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SOUPIS ÚŘEDNÍCH KNIH PRAŽSKÝCH CECHŮ ULOŽENÝCH VE SBÍRCE 

RUKOPISŮ ARCHIVU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

     Tento tematický soupis obsahuje úřední knihy, které vznikly z činnosti několika pražských 

cechů, a které nejsou součástí vlastních cechovních fondů. Cechovní rukopisy byly do Sbírky 

rukopisů Archivu hlavního města Prahy (dále jen AMP) ukládány ještě v době, kdy se zde 

písemnosti jednotlivých pražských cechů deponovaly na základě tzv. pertinenčního principu 

podle typu materiálu. Analogicky k této situaci jsou například některé cechovní listiny 

uloženy zase ve Sbírce listin AMP. Až někdy počátkem a v průběhu 70. let 20. století se 

přistoupilo k logičtějšímu - provenienčnímu způsobu ukládání a inventarizování cechovních 

písemností, tj. každý jednotlivý cech byl evidován jako fond. Stávající cechovní materiál 

uložený v jednotlivých sbírkách však nebyl přemanipulován, a zůstal uložen podle svého typu 

v rámci těchto sbírek. 

     Kdy přesně se jednotlivé cechovní knihy dostaly do AMP nelze přesně určit. Prvopočátek 

současné Sbírky rukopisů AMP spadá do poloviny 19. století, kdy první městský archivář 

Karel Jaromír Erben přistoupil k prvnímu odbornějšímu zpracovávání archiválií v městském 

archivu. Jádro tehdy založeného souboru rukopisů tvořila jen nevelká skupina knih, které byly 

již dříve uloženy v archivu nebo v ingrosatuře. Jednalo se o starší a cennější svazky, které 

zůstaly po roce 1850 v majetku pražského magistrátu, tj. nebyly například vybrány pro nově 

zřízené soudy jako pomůcky při zakládání nových pozemkových knih. Větší počet, celkem asi 

1300 svazků, které rovněž v roce 1850 zůstaly u magistrátu, avšak nebyly pokládány za tak 

cenné a významné, vyzvedl K. J. Erben ze skladiště v tehdy zrušeném kostele sv. Mikuláše na 

Starém Městě pražském. Tímto způsobem vznikl první soubor rukopisů AMP čítající zhruba 

2000 knih, ale knihy cechovní provenience bychom mezi nimi zřejmě nenašli, protože v této 

době většina cechů ještě existovala (zrušeny v roce 1859). Snad větší množství cechovních 

rukopisů se do archivu dostalo až v roce 1895, a obecně v 90. letech 19. století a na počátku 

století následujícího, kdy ho sem předávala některá živnostenská společenstva, která se 

defacto stala následovníky a dědici majetku dřívějších cechovních korporací. V roce 1895 se 

do archivu dostalo 21 knih chirurgického gremia, v letech 1900 a 1908 sem například uložila 

60 rukopisů ze svých archivů pražská společenstva sladovníků, pivovarníků a mlynářů, a 

stejně tak v roce 1912 učinilo Společenstvo pasířů a roku 1917 Společenstvo krejčích. Další 

část cechovních rukopisů byla do archivu získána po roce 1920 spolu s několika stovkami 

rukopisů z lokalit, které se na základě zákona o Velké Praze z roku 1920 staly součástí 
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hlavního města Prahy.1 Počátkem 30. let 20. století tak dosáhla sbírka rukopisů v AMP počtu 

více jak 6000 svazků. Po II. světové válce se k tomuto souboru připojily ještě další rukopisy, 

převážně účetní a finanční povahy z konce 18. a 19. století, a tak zde bylo v polovině 50. let 

20. století uloženo přes 7800 knih. V současné době obsahuje Sbírka rukopisů téměř 8000 

svazků.  

     V roce 1956 vyšel za redakce tehdejšího městského archiváře a pracovníka Archivu 

hlavního města Prahy Dr. Jiřího Čarka soupis těchto rukopisů pod názvem „Městské a jiné 

úřední knihy Archivu hlavního města Prahy“,2 kde je podrobněji vylíčen i postupný vznik této 

sbírky. Do soupisu však nebyly vůbec zahrnuty rukopisy cechovní. Následovat měl totiž 

samostatný soupis cechovních písemností uložených v AMP, na kterém Dr. Čarek vytrvale 

pracoval. Cechovní soupis však Čarek dokončil jen částečně až v důchodu, ovšem jeho práce 

nebyla nikdy vydána tiskem, a zůstala v rukopisné a strojopisné podobě jako součást 

jeho pozůstalosti v AMP.3 

     Tento tematický soupis obsahuje celkem 511 úředních cechovních rukopisů, které jsou 

součástí Sbírky rukopisů v AMP, a jejichž původcem byly jednotlivé řemeslnické cechy tří 

pražských měst a cechy vyšehradské. Jedná se zejména o knihy zápisů a protokolů 

z cechovních schůzí a různých záznamů (manuály), o knihy účetní, o knihy pamětní, o knihy 

učedníků, vyučených a mistrů, o knihy cechovních artikulů a v menším počtu také například o 

knížky vandrovní.   

     Soupis je řazen vzestupně podle signatury rukopisu, přičemž u každého záznamu je uveden 

název cechu, z jehož činnosti rukopis vznikl. V elektronické databázové verzi je pak možné se 

orientovat podle věcných skupin obsahujících jednotlivé rukopisy rozdělené podle různých 

typů záznamů. V této sbírce se nachází celkem 510 úředních knih pražských cechů z časového 

rozmezí let 1499 – 1925.4 Je třeba poznamenat, že v roce 1925 a i v několika dalších 

případech, kdy již cechy neexistovaly, následnická živnostenská společenstva pokračovala 

v zápisech do knih, které byly původně založeny ještě cechovními korporacemi, a proto musí 

                                                 
1 Srovnej VÁCLAV HLAVSA a kol., Archiv hlavního města Prahy. Průvodce po fondech a sbírkách. Archivní 
správa ministerstva vnitra, Praha 1955 
2 JIŘÍ ČAREK a kol., Městské a jiné úřední knihy Archivu hlavního města Prahy, Archivní správa ministerstva 
vnitra, Praha 1956 
3 JANA KOPEČKOVÁ, Čarek Jiří PhDr. (1743) 1914-1985, inventář Archivu hlavního města Prahy, Praha 
2005 
4 Do tohoto počtu nejsou zahrnuty rukopisy č. 8398 a č. 7857. V případě rkp. č. 8398 se jedná o nedatovaný a 
nepublikovaný strojopis práce E. Lysé „Cech plavců a voroplavba“, a v případě rkp. č. 7857 jde o strojopisnou 
práci Marie Vávrové-Preisové z roku 1954 „Řemeslo mečířské a jeho výroba v dílně posledního mečíře 
pražského Antonína Jiřího Preise“. Do tohoto soupisu byly pojaty proto, jelikož jsou součástí rukopisné sbírky a 
jejich obsah přímo souvisí s cechovními korporacemi. 
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být součástí tohoto soupisu. Pro snadnější orientaci je soupis opatřen rejstříky věcnými a 

rejstříkem dat a osobním rejstříkem. 



Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  cech

Obsah (regest) a popis

67 1705 - 1718, Praha Plavci

Kniha - manuál 3.
pap. rkp.; �es.; 210x320 mm; vaz. perg.; látk. váz. 
tkanice po stranách utrženy; 253 fol. (stará 
foliace) + 13 fol. rejst�ík jmenný

68 1719 - 1730, Praha Plavci

Kniha - manuál 4
pap. rkp.; �es. - n�m. - lat.; vaz. perg. - kož.; 348 
fol. (stará foliace) + 21 fol. rejst�ík jmenný; p�v. 
látk. váz. tkanice po stranách utrženy

129 1612 - 1622 (1744), Praha Plavci

Manuál p�í
pap. rkp.; �es. - n�m.; 225x335 mm; vaz. kož.; 372
 fol. (stará i nová foliace)

182 1741 - 1780, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha protokol� sch�zí novom�stského cechu 
�eznického.

pap. rkp.; �es.; 179 fol. (stará foliace) + 6 fol. 
rejst�ík jmenný; 230x355 mm; vaz. kož.

186 1780 - 1784, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha protokol� sch�zí
pap. rkp.; �es. - n�m.; popsáno 33 fol.; 230x362 
mm; rejst�ík jmenný

206 1735 - 1748, Praha Plavci

Kniha pam�tní cechovní
pap. rkp.; �es. - n�m. - lat.; 28 fol. (stará foliace); 
vaz. kož.; na p�ední desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "LIBER MEMORABILIUM Nro 2do"; 
225x366 mm

250 1731 - 1752, Praha Plavci

Kniha - manuál
pap. rkp.; �es. - lat. - n�m.; 439 fol. (stará foliace) 
+ 27 fol. rejst�ík jmenný; 222x356 mm

251 1753 - 1772, Praha Plavci

Kniha - manuál
pap. rkp.; �es. - n�m.; 290 fol. (stará foliace) + 22 
fol. rejst�ík jmenný; 245x372 mm; vaz. kož.

283 1750, leden 15., Víde� Šenký�i; 
Vý�epníci

Opis potvrzení artikul� pro šenký�e od Marie 
Terezie ze dne 18. b�ezna 1748

opis; pap. rkp; n�m.; nefol.; vaz. kož.; 243x375 
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

315 1499 - 1737, Praha-Nové M�sto �ezníci

Manuál �eznického po�ádku v Novém M�st�
pražském

pap. rkp.; �es.; nefol.; 185x420 mm; vaz. kož., na 
p�ed. desce p�v. tla�. nápis "KNIHA PORŽADKU 
�EZNICKECHO NOWEHO M�STA PRAZSKEHO",
 uprost�ed dvouhl. orlice v ornamentu, pod ní 
letopo�et "1748", na zad. desce urpost�ed znak 
�eského lva v ornamentu

343 1575 - 1611 (1556 - 1615), Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Manuál starom�stského cechu nákladník� piva 
va�ení (zápisy r�zných artikulí a projednaných 
záležitostí na sch�zích cechu)

pap. rkp.; �es.; 378 fol.; rejst�ík v�cný; vaz. kož. 
bohat� zdobená tla�. ornament. motivy; na rozích 
zlac. kování, zavírací kov. spony; na p�ed. desce 
tla�. p�v. nápis "Knihy kaupené k 
poznamenáwaní Nákladnikuow piwa wa�ení co 
jich w po�tu jest /tolikež �ády/ y jiné mnohé 
pam�ti. Létha Pán�: 1576. Od Spráwcuow 
Po�ádku Sladownicského sepsané"; 215x333 

344 1669 - 1760 (1703 - 1760), Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret� a reskript�.
pap. rkp.; �es. - n�m.; 265 fol. (stará foliace) + na 
za�. rejst�ík v�cný; vaz. polokož.; 210x313 mm

345 1725 - 1768, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tní.
pap. rkp.; n�m.; na za�. v�cný rejst�ík; 104 fol. 
(stará foliace); 210x320 mm; vaz. polokož.

346 1556 - 1602, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Manuál nákladník� Starého M�sta pražského pro 
zápisy dlužných �ástek

pap. rkp.; �es.; 169 fol. (stará foliace) + na za�. 
rejst�ík jmenný; 205x325 mm; vaz. kož. zdob. tla�. 
ornamenty

347 1620 - 1631, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 206 fol. (stará foliace) + na za�. 
rejst�ík jmenný; 210x320 mm; vaz. kož. tla�. 
ornament.
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

348 1627 - 1628, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 82 fol. (nová foliace), na konci 
rejst�ík v�cný a jmenný; 205x325 mm; vaz. kož. 
tla�.

349 1629 - 1630, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha-manuál
pap. rkp.; �es.; 160 fol. (nová foliace), 137 fol. 
(stará foliace) + na konci rejst�ík jmenný; váz. látk. 
tkanice po stranách; vaz. kož.; 205x320 mm

350 1631 - 1633, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha-manuál zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 174 fol. (stará foliace) + na konci 
rejst�ík jmenný; 210x334 mm; vaz. kož. tla�.

351 1634 - 1636, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha-manuál zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 164 fol. (stará foliace) + na konci 
rejst�ík jmenný; 205x327 mm; vaz. perg.

352 1674 - 1685 (1689), Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha-manuál zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 369 fol. (stará foliace + �áste�. 
nová); vaz. polokož.; 210x320 mm

353 1706 - 1714, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha-manuál
pap. rkp.; �es. - n�m.; 369 fol. (stará foliace - 
�áste�.); na konci rejst�ík jmenný; 210x325 mm

354 1719 - 1722, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha-manuál zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es. - n�m.; 189 fol. + titul. list (stará 
foliace); 203x333 mm; vaz. kož. tla�.
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

355 1733 - 1741 (1748), Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha-manuál zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 119 fol. (stará foliace); 222x357 
mm; vaz. kož. tla�.

356 1757 - 1762, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Judiciální protokol nákladnického ú�adu piv va�ení
 na Starém M�st� pražském

pap. rkp.; �es.; popsáno 166 fol. (p�v. foliace) + 
na konci rejst�ík jmenný; 230x354 mm; vaz. kož. 
tla�.

357 1770 - 1773, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Judiciální protokol nákladnického ú�adu na 
Starém M�st� pražském

pap. rkp.; �es.; 233 fol. + na konci rejst�ík jmenný; 
225x360 mm; vaz. kož. tla�.

358 1776 - 1780, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Protokol judiciální nákladnického ú�adu na 
Starém M�st� pražském

pap. rkp.; �es. - n�m.; 243 fol. (stará foliace) + na 
konci rejst�ík jmenný; 237x368 mm; vaz. kož. tla�.

359 1742 - 1756, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Liber dictorum (právní protokol pro zápisy 
dlužných �ástek) nákladnického ú�adu Starého 
M�sta pražského

pap. rkp.; �es. - n�m.; 257 fol. (stará foliace) + na 
konci rejst�ík jmenný; 220x350 mm; vaz. kož. tla�.

360 1756 - 1777, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Judiciální protokol nákladnického ú�adu na 
Starém M�st� pražském

pap. rkp.; �es. - n�m.; 240 fol. popsaných (stará 
foliace) + na konci rejst�ík jmenný; 230x350 mm; 
vaz. kož.
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

361 1761 - 1780 (1756 - 1779), Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret�.
pap. rkp.; n�m.; 256 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík v�cný; vaz. kož.; 217x317 mm

362 1584 - 1588, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tní.
pap. rkp.; �es.; rejst�ík jmenný; 78 fol. (p�v. fol.) 
bez rejst�íku; vaz. kož. tla�., na p�ed. desce p�v. 
nápis tuší "Memorialium"; 208x313 mm

363 1608 - 1617, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 1 (Kniha soudních rozep�í)
pap. rkp.; �es.; rejst�ík jmenný; 352 fol. (p�v. fol.) 
bez rejst�íku; 215x328 mm; vaz. kož.

364 1683 - 1685, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 2.
pap. rkp.; �es.; rejst�ík jmenný; 172 fol. (p�v. fol.) 
bez rejst�íku; vaz. kož.; 205x340 mm

365 1686 - 1690, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 3.
pap. rkp.; �es.; rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 205x320 
mm; 223 fol. (p�v. fol. - bez rejst�íku)

366 1691 - 1696, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 4.
pap. rkp.; �es.; 267 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 207x315 mm

367 1696 - 1698, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 5.
pap. rkp.; �es.; 157 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 203x323 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

368 1698 - 1703, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 1.
pap. rkp.; �es.; 337 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 218x335 mm

369 1704 - 1707, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 7.
pap. rkp.; �es.; 205 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz.kož.; 208x323 mm

370 1707 - 1712, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 8. (zápisy ze sch�zí cechu)
pap. rkp.; �es.; 262 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 222x345 mm

371 1718 - 1722, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 11.
pap. rkp.; �es. - n�m.; 351 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 222x336 mm

372 1722 - 1725, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 12.
pap. rkp.; �es. - n�m.; 223 pops. folií (p�v. fol.) bez
 rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 208x341 mm

373 1725 - 1727, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 13. (kniha soudních rezep�í)
pap. rkp.; �es.; 224 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 222x340 mm

374 1727 - 1730, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 14.
pap. rkp.; �es. - n�m.; 322 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; sdružený rejst�ík jmenný a v�cný; vaz. 
kož.; 222x340 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

375 1731 - 1733, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál II. (kniha cechovních soudních 
rozep�í)

pap. rkp.; �es. - n�m.; 180 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík jmenný; 225x347 mm

376 1735 - 1738, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál IV.
pap. rkp.; �es. - n�m.; 228 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík sdružený jmenný a v�cný; vaz. 
kož.; 230x364 mm

377 1738 - 1741, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál V.
pap. rkp.; �es.; 234 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 230x366 mm

378 1741 - 1746, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 6. (kniha soudních rozep�í)
pap. rkp.; �es. - n�m.; 172 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 228x353 mm

379 1746 - 1753, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 7.
pap. rkp.; �es.; 267 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 229x362 mm

380 1753 - 1758, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál 8.
pap. rkp.; �es. - n�m.; 288 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. kož., kož. váz. 
tkanice po stranách; 233x359 mm

381 1767 - 1775, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha - manuál (kniha soudních rozep�í a dluh�)
pap. rkp.; �es.; 216 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; 222x363 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

382 1748 - 1782, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret�
pap. rkp.; n�m. - �es.; 173 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík v�cný; vaz. kož.; 224x360 mm

734 1752, Praha-Staré M�sto Barví�i a 
Mandlí�i

Starom�stští vydávají ov��ený opis potvrzení 
artikul�  Marie Terezie z roku 1751 pro barví�e a 
mandlí�e.

opis ov��.; pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. kož.; 
285x425 mm

737 1657, listopad 21., Praha-Nové M�sto �ezníci

Opis artikul� pro �eznické tovaryše Nového M�sta 
pražského potvrzené novom�stskou m�stskou 
radou v roce 1612

opis; pap. rkp.; �es.; 4 fol. (p�v. nefol.); vaz. pap. 
(nep�vodní, novodob.); 278x399 mm

1636 1733 - 1788, Praha-Nové M�sto Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Lazebnické zápisy (kniha protokol� ze sch�zí)
pap. rkp; n�m.; 70 fol. (p�v. fol., popsáno 36 fol.) 
bez rejst�íku; rejst�ík v�cný; vaz. kož. hn�dá 
(restaurována) tla�. ozdob., na p�ed. desce v kož. 
pásku novodob. nápis: "LAZEBNICKÉ KNIHOVNÍ 
ZÁPISY NOVOM�STSKÉ" a dole letopo�et: "1733 
- 1788"

1713 1641 - 1726, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha pam�tní �eznického cechu na Novém 
M�st� pražském (nap�. opisy suplikací a dekret�)

pap. rkp.; �es.; 119 fol. (p�v. fol.); vaz. kož. hn�dá 
tla�., uprost�ed na p�ed. desce v kož. barv. 
�erveném štítu vyobrazen dvojocasý lev ve skoku 
se sekyrou v ruce, naho�e v kož. pásku p�v. nápis 
tuší: "Pamieti a w�czy rozly�zne p�i Poržadku 
Ržezniczkem" a dole v kož. pásku letopo�ty: 
"1641-1722"; 208x325 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1722 1836 - 1857 Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha prodejných živností (Vormerkungsprotokoll 
über die verkäuflichen Gewerbe ...)

pap. rkp.; n�m.; 260 pops. fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; sdružený jmenný a v�cný rejst�ík; vaz. 
kož. s kož. váz. tkanicemi po stranách; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Vormerkungsprotokoll verkäuflicher Gewerbe N. 
1", na h�betu pap. štítek a tentýž nápis; 255x393 
mm

1723 1740 - 1836, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Liber contractum I.
pap. rkp.; n�m.; 240 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož. hn�dá; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s ne�itel. nápisem; 303x454 mm

1724 1835 - 1839 Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Liber contractum II. (kniha kontrakt� pražských 
chirurg�)

pap. rkp.; n�m.; popsáno pouze 5 fol.; vaz. kož. 
hn�dá; kož. váz. tkanice poškz.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber Contractuum 
Jurium Chyrurgorum Pragensium Nro. II"; 
260x400 mm

1725 1777 - 1836, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha obliga�ní
pap. rkp.; n�m.; 161 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; 293x455 mm

1726 (1775) 1779 - 1855, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Liber aditionum
pap. rkp.; n�m.; 164 fol. (p�v. fol., popsáno pouze 
36 fol.) bez rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. kož. - 
pap., látk. tkanice na zavaz.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Liber Aditionum et 
Legittimationum des Prager Chyrurgischen 
Haupt. Gremii von 18. Decembris 1775"; 285x450
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1727 1777 - 1835 Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Liber quietantiarum (kniha kvitan�ní)
pap. rkp.; n�m.; 183 fol. (p�v. fol., popsáno pouze 
90 fol.) bez rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. pap. - 
kož.; 290x445 mm

