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Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae

Podle pøedmluvy k prvnímu dílu CDB Gustava Friedricha:
Již døíve bylo pøáním našich historikù, aby byly vydány listiny, které se vztahují k starým èeským dìjinám. Toto pøání se spoleènì pokusili naplnit mnozí uèení mužové, kteøí se v minulých staletích dali na studia historie vlasti, tím, že vskutku sebrali a vydávali mnohé památky svého národa. Ale všechny takové staré sbírky ukazují, že jejich autoøi nepostupovali správnou cestou a metodami a že to jsou spíše jakési výbory z díla, vzniklé vìtšinou náhodným zpùsobem. Ponìkud soustavnìji postupoval Gelasius Dobner, ale to, co vytvoøil se v mnohém liší od všeobecného èeského listináøe. Úmysl na vydávání sbírek, které by obsáhly listiny celých Èech, pojal první František Pelcl. Ale „Èeskomoravský diplomatáø“, který slíbil vydat, nepostoupil pøes první pøípravu, aèkoli Èeská královská spoleènost nauk slíbila, že mu bude záštitou a pomocí.
Èas spíše vhodný ke zhotovení èeského listináøe pøišel roku 1831, kdy František Palacký sám pøistoupil k vytvoøení takové sbírky, nebo� byl pøesvìdèen, že bez ní by nemohl vypravovat dìjiny èasu Pøemyslovcù. A tak se rozhodl v listináøi, který chystal, uvést ve známost všechny listiny a všechny listy, které by se vztahovaly k èeským vìcem od nejstarších dob až po poèátek vlády Karla IV. Ty také témìø dvacet let sám, nadále podporovaný díly Karla J. Erbena a Václava V. Tomka, opisoval v archivech i knihovnách, hodlaje toto dílo dokonèit. Ale nakonec upustil od úmyslu vydat takovou sbírku. Rozeznal totiž, že kritické studie, které by mìly být podniknuty pøed vydáním, vyžadovaly by mnoho let práce, které však ani nemohl ani nechtìl podniknout, nebo� celou duší smìøoval pøedevším ke svému dílu, totiž vypsání dìjin vlasti. Náhradu listináøe mìla za èas poskytovat kniha, která byla nadepsána: „Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae“ „Regesta listin i listù èeských i moravských“). První svazek tohoto díla zahrnující léta 600 - 1253 vydal roku 1855 Karel J. Erben, který byl pøedtím pomocníkem a druhem Františka Palackého ve sbírání listin a jejich opisování. Zbylé tøi svazky Regest, které obsahují výpisky z listin až do roku 1346, potom vydal Josef Emler. Tím zpùsobem je èeským historikùm nabídnuta pøíležitost, aby mohli až do doby smrti krále Jana poznávat alespoò ve výpiscích z listin pøibližnì vše, co se k tomu dochovalo.
Vydání Regest, zajisté neuèinilo vydání listináøe nadbyteèným nebo neužiteèným. K dokonèení tohoto díla znovu pøistoupil roku 1877 Josef Emler, nejvíce zasloužilý o vydání pramenù k dìjinám vlasti, který mìl v plánu dovést svou sbírku listin a listù až do roku 1420. Pod jeho vedením a dohledem byly spoleèným nákladem Musea království Èeského a Historického spolku od studentù po témìø dvacet let v domácích i cizích archivech pilnì opisovány listiny, které mìly být vloženy do listináøe. V tomto díle jsou obzvláštì hodny vší chvály zásluhy Václava Šulce, který byl pøedstaveným archivu Musea království Èeského. Ale všechno toto úsilí vložené na tento edièní poèin, vynaložené na nové cíle, nebylo možné dokázat, aby dílo tak dlouho a toužebnì oèekávané ode všech historikù vlasti bylo pøivedeno k žádanému cíli, protože Emler, který jediný mohl tuto záležitost uskuteènit, byl odtrhován jinými úkoly.
Když však roku 1896 zachvácen tìžkou nemocí po tøech letech dovršil svùj pøisouzený vìk, Jaromír Èelakovský, jeho spolupracovník, vynaložil úsilí, aby znova neuvízlo dílo, jehož pøíprava byla tolikrát pro èasovou obtížnost znova a znova uèinìna bezvýslednou. Roku 1898, kdy bylo slaveno sté výroèí narození Františka Palackého, nejušlechtilejšího historiografa, snìm Království èeského urèil ne nepatrný náklad, aby bylo koneènì pøivedeno do konce dílo marnì zaèaté od tolika mužù.
