)[)0 jj5ána,
~ofu I ~raiifowictjd) I ~obrebictjrl) I a Sfal~
jj5ana ~m.\.la ~03effa ®tuaté m3imfťé mWfe
ce I ®egj íHaimfťé ~i)fařfťé ID ®ermant)i I
S~raóěte 3 Gallas, ť 2ámťu Campo a ®hJO;
te& ~I)erfťé a ~3effé S'tráfLl\uffé Wmofti 5ťegné
óobné llDě~i,imeg\uobt) 3 2ucert), jj5ána na
WLlbDt) 1 ®futečnéI)o ~omornifq I oné'f)o in
tyl't)blanbu, ffict)djenbet'gfu, mrafenftet)nu,
Caufis Pra!gravationis [ubditorum negmi<
met)borfu, llDuftungu, G:ber~borfu';· 2embel'g=
IoftihJcgi \,lftono\uenéI)o Judicii Delegati Pra!<
fu, imeIfi)d). Sllecanedj, a ~iemt)ffrent); ®egi
fida, a A[[e[[ora imt)foce ®fahJné ~i)fařo<~n't<
~i)f ař[fé ~ráfotufťé 9JCiťofti®ťutečné 5ťegné
fo\uffé Repra![entac~ Ll ~omor~ hJ Sl'ráfohJ<
Slabbt), ~omornjťa, ®aubce 8emfW)o, a 9Cet)<
ft\uj ~aefťém; 9ceméně Q3r03enéf)o a ®tatečni)=
tut)MW)o .sJoffmiftra hJ ~ráfo\uit\ui ~3efťém,
'f)o m~tiře jj5ana ~ana ~rantiHťa 3 moUe I
gafo& taťe 9cegmifofthuěgl. tJftanotuené •U nina OOlaifowě I llDilemictjdj I a Swogce I ®e<
ver[itatis" Re[tauratornj Commisft) PJ;a!fidenq
gi Sraimfťé ~i)fařfťé \u ®ermant)i I tea mÍJel>
ta; 5ťea iml)[oce SDůftogl1l)I)o, a iml)foce ~ro<
fťéa ~aeffé ~ráfOhJfťé WCitofti Srabbt) I ®aub<
3eni)f)0 jj5áno, jj5ana )!~ác[{a\ua ~ád)\)ma G:3eg<
ce 2emfťéí)o \ 9'Ceg\ut)~ffi)f)o jj5ifaře \u ~ráfo\u<
lt), ®\Daté Sl&jmffé SrMlfe s~raliěte 3 Olbra~
fthJi ~3effém prhJnií)o a bfta\uični)f)o A[fi[ten~
motutc, ®hJľttéÍ)o ~ana ®eru3alemlťé'f)0 maá<
ta @)hJoóobno ®IDětffi)f)o ~lro imt)MitJf)o ®tatuu
bu 81t)tjře, ffr3 ~aed)t), Weota\Uu, ®le3fťo, ~a,
Of olit) ®ftt)fftu hJ ~ráfo\uffém 9'CohJent Wcěftě
ťauft),
®ftt)r[ťo, ~ort)tant), ~t)roft), a jj501fťo
jj5raafťém I gaťoato f tomuto \ufie< oóecnému ®'ně,
imelfgf)o jj5ře\uora, jj5ál1a na (Strafonlct),
mu 3ři3eni)cf) imt)f oce m53ne[[eni)d) Commis[ařů
®Ilrwafiowě, m5rd)nim i!i6t)dJu, a mie3ňotuft),
ob hJffed) ~att)t ®taluLt toI)oto §tráfo\uft\1.1j ~3ef<
®egi ~t)fařfťé S'tráfotufťé Wmofti ®futečné
ťéí)o 3a\uřent) a hJt)'f)ťáffent) ót)li. (imt)tifftěni)
5ťegné mabb~, ~omornjťa, ®mtbce 2emfťéI)0
\U ~ráfotufťi)m ®tari)m Wcěftě jj5raafťém, tJ 8tJf=
tu ~ráfótuit\l)i ~3efťém, a Generé\la <jj5oIniI)o
ft)e [I] O\ubotučlé ffiófenmiiUerowtj, @egj
®trcíanifa;
9'Ceméně ~r03el1lJr)O a ®fatečni)'f)o
~i)fařffé ~rálotuffé WCiIofti SD\l1orfťé IDmpre{l<
mt)tiře, jj5ana ~03dfa ~ácfJt)ma llDančurt)
i orťt) \u ~rMol1.1ft\ui 0:Aefťém. 53éta jj5áně
3 m~e~nic, ®egi ~l)f ařfťé ~ráfo\ufťé Wmofti
M. DCC. XLlX.)[=1749.] 8°. XCVI-[II] str.
8labbt), ®aubce 2emffi)'f)0 jj5obťom.ořH)o, a 9'Cet)<
Na str. XCVI: megífti"jť ~írtt)fufft, lu tomto ISně~
iut)~Hi)I)o. běbičl1i)'f)o jj5annt)ra ®taluu Sh)tiřfťi)~
mOlunjm ISneffenj oófa1íenlíú) I na fteré IStránce mfhl
'f)o \U ~ráro\uft\ui ~&effém, gaťoa taťe9'Cegmi<
fe 3acjnagj.
foftihJěgi tJftanohJené jj5oIict)e, a nab jj5otra\u<
nimi m5ěcmi, tea jj5raaffi)cf) jj5oftranjd) jj5rátl1
®pOgUgiCl), neméně Oeconomicťé Direfct)
Český text gotikou, lat. slova antikvou i číslice
jj5raaffi)d) a gini)d) Privilegiro\uani)d) ~ráfo\u<
arabské, paginace ž v rejstříku Nmská. Na rubu tito I.
fťgd) 9JCěft Commis[i)d) A[[e[[ora, gafoato
český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: íYrantíffeť
i tomuto \l1He~ oóecnému ®němu 3ři3eni)d)
~)~atau[~ illlJlttljcr il ef(Cťltcgfll I na '!loliřcgo\ulclíd) a sta"
imt)[ oce im 3ne [fen i) c[) Commis[ařů, ob \1,1Hed)
lllcltlclJ, ®egj mMmffé Gfl)fař[fé lu ®etman\Jgi tea m1)er~
~att)r ®tatuů to'f)oto Sl'ráfo \uft\1.1i ~Befťéí)o,
ífé a Gfaeífé S\'ráfoluffé mmofti mabba, Saubu S\'Ol11Llt~
nj1)o a 2ennj1)0 A[[e[[or a ~J~ifto~~ifař lu Sl'ráfolu~
3a\Uřent) a \ut)I)fáffen~ ót)fi. ~an ~rantiHeť
3 moUe I na OOlaifowě IllDHemictjrl) I a (Swog=
fttuj (f1íefUm. Na stl'. III. nahoz"e výzdoba jako v čís.
ce, ®egi C&i)[ařfťé S'ťráfomifé WCifQfti Wabbn,
523 a pod invokací velká če1'1lá iniciála ® bez rámečku.
®aubce 2emffi), a 9'Cegtut).i5\(l) jj5ifař \U ~.rá<
Na str. LXXXV., LXXXIX velká čerl1á iniciálka~.n bez
fo\uft\uj ~3efťém. (imt)tiHtěng. \1.1 $t'ráfq\ufťém
rámečku. Při str. XCIV. velká překládaná pNloha. Na
®tarém Wtěftě jj5raafťém, tJ ,8offt)e Ot1.1boluěfé
str. XCVI. linka z hvězdic, dole tz'i hvězdice vedle sebe.
ffiofenmiiUerowé, ®egi G\:i)fařfťé S'ťráfqtDffé Wci<
Na str. ~1 a nahoz"e nápis Františka Matouše Gynthera
fofti SD\uorfťé ~)mpre{lf odt) \U ~ráfo\uftluj
z Šternberku a pod ním jeho mědirytový erb v stejné
G:aeffém. 53éta jj5áně M. DCC. 1.) [=:= 1750.]
úpravě jako v čís. 516. Na poslední stl'. (~11 b) impre~
8°. XXXIII - [III] str.
sum mezi dvěma širokými O1'1lament. linkami. Nadpisy

Na str. CLV.: GENERALnj INSTRUCcl), Sl'te~
raf, a na gatlí lSj.Jůfoó j.Jři n\Jnčgffl)m mftanoluenj
~(L1tué1)o Contribucionalnj~o Cata[tri to1)oto 1748.
molu t\J~3 [tran\J tM) ffr3e ~oluětřj a (1)eú lu tomto
S'i'ráXo lu [tluj Gfseffél11 tasbo ročnč fe lu\Jff\JtugíClíú)
lS[fob, oÓ\Jcegné, a gia ob [tarobťtluna 3aú)otuané Li~
quidac\J boóře [j.Jořábané~ a tu, fbe j.Jatřj, f obej.Jfllnj
mfebIo[tí 3aneffené ól)ti magj.
Na str. CLXXX.: megi[třjf ~(rt\JfuIů, lu tomto
ISnlmolunjm ISne[[enj oó[a3enl)l'9( 1), na Heré IStránce
2i[tu [e 3acjnagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. jedno~
duchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: íYrantiífeť ~.natau[~ ®IJlttf)cC 3 e[tcc<

ncgfu

I na

'!loliřcgo\ulclídJ

a stamcltlclJ I ®egj majmfťé
a Gf1íeffé SMfolu1fé

Gflífařffé lu ®ermanl)ni te1í m1)etffé
~.nHoftí mabba lSaubu S\'omornj1)o

I

Artikulové

a 2ennj1)0 A[[e[[or

a ~.nifto~~ifař lu Sl'ráfolll[tluj (fac[fém. Na stl'. III. na~
hoz"e výzdoba jako v čís. 523 a pod invokací velká černá
iniciála ® bez rámečku. Na str. LXXXV., CXVIII..
CXXXVI., CXLI. velká černá iniciála ~n, na str. CLV.
velká černá iniciála ~í. Na stl'. CLXIV. dole hvězdice
s Uemi ozdůbkami, po stranách a dole. PN stl'. CLXV.,
CLXIX, CLXXVIII., velké pz"ekládané pří/ohy. Na str.
CLXXX před rejstříkem linka z O1'1lament. ozdůbek. Na
stl'. 183 b, ~J a nahoře nápisy Jana Františka z Golče
a Františka Matouše Gynthera z Šterneku a pod nimi
jejich mědirytové erby jako v čís. 518. Na poslední
stránce (184 b) impresum mezi dvěma širokými orna~
ment. linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky,
versálky, pUlmesíce, majuskulní theta, sigi/lum, troj=
úhelníky, čtverce, značky úterý, signatury, stránkové
kustody.
'
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK (54C
152); A. Min. Vnitra (6763); Zem. A.; Wien: NB.
(168.957=B).

525. ~rtt)fulOtUé hJ[[e<oóecnéf)o ®němo\uniI)o
®ne[[enj 1 gena na ~ráfo\ufťém .sJrabu jj5ra~=
ffém 9~o SDne 9JCěfgce jj5raft)nce 17481)0 Sloiu
.\.1řebnefjeni) I a 11 1)0 SDne ~)J(ě[i)ce 2áři 17 49~o
Woťu tJ jj5řitomnofti imt)foce ~r03eni)f)0 jj5ána
I jj5ana Sl'ada ®otf)arba SfaHgoče na3\Uani)f)0
®\uaté SrMmffé grame .sJraóěte a hJšb~ ®hJoóobné'f)o 3 Sfiina;tu I a na Sliinaftě I ®hJoóob=
{,
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Artíkulové

527-528
Na str. XXXIII.: íHegiftl'iť ~rt~Mít, tu tomto
bneffeni oúfadentjd), I na Heré ®tráme

®němotunim

.2iftu fe

Bačinagi·

Český text gotikou, lat. slova antikvou, číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. jedno=
duchá čára. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: ~an ))Cepomucftí ~ácfťalu [BcMbn

3 Shmlunlbu I ®egj ~tí[ai'ífé SháťOlu[fé IDUťo[ti ffiabba,
Sl'omorniljo, a13enniljo SDluor[féljo, tca ~JCen[[Í)ljo ®aubu
Bemfftíljo ll3řife31, a llRifto~ll3iíai' lu Sl'ráMu[t1ui ~ae[~
fém. Na str. III. nahoz'e výzdoba jako v čís. 523 a pod
invokací velká černá iniciála ® bez rámečku. PN str.
XXXII. velká překládaná pří/oha. Na str. XXXIII. upro=
střed linka z hvězdic. Na str. ®l b a ~2 a nahoře nápisy
Jana Františka z Golče a Jana Nepomuckého Václava
Vráždy z Kunvaldu a pod nimi jejich mědirytové erby
jako 'v čís. 518 a 512. Na poslední str: (~2 b) impresum
mezi dvěma širokými ornament. linkami. Nadpisy arti·
kulů, malé černé iniciálky; versálky, signatury, stránkové
kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: . Zámec. K.; Praha: Lobk. K.
(15.276); A. Min. Vnitra (6763); Strahov. K. (CO VlIl
15). Wien: NB. (168.957-B).

527. ~rtt)tulowé tuHe· oúecnél)o ®němotunil)o
6neHeni I gená na ~árolufťém ~rabu jjSra3~
ffém 30~0 SDne 9JCěf~ce 2áři 1750~0 910fu přeb~
neHen6 I o 23 f)0 SOlte 9JCěf6ce 2ářj 17511)0 910~
fu, b jjSřjtomnoiti íilll)foce mr03en6f)0 jJ5ánn,
jJ5ann ~03effn íillifima ®tuoté 91aímffé 91aiffe
S?raběte 3 B'lojtice, a ffibt)netu, jjSánn jjSanf±tui
ffiolt)tnice, B'lat)fanbu, lroifowa, n l:bámu,
®egj (é;~f nřfťé S'ťráfotujfé BJCirofti ®ťutečné
~egné íRabbl) S'ťomornjfa, ®aubce 2emfféf)0,
a Pra!fidenta nob Appellac~mi lu S'ťráfoluftlui
Gr3efřém; %f íilll)loce mr03en6l)0 jJ5ánn, jjSono
S'ťatfa ~r~br\)cf)a 61uaté 913imfté 9lajjje S?ro~
běte 3 ,pat3felbtt, a (Sjleid)u, ®luobobn6f)0
jjSána na lrodbenberglu, jjSána na ~fanten·
~et)mu, Sfrant)dJfelbu, lroanber!lllebu, Sfrot~
torffu, 6d)uflfu, lroalbmann!ll~offu, l)l'afto~
tuic~d), ~obfebic~ÚJ, a stalce, ®egi (é;~fař~
fťé S"tráfOlufťé 9JCHofti ~egné íRabbl), 6ťutečn6~
l)o S1'omornjfa, tea Repra![entacl) o S'ťomorl)
íRabb~ tu Sl'ráfoluf±tui Graejfém, gať03 tafl)
onél)o in Caufis Summi Principis s.. Com~
mi[[orum, neméně in Caufis Pra!gravationis
Subditorum negmifofthl.1ěgi bftanotuenél)O
Confe[sus Delegati, s.. Judicii Delegati, te3
Politict'é, Victualni, a Rconomict'é DirefC\)
jJ5ta3fť~d) a ginff6cI) privilegirotunn6cf) ~rá~
fotujf6cf) 9.lCěf± Commis[t) Pra!fidento; ~ea
mr03en6()0, a ®tatečn6f)0 9h)tjře jjSona ~ann
~rantiHťa 3 (SjoUe, jJ5áno na ID1affowc, lroile·
mic~d), a 6wogce, @egj <;r6j ařffé S1'rárotuffé
WCirofti íRobb~, ®nubce 3emff6l)o, a 3nHau~
aif6l) o Wegtu~~H6l)0 jJ5ifoře tu S"tráfotuftlui
170

Graefťém, tea bftatuičn6l)0 A[fi[ten±o ®'Iuoúob~
no~ ®Iuě±fťt)f)o pro lut)~ ff6í) o 6±01uu (lf oú I)
®'fít)f±u IU ~rárOIUfťéllt 9Cotuém 9JCěftě jJ5raa~
fťém, gnfoato ť tomuto luHeovccnému 6němu
3řj3Cllt)cf) íilll)foce íill3neHen6d) Commis[ařu

ob luHecf) (é;ah)r 6tnluu tof)oto ~ráfoluftlui
(é;aefféí)o, 3ntuřent) n IUI)l)fájjent) bt)fL ~oiJeff
~ác1)I)m lroattčura 3 ffi3e~nic I 9ce\)I1.1t)~ ff6
SDěbičn6 ~1'ornuí)elunjť ®totuu 9h)±jřfW)0 tu
S"tráfoluftluj (é;3ejfém, ®egi (é;6f ařjfé S"tráfotufťé
9Rirofti 910bbn, ®nubce 2emff6, n 9ceglu\)~H6
2emff6 jJ5if oř IU S1'ráfoluftluj (é;aejťém. (íillt)~
tiHtěn6, a ť SDoftáni lu Sl'ráfoluffé SOtuorffé
g)mj:lre{\fl) tu st'roToluff6m ®tor6m 9JCěitě jJ5raa<
. ff6m. 910ťu M. DCC. LIL) [= 1752.] RO.
XXVI - [IV] str.
Na str. SD2 a: ~Hegt[ti'ií ~t:ttJfuIů, ~15 tomto ®ne~
motunini ®neffeni oúfadentjd), na íteré [tránce .2ifhtfe
5ačjnagi·

Ceský text gotikou, lat. slova. antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tito I. jedno=
duchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: ~an ~lepomucfÍ) ~ácífal1.1 [BcncJbn

5 Sl'tmlunlbu I ®egi ~Í)fařffé Si'ráfoluffé ~,1mofti rHabba,
Si'omorniljo, a.\:lenniljo SDluorfťéljo, te3 IDlen[ítíf)o ®aubu
Bemfítíljo ll3řjfedi, a lWifto~ll3ifař lu Sl'ráfolu[tlui 0:3ef~
Um. Na str. III. nahoz'e uprostz'ed kroužek mezi dvojicemi

žaludů,

pod tím široká linka ze dvou dru/lIl orna_
pod invokací velká černá inicia/a ® bez rá=
mečku. Při str. XXIV. velká. překládaná pNloha. Na
str. XXVI. na konci textu černá dz'evořezová viněta:
tři vázy s květinami na ozdobném podstavci. Na str.
SD2 a dole černá dřevořezová ozdoba jako v čís. 520.
Na str. SD2 b, SD3 a nahoz'e nápisy Josefa Jáchyma Van.
čury z Řehnic aJana Nep. Václava Vraždy z Kun.
valdu a pod nimi jejich mědirytové erby; Vančurův:
v bohatém ozdobném oválném rámci ve štítu mezi dvě=
ma velikými parohy téměř nahý muž s věncem v pra_
vici, dole pod.~is: Franciscus Goldschmidt. [c.; Vraž~
dův v stejné úpravě jako v čís. 512. Na poslední str.
(SDa b) impresum mezi dvěma širokými, z dvou z'ad
žaludů složenými linkami. Nadpisy artikulz'l, malé černé
iniciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.
mentů a

Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: Lobk. K.
(15.276); Zem. A.; A. Min. Vnitra (6763); Roudnice:
Lobk. K. (VI Bhl) i Wien: NB (168957,B).

528. !l(rtt)fulowé luffe.ovecnéí)o ®llěmoIUnií)o
®neffeni I gena no S~ráfotujfém S?rnbu jJ5raa~
ffém 229 0 SDne Wcěf6ce 2iftopnbu 1751 f)0 mořu
t1řebneHen6 ! n 31)0 SDne Wcěf6ce ®rpna 175290
91-ofu b jJ5řitomnofti íilll)foce mr03en6f)0 jJ5ána,
jJ5ana ~rantifffo 2eopofba 3 Lonqueval 6lua~
té íRaimffé 91aiffe S?ravěte 3 Buquoy,' ®tuo~
vobn6l)0 jJ5áno 3 Veaux, jJ5áno jJ50nftluj (Sjrá~
cen, ffio3enbedtt, 2ibiegic, tea Allodialnjd)

529

Artikulové
6tatfu 6t)dret)fu, gartel!llborfu, G:aed)tic
a B'leuborfu, ®egí Gr6fařffé ~rároluffé 9JCUofti
6ťutečné 5ťegné íRabbl), ~omornířa, WegIUI)~~
H~r)o 9JCarHáfa, a ~omornjřa 2emjf6l)o IU S1'rá~
fotuftluí (é;3effém, te3 fíranl) 6po!čeni jJ5raa·
ff 6cf) jJ5oftrannicf) jJ5rálu Wegmifoftiluěgi bfta~
notuené Commisfl) Pra!fidenta, gafoa tafe
~omenbanta btuau ~omj:lanlJi ob OrdonanCI)
tue ~ranbřjd), a SDěbtcn6l)o 2emff6f)o Wegtul)~~
H~f)o 20tuce tu S'tragině %frtoiffé; 5ťea íilll)f o~
ce mro3en6r)o jJ5ána, jjSana ~rantijjfaxatuerl)a
6tuaté íJtaimfťé 913iffe S?raúěte 3 lroě3 n jf,
jJ5ána na íilleIf6d) lroifdif~d) a ffionowě, ®egj
(é;6f ařffé ~ráfotuffé WHfofti ~egné ~ gaťoa taťe
Repra![entaCI) a S1'omorl) íJtabbl) tu S1'ráfotu~
Htuj Graejťém, tea při 9cegmifoftituěgi 3ři3ené
Commisfl) IU íillěct) 3apot1.1 ě3en6d) S?er Pra!fi·
denta, gaťoa tafe na íillt)Hetřenj ftar6d) S1'o~
mornjd) SDíur)u 9cegmifojtituěgi bftanotuené
Commisft) A[[ef[ora; Weméně mr03en~f)0
a ®tatečn6r)0 íRt)tiře ~frnoffta ID1afowce 3 G:~eg.
nowa a ®interbedu, jjSána na 6falict), ~o~
~umělic~d) a Sfunfowic~d), ®egj (é;6fařfťé
S1'ráfotujťé 9mrofti Repra![entaCI) a S1'omOrl)
íJtabbl), ®aubce 2emff6()0 a jJ5obfomoři tu ~rá~
íOlufttuj (é;áeffém, nicméně Compillatornj
Commisft) íR5i3enj 2emff61)0 jJ5řjjebjc6l)o, a 9h)~
tiře íRaábu 6tuatél)0 íillácnatua, gafoa±o f to~
muto tufje~obecnému 6němu 3řj3en6d) íilll)jo~
ce íill3neHen6cf) Commis[ařu, ob tuHecf) (é;aÍ\)r
6taluu tol)oto ~rárotufttuj (é;aefťéf)o 3atuřellt),
a tU\)Í)fáfjent) bl)fi. ~03eff ~ád)l)m lroančura
3 ffi3e~nic I 9ceglU\)Mf6 SDebičn6 S1'oraUf)eIUnif
6tatuu 9h)tiřjW)0 IU ~rárotuftlui (é;aeffém,
®egi (é;6fařffé ftráfotufťé WHfofíi 91abba,
íillětfj6l)0 6aubu 2emff6f)0 ®aubce, a WegtuI)g~
H6 2em\f6 jjSjf ař IU Sl'ráfoluftluj Graejfém. (íillt)~
tiHtěn6, a f SDoftánj IU S'tráfoluff6m 6tar6m
9.lCěftě jjSraaffl)m, b ~rantiHfn S?l)nfn Sft)rd)ne.
ra, ®egi (é;6f ařffé ~ráfoluffé WHfofti SDluor~
jféf) o g)mpre{\f ora tu ~ráfotuftluj (é;aefťém.
910ťu D.[I]DCC. LIL) [=1752.]8°.XXXIV[IV] str.
Na str. ~2 a nahoře: íHegtftřjf ~rt~íufi't ~E tomto
®nemolunim ®neffeni oúfa/íenÍ)d), na fteré ®tránce
.2iftu fe Bacinagi.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito l:"jednoduchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: {šwnHffeí .\:leoporb 3 ~)eltltcttt, ®egj
~tííařffé Sl'ráfolufťé ~,1Hfo[ti Sl'omorniljo, a 13eniljo
SDluorftéljo ®aubu ll3řiíeilL a Rnjfto~ll3ifař lu Sháťolw
[tlui ~5e[fém. Na str. IlI. nahoře výzdoba jako v čís.
527 a pod invokací velká černá iniciála ® bez rámečku.
Při str. XXXlll. velká překládaná příloha. Na str. ®2 a
dole výzdoba jako v čís. 520. Na str. ~2 b, 0:a a nápisy
Josefa Jáchyma Vančury z Řehnic a Františka Leopolda Z Hennetu a pod nimi jejich mědirytové erby,

Vančurův jako v čís. 527, Hennefův: v bohatém ovál=
ném rámci ve štítku, rozděleném příčným břevnem,
v horní části šesticípá hvězda, v dolní kohout na vršku
s prstenem v zobáku. Na poslední str. (®a b) impresum
mezi dvěma širokými linkami z dvou řad žaludů. Nad,
pisy artikulů, malé černé iniciálky, versálky, signatury,
stránkové kustody.
.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB (168.957-B).

529. ~rtt)lulotué luHe~ovecnéí)o ®něml1tunjf)0
6neffenj I gena nn S1'ráťotuffém S?rabě jjSra3~
fťém SDne 169 0 9.lCěf6ce 91ajgno 1752~0 přeb·
neffene~ O SDne .27.9JCěf~ce 2áři 1753. 9roťu,
II jJ5řitomnofti íill\)f oce mr03enéf)0 jjSána, jjSana
Sl'nrfn ®otil)orba 6faffgoče na3tuonéí)o, 6tunté
íRajmfťé 9rWfe S?raúěte, a luabt)ct'~ 6tuoúob~
néf)o, nn a 3 Sft)najtu, 6tuobobn6l)0 jJ5ána
tu l:rad)enberglu, běbicnél)o jjSána jJ50nftluj
Sft)naftu, (Sjreiffettiftat)nu, a (Sjir!llbotffu, jJ5ána
na ~ober.ffiij~r!llborffu, ®egi W(ifofti 91aímjťé
(é;~fařolun~, tca tu ®ermanl)\11, mí)erfťé, n
(é;5ejfé ~ráfotunt) 6futečné 5ťegné 9rabb~, S'ťo~
mornifn, a 9ceglul)Mf6f)0 ®ubjl)o 3emjť~l)0
lu ~ráfoluitll1i (é;aeffém; ®nfoa t) íilll)foce Qlro~
3enél)o jJ5áno, jJ5ann jJ5rofopa Sfratowfl~ijo,
®11.1nté 913jmfťé 91Wfe S?ravěte 3 Sfofoturat,
®tuoóobn6í)0 jjSána 3 ~ge3bu, jJ5áno na,pta.
tliifti, l)enenict), ~anowictjd), ffefii Sfrál'o·
2ejů. S?lu03berfťé ffit)ďJtt), o 2ennifJo ®tatťu
ffiaittt), @egi WHfofti íRaimfťé (é;6fořolun~, tea
IU ®ermonl)gi, Qlí)crjfé II (é;šeffé S1'ráfotunl)
®futecné ~egné 9rnbb\), S1'omorniťa, o íill~~
foce 6falunél)0 S1'ráfotufťél)o Con[e[[U jjSánů
Weglul)~ff6cf) mřebInifů 3emjť~d) jjSřije3il)o
s:ťráfoluftlui Graejťém; Weméně mroBenél)o,
®tatečnéf)o 91t)tiře, jJ5ann ~ano S'ťr~fftoffa

lu
a

~ořfa !lo~alfl~~.o 3 !lobaHc, jjSáno na lrool·
nowě, BUowě, a Sfogift)c~d), ®egi 9JCifofti

91šimffé (é;6fařotunl), te3 lu ®erlltant)gi, ~f)erffé,
a G&3ejťé s:ťráfolunl) Repra[entacl) a S1'omort)
91nbbl), ®oubce 2emffél)0, a jJ5urgfravi S'ťroge~
~ráfo.$)rabect'éf)o tu s:ťráfolufttui (é;aefťém, gaťoa
I) íilll)f oce ®fotunéf)o ~ráfoluffél)o Con[e[[u
jJ5ánu 9ceglul)~[j*f) mřebInifů 2emfť*l), a Con~
[e[[u Delegati in Caufis Summi Principis,
s.. Commi[[ol'um jJ5řife3ií)o, goť03to f tomuto
luffe~oúecnému 6němu 3ři3cn6cf) íillt)foce íill3ne~
ffent)d) S'ťomifařů, ob' luffecf) (é;B±~r 6totuft
tOI)oto S1'ráfotufttuj (é;aeffél)o 3amtene, a IU~'
l)fáfjene v~f~: ~03efj ~ád)l)m lroančura 3 ffi3e~.
nic, 9ceglut){\ff6 běbičn~ ~ornUf)eIUnif 6taluu
íRt)tjřjřél)o, ®egi 9JCifofti 913imffé (é;~fořOlunl),
teš tu ®ermnnl)gi, mr)erHé o (é;3effé S1'ráfolun~
91abba, 60ubce 2emff6, o Wegtul)ff6 jJ5ífoř
iu Sl'ráfomfttui (é;aeffém. (íillt)tifjtěn6 a f SDo~
ftáni IU S'ťráfotujť6m ®tor6m ~)/:ěftě jJ5raafť6m,
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Artikulové
\.J iYrantii\fa ~\:Jnfa Sl'l)rd)uera, @egi ~~fařffé
Sl!ráIoluffé Wmofti SDroorfťéf) o 0mprc~f ora
lu ~rliIoluftluj ~3efťém. UMu M. DCC. LIlI.
[= 1753.] 8°. XXV - [V] str.
Na str. SD2a: megítřjf ~(rt\)fuIů )lil tomto @Sně"
mOhmim<Sne[íeni oóía3emjd), na fteré <Stránce m[tu
íe 3ačjnagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou i číslice
arabské, paginace i v rejstřfku římská. Na fit. l. jedno~
duchá linka. Na rubu tit I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: {šmntifíef Untonjn ~lc{f, 3 ~lcUclt·
licťght

a '!IllIltCl1l1Ó)1I, ®egj

~)Hfoíti m3imfťé ~ljíařol1Jn\J,

tca 11J ®ennall\)gi, )Bfjerífé a ~ae\fé Sháfol1Jn\J mabba,
Sl'olltorn j fjo; a .l3enni fjo SDI1Jor\ ftífjo <Saubu jj3řjfc3L
a ~.niíto"~ Hal' 11J Sl'ráfoll1[t\1Jj ~3effél11. Na stl'. III. na~
hoře výzdoba jako v čís. 527 a pod invokací velká černá
iniciála ® bez rámečku. Při stl'. XXv. velká překládaná
příloha. Na str. SD2 a dole dz'evořezová květinami zdobe=
ná mísa s vínem. Na str. SD2 b, SDa a nápisy .Josefa Já=
ci)yma Vančury z Řehnic a Františka Antonína Nella
z Nellenberku a Damenachu a pod nimi jejich mědi~
rytové erby: Vančurův jako v čís. 527, NelIův: v ozdob~
ndm oválném rámci ve štítku kNžem rozděleném, v levém
komín a pravém dolním poli klas, v pravém horním poli
velryba chrlící vodu, v levém dolním poli klidně plující
ryba, na zbraních vlevo Posseidon s korunou a trojzu,
bem, vpravo okNdlená bytost s korunou a mečem, dole
podpis: C. A. Schantz [culps. Pragae. Na poslední str.
(SDa b) impresum mezi dvěma širokými žaludovými lin~
kami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky, versálky,
signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54 C

152); A. Min. Vnitra (6763); Měst. M.; Lobk. K.
(15.276); Wien: NB (168957,B).

tečnéI)o ffi:t)tjře jJSana ~ooeffa ~étd) \:Jma !IDau<
čurt) 1\ rnae~nic, jJSóna na Sft(tfllWictjdj, ee.
9Cegln\:J~[f\jí)o SDěbičntJ()o ~orQltí)elunjťa 6tnlUu
m\:Jtjřfťéf)o, @egj C\:~fařjťé S'trétfolufťé Wciťofti
Srnbbt), a 9cegIUt)gff~r)o \jSifaře 2emfť~I)o, téě
nabbotčenéí)o ®t)foee 6ťalunéI)o ~rétfolujW)o
Confeffu jJSónů 9cegIUI)llff6cf) mřebInjfů 2em~
ff6d) 6aubee, nópobooně 6aubee 2emjř~I)o,
gafoato f tomuto luffe=ooecnému 6němu ořjile.
n~d) ®\:Jf oee ®oneffen~dl ~omifařCt í1 řebnefiene,
nóffeboroně aie, púnělUaba přebbotčen~ jJSan
.)':?rnOě G:aegťo il DmramOluic, meal) tim lu jJSónu
\.Jf nut, a @l'gj ~gjařffó S'trétfol1.1ffét WCHoft na
gef)O Weifto ť 6ťončeni téa 6němoluni SDůle·
3itofti fluéf)o bruf)éI)o st'omifnře botčenéI)o jJSana
~raoěte o Sfteru6ergla, (5ťl)t.) blé geegl11ifo~
fthuegflg~o jJSřipfóniSDnem 20 t~m C\:aer\uenee
Oěaic6f)o Sroťu \.Jftanoluiti róčifn, \.J jJSřitom~
nofH teb\:J geI)O, a téf)Oa 6taluu Sh)tjřjťéI)o
~lHroíti\uč gmenolUanéf)o ~rétfolnfťé()o f1Jotu
~omifaře (5ťt)t.) jJSana !IDaučurl) o rnae~uic,

530. !Uftl)tulowé roífe.ooecné~o 6němolunjf)o
6neffeni I gena na ~rófolufťém ~rabě jJSra3·
ffém SDne 22ljo 9JCěft)ee Srajgna 1753 1)0 \.J jJSři.
tomnofti ®l)foee SDůftogn~r)O, a ®\:Jfoeo [Sro=
3engf)o jJSóna, jJSana ®óeflalua ~ód)t)ma G:aegfl)
~raoěte o Dlbramowic, 6luntéI)o ~ana @ero·
30HmitónfW)o Sl5óbu Srt)tiře, Hro C\:3ed)t),
~l)(:oraIUlt, 61coffo, jJSolfťo, ~or\:Jtant), 6ft\:Jrffo,
5ťt)roťt), a STaťauf\:J Grand_Priora, jJSóna na
Stralouictjdj, eč. 0Jl'gj (i~fařfťé ~rétfoluffé
mmofti 6tutečné 5ťegné mabbl), 6aubel' 2em~
fťéI)o lu S'tráťoluftroj C\:aeffém, a General~
jJSolni~o E3tráanjťa; 5ťéa ®\:Jf OCl' mro3l'ngí)o
jJSána, jJSana iYrantifjfa Wbama 61uaté 9tajmfťé
m3iffe ~raoěte o Sfterubergla, jJSóna na
Serowicgdj, a !l!očátťádj, Srt)tjře 6luatéí)o
®áeffaroa, @egj C3:6f ařlťé S1rófol1.1fťé Wcifofti
6ťutl'čné 5ťegné Srabbt), ~omornjťa, gaťoa
\:J ®\:Jf oel' 6ťalunéf)o S'tróťolufťéí)o Confeffu
jJSánft geeglu\:J~[fúd) mřebinjťft 2emfřúdl 6aubel'
IU st'ráfoluftroi ~aefťém; jJSať mro3ené~ú a 6ta~
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2ámťtt Sl'amvo, a ~rel)eutuftt, ®egl1.1obl) IU 1?u<
cera, \jSóna jJSanftluj {štl)bfoubu, ffieid)eu6edu,
G;raiHeuiftet)uu, mOl)borffu, !IDuftuulu, &6er~<
borffu, S!em6edu, ®elťtjcf) mecou, a !l!iemt)<
ffleul), ee. @egi Wmofti 9l5imffé ~~f ařolunt),

téa \tJ @ermón\:Jgi, mr)erffé Cl ~3effé S1'rétfoll.lnt)
6futečné 5ťegné Stabbt), S1'omornjfa, 6aubee
2emfťéí)o, a geeg\U\:Jgff~í)o ~ofmiftra 2em[ťéí)o
ro st'rétfoluftroj ~aefťém; 5ťéa ®\:Jfoce Q1ro1\enéf)o
jJSóna, jJSana iYrantifjfa ~TIóef1al1.1a 6\naté
STaimffé ST3j[fe S)raoěte, a jJSóna o St)nceu<
borU u, a l:an~au~u, jJSurgfrnoj ln ffiagudu,
6luooobnéí)o jJSóna IU (hnft6runu, jJSóna jJSan~
ftluj !l!taňau, a G;otčan, SDěbičnéí)o lu jJSot~~
ťóni 6aubee, a 6ftitoroniťa, gaťoa \:J 9Cegl1.1\:J$=
ff6í) o 2 erttfťéí) o jJSřebťtógeče ro '<')ořegff~cf)
a SDolegfftjd) 9tafauf~cf) nab Q:l1oOLt, @egj
Wmofti S1:ajmffé C3:tjfařoron\:J, téa IU @ermónt)gi,
m~erffé a ~5efťé .fuétfolunt) 5ťegné Srnbbl),
®ťutečnéf)o ~omornjřa, t) Reprcefentael) n ~o·
mornj . Srnbb\:J 11.1 ~rétfoluftroi ~aefťém; JJSať
Q1ro3ené~o a 6tateenéí)o 9h)tiře \j5ana ~Trnoffta
ID1al'owce o G:~eguowa, a !IDinter6edu, jJSónn
na Sfalicl), !Bo~uměHct), a Sl'nitowicl), 9h)tjře
6luatéf)o ®óeffalua, @egj mCHofti 91:Bjmiťé
~~fařolunt), téa 11.1 @ermónt)gi, mí)erffé a ~ae[ťé
st'rófolun\:J Reprcefentael) a ~omornj 91:abb~,
jJSobfomořj 2emfféI)o ro st'rétfoluftluj ~aeffém,
téě ®t)foee 6tal1.1né~o ~~fařo~§frétf. Confeffu
jJSónft\ll 9Ceglu\:Jgff~d) mřebIniťůl1.1 2emfťtjd),
nópoboone t) 6aubee 2emfféí)o, gaťo3io ť to~
muto l1.1ffeooeenému 6němu otioel1~cf) ®t)f oec
luonl'ffen~cf) ~omifnřů tlřebneffené, a SDne 30.
Wcěf~ee Snjgna 1755. 91:oťu, ob Infjccl) C\:at\:Jr
6taluůro tof)oto st'rófoluftlui ~3efW)o 1\aluřene
a \tJt)í)ťa[fene Ď\:JIi. ~o3eff ~étd)t)m !IDaučura
o ffi3e~uic, 9Ceglu\:Jgfj~ SDěbičn~ st'orauí)el1.1niť
6taluu mt)tjřfťéí)o 11.1 §ťrétfol1.1ftroi C\:aefťém,
@egj 9mCofti 91:5jmfťé ~6fařolun\:J, téa IU @er·
món\:Jgi, [S()erfťé a ~aefťé §ťrétfolunt) 9rabba,
6aubce 2emfť6, a 9Ceglu\:Jllff~ jJSifař lu Sl!ró~
Coluftlui ~aeffém. (®I)tifftčn\:J, a ť SDoftónj
lu §ťrétfolufť~m 6tar~m WCěftě jJSraafťgm,
\.J iYrantifjťa ~\:Jnťn Sl'l)rd)uera, S'trétfolu[W)o
SDI1.10rfféí)o 0mí1te~f ota lu §ťrétIolUft\uj ~ae·
ffém. 91:oťu M. DCC. LY.) [= 1755.] 8°.
XXXIV - [IV] str.

a

SDne 51)0 2óři 17541)0 9roťu ob luflec{) ~att)r
6tnluľt toI)oto S'í'rétfolultmi 3aluřene, a lut#ó~
Hene o\:Jli. (®l)tifltěmj, a ť SDoftóni ln S'trétIol1.1·
fť6m 6tar~m W,ěftě jJSraaff6m, b iYranti flťn
~\:JnťLl Sl't)tť~nera, ~rétIoluff~í)o SDluOrff6f)o
IDnWre~fora IU ~ráíoluftroi ~3effél11. S10lU
M. DCC. Lly') [= 1754.] 8°. XXX - [II]
str.
N a stl'. XXX.: ~Hegiftřif ~(rt\)hlfů, tu tomto <Sně"
11lo111nim @SneHenj obía3e111jd), na fteré <Stránce mftu
\e 311cj11agi.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na rubu tito I.
český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: {šrantiHef
~(ntonjn

a ~lcUcl1liccgflt a '!InmCltllÓ)It,

®egj ~m"
téií 11J ®ermáni)gi, )Bfjer\fé a
<fiíe[fé Sháfolt11lt) mnbba, Sl'omornifjo, a .l3ellnjljo SDltlOr"
ffljfjo @Saubll \]3ťifeaL n ~Rifto"jj3ifař ID SháfOID[t\1Ji
~iíeífém. Na stl'. III. nahoře výzdoba jako v čís. 527 a pod
invokací velká černá iniciála ® bez rámečku. PN str.
9Mf,

Mti miíimífé

~tífařoll1n\J,

XXIX. velká překiádaná příloha. Na str. XXx. uprostřed
linka z malých hvězdic, Na str. SDJa nahoře nápis Fran,
tiška Antonína Nella z Nellenberku a Damenachu
a pod ním jeho mědirytový erb jako I' čís. 529. Na po~
slední str. SDJ b impresum mezi dvěma širokými linkami
z žaludů. Nadpisy artikulů, malé čel'11é iniciálky, ver~
sálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54C152); A. Min. Vnitra-,(6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957~B).

531. !Uftl)ťulowé lufleooeenéf)o 6němolunjf)O 6ne·
ffeni I gena na S'trétfolnfťém ~rabě jJSraalťém,
SDne 26~'\ mcěf~ee 2ifto,):1abu 1754. \.J jJSřitomnofti
®l)foel' mrooenH)o jJSóna, jJSana i}Uipa ~ooeffa
61uaté 91Mmfťé ST3iffe ~raoětl' o G;atafie na

Artikulove

532

Na str. (f2 a: meg[třjf (I) Wrtl)fulů, j[E tomto
<Sneffeni oó\a3enljdj, lla fteré @Stránce mytu

<Sl1ěmohllljm

íe

3ačjnagj.

Český text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku římská. Na tito I. jedno=
ducM linka. Na !'Ubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis. {šrantiifef ~(ntonin ~Mf, d ~lcnc1t·

liccgflt a ~1l111CltllÓ)U, ®egf ~mrofti ffiiíimHé ~ljfařoIDn\J,
téií 11J ®ennáni)gi, )Bfjerífé a ~iíe\fé Sl'ráfol1Jn\J, mabba,
Sl'omornjfjo a .l3ennifjo SDI1JOrfťéfjo ®aubu \]3řifeaL
a ~niíto"jj3iíař 11J Sl'ráťo11Jittui ~iíeífém. Na str. III. na'

hoře

výzdoba jako

I'

čís.

527 a pod invokací velká černá

stl'. XXXIII. velká pře~
k/ádaná příloha. Na str. XXXIV. pod textem dl'evo=
z'ezová viněta: v bohatém květinovém rámci vás a s kl'ě=
tinami. Na str. (f2 b, (fa a nápisy Josefa Jáchyma
Vančury z Řehnic a Františka Antonína Nella z Neb
lenberku a Damenachu a pád nimi jejich mědirrtové
erby jako v čís. 529. Na poslední str. ((fa b) impresuTTl
mezi dvěma širokými linkami z žaludů. Nadpisy arti,
kulů, malé černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové
kustody.

iniciála ® bez

rámečku. Při

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957~B).

532. Wftl)fulowé luffeooecné~o ®němolunjI)o
6neffeni I gena na ~róťoi1.1ffém ~rabě jJSra3~
ffém, SDne 17 1)0 WCěf~ee 2ifíopabu 1755. S10fu
b jJSřitomllofti ®t)l oel' ~nro3enéf)o jJSóna, jJSana
iYiHí1a ~ooeffa 61uaté STaimfťé SHiffe ~rqOěte
o G;ataife na 2ómťu Sl'amvo, a ~relJeuturu,
®egluob\:J ro S!ucera, jJSóna jJSanftlui {šrl)bfan<

bu, ffieidjenbedu, G;ral)ffeuftal)uu, mat)borffu;
!IDuftunfu, G:ber~borffu, S!em6edu, ®eIf6d)
mecou, a ~reml)if{eut), ee. @egj WHrofti 9rajmHé

~~fařolun\:J, téa IU @ermón\:Jgi, mI)etfťé a ~aeffé
S'trétforont) 6ťutečné 5ťegné Srabb\:J, ®ťtitl'č·
néí)o Sl!omornjfa, <Saubee 2emffé~o, a 9Ce\:J·
ItJ\:J~H~í)o ~ofmiftrn 2emfféfjo lu S'í'rétforofíll.1J
~3efťém; 5ťéa ®tJfoee mro3enéI)o jJSána, jJSana
iYrantiffťa ~oileffa 61uaté S13i.llffé STWfe
,<,)raOěte !l!adjtl), 6ll1Ooúbné~o jJSóna o ffiag<
~offu, jJSóna na ®eIf~m !Be~uu, ®eIfé ~orce,
G;ablu, a !IDaltu, ee. @egj WHrofťi ST3jmfťé
~~fařolnn\:J, téa lu @ermón\:Jgi, mr)erfťé a ~3efťé
~róColunt) 6futečné tegné mabb~, gnťo3 I) Re·
pl'cefentae\:J a ~omornj S~abbl), nó.pobooně
9cegro~Mfg~o IDCincmiftra ro S'trétforoftluj ~ae~
ffém, ee. 9Ceméně mrooenH)o a 6tateČl1éí)o
S\:l)tjře, jJSana ~ana st'r\:Jfftoffa ~ořťa 1lo~!ll·
ffg~o a 1lo~alic, jJSóna na !IDolifoIUě, ffiogifl)<
cgdj, a !l!ihuoftu, @egj WCtrofti S1:ajmfťé C\:g~
fařoh111\:J, téa 111 @ermón\:Jgi, mf)erfťé, a @':3efťé
~rótoIU11l) Reprcefentaet) a ~omornj 91abbl),
6aubee 2emfťé~o, a jJSurgťtaoj S'trage ~tóťo·
~rabeeféí)ú ro S'trétfoluftlui ~3effém, gafo3 I) ®t)·
foee 6ťal1.1né~o Confeiru jJSónůlu 9Cl'g\Ul)gff~d)
mebínjťůlu 2emfť~d), a Confeffu Delegati
in Caufis Summi Principis G.. Commifforum
jJSřifeaÍ, gafoaio ť tomuto I1.1Heooecnému 6ně·
mu ořj1\en6cl) ®t)foee ®onl'ffen~d) ~~fařff~d)
51'tóComfťgd) ~omif ařů .přefíaroené, .pať ob
luHed) ~3tt)r 6taluů tOI)oto S'trétfoll1ftluj ~aefťé.
~o 1\aluřené, a SDne 17. mcóge 1756. 1Ttofu
Int)ÍJfóffené ot)Ii. ~o1\eff ~ócf)t)m !IDaučufO
3 ffiaeljttic, 9Cegln\:J~ff~ SDěbicn~ ~útauí)e\tJnif
6tarou S1\:Jtjřfťé~o lu ~rétforoftroi ~3effém, @e~
gj WCiťofti 9laimffé ~6fařolun\:J, téa ro @ermó·
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n\jgi, ~f)edté a ~aelťé st'ráťolun~ 91abbn, 6nub·
ce ,8emíť6, a 9Ceg\llt)~H6 \lSHař lu stráfotDftluj
~3e\fém. (~~ti\ftěn6, a f boftánj lu ~ráIolu~
fťém 6tnrém W1.ěftě \lSraěffém, b i)rantiHfa
~l)n:a Sl'l)tdJltetll, ~rároIUfťél)o SDluorjťéI)o
~Jm~lre~f ora lu st'ráloluftluj ~aefťém. ~10ťu

MDCC. LVI.) [=1756.] 8°. [II] -XXII[IV] str.
N a str. SDl a:
motunj111 @Sneffeni
[e aačinagj.

megi[třjf Wtt\)ht1ů, ~1l

oóíaaen~ú), na

tomto @Sně.
fteté @Stránce 2i[tu

Český

text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. jedno.
duchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: íStantiffeť Wntonjn \.lM!, 3 \.llcHcn.
liccgťl1.a ~n\llcnndJI1, <Meg! ~mro[ti m;\im[fé [~[ařolunt),
téalu <Mennánt)gt, Uljet[fé a [ae[fé Si'tú!olunt), mabba,
a Si'omotnjljo a 2ennjljo SDluOtíféljo @Saubu jj.\ři1eaL
a ~J~ifto ~i1ař lu Si'tárotuítluj [3eífém. Na str. [l] na'
hol'e velká černá dřevol'ezová proplétaná viněta. Pod
invokací velká černá iniciála <M bez rámečku. PN str.
Xx. velká Pl'ekládaná pl'íloha. Na str. XXII. pod tex,
tem výzdoba jako v čís. 531. Na 'str. SDl b, SD2 a nahol'e
nápisy .Josefa Jáchyma Vančury z Řehnic a Františka
Antonína Nella z Nellenberku a Damenachu a pod
nimi jejich mÚlirytové erby jako v čís. 529. Na poslední
str. (SD2 b) impresum mezi dvěma širokými linkami z ža>
ludů. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky, versálky,
signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152,; A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB (168.957,Bl.

533. SRdl)fulottlé \llHeoúecnéf)o 6němolunjl)O
6neíienj I gena na stráfoluffém &jrabu \lSra5'
ftém SDne 22 f)0 W1.ěf6ce 5.Siítopabu i 757~0 přeb·
neHen6, SDne paf ale 141)0 Wcel6ce Bářj ~10fu
úě31C6I)o b \lSřitomnofft ~~foce mr03enéI)0 \lSá.
na, \lSalla i)rantHlfn 5.Seopolba 3 Lonqueva~
lu, 6\llaté ~13jmlfé IRějíje ~i:noě±e 3 Buquoy,
6\lloúobnéI)0 \lSána 3 Veaux, \lSána \lSanftluj
~tácu, ffipfeltbetgu, ~illěgic, gofo5 ~ Allo~
dialnjcf) 6totfú $l)drel)ju, 3adelsbotffu,
G:aed)tic, a 9Colllé ®fl), @egi ~6f. st'ráL WH·
Mti 6futečné 5ťegné ~rabbt), ~omornjťn,
n 9Ceglu~gf\6I)0 ~offmiftra ,8emfféI)o \ll ~rá·
fOluftluj ~3eífém, ftran~ 6pofčenj \lSoftrm11ljcf)
\lSrá\ll \ll WCěftecf) \lSrnalf6cf) 9Cegmifoftiluěgi
bftano\llené ~omi\~ Prcefida, téě Commendan~
ta b\llau Compagnigj ob OrdinanC~ \lle i)fnn·
břjcf), a běDičnéI)o ,8emfféf)o 9CegIDt)~H6()o 5.Solu·
ce lu st'ragině Artoiffé. 5ťéě ~~f oce mro3ené·
I)o \lSána, \lSana ~ar1a @;gona ®IDnté ~lějmffé
~rW\e ~nnt· st'ťaúěte 3 ~íitftelt6etťu 111 iSllIlrjlu
a Iu Sjtl)lingu; ~raúěte 3 ,peiHgeltlletlu,
a 3 ®edenbedu, @egj ~61. ~ráL WCHofti
6futecné 5ťegné ~Tabb~, o ~omornjfn, gaf03
~ Reprrefentact) a ~omor~ IRabbtj \ll stráfolu·
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ftluj ~ěeffém; nápoboúně SDucf)O\llnj ~eglab~
neú Stolce- Tax-~omift) Prcefidn, ~nnbIO\ll~
njI)o a WcanuŤnfturnH)o Confe[fu, téa ~1ěábu
9JCěftlťél)O, ~e3pecnofti, st'ominid\llj, ~rcf)njf)o
,I,~Of+l0Mřiřéf)o IRěj3enj, Militarnj, iDt)tit ~o·
gen\f~cf), n nab.r03lubni Recroutltj ~omi\~ \lSři·
Iebjc6f)0. geeméně ~r03enéI)0 \lSána, ~o3effll
~ácf)t)ma lIDllltčurl) íjSána 3 ffiae~ltic, íjSánn
nn $těfoluicgdJ, 9Ceglut)!3H6f)0 běbičnéf)o ~o·
rauf)elunifa 6taluu 9(1)tjřiféI)o Iu ~ráloluft\llj
~ěeffém, @egj ~6f. st'rál. WCHofti ~labbt),
n 9Ceglut)glf6I)o \lSiía ře lu stráfolDftluj ~3effém,
~t)loce 6falunéf)o Confeffu ~ráIoluff6CÍJ 9Ceg·
\llt)gH6cf) \lSánit\ll ~(uřebínjfúlD ,8emfť6d), 6nubu
IDět1\61)o ,8emlťégo, cenfurirugjc6, a ~13ábu
WUftfféf)o, téě \lSotra\llni, a \lSřilutělenj \lSoftran~
n6cf) \lSrÓ\ll \lSraělť6cf) a gin6d) privilegirOll1a.
n6cf) strálolulf6cf) Weěft bftano\llené st'omi~ft)
\lSři\ebjcl)f)o, gafoato ť tomuto luffeoúecnému
6němu 3ři3en6cf) ~t)f oce luoneffen6d), ~6f.
st'cál. st'omijařit, ob luffecl) ~ah)r 6ta\llit tof)o·
to ~ráfoluftlDj ~3eIW)0 3a\llřené a 11Jt)f)fáffene
úl)fi. (~~tiHtěn~, n f boftánj lu ~ráfoluffém
6tarém 9JUftě \lSraalfém, b i)rantilffa ~1)l1ťO
Sl'l)tdJltetll, stráfo\ll\féI)o SD\llorlféf) ohl) mpreM ora
lu stráIOll1ftlui ~3effém. ~10ťuM. DCC. LVIII.)
[= 1758.] 8°. XXVIII - [III] str.
N a str. SD3 a: íHegi[třj ť Wttnťu1ů, ~1l tomto @Sně.
11101unjm @Sne[[enj oóíaaentjd), na Heté @Stránce .\!i[tu
[e 3ačinagi.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na rubu tito I.
český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: íStantiffeť
Wntonjn \.l1clf 3 \.llcffcnlicťgťu, a ~n1ltcltnd)u, <Megj ~m.
1o[ti mMmífé [tj[atOlun\), téd lu <Metmúnt)gt, Uljet[fé a
[3eífé Sťtúfolunt) mabblt, Si'omomjf)o a 2cnnjljoSDluot.
[féljo @'íaubu ~i'iíeaL a ~Rj[to.~iíař lu Si'dtfotu[ttui
[Še[ťém. Na str. III. výzdoba jako v čís. 527 a pod
invokací velká černá iniciála <M bez rámečku. Při str.
XXVII. wlká překládaná příloha. Na str. SD3 a nahol'e
široká ornament. linka. Na str. SD3 b nahol'e nápis Fran.
tiška Antonína Nella z Nellenberku a Damenachu
a pod ním jeho mědirytový erb jako v čís. 529. Na
poslední str. (SD4 a) impresum mezi dvěma širokými 01'=
nament. linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky,
versálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.

Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem.
A.; Wien: NB. (168.957'B).

