
Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy 

v Pacově 
 

Úvod 

Při práci na projektu Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách 

jsme ve sbírce Městského muzea Antonína Sovy v Pacově objevili fragment rukopisného 

sešitu s lékařskými návody a recepty, který pochází patrně z konce 18. století. Text je psán 

česky, úhlednou novogotickou polokurzívou, černým a červeným inkoustem, pravděpodobně 

jediným písařem. Přestože se spis dochoval v nepříliš dobrém stavu (dnes má podobu dvou 

torzovitých papírových sešitů svázaných zpuchřelým provázkem a chybí mu několik stran 

včetně titulního listu), podařilo se nám při srovnávání s jinými staročeskými texty podobného 

charakteru určit, že se jedná o přepis Křišťanových knih lékařských
1
. 

Jelikož text neobsahuje titulní list ani žádné provenienční přípisky, podle kterých bychom 

mohli bezpečněji určit dobu vzniku a původce přepisu, je pro nás přesnější určení stáří tohoto 

dokumentu problematické. Na základě ortografické analýzy a analýzy grafické úpravy písma 

se domníváme, že rukopis vznikl ve třetí třetině 18. století
2
. 

Rukopis jsme porovnávali se dvěma vydáními tohoto textu z let 1544
3
 a 1568

4
 a posléze 

s novodobou edicí z roku 1975
5
. Uspořádání receptů, jejich věcný obsah i jazyková podoba 

rukopisu s Křišťanovými knihami se shodují do té míry, že pacovský rukopis považujeme za 

opis tohoto textu. Nemůžeme však tvrdit s jistotou, že se jedná přímo o přepis jednoho 

z těchto exemplářů či vydání (takové tvrzení by zasluhovalo porovnat rukopis i s dalšími 

vydáními, popř. rukopisnými podobami textu z doby před vznikem pacovského rukopisu, 

které mohly posloužit jako předloha). 

Křišťan z Prachatic a jeho lékařské knihy 

Křišťan se narodil v jihočeských Prachaticích před rokem 1370 (údaje o přesnější dataci jeho 

narození nemáme). Od roku 1386 studoval na univerzitě v Praze, na které působil až do konce 

svého života. Prostřednictvím svého postavení na fakultě, vedle něhož zastával i funkci faráře 

a kazatele při kostele sv. Michala na Starém Městě, se Křišťan stal v době husitství 
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 Nejstarší dochované tištěné vydání textu s názvem Lékařské knížky z mnohých knih líkařských vybrané Mistra 
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užitečné pochází podle údajů Knihopisu z roku 1544. 
2
 Za pomoc s určením datace děkuji dr. Andrlové Fidlerové a kolegovi Mgr. Dmitriji Timofejevovi. 

3
 Z Prachatic, Křišťan (1544). 

4
 Z Prachatic, Křišťan (1568). 

5
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významnou postavou soudobého společenského života.
6
 Zemřel v Praze 4. září 1439. 

Křišťan z Prachatic je autorem velkého množství spisů především odborného charakteru. Ve 

své době patřila mezi jeho nejvýznamnější díla například pojednání o matematice Algorismus 

prosaycus či traktát o výpočtu vzdálenosti nebeských těles Tractatus de astrolabio. Z 

lékařských děl se vedle latinského traktátu o pouštění krve De sanguinis minucione a knihy o 

léčení moru dochovalo kompendium lékařských knih psaných původně v českém jazyce
7
. 

Text s názvem Lékařské knížky z mnohých knih líkařských vybrané Mistra Křišťana, i jiných, 

proti neduhuom a nemocem rozličním, v jistých kusích zprubované, každému potřebné i 

užitečné, který vycházel tiskem od šestnáctého století a který byl předlohou pacovského 

opisu, ovšem nemůžeme považovat za zcela původní Křišťanovo dílo. Podle Marie M. Černé 

se původní Křišťanovy rukopisné texty „staly součástí většiny staročeských lékařských 

sborníků, které vznikaly v 15. století, posléze byly opakovaně vydávány tiskem, doplňovány, 

upravovány, takže původní jádro dnes jen těžko jednoznačně stanovit.“
 8

 

Tento text se šířil mezi lidovým publikem i v opisech až do 18. století, o čemž ostatně svědčí i 

samotný pacovský rukopis. Své popularity u lidového publika podle Zdeňky Tiché
9
 dosáhl 

jednak pro srozumitelnost (text je v národním jazyce), jednak pro nenáročnost receptů. 