V létì roku 1898 pøijal od nejvyššího poradního sboru království naøízenou povinnost vydat listináø právì Gustav Fridrich, kterému se to koneènì podaøilo. Zpracoval nové studie v archivech a knihovnách, a to ne pouze v tìch, ve kterých za pøíèinou vyhotovení tohoto díla dosud nebylo postupováno, ale také v tìch, které užívali již ti, kteøí pøedtím zaèali vyhledávat látku.
Toto dílo obsahuje všechny listiny, listy a akta, kterými jsou osvìtlovány dìjiny i veøejné a soukromé právní vztahy Království èeského a jeho obyvatel. Bylo  ustanoveno, aby dílo dosáhlo konce roku 1310.
Celé dílo mìlo naplòovat šest svazkù, z nichž  první obsahuje všechny k tomu dochované listiny a listy až roku 805 až do konce roku 1197, to je do poèátku vlády Pøemysla Otakara I. Rozsah svazkù, které budou následovat, je vymezen dobou vlády jednotlivých èeských králù. Druhý svazek tedy bude obsahovat listiny doby, ve které vládl Pøemysl Otakar I., to je léta 1198-1230. Tøetí svazek bude obsahovat listiny, které máme z èasù krále Václava I., to je z let 1230-1253. Ètvrtý svazek bude obsahovat listiny panování Pøemysla Otakara II., to je léta 1253-1278. Pátý svazek budou vyplòovat listiny, které jsou z let od smrti Pøemysla Otakara II. až do roku, kdy byl Jindøich Korutanský vyhnán z Èeského království, to je z let 1278-1310. Poslední, šestý svazek bude obsahovat první úplnou a kritickou edici všech formuláøù, které se dochovaly z Pøemyslovských až k našim èasùm. - podle dnešního nového rozdìlení - doba Václava I. rozdìlena do dvou svazkù - 3. (1231-1240) a 4. (1241-1253) - panování Pøemysla Otakara II. 1253-1278 - 5. svazek; doba interregna - nezletilosti Václava II. 1278-83 6. svazek(dosud nevyšel - pøíprava), doba Václava II. a Václava III. do roku 1306 - 7. svazek (pøipravuje se - výhled je dlouhodobìjší), 8. svazek - 1306-1310 - do nástupu Jana Lucemburského(pøipravuje se); 9. svazek - formuláøe (výhled velmi dlouhodobý).
Všechny listiny v jednotlivých svazcích jsou rozdìleny do dvou èástí. První èást obsahuje listiny pravé a dokonce jsou zde vloženy také ty, které aèkoli vyvolávají urèité pochyby, pøece bychom se neodvažovali pro jistotu tvrdit, že jsou podvržené, protože nemùžeme dostateènými argumenty jistì dokázat, že jsou falešné. Tìm všem je nadepsána poznámka „pochybné víry“. Druhá èást obsahuje ty listiny i listy, o nichž je jasné, že je v pozdìjší dobì kdosi podvrhl, ale které vlastním èasovým zaøazením èi látkou samou pøedstírají pøíslušnost k dobì, kterou zahrnuje tento svazek. U nich všech je pøedeslána poznámka „falešné“ a je pøipsána i doba, ve které vznikly. Ale usoudil jsem, že není tøeba zahrnout do mého díla všechny podvržené listiny, jakkoli se obracejí k této dobì. Zvláštì jsem zcela odmítl ty, na nichž nikdo nemùže nevidìt, že byly vyhotoveny v nejnovìjší dobì a tak jsou naprosto neužiteèné k pravému poznání starších dìjin a dokonce by mohly i škodit. Druhá èást tohoto svazku tedy obsahuje jen tak podvržené spisy, které byly podstrèeny již ve starších dobách a mohou poskytnout alespoò radu pøi øešení problémù historie proto, že pøi jejich zhotovení byly leckde užity pravé listiny nebo jiné pamìtní akty nepochybné pravosti.