534. G:a1ánfl) luHeoúecnéI)o 6němolunjf)o 6ne\ie·
nj I gen5 nn ~ráfolulfém ~rabu \lSraa\fém
SDne 21 ~o WCě\6ce 6rpna 17581)0 přebneHen6,
n SDne 61)0 ,8ářj ±oI)o±o úě3jc6f)0 IRofu b \lSři·
tomnofti ~~f oce ~ťooenéf)o íjSana, \lSann ~ar·
fn @otf)arba $fllffgotfs na3111anéI)o, ®Iunté

Attikulové
IRajmffé IRěme ~raúěte, a luab~ f\lloúobnéI)o·
na Sl'l)ltllftu, iluoúobnéf)o íjSána 3 XtlldJen·
lletgfu, Mbičnéf)o íjSána íjSanftlU] Sl'l) nll ft,
~teiffeltitllgtt, a ~ietsbotffu, íjSána na mo=
bet =ffiiiOrsbotffu ec. ec., 0Jegj IR3imffé ~~.
fař\fé, \ll @ermánl)gi, ~f)er\fé a ~3e\fé strá·
fOlu\fé WpoHtoI\fé Wmofti ®futečné 5ťemlé
IRabbt), ~omornjfn, a 9cegt11t)!3H~I)o ,8emfféf)o
st'omornjfa lu stráfoluftluj ~3elfém; 5ťé3 ~t).
foce ~ro3enéI)0 íjSána, íjSana i)rantií\fn ~rbamn
®ll1Oté ~mV1jfé ~rame ~raúčte 3 ~ftetnlledu,
íjSána na 3etottlictjdj a ~očáttád), ®Iu. ~áéf·
{alua IRt)tiře, @egi ~rěimfřé ~~fařffé, \ll @er·
mánl)gi, ~f)erffé a ~3e\fé ~ráfoluffé WpoHto{·
ffé WCifofti ®futecné 5ťegné ~labb\j, ~omornj·
fa, ~t)loce ®fa\llnéf)o st'ráfolulféf)o ®I)romáě'
Mnj íjSánit 9ceg\llt)!3H~cf) ~řebfnjfit ,8em\f6CÍJ,
ID stráfoluftluj ~ěeffém íjSřifebjcl)f)o; 9Ceméně
~ť03enéf)o a e:tatečnéI)o ~Tt)tiře, íjSana WrnoHta
OO1llfottlce 3 G:Oegltotu, n ®ilttetbetťu, íjSána
na SfllliCl), moOumeliCl), a Sl'uňottlictjd),
®\llatéI)o ~ác\falua ~h)tjře, @egj ~13jmifé ~6'
fařfl'é, lu @ermánl)gi, ~I)erffé a ~aeffé strá·
fO\lllfé ~rpoHtollfé 9JCitofti ReprcefentaCI) a ~o·
mott) 91abbt), íjSobťomořjf)o ,8emlféf)o IU ~rá·
fO\llftluj ~3elfém, ~1)loce 6fn\llnéf)o ~~fařfťé.
I)o st'ráfoIUIW)o 6f)romá3běni íjSánit geeglu~!3·
H~cf) ~řebfnjfů ,8emlfl)CÍJ, n 6aubu ~ětH~I)o
,8emff6f)o \lSřjfebjc6f)o, gnťoato f tomuto ~He·
oúecnému 6nčmu 3řj3en6CÍJ ~l)foce ~3ne·
Hen6cf) ~6f ařjf6CÍJ ~rárOIUff~cf) st'omif ořů ob
IDHecf) ~5t~r 6tnluit to1)oto st'ráfoluftluj ~aeifé·
f)o 3aluřene n \llt)I)fáHene ót)Ii. ~03eff ~áCÍJt)m
®IlItČUrll, \lSán 3 ffiaeíJltic, 9Ceglut)!3H~ SDěDič·
n6 st'ornuf)elunjť 6taluu ~l\jtjřlfér)o ID stráfolu·
ft\llj ~ěe\fém, @egj 91ějmlfé ~6fnřlfé lu @er·
mán~gi, ~3I)er\fé a ~ěelfé st'ráfoluffé ~(poHtof·
ffé Weifofti IRnbba, ®aubu ~ětH~f)o ,8em\f~90
\lSřjf ebjc6, a 9Cegt11t)gH6 \lSif ař tu ~rófoluft\llj
~ěeffém. (~t)tiHtěnl), n f SDoftánj lu stráfo\ll'
ffém 6tarém Wcěftě \lSraaffém, b i)rantiHfa
~t)llfa Sl'l)td)lterll, stráIolUfW)o SDluorlféI)o
hl) m+lre~f ora 111 stráf oluft\llj ~3e\fém. 9rofu
M. DCC. LlX.) [= 1759.] 8°. XXVIII[IV] str.
Na sir. SD3 a: megi[třjf ~fttl)fuIů, ~ tomto @Sně.
motunj111 @Sneííenj oó[aaentjú), na Heté @Sttánce .\!i[tu [e
3aCinagi·
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstNku Nmská. Na tito I. jedno~
duchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: íSranti[[eť ~(ntonjn \.lMf, o \.llcUcn·
liccfn, a ~n11tcnndJI1, <Megj ~JUťo[ti lHši111[fé [tj[al'oltJlliJ,
té3 lu <Metmánt)i, 58ljet[ťé a [ae[fé Si'táťOl1.Jltt) mabba,
Si'omotnjljo a 2ennjljo SDluotíW)o @'íaubu ~řiíeaj, a
HlCj[to.~j[ař lIJ Sťtáťolu[tluj [ae[fém. Na sll'. III. na.
hol'e uprostřed kroužek mezi ornament. ozdůbkami, pod
ním velký květový ornament a pod invokací velká černá
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iniciála JJC bez rámečku. PN str. XXVII. velká překlá.
daná pN/o ha. Na str. XXVIII. pod textem viněta
s hrozny po stranách. Na str. ~3 a nahol'e ornament.
linka. Na stl'. SD3 b, SD4 a nahoře nápisy Josefa Jáchym a
Vančury z Řehnic a Františka Antonína Nella z Nel.
lenberku a Damenachu a pod nimi jejich mědirytové
erby jako v čís. 529. Na poslední str. (SD4b) impresum
mezi dvěma ornament. linkami. Nadpisy artikulů, malé
černé iniciálky, versálky, signalury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

Praha; NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (l68.957.B).

535. G:altinfl) luffe~oóecnéI)o ,8emlťéI)o 6němolu,
njf)o ~neHenj I fter6~to na stráfolufť6m ~rabu
íjSrnalt~m ~ne 24~0 WCěi~ce ,8ářj 1759~0 přebne~
ff en6, a SDne i ~o Weěf gce ,8ářj 17601)0 ~TOťU
b \lSWomnofti ~1)1 oce ~r03enéf)o \lSána, \lSnna
~o3effa ~iIjma 61uaté ~TBjmffé ~r3iHe &jraúěte
3 ~loftic, a ffiOl)ltd, \l5ána \lSanft\llj, ffiofetltic,
meufllltb, ®iefllu, a l:Ollm, 05egj ~6fařffé
st'ráfo\llifé ~(\Jofftolfťé WCifofti 6ťutečné 5ťegné
~rabb~, ~omornjfa, a 9Ceglu~gff6f)o ~omor·
njfa ,8emff~r)o lu stráťoluft\llj ~aeífém; gať03
~ ~l)f oce ~ro3en6f)0 íjSána, \lSana i)rantifffa
xn\llert)a 61uaté IR3jmffé ~lěiífe ~raúěte

3 ®ěanif, \lSállo na lueIfé ®ifeUcl), a mulo·
ttllllted), @egj ~gf ařffé stráfoluffé a Wpolftol.
ffé WCifofti 6futečné 5ťegné, tea ReprcefentaCI)
a ~omor~ 91abb~ lu ~ráfoluftluj ~ěeífém,
Dúme30\llánj ,8emIW)o, tea maábu 9)(:ěftlf~r)o,
,8emfté iDe3pečnofti, a ~rd)nif)o ~ofpoMř·
iféf)o ~r3i3eni ~ráťolufť6cf) privilegirOIUan6cf)
9JCěft, neméně pro mluaroluánj luHelif~d) 9ce·
moc~, a poúo3n6cf) ()bfa3it bftanoluené ~omiM~
\lSřebftaluen~f)o; a ~r03en~f)0 íjSána, \lSana ~ana
~1rt)Htoffa ~ořfa ~o~llljltj~o, 6\lloúobnggo
\l5ána 3 ~O~llnC, \lSána na ®olifottlě, Sl'og·
ifl)Cl), a ~ijttlojtě, @egi ~~f ařffé stráfo\lljfé
Wpo\[tofjté WHťofti Reprcefentac~ a ~omort)
Wabbt), \lSurgfraújf)o strage stráfof)tabecÍt)l)O
lu ~ráfo\llftluj ~3efťém, 6f)romá3běnj \lSánťt
9Ceg\ll\jgH~CÍJ ~řeblnjfit ,8emlf6cf), ~ětHgI)o
6aubu ,8emffl)1)o, Coufeffus in Caufis Summi
Principis, 91áábu WCěft\f6f)O ,iDe3pečnofti ,8emlfé,
neméně ~tJ3b\lljaenj (1)fnic, a pro ~Iuaroluánj
luHelif6cf) 9Cemoc6 bftanO\llen6CÍJ st'omi~16 \lSřj·
febjc6I)o, n nab fpofečn6m ,BibO\llft\llem nařj.
aene st'omiMt) íjSřebftaluen~f)o, gaťoáto ť tomu
luHeooecnému ,8emfťému 6němo\llnjmu 6ne·
Henj 3řj3en6cf) ~\)f oce ~oneHen6cf) ~6fařfť6d)
stráfo\lllfgCÍJ ~omi~fařú, ob fpofečn6cf) čt~r
6ta\llft toI)oto ~ráfolufiluj ~3ejféf)o 30\llřent)
II .progfáHenl) ú~Ii. ~o3eff ~áCr)l)m ®Ilnčutll
3 ffiae~ltic, 9CegIUI)Mfg SDěDičn~ st'orauI)e\llniť
®ta\llu 91~tjřlf~f)o Iu Sl'ráfOll11t\llj ~Beffém,
@egj ~r3jmfťé ~6fařfté \ll @ermán~gi, tea
~r)er\fé n (5aelté st'ráf. WpoHtoffťé WCifofti
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lRabba, iillětfft)f)o ®aubu .8em fťtjí) o \1Sřjf ebjc.tj~
a 9Cegl1Jl)Mftj .8emfťtj \1Sjf ař ln Sťráfotuftlnj
Gfaefťém. (iilll)tifftěnt), a f ~oftállj 111 S'tráloln o
fťém ®tal'ém 9něftě \l3ťlláffém, b ,8offl)e
Slt)rd)nerotué, @egj Gfljfařffé ~rálolufťé WH~
'Mti ~Iuor[ťé ~)mpl'eM Odl) IU ~l'álolnfthlj
GfBefťém. Stofu M. DCC. LX.) [= 1760.] 8°.
LXI - [V] str.
. Na str. &)3b: 91egift1'jf WrttlMi'l ~E tomto <5ne"
mOttlnjm <5neffenj oóf1l3entíc(), na fteré <5trónce mftu
fe Dačj nagj.
Cesky text gotikou, lat. slova antikvou; čfslice
arabské, paginace i I' rejstNku Nmská. Na tito I. jedno"
duchá linka. Na rubu tito I.. český znak jako v čís. 522
a p;d r;ímnápis: íšt:anHffeť \l(ntonjn l)lc{ť, D l)lcUCIt,
61tcť1l

I

a SDlllltCltllďjll,

®egjílJ?iťofti

8\(íjmffé (ft)fa1'ottlnt),

té~ 11.1 ~ermónt)gj, ~~er\fé a (f3efťé SMfol1.1nt) 91abba,

~omornj~o, a Eennjfjo ~11.10rfft)~0:<5altbu ~1'jje3j,
C!i)Jl.jfto"~Ha1' lu SMfol1.1ftl1.1j (f3efťém. Na str. III.
nahoře kroužek mezi dvojicemi žaludů. pod ním velká
dřevprytová lomená proplétaná výzdoba a pod invokací
v~)ká 'černá iniciála ~ bez rámečku. PN str. UK velká
překÚdaná příloha. Na str. &)4 a dole velká dz'evorytová
prQplétaná linková ozdoba. Na str. &)4 b, ~1 a nahoře
nápisy Josefa Jáchyma Vančury z Řehnic a Františka
Ant;nín~ Nella z NeUenberku a Damenachu a· pod
nimi jejich mědirytové erby jako v čís. 529. Na poslední
sfr. (~1 b) impresum mezi dvě111a širokÝmi ornament.
linkami. Nadpisy artikulů, malé černé: iniciálky, vw
sálk y! stgnatury, stránkové kustody.
Jungmann: V. 6:55.
, . Praha: NUK. (54C152); A. Min. Vnitra (6763);
I\apit. K: (Id y 130); Lobk. K. (15.276); Zem. A.;
Wien :,NB. (168.957"B).
"ll

536.6:Alónlt) luffeoliecnéf)o .8emfW)o ®llěmolu,
. njf)o®neffenj I. geně na Sťráfolllfřém ~rQbě
\1Sra3ffém,~ne 27f)~ 9JCěft)ce Stájgna 1760.
S10fu b \1Sřitomnofti iilll)f oce~inl'ooenéf)o \1Sána
. \1Sána \1S1'0fbt1l1' Slróloltljf90o ®tuaté Stajmffé
mWfe~raliěté 3 Sloltoltlrat~ a ftuoliobnt)í)o
\1Sána o ~geotlU, \1SÓ1111 \1Sónftlnl ~rabiíftfféOo
a ~ennif)o ®tatfu ffiA ibťt), @egj Gft)f llřffé
~l'ár.mpofitol\fé 9mfofti ffutečné tegné Stabbl),
~ombrnjfll, ·lnětfW)o ®aubu 3em1féí)0 \,J5řjf e~
I bjCt)í)0, a negtntj!3fft)f)o ®ubj .8emffél)o ln st'l'á~
fo\ufttnj Gfaeffém: gafoa t) iill~f oce~inróoenéf)o
, \1Sóna \1Sána ~gona ®Inaé (I )S13imffé mBme
~antfútliěte 3 fJUrften6ergu a h1 ~laátfťé .8emi
$ft~littffé~o ~ťaličte 3 '®Inaté ~ort) ci ®erten6edu, fluoliobnél)o \1Sána 36)uttbelfinlu,
, \1Sána 3 ~aufutn ~ubofj ~I)ctjnfťt)m, běbičnéf)o
\1Sána \1San[ttnjcf) S'l'řhuoťfúb[ft)l)o, ~l'Uffolnfťtjf)o,
9CI),{lliurfft)l)o, \1SobmofIj, ®ťřituan1féf)o, ~o~
lil'átuicrH)o a ~llutffl)nfťéí)o, gať03 t) ~rabu
~auffél)o a 9Cotuo~ ~malbnte~llfféí)o, @egj Gflj~
fařfťé ~ráf. 2XpoHtoIffé Wmofti fťutečné tegné
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'S1abb~ ~omornifa, ReprcefentllC~

a· ~OmOl'l)
ln S'tráfolnftlllj (!):ěefťém Srabbl); a inl'03enéf)0
\1Sána ~03effa ~ád)t)mll llDattčurt), \1Sána
3 ffiAeOnic, \1Sána na ~ftěfotuicgd), neglnl){l~
fft)f)o ~oraul)etunjťll ®talnu Sl~tjřffél)o, @egj
Gftjfařfťé ~ráfolnffé 2.fpofftolffé 9JCifofíi mabbl),
®aubu .8emfféf)o \1Sřjfebjctjf)o, a negln~Mft)f)o
.8el11fféf)o \1Sjfaře IU S'tráfoluftll1j Gfaeffém; f to o
muto luffeoliecneinu ®němotunjmu ®l)romáá~
běnj iilll)f oce oiill3neffent)d) Gft)f atfl't)d) S'tráfoln o
fťt)cf) ~omifařů t1řebne[fent), na to paf ~nc
15~~ .8ářj 1761. Stol'u ob luffed) ct~r ®talnu
fllcffenl) lil)li. (iilll)tifftěnt), a f ~oftánj ln §rrá~
IOln1fém ®tarém 9JCěftě \l3l'llaffém, b ,8off~c
Slt)rdJneroltlé, @egj (!):ljf llřffé ~táfolnffé WCi~
fofii ~Iuorffé Vmp l' e,ef otřl) ln ~ráfotuftlnj
~áefťém. mofu M. DCC. LXI.) [= 1761.] 8°.
LXXIX [správně LXXIV] - [IV] str.

Na str. Si'2a: 91egift1'jf \lhttlfuťů jill tomto @Sně"
niol1.1njm <5neffenj oó\a3ent)Ú), na fteré <5trúnce .\.liftu
fe Dacj nagj.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na rubá tito I.
český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: 15rantiffef
~ntonjn ~Mf, D l)lcHcltliccflt a SDlllltCltllďjlt, ®egj IDU"

Ua

fofii 91aim\fé ~t)fa1'ottlntl,
11.1 @ermó11tlgi, ~~er\fé
a ~(íeffé Si'rófoltmlj 91abba, Si'omornj~o a .I.lennj~o ~tuot"
fft)~o <5aubll ~1'iíe3j, a ID~jfto"~ifa1' ttl Si'rófottlftttli
(f3effém. Na str. III. nahoz'e uprostřed kroužek I' kula,
tých závorkách mezi ornament. ozdůbkami, pod ním
dřevorytová květinová viněta a pod invokací velká černá
iniciála ~ bez rámečku. Při str. LXXI. velká překládaná
příloha. Na stl'. LXXiX [správně LXXIV] pod textem
dřevorytová viněta: 2 zkřížené rohy hojnosti. Na str.
Si'2 b dole velká dřevorytová proplétaná linková ozdoba.
Na str. Si'3 a nahol'e nápis Františka Antonína Nella
z Nellenberku a Damenachu a pod ním jeho mědi"
rytový erb jako v čís. 529. Na poslední str. (Si'3 b) im"
presum mezi dvěma širokými ornament. linkami. Nad"
pisy artikulů. malé černé iniciálky, l'ersálky, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

538
~omornjfa, te3 \1Sreft)benta nab ~rpefacúmi na
~ráfoluffém ~rabu \1Sradffém ec.; gal'oB t) iillt)~
foce inro3enéí)o \1Sána, \1Sana ~ana ~o3effa
iillincence ®Iuaté StMmfl'é StWfe ~raliěte
3 llDtt6t), \1Sána na SlNmict), 9ldmiřj, Slolořoltlu, ~angenborffu, ISfnt)foltlu, lueIfúd) !pe-

troltlictjdJ, Mětift)tlu a IDletffoltlu, 9(eglut){l~
HÚf)o ~ěbičnúf)o \1Soffabnjl'a IU ~ráfoluftluj
~aefťém, @egj ~t)fařfťé ~ráfoluffé~(poHtoIfťé
WCifofti fťutecné tegné mabb~, a ~omoťl1jťa,
tea \1Sřjfebjct)f)o IUl)foce fIalunéf)o ~t)fařfťéf)o
~ráfotufW)o Confeffu \1Sánů 9Ce~lut){lHt)d)
meblnjfft IU stráfoluftluj GfBefťém ec.; tea
inl'o3enéf)o a ®tatečnéqo Sh)tjře \1Sana ~rnoffta
iillUjma Matoltlce o G:Oet)tloltltl a o llDinter6edu, ~ána l1l1 IUl)f oťtjm .próMu, ISlalicl),
moOumělěct)ťÍ) a Sl'unloltlict), Stt)tjře ®Iuatéf) o
iillácffalua, @egj Gfúf ařfťé S1'l'áfoll1fťé ~(poH~
toIfťé 9JCifofti Rermefentact) a ~omol't) mabbt),
iillětHtjI)o ®aubu .8emfťéf)o \1Sřjfebjctjf)o, a .8em~
fťél)o \1Sobfomořj 111 S'tráfoll1ftj (I) Gf3efťém,
gať03to f tomu 111Heoliecnjmu ®němoll1njmu
®l)l'omáBběnj 3řjoentjcf) iilll)f oce iill3neH entjd)
Gftjfatfl'tjd) S'tl'Molufťtjd) §t\omifařů přebneffenl),
nato pal' b \1Sřitomnofti teB pl'all1enéf)o (5ťt)t.)
\1Sana ~raliěte o llDd6ij, a (5ťl)t.) \1Sllna Matoltlee 3 G:Oet)noltla o íffiinter6edu 25. St3jgna
1762. ob Inffecf) ®talnťt fncffent) a i11'0f)fáffent)
lit)U. ~03eff ~ádJl)m llDančuttl 3 ffiAeOnic,
9Ceglnl){lHlj ~orauf)elunjf ®talntt St~tjřfféf)o
IU ~l'áfolnftlnj Gfáefl'ém, @egj Gftjf llřffé S'trá~
fotnfťé ~pof[toIffé WHrofti Stabba, iillětfft)f)o
®aubu .8emfféf)o \1Sřjfebjct), a 9Ceglnt){ll[tj
.8emfťtj \1Sjf ař ln S't'ráfotuftluj Gfáeffém. (iilll)tiH~
tent), a l' ~oftánj tn S'tráfolnfj'ém ®tarém Wcěftě
\1Sraafťém, b ~llna ~03('ffa srlaufera, @egj
Gftjfařf1'é a Sťl'álolnffé Wmofti ~Inorfftjf)o
Vmpl'eM ora IU S'trálolnftlnj Gfaeffém. Stofu
M. DCC. LXII.) [= 1762.] 8°. LVIII - [IV]
str.
Na str. &)2a: megift1'if ~httlfuIí't jLE tomto <5ně"
mOl1.1njm <5neffenj oófa3entíc~, na fteré <5tdmce mftu
fe 3aCinagj.

Nové Hrady: Zámec. K; Praha: NUK. (54 C
152); A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem
A.; TJ7ien: NB. (168.957"B).

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. jedno"
duchá linka. Na rubu tit. l. český znak jako I' čís. 522
a pod ním nápis: 15rantiffeť Wntonjn ~1c{r, z l)lcHclt-

537. G:Aláttft) luffeoliecnél)o 3emfféf)0 ®němoln o
njI)o ®neHenj gena 11ll ~l'áfolnffém ~rabě
íl3raaffém, ~ne 27~~ Wcě[t)ce Stějgna 1761.
Stořu b \1Stitomnofti iilll)f oce~~1'03enéf)0 \1Sána
\1Sana ~arfa iYrl)bl'l)d)a ®tuaté S13jmfťé st3iff e
~raliěte 3 ~acfelbu~ ln srtagdjoltlu, 5.lSalloffe
ln llDalbenbedu, \1Sána )n mtanfenOagmu,
lb Slrant)dJfelbu, hl llDanber!1lfe6en, )u strottorfu, ~ft)Vu, llDalbmann!1l0offu,l)taffoltlicgdJ,
!pobfetietJlÍJ, a ln Stalce, @egj Gft)fařfťé ~l'á~
fOluffé ~pofftofffé WCifofti fťutcčl1é tegné mabbt),

6crflt a ~mnena~nt (l), ®egj íWifofti 913jmffé ~t)la"
1'Ol1.111tl, telí 11.1 ®ermóntlgi, ~~erffé a (fae\fé S\'t:ófottlntl
91abba, Si'omornj~o a .I.lennj~o ~1t1or\ft)~o <5aubu ~1'j"
febjct), a ~J(.iíto"~jfa1' lu Si'rÓ{011.1ftI1.1j (fiíeffém. Na str.
III. nahoře výzdoba jako v čís. 536 a pod invokací velká

1

černá

iniciála ~ bez rámečku. Při str. LV. velká překlá"
daná pří/oha. Na stl'. L VlIl. pod textem černá dřevo"
rytová viněta s guirlandou. Na str. &)2 b, &)3 a nahoře
nápisy Josefa Jáchyma Vančury z Řehnic a Františka
Antonína Nelle z Nellenberku a Damenachu a pod
nimi jejich mědiryt0J7é erby jako v čís. 529. Na posl.

Artikulové
stl'. (&)3 b) impresum mezi dvěma širokými ornament.
linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky, ver"
sálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.

Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54C
152) i A. Min. Vnitra (6763); KNS. CF 5042 ríeúpl.);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; TJ7ien: NB. (168.957"B).

538. G:Alónft) luffeol1ecnél)o 3emfřél)0 ®němolu~
njf)o ®neffenj I gel1á na ~l'áfolujťém ~rabě
\1SraBfťém, 4~~ ~ne WCěftjce ®rpna 1762. Sloťu
přebncfiené, a 17f)~ ~ne Wcěft)ce ®rplla 1763.
b 5.lSřitomnofti iilll)f oce"inl'ooenél)o \1Sána, \1Salla
iYrantifiťa ~eoporba 3 Lonqueval, ®ll1até
íRajmfťé StW[e ~l'aliěte 3 Buquoy, ®Iuoliob~
nt)f)o \l3ána 3 Veaux, \1Sálla \1Sc;mftlnj &ra!3en,
ffiofenbcdu a ~i6gegic, td Allodialnjcf) ®tlltťŮ
1St)!3!Jregi!3, 8artel!1lborffu, G:Aedjtic a magborffu, @egj Gft)f ařfťé ~l'áfoluffé ~pofftolfťé
9JCifoíti ffutečné tegné Slabb~, ~OmOl'njfll,
a neglul)~ff~l)o oemfťúl)o ~offmiftra, a iilll)~
foce~®falnné()o Sťl'áfolnfféf)o Gubernii tu S'trá~
fOlnftluj Gf3efťém Stabbt), tea PrceOdenta té
ftranl) ®i1ogenj \1Sraáfťt)d) poftranjd) 5.lSl'átu
negmifoftiluěgi bf±anotuené SťomiMt), gať03
I) ~omenballta bluaud) S1'ompafnl)gj ob :Drbo~
nancl) tne i'l,fanbřjd), a běbičnt)f)o 3emfťt)f)0
neglut)!3fft)I)o ~efel'miftra IU ~l'llgině Artois:
@af03 t) iilll)f oCeo~1'03enéf)0 \1Sái1O, \1Sana iYran~
tiffťa Wbama ®\l1até S13jm1fé StBjffe ~raliěte
3 <Sftern6edu, \1Sána 11ll lSetotuicgdJ, !pot!1lOatfód), G:Aemoltlict), ID1adwařjcgcf) a MiroHnu, ®ll111tt)l)O iillácffalna Sh)tiře, @egj
Gft)f llřfťé Sťráfolnffé ~(pofftolfťé 9JCifofti fťutečné
±egllé Srabbl), S't'omornjťa, iillt)f oce ®fall1néí)o
~ráfolnffél)o Gubernii IU ~ráfotnftll1j Gfaefťém
Srabbt), II Confeffu \1Sánů n('glni)~fftjd) oem~
fťtjd) mebfnjfů ln S'tl'áfoll1ftlnj Gf3effém \1Sřjk
bictjI)o: teá inl'03enéf)0 \1Sána, \1Salla ~ana strt)~
ffioffa lBořeřa l)oOalffgOo, ®ll1oliobmjf)o \1Sána
3 l)oOa(ic, \1Sá11ll 11ll !IDolffolUě, stogffl)c6dJ
a ~řiltloften, @egj GI~fatfťé S'tráfolnffé ~(po~
fftolffé Wmofti při iilll)f oce ~ ®faluném Gu~
bernio Il1 ~ráfotufttnj GfBeffém Srabbl), \1Surg~
frnlijf)o st'ráfof)rabecrt)f)o ~ťllge ln Sťráfoll1fttuj
~aeffém, iilll)f oce ~ ®falnnéí)o Confeffu \1Sáni't
neglu~!3ift)cfl oemfft)cf) inřeblnjfů, lučtHtjf)o ®an~
bu (I) .8emíťél)o a Confeffus delegati in caufis
Summi Principis &. CommHIorum 5.lSřjfebict)~
l)o, gaf03to ť tomu luffeoliecnjmu ®němolnnjmu
®f)romáaběnj 3řj3enúc() \l1t)f oce o\l13neffent)d) Gfl)o
fařfťtjd) st'rúťolnfťt)cf) S't'omif otů obelnHed) čtt)r
®talutt tol)oto S'tráfolnftlnj Gfaefťéf)o fneffelll)
a proí)fáffenl) li~fi: ~ooeff ~ácf)t)m llDančura
3 ffiAeOnic, 9Ceglnl){lHtj běbičnt) ~oraul)elnlljť
®talnu m~tjřfťé()o ttl stráfolufttuj Gf3efťém,
@egj Wmofti St3jmffé Gftjfařotun~, te3 IU @el'~
mánt)gi, inl)erffé II Gfaefťé ~rárOIUnl) mllbba,
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Artžkulové

Artikulové
)llětH~í)o 60uĎu Sem1féf)o ~řiíeĎic~, o 9ceg=
lu~gH~ Sem1ř~ ~iíař IU ~táfoluftlui ~5e1fém.
()llI)tiHtěnt), o ř SDoftánj ln ~ráfolu1řém 6ta=

tém Wccftě ~roajřém, b ~ona ~oDetfo StlaUietll,
@egj ~~loř\řé ~ráíolu1fé ~fpoHtolifé WWofti
SD\1.1orfféf)o Wmtlte~\otO ln Sl'táfoluftluj ~aejrém.
ínoru M. DCC. LXIII.) [= 1763.) 8°. LXI
- [V) str.

N a str. &:;3 b: alegiítři f Wrtt)hltfl. 5l:2 tomto ®ne~
motunjm ®neífeni oóíaaentjct), na fteré ®td!l1ce .2iítu
fc 3acjnagj.
Český te.xt gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. jedno~
duchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: %rantiíf ef WntOll in IJlcff, o IJM(c\t~
licdll a '!>Ul\lc\tuct)rll, CMegi ~Jmoíti maimffé [tjfařotunt),
tea tll CMermónl)gi, m~erífé a [aeífé .fuófotunt) mabba,
~omornjf)o a 2enlli~o ;Dtlloríflí~o ®aubu ~řiíebiclí, a
i1niíto~~iíař tu ~rúfotuíttDi [acífém. Na str. III. na=
hOI'e výzdoba jako v čís. 536 a pod invokací velká černá
ini~iála ~ bez rámečku. Při str. LlX. velká překládaná
příloha. Na stl'. &:;4 a pod textem dřevorytová viněta
z dvou zkřížených rohů hojnosti. Na str. &:;4 b, :;'Sl a na~
hoře nápisy JosefaJáchyma Vančury z Řehnic a Fran~
tiška Antonína Nella z Nellenberku a Damenachru
a pod nimi jejich mědirytové erby jako v čís. 529. Na
poslední str. (:;'Sl b) impresum mezi dvěma širokými or~
nament.linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky,

~onti~ll),

gařoa I)

f)oji10Mř\féí)0

ffé 9lWíe ~ro~ěte 3 moitic o !R~lJndu, ~ána
na. ~aUenll~e, .peinrlJd)~griinu, l:HodJawě,
.ph ne, Stabteg, SfrafUclJ, Sa~tu OOlěiflJc~dJ
a. St~mv~~u~ ~egj v~,~fařfřé srtl'tfOluífé 9Xpo=
11:?1ffe ))J(t!oftt ffutecne tegné 9raĎĎt), sromot=
nlfo,. ~~l)foce HalunéÍ)o ~~f nřfréf)o S'rtáfoIUíréf)o
~~m1fc()ov .Gu.b~rnii n hll)gfW)o 6auĎu Sem=
íft)f)ú ~q1ebtct){)0 ln ~táfoluftlnj ~Beífénl'
a ~t~Delt\)f)o o 6tatečn~f)o 9h)tiře ~ono i5m:
i1a ~eif?n~ ~,měif?n, ~áno na Stta30wiclJ,
@em ~t)lar1re ~rorolnffé ~{poHtolíté ))mrofti
9fabbl:~M)í oce 1íaiunéf)o ~~j aríťéf)o S'rtáfoll1jťéf)o
S;t.nff~f)? Gub~rnii o 1119gH~r)0 60uĎu 3em1r~f)0
~qíeĎt.ct)f)vo, ~ea Semíh)I)o ~ob =~omořj lu ~tá=
rOln~tinl ,~a~\~e~,. gO~o3to ť tomu InHeobecnjl11u
®~t~,ma3ĎenJ, 3tJ3e!1l) cf) IUI)f oce IU3neHen~d) ~~=
íaríft)d) Sl'rofolu1ft)d) ~omifařů přeĎne[fe11l)
nat.o i)~f o~eluHed) čtl)t 6taluu tof)oto S'rráfolu~
f~n~ ~3~ffef)0 íneHenl), o 21. 9Hjgna 1765.
~lÚfu pteĎneH~nt) ol)Ii. ~03eff ~MJI)m ílBan·
eUta.3 m3e~nte, ))ceglu I)g HI) ĎěDičn~ Sl'otau=
f~:l1l~~t ®talu.u~~I)tj.ř1fé;~~ ln, sttáfolnftluj
~~e1ťem, @~m ~hroftt 9l3lm1fe ~lJíořoIUnl),
teil 111 @ermanl)gt, ~í)erfré o ~3eíťé sttáfolnnt)

111rcf)njí)o

Directorii noĎ ~táLOll1fťl)mi privilegitOll1a~
n~mi WCčltl) , a í1ři IU~l oce Ha\Uné luogenífé
§t'omi~ll) ~ři1ebic~f)o; o ~r03en~()0 ~áno
~03effn ~ádJI)má (!) ílBan3 ur lJ (I), ~áno
3 m3e~nie, ~ánn nn Siteťowie~dJ; 9cegIUI)g~
\i~f)ú Sl'otlluf)elunjfn 9h)tjř1f~f)0 6tOluU, @egj
~~loříťé ~táfOluffé %(pol\tolfťé )))Cifofti, gořoa
I) \U~loce Hall1néf)o SttáfOl1.11féf)o Gubernii
9rob~, IUI)~HI)f)o 3em1f~f)0 6auĎce, tea neg=
Inl)~H~f)o 3em1f~{)0 ~i1aře lu Sttáfolult\uj ~3eí=
řém, gaťo3to r tomu \1.1l\eobecttl)mu 3em1f~mu
6němu norj3en~cf) \lll)íoce 3nomenitMJ ~1)loř=
\fl)cf) sttáfoln1t~c(J ~omiíařu i1 reĎneHettl), o
noto 27. Sárj 1764 moru oĎelul\ecf) čh)t
6tal1111 3alUřenl) bl)li. ()lll)ti\\těnt), o t SDoftánj
IU sttáío\U\ťém 6totém ))JCěftě ~roaffém, b ~ano
~o3effo Sf(aufetll, @egj ~~1 oř1řé ~ráíolu1té
%(pontoIHé WWolti SD111 oť\féí)o Wmpte~l Otll
in ~táfolnftluj ~aefťém. 9roru M. DCC. LXIV.)
[= 1764.] 8°. XCIV - [II] str.
Na str. ~J(4a: megiítrif ~frtt)fufů 5l:2 tomto ®ne~

motunim ®neíjcni oúíadenl)d), na fteré ®trónce míhl íe
úacinagi·
Česk)l text gotikou, latinská slova antikvou; číslice
arabské paginace i v rejStřÍku římská. Na rubu tito I.
česk)l znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: %ranti~
He! ~rntot1jn IJlcfť, i\lJlcHc\tlicrflt a '!>nlltc\tuct)rtt, CMegi
~mfoíti mBimífé [tjíařotunl), tea lu CMermúnl)gi, m~erífé
versálky, signatury, slTánkovJ kustody.
a [Jeífé Sháfolunt) mabba, ~omorni~o a.2ennj~o ;Dil.1or~
Jungmann V .. 635.
jflíf)o ®aubu ~řiícbicl), a ~J~iíto~~iíař III ~rúfotuíttl1i
.. Nové Hrady: Zámecl K; Praha: NUK. (54 C
[Bejfém. Na str. III. nahoř~ výzdoba jako v čís. 536
15:); A.Min. Vnitra (6763); Lobk. K 15.276); Zem. A.;
a pod i~vol<ací velká černá iniciála ~. Při str. XCI. velká
MK (33 E 1); Wien: NB. (168.957~B) ..
překládaná příloha. Na stl'. XCIV pod textem dřevol')'~
tová viněta, dívčí hlava v prolamovaném rámci. Na str.
539. ~ttlJtu(owé lulleobecnéí)o Semíro=6němolu= ~J~4 a nahoře proplétaná linka. Na poslední str. OR4 b)
nH)06nellenj I řteté no ~táfolnífém ~roDě impresu/11 mezi dvěma ornament. linkami. Nadpisy arti=
~t031fém, 12. Sářj minuI~f)o 1763. íHoru kulů, malé černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové
b ~řitomnofti )ll 1)1 oce ~roDenéí)o ~álll1, ~ana
kustody.
~otfa ~otf)orĎo SfaHfoč n03lUanéí)o, 61uaté
Jungmann V. 635.
ín3jm1ré 9HiHe .)~taběte o IU3Ďt) 6IuoboĎnt)f)0
Praha: NUK. (54C152); A. Min. Vnitra (6763);
oĎ o na SflJnaitu, 6IuoboĎn~f)0 ~ánu Cl)

3 l:tad)enbedui DěĎičn~{)o ~ána ~anitluj Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI
SflJnaitu, SftagHenfjtagnu a mir~btHu (!), Bh 1); Wien: NB. (168.957~B).
~ána na mobet. me~et~botHu, ®egj ~~íar1ré
~ráfolll1té WpoHtoljfé WWofti ífutečné tegné, 540. ~3(óntlJ lul\eobecnéfJo Sem1W)o1 6ncmoln=
njí)o 6nef1enj I gena no Sttáfol1. jfém ~tabě
gof03 I) IUI)loce íInlnnéf)o §t'táfOluíféÍ)o Gu~taa1ťém, SDne 10. Wcěf~ce 9rajgno 1764.
bernii 9raĎI), ~omúrniťo O neglul)gH~f)o 3em=
9lofu b ~řitomnofti )ll~í oce ~to3en~{)0 ~ána,
\ť~f)o ))JCatHáfa lu sttáfúluftll1j ~ae1tém; neménč
~ona ~03effa )lliIjmo C5iuoté 9lajmfťé mai\\e
)ll 1)1 oce ~toael1éí)o ~ána, ~ána 2eopoIĎa Sl'ta·
~ťl1běte 3 moitic n m~1Jndu, ~úna nn lRotlJt·
lowit~~o, 61uaté 9r3imHé 9Hií1e ~roběte
niclJ, meufattbu, ílBiefolUě n l:~llmu, @egi
& Sl'ofowtat, ~ál1o no mabenjnu, ílBHiiowi.
~1)1 arfťé ~ráLoln1fé 9Xpo\ftoI1fé )))Hfofti 1tuteč=
e~dJ, .ptobedJ, Ba~tabee a Obfagowie~d),
né tegné íHaĎblJ, ~omotnjfa, IUI)íoce íIalUnéI)o
@egj ~l)íařHé Sttáfúlufťé WpontoI1fé wmofti
~1)1 ař1W)0 ~ráLoiu1féÍ) o .8emířéf)o Gubernii
ífutcčné tegné,garoa I) IUI)loce HalUnéf)o §ttá=
a 1111)gfjqf)0 C5uuĎu Sem1féf)0 ~řHeĎic~f)o,
fOlu1féf)o Gubernii lu SttáfOlll1tluj ~5e\fém
o neglul)!.lH~f)o Sentff~{)o §t'omotltjfa lu Sttá=
9raĎl), ~omotnjfn, O\l1l)gnl)f)ú 3em1f~f)0 C50uĎu
folultlnj
~aeífém; gaf03 I) )lll)l oce ~ť03en~f)0
60uĎce, tea ~reíl)Ďento ~lři ~olic~e ~e3tleč=
~úna, ~nna i5rnntiHťa Wntonjna 61uaté 9r3im~
nofti, ~ominicré a ltat~c1) St omotnjd) SDfuf)u

9laĎĎa, ~ětfJ~f)o C5a~Ďu ~emfW)o ~ři1 eDic~,
a v9C~,glut)gfít) .Se?tf,tt) ~lloř lu S'rtáfolultlnj
~~eífem. ()llI)hHtent), a f SDoftánj lu ~rúlolu=
jrem C5tatél11 ))JCěftě ~ramém, b ~ana ~03e=

Ha ~~aui~t,a~ .@egj ~lJíořffé Sl'rá[olufťé 9Xpo=
íftoIífe. Wh~olt:, SD1110tíféf)0 Wl11pte~f oro lu S"trú=
f~uftinl ~aeJfem. 9loťu M. DCC. LXV.)
[- 1765.] 8. XLVI - [IV] str.
Na str. %4 a:
mOIll1:~m ~neHcnj

megiftřif Wrtl)furLt )ll tomto ®ně~
oÚjaaentjc[), na fteré ®trúnce mjtu

fe úaC)nagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou' číslice i

v

rejstříku římské.

t~t.

Na tito I. jednodllchá linka.' Na rubu
I. č:ský znak jako v i':(s. 522 a pod ním nápis: %ran~

ttf~cť, xaluert)u~

ú ;turliu, ~án na ~fttrJ)l\lč, CMegj [l)~
fatíte ~rófOll1fťé ~fpoíítorfťé ~JCifofti mabba, ~omornj~o
a .2ennl~o ;Dluotfftj1jo, gafod t) mcnffl)~o ®aubu iJelW
fťé1jo ljSři\ebjcl), a ~.nlíto~\)mai' lu ~ráfolrfttui [i\ejfém.
Na ,str. I~I.. n.a~~l'e výzdoba jako v čís. 536 a pod invo=
k:~l velka llllclala 91. Při str. XLIV. velká překládaná
pnloha. Na str. %4a dole ornament. kosočtvercová ozdůb=
ka.
str. %4 b, ~1 a nahoře nápisy Josefa Jáchyma

'!a

Vancury z Řehmc a Františka Xavel'ia z Turba, pána
n~ S~urově a pod nimi jejich mědirytové erby: Vanču=
rul' Jako v čís. 527, Turbův v ozdobném oválném rámci
126 X llOmm, ve štítku rytÍ!' v brnění, v pravici držící
X, v levici kulatý štítek s V. Na poslední str. (CMl b) im=
pre~um mezi dvěma ornament. linkami. Nadpisy arti_
kulu, malé černé iniciálky, versálky, signatury, stránkové
kllstody.

Jllngmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763)'
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Roudnice: Lobk. K (Vi
Bh1); Wien: NB. (168.957-B).

Český text gotikou, lat. slova antikvou j číslice
arabské, paginace i v rel'stříku římska' . N a t't
I a na
I ••
str.
.. jednoduchá linka. Na rubu tit . I. cesk'y zna k
. k LIlI.
Ja o V CIS. 522 a pod ním nápis: %rantiHef xaluert)U!.l
v

o ;tttrliu,. ,~Ú~l

n~ ~fttC01\lě, CMcgj [l)fařffé ~ráfolllífé
~r~oíítolífe ~hroítt lHabba, .ítomornj~o a .2cnni~o ;Dtuor~