1728 1716 - 1794, Praha Paruká�i

Kniha p�íjm� a výdaj� a kontrakt�
pap. rkp.; n�m.; 549 stran (p�v. stránkování); vaz. 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kontrackenbuch der bürgerlichen privilegirten 
Perückenmacher Confraternität aus allen IIII 
Städten. Von 1716 bis 1787. N. I."; 210x325 mm

1729 1787 - 1855, Praha Paruká�i

Kniha kontraktní II.
pap. rkp.; n�m.; 349 fol. (p�v. fol., popsáno 232 
fol.) bez rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. pap.-kož., 
na h�betu pap. štítek s tišt�ným nápisem: 
"CONTRAKTEN BUCH der Perückenmacher ab 
anno 1787"; 225x355 mm

1730 1787 - 1855, Praha Paruká�i

Kniha dluh� III.
pap. rkp.; n�m.; 430 fol. (p�v. fol., popsáno 289 
fol.) bez rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�. 
zdob., látk. tkanice po stranách; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: " Schuldenbuch der 
bürgerl. privilegirten Parukenmacher 
Confraternitaet der K. K. Hauptstadt Prag 1787. 
Nro. III"; 227x365 mm

1731 1810 - 1850, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha obliga�ní, cesí a kvitancí
pap. rkp.; n�m.; 80 fol. (p�v. fol.); vaz. pap. - kož.; 
látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s
 nápisem: "Liber Obligationum, Cessionum et 
Quietantiarum de Anno 1806"; 238x370 mm

1732 1780 - 1827, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha smluv
pap. rkp.; �es. - n�m.; 109 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; 228x365 
mm

1733 1805 - 1853, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha kontraktní
pap. rkp.; �es. - n�m.; 236 fol. (p�v. fol., popsáno 
pouze 58 fol.); vaz. pap. - kož.; 245x390 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1734 1804 - 1852, Praha - Staré M�sto Ševci

Kniha kontrakt� I.
pap. rkp.; n�m.; 232 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; látk. zavaz. tkanice; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "N. 1. 
Contracten-Buch für die Altstaedter Schuhmacher
 Zunft"; 260x390 mm

1735 1790 - 1803, Praha - Staré M�sto Ševci

Kniha hlavní starom�stského ševcovského cechu
 (kniha živností)

pap. rkp.; n�m.; 225 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; kož. zavaz. tkanice; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "N. 1 
Haupt-Buch für die Altstaedter Schuhmacher 
Zunft"; 230x377 mm

1736 1832 - 1855, Praha - Staré M�sto Ševci

Kniha kontrakt� II.
pap. rkp.; n�m.; 190 fol. (p�v. fol.); vaz. plát. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Contracten-Buch Nro. II über die Altstaedter 
Schuhbankgerechtigkeiten"; 326x480 mm

1737 1804 - 1855, Praha - Staré M�sto Ševci

Kniha kvitancí
pap. rkp.; n�m.; 206 fol. (p�v. fol.); vaz. pap. - kož.; 
222x370 mm

1738 1803 - 1832, Praha - Staré M�sto Ševci

Kniha obligací
pap. rkp.; n�m.; 229 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož.; látk. váz. tkanice; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "N. 1. 
Obligations-Buch für die Altstaedter 
Schuhmacher Zunft"; 260x390 mm

1739 1832 - 1854, Praha - Staré M�sto Ševci

Kniha obligací
pap. rkp.; n�m.; 182 fol. (p�v. fol., popsáno pouze 
145 fol.); vaz. pap. - kož.; 333x500 mm

1740 1806 - 1855, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha hlavní
pap. rkp.; n�m.; 183 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. kož. hn�dá; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Nro. I. Haupt-Buch für
 die Neüstaedter Schuhmacher Zunft"; 225x357 
mm

11



Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1741 1806 - 1838, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha kontrakt�
pap. rkp.; n�m.; 208 fol.; vaz. kož.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "N. 1. Contracten 
Buch für die Neüstaedter Schuhmacher Zunft"; 
230x360 mm

1742 1806 - 1855, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha kvitancí
pap. rkp.; n�m.; 183 fol. (p�v. fol., popsáno pouze 
109 fol.); vaz. pap. - kož.; 227x359 mm

1743 1836 - 1855, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha kontrakt�
pap. rkp.; �es. - n�m.; 141 fol. (p�v. fol., popsáno 
pouze 72 fol.); vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v.
 pap. štítek s nápisem: "Contracten-Buch der 
prager neustaedter Schuhmacherzunft Nro. II."; 
325x492 mm

1744 1806 - 1830, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha obligací
pap. rkp.; n�m.; 183 fol. (p�v. fol.); vaz. pap. - kož.; 
226x357 mm

1745 1830 - 1855, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha obligací
pap. rkp.; n�m.; 236 fol. (p�v. fol., popsáno pouze 
113 fol.); vaz. kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek 
s nápisem: "Nro. II. Obligationenbuch der Prager-
 Neustädter Schuhmacherzunftglieder."; 308x456 
mm

1746 1787 - 1855, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha opis� listin a dekret�
pap. rkp.; �es. - n�m.; 38 fol. (p�v. fol., zbytek knihy
 nefol.); vaz. pap. - kož.; 225x365 mm

1747 1824 - 1855, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha hlavní (kniha zapsaných uzav�ených 
kontrakt�)

pap. rkp.; n�m.; 240 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; 273x430 mm

1748 1753 - 1855, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha kontrakt�, smluv a opis� listin
pap. rkp.; n�m.; 135 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; 250x385 mm

1749 1778 - 1833, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha obligací
pap. rkp.; n�m.; 154 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; 227x360 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1750 1794 - 1854, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha kvitancí
pap. rkp.; n�m.; 137 fol. (p�v. fol.) bez rejst�íku; 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; 225x358 mm

1751 1805 - 1826 (1855), Praha - Malá Strana Ševci

Kniha kupních smluv
pap. rkp.; n�m.; 92 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; 246x382 mm

1752 1826 - 1855, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha kupních smluv
pap. rkp.; n�m.; 232 fol. (p�v. fol.); vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice po stranách; 268x393 mm

1753 1834 - 1851, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha obligací
pap. rkp.; n�m.; 142 fol. (p�v. fol., popsáno jen 43 
fol.); vaz. pap. - kož.; 310x480 mm

1754 1806 - 1830, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha obligací
pap. rkp.; n�m.; 109 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný; 247x381 mm

1755 1608 - 1753, Praha-Staré M�sto Formani (Ko�í)

Registra p�íjm� a vydání.
Pap., vaz. kož. tla�. - na p�ed. desce naho�e 
p�vod. nápis: "S. ANNO 1652 K 23 S 10 P 6BRIß 
/SEPTEMBRIS/" a v dolní �ásti letopo�et: " 1598", 
po stranách perg. tkanice - poškz.; 165x195 mm.

1756 1595 - 1768, Praha-Staré M�sto Formani (Ko�í)

Kniha protokol� sch�zí (manuál) cechu 
starom�stských ko�í

Pap., vaz. kož. - na p�ed. a zadní desce p�ilepeny 
perg. listy s lat. textem,  �es. - n�m., 207x333 mm.

1757 1635 - 1695, Praha-Staré M�sto Formani (Ko�í)

Registra p�íjm� a vydání.
Pap., vaz. polokož., �es. - n�m., 102x325 mm.

1758 (1651) 1724, Praha-Staré M�sto Formani (Ko�í)

�ád cechu starom�stských ko�í.
Pap., vaz. pap., �es.,  211x326 mm

1760 1655 - 1728, Praha-Staré M�sto Formani (Ko�í)

Kniha protokol� sch�zí (manuál) cechu 
starom�stského.

Pap., vaz. z perg. s lat. textem, n�m., 105x321 
mm.
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1761 1576 - 1621, Praha-Staré M�sto Formani (Ko�í)

Kniha cechovních po�ádk� a smluv nov� p�ijatých 
ko�í

Pap. kniha, �es.,  p�v. bílá kož. tla�. vazba - na 
p�ed. desce v horní �ásti velká p�v. písmena 
KSKSP, pod tím IKP, v dolní �ásti letopo�et 1598; 
fol. 1 - 102?, 210x300 mm.
fol. 10r.  - 16v. - po�ádek, 1576
fol. 22r. - 23v. - smlouvy, 1615 - 1619
fol. 25r. - 31r. - zápisy o nov� p�ijatých do cechu, 
1590 - 1595, 1615 - 1621
fol. 41r. - 45r. - artikule, s. d. (po�. 17. století).
fol. 73r. - 78r. - zápisy o nov� p�ijatých do cechu, 
1595 - 96, 1598 - 99, 1602 - 03
fol. 168r. - 174v. - artikuly pro starší ko�í, jejich 
písa�e a posly, s. d. (po�. 17. století)

1762 1577 - 1731, Praha-Staré M�sto Formani (Ko�í)

Cechovní �ády a artikule cechu ko�í Starého 
M�sta pražského.

Pap. kniha v kož. tla�. vaz. s ozdob. kovovými rohy 
a dv�ma p�eskami; �es., n�m.; na p�ední desce 
�íšský znak a nad ním nápis "Kniha hlavní, 
artykule po�ádku ko�ovského Starého M�sta 
pražského", pod tím: "Jan Kotva Korfyšt (Korfešt - 
viz fol. 2r., v.; 15v.; 17v.) léta 1597"; fol. 1 - 228; 
230x340 mm.
fol. 3r. - 9v. - po�ádek, 1577
fol. 10r. - 15v. - seznam p�ijatých do celku, 1570 - 
1583, 1589 - 1595
fol. 15v. - 17v. - soupisy ko�í SMP
fol. 21r. - 28v. - artikuly 1576 (opis 1654?)
fol. 32r. - 33r. - r�zné zápisy (1707? - 1731)

1764 1780 - 1784, Praha r�zná �emesla

Kniha seznamu tovaryš� všech �emesel
pap. rkp.; n�m.; nefol.; �emesla �az. abecedn�; 
vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
ne�itel. nápisem; kož. váz. tkanice (poškz.); 
222x345 mm

1791 1738 - 1830, Praha-Staré M�sto Barví�i a 
Mandlí�i

Kniha mistrovská - manuál barví��
starom�stských.

Pap., n�m., vaz. polokož., nefol.

1792 1732 - 1829, Praha Barví�i a 
Mandlí�i

Kniha vyu�ených - na konci knižních zápis�
p�ipojeno 7 ks spisového materiálu z let 1843, 
1849, 1861 a 1863 pražskému Magistrátu, dále 
výu�ní list Augustina Hilgartnera vyu�eného u 
mistra Johanna Eiselta z r. 1803 a ú�et barví��

Pap., n�m., nefol., vaz. polokož., po stranách kož. 
tkanice na zavazování
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1830 1755 - 1780, Praha Mlyná�i

Tabulky výmelných rozvrh�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; na p�ed. 
desce nov�jší tla�. zlac. nápis: "ROZVRH 
VÝMELNÝ a tabulka pomer�v    
Vermahlungs-Proportions Tabelle 1780"; 

1831 1829 - 1865, Praha Mlyná�i

Výtah z relací starších p�ísežných mlyná�� od roku
 1384, po�ízený opisem p. Tomášem Dykem, 
p�ísežným zem�m��i�em v Království �eském v 
roce 1829

pap. rkp.; �es. - n�m.; 112 fol. (p�v. fol.) bez 
rejst�íku; rejst�ík dekret�, relací a výsad od 
�eských král�; vaz. kož. - pap.; 240x370 mm

1832 1659 - 1719 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; p�v. stránkování - str. 1 - 
246 a nové str. 247 - 284; �es.

1833 1600 - 1735 (1394) Mlyná�i

Kniha pam�tní.
pap. rkp., vaz. kož. tla�. - rest. (novodobá?), nová 
fol. - 160 fol.; �es.; na starém fol. 31 vyobrazení 
Šitkovských mlýn� na NMP z roku 1611

1843 1801 - 1868, Praha Barví�i a 
Mandlí�i

Kniha vyu�ených
V zadní �ásti knihy p�iloženo 5 ks vysv�d�ení o 
návšt�v� ned�lní opakovací školy z let 1859 - 
1864.

Pap., vaz. pap., n�m., nefol., p�edtišt�né kolonky, 
222x347mm

1844 1787 - 1862, Praha Barví�i a 
Mandlí�i

Kniha mistrovská
Vaz. pap., n�m., nefol., kolonky s p�edtiskem, 
226x355mm

1845 1661 - 1767, Praha - Staré M�sto Peka�i

Kniha zápis� ze sch�zí a p�íjm� a výdaj�
starom�stského peka�ského a perniká�ského 
cechu 

pap. rkp.; �es.; 249 fol. (p�v. fol., dále nefol.); vaz. 
kož.; 203x295 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

1848 1861 - 1871, Praha Barví�i a 
Mandlí�i

Kniha p�ísp�vk� konventu Milosrdných brat�í, 
konventu Alžb�tinek, kongregaci Šedivých sester, 
nemocnicím, Ústavu pro opušt�né d�ti, fondu pro
 z�ízení ústavu pro vychování zpustlé mládeže v 
Praze.

Pap. kniha, vaz. plát., �es. - n�m., fol. 140, 
230x350mm; na p�edních deskách ve zlatém 
orámování zlatými písmeny nápis: " Kniha k 
zaznamenání dobrovolných p�ísp�vk� k 
podporování nemocnic, milosrdných brat�í a 
Alžb�tinek složených od pán� m�š�an�, kte�í 
p�islibují povinnosti m�š�anské" - pod tím 
obdobný nápis n�m.

1849 1860 (1871 - 1874), Praha Barví�i a 
Mandlí�i

Kniha statut� barví�� a mandlí�� v Praze.
Pap., vaz. polokož., �es. - n�m., nefol., 
216x341mm

1858 sine dato (konec 18. století?), Víde� �ezníci

Opis generálních cechovních artikul� Karla VI. z 
roku 1739

pap. rkp.; opis; �es.; nefol.; vaz. pap. - látk.; 
216x338 mm

1859 1793, Víde� Peka�i

Opis privilegia Marie Terezie z 26. ledna 1747, 
kterým potvrzuje novom�stským peka��m 
cechovní artikule

opis ov��.; pap. rkp.; nefol.; n�m.; vaz. pap. - látk.; 
273x365 mm

2063 1802 - 1868, Praha Barví�i a 
Mandlí�i

Kniha u�edník�
Pap., vaz. pap.,  nefol., kolonky p�edtišt�né, 
218x345mm

2068 sine dato (I. pol. 17. století), Praha - Staré M�sto Mlyná�i

Pam�tní kniha starom�stského mlyná�ského 
cechu s opisy cechovních artikul�, výsad a 
mlyná�ských relací od 14. do 17. století

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. hn�dá renesan�., s
 tla�. ornament. motivy; kov. pásky na zavírání 
(poškz.); 187x265 mm

2236 1617 - 1740, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha krám� �eznických d�di�ných
pap. rkp.; �es. - n�m.; fol. �áste�. p�v. a chybná 
(za fol. 290 následuje fol. 300) - správn� 294 fol.; 
vaz. pap. - kož.; 210x322 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

2658 1745, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha p�íjm� a vydání obecního pivovaru v král. 
Novém M�st� pražském

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. novodob. pap.; na 
p�ídeští p�v. desky s p�v. nápisem: "Poczet 
Piwowara obeczniho w Kral. Nowem Miestie 
Praskem od 1o. Januarii, až do ultima Decembris
 Letha Panie 1745. Revisum"; 225x360 mm

2977 1849 - 1855, Praha Paruká�i

Kniha oprávn�ní živnostenských.
pap. kniha; n�m.; �áste�. p�edtisk; nefol.; vaz. 
pap. - látk.; 333x437 mm

2978 sine dato (pol. 19. století), Praha Ševci

Kniha živnostenských oprávn�ní
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap.-látk.; 333x435 mm

2979 1844 - 1854, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha chirurgických oficín
pap. rkp.; n�m.; �áste�. p�edtisk; nefol.; 332x437 
mm

2993 sine dato (I. pol. 17. století)  - 1737, Praha-Malá �ezníci
Strana

Kniha opis� trhových smluv o masné krámy na 
Malé Stran� od roku 1499

pap. rkp.; �áste�. opis; �es.; 42 fol. (nová fol.); vaz.
 kož. hn�dá zdob. ornament. motivy, na p�ed. 
desce uprost�ed ve štítu tla�. m�stský znak Malé 
Strany, naho�e a na h�ebetu v kož. pásku nov�jší 
nápis tuší: "Kniha cechu �eznického v Menším 
M�st� Pražském" a dole v kož. pásku 
letopo�et: "1499"; 210x323 mm

3002 sine dato (pol. 19. století?), Praha-Nové M�sto Mlyná�i

Mlýny Šitkovské - opis register náklad� stavby z 
roku 1591

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap.-kož.; na h�bet�
zlac. nápis: "Registra náklad� stavby mlýn�
Šitkových a nové vodárny 1591"; 210x339 mm

3010 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská I.
rukopis sho�el v roce 1945
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

3011 1600 (1384) - 1686 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská II.
pap. rkp., vaz. kož. tla�., po stranách p�ezky na 
zavírání; fol. p�v. 877 fol., vzadu obsahový rejst�ík

3012 1593 - 1628 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská III.
pap. rkp., vaz kož. tla�.; fol. p�v. - 259 fol., vzadu 
obsahový rejst�ík; �es.

3013 1600 - 1636 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská IV.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. - 270 fol. + 
obsahový rejst�ík; �es.

3014 1631 (1600 - 1610) Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská V.
pap. rkp., vaz. kož. tla�. a z�ásti ze star. rkp., fol. 
p�v. - 13a - 45a a 1 - 248; �es.; rkp. na n�kterých 
fol. z�ásti oho�elý

3015 1631 (1348) Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská VI.
pap. rkp.

3016 1617 - 1631 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská VII.
pap. rkp., vaz. kož. tla�., fol. p�v. - 106 fol. + 
obsahový rejst�ík; �es.

3017 1636 - 1664 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská VIII.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. - 408 fol. + 
obsahový rejst�ík; �es.

3019 1601 - 1661 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská X.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. - 81 fol.; �es.; 
vzadu výtah o p�ijetí obecních pražských i 
p�espolních mlyná�� do po�ádku a o odvedení 
p�íslušné �ástky + obsahový rejst�ík k rkp.

3020 1664 - 1701 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XI.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. - 300 fol. + 
obsahový rejst., �es.

3021 1662 - 1686 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XII.
pap. rkp., vaz. kož. tla�., fol. p�v. - 207 fol.; �es.
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

3022 1681 - 1732 (1720) Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XIII.
pap. rkp., vaz. kož. tla�., po stranách kož. p�ezky na
 zavírání; fol. p�v. fol. 1 - 262 a nová fol. 263 - 299, 
�es.

3023 1608 - 1768 (1668) Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XIV.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; p�v. stránkování - 69 
stran; �es.

3024 1732 - 1743 (1745) Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XV.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. dvojí - fol. 1 - 123 
a stránkování 1 - 347 a stránkování nové - str. 348
 - 350 + vzadu obsahový rejst�ík; �es.

3025 1745 - 1768 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XVI.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; listy zna�eny p�v. 
stránkováním - str. 1 - 390 (posléze vynecháno 
omylem ve zna�ení 10 list�) a pokra�uje zna�ení 
foliací - fol. 401 - 443 + vzadu obsahový rejst�ík; 
�es.

3026 1782 - 1798 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XVII.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. - 103 popsaných 
fol. + vzadu obsahový rejst�ík

3026 a 1600 - 1715 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XVIII.
pap. rkp., vaz. kož.; stránkování p�v. - 663 stran; 
n�m.

3027 1762 - 1779 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XIX.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. - fol. 200 + vzadu 
obsahový rejst�ík; n�m.

3028 1770 - 1782 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XX.
pap. rkp., vaz. kož. tla�.; fol. p�v. - fol. 200 + vzadu 
obsahový rejst�ík; n�m.