V předmluvě mimo jiné stojí: „Poněvádž mnozí lidé vzdálení souc od apaték, a chudší 

nákladuov nemají ani líkařuo užiti z milosti k potřebě své nemohou, zvláště když je Pán Buoh 

nemocí navštěviti ráčí, i za tou příčinou tato líkařství jsou před oči lidem vydaná, kdož by 

toho duoležitú potřebu znal, aby bylinkami prostými sám se opatroval.“
10

 

Kompoziční, obsahová a stylistická stránka Křišťanových lékařských knih 

Nejstarší dochované úplné vydání textu, které posloužilo jako předloha pro edici Zdeňky 

Tiché, pochází z roku 1554
11

. Tento text můžeme rozdělit do pěti na sobě víceméně 

nezávislých částí: 

1) kompendium receptů na léčbu nemocí 

2) návody na výrobu léčivých mastí 

3) lékařské rady pro jednotlivá roční období  

4) pojednání o pouštění krve 

5) obecné lékařské a astrologické rady. 
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Pacovský rukopis obsahuje úvodní (a nejrozsáhlejší) část textu bez několika prvních stran – ty 

patrně byly součástí rukopisu, ale bohužel se do dnešních dní nedochovaly. Dále v něm 

nalezneme kompletní část druhou a téměř celou část třetí. Pojednání o pouštění krve a 

poslední část v rukopisu nenajdeme. Vzhledem k fragmentární povaze rukopisu lze těžko říci, 

zda tyto dva chybějící oddíly původně byly součástí rukopisu, či nikoliv. Vzhledem k tomu, 

že jednotlivé části můžeme číst nezávisle na sobě, je představitelné, že v různých verzích 

textu nemusely být přítomny všechny. 

První oddíl tvoří nejrozsáhlejší část celého rukopisu a najdeme v něm recepty na léčbu 

velkého množství různých nemocí a zranění. Jednotlivá onemocnění jsou řazena podle 

rozvržení partií lidského těla, které zasahují či na kterých se projevují, vertikálně odshora dolů 

– text tedy začíná recepty na nemoci postihující hlavu a pokračuje přes recepty na nemoci a 

zranění horní části trupu a horních končetin k nemocem postihujícím dolní části těla a 

genitálie. Na posledních stranách pak ještě najdeme onemocnění, která se projevují 

postižením celého těla (mrtvice, epilepsie, duševní nemoci), dále nemoci a zranění, které se 

mohou projevovat na různých částech těla (neštovice, vředy, poranění od zvěře a od ohně) a 

další problémy, které nespadají do výše naznačených kategorií (dětské nemoci). 

Hesla obsahují v nadpisu název či příznak nemoci (např. Počínají se lékařství o nedostatku 

sluchu aneb kdo jest hluchý, ješto dobře neslyší; Počíná se lékařství proti veliké nemoci 

svatého Valentína a proti padoucí nemoci). Pod nadpisem pak nalezneme kratší zobecňující 

informace, jako např. bližší popis projevů, stručné pojednání o příčinách onemocnění a 

shrnutí léčebných postupů (a protož sluší věděti, od čeho se stává ta nemoc, a to pro výstrahu, 

nebo ta nemoc suchotiny stává se čtverou věcí: nejprvé od […], druhé od […]). Některá hesla 

jsou dále rozdělena na dílčí druhy či typy onemocnění (např. bolesti břicha: komuž se nadýmá 

a votěká břich; koho v břiše hryze; kdo má hlísty v břiše). Pak již následuje výčet receptů, 

přičemž text většinou nabízí více alternativních návodů k léčbě jednotlivých nemocí (Opět 

proti fíku v zadku jinák). 

Ve druhé, zdaleka ne tak rozsáhlé části, uvedené větou Tuto se o rozličných mastech počíná, 

kterak mají dělány býti najdeme 29 receptů na výrobu mastí s léčebnými účinky. 

