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Geneze 

Myšlenka portálu Czech medieval sources online vznikla z potřeby zpřístupnit obtížně 
dosažitelné edice k českému středověku, které jsou ve většině knihoven zastoupeny jen 
fragmentárně a často se na ně vztahují restrikce ohledně reprodukčních možností. Na 
počátku roku 2007 byl vyvinut redakční systém a v březnu databáze spuštěna. Jejím obsahem 
bylo původně šedesát edic, jejichž počet se během stávajícího období zdesetinásobil. Od 
roku 2012 je budování databáze součástí projektu excelence v základním výzkumu 
podporovaném Grantovou agenturou ČR P405/12/G148. 

Obsah 

Projekt Czech medieval sources on-line se zaměřuje na webové zpřístupňování edic k 
dějinám českého středověku. Soustředí se především na díla vydaná v období, na která se 
nevztahují autorská práva. K březnu 2015 bylo takto publikováno celkem 580 edic.  

V první fázi se zpřístupňování soustředilo především na klíčové ediční řady, mimo jiné Archiv 
český, Codex diplomaticus Bohemiae, Codex diplomaticus Moraviae, Regesta Bohemiae et 
Moraviae, Fontes rerum Bohemicarum, Codex iuris municipalis, Monumenta Vaticana, Libri 
confirmationum, Libri erectionum, Codex iuris Bohemici či Acta judiciaria. Vedle těchto 
základních vydavatelských řad byly postupně vytvořeny rovněž tematické bloky pramenů 
(Formulářové sbírky, Městské listáře a listináře, Kroniky, Hussitica, Zemské a dvorské desky, 
Právní prameny, Urbáře, Pragensia, Concilia).  

Funkce a ovládání 

Jednotlivé edice je možné vyhledávat zadáním jakéhokoli řetězce znaků z názvu knihy nebo 
jména vydavatele. Dále je možné se pohybovat podle strukturovaného adresáře, který 
zahrnuje jednotlivé ediční řady či tematicky spřízněné edice. V budoucnu se počítá s 
převodem stránek do fulltextové podoby. 

Možnosti využití 

Stránka je dostupná zdarma a bez přihlášení. Využívají ji zejména historici, archeologové, 
filologové, dějepisci umění a další příbuzné obory zabývající se středověkem. Velký ohlas má 
databáze u regionálních badatelů, oceňována je i v zahraničí (třetina přístupů pochází z IP 
adres mimo ČR). Databáze je hojně využívána při vysokoškolské výuce, pro studenty 
zabývající se medievistickými tématy je nezbytným zdrojem při vypracovávání původních 
prací. 
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