3029 Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XXI.
rukopis sho�el v roce 1945

pap. rkp.
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

3030 sine dato (po�. 18. století?), Praha Mlyná�i

Pam�tní kniha mlyná�ská XXII. - opisy cechovních 
artikul�, výsad, pen�žní taxy za vykonané práce 
apod. z let 1384 - 1735

pap. rkp.; �es.; 83 fol. (novodob. foliace, folia 
popsaná); vaz. kož., na h�bet� novodob. tišt�ný 
zlac. nápis: "PAM�TI MLYNÁ�	 PRAŽSKÝCH 
22."; 172x215 mm

3031 1741 - 1751, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Manuál - zápisy z cechovních sch�zí starších 
p�ísežných zemských mlyná��

pap. rkp.; �es.; 447 fol. (p�v. fol. i s rejst�íkem 
jmenným); vaz. kož. tla�. zdob., na p�ed. desce 
p�v. nápis: "Manuale ab A. 1741 usq. 1751 
inclusive"; 228x350 mm

3032 1752 - 1776, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Manuál - kniha zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 199 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný a v�cný; vaz. kož. tla�. zdob., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"MANUALE Imum Panuw Starssych Prziseznych 
Zemskych Mlynarzuw w Kralowstwy Czeskem 
wssych Trzech Kral. Miest Prazskych od 11 Ledna
 1752 ass do 5. Ledna 1776 Roku   s 
Regstrzykem"; po stranách kož. váz. tkanice; 
222x360 mm

3033 1776 - 1793, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Manuál - kniha zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 150 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík v�cný a jmenný; vaz. kož. hn�dá, na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "MANUALE 
IIdus Panuw Starssych Prziseznich zemskych 
mlynarzuw w Kralowstwy Czeskem wssych 
Trzech Kral. Miest Prazskych od 11. Brzezna 1776 
ass do ...... s Regstrzykem"; p�v. váz. tkanice po 
stranách chybí; 233x367 mm

3034 1678 - 1682, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Manuál tovaryšský - zápisy ze sch�zí tovaryšského
 (menšího) po�ádku mlyná�ského a p�íjmy a 
vydání

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. hn�dá tla�. zdob., 
na p�ed. desce p�v. tla�. nápis: "MANUAL 1678"; 
210x320 mm

3035 1729 - 1741, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Manuál - zápisy z jednání na cechovních sch�zích
pap. rkp.; �es.; 115 fol. (p�v. fol. + další fol. nefol.);
 vaz. kož. hn�dá tla�. zdob.; 202x318 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  
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3036 1671 - 1688, Praha - Staré M�sto Mlyná�i

Manuál - kniha projednaných záležitostí na 
cechovních sch�zích

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. hn�dá tla�. zdob., 
na p�ed. desce p�v. tla�. nápis: "REPOSITA P M P
 Z W R C W M I"; 201x315 mm

3037 1689 - 1729, Praha-Staré M�sto Mlyná�i

Manuál - zápisy z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 232 fol. (p�v. fol.); vaz. kož. hn�dá 
zdob. tla�., na p�ed. desce p�v. tla�. nápis: 
"REPOSITA. P.M.P.Z.W.K. Cz. W. T. M. P. 1689"; 
210x328 mm

3038 1686 - 1703, Praha - Staré M�sto Mlyná�i

Manuál - kniha zápis� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; �es.; 142 fol. (p�v. fol.); vaz. kož. hn�dá 
tla�.; 160x405 mm

3039 1688 - 1772, Praha - Staré M�sto Mlyná�i

Manuál - kniha zápis� ze �tvrtletních cechovních 
sch�zí (zejména zápisy o p�ijetí do u�ení)

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. tla�. zdob., p�v. 
tkanice za zavaz. chybí; 103x326 mm

3040 1704 - 1717, Praha - Staré M�sto Mlyná�i

Kniha protokol� ze sch�zí starších p�ísežných 
mlyná�� Starého M�sta pražského

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. tla�., bez p�v. 
tkanic na zavaz.; 167x400 mm

3041 1780 - 1868, Praha Mlyná�i

Manuál - kniha zápis� z cechovních shromážd�ní
pap. rkp., �es. - n�m.; vaz. pap. - kož.; nefol.; 
160x395 mm

3042 1746 - 1786, Praha Mlyná�i

Manuál - kniha p�íjm� a vydání
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož.; 90x170 mm

3043 1764 - 1786, Praha - Staré M�sto Mlyná�i

Kniha ú�etní - p�íjm� a vydání
pap. rkp., �es.; nefol., vzadu inventá� v�cí v 
hlavním po�ádku; vaz. kož. hn�dá, p�v. váz. 
tkanice po stranách chybí; 215x345 mm

3044 1843 - 1878, Praha Mlyná�i

Hlavní kniha ú�etní pražského mlyná�ského 
po�ádku

pap. rkp.; �es.; 454 stran (p�v. stránk.); vaz. kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"HLAVNÍ KNIHA pražského po�ádku MLYNÁ�	
po�ínajíc rokem 1843"; 310x462 mm
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3045 1779 - 1845, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Kniha pam�tní - Matricula.
fol. 118, vaz. kož. bílá - na p�ed. deskách nápis: 
"Matricula molitorum tri urbis pragensae". Fol. 2a 
- obsah, fol. 3 - magistrátní inspekto�i, fol. 5 - 
starší p�ísežní zemští mist�i, fol. 7 - pp. starší 
obecní, fol. 8 - spole�. praž. mlyná�i, fol. 10 - pp. 
purkmist�i a jejich mistrovské kusy, fol. 15 - 16 - 
pp. inspekto�i a komisa�i menšího po�ádku, fol. 
41 - soupis všech mlýn�, které jsou na t�i míle od 
Prahy a které pat�ily k hlav. pražskému po�ádku, 
fol. 71 - pam�tní zápisy atd...

3046 1658 - 1678, Praha - Staré M�sto Mlyná�i

Manuál mlyná�ských tovaryš� na Starém M�st�
pražském

pap. rkp.; �es.; vaz. kož. tla�.; na p�ed. deskách 
p�v. nápis: "Manual tovaryšuv staršich i 
vyznamenani všelijakych p�ijmuv a vydani 
založený 17. 8. 1658",  89 fol. (p�v. fol.)  - ostat. 
nefol.

3047 (1730) - 1738, Praha Mlyná�i

Kniha u�edník� a vyu�ených
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 200x320 
mm

3048 1751 - 1786, sine loco Mlyná�i

Kniha p�ijatých a propušt�ných u�edník� v kraji 
rakovnickém

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož., na p�ed. des
 p�v. pap. štítek s nápisem: "MANUALE Przijatych 
a Propusstienych uczedlnikuw Krals. krage 
Rakowniczkeho"; 222x331 mm

3049 1603 - 1718, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Manuál - kniha zápis� z cechovních sch�zí 
starších p�ísežných zemských mlyná��

pap. rkp.; �es.; 218 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�. zdob.; 172x434 mm

3050 1705 - 1796, Praha Mlyná�i

Manuál - kniha zápis� z cechovních sch�zí (i 
p�íjmy a výdaje)

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. tla�. zdob.; 
111x332 mm

3051 1797 - 1853, Praha Mlyná�i

Kniha u�edník� a vyu�ených.
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož., látk. váz. 
tkanice; 116x360 mm
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3054 1875, Praha Mlyná�i

P�ehled mlyná�ského archivu
pap. rkp.; �es.; nefol. (popsána pouze 2 fol.); vaz. 
pap., na p�ed. desce p�v. zlac. nápis: "ARCHIV 
MLYNÁ�SKÝ 1875"; 215x340 mm

3055 1874, Praha Mlyná�i

P�ehled mlyná�ského archivu
pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. pap. - látk.; na 
p�ed. desce p�v. zlac. nápis: "ARCHIV 1874"; 
212x344 mm

3057 sine dato (I. pol. 19. století), Praha-Malá Strana Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Opis cechovních artikul� Marie Terezie daných ve 
Vídni dne 16. listopadu 1751 v n�meckém zn�ní a
 jeho �eském p�ekladu pro malostranské 
sladovníky

opis; pap. rkp., 36 fol. (p�v. fol., zbytek knihy 
nefoliován); n�m. - �es.; vaz. kož. zlac. zdob., na 
p�ed. desce v ornament. oválu zlac. tla�. znak 
�íšské orlice; 265x385 mm

3058 1667 - 1745, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret� a reskript�
pap. rkp.; �es. - n�m.; 127 fol. (p�v. fol. bez 
rejst�íku); rejst�ík v�cný; vaz. kož. zdob., na p�ed. 
desce zlac. znak Nového M�sta pražského a nad 
ním zlac. p�v. nápis: "LIBER RESCRIPTORUM ET
 DECRETORUM OCT. VIR. REG. NU. PRAG. N. I.";
 230x366 mm

3059 1783 - 1829, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret�
pap. rkp.; n�m.; 325 stran (p�v. stránk.); vaz. kož. -
 pap., látk. váz. tkanice, na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Verordnungen Decreten und 
Gesuchen et= Buch die Prager Herrn 
Bierverlegen betreffend. Verlegt im Jahre 1816"; 
245x380 mm

3060 1776 - 1829, Praha-Nové M�sto? Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret�
pap. rkp.; �es. - n�m.; 328 fol. (p�v. fol. bez 
rejst�íku); rejst�ík v�cný; vloženo n�kolik tišt�ných 
ob�žník�; vaz. pap. - kož.; 234x388 mm
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3061 1829, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha- sbírka užite�ných zpráv pro sladovníky a 
nákladníky z let 1481 - 1741

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož. vložena do 
ozdob. zlac. kož. �erv. vazby na p�ed. desce ve 
zlac. tla�. oválu s nápisem: "Zbirka uzitecnych 
zpraw ktereby nassym potomkum prospessne 
byti mohly"; 8 hedv. váz. tkanic po stranách; 
250x402 mm

3062 1821, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Repertá� - kniha výtah� dekret� a na�ízení 
pivovarník� v král. hlav. m�st� Praze z let 1784 - 
1822

pap. rkp.; n�m.; nefol.; abecedn� dle v�cného 
rejst�íku; vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Repertorium oder kurzer 
Auszug aller Verordnun... Decreten und 
Gegenstände die Herrn Bierverleger der k. 
Hauptstadt Prag betreffend. Verlegt im Jahre 
1821"; látk. váz. tkanice; 235x360 mm

3063 1822, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

P�ehled d�jin pivovarnictví v abecedním regestu 
písemností z let 1456 - 1822

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Repertorium 
oder kurzer Auszug aller Gegenstände die Prager
 Herrn Bierverlegere betreffend. Anfangend vom 
Jahre 1456. Verlegt im Jahre 1816 vom Johann 
Suschitzky"; látk. váz. tkanice; 245x379 mm

3065 1817 - 1857, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha guberniálních a magistrátních dekret�
pap. rkp.; n�m.; 275 stran (p�v. paginace); vaz. 
pap. - kož.; 260x420 mm

3066 1757 - 1781, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha p�íjm� a vydání sladovnického po�ádku na 
Novém M�st� pražském

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 225x353 
mm
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3067 1758 - 1777, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha p�íjm� a vydání mistr� a tovaryš�
pivovarnických na Novém M�st� pražském

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. tla�. renesan�ní; 
225x363 mm

3068 1748 - 1784, Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha evidence tovaryš� a mistr� sladovnických
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. tla�.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Tento 
Registrzik aneb MANUAL gest založen od Panuw  
Starssich.... /další text ne�itelný/"; 225x360 mm

3069 1784 - 1836, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha legitimovaných mistr� podle abecedního 
�azení

pap. rkp.; n�m.; nefol.; 237x374 mm; vaz. pap. - 
kož.

3070 1732 - 1780 (1789), Praha-Staré M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha vandrujících, nemocných a vyu�ených 
sladovnických tovaryš�

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. tla�. zdob.; 
230x365 mm

3071 1830 - 1836, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha abecední evidence p�íchozích tovaryš�
pap. rkp.; �es.; nefol.; 261x400 mm

3072 1831 - 1838, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha cizích tovaryš� v abecedním po�ádku
pap. rkp.; n�m.; nefol.; 262x396 mm

3073 1830 - 1842, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha cizích tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 240x365 
mm
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3074 1842 - 1845, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Protokol vandrovních knížek jednotlivých tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 254x399 
mm

3075 1784 - 1837, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha vyu�ených v abecedním po�ádku
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 252x383 
mm

3076 1817 - 1836, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha u�edník� a tovaryš�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 253x384 
mm

3077 1799 - 1817, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha p�ijatých u�edník� sladovnických
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 241x376 
mm

3078 1819 - 1836, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 257x396 
mm

3079 1606, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha vevázaných listin císa�e Rudolfa II. na 
svobodné va�ení piv

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. novodobá pap., na 
p�ed. desce novodobý zlac. nápis: "Svobodné 
va�ení piva 1606"; 218x332 mm

3081 1867, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha vevázaných petic týkajících se dan� ze 
sladu

pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. kož., na h�betu 
tla�. zlac. p�v. nápis: "Petition in Betreff der 
Malzbesteuerung. 1867"; 235x365 mm
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3082 1674 - 1784, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tí (soubor spis� a dokumenta�ních 
památek)

pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
245x393 mm

3083 1785 - 1800, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tní - vevázány r�zné dekrety, 
korespondence s pražským Magistrátem, 
Zemským Guberniem, p�edpisy tax apod.

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 250x401 
mm

3084 1801 - 1820, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tní - vevázány r�zná na�ízení, 
ob�žníky, korespondence s Magistrátem král. 
hlav. m�sta Prahy, p�edpisy pro taxy apod.

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 261x415 
mm

3085 1821 - 1830, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tní - vevázány r�zné písemnosti (nap�.
 korespondence s Magistrátem král. hlav. m�sta 
Prahy, d�kovné listy apod.)

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 270x408 
mm

3086 1831 - 1835, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tní - p�edevším vevázána 
korespondence s Magistrátem král. hlav. m�sta 
Prahy

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 272x410 
mm

3087 1836 - 1870, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha pam�tní - vevázány r�zné písemnosti 
(na�ízení, korespond. s pražským Magistrátem, 
divadelní programy, materiály Pr�myslové 
Jednoty, ob�žníky atd.)

pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
247x377 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

3088 1649 - 1784, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha vevázaných dekret� a na�ízení
�áste�. opis; pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; 
241x385 mm

3089 1785 - 1800, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha vevázaných dekret� a na�ízení
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 249x400 
mm

3090 1801 - 1815, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha vevázaných dekret� a na�ízení
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vloženy i tišt�né na�ízení; 
vaz. pap. - kož.; 245x385 mm

3091 1816 - 1830, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret� a ob�žník� pražských nákladník�
piv

pap. rkp.; �áste�. tisky; n�m. - �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; 238x375 mm

3092 1831 - 1845, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret� a ob�žník� pražských nákladník�
piv

pap. rkp.; �áste�. tisky; n�m. - �es.; nefol.; 
240x375 mm

3093 1846 - 1870, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha dekret� a ob�žník� pražských nákladník�
piv

pap. rkp.; �áste�. tisky; n�m. - �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; 239x380 mm

3094 1857 - 1863, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Protokol über Geschenk-Anweisungen (pen�žité 
dary)

pap. rkp.; n�m.; nefol.; jména dárc� v abecedním 
po�adí; vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Protocoll über 
Geschenk-Anweisungen"; 252x395 mm
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3095 1836 - 1875, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Jednací protokol
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Gestions Protocolls Buch 1836 bis 1851 
1873.74"; látk. váz. tkanice; 250x385 mm

3096 1832 - 1865, Praha-3 m�sta pražská Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha tovaryš�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 1028 stran (p�v. 
paginace); vaz. plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Seznam tovaryš� pracujících u 
�len� spole�enstva pražských sládk�. A."; 
294x442 mm

3097 1830 - 1835, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha spis� o dani z piva a obecní p�irážce
pap. rkp.; n�m.; pap. složky; nefol.; vloženo do 
pap. desek na p�ed. stran� s p�v. zlac. nápisem: 
"Abfindung der Bierverzehrungssteuer und des 
Gemeindezuschlags 1830 - 1835."; 420x564 mm

3098 1831 - 1835, Praha Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Kniha generálních po�t� a bilance o dani z piva a 
obecní p�irážce

pap. rkp.; váz. pap. složky; nefol.; n�m.; v pap. 
deskách s váz. látk. tkanicemi; 412x563 mm

3413 1723, Praha Svícníci

Kniha opis� privilegií ud�lených po�ádku 
svícnickému ve všech t�ech m�stech pražských 
císa�em Karlem VI. z roku 1722

pap. rkp.; opis ov��.; n�m. - �es.; nefol.; na 
p�ídeští styl. malovaný znak �íšského orla s 
korunkou na hlav� a me�em a berlou v drápec, 
pod tím nápis: "LIBER PRIVILEGIORUM de 14.ta 
Decembr. Anno 1722"; vaz. perg. žlutá; 257x390 
mm

3414 1701 - 1775, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha protokol� zapsaných zemských chirurg�
dle abecedního po�adí a u�edník� a vyu�ených

pap. rkp.; n�m.; nefol.; rejst�ík jmenný; vaz. kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem; kož. 
váz. tkanice; 270x410 mm
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3415 1732 - 1817, Praha-3 m�sta pražská Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Protokol zapsaných zemských chirurg�
pap. rkp.; n�m.; 471 stran (p�v. paginace s 
jmenným rejst�íkem); vaz. kož. tla�., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Incorporations
 Protocoll 1745 Inclusive 1775. Unionis"; 222x350
 mm

3416 1770 - 1776, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Pam�tní kniha pražského gremia chirurg� (kniha 
opis� privilegií od r. 1562 a ú�t�)

pap. kniha v kož. vaz., zdobení na p�ední a zadní 
desce tla�enou m�ížkou - na p�ed. desce ozdob. 
p�v. pap. štítek se špatn� �itelným nápisem 
"Liber memorabilium grem. chirurgorum Prag", 
n�m., 230x375 mm, fol. 320 (nová fol.). Na fol. 3r -
 p�edmluva, fol. 3v - opisy privilegií Ferdinanda I. -
1562, Matyáše - 1615, Leopolda I. - 1686, Marie 
Terezie - 1747; fol. 30r - gremiální po�ádek; fol. 
30v - 134r - viz obsah, fol. 312r - 314v

3417 1767 - 1789, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha u�edník�
pap. rkp.; n�m.; 63 stran (p�v. paginace bez 
rejst�íku); rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�., p�v. pap. 
štítek s nápisem odtržen; 225x345 mm

3418 1775 - 1800, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Gremium chirurg� - Liber officinarium (kniha 
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. kož. na okrajích zlac.; 
látk. váz. tkanice; 190x343 mm

3419 1775 - 1809, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha protokol� zapsaných zemských chirurg�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Protocolum 
deren bey der Löblichen Medicinischen Facultaet 
examinirten Chyrurgorum"; 227x360 mm

3420 1775 - 1803, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha protokol� sch�zí chirurgického gremia
pap. rkp.; n�m.; 386 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný; vaz. kož., na p�ed. desce p�v. pap.
 štítek s nápisem; 285x445 mm
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3421 1804 - 1836, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Protokol sch�zí chirurgického gremia
pap. rkp.; n�m.; 75 fol. pops. (p�v. fol. bez 
rejst�íku); rejst�ík v�cný a jmenný; vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice; 315x443 mm

3422 1835 - 1838, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha dekret� léka�ské fakulty.
pap. rkp.; n�m.; 12 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík v�cný; vaz. pap. - kož., látk. váz. tkanice; 
312x446 mm

3423 1797, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Protokol sch�zí pražského chirurgického gremia
pap. rkp.; n�m.; 283 pops. stran (p�v. paginace); 
vaz. kož. tla�. renesan�.; 223x365 mm

3424 1794, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Personale chirurgiae practicorum (kniha 
praktikujících chirurg�)

pap. rkp.; n�m. - lat.; nefol.; vaz. pap. kož., na p�ed.
 desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Personale 
Practicorum Chirurgiae de An 1794 die 15. 7br"; 
látk. váz. tkanice; 215x345 mm

3425 1820 - 1839, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Hlavní kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) pražského 
chirurgického gremia

pap. rkp.; 355 fol. (p�v. fol., popsáno fol. 1 - 17); 
vaz. kož. tla�., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Haupt- Einschreibbuch der Ein und 
Ausgabe des prager chirurg. Gremiums"; váz. 
kož. tkanice; 265x396 mm

3426 1777 - 1796, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha židovských chirurg�.
pap. rkp.; n�m.; 51 fol. (p�v. fol.) + další nefol.; vaz.
 kož. tla�. zdob., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem; 212x340 mm
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3427 1777 - 1796 Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Liber actorum (Kniha protokol� sch�zí a opis�
instrukcí)

pap. rkp.; n�m.; 392 fol. (p�v. fol., ostatní prázdné 
listy nefol.); vaz. kož. tla�. zdob.; 227x368 mm

3428 1779 - 1796, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha p�íjm� a výdaj� z pokladny židovského 
chirurgického gremia

pap. rkp.; n�m.; 150 stran (p�v., neúplná 
paginace); vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Cassae Buch über 
Empfang und Aussgab des Prag. jüdischen 
chirurgischen Gremii ab Anno 1779"; 228x357 

3429 1824 - 1865, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Seznam ranhoji�� v král. hlav. m�st� Praze
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. kož.; 
na p�ed. desce p�v. tla�. zlac. nápis: 
"VERZEICHNISS der in der Hauptstadt PRAG 
BEFINDLICHEN WUNDÄRZTE 1824"; 600x425 
mm

3430 1775 - 1810, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha pokladní p�íjm� a výdaj� chirurg� t�í 
pražských m�st, kraje kou�imského, rakovnického
 a berounského

pap. rkp.; n�m.; 138 stran (p�v., neúplná 
paginace); vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek bez nápisu; 265x390 mm

3436 1793 - 1886, Praha Pasí�i

Kniha ú�etní p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s ne�itel. nápisem; 
225x360 mm

3437 1834 - 1887, Praha Pasí�i

Kniha pokladní na podporu nemocných tovaryš�
pasí�ských a jehlá�ských

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Kassa journal 
der Gürtler und Nadler gehilfen in Prag.", látk. váz.
 tkanice; 242x388 mm
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3438 1728 - 1860, Praha Pasí�i

Kniha u�edník� a vyu�ených
pap. rkp.; n�m.; nefol.; 237x370 mm; vaz. kož. tla�.
 zdob., na p�ed. desce zlac. tla�. nápis ve zlac. 
rámu "Aufding und Freysprechungs Buch"

3439 1823 - 1860, Praha Jehlá�i

Kniha ú�etní jehlá�ského cechu v král. hlavním 
m�st� Praze

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. polokož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"RechnungsBuch der ehrsamen Nadlerzunft der 
k. k. Hauptstadt Prag"; 233x363 mm

3440 1777, �íjen 16., Praha Jehlá�i

Artikule pro jehlá�ské mistry (Artikel für die 
bürgerlichen Nadlermeister)

tisk; n�m.; 180x289 mm; vaz. pap. - sešit. forma; 
na p�ed. stran� p�v. pap. štítek s nápisem: "den 
Nadlerzunft   Privilegierte Meister-Artikeln."