Třetí oddíl rukopisu s nadpisem Spis tento k lékařství tobě má pohodlný býti, aby znal, které 

stránky roku a kterého měsíce na kterých znameních čeho máš užívati, čím se spravovati aneb 

čeho vystříhati, ač chceš užitek lékařství při svém těle seznati obsahuje rady a návody, 

kterými by se měl čtenář řídit během jednotlivých ročních období a celého roku. Vedle 



klasických lékařských postupů zde najdeme i návody z oblasti astrologie: dočteme se zde 

např. o působení planet a znamení zvěrokruhu na lidské zdraví. 

V dalších několika odstavcích přiblížíme na konkrétním příkladu výstavbu a obsah 

jednotlivých receptů. Zaměříme se především na kompoziční výstavbu úryvku, všimneme si, 

jakým způsobem autor v textu oslovuje čtenáře a přiblížíme si vlastní obsah receptu. Při 

bližším pohledu na větší množství receptů bychom samozřejmě zjistili, že se různé úryvky 

formálně i tematicky liší. Pro naši práci si vybíráme takový úryvek, na kterém se podle našeho 

úsudku dají přehledně představit nejvýraznější vlastnosti textu. 

Počíná se lékařství proti zimnici, ale sluší se nejprve znamenati, kolikerá jest a od 

čeho se stává. 

A nejprve o té, jako bývá na každý den. Studená nemoc, ješto na každý den bývá, 

stává se čtverou věcí: nejprve od velké zimy, druhé od slévaného piva a od zlého 

pití, od lázně, a kdož pí na lačný život anebo na lačný žaludek, třetí od 

nedovařeného masa nebo nedopečeného, a čtvrté, když jest člověk v horké lázni a 

vyjde z ní dostudena anebo do vody studené a v té se velmi chladí a opět se 

navrátí zase do lázně, aby se upotil. Protož proti tomu tato sou lékařství položená: 

Proti zimnici takto: Vezmi čekanku s kořenem a na malé kusy zkrájeje i vařiž 

v octě dobře. Dejž to nemocnému píti ráno a večer. Spomáhať. 

Studená nemoc, ješto bývá přes jeden den. Ta se stává čtverou věcí: nejprve od 

okounův, druhé od rybničných ryb nedovařených neb nedopečených anebo 

nedobře kořením oblepšených, třetí od vína, ješto v něm jest vláčka, kdož je na 

čtitrobu pí, čtvrté když člověk u veliké horko pije vodu teplou, od té se stává. 

Proti té zimnici. Vezmi bederník, bukvici, benedikt bílý a to spolu v octě vař za 

celý den. A to skrze rouchu procediti a nemocnému dáti píti ráno a večer. 

Studená nemoc, ješto bývá v čtvrtý den. Ta se stává čtverou věcí: nejprvé, kdož se 

velmi myje a potom pije silné víno neb pivo, a to horkost dává, protož se srdce 

rozpálí a zimnice se ztrhne z toho. 

Proti zimnici lékařství. Vezmi kopr a petružel i s kořením, a to dobře přikreje 

vařiž přes noc a ráno proceď skrze rouchu. Dejž to nemocnému píti a čtitrobu. 

Pak omoč rouchu v té jisté vodě i obvázati nemocnému hlavu. Potom pak vzíti 

červeného vrbí mladičí a to dobře vařiti též. A potom tu jich ustuditi a v nové 

nádobí vlíti. A potom pak nemocnému do ní nohy vstaviti a tak dlouho v ní držeti, 

až zstydne. Potom má choditi sem i tam za dlouhou chvíli, pak se potom položiti a 



usnouti a bude zdráv. 

Proti tejné zimnici. Kdož tu nemoc tejnou mívá, ten nemocný na lačný život ježiž 

cicvár anebo zázvor aneb toho obého požívati a píti spolu. 

Proti každé zimnici. Vezmi kopytník a zetři jej a vydav z něho vodu a dávej píti 

nemocnému a hned stolici mítu bude a zdráv potom bude.
12

 

Kapitola o zimnici začíná nadpisem (Počíná se lékařství proti zimnici […], ve kterém nám 

autor naznačuje, že existuje více druhů této nemoci. Podle těch je pak text členěn na 

jednotlivé podkapitoly (o té, jež bývá na každý den / jež bývá přes jeden den / jež bývá čtvrtý 

den). V každé podkapitole nalezneme nejprve vlastní definici nemoci, díky které ji můžeme 

odlišit od jiných druhů (např. zimnici text rozlišujeme podle doby jejího trvání) a krátké 

pojednání o příčinách. Pak následuje soupis jednotlivých receptů. 

