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Obsah prezentace
1. Proč se zabýváme staročeskými 

překlady bible?

2. Jakým způsobem vytváříme jejich 
databázi?

3. Představení aplikace.

4. Jaké máme plány do budoucna?
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Staročeský překlad bible
jedinečný fenomén

významný pramen pro studium staré češtiny (z hlediska lexika: 5670 dokladů 
ve StčS; srov. ArchČ s 3639 doklady)

(ne-)výhody staročeského biblického textu
překlad (míra závislosti na latinské předloze, záměrná snaha o její nápodobu 
i její nezáměrný vliv)

textově nejrozsáhlejší a nejrozmanitější stč. památka (vyprávění, básně, 
proroctví, listy…)

náboženský autoritativní text („posvátnost“, volnost x doslovnost; hledání 
adekvátních výrazových prostředků, archaismy, neologismy; formování 
biblického stylu)

nové překlady a opakované revize textu, tzv. redakce – umožňují zkoumání 
vývoje jazyka v průběhu dvou století
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Prameny

◦ 26 rukopisů a 2 tisky celé 
bible

◦ 27 rukopisů Starého zákona

◦ 41 rukopisů a 3 tisky Nového 
zákona

◦ 15 rukopisů a 2 tisky žaltáře

◦ 10 evangeliářů

◦ přes 100 zlomků
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Staročeský překlad bible
překlady: 
◦ 4 redakce stč. bible + samostatné úpravy a překlady 

některých knih

ediční zpracování:
◦ paleografické edice pramenů 14. století

◦ kritické edice nejstarších překladů: evangeliářů, 
žaltářů a 1. celé české bible

◦ téměř žádné edice pramenů 15. století

5



Staročeský překlad bible
o stč. bibli je zájem v zahraničí – měla velký vliv na staropolský 
překlad bible a zřejmě i na překlady do jiných jazyků 
(rusínština, maďarština)

lze srovnávat s jinými středověkými překlady do 
vernakulárních jazyků (francouzská bible, Viklefská bible, 
rakouský překlad…)

stč. bible je spojena s dalšími texty
nebiblické texty, které bibli v rukopisech a tiscích provázejí – předmluvy k 
biblickým knihám, sumáře, rejstříky mešních čtení

religiózní a liturgické texty: biblická převyprávění, kázání, hodinky, pasionál

potřeba zpřístupnění všech hlavních znění staročeského 
biblického textu formou vhodnou pro lingvistický výzkum a
pro studium textové a kulturní transmise 
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Databáze staropolských biblických textů
- http://stnt.ijp.pan.pl/

- Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia
Nauk, Kraków

- transkribované novozákonní texty z let   
1380–1500 > kompletní excerpce (vč. glos)

- latinské znění podle Neovulgáty (posl. vyd. 
1998), příp. podle Sixto-Clementiny (1592)

- prohledávání pomocí biblického verše > 
porovnání znění pramenů

- prohledávání podle (části) latinského či 
polského slova> konkordance
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Staročeské překlady bible: Jak dál?
- velké množství materiálu > možnosti:

1) pustit se do kritické edice další redakce 
◦ v roce 2012 začalo se s přepisem Bible 

kladrubské, zástupcem 3. redakce, hotovo: 
Gn – 1 Rg, přerušeno

2) postupovat po biblických knihách a zveřejnit 
jejich text z vybraných zástupců všech redakcí

Kritická edice 1. red.

- 5 dílů (6 svazků)

- 1981-2009
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Staročeské překlady bible: Jak dál?
- velké množství materiálu > možnosti:

1) pustit se do kritické edice další redakce 

◦ v roce 2012 začalo se s přepisem Bible kladrubské, 
zástupcem 3. redakce, hotovo: Gn – 1 Rg, přerušeno

2) postupovat po biblických knihách a zveřejnit jejich 
text z vybraných zástupců všech redakcí

◦ databáze diabible

◦ příprava od roku 2018 v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV 
ČR v rámci textologicko-edičního úkolu

◦ vedoucí: Kateřina Voleková

◦ členové: Michal Hořejší, Andrea Svobodová, Petr 
Valenta (2018) + 3 externisté/studenti na DPP

◦ cca 1,2 úvazku (+ DPP)

◦ pilotní text: Matoušovo evangelium
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Diabible:
Databáze pozdně středověkých biblických textů
Matoušovo evangelium

o zveřejněno 7 pramenů (6 rukopisů a  1 tisk)

o zástupci jednotlivých redakcí a jejich úprav   
(1. red: BiblDrážď, BiblOl, 2. red: BiblLit, BiblBoč, 3. red.: 

BiblPad, 4. red.: BiblPraž) + svébytný překlad (BibMik)

o na zveřejnění čeká
o utrakvistická úprava Martina Lupáče

o znění ze dvou evangeliářů

o znění překladu Lyrova Výkladu na Matoušovo 
evangelium

o transliterovaný přepis Bible cisterciácké (?)

Zpracování textů

o transkripce jednotlivých pramenů

o vzájemná kontrola + redakční práce > v rámci 
možností sjednocení kvantity, vlastních jmen, 
mezislovních hranic, interpunkce apod. >> 
komplexní edice

o wordovská šablona se styly pro převod do xml 
> integrace textů do Vokabuláře webového 

(Ediční modul a Staročeská textová banka –
nově v rozhraní KonText)
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Šablona pro převod do xml
(autor Boris Lehečka)
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Zobrazení textu v Edičním modulu VW
https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni
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Aplikace http://diabible.com/
o co umí?
o porovnání znění překladů na základě bibl. verše

o vyhledávání na základě slovního tvaru

o přechod do fulltextu
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Porovnání překladů 
na základě verše
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Vyhledávání na základě slovního tvaru

16



Přechod do fulltextu
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Zkušení verze: 
omluvte chyby, překlepy, 
nejednotnosti
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zástupi



Latina
o plánujeme zahrnutí latinského znění podle 
Vulgáty Clementiny z r. 1598
o online na http://vulsearch.sourceforge.net/

o ačkoli ne zcela dostačující, není kritická, bez 
variant

o stč. překladatelé a upravovatelé pracovali s 
různými středověkými verzemi Vulgáty
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Využití: lexikologie a lexikografie
Staročeský slovník (1968–2006), resp. 
Elektronický slovník staré češtiny (od 2006)

o excerpce z 50. let 20. stol.
o 1 excerpční lístek = 1 doklad

o u biblických dokladů též varianty
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Nově:
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Využití: 
textologie a ediční praxe
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. 

Matouše: kritická edice staročeského 

překladu. Milada Homolková – Andrea 
Svobodová (eds.). V Praze: Scriptorium, 
2018

o různočtení z pěti biblických rukopisů

> aplikace by práci značně urychlila 
(avšak neusnadnila)
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různočtení



Výhledy
o pokračovat v přepisu dalších knih
o t. č.: Markovo evangelium

o rozšířit materiálovou základnu o
o další specifická znění

o mammotrekty

o rozšířit tým o
o zkušené editory

o studenty: „výchova“ nových editorů

Pro futuro:

o lemmatizace (?)

o dodávat další jazyky (?)

o dodávat další překlady po r. 1500 (?)

o propojení s dalšími projekty a aplikacemi

◦ možnost identifikace bibl. cit. v textech VW

◦ Manuscriptorium (NK ČR)

◦ polská konkordance

◦ projekt O. Mrázka z FF MU 
(MatoušCorpora)

◦ projekt P. Koska z FF MU a R. Čecha z FF OU 
(Vývoj českých pronominálních enklitik)
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Děkujeme za pozornost!
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