gato n t) menfftj~o ®aubu tJemfťé~o ~řjfebicl)
~~~ljto~~Hař tu Sháfollljttt1j [deífém. Na str. lII. na~

fťl)~O:

a

h~re

uprostl'ed korunka mezi

dl'ěma

štítky, pod tím

~r~~~rytová květinová viněta

llllClala ~.
CM3 b, @4a

a pod invokací velká černá
PN str. LI. velká překládaná příloha. Na str.
nahoře

nápisy Josefa Jáchyma Vančury

179
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Artikulov~
z Řehnic a Františka Xaveria z Turba, pána na Sku.
rově a pod nimi jejich mědil'ytové erby jako v čís. 540.
Na poslední sll'aně (<M4 b) impl'esum mezi dvěma orna·
ment. linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciálky,
versálky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A; Roudnice: Lobk. K. (VI
Bh 1); Wien: NB. (168.957-B).

542-543
Xall1crl)ui3 3 stUC1Jll, \l5ón na 6fuco\l.Ic, <Megj ~tjíai'ífé
Sfróťoll1ífé ~poíítorífé ~mťoíti mabba, ~omornjr)O a Ecunjljo ~ll1orlft)ljo, gafoa t) meníít)l}o t3aubu 3emí fé ljo
\l5i'Hebictj, a ~J~i1to~\l5i1ai' lu ~rófo\l1ltlui ~3eífém. Na
str. llI. nahOl'e výzdoba jako v čís. 536 a pod invokací

velká černá iniciála ~. PN str. XLIII. velká překládaná
příloha. Na stl'. LXV. dole ornament. viněta v podobě
víceramenného svícnu s král. korunkou nahoře. Na str.
íš3b dole hvězda s paprsky s ornament. ozdůbkami kolem.
Na stl'. íš4 a nahoře nápis Františka Xaveria z Turba,
pána na Skurově a pod ním jeho mědirytový erb jako
v čís. 540. Na poslední str. (íš4 b) impresum mezi dvěma
ornament. linkami. Nadpisy artikuhl, malé černé ini~
ciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.

542. G:ahintlJ InHeobeCl~ér)o .8en:í~é()o. ,l5ne~toln:
njGo I5neHenj I geno na ~raforoíťem .\dtaDe
jj3ta3íťém 15 fjO SDne 9něí~ce .8áři 1766 90 ffioťu
Jungmann V. 635 .
.přeDneHe~~, a 121)0 SDne .přitomnéí)o 9Rěí~ce
Nové Hrady: Zámec. K.; Praha: NUK. (54C
913jgna 17671)°ffioťu b jj3řitomnoíti lffil)loce= 152); A. Min. Vnitra (6763); Kapit. K. (Id~68); Lobk.
mt03enéf)0 jj3ána, jj3ana iYrantiílřl't ~03eHa K. (15.276); Zem. A; Wien: NB. (l68.957,B).
l5\1.1até 9t3imířé mWíe ~raúC±e 3 ~adJh), I5ltlo=
ooDnéí)o jj3ána 3 mei~offu, jj3éma na lffiefť~m
~eoně lffieIft)d) ~odádJ, ffiabfoni l't !!BaUě, 543. G:alántlJ InHeol1CcnéI)0 3emíťéI)0 I5němol11:
ltH)o I5nelfellj I gen5 na 5ttáioluifém ~tclDe
@egj '~~1 l'tříťé ~táfOltlíťé ~lPoHto:l.ťé Wel'tge=
jj3roaífém, SDne 19(jO Wcě=(!)St5jgnl't 1767 Sloťu
ítl'ttnoíti Hu±ečné tegné ffinDDt), .pn lffil)í oce=
Itl jj3řttomnoíti ~I~i)i oce mt03en~I)0 jj3ánl't, jj3l'tnn
I5fl'tlnném ~t)í nříťém SťtáXoltlífém Gu bernio
iYtclntilffl't xl'tll1erl)n 15 Itl l'tté 9tajmíťé st3tHe
9'l:egI11l)!3H~f)0 5.5ennj't.lo l5uDj, te3 9'l:egltll)!3H~f)~
~tclúěte o !!Běanjfu, jj3ánn nn lffieffé lIDlfeltClJ
UlCince l't ~ornjGo WCiítra Itl S1'táfoltlítltll
n ~ltfotUaned) @egj @':~ínřífé 5ttáfOll1ifé Slf.po=
~aeHém, gnfoB l) lffil)l oce=l5fl'tltlnéGo ~~1 ař=
Htolíťé 9mfoíti iťutečné tegné ffinDDl), ~omo:=
lW)O ~táfOluíféf)o Con[e[[us Delegati in
njťn, A[[e[[otcl .při 111l)i oce íInlnném @':l)íl'trcaufis Summi Principis 5.. Commi[[orum
]ťém ~tÓrolulťém 3emíťém Gubernio, l11ětH~=
Pr.:efidl't; .pl'tť '1ffii)íoce=[5to3enéf)0 ~~ánQ, jj3l'tnn
f)o 3emíť~f)0 I5l'tUDU jj3řileDic~f)o, l't Pr.:efiden~
~ti)ítt)étnn I5lul'tté 9Hjmífé 9tai\íe ~raúě±e
tl't nnD Appel1ac~mi: @~ť05 i) lffii)í oce mtoa e:
3 <5ternbedu, @egj ~~i l'tříťé 5ttáfolulťé Slr\Jo=
n~f)o jj3únn, jj3l'tnn ~tcln±t\\tn 12rtnoHtl't.I5\1.1n!e
Htolíťé Wel'tgeítntnoíti ífutecné tegné ffil'tDDl),
9t3imíťé S13iíie .'l~raoete 3 lIDaUis, @em @':~ínt=
~omotnjfl't, l't t1ři lffii)í oce=l5fl'tIU11ém ~~i l'třiťém
íťé Sťtétfoluíťé Slft1 0Htolifé WeiMti iťutečné teg=
sttáfOlníťém Gubernio jj3řiíebic~f)o: a mto=
né ml'tDDi), Sťomotniřl't, 9Jljfto= Pr.:efidentn nnD
3enéf)0 a I5tatečnéf)o jj3l'tr: n ~ooeff~ ~ád)i)!1tl't
Appellac~mi, o jj3řiieDjc~r)O .při Ini)í úce Hl'tlu=
lIDančutlJ, jj3ánn o mae~ntC nn <5ftetfoW1Ct)tl)/
ném @':~í ařífém 5ttáfOl11lťém .8emiřém Gubw
geegIUl)!3H~()0 MDjčnéí)o ~oraUf)elunjťl't 315tnluu
nio, a mtooen0f)0 té3 I5tatečn~f)o 9h)tjře jj3ónn
ffil)tjříféf)o, @egi ~~iařifé ~tároltlifé ~l\JoHtol=
~mtn ~Ui1Jn ~ěfflJn 3 ~ěfflJttu, jj3ánn nn S~ta.
iťé Weageítatnoíti ml'tDDi), ~~il'tříťéf)o 5tráfoln=
ifotUictjďJ, @egj ~~í aříťé sttMOluífé ~l1Jof ltd=
iféf)o Gubernii a lffiětH0f)0 I5l'tUDU .8emiťéí)o
iťé WWolŤÍ SlaDDi), A[[e[[otcl .při IlJl)i oce íIl't~l1=
jj3řjfebic~í)o, gafoa i) 9cegI11i)~\í0()0 jj3jfare .8em=
ném ~~il'tříťém S"ttÓfoluíťém Gubernio, luet=
iťéí)o 111 stráfolnltltlj C&3eí~ém, gl'tfoat?v Iv t.on~~t
H~Go oemíť~()o I5l'tUDU jj3řiíeDic~r)o, gl'tťoato
111lfeooecnému I5nemoll1n}mU l5í)rOml't3i) ettJ otl=
ř tomu IlJHeoúecnému I5nčmoltmimu I5I)to=
3en~cf) lffii)í oce=lffioneHen~c() ~l)inříř~d) sttáfolt1=
máaběnj 3řioen0cf) IUl)í oce 1113ne1ien~cf) ~6i l'tř=
iť~cf) S'ťomi! l'třů oDeltlHecI) čti)tecf) I5tnluů tof)o=
íf~d) §háfoluiř~cf) ~omií ntů .přeDneHeni), noto
to 5ttáfOltlítll1j ~5e1W)0 ínelfeni), l't .prolWétlfenl)
.pnť oDelu\\ecf) čt~t ®tnluů toI)oto §t:ráfoluítroj
Oi)Ii. (lffil)tiHtěn~, a ť SDoítánj lu 5ttá(oluířém
~3e1ťéf)O ineHenl) n 10 . .8áři ~ 768 . .pt~1)Iálle=
I5tntém Wečltč jj3tnaífém, b ~mta ~03.effl't
nl) úi)li. ~o3eff ~ácfJl)m )ffiattcuta o moe~1ttc,
maufeta, @egi ~~ínríťé 5trálúltlfťé 12rt1oíltoI=
geeglt1i)!3fí~ Mbicn~ ~otclUí)elunjť I5tO\l1U 91\)=
ífé 9RHoíti SDluotfťéGo IDm.pte~íota 111 ~táfoll1=
tjřlťéI)o ln ~táfOll1ítit1j ~3eífém, @egi WWoíti
ítlnj lI3e1ťém. ffioťu M. DCC. LXVII.)
913imířé ~~íl'třollJni), teě 111 @etmáni)gi, mI)et=
[= 1767] 80 • LXV - [III] str.
íťé a ~3eiťé S'l'ráfolulti) 9tl'tDDl't, lffiětlf~1)o l5au=
N a str. \š3 b: megiíti'j f ~h:tt)ťu1ů lm tomto t3nč~
bu .8emíťé1)o jj3řiíebic~, n 5negIUl)!3H~ .8emífg
mOll1njm t3ncíícnj ollíaaentjd), na !tcré t3tróncc Eiíht
jj3jfnř ln 5ttáfotllítlui ~3eífém. (lffil)tiHtěl1l),
íe oacjnagj.
n . ť SDojtáni tll S"ttÓlolt1ífém I5tnrém 9JCěítě
Český text gotikou, lat. slova antikvou; čí~lice
jj3tc1alťém, b ~l'tttl't ~03effa maufeta/ @egj ~~=
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na rubu tl.t. I.
í nříťé 5tráfotllíťé ~r.poHto1íťé UlCiťolti SDltlocfťé=
český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: íšranttííef
180
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Artikulové

IJo IDm.pte~f otn 111 SťráfOltlftll1j ~5eífém. moťu
M. DCC. LXVIII.) [= 1768.] 80 • XLVI[IV] str.
tomto t3nč~
mOlunjm t311effelli oúfaaellt)éfJ, na fteré t3ttónce .2iftu
fe 3acinagi.
Na str. \54 a:

megiftřj ť ~h:tl)fuťft )),\3

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. dvo.
jitá ovinovaná linka. Na rubu tito I. český znak jako
v čís. 522 a pod ním nápis: íštantiffef Xaluert)ui3 3 stllC.

bll, jj3ón na 6fIlCJ)\l.IC, <Megi ~tjfai'ffé Sl'rófoluffé ~(pof~
ftllf\íé ~.nifllfti mabba, ~omomjljll a Eenniljo ~ll1or
íft)ljo, gafoa I) menfftjljo t3aubu acmíféljo \l5řifcbjctj,
a ~.niítll~\!3iíai' III mófOll1ftt1.1j ~iíeffém. Na str. III vý.
zdoba jako I' čís. 536 a pod invokací velká černá iniciála
Při stl'. XLIV. velká překládaná příloha. Na str. íš4 a
dole viněta hraběcí korunka a pod ní trojúhelníková
pravidelná ozdllbka. Na str. \š4 b, <Ml a nahoře nápisy
Josefa Jáchyma Vančury z Řehnic a Františka Xaveria
z Turby a pod nimi jejich mědirytol'é erby jako v čís.
.510. Na poslední str. (<Ml b) impresum mezi dvěma
ornament. linkami. Nadpisy artikulů, malé černé ini.
ciálky, versálky, signatury, stránkové kustody.

\l5.

Jungmann V. 635.
Nové Hrady: Zámec. K ; Praha: NUK. (54 C152);
A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem. A;
Wien: NB. (168.957,B).

544 G:alánflJ luHeooecnéf)o 3emlféí)0 I5němolu=
njI)o I5neffenj I gena no ~ráfolnfťém ~rnbě
jj3rn3fťém, SDne 12~o 9Rěft)ce .8árj 1768(jO i1řeD=
mHení), l't SDne 27(jO Weeí~ce .8Mj 1769~0 9toťu
b jj3řitomnoíH lffit)f oce=[5t03en~I)o jj3ánl't, jj3ano
S1'ntfl't @ottf)l'trDl't Srf)afgotfÚJ n03111nn~I)o, I5lnl't=
té StBjmíťé 9t3ifíe ~rnúěte O Itl5Di) I5lnoooDné·
I)o 3=l't no Sl'lJttaftu, I5lnoooDnl)f)o jj3ána 3l:ta·
d)enbetgu, jj3ána jj3nnltluj Sl'lJltaftu, ffiteifett·
Hteinu n ffiiersbotfu, gať03 i jj3ánn na ~o·
berrij~tsbotfu/ @egj ~~íl'třífé ~táfoluffé ~r.po=
Htoljfé WHfojti ifutečné tegné ffinbD\), ~omot=
njfa, Itli)f oce=fInronéf)o ~~ínříťéGo 5ttáfoll1fřéI)o
Gubernii a IUi)!3í[g1)o 3emíf~f)o I5nuDu jj3řjfe=
bic~I)o, n negll1t)!3H~1)o .8emfť~Go ~offmiftm
Itl ~táfOll1jtll1i @':ěeifém; teB lffil)loce=mt03en~I)0
íl,1ánn, jj3l'tno ~nna~oDeffa I5lnaté m3jmífé
Sl3iffe ~múěte 3 lIDttblJ, jj3ónn no Sl'řimiclJ,
SflJtttotUu, 111erf~cf) ~etrotUictjd), 9RětfflJně,
~ugeobtl l't 9RětfffotUu, (ó)egj C&~f l'tťíťé ~rá=
ťoltlfřé ~(.poHtoIfťé 9JCiMti fťHtečné tegné Srn=
DDi), S1'omotnjťa, \nl)i oce=ífnll1néf)o ~~1 l'třiféI)o
stráfolníféI)o 3emíťéf)o Gubernii jj3řiíebic~1)o,
l't negll1i)!3H~f)o jj30ffabnjfn \U ~táfollljtltlj
~aefťém; l't mt03en~I)o a I5tntečn~1)o Sh)tiře
~onn 9JCnrceffa 3 ~ennet/ @egj ~~ínriťé S"ttá=
foll1ffé ~(tloHtolíťé 9JCUoíti StnDDi) .při lUl)f oce=
=ífn\Uném @':~Il'tříťém stráfolníťém 3emfťém Gu~
bernio, a \tlt)!3fí~f)o 3emíť~Go I5nuDu jj3řifebi=
c~1)o, n jj3mfmújI)o ~táfotllé ~taDecť~1)o S1'ta=

ge 111 5ttáfoll1ítlui @':aeíťém; gnťoMo ř tomu
luHcoúecnému I5němu 3ři3engcI) lut)f oce=1113ne=
Hen~cl) @':~inřfť~cr) S"ttáfo\Ulť~cf) S'ťomifnřťt .přeD=

lIeHene, nl'tto .pnť oDeroHed) č±t)t I5tl'tll1Ů toI)oto
5ttáfolult\nj ~ěeíféGo ínefíene o .ptoGfúHene
bi)H. ~03eff ~ád)t:)m lIDančura 3 mae~ttic,
9'l:eglul)gfí~ Děbičn~ ~oťl'tu't.lelunjť I5tall1u 9h)=
tiřffé1)o Itl S"ttáforoftll1i ~Be1ťém, @egj 9JCifolti
Slajmíťé C&lHnřoI11nt), teB tll @etmónt)gi, mf)et=
iIé l't C&ěeífé ~táfoll1n\) 9tl'tDĎl't, lffiětH~I)o I5nu=
bu .3emfťéI)o jj3řiiebic~, n geeglnt)!3H~ .8emfť~
jj3iil'tr ln sttáfolnftlnj @':Be1fém. (lffi\JtiHtěn~,
n ť SDoftónj 111 S1'táloluíťém I5tatém Weěítě
jj3rnaíťém, b ~mw ~03effa Sl'laufeta, @egj
~~f nřfťé 5ttálOll1ífé 12r.poHto!ífé 9nUoíti SDltlot=
íťéf)o IDmpte~i Otll 111 S1'táfolnftroj C&aeíťém. 9to=
fu M. DCC. LXIX.) [ = 1769.] 80 • XXXVI[IV] str.
N a str. (5;3 a: mcgifti'j f ~(rtt)furft )lg tomto t3ně1l1olt1nim t3neffeni oúfaiíenÍ)clj, na fteré t3tóncc .2iítu fe
aacjnagj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. jedno.
duchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: \5ranfiffeť Xalt1erl)ui3 a stltc1Jn, jj30n

na 6fIlCOll.lČ, ®egj ~tlfai'ífé máťoll1ffé Wpofítorífé ~JU~
folti 3rabbu, Sfomomjljo a Eenlljljo ~ll1orfťtjljo, gafoa
t) menfftjljo t3aubu oemfféljo \l5řifebiclj, a 1Wiíto~\l5ifař
111 ~tófOluítll1i ~iíeffém. Na str. III. nahoře výzdoba
jako v čís. 536 a pod invokací velká černá iniciála ~c.
Při str. XXXIV. velká překládaná příloha. Na stl'.
XXXVI. pod textem viněta, svícnovitá ozdoba s král.
korunkou nahoře. Na str. Cf3 a nahoře široká linka
z dvou druhů ornamentů, dole korunka a pod ní orna=
ment. ozdůbky. Na str. Cf3 b, Cf4 a nahoře nápisy Josefa
Jáchyma Vančury a Františka Xaveria z Turba, pána
na Skurově a pod nimi jejich mědirytové znaky jako
v čís. 510. Na posl. str. (Cf4 b) impresum mezi dvěma
ornament. linkami. Nadpisy artikulů, malé černé ini=
ciály, versálky, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54C152); A Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB (l68.957~B).

545. G:3(ánflJ It1HeooecnéI)o .8emlféí)o I5němoln=
nif)o I5neHenj I gena na 5ttáfOlnířém ~tllbě
jj3tCtěfťém, SDne 28(Jo Weěf~ce .8Mi 1769. mofu
.přebneífent), a 4. SDne 9Rěí~ce ffiBigna 1770.
Sloťu b jj3řitomnoíti lffii)í oce !t1r03en~Go jj3ónn,
jj3nno ~03effl't lffi\)ljmn l5\t1até 9tějmfťé mWíe
~wúěte 3 9loftlJC n m~lJttefu, jj3ónn nn moflJt.
niclJ, 9leufanbu, lIDěffotuě n l:~ámu, @egi
~~fl'tříťé máforoffé l't W.poHtoI\fé WCifolti Hu=
tečné tegné SlaDDl), ~omornjfn, lUi)í oce Hl'tltl=
neGo ~~ínřfťér)o S1'táfOltlfféI)o .8emíféI)o Gu~
bernii n 1t1t)!3H~I)o I5nubu .8emíť~Go jj3řifebj=
c~I)o, n Pr.:esidentn .při Commisfi) DOOt~GO
ffiěábu, n l5.pogenj .políwnnjcfJ jj3tátll fe t~ťngj=
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cu, neglut){lffuí)o 3emfťuí)0 ~omotniťa tu ~rá~
ťolufttui Graeffém; gaťoa i) iml)foce [5rooenuf)o
l,l5ána, \15ana ~rantiHťa WlItoninCl ®Iuaté 913jm~
fťé 91aiHe .tírClběte O mojtt)c Cl m~t)ndu, \j5áltCt
na ffi~t)nda, té3 Graefft)d) majoratnjd) \-1SClnftlui
tJaltenowt), .peintt)d)!Zlgriinu, Cl '!ifOd)IlW~,
@egi GrUfClřffé ~rárolufťé SZlpoHtofffé Wmofti
fťutečné tegné 91Clbbl), ~omorniťn, IUl)f oce
ff Cllunéf) o GrUfClřfťéí)o ~ráfolufťéí)o Gubernii,
n lut)g í(uí) O ®Clubu 3emfťuí)0 \j5ři! ebjcl)f) O ; gCl~
ť03. t) [5ro3ent)í)0 \j5nltCt Z500effCl íillančurt)
o me~nic, \j5ána. na @íftmowic~d), negtut)gfiu~
f)ll běbicnuí)o Sl'lltCtuí)elunjfn9lt)tjřfťuí)0 ®tnluu,
@egj Gri)jařfťé Sťráfolujfé SZlpoHtoríťé Wmllfti
ífutečné 91abbt), a IUl)joce ffCllt1l1égo Gubernii,
té& tuljgflUgll ®Clubu 3emfťuf)0 \j5řjf ebjclJgll,
a neglut){lflUgo 3emffuí)o \j5ifClře tu ~ráfotuftluj
0:3efťém; gCl!03to ť tomu lulfeobecnimu ®í)ro~
máaběnj 3řiaent)d) IUi)f oce luaneffenucf) 0:ufnř~
ffUd) Sl'ráfoluíťUd) Sl'omijnřLl obelufjecí) čtl)r ®tCl~
lvů toí)oto Sl'ráfolufttui 0:aeíťéíJO aClIUřent) n t1ro~
gfáflenl) bl)U. (iml)tiHtěnlJ, n ť 500ftánj IU š1'rá~
IOluífém ®tClrém W1ěftě \j5tCt~fťém" b Z5Cl\1Cl
Z503effo SUa'ufera, @egj 0:t)[ Clříťé š1'ráfoluíťé
Wpojftolíťé Wmofti 5Oluorffégo WntPre~íoro
IU ~ráfolufttui 0:aefťém. 9lofu M. DCC. LXX.)
[= 1770.] SO. XLI - [III] str.
Na str. 'išl b: ~Hegiítřiť ~h:t~ťum ~13 tomto @Sl1ě~
lltOllJnjllt @Snefíenj póío!jenljd), no fteré @Strance míht
íe aOi'jnogj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou. Číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na rubu tito I.
český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: 'išrantiífeť
xotuert)u~

a %ltclín,

S'i'róťolu\fé

~(po\\tol\fé

~an

®egj 0:ljíOř\fé
mobbo, srolltornjfjo o
.\.lennjljo SDluor\fÍ)f)o, í)ofo3 ~ menHljljo lSoubu ael111féfjo
~řiíebjclj, o ~Riíto~~iíoř IlJ srrafo\uítllJj 0:iíelfém. Na
no

6fltcolllě

Jungmann V. 635,

máaběni ařjaenUcí) lu~foce~luoneHenud) š1'omifCl~
řů přebneffenl),

nClto pol' obelUlfecí) ch)r ®to~
IU11 togoto š1'ráfoluftluj Gr3eíťéí)o fneHenl), a 20 fJO
®rpno 1í71fJo .prof)fálfenl) bl)Ii. Z5Cln imétc\folu
~ftfelb a íillibr3i, \j5án na \pud)fowict) n malčowictj, @egj Grufoř\fé S1tétfoluífé SZlpofftoffťé
~Jmofti mobbo, iml)f oce~6foIUnéí)o Gruj Clřfťéf) o
š1'ráfotujféí)o 3emíféf)0 Gubernii, a imětíiť)go
®ollbu 3emfféí)0 \j5řjfebicl), o g,eglut){lHl) 3em~
íťu \j5iíoř lu š1'rétfoluftluj 0:ae\fém. (imt)tifftěnu,
o f 500ftémj lu ~ráIoluífém ®tClrém 9něftě
\j5ra3ffém, b ŠOffl)e S\'lau;erowé, @egj 0:uf oř~
\fé ~ráIoluíťé SZCpoHtolíťé W1trolti 5Oluorjťé
IDmpre§forfl) tu Sl'rMoluftluj 0:3ejťém. íHofu
M. DCC. LXXI.) [= 1771.] SO. L - [IV]
str.
N a str. ®2 a:

546. G:3Iáuft) luHeobecnéí)o 3emHégo 6němolu~
njf)o, ®neHenj I gena na š1'ráfolujfém ~tCtbě
\j5rnaífém, 50ne 12IJo

l)\egiítřj f ~írtt)htfů

W1ěíuce

91:3jgna 1770 9lo~

b \j5řitomnofti imi)f oce~~nroaenuí)o \j5étno,
\j5nM \j5roťopo S\'ratowft~~o, ®Iuoté 9r5jmfťé
9l3iífe ~roběte a S\'ofowrat, ®tuooobnu[)o \j5á~
na o ~ge3bu, \j5ána \j5onftluj .prabjiftě, a S3e\1~
njf)o ®totfu ffi3ibfa, @egj GrUfoříťé ~ráťotu~

)tll tomto

@Sně~

1110llJnjm @Sne\\eni llóllliíentjd), no fteré 0trance mltu
íe allcinogi.
éeský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. jedno"
duchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: ~on 'išranti\\ef 3 '!lcllcn, ~an no

9Hcfd)\J, o .\nllicttn\J, ®cgi 0:Í)loř\fé S'i'rófOllJífé ~ípoíltor~
Hé llmfoíti mobbo, sromornjf)o o .\.lennif)o SDluor\fljf)o,
gnfoií t) ntelt\\ljljo @Soublt 3emlféljo ~ři\ebiclj, o ~Riíto~
~iíoř lu srrófolultluj ~3elfém. Na str. III. nahoře upro"
střed

korunka mezi dvěma ozdůbkami, pod ní dřevo"
pod invokací velká černá
iniciála~. Při sk XLVIII. velká překládaná pří/oha.
Na str. 1. dole ornament. viněta, Na str. ®2 a dole
dřevorytovd viněta s hrozny. Na str. ®2 b, ®3 a nahoře
nápisy Jana Václava Astfelda z Vidrži, pána na Puch~
'lovicí a Nalčovici a Jana Františka z Degen, pána
na Nieschy a Kwiettny a pod nimi jejich mědirytové
znaky s podpisem Cad Salzer in Prag, první s heslem
Fideliter et constanter. Na poslední str. (®3 b) impre.
sum mezi dvěma ornament. linkami. Nadpisy artikulzl,
malé černé iniciálky, versálky, čtvez'ce, signatury, strán,
kové kustody.
řezová květinová viněta iJ

Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957.B).
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®Iuoté mMmifé 9TWfe ~roběte a S;tembertu,
@egj 0:ufoříťé š1'rétfolt1fťé ~fpofitoljfé W1iťofti
ffutečné tegné mobbl), Sl'omornjfo, o iml)foce~
®folunél)o GrUlařjféf)o š1'ráfolujťéf)o 3emfťégo
Gubernii \j5řifebicuI)o: tea [5ro3enégo \j5onn
Z5C!lW ~mpCl miefd)iua o miefd)inu, \j5ľmCl M
@ítra30wict), @egj 0:ui ořjfé S'l'ráf oluffé Wpo~
jftoljřé ~mfofti 91obbl), imt)f oce~6folunégo
aemfťéI)o Gubernii, n imět1\t)f)o 6ClUbu oem~
ffUí) O \j5řjf ebicuí)o, te3 oemfťuf)O \j5ob~§fo~
moři lu š1'ráťoluftmj 0:aefťém, gClfo3to ť to~
mu luHeobebnimu [1] ®nemotunjmu ®[)ro~

~J(,ifoíti

str. III. nahoře korunka mezi větvičkovými ozdůbkami,
pod tím dz'evorytová květinová viněta a pod invokací
velká černá illiciála ~. Na str. 'išl b dole korunka a pod
ní trojúhelníková pravidelná výzdoba. Na str. 'iš2a na"
hoře nápis Františka Xaveria z Turba, pána na Sku.
rově a pod ním jeho mědirytový erb jako v čís. 540.
Na poslední str. ('iš2 b) impre5um mezi dvěma orna.
ment. linkami. Nadpisy artikulů, malé černé iniciály,
versálky, signatury, stránkové kustody.

ťu

jfé ~(poHtoíffé Wmofti ffutečné tegné mClbbt),
§fomornjťn, iml)f oce~®fnlunéí)o 0:uf Clřfťéí)o §fdl~
fOIUíťéí)o oemíťéí)o Gubernii, a IUl)gjft){)O ®ou~
bu aemfťuí)o \j5řifebict)í)o, a neglul)gifuf)o oem~
fťuí)o ®ubj lu š1'ráfoluftluj 0:3efťém; gClf03
l) iml)f oce-~r03enu[)o \j5ána, \j5ona S'l'rl)ftl)ána

547-548

Artikulové

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15,276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957,B).

547. G:Alántt) luífeoqecnégo 3emfféí)0

®němotu~

11jf)o 6neífettj I gen3 ltCt Sl'rófoluffém í.)rClbě
\j5ro3íťém, 50ne SIJo ílJCěfuce 9l3jgltO 1771 fJo 91o~
fu b l,l5řitomnofti imi)f oce~[5ro3e1tlJf)0 \j5ánCl,
\j5Clnn ~tCt\1ti liťo Z5oaeffo ®tuoté mM mffé 9rai~
He S)roběte o \pad)tt), ®Iuobobnugo \j5áno
D ffiag~offen, \j5ána l1C! lueIťém me3ttu, tueIťé
.porce, ffiabľoni n íillaUen, @egj 0:uf oř. Sl'rúf.
~Cpofft. WWofti ffutecné [1] tegné 9labbl), \j5řj~
febicUí)o .při IUl)f oce~noluném 0:t)foř. §fráf.
3emffém Gubernio, negtut){lfjuf)o bluOrffuí)o
fel1\1jí) o ®ubi, Cl negtul)gHUí)o WCinc~ a ~ed~
mifítCt tu Sl'rľtfoluftluj Gr.aeífém, Con[[e[[us de~
legati in Caufis Summi Principis &. Com~
mi[[orum Prcefidentn; t('a imt)[ oce~[5rooenuí)o
\j5étna, \j5nna ~rCll1tiíffCl SZfrnoHto ®luoté 91ajm~
\fé 913jf[e í.)rCloěte a íillaUi!Zl, @egi Grufoř. š1'ráf.
SZCpojftolfré WMofti ffutečné tegné ~fabbt), §fo~
mornjťo, W,ifto~ PrcefidentCt ltCtb Appellacumi,
o \j5řjf eMcUf) o .při IUl)f oce~ffnluném 0:uí nř. S'ťtCt~
folu. aemjfém Gubernio; n ~toaenuf)o, tea
®tCltečnuí)o 91t)tjře \j5ana Z5ClltCt 9)cClrcefCl o .pen~
nd, @egj 0:l)fořfťé š1'ráfolufťé sztpojftolffé WCi~
Mti 9Tnb~l), GrlJíořfť. §fráf. 3emíťéf)o Gubw
nii n ItJětHi)í)o oemffl)í)o ®Llubu \j5řjfebicuí)o,
o \j5urfrobií)o š1'ráfof)rnbeďuí)o š1'rage tu Sl'ró~
fOluft\t1j 0:Bejťém, gClťOato ť tomu luífeobecnl)mU
®němu ořioent)d) IUl)í oce~nnlunucí) 0:t)í nřffi) cf)
š1'ráfolufft)cf) St'omifClřťl .přebnl'ífenl), l1C!to .poť
obelUífed) čtl)r ®t0\t111 togoto š1'rófolu]tluj Gr3eífé~
í)o jneífenl), a SfJO m3jgno 1772fJO prof)fét[jenl)
bt)Ii. :~50n imétcffClIU ~ftfdb o íillibr3i, \j5án na
\pudjl'owict) o mať3owict), @egj 0:Uíllřfťé ~rá~
fOlujfé stfpoHtoIfťé W1ifofti~lnbbn, iml)f oce~®folu~
néí)o 0:ujořfféf)o Sl'rétfolujféf)o 3emfféf)0 Gu~
bernii, II imětHuí)o ®Clubu 3emfťéf)o \j5řjfebi~
cu, Ll m:eglut)gífu 3em\fu\j5jfoř tu š1'ráfoluftluj
0:3efťém. (iml)tijftěllt), a f 500ftánj lu S'tráIolu~
ffém ®totétťt Wcěftě \j5ro3íťém, b ŠOffl)e S\'(auferowé, @egj (:fUíClřjfé Sl'ráfolnfťé ~lpoHtolíťé
W1ifofti· 5Dluoríťé Wmt1re~j odl) IU S1'ráfoluftlnj
Graeffém. moru M. DCC. LXXII.) [= 1772.J
SO. XXVIII - [IV] str.

N a str. SD3 a: megi\třiť ~(rtt)fufů ~2 tomto @Sně~
motl1njm G:íneffenj OÓIOael1ljc~, no ťteré @Stránce mltu
le oočjnogj.

Český text gotikou, lat. slova antikvou,' číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. proplé"
taná linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: Zšon 'išrontiflef 3 '!lcIlClt, pan no
~ícfd)\), o ShllícttnlJ, ®egj lrtjíořlfé S'i'ráfolulfé ~rpo\~
\toIífé }11mo\ti lllobbo, S'\'olHornjljo o .\.lennjljo SDluor~
\fljljo, gnljoií IJ menfftjljo @Soublt 3cmlféfjo. ~ři\ebiclj, o
~l)?iíto~~ifoř lu S'\'rófolu\t1lJj 0:aeffém. Na str. III. vÝ'

zdoba jako v čís. 546 a' pod invokací velká černá ini_
ciála ~c. PN str. XXVI. velká překládaná příloha. Na
str. SD3 a dole květinová guiz-landa. Na str. SD3 b, SD4 a
nahoře nápisy Jana Václava Astfelda z Vidrží, pano
no Puchlovici a Nalžovici a Jana Františka z Degen,
pána nll Wieschy o Kwiettny a pod nimi jejich mě"
diryfové erby jako v čEs. 546. Na poslední str. (SD4b)
impresum mezi dvěma ornament. linkami. Nadpisy ar"
tikulů, malé černé iniciálky, versálky, čtverce, signa"
tury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra' (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957,B).

548. G:3Iántt) luffeobecnéf)o 3emfféí)o

6němolu~

njf)o ®neflenj I gen3 no S'l'rétfoluífém ~rabě
\j5rClaífém, 50ne 12 fJo W1ěfuce m3jgnCl 1772
b \j5řitomnofti imt)f oce~[5roaenuí)o \j5áno, \j5Clna
~rantiffťCl SZ(bmnn ®Iunté 9Himíťé 9f3iHe í.JrCl~
běte a Sfternlledu" 91aábu Í\untugo imáCf{olUCl
9h)tjře, . \j5étna \j5onftluj Serowic, \počátet,
G:3 er nowic, IDladwarec, o 9J1irotiua, @egj
0:uí nřffé š1'ráfotujfé 9JHfofti ífutečné tegné
9rnbbt), ~omorniťCl, IUl)í oce~Hotunéí)o 0:uí Clřffé
í)o š1'ráfoIUíféí)o 3emíťéí)0 Gubernii \j5řiíebi~
CUf)O, O negtut)Mfuí)o Demífuí)o W1nrffáIťa, go~
ť03 l) ~ráfoluíťUf)o ®fít) ff tu 50étm ~omifoře
lu í)oft10báříťucí) iměcecí) ec.; tea imt)foce~[5ro~
aenuf)O ~ána, \j50\1Cl Z5ana Z50aeffCl 6tunté
9rBjmffé mBiffe ~raběteo íillrtbt), \j5áno na

S\'řittic~d),

St)ntowé,

imeIťucí)

\pdrowic~dj,

~uge3bu, Cl 9J1itfftowé, @egj 0:t)~
lořjfé ~rétfolufťé Wmofti ffutečné tegné 91obbt),

9J1itfft)nu,

Sl'omornjfCl, O IUl)f oce jfntunéf)O 0:i)jořffégo
š1'ráfoluíféf)o 3emíťéf)o Gubernii \j5řifebici)go,
gof03 t) neglul){lfluf)o bebicnugo \j5oUobnjťo
ln ~ráfolnfttuj Graeíťém; Cl mrOaenuí)o \j5ána
Z5C!11Ll imácHClluo ~ftfe{ba a íillibr3i, \j5á\1Ct na
\pad)fowic~d) Cl maI30wic~dj, @egj 0:UfClřjťé
~ráfolufťé wmofti 9Tnbb\), Inl)foce~nOIUnéí)o
0:uf nřfféí)o š1'ráfotufféí)o Gubernii Cl tu~gHt)go
®aubu aemffUf)o \j5řifebicUí)o, gClfoa t) negtut){l~
HUf)o aem\fuí)o \j5jf Clře tu ~ráfoluft\1Ji Graeffém,
.přebneHent), .pnť obelUHecí) čtt)r ®tCltuŮ togoto
š1'ráfoluftluj Graefťéí)o ao\t1ř ent) , a 24ljo ~iftopa~
bu 1773 9lofu .proí)Iálfent) bl)H. (iml)tijftěnu,
o f 500ftánj IU ~rárolufťém ®tLlt~m ~něftě
\j5ra3ffém, tl ŠOffl)e S\'lauferowé, @eg'j 0:uíař~
ífé š1'rálolufťé SZfpoHtolfťé W1irofti 5Oluorffé
IDm.pre~f odt) \ú š1'rétťolufttuj 0:aefťém. 910ťu
M. DCC. LXXIII.) [= 1773.] SO. XXXI [III] str.
N a str. SD~ b: megiltřjf ~rrt~fltfft ~ll tomto @Sně~
mOllJnjm @Sne\íenj oóloaenÍ)c[l, no fteré Itrance .\.liítu fe
soi'inogj.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na rubu tito I.
český znak jako v čís. 522 a pod ním nápis: :;Son 'išt:on~
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Artikulové
Hffe! 3 ;t>cIlClt, ~án na [BicfcfJ\), a snuicttnl), ®egj ~tj~
larffé Sháfoluffé ~rpofftofffé ~Rifoftí mabba, S1'omot:njljo
a 53ennjljo SD1UOt:fftjljo, gafoJ t) menfftjljo C:3aubu sem~
fféljo l13řifebictj, a Wmto~l13ifař lu SMťOluftluj ~ileifém.
Na str. III. výzdoba jako v čís. 546 a pod invokací
velká ~emá iniciála 9c. Při stl'. XXIX. velká překládáná
příloha. Na str. SD4 a dole dt'evořezová výzdoba s hrozny.
Na stl'~ SD4 b dole dřevořezová v.ýzdoba z dvou zkříže~
ných rohů hojnosti. Na str. Cfl a nahoře nápis Jana
Františka z Degen, a pod ním jeho mědirytový znak
jako v čís. 546. Na poslední stl'. (Cfl b) impresum mezi
dvěma omament.linkami. Nadpisy artikulů, malé čemé
iniciálky, versálky, čtverce, signatury, stránkové kustody.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); A Min. Vnitra (6763);
KNS. (F 5042); Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien:
NB. (168.957~B).

549. G:a1ánflJ luffcobecnéf)o 3emfW)o 6'němolu~
njf)o 6'neffcni I gena 110 ~ráfoltlfť~m ~ťllbě
~r03fťtJm, SOne 17~~ WCě[~ce 9r3ig1lll 1773~~
9foťu b ~řitomnofti iffi~f oce~~roaen~f)o ~óno,
~ona ~ťllnti [fro xOlueťt)O 6'ltloté 9raimfťé
91:Mffe ~ťllběte cr ®ěanjfu, 9rMbu 6'lu. 6'ftě~
PÓ1lll Itlětff~go ~řiae, ~áno no luefť~d) mulo·
wtlnedj, ®ffeli, o maeclJ, @egl <3:l)f ořffé S1'rá·
{oltlfťé ~Xtlo[ftolfťé 9JHfoftt ffutečné tegné 9rabbtl,
o ~omoťltiťo, goťo ~ Pr~fidento nob AppellM
cl)mo 1lll ~ťáfoltlfť~m ~ťllbě ~mafť~m, poť
~řif ebic~()o Gí:i)f ořfť~go ~ráfolufťégo Gu bernii
Itl ~ťáíoluftluj Gí:aefťém; tea iffi~f oce·~ťoaen~f)o
~á1tll, ~ann ~rantiffťo ~Xntonjno 6'luoté
9l3jmfťé 91Wfe ~roběte o 91o[tic o mOlJnfu,
Commandeuro 6'IU. 6'[těpóno Waóbu, ~óno
91MgfW)o ~onftluj 9rg~nfu, o Majoratnjc{)
~onftltlj

tjálfentlwlJ, .peintlJdJggdhtu, ~ffo·
djtlWlJ, .plinlJ, pof Allodialnjclj 6'totťů 63rtlr·
líce; Sdjabu, ~ergrtlfu, ~bentltu, tjroOnawlJ,
Steinbtldju, ~tlOHiergu, maebečnjfll, o !měfflJce,

@e~i Gí:~fařffé ~ráfoltlfťé Npofftomé W(ifoftt
fťutečné tegné 9robb~, o ~omoťltiťo, Gí:~f ořfW)o
Sháfolufťégo 3emfťéf)o Gubernii O~ťáfolufť~f)o
iffiět[f~f)o 3emfťi)go 6'oubu ~řifebicl)f)o lu ~ró'
foltlftluj Gí:aefťém; O iffi~f oce· ~ro3en6go ~onn
~ono ~mtlo \8ěfflJntl, 6'luobobn~go ~ónn

cr

~ěfflJnu,

~ónn

~ trtlaowic~dj,

@egj
<3:~f ořfťé ~ráfolufťé ~XtloHtorffé WWofti Wobbt),
~~f oce.6'folunéf)O 3emfWjo Gubernii, O luět·
ff~go 6'oubu 3emff6(Jo ~řifebicl)go, pař oem·
ffi)f)o ~obťomořjf)o lu S'tráfoluftluj Gí:aefřém,
goťoato ť tomu Itlffeobecni)mu 6'němu ařjcren6d)
ltl~foee.lu5nenenl)cl) ~omifařů přebneHen~, nnto
.):Jol' ob eltl fiecf) čt~r 6'toluů tofJoto S1'rároltlftluj
Gí:ěefřégo fl1effen~, o SDne 8 2íftopobu .):Jrof)ló.
ffen~ ú~fi. ~on iffióeHolu ~ftfe(b o ®ibrai,
~án na ~udjrotUic6dJ o 91tlqOlUic~dj, @egj
Gí:~f ořfřé S1'ráfolufl'é NjJoHto[fťé WCifofti 9robbo,
iffi~f oce· ®folunego Gí:~f ořfťél)o ~ráťoltlfťégo
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3emfťégo Gubernii, O iffiětH~go 6'oubu 3em·
ff~f)o ~řifebie6, O 9ceglut)gn~ 3emfř~ ~jfoř
lu ~ťáfoltlftluj Gí:ěeffém. (iffi~tifftěnl), O ť SDoftánj Iu ~ráfolufťém 6'toťém WCěftě ~ro3fťém,

b

.8off~e

st'ltlufetowé, @egj

Gí:~fořfťé Sl'ťá~

loltlfťé m:t1 offtolfťé 9J(ifofti SDluoriťé IDmpre~·
f orř~ lu ~ráfoluftltlj Gí:ěefťém. 9foťu M. DCC.

LXXIV.) [== 1774.) 8°. XXIX -

[III] str.

tomto C:3ně~
mOlunjm C:3ncffcnj obftl3entjd), na ftct:é C:3tt:úncc .l3iftu fc
Na str. XXIX.: 91cgiftrif

?ft:tt)fuťů jill

3ačjnagj.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku Nmská. Na tito I. a na
str. XXIX. jednoduchá linka. Na rubu tito l. český znak
jako v čís. 522 a pod ním nápis: Cfll1anue! ~an mclt

z 6iclllilU~gll, ®cgj \rÍJfarfťé SMfoluffé ~rjJofftofffé ~.lCi~
fofti mabba, ~.ncnfft)ljo C:3aubu 8emfřtjljo l13rifebictj, a
~.njfto~l13ifar lu Si't:áťoluft1uj \rilefféll1. Na str. III. na"
hoře

uprostt'ed hvězda mezi ornament. ozdůbkami, pod
tím dt'evol'ezová ornament. květinová viněta a pod in.
vokací velká černá iniciála 9c. PN str. XXVI. velká pře~
kládaná příloha. Na str. SDs b, SD4 a nahot'e nápisy Jana
Václava Astfelda z Vidrži, a EmanuelaJana Ubeliho
z Siegburgu a pod nimi jejich mědirytové erby, Astfel~
dr/v jako v čís. 547, Ubeliho (124 X 98 mm): v ozdob~
ném rámci štítek křížem dělený: v levém horním a pra~
vém dolním poli polovina dvojhlavého orla, v pravém
hOl'l1ím a levém dolním poli stojící dvojocasý lev s vy"
plazeným jazykem, s korunou na hlavě, mečem v pra"
vici a věncem v levici. Na poslední str. (SD4 b) impresum
mezi dvěma Ol'l1ament. linkami. Nadpisy artikulů, malé
černé iniciálky, versálky, čtverce, signiftury, stránkové
kustpdy.
Jungmann V. 635.
Praha: NUK (54 C 152); A Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Wien: NB. (l68.957~B.)

550. G:Mllnfowé luffeobecnéf)o fněmolunjf)o fne·
Henj, tteřj no ťróL ()mbě ~roaffém bne 21.
měfl)ce řjgnn rofu 1773. b přjtomnofti ť tomu
luffeoúecnému fněmu 3řjoenqd) IU1)i occ IUoóct·
nl)d) e~f. fťáL ~únů fomi~f ořů, totiě: lut)f oce
broDenéf)o ~ánn I,jSOllo ~ml1tiffťo .xolueť~o,
fltlot. !Jtjmffé řjffe f)roběte o ®ěanjfu, rtltjř.
ffégo řóbu ftu. 6'ftěpónn ~eliťoťřj5áťo, ~áno
no luefiť~clj mufowtlned), ®ifenflJ o !Renči,
@egid) c~f. hóL opofftoL 9JWofti iťutečné
tegné mOp!), ~omoťnjfo, ~reol)bento nnb ~ítl.
t1eUoc6mi nn ťróL l)ťllbě ~ťo3iťém, o ~řjf e·
~ic6go c~f. hM. @Ubernl)Um lu hMolufttuj
Grefťém. iffi~f oce brooenéf)o ~áno ~0110 ~ron·
fiHřo ~.cntoHj1tll fluot. !Jtjmfťé řjffe f)roběte
3 910ftlJCU o mOlJneťu, ~omenbotoťll rt)tjřfféf)o
řóbu flu. 6'ftěpánn, páHO !Jtjgfťégo f.lonf±luj
m~lJnefu o mojorátnjd) POl1ftluj íYlllfnOlUtl,
.ptllJntlJdj!!lgrlJnu, (to~aw!), .plinlJ, o olobt)ol.
njclj ftotťů Sfrtlrnce, Sftlbnu, ~erg(tlrU, ~bnetu,

tjrontlwlJ,

Srttlinbtldju,~olbetfu, !Rebečnjfu,

Artikulové

551-552
o !měific, @egicl) c6f. ťrúL WCHofti fťutečné
tegné Wob~, ~omornjťo, o ~řjfebie~go c~f.
rťáL @ubernl)Um lu frétfoltlftluj Gteffém; Q1ro·
3enéf)o o ftatecnéf)o r~tjře ~áno ~ono ~mlJO
mčifjull o, měffinu, pónn nn Strtlaowic~dj,
®egicf) cl)f. ťróL wmofti 910b~ c~f. fróL @U·
bernt)um o \l1ětffjf)o foubu oemfťi)go přjfebic~f)o,
o t)emfťégo ~obťomořjgo Itl ťráfoluftlui ~efťém
+lřebneffeni; pdtomně poť ob luHed) čt~r ftoluLt
fráIoluftluj ~efťéf)o oOluřeni, o 8. bne měf.
Hftopobu 1774. proglóHeni ú~H. [B. m. t. r.]
8°. XXXIX - [I] str.
N a str. Cf4 b: \1So3nament'tni ~ilfánfů, ftet:é lu tomto
tuffeobecném fnčmolunjm fneffenj fe l1Jt)naé9á3 egi·
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská, Na rubu
tito I. český znak jako v čís. 512. Na stl'. [III.] velká
dřevorytová viněta: I' ozdobném rámci andílek držící
velkou vázu s květinami a jiný v letu vyprazdňující
roh hojnosti. Pod invokací velká iniciálka 9c. Při str.
XXVI. v~lká překládaná příloha. Na str. XXIX.
vročení a krátká linka. Na poslední str. (Cf4 b) pozna~
menání, dvojitá dlouhá linka a krátká linka. Nadpisy
článků, čtverce, signatury, stránkové kustody.

Jungmann V. 635.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
Zem. A; Wien: NB. (l68.957~B).

551. G:a(tlnlowé ItlHeobecnéf)o fněmolunjgo fne·
Henj, řteřj no fróL gmbě ~mafl'ém bne 17.
měf~ce řjgno roťu 1774. b přitomnofti ť tomu
Itlffeobeenému fněmu ořjoen~d) Itl~foee \lJoóctn~d)
c~f. ťráL ~ónů ťomiM ořů, totia: iffil)f oce bro·
3enéf)o ~Ó11ll ~ann ~rontiHťo m:ntonjno fltlot.
!Jtimfťé říHe f)raúěte o 910ftlJC o mOlJndu,
póno Q';efť~clj ponftltlj tjtlUenowtl, .ptllJntlJdj!!l·
gtlJnu, o (to~llwlJ, @egicf) c~f· ťróL opofft.
W(ifofti fťutecné tegné mob~,~omornjťo r~·
tjřfťégo řóbu flu. 6'ftěpáno Sl'omonbero, ne~·
lutlgff f)o (I) bluornj[)o lenjf)o 6ubjf)o, o ~ři·
febjc~go ei)f. fróL ®uúern~um, goťoa t) luět[fiI)o
oemfťéf)o foubu 111 ťróloluftluj ~efťém; iffil)f oce
br ooenégo ~áno ~011ll ~ťt)fttlo11ll ftuoté !Jtjmfťé
řj1fe f)roběte o Sjternbedu, @egicl) c~f. frór.
olJoHt. Wmofti fťutečné tegné mob~, ~L1mor·
njÍo, o ~řjfebjc6f)o c~f. frór. @ubernt)um
IU ťráIoluftluj Gtefťém; ~rooenéf)o o ftotečnéf)o
m~tjře I,jS0110 9JCorceffo o .penciu, páltll 1tll
gwěftowě, @eglc[) (I) c6f. ťróL 9JCUofti 9robl),
při e~f. ťráL ®uberntlum ~řifebjc~r)o, Ci l,jSud·
mújgo ~rólor)mbeďéí)o ťroge Itl ťróXoluftluj
~effém tlřebneffeni, f.loiomně poť ob luffed)
čtt)r ftaluů frMoltlftl1.1j ~efťé[)o croltlřeni, o 17.
bne měf~ce řjgnn 1775. prof)lóffeni b~H.
[B. m. t. r.l 8°. XLIV - [II] str .
N a str. íš3 a: l1303namenánj \rdfanfů lu tomto tuf\e~
obecném fněll10tunjm fneffenj fe lUl)l1ad)áDegjcÍ)d).

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice arab~
ské, paginace i v poznamenání římská. Na tit.1. na
str. XL, XLIV, íš3a, b krátká linka. Na rubu tit.l. český
znak jako v čís. 512. Na str. [III] nahoře ozdoba jako
v čís. 550 a pod invokací velká černá iniciála 9" Při
str. XLI. velká překládaná příloha. Na str. XLIV. V1W
čení. Na předposlední str. (íš3a) poznamenání. Nad~
pisy článků, obdélníky, signatury, stránkové kustody.
na první str. každé složky v levém rohu dole arabská
dvojka s kulatou závorkou vzadu.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobl<. K. (15.276); Wien: NB. (168.957~B).

552. G:a(ónflJ luffeobecnégo 3emfťéf)o 6'němolu·
njf) O ®neffenj, gena no stráfolufťém ~robě
~roafťém, 171)~ SOne 9JCěf~ee 9fajg11ll 177 4~~
9roťu b ~řitomnofti iffil)f oce.~rooenl)r)O ~ónn,
~01tll5;rontiffťo6'ltloto.majmfťé 91:3iffe ~ťllběte
910ftic o mOlJnefu, ~óno 9r3Hřéf)o ~robftlui
mCJlJneťu, tea Gí:Beff~d) ~anftluj tjtllteutlwlJ,
.peimlJdJ!!lttlJnu, ~ifod)tlWlJ, ~tltomerlJc, Sfraf'
lic, Stehtbtldju, Sfabem a ~edróru, @egj
Gí:~fořfťé S'tráfOIl.lfťé m:pofftolfťé WCifofti fťutečné
tegné 9robb\) o ~omornjťo, 91:aúbu fluotégo
®ftělJónn Commandero, ~řjfebicqgo lJři ~tl·
foee·fIoll1ném Gí:6f ořfťém Sl'ťáfoltlffém cremffém
Gubernio, o negltl!)MW) o bluorfť~í)o lennjg o
6'ubj 111 ~ťáfoluitluj Gí:aefťém, tea té ftťon~
9(:0 lui 11, ~olenbářů, IU 3ibolufťgd) iffiěced) bfto·
ltOlllené ~QliCllgnj Commifft) Pr~fidento, go·
foato ~tlf oce ~ro3el1~l)o ~ánn, ~ano ~rt)ftl)·
Ó11ll flunté 9fajmfťé ~Hme ~ro6ěte o Sfternbedu
05egi Gí:~foř. stróf. 91lJofftoL W(ifofti fťutecné
tegné 9robb~, o ~L1mornjťo, ~řjfebictJ[)o t1 ři
~~f oce.f{oluném oemfťém Gubernio, Subde~
legirOIl.l0n~ 6'~rotčj Commi[[\), goťoa t) ~011·
eefóře in Publicis DirectorO ee. o (~itur.)
~ónn ~nno Wcnrcefo o .penet, ®egj ~~f ořffé
~róroll.lfťé m:poHtol1ťé WCifofti 9robbl), ~řifebi·
c~f)o +lři iffit)f oee Ho\uném Gí:tJfořfťém ~mfoltl·
iťém oemfťém Gubernio, o IUl)gff~f)o oemfW)o
®oubu ®oubce ee. gofoa ť tomu lufieoúecn~mu
f němolunému 6f)ťomóa b ěnj ořj3en~d) ~tlfoce·

luonefien~c[) Gí:~f ořfť~cl) ~ráfolufť~d) ~ontmif ořů

.přebneffentJ

noto poť ob elu ff ecl) čh)r 6'tolULt
tof)oto ~ráfoltlftll.lj Gí:aefW)o 3011.1řeni), o 7()~
mftopábu 1775. l)rof)róffen~ bl)li. ~nn ~óe·
HOlU ~rtfe(b o ®ibrai, ~án no ~udJlotuiClJ
o mtlfaowiclJ, @egj Gí:Í)f ořffé stráfoluffé ~fpo·
fftolffé W(ifo[ti mobbo, ~tlf oce·®rolunéf)o Gí:~.
fořfféÍ)o ~ťárolufťéf)o .3emfW)o Gubernii,
O iffiětfi~()o ®oubu 3emfťéf)o ~řjfebici), O 9ceg·
lu~gff~ 3e l1fť~ ~jfoř lu stráfoluitluj Gí:ěeíťém.
(~~ti[[těn\J, Of SOoftónj IU ~ráfolufťém ®torém
Wcěftě ~ť03ffém, b Šoff\)e Sflťtujerowé, ®egj
Gí:~fořfťé ~ráh)lufťé m:poHtol[fé WCifofti SDluorffé
~)mpre~f odtl lu stráfoluftlllj Gí:aeffém. mofu
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Artikulové
M~

DCC. LXXVI.) [= 1776.] 8°. XXXVI
- [IV] str.
N a str. Gb a:
mOl1.lnjm @íneffenj
fe 3ačjnagj.

ffiegiftřj f ~1'tt)fufů

obfaaenljď),

111l tomto (0nč.
na fte1'é @ítránce Qifhl

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v rejstříku římská. Na tito I. proplé.
taná linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 522
a pod ním nápis: (fmanud ~an lt6cH 3 61Jf611Cfll, <Megj
(fljfařfté máťot1.lffé

WpoHtorffé llJWoíti 91abba, menHtjljo
(0aubu @íaubce, a ~J~jfto.ilemíflj \l3iíař 11.l Sť1't1.
ťot1.lfttuj Gí-aeffém. Na str. Ul. nahoře výzdoba jako
l' čís 550 a pod invokací velká černá iniciála llt PN
3emfťéljo

str. XXIII. velká Pl'ekládaná příloha. Na stl'. XXXVI.
dole dřevorytová květinová ornament. viněta. Na str.
(f3 a dole malá květinová guirlanda. Na str. (f3 b, (fJ a
nahoře nápisy Jana Václava Astfelda z Vidrži a Ema.
nuela Jana UbeUho z Sykburku a pod nimi jejich
mědirytové erby jako v čís. 550. Na poslední stl'. ((fJ b)
impresum mezi dvěma ornament. linkami. Nadpisy ar.
tikulů, malé černé iniciálky, versálky, čtverce s tečkou
uprostřed, signatury, stránkové kustody.
Jungmann VI. 1687.
Praha: Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB.
(168.957.B).

553. G:Manfomé )ul1elll.iecnéf)o

fněmo)l1njf)o fne·
fteřj no ťtá{. í)tobč ~ta3fťém bne 23.
měfúce řjgnn tOtU 1775. b í1řjtomnofti ť to·
mu )uHeol.iecnému fnčmu 3řj3ent)c[) \l1l)foce
IU3úctnúd) cuf. hál. ~únťt ťomi~fořťt, toHa:
j).I~t)foce l1t03enéí)o ~úna ~ano ~oaefo ®Hjmn

Hení,

fluoté

!Rjmfťé řiffe f)tol.iěte

a

~oitt)e n lR~t)ne
9Cnt)Ionbfťéí)o,

fu, í1ána ,ponft\u] 9roft)tnicféf)o,
®iao\ufťéf)o

o 5t:f)ClUmfťéf) o, @egic[) cúf. hál.
oí1oHt. Wmofti fťutecné tegné 9robl), ~omor·
njťn, ct)f. hál. @ul.ictltt)um ~řJíebicúf)o, a net)·
\l1t)BfW)o Demfťéí)o §l'omomjťa \tl hÚfoluft)uj
G:efťém; ~t);oce btouenéí)o ~úno ~ono iYran·
tiifťa ~(tnoHto, huat. iYčjmfťé řjfíe [)taMte
a lroanfu, fltlobobnéf)o ,páltCl a start)gmtlt)lt,
ílúno měfto n í1anftll1j moto)uff'úcf) ~uběbowic,
~adOm!lf

struffie,

~ubiffťomic,

lRoten6udu,

n \utd)ltjf)o 2atat)nu, @egid) ct);. háL apoHt.
9JCHofti íťuiecné tegné mobt), 9JCjfMlteut)beltto
nob Wí1,peUocúmi, n ~řií ebict)f)o ct)f. hM. @u·
betnl)Um \u ťrMo)uft\ui <é:efťém; Q5ro3enéf)o \l5á·
na \l5nno ~ono ®ácfo)uo f)l1O[lobnéf)o ,páno
a !Uftfelbu o lroibij, ,púno nn ~ud){omie~rl)
o ~af30ttlh~~rl), @egid) ct)f. frár. n,poHt. WH·
Mti 9rabt), ct)l. ťrúI. @ul.ierttt)um, gOť03 t) \učt·
mf)o uemlťéí)o faubu l.j3řifebicÚf)o, o negtut)B·
mí)o ~ifaře \tJ ťráloluft)uj ~eíťém ,přebneffenL
í1 otomně ,poť ob \uffeef) čh)t ftn\l1lt ťrMo\tJft\tJi
ttefťéí)o 3a)11řeni, 023. bne měft)ce řjgna 1776.
í1toí)Iáíícni l.it)H. [B. m. t. r.] 8°. LXVI - [II]
str.

186

Na str.

tuHeobccném

~2 a: ~o3namettánj

íněmotunjm

(fšlattfi'l 10 tomto
íneHenj fe tlll)nadjádegjctjď).

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito I.,
ha stl'. LXVI, ~2 a, b, krátká linka. Na rubu fit. I. česk),
znak jako v čís. 512. Na str. [III] velká ozdoba jako
v čís. 550 a pod invokací velká černá iniciála 9? Při
str. LXII. velká překládaná příloha. Na str. LXVI. 1'1'0'
čení. Nadpisy článkll, obdélníky, signatury, stránkové
kustody, na první str. každé složky arabská trojka
s kulatou závorkou vzadu.
'

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); A Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15276); Zem. A.

554. G:Manlomé \tJHeol.iecnéí)o

íněmo\tJnjí)o

íne·

fteři na ťtár. í)tnb(i ~r05fťém bne 28.
měf\)ce řjgna tOtU 1776. b ,přjtomnofti ť to·
mu \u[feol.iecnému fněmu Dřjaent)ďj lut)foce
)l1aáctnúd) ct)í. rtM. ~ánťt ťomiMařťt, totia:
®t)f oce btooenéf)o ~ánn \l5nno iYrantifffo ~o·

Herd.,

3efn ílDnté ffijmfťé řiHe f)taběte 3 ~!lrl)tt), f\tJo·
l1obnéf)o ,pllnn 3 lRat)~ofen, ,pánn no \ueliťém
~e3ně, )ueIifé .porce, ma6loni n lroaHnu,
@cgief) cúf. ťrM. 9JWoftiffutečné tegné mobt),
a net)\ut)Míif)o aemfťúgo C5ubj[)o \tJ ťtlllo)uft\uj
@;eíťém, Wt)f oce broaenéf)o ~ána íl5ano ~ana
~o3efa f)uat. ~hmfťé řjffe f)tal.iěte 3 lrot:t6t),
,púna na m3jmic~rl), ~clmjii, !Uuge3bě, 6dJt)lt·
lomě, iueHťucI) ~attomie~rl), Mětffjně Cl Meč·
lomě, @egicI) cúf. frúL m(ifofti íťutecné tegné
91abt), S'romotnjí)o, cúf. ťrúL DemfW)o @lll.ier·
lll)Um í1 iif eblcúf) o, Cl net)IUL)B ffi[)o běbičnéf)o
<Sfaemiftra )u ťrúlo\uft)uj Gteíťém; ~\roDenéí)o
Cl ftatecnéf)o tt)tiře ~ána ~Clna iYiIi)Ja ~ěm·
na a ~ěffínu, ,púna na 6tra~omie~d), @egid)
cÚí. ťtár. 9JWofti ffiobt), ct)f. ťtáL @ul.iernt)um
~řiíebicÚr)o, a 3em1féí)o ~obfomořjf)o hl ťtá·
Io\uftluj @;efťém ,přebneHeni, ,potomně ,pnf ob
)uffeef) čtt)r fta)Ull háIo\tJftmj ~efréf)o 3a)uřeni,
a 4. bne měfúce HfM1abu 1777. ,ptogíúHeni
bt)fi. [B. m. t. r.] 8°. XLVII - [I] str.
Na str. '!š.l b: ~o3namenánj (;l;d!anfů 11.l tomto
l1.lHcobecném

fnčmolunjm

íneHenj fe lut)nadjá3egjcljcf).

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání Nmská. Na fit. l.
a na str. B4 b krátká jednoduchá linka. Na rubu tito I.
český znak jako v čís. 512. Na str. [[[I] výzdoba jako
l' čís. 550 a pod invokací velká černá iniciála 9I. Pl'i
stl'. XLIII. velká překládaná příloha. Na str. XLVII.
vročení a krátká dvojitá linka. Nadpisy článků, obdél.
níky, signatur)', stránkové kustody, na první Stránce
každé složky v levém rohu dole římská čtyrka v kulatých závorkách.

Jungmann Vl. 1687.
Praha: NUK (54 C 152); A Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957.B).
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Artikulové

555. G:31anlomé \u[feobecnéí)o

fněmo\unH)o

fne·

Ueřj na hál. í)rabě ~raMťém bne 27.
měfúce ř]gna tofu 1777. b ,přj±omnofti Homu

[fen],

\uffeobecnému íněmu 3řj3enúď) \tJt)foce \tJ3áct·
núcf) ct)í. frál. ~ánťt fomiM nUL, totia: ~t)í oce
bto3enéí)o ~éma \)5anCl iYrantififaxn\uett)a,
f\unt. ~hmfťé řil[e í)raOěte 3 lroě~njfu, tt)tjř.
fťéf)o řábu f\tJ. C5ftě,púnn ~emoťřj3áfo, ~ána
na \tJentúď) ~ufomaned), lrofielift) Cl menči,
@egicI) cúf. hM. apoHtoL wmofti ffutecné tegné
ffiabt), Sl'omornjfa, ~te3t)bentCl nab ~(,p,penacÚ·
mi na háL í)rabě ~ra3íťém, Cl ~řifebicúí)o
cúf. fnU. (;\5ubernt)um \u ťrálo\uft)uj @;eíťém;
~t)foce bto3enéf)o ~ána ~Clna ~arICl ~t)nfa
í\unté !Rjmfťé řiffe í)raběte a mátt) a !Ulbtt)ngen, ,púna ,panft)uj a měfta geo\Ué ~t)fmce,
Cl na memť~omie~rl), @egicI) cúf. fnU. 9JCHofti
íťutecné tegné 9rClbt), ~omornjťCl, ťtM. @ul.ietnt)um ,přifebicL)í)o, a net))ut)$ffigo W(:inc· a ~etg.
miftra )u hMo\uft\tJ] <é:efťém; Q5roaenéí)o Cl liatečnéí)o mt)tjře ~ána 9JCarceffa 3 .penetu, ,pána
na Bměftomě, @egicI) ct)f. ftál. Wmofti 91abt),
ťnUo)ufťéí)o @ul.ietltl)um ~řifebicL)í)o, Cl \l5utť·
ralljgo ~túloí)rabecféí)o ťrage \tJ ťtúIo)uft\tJj
@;efťém ,přebne[feni, ,potomně ,pať ob )uffeď)
čh)t fta\uťt fnUo\uft\uj @;eíféf)o aa)uřeni, Cl 18.
bne měft)ce Lifto,pClbu 1778. íltof)Iájjeni bt)li.
[B. m. t. r.] 8°. LV - [l] str.
N a str. <M4 b:

l1.lffeobecném

~o3namenľtl1j (;l;31anfů

fnčmOl1.lnjm

fneffenj fe

cúl. ťtúL @ubetl1t)um íjSřjíebjcúf)o, a net)\ut)B.
fíjgo b\uornií)o Icnjgo C5ubjgo \tJ řtólo\uft\uj