Jiné recepty se svou výstavbou většinou nijak zásadně neliší, někdy ovšem nalezneme i 

významnější rozdíly. Některá hesla (zpravidla se jedná o nemoci, které mají užší vymezení, 

např. souchotiny) neobsahují ze své podstaty rozdělení na další podkapitoly, jiná hesla 

(zpravidla se jedná o hesla s širším vymezením, např. dětské nemoci) naopak postupně 

nabízejí recepty na léčbu většího počtu různých nemocí. Často se také setkáme s tím, že určité 

heslo obsahuje větší počet alternativních léčebných postupů (Proti suchotinám / Jinak k témuž 

takto / Opět k témuž takto). 

Nevíme, jakým způsobem autor ke tvorbě svých knih přistupoval – zda se ve všech případech 

jedná o přejímky z lékařských autorit, či se v textu objevují i vlastní návody. Za zmínku 

ovšem stojí fakt, že v receptech často najdeme odkazy na významné postavy z dějin lékařství 

(O tom praví Mistr Avicenna
13

, a proti každé nemoci očima Mistra Havla
14

), což by mohlo 

svědčit o přejímkách receptů z cizích textů. Na straně druhé se setkáme i s formulacemi, které 

by při odvážnější interpretaci mohly signalizovat původní autorství (neb tím lékařstvím 

pomohl jest sobě kněz Jan z Zásmuky a mnoho jiným lidem pomáhal; A to jest zkušené a jisté; 

Opět proti témuž Mistra Křišťana lék). 

S tím souvisí i další zajímavý prvek z oblasti rétoriky, a sice způsob, jakým se autor obrací na 

čtenáře. Tyto postupy mají za cíl především ujistit čtenáře, že popsané recepty budou skutečně 

funkční. Občas se autor odvolává na výše zmíněné autority, jindy se uchyluje k formulacím 

epičtějšího rázu (A na jiném člověku též zkušeno jest; A toť jest dojištěno na Zbebovi na 
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Perský učenec (asi 980-1037), mimo jiné i autor lékařských spisů. 
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Mistr pražské univerzity (14. století), též autor lékařských spisů. 



Tlustovousech) či v textech nalezneme místa, ve kterých se projevuje autorova znalost latiny 

(A té nemoci Mistři říkají cautarius morbus, má se napiti vody života, v latině slove Aqua vite) 

Takových případů však v textu nenajdeme mnoho. Nejčastěji hesla obsahují obecnější 

formulace (A druzí jemu říkají; To jest zkušeno; To jest dobré). Jindy se autor na čtenáře 

obrací s informacemi o průběhu léčby (vezmi medovú stred […] a budeť přes noc strup. Ačť 

bolíť velmi, trp; A tak vždy činiti budeš, až se zhojíš, A budeť potom lehčeji; A to čiň, 

dokavadž nepřestane). 

Pacovský rukopis jako pramen pro studium vývoje pravopisu a jazyka 

Dosud jsme pracovali s úryvky textu v ediční úpravě Zdeňky Tiché, která převedla originální 

text do současné pravopisné podoby, ale současně zachovala jazyk v jeho původní podobě 

především na rovině hláskoslovné, morfologické a lexikální. Pokud se chceme zabývat 

pravopisnou stránkou rukopisu, je nutné pracovat přímo s originálem, případně použít 

transliterovanou podobu textu – tedy takovou, která pomocí odpovídajících liter zachycuje 

text v původní pravopisné podobě. 

Poczina ſe Lekarzſtwi proti Zimniczi 

ale ſlúſſi negprwe znamenati kolikera geſt aodczieho ſe ſtawa anegprwe ote ktera 

biwa na kazdi den 

Stúdena nemocz geſſto nakazdi den biwa ſtawa ſe cztweraú wieczi negprwe od 

welike zimi drúhe od ſlegwaneho piwa aod zleho piti od laznie a kdoz pige na 

laczni ziwot aneb nalaczni zialúdek trzeti od nedowarzeneho maſa nebo 

nepeczeneho aſſtwrte kdiz geſt czlowiek whorke lazni azni wigde do ſtúdena anebo 

do wodi ſtúdene awte ſe welmi chladi a opiet ſe zaſe nawrati do laznie abi ſe úpotil 

protoz proti tomú tato ſaú lekarzſtwi poloziena
15

 

Patrně vůbec nejvýraznější odlišností v rovině ortografické je rozdílné zapisování některých 

hlásek v originálním rukopisu oproti dnešnímu pravopisnému úzu. Následující přehled 

ukazuje značení vybraných hlásek. 

