
„Soumrak klasických edic?“

Pracovní setkání

Diplomatáře, regestáře a aktuální problémy edičního zpřístupňování 
pramenů listinného charakteru ze 14.–19. století

Organizátoři: 
Historický ústav Akademie věd České republiky

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

v Ústí nad Labem 

Termín:
4.–5. listopadu 2021

Místo konání:
Velký přednáškový sál HÚ/ÚTAM,
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9



Program Pracovního setkání

Čtvrtek, 4. listopadu 2021

9.45–10.30 Prezence

10.30–10.50 Zahájení – několik slov úvodem

10.50–12.00 I. o smyslu ediční práce

10.50–11.10 tomáš velička (Ústí nad Labem)
 Pozdně středověká diplomatika – nejnovější podněty 

výzkumu

11.10–11.30 Lenka Blechová (Praha)
 Obrana klasických diplomatických edic očima editora

11.30–11.40 tomáš sterneck (Praha/České Budějovice)
 Ke smyslu a úskalím zpřístupňování raně novověkých 

diplomatických pramenů in extenso (diskusní příspěvek)

11.40–12.00 Diskuse

12.00–13.30 Přestávka na oběd

13.30–16.40 II. medievistické projekty: tradiční a nové ediční řady, 
solitérní edice

13.30–13.50 tomáš somer (Olomouc) – markéta Poskočilová 
(Olomouc)

 Registrum (kopiář) listin magdeburských arcibiskupů 
Alberta ze Šternberka a Petra řečeného Jelito (1369–1372)

13.50–14.10 vojtěch večeře (Praha/České Budějovice)
 „Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae“ semper reformanda sunt – perspektivy klasické 
ediční řady na úpatí třetího decennia 21. stol.



14.10–14.30 robert novotný (Praha) – David kozler (Praha)
 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Hussiticae

14.30–15.00 Diskuse

15.00–15.30 Přestávka na kávu

15.30–15.50 Jana vojtíšková (Hradec Králové)
 Moderní kritická edice Tzv. Cancellariae regis Georgii

15.50–16.10 miroslav huťka (Ružomberok)
 Edičné možnosti stredovekého písomného materiálu  

k dejinám mendikantských rehoľných komunít v Uhorsku

16.10–16.40 Diskuse

Pátek, 5. listopadu 2021

8.00–8.30 Prezence

8.30–12.00 III. Prameny k městským dějinám mezi středověkem 
a novověkem

8.30–8.50 Balázs csiba (Bratislava)
 Edovanie autentických protokolov hodnoverných miest

8.50–9.10 Zuzana Dzivá (Jasov)
 Možnosti edičného sprístupneniadvoch testamentárnych 

protokolov mesta Prešova z obdobia rokov 1661–1822

9.10–9.30 Lenka martínková (České Budějovice)
 Zapomenutá edice. „Privilegia královského města 

Pelhřimova“ z roku 1996 jako příklad výběrové edice 
účelového typu v podobě ne zcela klasického diplomatáře

9.30–10.00 Diskuse

10.00–10.30 Přestávka na kávu



10.30–10.50 Zdeněk martínek (Pelhřimov)
 Kamenice nad Lipou: privilegia města v dobovém 

kontextu

10.50–11.10 Josef hrdlička (České Budějovice)
 Listinné záruky „náboženské svobody“ na šlechtických 

panstvích mezi husitstvím a Bílou horou

11.10–11.30 Jiří smrž (Praha)
 Problémy spojené s vydáváním cechovních artikulí

11.30–12.00 Diskuse

12.00–13.30 Přestávka na oběd

13.30–15.00 Iv. metodologické výzvy: specifické prameny a nové 
technologie, vykročení do 19. století

13.30–13.50 marie ryantová (České Budějovice)
 Zpřístupnění listinného materiálu v edicích ego-

dokumentů nebo vyprávěcích pramenů 

13.50–14.10 kateřina Bobková-valentová (Praha) – 
 Jana Borovičková (Hořovice)
 Metodika zpracování digitální edice ve formátu TEI 5 

a její propojení se specializovanou databází 

14.10–14.30 milada sekyrková (Praha)
 Listiny dlouhého 19. století – na příkladu univerzitního 

prostředí

14.30–15.00 Diskuse

15.00–15.20 Závěr – několik slov na konec


