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Sestavujíce pro sl. Českou Akademií věd a umění podrobné soupisy pokladu
Svatovítského &knihovny kapitulní, byli jsme mile překvapeni vyzváním sl. výboru
Dědictví Svatoprokopského, abychom výsledky svého bádání v jiné formě spraco
vali za podíl členský. Tak vznikla tato kniha, kteráž obsahem svým od řečených
soupisův podstatně se liší, a to nejen tim, že přidány jsou tu dějiny pokladu
a otištěny staré, pro dějiny umění velice důležité inventáře chrámu Svatovítského,

nýbrž i že v popisu brán byl zvláštní zřetel k svatým ostatkům zde chovaným.

Podávajíce práci svou veřejnosti, vzdáváme vroucí díky všem, kdožkoliv

přispěli ke zdaru díla. Především děkujeme Jeho Emínencí, nejdůstojnějšímu
p. kardinálovi knížeti arcibiskupu Pražskému Leonu Skrbenskémuz Hřiště a vysoce
důstojné vždy věrné metropolitní kapitule Pražské za svolení ku probádání
pokladu Svatovítského a knihovny kapitulní, J. M. nejdůstojnějšímu panu dru.
Fr. Kráslovi, světícímu biskupu Pražskému, vysocedůstojným metropolitním kanov
nikům pp. Floriana Scharworthovi a dru Josefu Doubravovi, vdpp. farářům
Frant. Čermákovi a Klementa Kuffnerovi, kníž. arcib. ceremonáři Fr. Hrubikovi,
adjunktovi kapitulní bibliothéky Jindř. Skopcovi, vikaristovi Ot. Vošahlikovi za
mnohonásobnou vydatnou přízeň i pomoc při práci nám prokazovanou. Nemenšími
díky povinni jsme dále: pp. universitním professorům dvor. radovi dru. Karlu

Vrbovi, dru Ondřeji Schratzovi, dru Bohumila Němci, primáři král. zemského
ústavu pro choromyslné v Praze dru Bohumil:: Hellichovi, jakož i p. Jindřichu
Grr'lnfeláovi, stříbrníku v Praze, za vzácnou pomoc při vědeckém určování materialií.

Veledůstojné správě knihovny kláštera Emauzského v Praze povinní jsme diky za
zapůjčení četných hagiografických knih, a slavné Společnosti přátel uměm'v Čechách



za svolení k reprodukci kartonů Sequensových, jakož i p. prof. dru E. KOChO'UÍ

v Žitavě za fotografie Ojvína & za zprávy o památném tomto místě, a p. dvor.

fotografu Jindř. Eckertovi za propůjčení fotografií relikviáře s jazykem sv. Jana.
Nevšedních zásluh o práci naši ziskal sobě neunavnou pomocí svojí i sakristan
chrámu Svatovítského p. Jos. Fuka, začež mu také upřímně děkujeme.

O to, že dílo bylo možno vypraviti tak skvěle, velikou zásluhu má slavná
Archaeologická komise při České Akademií věd a umění v Praze, kteráž nám
navzájem dala k disposici veškerá potřebná clichés z obou zmíněných „Soupísův“.
Budiž ji odměnou i dikem prospěch umění církevního ve vlasti naší, touto po
moci její bohdá hojně vzbuzený!

Velectěným grafickým závodům „Unie“ (J. Vilíma) a pp. Husniká a Háuslera
jakož i tiskárně Al. Wiesnera vzdáváme nejvřelejší dík za vzornou péči a snahu,
s kterouž technickou stránku díla tohoto obstarali.

V Praze, v předvečer svátku blah. Anežky české, dne ]. března_1903.

Dr. Ant. Podlaha. Ed. Šittler.
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DĚJINY POKLADU SVATOVÍTSKÉHO.



[. Od dob svatého Václava až do Karla IV.

(929—1346.)

o pradávných dob již možno položiti prvo
počátky pokladu Svatovitského. Lzef za
jisté právem říci, že vznikl zároveň s první
svatyní sv. Víta, kterou sv. Václav na hradě
Pražském vystavěl (929—935). Svatyně tato
byla sice jen skrovničkých rozměrů — bylaf
to vlastně pouze jen okrouhlá románská
kaple, jakýchž se dodnes ještě několik po
vlastech našich dochovalo — ale to, čím
nitro její bylo ozdobeno, bylo již do jisté
míry chrámovým pokladem. Vyzdobilf svatý
kníže vnitřek její, jak kronikář praví, „po
divuhodným leskem kovů“.') Ve skvostné

schránce tu byla pak zejména na odiv vystavena re
likvie, jež ke stavbě této svatyně dala podnět —

rámě svatého Víta totiž, kteréž sv. Václav od krále Jindřicha byl obdrželř)
O relikviáři tomto, kterýž byl prvým v řadě jiných podobných, jimiž poklad svato
vítský byl obohacen, není sice zpráv soudobých, ale v nejstarším inventáři
Svatovítském z roku 1354, jenž ve zvláštním oddílu zaznamenává předměty
z doby předkarolínské dochované, uvádí se „ruka sv. Víta pozlacená, na níž
chybí dvě kameje.“ 3) Snad — af nedime, že to byl ještě relikviář z doby Svato

') .Fervet opus, labor inpatiens effulget, ecclesia ad perfecti ornatus extremam manum perdu
citur, miroque metallorum fulgore decorata exornatur". Gumpoldův„Život Václava
knížete českého" v .Pramenech dějin českých“ l, 157. — ') ,! je sě Václava kněze ciesař prositi, by
jeho přítel ráčil býti, a z jeho klenotóv ráčil vziti, což by jedno ráčil chtiti. Tehdy kněz svatý,
o jiném nic netbaje, to za najlepšie jmaje, vzě svatého Víta ruku, jenž pro Bóh trpěl velikú
muku. Tehdy ciesař z své milosti všie roboty zemiu zprosti. Kněz sě je kostela v Praze činiti, aby
mohl cně svatého Víta položiti.' Dalimilova kronika (.Prameny dějin českých“ lll, 58—59). — ') Viz
Inventář 1 č. 31.