Hláska Rukopis Dnešní stav Transliterace Ediční úprava 

s ſ s ſtawa ſe stává se 

š ſſ š ſlúſſi sluší 

č cz č poczina počíná 
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 Pacovský rukopis, f. 3r. 



ř rz ř lekarzstwi lékařství 

v w v wieczi věcí 

ou au ou cztwerau čtverou 

j g j negprwe nejprve 

Tabulka s přehledem zápisu vybraných hlásek a s příklady. 

Kromě výrazných rozdílů v grafickém značení jednotlivých hlásek (hláska s se píše jako ſ, 

v jako w atd.) je pro text dále typické užívání spřežek (tzn. zachycení určité hlásky pomocí 

kombinace dvou a více grafických značek), jimiž se označují hlásky, které dnes píšeme 

pomocí jediného grafického znaku, často s diakritickým znaménkem (např. č jako cz, š jako 

ſſ, ř jako rz atd.), nebo absence litery y pro označení hlásky i (rukopis používá graf i 

v místech, kde jsme dnes zvyklí psát tvrdé y, např. biwa na kazdi den). Vedle diakritického 

znaménka nad konsonanty text vynechává i diakritická znaménka, které slouží k naznačení 

délky vokálů (á ve slově poczina, é ve slově lekarzstwi atd. se píše bez čárky). Diakritické 

znaménko nad vokálem najdeme pouze v případě hlásky u (ú), které zde ovšem neznačí délku 

(neboť se vyskytuje i v případech, kde kvantita nebyla (např. slúſſi). Písař čárku 

pravděpodobně používal k tomu, aby vokál u odlišil od jiných podobných grafů. 

Kromě diakritických znamének v textu chybí i interpunkční znaménka, které by pomáhaly 

text členit na menší větné celky. Předěly mezi jednotlivými větnými úseky tak nejsou graficky 

vyznačeny (Poczina se Lekarzſtwi proti zlaúteniczi[,] aproto ſem ſepsal po ſniedkú[,] nebo ſe 

ſtawa zſniedkú[,] ageſtitt troge[:] zlúta[,] czerna azelena[.] proti kazde zlaúteniczi toto 

úczin[:];tučně zvýrazněná interpunkční znaménka v hranatých závorkách, která dnes 

vnímáme jako žádoucí, v textu zcela chybí). 

Předložky a spojky v textu často nestojí samostatně, jako je tomu dnes, ale jsou spřaženy 

s následujícím výrazem (aproto, zſniedkú, azelena). 

Abychom si udělali představu o vývoji pravopisné podoby textu, můžeme transliterovaný text 

rukopisu srovnat s transliterovaným textem tisku. 

Text tisku z roku 1544
16

 

Spis tento k lijkarzſtwij tobie má pohodlney 

beyti/ aby znal které ſtránky roku/ a kterého 

mieſýce/ na kterých znamenijch/ čeho máſs 

Text tisku z roku 1568
17

 

Spis tento k Lékařſtwij tobě má pohodlny 

byti/ aby znal které ſtránky Roku / a kterého 

Měſýce / na kterých znamenijch / čeho máſs 
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 Z Prachatic, Křišťan (1544), f. 60v. 
17

 Z Prachatic, Křišťan (1568), f. 46r. 



vžijwati/ čijm ſe ſprawowati/ a neɓ čeho ſe 

wyſtřijhati/ ač chceſs vžitek lijkařſtwij při 

ſwém tiele ſeznati. 

vžijwati / čijm ſe zprawowati / a neb čeho ſe 

wyſtřijhati / ač chceſs vžitek Lékařſtwij při 

ſwem
18

 Těle ſeznati. 