3441 1886 Jehlá�i

Cechovní kniha
rukopis sho�el v roce 1945

3442 1777, duben 15., Víde� Jehlá�i

Artikule pro jehlá�ské mistry vydané ve Vídni
tisk; n�m.; 205x324 mm, vaz. pap. - sešit. forma, 
na p�ed. stran� p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Wiener Artikeln"

3443 1835, únor 13., Víde� Jehlá�i

Opis privilegia Leopolda I. z roku 1687, ov��ené 
magistrátem m�sta Vídn�

opis ov��.; n�m.; 213x287 mm; vaz. pap. - seš. 
forma; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem:
 "Wiener Privilegien"; 214x287 mm

3444 1787 - 1887, Praha Jehlá�i

Kniha u�edník� jehlá�ských a od r. 1861 i 
pasí�ských

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; vaz. pap - plát.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Aufdiengsbuch für die Ehrsammen Prager 
bürgerlichen Nadler"; 227x348 mm

3445 1787 - 1887, Praha Jehlá�i

Kniha vyu�ených jehlá�� a pasí�� (od r. 1861)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; �es. - n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Freysagungsbuch für die ehrsammen 
pragerbürgerlichen Nadler"; 227x348 mm
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3446 1759 - 1842, Praha Jehlá�i

Kniha p�ijatých mistr�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Meisterbuch neues von Anno 1780 für die 
ehrsammen pragerburgerlichen Nadler"; 
230x360 mm

3447 1739, Víde� Jehlá�i

Generální cechovní artikule Karla VI. 
Tisk; n�m.; 200x322 mm, vaz. pap. - seš. forma; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "für 
die Nadlerzunft Privilegierte General 

3448 1861 - 1886, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha ú�etní cína�ská a mosaznická
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. plát.; 260x401 mm

3449 1861 - 1890, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha (rejst�ík) u�edník� cína�ských, 
mosaznických, sléva�ských, pasí�ských

pap. rkp.; n�m. - �es.; vaz. polokož.; nefol.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Lehrlings Register der Genossenschaft der 
Gelb, Zinngiesser, Bronce, Guss und 
Metallwaarenerzeuger in Prag";  256x400 mm

3450 1843 - 1887, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha vyu�ených tovaryš� cína�ských
pap. rkp.; n�m-�es.; vaz. polokož.; nefol.; 258x403 
mm; 258x402 mm

3451 1788 - 1859, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha u�edník� konvá�ských
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; vaz. pap.-plát.; 
28 fol. (nová fol.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s
 nápisem: "AufdingBuch der ehrsammen Prager 
Bürgerlichen Zingieser Zunft"; 227x350 mm
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3452 1787 - 1859, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha vyu�ených tovaryš� konvá�ských
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m., vaz. pap. - plát.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Gesellen Buch der ehrsamen prager 
bürgerlichen Zingiser Zunft";  28 fol. (p�v. fol.); 

3453 1753 - 1822 (1846), Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha p�ijatých mistr� konvá��
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Meister Buch der ehrsammen prager 
bürgerlichen Zingieser Zunft"; 229x356 mm

3454 1807 - 1885, Praha Sklená�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - koženk.; 
225x361 mm

3455 1787 - 1888, Praha Sklená�i

Kniha vyu�ených tovaryš�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Gesellen Buch der ehrsammen prager 
bürgerlichen Siebmacher Zunft"; 226x355 mm

3456 1787 - 1886, Praha Sklená�i

Kniha u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Aufding Buch der Ehrsammen Prager 
Burgerlichen Siebmacher Zunft"; 230x359 mm

3457 1846 - 1860, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha kvartálních ú�t� (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; vaz. polokož.; nefol.; 250x390 
mm; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Zunfts=Rechnung der prager bürgerlichen 
Gelbgiesser-Zunft vom Jahre 1846 angefangen"
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3458 1824 - 1845, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) mosaznická
pap. rkp.; n�m., vaz. polokož.; nefol.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Gelbgiesser 
Zunfts Rechnungen der königl. Hauptstadt Prag"; 
211x348 mm

3459 1790 - 1860, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha vyu�ených mosazník�
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; vaz. pap. - plát.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Freysagungsbuch der ehrsammen 
Pragerbürgerlichen Gelbgiessezunft"; 226x359 
mm

3460 1787 - 1858, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha p�ijatých mistr� mosazník�
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; vaz. pap. - plát.; 
nefol.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Meisterbuch der Ehrsammen 
Pragerbürgerlichen Gelbgiesserzunft";  226x359 

3461 1786 - 1866, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha u�edník� mosaznických
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap.-plát; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Aufdingbuch der Ehrsammen Prager 
bürgerlichen Gelbgiesserzunft; 225x349 mm

3462 1788 - 1823, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha ú�etní mosaznická
pap. kniha, n�m., vaz. polokož., nefol., 180x218 
mm.

3465 1727 - 1890 Jehlá�i

Kniha almužen Milosrdným brat�ím
pap., n�m., vaz. kož.- rohy ze sv�tlé k�že, fol. 153 
(popsáno jen do fol. 85), 110x170 mm
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3466 1853 - 1907, Praha Jehlá�i

Kniha dar� cizím
pap. rkp.; �es. - n�m.; vaz. pap. - plát.; 105x164 
mm

3467 1850 - 1861, Praha Jehlá�i

Kniha nocleh� (Nachtlager Buch)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. polokož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Nachtlager 
Buch 1850"; 143x222 mm

3468 1858 - 1861, Praha Jehlá�i

Kniha cizích p�ivandrovalých tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap.; 125x223 mm

3469 1594 - 1669, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Kniha relací mlyná�ských
pap. rkp.; �es.; 82 fol. (p�v. fol.); voln� seš. listy 
bez vazby o rozm. 205x316 mm

3470 1724 - 1740, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha protokol� ze sch�zí
pap. rkp.; �es.; 269 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný a v�cný; vaz. kož. tla�., na p�ed. 
desce naho�e p�v. tla�. nápis: "MANUAL PANUW 
STARSSICH ...." - dále špatn� �itelné, uprost�ed 
tla�. znak Nového M�sta pražského a pod ním 
tla�. letopo�et "1724"; 206x335 mm

3471 1695 - 1783, Praha - Nové M�sto Pokrýva�i

Kniha p�íjm� do pokladnice a u�edník� a 
vyu�ených

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. perg. tla�., látk. váz. 
tkanice utrženy; 160x196 mm

3472 1751 - 1785, Praha Pokrýva�i

Kniha ú�etní
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. kož. tla�. zdob., látk. váz.
 tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek; 168x205 
mm

3488 1849 Krej�í

Opis tereziánských artikul� z 19. prosince 1730, 
po�ízený v roce 1849

pap. rkp.; n�m. - �es.; 51 stran (p�v. paginace); 
vaz. pap., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Generalie"; 203x260 mm 
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3489 1763 - 1797, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha po�t� (p�íjm� a vydání), dekret� a ob�žník�
pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. kož. (restaur.), 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Einschreib Buch vorinen alle uns publicierte 
Decreti nebst anderen...... einer ehrsamen Zunft 
betreffente Sahen eingeschriben seind"; látk. váz. 
tkanice; 235x360 mm 

3490 1796 - 1827, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; na p�ed. 
desce pap. štítek bez nápisu; 236x360 mm

3491 1827 - 1858, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha ú�etní (p�íjmy a výdaje)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; 243x385 mm; vaz. pap. - 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Rechnungs-Buch...."

3492 1797 - 1864, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha mistrovská - seznam mistr� od roku 1748
pap. rkp.; n�m.; 25 fol. (p�v., neúplná foliace); vaz.
 kož. zlac. zdob.; na p�ed. desce p�v. tla�. zlac. 
nápis: "Meister-Buch der ehrsamen 
Schneider-Zunft in der k. k. Alten haupt Stadt 
Prag. Im Jahre 1797"; 283x420 mm

3493 1787 - 1825, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha vyu�ených (Freysagungsbuch)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap.; 
222x347 mm; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Freysagungsbuch der prager 
bürgerlichen Schneider Zunft des altstädter 
Viertels"

3494 1825 - 1858, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha vyu�ených (Freysprechungs Buch)
pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Freysprechungs Buch..."; 255x388 mm

3495 1686 - 1762, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha p�ijatých u�edník� Starého M�sta 
pražského.

pap. rkp.; �es. - n�m.; 342 stran (nová paginace); 
vaz. kož. zdob. tla�.; látk. nové váz. tkanice; 
160x371 mm
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3496 1787 - 1812, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha u�edník� (Aufdingsbuch)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Aufdüngbuch der ehrsamen prager Schneider 
Zunft des altstädter Viertels"; 228x350 mm

3497 1812 - 1842, Praha - Staré M�sto Krej�í

Kniha u�edník� (Aufdingsbuch)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož. (poškz.), na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Aufdingbuch der ehrsamen prager 
Schneiderzunft des Altstädter Viertels vom Jahr 
1812"

3498 1843 - 1862, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha u�edník�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož., látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Aufding Buch der prager altstädten 
burgerlichen Schneider zunft vom Jahre 1843"; 
287x436 mm

3499 1766, zá�í 19., Praha-Nové M�sto Krej�í

Výtah z artikulí o výši povinných poplatk� do 
cechovní pokladnice pro mistry a u�edníky

pap. rkp.; dvojlist v pap. deskách; n�m.; 225x350 
mm

3500 1806, Praha-Nové M�sto Krej�í

Artikule tovaryšské.
pap. rkp.

3501 1667 - 1749, Praha-Nové M�sto Krej�í

Pam�tní kniha cechu krej�ích na Novém M�st�
pražském.

pap. rkp.; �es.; 236 stran (p�v., neúplná 
paginace); vaz. novodob., potažená notovaným 
pergamenem, kož. váz. tkanice; 190x307 mm

3502 1686, Praha-Nové M�sto Krej�í

Pam�tní kniha cechu krej�ích na Novém M�st�
pražském obsahující p�edevším opisy privilegií 
císa�e Rudolfa II. od r. 1580

pap. rkp.; �es.; volné listy; nefol.; vaz. perg. s 
latinským textem p�v. ze st�edov�kého rukopisu 
(poškz.), na p�edsádce lat. text z téhož rukopisu, 
posléze p�evázáno �eským tišt�ným 
náboženským textem (torzo); zbytky kož. váz. 
tkanic; 210x325 mm
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3503 1655 - 1661, Praha-Nové M�sto Krej�í

Kniha (registra) p�íjm� a vydání cechu krej�í 
Nového M�sta pražského

pap. rkp.; �es.; 44 fol. (p�v. fol.) a 51 fol. (nová fol. 
- z toho popsaných 47 fol.); sešit v �erv. pap. 
deskách, na p�ed. desce �erným inkoustem p�v. 
nápis: "Registra hlawní na przijem a wydani 
peniez y wosku prži czechu pocztiweho poržadku 
rzemesla kreycžowskeho w Nowem Miestie 
pražskem od leta 1655 až do polowicze 1661"; 
202x315 mm

3504 1788 - 1818, Praha-Nové M�sto Krej�í

Kniha ú�etní tovaryšská (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Anno 1788 Gesellen 
Rechnungs Buch"; 205x345 mm

3505 1782 - 1854, Praha-Nové M�sto Krej�í

Kniha p�ijatých mistr� do cechu od roku 1764
pap. rkp.; �es. - n�m.; 88 p�v. fol. (fol. neúplná); 
rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�., látk. váz. tkanice 
utrženy, na p�ed. desce p�v. pap. štítek bez 
nápisu; 223x350 mm

3506 1700 - 1819, Praha-Nové M�sto Krej�í

Kniha almužen konventu Milosrdných brat�í
pap. rkp.; n�m.; nefol.; konventní pe�et� z �erv. 
vosku (pod pap. krytem i bez); vaz. kož. tla�. zdob.; 
100x155 mm

3507 1605 - 1662, Praha-Nové M�sto Krej�í

Kniha p�ijatých u�edník� od roku 1599
pap. rkp.; �es.; 143 fol. (p�v. fol.); vaz. perg. 
(poškz.), p�v. nápis na p�ed. desce ne�itel.; kož. 
váz. tkanice (poškz.); 155x202 mm

3509 1809 - 1841, Praha-Nové M�sto Krej�í

Kniha p�ivandrovalých tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; 108x175 mm

3512 1731; 1739, Víde� Krej�í

Generální cechovní artikule a generální cechovní 
patent Karla VI. 

tisk, �áste�. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; v zadní �ásti 
ru�n� psané �lánky cechovních artikulí; vaz. pap. -
 kož.; 188x305 mm
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3513 1786 - 1802, Praha-Malá Strana Krej�í

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Zunfts Berechnungen seit 1786"; 
225x374 mm

3514 1802 - 1813, Praha-Malá Strana; Hrad�any Krej�í

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Rechnungsbuch der kleinseitner und 
hradschiner vereinbarken Schneiderzunft"; 
230x370 mm

3515 1813 - 1827, Praha-Malá Strana; Hrad�any Krej�í

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s ne�itel. nápisem; látk. 
váz. tkanice; 216x343 mm

3516 1827 - 1856, Praha-Malá Strana; Hrad�any Krej�í

Kniha ú�etní kvartální (p�íjmy a výdaje)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. novodob., plát. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Rechnungsbuch"; 255x370 mm

3517 1660 - 1785, Praha-Malá Strana Krej�í

Kniha p�ijatých mistr� do cechu od roku 1552
pap. rkp.; n�m.; 328 stran (novodob. paginace); 
zápisy �azeny podle jmenného rejst�íku; vaz. kož. 
tla�. zdob.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "In diesem Buch werden die Voll 
komen Meister geschrieben"; kož. váz. tkanice; 
111x323 mm

3519 1856 - 1867, Praha-Malá Strana Krej�í

Kniha p�ivandrovalých tovaryš�
(Herbergenmeldbuch)

pap. rkp.; n�m.; �áste�. p�edtisk; nefol.; vaz. pap. -
 plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Herbergen Meldungsbuch No. - Cons."; 255x403
 mm

3520 1700 - 1772, Praha-Malá Strana Krej�í

Registra tovaryš� malostranských.
pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. kož. tla�. - �ást. 
poškz.; po stranách kož. váz. tkanice; 150x385 
mm
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3522 1835 - 1902, Praha-Malá Strana Krej�í

Kniha vyu�ených
pap. rkp.; �es. - n�m.; 91 stran (p�v. paginace); 
vaz. pap. (poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek 
s nápisem: "freysprech Buch angefangen 9. 
Oktober 1835"; 222x360 mm

3523 1838 - 1868, Praha-Malá Strana Krej�í

Kniha p�ijatých tovaryš�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 547 stran (p�v. 
paginace); vaz. plát. - kož. (siln� poškz.); 295x426 
mm

3524 1794 - 1837, Praha-Malá Strana Krej�í

Kniha p�ijatých u�edník� (Aufdingsbuch)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. (poškz.), na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Aufdüngungs 
Buch für Lehrjungen der kleinseitner Schneider 
Zunft vom Anno 1797 an"; 224x365 mm

3525 1837 - 1893, Praha-Nové M�sto Krej�í

Kniha p�ijatých u�edník� (Aufdingsbuch)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; �áste�. volné listy; vaz. pap.
 - plát. (siln� poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Aufding-Buch angefangen von 
24. May 1837"; 222x360 mm

3526 1787 - 1835, Praha - Hrad�any Krej�í

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) a seznam poplatk�
pro reorganizovaný chudinský ústav

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s p�eškrtnutým nápisem: 
"Rechnungsbuch uiber Empfang und Ausgab 
zum Gebrauch für die prager bürgerliche 
hradschiner Schneider Zunft. Verzeichniss zum 
neuorganisirten Armen Institut"; 234x385 mm

3527 1789 - 1801, Praha - Hrad�any Krej�í

Kniha vyu�ených (Freisagungsbuch)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Freysagungsbuch des prager bürgerlichen 
Schneider Zunft des hradschiner Viertels"; 
225x349 mm

3528 1787 - 1802, Praha - Hrad�any Krej�í

Kniha p�ijatých u�edník� (Aufdingsbuch)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Aufdingungsbuch 
zum Gebrauch für die prager buergerliche 
hradschiner Schneiderzunft"; 230x346 mm
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3531 1798 - 1860, Praha Krej�í

Kniha p�ijatých u�edník� do židovského cechu
pap. rkp.; n�m.; 32 fol. (p�v., neúplná fol.); vaz. 
pap. - kož.; zbytky látk. váz. tkanic; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s ne�itel. nápisem; 245x390 mm

3532 1739, Víde� Krej�í

Generální cechovní artikule Karla VI. z roku 1739
tisk; n�m.; nefol.; pap. sešit; 197x325 mm

3533 1806, �erven 12., Malá Strana; Hrad�any Krej�í

Výtah �lánk� z Generálních cechovních artikul�
týkajících se tovaryš�

opis ov��.; pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. kož., na 
p�ed. desce tla�. zlac. p�v. nápis: "Auszug aus 
dem Zunfts-GENERALIEN für die Gesellschaft"; 
zbytky látk. váz. tkanic; 232x295 mm

3535 1859, Praha - Staré M�sto Ševci

Kniha oprávn�ných krámc� ševcovských
pap. rkp.; n�m.; nefol.; na za�. rejst�ík jmenný; vaz.
 pap. - plát.; 306x390 mm

3536 1859, Praha - Nové M�sto Ševci

Kniha oprávn�ných krámc� ševcovských
pap. rkp.; n�m.; nefol.; 307x390 mm

3537 sine dato (pol. 19. století), Praha - Malá Strana Ševci

Kniha ševcovských oprávn�ní (krámc�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 305x390 
mm

3538 1859, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha oprávn�ných krámc� perniká�ských a 
paruká�ských

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 300x390 
mm 

3539 1850, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Seznam neradikovaných, voln� prodejných 
živností v obvodu král. hl. m�sta Prahy

pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
303x388 mm

3539 a 1859 Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha oficín chirurg� a lékárník�.
pap.
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3539 b 1856 - 1910, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Dekrety o neradikovaných živnostenských 
oprávn�ních

pap.; volné pap. listy ve složkách; n�m. - �es.; 
uloženo v kart. deskách váz. látk. tkanicemi; na 
deskách pap. štítek s nápisem: "Die an das 
Prager Stadtarchiv in Betreff der nicht radicirten 
Gewerbsgerechtigkeiten ergangenen Dekrete."; 
225x360 mm

3540 a 1849 - 1925, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Protokol o lékárnických spravedlnostech v Praze 
(obsah prázdný)

pap.; kniha bez textu; vaz. pap. - plát.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Protokol o 
lékárnických spravedlnostech v Praze II. "; 
303x385 mm

3540 b 1851 - 1855, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Dekrety a práva k lékárnám
pap. rkp.; volné listy ve složkách; n�m.; vloženo do
 kart. desek s látk. váz. tkanicemi; 

3541 1800 - 1859, Praha - Malá Strana Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha malostranských a novom�stských 
lékárenských oprávn�ní

pap. rkp., �áste�. tisk, vaz. pap. - plát., na p�ed. 
desce pap. štítek ozdob. tvaru bez nápisu, na 
h�betu vaz. nápis "Apotheker", n�m., 50 fol. (nová 
fol.), 340x435 mm

3548 1814 - 1867, Praha Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Kniha seznam� chirurgických u�edník� v král. 
hlav. m�st� Praze

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; nefol.; vaz. kož. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. tla�. zlac. nápis: 
"VERZEICHNISS der in der Hauptstadt PRAG 
BEFINDLICHEN  Chirurgischen LEHRLINGE"; 
600x430 mm
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3573 1735 - 1784, Praha - Hrad�any Peka�i

Manuál spojeného cechu �ezník� a peka�� na 
Hrad�anech

pap. rkp.; �es. - n�m.; 161 stran (p�v. paginace); 
vaz. pap. - kož., látk. váz. tkanice utrženy, na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Handtwercks 
Buch des ehrsamen Fleischhacker und Becken 
Mittls in der königl. obern Stadt Prag Hradschin 
ab anno 1735"; 218x340 mm

4500 1739 - 1855, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha krám� �eznických kontraktní
pap. rkp.; �es. - n�m.; 443 fol. (p�v. fol. bez 
rejst�íku); rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�. zdob., 
uprost�ed v oválu tla�. znak; p�v. kož. váz. tkanice 
utrženy; 225x360 mm

4501 1801 - 1864, Praha - Staré M�sto �ezníci

Kniha krám� kontraktní
pap. rkp.; �es. - n�m.; 213 fol. pops. (p�v. fol. bez 
rejst�íku); rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�. zdob., 
urpost�ed zlac. znak dvouhlavé orlice, kov. spony 
na zavírání; 254x398 mm

4503 1801 - 1863, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha krám� obliga�ní (Kniha dlužních upsání)
pap. rkp.; n�m. - �es.; 241 fol. (pops. fol., p�v. fol. 
bez rejst�íku); rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�. zdob., 
uprost�ed zlac. znak dvouhlavé orlice; kov. spony 
na zavírání; 254x396 mm

4504 1713 - 1729, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha krám� d�di�ných �eznických
pap. rkp.; �es.; 137 fol. (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�. zdob.; 205x326 mm

4505 1714 - 1806, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha krám� kontraktní.
pap. rkp.