[:i



Václavské — zachovaly se na relikviáři tomto alespoň některé zbytky relikviáře
prvotního. Kosti z ruky sv. Víta byly, jak ze záznamu toho patrno, uloženy
v kovové schránce tvar ruky mající, pozlacené a kamejemi posázené. Možno dosti,
ba pravdě velmi podobno, že v takovéto schránce byly svaté ostatky již tehdáž
uloženy, když je sv. Václav z rukou krále Jindřicha obdržel.

K relikvii sv. Víta brzy připojily se ostatky toho, jenž tak vroucně jí byl
uctíval — sv. Václava samého. Bylof tělo sv. mučedníka r. 939 slavně pře
neseno do kostela pražského a tu slavně pohřbeno. A tu také uloženy památky,
jež po něm pozůstaly. Tak chovány tu byly: jeho meč, kopí, přílbice
a brnění. Meč již v době předkarolínské chován byl v nádherné zlaté pochvě,
posázené zlatem, kamejemi a perlami. A v podobné pochvě uloženo bylo i kopí
jeho.') Během času vyjimány z hrobu sv. Václava jednotlivé části sv. těla a ukládány
v ozdobné schránky. Tak byla lebka jeho chována zvlášť; dále kost z ruky jeho
v relikviáři kovovém podoby ruky jablko držící, “") jakož i žebro v relikviáři
kovovém podoby měsícovité, na němž stála soška sv. Václava. 3) Nelze sice na
ten čas stanoviti dobu, kdy relikviáře tyto byly zhotoveny, jisto však jest, že
náležely k pokladu chrámu Svatovítského dávno již před dobou Karlovou.

Jakožto vzácnou památku po sv. Ludmile uvádí nejstarší inventář velikou
korouhev, kterou světice byla zhotovila.")

Některé ostatky přinesla kostelu Pražskému z “Říma r. 971 Mlada, sestra
knížete Boleslava ll., obdrževši je darem od papeže Jana XIII.-")

Zřízení biskupství při kostele Pražském (r. 973) zajisté způsobilo i roz
hojněni posvátného náčiní chrámového, ač přímých zpráv historických o tom
není. Toliko ojedinělé zprávy tu i tam jsou toho dokladem.

Tak 11př.čtvrtý biskup Pražský, Ekha rd či Helikard (1017—1023)věnoval
prý kostelu Pražskému ostatky, jež od papeže Benedikta byl obdržel. “)

Neobyčejně byl obohacen kostel Svatovítský hojnou kořistí, kterou Chrabrý
Břetislav z válečné výpravy své do Polska r. 1039 přinesl. Byly to především
ostatky sv. Vojtěcha, svatých pěti bratři a arcibiskupa Gaudentia, dále veliký
zlatý kříž, jejž dvanácté kněží sotva uneslo, tři těžké zlaté desky, které roubily
hrob sv. Vojtěcha ve Hnězdně; jedna z nich vážila tři sta liber, a byla hojně
ozdobena drahými kameny a křištálovým vykládáním.7)

Mimo to byly v kostele Svatovítském odedávna chovány jakožto relikvie po
svatém Vojtěchu: alba, dalmatika, kasule, kápě (t. j. pluviál) a mauipul,
jež byl světec v Cáchách od císaře Otty 11. obdržel “); dále mitra,9) prsten
a dva malé křížky, jakož i berla světcova („baculus ipsius“). 10) Mitra

') Viz Inventář 1 č. 54—57. — ') Viz Inventář 1 č. 32. ——a) Srvn. lnventář ! č. 42. — ') lnv.ll,
357. — “) Pešína, Phosp. 430. — ") Pešina, Phosp. 430. — ") Kosmův letopis český v .Pramenech'
11, 77. — O domněnce Balbínově, že tato kořist Hnězdenská z rozkazu papežova uložena byla
v chrámu Staroboleslavském, srov. Epitome Vl. str. 40 a násl. _ ") „lnsuper dat ei paramenta, in quibus
missam celebrarat in pascha, scilicet albam, dalmaticam, casulam, cappam et faciterium, quo ea habeat
sui ob memoriam. Quae usque hodie (t. j. r. 1119, kdy Kosmas slova tato psal) in Pragensi ecclesia
honorifice habentur et dicuntur paramenta sancti Adalbertí.“ Kosmův Letopis český v „Pramenech' 11,
41—42. V inventáři předmětů 7. doby předkarolínské čteme: „Cappa sancti Adalberti in scul
tella vitrea', viz 1er. l, 66. — 1') Inv. IV, 185. — lo) lnv. l, 65 -66. Prsten a ony dva malé křížky
chovány byly, jak v inventáři 2 r. 1354 poznamenáno jest, v burse u oltáře sv. Václava.
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sv. Vojtěcha ozdobena byla stříbrnými pozlacenými obrazy, růžicemi a kameny.
Pozdější, až dodnes se udrževší tradice, označuje jakožto mitru Svatovojtěšskou
infuli, kterou staré inventáře připisují biskupu Ondřejovi.') Pluviál (cappa)
sv. Vojtěcha, z bílého hedvábí zhotovený, chován byl ve skleněné mísovité
skřínceř)

Kosti z rukou sv. pěti bratří chovány byly již před dobou Karlovou
v deskovitém relikviáři stříbrném a pozlacenémř)

K ostatkům sv. Václava a Vojtěcha přibyla chrámu Svatovítskému již v době
předkarolínské také částka ostatků sv. Ludmily v podobě ruky pozlacené
a dvěma prsteny ozdobenéf)

Když v druhé polovici století dvanáctého na místě skrovného kostelíka
sv. Václavem zbudovaného vystavěna byla nádherná basilika založená Spyti
hn ěvem (1060) a Vratislavem dokonaná, byly ovšem posvátné skvosty dosud
v oné svatyňce chované přeneseny do svatyně nové. A není pochyby, že byly
i značnou měrou rozhojněny vzhledem ke značně vzrostšim potřebám nového
rozsáhlejšího kostela. Pohříchu nezachovaly nám letopisy o tom nižádných zpráv.