Text pacovského rukopisu
19

 

Spiſ tento k Likarſtwi tobie ma pohodlniegi 

biti abi znal ktere ſtranki rokú a ktereho 

mieſicze na kterich znamenich czieho maſſ 

úziwati cim ſe ſprawowati aneb czeho ſe 

wiſtrzihati acz chceſſ úzitek lekarzſtwi przi 

ſwem tiele ſeznati 

Text v ediční úpravě Zdeňky Tiché
20

 

Spis tento k lékařství tobě má pohodlný 

býti, aby znal, které stránky roku a kterého 

měsíce na kterých znameních čeho máš 

užívati, čím se spravovati aneb čeho [se] 

vystříhati, ač chceš užitek lékařství při 

svém těle seznati. 

Tabulka s vybranými úseky textu lékařských knih v různých vydáních 

Pokud tři starší texty porovnáme, může nás překvapit, že texty o zhruba dvě století starších 

tisků mohou být současnému čtenáři do jisté míry srozumitelnější než mladší pacovský 

exemplář. Tisky totiž – na rozdíl od rukopisu – používají diakritická znaménka značící jak 

odlišné hlásky, tak délku samohlásek. K lepšímu porozumění přispívá i členění textu pomocí 

interpunkčních znamének (byť je virgule, která nahrazuje dnešní čárku, v textu distribuována 

na základě jiného principu, než jak je tomu dnes). 

Od stránky pravopisné musíme striktně oddělovat stránku hláskoslovnou. Jestliže rozdíly 

v oblasti pravopisné jsou odchylkami pouze na grafické rovině, ale neprojevují se na rovině 

zvukové (např. dnešní graf š a spřežka ſſ z rukopisu označuje tutéž hlásku, liší se pouze její 

grafické označení – dnešní formu chceš i rukopisnou formu chceſſ  tak vyslovujeme totožně), 

rozdíl mezi dnešní podobou lékařství a rukopisným líkařství (v rukopise psáno jako Likarſtwi) 

je z oblasti hláskosloví
21

, a tedy dokládá, že v době vzniku rukopisu toto slovo mělo patrně i 

svou výslovnostní variantu.  

Neméně zajímavou oblastí starších literárních památek je rovina lexikální. V tomto textu 

nalezneme množství původních českých označení pro nemoci, ale i částí lidského těla nebo 

přírodních produktů, které recepty předepisují k užití. Po lexikální stránce se pacovský 

rukopis od starších tisků neliší – změnou prošla pouze pravopisná úprava textu, případně 

rovina hláskoslovná, jak jsme ukázali již výše. Pacovský rukopis tedy zachycuje původní 

česká pojmenování, která se používala již přinejmenším v polovině 16. století. 
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 Zkratku ſwē rozepisujeme na ſwem. 
19

 Pacovský rukopis, f.40. 
20

 Tichá (1975), s. 133. 
21

 Změna původní hlásky é na í se označuje jako úžení. 



Namátkou můžeme jmenovat několik zajímavých názvů nemocí, které dnešnímu čtenáři již 

nemusí být zcela srozumitelné
22

. Např. slovo přímět označovalo zánětlivá kožní onemocnění 

projevující se zduřením, scavka či řezavka bolestivé a obtížné močení a pod termínem velká 

nemoc svatého Valentýna se rozuměla dnešní epilepsie.  

Závěr 

V našem příspěvku jsme představili pacovský opis Křišťanových knih lékařských ze širšího 

hlediska: pojednali jsme o vnějších dějinách textu, podrobili jej stylistickému rozboru a 

promluvili o jeho pravopisné, hláskoslovné a lexikální rovině. Za největší přínos považujeme, 

že se nám navzdory fragmentární povaze textu podařilo bezpečně určit jeho předlohu. 

Informace, které jsme v jednotlivých kapitolách podali, samozřejmě nejsou zcela 

vyčerpávající. To ostatně nebyl ani náš záměr: namísto toho jsme se naším příspěvkem 

pokusili ukázat, že i na první pohled nikterak významný rukopis může představovat velmi 

zajímavý materiál pro mnoho oblastí studia. 

Článek vznikl během práce na projektu GA ČR P406/11/0782 Příprava a vydání Repertoria 

rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š). 

Autor článku studuje Český jazyk a literaturu na FF UK a v letech 2013-2015 se účastnil 

projektu Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách. 
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 Definice přejímáme z Elektronické slovníku staré češtiny, které je dostupný na stránce 

<http://vokabular.ujc.cas.cz/>, a z publikace Černá (2009). 

http://vokabular.ujc.cas.cz/
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