tteffém; Q5to3enéí)0 ~úna ~ana ~ana ®ácfa·
\UCl huol.iobnéí)o ~ána a !Uftfelbu a lroibi;,
i1ána tlCt ~ud)lomieljd) Cl ~al30mictjd), @egicI)
ct)í. ťtúr. n,pofft. Wmofti 9rabt), cuf. hóL @u·
l.ietl1t)um, gofoa t) \l1ětfíjí)o aemftéí)o [!] í Cllt·
bu ~řjfebict)f)o, n net»)ut)Mfif)o aemfW)o ~ifa.
ře \u ťrMo)uftmj @;eífém í1řebneHeni, ,potomně
i1nť ob )uHeef) čh)t fta\ufl húlo\uft\uj @;eíťéí)o
aCl)uřeni, Cl 6. bne měfúce lebna. 1781. ,ptOgfú[feni bt)fi. [B. m. t. r.] 8°. LVII - [II]
str.
N a stl'. ,\)1 b: ~odnamentlnj (;l;alanfů 11.l tomto
l1.lHeobecném ínčmot1.lnjm fneHenj fe tutmaď)á3egjcljď).
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání Nmská. Na tito I.,
stl'. LVII., .\)1 b, .\)2 a krátká linka. Na rubu tito I. český
znak jako I' čís. 512. Na stl'. [lIl] vJTzdoba jako v čís.
550 a pod invokací velká černá iniciála 1l~. PN stl'. L[[I.
velká překládaná pNloha. Na stl'. LVII. vl·očení. Nad.
pisy článků, obdélníky, signatury, stránkové kustody,
na první stl'. každé složky v levém dolním rohu Nmská 6
v kulatých závorkách.

Jungmann Vl. 1687.
Praha: NUK. (54C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien:.NB. (l68.957=B).

lu tomto

11.lt)nacf)á3egjcljď).

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice

arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito I.,
na str. LV, <MJ b krátká linka. Na rubu tit.l. český znak
jako v čís. 512. Na str. [lIT] výzdoba jako v čís. 550
a pod invokací velká černá iniciála ~n. PN str. LIJ.
velká Pl'ekládaná příloha. Na str. LV. vročení. Na poslední str. (<MJ b) poznamenání. Nadpisy článků, ob.
délníky, signatury, stránkové kustody, na první str.
každé složky v levém dolním rohu Nmská pětka v ku.
latých závorkách.
Jungmann VI. 1687.
Plzeň: KHM. (4 F 181); Praha: NUK. (54 C
152); A Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem.
A; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Wien: NB.
(168.957.B).
G:~lanlomé \uficobecnéI)o fněmo)unjgo fne·
ťteřj na ťtár. f)tabě ~tá3iťém bne 25.
měíúce řjgna torU 1779. b ,přjtomnofti ť to·
mu \tJHeol.iecnému íněmu ařiaenúcI) )ut)f oce \tJuúd.

556.

Henj,

nt)cf) cúf. ťtáL ~ánit ťomiMClrťt, toti3: ~t)foce
l1r03enéf)o \l5úna l.j3ana iYtantifiťa Wntonjna
huat. ~hmfťé řiffe f)wl.iěte 3 ~ortt)e a lR~t)
nclu, ~úna WCCljorátnjef) ,panft)uj ~a(fenom!l,
.pat)nt:t)rl)sgtt)nu, ~O~tlwt) ee. tt)tjřfřéí)o řábu
íhlat. C5ftě,pána §l'omnnbetCl, @egiď) cúf. hM.
Wmofti íťutečnau tegnau 91abu, ~omornira,

557. G:31anfowé )uHeol.iecnéí)o

fněmo)unjl)o íne·
fteři nCl ťtár. í)tClbě ~ta3íťém bne 23.
měft)ce řjgna toťu 1780. b ,přitomnofti ť to·
mu )uHeobecnému fněmu Dřjaenúef) \l1t)íoce
\tJ 3ácn t) cI) cúl. ťtM. ~ání't ťomi~fařťt, toHa:
®t)foce btoaenéí)o ~úno ~ana iYwntiHťCl ~o·

fieni,

3efCl í\naté' Š1jmfťé řiffe í)roběte 3 ~arl)tt), í\uo·
bobnéf)o ,pánCl a mat)~ofen, ,pánn na )uemém
~e3ně, \uenté .porce, maMoni o lroaHnu,
@egid) ct)f. fráL 9HUofti fťlltecné tegné 9l:obt),
net)\tJt)B Hií)o aemfťúf)o C5llbjí)o Cl ~řjf ebict)f) o
ct)f. hM. @ubernt)um )u ťrMoluft\tJl @;efťém,
®t)foce btoacnéí)o \l5úna ~ana iYtOntiffťCl
~rrnoHto f)uoté, 9tjmífé řiffl' f)taběte a lroaH·
fu, f)uobobnéí)o ,púna a start)gmat)ltu ,púno
měftCl Cl ,pClnft\uj mow\ufťt)d) ~uběgomic, ~ae.

fOlua, sttuffie, ~ubiffťotuie, lRoten6udu,
a f)ořegffií)o 2atat)nu, @egiď) cUí. ťráL apofft.
9JCUofti íťutečné tegné mabt), WCjfto,pte3t)benta
nab ~r,ppenacúmi, Cl íl5řjfebict)f)o cÚí. rrúr.
@ul.icrnt)um \tJ húlo)uft)l1j @;efťém; Q5t03enér)o
a ftotečnéí)o 9l:t)tjře ~ánn Wearceffa a .pendu,
,pátlCt no Btuěftomě, @egicI) cúf. hM. WWofti
9rabt), řrMo\tJfťéí)o @lll.ietl1t)um \l5řjjebjcúf)o,
a ~urťwújgo ~rMoí)tabecťé[)o ťrnge )u hú·
Io\uft\l1j Gteíťém ,přebneHeni, í1otomně ,poť ob
\uffed) čh)t fto\uú hMoluft\nj @;eíťéí)o aa)uřeni,
a 20. bne měfúce Dúřj 1781. íltof)fá[feni l.it)H.
[B. m. t. r.] 8°. LII - [II] str.

187

558 560

Artikulové
Na str. @3a: ~o3namenáni ~3ranťů tu tomto

tuHeobecném

ínčmotunjm

íneHenj íe lu1)nact)á3eújc9dJ.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito I.,
na stl'. XXXVI., @3a, b krátká jednoduchá linka, na
stl'. XLI., LIl. krátká vz'etenovitá linka. Na rubu tito I.
český znak jako v čís. 512. Na str. {lIl} výzdoba jako
v čís. 550 a pod invokací velká černá iniciála @. Při
stl'. XLVIII. velká překládaná pNloha. Ná stl'. LIl. 1'1'0"
čení, Nadpisy článků, obdélníky, signatury, stránkové
kustody, v levém dolním rohu první stránky každé slož.
ky arabská sedmička v kulatých závorkách.

Jungmann VI. 1687.
Práha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763)
Vyšehr. kapitula (II Ce 103 neúpI.); Lobk. K. (15.276);
Zem. A.; Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1); Wien: NB.
(168.957_B).

558. G:3fánfowé luffeooecnéf)o iněmotunjf)o ine·
ffenj, ťteřj no ťráL f)robě \]Sco3iťém bne 22.
měftJce řjgno 1781.roru b ,přitomnoiti f to·
mu luffeouecnému i němu ařiaenOd) IUl)i oce
luaáctnOcf) cOi. rráL .pánll ťomi~iořťl, totiB:
)fit)foce broaenéf)o ,pána ,pána iYrnntiffťo ~03cfo
ftuot. řimiťé 9lW!e f)rn6ěte ~adJtl), ituouohntJ·
I)o ,pána 3 mal)Oofen, jJáno no Iueíiťém ~e3'
ně, 6>abloni a ®aUen, @egicf) ctJf. feáL WH·
Iofti Hutečné teglté 9robbl), net)lut)~fijI)o 3emlřé.
f)o @5ubjf)o, a jjSre3t)bento luět[fjf)o aemfťér)o
i oubu tu fráhlluft\1.lj ~al'ffém; )fit); OCl' broae·
néí)o i1áno jJáno ~(rnoifto fluot. řjmiťé 9rMHe
f)rouěte a ®allis, flUOU obnéf)o jJáno na Sllltl)'
mOl)u, fláno Ha WcoroluifOd) ~uběgowiCljdj,
i)aďowě, SltaHiegd), ~ubiHfowiet}lÍ), 9loten·
budu a lurcf)1tjm ~atal)nu, @egid) ci)i. ťráL
Ulmofti 1ťutečné tegné 9lobbt), ~omornjťo
a )fiice·\]Sreal)bento řráL ~fNJenOCi) tu rráíolu·
ftluj CIal'ffém, ~roaenéf)o o ftotečnéI)o 91~tjře
~ono 9JCorceHo 3 .penetu, ci)i. ťráL guuer·
nt)álni 9rl1bbl), a \]Surgťroujf)o Stráíof)robccťéf)o
ťroge lu fráIolnftluj ~3effém, jJřebneffeni: i1o·
tomně ob lufied) čh)e ftolUů ťráIoluftluj ~ae\ťé.
1)0 b30luřeni, a 11f)o liftoi1ábu 1782. flUUIiťO·
luánl bt)Ii. [B. m. t. r.] 8°. XXXVII - [I]
str.
Na str. (f3 b: ~oBnamenáni ~aUmfů, fteré lu tom-

to tuffeobecném

íněmotunim

ínciíeni íe lutlnact)tl3eúi.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání Nmská. Na tito I.
krátká linka. Na rubu tit.l. český znak jako l' čís. 512.
Na str. [III) výzdoba jako v čís. 550 a pod invokací
ve:ká černá iniciála @. Pd str. XXXIV. velká p:-e.
kládaná pNloha. Na stl'. XXXVII. vročení a krátká
linka. Na poslední str. (053 b) poznamenání, dlouhá
dvojitá linka a krátká jednoduchá !Žnka. Nadpisy člán.
ků, obdélníky, signatury, stránkové kustody.
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Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.95H3).

559. G:3!ánfowé luffeouecnéI)o iněmolunjI)O fne·
neni, ftcřj rtO fráL I)robě \]Sro3íťém bne 21.
měfOce řjgno 1782. rofu b ,přj±omnofti ť to·
mu tuHeooecnému fněmu ařjal'ntJd) lUL)! oce
tuaácfntJcf) ctJf. hM. \]Sánů ťomi~fořů, ±oiia:
)fil)f oce broaenéI)o jJáno ,pána iYrontiiiťo ~L.l.
ocfo 1luot. řjmfťé 9r3ii!e [)rouěte ~alÍ)tl), iluo·
Uobttl)()O jJáno a 9lal)Oofen, i1áno na 111eíifém
~e3ně, 6>abloui a ®aUen, @egicf) cOf. reál.
9JCiIofti fťutečné tegné 9robbt), net)tul)~ffj[)o aem·
ffél)o @5ubjf)o, a \l5rl'at)bento luět[fjf)o aem·
fféI)o ioubu IU ťráfotuftll1j ~3efťém; )fit)foce
broaenéI)o \]Sáno jjSáno ~ri)ftt)ono fluot. řjm·
ifé 913jffe f)rooěte a \5fternbeda, @egid) ci)f.
fráL 9JHíofti ffutečné tegné 9robbt), ~omorni·
fa a ťráf. @uoernt)áInj 910bbt) IU ťráfotuftlni
~aefťém; mroal'néf)o \]Sáno \]Sáno )fiácIoluo
fluouobnéf)o \]Sáno o IHftfelbu a ®l)břj, ~ána
Ha ~udjlollliet)1Í) a l:rogi, ťráL guuernt)áfni
ffiobbt), luět[[if)o foubu aemiW)o jJřif ebjcOI)o,
a net)IUl)~ffj[)o aemfféf)o \l5ifoře III ťráíOluftluj
~aeírém, ,přebneffeni, jJotomltě ob lufiecf) čh)r
ftmuů flX'tIOllJftluj ~3efťéf)0 b30luřenl, a 28f)0
jJroit)llce 1783. flťof)Iáf[eni ul)H. [B. m. t. 1'.]
8°. XLIV - [I] str.
Na str. lS3 a:

luffeobecném

561-562

Artikulové

řjmlťé

mme l)roóěte II stlátl) o ~Ulbtl)ngu,
jjSáno no OO1lfeně o ~obefu, @egiú) ctJI. ťráL
o,pofft. WHLofti 9lobt), ~omornjl:'o, o \]Sřjfebi·
ctJf)o ,při ctJf. ťrM. ®uoernt)um tu ťrálotuftlnj
@:elťém; ~roaenéf)o o ftotečnéI)o ffit)tjře jjSono
~ono 9JCorceffo a .penettu, @egid) ctJI. fráL
WCiIofti mObl), jjSřjfebictJI)o ,při ctJi. ťrár. @u·
oeln~um, a aemlféf)o \]Sobťomořjf)o tu ťráIoln·
fíluj @':elfém. flřebneffeni, ,potomně ob tuffed) ctt)r
ftolUů ťrálotufttuj @':Befféí)o baolnřeni, a 22r)~
Hfto,pábu 1784. ,prof)Iúffelti ot)Ii. [B. m. t. r.]
8°. XXXIV - [I] str.
N a str. (f2 a. ~oBnamenánj ~1íránfí't, fteré lu tomto
lufíeobecném íněmotunim íneHenj íe tut)nml)tl3eúi.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání Nmská. Na tito I.
dole krátká linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís.
512. Na str. [IlI] výzdoba jako v čís. 550 a pod invo·
!<ací velká černá iniciála @. PN str. XXXI. velká pz'e.
kládaná pří/oha. Na str. XXXiV. vročení a pod textem
vřetenovitá krátká linka. Na poslední stl'. ((f2 a) pozna.
menání, dvojitá dlouhá linka a krátká jednoduchá linka·
Nadpisy článků, obdémíky, signatury, stránkové kus"
tody, složky označeny vlevo dole arabskou čtyrkou.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957.B).

~o3nal11enľmi ~3Iánfů,

Inčmotunjm

Heré tu tomto
ínefíeni íe lu1)nact)tl3eúj.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito I.,
na stl'. XLIV., lS3a krátká Linka. Na rubu tito I. český
znak jako v čís. 512. Na str. [lIl] výzdoba jako v čís.
550 a pod invokací velká černá iniciála @. PN stl'. XLI.
velká překláda~á příloha. Na stl'. XLIV. vročení. Na
posledllí stl'. (lS3 a) poznamenání a dlouhá dvojitá linka.
Nadpisy článků, obdélníky, signatury, stránkové kus"
tody, složky označeny vlevo dole arabskou dvojkou.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957"B).

560. G:3{ánfowé luffeouecnéf)o fněmolUniI)o fne·
lIenl, ťteřj no ťráL I)ťClbě \]SťCl3ifém bne 20.
měftJce aářj 1783. rotU b ,přito;nnofti f tomu
luffeouecnému fněmu aři3enOd) lut)foce luaáctnOcf)
ci)f. ťrál. \]Súnů ťomi~fořll, totia: )fit)f oce bro·
3enéf)0 jjSáno jjSáno iYrontiffťo xllluero Ilnot.
řimifé ~Rme' f)ťClběte a ®ěaniťu, \l5áno 110
)fieHťtJd) ~.utowauelÍ), ®fieliel) o mečiel),
řábu hu. @5ftět1 áno Inefiťo ťřiaáfo, @egid) cl)l.
hal. Hni (ofti f futecné tégné 910bt), §t'o111 ornjfo,
neglut)~f[jl)o 3emlťéí)0 I)ofmiftro, a \]Sreot)bento
i1ři cOf. reál. ~{,pe(IocO IU SfráIoluftlllj @:eiťém;
)fit)i oce broaenél)O ~áno jjSáno ~m.po ftuot.

561. G:3láuťOltlé tuffeooecnéf)o fněmolnni[)o fne.
f[eltj, ťteřj na :ťráL I)wbě \]Srl13f1'ém bne 18.
měftJce IiftojJábu 1784. rofu b ,přjtomnofti
ť tomu lufieouecnél11u incmu 3řj3entJcf) lut)! oce
luaáctnt)d) cl)f. ťráL \]Sánů ťOl11i~f ořů, totia:
)fii)i OCl' br03enéI)0 \]Sáno ~áno ~wnti ffťo
~oaefa fluot. řjmiťé m3jffe I)ťl1uěte ~adJtl),
ftuou ob nl)I) o ~áno II mal)~ofen, ~ál1o na
tuerHém ~e3ně, 6>abloni a ®a{ten, @egicf)
ci)i. ťráL Wmofti fťutečné tegné 910bt), net)~
lut)~ffjI)o oemfťéf)o @5ubj()o, o \]Srcai)bcnto 3em·
fťéf)o foubu IU ťrMotuftluj ~3efťém; )fil)foce
broaenéI)o jjSáno \]Sáno iYwntiffřo )fiácIoluo
flnot. řimfťé 9rBjfie f)woěte a @íftamvadJu,
SJ5ána na ~uftu, )IDibOoHtict)1Í) ~inel), a ~iffee,
@egicf) cl)f. ťráf. Wmofti Hutečné tegné 910bt),
Sfomornjťl1, o Vice \]Sre3l)benta cOf. ťráL WjJ·
iJeIfoct) ln háfoluft\1.lj @':Beifém; mroaenéf)o \]Sáno
\]Sáno íffiácíOIUll fluoIiobnéf)o jjSáno 3 ~ftfe(blt
o ®l)břj. \]Sána na ~udJ(owietjlÍ), ma(30wictjdJ
a l:togi, @egid) ctJf. fráL 9RHofti 910bt) a
net)lut)~mf)o aemlťéf)o \]Sjfllře tu ťrálolnftluj
~3efťém, flřebnefieni, jJotomně ob luHeú) ctt)r
ftolnů fráIolufttnj ~BeiféI)o b30luřeni, o 16f)~
Xif±o,pábu 1785. jJeof)láifeni ut)n. [B. m. t. r.]
8°. XXXII - [I] str.
N a str. 051 a: ~o3natttenľll1i ~3íťmfi't, fteré tu tomto

tuHeobecném

íněmotunim

íneHenj íe lu1)nact)tl3 eúi.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito I.
krátká linka. Na rubu tit.l. český znak jako v čís. 512.
Na stl'. [ITl] výzdoba jako v čís. 550 a pod invokací
velká černá iniciála @. PN stl'. XXVllI. velká překlá.
daná příloha. Na str. XXXIi. vročení a krátká linka.
Na poslední str. (051 a) poznamenání, dlouhá dvojitá
linka a krátká jednoduchá linka. Nadpisy článků, ob"
délníky, signatury, stránkové kustody, označení složek
arabskou trojkou vlevo dole.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
KNS. (F 5042); Lobk. K.; (15.276). Wien: NB.
(168.957.B).

562. G:alánťowé luffeouecné[)o fněmolunjf)o fne.
ffenl, ťteři na húL I)robě \l5r03fťém bne 18.
měftJce řigno 1785. rofu b jJřjtomnofti f tomu
luf[eouecnému fněmu ařiaentJd) lnt)f oce IU3áct·
nt)cf) ctJi. ťrál. jjSáltů ťomi~f ořů, toti3: )fit)foce
broaenéf)o \]Sánn \l5ánll \]SrorojJo iluot. řjm.
řjffe f)wflěte ~aaanfft}Oo, fll1ouobnt)I)o \]Sáno
3 ~ufowe, \]Sáno na G:Ol)ifi, OO1anetjně, ~u=
benel), @StruOařowě, 9labiftel)nu, a mlltowi·
et}d), @egid) ctJf. hM. W?Uofti Hutecné tégné
9lobt), ~omornjťo, Vice~ \]Sre3t)bento ctJf. háL
@UUernl)Um, o net)lutJ~ifif)o lennjI)o fubiI)o
IU frálotuftluj ~e!fém; )fil)f oce broaenéf)o \]Sáno
jjSáno ~oaefo )fiOgtěd)ll, flu. řjmffé mjffe f)roMte
Des Four, lU 00lonte a ~bl)emtlil, jjSáno na
~ru~oniet}lÍ), Stubeniet}d), a meffetolllé ~Ootě,
@egicf) cOf. ťráL WCHofti fťutečnéf)o ~omor·
njto a 9lobt) ,při cOf. háL ~f,pef(ocO ln ~rá·
IOlUfttuj ~effém; ~r03enéI)0 a ftotečnéí)o illl)tjře
\]Sano ~nno Weorceffo a .penettu, @egid) ctJf.
ťrár. WCiIofti mobt), lut)f oce fIalU. ctJi. hál.
@uuernl)um \]Sřif ebictJI)o, a oemlféI)o \]Sobťo=
l110řjf)0 ln ťráloluftluj ~efťém jJřebneffenl, ,po·
tomně ob luffecf) čtt)r ftoluŮ ťráíolufttui ~BefťéI)o
baOluřeni, a 29f)~ Iifto,púbu 1786. ilťof)IáHelti
ut)Ii. [B. m. t. r.] 8°. XLV - [IJ str.
Na str.lS3 b: ~o3namenánj ~aránfů, Heré lu tomto

lufieobecném

ínťmotunjm

íneHeni íe lU1)nadjá3 eúi.

C'eský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito I.
krátká linka. Na rubu tit.l. český znak jako v čís. 512.
Na str. [III] výzdoba jako v čís. 550 a pod invokací
velká černá iniciála @. Na str. XLV. krátká vřete,
novitá linka. Při str. XLI ll. velká překládaná pří
loha. Na stl'. XLV. vročení. Na poslední str. (lS3 b)
poznamenání, dlouhá dvojitá a krátká jednoduchá linka.
Nadpisy článků, obdélníky, signatury, stránkové kus.
tody, označení složek arabskou pětkou vlevo dole.
Jungman/l VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957-B).
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Artžkulové

563. G:alanfotué roffeoĎecnéí)o f němollmjL)O fne>
ffení, Heřj na háf. f)rabě jj5raMťém bne 16.
měfgce řjgnťt 1786. roťu b ,ptjtomnofti ť tomu
IDffeoúecnému ]němu 3řj3enl)d) IDt)f oce lDoáct>
ngd) cgf. ťráL jj5ánů ťomi{lfařů, toti3: m5t)foce
br03enégo jj5ána jj5ána íYrantiHfaXa\l:lert)a
llDat. řjmfťé řjffe f)raúěte 3 m!ěanjfu, jj5ána
na IDeliřt)cf) mufotuaned), m!ffeHft) a !Jlenči,
@egid) cgf. háL WH!o[ti fťutečné tégné 9tabt),
rt)tjřfréf)o řábu flDat. ®,[těpánCt IDeHfořřjaáťa,
net)lut)~[[jgo 3emfrggo f)ofmiftra, Ct jj5re3t)bentCt
rrM. ~rpeUacg lu rráforo[tlDj ~efťém; m5t)foce
br03enéI)o jj5ána jj5ánCt íYHipCt flDat. řjmfré
řjffe f)raúěte 3 SUart) a ~nbrt)ngen, jj5ána nCt
9Rffeně a 206efu, @egicf) ct)f. rráL ~Jmo[ti
fťutečné tegné 9tabt), a přjfebjcggo při rráL
@uoernt)um lu háfoluftlDj ~efrél11; !l5r03enéf)0
Ct [tCttečnégo 9tt)tjře jj5Ctno WbCtmCt íYtontifffCt
3 G:ffert)d)u, jj5ánCt nCt l:učaped), mubiflmuě
Ct 3aluM, @egid) cgf. rráL ~JCHofti 9tCtbt),
Ct jj5řif ebicg[)o při háL ~XpeUCtct) ID hMOlD[troj
~elrém přebneffeni, t1otomně ob tbffed) čtt)r
[tCtroů háfolD[tluj (r3efréf)o boalDřeni, Ct 9~o
Hftopábu 1787. prof)tá[feni bt)H. [B. m. t. r.]
4°. XXXII - [I] str.
Na str. Cft a: \lSoilnamenáni 0:dIánfů, Heré lu tomto
luff eoóecném íněmolun i 111 í neff cni fe lUt)lJad)llileai.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice

arabské, paginace i v rejstříku římská. Na til. I. krátká
linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís. 512. Na
str. [lIlI výzdoba jako v čís, 550 a pod invokací velká
černá, iniciálka @. Na str. XXII. vl'etenovitá krátká lin=
ka. PN str. XXVIII. velká Pl'ekládaná příloha. Na str.
XXXII. vročení a krátká vřetenovitá linka. Na poslední
str. (Cfl aj poznamenání, dlouhá dvojitá a krátká jedno~
duchá linka. Nadpisy článků, obdélníky, ma rgin a lie,
signatury, stránkové kustody, označení složek arabskou
šestkou vlevo dole.
Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien: NB. (168.957<B).

564. G:a(ánfotue lDffeoúecnéI)o fne11101unj()0 fne>
ffenj Herg na rráL grCtbě praafťél11 4f)0 bne
měfgce 3ářj 1791; lue lDfoftnj net)lut)~f[j of oú>
né přjtomnofti gegid) c6f. rráL Ctpo[[toffťč [J]
mHo[ti 2eopolba II. otelDřent), Ct Hro r tomu
3řj3eng cgf. rráL rOl11t)~[ Ctře toti3: m5t)f oce
bro3enéfJo tlánCt pána m5ogtěd)Ct llnaté řjmlré
řjffe I)rCtúěte Ct pána 3 SUe6elspedu, ]luooob>
néf)o t1ána 3 l:Oum6udu, pánCt nCt bofegffj
l:čj6lict), (\ječně Ct 1:>raOonictjd), c6]. rráL ro>
mornjrCt, fťutečnau tegnau rabbu, a net)rot)~>
f[j()o ťomornjťCt ro ťrálolnftlnj čefťém, m5t)foce
bro3enéf)0 pána pána íYifipCt froCtté řjm]ré řjffe
f)raoěte o Sflórt) Ct ~nbrt)ttgu, pánCt l1Ct D6čjft.
tuj, 9Rffeně a 206fu, cgf. háL ťomornjra,
a fťutečnau tegnau rabbu, !l5r03enégo a ftll>
190

tečné~o

rl)tjře

pána pána ~ooefa Wcatř.ge
3 Smt)tmeru, ct)]. rrM. fťutečnau guúernt)M>
ni rabbu ct purfraojgo ťrage frMo~rabecW)o
ID ťrMoln[tlDj čefťém,ob lufied) čh)r [talDů ťtá>
fOln[tluj čefťéf)o b3alllřeng, ct 10 čerlDlla 1794.
rofu puOliř01Dal1g út)fi. ~alt m5ódCtlu flDoúob>
ng pán 3 m!t)bčj, pán nCt ~ud)lotui(:t)d), Ulal·
30wict)d) a l:rogi, cg]. hM. ffutečná teg!tá
rabbCt, II net)\Dt)~ffj jj5jfllř lu ťráfolu[tlnj čefťém.
(m5 jj5raoe b ~ana íYerbl)nanba 3 Sfenfelbu,
c6f. ťráL blnornj~o ~lnprefora. 1794.) 8°.
XXX - [III] stl'.
Na str. ~2 a: \lSo3namenáni ~(rtt)hl[ů, Heré lu tOtn~
to luffeoóecném jněmolunim íncffeni íe lt1t)nad)áaeai.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou: číslice
arabské, paginace i v poznamenání Nmská. Na tito l.
jednoduchá linka. Na rubu tito I. český znak jako v čís.
512. Na str. [III] nahoře velká dřevorytová viněta: na
oltářním stole štít s dvojhlavým orlem, který zleva pod~
pírá český lev: pod invokací velká černá iniciála @. Při
str. XXIV. velká pl'ekládaná příloha. Na str. xxx. pod
textem krátká jednoduchá linka. Na str. ~2 a dvojitá
dlouhá a krátká linka. Na stl'. ~2b nahoře nápis Jana
Václava Astfelda svob. pána z Vidří, pána na Puch~
lovicích, Nalzovicích a Troji a pod ním jeho mědi~
rytový erb jako v čís. 547, ale bez rámce. Na poslední
stl'. (~3 aj impresum a jednoduchá krátká linka. Nad~
pisy artykulů, čtverce, signatury, stránkové kustody.
Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
KNS. (F 6016 přív.); Lobk. K. (15.276); Zem. A.;
Roudnice: Lobk. K. (VI. Bh 1); Wien: NB. (168.957~B).

565. G:a(ónfotue luffeooecnéf)o fněmoronjf)o fne>
ffenj ťteré3 nCt f)rabě tl ra3fťém(J) 7mégo bne
mě[gce frpl1ll 1792. rohl b lufoftnj net)IDt){i[[j
ofoúné přitomno[tj @egid) ct)f. ťráL apof[tol>
fťé mHofti íYrantifffa II. otelDřeni, a fťra r to>
mu 3řjoen6 ct)f. rráL ťomt)~fllře fteréa: m5t»
foce br03enéf)0 jj5ána ~ánCt ~ána m5ácfaroa
ftl.1até ~jmfťé 91jffe f)raúěte 3 @5fpodu, jj5ána
nll $)eřmanoluém mějtct), !moraffict)r~ II 1:>0·
laned); ťráL rt)tjřfťéf)o řábu flDatéf)O ®'ftěpá>
na IDeliféf)o UHe, @egid) cgf. ťtáL mHo[ti Hu>
tečna u tegnnu tobbu, romornjfa, II nel)lnt){imgo
3em[ťgl)0 f)ofmjftra ln frétfotn[tlnj Gtefťém, gCt>
ť03 t) preot)bentll cgf. rráL 2fpeUact) a ťrt)mi>
nófnjf)o lnrcf)l1jf)o tlrálDa, ,pať cgf. ťeáL fennj·
go I)et)tmanftlnj, a ťomt)~faře in oeconomicis
ťráL bomu fffecf)tičen ID měftě jj5raMfém. m5t»
foce br 03enégo jj5ána jj5ána ~ána ~ooefll flDaté
~Rjmfťé mme graoěte 3 muquot), flnOoobnéf)o
jj5CtnCt 3 meau~, jj5anCt pan[tlllj dlracen, 9l03cn>
6edu a 2i6ěgiC; téa Ctfobt)áfnjd) ftCttťi'tln 6t)c.
lregic, G:artdsborfu, ~ed)tic, Ulat)borfu a
~ernla!3borfu, @egid) cgf. rráL Ctpofft. mHofti
fťutečl1Ctu tegnau tllbbu II ťomornjfCt. !l5r03e>

Artžkulové

566 567
né~o jj5ánet jj5ána ~ána .WcCtrCefll f\noo~bné~o
jj5ána a .penetu, cgf. !ráL ffutečn?,u @u~et;>

nt)óínj rCtbbu a 3emfft)f)0 tJObfomoqf)o ln hCt>
fo ln ft\Dj Gtefťém tlřebneffent, tl otomně pCtť ob
lllffecf) ctt)r [ÍlllultlD rráfoln[tlDj GtefW)o boalD>
řeni, a 23 té~o bne měf6ce frtma 1796. rořu
,pul.1íiťoll1áni ot)H. ~án m5ácIll\D &ftfdb fmo~
60bng jj5ón 3 m!t)bčj, jj5án net ~ttcf)lotuict)d),
Ulal3 0wict)d) II l:rogi, @egid) cgf. háL ~llmo>
[ti jfutccná tegná tllbba, a nel)lut)~ [[j 3emfťg
t1jfař hl ťrétfolll[tlllj Gtefťél11. ,(m5 jj5;a3e b ~á.na
íYerbl)nanba 3 6fenfdbu, ct)f· ťraL btuornlf)o
IDmpre~[ora. 1796.) 8°. XXVIII -[III] str.
N a str. ~2 a; \lSo3namenáni ~(rtifu[ů, Heré lu tomto
lufleoóccném íněmoll1nim ínejjeni íe lut)nadjáaeai.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou: číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito
I. jednoduchá linka. Na rubu tito I. český znak jako
v čís. 512. Na str. [III.] nahoře dřevorytová viněta
v květinovém rámci: dva andílkové se štítky v oblacích:
pod invokací velká černá iniciála @. Při str. XXIV. velká
překládaná příloha. Na str. ~2 a dvojitá linka. Na str.
~2b nahoře nápis Jana Václava Astfelda svob. pána
z Vidřf, pána na puchlovicích, Nalzovicích a Troji
a pod ním jeho mědirytový znak s heslem Fideliter et
constantel' na ozdobné truhle s guirlandou a podpisem
Koh fecit. Na poslední str. (~3a) impresum. Nadpisy
artikulů, čtverce a obdélník, krátké linky, signatury,
stránkové kustody.
Jungmann VI. 1687.
Písek: Měst. A. (F I); Praha: NUK (54 C 152);
A. Min. Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Roudnice:
Lobk. K. (VI Bh 1). Wien: NB. (168.957~B).

566. G:alánťotue lnffeooecnéf)o fněmoltmjf)o ]ne~
neni geffto na hóí. f)tCtbě jj5rCt5fťgm 14. bne
měft)ce řjgl1ll 1793. ID pfjtomnofti ť t0?t u
luffeooecnému fněmu 3řjoent)cf) lDt)foce ln3act>
n6d) c6fařfťgd) řráíOlDfťgd) jj5ánůlD ťOl11l)~fařfl\u
toHa: m5t)f oce bro3enéf)0 jj5ánll jj5áno ~(ugu[ta
~Clltonjnll ~03efCt fhlnto ~jmfťé mHfe ťnjBete
a 206fotuic, rl)t.jře 3fatéf)0 rCtUl1ll, @eI)o c6fař.
fré ťrálolDfřé apofftoffťé wmofti, .. f~utečnéf)o
romornjťa, tegné rabbt), a nel)IDl)f3 ffIf) o i)em>
fťéf)o mCtrffálťll ID řrálolo[tmj Gteffém. m5t)f oce
bro3enéf)o jj5óna jj5ál1ll íYHipo lEenic., flt1ato
~jmíťé !Jljffe f)rooěte o @)ftuercu ct 6fpor~~;
@egicf) c6fCtřfré ťráíOlDfťé ~mlo[ti romornlťCt,
a rabbt) při 3begffi \uffeooecné cgfařfťé háfolU~
fťé ~(ppeIact) a ht)mináfnim lnrcf)njm fCtubu
ln ťráfOlnftlDj ~effé;n. !l5ro3enéf)o \,j.\óna \,JSánCt
~03efll ~)latěge 3 6mt)tmeru, c~fařfť.é ťrl~lolu>
ffé ®uoernt)áfnj mbbt) ct jj5urgťra6If)0 ťrCtge
Stráíof)rabecťéI)o ID rrálolD[tlDj Gtefřém přebne>
Heni, ,potomně pnť ob lDffed) čtt)r [talnlllD ťrá>
fOlDft\uj Gtelťéf)o bOllmřel;i Cl 9 té90 reb~a ~7.?7.
ln famotné přjtomno[tt pr lUl1l f)O ct)f arfťe~o

fráfolnfféf)o jj5ána ťomt)~f aře puoHťolDani Úl»
H. ~ón m5ócICtln &ftfelb flnOoobn6 jj5án
3 m!lJbči, jj5án n\1 ~ud)(owictjd), Ula(30tuict)~
a ;:trogi; @egid) c61 Ctřlré ťr.~I?lDfťé .~m.oft~
fťutečná tegná rCtbbn a net)lnt)~f\1 3emfťt) PIf ar
ID řrálolnft\Dj Gtefťém .. (m5 jj5rCtoe, b ~ána
íYerbt)nanba 3 6fenfelbu, c6f· ťráL blDornjf)o
IDmpre~fora. 1797.) 8°. XXXIII - [III] str.
Na str. ~4 b: \lSo3namenánj ~rtifulů. fteré
lu tomto luf[eoóecném ínemolunim íneffeni íe lut)~
nad)áDCai.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou: číslice
arabské, paginace i v poznamenání římská. Na tito I.
jednoduchá linka. Na rubu tito I. český ~nak jako v čís.
512. Na str. [lIl]. dřevorytová l'Žněfa: knihy s květi=
!lami a podpisem Ha fe: pod invokací velká černá ini=
dála @. Při str. XXx. velká překládaná příloha. Na stl'.
XXXIII. dvojitá krátká linka. Na str. ~4 b jedlloduchá
a dvojitá krátká linka. Na str. Cft a nahoře nápis Jana
Václava Astfelda svob. pána z Vidři, pána na Puchlo=
vicích, Nalzovicích a Troji a pod ním jeho mědi!'y=
tový erb jako v čís. 565. Na poslední str. (Cft bi impre=
sum a krátká linka. Nadpisy artikulů, obdélníky, signa=
tury, stránkové kustody.
Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Wien: NB. (168.957=B).

567. G:lánťotué lDHeoúecnéI)o f němo\nnjf)o fne"
ffenj, geffto t111 ťráL I)ťllbě jj5rCt3fťéni bne 19.
měfgce máge 1794. b přjtomno[ti r tomu mfle.
obecnému fněmu ařjoengd) lnt)f oce luoáctnt)cf)
c6f. ťráL ťoml)~fllřft, totiá: m5gfoce bro3ené~0
jj5únll jj5ál1ll m50gtěCf)1l flDCtté řjmfťé mm e $)ra>
Mte II jj5ána ť (J) Sflebels6edu, fln~oobn!!)o
jj5ána ID l:um6ucfu, jj5ánCt l1ll bofegHlcf) l:rt6·
Hctjd), (\ječně a 1:>ra~enictjd), cgf. fráL ť~.m?r.
njťll, lťutecné tegné rCtbbt), ct net)lut)Mhgo
ťomornjťa ID strólolu[tlDj ~efťé~~ !l5roo~n~go
jj5ánCt jj5Ól1ll ~1ll1ll íYrantiHťCt rt)t]re 3 .panJffe
II (\jrat)fentálu, flU. m5ácInlDa r~!j~;, Cg[., rráL
rabbt), ftráace ťorullt) [tlllDu rt)tIrfťeI)o rraíolu>
ftlnj čefťégo, ct blnornjf)o fubj[Jo fráL !Děn~gd)
měft přebneHent, tlotomně Pllť ob ro\lecf) ctt)r
jtalDlt strálolDftlDj Gtefťégo b3alDřeni, a 3 ~o
čerlul1ll roru 1799. puoHfoluani ot)1i. [B. m.
t. r.] 8°. XXVII str.
Ceský text gotikou, lat. slova antikvou: číslice
arabské, paginace římská. Na tit.z. a na stl'. XXVII. ze=
silovaná linka. Na rubu tit.l. český znak jako v čís. 512.
Na str. [lIl]. nahoře výzdoba jako v čís. 550. a pod
inJlokací velká černá· iniciála @. Při stl'. XXIV. velká
překládaná příloha. Na poslední str. (XxVII.) ukončení
textu a vročení. Nadpisy artikulů, obdélníky, signatury,
stránkové kustody.
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Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); Měst. M.; A. Min.
Vnitra (6763); Lobk. K. (15.276); Zem. A.; Wien:
NB. (168957,B).
fněmu, Ueřj na
proaffém bne 20. měf6ce máge
roťu 1795. b přjtomnofti t tomu luffeooecnému
fněmu nřjnen6cl) lD~f oce IDnáctn6c() pánů fomi~~
fořů totia: ®l)f oce bronenégo pána pána ~ana
®ácIalDo flDoto~řjmffé řjffe groúěte o ($fporfu,
pána na strnffu a !Re~nictjdj, frár. r~tjřfféI) o
řábu flD. 6ftěpáno lDeHťofřiaáfo, c6f. ťrM.
fomornjfo, a ffutečné tegné robb~, ne~lnt)~~
fUgo oemff6go ~ofmjfira ťráIolnfilUj čeffégo,
\l5ref~bento c6f. frál Wpefoc~, a cÍlf. ťrM.
~el)tmonfiluj němecl'6ď) len ID SťráL @:effém,
gotoš ~ c6f. ťráL blnornjgo fomiMoře proa~
ffégo frár. Htiftu bronen6ď) ponj. ®~foce
bronené()o pána pána Wbolfo finoto~řjmfté
řjffe l)rooěte a staunic, pána na íIDofowě,
91atJborfu, ffiabaulfi, 91atJmedu, a íIDlferabi.
ctjdj, @egiď) c6f. frár. 9JHlofti fťutečnéI)o fo~
f!lorniťa, a ne~ID~Mfigo Iennjgo fubjgo ID ťrár.
(iefřém. ~rooenéI)o pána pána ~ona ~)Carcefa
Í\uooobnél)o pána 3 .penctu, cl)i. trár. ffutečné
guoern~Mni robbtJ, a 3emffél)o \l5obťomořjgo
ID frá!olDfilui @:efťém přebneffeni, potomně
paf ob ID Hed) čit)r fialuů fráfolDfiluj @:efťégo
b30luřeni, a 21'. buúna 1800. roťu .1.1UÚHťo~
luoni ú~n. (® \l5ra3e, ln [I] ~áno i}erbt)nanbo
o ($fenfelbu, c6f. ťrár. blnornjgo IDmt1tcMoro.
1800.) 8°. XXX - [II] str.

568. G:ahínfowé Inffeoúecnéf)o

trár.

I)rúbě

N a str. ~4 a: ~oi\ncunenánj článfi't, fteré Í1J tomto
luffeobecném íněmolunjm íneffenj íe IUl)nad)á3cnj.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace i v poznamenání Nmská. Na rubu tito
I. český znak jako v čís. 512. Na str. [III.] výzdoba jako
v čís. 550. a pod invokací velká černá iniciála ®. Na
str. XXI. XXx. dl'ojitá krátká linka. Při str. XXVI. velká
překládaná příloha. Na str. ~4 a dvě krátké linky. Na
poslední straně (~4 b) impresum a dlouhá vřetenovitá
linka. Nadpisy článků, obdélníky, signatury, stránkové
kustody, marginalie.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54C152); A Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A; Wien: NB. (l68.957,B).

569. ij;(ánfowé luHeoúecnéIJo fněmolunjI)o fne~

fieni, geffto na ťrMoluffém grabě \l5raafťém
bne 23~O měf6ce máge 1796 b přjtomnofti
f tomu IDHeooecnému fnemu 3ři3en6d) In~f oce
11.13ácn6c() c6f. frár. \]Sánů ťomiforů toti3: ®~~
foce broaenéf)o \l5ána, \]Sona Wugufia Wntonjna
Í\uoté řimfřé ffi:iffe S"tn13e±e a 1!06fowic, ®t)~
luob~ 9foubnicl'égo a l1C~ln~%ffigo aemifégo
morffáIo; ®~f oce bro3enéI)o \l5áno, \]Sana
®ogtěd)a ~raúěte ~ernina, ne~ID~Mfigo nem·

fřéf)o

mi)ira

m~HilnechDj; ~ro3enél)o

\]Sána,

~ana ~(ma i}ronti[fťa a .panilfe a mretJfen.

talu, c6f. frár. rob~, a firt1ace forunt), paf
bluornjí)o fubjgo c6f. ťrM. luěnngd) měfi přeb~
neHeni, ~otom paf obe ID Heef) čtl)r HalDů trá~
IOlDfilDj Q':efféf)o b3aluřeni, a [28]1j~O [~uúno]
rOtU [1823] puúIiťoroáni ú~!i. (® \l5ra3e,
1822. ~ c6f. ťráL blDorni ~mpre~f6.) 8°.
XXVIII str.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice

arabské, paginace římská. Na rubu tito I. český znak jako
v čís. 512. Na str. [III.] nahoře široká linka z vlnovek
a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka ®. Při
str, XXV. velká překládaná pN/oha. Na poslední str.
(XXVIII.) dole impresum. Nadpisy článků, obdélníky,
vlnovky dvojího tl'aru, záhlaví stránek ozdobeno hvěz,
dami a ~lnovkami, signatury,.stránkové kustody, margi,
nalie. Udaje v hranatých závorkách ručně připsány.
Jungmann Vl. 1687.
Praha: NUK (54C 152); A Min. Vnitra (6763);
Loble K. (15.276); Zem. A; Wien: NB (168957,B).

570. ~(óntotué 1D[[eoliecnégo fněmolunjí)o fne~

ffenl, gento nCt trálolnfťém graM \l5ro3ffém
bne 22~O mef6ce máge 1797 b přjtomnofti
ť tomu luHeoóecnému fněmu 3ří3en6dJ lu~foce
1D3ácn6d) c6f. ťráL \]Sánů fomifor!! totiš:
®~foce bronenégo \l5ána ®ogtěď)Cl f)rCtúěte
a .me6el~6edu, nel)IU~~ffigo 3emitégo fomor~
111to; ®t)f oce bronenéí)o \]Sáno i}rantiffťa
~ona j8ěffina flDoúob. \l5ána a j8ěffitt, prenl)~
b~nta b c6f. frár. aemfW)o .prálua a ne~lu~g~
ffll)o 3emfféf)o fubjf)o; t10T lBro3enéí)o \]Sána
~ana Wcorce!n 3 .pemtct, ffutečnégo c6f. fráL
rob~, 3emlťégo pobťomořjfJo a cl)f. tráL ih!úer~
n~áInjl)o rabl); přebnefjeni, potom pnť obe
InHed) čil)r ftalD!! fráfoluftlnj @:efřéíJo b3aIDřeni,
a [28]llf)o [Dubna] rofu [1823] puúIiťoluáni
o~Ii. (® \]Sro3e, 1822. ® c6f. háL bluornj
~mpreM6.) 8°. XXVIII str.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na rubu tito I. český znak
jako v čís. 512. Na str. [II!.] nahoře široká linka z vlno,
vek a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka ®. Při
str. XXV. velká překládaná příloha. Na poslední str.
(XXVIII.) dole impresum. Nadpisy článků, obdélníky,
vlnovky dvojího tvaru, záhlaví stránek ozdobeno hvěz~
dami a vlnovkami, složky označeny v lev o dole: mol
1798., signatury, stránkové kustody. Údaje v hranatých
zál'orkách ručně připsány.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK (54 C 152); A Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A; Wien: NB. (168957=B).

571. ij;(ánfowé luHeooecnéí)o fněmolunjgo fne~
ffeni, geHto na fráloluffém grobě \]SroMfém
bne 21 rJO mef6ce máge 1798 b přjtomno[ti

A.rtikulové
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ť tomu luffeoúecnému fněmu ařjaen6d) IU\Jf oce
In3ácn6ď) c6f. ťráL \l5ánů řomifarů totia: ®~~
foce bro3enégo \]SánCt, \l5ana ~ana ®ácfalua
l)raúěte o ($podu, ne~lu~Mfj[)o 3emffégo f)of~
míliro, pteD~bentCt luHeoliecnéf)o oPt1effac6í)o
a ťr~mináInjgo IDref)njgo prálua, a luelefřja~
njťa r~tjřfťégo řábu flu. 6ftět1 áno; ®~f oce
bro3enéf)o \]Sáno, \]Sana ~ono 20nfwewo(
í)roliěte a j8ufwotJ; a ~ro3enél)o \l5álta, \]Sonet

i}rCtntiffta o .panilfe a mretJfentálu, c6f. frár.
rabi), firáace forun~, t1at blUOrl1H)o fubjgo
c6f. háI. luěnn6d) měft, a r~tjře flu. ®ácIolUO;
přebneHeni, potom paf obe Inffed) čt~r ftolUů
ťrálolufilDj @:effégo boCtIUřeni, a [28 jllr)o [~uú\ta]
roťu [1823] puúIiťolDáni ot)Ii. (® \]Sr03e, 1822.
® cgf. ťrór. bluornj ~mpre~ítJ.) 8°. XXVII
- [I] str.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na rubu tito I. český znak
jako v čís. 512. Na str. [III.] nahoře široká linka z vlno~
vek a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka ®. Při
str. XXIV, velká překládaná příloha. Na poslední str.
(~2 b) impresum mezi dvěma drobnými vlnovkami. Nad,
pisy článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru, záhlaví
stránek ozdobeno hvězdami a vlnovkami, složky ozna=
čeny vlevo dole: mot 1799., signatury, stránkové ku.
stody. Údaje v hranatých závorkách ručně připsány.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276), Zem. A.; Wien: NB. (168957=B).

572. ij;lóufotué luffeoúecnéí)o fněmolnnjf)o fnc=
ffení, gcffto na fn'tIoluffém grabě \l5roaffém
bne 27~o měf6ce máge 1799 tl přjtomnofH
t tomu Iniieooecnému fněmu 3řjaen6ef) In~foce
lD oácn6d) c6f. tráL \l5ánů ťomií arů tofi3: ~~~
foce bro3enéf)o \l5álto, \l5nlto WuguftCt WntoninCt
fluoté řjmfťé !Rifle Si'nj3ete 3 206fowic, ®6~
lDobi) ffiCtubnicl'égo, ltet)lu~~ffií)o 3emfťéí)o mor·
ffola a r~tjře 31atégo raUl1O; ®~f oce t1ťo3enéf)o
\l5áno, \l5ona i}rCtnt. ~anCt j8ěffina, ftuooob.
\jSáno o j8ěffln, \]Sre3t)bento b c6f. h. 3emfťéf)o
.prálna Ct ne~lu~~fiif)o oemftégo fubjgo; t1 0ť
~rooenégo \]Sáno, \]SonCt ~o3efal:aulowa o 9103cntMlu, ~ruťf af ll, c6f. háL guoernt)álnjI)o
rtlb~ a \]Surťrooígo lu SťrálolDéf)robct); přeb~
neffeni, potom pal' obe luffed) čt~r 6taluit ťrá~
lolDfiluj @:efťégo baolDřeni, a [28] tl~o [Dubna]
rofu [1823] puóHfotuáni o~Ii. (® \l5 ra ne,
1822. ® c6f. frár. blnornj ~mt1ťe~f6.) 8°.
XXVII - [IJ str.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na rubu tito I. český znak jako
v čís. 512. Na str. [III] nahoře široká linka z vlnovek
a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka ®. Při str.
XXv. velká překládaná příloha. Na poslední str. ('iD2 b)
impresum mezi 'linkami z drobných vlnovek. Nadpisy

článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru, iáhlaví stránek
vlnovkami, složky s označením vlevo dole:

s hvězdami a

mot 1800., signatury, stránkol'é kustody. Údaje v hra,
natých závorkách ručně připsány.
Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); A. Min. Vnitra (6763);
Lobk. K. (15.276); Zem. A ;Wien: NB. (168.957,B).

573. ij;lánfotué IDffeooecnégo fněmolDnj()O fne.

ffení na rol' 1801, geffto na ťráloroffém graM
\l5raaffém bne 26 r)O měf6ce máge 1800 b přj=
tomnofti ť tomu IDffeooecnému iněmu n ř íaen6d)
lut)f oce 1D3ácn6ef) c6i. háL \]Sánů romil arů
toti3: ®t)foce bro3enégo \]Sánet, \l5ana ®ogtěď)o
f)roúěte o stle6el~(Jedu, c6f. frál. fťutečné
togné rab~, ťomornjto a net)lD~5ffjgo tomor'
njfa ln ťráloln[ilnj @:effém; ®~f oce brooenéf)o
\]Sána, \l50net ~o3efa graúěte íIDrlltiflawa 3 WH,
trowic, c6f. ťrál. bluor. rab~, a r~tjře řábu
9.1CoItefťégo; a ~ro3el1égo \l5ána, \l5onCt i}ron~
tifffa r~tjře a .pamitie a 63reifentólu, c6f. fr.
rob~, firáace ťorunt) fialDu r~tjřfW)o, a blDor.
lubjgo Iněnn6cf) měfi; přebneHeni, t1otom l1ať
obe IDffed) čh)r 6talnů ťráIolnftluj @:effégo
boaluřeni, a [28] tjrJO [Dubna] roťu [1823]
puoHMuáni ú~Ii. (® \]Srone, 1822. ® c6f.
ťrár. bluornj ~mpre~íg.) 8°. XXXI - [I] str.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na rubu tito I. český znak
jako v čís. 512. Na str. [IlI] nahoře široká linka z vlno~
vek a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka ®. Při
str. XXIX. velká překládaná příloha. Na poslední str.
(~4 b) impresum mezi linkami z drobných vlnovek. N ad=
pisy článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru, záhlaví
stránek s hvězdami a vlnovkami, složky s označením:
~)\of 1801. vlevo dole, signatury, stránkové kustody.
Údaje v hranatých závorkách ručně připsány.

Jungmann VI. 1687.
Nové Hrady: Zámec. K. (6051/411-12); Praha:
NUK. (54 C 152); A Min. Vnitra (6763); Lobk. K.
(15.276); Zem. A. (IVC1); Wien: NB. (168.957,B)

574. ij;lónfowé luiieoúecnéf)o íněmolDnjf)o fne~

Henj Ha rol' 1802, gellto 11a řrMoluffém grobě
\l5wafťém bne 28~o máge 1801 b přj±omnof±i
ť tomu lufleooecnému fněmu nřjaen6ď) In~foce
tuaácn6d) c6f. ťrár. \l5ánů ťomiforů, toti3: ®~~
í oce bro3enégo \]Sána, \l50l1Ct ~onCt ®ácroluCt
I)rooěte 3 ($podu, cgf. ťrór. togné rob~, ne~>
\nt)~fiiI)o oe.nífégo gofmiftra, prea~bento lufle~
ooecnégo appeffac6go a ťr~mináInjgo lurd)njgo
prálua 11.1 ťrá!olDfiluj ~efťém, n lueIefřj3njťo
r~tjřffégo řábu flU. 6fiěpáno; ®~foc~ broae~
néI)o \]Sál1Ct, \]Sano ®ogtěcf)a graúěte G:ernina
o G:~ubenic, ne~ln~~mgo aemffégo mijira lOluu;
paf ~roaenégo \l5ánCt, \l5Ctna ~ooefa l:aulowa
o ffiofentálu, c6f. trár. truťfofa, guo. rob~,
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575 577

<: rrá!of)rabecréf)o putfraoj()o Iu

řráIoluftluj

~efťém; .):Jřebneffeni, potom pař obe luffecf)

ctt)r ®taluů řrá!oluftluj <;tefťéf)o b3arořeni,

a [.28] ~o [Dubna]

rořu [1823.] t1uoliťoluáni

ot)It. (ms jJ5ra3e, 1823. ms ei)f. řtM. Droornj
~mpre.6ft).) 8°. XXVII - [I] str.
Český text gotikou, lat. slova antibou: číslice
arabské, paginace římská. Na l'Ubu tito 1. český znak jako
v čís. 512. Na str. [III.] nahoře široká linka z vlnovek
a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka @. PN str.
~XV. velká překládaná pří/aha. Na poslední str. ('J:J2b)
Impresum mezi linkami z drobných vlnovek. Nadpisy
článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru, záhlaví stránek
s hvězdami a vlnovkami, složky s označením: ~Hol' 1802.
vlevo dole, signatury, stránkové kustody. Údaje v hranatých závorkách ručně pfipsány.
Jungmann VI. 1687.
Nové Hrady: Zámec. K. (60511411-12); Praha:
NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra
(6763); Zem. A. (lv. C 1); Wien: NB. (168.957=B).

575. ~lánfomé roífeooeenéf)o fněmolunj~o fne=

~Tamém bne 31!j0 máge 1803 b přjtomnofti
t tomu luffeooecnému fněmtt 3řj5eni)cf) 1l1t)foce
IU3áeni)cf) ci)f. tráL jJ5ánů fomif arů, totia: msl)=
f.oce br03enéí)o jJ5ána, jJ5allCl msogtěcf)a msácfalua
~dtCl6pe o SflebeHl6e~f~, ci)f. řrúL tomotniťá,
tagn~ rabl) ~ !1el)I~t)$f11í)o 3emHéf)o ťomornjfa
lu fťCl!Olu[tro1 ~efťem. ms\)f oce brooenéoo jJ5ána
jJ5ana ~mpa f)raoěte 3 stolowrat.strafowfftj'
:i)f. ř:.óL ť0r:t0mjť~, ~u6eml)álni wbt) a pob~
ťomor;f)o ťtaLll1ennť)d) měft, a mrooenéf)o
jJ5álla, jJ5allCl ~ana msácfnlun froooobnéf)o jJ5ána
~ .pe~~et, c?f. hál. ~tto. rabl) a 3emfW)o pob=
~omor;f)o prebneffcltt, potom paf obe luffecfj
ctt)r, ®tall1ů fráforoftroi a:efťéf)o b3arořeni,
n [28] ~o [Dubna] roťu [1823] puofiforoáni
ot)!i. (ms jJ5t'Cloe, 1823. ms ci)f. háf. broornj
~mpreMi).) 8°. XXIV str.
.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
ar~~ské, pag:inace římská. Na rubu tito 1. český znak jako
v CIS. 512. Na stl'. [III.] nahoře široká linka z vlnovek
a hvězd a pod invokací malá čel'1lá iniciálka @. Při stl'.
XXII. velká překládaná pNloha. Na poslední str. (XXW.
dole pod dl'Obnou vlnovkovou linkou impresum. Nad,
pisy článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru, záhlaví
s!ránek s hvězdami a vlnovkami, složky s označením:
9!of .1804. vlevo dole, signatury, stránkové kustody.
Udaje v hranatých závorkách ručně připsány.
Jungmann VI. 1687.

íf en1vn? roť 1803, geffto na řtMoroHém f)rabě
~tCl3ffem bne 311i 0 mage 1802 b přitomnofti
f tomu luífeooecnému fněmu 3řj3el1i)cf) rot)f oee
ro3ácn i) cf) ei)f. fráL jJ5ánů fomif arů, totia: mst)=
foee ~ro3.ené?? jJ5~na, jJ5~na 2íugufta 2íntonjna
froate ~lmfře ~lífe S"t'n1~ete 3 ,{!ollfowic roi)=
Nové Hrady: Zámec. K. (60511411.12); Praha:
lu?bt) 9la~vbnictéf)p, ne\)rot)~ffjf)o 5emfféf)o'mar=
H~(a, rt)t1re 5fatef)o tClUllCl: mst)f oee br05enéf)o NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276); Á. Min. Vnitra
~ana, \l3ana ~roťop"a í)tClóěte ,{!aaanffé~o, ei)f. (6763); Zem. A. (lVCl); Wien: NB. (168.957=B).
fróL fomOtnlťa a guo. tClDt); pal' mro3enéf)o
jJ5án~, jJ5ar:a ~~~a ~tClntiffťa, g.paniffe a ®ret). 577. ~lánfowé roffeooecnér)o fněmoronjf)o fné~
Henl. n~ roť 1805, geJf±o na hárorofťém f)rabě
fen~~l~, ei)f. řtaf; rabt),. ftťCl3ee toru nt) ftarou
jJ5tCl.ofť.em bne 16!j0 cerroence 1804 b přitom=
~t)t~:ft:~o, broOtnlf)o, fUDlf)o ťtáL luěnni)cf) mě ft,
rt)t1re tClbu fluat. msacfatua; přebneífeni potom
nofh ť to~u ,roffe~oecnémtt fněmtt 3 řj3eni)cf)
lut).f~ce tu3acni)cl) ci)f. ťráL \l3ánů fomifarů
t1at ~be ,tJ.1ffecf) čtt)r ®taluů řráIoluftll1i ~efřéf)o
toh3 ~ mst)f oce brooenéf)o jJ5ána, jJ5ana msogtěcf)~
b5al~r.elll" ~ [2~] 00 [Dubna] roťu [1823]
puoItřotualtt ot)!t. (ms jJ5ťCl3e, 1823. ms ci)f
f)tCloete. 5 Sflellel~lledu, tagné tClbt), ci)f. fráL
ťomom1fa a net)rot)Mfif)o oemfťéf)o marffára'
tuH. broorni ~mt1ťe.6fi).) 8°. XXXI - [1] str:
mst)f oce bro3e~éf~o jJ5ána, jJ5allCl S"t'ada f)raoět~
Český text gotikou, lat. slova antikvou: číslice
3 ~l,am.~adtntc~ c~f. fráL tomornifa, a Htt=
~rabsk~: paginace římská. Na l'Ubu fit. 1. český znak
te~nef)o guoemt)a!n1f)o rabt); a mro3enéf)o
Jako v CIS. 512. Na str. [III.] nahoře široká linka z vlnovek
jJ5ana, jJ5ana ~ana ~tClntifffa rt)tjře .0 ~ániffe
a hvězd a pod invokací mahí černá iniciálka @. Při stl'.
a mreifent~álu, ftráace torunt) o tl)tjřfféf)o
XXVIII. velká překládaná příloha. Na poslední str.
ftc:rott , bro~:ftévf),o fubif) o ci)f. rráL roěnni)cf)
('J:J4 bJ impresum mezi linkami z drobných vlnovek. Nad,
meft, a rt)t1re rabtt flu. msácfaron .přebneffeni
pisy článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru, záhlaví
poto~ paf obve ~ffec~ ctl)r ®faluů trároroftrof
stránek s hvězdami a vlnovkami, označení složek: !Hol'
a:efťef)o boalUreltt, a [28] !jo [Dubna] fOttt
1803. vlevo dole, signatury, stránkové kustody. Údaje
[1823] puofiforoáni ot)IL ($ jJ5ra5e 1823
v hranatých závorkách ruÚzě připsiÍny.
ms ci)f. ťráL bluomi ~mpreMi).) 8°. XXIV str:
Jungmann VI. 1687.
J

>

Nové Hrady: Zámec. K. (6051/411=12); Praha:
NUK. (54C152); Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra
(6763); Zem. A. (lVC 1); Wien: NB. (168.957,B).

576. ~(ánfowé roffeooecnéf)o fněmoronif)o fne=

Henl na rof 1804, geífto na ťráloroffém f)rabě
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Český text gotikou, lat. slova antikvou; tíslice