0 vzrůstu pokladů chrámových podává však výmluvné svědectví poznámka,
kterou Kosmas mimochodem činí. Mluvě totiž o tom, že biskup Šebíř (',L1067),
naleznuv při rozšiřování kaple Svatováclavské ostatky bl. Podivína, uložil je
prozatím „v komoře, v níž se chovaly kostelní poklady“ [„in camera, ubi eccle
siastica servabantur xenia“].5)

Nejen však o vzrůstu chrámového pokladu, nýbrž i o ztrátách jeho záhy
nám již staré prameny zvěstují. Tak valně ztenčen byl poklad chrámový za vlády
Svatoplukovy (1107—1109). Panovník tento, slíbiv králi Jindřichu V. za pokojné
držení trůnu českého deset tisíc hřiven stříbra, kde jen mohl na poddaných
svých vydíral vše, cokoliv se zlatem nebo stříbrem třpytilo. Neostýchal se oloupiti
i chrámy; biskup Heřman musil mu dáti z pokladu chrámu svatovítského sedm
desáte hřiven zlata, a mimo to i dopustiti, aby pět nádherných lemovaných pallií
témuž chrámu náležejících dáno bylo v Řezně u židů v zástavu za pět set hřiven
stříbra.“)

Než, škoda tehdy způsobená byla zanedlouho štědrosti zbožných dobrodincův
nahrazena. Vladislav, mladší bratr knížete Břetislava ll., přinesl z výpravy své,
kterou s císařem Jindřichem V. do italie podnikl, mnohé ostatky svatých, jež od
papeže Paschala ll. obdržel, a věnoval je chrámu SvatovítskémuF) Zvláště pak
horlivě pečoval biskup Menhart (1122—1134) 0 výzdobu svatyně sobě svěřené.
Našed v sakristii, či spíše v chrámové pokladnici náhodou kosti bl. Podivína,
jež tam byl biskup Šebíř (1067) uložil, pohřbil je týž biskup Menhart v kapli,
která se nalézala pod věží chrámovou; potom obnovil r. 1129 hrob sv. Vojtěcha,

') lnv. [V. (1368), 185, V. (1374), V1. (1387), 157. Teprve inventář 2 r. 1420, jejž otiskl Pe
šina, jehož original však se nezachoval, uvadi dvě mitry svatovojtěšské: „lnfula b. Adalberti cum
imaginibus deauratis, alia eiusdein de axamit cum margaritis." Peš. 480; inventář 2 r. 1503 však již
jen „lníula de aksamito rubeo s. Adalbcrti". —- ') lnv. ], 66, Vl, 157. ———') Srvn. inv. l č. 44. —-
') Srvn. lnv. l č. 35. — ") Kosmův Letopis český v „Pramenech“ 11, 187. — “) Kosmův Letopis český
v .Pramenech“ ll, 156—157. — ") Peš. o. c. 430.



ozdobiv jej zlatem, stříbrem i křištálemf) Podniknuv pak r. 1130 cestu přes Benátky
do Palestiny a odtud přes Cařihrad zpět do vlasti, mnoho ostatků (sv. Sáby ve stříbrné
schránce 5 řeckým nápisem, sv. Blažeje a j.) pro kostel Svatovítský darem přinesl?)

Z ostatků však, jež Menhart a jiní před ním chrámu Svatovítskému darovali,
mnohé zničeny byly požárem vzniklým při obléhání Prahy r. 1142.

Když vyhořelý chrám byl opravován, nalezena byla, jak kronikář (mnich
Sázavský) sděluje, r. 1143 hlava sv. Vojtěcha a ze srsti tkané roucho
(„cilicium“) sv. Václava.-“*) Od těch dob nepochybně chována byla lebka
sv. Vojtěcha v relikviáři zvláštním. Zmíněný již seznam předmětů kostela Svato
vítského z doby předkarolinské pocházejících zmiňuje se o relikviáři sv. Vojtěcha
majícím podobu hlavy pokryté mitrou posázenou kamejemif) Tehdáž již snad
také nějaká kost z ruky sv. Vojtěcha uložena byla v relikviáři „kovovém, pozla
ceném, majícím tvar ruky, na kteréž navlečen byl prsten s kamenem“, kterýžto
relikviář nalézáme mezi předměty chovanými v kostele Svatovítském již před
dobou Karlovouň)

Hynek, první biskup Olomoucký, daroval chrámu Svatovítskému částku
z hlavy sv. Jana Křtitele, kterouž byl r. 1146 v Římě obdržel.“) Reliquie
tato uložena byla ve schránce zajimavé podoby, totiž v pozlacené mise, kterouž
dva andělé drželi. 7)

Znamenitého rozhojnění dostalo se chrámovému pokladu Svatovítskému za
Chrabrého Vladislavall. (1140—1173) převzácnými uměleckými skvosty, jež
panovník ten v cizích zemich jakožto kořist válečnou byl získal. Z výpravy kří
žové (1147) přinesl chrámu svatovítskému hojně sv. ostatkůy't) z tažení proti odboj
nému Milánu, společně s císařem Fridrichem r. 1159 podniknutého, přivezl mimo
jiné i nohu svícnu, jež tehdáž pokládána byla na zbytek sedmiramenného
svícnu chrámu Jerusalemského, kterouž prý Milánští ve vojště Titově a Vespa
siánově bojující vJerusalémě vzali. Rýmovaná kronika česká tak zv. Dalimilova
zmiňuje se o neobyčejné této kořisti slovy veršovanými:

„Čechové v městě prvi biechu,
z města najlepšie klénoty vzěchu.
Ješče stojí na hradě u svatého Víta noha sviecnova,
pravie, by byla Šalomúnova.
Tn sú byli Mediolaněné 7. Jeruzaléma vzěli,
když sú byli s Titem a s Vespezianem na Židy jeli,
móžes tu nohu, ač chceš, před oltářem ohledati." ')

Mimo to přinesl Vladislav z Milána ještě rámě a meč sv. Mořice (s. inv. [
č. 58) a ostatky sv. Nazaria, Celsa, Felixa a Nabora.'0) A po výpravě do Uher
(1164), odkudž s nesmirnými poklady zlata, stříbra & drahocenných rouch se

') ,Eodemque anno dominus Meynhardus, episcopus Pragensis ecclesiae, renovat sepulcrum sancti
Adalberti pontificis, auro et argento et cristallo." Pokračovatel Kosmův kanovník Vyšehradský, „Prameny“
ll, 207. — ') Peš. o. c. 430, 503, 523. — ') .Eodem anno inventio capitis sancti Adalberti
episcopi et martyris in urbe Praga in ecclesiasancti Viti martyris et cilicium sancti Wencezlai
inventum est.“ Pram. ll. 261—262. — ') Srvn. lnv. 1 č. 29. — ") Srvn. lnv. [ č. 33. — ') Peš. o. c. 431.
Srvn. lnv. I. č. 43. — ") lnv. ], 43; 11,54. — “) Pontanus, Bohem. Pia kn. 2. Dubravíus. Hist. boh.
kn. 12. — ') Prameny dějin českých ], 97—98. Srvn. Aen. Sylv. Hist. Bohem. cap. 24., Doubr.
Hist. Boh. kn. l2, Balbín, Epit. rer. Boh. 232. Pešina, Phosphorus 39—40. — lo) Pešina o. c. 431 dle starého
rkp. martyrologia kostela Pražského; o ostatcich těch zmiňuje se Pešina také ještě na str. 518 a 514.
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vrátil, obdaroval král Vladislav chrám svatovítský „přemnohými a přeskvostnými
rouchy“ („plurimis paliis preciosissimis“).')

Za dobročinnosti královou nezůstávala dobročinnost. oblíbeného přítele jeho
biskupa Daniela [. z Lipé nikterak pozadu; i o něm zaznamenal kronikář, že
stolični kostel svůj hojnými dary ozdobil,'—')zejména relikviemi, jež sebral, pro—
vázeje od r. 1162 více než po čtyři léta císaře Barbarossu na výpravě italské.—**)
Rovněž tak činil i biskup Jindřich (zemř. 1179)").

Také syn Vladislavův kníže Bedřich (1179—1189) byl velikým příznivcem
chrámu Svatovítského: obdarovalf jej hojně zlatými a stříbrnými nádobami i jiným
drahocenným nářadím.-")

Z panovnického rodu Přemyslovců pocházející a v Paříži vychovaný biskup
Jindřich Břetislav, jenž r. 1193 také na knížecí trůn český dosedl, pečoval
horlivě o výzdobu kostela Svatovítského, nešetře osobních obětí peněžních 6),
i lze z toho souditi, že i poklad chrámový jeho přičiněním značně vzrostl. Spo
lečně s předchůdcem svým na trůně českém, Kunratem Otou (1189—1191)
daroval chrámu Svatovítskému úplný černý ornát perlami vyšitý.7)

Za panování Přemysla Otakara [. (1197—1230), ještě více však za Václava l.
(1230—1253) a Přemysla Otakara 11. (1253—1278), kdy výtvarné umění v'Čechách
utěšeně kvetlo, bylo dbáno horlivě o výzdobu chrámů vůbec, a především ovšem
i o chrám metropolitní. V té době i poklad chrámový znamenitě se rozmnožil
bohoslužebnýmí nádobami a rouchy, především však novými ostatky, jež beze
vší pochyby vždy ukládány byly ve skvostný relikviář.

Biskup Daniel 11.(1197—1214) daroval kostelu mešní roucho z fialového
sametu s vyšitými obrazy a s obrubou perlami pošitou.s)

Tehdáž také nepochybně dostalo se chrámu Svatovítskému ra m e n e
sv. Prokopa, kterýž lnnocencem lll. r. 1205 za svatého byl prohlášen. Nejstarší
inventář kostela Pražského 2 r. 1354 uvádí mezi předměty již z doby předkarolinské
pocházejícími rámě sv. Prokopa v podobě pozlacené ruky se dvěma prsteny.")

Roku1212věnovalmarkrabí moravský Jindřich Vladislav chrámu
Svatovítskému ostatky (brachia) sv. apoštolů Tomáše, Jakuba a Tadeáše, jakož
i ostatky sv. Mauricia a sv. Erharda (Gerharda) lo)Ostatky sv. Tadeáše a Mauricia cho
vány ve stříbrných, pozlacených a kamejemi posázených relikviářichpodoby ruky")