4506 1714 - 1845, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha krám� obliga�ní
pap. rkp.

4507 1806 - 1865, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha krám� kontraktní
pap. rkp.
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4508 1806 - 1864, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha kvitancí �eznického po�ádku
pap. rkp.; �es. - n�m.; pops. 108 fol. (p�v. fol. bez 
rejst�íku); rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�., uprost�ed 
tla�. cís. znak; kov. spony na zavírání; 260x404 
mm

4509 1845 - 1867, Praha-Nové M�sto �ezníci

Kniha krám� obliga�ní
pap. rkp.; �es. - n�m.; pops. 68 fol. (p�v. fol. bez 
rejst�íku); rejst�ík jmenný; vaz. kož. tla�. zdob., kož. 
- kov. spony na zavírání; 223x348 mm

4810 1851 - 1856, Praha Ševci

Kniha oprávn�ných ševcovských krámc� I. pro 
spole�ný cech

pap.; volné listy pap. ve složkách, uloženo v pap. 
kart. deskách; 

4811 1851 - 1856, Praha Ševci

Kniha oprávn�ných ševcovských krámc� II. pro 
spole�ný cech

pap.; n�m.; volné listy pap. ve složkách, uloženo v 
pap. kart. deskách

4812 1851 - 1856, Praha Ševci

Kniha oprávn�ných ševcovských krámc� III. pro 
spole�ný cech

pap.; n�m.; volné listy papíru ve složkách, uloženo
 v pap. kart. deskách

4813 1851 - 1856, Praha Perníká�i

Spisy o perníká�ském právu, ú�etní doklady, 
seznamy

pap. rkp.; �áste�. tisk; n�m.; jednotlivé listy ve 
složkách, uloženo do pap. kart. desek; 242x372 
mm

4919 1798 - 1824, Praha - Malá Strana Peka�i

Kniha opis� magistrátních dekret� a ob�žník�
pap. rkp.; n�m.; 89 fol. (p�v. fol. a �áste�. nová); 
vaz. pap. - kož.; 227x347 mm; na p�ed. desce p�v.
 pap. štítek s nápisem: "Dekreten-Buch"

4920 1825 - 1879, Praha - Malá Strana Peka�i

Kniha opis� magistrátních dekret� a ob�žník�
pap. rkp.; n�m.; 83 stran (p�v. paginace + �áste�. 
nová); rejst�ík v�cný; vaz. pap. - kož., látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "No II   Decreten und Normalien Buch 
der ehrsammen kleinseitner Bäkenzunft"; 
245x380 mm
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4921 1787 - 1861, Praha Peka�i

Kniha u�edník� starom�stských.
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; nefol.; n�m.; vaz. pap. -
 kož. (poškz.), na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "1787 - 1860 Aufdingbuchder Prager 
altstädter Bäkerzunft"; 229x350 mm

4922 1785 - 1854, Praha Peka�i

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 plát. (poškz.), na p�ed. desce p�v. (poškz.) pap. 
štítek s nápisem: "Aufdingbuch der ...ustädter 
Bäckerzunft 1785 - 1854"; 225x350 mm

4923 1787 - 1854, Praha - Malá Strana Peka�i

Kniha p�ijatých u�edník� do malostranského 
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
novodob. pap. -kož., na p�edsádce vlepen pap. 
štítek z p�v. vaz. s nápisem: "Aufdiengbuch der 
ehrsammen Prager bürgerlichen Beckerzunft 
kleinseiter 1787 - 1853 ..."; 230x356 mm

4924 1787 - 1818, Praha - Malá Strana Peka�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) malostranského 
cechu

pap. rkp.; n�m.; �áste�. paginováno (p�v. pag.) - 
129 stran; vaz. pap. - kož. (nová), na p�edsádce 
vlepen p�v. pap. štítek z p�v. vazby s nápisem: 
"Rechen-Buch für die prager Kleinseitner 
Becken-Zunft pro Anno 1787 - 1818"; 230x370 

4926 1796 - 1855, Praha - Malá Strana Peka�i

Kniha p�ijatých mistr� do malostranského cechu 
od roku 1753

pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; �áste�. p�v. fol. 
(14 fol.); vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Meister-Buch der ehrsammen 
prager bürg. Beker-Zunft drittes 1796..."

5705 1786 - 1837, Praha-Vyšehrad Ševci

Kniha p�ijatých u�edník� do cechu ševc� na 
Vyšehrad�

pap. rkp.; �es. - n�m.; 252 stran (p�v. paginace) +
 index jmenný; vaz. pap. - kož., na p�ed. desce 
p�v. nápis: "Kníha ku p�ijímaní u��� pocestného 
po�ádku obuvníckeho založená roku 1786"

5715 1663 - 1744, Praha Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha p�ijatých u�edník� do cechu
pap. rkp.; n�m.; 96 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�., 
uprost�ed v oválu tla�. (p�v. zlac.) znak dvouhlavé 
orlice; kož. váz. tkanice (poškz.); rukopis uložen v 
kož. pouzd�e; 140x216 mm
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5716 1689 - 1768 Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha ú�etní
Pap., vaz. chybí, n�m., 57 fol., 164x200mm

5717 1829 - 1892, Praha Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha p�ijatých mistr� do cechu be�vá�ského od 
roku 1784

pap. rkp.; �es. - n�m.; 46 fol. (nová fol.); vaz. pap., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Meister Buch"; 240x359mm

5718 1786 - 1794, Praha - Staré M�sto Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) be�vá�ského cechu
 na Starém M�st� pražském, pozd�ji spojeného 
cechu všech pražských m�st 

pap. rkp.; n�m.; 73 fol. (nová fol., p�v. nefol.); vaz. 
p�v. pap. - kož. (siln� poškz.), látk. váz. tkanice 
(poškz.); na p�ed. desce dva p�vodní pap. štítky s 
nápisem: "Rechnungs Buch der ehrsamen 
prager Alt-Städter Bünder Zunft anfangend von 
20. Nowembr. 1786" a po spojení cech� pod tím 
nápis: "Rechnungs Buch der ehrsamen 
vereinbahrten Binder Zunft der drey König. prager 
Städte"; 224x363mm

5719 1790 - 1869, Praha Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha p�ijatých tovaryš�
pap. rkp.; �es. - n�m.; 133 fol. (nová fol.); vaz. pap.
 - kož., látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Vormerkungs- Buch der zur 
Lade zutretenden Fassbinder Gesellen"; 
115x350mm

5720 1817 - 1898, Praha Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha p�ijatých u�edník� do pražského 
bedná�ského cechu

pap. rkp.; n�m. - �es.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice utrženy; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Kníha u�edník�v bedná�ského 
spole�enstva v královském hlavním m�st� Praze 
od 23. února 1817"; 222x345 mm

5721 1834 - 1857, Praha Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha zápis� o žádostech a u�ednících
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. (siln� poškz.); 
260x343mm
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5722 1835 - 1850, Praha Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) pražského cechu 
be�vá��

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož. (poškz.); 
látk. váz. tkanice poškz.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Kassabuch"; 225x352mm

5723 1893, Praha Be�vá�i a 
Bedná�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) spole�enstva 
bedná��

Pap. rkp.; �áste�. tisk; 39 fol. (p�v. fol.); vaz. pap., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Ú�etní hl. kniha spole�enstva bedná�� v kr. Praze
 a v obcích náležejících ku policejnímu obv. na 
rok: 1893"; 225x350 mm

5724 1741, Praha Zedníci a 
Kameníci

Kniha opis� privilegia, obligací a smlouva o práci 
pro židovský h�bitov mistr� kamenických

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. kož. tla�., kož. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Meister-Buch worinnen erstlich aus 
denen Privilegien jene Puncta, wie sich die 
Meistere unter einander verhalten sollen, 
vermercket, nachgehendr aber wann weithers 
von Jahr zu Jahr unter Ihnen Merckwürdiges 
unterlauffen thäte, denen Nachkommenden zu 
einer .... Ordnung und Nachricht solle 
eingetragen werden"; 183x430 mm

5725 1785 - 1823, Praha Kartá�i

P�íru�ní kniha - kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) a 
p�ijatých u�edník� a vyu�ených pražského 
po�ádku kartá�� (výrobc� karet)

pap. rkp.; n�m.; 110 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.,
 látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek 
s nápisem: "Handprotokoll des bürgerl. prager 
Kartenmachermittels Anno 1785. Aufding- und 
Freisprechbuch"; 177x214 mm

5726 1785 - 1858, Praha Kartá�i

Kniha protokol� ze sch�zí (p�ijatí mist�i, vyu�ení, 
cechovní ú�ty - p�íjmy a výdaje)

pap. rkp.; n�m.; 175 fol. (nová fol.); vaz. pap., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kartenmahler-zunfts Protocoll vom Jahre 1785"; 
224x360 mm
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5727 1785 - 1864, Praha Kartá�i

Kniha p�ijatých cechovních mistr�, zemských 
mistr�, vyu�ených a u�edník� do cechu

pap. rkp.; n�m.; 149 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.,
 na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Meister-Freysprech- und Aufding- Buch bei der 
prager bürgerlichen Kartenmacherzunft"; 210x345
 mm

5728 (1670) 1714 - 1797, Praha - Staré M�sto Klempí�i

Kniha p�ijatých tovaryš� do tovaryšského po�ádku
Pap. rkp.; n�m.; vaz. kož. tla�., na p�ed. desce p�v.
 pap. štítek s nápisem "Gesellen-Buch"; fol. 1 - 
186 (nová foliace), 111x318 mm; v opise zápisy 
od roku 1670

5729 1792 - 1817, Praha Klobou�níci

Kniha p�ijatých mistr� do pražského cechu 
klobou�ník�

pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Meisterbuch der Ehrsamer prager 
Hutmacher Zunft"; 229x352 mm.

5730 1785 - 1851, Praha-3 m�sta pražská Kniha�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) spojeného po�ádku
 kniha�ského t�í m�st pražských

pap. rkp., n�m.; 285 fol. (nová fol.); vaz. kož. zlac. 
zdob.; 208x330 mm

5731 1786 - 1841, Praha Kniha�i

Kniha opis� a výtah� z magistrátních na�ízení, 
ob�žník� a dekret�

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. kož. zdob. zlac.; 
206x330 mm

5732 1787 - 1860, Praha Kniha�i

Kniha p�ijatých u�edník� do cechu
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Aufding-Buch für die 
ehrsamen-Prager-bürgerlichen Buchbinder"; 

5733 1787 - 1860, Praha Kniha�i

Kniha vyu�ených
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. -
 kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Freisprechungs Buch für die 
ehrsamen-Prager-bürgerlichen Buchbinder"; 
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5734 1832 - 1855, Praha Kniha�i

Kniha u�edník�.
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Verzeichniss sämmtlicher bey dem 
brager Buchbindermittel zur Lehre vorgemerkten 
Individuen"; 259x391 mm

5735 1849 - 1860, Praha Kniha�i

Kniha protokol� sch�zí
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap.; 212x337 mm

5736 1860 (1862) - 1878, Praha Kniha�i

Sbírka cís. král. místodržitelských statut pro 
spole�enstvo kniha�ské

pap. rkp.; n�m.; 189 fol. (p�v. fol.); vaz. plát.; 
208x333 mm

5737 1822 - 1862, Praha Kniha�i

Podací protokol abecední v záležitostech 
�emeslník�

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.;vaz. 
polokož., 260x405 mm

5738 1852 - 1889, Praha Kniha�i

Hlavní kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) pražského 
kniha�ského po�ádku

pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; vaz. kož. - pap.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "KNIHA 
Ú
T	";  275x438 mm

5739 1834 - 1835, Praha Koželuzi

Kniha p�ijatých u�edník� do cechu
pap. rkp., vaz. pap.; n�m.; 22 fol. (nová fol., 
popsána jen 2 fol.); 224x378 mm

5740 1754 - 1852, Praha Koželuzi

Kniha opis� guberniálních a magistrátních 
pap. rkp., n�m.; vaz. polokož.; látk. váz. tkanice; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Auszugs 
Buch deren an ehrsamen Lohe Gärber Zunft 
ergangenen hohen Decreten"; 225x360 mm

5741 1785 - 1821, Praha-3 m�sta pražská Koželuzi

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) cech� t�í m�st 
pražských

pap. rkp.; n�m.; 86 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s
 nápisem: "Berechnungs Protocoll der Prager 
burg. Lohgärber Meistern"; 225x365 mm
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5742 1554 - 1651, Praha-Nové M�sto Kožešníci

Kniha r�zných zápis� novom�stského cechu 
(registra - p�ijatí mist�i, p�ijatí u�edníci, varia)

Pap., �es., vaz. kož. hn�dá - na p�ední desce 
naho�e uprost�ed p�ilepen dobový perg. štítek s 
ne�itel. nápisem; 224 fol., 210x311 mm

5743 1578 - 1765, Praha-Staré M�sto Kožešníci

Kniha na p�j�ky z Fiffkovských pen�z pro 
Starom�stské a registra sch�zí cechu

Pap., �es. - n�m., vaz. polokož. (nov�jší), 158 fol., 
205x309 mm

5744 1578 - 1614, Nové M�sto pražské Kožešníci

Kniha na p�j�ky z Fiffkovských pen�z pro 
novom�stské (registra)

Pap., �es., vaz. polokož., 166 fol., 210x299 mm

5745 1615 - 1674, Praha-Nové M�sto Kožešníci

Kniha na p�j�ky z Fiffkovských pen�z pro 
Novom�stské (registra)

Pap., �es., vaz. polokož. (nov�jší), 231 fol., 
210x313 mm

5746 1751 - 1785, Praha-Nové M�sto Kožešníci

Kniha ú�etní novom�stského cechu
Pap., �es. - n�m., vaz. kož. - po stranách kož. 
zavazovac. tkanice, 68 fol., 217x354 mm

5747 1679 - 1830, Mili�ín Krej�í

Kniha p�ijatých u�edník� do krej�ovského cechu v
 Mili�ín�

pap. rkp.; �es.; 89 fol. (p�v. fol.); vaz. kož. tla�. 
(poškz.); látk. váz. tkanice; 160x358 mm

5748 1685 - 1708, Praha-Staré M�sto Krej�í

Manuál (kniha zápis� ze sch�zí) starom�stského 
cechu krej�ovského

pap. rkp.; �es.; 149 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; 200x311 mm

5749 1706 - 1731, Praha-Staré M�sto Krej�í

Manuál - kniha zápis� z cechovních sch�zí cechu 
krej�ovského Starého M�sta pražského

pap. rkp.; �es. - n�m.; 132 fol. (nová fol.); vaz. kož. 
tla�. zdob.; 210x325 mm

5750 1706 - 1747, Praha-Staré M�sto Krej�í

Manuál (kniha pam�tí) cechu krej�ovského 
Starého M�sta pražského

pap. rkp.; �es. - n�m.; 212 fol. (nová fol.); vaz. kož. 
tla�., kož. váz. tkanice utrženy; 203x325 mm
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5751 1773 - 1796, Praha-Staré M�sto Krej�í

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) starom�stského 
cechu krej�ovského

pap. rkp.; �es. - n�m.; 323 fol. (nová fol.); na 
p�edsádce malovaný znak �eského lva s 
korunkou na hlav� v emblému; vaz. kož. tla�., kož. 
váz. tkanice (poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Kniha po�etní poctiweho 
po�zadku kregcžowskeho zacžata od roku Pá�e 
1773"; 210x348 mm

5753 1818 - 1824, Praha Me�í�i

Kniha tovaryšského po�ádku (p�ijatí, poplatky, 
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. kož. (poškz.); 222x362 
mm

5754 1824 - 1837, Praha Me�í�i

Kniha tovaryš� (odvedené poplatky)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vršek vaz. chybí; látk. váz. 
tkanice poškz.; 230x362 mm

5755 1841 - 1849, Praha Me�í�i

Kniha ú�etní (kniha odvedených mistrovských 
poplatk�)

pap. rkp.; n�m.; 65 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s
 nápisem: "Auflags Protokoll der verreinigten fein 
zeug und stahlarbeiter Zunft für das Jahr 1842..."; 
250x390 mm

5756 1850 - 1868, Praha Me�í�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) a poplatky 
mistrovské

pap. rkp.; n�m. - �es.; 84 fol. (nová fol.); vaz. pap. -
 kož., látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Auflags- Protokoll Buch ..." - 
zbytek textu špatn� �itel.; 254x405 mm

5757 1736 - 1788, Praha-3 m�sta pražská Paruká�i

Kniha p�ijatých u�edník� do konfraternity paruká��
 t�í m�st pražských

pap. rkp.; n�m.; 178 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; kož. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Aufding Buch deren Jungen 
Ao. 1736"; 222x358 mm

5758 1736 - 1800, Praha-3 m�sta pražská Paruká�i

Kniha vyu�ených konfraternity paruká�� t�í m�st 
pražských

pap. rkp.; n�m.; 153 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; kož. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Freysprech Buch denen 
Jungen. Ao. 1736"; 223x360 mm
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5759 1735 - 1796, Praha - Hrad�any Paruká�i

Kniha r�zných zápis� - mistrovské protokoly, ú�ty, 
kvitance ad.

pap. rkp.; n�m.; 60 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s
 nápisem: "Haupt Notaten Buch de Anno 1735. 
Über all - und jede vorgefallene Abänderungen, 
und zufällen eines jeden Ehrsamen Individui der 
ehrsamen Paruquenmacher- Confraternitaet in 
der königl. Obern Residenz- Stadt Prag 
Hradschin"; 225x365 mm

5760 1787 - 1860, Praha Paruká�i

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp., �áste�. p�edtisk; n�m.; 60 fol. (nová fol.);
 vaz. pap. (poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek 
s nápisem: "Aufdüngbuch der präger 
bürgerlichen Parückenmacher Konfraternität 
1787"; 225x357 mm

5762 1791 - 1863, Praha - Malá Strana Peka�i

Kniha tovaryš� malostranských (p�ijatí tovaryši)
pap. rkp.; n�m.; 248 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.;
 178x218 mm

5763 1724 - 1784, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha zápis� z kvartálních sch�zí a ú�t�
cechuápisní kniha

pap. rkp.; �es. - n�m.; 250 fol. (nová fol.) a 245 fol.
 (p�v. fol.); vaz. kož. tla�. zdob. (poškz.); na p�ed. 
desce p�v. poškz. pap. štítek s nápisem; 224x342
 mm

5764 1780 - 1844, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha protokol� ze sch�zí cechu a odvedených 
�lenských poplatk�

pap. rkp.; �es. - n�m.; 99 fol. (nová fol.); vaz. pap. -
 kož. (poškz.); váz. kož. tkanice utrženy; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s ne�itel. nápisem; 
230x360 mm

5765 1781 - 1839, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha opis� na�ízení a dekret�
pap. rkp.; n�m.; 113 fol. (nová fol.); rejst�ík v�cný a
 jmenný; vaz. kož. - pap., kož. váz. tkanice po 
stranách; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Vormerkungsbuch der an die prager 
Lebzelterzunft ergangenen Verordnungen vom 
Jahre 1734 bis"; 230x360 mm
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5766 1787 - 1835, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha p�ijatých mistr� do cechu
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Einschtreibbuch deren prager und anher 
inkorporirten Lebzeltner Meistern"; 227x355 mm