Jedné každé listinì je nadepsáno krátké shrnutí, které se nazývá „regest“. Jména míst, která se v regestu používají, mají tvar, který se užívá v naší dobì, vyjma tìch míst, jejichž jméno nyní není možné se dozvìdìt, nebo která již neexistují. V tom pøípadì jsou v regestech vloženy ty tvary jmen, které uvádìjí samy listiny. Pod regestem napravo je podle nynìjšího zvyku na zvláštní øádce zmiòováno, kde a kdy byla listina vydána. Jestliže bylo v poznámce o èase uvolnìné místo èi den, pro to, co chybí je vložena jednoduchá èárka -. A proto jestliže listina èi list èasovì známý je všeho prost, rok, který je možno urèit ze samého obsahu, je udán pod regestem uzavøený v pøímých závorkách [ ].
Po nadpisu následuje úvod, ve kterém jsou vyloženy všechny dùležité poznámky, které mají ohled k poznání listiny. Tyto poznámky jsou však vìtšinou rozdìleny do tøí odstavcù. První odstavec ukazuje, v jakém tvaru a kde byly jistiny dochována. U tìch listin, které se doposud dochovaly v autografu, se na tomto místì bez nìjakého zvláštního dùvodu nezmiòujeme o opisech, jakéhokoli jsou pùvodu. V odstavci pøedmluvy, který následuje, jsou zmiòovány edice, ve kterých již byla listina otištìna. Nìkdy jsem na tomto místì zmínil také jiné knihy, které se vztahují k dané listinì. V papežských listinách a jiných cizích listinách, které byly již nìkolikrát vydány tiskem, nepoznamenal jsem jiné edice, leda ty, které se pokládaly za dùležité. Ale v jiných listinách, zvláštì domácího pùvodu, usiloval jsem ze všech svých sil, abych podal co nejobsáhlejší seznam všech exempláøù edic, které byly vydány tiskem. Kdekoli pozdìjší editoøi opakují slova pøedešlých edic, je to oznaèeno znamením =. Ve tøetím odstavci úvodu se hovoøí o písaøi, kterému je tøeba listinu pøipsat, a o jiném, co je pøímo užiteèné jak pro hodnocení, tak pro poznání listiny.
Jestliže na pergamenu, na kterém je listina napsána, nìjakým zkažením chybí slovo a jestliže je možné mezeru nìjakým zpùsobem doplnit, doplnìní je uzavøeno v pøímých závorkách [ ]. Jestliže slova, která by se týkala dìravých míst, nemohl jsem žádným zpùsobem doplnit, umístil jsem na to místo 3 až 5 teèek. Tyto teèky jsou ode mne ovšem umístìny i tam, kde v rukou napsaných opisech bylo nedbalostí písaøe opomenuto nìco, co domnìnkou není možné žádným zpùsobem vystihnout. Závorkami tvaru < > jsou uzavøeny ty èásti listin, které byly, jak jsem pøesvìdèen, vloženy teprve v pozdìjší dobì. . Kde autor listiny, když nìco opsal ze starší listiny - buï kvùli špatnému duktu nebo kvùli zkrácení opomenul - opomenul nìjaké slovo, umístil jsem na to místo __________.
Slova tìch listin spodobnìná podle pravidel, která jsem vyložil, kde je to nutné, následuje poznámka, kde je zmínìno, jakým zpùsobem je listiny opatøeny peèetí. To ovšem ukazuje ve zkrácené podobì - S. I. peèe� pøitištìná, S. P. peèe� pøivìšená, D. znièená (ztracená), F. rozbitá (zlomená). Kromì toho, jestliže je dílo po slovech listiny bohaté na peèeti, pøikládám popis.
Koneènì velmi dùležité v tomto zpùsobu (zpracování) díla jsou rejstøíky, ve kterých je poznána celá sebraná i svázaná látka. Pro tu vìc jsem k tomuto svazku pøipojil dva rejstøíky, z nichž první obsahuje osobní a místní jména, druhý vzácná a ojedinìlá slova. V prvním rejstøíku ona jména osob a míst, která jsou v listinách rùzných tvarù psána bez pravidla podle zdání a libovùle písaøù, jsou sebrané pod jedním tvarem, který je uznán, že má být hlavní a který je potvrzen buï v autografu nebo se objevuje nejèastìji. Zajisté podle tohoto tvaru jsou ostatní jména, která se liší od vybraného, posuzována svým místem k poøádku listiny. Vìtšina tìchto osobních jmen druhé vážnosti v uspoøádání je øazena tak, aby se posuzovaly nejprve osoby církevní, potom svìtské. Kromì toho také, kde byl v díle tvar jména èeský a nìmecký, které nyní užíváme, byly vloženy do rejstøíku a pøiloženy ty staré tvary, pod kterými je místo hledáno. 2. seznam - vìcí a slov - které shrnuje tento svazek, obsahuje ne pouze všechny øídká a ojedinìlá slova, avšak také jakákoli slova i fráze, které byly shledány nìjak dùležitými k poznání obyèejù vlasti.