') Letopis Vincenciův v .Pramenech' ll, 458. — ') .. . .multis ornatibus admodum decoravit."
Pulk. Dobn. Mon. lll, str. 188. — ') Peš. o c. 430. — ') Lit. Friedr. Episc. Prag. 1177. Wocel, Grund
züge der bölim. Alterthumskunde, 158. — ") Pešina, Phosphorus, str. 40. Byly to ostatky: svatého
Jana Zlatoústého, Jana a Pavla, Adriana a Martina. Pešina 503—521. — LI)Erben, Regesta, č. 390
str. 178 (zmínka () daru 15 hřiven zlata na potřeby chrámové). Pont. z Braitenberku „Bohemia pia"
kn. lll, str. 41: „Sub regimine pacilico (Henrici episcopi) templum sancti Viti restaurare, altaria de
novo construere, quae ipse consecravit". -—-7) lnv. ll, 214; Vl, 209. — 8) lnv. ll, 263, Vl, 256. Bock,
Gesch. d. líturg. Gewander d. Mittelalters ll, str. 120. — “) Jeden z těchto prstenů se ztratil, když
relikviář tento byl opatem Ostrovským nesen ve slavném procesí naproti ostatkům Karlem N. do
Prahy poslaným. Srvn. Inventář l, č. 29. — l“) Rkp. aníversaría kostela Pražského: .Wladislaus Marchio
Moraviae obiít, qui contulit Ecclesiae Pragensi brachia ss. Thadaei, Mauritii et Reliquias ss. Jacobi et
Thomae Apostolorum et alium ornatum pretiosum, in cuius anniversarío etc.“ Svátek jich nařizuje rubrika
starého Pražského brevíře k Vl id. ledna těmito slovy: „Tertio die post Epiphaniam allatio reliquiarum
ss. Apostolorum Thomae, Jacobi, Thadaei et Mauritii Martyris, nec non Erhardi Episcopi et Confess.,
quae allatae sunt ad Ecclesiam Pragensem.' Peš. 432, 507, 523, Srov. Letopisy české v .Pramenech' 11,
283. — ") lnv. l, 37 a 38.



K ostatkům těmto přibyly r. 1232 ostatky sv. Alžběty za biskupa
Jana 11.(1226—1236)a r. 1253 ostatky sv. Stanislava, bisk. a mně., jež za
biskupa Mikuláše z Riesenburka (1241—1258) do Prahy byly přineseny a slavným
průvodem uvítány.') '

Nástupce Daniela ll., pověstí svatého slynoucí biskup 0 n d řej (1215—1224),
zanechal kostelu svému několik vzácných památek: veliký prsten s velkým
salírem a několika malými kameny, 2) jiný pečetní prsten stříbrný pozlacený
s řeckým nápisem 3) a kasuli ze žlutavého sametu s pretextou pošitou malými
perlami a křížkem černým kruhem obklopeným.") Malý zlomek byzantského
roucha hedvábného, ozdobeného zlatým vyšíváním podobného charakteristického
vzoru, totiž s křížky kruhem obklopenými, uchoval v letech padesátých minulého
století kanovník Pešina, jejž Bock v díle svém reprodukovaI,-'=) zmiňuje se při
tom o „nezaručené“ tradici, že roucho to jest zbytkem zmíněné kasule biskupa
Ondřeje což však na omylu se zakládá. Látka tato jest zbytkem vyšívané
přikrývky hrobu sv. Václava. “) Po Pešinovi přešlav majetek dra F. Skrej
šovského, zjehož pozůstalosti získalo ji Pražské městské museum. Nejpozoruhodnější
památkou po biskupu Ondřejovi jest však mitra jeho, jež nyní připisuje se
sv. Vojtěchu. První zmínka o mitře této děje se v inventáři 2 r. 1374; uvádí se
tam bezprostředně před mitrou Svatovojtěšskou těmito slovy: „ltem alia infula
rubea cum stellis argenteís deauratis, in qua 11)C XPC in utraque parte“, aniž
by se však někomu připisovala; rovněž tak v inventáři z r. 1387. 7) Teprve
inventář z r. 1476 pravi výslovně: „lnfula beati Andreae, episcopi Pragensis, de
aksamit rubeo cum literis th XPC ex gemmis et auro, cuius limbria in circuitu
est gemmata quibusdam floribus“.“)

K nejpřednějším dobrodincům Svatovítského chrámu ve století Xlll. náleží
kapitulní děkan Vít (1235—1271),neobyčejněobětavý mecén,9)jenž jej 5 ve
likým nákladem dal vyzdobovati a opatřoval vším, čeho k bohoslužbám bylo třeba.
Jemu zajisté i pokladnice chrámová děkovala za mnohý vzácný přírůstek, ze
jména v oddělení knih liturgických. „Bylyf staré knihy“ — tak praví kronikář
— „všední a sprosté; některé také již stářím sešlé, neužitečné, nenesoucí žád
ného prospěchu, kterými se chyby a zmatky časté stávaly při službě Boží. Jsou
pak tyto knihy, které jsou sepsány nákladem a na útraty děkana Víta: missály,
graduály, antifonáře hudební, žaltáře, zpěvníky, kollektáře, baptistáře, breviáře
a jiných mnoho knih kázání, kterými oslavil kostel Pražský ve službě Boží.“'")

Také i členové rodiny panovnické pamatovali v této době na chrám metro—
politní stkvostnými dary.

') Pešina o. c. 432, 510, 522. — ') lnv. 11,188, VI, 176. — ') lnv. 11,189, VI, 181. — ') Inv. 11,252,
V1 (1387), 249. — ") Bock, Gesch. d. lit. Gewžlnder, 1,203, s barvotisk. tal). Bock praví, že tradice nazývá
roucho to .casula s. Andreae", což opakuje Neuwirth v Gesch. der christl. Kunst in Böhmen 474. Dr. Zibrt
(Děj. kroje 1,393) určitěji praví, že kasule ta „patřila podle zbožné tradice biskupu pražskému
Ondřejovi'. Skrejšovský uveřejnilo zbytku tom článek v časop. „Východ' 1887. str. 180 sqt.—
') lnv. Vl. č. 310. — ") lnv. Vl, 156. — ") Srvn. inv. 7. r. 1476 č. 82. Pešina, jenž inventář tento
otiskl na str. 484—489, položil místo písmen ll)C XPC libovolně slova „cum literis quibusdam
exoticis", čímž zavdal příčinu k nejasnostem a nedorozuměním v odborné literatuře, jež omyl jeho
opakovala (srvn. Bock, Gesch. d. lit. Gew. 205. Zíbrt, Děj. kroje l, 393; Method XXI, 115). —
') Srvn. Dr. Fr. Krásl ve ,,Sborniku hist. kroužku“ 1899 část ], seš. 8 str. 25—29. — '“) Pokračovatel
Kosmův v „Pramenech“ ll, 321—322.
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Konstancie, druhá manželka Přemysla Otakara I. (zasnoubena r. 1198,
zemř. 1240), věnovala zlatý kalich posázený drahocennými kamejemi a patenu '),
kasuli z červeného aksamitu s růžemi a hvězdami zlatem vetkanými, kolem krku

„mající zlatou obrubu s perlamiř) červenou pallu s kruciiixem a jinými obrazy,-l)
jakož i velikou korouhev.")