5767 1790 - 1824, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha vyu�ených tovaryš�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.-�es.; nefol.; vaz. 
pap., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Freysagungsbuch der prager haupt Lebzelt. 
Zunft von Anno 1790. Kniha propušt�ní"; 222x348 

5768 1883 - 1908, Praha Pilníká�i

Kniha pam�tní Spolku pilníká�� v Praze
pap. kniha; �es.; zdob. písmo; 108 fol. (nová fol.); 
zlac. o�ízka; vaz. z �erv. plátna se zlac. zdob. a zlac.
 nápisem: "Kniha Památní bratrstva pilniká�� v 
Praze a okolí"; rkp. uložen v pap. kart. deskách; 
260x385 mm

5769 1854 - 1871, Praha Ov�á�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a vydání)
pap. rkp.; �es.; 62 fol. (nová fol., popsány jen 3 
fol.); vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Ústáw Bratrskeho Cechu 
Welect�neho Po�ádku Pán� Bratr� Polních Mistr�
 v Praze 1854"; 217x350 mm

5770 1779 - 1835, Praha Prýmka�i a 
Š�ora�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a opis�
guberniálních dekret�

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. p�eškrtnutý pap. 
štítek s nápisem: "Der Einnahmen und 
Aussgaaben bey dem löbl. Mittel deren 
bürgerlichen Herren Posamentirer Meistern in 
denen königl. Prager Haupt und Residenz 
Stadten anfangend"; 218x360 mm 

5771 1769 - 1794, Praha-3 m�sta pražská Prýmka�i a 
Š�ora�i

Kniha p�ivandrovalých tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; 69 fol. (nová fol.); vaz. chybí, rkp. 
siln� poškz.; 107x171 mm

5772 1817 - 1877, Praha-3 m�sta pražská Prýmka�i a 
Š�ora�i

Kniha p�ivandrovalých tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; 71 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož. 
(poškz.); 120x373 mm
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5773 1836 - 1867, Praha Prýmka�i a 
Š�ora�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 85 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Hauptbuch der Prager bürgerl. Posamentierzft. 
anfangend mit dem Jahre 1836"; 255x399 mm

5774 1705 - 1844, Praha-Staré M�sto �ezníci

Manuál r�zných zápis� �eznického cechu 
starom�stského (posloupnost mistr�, artikule, 
zápisy ze sch�zí apod.)

pap. rkp.; �es.; 114 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož. 
(novodob.), na p�ídeštích vloženy dva latinské 
perg. listy ze st�edov�kého rkp. (z�ejm� sou�ást 
p�vod. vazby); 210x310 mm

5775 1715 - 1862, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha p�ijatých a vyu�ených u�edník�, z�ásti také 
opisy r�zných dekret�

pap. rkp.; �es. - n�m.; 56 fol. (p�v., neúpl. foliace), 
144 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 217x335 mm

5776 1730 - 1879, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha zápis� z cechovních sch�zí a ú�etní 
pap. rkp.; �es.; 185 fol. (p�v. fol.); vaz. kož. tla�.; 
kož. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
špatn� �itel. nápisem; 215x326 mm

5777 1750 - 1757, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) �eznického cechu 
starom�stského

pap. rkp.; �es.; 190 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob., látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Kniha aucztny na przigem a 
wydani peniez przy poczestnem poržadku 
ržezniczkem w kral. Starem miestie praskem od 
roku 1750"; 222x365 mm

5778 1880 - 1881, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha zápis� z valných hromad �eznického 
spole�enstva starom�stského

pap. rkp.; �es.; 290 fol. (nová fol., popsáno pouze 
10 fol.); vaz. z �erv. sametu, na rozích ozdob. 
kování, kov. spona na zav�. utržena; 233x370 mm

5780 1727 - 1784, Praha-Nové M�sto �emená�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) cechu Nového 
M�sta pražského.

pap. rkp.; �es. - n�m.; 203 fol. (nová fol.); vaz kož., 
kov. zav. spony chybí; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Riemer Rechnung Buch der  
Neustadt Prag. 1727."; 217x355 mm
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5781 1736 - 1784, Praha-Staré M�sto �emená�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) cechu Starého 
M�sta pražského

pap. rkp.; n�m.; 152 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�., 
kož. váz. pásky utrženy; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "... Rechnungs-Buch der Alstadt
 1736"; 215x350 mm

5782 1769 - 1784, Praha-Malá Strana �emená�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) cechu �emená��
Menšího M�sta pražského

pap. rkp.; n�m.; 176 stran (p�v. pag.); vaz. kož. 
tla�. zdob., p�v. kož. váz. tkanice utrženy, na p�ed. 
desce p�v. nápis �er. inkoustem: "Riemer 
RechnungBuch der kleinen Stadt Prag 1769 - 
1784"; 233x362 mm

5783 1786 - 1842, Praha �emená�i

Kniha inkorporovaných zemských mistr� do 
pražského cechu

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 44 fol. (nová fol.);
 vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Meister Buch derjenigen, welche sich 
als Meister auf dem Lande bei der prager 
bürgerlichen Riemerzunft haben incorporiren 
lassen"; 226x345 mm

5784 1800 - 1839, Praha-3 m�sta pražská Perníká�i

Kniha p�ijatých mistr� do cechu
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 273 fol. (nová 
fol.); rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož., látk. váz. 
tkanice; na h�ebetu zlac. p�v. nápis: "Meisterbuch 
der prager bürgerl. privilegirten Lebzeltnerzunft"; 
258x395 mm

5785 sine dato (kolem 1800), Praha Cukrá�i

Kniha seznamu zemských mistr� podle kraj� v 

echách

Pap. rkp.; n�m.; 25 fol. (nová fol.); vaz. pap.; 
213x345 mm

5786 1729 - 1835, Praha Sklená�i

Kniha p�ijatých a vyu�ených u�edník�
pap. rkp.; n�m.; 92 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
látk. váz. tkanice utrženy; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Aufdingbuch A. ad N. Jour. I ad 
N. C. 132 ..."; 222x345 mm
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5787 1770 - 1785, Praha Sklená�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 81 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
látk. váz. tkanice utrženy; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Einschreib und 
Berechnungsbuch über die Einnahm und 
Aussgaab. So auch alle gehaltene Handwercker 
darinnen zu finden seynd"; 215x345 mm

5788 1781 - 1827, Praha Sklená�i

Kniha opis� magistrátních a guberniálních 
na�ízení 

pap. rkp.; n�m.; 83 stran (p�v. pag.), 76 fol. (nová 
fol.); rejst�ík v�cný; vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Copirte 
Verordnungen und Rathschlaege von Anno 1781 
bis 1827"

5789 1787 - 1892, Praha Sklená�i

Kniha p�ijatých mistr�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; 39 fol.; vaz.
 pap.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Einkorporirung sämtlicher Herren des löblichen 
Glasermittels der Hauptstadt Prag. D."; 230x356 
mm

5790 1786 - 1803, Praha Sklená�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
poplatk� mistrovských a tovaryšských

pap. rkp.; n�m.; 122 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.;
 látk. váz. tkanice utrženy; na p�ed. desce p�v. pap.
 štítek s nápisem: "Ladenbuch der Prager 
bürgerlichen Glaser-Zunft nebst der Vormerkung 
sammentlicher ..."; 230x365 mm

5791 1786 - 1887, Praha Sklená�i

Kniha vyu�ených u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 40 fol. (nová fol.);
 vaz. pap. (poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek 
s nápisem: "Freisprechungs-Buch G...."; 224x354
 mm

5792 1802 - 1860, Praha Sklená�i

Kniha zemských mistr�, z druhé strany statuta 
brusi�� skla v král. hlav. m�st� Praze

pap. rkp.; n�m.; 42 fol. (nová fol.); vaz. pap. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Einkorporirug"; 230x360 mm
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5793 1825 - 1892, Praha Sklená�i

Kniha protokol� z kvartálních sch�zí, tovaryšský 
�ád z roku 1805 a inventá�e sklená�ského 

pap. rkp.; n�m. - �es.; 61 fol. (nová fol.); vaz. pap. -
 kož.; látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Protokolle des Mittels" a z 
druhé strany nápis: "Inventario"; 228x347 mm

5794 1804 - 1828, Praha Sklená�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 85 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož. 
(poškz.); látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Prager Glasser Mittls 
Rechnungsbuch No. 4. von Jahr 1804 bis 1828"; 
235x360 mm

5795 1823 - 1854, Praha Sklená�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 37 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice (poškz.); na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "HAND:CASSA. 
Berechnungen."; 180x213 mm

5796 1828 - 1885, Praha Sklená�i

Podací protokol
pap. rkp.; n�m. - �es.; 138 fol. (nová fol.); rejst�ík 
jmenný; vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Copirte Verordnungen und 
Rathschläge von Anno 1828 bis"; 272x427 mm

5797 1833 - 1844, Praha Sklená�i

Vandrovní knížka sklená�e Jana Soukupa
pap. kniha; tisk - rkp.; n�m.; 80 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - plát. (poškz.); 111x190 mm; na 
stranách 1 - 7 p�edtišt�né a vypln�né rubriky a 
pravidla pro vandrovní knížky, na listech 8 - 29 
zápisy týkající se jednotlivých vandr�

5798 1834 - 1867, Praha Sklená�i

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp.; n�m.; 67 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Aufdingsbuch der Lehrknaben"; 243x396 mm

5799 1835 - 1855, Praha Sklená�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 70 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož., 
látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s
 nápisem: "Hand Kaasa"; 111x180 mm

5800 1847 - 1898, Praha Sklená�i

Kniha cestovních tovaryš�
pap. rkp.
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5801 1847 - 1903, Praha Sklená�i

Kniha �tvrtletních poplatk� tovaryš� a seznam 
pracujících tovaryš�, z druhé strany subskripce ze 
spolkových sch�zí

pap. rkp.; n�m. - �es.; 179 fol. (nová fol.); vaz. kož. 
zdob., na p�ed. desce uprost�ed v emblému tla�. 
zlac. znak dvouhlavé orlice a z druhé strany 
uprost�ed tla�. zlac. znak �eského lva s korunkou; 
rkp. uložen v kož. deskách; 175x215 mm

5802 1855 - 1902, Praha Sklená�i

P�ísp�vky pro chorobinec 1855 - 1902, z druhé 
strany rukopisu výkazy u��ovských legitimací 
1878 - 1891

pap. rkp.; �es. - n�m.; 67 fol. (nová fol.); vaz. pap. -
 plát.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kranken Haus Vormerkung" a z druhé strany rkp.
 nápis: "Legitmations Karten Vormerkung für 
Lehrknaben"; 205x250 mm

5803 1856 - 1881, Praha Sklená�i

Kniha �tvrtletních ú�t� (p�íjm� a výdaj�) a poplatk�
 tovaryšských a mistrovských

pap. rkp.; n�m.; 124 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.;
 na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Quartals Berechnungen von Jahre 1856 
angefangen"; 294x448 mm

5804 1878 - 1898, Praha Sklená�i

Kniha pokladní
pap. rkp.; �es.; nefol.

5805 1886 - 1904, Praha Sklená�i

Dodávací kniha spole�enstva sklená�� a skla 
leštitel� v Praze a policejním obvodu

pap. rkp.; �es.; nefol.

5806 1893 - 1903, Praha Sklená�i

Kniha p�ísp�vk� pro u�edníky z nemocenské 
pokladny

pap. rkp.; �es.; 168 stran (p�v. pag.); vaz. plát. 
(poškz.); 193x248 mm

5807 1735 - 1784, Praha - Hrad�any Ševci

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm�  a výdaj�) 
spojeného cechu ševc� a krej�ích na 

pap. rkp.; n�m.; 171 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; kož. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek se špatn� �itel. nápisem; 222x345 mm
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5808 1750 - 1796, Praha-Malá Strana Ševci

Kniha opis� guberniálních a magistrátních 
pap. rkp.; n�m.; 15 fol. (p�v., neúplná fol. - pouze 
pops. fol.), 24 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož. 
(poškz.); látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. 
poškz. pap. štítek s nápisem: "Protocollum der 
erlassenen hohen Dekreten und anderer 
Verordnungen der kleinseitner bürgerl. ...."; 
230x360 mm

5809 1827 - 1855, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha p�ijatých mistr�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož. (novodob.); 
245x380 mm

5810 1783 - 1833, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 67 fol. (nová fol.);
 vaz. pap.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Aufding Buch der ehrsamen Prager 
Bürgerlichen Schumacher Zunft. Kleinseitner 
Viertel."; 227x360 mm

5811 1790 - 1826, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
tovaryšské a mistrovské poplatky

pap. rkp.; n�m.; 129 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož. 
(poškz.); látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek odtržen; 230x360 mm

5812 1786 - 1801, Praha - Hrad�any Ševci

Kniha vyu�ených u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; vaz. pap. (siln�
poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Gesellen Buch der Ehrsamen Prager 
Bürgerlichen Schumacher Zunft. Hradschiner 
Viertel."; 223x357 mm

5813 1786 - 1859, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha vyu�ených u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 74 fol. (nová fol.);
 vaz. pap. nová, na p�ed. desce p�ilepen p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Gesellen Buch der 
Ehrsammen Prager Bürgerlichen Schumacher 
Zunft. Kleinseiter Viertel."; 230x358 mm

5814 1786 - 1877, Praha - Hrad�any Ševci

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; 41 fol. 
(nová fol.); vaz. pap. (poškz.); na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Aufding Buch der 
Ehrsammen Prager Bürgerlichen Schumacher 
Zunft. Hratschiner Viertel."; 225x360 mm
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5815 1801 - 1815, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
mistrovské a tovaryšské poplatky

pap. rkp.; n�m.; 207 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.;
 látk. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek 
s nápisem: "Rechnungsprotokol der kleinseitner 
bürgerlichen privilegirten Schuhmacherzunft 
1801"; 246x385 mm

5816 1816 - 1825, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
tovaryšských a mistrovských poplatk�

pap. rkp.; n�m.; 69 fol. (nová fol.); vaz. - pap. sešit;
 240x387 mm

5817 1826 - 1860, Praha - Malá Strana Ševci

Kniha ú�etní (kvartální p�íjmy a výdaje)
pap. rkp.; n�m.; 135 fol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Zunftsrechen-Buch der kleinseitner 
Schuhmacherzunft"; 250x393 mm

5818 1738 - 1807, Praha Kopytá�i 
(Soustružníci)

Kniha p�ijatých mistr�
pap. rkp.; n�m.; 176 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; kož. zav. pásky; 210x330 mm

5819 1714 - 1856, Mili�ín spojený cech v 
Mili�ín�

Kniha p�ijatých mistr� do spojeného cechu 
zedník�, kameník�, tesa�� a pokrýva�� v 
m�ste�ku Mili�ín�

pap. rkp.; �es.; nefol.; váz. v pap. deskách; 
211x305 mm 

5820 1714 - 1863, Mili�ín spojený cech v 
Mili�ín�

Kniha p�ijatých u�edník� a tovaryš� do cechu v 
m�ste�ku Mili�ín�

pap. rkp.; �es.; 57 fol. (p�v. fol.), 60 fol. (nová fol.); 
vaz. pap. sešit (novodob.); 219x320 mm

5821 1629 - 1708, Praha-3 m�sta pražská Prýmka�i a 
Š�ora�i

Kniha tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; 100x320 mm; nefol.; vaz. utržena -
 sváz. v novodob. pap. deskách
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5822 1716 - 1738, Praha-3 m�sta pražská Prýmka�i a 
Š�ora�i

Kniha p�ijatých tovaryš�
pap. rkp.; n�m.; 180 fol. (nová fol.); vaz. kož. 
(poškz.); látk. váz. tkanice utrženy; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s ne�itel. nápisem; 100x317 mm

5823 1773 - 1850, Praha-3 m�sta pražská Prýmka�i a 
Š�ora�i

Kniha tovaryš�
pap. rkp.

5824 1787 - 1892, Praha Hodiná�i

Kniha vyu�ených u�edník�
Pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; 72 fol. 
(nová fol.); vaz. pap. - kož.; 224x346 mm

5825 1814 - 1829, Praha Hodiná�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
mistrovských a tovaryšských poplatk�

Pap. rkp.; n�m.; 88 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek se 
špatn� �itel. nápisem; látk. váz. tkanice utrženy; 
247x393 mm

5826 1829 - 1865, Praha Hodiná�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
mistrovských a tovaryšských poplatk�

Pap. rkp.; 222 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s ne�itel. 
nápisem; 250x422 mm

5846 1678 - 1712, Praha-Staré M�sto �ezníci

Kniha p�íjm� a vydání starom�stského 
�eznického cechu

pap. rkp.; �es.; 54 fol. (p�v. fol.); vaz. z �erv. plátna 
s ozdob. potiskem (novodobá); na p�ed. desce 
nov. štítek s nápisem: "Zápisník z roku 1678"; 
160x188 mm

5847 1775 - 1799, Praha Voska�i

Kniha protokol� sch�zí a cechovních p�íjm� a 
výdaj�

pap. rkp.; n�m.; 51 fol. (nová fol., pops. fol.); vaz. 
kož. tla�.; kož. váz. tkanice (poškz.); 237x370 mm
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5848 1782 - 1807, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� guberniálních a magistrátních zpráv 
a dekret�

pap.rkp.; n�m.; 133 fol. (p�v. fol.); 142 fol. (nová 
fol.); index v�cný; vaz. kož. tla�. zdob.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "No. 3 
Decretorum Buch welche in Betref der Bier 
Schänker- Zunft ergangen sind"; 230x375 mm

5849 1785 - 1805, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 105 fol. (�áste�., p�v. fol.); 128 fol.
 (nová fol.); vaz. kož. tla�. zdob.; kož. váz. tkanice; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Vormerkungs-Buch deren bey der ehrsamen 
bür. Schänkerzunft vom Jahr 1785 eingehenden 
Einkünfte........ bestrittenen Ausgaben"; 225x370 
mm

5850 1785 - 1808, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 87 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; kož. váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "No 4. Protocollum über alle 
Vorfallenheiten die bei der Ehrsamen Bier 
Schänker - Zunft vom Jahr 1785 vorgekommen 
sind"; 233x374 mm

5851 1787 - 1849, Praha Brusi�i

Kniha vyu�ených u�edník�
Pap.rkp.; �áste�. p�edtisk; nefol.; vaz. pap.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Freysagungsbuch für die Ehrsamen Prager 
bürgerlichen Schleiffer."; 224x353mm.