Soupis nejstarších listin Codex Diplomaticus et Epistoralis Regni Bohemiae obsahuje i zakládací listinu Vyšehradské kapituly z roku 1088. I další okolnosti potvrzují, že v roce 1088 patøily Èakovice vyšehradskému klášteru. Lze tak usuzovat z pøíslušnosti sousedních obcí k uvedenému církevnímu statku.
Poprvé se Stašov objevuje v listinì prvního èeského krále Vratislava II. Touto listinou daroval král vesnice Stašov a Žínaný ležící u Benešova Ostrovskému klášteru. Listina je datována do roku 1085. Zde je její latinský pøepis z edice Gustava Fridricha Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae l vydaném v Praze v letech 1904-1907.
Listina je otištìna v díle Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae, ve III.svazku str.147,è.119.Originál této listiny je uložen v mìstském archivu v Brnì - Nová radnice.Listinou potvrzuje markrabì Pøemysl,pozdìjší Pøemysl Otakar II,klašteru Doubravnickému jedno popluží (lán) v Chudèicích
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Soupis nejstarších listin které se vztahují k starým èeským dìjinám. O jeho vznik se snažili už Gelasius Dobner èi František Pelcl. Roku 1831 se o stejnou vìc pokusil i František Palacký. Náhradu listináøe mìla za èas poskytovat kniha, která byla nadepsána: „Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae“ („Regesta listin i listù èeských i moravských“). První svazek tohoto díla zahrnující léta 600 - 1253 vydal roku 1855 Karel Jaromír Erben. Zbylé tøi svazky Regest, které obsahují výpisky z listin až do roku 1346, potom vydal Josef Emler. Po jeho smrti se jeho odkazu chopil jeho spolupracovník Jaromír Èelakovský a vynaložil veškeré úsilí, aby znova neuvízlo dílo, jehož pøíprava byla tolikrát pro èasovou obtížnost znova a znova uèinìna bezvýslednou.

Díl
Svazek
Autor
Období
Místo vydání
Rok vydání
1
1
Gustav Fridrich
805 - 1197
Praha
1904 - 1907
2
1
Gustav Fridrich
1198 - 1230
Praha
1912
3
1
Gustav Fridrich
1231 - 1238
Praha
1942
3
2
Gustav Fridrich, Zdenìk Kristen
1238 - 1240
Praha
1962
3
3
Jan Bistøický
1231 - 1240
Praha
2000
3
4
Jan Bistøický
1231 - 1240
Praha
2002
4
1
Jindøich Šabánek, Sáša Dušková
1241 - 1253
Praha
1962
4
další
Jindøich Šabánek, Sáša Dušková
1241 - 1253
Praha
1965
5
1
Jindøich Šabánek, Sáša Dušková
1253 - 1264
Praha
1974
5
2
Jindøich Šabánek, Sáša Dušková
1267 - 1278
Praha
1981
5
3
Jindøich Šabánek, Sáša Dušková
1253 - 1278
Praha
1982
5
4
Jindøich Šabánek, Sáša Dušková
1253 - 1278
Praha
1993

 Všechny listiny v jednotlivých svazcích jsou rozdìleny do dvou èástí. První èást obsahuje listiny pravé a dokonce jsou zde vloženy také ty, které aèkoli vyvolávají urèité pochyby, pøece nemùžeme s jistotou tvrdit, že jsou podvržené, protože nemùžeme dostateènými argumenty jistì dokázat, že jsou falešné. 
Jedné každé listinì je nadepsáno krátké shrnutí (jména míst, která se v regestu používají, mají tvar, který se užívá v naší dobì, kromì tìch míst, jejichž jméno už není možné se dozvìdìt, nebo která již neexistují). Po nadpisu následuje úvod, ve kterém jsou vyloženy všechny dùležité poznámky, které mají ohled k poznání listiny. Tyto poznámky jsou vìtšinou rozdìleny do tøí odstavcù.
Velmi dùležité jsou také rejstøíky, ve kterých je zahrnuta celá sebraná látka. První  rejstøík obsahuje osobní a místní jména, druhý vzácná a ojedinìlá slova.
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