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• vazba původní, „úplný exemplář“ 

MÍSTO NÁLEZU ZLOMKŮ 

Johannes Eschuid, Summa astrologiae judicialis, Venetiis 1489, ISTC ie00109000  

Dalibor BALCAR, Soupis prvotisků františkánské knihovny v Praze, Praha 1960, č. 46, s. 15 
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• vazba původní, „úplný exemplář“ 
• zlomky tvořily lepenku užitou ve vazbě jako přední a zadní deska 



MÍSTO NÁLEZU ZLOMKŮ 
• vazba původní, „úplný exemplář“ 
• zlomky tvořily lepenku užitou ve vazbě jako přední a zadní deska 
• lepenkové desky z makulatury 



• biografie 
• osobní knihovna 

VÁCLAV KORANDA ML. 

1425  (Nová Plzeň) - 1519 (Praha)   
• představitel třetí generace českých utrakvistů, 95 let! 
• „mladší" označován pro rozlišení od jmenovce Václava Korandy staršího 
 (14. st.? – 1453? Litice), radikální husitský kněz, duchovní a politický vůdce táboritů 
• konzervativní utrakvista 
• univerzitní mistr a církevní úředník 
• autor řady polemických spisů náboženských a politických 
 
1462  rektor Karlovy univerzity 
1462 člen českého poselstva krále Jiřího z Poděbrad do Říma 

nedosáhl souhlas od papeže s basilejskými kompaktáty 
1470 rektor Karlovy univerzity 
1471 administrátor utrakvistického duchovenstva  
1478   pověřen vedením dolní konzistoře 
 správní pomocný orgán administrátora utrakvistické církve 
 



• biografie 
• osobní knihovna 

VÁCLAV KORANDA ML. 

• mistr artistické fakulty a správce utrakvistické církve byl skutečným bibliofilem 
• během dlouhého života shromáždil na svou dobu ohromný knižní soubor 
• dnes známo 70 svazků, dvě třetiny tvoří rukopisy, zbytek inkunábule 
• polovina knih teologického rázu a dalších svazky z oborů astronomie, rétoriky a etiky 
• do svých knih často přidával čtenářské marginálie 
 
literární odkaz:  
1490-1520 náboženské polemiky a traktáty uspořádal do souboru písemností 
 tzv. Manuálník Václava Korandy, opisy vlastních písemností 
1493 vydal Traktát o velebné a božské svátosti oltářní, kterak má přijímána býti od věrných 
 křesťanů 
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• polovina knih teologického rázu a dalších svazky z oborů astronomie, rétoriky a etiky 
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1490-1520 náboženské polemiky a traktáty uspořádal do souboru písemností 
 tzv. Manuálník Václava Korandy, opisy vlastních písemností 
1493 vydal Traktát o velebné a božské svátosti oltářní, kterak má přijímána býti od věrných 
 křesťanů 
literární odkaz:  
nevědomky rozšířil rozsáhlým materiálem, který se dochoval jako makulatura ve vazbách tří z jeho knih  
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• z inkunábule františkánské knihovny v Praze bylo vyjmuto 120 zlomků 
• zlomky sign. Františkáni Praha fragm. 1 až 120 
• evidence vyjmutých zlomků 
• zachování integrity >> 

ULOŽENÍ ZLOMKŮ 



• navrácení lepenkových desek na původní vazbu 
• „úplný exemplář“ 
• >> zachování integrity 

NAVRÁCENÍ VAZBY INKUNÁBULE DO PŮVODNÍHO STAVU 



• papírová makulatura obsahovala úřední písemnosti 
• většinou aktovou agendu zaslanou utrakvistické konzistoři 
• potvrzovat kněze u jednotlivých far 
• ukládat kněžím rady a povinnosti týkající se např. chování vůči katolíkům či radikálům 
• ukládání pokut za drobné přestupky kněží 

ZÁVĚR 



• papírová makulatura obsahovala úřední písemnosti 
• většinou aktovou agendu zaslanou utrakvistické konzistoři 
• konání soudů ve vážnějších případech, kdy kališničtí kněží přestoupili své pravomoci nebo se chovali 

nemravně (dolní konzistoř disponovala i vlastním vězením) 

ZÁVĚR 



• papírová makulatura obsahovala úřední písemnosti 
• většinou aktovou agendu zaslanou utrakvistické konzistoři 
• pořádání kališnických koncilů 
• projednání manželských sporů, rozluky manželství 

ZÁVĚR 
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• několik konceptů Václava Korandy ml. 
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Děkuji Vám za pozornost! 
Práce je prezentována díky podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci výzkumného projektu rozvoje Národní knihovny ČR jako výzkumné 
organizace - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace DKRVO 00023221, Oblast 6 - Vývoj metodik ochrany, konzervace a 
restaurování knihovních fondů (historických i novodobých). 

 VÁCLAV KORANDA MLADŠÍ: UTRAKVISTICKÝ ADMINISTRÁTOR MEZI    
 ÚŘADEM A LITERATUROU 
 soupis písemností a vyhodnocení efemérně dochovaného materiálu  
 2017, v tisku 
 

• Mgr. Jindřich MAREK, Ph.D. 
 2003-2016 pracoval v rukopisném oddělení Národní knihovny ČR 
 2016- působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK 
 věnuje se pozdně středověké knižní kultuře 
 je autorem monografie o Jakoubkovi ze Stříbra (2011) a katalogů  Rukopisných zlomků Knihovny Národního muzea 
 (2012-2016, s Michalem Dragounem) 

DRAGOUN, Michal a MAREK, Jindřich. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Vyd. 1. Praha: Národní muzeum, 2012. 438 s. ISBN 978-80-7036-350-8. 

 

 