5852 1788 - 1845, Praha Brusi�i

Kniha p�ijatých mistr�
Pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; nefol.; n�m.; vaz. pap.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Meisterbuch für die ehrsammen prager 
bürgerlichen Schleiffer";  227x360 mm

5853 1791 - 1856, Praha Brusi�i

Kniha p�ijatých u�edník�
Pap. rkp; �áste�. p�edtisk; vaz. pap.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Aufdiengbüch 
für die Ehrsammen Pragerbürgerlichen 
Schleiffer"; 224x353 mm
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5854 1787 - 1823, Praha Me�í�i

Kniha p�ijatých mistr� do cechu
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; vaz. pap.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Meisterbuch der prager bürgerlichen 
Schwertfegern"; 226x353 mm

5855 1789 - 1858, Praha Me�í�i

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Aufdüngbuch der prager bürgerlichen 
Schwertfegern"; 230x351 mm

5856 1786 - 1858, Praha Me�í�i

Kniha vyu�ených tovaryš�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Freysagungsbuch der prager 
bürgerlichen Schwertfegeren"; 230x350 mm

5857 1773 - 1785, Praha-3 m�sta pražská Me�í�i

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 12 pops. fol. (nová fol.); vaz. pap. -
 kož.; látk. váz. tkanice; 222x353 mm

5858 1785 - 1808, Praha Me�í�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 74 fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 
kož. váz. tkanice utrženy; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Einnahm und Aussgaabs 
Buch für die dereinbahrte Schwerdschleifer Zunft 
der kayl. königl. haupt Stadt Prag"; 234x374 mm

5859 1809 - 1838, Praha Me�í�i

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
mistrovských a tovaryšských poplatk�

pap. rkp.; n�m.; 62 fol. (nová fol.); vaz. pap.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Schwert 
Schleifer Zunft der königl. haupt Stadt Prag. 
Rechnungs Buch"; 250x370 mm

5860 1797 - 1823, Praha Puška�i a 
pažba�i

Hlavní kniha ro�ních p�íjm� a vydání puška�ského
 cechu hl. m. Prahy

pap. kniha v lepenkové vazb�, 250x390 mm, fol. 
64, na p�ed. deskách pap. ozdobný štítek s p�v. 
nápisem: "Haupt Buch des jährlichen Einnahmen
 und Ausgaben des prages bürgerlichen 
Büchsenmacher-Zunft vom Jahre 1797", n�m., 
popsána fol. 1r - 32r
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5861 1749 - 1852, Praha Puška�i a 
Pažba�i

Kniha p�ijatých mistr� do cechu
pap. rkp; n�m.; 65 fol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Meister Buch für die ehrsammen 
prager bürgerlichen Büchsenmacher"; 237x306 

5875 1760 - 1785, Praha Kominíci

Kniha protokol� a ú�t� z cechovních sch�zí
pap. rkp.; n�m.; 214 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�.; 
kož. váz. tkanice utrženy; 222x356 mm

5876 1854 - 1881, Praha Kominíci

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) a vyú�tování 
mistrovských, u�ednických a tovaryšských 
poplatk� (�áste�n� již Spole�enstvo kominík�)

pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. kož. tla�. zdob.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Rechnungsbuch der prager bürgerl. 
Rauchfangkehrer-Zunft  1854"; 225x377 mm

5877 1786 - 1800, Praha Kominíci

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�) a 
mistrovské a tovaryšské poplatky

pap. rkp.; n�m.; 263 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; p�v. látk. tkanice utrženy; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek se špatn� �itel. nápisem; 
230x345 mm

5878 1787 - 1897, Praha Kominíci

Kniha p�ijatých mistr�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; rejst�ík 
jmenný; 31 fol. (p�v. neúpl. fol. - jen pops. fol.), 70 
fol. (fol. nová); vaz. pap.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Meister Buch des prager 
Kaminfeger Mittel anfangend vom Jahre 1787. Mit
 innliegenden Repertorio"; 225x358 mm

5879 1787 - 1838, Praha Kominíci

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 68 fol. (p�v. fol.); 
225x347 mm; rejst�ík jmenný; vaz. pap.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Aufdüngs-Buch des prager Kaminfeger Mittels 
anfangend vom Jahr 1787. Mit innliegenden 

5880 1749 - 1782, Praha Kominíci

Kniha protokol� z cechovních sch�zí a u�ednické, 
tovaryšské a mistrovské poplatky

pap. rkp.; n�m.; 114 stran (neúpl., p�v. pag.), 89 
fol. (nová fol.); vaz. pap. - kož.; 222x342 mm
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5881 1773 - 1787, Praha Kominíci

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; 111 fol. (nová fol.); vaz. kož. tla�. 
zdob.; na p�ed. desce p�v. pap.štítek s nápisem: 
"Ausgaab Buch von 1ma Decembris Anno 1773"; 
240x363 mm

5903 1785 - 1813, Praha-3 m�sta pražská Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha seznamu �len� cechu t�í m�st pražských
pap. rkp.; n�m.; 85 fol. (pops., p�v. fol.); rejst�ík 
jmenný; vaz. kož. tla�. zdob.; kož. váz. tkanice; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "No. 1 
Verzeichnis deren sammentlich-Gebürgert bei 
der Zunftslaade einer leibten Bierschänkern in 
der kön. Stadt Prag wo eines jeden Schänkers 
sein Namen dann ...... a 1er Januarii Ao 1785 
nach der Ordnung verzeichnet ist"; 235x370 mm

5904 1805 - 1818, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha p�ijatých �len� do cechu
pap. rkp.; n�m.; 30 stran (pops., p�v. pag.); 
rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; látk. váz. tkanice; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Einverleibungs Prothocoll der samentlichen 
prager bürgerlichen Bier Schänkern verlegt im 
Jahre 1806"; 231x360 mm

5905 1818 - 1905, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Abecední seznam �len� konfraternity šenký��
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m. - �es.; 525 stran 
(p�v. pag.); vaz. kož.; kov. p�ezky po stranách 
chybí; na h�betu tla�. p�v. nápis: "Einverleibungs 
Buch der prager bürgerlichen Schänker 
Confraternitaet verfast im Jahre 1818"; 255x396 
mm

5906 1848, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Seznam šenký�� a hostinských s uvedením ulice, 
kde provozují živnost 

pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. pap.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "1848.
 Verzeichniss über die in Prag befindlichen 
Einkehrhaus- Bier- Kaffée- Wein- und 
Branntweinschank- Nahrungen nach ihrem 
Gewerbsbetriebe vom Jahre 1848."; 240x373 mm
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Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  

Obsah (regest) a popis

5907 sine dato (19. století), Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Abecední seznam hostinských, kte�í prop�j�ují 
svojí živnost neoprávn�ným osobám

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Verzeichniss 
derjenigen Gastgeber welche auf ihren Namen 
ihre Schanknahrung von unberechtigten 
Individuen betreiben lassen"; 260x382 mm

5908 1760, Praha-Nové M�sto Nákladníci, 
Sladovníci, 
Pivovarníci

Statuta novom�stských starších nákladník� z roku
 1751 

opis; pap. rkp.; �es.; 73 fol. (nová fol.); vaz. pap. - 
kož.; 210x337 mm

5909 1848 - 1852, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha protokol� z kvartálních sch�zí konfraternity 
šenký��

pap. rkp; n�m.; nefol.; vaz. pap.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Königl. Hauptstadt 
Prag. Conferenz - Buch der Schänker 
Confraternitaet. Anfangend vom 20en May 1848"; 
210x332 mm

5910 1853 - 1860, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha protokol� z kvartálních sch�zí 
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Sitzungs- Protokolle 
1853 - 1860"; 214x332 mm

5911 1805 - 1844, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha ú�etní (kvartálních p�íjm� a výdaj�)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; 227x360 mm

5912 1844 - 1893, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha kvartálních a ro�ních p�íjm� a výdaj�
(bratrstvo m�š�anských vý�epník�)

pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. kož.; látk. váz. 
tkanice; 260x410 mm
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Obsah (regest) a popis

5913 1835 - 1837, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha chudinských p�ísp�vk� z pokladny 
konfraternity šenký�� chudým šenký��m a vdovám

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Verzeichniss 
über die aus der prager bürgl. Schänkers- 
Confraternitäts- Cassa an die verarmten 
Schänker und Schänkerswittwen von dem Jahre 
1834 verabfolgten Unterstützungsbeiträge"; 
265x398 mm

5916 1850 - 1864, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Podací protokol
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 252x393 
mm

5917 1807 - 1814, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret� a podací 
protokol

pap. rkp.; n�m.; 366 stran (p�v. pag.); vzadu veváz.
 index; vaz. pap. - kož.; látk. váz. tkanice (poškz.); 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Decreten Buch anfangend den 22 Augusti 1807 
bis 3 Februarii 1814"; 234x356 mm

5918 1814 - 1818, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret� a podací 
protokol

pap. rkp.; n�m.; 388 stran (p�v. pag. bez index�); 
index v�cný - 44 stran (p�v. pag.) a index jmenný; 
vaz. pap. - kož. (poškz.); látk. váz. tkanice; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Decreten Buch
 der bürgerlichen Schänker Confraternitaet vom 
Jahren 1814 bis 21 Jenner 1819"; 257x385 mm

5919 1819 - 1822, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha magistrátních dekret� a opis�
korespondence s Magistrátem král. hl. m. Prahy

pap. rkp.; n�m.; 398 stran (p�v. pag. bez rejst�íku);
 na za�. rejst�ík jmenný a v�cný; vaz. pap. - kož.; na
 p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Decreta 
Buch der bürgerlichen Schänker Confraternitaet 
vom Jahre 1819 den 12 Jänner bis 21 Juny 
1822"; 264x390 mm

69



Signatura �asové rozmezí (datace), místo vydání  
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5920 1822 - 1824, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret� a 
korespondence

pap. rkp.; n�m.; 325 stran (p�v. pag. bez rejst�íku);
 rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Decreten Buch 
betrefend der Prager bürgerlichen Schänker 
Confraternitaet von 9 April 1822 bis 30 
Septembris 1824"; 255x391 mm

5921 1824 - 1827, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret�
pap. rkp.; n�m.; 382 stran (p�v. pag. bez rejst�íku);
 na za�. index jmenný a v�cný; vaz. pap. - kož.; látk.
 váz. tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Decreten Buch der prager 
bürgerlichen Schänker Confraternitaet. Von 7 
Octobris 1824 bis 21 März 1827"; 266x397 mm

5922 1827 - 1829, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret�
pap. rkp.; n�m.; 369 stran (p�v. fol. bez rejst�íku); 
rejst�ík jmenný a v�cný; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice utrženy; 230x372 mm

5923 1829 - 1833, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret�
pap.; n�m.; 506 stran (p�v. pag. bez rejst�íku); 
vevázán další rukopis s 244 p�v. pag.; 2x rejst�ík 
jmenný; vaz. pap. - kož.; látk. váz. tkanice; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Schaenkerkonfratern. Decreten- Berichtenbuch 
anfangend vom Jahre 1829 bis ultimo May 1833";
 235x373 mm

5924 1833 - 1834, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret�
pap. rkp.; n�m.; 80 pops. fol. bez rejst�íku (p�v. 
fol.); rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Schaenker-Confraternitaet Decreten 
und Berichten Buch. Vom May 1833 bis 
December 1834"; 248x380 mm
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5925 1838 - 1840, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha magistrátních dekret� a opis�
korespondence s Magistrátem král. hlav. m. 

pap. rkp.; n�m.; 544 stran (p�v. pag. bez rejst�íku);
 rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; látk. váz. tkanice; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Schaenker Confraternitaet Decreten  Berichten 
Buch von November 1838 bis September 1840"; 
271x385 mm

5926 1840 - 1845, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha opis� magistrátních dekret� a 
korespondence konfraternity šenký�� s 
Magistrátem král. hlav. m. Prahy

pap. rkp.; n�m.; 668 stran (p�v. pag. bez rejst�íku);
 rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož.; látk. váz. tkanice; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Schaenker-Confraternitaet Decreten und 
Berichten- Buch vom 1ten Septem. 1840 bis 31. 
Decem. 1845"; 260x387 mm

5927 1849 - 1851, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Podací protokol
pap. rkp.; n�m.; nefol.; rejst�ík jmenný; vaz. pap. - 
kož.; na h�ebu p�v. pap. štítek s nápisem: 
"DECRETEN und BERICHTEN-BUCH vom Jahre 
1849 bis 1851"; 260x402 mm

5928 1851 - 1853, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Kniha podací a opisy korespondence s 
Magistrátem král. hl. m. Prahy

pap. rkp.; n�m.; 252 stran (p�v. pag.); vaz. pap. - 
plát.; 244x385 mm

5929 1853 - 1857, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Protokol podací (korespondence s Magistrátem 
král. hl. m. Prahy)

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 243x384 
mm

5930 1857 - 1860, Praha Šenký�i; 
Vý�epníci

Podací protokol
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 241x380 
mm
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5942 1755, Praha-Vyšehrad spojený cech 
na Vyšehrad�

Výtahy �lánk� o tovaryších z cechovních artikul�
Marie Terezie pro spojené cechy krej�ích, 
pun�ochá��, peka��, záme�ník� a truhlá�� na 
Vyšehrad�

opis; pap. rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. chybí, 
svázáno do tvrd. kart. desek; 165x203 mm

5943 1743 - 1842, Praha - Vyšehrad Truhlá�i

Kniha p�ijatých mistr� do cechu
pap. rkp.; �es. - n�m.; vaz. pap. - kož. (poškz.); 
látk. váz. tkanice (poškz.); na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Wisihehrader 
Tischlerreihzunft. Meisterbuch vom Jahre 1743"; 
222x345 mm

5944 1793 - 1863, Praha-Vyšehrad �ezníci

Kniha p�ijatých mistr�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 58 fol. (p�v. fol.); 
vaz. pap. - kož. (poškz.); látk. váz. tkanice; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: "Meister-Buch 
der ehrsamen bürger. Fleischhauerzunft aus 
dem Wisehrad Prag. verlegt im Jahre 1779."; 
222x354 mm

5945 1791 - 1860, Praha-Vyšehrad �ezníci

Kniha p�ijatých u�edník�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 51 fol. (p�v. fol.); 
vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Aufdingsbuch der ehrsamen 
Fleischhauerzunft in Wisehrad. verlegt im Jahre 
1791."; 225x343 mm

5946 1787 - 1869, Praha-Vyšehrad �ezníci

Kniha vyu�ených 
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 53 fol. (p�v. fol.); 
vaz. pap. - kož. (poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Freysprechungsbuch der 
Ehrsamen Fleischhauerzunft zu Wischehrad. 
verlegt im Jahre 1791."; 224x343 mm

5947 1808 - 1858, Praha-Vyšehrad? Mydlá�i

Kniha mistrovská
pap. rkp.; vaz. polokož. - h�bet poškz., n�m., nefol. 
(popsáno pouze 5 list�), 232x373 mm, na p�ední 
desce pap. štítek s p�vodním nápisem: 
"Meisterbuch für die prager Seifensieder Zunft. 
Angefangen den 18. Decembr 1808", 
"Neuerdings angefangen den 1 Januar 1824", od 
r. 1824 obsahuje jména nových mydlá�ských 
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5948 1803 - 1885, Praha - Vyšehrad Záme�níci

Kniha zapsaných záme�nických mistr� do 
vyšehradského cechu

pap. rkp.; n�m. - �es.; první 4 listy chybí (p�v. 
zápisy od r. 1788); p�v. vaz. chybí (v novodob. kart.
 deskách); 222x340 mm

5949 1815 - 1853, Praha-Vyšehrad Ková�i

Kniha p�ijatých u�edník� (Aufdingsbuch)
pap. rkp.; n�m.; 271 stran (p�v. pag., mezi s. 116 -
 255 listy chybí); rejst�ík jmenný; vaz. pap. - kož. 
(poškz.); na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem; 230x358 mm

5950 1817 - 1888, Praha-Vyšehrad Ková�i

Kniha vyu�ených tovaryš� (Freisprechungsbuch)
pap. rkp.; n�m. - �es.; 166 fol. (p�v. fol.); rejst�ík 
jmenný; vaz. pap. - kož. (poškz.); látk. váz. tkanice 
utrženy; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem; 226x361 mm

5954 1742 - 1775, Praha Rukavi�ká�i

Kniha p�ijatých zemských mistr� do cechu
pap. rkp., n�m.; nefol.; vaz. pap. (poškz.); na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem (poškz.); 
179x217 mm

5955 1785, Praha Rukavi�ká�i

Cechovní artikule Marie Terezie pro rukavi�ká�e, 
tobole�níky a vá�ka�e v král. hl. m�st� Praze z 8. 
srpna 1772

opis; pap. rkp., n�m.; nefol.; vaz. pap. - perg.; látk. 
váz. tkanice (poškz.); 242x350 mm

5956 1624 - 1720, Praha-Staré M�sto Pokrýva�i

Kniha ú�etní na p�íjem a vydání pen�z z cechovní 
pokladnice a zápisy z cechovních sch�zí

pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. perg. (ze st�edov�k. 
rkp.); kož. váz. tkanice (utrženy); 111x321 mm

5957 1722 - 1750, Praha Pokrýva�i

Kniha ú�etní (p�íjmy a výdaje cechu, tovaryšské 
poplatky) a registra na p�ijímání u�edník�

pap. rkp.; �es.; nefol.; 50 fol. (neúpl., p�v. fol.); vaz.
 kož. tla�. zdob.; kož. váz. tkanice; 107x345 mm

5959 1689, srpen 25., Praha - Staré M�sto Tesa�i

Purkmistr a rada Starého M�sta pražského 
vydává a potvrzuje cechovní artikule pro tesa�ské 
tovaryše

pap. rkp.; 8 fol. (volné listy bez vazby), sváz. do 
kart. desek; �es.; 250x390 mm
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5978 1767 - 1841, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Kniha ú�etní, dekret� a pam�tí
pap. rkp.; �es. - n�m.; nefol.; 242x385 mm

5981 1823 - 1842, Praha Mlyná�i

Zápisy o Helmových mlýnech a Dolních 
Lodeckých mlýnech (komisní protokoly, dekrety)

pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. kož. (poškz.); 247x390 
mm

5995 1718 - 1884, Praha Konvá�i, Cína�i,
 Mosazníci a 
Zvona�i

Kniha zem�elých mistr� mosaznických
pap. rkp.; n�m.; vaz. polokož.; popsáno 15 fol. 
(nová fol.); 112x175 mm; na p�ední a zadní desce 
vytla�ena hlava lebky

7789 1812, Naumburg nad Sálou Lazebníci, 
Bradý�i, 
Chirurgové

Vandrovní knížka bradý�ského tovaryše Johanna 
Carla Günthera Petra z Frankenhausenu

pap. rkp.; tisk; 64 stran; vaz. pap.; 100x169 mm

7802 1581 - 1716, Praha-3 m�sta pražská Mlyná�i

Kniha relací starších p�ísežných mlyná�� v král. 
�eském o mlýny, vodárny atd.

pap. rkp.; �es.; 328 fol. (p�v. fol.); vaz. pap. (zdob.) 
- perg. (poškz.) - perg. ze st�edov�k. rukopisu s 
lat. textem; p�v. váz. tkanice utrženy; na p�ed. 
desce naho�e p�v. tla�. nápis: "RELACY 
MLYNARZSKE"; 210x322 mm

7844 1702, Praha - Nové M�sto Plavci

Starší plavci a soudcové výsadního po�í�ského 
práva vydávají artikule (instrukce) pro po�ádek 
plavecký 

pap. rkp.; �es.; nefol.; v�tší pe�e� plaveckého 
po�ádku p�itišt�na pod pap. krytem; vaz. perg.; 
202x307 mm

7857 1954, Praha Me�í�i

Marie Vávrová-Preisová: �emeslo me�í�ské a 
jeho výroba v díln� posledního me�í�e pražského 
Antonína Ji�ího Preise

strojopis; 52 stran; �es.
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8098 1850 - 1856, Praha Klempí�i

Vandrovní knížka klempí�ského tovaryše Jana 
Fu�íkovského 

pap. rkp.; p�edtisk; 80 stran; �es. - n�m., vaz. pap. 
- plát.; 120x190 mm; pe�e� c. k. ú�adu 
karlínského pod oplatkou

8104 1843 - 1886, Praha Zedníci a 
Kameníci

Vandrovní knížka zedníka Václava Trojánka ze 
Senohrab

pap. rkp.; p�edtisk; n�m. - �es.; 80 stran; vaz. pap. 
- plát. (poškz.); 106x187 mm

8105 1829 - 1846, Praha Soustružníci

Vandrovní knížka soustružníka Jana Kudernasky
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 80 stran; vaz. 
pap. - plát.; 112x192 mm

8106 1869 - 1874, Praha Ková�i

Pracovní knížka Františka N�me�ka - ková�ského 
tovaryše


es. - n�m., p�edtisk; vaz. pap.-plát. - poškz.; 
103x172 mm; 79 stran; na p�edsádce pe�e�
obecního ú�adu ve Chvalech

8365 1730 - 1801, Praha Mlyná�i

Kniha pam�tní (opisy - mlyná�ské relace, dekrety 
apod.)

pap. rkp.; �es. - n�m.; 201 fol. (p�v., neúpl. 
foliace); rejst�ík v�cný; vaz. pap. - kož.; látk. váz. 
tkanice; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s ne�itel. 
nápisem; 233x366 mm

8398 sine dato (pol. 20. století), Praha Plavci

E. Lysá - Cech plavc� a voroplavba
pap.; strojopis; �es.
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Rejstřík objektů (cechů)                          signatury 
 
B 
  
Barvíři a Mandlíři 734, 1791, 1792, 1843, 1844, 1848, 1849,  
 2063 
  
Bečváři a Bednáři 5715-5723 
  
Brusiči 5792, 5851-5853 
 

C 
  
Cukráři 5785 
 

F 
  
Formani (Kočí) 1755-1758, 1760-1762 
 

H 
  
Hodináři 5824-5826 
 

J 
  
Jehláři 3439-3447, 3465-3468 
 

K 
  
Kartáři 5725-5727 
  
Klempíři 5728, 8098 
 
Kloboučníci 5729 
  
Knihaři 5730-5738 
  
Kominíci 5875-5881 
  
Konváři, Cínaři, Mosazníci a Zvonaři 3448-3453, 3457-3462, 5995 
  
Kopytáři (Soustružníci) 5818 



 

 77 

  
  signatury 
 
Kováři 5949, 5950, 8106 
  
Koželuzi 5739-5741 
  
Kožešníci 5742-5746 
  
Krejčí 3488-3507, 3509, 3512-3517, 3519, 3520,  
 3522-3528, 3531-3533, 5747-5751, 5807 
 
Krejčí, Punčocháři, Pekaři, Zámečníci, Truhláři 5942 
(spojený cech na Vyšehradě) 

 

L 
  
Lazebníci, Bradýři, Chirurgové 1636, 1722-1727, 2979, 3414-3430, 3539,  
 3539 a, 3539 b, 3540 a, 3540 b, 3541, 3548, 
 7789 

 