~rabsk~" paginace římská. Na rubu tito 1. český znak
Jako v CIS. 513. Na str. [III.] nahoře široká linka z vlno.
vek a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka@. Při
stl'. XXIII. velká překládaná příloha. Na poslední str.
(XXW.) impresum dole pod drobnou vlnovkovou linkou.
Nadpisy článků, obdélníky; vlnovky dvojího tvarli,zá=

AZ'fikulové

578-581
hlaví s hvězdami a vlnovkami, složky s označením: !Ho!
1805. vlevo dole, signatury, stránkové kustody. Údaje
JI hranatých závorkách ručně připsány.
Jungmann VI. 1687.
Nové Hrady: Zámec. K. (6051.411,12); Praha:
NUK. (54 C 152); MK. (89 F 25); Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763); Zem. A. (IV C 1); Wien:
NB. (168.957. B).

fněmOIUnH)o fne=
ffeni na rol' 1806, geffto na Irá!oroffém l)raDč
jJ5tClBfťém bne 170 0 čerrona 1805 b přjtomnofti
ť tomu lu[feooecnému fnemtt 3řj3elti)cf) lu\)foce
IU5áeni)cf) ci)f. fráL jJ5ánů ťomifarů, totia:
msť)foee brooenéf)o jJ5ána, jJ5ana ~o3efa @in=
břic~a f)raoěte 3 ISflitu, tagné raDt), ctJf. fróL
ťomomjfa a nel)rot)MW)o 5emfťéf)o ťomorl1iťa
lu ťrá!olufttui a:effém; msl)f oce lJr03enéf)o jJ5ána,
jJ5allCl 53eopo!ba f)tClóěte 3 ISflOdu, C. ťt. fomor=
njťa, a tabt) e. ťr. appe!ačnjÍ)o a lurc~nH)o ťrt)=
minálnif)o prálua; a mro3enéf)o jJ5ána, jJ5ana
~ána ~tClnti Hťa rt)tiře 3 .pánifie a GJreifen.
t~álu, ftróace torunt) ftaluu r\)tjřftéf)o, blDor=
fťéf)o fttbif)o fráL luěnni)cf) meft, a rt)tiře tábtt
ftu. msácfalua přebneffeni, potom pal' obe tuHecf)
čtt)r ®taroů fráfoluftroj a:efťéf)o b3aluřeni,
a [28] fJo [Dubna] roťu [1823.] tmolifoluáni
6t)Ii. (ms jJ5ra3e, 1823. ms ci)f. fráL binom]
~mpre.6fi).) 8°. XXVII - [I] str.

578. (t(ánfowé luffeooecnéí)o

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na rubu tito 1. český znak
jako v čís. 513. Na str. [III] nahoře široká linka z vlno=
vek a hvězd a pod invokací malá čel'1lá iniciálka @. Při
str. XXV. velká překládaná příloha. Na poslední str.
('J:J2 b) impresum mezi dvěma linkami z drobných vlno=
vek. Nadpisy článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru,
záhlaví stránek s hvězdami a vlnovkami, složky s ozna=
čením: !Hol 1806, vlevo dole, signatury, stránkové kus=
tady. Údaje v hranatých závorkách ručně připsány.

Jungmann VI. 1687.
Nové Hrady: Zámec. K. (6051/411=12); Praha:
NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra
(6763); Zem. A. (lv. C 1); Wien: NB. (168.957,B).

fněmolunjf)o fne=
ffeni na rol' 1807, geffto na ťrá!otufťém í)tClbě
~ťaBfťém bne 19!j0 máge 1806 b .přjtomnofti
ť tomu luHeQoeenému fněmu 5řjoeni)cf) lut)foce
.lu3ácni)cf) ci)f. ťráL jJ5ánů ťomifarů, totiB: msť)=
foee bro3enéf)o jj5álta, jJ5ana msogtěcf)a msácfalua
f)raoěte 3 stlellel~lledu, fťutečnéf)o cqf. háL
ťontorniťa, tagné rabt) a neť)tul)~mf)o 3emfťéf)o
marffá!a; mst)f oee brooenéf)o jJ5ána, jJ5ana
~rant. 2ínt. f)ra6ěte 3 stolowrat.mellfiteinfťtj,
fťutečné gttoemt)álnj rabt), cqf. fráL fo mor·
nifa a rt)tjře řábu Wcarte3fťéf)o; a mro3 enéf)o
\l3ána, jJ5ana rť)tíře & ISfwarcenwolfu, přjf ebj=

579. (tlánfowé luffeo6ecnéf)o

ci)f)o 3emfťél)o lui)oom přebneffeni, potompať
obe tu ffe d) čtť)r ®talnů fráloluftluj Gtefřéf)o
b3all1řeni, a [28]00 [Dubna] roťu [1823.]
pU6mOll1áni ol)Ii. (ms jJ5ra3e, 1823. ms ei)f.
frM. bluorni ~mpreMi).) 8. XXX - [1] str.
Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na rubu tito 1. český znak
jako l' čís. 513. Na str. [III] široká linka z vlnovek a
hvězd a pod invokací malá černá iniciálka @. Při stl'.
XXVII. velká překládaná příloha. Na poslední str. ('J:J4 aj
impresum mezi linkami z drobných vlnovek. Nadpisy
článků, obdélníky, vlnovky dvojího tvaru, záhlaví strá=
nek s hvězdami a vlnovkami, složky s označením: 9tof
1807. vlevo dole, signatury, stránkové kustody. Údaje
l' hranatých závorkách ručně pNpsány.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);
A. Min. Vnitra (6763); Zem. A. (lV C 1); Wien: NB.
(168.957,B).

(tlánťowé roffeooecnéf)o fněmolunif)o fne.
ffenj llCl rol' 1808, geffto na ťrMolufťém f)rabě
jJ5raafťém bne 11 ~o máge 1807 b .přitomnofti
ť tomu tuffeo6ecnému fněmtt 3řj3eni)cf) \1.1t)foce
luoáclltJcf) cqf. ťráL jJ5ánů ťomif arů, tofi3: mst)~
f oce bro5enéf)o jJ5ána, jJ5ana msogtěcf)a msácIaroa
í)raoete 3 melle(~lledu, fťttteené tagné tabt),
ci)f. ťráL ťomornjfa a net)\ut)~mf)o 3emfféf)o
marffáfa; mst)f oce bro3enéÍ)o jJ5ána, jJ5ana
~ana f)raoěte o ,{!a3anfft), ei)f. ťráL fomomiťa
a appeUacni rabt), n mro5enéf)o jJ5ána, jJ5ana
~ranti ffra rt)tjře 3 ISfwarcenwolfu, přif ebjci)!)o
3emfťéf)o lui)6oru přebneffeni, potom pal' obe
luffcd) č±t)r ®ta\uů ťró!otufttuj a:efféf)o b5alu=
řeni, a [28] fJo [Dubna] roťu [1823] pttoH·
řoluóni ot)fi. (ms jJ5ra3e, 1823. ms cqf. fráL
blUOrltj ~mpreMi).) 8°. XXVII - [I] str.

580.

Český text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace Nmská. Na mbu tito 1. český znak
jako v čís. 513. Na str. [lIl] nahoře široká linka z vlno=
vek a hl'ězd a pod invokací malá čel'1lá iniciálka @, Při
stl'. XXV velká překládaná příloha. Na poslední str.
('J:J2 b) impresum mezi linkami z drobných vlnovek.
Nadpisy článků, obdélníky, vlnovky, záhlaví s hvěz=
dami a vlnovkami, složky s označením: !Hol' 1808. vlevo
dole, signatury, stránkové kustody. Údaje I' hranatých
závorkách ručně připsány.

Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 C 152); Lobk. K. (15.276);

A. Min. Vnitra (6763); Zem. A. (I VCl); Wien: NB.
(168.957,B).

fněmolunif)o fne=
Henj na rot 1809, geffto na ťrá!orofťém L)rabě
jJ5tClBfťém bne 23!j0 máge 1808 b přjtomnofti
ť tomu Inffeooecnému fněmtt 3řj5eni)d) rot)foce
1n3ócni)d) ci)f. ťtáL jJ5ónů ťomifarů, totiB: msť)=

581. (t(ánfowé lui!eooecllél)o
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582

broBenéř)o \lSáno, \lSono íffiogtěcf)o íffiádottJo
ř)roběte B metiel~tiedu, fťutečné togné rObl),

foce

c~f, řráf. řomornjťo

morffáfo; íffi\Jfoce

o ne\JttJ\JMfií)o Bem[řéř)l1
\lSáncr, \lSoncr

broBenéř)l1

vlevo dole, signatury, stránkové kustody. Údaje v hra_
natJ,ch závorkách ručně pNpsány.
Jungmann VI. 1687.
Praha: NUK. (54 e 152); Lobk. K. (15.276)
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.přebneHeni, .potom pof obe ttJHed) čh)r
®'tottJů frMotuftttJj @:efťéř)o uoattJřeni, o [28] ~o

boru

roťu
[1823] pubfifO)lláni b\Jli.
(íffi \lSr05e, 1823. íffi c~f. ťráf. bttJornj ~m~
preMt).) 8°. XXXI - [I] str.

[Dubna]

Pří tafu Sroatť60 6t~
.fq/ tl) llťJ(~( ~rt1(/ na 6t1~mu 0===
becuqm / pft prqtotnnoftt ge~o

Jungmann VI. 1687.
Nové Hrady: Zámec. K. (6.0511411_12); Praha:
NUK. (54 e 152); Lobk. K. (15.276); A. Min. Vnitra
(6763); Zem. A. (lVe 1); Wien: NB. (168.957-B).

mťt~~t ~tátou>rtt/~(rtptu~
tou>t botepfantj gfU fě "4~

b) Artikulové
ského.

fijbdť / a ~a~fettf
C*)

sněmu

markrabství morav-

583. [Artikule mor. zem. sněmu z r. 1540.]
Z tit. 1. jen zbytky; velmi porušené. 8 0 •
W-lB 2 • [= VI] 11.
Gotické písmo. Tit. str. byla v ozdob. l'ámci, asi
s dřevořezy. Na konci jméno tiskaře: ~[((c1:nlt\Jcc.

[Oujezdský].
Brno: Zem. A.

584. ®'niem §:)Ilecnij

ťterí)3

braL111 Ill)l \U unor,
9JCěftě ~rně ten
\lSonběfij po ®'tuateem íffiarenfijl1u 53. \lS. 1544.
[= 18. února 1544] & tito bore \lSfanij ~r·
tt)folowé fau fe Bgebnoli o oal1Jřeri. 8°.
W-lB 4 ? [= VIII] ll.
grcrbftttJij

Obr. 22 k čís. 585.
I)roběte 3 Sl'oUowraH?ietifftehtfflJ,
c~f. ťráL b\uorfřé Wbí) a měftfťéI)o í)e\Jtmancr,
a iBro5enéř)o \lSáncr, \lSancr iJwlltiffl'o tl)tjře
3 Sfwarcenwolfu, přifebjc6ř)o Bemfl'éř)o \u6~
boru ,přebneffeni, potom pnl' obe \uffecf) čh)r

®'to\m"l l'rárottJft\uj

Gtefťéf)o uBattJřelli,

o [28] fjO
[Dubna] roťu [1823] pubIifo\uóni b1)li.
(íffi \lSrcrBe, 1823. íffi c6f. fráf. b\uornj ~m~

pre{lf~·)

8°. XXX - [I] str.

Ceský text gotikou, lat. slova antikvou; číslice
arabské, paginace římská. Na rubu tito I. český znak
jako v čís. 513. Na str. [III] nahoře široká linka z vlno"
vek a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka @. PN
str. XXVII. velká překládaná pN/oha. Na poslední str.
(:D4 aj impresum mezi linkami z drobných vlnovek.
Nadpisy článků, obdélníky, vlnovky, záhlaví stránek
s hvězdami a vlnovkami, označení složek: Sto! 1809.

196

A. Min. Vnitra (6763); Zem. A. (lVe 1); Wien: NB.

IDeorcrlufťem

IU

Gotické písmo. Tisk neměl tito Z. Hned pod ná~
zvem dřevořez s mor. orlicí. lnic., sign., rubl'. Nadpisy
a první řádky větším písmem.
Brno: Zem. A.

(168.957-B).

582. <tlánfowé \uffeobecnéf)o fněmottJnjř)o fne"
Henj no rol' 1810 o 1811, geffto no frá!o\ufťém ř)rcrbe ~raMťém bne 8 fjO řjgncr 1810

u

přjtomno[ti

l' tomu \uHeobecnému

[němu

5 řjBen6cf) \U\Jf oce tUBácn~cf) c~f. ťráL \lSálll"t ťo~
mif arů, totia: íffi\Jf oce broBenéř)o \lSáncr, \lSancr
~oBefo I)roběte B ~uer~pedu, fťu±ečné togné
rcrb\J, ct)f. ťrár. ťomornjťo, práttJ Bemfťt)d) pre"
B1)benta a ne\JttJ\J~ffiř)o Bemfťéí)o fubjř)o; íffi\J[oce

br03enéf)o \lSáncr, \lSol1a iJrantiHťo &l1tonjno
B ~efůr, c~[. ťráL řomornjťo, guber~
n\Jáínjl)o rObí) o r\Jtjře řábu 9JCoUeofťél)o,
o ~nroBenéř)o \lSáncr, \lSancr iJrontiffťo r\Jtjře
B Sfwauenwolfu, přjf ebjct)f)o oemfťéř)o ttJt)~
l)roběte

Brno: Zem. A.

Ceský text gotikou, Zat. sZova antikvou; číslice
al'abské, paginace Nmská. Na rubu tito Z. český znak
jako v čís. 513. Na str. [III] nahoře široká linka z vlnovek a hvězd a pod invokací malá černá iniciálka @. Při
str. XXIX. dvě velké pz'ekládané přílohy. Na posZednÍ
str. (:D4 b) impresum mezi linkami z drobných vZnovek.
Nadpisy článků, značky /. a 'l., vZnovky, záhlaví stránek
s hvězdami a vlnovkami, označením složek: 9l. 1810
111811 vlevo dole, signatury, stránkové kustody. Údaje
v hranatých závorkách ručně připsány.

fťt6ct 'páně ~. 9. !?

iJwnt. 2fnt.

presum na konci tisku, pod ním hvězdička v závorkách
stejná jako nad dřevořezem tito l. Rubriky, signatury,
kustody na konci složek, margináZní poznámky a křížky,
tiskaz'ské ozdůbky, svlačcové lístky, nadpisy článků.

585. 53étr)o \lSáně IDe.)D. 53. ,)Jři čofu ®'\uotéř)o
@iřij [= 23. dubna 1550] I \u 9JCěftě ~rně I

no ®'němu obecnijm I při přijtomnofti geL)O
miIofti S'rrMoTufťé I ~rtlJtulowé boIepfanij gjú
fe nořijbHi I a 3attJřeli. (~iffteno tu \lSrofte~
gottJě b ~ona G3únt~era+ 9JC.)D. 1.) [= 15501
8°.

2í4_~4_(;f5

[=XIII] 11.

Gotické písmo, latinská sZova antikvou, římské čís
lice. Na tito Z. (viz obl'. čís. 22) pod hvězdičkou v zá.
vorkách, obdélníkový dz'evoz'ez 52x48 mm: v příčně čá,
rovaném poli, v oválu z listoví moravská odice na bílém
štítu. Na rubu tito Z. POČíllá text; oslovení kráZe je zde
uvedeno iniciáZou N antikvou do dřeva řezanou v příčně
čárovaném poli (29 mm Z) s postavami dvou andílků:
prvý sedící hraje na loutnu, druhý stojící na flétnu. lm-

Obr. 23 k

čís.

586.

586. 2étr)0 \lSáně I ~if\Jc\Jr)o (!) I \lSětiftéI)o I \l5a~

befatéf)o l,JSátél) O I ~ \lSonbéHj ,po \lSocetij
\lS Ctltll 1) 9JCart)e [= 9. prosince 1555] I \U 9JCčftě
.polomúclJ I braán geft ®'něm obecnij I na
ťteréma fau fe ~rtlJfUlOWé bůIepfánij I geb~
nalí a 30ttJřeli. (íffií)tifftěno \U ~OrOmÚC1) I
u ~L1ncr illúnt~era.) [1556?] 8°. &4 [= IV] 11.
Gotické písmo, Nmské číslice. Na tito I. pod tz'emi
lístky dřevořez v rámečku 65x63 mm: dva stojící andíl.
kové drží znak s moravskou orlicí (viz obr. 23); na
štítu Zetopočet 1556. Impresum na konci tisku, pod nim
malá ornamentáZní viněta (13 X 16 mm). Rubriky, signatury, nadpisy článků, tiskařské ozdůbky, svlačcové lístky.
Brno: Zem. A.

587. 53étrJo ob 9?:aro3enij ®'lJno lBo3ijř)11 Sťr\Jfto

I \lSětiftéI)o I \lSobe[otéí)o I
co fu ®tuoté ~rogice [= 31.
května 1556] I \u 9JCčftě .polomúclJ I braán
geft ®'něm obecníj I no ťteréma gfou fe ~rtlJ·
furowé buoíepfánij gebnoH I a 30ttJřeli. (íffiíJ"
fintěno tu ~oíOmÚCí) i b ~ana illúnt~era.)
[1556?] 8°. 9(4_(14_)D2 [= XIV] ll.

\lSána I

~if6c6I)o

®'feftéI)o I

\lSři

Gotika, Nmské číslice. Na tit. I. v rámečku
64x63 mm se opakuje dfevoz'ez obr. 23. Na Z. Uz a
černá, prostá iniciála V. Na konci textu (I. :Dza) černá,
stužková I'iněta 34x69 mm, pod ní impr~sum a viněta
jako l' čís. 586. Rubriky, signatury, kustody na konci
sZožek, nadpisy článků, tiskaz'ské ozdůbky, svlačcové
lístky.
Jungmann IV. 1073.
Brno: Zem. A.

197

588-593

Artikulové
~@to ~onie :itift)Ct)L)O ~ětiftéÍ)o ®febefateÍ)o
®ebmeÍ)o ~ři čafu 61uotet)d) :itři stráfuo
[= 6. ledna 1567] tu Weěftě mrně braón
geft ®něm (loecn6 při přitomnofti 9(eil)afněg>
ffiif)o o Beet)nepřemoaeněgmí)o stnt1aete o ~áno
~ana ma~imilióna 9faiimfféf)o ~6faře I Q3f)er>
fféÍ)o ~3efféÍ)0 e2. S"ťróre %frct)fniiaete íHafouf>
ťéf)o o WeorgraĎě 9)(oratufťéÍ)0 ~óna ltaffeÍ)o
9(el)mHoftituěgfiiÍ)o na ťter6ma fou fe luěct)

588.

I

I

I

I

I

I

niae pf oné iloluřeH o gebnafi [1567?] 8°. ~(4_Q)4
[= VIII] ll.
Gotické písmo, arabské i římské číslice. Dřevořez
bez rámečku 13X 75 mm na tit.l. představuje jednorožce,
ležícího mezi dvěma vinnými hrozny. Černé iniciály bez
rámečku -2 na tito 1., 9c na I. ~í2 a, ve!'sálky. Rubriky,
signatury, stránkové kustody, nadpisy článku.
Brno: Zem. A. (neúplné); Praha: Lobk. K.
Wčargraoftluii 9J(oralufťeÍ)0.
~etÍ)o ~aně :itif6c6f)0 I ~ětiftéÍ)o I ®ebm>
befátéÍ)o I ~rluniif)o. (lu9Rěftě Dlomucl) ten

589. Sniem (loecnii

~onbni (I) po @5tuat6m ~roťopu) [= 9. čer
vence 1571]. ~m.prt)motuáno lu 9JCěftě str o>
měřt)al) b ®eoeftt)no Dliwetffé~o il Dliwétu I
~étr)o W" SD. 1. XXI. [= 1571)8°. ~(4_SD4
-@1 [@2?] [= XVIII?] ll.

Na 1. '!J2 b

příd.

1.: '!Jtlllj\J 6lticII1 Dbecnij ftere\J3
lu llJreftě IBcně I -2étlja jjSane 5tift)Cljljo I jjSětifteljo I (:Sebm"
befátéljo I jjSrlunijf)o I při cafu f11Jatéljo 9.E\Jftor\Jna l= 5.
září 1571] brMn b\J! I 9Ca fterlja @eljo mHoft ~ljfai'fťá I
jjSán náfi3 9cc\JntHoftitt1cgffii I jjSan\J jjSofll) flt1é 11Jt)ffati
geft ráCU I a nanem gfe (1) gebna!o toto a řijbifo.
Gotické písmo, římské číslice. Na tito 1. dřevoře_
zový znak bez rámečku 78X67mm: černý, dvouhlavý
orel s bílými pazoury a pysky, má na prsou bílý troj.
dílný štít. Týž oreZ pod názvem pNdavku na Z. '!J2 b.
DI'evořezová stylisaée bez rámečku 24X101 mm na l.
'!Jl b. Na I. ~(2 a bílá, antikvou tištěná iniciáZa Z l' černém
poli s bílými kvítky (18mm2j. Rubriky, signatury, strán_
kové kustody, nadpisy čZánkl!.
Praha: Lobk. K. (neúpl., končí 1. (fl b, poslední

list a

590.

rejstřík doplněn rukopisně).

~éto ~áně :itift)c\)f)o pětiftéÍ)o ®ebmbefótéÍ)o
®feftéÍ)o I tu ~o1tběIii po 15'. ~aťulíu ~(pofftofu
~ónč [= 30. července] ! lu Wcěftě Dlomúcl) I
br3án geft @5něm (loecnij 1 ln přijtomnofti
~ana ~of!a 1 ob @er)O mUofti ~Mařf!é 1 tJCl>
ťoato Sťráfe ~aefW)o I ee. ~C 9Rorg!raoi 9)(0)
ralufféf)o I ec. 9'0 t6a @5něm lut)f!onH)(l I 9(0
ťteréma gfau fe !Urtl)fulowé nii3e pfanii geb>
lIaH a ilaluřeIi. (Sťrt)ft\)n il ~lčetijna miifto
br3iic6 net)lut)áffijf)o ~iifař[ttui± .8emfféí)o ....
iYrt)brt)cf) mHid)taUer I lu 9JCěftě S)olomúct)
tut)tifřl). [1576?] 8°. W4 -iY 4 [= XXIV] ll.

Gotické písmo, arabské i římské číslice. Na tito 1.
dřevořezov}! znak bez rámečku (125 X.1 00 mm): ve věnci
z listoví černý dvouhZavý oreZ se znakem na prsou a ko"
runou nad hlapami. V některých řádkách mezi jednotlivými větami mezery 6-20mm široké. Na 1. ~l b černá
viněta 25X42 mm. Prosté iniciáZy: 9c na Z. W2 a, j)3 na I.
~~ a. Rubriky, kustody složek, signatury, nadpisy čZánku.
Brno: Zem. A.; Olomouc: S. K. (33.658); Praha:
Lobk. K. (neúpl.).

591. ~étÍ)o ~áně :itift)c6í)0 ~ětiftéI)o @5ebmbefá>
téf)o @5ebméÍ)o I ~ři cafu 15'0. ~ana ~řtttefe
[= 24. června 1577] I lu Wcěfíě Dlomúcl) 1
braán geft @5něm (loecnii I tu přiitomnofti
9(et)~afněgffiif)o a 9Cet)nepřemoaeněgffiiÍ)o ~nii>
aete a ~áno 1~ona lRubolffa bruÍ)éo I 9raiim>
fféf)o ~\)faře I ~Í)erfťéÍ)o ~aefW)o I ec. S"ťráfe I
ec. I 9)Corgfraoii 9RorotufťéÍ)0 I cc. ~ána na>
ffeÍ)o net)mUoftiluěgffiiÍ)o Iťteréf)oato cafu @eÍ)o
mHojt ~6fořfťá 1 ila ~óno .8emě této 9Rargťroofttui toí)oto @5{oluně a [itiaftně přigat geft I
9(0 fterém3to @5němu I tito bore pfanii !Urt\)=
fulowé fe gebna[i a ilaluřeli. (~ťl)ft6n il ~Ue=
tijna I 9JCijitobraiic6 9(et)tut)ffffiiÍ)o ~iif ařftluii
.8emfféI)o. iYrt)brt)d) mild)taler (I) I tu 9)cěftě
momúct) I lut)tifH.) [1577?] 8°. %f4-SD 4
[= XVI] ll.
Gotické typy, arabské i řÍmské číslice. Na tito Z.
bez rámečku (125 X 1 00 mm) i znak jako v čís.
590. V někter.vch I'ádkách mezery 6-33 mm. Na 1. ~(2 a
prostá, černá iniciála 9C; versá,ky. Kustody na konci
sZožek, signatury, I'llbriky, nadpisy čZánku, tiskařské
ozdllbky.
.
dřevořez

Brno: Zem. A.; Olomouc: SK. (33.658); Praha:
Lobk. K. (neúplné).

592.

~étÍ)a ~oně

1579. íffi

~onběHi

po

9CeběIi

r= 11. května] I tu Wečftě mrně I
braán geft @5něm (lJ)ecnii I na ťteréma gfau
fe !Urtl)fulowé Mre pfanii gebnaU I ~f luíiemi
<&att)řml @5talDt) 9JCor gtrOoftlui± WcoťalufřéÍ)o
iloltJřeIi. ®tioor \S l)ttltowfftj il ~iedowa i
a 110 @5tor\) ~ft) Beel)tut)affii ~iifoř 9)Carg>
ťroo[tluii WeoratufféO. (iYrt)brt)cI) miHd)taler I
lu 9JCěftě .)~oromouct) lul)tifťL) [1579?] 8°:
~C'1_SD4_(l;3 [= XIX] ll.

~uoHote

Český text gotikou, latinská sZova antikvou, arab"
ské číslice. Na tit.l. dřevol'ez bez rámečku 125X100mm
jako při čís. 590. iniciála 9c bez rámečku na l. ~f2 a, vel'"
sáZky. Nadpisy článků, signatury, kustody na konci
složek, rubriky.

Brno: Zem. A.; Olomouc: SK. (33.658); Praha:
Lobk. K.

593.

~étÍ)a ~ánle

.po 9ceběfi
lu Wcěftě mině I
(loecnii I na ťteréma gfou

1580. íffi

~etare [= 14. března]

braón geft

@5něm

~Onbě!ii

I

Artikulove

594-598

ft' !Urtl)lulowé Mre pfanii gebnali I %f tuffemi

~3t~řmi @5totut) WCargťraofttuii WeoratufféÍ)o
ilotuřeli. @5tióor Sl)rafowfftj il ~iedowa !
a na @5tar\) ~fl) I 9Cet)\ul)5ffii ~iilař 9)(arg>

fraoftl-oii 9JCoťalufW)o. ~an .porerltj il .podl) I
WHiftobraiic6 geet)hJt)3fiiiÍ)0 ~iifařftttJii I W)Oa
Wcargťrooftluii . ee. (iYrl)brt)d) miHdjtaler I
lU 9Jcěftě S)olomaUCl) lUl)tifťl). [1580?] 8°.
%f4_SD 4 _@5 [= XXI] ll.
Popis podle výtisku, kterému .chybí ll. W.2-W3.
Gotické písmo, arabské číslice, římské l' signaturách. Na
tif.!. dřevořezový znak orla bez rámečku (126 X 100mm)
jako při čís. 590. Na Z. ~2 a velká, prostě zdobená ini"
ciáZa 8 bez rámečku. lmpresum na konci tisku. Rubriky,
signatury, kustody sZožek.
Praha: Lobk. K. (neúplné).

594. ~étÍ)o ~óně 1582. íffi ~onběIii po 15'. @5tiaft>
n6m [- 15. ledna] 1 tu Wlěftě .polomúc\) I
br3ón geft @5něm (loecn\) I tu přiitomnofti
~anůtu ~oHůtu ob @eo ~~fařffé mHofti na
t\)3 @5něm lUt)fIan\)d) I 9Ca ťteréma fe !Urt\)fu=
lowé boIepfanii gebnali o Datuřeli. ~an .po=
rerlt) il .podl) a· na StiHném 1 ~mifto braiic6
9(al)\Í:Jl)~ffiiÍ)o ~iifořfttuii 9)(arg; WCoratu°.
(iY9rt)brt)cf) miHdJtaler 1 lu WCěftě S)olomúct)
lut)tifťl.) [1582?] 8. W_Q3A_~5 [= XIII] ll.

Gotické' písmo, Zatinská sZo va antikvou, arabské
i římské číslice. Na tito 1. dřevořezový znak bez rámečku
jako v čís. 590. VeZké, bohatě zdobené iniciály bez rá"
mečku: 9Cna Z. W2 a, Sf na 1. m2 a, versáZky. lmprésum
na konci tisku. Rubriky, signatury, kustody složek, nad"
pisy článků, tiskařské ozdiibky, svlačcové lístky.
Praha: Lobk. K.

~etÍ)a ~áně 1582. )ffi ~onběHi po ~omátce
@5tuaté :itrogiee [= 11. června] I lulJ)~ěftč
Dlomúcl) SDdón gI @5něm (loeCH\) I lu přii>
tomnofti ~anůlu ~onůlU 1 ob @eÍ)o ~6fařfťé
mHofti na t~a @5něm lut)fIan6d).1 9(0 ťterém3
fe !Urtl)fulowé bofe ~fani± gebnaIi Cl ilotuřeIi;
@5tioor Sl)rafowfftj il ~ědowa I na @5tor6
~fl) a ~affowě I 9(at)tDt)~ff6 ~iifař Weorg;
~Rorolufťéo. (:itifftěnet) tu S)oromúct) Ifťril e
iYrt)brt)d)a miUd)talera) [1582?] 8°. W_Q)4
_~3 [= XI] ll.

596.

Gotika, latinská sZova antikvou, arabské i římské
číslice. Na lit. 1. dřevořez bez rámečku 125X99mm jako
při čís. 590. Na I. ~(2 a černá, zdobená iniciála.9C s následujícími majuskuZními @ a g), na Z. ~2 a iniciáZa jjS
s následujícím majuskuZním n. Na konci tisku pod im"
presem černá, stužková viněla 28X67 mm. Rubriky, signaturYi stránkové kustody, nadpisy čZánku, tiskařské
ozdubky, svZačcové lístky.
Praha: Lobk. K.

597. ~@n)a ~ónie 1583. íffi ~onbělii po @51ua>
tém íffiijtě [= 20. června] I lU WCěftě mrně I
br3án gI @5něm (loecn6 l1J přitonofti· ~anůtu
~ofIůtu ob @eÍ)o ~\)fař\fé mUofti na t6a@5nčm
lutJfIon6d) I 9Ca fteréma fe ~rtl)fulowé bole
pfanij gebnaH a 3atuřeH. @5tioor S\)ralowfftj
il ~ědowa I na @5tar6 !IDfl) a ~affowě I
9Ca~tu~a ff6 ~iif oř WCargfraofttuiWcoratufféOl
(íffi Weěftě (llomúct) I iYtl)brl)d) miUd)taler
lut)tiffI.) [1583?] 8°. W-iY 4 [= XXIV] ll.
Gotika, Zatinská slova antikvou, arabské i řÍmské
číslice. Na tito l. se opakuje dřevořez bez rámečku
12 7x99 mm z čís. 590. Černé, zdobené iniciály bez rámečku: 9C na Z. ~Í2 a ve sZově 9C@g)~afněgffiljo, jjS na 1.
m. a ve sZově jjSDnětuabií. lmpresum na konci tisku.
Rubriky, signatury, kustody složek, nadpisy článků,
ozdůbky, svlačcový lístek.
.
Bmo: UK. (11.371 přív.); Praha: Lobk. K.

595. ~étÍ)a ~áně1582. íffi ~onbm± po 9(eběIi
~rotuobnii l= 23. dubna] I lu W~ěftě mmě 1
braán geft @5něm Doecn6 I tu přiitomnofti
\l5anůlu ~ofIůtu I ob @eí)o ~6fařffé mHofti !
n~ t~3 . @5)těm lUt)f[an6d) I 9(0 fterém3' fe !Ur= 598. ~étf.Ja ~áně 1584. íffi Wutet6 po 15'. :itřed)
stróliid) [= 10. ledna] i lU Weěftě Dlomúcl) I
.. tl)fulowé bole pfanij gebnaU a ilaluřeIi. @5tilíor
braán gt @5něm (loecn6 I tu Niitomnofti ~a>
Sl)rafowfftj il ~ědowa I I1Cl @5tar\) ~fl) a
nfllu ~ofIůlU ob @eo ~6fatffé 1)),. na t63
~affowě I 9(ot)tu~~ff~ ~ljfař 9Rorg; Weorolu>
@5něm lut)flan6d) 1 9(0 fteréma fe m:rtl)fulowé
fťéÍ)o. (iYrt)brt)d) miUd)taler 1 lu Wcěftě mo>
boIepfallii gebl1Clli a ilaluřeli. @5tioor Sl)ra=
múct) íffit)tifťL) [1582?] 8u • ~{4_@4_iY2
fowfft) il ~ěrfowa I na @5tar~ ®fl) a ~aftowě
[= XXII] ll.
I geat)lut)aff6 ~iifoř Wcargfraofttui Weoratufťéo.
Gotické písmo, Zatinská sZova antikvou, arabské
(íffi 9Rěitě (lIo múct) iYrt)brt)d) miUd)taler tut»
i římské číslice. Na tito l. dřevořezový znak bez rámečku,
tiffL) [1584?] 8°. W-iY 4_@2 [= XXVI] ll'
(125X99 mm) jako v čís. 590. Na I. ~(2 a černá, zdobená
iniciála 9c bez rámečku, po ní následují majuskuZní @
a g) ve sZově 9c@g)gafněgffijf)o; na Z. ~2 a ve slově 9cW\J~
prl1Jé malá zdobená iniciáZa Ws následujícím majuskuZním ~(, versáZky. lmpresum na konci tisku, pod ním
prostá viněta ze dvou spirál. Rubriky, signatury, kusto'
dy sZožek, nadpisy čZánku.
Praha: Lobk. K.

Gotické písmo, arabské i římské číslice. Na tito 1.
dřevořezový znak bez rámečku (126 X 1 00 mm) jako při
čís. 590. Na l. ~l a arabesková viněta bez rámečku
42x55 mm. Čemé zdobené iniciáZy bez rámečku 9C na
l. ~Í2 a, g) na Z. ~l b. Rubl iky, signatury, kustody fZožek,
nadpisy článku, ozdubky.
Brno: UK. (11.371 přív.); Praha: Lobk. K.
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Artikulové

599-602

íl5áně 1584. }In \lSáteť ,po ®'luotém
[= 13. července] hl ~Rěftě DlomúclJ
I braán geft ®'něm Doeenij I 9'Co tter~a fou ob
®eí)o mUofti Gí:~\ořfťé 30 Sťomifáře hltJ\!áni
Ol)H I mro3en~ íl5án íl50n 00n ®,torfft) 3 )lliolb=
fftelJno O no 6ebčic~d) 9'Cet)hll)3f\ij ®'ubij Sťrá·
Iotufthlij Gí:aefféO I o mro3enj o ®,totečnj 9tl)tijři
\lSon 2flbred)t ~o"oun 3 6tuoglotuo o no
.plufflJc~d) \lSurgťrooě ~rage 4)robecťéf)o I o
íl50n 4)erhuiř 3elJblic 3 6fenffelbu o no 3tuo=
leně )lliflJ I lffird)nij 4)el)tmon ~ěbičnel)d)
\lSonftluij @ef)o miIolti (f~fořffé \U §trálolu.
Ithlij Gí:3efťém I 9tobbt) ®ef)o mUolti Gí:~fořfťé I
no něma fe ~rtlJlulotué bole,pfonij gebnoIi 000.
hlřeH. ®'tioor 6lJ~0Iotufl~ ti ~ědotuo Ino ®'toré
)lliflJ o ~offotuě I 910l)\Ut)3H~ íl5iif oř W'org·
frobftluj WeorohlfféO. (lffi 9JCěltě Dlomítet) iYrl)b.
rt)d) ID1ilid)toler lUl)tifff.) [1584?] 8°. WGí:4_~3 [= XV] ll.

599. 53étf)o
~l)Hánu

Gotické písmo, arabské i římské číslice. Na tito I.
dřevořez bez rámečku 94X92 mm: v kruhovém listovém
věnci znak orla s mečem a žezlem v drápech, korunou
nad hlavami a říšským jablkem na prsou. Na rubu tito
I. dl'evořezový zemský moravský znakl' plastickém rámci,
bez rámečku 136X 11 Omm. Černá, stužková viněta na
I. )B3 b. Černé, zdobené iniciály bez rámečku: @ na I.
W2 a, 91 na I. )B4 a. Impresum na konci tisku. Rubriky,
signatury, kustody složek, nadpisy článků.

Jungmann: IV. 1074.
Brno: UK. (l1.37I'přív.); Praha: MK. (33 E2);

Lobk. K.
(®'něm, tter~a lU 9JCěftě ffii~lotuě 53étr)o 1585
,ponběHj t'o 91eběli Inuocauit
ll. března,] (lffit)tifftěno lU DlomoUel) I b iYrl)b·

600.

braán ot)I) [IU

=

rl)cf)o ID1iHd)tolero I 53étf)o íl5ánč WC. ~. 53. a:
b.) [= 1585]. 8°. [2f 1 ] , 2f2 , 2ía, [2f4 ]
- Q}4_~4_@2 [XVIII.] ll.

a: a:

Popis neúplného výtisku, jemuž chybí tito I. a I.
~k Na I. ~f2 a: :DbjJOlučb ~al1110m ~offllom I @cljo
miIofti (Itjfai'fťé. Místo a rok sněmu zjištěn v tisku sao
mém na I. :D2 b, den zahájení v tisku sněmu z pondělí
po neděli Křížové [= 4. května 1587] na I. (I4 b. Gotic,
ké písmo, latinská slova antikvou, arabské i římské
číslice. Černá viněta 30X53 mm na I. (I3 a, prostá vi,
něta ze dvou spirál nad impresem, táž otočená o 180 0
pod impresem. Iniciála @ na I. ~r2 a, W na I. (I3 b:
Rubriky, signatury, kustody složek (na I. :D.I b chybí)
nadpisy článků.
Brno: U K. (11.371 neúpl. pří v.)

601. 53etr)o íl5ánč 1585. lffi íl5átef tll) 9'Ceběli Mi.
[ericordias Domini [= 10. května], lu měftě
mrně I ~raán

geft ®'něm Doeenij I 9'0 ftertJ3
fou ob @ef)o mUofti Gí:~fořffé Bn ~omifáře
lut)f!áni Oi)U I mrooenij íl5áni )!Sáni I íl50n SDn·
luib mngnob 3 6undu I íl5reBl)bent o 9rnbbo
lffiáfečná @ef)o mHofti ~~fořfťé ee. íl50n @in·

200

břid)

I

~~lumu o 3 ~offumbedo
~offumberce I 2f mrooenet) o ®'totečne~
9t~tijř jJ50n 4)edluijf 3elJbHc o 6fenffelbu
no 3tuoleně )lliflJ 9tobbo o lffird)nij 4)el)tf)mon
\lSOnftluij @ef)o mUofti Gí:~fořffé lU stráfohlftluij
Gí:aeffém ee. 9cn něma fe !UrtlJlu(otué bole,pfonij
gebnoH o 301uřeIL ®'H'6or 6lJrofotuff~ o ~ěr.

6lotuato o

o no

I

I

lotuo I no ®'toré )lliflJ o ~offotuě

íl5ijfoř ~)(orgťrooftluii

I 910t)hll)aff~

WeorohlfféO. 00n ,pored~
3 ,podlJ o no 6tiij(ném I WHjfto íl5ijfoř téf)o3
9Rmgfrobftluij. (lffil)tifftěno hl momouet) I ffr3e
iYrl)brl)cf)o ID1Hid)tolero.) [1585?] 8°. 2f4_~4
[=XVI] ll.

Český text gotikou, latinská slova antikvou, arab,
ské i římské číslice. Na tito I. opakuje se dřevořezový
znak oda bez rámečku (94 X 92 mm) z čís. 599. Z té,
hož tisku se zde opakuje zemský moravský znak
137X110 mm na rubu tito I. Černé iniciály bez rámeč
ku: @ na I. ~r2 a, g) na I. (II b. Rubriky, signatury,
kustody na konci složek, nadpisy článků, tiskařské
ozdllbky.
Brno: UK. (11.371 přív.); Praha: Lobk. K.

602. 53etf)o íl5nnie 1587. lffi tl onbiefi) íl50 9'Cebieft)
gena ifolue mDiaiolUO (= 4. května) \U Weieftie

mrnie braián geft ®'niem DóeeDnij, no fter~a
fou ob @efJo mHoftii Gí:3~fořoffe 00 ~omiforae
lUl)f[oni bt)It). lffit)\ oeoe mro3en~ íl50n íl50n lffil)'
lem o !Hoam6ergfo o nQ Gí:Bieffem ~rumlotuiě,
®'.prolueoe o lffi!obořo bomu 9toamoerfťef)o,
®'IOhlnéf)o 5toluortJftluo .8fotéf)o íJhmn 9tl)tid
n @ef)O mifofti Gí:Bl)foře 9taimfW)o, mf)erfW)o
o (IDiefféf)o ee. ~ráfe ee. 5tel)no 9tobbo : o 9'Cet).
lut)affi íl5urgfrooie íl5ram~ o mr03enel) íl50n
íl50n 2Cbom B ,probc3e no .probc3lJ o ,pluúofé
®ef)o mio[tl Gí:~forae 9r3tmfťef)o mf)erfťef)o
o Gí:3iefW)o ee. ~ráfe ee. ~omorntť o 91el)111l)am
~onc3leř3 st'rolohlftlui Gí:oiefťef)o o mrooen~
L1 ®'totecan~ 9\:l)Hra jJ50n Weicf)ol 6f"onotuif~
o ~lJfotuo no ~OC3otuie o lffio3~cij @ef)o miO[U
Gí:cr~for3e 9t o imfťer)o mf)erfťer)o o @:3ieffef)o ee.
st'rafe 9tobbo o 9'Cet)lul)am íl5ifora ~ra!oluftlui
(Ioieffef)o ee. 910 něma fe ~rtlJlulotue bole,pfonij
gebnoIl) o .8oturoeIi. ®'tióor 6lJrolotul~ o~edo=
tUtl, na e:tmé )lliflJ o ~offotuě 91ei)IU~Mfj jJ5iforB
9JCorgfroóftluj Weorohlffef)o. 00n ,poréc3f~
D .podlJ o no 6tr3ilném Wciftobrate3~9cel).
lut)affif)o jj5ifor3ftluj tef)oa 9JCorgťrooft\Uj. (iYrl)b.
dd) ID1Hid)toler I lu 9JCěftě DlomnUei) I lUL)·
tifff. 53éH)o íl5oně: 1587°.) 8 u• [2f4_QJ4?]_
(I4_@4_iY 1 [XXII?] ll.

Popis podle neúplného výtisku Brno: UK., kte,
rému chybí tít. I. a podle v},tisku Lobk. I' Praze, jemuž
chybí složky ~( a )B kromě spodní poloviny I. )B4, ale
jsou doplněny rukopisně. Gotické písmo, latinská slova
antikvou, arabské i římské číslice. Drobné viněty: na I.
)B2 b a na konci tisku pod impresem (I. (šl by. Iniciály:

603-606

Artikulové

na I. W2 a, g) na I. )B3 a, versálky. Rubriky, signatu,
ry, kustody na konci složek, nadpisy článků.

@

Jungmann IV. 1075 a).
Brno: U K. (III. 9692 neúpl.); Praha: Lobk. K.
(neúpl.); Strahov. K. (E R IX 53 přív.)
íl5áně 1587. lffi ®'třebu ben ®,o 00nO
mtiteIe Q}oaijf)o [= 24. června] lu 9Rěftě 0(0·
mOUclJ I ~dán geft ®'něm (loecnij I geo ťterel)a
fou ob ®ef)O mHofti (f~fořfťé 00 ~omifoře
111l)f!áni ól)fi I mrooenel) \lSán I ~nn iYrt)brt)d)
3 8eroUno o no 3iblod)otuic~d) I @ef)o mHofti
Gí:~foře 9taijmfféf)o I mf)erfW)o I o Gí:aefféO ee.
~rále ee. 9tobbo o 9'Cel)hll)3fiij nob 5tif~el) Sťoňmi
.8orogn~mi. 2f mťooen~ n ®'tntečn~ 9tl)tijř ~on
Q}ernod ~rnotufl~ o ~rnotuic n no !HelJčij I
91elJlul)3f\ij 4)offrl)d)t~ř ~lJeorgfroóftlUj 9JCoralu·
fťéo I 9'Co něma fe ~rtifulotué MIe ,pfonij geb·
noH o oOluřeH. ®'tióor 6lJrofotuff~ ti ~ědotuo I
no ®toré )lliflJ o ~offotuě i 9cot)111l)aff~ \lStjf oř
9JCorgťraoftluij 9JCorotnfféo. 00n ,pored~ o ,por=
flJ o no 6tiij(ném I 9Rijfto br5iie~ geOl)lul)aIW
\lSijf ořft\Uii téf)oa Weorgfrooftluij. (iYrl)brl)cf)
ID1Hid)toler I lu Wcěftě momouel) hll)ti\ťf: Anno,
vt [uP:}l[ = 1587] 8°. W-@\ [= XX] ll.

603. 53etf)o

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
i Nmské číslice. Na tito I. v číslicích letopočtu v kruhu
o průměru 62 mm dřevořezový znak orla s mečem
a žezlem v pazourech, říšským jablkem na prsou a korunou nad hlavami. Na l'llbu tito I. se opakuje dl'evořez
bez rámečku 137X110 z čís. 599. Na 1. )B3 a černá viněta 41 x55 mm. Černé, zdobené iniciály bez rámečku.
(,\) na I. ~f2 a, (I na I. )B3 b, I'crsálky. Rubriky, signatu~
ry, kustody na konci složek, nadpisy článků, tiskal'ské
ozdůbky, svlačcové lístky.
Jungmann IV. 1075 b).
Praha: Lobk. K.; Strahov. K. (ER IX 53 přív.)

604. 53etf)o íl5áně 1588. lffi íl5onběHi,pLl 9'Cebčfi ~u~
Meo [= 4. dubna] i lu Weěftě mrně I ~raán geft

I

®'nčm Doeenij 9'Co fteret)a fou
Gí:tJfořfťé 30 S1'omifáře lUl)fláni

ob @ef)o mUolti
oi)H I mroDenij
íl5áni I \lSon )lliolff mOtuo~robff~ 3 ~oloturot I
no ~noiijd) I @ef)o mUofti Gí:~foře 9taijmfféf)o :
mf)erfW)o o Gí:aeffé~o ee. Sl'ráfe ee. 9tobbo. íl50n
@inbřid) 6lotuoto o ~~(umu o D ~offmbedo I
o no ~offmberce o ~~ro"gnij. 2C mroBent)
n ®'totečn~ 9tl)tiiř \lSon 00n !molotuec 3 ID10·
lotuic I no ~omeniclJ o X~elJnotuě I ®ef)o
mifofti Gí:~iL1ře 9taiimfféf)o I mf)erfféf)o o (faef·
féf)o ee. Sťráfe ee. 9tobbo. 910 něma fe ~rtlJ=
lulotué Mre ,pf onU gebnoli o 301uřefi. ®'tióor
6lJrafotuff~ cr ~ěrfotuo I no ®'tmé )lliflJ
o ~offotuě I 910l)IUl)3ff~ íl5ijfoř WeOrgťrooftlUU
weoro\Ufféo. 00n .porecf~ 3 ,podlJ o no Střijl·
ném I WCijfto braije~ 910l)hl~3fiiio íl5ijf L1řftluij

téf)oa W10rgťroofthlij. (iYrl)bricf) ID1Hid)toler I
hl WCěftč Dromouel) I lffil)tiffI.) [1588?] 8°.
W_~4_@3

[= XIX] ll.

Gotika, latinská slova antikvou, arabské i římské
číslice. Na tito I. mezi číslicemi letopočtu kruhový dře~
vořez o průměru 62 mm. jako na tít: I. čís. 603. Na
rubu tito I. se opakuje dřevořezový znak bez rámečku
(138 X 110 mm) z rubu tito I. čís. 599. Drobná černá
viněta na I. )B3 a. Černé, zdobené iniciály @ na I. W2 a,
g) na I. )B3 b, versálky. Rubriky, signatury, kustody
složek, nadpisy článků.
Jungmann IV. 1076.
Praha: Lobk. K.; Strahov. K. (ER IX 53 přív.)
53ét~ll íl5ánie 1589. \U íl5onběHi,po tl omátce
®'. 5trogiee [= 29. května] I lu WCěftě mrně
braán geft ®'něm Doecni I no fter~a fou ob
®ef)o mUofti Gí:~f ořffé I 30 ~omifáře hll)Hánt
ol)H i mro3en~ \lSán I íl50n 0 0n o m03fotuic
II no Xiebotuě I 9'COl)lul)af\ij ®'ubtj WCorgťtao·
ftluij 9RoralufféO. 2f mro3en~ o ®'totečn~ 9h)tiiř I
\+son Q}ernortf) ~rnotuff~ ti ~rnotuic o no
!HetJčij o ~ounic~dJ I 9~el)\Ul)3ffij 4)offrl)d)tijř
téf)03 Weorgfroofttuij. 9co něma fe ~rtlJfu(otué
bore ,pfonij gebnoH o 30111řeH: ®'tióor 61)ro=
lotufl~ cr ~ědotuo I no ®'toré )llifg o ~offotuě I
910l)IUl)3ff~ jj5iifoř ~Rorgfrooftluij WcorolufféO.
00n ,pored~ 3 ,podlJ o no 6tiijlném I Whifto
braije~ 9'COl)lul)affijO \lSiifořf±luij téf)oa WCat:g·
ťrooftluij. (iYrl)brl)d) ID1Uid)toler I lU Wcěftě
DlomoUCl) I lUl)tifff. ~étr)o \lSánie: 1589. U ) 8°.
~f4_Q}'!_(I2 [= Xl ll.

605.

Gotika, latinská slova antikvou, arabské i římské
I. kruhový dřevořez ·0 průměru 62 mm
jako při čís. 603. Na rubu tito I. se opakuje dřevořezo~
vý znak bez rámečku z Č. 599. Černé, zdobené iniciály
bez rámečku @ na I. ~(2 a, ~ na I. W4 b. Na konci tisku
(I. (I2 b), pod impresem malá černá viněta. Rubriky,
signatury, kustos jen na konci složky )B, nadpisy
číslice. Na tito

článků.

Jungmann lY. 1077.
Praha: Lobk. K.; Strahov. K. (ER IX 53 přív.)

606. 53 @tt)ll íl5áně 1590. lU \lSonběIij t'o 91ebm
Misericordias Domini [= 7. května], lu W1ěftě

mrně bdán geft ®'něm Doeenti I 910 fter~a
fllU ob ®e()o mUofti Gí:~fořffé 00 ~omtfáře lul)·
Háni ol)Ii I mroDenij íl5áni I \lSon lffiáeffotll
medo o ~ubee o cr m""é~o no !HlJd)mburce
weor[folef ~lnoru ®ef)o mUofti Gí:~fořffé hl Sťrá·
IOlufthlij Gí:aefťém. íl50n 00n ~e3bruaid~ ti ~o=
(oturot na 3ábě~Hť~d) I ®ef)o mHofti Gí:~fořffé
ee. 9tobbl). 2f mrooen~ o ®'totečn~ 9h)ttjř I íl50n
00n ID1olotuec 3 ID1olotuic no ~omeniclJ I 9'Co
něma fe ~rtlJlulotué bole,pfonij gebnaIi o 30'
111řeH. ®'tioor 6lJrofotuff~ D ~ědotuo I no
®'toré )lliflJ o ~oflotuě I 91lll)hlt)a f\~ \lSUf oř
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607-609

A:rtikulové
~)(orgťroofftuij IDlorolufW. 00n .potech) 5 .pot.
Střijhtém IDhjffo braije6 ~0t)tut)3ffijo
~iif ořf±tuij tég oa unorgfraóffluij. (&rt)brid)
rolilidjta(et I tu ~něftě Olomouet) lut)tiffL
~étga ~áně: 1590°.) 8°. W4_~4 [= XXIV] ll.

I

.ft) a na

I

Gotika, Zatinská sZova antikvou, arabské i římské
Na tito Z. v číslicích Zetopočtu 1590 se opakuje
jl kruhu o průměru 62 mm dřevořez z čís. 603. Na rubu
tit.Z. dřevořez bez rámečku 137X 110 mm z rubu tit.Z. čís.
599. Cerné, zdobené iniciáZy bez rámečku ® na Z. ~(2 a,
.i5 na Z. lB4 b, versálky. Impresum pod prostou vinětou
na konci tisku (I. lš4 a). Rubriky, signatury, kustody
složek, nadpisy čZánků.
Jungmann lY. 1078.
Praha: MK. (33 E 2); Lobk. K.; Strahov. K.
(ER IX 53 přív.)
číslice.

607. 2@tgo.\!Sáně 1593. tu \!SMeť .přeb \!Somátťou
.81uěf±otuánij mrogofIotuené \!Sonnt) unort)e
[= 19. března] I lU IDcěftě ~tně br3án gefi
®něm Ooecnij
~o ťter6a
gfou ob @ego
mHofti G\:t)fářfťé 50 S't:omifářc l1.1t)f{áni ol)Ii I
~t)foee SDi'tffogné S't:nij3e \!San \!San ®toniHotu
jpawlowfltj miffu.p Olomoucť6 S'ťrálotufťé
S't:apIt) G\:aeffé &jrooě a @.
G\:. íRajmfféí)o

I
I

I

I

IDe.

I

I

a Gí:'aefťé o ee.~ráIe ee. !. íRobba i
mr03en6 \!Sán I \!San. ~rt)brt)d) 3 8etotijna
a na 8iblodjowictjdj I t6a @ego miMti G\:6foře
íR3ijmfťégo I mgerfťéf)o a Gí:'aefťéf)o ee. S't:rálc ee.
íRobbo I a ~et)tut)affj nob :itif6eem S't:onij .8órog"
n6d) ee. a mr03en6 a ®totečn6 9rt)tijř \!San
mernortg . ~tnowfftj 3 ~tnoluic na !Het)ct)
a Sfaunictjdj I ~el)IUI)mij ~~offrt)d)tt)ř IDI-org"
ťroóftluij ~JCorotufťégo I na něma fe !!lttt)fulowé
bolc .pfonij gebnoU a 301uřeIi. ®tióor St)ta.
fowfltj 3 jpědowa I na ®foré @ft) a jpaflowě I
~cot)tut)aff6 ~ijfoř IDeorgfroóftluij unorotufféO.
00n .potedtj 3 .podt) a na Střijlném I ~mjffo
braiie6 ~ot)tut)arfijo. ~iifořfiluij téf)oa ~)(org"
froofituij. (~ IDeěffě Olomoue6 b SDěbiei't roli"
Hdjtaletowtjdj tut)tifftěn6.) [1593?] 8°. W_~4
_@5 [= XXvIIII] ll.
mf)erfťég O

Gotické písmo, latinská sZova antikvou, arabské
Na tit.Z. v číslicích Zetopočtu 1593 opa~
kuje se dz'evořez z čís. 603. Na rubu tito Z. dřevořez bez
rámečku 137XI09 mm jako v čís. 599. Cerné, zdobené
iniciáZy bez rámečku ® na Z. ~(2 a.i5 na Z. lB4 a. Na
konci tisku, pod impresem trojhranná viněta. Rubriky,
signatury, stránkové kustody,· nadpisy čZánků, svZačco~
vé lístky.
Jungmann IV. 1079.
Brno: U K. (11.371 přív.); Praha: MK. (33 E 2);
Lobk. K.; Strahov. K. (ER IX 53 přív.)
i

římské číslice.

\!Sáně 1593. lU \!Sonbělij ,po \!SomMee
m03ijÍ)o :itěfo [= 21. června jlu IDeěftě Dlomauctj
braán gcfi ®něm Ooeenij I 9'0 fterlJa I gfou
. pb @ego mHofti G\:6fnřfťé Do S't:omifáře lut)náni

608. 2 @tgn

2Q2

ot)Ii I ~t)f oee SDuoffogné ~nij3e \!Sán I ~on
®toniflolu jpawlowfftj miffu.p Olomoucť6 I
S't:ráIotuffé S'ťot1 h) G\:aeffé S)rooě a (35. uno ~.
9raiimfťégo mf)erffégo a G\:áefféf)o ee. S't:ráfe ee.
9TObbo I [lr03ent) ~án I \1Son ~rt)brl)d) D!Jeto.
tijna n na 8iblod)owictjdj I t6a @. IDe. G\:t)fořc
9raiimfféf)0 jt~f)erffégo a G\:aefťéf)o ee. S't:ráIe ee.
9robĎo I a 9,et)tu63ffii nob :itiI6cemS't:onij
.8orogn6d) ee. a [lr03enij a ®totecntj, ffit)tijřij
\!Snn Q3ernnrtg ~tnowfftJ D~rnowic nn !Het)ct)
a Sfaunictjdj I ~et)IIJt)3ffij s)offrt)d)t6ř ~JCarg"
frnófftuij IDcorotulťégo I \!Sán @třijf o !Heberu
na ~efřé StřeHct) @. IDc. G\:. íRaiimffégo mger·
ffégo a G\:aefféf)o ee. S't:ráfe ce. íRobbn tu S't:omoře
SDluorjfé I nn němá fe !!lrtt)fulowé bole .pf onij
gebno!i a 301uřefi. ®tióor St)tllfowfťtj 3 ~ět#
towa I nn ®'toré )llift) a jpaflowěl 9,0t)tut)3fft)
~iifoř WI-orgfrnofttuij IDeorotulféO. 0an .potecftj
3 .podt) n na Střijlném J IDCijffo braiie6 ~ot)"
tut)3)fii o ~iifnřfftuij téf)03 ~Rorgťroofftuii. (~
~něftě OIomouet) b ~ěbieů rolUid)taUetowtjdj
tut)tiíftěn6.)

[1593?] 8°. ~f4_m4_G\:5 [=XIII] ll. .

Gotické písmo, arabské i římské číslice. Na tito Z.
mezi číslicemi letopočtu v kruhu o průměru 62 mm ,dře~
vořezový znak jako při čís. 603. Na rubu tito Z. dřevo~
z'ez bez rámečku 13 7X 109 mm jako při čís. 599. Cerné,
zdobené iniciáZy bez rámečku; ® na Z. U2 a, .i5 na l.
lB3 a. OrnamentáZní, černá viněta na I. lB2 b a na kon,
ci tisku pod impresem. Rubriky, signatury, stránkové
kustody, nadpisy čZánků, tiskařské ozdůbky, svlačcové
lístky.
Brno: U K. (11.371 přív.); (9692); Praha: Lobk. K.;
Strahov. K. (E R IX 53 přív.)
\!Sáně 1594. lu \!Sonběfij .po ®tuot6m
®ftioffn6m [= 17. ledna] lu ~JCěftě Dlomauctj
braán gefi ®něm Oóecnii ! ~a ftert)a gfou ob
@ef)O mUofti G\:6fořffé 30 S't:omifoře lUl)fIáni
ót)li I ~t)f oec SDuoftogné Sťniiae I \!Sán \!San
®tonifIolu jpllwlowfltj mifťu.p OIomoucf6 I
~ráIolufťé S't:o,pIt) ~acffé S)rooě I a @. IDe. G\:.
ffiaijmffégo mgerffégo a Gí:'aefťégo ce. ~ráfe ee.
9fObbo ln [lr03cnij ~áni I \!Snn 00n 3 S!iVVé~o
Cl na Sfrumlowě gent))UI)3ffij IDcorífnfcr Sťrá"
fOluftluij G\:aefféf)o n @. IDe. G\:. 9raijmffégo mI)er,
ff'éf)o o G\:3efféI)0 ce. ~ráIe ee. IDeunbífeľíf. \!San
:ito~ role3eřicftj I 3 S!omnice nn 6jemnict)
a ~~robě @eweřj I 9Cet)lut)3ffij ®ubij ~)(nrgfroó'
fttuij IDeornlufťégo. 9X ~Hr03en6 a 8tntecn6
9h)tiiř \!San mernortg ~tnowfftj 3 ~rnowic
na ~et)ct) a Sfaunictjdj ~et))1.1t)Bífij s)ofrt)d)t6ř
tégo3 IDcorgfroofttuj I nn němá le !!lttt)fulowé
bofc ,pJollij gebno1i a 301uřefi. ®tioor St)ta·
fowfftj 3 jpědowa I nn ®toré @ft) a ~aflowě I
~nt)lut)aH6 \!Sijf oř ID,orgfrooftluij IDcorotufféO.
0mt ,potecftj 3 .podt) a na Střijlném I unii"
ftobrBije6 9,nt)lut)áHW \!SiH ořftluij tégoá ~)(org"
ťroóftluij. (~t)tifftěno lu S)ofO\ltOUel) I ffr3e

609. 2 @tf)O

610-612
SDěbiee

_@6

Artikulotié.

rolUid)taletowt).) [1594?] 8°.

Sfumbeue I ee. 9,n něma le !!lrtt)fulowé, bo"
le.pfonij geb110fi a 301uřeH. ®tioor St)tafowfftj
3 jpědowa I l1ll ®tnré @ft) a ~Ilffowě i ~et)"
lUl)af!ii ~ijfoř ~Jnnrgfraoff)uij IDcorolufféf)o.
\!SolueI Sfat~att)n 3 SfatOlltu la na ~alečině I
~l)ejfiobraije6 ~et)lut)Wijgo ~jfořfttlJii a ~urg"
ťrooě .8emff6 téí)03 9JCntgfrooftftJij, (~t)tifftěno
lu S)o{omouct) I \fr3e SDěbiee roliHdjtaletowt).
2étgo \!Sáně: Mi D. LXXXXVI. [= 1596] 8°.
9l4 -S)4-0 2 [= XXXIV] ll.

~(4_SD'1

[XXII] ll.

Gotika, Zatinská sZova antikvou, arabské i římské
Na tito Z. v číslicích Zetopočtu, v kruhu o prů.
měru 62 mm opakuje se dt'evořez z čis. 603. Na rubu
tito Z. dřevořez bez rámečku 137XI09 mm jako při čís.
599. MaZá, černá viněta na Z. lB2 b. Cerné, zdobené
iniciáZy: ® na I. U2 a, V na Z. lB3 a. Impresum na
konci tisku. Rubriky, signatury, stránkové kustody,
nadpisy článků, svZačcové lístky.
Jungmann lY. 1080.
Brno: U K. (9692); Zem. A.; Praha: MK. (33
E 2, výtisk bez tito listu); Lobk. K.; Strahov. K.
číslice.

(ER IX 53

přív.)

\!Sémě 1595 lu \!SonběHj tll) 9,cběIi
IDeifcrieorbio~ Domini [= 10. dubna] lu IDeěftě
~tně braán gefi ®něm Oóeenij
fter6a na
miIoffilué \!Soručenj @: ID,: G\:: ®fr3e [lr03enégo
~0l1ll ~onn ~rl)brt)d)n ®torffif)o 3 8ietotina
a na 8iblodjowičtjdj (I) ce. S)et)tmono IDeorř:
~nor: ~( @:
G\:: ee. 9Tobbu I ~( 9,et)IU6á"
Hif)o(l) ce. ~ffem čtt)rem ®tol1.mllt :iteí)03(!)
DJCnrf. ťnní)Or3e gménotuortemu čofu .poIoBen
a r03e.pfnn ol)I nn ftcremato ®němu tijto
bule,plonij !!lrtt)fulowe Ineffenii a 301uřenii

610. 2 @tgo

-,
r

I

me:

I

I

lnu. ®tioor St)tllfowfltj 3 ~edolull i na ®tnré
@ft) a jpaffowě ! ~0t)IUt)3Hl) ~ij\oř ~.norg"
froóftluij IDcorotufťégo. \!SotueI SfatOatt)n 8la·
t~atu I a na ~alečině I ~niifto brBiie6 9~01)"
)UiiB[jijf)o \J5ifořftluij n ~urgťrooě 3emfťt) tcf)OB
IDenrgfroojt)uij. (~t)tiHtěno tu S)oIomauct) I
ffr3e ~ěbiee rolUidjtaletowt) I 2étgo lt~nně 9..1e.
SD. 2 & & & & b. [= 1595.] 8°. W_~4_@1
[= XXV] ll.
Gotika, sZovo Domini na tito Z. antikvou, arabské
i římské číslice. Na tito Z. dřevoz'ezový znak císařského

orZa z čís. 603. Na rubu tito Z. dřevořez bez rámečku
139X110 mm jako při čís. 599. Na konci tisku, pod
impresem četná viněta 33X61 mm. IniciáZy: ~( na Z.
W2 a, .i5 na I. (1;3 a, ~~ na Z. í):3 a, .i5 na Z. lš4 b, versálky.
Rubriky. signatury, kustody sZožek, nadpisy čZánkl!.
Jungmann IV. 1081.
Bmo: Zem. A.; Praha: Lobk. K.; Strahov. K.
(ER IX 53 pří v.)

Gotické písmo, Zatinská slova antikvou, arabské
i Nmské číslice. Na tito Z. v číslicích Zetopočtu, 1596
v kruhu o průměru 62 mm opakuje se dřevořez z čís. 603.
Na rubu tito Z. dřevořez bez rámečku 137X 109 mm jako
při čís. 599. Cerná, stužková viněta na I. lB4 b. Cerné,