Král Přemysl Otakar 11.byl rovněž štědrým dobrodincem chrámu, jejž
obdařil zlatými a stříbrnými nádobami bohoslužebnými, jakož i stkvostnými vy—
šívanými rouchy; 5) zvláště připomínají se: úplný černý ornát, jehož kasule ozdo
bena byla griifony v malých kruzích, a jehož dalmatíka a „subtile“ byly ze zeleného
nachu 6) a dalmatika a „subtile“ ze zeleného nachu. 7) Roku 1262 byla mu z Uher
přivezena hlava sv. Markety a veliká část jejího těla“) Ostatky ty daroval, jak
známo, klášteru Břevnovskému, avšak některou kost z ruky její v pozlaceném
relikviáři věnoval kostelu Svatovítskému; uvádit se relikviář ten v nejstarším
inventáři mezi předměty pocházejícími již z doby před Karlem IV.")

2 jiných dobrodinců pokladu Svatovítského z té doby známe jen manželku
Pražského purkrabí Mstidruha ze Chluma (1247—1279), kteráž darovala
postní velum („velum quadragesimale"). IO)

Nahromaděný dosud poklad chrámový byl valně ztenčen svatokrádežnými
loupežemi, které za ncblahého poručníkování Oty Braniborského (1279 až
1280) na něm byly zpáchány. Mnozí světští i duchovní byli tehdáž snesli cenné
věci své do chrámové pokladnice („in armario-Pragensí“), kterouž pokládali za
schránku nejbezpečnější. Bylo tu tedy vedle věci chrámových tehdáž uloženo
1 přemnoho majetku soukromého: peníze, zlaté a stříbrné nádoby, prsteny, řetězy
a drahé oděvy. Chtěje těchto věcí se zmocniti, poslal markrabě dne 7. ledna 1279
některé z kanovníkův sobě oddaných do kostela sv. Víta, aby z archivu králov—
ského tam chovaného přinesli mu některá privilegia krále Otakara. Zároveň však
lstivě poslal za nimi ozbrojence své, aby ukrytých ve chrámě skvostů se
zmocnili. „Vstoupivše do svatyně Ježíše Krista a svatých mučenníků“ — tak vy
pravuje letopisec — „spřeházeli roucha kněžská, ostatky svatých poskvrnili a po
házeli, dotýkajíce se jich rukama nešlechetnýma, hledajíce poklady peněz .....
Popadali skříně, obtěžkávajíce bedny těžší, sekerou a dlátem je vylamovali“.
Vidouce to kanovníci, na kolenou je prosili, aby od bezbožného konání svého
upustili, ale bezbožnici pohanili a vyhnali je, bijíce je a neslušně jimi strkajíce;
vzavše pak sakristovi násilně klíče od sakristie a zamknuvše dvéře, postavili před
ně stráže, a odešli. Nazejtří pak vrátivše se, vypáčili všecky dvéře do svatyně,
pobrali tam nesmírné množství peněz a odevzdali pánu svému.")

Ještě hůře počínal sobě biskup braniborský Eberhard, jejž Ota Brani
borský ustanovil zemským správcem za nepřítomnosti své. Eberhard povolal
k sobě jednoho dne kanovníky a žádal je, aby jej vedli do kaple, která prý, jakž

') Srvn. lnv. 1, 68. — ') lnv. 11, 262. — ') lnv. 11, 325, Vl, 325. — ') Srvn. lnv. 1, 227. —
") lnv. ll, 229, Pešina Phosphorus, 43., Bock, Geschichte d. liturg. Gewítnder 11, 283. Neuwirth,
Gesch. der christl. Kunst in Böhmen 476. — ") Nach ,,nacho', druh těžké hedvábné látky,
zlatem protkané. Bock 11, 313. — 7) lnv. VI, 220. Srv. Bock 11, 283. Zibrt l, 395. — a) Pešina,
Phosp., 432, 513. — “) Viz lnv. l, 36. — '“) lnv. l, 210. — ") Prameny dějin českých díl 11, 3—13—344.
Palacký, Dějiny národa českého, 1875, dilu ll částka 1,str. 215—216. Tomek, Dějepis města Prahy 1,
190—191.
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slyšel, s královskou nádherou zlatem a drahými kameny Otakarem byla vyzdo
bena; chce prý na nádheru tu se podívat. Nic zlého netušíce, dovedli kanovníci
braniborského biskupa do pokladnice a jali se mu ukazovati, co tu bylo nej
vzácnějšího: roucha těžkými skvosty ozdobená, čalouny zlatem protkávané, peče
tidla, obrazy svatých, kalichy, svícny, konvice, mísy a jiné nádobí posvátné
z ryzího zlata mistrně zhotovené.') Eberhard, když se byl do syta nadíval
a štědrost královu dosti se nachválil, vzdychl si zhluboka a pravil: „Rcete, milí
bratři, nač leží tu tolik zlata, nelze-li ho užíti k potřebám naléhavým? Zda zákony
a stanovy vaše nehlásají, že církev zlato k tomu účelu jen miti má, aby chudým
je rozdávala? Nuž, kdože jest chudší nad krále vašeho? která země jest nuznější
nad zemí vaši? Vždyť tu ani markrabě nemohl žití tak, jak důstojenství jeho
vyžadovalo! Má neustále veliké výlohy, an tuto zemi chrání, i bude tudíž nutno
z tohoto zlata zapůjčiti mu, čeho potřebuje.“ Těmito slovy byli kanovníci, kteří
jej sem přivedli, jako omráčeni. A dříve než se vzpamatovali, kázal jim Eberhard,
by odešli domů. Sám pak se svými druhy pobral, co se mu zlíbilo, a s mar
krabím o kořist se rozdělil. Marně proti tomuto počínání pozvedl biskup Tobiáš
neohroženě svůj hlas, hroze, že povede stížnost u stolce papežského: Braniborci
v násilnostech svých neustávali.2)