M 
  
Mečíři 5753-5756, 5854-5859, 7857 
  
Mlynáři 1830-1833, 2068, 3002, 3010-3017,  
 3019-3026, 3026 a, 3027-3051, 3054, 3055, 
 3469, 5978, 5981, 7802, 8365 
  
Mydláři 5947 
 
 
N 
 
Nákladníci, Sladovníci, Pivovarníci 343-382, 2658, 3057-3063, 3065-3079,  
 3081-3098, 5908 

 

O 
  
Ovčáři 5769 
 

P 
  
Parukáři 1728-1730, 2977, 5757-5760 
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Pasíři 3436-3438, 3444, 3445 
  
  signatury  
 
 
Pekaři 1845, 1859, 3573, 4813, 4919-4924, 4926,  
 5762, 5763 
  
Perníkáři 1731-1733, 3538, 5764-5767, 5784 
  
Pilníkáři 5768 
  
Plavci 67, 68, 129, 206, 250, 251, 7844, 8398 
  
Pokrývači 3471, 3472, 5956, 5957 
  
Prýmkaři a Šňoraři 5770-5773, 5821-5823 
  
Puškaři a Pažbaři 5860, 5861 
 

R 
  
Rukavičkáři 5954, 5955 
  
různá řemesla 1764 
 

Ř 
  
Řemenáři 5780-5783 
  
Řezníci 182, 186, 315, 737, 1713, 1858, 2236,  
 2993, 3470, 4500, 4501, 4503-4509,  
 5774-5778, 5846, 5944-5946 

 

S 
  
Sklenáři 3454-3456, 5786-5806 
  
Soustružníci 8105 
 

Š 
  
Šenkýři; Výčepníci 283, 5848-5850, 5903-5907, 5909-5913,  
 5916-5930 
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Ševci 1734-1754, 2978, 3535-3537, 4810-4812,  
 5705, 5807-5817 
  
  signatury  
 
Špendlíkáři 3441, 3443, 3446, 3447, 3465-3468 
 

T 
  
Tesaři 5959 
  
Truhláři 5943 
 

V 
  
Voskaři (viz také Mydláři a Svícníci) 3413, 5847 
 
 

Z 
  
Zámečníci 5948 
  
Zedníci a Kameníci 5724, 8104 
  
Zedníci, Kameníci, Tesaři, Pokrývači                         5819, 5820   
(spojený cech v Miličíně)                                            

 

 

Rejstřík věcných objektů                         
 

knihy cechovních artikulů, statut, panovnických   283, 734, 737, 1758, 1762, 1849, 1858,  
privilegií (konfirmací)                                               1859, 3057, 3413, 3440, 3442, 3443, 3447,  
 3488, 3499, 3500, 3512, 3532, 3533, 5736,  
                                                                            5908, 5942, 5955, 5959, 7844 
                                                                              
 
knihy inventářů 3054, 3055 
  
knihy kontraktů a smluv 1723, 1724, 1729, 1732-1734, 1736, 1741,  
 1743, 1747, 1748, 1751, 1752, 2993, 4500,  
 4501, 4505, 4507 
  
knihy nařízení a dekretů 344, 361, 382, 1746, 3058-3060, 3062,  
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 3065, 3088-3093, 3422, 3539 b, 3540 b,  
 4919, 4920, 5731, 5740, 5765, 5788, 5808,  
 5848, 5917-5926, 5981 
  
  
   
 signatury 
 
 
knihy noclehů a přivandrovalých tovaryšů 3070-3073, 3467, 3468, 3509, 3519, 5771,  
 5772, 5800 
  
knihy pamětní cechovní 206, 345, 362, 1713, 1832, 1833, 2068,  
 3010-3017, 3019-3026, 3026 a, 3027-3030,  
 3045, 3046, 3061, 3063, 3082-3087, 3416,  
 3501, 3502, 5750, 5768, 8365 
 
knihy pomocné - protokoly podací, indexy apod. 3074, 3095, 5737, 5796, 5916, 5927-5930 
  
knihy přijatých mistrů 1791, 1844, 3069, 3426, 3446, 3453, 3460,  
 3492, 3505, 3517, 4926, 5717, 5729, 5766,  
 5784, 5789, 5809, 5818, 5819, 5852, 5854,  
 5861, 5878, 5943, 5944, 5947, 5948 
  
knihy přijatých tovaryšů 1764, 3096, 3523, 5719, 5728, 5762,  
 5821-5823 
  
knihy přijatých učedníků, tovaryšů a mistrů 3051, 3068, 3414, 3438, 5727, 5775, 5820,  
 5904 
  
knihy různých zápisů; varia 129, 349, 353, 356-358, 360, 363-369,  
 371-381, 1722, 1726, 1735, 1740, 1761,  
 1830, 1831, 2236, 2977-2979, 3079, 3081,  
 3094, 3097, 3418, 3424, 3429, 3441, 3466,  
 3469, 3489, 3535-3539, 3539 a, 3540 a,        
 3541, 3573, 4504, 4810-4813, 5724, 5725,  
                                                                             5742, 5743, 5759, 5774, 5805, 5978, 7802,  
 7857, 8398                                                                     
                                                                                                                                                  

  

knihy seznamů zemských mistrů 3415, 3419, 5783, 5785, 5792, 5954 
  
 
knihy tovaryšského cechu (tzv. menšího cechu) 3034, 3520, 5753, 5754, 5801 

knihy učedníků 2063, 3047, 3048, 3076-3078, 3417, 3444,  
 3449, 3451, 3456, 3461, 3495-3498, 3507,  
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 3524, 3525, 3528, 3531, 3548, 4921-4923,  
 5705, 5715, 5720, 5721, 5732, 5734, 5739,  
 5747, 5757, 5760, 5786, 5798, 5810, 5814,  
 5853, 5855, 5879, 5945, 5949 
 
 

 signatury 

knihy účetní a finanční povahy 346, 359, 1725, 1727, 1728, 1730, 1731,  
 1737-1739, 1742, 1744, 1745, 1749, 1750,  
 1753-1755, 1757, 1848, 2658, 3002,  
 3042-3044, 3066, 3067, 3098, 3425, 3428,  
 3430, 3436, 3437, 3439, 3448, 3454, 3457,  
 3458, 3462, 3465, 3471, 3472, 3490, 3491,  
 3503, 3504, 3506, 3513-3516, 3526, 4503,  
 4506, 4508, 4509, 4924, 5716, 5718, 5722,  
 5723, 5730, 5738, 5741, 5744-5746, 5751,  
 5755, 5756, 5769, 5770, 5773, 5777,  
 5780-5782, 5787, 5790, 5794, 5795, 5799,  
 5802-5804, 5806, 5807, 5811, 5815-5817,  
 5825, 5826, 5846, 5849, 5850, 5857-5860,  
 5876, 5877, 5881, 5911-5913, 5956, 5957 
 
 

knihy vyučených 1792, 1843, 3075, 3445, 3450, 3452, 3455,  
 3459, 3493, 3494, 3522, 3527, 5733, 5758,  
 5767, 5791, 5812, 5813, 5824, 5851, 5856,  
 5946, 5950 
 
 
knihy zápisů a protokolů z cechovních schůzí 67, 68, 182, 186, 250, 251, 315, 343, 347,  
 348, 350-352, 354, 355, 370, 1636, 1756,  
 1760, 1845, 3031-3033, 3035-3041, 3049,  
 3050, 3420, 3421, 3423, 3427, 3470, 5726,  
 5735, 5748, 5749, 5763, 5764, 5776, 5778,  
 5793, 5847, 5875, 5880, 5909, 5910 
   

 knížky vandrovní 5797, 7789, 8098, 8104-8106 
  
 
 matriky členské                                            5903, 5905-5907, 5995 

   
 
Rejstřík osob                                                  
 
E 
  
Eiselt Johann 1792 
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F 
  
Fučíkovský Jan 8098 
 

 

        signatury 

G 
  
Günther Johann Carl 7789 
         

H 
  
Hilgartner Augustin 1792 
 

K 
  
Karel VI. 1858, 3413, 3447 
Kudernaska Jan 8105 
 

L 
  
Leopold I. 3443 
Lysá, E. 8398 
 

M 
 
Marie Terezie 283, 734, 1859, 3057, 5955 
 

N 
  
Němeček František 8106 
 

S 
  
Soukup Jan 5797 
 

T 

 
 Trojánek Václav                                             8104 
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V 
  
Vávrová-Preisová Marie 7857 
 
 
 
Rejstřík dat                                           Signatury 
 
 1348 3015 
 1384 3011 
 1394 1833 
 1499 315 
 1554 5742 
 1556 343, 346 
 1575 343 
 1576 1761 
 1577 1762 
 1578 5743, 5744 
 1581 7802 
 1584 362 
 1588 362 
 1593 3012 
 1594 3469 
 1595 1756 
 1600 1833, 3011, 3013, 3014, 3026 a 
 1601 3019 
 1602 346 
 1603 3049 
 1605 3507 
 1606 3079 
 1608 363, 1755, 3023 
 1610 3014 
 1611 343 
 1612 129 
 1614 5744 
 1615 343, 5745 
 1617 363, 2236, 3016 
 1620 347 
 1621 1761 
 1622 129 
 1624 5956 
 1627 348 
 1628 348, 3012 
 1629 349, 5821 
 1630 349 
 1631 347, 350, 3014-3016 
 1633 35 
  1634 351 
 1635 1757 
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 1636 351, 3013, 3017 
   
 1641 1713 
 1649 3088 
 1651 5742 
 (1651) 1724 1758 
 1655 1760, 3503 
 1657, listopad 21. 737 
 1658 3046 
 1659 1832 
 1660 3517 
 1661 1845, 3019, 3503 
 1662 3021, 3507 
 1663 5715 
 1664 3017, 3020 
 1667 3058, 3501 
 1668 3023 
 1669 344, 3469 
 1670 5728 
 1671 3036 
 1674 352, 3082, 5745 
 1678 3034, 3046, 5846 
 1679 5747 
 1681 3022 
 1682 3034 
 1683 364 
 1685 352, 364 
 1685 - 1708 5748 
 1686 365, 3011, 3021, 3038, 3495, 3502 
 1688 3036, 3039 
 1689 352, 3037, 5716 
 1689, srpen 25. 5959 
 1690 365 
 1691 366 
 1695 1757, 3471 
 1696 366, 367 
 1698 367, 368 
 1700 3506, 3520 
 1701 3020, 3414 
 1702 7844 
1703 344, 368, 303 
1704 369, 3040 

 1705 67, 5774 
 1705 - 1796 3050 
 1706 353, 5749, 5750 
 1707 369, 370 
 1708 5821 
 1712 370, 5846 
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1713 4504 
1714 353, 4505, 4506, 5728, 5819, 5820 

 1715 3026 a, 5775 
 1716 1728, 5822, 7802 
 1717 3040 
 1718 67, 371, 3049, 5995 
 1719 68, 354, 1832 
 1720 3022, 5956 
 1722 354, 371, 372, 5957 
 1723 3413 
 1724 3470, 5763 
 1725 345, 372, 373 
 1726 1713 
 1727 373, 374, 3465, 5780 
 1728 1760, 3438 
 1729 3035, 3037, 4504, 5786 
 (1730) 3047 
 1730 68, 374, 5776, 8365 
 1731 250, 375, 1762, 3512, 5749 
 1732 1792, 3022, 3024, 3070, 3415 
 1733 355, 375, 1636 
 1735 206, 376, 1833, 3573, 5759, 5807 
 1736 5757, 5758, 5781 
 1737 315, 2993 
 1738 376, 377, 1791, 3047, 5818, 5822 
 1739 3447, 3512, 3532, 4500 
 1740 1723, 2236, 3470 
 1741 182, 355, 377, 378, 3031, 3035, 5724 
 1742 359, 5954 
 1743 3024, 5943 
 1744 129, 5715 
 1745 2658, 3024, 3025, 3058 
 1746 378, 379, 3042 
1747 5750 
1748 1748 206, 355, 382, 3068 

 1749 3501, 5861, 5880 
 1750 5777, 5808, 5957 
 1750, leden 15. 283 
 1751 3031, 3048, 3472, 5746 
 1752 250, 734, 3032 
 1753 251, 379, 380, 1748, 1755 
 1753 - 1822 (1846) 3453 
 1754 5740 
 1755 1830, 5942 
 1756 359-361 
1757 356, 3066, 5777 
1758 380, 3067 

 1759 3446 
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 1760 344, 5875, 5908 
 1761 361 
 1762 356, 3027, 3495 
 1763 3489 
 1764 3043 
 1765 5743 
 1766, září 19. 3499 
 1767 381, 1845, 3417, 5978 
 1768 345, 1756, 3023, 3025, 5716 
 1769 5771, 5782 
 1770 357, 3028, 3416, 5787 
 1772 251, 3039, 3520 
 1773 357, 5751, 5823, 5857, 5881 
 1775 381, 1726, 3414, 3418-3420, 3430, 5847,  
 5954 
 1776 358, 3032, 3033, 3060, 3416 
 1777 360, 1725, 1727, 3067, 3426, 3427 
 1777, duben 15. 3442 
 1777, říjen 16. 3440 
 1778 1749 
 1779 361, 1726, 3027, 3045, 3428, 5770 
 1780 182, 186, 358, 361, 1732, 1764, 1830,  
 3041, 3070, 5764 
 1781 3066, 5765, 5788 
 1782 382, 3026, 3028, 3505, 5848, 5880 
 1783 3059, 3471, 5810 
  1784                                                                    186, 1764, 3068, 3069, 3075, 3082, 3088,  
 3573, 5763, 5780-5782, 5807 
 1785 3083, 3089, 3472, 3517, 4922, 5725-5727,  
 5730, 5741, 5746, 5787, 5849, 5850, 5857,  
 5858, 5875, 5903, 5955 
 1786 3042, 3043, 3048, 3461, 3513, 5705, 5718,  
 5731, 5783, 5790, 5791, 5812-5814, 5856,  
 5877 
 1787 1729, 1730, 1746, 1844, 3444, 3445, 3452,  
 3455, 3456, 3460, 3493, 3496, 3526, 3528,  
 4921, 4923, 4924, 5732, 5733, 5760, 5766,  
 5789, 5824, 5851, 5854, 5878, 5879, 5881,  
 5946 
 1788 1636, 3451, 3462, 3504, 5757, 5852 
 1789 3070, 3417, 3527, 5855 
 1790 1735, 3459, 5719, 5767, 5811 
 1791 5762, 5853, 5945 
 1792 5729 
 1793 1859, 3033, 3436, 5944 
 1794 1728, 1750, 3424, 3524, 5718, 5771 
 1796 3426-3428, 3490, 4926, 5751, 5759, 5808 

 1797 3051, 3423, 3489, 3492, 5728, 5860 
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 1798 3026, 3531, 4919 
 1799 3077, 5847 
 1800 3083, 3089, 3418, 3541, 5758, 5784, 5877 
 1801 1843, 3084, 3090, 3527, 4501, 4503, 5812,  
 5815, 8365 
 1802 2063, 3513, 3514, 3528, 5792 
 1803 1735, 1738, 3420, 5790, 5948 
 1804 1734, 1737, 3421, 5794 
 1805 1733, 1751, 5849, 5904, 5911 
 1806 1740-1742, 1744, 1754, 3500, 4505, 4507,  
 4508 
 1806, červen 12. 3533 
 1807 3454, 5818, 5848, 5917 
 1808 5850, 5858, 5947 
 1809 3419, 3509, 5859 
 1810 1731, 3430 
 1812 3496, 3497, 7789 
 1813 3514, 3515, 5903 
 1814 3548, 5825, 5917, 5918 
 1815 3090, 5815, 5949 
 1816 3091, 5816 
  1817                                                                   3065, 3076, 3077, 3415, 5720, 5729, 5772,  
 5950 
 1818 3504, 4924, 5753, 5904, 5905, 5918 
 1819 3078, 3506, 5919 
 1820 3084, 3425 
 1821 3062, 3085, 5741 
 1822 3063, 5737, 5919, 5920 
 1823 3439, 3462, 5725, 5795, 5854, 5860, 5981 
 1824 1747, 3429, 3458, 4919, 5753, 5754, 5767,  
 5920, 5921 
 1825 3493, 3494, 4920, 5793, 5816 
 1826 1751, 1752, 5811, 5817 
 1827 1732, 3490, 3491, 3515, 3516, 5788, 5809,  
 5921, 5922 
 1828 5794, 5796 
 1829 1792, 1831, 3059-3061, 5717, 5825, 5826,  
 5922, 5923, 8105 
 1830 1744, 1745, 1754, 1791, 3071, 3073, 3085,  
 3091, 3097, 5747 
 1831 3072, 3086, 3092, 3098 
 1832 1736, 1738, 1739, 3096, 5734 
 1833 1749, 5797, 5810, 5923, 5924 
  1834 1753, 3437, 5721, 5739, 5798, 5924 
 1835 1724, 1727, 3086, 3097, 3098, 3422, 3522,  
 3526, 5722, 5739, 5766, 5770, 5786, 5799,  
 5913 
 1835, únor 13. 3443 
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 1836 1722, 1723, 1725, 1743, 3069, 3071, 3076,  
 3078, 3087, 3095, 3421, 5773 
 1837 3075, 3524, 3525, 5705, 5754, 5913 
 1838 1741, 3072, 3422, 3523, 5859, 5879, 5925 
 1839 1724, 3425, 5765, 5784 
 1840 5925, 5926 
 1841 3509, 5731, 5755, 5978 
 1842 3073, 3074, 3446, 3497, 5783, 5943, 5981 
 1843 3044, 3450, 3498, 8104 
 1844 2979, 5764, 5774, 5797, 5911, 5912 
 1845 3045, 3074, 3092, 3458, 4506, 4509, 5852,  
 5926 
 1846 3093, 3457, 8105 
 1847 5800, 5801 
 1848 5906, 5909 
  1849                                                                   2977, 3488, 3540 a, 5735, 5755, 5851, 5927 

 1850 1731, 3467, 3539, 5722, 5756, 5823, 5916,  
 8098 
 1851 1753, 3540 b, 4810-4813, 5730, 5927, 5928 

 1852 1734, 5738, 5740, 5861, 5909 
 1853 1733, 3051, 3466, 5910, 5928, 5929, 5949 
 1854 1739, 1750, 2979, 3505, 4922, 4923, 5769,  
 5795, 5876 
 1855 1726, 1729, 1730, 1736, 1737, 1740, 1742,  
 1743, 1745-1748, 1751, 1752, 2977, 3540  
 b, 4500, 4926, 5734, 5799, 5802, 5809 
 1856 3516, 3519, 3539 b, 4810-4813, 5803,  
 5819, 5853, 8098 
 1857 1722, 3065, 3094, 5721, 5929, 5930 
 1858 3460, 3468, 3491, 3494, 5726, 5855, 5856,  
 5947 
 1859 3451, 3452, 3535, 3536, 3538, 3539 a,  
 3541, 5813 
 1860 1849, 3438, 3439, 3457, 3459, 3531, 5732,  
 5733, 5735, 5736, 5760, 5792, 5817, 5910,  
 5930, 5945 
 1861 1848, 3448, 3449, 3467, 3468, 4921 
 1862 1844, 3498, 5736, 5737, 5775 
 1863 3094, 4503, 5762, 5820, 5944 
 1864 3492, 4501, 4508, 5727, 5916 
 1865 1831, 3096, 3429, 4507, 5826 
 1866 3461 
 1867 3081, 3519, 3548, 4509, 5773, 5798 
 1868 1843, 2063, 3041, 3523, 5756 
 1869 5719, 5946, 8106 
 1870 3087, 3093 
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 1871 1848, 1849, 5769 
 1874 1849, 3055, 8106 
 1875 3054, 3095 
 1877 5772, 5814 
 1878 3044, 5736, 5804 
 1879 4920, 5776 
 1880 5778 
 1881 5778, 5803, 5876 
 1883 5768 
 1884 5995 
 1885                                  3454, 5796, 5948 
 1886 3436, 3441, 3448, 3456, 5805, 8104 
 1887 3437, 3444, 3445, 3450, 5791 
 1888 3455, 5950 
 1889 5738 
 1890 3449, 3465 
 1892 5717, 5789, 5793, 5824 
 1893 3525, 5723, 5806, 5912 
 1897 5878 
 1898 5720, 5800, 5804 
 1902 3522, 5802 
 1903 5801, 5806 
 1904 5805 
 1905 5905 
 1907 3466 
 1908 5768 
 1910 3539 b 
 1925 3540 a 
 1954 7857 
 sine dato (I. pol. 17. století) 2068, 2993 
 sine dato (19. století) 5907 
 sine dato (konec 18. století?) 1858 
 sine dato (pol. 19. století?) 3002 
 sine dato (poč. 18. století?) 3030 
 sine dato (pol. 19. století) 2978, 3537 
 sine dato (pol. 20. století) 8398 
 sine dato (I. pol. 19. století) 3057 
 sine dato (kolem 1800) 5785 
  
 
   



 

 I 
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