zdobené iniciáZy: ® na Z. U2 a, V na I. (;):1 a, \)5 na Z.

b, W na Z. (;):3 b, V na Z. (;):4 a, ~.n na l. (;):4 b, V na Z.
Ch b, V a \)5 na I. (1;4 a, 3 na Z. lš2 b, (;): a \)5 na Z. lš3 a.

(;):2

Impresum na konci tisku. Rubriky, signatury,kustody
nepravideZně, nadpisy čZánků.
Jungmann IV. 1082 a.
Brno: Zem. A.; Praha: MK. (33 E 2); Lobk. K.;
Strahov. K. (E R IX 53 přív.)
\!Sáně 1596 lu Wutere (I) ,po @3'lun"
tt)m ~ocfotuě [= 1. října] lU IDCěftě ~rně
br3án geft 8něm Olicenij ! na ťtert)a gfnu ob
@cf)omU: 915iimfťéf)o G\:t)fořc I mgerffé()ů'n 0:ae'
Hégo ee. ~l'rále ee. I ttlt)ffáni ol)fi I [lr03enij
\!Sonij I \!San ~ocfolu net)ftorHi ~eda 3 ~ube
II 3 S!iVVeo I a na !Ht)djmburce @ ID, G\:6foře
9raim: [lí)erfťer)o a G\:áeffcgo ee. S'ťrále ee.
ffiobbo; \!Sii @inbřicf) slllw.ata i3 ij:~lumu
a 3 Sfoifenbedu n na Sfoifenbetce ee. [lr03ent)
n ftotečni 9h)tiř \!Snn 00lt ~ Sf(enowé~o
a 3 ~anowi3 a na ainfowedj I @. ~n. G\:t)fnře
StBim ce. 9rnbba. na němá fe !!lrtt)lulowe bole
pf ani gebnali II 30tuřeIi. ®tioor St)tafowfftj
3 jpěrfolua I na ®tnré @ft) a jpllftowě i met)"
)ul)affij \!Siifoř ~)(orgťroofttuij ~JCorotuffér)o.
\!SO)1Jef SfatOatt)n 3 SfatOatu I a l1ll ~alečině i
DHjftobraije6 ~el)lut)3f\ijf)o \!sjfořf±lujj a. \!Surg,
frl1ÍJě .8emfť6 tégoa 9)(orgfrnófttuij. (~t)tifftěno
)U S~olomouet) I fťr3e ~ěbiee IDUHdjtaletowt).
2eH)0 \!Saně: M. D. L XXXXVI.) [= 1596.]
8°. 9X4 _m 4 _G\:2 [= X] ll.

612. 2@H)0

I

1596 ln ®třebu ,po geeběfi
\!softnij ~nuoeouit [= 6. března] I )U IDCěftě

611. 2 @tf)n

ilSáltě

mrně br3án gcfi ®něm Dóecnij I 110 ftcr6B
gfau ob @ef)o mU: ffiaijmfféf)o G\:t)foře I mí)er,
Iféf)o a ~3efféí)o I ee. S't:ráfc I ee. lut)ffáni ót)li I
~t)f oee SDuoftogn6 S't:nijtc I \!Sán \!Son ®toniffnlu
~awlowfftj I Q3iffu,p Ofomucfť6 I S't:ráfo)l.lfťé
G\:ácffé S'ťn,pft) S)rooě I n @. DR. G\:. 910bba i
ce. [lro3en6 ~án I \!Salt @inbřid) Slmuatll
3 ij:~lumu I 3 Sfoffmbedll I o Hll Sfoffmbeue I
ee. 9f [lr03cn6 n ®totečn6 9lt)tijř I \!San S't:rt)ftoff
tJictum 3 ~ictumu I na Sfláfftetct) a 9,otué

Gotika, latinská slova antikvou, arabské i fím~ké
číslice. Na tito Z. mezi číslicemi Zetopočtu kruhový dře
vořez o průměru 62 mm jako v čís. 603. Na rubu tito
I. se opakuje dz'evořezový znak bez rámečku z čís. 599.
Cerné, zdobené iniciáZy: ® na Z. W2 a, \1S na Z. W3 b, .i5
na Z. lB3 b, \l3 a ~~ na Z. lB4 b, \)5 na Z. (;):1 a, \)5 a S'l' na Z.
(;):1 b, )ffi a \)5 na Z. (;):2 a. Impresum na konci tisku. Ru~
briky, signatury, kustody sZožek, nadpisy čZánků, tiskové
chyby.
Jungmann IV. 1082 b.
Brno: Zem. A.; Praha: Lobk. K.; Strahov. K.
(ER IX 53

přív.)

203-

613-616

Artikulové
613.

~@tqa jJ5áně

~nuoeauit

1597. ro ®'třebu po 9ceběU
[= 26. února] I ItJ 9JCěftě mrně

braán gefi ®'něm Olieenii I na Herl)a gfau ob
@eqo miIofti 9TaiimfW)o G\:l)faře I ~f)erffé()o
a G\:aefféqo ee. §l'ráíe ee. ItJ~Háni li~H I ~ro"
3enii jJ5áni I jJ5an mbam 3 Sfternbeda I na
medjl)ni a Seblčii I ee. @e o mHofti 9T3iim·
fW)o G\:l)f aře I ~qerfW)o a G\:Befťéqo ec. ~rá(e
ee. 9Tabba. 9ce~rol)~HI) ®'ubii ~roořfl'1) §l'rá·
ToltJf±luij G\:aefW)o I ~(~el)tma1t 9COluéf)o 9JCčfta
jJ5raafťéf)o I ec. jJ5an mr6red)t Slawata 3 ij;~lu=
mu a 3 Sl'orrmbeda I na maHteře ~ob=
laMftjm a ij;~rafti I ec. ~ro3cnl) a ®'tatečnl)
9T~tiiř jJ5an illiácHaro mubowec 3 mubowa I
ce. @e o 9JC. 9raiimfťéí)o ~I)faře I ~r)erfťéqo
a ~aefťéqo ec. §l'ráre ec. 9Tabba ec. jJ5ři ~(tl"
pdacl)d) na ~rabě jJ5raafťém I na něma fe
~rtl)lulowé boTe pfani gebnali a oaluřeli.
®'ti6or Sl)ralowfb) 3 ~ědowa I na ®'iaré
lrufl) a ~affowě I 9ce~ltJ~Mfl) jJ5ijfař 9JCarg"
l'ralifiluj Wcoraluf\'éO. jJ5alueT Sl'at~arl)n 3 Sl'a·
t~aru I a na ~ernrrtel)ně 9Riftobraiict) 9Cel)"
lu~Mfiiqo jJ5ifařftluii a jJ5u~gťra6ě 2emfťl), téf)03
WCm: gťraliftrotj. (illil)tiHtěno lU ~orOmaUel) I
fl'r3e ~ěbiee IDlUidjtalerowl). ~étr)a jJ5áně:
M. D. XC VII.) [= 1597] 8°. W-iY 4_@5
[= XXIX] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikl'ou, arabské
v impresu číslice ří"f!lské. Na tit.l. se opakuje v čís,
licích letopočtu 1597 v kruhu o průměru 62 mm dřevo.
řez z čís. 603. Na rubu tito I. dřevořez bez rámečku
137.>:< 109 mm jako při čís. 599. Černé, ornamentální
viněty: na I. \U3 a (14);<35 mm) a na konci tisku pod
impresem (42 X 56 mm). Černé, zdobené iniciály: CM na
I.. ~(z <1, \lS na I. \U3 b, versálky. Rubriky, signatury, strán,
kové kustody, nadpisy článků, tiskařské ozdůbky, svlač=
cové lístky.
číslice.

Jungmann IV. 1083.
Brno: Zem. A.; Praha: MK. (33 E 2); Lobk. K.;
Stra~ov. K. (ER IX 53 přív.)

614. ~@tqa jJ5áně 1598. lu \l..~onbělj po 9cebm
Cantate [= 20. dubna], lu 9Hěftě mrně brBán

geft ®něm Obecnij lna l'terl)3 gfau ob @eqo
mHofti 9TBiimfW)o G\:l)faře I ~qerfťéf)o a G\:3e"
fW)o ee. §l'ráíe ee. jJ5offolué a §l'omifář~ na"
řii3eni b~H I a geft 3aluřijn ro ~(uterl) t10
t1amátee ®,O. @iřii [= 28. dubna] I téf)oa
~éta ee. na něma fe ~rtl)fulowé bore t1fanii
gebnali a 3arořeli. ®tibot Sl)rafowfl~ 3 ~ěr=
lowa I na ®taré lrufl) a ~affowě I 9calJIUl)~"
HU jJ5iifař WCargfrabftluij Wcorarofťéqo. jJ5aroef
Sl'at~arl)n 3 Sl'at~aru I a na ~ernrrte1Jně I
Wciifiobr3jel) 9Ce~lu~Mfiiqo ~iifařftlnii I a ~urg.
fmliě 2emfťl) téf)oa 9JCargťralifíluij. (illi~ti[ftěno
ln ~o!omaue~ I II @iřiiťa .panble. ~éta \lSáně:
M. D. XC VIII.) [= 1598.] 80. ~!4_@4_~2
[= XXX] ll.

204

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské čís,
líce, v impresu římské. Na tit.l. v číslicích letopočtu 1598
v kruhu o pnlměru 61 mm dřevořezový znak orla s me=
čem a žezlem v pazourech, říšským jablkem na prsou
a korunou nad hlavami. Na rubu tito I. dřevořez bez rá=
mečku 152xJ22 mm: dva lvi drží zemský moravský
znak v plastickém orámování; u paty štítu tištěno:
MORA VIA. (Viz obr. čís. 24.) Čel'llá trojhranná vině
ta na I. \UZ a, dz'evořezová viněta z tvarů sochařských
i rostlinných s andílkem stojícím uprostřed na konci
textu (I. ~2 b). Čel'llé, zdobené iniciály: CM na I. Wz a, ::;'.š
na I. \U2 b, versálky. Rubriky, signatury, stránkové ku.
stody, nadpisy článkll, tiskařské ozdůbky, žaludy, svlač=
cové lís tky.
Jungmann IV. 1084.
Brno: UK. (9692); Zem. A.; Praha: MK. (33 E 2);
Lobl<. K.; Strahov. K. (E R IX 53 pří v.)

616

Artikulové

~~----------------------------------------------~

mHofti 9T3jmfťe I G\:l)f ar30lue !
a G\:3iefťe I ee. st'ra[oro~ I ee. \lSo1lfo"
mor3j 9niefi @egi mUofti Iu §l'rá!oroftluii (13k
1fem I ~r ~ro3en~ a ®tatee3ne~ 9Tl)tiir3 \lSan
lrufl)

I @egi

tieno na Sl'lajfter3e 2auclem pob 2nogmem
~etqa

~qerfťe

1600.) 8°.

~!4_§l'4

[= XL] ll.

I

Gotické písmo, latinská slova antikvou,'" arabské
jen v signaturách. Na tito I. v elipse

číslice, římské

~@tí)a jJ5óně 1599. lu \lSonběfi po 9ceběIi
mia01Ué [= 17. května] ro 9Rěftě Qlo·
maucó braán geft ®'něm OfmnU I tJ t1 řij=
iomnofti \lSánLtro \lSofIťtlU a Sl'omi{lfařůro @er)O
mHofti 9raijmfťéqo G\:l)faře I ~qerfťér)o a {!):3e"
fW)o ee. §l'ráTe ce. ~( geft 3aluřijn tér)03 ~éta I
tu jJ5átel' po 9CeběIi Exaudi [= 28. května],
na něm a fe ~rtl)tu(owé bofe pf anii gebnaH
a 3alnřeH. ®'tibor Sl)ttltowftó 3 ~ědowa I
na ®'taré lrufl) a ~aftowě I 9cal)IUlJ3íiii ~iifař

615.

9Rnrgťrabftroii 9Howrofťéí)o. \lSatneť Sl'at~arl)1t

3 Sl'at~aru I na ~ernrrtel)ltě a Sl'unftatě I Wcii"
ftobraiiel) 9Ce~IUl)~ffiiqo jJ5ijj ařftluij I a jJ5urg"
frabč 2emffl) téqoa Wcargťtabftroij. (illi~tifftěllo
IU 01omaue~ I II @iřijfa .panble. ~éta M. D.
XCIX.)[ = 1599] 8°. m4_~4_9n2 [= XLVI] ll.
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
Chybné označení listů: ~(2 jako \Uz, 23 jako st'3. Na
tit.l. mezi letopočtem 1599 do dřeva z'ezaný znak v kruhu
o průměru 62 mm jako při čís. 614. Na rubu tit.l. dřevořez
zemského moravského znaku (obr. 24). Na I. \U3 b dřevo=
řezová viněta s andílkem stojícím uprostz'ed jako v čís.
614. Táž na I. llJ?z b. Na I. ~rz a (chybně tištěno \UZ a)
iniciála CM, na I. \U4 a iniciála ~(, versálky. Na I. ~J?z b
pz'íčná, dřel'oz'ezová linka. Rubriky, signatury, stránkové
kustody, nadpisy článků, tiskařské ozdůbky, žaludy.
číslice.

Jungmann IV. 1085.
Brno: UK. (9.692); Zem. A.; Olomouc: SK.
(33.658 neúpl.); Praha: MK. (33 E 2); Lobl<. K.; Stra,
hov. K. (E R IX 53 přív.)

616.

1600. lu ~onbiefj po 9cebieH
[= 31. ledna] I ro ~1)lieftie 3nogmie

~Q;tr)a \l..~anie

~elnitnjť

br3ian geft ®niem Obecnij I na ťtere~3 gfau
ob @. mc. m3jmfťe~o G\:l)far3e I ~qerffef)o i
G\:3ieffef)o I ce. §l'ra!e I ee. \lSoHoroe ro~H(\1lij
bl)H I ~ro3enii \lSani I \lSan ~bam 3 Sftern.
beda I nLl medJl)ni Ll Seblqi I 9ce~IUl)f{lffij
®'ubij §l'raíoroftroij G\:3iefťef)o I \lSan ~ettluif
3el)bHc 3 Sfenffelbu na ~olne a 3wolenie

Obr. 24 k

§l'rWoff lruratiflaw 3 IDlitrowic I a na 20djo,
wicl)dj I tuHe @. 9)(. G\:l)far3e 1R3iimffer)o 9rabbl).
9ca niem3 fe nU3ie pfane roieel) t3ijbHi a 3a"
Inr3eH. ®'ttbor Sl)ttlfowftl) 3 ~iedowa I na
~affowie a ®'taré lrufl) I 9Cel)ro~f{lffii jJ5iifar3
Weargfwbftluij WCoť('1rofťeqo. jJ5a\1.1ef Sl'at~arl)n
oSl'at~aru I na ~ernjftel)nie a Sl'unftatie I
Wcijftobr3ie~ 9ce~ro~f{lfíijqo ~if ar3ftroj I a jJ5urg"
ťrabie 2emff~ tef)o3 9Hargťtaliftlnj. (illit)tiH"

čís.

614.

63X65 mm dřevořezový znak or/a s mečem a žezlem
v drápech, říšským jablkem na prsou a korunou nad
hlavami. Na rubu tito I. v rámečku 147x106 mm zemský
moravský znak v plastickém ordmování; koruna nad
štítem plllí slova xylograficky provedeného latinského
nadpisu: INSI,GNIA MARCHI_ONATVS MORA,
VIR. Pod štítem monogram IW [= Joh.WillenbergerJ
a po každé straně monogramu P. Drobná viněta na I.
(\:1 b a na konci tisku (I. st'4 b). Černé, zdobené inicWy.13
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.Artikulové

617~620

na fit; ll, @ na I. 2(2 a,g) na 1. Ci:2 a, versálky. Rubriky,
signatury, .stránkové kustody, nadpisy článků, tiskařské
ozdůbky, žaludy.
.Jungmann IV. 1086.
Bmo: Zem. A.; Praha: Lobk. K; Strahov. K
(E R IX 53 pří v.)
~@tl)Cl ~áně 1601. ro ~onběIij .po ®Iuat~m
WCatěgi [= 26. února] I IU W?ěftě mmě braán
l1eft ®něm Dbecnij na fter~a gfau ob @. ~n.

617.

I
I

913iimfťél"'0 ~gfaře
iBf)etfťéf)o a ~aefféf)o I
ee. ~ráfe I ~e. 3a ~omiifaře 111~ffáni btJH I

I

~ani ~an ~[bam o 6ftem()eda na
me~l)ni a 6eMel) I gee~lutJ~ffi ®ubij S'tráfolu,
ftroij ~aefťéf,Jo ~an ~bam ~)Uabnij o )llialb·

iBr03enij

I

íftel)na I na ,prabfu nab ®aBall1Ctu a ~owo·
fl)etjdJ I @. W? ~. ~oml\rniif I ~[ iBroBen~
a ®tatecng 91~tijř ~an 1mácffalu íJ!le~ oPeř·
manfftj o 6taupna I na 6tolanedJ @. ~R. ~.
~rageč I a ~urgťra'6ě ~adffte~nfť~ I 111ffe @.
W? ~. 9rabb~ I 9(:a něma fe niiae .pfánij ~r·
tl)fulowé gebnaIi a oarořeH . .8~gmunb Onef~
3 mřefowie I WHjftobraije~ geelJrotJ~ffiií)0 ~ij.
fařfttl1ij Weargfrabfttnij W?orarofW)o. (1m~tiff·
těno tn !nrně I b !nat±f)oIoměge ~Ibrecf)ta
tyo~rmana I ~étDa M. DCI.) [= 1601.] 8°.
~r4_~4_~3

=

33 -- [II] ll.
Na L ~2 a: menijftřiiť 2h:tt)fu1ilttJ ttJ ®němu tomto
ovfa3en~ťf) nll ťteré ®tránce 2iftu fe pocijnanj: W.
(5tdmfu přebnij ! ~. bruqau i\namená.
Gotika, latinská slova antikvou, arabské číslice,
v impresu římské, arabské listování. Na lit. I. mezi čís,
licemi letopočtu v elipse 63x65 mm dřevořezový znak
jako v čís. 616. Z téhož tisku se zde na rubu tit.l. v rá.
mečku 145x106 mm opakuje dřevořezový znak moravské orlice. Pod ním tištěno: ~an @iřij ~ltlllVofetťl)
1\ !)ll)licltffá I ce. jj$iifař jj$rúttJa llJ?cnf1iiljo 8emfťéljo
ilJ1 ar nf ravftttJij llnorattJlťéljo. PNčné, dřevořezové linky
na I. Ci:2 a, na I. ~l b a nad impresem na I. ~3 b. Čemé,
zdobené iniciály: B na tito I., @ na I. 2(2 a, jj$ na I. Ci:2 a,

versálky. Rubriky, signatury, stránkové kustody, nad,
pisy článků, tiskilř:ské ozdůbky.
.Jungmann IV. 1087 a.
Brno: U K (9692); Zem. A.; Praha: Lobk. K;
Strahov. K (ER IX 53 přív.)

618.

~@tí)a ~áně

f)utě

1601. tl1 ~uterg .po ®té. Sl'un.
[= 6. března] tu W?ěfiě mrně ftaI fe geft

®ge3b Dbeenij I na .poručenij @eDo ~Rrtl.
9Taijmfféf,Jo ~t)faře I t)afoato §fráfe ~aefféf,Jo
a Weargfrabě WeoťCttufťéDO I ee. ~{ na r03e·
.pfánij ~Clna ~e~tmana .8emlťéf)o téf,J03 Wearg·
ťtabftroij: gea fter~3 gfau ob @. WC. ~~fařifé
~ofIoroé tl1~Háni b~n I iBr03eng ~án I ~an
~eřmCln o !llaijčán na S'roforoé oPoře I a !llae.
čiel) I ~ m.r03en~

a

ftatečng ~r~tiiř ~an ~an

~ufawfftj 3 ~ufawiee a na gamrftu @. ~n.
~gfařfťé 9Tabbt): 9,a něm3 fe nijae ·pfánij ~r=

206

tl)fulotué 3 firémt) nařijocnij tueřegné DotO'
1110fti ob ®tatuůln meargťra'6fttnj ~JCoro. fluoHli
O nařijbHi. .8l)gmunb Onef~ o mřefotuie I
Wcijftobr3ije~ geet)tut)fMlijf)0 ~ijfařft\Uij WeQrg·
ťrabft\l1ij ~noťCtlnlťéf)o. (1ml)tifftieno ro !nrnie i
b !nadf)ofomege ~(f'6recf)ta tyormana. ~étr)a
~áně M. DCI.) [= 1601] 8°. ~r6 [= VI] ll.
Gotické písmo, arabské číslice, v impresu římské.
Na tito I. mezi číslicemi letopočtu, v oválu 63 X 65 mm
dr'evoz'ezoFý znak císařského or/a jako v čís. 616. Na
rubu tito I. v rámečku 145 X 106 mm dřevořezový znak
moravské orlice v plastickém rámci s korunou v klenotu;
pod štítem uprostřed monogram I. W. PNčné, dřevo.
řezové linky stejné náplně i šířky, (11 mm) na I. W2 a
a na konci tisku nad impresem i pod impresem černá
viněta. Iniciála B na tito I., @ na I. W2 a. Rubriky, sig,
natury, stránkové kustody, nadpisy článků, ozdůbky,
žaludy.
.Jungmann IV. 1087b.
Brno: UK (9692); Praha: Lobk. K; Strahov. K
(E R IX 53 přív.); Roudnice: Lobk. K (VI Bh 1).
~ ~tr)a ~áltě 1602. tn ~uterg .po .památee
®roaté ~arl11t) SDorot~ [= 12. února] I ro W?ěfič
mrně braán gefi ®něm Dbeenij I na tterg& gf au
ob @eí)o mUofti 913 iimfťéf)0 ~t)faře I iBf)etfféf,Jo I
a ~BefféDo I ee. S'tráIe I ee. ro~ffáni bt)lí liBro.
3cnij ~ani I ~an 1molff mowo~rabfftj o Sto(o·
wrat I na ~nařijdJ a !IDopalce I 9(:e~ln~3ff~
®ubij SDroorfťg ~ráloll1ftll1ij ~Befféf,Jo. ~an
~eřman 3 !llaičan na §fof olué oPoře. ~ iBrooeng
a ®tatečng 9T~tijř ~an S'rareI Stoťořowee
3 StofořolUa I a na 6ftia~(atuedJ I roffe @er)O
mUofti ~gfaře 9raijmlféf)0 91abb~ I ee. 9(:a
němB fe nUae .pf ané tl1ěet) řiibiH a 3atuřeli.
1mgHm gau()d oe gběHna I na gbaUlUádJ
o ,pa()rolUanedJ I 9(:e~rot)affg ~iifař Wcatfrab:
~noratl1fťéf)o . .8~gmunb Ottef~ o mřefowie ee.
~RiiftobrBije~ gee~lnt)aHt)f)0 ~ijfařfiroij téf)oa
Wcargťtabftroij. (1m~ti Htěno ro !nrně I b !nar·
tr)ofoměge ~!'6recf)ta ~.) [ormatta] [1602?]

619.

8°.

W_~4_~2

[=XXXVIII] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
Na tito I. mezi číslicemi letopočtu, v oválu
63x66 mm se opakuje dřevol'ez z čís. 616. Na rubu tito
I. v rámečku 147x107 mm dřevořez z čís. 618. Černé,
zdobené iniciály: B na tito I., @ na I. W2 a, ~ na I. Ci:2
a versálky. Impresum na konci tisku, nad ním krátká
dřevořezová linka. Rubriky, signatury, stránkové kus,
tody, nadpisy článků, fiskařské ozdůbky.
.Jungmann IV. 1088.
Brno: UK. (9692); Zem. A.; Praha: Lobk. K;
Strahov. K (ER IX 53 přív.)
číslice.

~ @tf,Ja ~áně 1602. 1m ~onběHj SDen ®roaté
S'runf)ut~ [= 3. března připadá r. 1602 na
neděli] 111 ~mftě mrně I ftaI fe geft ®geob
Dbecni I na .poručenij @ef,Jo mHofti 9Taimfťéf,Jo

620.

Artikulové

621-623
.

~~faře

I t)ar03to S'rráIe ~3efťéf,Jo i a ~nargťtabě

~J/:oratl1fťéf)o

ee. ~ na r03epfánij iBr03enéí)0
I ~Clna ~ana ®tarH~f,Jo mruntalfťé~o
3 )llir()na I na mruntáli a 6Jolbiftel)ně I WCijfio·
braije~í)o ~uřábu ~e~tmanfťéf)o té\)oa WCarg=
řtabfiroij. 9(:a fter~& gfau ob @. WC. G:t)fařfťé
~ofroroé ro~Háni b~li: iBr03eng ~án I ~an
~eřman3 !llaijčan na S'rof olué oPoře I ~ iBrooen~
a ®tatečnt) 9T~tijř ~an ~on ~ufawfttj o ~u·
ťawiee lna gamrffu I @. ~JC. ~~fařfťé 9rabbl):
9(:a něm& fe nijaci1fánij ~rtl)fulowé 3 ftran~
nařiiocnij lueřegné f,Jotoll1ofti ob ®taroůlu ~J/:arg"
frabfiroij ~Roratufféí)o fluoIUi a uařiibili. 1mtJfim
gau()d ~e gbětina I 110 gbauňfádJ a ,pa()ro.
wanedJ I 9(:el)tu~afi~ ~ijfař Wcargfrabfttujj
WCoratnfféf,Jo . .8~gmunb Onef~ 3 mřefowie !
WHjfiobr aij eg 9(:e~ ro~a ff ge) o ~iif ařfiroii téD 0&
WCargřtabftluij. [1m Q)rnie I b Q)at±Do!oměge
~H'6ced)ta tyormana 1602?] 8°. W [= IV] ll.
~ána

Gotické písmo, arabské číslice. Na tito I. mezi
v oválu 63X65 mm dřevořezový
znak orla jako při čís. 619 . Na rubu tito I. v rámečku
146xI06 mm opakuje se dřevořezový znak z čís. 618.
Na I. WJ b dřevořezová viněta s hlavičkou andílka me=
zi dvěma rohy hojnosti. Černá, zdobená iniciála @ na
I. 2h a. Rubriky, signatury, stránkové kustody, žaludy.
číslicemi letopočtu

Roudnice: Lobk. K (VI Bh 1).

621. ~ @tDll ~áně 1603. tu ®třebu .po 9(:eběH
~roroobnij [= 9. dubna] I tu ~)(:ěfiě mrně braán

. geft ®něm Dbecnij I na ťter~3 gfau ob @er)O
Wmofti 913imfféf,Jo ~gfaře I iBDerlféDo a ~aefféf,Jo
ee. ~ráre ee. 3a S'romi~f aře rogHáni b~n i iBro·
Denij ~áni I ~an 1molff mowo~rabfftj o Sto·
(owrat I na ~nářijdJ I )lliintr()erce a )lli0llá(ee I
9(:e~tl1~gffij ®ubij S'rráIotuftluij ~aefťéf,Jo: ~an
~eřmCln 3 !llaičan I na S'roforoé oPoře I %f iBro·
oeng a ®tatečn~ 9Tt)tijř I ~an ~ti'6or l:l)bur'
Cl)U~ gbiárfftj 3e gbiáru I na SUabně I ~et)t.
man Weenfiiif,Jo ~JCěfta ~ra3fťél)o I rofie @eDo
WCifofti ~gfařlťé í1rabbt) ec. 9(:a něma fe nijae
.pfanij ~rtl)ťulolUé gebnan a 3arořen. 1mt)Iim
gau()d oe gbětina I na gbaunfád) a ,pa()ro=
wattedJ I 9(:e~tut)gfiij ~ijf ař ~JCargřtabftroii
WCorarofťéDo. .8~gmunb Onef~ o mřefowie I
WCijftobr&iicg 9(:e~ro~g ffiif,Jo ~ijf ařftlnij téf,Joa
WCargrrabftroij. (1mt)tifltěn ro Dlomaue~ I
b @iřijťa ,panble.) [1603?] 8°. W_@4_~2
[=XXII] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
Na tito I. v číslicích letopočtu v kruhu o průmě,
ru 62 mm dřevořezový znak or/a s mečem a žezlem
v drápech, říšským jablkem na prsou a korunou
nad hlavami. Na rubu tito I. dřevořez bez rámečku
154Xl23 mm jako při čís. 614. Dřevořezové viněty
bez rámečku: čtverhranná (38 x 48 mm) na I. Ci:3 a,
trojhranná s andílkem uprostřed na I. {š2 b. Černé, zdo=
bené iniciály: ~ na I. W2 a, ~ na I. Ci:3 b, versálky.
číslice.

Rubriky, signatury, stránkové kustody, nadpisy článků,
žaludy.

tiskařské ozdůbky,

.Jungmann IV. 1089.
Brno: Zem. A.; Praha: Lobk. K; Roudnice:
Lobl<. K (VI Bh 1).

622. ~ @ta ~{mě 1604. 1m ~onběHi .po ®roaté
~nně [= 2. srpna] I IU WCěftě mrně fiať fe gefi

®gcBb Dbeenij I na .poručenij @ef,Jo mUofti
~~fařfťé ce. l)ofo3to ~ráIe ~&efťéDo I a Ulcárg·
habi] UlCorall1fťéf)o ee. ~ na 910 0epfanii ~ana
~e~tmana .8emfťéf)o ~)(Clrgfrabfiroij WCor(ttl1'
fW)o. gea ftergB gfau ob @eDo WCH: ~~fař:
~ofIotué tl1~ffánij b~n: iBroBeng ~án I~an
~na!:imilián ~etl1 3 !lloamitáta a o!8tatné I
a na l:ěifdietjdJ I Wciiftobráiie~ 9(:e~lutJaffiio
®ubfitnii téf)oa m?argfrabftluij: ~ iBrooeng
a ®tatecng 91~tijř I ~an 1mácfall1 ga~rabedtj
3 ga~rabef I a na mubiiflowietjrlj I @eDoWCif:
~gf: 9rabb~. 9(:n něma fe nii3e planij ~dl)fu·
towé I firant) tneřegné ~otorooftii I ob ®taroůro
WcargťtabfituŤj WCoťCtrofféf,Jo frooIili Cl nařijbHi.
1mglim gau()ef 3e gběHna I na gbaunládJ
Cl ,pa()rowanedJ I 9(:et)tti~3fiii ~ijfař ~Rargťraú~
firoii WeorarofW)o. (~an giaUowfftj 3 gtal·
ťowie I na ~obromělietjdJ a mrobfu I WCiifio.
bráijeg 9(:el)rot)affijf,Jo ~ijfařfiroij téDoa WCarg·
ťtabfituij.) (1m~tifitěn ro Dfomauc~ lb @iřijťa
,panb(e.) [1604 7] 8°. ~4_Q)4_~1 [= IX] 11.

Gotické písmo, arabské číslice. Na tito I. v kruhu
o průměru 62 mm dz'evofezový znak orla jako na tito I.
čís. 614 s letopočtem 1604, rozaěl~ným znakem.
Na 'rubu fit. I. celostránkový dřevoř~z li rámečku
155X112 mm: zemský moravský znak v plastickém
orámování, v hořeních roiích dva anc;l(lkové drží
dýmající kahance, pod a nad štífem uprostřed hlavičky
andílků, v klenotu koruna. (Viz obr. 25.) Dole tištěno:
~an .8inUolufflí 3 .8iafloluic ••• Na I. 2f~ a nahoře
pásový dřevořez 22X105 mm, na I. Bl b ornamentální
viněta s andílkem stojícím uprostřed jako v čís. 614.
Černé zdobené iniciály: @ na I. 2(2 a, jj$ na L ~2 a,
versálky. Rubl'iky, signatury, stránkové kustody, i,aludy.
.Jungmann IV. 1090

bl.

Brno: U K. (9692); Zem. A.; Olomouc: S K.
(33.658); Praha: Lobk. 'K.; Roudnice: Lobk. K (VI
Bh 1).

623. ~ 0:tf,Ja ~áně 1604. 1m ~onběHj .po 9(:eběH
.prronii ~ofinij I gena Hotne Inuocauit [= 8.

března], ro WCěftě mrně i br3ángeft ®něm
Dbecnij I ťter~3to 3aluřijn gefi ro ®obotu .přeb
9(:eběIi Laetare [= 27. března], na fterg3 gfau
ob @eDo mmofti 9T3iimfťéf,Jo ~gfaře I iBL)erfťéf,Jo i
a ~aefféf,Jo I ee. S'rráfe I ee . .8a S'rommif aře rol)~
ffáni b~H: iBrooenij ~anij I ~an ~bam
mfabllg o)llialbiftel)na na ,ptabťu nab ®aoCtroau

207

624-626

Artikulové
o ~owoflJe6dj I @ef)o mUoffi I ~t)foře 9f3iim·
fféf)o I mf)erfťéf)o o ~3efťéf)o I ec. ~ráIe I ec.
~omornijf. ~on @iřij o ;ta.m6etfa no ijanlowě o memgffH. m: mro3ent) o 6totečttt)
9h)tiiř I ~on @iřijf <Meřftotff o <Meiftotffu o no
~~oUietjdj I luffe @eí)o mHofti ~t)fořfťé 19robb1:) I
ec. 9Co něma fe niHe .pfonij ~ttlJfu.owé geb·
noH o 30tuřeH. ~t)Hm Bau6el oe Bbětina I
no Bbauňfádj o .pa6towanedj I gee1:)IUl)dfft)
~ijfoř WCorgfroóftluij Weorotufřéf)o. (~on Bia.fowfflj o BiaUowie no l)o6toměliqjdj o ~tob
fu I WCijftobraiict) 9Cel)lul)afft)íJo ~ijfořfttuij
téf)oa Weorgfraóftluij. ~I)tifftěno tu 6íoluném
WCěftě mrně I tJ morf)o(oměge ~nóred)to ~Ot

mana) [1604?]

8°. m:4_~4_~2 [= XXXIV] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
číslice. Na tito i. v oválu 63X65 mm opakuje se do
dřeva I'ezaný znak z čís. 616 ale s letopočtem 1604,
jenž je rozdělen znakem. Na rubu tito i. dl'evořez v
rámečku 145X106 mm jako při čís. 618. Pod dz'evoře.
zem vytištěno: ~an .8inlťolufflj 3 .8inlfoluic. Na i. W2
a dřevořezová linka, na i. ~. b černá, ornamentální
viněta bez rámečku 37x40 mm. Zdobené iniciály:
® na 1. W2 a, ~ na 1. (fl a. Signatury, stránkové kusto.
dy, rubriky, ozdůbky, žaludy.
Jungmann IV. 1090 a).
Brno: Zem. A.; Olomouc; S K. (33.658); Praha:
Lobk. K. i Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

624.

~

(ift{)0

~áně

1605.

~ ~(utert)

t10

~rlunii ~oftnii, gena HOlue Invocauit
března], lu W,ěftě llBlJfllOWě braán geft

geeběfi

zemský moravský znak z čís.
pás 22x105 mm.
Dřevořezové viněty: na i. (f. a (38 x 42 mm), na i . .\1'2
a (33 X32 mm). Černé iniciály: ® na I. W2 a, jffi na i.
(f4 b. Rubriky, signatury, stránkové kustody, nadpisy

i. se opakuje

dřevořezový

622. Na 1. W2 a do

5.!::eoónlb @SflUi~owftt) I o mlJambergto
n o @5fwiOowa Illll .pOtóatíoluicgdj. ~( mr03entJ
O 6iátečnt) 9h)tijř I ~nn ~1)Hm mutl) I
o 1)lJméOo o no 1)lJmém I luffe 0Jeí)O mifolti
~nn

dřeva řezaný

Gotické písmo, latinská slopa antikvou, arabské
Na fit.l. mezi číslicemi letopočtu v kruhu o prů.
měru 62 mm opakuje se dr'evořezový znak z čís. 614.
Na rubu tito l. celostránkový dřevořez v rámečku

číslice.

článků.

Jungmann IV. 1091.
Brno; U K. (9692); Zem. A.; Olomouc: SK.
(33.658); Praha: Lobk. K. (15.277); Roudnice: Lobk.
K. (VI Bh 1).

625. 53 (iftf)o ~áně 1606. ~ ~onběHj t10 9í:olUt)m
~étr)ě [= 2. ledna] I lu WUfte DtomauclJ I br·

dán geft 6něm Ooecnij I no ťtert)a gfnu ob
@el)o mifofti 9r3iimfťéf)o ~t)íoře I mf)erfťéf)o
o ~aefféí)o ec. ~ráIe ec. Do ~omi~foře IUI)Hóni
ÚI)Ii: mro3enij ~áni I ~on m:bom 3 @5ftetn6etgfa I no ~edjlJni o @5eblčij I geel)lUl)f~ífij
~omornijř ~róíolufttuii ~aefféf)o. ~on m:bom
9J/:fnbHii o llBalbfftelJna I no .ptóbfu nnb 6ó·
3ntuou o ~owoflJcgdj I ~omorniiř o WeorHníeř
~Iuoru @ef)o WCU: ~t)f: m: mro1\ent) n 6tnteč·
nt) 9rl)tiiř I ~cm ~on 6torífii ~ufawflg I
a ~ufawiee I llll Bámrffu I luífe @ef)o mUofti
Grt)fnřffé I 9lobbl) ec. S'rtert)a 3nluřijn tu 6oóotu
ben 6°. 6ítioftnéf)o [= 14. ledna]. 9Co něma
íe nii5e t1fnnii ~ttlJlu.owé geb11llíi O ootuřeIi.
(~lJlim Bau6d De BběHna ! 11ll Bbaunfádj
o .po6rowaned) I 9Cet)lul)šífij ~tifoř ~nrgťrno.
fttlJij 9J/:orntuftéf)o. (~nn 8alfowflg 3 BaUowie I
11ll l)ofltomUiegdj o ~tobfu I 9Hiiftobr3ijct)
gee1:) tu I) affiil) o ~iifořftluii téf)oa WcnrgťrClóítluii.)
(~I)tiHteno tu OIomÚCI) I tJ @iřijfo .ptlnble.)
[1606 ?] 8°. ~f4_m2_~4 __~4_~1 [= XXXV]l!.

[= 1.
6nem
(lóecnii, no ťtert)d gfou ob @ef)o mifofti
9tdijmfřéí)o ~t)fnře I mí)erfféf)o o ~3efřéf)o ec.
~ráIe ce. 30 ~ommimoře IU1:)f(áni ó1:)(i: mro·
Gotické písmo, arabské číslice. Na tito i. mezi
3enii ~áni I~on m:bom 9nfobíltj 3llBa.bfftelJna ! číslicemi letopočtu v kruhu o průměru 62 mm dřevo.
no .ptábfu nob ;5ó30tuou o ~owoflJet)dj I @el)o řez z tito I. čís. 614. Na rubu tito i. dřevořez v rámečku
mirofti I ~t)foře 9rdiimfťéf)o, mf)erfťéf)o o ~aef· 153X112 jako při čís. 622. Pod ním tištěno: ~an
ťéí)O ec. ~ráIe ec. ~omornijl'. ~on mof)ufíotu
3nlťoll.lfhj 3 3nUoIl.lic ••• Na 1. W2 a dřevořezový pás
~ooÚ)1:)m .paflJfftelJnffg 3 ~o6fowie I no 9nfobém
22X105 mm a iniciála ®. Na 1. (fl a bohatě zdobená
~o(ef.awi. m: mro3ent) n 6iotečnt) 9h)tijř I iniciála ~. 1mpresum na konci tisku, nad ním dřevo.
~nn ~urťf)ort ;točnU 3 stiijmie, no stiijmiegdj,
I'ezová viněta se lví hlavou. Rubriky, signatury, strán.
~obfomořij S'rráíoluftluij ~aefféf)o, tuffe @ef)o
kové kustody, nadpisy článků, ozdůbky.
mifofti ~t)f nřfťé 9robbl) ec. S'Hert)Š 30tuřiin
Jungmann I V. 1092 a.
lu ~onbělti.po 9CeběH Reminifcere [=7. března].
Bmo: U K. (9692); Zem. A.; Olomouc: SK.
geo něm3 fenijae .pfnltij ~ttlJťu.owé gebnnli
(33.658 neúpl.) Praha: Lobk. K.; Roudnice: Lobk. K.
O onluřeli. ~t)nm Bau6el De Bbětina I lIn
Bbaunfádj o .pa6towaned) I geel)tul)aIíij ~iif nř (VI Bh n
Wenrgťrnofttuij W'orollJfféf)o. (~on 3aUowfft)
o 8aUowie, no l)obtomilicgdj o ~tobfu, 626. 53(iftl)n ~óně 1606. tu 6třebu .po 6tuotém
Weijftobraiict) geeI)IUl)ší\ijf)o ~iifořfttuij téf)03
~I)Hónu [= 12. července] I tu 9JCěfte ~mě I
WCorgfrooíttuij.) (~I)tií\těllo tu D'(omÚCI) ItJ @i·
braón geft 6něm Oúecnii I llll ťtert)3 gíou ob
řijfo .panble)
[1605?] 8°. W_~4_Sl4
@el)O mHoíti 9fšiimfťéf)o ~I)fnře I mf)erfťéf)o
[= XL] ll.
n ~5eíťél)o ec. st'róle ec. on ~omi~f nře tut)Háni
OL)fi: mrooenii ~áni I ~nn ~oltf mowo~tabffg
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
3 sto(owtat I no ~náiijdj I llBolla(ce o ~intr
číslice. Na tito i. mezi číslicemi letopočtu v kruhu oprů.
(Jene I geet)tut)3íiii 6ubii ~róíotuíttuii ~3efťél)o.
měru 62 mm dřevořez jako při čís. 614. Na rubu tito
208

Artikulové

626

I

I
I
,

04

16

Obr. 25 k
Cft)fnřfťé I 9robbl) ec. ~tert)a 3n\l1řiin \l1e 6třebu
ben 6tuoté ~(nnt) [= 26. července]. geo něma
fe niiae .pfnnij ~ttlJtu(owé gebltnli O 3nllJřeli.

~t)nm Bau6d De BběHna I na Bbaunlád)
o .pa6towaned) I gec1)1UI)3 flii ~ijf nř, 9J1:~rg~
fra6ftluij 9J/:oratufťél)o. (~on BaHowfft) D Barlowie I nn l)obromHicgd) o ~robfu I \)JCijfto·
braijcq 9Cet)IUL)3fiijf)o ~ijfnřltluii téf)oa Welltg·
ťrnolttuii.) (~t)tifften 11.1 Oíomnuct) I \) @iřijfn
.panble) [1606?] 8u • ~['l_@4 [= XXVIII] ll.

čís.

622.

153x 112 mm jako v čís. 622. Pod dřevořezem tištěno:
3n{fo\I.l!fÍJ 3 3nffl,1luic ••• Na i. ~(za dřevořezový
vlys bez rámečku 2Jx105 mm, na l. íBaa do dřeva řeza.
ná piněta 55x 73 mm se lví hlavou uprostřed, na l. ®4 a
dřel'ofezol'á viněta 59x 71 mm. Černé, zdobené iniciály:
® na 1. a, .\1' na i. íBa b, versálky. Rubl'iky, signatury,
stránkopé kustody, nadpisy článků.
Jungmann IV. 1092 b.
Brno: UK. (9692); Zem. A.i Olomouc: SK.
(33.658 neúpl.); Praha: Lobk. K. (15.277); Strahov. K.
(ER IX 50 přív.)
~an

n2
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Artžkulové
627. 520:tr)o \]Sáně 1607. tu ~rutcrl) po \]SomMec

910lulftiiluenii ~fof)oHolucné \]Sonnl) ~)(orl)C
[= 3. července] 1 tu ~něftě OľomouctJ I brBán
gcft @5něm Dbeenij I no ť±erlJ3 gfou ob @ef)o
mifofti 9t5iimfťéI)0 0:l)foře I mr)erfťéf)o o 0:3e>
fféf)o ce. Sťráfe ee. ao §roml$foře IUI)Háni bl)Ii:
mro3enij \]Sáni I \]Son ~1)Iim CSfmulltll a G:Ofu~
mu o a Sl'oifntliergfo I no CStró&i I ~róbcl)
o ~eW 1 @cí)O mHofti (i5:l)foře ~r5ijmfťéf)o I
mf)erfťél)o I o (i5:3ejťéf)0 ee. š1'ráfc ee. §romorniiť
I o \]Surgťrnbě Sfor1]ftel)nfťtJ ec. \]Son §rorel
IDlrorťl) 3 SDu6é I o no \plJifeHjdJ. ~[ mr03enl)
o @5totečnl) ~h)tijř I \]Son ~l)nm mutO a SDt)r~
né~o I no 9coll1é G\:3erll1ené ~Ootě o .SDeifnem
I luHe @er)O mUofti G\:l)foť[fé I STobbl) ce. ,S1'fe.
rlj§ aClll1řijn 111 \]Sáteť ben @5luoté 9norťéh)
[= 13. července]. 9co něm~ fl' nij5e pfonij
~dl)fu(OIUé gebnofi O30luřel1. ~t)nm 30ubel
ae 3bětiuo no 3bounfód) o ,po6rowonedj I
9cel)tul)aHij \]Sijf oř Wcorgťrnbftll1ij 9nornlufťéI)0.
(:z5on golťowff6 3 goUowic I no SDo61'omm~
c6dj o ~robfu I 9JCijftobr3ijct) 9cel)IUI)dfiiif)o
\]Sijfořftll1ij téí)05 9JCorgťrnvfíll1ij. ~\3I)ti[jtěn
tu Dlomoue~ I b @iřiiro ~oltble.) [1607?]
8°. ~(4_~3 [= XXXI] ll.

91e~ll1i)3ffiif)o \]Siil ořftluij téf) 03
WCorgřr06fituij. ~l)tifftěn tu Dromouc~ b @i~

9JCijftobraiiel)

Hjťo ~oltb(e.)

I

[16077] 8°. 2f4_~4 [=XXXII] ll.

Gotické písmo, arabské číslice. Na tito I. mezi čís·
licemi letopočtu l' kruhu o průměru 62 mm dřevoz'e.
zový znak jako l' čís. 614. Na rubu tito I. v rámečku
153x 112 mm se opakuje dřevOl'ez z rubu tito I. čís.
622. Pod ním tištěno ~an 8nlfo\uffIJ 3 8nll'o\uk Na
I. W2 a nahoře pásOl'Ý dřel'ořez 22x 105 mm s figurální
a rostlinnou výzdobou. Dřevoz'ezové viněty: na l. ~3 a
(.17x48 mm), na l. .1)4 b (27x41 mm). Černé, zdobené
iniciály: ® na 1. ~2 a, ~R na I. ~3 b, l'ersálky. Rubriky,
signatllry, stránkol'é kustody, nadpisy článků.

Jungmann lY. 1093 b.
Brno: Zem. A.; Olomouc: SK. (33.658); Praha:
Lobk. K.; Strahov. K. (ER IX 50 přív.); Roudnice:
Lobk. K. (Vl Bh 1).

1

Gotické písmo, arabské číslice. Na tito I. mezi čís,
licemi letopočtu v kruhu o průměru 62 mm dřevaře,
zový znak jako v čís. 614. Na rubu tito I. v rámečku
155x112 mm dřevořezový znak jako v čís. 622. Pod
ním tištěno ~an 8nUo\ufflí 3 8nffo\uic ••• Na I. ~f2 a
pásový dz'evořez s výzdobou figurální a rostlinnou
(22x105mm), na l. ~3 b dl'evořezová viněta 21x67mm,
na I. .1)3 b dřeJ7ořezová viněta 24x22 mm. Černé, zda"
bené iniciály: ® na I. ~(2 a, Hl? na I. ~J a, l'ersálky. Rub,
riky, signatury, stránkové kustody, nadpisy článkl/.

Jungmann IV. 1093 a.
Olomouc: SK. (33.658); Praha: Lobk. K.; Strahov.
K. (ER IX 50 přív.); Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).
\]Sánč 1607. ~ @5třebu ben Dúěto<
luánij ~[af)oflotue: \]Sonn~ 9JCarl)e I to ge]t,
SDtuobcatéf)o prll1nij(Jo SDne, 9J1.ěfljee 52iftopobu
[= 21. listopadu] I tu 9JCěftě í8mě I brBán
geft @5něm Dvecnij I nn ť±erl)3 glou ob @ef)o
mifofti 9taijmfféí)o G\:t)foře I mC)erfťéf)o O G\:ae<
fťéf)o ec. SťrMe ee. 30 ~omi$foře ITI~fláni bl)Ii:
mroaenij \]Sáni I \]Son š1'orel 3 3ěcotijno I no
SDřewoOoftictjd) o mofl)c6d). \]Son @iřijť .pobid6
a ~obic I no \pfmuti o XowH'owtc6dj. wmro<
aenl) o @5toteč1tlJ ~r~tiiř I \]Son :z5on @5torffij
~uf(twfo 3 ~UfU1Ufl) I no Xřcmefflu o ijgwo<
nowic6d). š1'tert)a anlTIřijn lu @5ovotu po @5luo<
tt)m Dnbřegi 2fj:loHtofu \]Sáně [= 1. prosince].
9co něma fe nijae pfonij ~ttl)fu('owé gebnoli
O aOll)řeli. )lI~t)Iim 30ubel ae 3bětino nn
3botudódj o ~obrowottcd) I 9Cel)IUI)5Iiii \]Sijfoř
9Rorgťrovftluij 9JCoralTIfféf)0. (:z5on 3oUowff6
a gouowic 1 no SDo6romHic6dJ o ~robfn I

628. 520:tf)Cl

1

210

629. 520:tr)o \]Sáně 1608. tu @5060tu přeb 9ceběIi
~tuětnou 1 to gefi,
Wcěft)ee Martij [=

SDtuobcotéf)o beluátéf)o SDne

I

29. března], gináf ~řeano

631-634

Artžkulové

Gotika, latinská slOl'a antikvou, arabské číslice.
Na I. ~2 a dřel'ořezol'Ý l'lis s figurální a rostlinnou vý'
plní (22x104 mm) jako při čís. 622, na konci tisku im<
presum a nad ním trojhranná ornamentální l'iněta s pís,
meny I G H na štítku uprostřed. Černé iniciály l2 na
tito I., V na 1. W2 a, versálky. Signatury, stránkol'é kus<
tady, rubriky, nadpis}' článků.

Jllngmann: lY. 1094 cl).
Brno: Zem. A.; Praha: Strahov. K. (ER IX 50
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

přív.);

631. 520:to

\]Sáně

1608.

~ @5třebu

I

po \]Somátce

~foaenánij ftuott)ď) ~rpofftolůlu
to geft 16.
SDne 9JCěft)ce Julij, [= 16. července] gináf
CIacrluence tu Wcěftč OlomOUCI) braán ge]t

I

I

@5něm Dbecnij 1 obelUffeď) G\:3t~r @5toll)ůl1J
WCClrgťrobfituij 9JCoralufťéf)0. 9co Tteréma je
nij3e ,pfonU ~lrtl)lu(oIUé gebnoli o 3011Jřeli.

:z5on 3ioUowff6 3 3ioU01Uic no SDo6romHi"
c6d) o ~robfu I 9JCijftobraUet) 9Cel)ll1~a)fijf)o
1

\lSijfořftll)ij Wcorgťra6filuij Weornluiťéf)o. (~l)·
fi)ftěn lu DlomoUCI)
b @iřijťo ~oltble.)
[1608?] 8°. 2f4_~4 [= VIII] ll.

I

9JCěftě ~rltě
brěán geft @5něm Dvecnij
1lll ťtert)B gf ou ob @ef)o mifofti ffi3iímfťél) O
CIl)f oře mf)erfťéf)o o G\:aefťéf)o ec. Sfrále ee.
ao §romi$foře tul)fláni bl)H: ~roaenl) \]Sán
\,)5on ~l)nm CSfowoto 3 G:~('umu I o 3 Sl'oifm~
(ledo I 1lll .ptobcl) o ~eUij I \]Surgťra6ě §rod<
Htel)nfťlj: ~(mr03ent) o ®to±ečnl) ffil)tijř ! \]Son
:z5on mel)fiorffij ~uťtllurf6 3 ~ufowce 1 o no
3ómrffu I tuHe @er)O mUofti G\:l)fařfťé I ~fobbl).
~terljato @5nčm téf)oa nnI)oře pfonéf)o SDne
bofonán o aOluřijn geft. 9co něma fe nUše

Gotické písmo, slovo Jlllij na tito I. antikvou, římské
i arabské čislice. Na rubu tito I. l' rámečku 153x 112 mm
se opakuje celostránkový dřel'ořez z l'ubu tito I. čís. 622.
Na I. ~(za pásol'Ý dřel'ořez 22x105 mm z téhož čís.,
na l. 'žl. b dz'evořezová viněta .12 x 34 mm. Černá inici.
ála p) na I. W2 a, l'el'sálky. Rubriky, signatury, stránkové
kustody, nadpisy článků, žaludy.

Ib

632. 52@to

tu

I

I

I

pf onií ~ctl)htlowé gebnoH. ~on 3iolfowff6
a 3ioUOlUic I no SDo6romHic6ctj Cl ~robfu I
9JCii]tobraiict) 91e~tu~Bffijf)o \]Sijfořftluij W~org·
ťro6ftll)ij Wcorntufťéf)o. (~t)±iHtěn tu momoue~
@iřiiťo ~otlble.)

[1608?] 8°. 2f5 [= V] ll.

Gotické písmo, latinská slol'a antikFou, arabské
i římské číslice. Na tito I. l' kruhu o průměru 62 mm
d,'evo,'ezový znak orla jako na tito I. čís. 614; po stranách
dřel'oz'ezu číslice letopočtu. Na rubu tito I. l' rámečku
154x112 mm dřevořez jako při čís. 622. Na I. ~2a
dřel'ořezol'Ý pás bez rámečku 23x 105 mm jako při čís.
622., kz'esťanská invokace a dřel'ořezol'á iniciála ® bez
rámečku. Rubriky, signatury, stránkOl'é kustody.
Jungmann IV. 1094 c).
Praha: Lobk. K.; Strahov. K. (ER IX 50 přív.);
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

1608. ~ \]Sonběli po 9cebieli
gena Hotue Quasimodogeniti, gináf \]Sroluobni
[= 14. dubna] 1 braán geft @5ge3b I ln Weěftě

630. 52éto

\]Sáně:

ijl)tuončic6dj

lobe

I

5ťři @5totuůtu WCorgťrovftll)j

9Rorotufťél) o \]Sont'ttu
ft1110. 910 l1ěma fe h)to
tl aOluřeXi. (~t)tiHtěn

I

~onble.)

I \]Srefátůlu I o 9T~tiř<

ni3epfoné luěel) gebnoli
ln Dromoue~ ! b @iřiťo
[1608?] 8°. W_~4_G\:1 l= IX] ll.

Jungmann 1094 b)
Brno: Zem. A.; Olomouc: SK. (33.658 neúpl.);
Praha: Lobk. K.; Strahov. K. (ER IX 50 přív.); Roud,
nice: Lobk. K. (VI Bh 1).
\]Sáně

1608. při čofu fluotéí)o Q3or"
[= 24. srpna] i tu Wcěftě ~l'llě I

t()oloměge

I

@5něm Dbecnij
lu přiitomnofti
91e~gofněgffijr)o ~ltU3ete O \]Sáno 1 \]Sono
IDlotl)óffe 6ubouct)f)o mf)erfťéf)o Sfráre I luo"
fenéf)o cgaetonce ~ráfotufiluij G\:aefťéf)o I ~(rel)"
ťnijaete íHoťoufťéí)o I O Wcorgťra6ij 9JCoratu"

brBán geft

I

I

fťéf)o
\]Sáno noffef)o mifoftituéf)o. S'ťieréf)o5to
čofu @er)O mHoft ~rálotuffá 1 ao \]Sáno 2emě
této Wcargťr06fttuij tof)oto IDCoratujťéf)o HOluně

I

O Htiofině přigot geft. 910 ťterém3to @5němu i
tito bore pfonU Wrtl)fu(otué fe gebnnH o aotu"
řeIi. :z5on G:&Cl)ťo a omromotuic I no \poliCI)
o @5l)rowic6dj I 91el)tu~3ffii \]Sijf oř Wcorgťrov<
ftll1ij ~)Rorotufťél)o. :z5on 3ioUowff~ 3 3io(fo<
tuic I nn ~o6romHic6dj o ~robtu 1 WIiifto<
bršiict) 91et)IU~3Hiif)o \]Sijjořftll)ij ±éf)03 WCorg"
ťro6fttuU. (~~tifftěn tu DlomoUel) b @iřijťo
~tlnb(c.) [1608?] 8°. W4 _0: 4 [= XX] ll.
1

Gotické písmo, latinská slol'a antikFou, arabské
Na rubu tit.l. celostránkol'Ý dz'el'ořez v rámečku
153 x 112 mm jako l' čís. 622. Z téhož čísla na I. ~fz a

číslice.

pásový dřel'ořez 22 x 105 mm. Na konci tisku (l. ®4 a)
(55 X 74 mm) z architektonick)ích
pn,hl se lví hlal'ou uprostz'ed jako I' čís. 625. Na I. W2 cl
čemá zdobená iniciála ~1, na I. Q12 a nahoře tiskařská
linka a čemá iniciála V, versálky. Rubl iky, signatury,
stránkol'é kustod)', nadpisy článh1.
Jungmann lY. 1094a).
Breslau: Staclt B. (40107); Brno: Zem. A.;
Olomouc: SK. (33.658); Praha: Strahov. K. (F K I 30
přív. neúpl.); (ER IX 50 přív.); Lobk. K.; Roudnice:
Lobk. K. (VI Bh 1); Wien: NB. (168.783,B).
dl'wořezová l'iněta

\lSáně 1609. l.Jři čofu j\Uotéf)II ~ono
[= 24. června] tu ~lněftě Ofomouc6
I brBán geft @5nčm Dflecnij I II i1 řijtomltofŤÍ
9cel)gO[nčgHUf)0 O ~emomocnéf)o ~1niHd('
O \]Sáno I ~~ono VRatlJóHe SDruf)éf)o I mf)erjťéf)o
I SDClfmot]féf)O 1 G\:f)arlnntfťéf)o ce. S1róle ee.
~ofenéI)o G\:deťonce ,S1'ráfolll[tll1ij tIde[ťéf)o I
WrCI)tnijaete ~fofau\ťéf)o I o 9J(at~JťrC![lij \)J/ll"
rnll1[ťéf)o ce. \]Sáno nnffef)o mifoftiluéf)o. geo
llěm3 fe h)to niiae ·rlfoné IUčel) gebnoli Ll 301u"
řefi. :z5nn G:&el)ťo 3 omrontowic I nn \poliCI)
CSgrowic6d) tl ~t)ftřicl) I geelJ\D~3fij \]Sijjní'

633. 520:to
~řtitefe

1

\lJ/:nrgťr06[tll)ij 9JCornll)iťéf)o. Offil)tiHtěn 1119JCěftč
I{)t1lČ b l{3ortf)o{oměge 2ff6recf)to ~.) [OCIlt!1ttll]

I

[1609?] 8°. W-.<g4_:z52 [= XXXIV] ll.
Gotické písmo, latinská slova antikl'ou, arabské
Na tito I. mezi dslicemi letořJoctu l' rámečku
74 X 67 mm do dl'eva z'ezan)" znak: v ozdobném rámci
kNžem dělen)í štít se štítkem, prl'ní a ctl'rté pole hlav.
ního štítu pNčně pruhoJlané, l' druhém a tz'etím český
lel'; spodní část štítu pz'ekryfa pátým polem se znakem
moral'ské orlice. Kolem štítu z'efěz s z'ádem zlatého rouna,
l' klenotu koruna. Na rubu tit.l. I'rá111ečkll 153x 112 mm
dřel'ořezoJlÝ znak jako l' čís. 622. Pod ním tištěno :;Sllll
!3nffo\ufflí 3 81lffo\uic I na '!I o(1\'0 mífiCÍj ď) II )BrohIII I
číslice.

9J?iiftobrJijcl'j ~lel)lllt)Affijf)o 'j5ij jlll'jituij téf)o39.l?argfm{1~
\tll1ij. Na I. W2 a pásOI')í dřel'oz'ez 22x 1051l1111 s figurální
a rostlinnou I'ýplní. Na I. Cfl a I'iněta 26X25 mm, na
konci textu I'iněta 36x 40 1l1ll!. Iniciály: ~( na I. W2 a,
p) na I. Cfl b, l'ersálky. Rubriky, signatllry, stránkol'é
kustody, nadpisy článkd, žaludy.
Praha: Lobk. K.; l!7ien: NB. (168.783,B).

634. 520:tn
SfřtiteIe

I).láně

l = 24.

1609.

při čo[u

@5ll1otéf)o :z5ono

června] Iu 9JCěftě Ofontouct) I
bdán geft @5něm D[l ectlÍj Il1 i1 řijh1 mnofti 9Cel)"
gof něgffljí)o Oilliefiťo mocnéI) O SlniJ3eíe n \]Sánn

I \]Sono VRotOt)áHe SDmMf)o i mr)erfťéf)o i SDoI"

motfťéf)o I G\:f)orllllltjťéf)o I ee. St'ráfe ce. [~orc"
G\:aeťnnce ~l'áfolnftll1ij tIdefféf)o
~Xrcl)
~nii3ete ~rnřoufféf)o I o 9Hnrgfrovij 9Ho tLlll1 "
fťéf) o
ec. ~~ono nolfef)o mHoftiluéf)o. 9(0
něm3 fe h)to niiae i1foné 111ěel) gebnofi o aoll1<
řefi. :z5on G:&el)fo o Omroltlowic I no \poliCI) 1
CSgrowic6d) o ~l)ftřiclJ 1 91eI) 1111)3ffij \]Sijfoř
Wrorgfrovftluij WcorolufťéI)o. (~l)tilftčn ln Wcě"

I

néf)o

I
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635-637

Artikulové
ftě Q3tně

Ib

malta] 8°.

~ottř)oloměge

W_~4_~2

WHítecf)to ty.)[ot·
[= XXXIV] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
číslice. Na tito l. mezi číslicemi letopočtu l' rámečku
74 X 67 mm dz'evořez jako l' čís. 633, lišící se pouze
tvarem koruny nad štítem. Na rubu tito l. l' rámečku

145x 106 mm opakuje se dl'evol'ezový zemsk)' moravský
znak z čís. 618. Pod ním tištěno: ;san SnffoluffÍ) 5 šnf~
fo\uíc I na SDobcolltífíCÍ)ď) a iBcohťlt I ilRiiftobtMiclj ínet)~
l1.Jl)3ffij~o ~iifarftluii té~od WeL1l:gfraúftlui;. Na l. ~2a
pásový dřevol'ez 16xlOl mm s Hemi kroužky: l' kraj~
ních český lel' a moravská orlice, prostz'ední má I' levé
polovině pNčné pruhy, I' pravé znak slovenské země.

Z pl'edcházejícího tisku opakují se zde

viněty: na

I.

(fl a

(26x25 mm) a na konci tisku 36x40 mm. Iniciály 9?
na l. ~(2 a, V na l. (fl b, versálky. Rubriky, signatury,
stránkové kustrody, nadpisy článků, žaludy.
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1).

635. ~@to \l5áně 1609. při čofu hlJotéí)o ~ono
mtitefe [= 24. června J I tD 9R1'ftě DfomauClj
I bdún geft ®n1'm Oóe.cnij I b t1 řijtomnofti
~et)gofn1'gffijř)o O 1ffieliťomocnéí)o .srntJaete
O \l5állo I \l5oM !matt)áffe SDtuf)é[)o I ~l)erfféf) O
i SDolmotfťéř)o I @:f)ortDotfťéí)o ec. S1'nUe ec.
1ffiolenéf)o @:3efanee ~rálOluf±tDj @:aefW)o I ~(r·
e\)ťniHete íH:aťoufťéf)o I a 9J/:argťraóij 9noralu·
fféf)o ee. \l5úno naffef)o mHof±itDéf)o. 9'0 něma
fe t\)to niiae pfané tDěct) gebnaIi n 3alDřcfi.
~an ~aet)fa D Dmramotuic I na ~oiict) I ~t).
totuic~d) a mt)ftiict) I~et)IU\)3ffii \l5ijfoř 9nCltg·
ťroóf±lui WeotCtlUiťél)o. (1ffit)tifftěn ln momouc\)
I b @iřijfa .panble.) [1609?] 8°. ~(4_~4_~2
[= XXXIV] ll.
Gotické písmo, arabské číslice. Na l. ;S2 chybně
;Sa. Na tito l. mezi číslicemi letopočtu do dz'eva
řezaný znak l' rámečku 74x67 mm jako při 1. vydání

tištěno
čís.

633, tištěném I' Q3rně, b Q3art~oromčge ~rlótcd)ta
jJ[oClnnnn]. Na rubu tito l. I' rámečku 153x1l2 mm
dz'evoz'ezový znak jako na rubu tito l. čís. 622. Pod dz'evo=
řezem tištěno: ;san šnHo\uff\í a snffoluíc I na SDoúcolltí~
HCÍ)ď) a iBcobťu I ilRiiftobtiíiiclj 9?Cl)111t)3ffii~o ~iifar~
ftluii té~oií ilHatghaúftll1tj. Na l. ~f2a pásový dřevořez
22xl05 mm s figurální a rostlinhou výplní. Na l. (fla
dřevol'ezová viněta 33x34 mm. Na konci textu (I. ;Sa b)
černá kosočtvercová viněta 37x48 mm. Iniciály: 9? na
l. U2 a, Vna l. (fl b, versálky. Rubriky, signatury, stránkové kustody, nadpisy článků, žaludy.
Jungmann IV. 1095.
Brno: UK. (9692) i Zem. A. i Olomouc: SK.
(33.658) i Praha: Lobk. K. i Strahov. K. (ER IX50 příV.)i
Roudnice: Lobk. K. (VI Bh 1) i Wien: NB. (168.783~B).

636. ~@tř)o \l5nn1' 1612. při \l5omátee no 9Mle
tDDetii ~lof)oHatDené \)Snnn\) 9Hot\)e [= 15.
srpna] I ID Wcěf±1' mrně I brBán gef± ®n1'm
Oóecnij I b přiitomnofti 9Cet)Íllfn1'gffijf)o a gee\)=

212

bůf±ogni'gffii[)o ~nii3ete

o \l5áno I \l5ona !ma!:i.
miiiánll ~(re~ťnijaete 9roťoufféf) o I ~nijaete
Q3urgunbfféf)o I ®ft\)rfféf)o I ~or\)tánfféf)o I
@rúnfťéf)o o 1ffiirtmóerfťéí)o I ~(bminiftťátoro
gee\)tu~f,niif)o 9niftrftlnii tD \l5rufi)cf) I WeHtrn
9c1'mecréf)0 9r3ábu tu 9raijflii n lne 1illrnffijcf) I
S~rnl1ěte lu .pabffpudu n tD l:t)toht I ee. Sfte·
ri)3 ob 9ce\)jofněgffijf)o, gee\)nepřemoaeněgJJijf)0
o 1ffiemomocnéf)o ~nij3ete o \)Sáno I \)S01t0
9Jlat~t)áHe I D ~03ij mHofti 1ffiofenéf)o 9r3ijm·