Než z těchto škod zotavil se kostel Svatovítský zanedlouho zase, když
král Václav ll. do Prahy zavítal a vlády se ujal (1283). Mladistvý, jedva dvanácti
letý panovník z útlých let dětských dobře se pamatoval na nádheru, kterou se
chrám sv. Víta tehdáž stkvěl. l zželelo se mu vyloupené svatyně, a snažnou péči
obracel na výzdobu její, jakož vůbec tento „panovník míru“) největší radost
svoji nalézal ve zbožnosti a ve štědrém zvelebování budov a ústavů posvátných.")
Z darů jeho výslovně připomíná se veliká deska skládající se ze tří stříbrných
kusů, pozlacená, ozdobená křížem a obrazy čtyř evangelistůvf') jakož i čaloun
ozdobený obrazem lva a pávů.“)

Králi radou i povzbuzováním byl nápomocen horlivý biskup Tobiáš
(1279—1296) 7), jenž také sám ze svého k témuž účelu štědře přispíval, an, jak
praví letopisec, „svatyni Pražskou, jejíž byl ženichem a pánem, zvláštní náklon—
ností miloval.“s) Darovalt chrámu Svatovítskému berlu stříbrnou pozlacenou
s hlavou dračí, držící v tlamě veliký drahokam („palazyum“)9), úplný ornát
z bílého aksamítu lo), jiný úplný ornát fialový se zlatými vetkanými ornamenty "),
černou kasuli"), plášt z lesklého sametu s červenou pretextou perlami po
šitou ls), jiný plášt červený, zlatým vyšíváním ozdobený"'), dále štolu a phanon
(manipul), na nichž vyšít byl znak jeho'5), červenou pallu s vyšitými fantasti
ckými zvířaty, griffonym), veliký čaloun figurami lvů ozdobenýn) a skvostný

') „Vestes gravioribus unionibus distinctas, aulaeaque auro textili intexta,
hinc sigilla, effigiesque numinum, inde rursus calices, candelabra, phialas, pel
ves et caetera utensilia sacris usibus destinata, ex auro solido omnia ita elabo
rata, utars cum materia certare videretur". Pešina, Phosp.,48. — ') Doubr. Hist. Boh. l.
18; Balbin Epit. lib. 3 cap. 15. Pcšina Phosp. 47—48. — ') Kronika Zbraslavská. — ') ,,ln augmento
ecclesiastici ornatus delectatus fuit.' Kron. Zbrasl. (Pram. IV, 22). Srvn. Tomek, Děj. m. Prahy, 1,209.
— “) lnv. 11, 128. - ") Inv. 11, 370. — 1) Pešina, o. c. 49. — ') Prameny děj. čes. 11, 367. —
') lnv. 11, 200; VI, 163. — l") lnv. 1, 112. — ") lnv. !, 119. "') lnv. 11. 264. — l") lnv. II, 266. —
") lnv. ll, 274. — I") lnv. 11, 300. — l') lnv. 11, 326. — ") lnv. 1, 213; 11, 413.



prsten posázený mnohými kamejemi'). Mimo to daroval hojně liturgických
knih: notovaný missál2), veliký „liber viaticus“ zvaný „trup“ “), překrásný
antiionář*), krásný agendář5), evangeliář a epistolář“) a j.?) Z těchto knih
chová knihovna kapitulní dosud dvě: Evangeliář "), v němž na listu 2. se čte:
„Anno Domini Mo CCo L XXXX0 lll0 Dominus Thobyas episcopus pragensis
XXV"Sfecit istum librum scribi et contulit eum ecclesiae Pragensi", a Agendäf"),
v němž o darování takto jest poznamenáno: „Anno Domini Millesimo Ducen
tesimo Xo Cllllo Dominus Thobias episcopus pragensis vicesimus quintus istum
librum agendae contulit ecclesiae Pragensi." Tyto knihy nejsou sice vyzdobeny
drobnomalbami, nicméně úhledným písmem a jednoduchými, ač sličnými inici
álami oku se zamlouvajílo)

Také Guta, ctnostná a zbožná manželka Václava ll., bedliva byla zajisté
ozdoby chrámu Svatovítského. Z darův jejích uvádí se zejména červená pata
s vyšitým krucifixem “) — patrně vlastni její práce, nebof o ní kronikář s po—
chvalou zaznamenává, že pilně se zabývala ženskými pracemi.'2)

Probošt Oldřich (1287—1301)Is) obmyslil kostel Svatovítský dvěma
stříbrnými processionálnimi křiži,") a nejmenovaný Olomoucký biskup —
nepochybně Dětřich (1281—1362) — věnoval úplný ornát z plave' látky („naseto“,
„naseče“).'5)

Chrabrý Hynek Berka z Dubé (1249—1306),známý pro hrdinské půtky,
jež sváděl s rotami braniborskými, daroval chrámu Svatovítskému úplný ornát
ozdobený znaky rodu svého.15)

Když král Václav 11. roku 1304 syna svého z Uher do Čech spolu s ko
runou a jinými klenoty říše Uherské odvezl,") vzal s sebou také některé relikvie
jež daroval kostelu Pražskému,") zejménakrev svatého Demetria ve stříbrné
nádobce.1")

Ani kratičká vláda posledního Přemyslovce Václava 111.(1305—1306) ne
minula bez darů učiněných kostelu Pražskému. Král sám daroval dvě mešní