fW)o @:l)fnře I po Itlffech) čaf\) 9r03mlt03lteIe
9Hij[fe I ~r)erfféf)o o @:Befféf)o ce. S'rráíe ec.
~.(re\)ťnii3ete 9rofaufťéf)o o 9,lCargťrobij 9Horntn·
fféf)o ! ee. \)Sáno nM luffecf) gee\)mHoftitDěgfiijf)0:
no ti)3 ®něm, ~ boftntečni)11t \)Sfnomocenftluijm,
ItltJtl1~olt1en Ól')ti ráčil. geo něma tt)to nijae pfoné
~rtt)fule aaltlřeni gfou. ~on <raet)ta 3 Di(Jra·
muttlic 1110 íl!oHct) I @ít)toluictjd) o mt)ftřict) :
@eo mc. (I. 9rBiimfťéf)o I ~[)erfťéf)o a @:aefťél)o
~rťt[e I ee. 9robbo l o 9cc\)lll\)f, fU \l5H oř 9Horg·
fraóftluij 9norolufféf)0.1 ~on @iřij .pumpoled~
a ffit)benfla I na ffiOttf01Uě o 9Jlalortotuictjrf) I
9J?ijftobraijci) gee~IDt)Mft)f)0 \l5iifnřft\uij 9Horg·
froófttntj 9HornIDffél)0. ~.H\)tifften tn Olomouci)
I b @iřijfo .paltble.) [1612?] 8°. W4_~4_~2
[= XXXIV] ll.

Písmo gotické, latinská slova antikPou, arabské
I. mezi číslicemi letopočtu krllhový dřevo=
řez o průměru 62 mm: černý dvou hlav)' orel s mečem
a žezlem v drápech, říšským jablkem na prsou a korunou
nad hlavami. Na rllbu tito l. I' rámečku 153x 112 mm
celostránkol'ý dz'evoz'ez jako l' čís. 622. Pod ním tištěno:
;san @iřii .l?ltt1lpofccftí a 91lllJcltffn .•• Na I. ~2a pá~
sový dz'el'ořez 22xl05mm, na l. Q3aa dřevoz'ezoJJá Fi~
něta bez rámečku 75xl03 mm jako l' čís. 614. Iniciály:
~? na l. ~(2 a, ~m na l. j53 b, versálky. Rubriky, signatury,
stránkové kustody, nadpisy článků.
číslice. Na tito

Jungmann IV. 1096.
Brno: Zem. A. (Vitr. XV. 328) i Olomouc: SK.
(33.658) i Praha: Strahov. K. (ER IX 50 přív.) i Roud=
nice: Lobk. K. (VI Bh 1) i Wien: NB. (168.783.B).

637. ~@tf)n \l5úně 1614. IDe @:atlDrtef po ®luoti)11t
Sfi)Háll1t [= 10. července] I ln 9Ref±ě Dfomúct) i
btaún gef± ®nem Oóecnij I b přijtomnofti
9Ce\)jnf n1'gffijf)o ~nijaete o \l5állCl I \l5ona tyer.
bt)nanba Urel)fniiaete 9rofaufťéf)o I ~niíaete
~urgunbfW)o i ®f±l)rfW)o I ~ort)tánfťéř)o
n 1ffiittel1lóerfféf)o I ~roóěte lu ~\)rofu a @črc~
ee. S'rtctl)3 ob geet)jnfněgfiijí)o, geet)nepřemoae.
nčgffijf)o a 1ffielil'omocnéf)o S1'nii3ete a \l5áno I
\l5nno !mat~t)áffe I 1ffioíenéf)o 9mjmfféí)0 @:i).
foře I po luffecfl) čof~ 9roDmnoaitefe íRaime I
~f)erfťéf)o a @:aefféf)o cC. S't'ráfe ec. ~{rc\)fnijaete
9rafaufťéf)o n Weorgfroóij WCorotDfféf)o I ec.
\l5ána ná~ \U [[ecf) geel) mHof±i\uěg ffiif) o: no ti)a
®něl11, ~ boftotecni)m \l5lnomoeenftllJijm, )tl~~
proluen bi)ti ráčif. 9ca něma tito nijae pf oni

Arlikulové

638-639

154x1l2 mm opakuje se dz'evořez z čís. 622. Pod ním:
~rtt)ťufotué 3atDřeni gfou. ~on <raet)fll D Dl·
bramotuic I na ~onct) I @ít)totuic~d) o mtJlttict) I ;san @iřii ~~tt\ltp(JfccfÍ) o 91'llJcnffó I na 91ottfoluě
@eO We. @:. 9lMimfféO ! ~í)erfťéí)o o @:aefťéf)o a DfoluÍ)1It l\l.lHiftobr:iiictí 9?et)1ul)3ffii~o ~iifarftluii
~ráíe.

9lobbo I o

\l5jf oř 9Rargťrnó·
lu Dlomúc~ I
b @iřiifo .paltble.) [1614?] 8°. ~f4_@4_~1
[=XXIX] ll.
f±lnj

geet)tDt)~m

WeorotDfťéí)o. (1ffit)tifitěn

Gotika, latinská sloFa antikPou, arabské číslice.
Na tito l. mezi číslicemi letopočtu I' kruhu o průměru
26 mm dřevořez císařského orla jako pN čís. 614. Na
rubu tito l. l' rámečku 155x112 mm dřevořezový znak
jako při čís. 622. Pod ním tištěno: ;san @ířij .l?lttlt·

pofccfÍ) 5 91l)bcnfťó I Ha Dfo\uém a \lJMofto\uiclíď) I
ilRijftobraiiclj 9?ct)111t)~fftí~o ~iifarft1uii ilRargfraúft1uii
ilJ~OtalUffé~o. Dřevořezový vlys jako l' čís. 622 (I. ~r2 a),
dřevořezová viněta z architektonických prvků se lví
hlavou uprostřed nad impresem na konci tisku (l . .01
b). Černé, zdobené iniciály 9? na l. ~f2 a, .w~ na l. Q34 a,

~J?atgh:aóftluii

il)(oraluffé~o. Na l. ~r2 a dřevořezový
vlys jako I' čís. 622, na konci tisku nad impresem troj=
hranná viněta s andílkem stojícím uprostz'ed. Černé,
zdobené iniciály @ na 1. ~(2 a, ~X na l. Q32 a, versálky.
Rubriky, signatury, stránkové kustody, nadpisy článků,
svlačcové lístky.

Jungmann IV. 1098.
Brno: Zem. A. i Praha MK. (33 E 2) i Strahov.
K. (ER IX 50 přív.) i Roudnice: Lbbk. K. (VI Bh 1).

639.

~@tř)o

\l5úně

1617. lu

\)SMeť

po ®.

~or·

tf)oloměgi [= 25. srpna] lu Weěf±ě mrltě I braán
geft 6něm Oórcnij I tD přitomnoftj ~r03eni)cf)
\l5únůlu I \)Súno ~boma D ®albrftet)na j na
.práMu nob ®03alDou I i!otuort)c~d) a 8lblo·
d)otuic~d) 19Cet)tD@fijf)o ~offmiftro ~ťálotDf±tDi
@:aefféř)o I \l5úno 1ffi~Hmo 6fatuatt) D <r~fumu
o D Sl'offmbergfa I no 6trá3j I .prabct) @t)n~

versálky. Rubriky, signatury, stránkové kustody, nad~
pisy článků, tiskařské ozdůbky, žaludy.
Jungmann IV, 1097.

břicf)olne Il:efčj

Brno: Zem. A. i Praha: Strahov. K. (ER IX 50

I o mt)ftiict) I 9Cet)ltli)3fW

®u~

SDtDorfťéř)o I o \l5teft)bento,8řiaent) ~omott)
~éf)oa ~tálotDf±tDii @:aefféf)o ! @. Wl. @:. ~o·

bH)o

přív.).

mor nijffl tD : ~r ~r03enéf)o a ®totecnéf)o íH:t)=
\lJún1' 1615. Itl \l5onběIij po ®ltlClté
Hiře I \l5ána \l5roťopo r.Dtuořed~~o D D((Jra·
Wgóětě [= 23. listopadu] I tD 9Jeěftě !Smě I
motuic I no ®rffotuic~d) I Sl't)ftře a mufotuě I
brBán gefí ®něm Obeenií I tD přijtomnofti
1ffi[[e @eí)o wm: @:t)f. íRaimfféf)o ! ~f)erfťo
~roDent)cf) \l5ánůtD I \l5ona ~[boma D 6ftem~
o @:aeff o ~ráIe 9fObbi) I ~teřt)3 ob 9Ce~jaf.
beda I no med)t)ni I ,8elené .poře I i!ibod)o.
negffj[)o 1geet)nepřemoaeněgffO o 1ffieriťomocnéf)o
tuic~d) a mubt)ui I gee~ltll)anijl)0 \l5urgfroóií
~nijaete o \l5ána I \)SállCl !matt~t)affe I 1ffiofe·
\l5raafféf)o : \l5ann ~i)Hl11n 6fátuatt) D <r~fumu
néf)o Waimfťéř)o @:i)foře I po tDffecft) čoft) 91:0D·
o D Sl'offmbeda I no 6ttáai I .prabct) @in·
mnoaitere
9raiHe I ~f)etfféf)o o @:aefťéí)o ee.
břicf)olué I l:eUt) o mt)jtiict) I 0J. We. (I~f:
~ráfe ee. ~fte\) ~niiaete íH:oťoufťo I o Wearg·
~omotnijfo I 9Ce\) lut)a ffiif) o ®ubijf)o SDtDorfťéf)o I
hnóij 9)(orotDfř o ec. \l5ána 9Cá~ ttlffecf) 9Cet)~
a \l5reft)benta Dřijaené ~omor~ tD S't'ráIoltlftll)ij
mHof±huěgffij()o I no t\)a ®něm ~ SDof±atécn~m
@:3effém: U ~ro3enéÍ)o o ®toteenéf)o íR~tijře I
\l5ínomoeenfttDi)m In\)ptatDenii ót)Ij: 9Ca něma
\)Sono ~ona ®oftrOltlCe D Sl'táfotuic I no ®fa·
tito niiae pfonii ~rtt)fufotué aotDtinii gfou.
ff~mi o 9cotDém r.Domáffiltě I luffe @. 9JC. @:Df:
~on G:3ět)fa D Dibtamotuic I no mt)ftfici
íRaiimfťéf)o I ~í)etfféf)o o 0:aeíW I ee. S't'ráfe I
o geo\Ui)cf) 6t)rolt1ic~d) ! @. 9)(. @:. 9robba a 9Cet).
ee. 91:0bb: ~teřija ob geet)jáfněgffijf)0 9Ce~ne·
\Ut)affii \l5iifař rrnorgftoóftlDij WeorotDfťéf)o.
přemoaeně~fiij()o o [lSefiťomocnéí)o ~1'nijaete
([ISt)tiHtěno tD Olomouct) I b \l5otDlo 6framma
o \l5ána I \)SOllCl !mat~t)áffe I1ffio!enéf)o 9l:aijmiťé.
~eta M. DC. XvII) [= 1617]. 8°. W_~4
f)o @:i)faře Ipo tDffeeť~ čoft) íRoDnmoditele 9mme I
[= XXXvI] ll.
~ř)erfféf)o o @:acfféO I ee. ~ráre I ee. ~(tc~·
fniidete íRofoufféf)o Io 9Ratgťroóii 9notolufťé·
Gotika, latinská slol'a antikFou, arabské číslice
f)o I ce. \)Sáno ná~ InHecf) net)mifoftitDěgffijf)o: na tito I. a I' tekstu, římské I' impresu. Na tito l. mezi
na ti)a ®něm ~ bof±atečni)m \l5ínomocen· číslicemi letopočtu I' oválu 62x65 mm dz'evořezový
f±luijm ID\)protDeni ó~li. 9Ca něma tito niiBe znak císaz'ského oda. Na rubu tito /. l' rámečku
pfnnii ~(rtt)tulotué DotDřeni gf011. ~on <raet)fa 143><106 mm opakuje se dz'evoz'ez z čís. 618. Pod ním
D D((Jramotuic I HLl 9colui)cf) 6t)totuic~dJ I tištěno: ;san @mi ~~It\ltpOrCcfl) Dfo\ucc 5 9hlbcttffn I
mt)ftiict) o móietic~d) I @. 9n. @:. ee. 9lnbba I nn DfoluÍ)\It a .0rabě jffiicMuě I~miftobtdiict) ~?ct)~
o gee\)lu~3ffi \)SHoř 9nargftoóftmi WeoratDfféf)o. lDt)ilffii~o ~iifařftluii ilJCatghaliftluii ~)(ora1l1ffé~o. Na
(1ffit)tifft1'n tD Ofomítcl) I b @iřiiťo .paltble.) l. ~2 a pásový dz'evoz'ez 15x 100 mm s tz'emi kruhy:
[1615?] 8°, ~(4_@4_~3 [= XXXI] ll.
I' krajních český lel' a moravská orlice, prostz'ední má

638.

~@tr)O

Gotika, latinská slova antikFou, arabské číslice.
letopočtu l' kruhu o průměru
mečem a žezlem I' drápech
a korunou nad hlavami. Na rubu tito I. I' rámečku

Na tito I. mezi číslicemi
62 mm dřel'ol'ez orla s

levé poloFině pNčné pruhy, I' pravé znak slovenské
Týž I' čís. 634. DřevořezOl'é viněty, pz'ipomínají=
cí kovovou mNž na l. Q32 a (68x 71 mm) a na konci
tisku nad impresem (51x67 mm). Černé, zdobené ini=

I'

země.
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Artikulové

640-642

ciály ® na I. ~2' a, )2íl na I. ~3 b, versálky. Tiskařské
linky, rubriky, signatury, stránkové kustody, nadpisy
článků.

Jungmann IY.1099uvádíjako tiskařej,Handleho.
Praha: Lobl<. K (neúplný); Strahov. K (ER IX
50 pi'ív.); Roudnice: Lobi<. K (VI Bh I).

640. 2 @tl)a \)Sáně 1618.
~3etii [tfal)offalucné

při

r= 15. Dlieenij
srpna] I III 9JCěftě
I IU
(Sněm

\)Samátce na 9celie
9JC ~f íR W @
mrně I brěán geft

~annt)

\)Sřijtomnofti 9cel)jafněgffiif)o I

n ~emomoenéf)o fI'niiade a \)Sána I \)Snnn
tJ ~ m l) ~ m ~( m l) ~ I tof)o @ménct SDru·
f)éf) o ~()erfťéf)o I (iacfťéf)o I SDalmátjťéf)o i
l!H)nrluátjféL)O I ee. strófc I ce. ~rcl)fni3cte
~rnfoufféL)O I 9HnrgťrnMte 9Horalllffél)o I 2u·
cem[Jurfťéf)o I a 6léafťéf)o ~nijěete I n 2uaic.
ťéf)o 9JCargfraúěte I \)Sáno 9cnffe[)o 9JCHofthtlél)o I
ce. S'l'terg3 ob 9cet)jnfněgffijf)o I 9cet)ncpřemoac·
něgífiif)o I o ~cmomocnéf)o §ťni]aete o \)Sánn I
~onn ffR ~ !: .p ~) ~ S S ~ I 3 Q)oěij 9JCi·
fofii ~ofené()o íRciimjťéf)o (igfnře I t10 IllHecft)
čnft) íRo úmno3itdc ~rWfe I ~[)erfřél)o I a (i3ej·
ťéf)o I ce. §ťrófe I ce. ~Crel)ťnijBete íRofnufW)o I
n 9Hargfrnúij 9Húralofťéf)0 I ee. \)Sána ná~
Illliecf) 9Cet)mifofthněgífiif)o : nn hJa 6nčm, ~ bo·
fto±cčlI15m \)SInomocenftllli]m, ID\)tltL)IDen út)ti
rám. 9co němd tito nijae tJfané ~lrtl)htle
30lnřeni gfau. ~an G:aelJfo 3 OHltantOluic I na
9cúlU\WJ Sl)rowiqjf~ n mlJftřiclJ I @ef)ú WC. (s:,
í1HijmjféLJÚ I ~f)erjféf)o I a ~Beffé[)O cc. §ťrófe
ee. lllnbbn I o 9ce\)ln\)~ffii \)Sijfař: Weargťroú·
ftluii 9JCoralufj'éf)ú. (~\)tilitěn ln DlomoUel) I
u 9JCatf)\)áHe ,pllllble.) [1618?] 8°. ~4_SD4
[= XVI] ll.
Gotické písmo, latinská slova a latinské kmeny
slov antikvou, arabské číslice. Na tito I. v číslicích leto.
počtu, v kruhu o prilměru 62 mm dz'evoz'ez jako na
tito I. čís. 603. Na rljbu tito I. l' rámečku 154x112 mm
opakuje se dřel'oz'ez z čís. 622. Pod ním tištěno: ~(1I1
®iřii ,I)ItUll!J.l{ccflj
a ~)rabě Wicfo\Uč

ftluij
na I.

I DfJ.lIUCC I 3 91\)f1cnffl1 I na DfoluÍ)UI

~.niiftobr3iic\j 9~e\)lut)Mjijfjo \]3ijjař"
Hl?argfmvfttuij .9.noraltlfféfjo. Pásové dl'evořezy:
~(2 a (26x87), na I. )82 b s monogramem I H Upl'o=

Jungmann lY. 1100.
Bmo: U K. (9692); Zem. A.; Praha: Lobi<. K.;
Strahov. K. (ER IX 50 přív.).

641. 2 @tn \)Sáně 1618. 1.1ř[ \)Snmátce na 9ceue
~3etj [tfOf)o!fnlncné \)Sannl) 9JCort)e [= 15.
srpna], ID 9JCěftě lStně bdán gelt 6něm Dbec,
nj I ID t1řjtomnofti 9ce\)gafněgffií)o a ~eHfo·

Artikulové

~rel)ťniiaete íRoťoufťéf)o o Wcnrgrroúii Weoralll·
fťéqo I ee.l.)5ána nM IllfíecfJ 9ccl) mifoftillleg [jiif) o:
na t95 6něm, ~ boftatečngm \)Sfnomoeenftluijm
Illl)prctllleni úl)Ii. 9Co něma tito nii3e ,pf anii
~ftt)fulolué 30luřijni gf ou. ~an G:aelJfo 3 Ol·
brontowic 110 9colugcf) SIJfowic6dJ a ml)ftřicl)
@eqo WC.~. ~raimfťéqo ~f)erfťéqo o ~3ef·
ťéqo I ee. ~rabbo I a 9cel)ID\)~Hí \)sHař il)(org·

a DUl)lDntefůlu Wcargťroliftlllj 9J/:oraIDffél)o,
~ přifúaenau 9cútuli 2ijtu při3nnltlaegf)0. III.

ťrnúftlllj WcoroIDfťél)o. (~I)ti[jtěng III $?olomou.
el) lu ilnaťf)l)áffe ,pllnble. 2étqo \)Sáně: M. DC.

Gotika, latinská slol'il antikl'Oll, arabské i římské
Tit. I. orámován dz'evořezovou linkou 18 mm
širokou a má datum I'ydání. Na rubu tito l. pod dřevo
l'ezovou linkou počíná tekst uvedený černou iniciálou
@í bez rámečku; na I. ~r, a černá iniciála
Úzká linka
na I. ~f3 b. Versálky, signatury, stránkové kustody,
nadpisy článků.

I

I

XIX.) [= 1619] 8°.

~4_SD4_@2

I

[= XVIII] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
v tekstu, římské v impresu. Na tito I. kruhový
dřevořez císařského orla o průměru 62 mm umístěný
mezi číslicemi letopočtu. Na rubu tito I. v rámečku
154x112 mm opakuje se dřevořezový znak z rubu tito
čís. 622. Pod ním tištěno: ~an ®irij ~1tl1tl!ofccťÍ)

DfolUCC il 91\j!icltffn I na DfIJIUÍ)1II a .l)rabe Wicfoluě I
.aRiftobtajcQ We\JltI\Jiíffjfjo \]3jiařftttlj ~Ratgfravftltlj ~Ro.
taltlíféfjo. Pásol'é dřevořezy na I. ~f2 a (20x87 mm)
a na I. jal b (26'x87 mm). Černé iniciály ® na I. ~(2 a,
W na I. )81 b. Nad impresem na konci tisku (I. @2 aj
dřevořezol'á viněta

Jungmann lY. 1100.
Osek: Klášter. K.; Praha: Lobi<. K.;MK.(31C8
přív.);

(31 C 13

přív.);

(31 C 9

pří v.).

642. 2 @tf)n \)Sáně 1618. při čafu 61Dnté 2UC1)e i
[= 13. prosince] \tJ ilJCěftě lSrně I br3án geft
6ncm Dúecnij I \tJ přijtomnoftij ~r03ent)cf)
\)SánŮln

I

\l-~nt1n

ú Sl'orOWtot I

S~Cnbrl)cf)a

2ibfftel)nrťé~o

3idJowic6dJ I ec. @. ilJC. G):.
§ťúmorniJťo I a \)Sann t}rt)brt)cf)o 3 ~ormbedo
na ~olttowě a meml)ffli I ee. \)Srefl)bcnto nab
~pperroegmi na $?robě \)Sraafťém úřijaengmi :
ce. @eo 9)(. GS:. íRabb. meřii3 ob 9Cet)t)ofněgffiil)o.
9cet)nepřemoacněgffiiqo a ~nefiťúmocnéf)o Rnij·
aete o \)Sánn I ~ono OO1ot~lJáffe I ~ofenéf)o
ílraijmfťéí)o 0:gf oře Ipo Inffecfl) čO]t) íRo3mnoaitele
~raijffe I ~l)erfťél)o a (iaejťéf)o I ee. Sfróre I
110

\)Snnůlu

6tn·

3 téf)05 ilJ/:org: Wcor: ... (6. bne 9JCáge I 2éta
1619.) 2éto \)Sáně M. DC. XIX. [= 1619] 80 •
~I4_Q)4 [= VIII] ll.
číslice.

nn.

Jungmann IV. 1101.
Praha: NUK. (54 D 46

přív.

3); MK. (31 C 24

přív.).

\)Smlě 1619. ~e 6třebu po \)Snmátee
\)Sroměněnij \)Sánn Sťrl)fta: [= 7. srpna] SDdán
geft 6ge3D Dúecnij lu Weěftě mrně lobe 5tři]
6talllůlll 9JCargfroúftlllij 9)(ornlnffeL)O, \)Sonůlll
~rl)tiřftlllO
o 9)cěft. 9ca nema fl' tl)to ni}ae
pfané Illěcl) gebnoli a 3alllřeIi. (~\)tintěno
III Wcěftě DfomnUel) u\)S a Illfo Sfrommll.) [1619?]

645. 2étn

se lví hlavou uprostřed jako při

I

I

625. Rubriky, signatury: stránkové kustody, nad_

pisy článků, tiskařské linky, lístky, žaludy, maltézské
ukazující ručičky.

kříže,

přív.).

ob

I1.1ŮIU @IDongeIitjfgcf) téf)úa 9J/:argťroúftluj Wcúr:
bčinené. IV. \)Snten± ~\)t)oIDěbčnj ~e5uluitťt

I

číslice

čís.

~fonj \)Sanům Dlomučanům

8°.

Brno: Zem. A.; Praha: Strahov. K. (ET XII 94
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
číslice. Na tito I. dřevořez v rámečku 56x59 mm: cí=
saz'sk)l orel má na prsou křížem dělený štít, otočený
řádol'}'m řetězem zlatého rouna. V rozích dřevořezu
na ratolestech kolem orla jsou čtyři štíty, na hoz'eních
moravská a slezská orlice. Na I. \>(2 a pásový dřevořez
17x67 mm, na I. )82 b dva klečící andělé drží štítek
s Nejsvětější svátostí o/táz'ní (25x80 mm). Krátká
tiskařská linka na I. )82 a, dz'evořezová viněta 53x69 mm
nad impresem na konci tisku (I. SD, a). Černé, zdobené
iniciály: 2 na tito I., 91 na I. ~2 a, ~ na I. )82 b, ,~ na
I. \83 a, I'ersálky. Rubriky, signatury, stránkol'é kustody,
nadpisy článků.

I

stz'ed (21x87 mm). Na I, SDJ a trojhranná viněta
74x104 mm s andílkem stojícím uprostřed; pod ní
impresum. Černé, zdobené iniciály 9~ na I. \>(2 a, 11S na
I. 5n2 b, ID na t. )83 a, versálky. Krátká dl'evořezová
linka na I. )82 a. Rubl'iky, signatury, stránkové kustody,
nadpisy článků, ozdl'lbky, svlačcOFé lístky.

214

moenéf)o Sfniaefe n \)Sá11O, \)Sano tJefól)ttonbo
toqo @ména SDrut)él)o I ~qerfťéf)o, 6:ejťéqo,
SDnlmntfťéqo, ~l)arll1átfW)o, ee. ShMe I ee. ~'r·
el)ťnjaete íRafaufťéf)o I 9)(orgfroúěte Wcoralll·
fféf)o I 2ucemúuriťéf)o a 6fMW)0 Sfniaete I
a 2uaicťéf)0 9JCnrgťrauěte I \)Sáno nnffeqo mi·
ťoftilllél)o I ee. SftenJa ob 9cel)gofněgffjqo, 9Cel)·
nepřemoaeněgfijqo a ~eIiťomocnéqo Sfnjaeie
a \)Sá11O, \)Sana ffRot~l)áffe I 3 [toBi WCUofti
~ofenéf)o ffijmfťéf)o GS:gfaře
po Illfíeeťl) čnfl)
lHú3mnú5itele miHe I ~qerfféqo a 0':efťéf)o, ee.
StrMe I ee. ~rCt)ťni3ete ~rnfoufťél)o o Weorg·
řraúj Weorctlllfťét)o I ec. \)Sána ná~ IUfíecf) 9Cei)·
mifofthDegHíqo I 110 tga 6něm ~ boftntečngm
\)Sínomoeenfttnjm Illi)pralllen ugti ráčit 9Cn
něma tito njae l.1fnné ~tttl)lule 3alDřeni gfau.
~an 6:aelJfo 3 O(6fomoluic I nn 9Colllgcf) SI)·
l'owictjd) o mlJftřiclJ I @. 9)(. {i. m3imfféqo,
~f)eriféqo a ~aejW)ú I ee. Sl'rMe I cc. 9lobba !
n 9cetJ\tJl)~m \)SH nř Weorgfroúftlllj WcoraIDfťél)o.
(~nn @iři ,pumpoled6 Ofowec a mlJbettfťll I
no Ofolu6m n $?rnbě ®idolUě I Wcjftobraiet)
9Cel)ltll)~[fjqo \)sHnřftllli WcnrgfraúftlDj Wcoralll·
fféf)o. ~I)tifftěn nel)prlllé III Dlomnuel) u WCn·
t\)áffe ,pllttóle i o nl)ni III 9Colllém Wcěftě \)Sraa"
fťém u SDanl)efe Sl'odo 3 Sl'odspefgfo [1618?]
8°. ~(4 __ SD4 [= XVI] ll.

643-646

W_~4_SD2

[= XIV] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
Na tito I. I' číslicích letopočtu opakuje se dz'evo.
řez orla z čís. 618 (v oválu 63x65 mm). Z téhož tiskli
je na rubu tzt. I. dz'evořezový zemsk)l moravsk}, znak
v rámečku 145 x 1 06 mm. Pod ním tištěno: )2ílolff
číslice.

643. 2étn \)SáM 1619. ~e ~3tlllrteť ,po \)Somátee
6luatgcf) t}ifipo a ~aťuún ~[pofftoXůIU \)Sáně
[= 2. května]: SDraán geft 6ge3b Dúecnj, IV 9)(ě·
ftě lSrně obeluHecl) GS:3tl)r ®±al1.11t\tJ Weargtrnú·
ftlllii Wcoralllfťél)o. 9ca ncmB fe t\)to ni}ae pfoné
Illcel) gebno!i a 3nlllřeli. (~l)tiff±eno III 9neftě
DfomaUel) b \)SolllXo Sfrllmmo.) [1619?] 8°.
~4_~4_SD3 [= XV] ll.
Gotika, latinská slol'a antikvou, arabské číslice.
Na tito l. v příčných ornamentálních linkách oválný
dřevořez (63x65 mm) jako v čís. 618. Na rubu tito I.
v rámečku 145x106 mm dřevořezový znak jako v čís.
618. Pod ním tištěno: jl\3offf SMečiht il lllcl1bl) I ob

®icf) WH: \]3anůlu SDI)teťtorflll.l I @íj:ltáll.lcll\tl 11 91abb
Semfl'lídj I nařii3en0 @íeftetář Si'anceHáře ~šeffé I
\tl W1argftavftll.lij ~Rora\tlffém. Na I. ~2 a příčn}' orna=
mentální dřevořez 21x88 mm a černá iniciála W. lm·
presum na konci tisku, nad ním prostá černá viněta.
Versálky, rubriky, signatury, stránkol'é kustody, nadpisy článků, ozdůbky, lístky.

SMečij II

I

~tjpis

\)Sf anj

\)Sanůlll 6tnlllůIll

WCarg·

ťraúftlllj WCoralllfťéf)o,pob Dúogj přigjmagjcgcf),
\)Sanům 6±nluům Sl'rófolllftluj GS:aeffél)o bčiněné·
qo. II. Stteffenj a fgebnocenj \)San!"tlll 6tnluůIU

~(cl1b\J

I ob ®icf)

~m:

a 91abb Semffljc()

~ancenMe ~iíefťé

I III

\]3anfll1J SDI)teftOrfll1J

I

nařijilwtí @íeftetář

~)(aťgftavft\tli j~Roťt1l1Jffém.

Na
a příčný dřevoz'ez 21x88 mm a černá, zdobená
iniciála ~. Rubriky, signatury, stránkové kustody,
nadpisy článkt'l, lístky.

I.

~2

Jungmann lY. 1101.
Brno: Zem. A.; Praha: Strahov. K. (ET XII 94
přív.

646. 53 @ta \)Sáně 6feftnádiftél)0 SDelDntenádéqo I
lue ftřcbu ,po \)Snmátee \)Sroměněnj \)Súna Sfrl)fta
[= 7. srpna 1619] I braán geft 6ge3b Dúecnj
III Wcěftě mrně obe 5tři (StalnLtllJ 9J/:nrgfraúftluj
WcúralDfťéL)O I \)Sntt !"t , ílrl)tjřftlnn a Wcěft: 9ca
němá fe h)to luěe\) gebnnri n ónlDřefi. 5tento
6gc3b nenj tuto cefg, n 30ut1Inn IDI)i1fnng I
tofiřo něťteřj přebněgfij, ~dlJfltrotué. ~l)tifftě·

Brno: U K. (9692); Zem. A. (Přív. vitr. Xv.
528); Praha: Strahov. K. (ET XII 94přív.) Roudnice:
Lobi<. K.

644. 1.

3

@íptáll1cůtl1

ng [IU 9ColDém Wcěftě \)Srn3íťém] b SDnnl)ele
Sl'odo 3 Sl'odspergfo [1619?] 8°. ~r5 [= V] ll.
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
Na tito I. d,'evoz'ezová stylisace ve tvaru
věnce (bez rámečku 68x68 mm). Na I. ~X2 a dřevoře=
zový pás s hlavičkou andílka uprostřed (13x80 mm)
a černá iniciála ~ bez rámečku; na konci textu krátká

i

římské číslice.
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Artikulové

647-649

tiskařská linka. Versálky, rubriky, signatury, stránkové
kustody, nadpisy článktz.

Jungmann IV. 1101.
Brno: Zem. A. (XX.l71 přív.); Lipt. SI'. Mikuláš:
Tranoscius (XI;14); Praha: NUK. (54 D 46 přív. 4).

647. 53éta ~áně 1619. ~ ~onbě!ij po SDruf)é
91ebě1t mbluentnj [= 9. prosince] SDdán geft
6ge3b ()fiecnij m 9JCěfte !Brně obe 5tťj 6ta"
můtu 9Racgfcafiftluij Wcocalufféf)o I ~anfllu I
1HI)tijťfttua i a 9JCěft. 9cu nema fe h)to nijae
pfané ~ěct) gebnafi a 3aluťeH. (~t)tif!těnť)
tu Wcěftě 0fomaucl) I b ~atuía ~ftamma.)
[= 1619?] 8°.

m4_~4_SD3

[= XV] ll.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
číslice. Na tito I. ornamentální viněta bez rámečku
(52x67 mm) umístěná I' příčných ozdobných linkách
mezi číslicemi letopočtu. Na rubu tito I. I' rámečku
146x106 mm dřevořezovy znak jako I' čís. 618. Na I.
~f2 a dřevořez 21x87 mm a černá iniciála 91. Na konci
tisku nad impresem kosočtvercová viněta 67x 74 mm.
Rubriky, signatury, stránkové kustody, nadpisy článkz'l.
Brno: Zem. A.; Praha: Strahov. K. (ET XII 94
pří v.)

\šl a se začíná: l)lotU{C
VÍ'i;}ltnluncÍ)fJo nn 3óijrfu lna )[2eróoll.lánij mifto
SDluabetltéf)o ~ilrOIl.lěfn 2000. ll.nuHfetl)rílll.l ... ntb. Před
impresem kosá ornam. viněta 68X 74mm. Signatury'
a zdobená I'lasovými tahy. Na I.

~iftll

rubriky, stránkol'é kustody, nadpisy článkz'l, maltézský

8°.

m4_~4

[II] [= 26] ll.

Gotické písmo, lat. slova antikFou, arabské číslice.
Na tito I., pod názvem, mezi zdvojenou ozdobnou linkou
středová, ornamentální viněta 67X 52 mm. Na mbu tito
I., v rámci 116X 144 mm dřevořezový znak moravské
orlice v plastickém rámci s iniciálkami]. W. dole a an,
dílkem nahoře a nad ním s komnou, pod tím: ~morff
~erečij\t

II

~rcnbtJ

I a na bomc

1l.l9.llčjtel'fu ~lIčJ)\uicÍ)dJ.

Na I. W2 a dřevořezový pás 87X20 mm z plvků rostlin"
ných a zvířecích a černá iniciála Wbez rámce; na I. )Ul b
a na I. ~3 b, na konci tekstu, táž viněta, jako na tito I.
Na I. )U4 a nadpis: ~rdIJfllro\ue D6ecnij. Nad tím dře
vořezový pás, týž jako ve složce ~r, a inic. )[2, černá
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649a. ~mH1Jf[U(Otu]é 11ll ®'něnnt ()6ccnijm I
gella [In] S'l'cáfolufťém 9)/:čfíě Buogmě, lu 9Rncg"
ft [aúftlnj to] I11to 9JCocalufťém, 53étll \l5áně 5tifl)"
ct)fJo, 6fc[ [ttftéf)o SDtna] bcátéf)o ()fméf)o I SDne
27. 9Jcěfgce ~3ecI11nn [= 27. června 1628] Bačat I
[a ln pťi] tomnofti 9cel)galněgHijfJo S'tnijete (I)

kříž.

Brno: Zem. A. (Vitr. XV 328, pří v.) ; Praha:
Strahov. K. (ET XII 94 přív.).

~ána, ~ana tý [etb] tJu [aub] a SDcufJéf)o
9caijmfťél)0 ~t)faťe I lnf)erlťéf)o a ~3efrél)0 I
1C. S'l'cáfe I 2C. gfau obelu[fecf) ~5tt)C 6ta\uů\u

649.53 @t()Ll \l5óně 1620. lu \l5onběfi SDen 61ULltél)0
[\5jta [= 15. červn a] I lu Wcěftě Oťomauctj I
DC3án geft 6něm ()úecnj I IU \l5řij±omnofti
~\c03ent)d) \)Sánům I ~ona \l5etca 3 ~ftuam6etg.
ta I no ~feboni I [BOt lit u I ffi o3mbetce l
BlulJťotuě I monffvetce Ll ~i(Jěgotuictjdj I 9Cel)"
ml)3ffijf)o 6ubijf)0 SDluotfféf)o I STcá[oluftluj
~Beiféf)o: \l5nna ~all1fn 3 m~jcan I a na ~u6u :
9( lnc03enéf)0 n ®tatečnéf)o 9h)tijťe I ~ana
~ol)Hnalua 3 !midJaťotuic na mtuettictjdj II 910'
tném 6eble I ~Hcgl'cnúijf)o S1'cage S)cabecťéf)o I
@eo 9mro: ~cóIe ~3efťéf)0 9raDb a ~omotnijťů:
~teřija ob 91cI)jaf ně 9 ffij[) o a ~efiťomocnéf)o
Sťnií3ete a \l5áno I ~ana tý mID ~ mID G: .p ~
S'tcáfe ~aefťéf)o I \l5fafcťcaúěte pd 9tel)nU I
61uaté 9raijf[e 9t3jmffé ~fccI) 5truťfafn I a STUl>

téfJoa 9JCacgftaú]tluj Wcotatufťéf)o, SDne 1. ~Bec"
tnenee téí)oa 53éta, flnoícnj o 3atuřenj. ~an

ffiřftn

648. 53éta ~áně 1620. ~ ~onběfij po ~amátce
()firácenij 6. \l5alufa na ~ijcu Sťťeftianffau
[= 26. ledna] tu Wcěfte !Btttě I bdán geft
6nem ()fiecnij I b pťijtomnofti 9cel)jafněgfiijf)o
a ~elifomocnéf)o Sťniaete a \l5ána I\l5ana týtlJb·
tlJdja 3 [toM 9JCHofti Sťráíe ~aefťéf)o I \l5faícťta"
fiěte při 9ret)nu, I 61uaté 9raij[fc 9Hijmffé mccI)"
tcuťfafa a Sťurfficffta I Sťnijaete [taluotfťéí)o I
Wcargťcafiěte Wcotalufféf)o I 53ucemúurjťéf)o a
6fé3fťéfJo Sťniiaete I té3 53u3icťéf)o 9Rargftaúěte
ec. \l5ána ná~ lu[fecf) 9cel)mHoftituěgffijf)0 I ()be
5třij 6tatuuotu 9JCacgftafiftluij 9JCotatufW)0 I
\l5anůlu I 9rt)tiiťftlua I a Wh)f{altt)cf) 3 9Rěft: 9ca
nema tt)to nij3e i1fané ~ttlJfu(e gebltánt) a 3a"
tuijcállt) gfau. ~an G:3elJfa 3 Omtamoluic I na
91omgcf) ~lJtotuictjcfJ a !BlJftřiClJ I @e o. 9H. S1'cMe
~3efW)o Wabba a ~'fomotniiť I a 9Cel)lut)MfiJ
~ijfať 9JCargfraúfítuij 9nocatufťéf)o. (~I)tiHtél1l)
tu Wcěftě ()fomaucl) I b ~atufa ~ftaUtttla.)

649a-650

I

S'ť1tijade [taluotfťéf)o

I

9JCacgftaúěte

9JCoclllnfféf)o I 53ucemfiucfféf)o I n 6[c3fťéf)0
SťniHde I téa 2U3icféf)0 9Hnrgftaúěte: \l5ána
nnHef)o 91el)l11tfoftilueg[fijf)0 I IUl)flL'mi úI)fi:
()beluffed) 5tH ®'tnluům 9JCacgťcafiftluij 9JcOtaIU"
iťéOo I ~Ól1lol\U I 9(1)tijt'ftlua I Ll IUI)Han\)d) 39)(ěft:
12( 3llluřijn ln \l5Mef t10 (5luntém \l5coťopu
r= 1O. července]. 9,a něma nijae l1fané ~tttJ'
tule gebnánl) II Mrluťenl) gfau. ~an ~3elJfa
3 Dmtalltotuic I na 9Mut)cf) 6l)totuictjd) a !BlJ'
ftficlJ I Q)co 9ntro: ~ct't: 9rabba I Sťomotntiť I
o 9Cel)IUI)afftJ ~ijf oř 9)/:ncgftaúfttnij 9)(;otalu"
fťéf)o. ([\5I)tt[ftčn 111 momoucg I b Sťťl)ftoffa
Stutčc.) [1620?] 8°. W-st,4_53 2 [= XLII] ll.
Na 1. SD2 a příd. 1.: ~rct\Jfltfo\Ué při €incmě 0.\e<
nerľtínjm I fpoťu !3 ginÍ)ll1i přilutěIcnljmi Bell1čmi I
nn ~~rabč 'lhndltém .I.letf)n 1619 3nll1řenj I a ObCIl.lffeťf)

:itl'i €itntllltll1 Wrnrgfra6[tloj .9.l?otCllu\féf)o

I fdHuľtícllj.

Gotické písmo, latinská slol'a drobnou antikl'ou,
I' letopočtech arabské č(slice, články přídal'ku označeny
č(slicemi Nmsk)ími. Na tito I. I' číslicích letopočtu čemá,
ornamentální I'iněta 45x63 mm. Na rubu tito I. v rá,
mečku 154x112 mm opakuje se dřevořez z čís. 622
s přitištěným letopočtem 1620 I' lel'ém dolením rohu.
Pod ním tištěno: lZ\3olff ~cfcčín Ó ~{cllbIJ I a na <l:3CC"

I l.j3iifaÍ' 'lSnílua mrcllffijf)o 3ell1fféf)o llRnrgfraó~
[boij \l.lIornlufféf)o. Dl'eI'OI'eZol'á viněta se Il'í hlavou
uprostl'ed (55x 73 mm) na I. 1St b a nad impresem na

čínč

konci tisku. PNčné, ol'llamentální linky nd I. ~r2 a a na
I. 1132 a. Iniciály: Ol na I. W2 a, \[\3 na I. 1132 a; versálky.
Rubriky, signatury, stránkol'é kustody, nadpisy článků.
Bmo: Zem. A. (Vitr. Xv. 328 přív.); Praha:
Lobk. K.

a

~ftiaftntj ~obftátff" cr ~tuflJttotuic I na ~ob,
ftátě ~tJPtáni a !Badoffotuictjdj i 1C 0J. 9JC.

I

~. 9tabbo o 9,et)IUI)~[fij ~iHLlť 9JCacgfcafiftluij
9JCoralufťél)0. (~t)tifftěn ~ S)ofOl11aUCI)
b

.pttlbedé~o.

I

53étn ~áne: M. DC.
XXVIII.) [=1628] 8°. W_SD 4_@3 [=XIX] ll.
9Jmufáf(e

Popis výtisku s částečně porušeným tito I. Gotické
písmo, latinská slova antikvou, arabské i římské číslice.
Vornamentálních linkách na tito I. oválov>,' dřevořez cí,
sařského or/a (62 X 65 mm); na rubu tito I. dřevořez
z číš. 618 (v rámečku 144X 107 mm). Na I. ~3 a v rá:
mečku 138X 110 mm dl'evol'ezoI'Ý erb s dančími parohy
na štítu i v klenotu, pod ním v plastickém rámci nápis:
~~rn ISftinftl1ll ~o)'íftlÍtffÍ) 3 ~1'ltfIJl1o\\lic I nn ~J)'oftlÍtč I
~iVtálti

n

I 0.\. ~.ll. ~. mnbba I a 9~ct)<
j)Rargfrnóftluij '9)(.orall.l: Nad rámečkem
orámovaný nadpis uvedený ozdůbkou tFaru
~nctoffJ)\ulcÍ)d)

tlll)~ffij 'lSii\ař
dřevořezu

žaludu: Fer Firme Fiet Facilis Fortuna Ferendo. Na
I. ~r2 a dřevořez z rostlinných a zvířecích prvků (bez
rámečku 16X 100 mm, kl'esťanská invokace a bohatě
zdobená iniciála J bez rámečku. Ozdobné linky na I.
~l a a \š2 b. Versálky. Rubriky, signatury, stránkol'é
kustody, nadpisy článků, ozdz'lbky (žaludy a j.) Impre"
sum na konci tisku v dřevořezovéml'ámci jako na str. 26.
Bl'eslau: UB.; Praha: MK. (33 E 2).

649b. 691effeuj 6němolunj 9nacgťcaúft\Dij 9JCo~
cOlnfťéf)o 53éta ~áně 5tifl)Ct)f)o I 6feftiftéf)0 I
SDIUODcMéf)o 'Deluátéí)o [= 1629]. (~{9ltlJfu(o.
tué 6němu ()fiecnj()o i ftecQá no 9Cel)ll1iíofti\uěg'
Hi \l5ocuccnj ... lu .~cá{olufťém 9mftě ~tně I
ln 9JCacgťcnúftttlj 9nocaluffém I 53étn ~ánč 1629.
Dne 30. 9JCěft)ce 0:3eclnencl' [= 30. července
1629] nočat I) bC3t'tn I n 13. bne náfIebugjctjf)o
~Wěfl)Ce Al1gl1sti gináf 6cillll11 U \l5ťjtomnofti ...
.8aluHjn Opti tom 61uofeno geft). ~an @ltiaft,
ntj ~obftótfftj 3 ~tuftJnott1ic I no ~obftátě I
~lJvtóttj o !Battoifoluic"dj I iC. @. 9)(;. Gr. 9raDbn
n 9cel)lnl)~fU \l5jfař 111 9JCacgťcnÍ1jtll1j 9JCoca111~
fťém. (~I)tifftěn ~ ~)oromuucl) I b 9JCiťuft'tHe
.pttlbedé~o. 53éta \l5óně: M. DC. XXIX.)
[= 1629]. 8°. \2('1_'1)4_[t3 [= XIX] ll.
Gotické písmo, latinská s/ol'a antikFou, arabské
Na tito I. I' ol'l1amentá/ních linkách
oválný dřel'ořez císařského orla jako při čís. 649 a. Na
rubu tito I. v rámečku 153 X 112 mm dřevořez z čís. 622,

i

římské číslice.

odlišn);, však I' tom, že na kOl1lně I' klenotu chybí říšské
jablko a u paty dl'eFořeZll je přitištěn letopočet 1620.
Na I. {\š2 aj a {\š2 bJ (složka ~ označena mylně jako)U)
I' plastických dřevoz'ezových rámcích šlechtické erby
s xylografickým nápisem vlastníka v OI'álu kolem erbu:

JAN SSTJASTNY PODSTATSKY Z PRVSY.
NOWIC ... a JAN GETRICH LHOTSKY ZE
PTENI ... Na konci tisku impresum v ozdobném dře,
vořezovém rámci jako na obl'. 26., ale s odlišnou kar:
tuší. Na konci tekstu (I. \št b) trojhranná ornamentální
dl'evořezcvá viněta s hlavou uprostřed (bez rámečku
80X 105 mm). L. ~r2 b upraven jako I. ~(2 a při čís. 649 a
(dřevořez 16X 100 mm, kr'esťanská invokace a bohatě
zdobená iniciála IJ. Iniciály: €i na tito I., ~r na I. ~r2 a,
versálky. PNčné ol'l1amentální linky různ>,'ch prvkz'l
i šíl'e na tito I., na I. ~í2 a a na I. \šl a. Signatury (místo
\š tištěna mylně iH), stránkové kustody, nadpisy článkt"l,
rubriky.
Praha: MK (33 C 2).

650. ~ttelfeuij 6němomolunij (I) 9Racgftafifttuj
9)(ocaluffél)0 I 53éta \l5óně 5tift)cgl)O I 6f eftiftérJo I
5třibcátéf)o. (~lmtlJťu(otué 6němu ()becnij~o
9Rncgťcafiftluj W,otalufťeí)o
ťteCI)a na 91et)"
mUofti\uegfH \l.~ocucenj . . . In Sťcáíomffém
9Hěftě !Btně lu 9Rncgťcaúft\ui 9JCoratufťém I
53éta tOl)oto 1630. q)ne 24. 9JCěft)ce Súři I načat
t) bť3án a téf)03 30. SDneb pťítomnofti ...
3aluťjn I II při tom 61uofeno geft.) ~an ~tiaftlttj

I

I

~obltátfttj 3 ~tttflJnotuic, Ll

na !Battoffotuic~dj I
cC. @. 9.1(. ~. 9t3imfťéí)o 9rabbn I a @.Wc. Sťcárolu"
fťé 9Cel)lut)3[ftj ~jfař lu SDěbičném 9JCacgfcafifítuj
9JCotalufťém. (~I)tirftěn ~ s~ofomnuct) I b 9)(i"
ťufáffe .pttlbecťé~o. 53éta M. DC. XXX.)
[= 1630.] 8°. W_SD 4_@3 l= XIX] ll.
Český text gotikou, latinská slol'a antikvou,
arabské i Nmské číslice. Na tito I. orámovaném tiskař'
skou linkou dřevořezový znak v kruhu o pnlměru 61mm:
čem); dvouhlavý orel s mečem a žezlem I' drápech,
Nšským jablkem na prsoll a kOl'll11oU nad hlavami. Na
I'lIbu tito I. v rámečku 154 X 113 mm se opakuje dřevo"
l'ezol'Ý znak z čís. 622. V lel'ém dolením rohu dr'evo,
řezu pNtištěn letopočet 1620. Pod znakem tištěno: ;;Snil
0.\etřiťf) ~f)otff1í i\c \l5tcuj I a lln ~rll!lc&bč I ce. 0.\. m,.
Gi':. )l.J(i\tobráj cíl 91cll1UI)3ffjf)o 'lS Hni·[tlu j 11.1 SDěbicném
ll.l?m:ggrab\tll.ljH1?omluffém. Na I. Gf2 b I' rámečku
149xll1 mm dřevor'ez: znak I' r,ímci z architektonic"
kých prvktl, na něm dole uprostřed letopočet 1629.
V oválu kolem znaku xylograľicky jméno a hodnost
vlastníka: JAN SSTIASTNY PODST ATSKY
Z PRVSYNOWIC ... Na I. Gf~ a v rámci stejné I'e:
likosti, lÍpravy i letopočtu je dřevol'ezov); znak se jmé"
nem a hodností (xylograľicky) vlastníka: JAN GET,
ŘICH LHOTSKY ZE PTENI ... lmpresum na
konci tisku I' tiskařských linkách a v oválu obdélníko=
vého dřevořezového rámce 147x107 mm: (obr. 26.)
nahol'e dl'ě sedící alegol'ické ženské postavy, dole čáp
a pelikán s mláďaty. Pásové dřevořezy: na I. ~(2 a
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Artikulové
z rostlinných a zl'ířecích tl'arů (16x 101 mm) a na
I. ~(3 a z rostlinných prl'ků s mužem I' dobol'ém kroji
I' kruhu uprostřed (23x99 mm). Na I. ~2 b dřel'oře=
zOl'á 1'Íněta bez rámečku (45x54 mm) na I. Cf2 a dz'el'o=

Artikulové

linkách kruhol'Ý dřel'OI'eZ císařského or/a z čís. 650. Na
rubu tito I. v rámečku 152 X 112 mm dřel'ořez jako při
ČÍs. 622 odlišný jen tím, že na koruně I' klenotu chybí
říšské jablko a I' levém l'ohu dřel'ořezu přitištěn leto=
počet 1620. Pod dřevořezem tištěno: ~an @etřidj
s.lOotfflj De \l3tcnj I a na ~(1tgc&bě I 2C. @. ll)? Gf. llRifto-

tému příHtjf)O ~J/;ef6ce lBřeono [= 10. března]
Srooet1ján I ... ťe :Dni 19. téf)oa Wcěf6ce lBřeona
obfo3cn I o braán 1.1 ,přjtomnofti ... ~oťoato ob
\tlqj~ botčené @. ~J/;. G\:. ~ \\Sfnomocen]trojm ť tomu

btaictj ~et)llJt)affi~o ~iíařftltli Itl ~ěbicném llJ?atgftaóftltli llRotallJffém. Na I. ~2 a dřevořez jako I' čís. 634

'9

(bez rámečku 16X 101 mm) a pod ma/tézkým křížem
na počátku tekstu iniciála W; na I. W2 b dz'el'qřez zobl'a=
zující rytíře I' boji se saní I' půlkruhu dl'ou rohů hoj~
nosti (bez rámečku 58X 60 mm). Na I. ~(3 a pásový dz'e~
I'ořez s hlal'ičkou andílka (bez rámečku 23X 101 mm),
pod ma/tézkým křížem křesťanská invokace a ozdobná
iniciála ~. Signatury, stránkové kustody, rubriky.
Praha: MK. (33 E 2).

651. ®9lneifenij ~Hed) G\:atl)r \\Sonuo\tl 6torouo\tl

I

~)(orgfroúftroij ~J/;ororojťéÍ)o ,při tom ob \)(el)~
gojnegíf6Í)0 9cel)nepřemoaeněgmif)o o ~e=
!ifomocnéÍ)o S't'njšeie o \\Sáno \\Sona ~erblJnan~
ba 5ťřetijÍ)o SrajmjťéÍ)o G\:6jaře 1 ~f)erfťér)o

I

I

I

I

a G\:aejťéí)o S't'ráIe I ec. S't' :DroabcMému \\Srltlnijmu

ro'geifftě~

:Dni WCčjqce 2ebno I 2étÍ)a tOÍ)oto 5ťifqc6Í)o
6je[tiftéf)o 5ťřibcáW)o Df méÍ)o I bo Wcěfto
Olomauce rooepjanql11 o br3an6m D6ecnijl11
6něl11u I gena 9Cel)j:JrltlněgH6 ob téÍ)oa nt)llij
Htioftně S't'rafugjclíf)o G\:qjoře I SfrMe o \\Sáno
9cá~ roHed) 9Cel)l11i!oftiroěg[fijf)o I lJofo3en 6t)I.
~on @etřid) s.?Ootrhj oe \pteni o no mámonél11
llluge3bě @. We. G\:. Srobbo o 9Cel)rol)~[f6 \\SHoř
Itl 9JCorgťr06ftttlij ~)(orottljťém. (~l)ti Htěn6
~ &jo!omOUCl) i 1.1 Weiťuiáffe ,prabedélJo.
Anno: M. DC. XXXVIII.) [= 1638.] 8°.
~4_:D4 [= XVI] ll.

6fI ~ J)ofOm~u'l)/\)
fufdffe .5?tabecfé~o.

ld(j M. DC. XXX.

Gotické písmo, latinská slova antikvou, al'abské
i římské číslice. Na tit.I., orámovaném tiskařskou linkou
opakuje se v kruhu o průměl'll 61 mm dřel'oz'ezol'Ý znak
z čís. 650, na rubu tít. I. I' rámečku 154X 112 mm dřel'o=
l'ez jako l' čís. 622. Na I. ~3 b znak I' plastickém rámci
(145Xll1 mm) s letopočtem 1629; kolem znaku nápis
JAN GETRZICH LHOTSKY ZE PTENI". Na I.
~4a I' rámečku 145X 111 mm dz'el'oz'ez s letopočtem 1638
na plastickém rámci, I' němž znak s nápisem BER"

Obl'. 26 k

ČÍS.

řezová I'iněta z architektonických prl'ků se Il'í hlal'ou

(55x73 mm) jako pN čís. 625. Na I. \šl b příčná dřevo~
řezová linka. Na I. ~f3 a křesťanská inl'okace a černá ini"
ciála ~. Rubriky, signatury, stránkol'é kustody, nadpi~
sy článků.
Bmo: Zem. A.; Olomouc: S K. (33.658).

650a. 6něm0\1mj Sneirenij ~Rnrgťr06ft\tlij ~no~
torojféÍ)o 12éto \\Sáně 5ťif6cqf)0 I 6fcftHtéO 5ťřib=
cátéÍ)o \\SrltlnjÍ)o [= 1631]. IlllRtt)fulowé 6němu
DúecniiÍ)o I ťter~a . .. ttl Sťrálorofťém ~J/:ěftě
~rtlě ~éto tOÍ)oto 1631. net)prro ťe :Dni :Defá~
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650. (Z. r. 1630.)

NART DIWISS PETRZWALDSKY Z PETRZ.
WALDU ... Na I. W2 a pásol'Ý dřel'ořez z archi~

9Cořjaen6ťf)

tektonických prvků s hlal'ičkou andílka uprostřed
(23 X 102 mm) a zdobená iniciála Gf. Na I. ~3 a I'iněta
12x69mm. Impresum na konci tisku (I. ~4 b) I' dl'el'o,
řezol'ém rámci jako při čís. 650. Rubriky, signatury,
stránkol'é kustody, nadpisy článků, křížky.

\\Soni'tro S~ommiM ořu\tl tél)Od nopřeb
gl11enottlonéÍ)o 26. :Dne ~)(ěf~ce lBřeano ...
oorořin geft.) ~on Sftiaftn~ \pobftátfftj o \pru.
flJnowic I o no ~artoirottlic~cf) I ,co @. ~n. G\:.
Wdjmfféf)o 9Tobba I o @. ~n. ShMottljťé 9Tet)~
\tll)affii (1) \\Sif oř Itl :DěDičném ~)(orgfl'Ct6fttDi
~now\tljfél11. [~t)tifftěn \tl &jo[omCluct), 1.1 ~m=
ťulálfe ,prabedé~o

1631?] 8°. 9X 4 •

Jediný zl'ěstný výtisk je neúpln}', končí I. W4 b.
Gotické písmo, latinská slol'a antikvou, arabské i řím=
ské číslice. Na ozdobně orámol'aném tít. I. I' tiskařských

Brno: Zem. A.; Olomouc: SK. (33.658). Praha:

MK (33 E 2).

I tOÍ)o ro ~něftě ~rně
:Dttlobcátému \\Srronil11u :Dni Wcěj~ce lBře3no
[= 21. března] I přjtomnéÍ)o 2étÍ)0 1639. brdo=

652. S't'rátfq WelJtaO
ť

néf)o

6něI110\tlnjÍ)0

6neffeni. lBernarb

:Diroif~

\petiwalbfť~ a \petřwalbu o no Střilflid) I
@. ~)(. G\:. 9Tabbo I o \)(el)ttll)afi~ \\Sil oř I Itl :Dě=
bičnél11

Weorgfroújtttll WCororojťém. (~ &joro=
mouCl) ~l)tiHtěn~ 1.1 ~mťufárre ,prabedéOo
o stru3nowa. 2étÍ)0: M. DC. XXXIX.)
[= 1639] 8°. W4 _lB 3 [= VII] ll.
Český text gotikou, latinská slova antikl'ou, arab~
ské i Nmské číslice. Na tito I. orámovaném ornamen~
tální linkou ve sl'islých tiskal'ských linkách I' elipse
63 X 66 mm je do dz'el'a řezaný znak: dvojhlavý orel
s mečem a žezlem I' drápech, říšským jablkem na prsou
a korunou nad hlavami. Na rubu tito I. I' rámečku
154 X112 mm se opakuje dřel'ořez z rubu tito I. čís 622;
I' levém dolením rohu přitištěn letopočet 1620. Na I.
W2 a pásový dřel'ořez (30X 103 mm) z rostlinných
úponků s dl'ěma sedícími andílky. Na I. jB3 a dřevo~
řezol'á I'iněta z architektonických prl'ků se lví hlal'ou
uprostřed. Iniciála :8 bez rámečku na I. W2 a. Impresum
na konci tisku (I. jB3 b) I' dřevořezol'ém rámci s figurální
I'ýzdobou (147X 107 mm) jako při čís. 650. Signatury,
stránkové kustody, křížky.

Olomouc: SK (33.658); Praha: MK (35 E 2).

653. S't'rátf~ WelJtaO I 6němoroniÍ)0 6neffeni I
ro ~ráfottljťém ~mftě ,pol'omauclJ I f :Droob·
cátél11u 5ťřetil11u :Dni WCěfqce ~ebno I .při=
tomné()o 2éto 6jeftnácti]téÍ)0 G\:3tl)řibcátéf)o
[= 23. ledna 1640] I 1.1roaenéÍ)o I br30néf)o
O 30rořenéf)0. lBernOl:t :Di\tlif~ \petř3walbff~
o \petř3walbu I O no Stř3iUócf) i ee. @. W" G\:.
Stobbo I o @. We. \)(el)rot)aH6 \\Sifoř3 ro :Děbič=
ném Wcnrgrroúftroj Weorottljťém. (~I)tt[jtěn
~ ~~oromoucl) i 1.1 ~)(ifuráHe ,prabedéOo I
2étr)0 \\Sáně M. DC. XXXX. [= 1640] 8°.
9('!-lB 3 [= VII] ll.
Gotika, latinská slol'a antikl'ou, římské číslice.
Na tito I. orámDl'aném širokou linkou je I' úzkých
linkách I' OI'álu 58X 56 mm dřel'ořezol'ý znak (Jr/a
s korunou nad hlal'ami; na prsou má křížem dělen}'
štít, obtočený řádol'ým l'etězem zlatého rouna; I' poli
prl'ním a čtl'rtém český lel', pole druhé a třetí pz'íčně
pruhované. Na rubu tito I. dřel'ořez jako při čís. 622.
Na I. W2 a příčný dřel'ořez, na I. jB3 a I' rámečku
25 X 77 mm dřevol'ez s pololežícím andílkem, na I. jB3 b
impresum v příčných linkách a v dřevořezol'ém rámci
jako při čís. 650. Iniciály: Sl' na tito I. Gf na I W2 a.
Rubriky, signatury, stránkové kustody.
Jungmann: V. 636. b).
Bmo: Zem. A.; UK. (9692).
Sťrátť6 ij~h:act I 6neHenij D6ecnijf)0 6ge obu
~rně f :D\tlobcátému I
Djmé U :Dni H1Cěf6ce 6rpna I přjtol11ltéf)o 2éto:
6feftnáctiftéÍ)0 G\:štl)řibcátéf)o [= 28. srpna
1640j 1.1foaenéf)0 bt30nél)o
o oarořenéÍ)o.
~1ernorbt :Dhtlif~ \petřwalbrt~ 3 \petřwalbu

654.

I \tl SfrMo\tljfél11 ~)(ěftě

I

I

i

I

I
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655-657

Artikulové
a na StřiUád) I @. WC. @;. 9robbo I n geel) "
IUlJmtJ \)SHoř I IU @. 9n. SDěbičném 9JCnrgťroú"
ftluj WCoťC!lufťém. ()fi ~oromnUClJ ~l5I)tif!těn6
b Wmuláffe .pttlbedé~o o Sl'tU3tlOWtl. ~étf)n:
M. DC. XXXX.) [= 1640] 8°. ~(U [= Vi] ll.
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
i Nmské číslice. Na tit.l. orámovaném tiskařskou linkou
je VE? svislých linkách v oválu 58X56 mm dřevořezový
znak ar/a jako při čís. 653. Na rubu tito I. v rámečku
154X 112 mm se opakuje dřevořez z rubu tito I. čís. 622.
Na I. W2a pásový dřevořez 23X103mm z rostlinných
úponků křížících se uprostřed a zakončených zvířecí
hlavičkou. Text uveden černou iniciálou .8 bez rámečku.
Dřevořezová viněta z architektonických pn;ků se lví
hlavou na I. W5 b. lmpl'esum na konci tisku v rámci do
dřeva řezaném 146X 106 mm jako v čís. 650. Signa.
tury, stránkové kustody, I. ~(3 bez kustodů, tiskařské
ozdůbky.

9Tobbn

19Ie~IUl)~ff6 \)SHoř

n AffeMor

Artikulové

nnem ®ge3bu I ®tnfef)o ®neflenij 5!etf)o 1G44.
[)fi ~rně II ~OllO ~eťl1nrtn @etltertl 1G44?1
4°.

~(2_Ql:l

l= Vl

~rátf6 íIDet)ttl~ I ~ogo .při nl)llčgHijm
~ráfolulťém Wečftě .potomtluct) I nn mHofthué
i\)Soručenij @.
@;. SDefátél)o SDlle 9JCěf6ce
@;dertuence [= 10. července] 1641. ~éťf)o I
brdonégo ,8emlťéf)o ®geobu n ®neffenj. Q)er,
nnd SDituif 53 ~eti'tutllbrftj o ~etčwulbu I a na
StčjlfádJ I ec. @.
CI. íHobbo I n geel)ltll)~[fj
\)SHoř Itu @. WC. SDčbičném Wlorgťrnbfttuj Wlo"

655.

9n.

We.

ťC!lulťém .. ()fil)tifftěn

)fi ~oIOmnUCI) I b 9Jmu,
láff e .pttlbedé o o Sl'tU3tlOWtl. ~étg n \)Sáně
I M. DC. XXXXI.) [= 1641J 8°. W_Q)2

[= VI] ll.
Český text gotikou, latinská slova antikvou, arab~
ské i římské číslice. Na tito I. orámovaném ornamentální
linkou je ve svislých tiskařsk)Jch linkách v elipse 62 X 64
mm dřevořezov)J znak ar/a jako na tito I. tisku čís. 652.
Na rubu tito I. se opakuje v rámečku 154 X 112 mm
dl'evořezový znak z rubu tito I. čís. 622. Na I. ~(2 a
pásový dl'evořez 23X 103 mm jako v čís. 654 a černá
iniciála B bez_o rámečku, na I. m2 a tiskařská viněta
z proplétajících se stužek (31X65 mm). lmpresum
v dřevořezovém rámci jako v čís. 650. Signatury, strán.
kové kustody, žaludy.

Jungmann: V. 636. c).
Brno: NK. (9692); Olomouc: SK. (33.658).

655 a. ~rátťtJ íIDet)ttl~ ~ol)o I co tnI: f ®ebu111"
llácté111u SDni 9Jlěl6ce ~noťC! I přjto111nél)o ~étn
~if6ctJí)o I ®I eftifté()o I CI3tl)rl)bcľttél)o I SDm"
()éí)o ! [= 17. února 1642] bo Sháloltllťél)o
9Jlěftn ~l'ttll, r03eplnném Dúecnj111 ®ně111u I
obelUffecf) tu .přjton1ll6cf) \)Soni'tlu ®tni't\1.1lu (1)
,8oltlřeno geft. ~nn ~tlftlttottlrftj o Subic I nn
~če30luvidJ n Selči I @. 9)(. ~. té3 @. )fi. D.
m. Sť. 9n. ~eopoIbn )fil)fimn ~(rclJťnj3ete íHo'

)fi. D.

~r.

Sf. 9)(:. ~0t10

~eotlofbo

I

)fi1)Hmo

~[rCI)"

ťniáete 9roťnufťef)o (!) 9robbo
9lelJmlJ~HlJ (1)
I,lSjfnř n Affeffor i1 ři 5triúunnTu ~rarolufťem I

ll.

tlowu. ~ét!)o ~áně M. DC. XXXXII.) [=1642]
8°. W-Q)4_CP [= X] ll.
Gotické písmo, latinská slova antikvou, římské
na ozdobně orámovaném
tito I. oválný dřevol'ez orla z čís. 649 a. Na rubu tito I.
v rámečku 153 X 112 mm dřevořez jako při čís. 622.
Pod ním tištěno :mCeIicljar l.lcbcnicf() 3 l.lcbcnic I na
~ifoluicÍ)d) a SMnifád) ... lmpresum na konci tisku
v oválu dřevořezového rámce jako při čís. 650. Na I.
W2 a pásový dřevořez z čís. 649 a (bez rámečku 16X 100
mm) a bohatě zdobená dřevol'ezová iniciála ~ bez rá,
mečku. Rubriky, signatury, stránkové kustody, nad.
pisy článků.
číslice. V tiskařských linkách

~~~~~~~.t~~

t Wvt'fftcno

QB ~r"t(

Praha: MK. (33 E 2).

Jungmann: V. 636. b.
Olomouc: SK. (33.658); Praha: Lobk. K.; MK
(33 E 2).
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ťoufťél)o

při ~ťl)úunófu ~ráloltlfťém lu @. 1,),1(:. běbič·
ném 9Jlnrťroúfhl.1j 9JCorolufťém. ()fil)tiHtěn
)fi ~JofomnUCI) I b 9J?:iťuIálfe .pttlbedé o o Sl'tU3~

657 a

([)ar l.lcbcniďlí 3 l.lcbcl1ic, na ~ifoluiclíd) a SMnifád).
<M. ~JI. (5:. mabbn I n nnijftobrMcl) Wuřnbu ~~el)lll~~ffiljo
. jjSifnř1tllli ID~Jlargfraóftllli ~RornIDlféll1. Na I. W2a dře~
vOl'ezový o1'11amentální pás 24 X 105 mm a bílá, antikvou
do dl'eva l'ezaná inicíMa C v ornamentálním poli. lm~
presum na konci tisku v di'evol"ezové portálové kulise
(119X83 mm); u paty portálu na vlnách vodní bůh
a mOl'ská panna. Signatury, stránkové kustody, tiskařské
ozdůbky (tři lístky s křížkem uprostřed), tiskové chyby.
Olomouc: SK. (33.658).

657. ~ltbmotutlttij ~~otenhtIU ®tronl) togo \)Sři
9lebnll1no Itl SťroIolufťem 9'Rěftě ~rttě poHeb"
níf)o SDne 9Jl:ěfl)Ce ~nora [= 29. února] brdí"

~

:JÁn~ 13Ca:fh1rtÁ
W~nHra.

656. ~rátť6 íIDetjttl~ ~oí)o I proi Dbecaním SDluo"
noctef)o 'íDne W/:ěf6ce ~iftopnbu praitomné()o
~HtJc61)o ®feftiftéljo @:dt6r6bcatéí)o SDruf)éf)o
~et()o 1[= 20. listopadu 1642.] lu §'ilróIolulř6m
9JCěftie ~rnie brdonem (!) ®nčmé I II.JUbéco
PUúHfolUónel)o ®nelfenj. ~qn ~llfuttotUrftj
o Subic I nn ~če30luved) n gelci I CM. W/:. @:.
téa CM. )fi. D. ~f. Sf. 9)1. 2eovolbtl @t)Hmtl WrCl)~
ťní5ete 9rnťoufťego 9Tobbn I 9lel)\1.1I)~fl6 \)SHoř
a Affeffol' prM 5ťrUlltnáIu ~ráIomfťém lu @.
9JC. běDičném 9JCnrgťroúftluj Wlorolulťém. ()fit),
tiífteno Iu Q)rnie I b ~ána Q)ernadá @ernetu.
~étr)n \)Sáně 1642.) 8°. W_Q)5 [= IX] ll.
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
i římské číslice. Na tito I., orámovaném tiskal'skou linkou
je ve svisl)!ch linkách dl"evol'ezový znak dvouhlavého
orla bez rámečku 45X45 mm: orel má na prsou štít,
křížem dělený se středním štítem a štítkem, po bocích
a spodku otočený řádovým řetězem zlatého rouna i dvě
pole hlm'11ího štítu příčně pruhovaná, ve dvou český
lev. Na rubu tit./. dl'evořezový rám (l55X110mm)
s architektonick)!mi a figurálními tvary i v něm, v příčně
čárovaném obdélníkovém poli (48X 43 mm) bílý štít
s če1'11)Jm dvouhlavým orlem. Pod štítem tištěno: .anefi"

/

!ťtb" p.iu~

I

6

+ 2,

~i",,~,~~

Obr. 27 k
Český text gotikou, latinská slova antikvou, arab,
ské i římské číslice. Na I. ~rl fl dřevořezov)! pás z tvan'l
rostlinných a zvíz'ecích (32 X 132 mm) a prostá černá
iniciála <M bez rámečku. Na I. m2 a dřevol'ezová I'iněta
(17X 115 mm) a v rámečku 27X 28 mm bílá iniciála 111
antikvou tištěná v černém poli s bílými hítky. Na I.
m2 fl iniciála [J. Signatury, stránkové kustody, nadpisy
patentů .

Jungmann: V. 636. c).
Olomouc: SK. (33.658).

657 a. S'l'ratť~ (I) @et)tu~ ~Or)O I co geft tar při =
r03epfnnem (1) nn CIátrnnctl) (I) SDen 9.llěflJce
2iftopobu! ~eH)o tol)oto ®feftnnctiftel) o CI3tt)rl)b"
cateí)o Gr3tlurtef)o I [= 14. listopadu 1644]
bo ~raIoIUffer)o WCíef±o mttltl I mne Dúecnim
®niemíe oOluřeno. :Q01l ~tlftlrtowfft) o Subic i
na ~če30lulled) n gelči I CM. 9)(. @:l)f. trd @.

ČÍS.

656.

\1.1 CM. 9Jl. Diebičnem 9Jlargťroofttuj Wlorolulfém.
()fit)tijftěno Iu Q)rnie I b ~ona Q)ernodo @ertte~
ra. ~etr)o 1,lS0ne (1) 1644.) 8°. W_Q)2 [=VI] ll.
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
Na tito ozdobně orámol'aném listě, v ornamen.
tálních linkách dřevořez oda jako při čís. 656; na rubu
tito I. v ornamentálním celostránkovém rámečku dřevo.
řezová stylisace fantastického zvířete (snad draka) a pod
ní v tiskařských linkách v příčně čárovaném obdélníka.
vém poli bílý štít s černým orlem. Pod štítem tištěno:
~.nefiéf)nr l.lcbcnicfl) il l.lcbcltit3 i na ~ifoluicl)d) a ~cflti"
f(Hí) I <M. ~J(. ~~1 a <M. ílR O. W. Sf. ~J(. jjSana .2eo,
číslice.

~lolbn ílE~Hl1ta ~(rcifni5ete

lHafaujfel)o lHnbbn I ...

a \Srt)brid) Wuguftin 6fllll)crlUc6cc 3 íšrl)bcltllll I <M. ~.n.
~I)f: mnbn I ... Na I. W2a dl'evol'ez z rostlinných
i figurálních prvkt'l (bez rámečku 20 X 113 mm) a dl'el'o.
řezová stylisace z fantastických prvků I'e tl'aru písmene
G, jímž počíná tekst. Na konci tekstu dřevořezová viněta
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Artikulové
s hlavičkou andílka (bez rámečku 40 X 46 mm). Signa'

Praha: MK. (33 E 2).

658. strótť6 llBtjta~ m:ttt)ťuh't\tJ I na (0nemu

tloecném I st'ter63 br3án ot)I I \tJ S'tráIotufťém
Wcefíe ~rně I ~éta 1649. tue (0třebu ,po (0.
~atuřinct) I to geíí 11. SDne ~Reft)ce (0rna (I)
I m: (0ťonco\tJán tél)03 ~éta 16. SDne Wcěft)ce
3ářj I tu přjtomnoíti ob @. @;6f. n Sťráf:
mm. l.)5ána I l,lSana íjerbt)nattba ~řetjf)o
9raimfťéf)0 @;61nře I ~f)et\ťér)o n @;aefféÍ)o I ec.
SťrMe ec. ť térnu3 (0nčrnu ~TItJffnn6dJ I.)5nnů\tJ
Commisfařůw I n obe\tJ[[ecÍ) @;ětt)r (0tCl\tJí'ttu
WeClrgfrnoíítuii ~JCoťntufťéf)o (0luofcnt)d) n 3Cl"
Il1řcn6c(). 3t)gťmunb IT:erbt)nanb <Sar 3 ~o~u"
ňOlUic I na <Sofohtíct) n 2eHnt) I @. ~n. @;.
91nbbCl I S1'ráIo\tJfťt) geet)tut)~m l.)5ii\nř I n ~el)t"
mCln Sťrnge Q3rněnfťéf)o I tu ~nnrgťrnoíí\tJij
weorCl\tJfférn. (~t)tifitěn ~ ~oIomnuct) I
b WCiřufáHc .praberlé~o 3 S'tru3nowa. ~étn
M. DC. XXXX. IX.) [= 1649.] 8°. 9(4SD 4 _@3 [= XIX] ll.
.

Český text gotikou, latinská slova antikvou, od I.
W, odlišné typy, arabské i římské číslice. Tit. I., orámo"
vaný tiskařskou linkou, má ve svisli'ch linkách v kruhu
o průměru 61 mm dZ'eJ7oz'ezový znak orla jako lit. I.
čís. 650. Na rubu tito
dřevořez v rámečku (153X
112 mm) jako v čís. 622. Pod ním tištěno ~ahtb Wr,
noHt 910ft 11 ~(ffcltfftcl)lt!l I <M. mí. (f. mabba I a ~nifto
jjSjfař lu ~)(argťrabftluij ~.noratujfém. Na I. ~r2 a pásov)'
dřevořez 23X 100 mm z rostlinných pZl'ků s poprsím
muže I' dobovém kroji v kruhu uprostřed. Na I. Cf2 b
dl'evořezová viněta ze sochařských prvků, uprostřed
rytíř bojuje se saní a princezna očekává výsledek; na
vinětě monogram CH. Impresum v dřevořezovém rámci
142 X 106 mm jako v čís. 650. Na I. ~r2 a křesťanská
invokace bohatě zdobená iniciála ~ bez rámečku, na I.
Cf2 a příčná dřevořezová linka. Rubriky, signatury,
stránkové kustody, nadpisy článků, tiskařské ozdůbky,
žaludy.

z:

Jungmann: V. 636. c).
Olomouc: SK. (33.658) i Praha: MK (VI. 10 K 1.).

658 a. Sťrátťé 06fa3ettj ~of)o co \Jefí ,při tom I
ť I.)5r\tJnimu bni ~JCěf6ce 3áři l= 1. září] bo
stráťotuffé~ Wcěftn ~rna 9103epfClném I n bo
~řinétcté'f)o 9JCěf6ce ffi3jgnn [= 13. října] to"
[Joto ~étn 1650. tu l.)5řjtornnoíti I ob @. metr:

i

@;t)f: l.)5ánn I I.)5nna tlerbt)ttattba tOÍ)o gménn
I měimfřéoo @;6fClře I ~l)erfťé'f)o n @;ác"
fřé'f)o strále I ec. ~t)Hnn6dJ ~3áctn6dJ I.)5Clnu\l1
Comi[[ařŮ\1.1 I branném Dl.iecnjm (0němč obelulfect) @;štt)r (0tn\tJů\tJ tu ~JCClrgťrnl.iíttui ~JCorCltu"
fťém I 3Cltuřeno. 3t)gfmunb ~}crbt)nnllb <Saf
3 ~o~uňowic I na Sofohtict) n 1!eifntj I @.
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ném I řter63 otJI braán \tJ ~rát: 9JCěfíě ~rně I
tu 1.)50nběIi ,).10 I.)5nmátcc (0tuntéf)o Dnbřege to geft
bruf)éf)o q)nc W/:ěft)cc ~5mf6nce ! l= 2. prosince]
a 3ntuřin 23. SDne téL)03 Weěf6ce n ~étÍ)Cl ,při"
tomnéÍ)o 1652. b ,přjtomnoíti I ob @.@;. n §{rlÍI.
Wt. l.)5ánn I I.)5nnn týerbl)ttattba ~řetjf)o ~ore"
néL)O 913jmfféf)0 Gi:6f: té3 ~f)crfťéÍ)o a @;aefféf)o
~ráfc I.)5Clnn llá{l \uffed) 9Cel)mHofíituěgfUr)o I

n ~et)tmnn S'trnge Q3rnčnlťéf)o I \tJ 9JCnrgfrno"
)t\tJj 9JCorCltuffém. (iffit)ti Iftěn ~ ~orornnuct) !
b 9Riťufnlfe .ptabedé~o 3 S'trU3ttOlUll. ~étn
M. DC. L.) [= 1650.] 8°. ~r4_@4 [= XX] ll.

Jungmann V. 636 c).

Gotika, latinská slova antikvou I' nadpisech člán"
proloženou, arabské i římské číslice. V tiskařských
linkách, na ozdobně orámovaném tito I. kruhov), dz'evo,
řez z čís. 650; na rubu tito I. v rámečku 150X 112 mm
dřevořez z čís. 622 odlišný l' tom, že na koruně I' kle,
notu chybí říšské jablko a dole v levém rohu dřevol'ezll
je pNtištěn letopočet 1620. Pod dřevořezem tištěno:
';5afub Wrnoiit Dlotf) i\ ~((fcttfftc\)tt!l I <M. ~J(.. Cf. mabba
a \lJ?ijto jjSjjař ID jlJCargfrabjtlDi )lJ?oralujfént. Na I.
W2 a pásol')' dřel'ořez 23X 100 mm z čís. 658, pod mal.
tézki'm kNžem křesťanská inl'okace a dřel'ořezol'á, bo,
hatě zdobená iniciála ;it bez rámečku. Na I. (1:3 b orna'
mentální I'iněta 45 X 62 mm. Impresum na konci tisku
(l. Cf, a) I' tiskařských linkách a v oválu plastického
rámce s trsy Ol'oce v rozích. Rubriky, signatury, strán'
kOl'é kustody, nadpisy článků, žaludy.
ků

ť

(I) (0němu nnřj3en6dJ ~oáct1l6dJ
l.)5anfl11t (I) Comi[[ař1"ltU I obctuffed) @;3h)r

I

'1
i

~étn

)

.,

M. DC. LIII.) [= 1653.] 8°. 9(4_Q34_@:5

Český text gotikou, latinská slova antikvou, arab"
ské i římské číslice. Na tito I. orámol'aném tiskařskou
linkou, ve svislých linkách v elipse 62 X 64 mm dřevo"
řezový znak orla jako v čís. 652. Na rubu tito I. v rác
mečku 152 X 111 mm se opakuje dz'evořezový znak z rubu
tito I. čís. 622. Pod ním tištěno: ~afub ~rrnofft !Hotf)
3 ~(f{cttfftcl)tt!l I <M. ml. ~. Dtabba I a ShM: ~J(.jjto jjSifař
tu9.nargfrabjtlui ~.noralu1fém I ee. Na I. ~r2 a pásový
dřevořez jako při čís. 658, kz'esťanská invokace a ini,
dála 5t bez rámečku. lmpresllm na konci tisku l' pia:
stickém rámci s trsy ovoce I' rozích (130X 106 mm).
Rubriky, signatury, stránkol'é kustody, nadpisy článh/'
žaludy.

Olomouc: SK. (33.658). i Praha MK (33 E 2).

fftcOII!l I <M.

un. (f. mabba I a ~.niito jjSjfói' ID flnargfraĎ~

I. ~r2 a dřevořezový ornamentál,
ní vlys s písmeny HI; pod maltézským křížem křesťan,
ská invokace a dřevořezová, listovou stylisací zdobená
iniciála <M. Na I. (f4 b viněta, imitující tepanou mříž
(50 X 66 mm) a pod příčnou ornamentální linkou impresum. Rubriky, signatury; stránkové kustody, nad"
pisy článkľl.
Ittui

~.noralujfém. Na

Praha: MK. (33 E 2).

660 b. S'l'rntť6 llBet)ta~ ~Llf)o I co t1 ři ooecném
(0němu I gel1a ř ,prtunimn SDni weěf6ce I.)5rClf6nce
[= 1. prosince] rofepfán (I) i Cl bo SDnc 18.
téf)oa 9JCěfncc ~étn i1 řitomnéf)0 1654. tu ~JCěfte
~rně brBán Ol)f i b ,přjtomnoíti @. Gi:. a Sfrá"
fotu[fé Hnifofti f témua (0němu 1tClři3enndJ \tJ3áci"
I1ndJ l.)5ánůtu Sťommi{lf Clřů\tJ lut)\Inn6d) obelUffed)
@;ah)r (0tCltUltm ~.nnrgťrnoft\uj Wcoratufféř)o !
ftuoleno n 3Cl\uřellO geí±' 3t)gtnumb IT:erbt)11nnb
Sal o ~o{)auttíotuíc I nn <Sofolttíctj Cl 2enně
@. me. Gi:. lnnbbn I ~rM: 9cet)tul)~ff6 l.)5ifnř
3em[ť61 a ~et)hnnn S'trage Q3rněnfťél)o tu ~.nmg"
Írnúíítui ~RornIl.1\ťém I 2C. (~t)tiHíěn \tJ ~OrLl"
matl Cl) I b ~jtn @inbřidJCl G:ttele.) [1654?]
8°. W_Q34 [= VIII] ll.
!

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
I., ve
svislých ozdobn)'ch linkách dřevořez orla z čís. 649 a.
Nad základnou rámečku tito I. řádka drobných černých
znakú orla. Na rubu tito I. v rámečku 152Xl12mm
dl'evořez z čís. 622. Pod ním: glafub Wrnoift mOu)
~ ~lf(cltfftcl)lt!l I <M. Hll. (f. mabba I a ~)li\tobr3i ctj

číslice. Na arabeskovou linkou orámovaném tito

Wuřabu 9Cet)tlJ~Wiljo jjSifařjt!vj

lu

~Rargftablttui ~Jlo,

~f2a pásový dz'el'ořez z čEs. 654, pod
maltézsk)'lll kNželll kl'esťanská invokace a bohatě zdo"

ralulfém. Na I.

5tof)o, co při ol.iecném bená černá iniciála ~ bez rámečku.lmpresum pod prostou
I gena ť 27. S.Wěfl)Ct) ~iíío,páblt r03epfán I linkou na konci tisku. Rubriky, signatury, stránkové
a bo bne 23. I,).~rn[t)nce ~étn SDoúil)ngict)f)o I kustody, nadpisy článků.
1653. IU Wečfíe ~rttě br3án út)I III přitomnofíi
Praha: MK. (33 E 2).
@. @;. a ~ráf: ~)(. ť témua (0nčmu 1tClřjaen6dJ
~3áctn6dJ I.)5nnfttu Commi[[ařůtu \tJt)f[Clnt)cf) I
obetuffedJ @;atl)r (0±Cl\tJŮtU Wcnrgřrnúrttuj ~JCo' 661. ~rátťtí í!Bet)ta~ ~0Í)0 I co tn: tu ~ráf: 9Rěríe
~rttě I při tom f 18. Februarij l= 18.února).
rntufféf)o ! f\1.10feno Cl 3Cltuřcllo gef±. 31)gťmunb
~étÍ)Cl tOl)oto 1655. rooepfCln~m (0ge3bu IIU při"
IT:erbt)nnnb Sal o ~o~auniotuic3 I nn <Sofol,
čině tM) bfClUf)o tr\tJngjc~d) @encráI: Contribuc"
níctj I Cl 2effně I @. ~)(. @;. ffinbbCl I §ťrálo\ufť6
njd) ~[učtú\n I obctufledJ @;3h)t (0totuůtu menrgť:
9Cei)tut)5fft) l.)5ifář 3emfťt) I Cl s~ct)hnnn SťťCtge
~JCorntufféÍ)o l\Uofcno I n ll. Septemb: [= ll.
Q3rnenHéf)o I \tJ ~RnrgťClofttui (I) Weorn\tJffém.
září] nnbei1fnnéí)o í.:létf)a I ob @~ @;nf: n §{ráf:
(~t)tiHíěn ~ DUomnuct) I b SDorott) .prabedé
9JC. ratificirol11áno ge[t. 8t)gmunb IT:erbt)nnnb
1C. I ~éta l.)5áně. M. DC. L. IV.) [= 1654].
Sal o l.8o~auttíowic nn Sofofttict) Cl 2efině I
m:4_@;4 [= XII] ll.
@o 9R. @:l))oř: STnbbn i SlráI: 9cet)tut)3ffi I.)5jf nř
3emfťt) In S~et)tmCln ~'rage IBrněnfťél)o tu 9JCnrg"
Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské
ťrn{líítuj weornlufťérn (@iřj ~eo,porb Dttiflatu
i římské číslice. Na ozdobně orámovaném tito I. I' oma,
o S'tovettíce @o ~JC. @;6f: 91nbbn I n ~JCjfío l.)5ifnř
mentálních linkách oválný dz'evořez orla z čís. 649 a
IU Wcnrgťrn6fítuij ~J(orntufťém. ~nn Gi:f)rt)f ofíom
na rubu tito I. v rámečku 154 X 111 mm dřevořez jako
8e~enblter 3 lReíd)er!3borffu I @~. ~n. @;t)f:
při čís. 622 s tou obměnou, že na koruně v klenotu
SDtuorfťt) n 3emíř6 Advocat tu SDěbičn6d) (\j.
chybí říšské jablko a v levém rohu dřevořezu přetištěn
~JC. Sháfotuíí\tJjd) n 3emijdJ I gClťO \J tulfed)
letopočet 1620. Pod tím: ~afub ~rtlloift mott 3 ~If(CIt"

660 a.

strntť6 llBet)ta~

(0němu

Gotické písmo, latinská slova antikvou, arabské

un.

Brno: Zem. A.i Praha: Lobk. K.i MK (33 E2).

o mo~aUttíOlUic3 I nn Sofolttíct) I n 2elfně I

[= XIII] ll.

i římské číslice. Tit. I., orámovaný linkou, má v tiskař,
ski'ch linkách I' kruhu o průměru 61 mm, dřevořezový

kříž.

(0tntllů\u ~JCnrgfmúfítui ~.nomtuffé()o ftuoleno
o ontuřeno gerí. 3\)rmunb IT:erbt)nnnbt <Saf

I

659. ~rtl)fulotué 9,n (0němu Doccném: ~ S'frá"

znak císaz'ského orla jako při Ns. 650. Na rubu tito I.
v rámečku 143 X 106 mm se opakuje dřevořezový znak
z čís. 618. Pod ním tištěno: ~afob~W rnont mott 3 ~(ffC1t"
fftcl)ltll ®
(f. mabba I a llRjjto jjSi\aľ lu ~Jlm:gfrab\tllli
9J1oratujfétn. Na I. Cf3 a dřevořezová viněta s andílkem
stojícím uprosUed (74X104 mm). Na l. ~f2a pásový
dřevořez 23X 100 mm jako v čís. 658, křesťanská izll'o"
kace a bohatě zdobená iniciála ~ bez rámečku. lmpresum
na konci tisku v zrcadle mezi příčnými linkami a v pia,
stickém rámci s trsy ovoce v rozích. Rubriky, signatury,
stránkové kustody, nadpisy článků, žaludy, maltézský

těmu3

@. ~n. Gi:. 91aim[féf)o 91abba: ~ráI. gcCI)tllt)ff6
3em[ťt) I,).~jjář I ln 9)cnrgfm[1fttnj Weorn\l1lťém I
n ~ct)tman ShClgc ~rnčnfťéf)o. (~t)tilftěll
~g DUOmClUCl) I b SD or otl) .praberll) 1mbotut).

Praha: MK. (33 E 2).

fotufťém mečíí!' ~rně ~étCl l.)5áně 1651. \l1l.)5áter
i10 I,lSClmátcc tujfed) (0tunt6cf) I to geft ~řctjf)o SDne
~)(ě[6cc ~ifíopnblt [= 3. listopadu] br3aném ! n
SDne 22. 9Hěft)ce I.)5rnft)!lCe I téf)OB ~étn [rol1co\tJn"
nt)11t I IU přitornnofti ob @. Gi:. a Sf. we. I,).~ánn I
I,lSnnn íjcrbt)nattba ~řetjf)o 91aimfřéf)o Gi:6[aře I
~f)cr\ťéf)o n @;šclféf)o I Sfráfe: Sl' tému5 (0němu
tl1t)jfnn6d) ~~Clnlttu Commi[[ařl'ttu: DbetuffedJ
Gi:3tt)r (0tatl1t'l\tJ 9JCnrgťrnofttl1j 9JCorntl1fťéf)0 !
(0tuofené I Cl 311tllřené. (0igmunb IT:el'bt)nnnb
<Saf o ~Or)uťiolUit3 llCl 2effně n l5ofohtíct)
@. ~R. Gi:. Hrnbbn S1'rárotufť6 9Cel)lnt)~[jj l.l3iHnř I
a ~el)tmnn Sfrnge Q3rnčn[féÍ)o tu mcmgťrnú"
ríluj 9Rorn\tJffém. (~~ti\ítěn ~ ~olomnuct) I
b 9JCiťufúffe .praberlél)o o S'tru3nolua. ~étn
M. DC. LIl.) [=1652.] 8°. ~(4_5D4_@3
[= XIX] ll.

Artikulové

660. ~rntř6 llBet)tal). ~o'f)o Ico toť,při (0němu ol.íec"

WC. @;. 91nbba I ~ráIotllfft) 9Cet)\tJt)~ffi l.)5if nř I

tury, stránkové kustody.

~řetjr)o

660-661

658-659

I

')
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662-665

Artikulové
@:atlJt Staluftlu lu 9Ral'gf: 9JCornlulťém naři"
3(111) 6eťretóř. m51)tifItČ11 \tJ m01110ltCI) lb [\Sjta
®inbřid)o ~tte{c: ~étr)o ~Ó11Č I 1G55.) 8°.
2f'1_~2 [= VI] ll.
Gotické písmo, latinsk.i slova antikvou, jméno
FERDYNAND na I. W2 a majuskulnÍ antikvou, arabské
i Nmské číslice. Tit. I. orámovaný linkou z drobných
znakt'l orla má ve svislých linkách znak orla (I' elipse
58X 56 mm) jako I' čís. 653. Na rubu tit.l. l' rámeéku
143X 106 mm se opakuje dl'evořezol'Ý znak z rubu
fit. I. čís. 623. Pod ním tištěno; 0mj ~eopoíb Dttiffll\l!

oSlo!Jcnicc ... a ~all 0Jjťl)íoftOIll 8Cf)CItÍlltcc d Ulcid)c\'*"
Ílo\'ffn I •.. Na I. W2 a d/'evo/'ezov)' pás (25X 104mm):
v oválu uprostz'ed znak orla s korunou nad hlavami,
po stranách pololežící andílkové. Texl lll'eden kt'esťan"
skou invokací a bohatě zdobenou dl'evoz'ezovou iniciálou
@. Na I. QJ2a stužková viněta (29X60mm) Signatury,
stránk01'é kustody, ma/tézsk')' kNž.
Jungmann V. 636 c)
Olomouc; SK. (33.658).

662. SltMťg ®Cl)taO ~oíJO I-co foť lu Shóf: Wcčftč
mrně ob 19. Aprilis [= 19. dubna], 5:.létí)O
přjtomlléf)o 1G55. ~lři h:luogjcgll1 6gl'3bu :
IU ~lřlčině ®. WC. Grgl: 9r3im\féfJo ! ~l)er\fé[)O i
O <I3elféí)0 ShMe I lunitř 0610JClll)ľf) extl'aordi~

nórnjd) PostulóHtl1J I obCIUíied) <Iatl11' 6folu{tlu
tOl)OtO W?nrnrrn6ftlnl 9)cornlulťéf)o 30luřeno
gc[t. 8lmfmunb i'S:cl'bl)nonb (Saf 3 moOnunio.
wic I no 6ofohticl) o ~cHně I ®. 9)(. <IlJI:
mobba I ~tMo\ulftJ 9cCI)111\)3\\g 'lSij)ní'Semlfl) I
a .'gelJtmon Sl'rngc ~rněnIW)o IU 9,lCnrgťrnIJftluj
9JCOtCtll.llřém. ([\SI)tijftěn ms momOUCI) lb [\Sjto
®inbřid)o ~tte(e I 5:.létf)O ~óltě I M. DC. LV.)
[= 1655.] 8°. 9('1_~'1 [= VIII] ll.
Český text gotikou, latinská slova antikvou, arab,

ské i římské číslice. Na tit I., orámovaném šil'okoulinkou,
ve svislých linkách l' elipse 62 X 61 mm dz'evol'ezol'}í
znak orla jako l' čís. 652. Na rubu tito I. v rámečku
153 X 112 mm se opakuje dz'evol'ez z rubu tito I. čís. 622.
Pod ním tištěno; @itj ~eolJoIb Dttiffnlu 3 SlopCllicc I
@. ~R. ~Ijf:

!Habba

Ia

\llljíto

\l3j)ař lu~JlnrgfľllWIl1i

~J?ornll1ífél1t. ~an ~r)rt)íojíol1l BcI)CltÍlltct 3

Ílocffll I ®..\1J? Gfljf: SDluorfhj a Be1111ftj
bičnljcf) @. ~R. ShóíOIUíhl1jcf) a Bemjcf)

lJlnlrl)cr<:l·
SDl',

2fbl1ofľrt 111

I ...

I5cfcctúř.

Na I. 2[2 a (chybně tištěno :SD2) dřevol'ezový pás jako
při čís. 658. Na I. QJ4 a trojhranná al'abesková viněta
48 X 60 mm s postavičkou rytíře uprostz'ed. Signatury,
stránkové kustody, nadpisy článkt'l, ma/tézsk}í kříž.
Jungmann V 636c).

Brno; Zem. A.; Olomouc; SK. (33.658).

663. 6ne\ienj [\Sfíed) <I3h)1'

~ÓIlÚ\tl 6tn\tll1111
lu 9JCnrgfto6ftluij 9JCotnlulfém I MW lu SrnU:
9)((5[íě mmě lta SDell ®Iunté ~ltCI)g(' I gellJ
(1)fo 13. Decembris, [= 13. prosince] 5:.léH)o

224

1G55. t05e~Jfolléf)o n ončotéf)o D6eClléí)o 611ěmu.
5:,lcopolb Ottiffaw 3 Slopenice I ®o 9JčU:
(Igl: 9lnbbo In Shófolulťg 9Rjfto ~jfoř lu 9)(org"
ftob[tluj WcoťCtlllffém. (m5I)tifjtěné IU Dlomoucl)
lb ~~itll ®illbricl)O G:ttC(C: ~étr)n ~únč 11G5G.)
8°. W4_~'1_[2 [= X] ll.
®iřj

Gotické písmo, latinská slova antikvou, signatura
Gfl b. Tit. I. orámovan}í tiskal'skou
linkou má ve svislých linkách, v kruhu o prľlll1ěnz 55 mm
do dz'el'a řezaný znak jako pN čís. 653. Na rubu tito I.
l' rámečku 142 Xl 05 mm dl'evořezový znak jako při
ČÍs. 618. Pod ním tištěno; ~an Cl:ljrl)foííom Scf)CItÍlItCC
3 íHllid)cCi:lÍlllcfflt I @o\lJ1ifoíti lil)): srrMoluítll1ij 11 Bcmij

Gf2

tištěna mylně na I.

SDl'biénl)cf) SDIl10ťíflj a Bcmífl) ~fbll1ofM: (Jafo I) ~.nnro'
frnbítll1j toljoto ~ánftll1 SDcputl)roI111111DCf) lwÍ'j3cnt) lZe'
ft eMľ. Na I. ~f2 a příčn}' d!'evo l'ez 25 Xl 03 mm s císal"
ským orlem llprostz'ed a dvěma pololežícími andíiky
po stranách jako pN čís. 661; pod d/'evořezem kře,
sťanská invokace, černá, stylisol'an)'mi úponky bohatě
zdobená iniciála .~ a l' tekstu majuskulnÍ antii<Pou tištěno
FERDINANDA. Impresum na konci tisku pod koso:
čtWI'COl'OU do d/'eva z'ezanou l'inětou. Rubriky signa=
tury, stránkol'é kustody, nadpisy článhl, ma/tézsk}, kříž.
Jungmann V. 636 c).

Brno; Zem. A.; Praha; MK. (33 E 2).

664. 6ne\fenj

I [\5ěťltgd)

~)JCnrgftn6ftluj

a ~oflufingd) 6tn\tlúlu
~llCornIUiféf)o I t1 ři DÚecnjm:

Iln 19. SDen :l.lllorn 5:.letf)L1 1G57. bo Slrófo\tl·
IW)o 9JCěfto mma t05c~1101tém tSněmu. 9JCell) "
d)or ~ebeniďl) 3 ~cbcnic I no G:etod)owictjd)
o Slonicl) : ®. 9JC. ~3f)etfféf)o o <Iaefřél)o
S1'túf: 9rnbbo I o 9cel)ll1iJ§ lití ~jf oř lu 9Rotg"
ťtoúftluj 9JCoťolufťém ... 8. ~r4_~.1_(i.
Gotické písmo, latinská slol'a antikvou, arabské
Na tito I. orámol'aném tiskařskou linkou, I'e svis,
l}íCh linkách dl'el'ořez 52 X 48 mm; I' kruhol'ém rámečku
ze řádového l'etězu zlatého rouna křížem dělen)' znak
(dvě pole příčně pruhol'aná, I'e dl'ou českf' lev) se štít"
kem uprostřed a korunou I' klenotu. Na rubu tít. I.
I' rámečku HOX 105 mm do dl'eFa řezaný znak jako
l' čís. 618. Pod ním tištěno; @liti ~eopofb Dtčffn\u
3 Slll!Jcl1ičc 11 Hll Slcfčj I @.R1c.. S\'. mnbba I a ~Jlifto
číslice.

br3jcí) 9M11111),:;jjl)ljo \J3i\líl:ft111j )lJ(nrgfmbítll1j RlCornll1'

Iféln. Na I.

~f2 a ol'llamentální dl'eI'Ol'ez 20X 86mm,
invokace a čel'llá iniciála ,3. Signatury, strán:
kové kustody, rubriky, maltézský kříž.
křesťanská

Brno; Zem. A. (nellplný v),tisk; chybí Gf2 a násl.)
®el)ta~ ;iťof)o co tni jJřitom na 20.
ben 9Hěfl)Ce 9JMge [= 20. května] 5:.létí)a lG58.
bo ~rM. 9JCěfto mma 1'03e1-1IongrJI 06ecném
6nemfl obe luffecí) Gf3t\Jl' \l-~ónú\u 8tnluůlU
9JCntgřro6ftlnj H)corolufťéf)o Iluofeno geft. 9Jce"
ft)Cf)nt i!ebeniďl) 3 i!cbenic nn G:3eted)owictjd)
O SlonicI) I ®. 9.1(. [. m5jmlřéf)o n ~í)etffér)o

665. Strotfl)