') lnv. 11, 187. — ') lnv. l, 199. — ') lnv. 1, 200. — *) lnv. l, 205. — ') lnv. I, 205.
— ") lnv. l, 239. Srv. ll b, l—14. — ') Dary Tobiášovy uvádí pokračovatel Kosmův těmito
slovy: ,,Casula, dalmatica et subtile de axamito albo cum limbis magnis. ltem contulit alium
apparatum nigrum cum auro textum. ltem pallam altaris de albo balkyno, farratum de rulio cendato.
ltem aliam pallam, in qua est leo et aquila de plumario opere. ltem tria mensalia altaris cum latis
praetextis. ltem striieum axamitum, qui ponitur in Parasceve sub reliquias, et quartum mensale
longum, quod etiam ponitur sub reliquias. Contulit etiam missale magnum cum omnibus epistolis et
evangeliis, tam ferialibus, quam festivis, cum cantu per musicam scriptis, cum graduali et sequentiís.
ltem nocturnale magnum cum rubricis et cantu in ipso per musicam annotato per totum antilonarium.
Contulit etiam breviarium de magna litera iuxta cursum Pragensis ecclesiae modo et consuetudine
antiqua conservata.' Prameny dějin čes. 11,367 a 368. — Srvn. Dr. Frant. Krasl ve ,Sborniku hist.
krouiku". R. 1899 seš. 8 1 str. 37. — ') Signatura A 61. — l') Signatura P 3. — l") Srv. Soupis
památek hist. a uměl. Hradčany. Knihovna kapitulní (s obr.). — Neuwirth, Geschichte der christlichen
Kunst in Böhmen bis zum Aussterben der Přemysliden 442. — ") lnv. 1, 155. — "') Kronika Zbra
slavská. Praní. děj. česk. lV, str. 27. — 1') Viz o něm Krásl 1. c. str. 39—40. — ") lnv. l, 51. —
'i) Nasečzpurpura, drahocenná látka purpurová. Emler Reg. 11,1202, Svatovítský ruk. 82; srv.
Kott s. v. — m) lnv. l, 115. — ") Palacký, Dějiny nár. čes. 1875 ll, č. 1 str. 294. — ") Pešina,
o. c. 432—433. — ") lnv. 1, 53. — Pešina uvádí (na str. 433, 502, 504, 507, 510 a 514) ještě tyto
relikvie: sv. Anežky, sv. Makaria, sv. Doroty, sv. Juliany, sv. Jiří, sv. Augustina, sv. Donata,
sv. Gerharda a sv. Alexandra, o nichž však v nejstarším inventáři zmínky neni.
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roucha, totiž úplný ornát z bílého naseče s květy a kasuli z naseče černého
drobně kvétovaného, ') a manželka jeho Viola (v inventářích „Fiolkou“ zvaná)
kasuli z červeného sametu. 2) Důvěrník krále Václava kanovník Jindřich
Sturmův3) daroval kasuli červenou květy ozdobenouxl)

Rozšafný a spořivý panovník Rudolf l. (1306—1307) obdařil chrám Svato
vítský čalounem z červeného sametu, zlatem protkanýmf') a třemi sivými koberci,
jež byly ozdobeny černými orlicemi.“) Štědrou dárkyní byla také ovdovělá královna
Alžběta (Rejčka), zvaná dle oblíbeného sídla svého Hradce Králové „krá
lovnou Hradeckou“ („regina de Grecz“). Staré inventáře chrámové zaznamenávají
od ní: kasuli ze srstnatého sametu brunatného se zlatou praetextou') a dva
čalouny skládající se z patnácti dílů, ozdobené zlatými rybamif)

Krále J i n dři ch a Ko ruta n ské h 0 (1307—1310) zaznamenává starý inventář
chrámový jakožto dárce úplného ornátu, jehož kasule byla z červeného naseče
(„naseto“) s griffony, dalmatika a subtile") však z látky zeleném)

Jména krále Jana Lucemburského (1310—1346)v seznamech dobro
dinců chrámových nenalézáme. Za to jméno manželky jeho Elišky vyskytuje se
v nich několikráte. Vynikajíc neobyčejnou zručností v umělých pracech ženských "),
vyšila stkvostnou praetextu perlovou a dvěma obrazy stříbrnými pozlacenými ozdo
benou na červeném plášti, kterýž chrámu Svatovítskému věnovala."') Vlastní její
prací nepochybně — ač to výslovně podotčeno není — byla i mitra z červeného
aksamitu, pošitá perlami a stříbrnými hvězdicemi.'3) Mimo to darovala ještě jinou
íníuli stříbrnou pozlacenou, perlami posazenou l"), a ozdobila, jak kronikář za
znamenává, mnohé ostatky svatých davši je vložiti do zlatých a stříbrných desk
a monstrancí, ozdobených drahocennými gemmami.'-").

Krasoumy milovný biskup Pražský Jan z Dražic (1301—1343), jenž
o rozkvět uměn výtvarných v Čechách velikých zásluh sobě byl získal,'“) byl
ovšem i kathedrály své štědře pamětlív. Z jeho darův uvádějí staré záznamy ze
jména: úplný zelený ornát protkaný červenými ptáčaty a ozdobený velikou pre
textou s obrazy, ") červenou perlami pošitou mitru, la) jinou stříbrnou pozlacenou
mitru perlami posázenou '") a rukavice se stříbrným pásein.2") A k němu řadí se
i hojní jiní dárcové ze řad duchovenstva; na př. Petr, biskup Olomoucký (1311
až 1316), jenž daroval úplný ornát plave' barvy, 21) suffragan Pražský Přibyslav,
biskup Sadaronský, jenž daroval minn,") ozdobenou perlami, pozlaceným stříbrem
a mnohými gemmam,") stříbrnou pozlacenou berlu s holí z červeného dřeva, '“)
pontifikální rukavice a obřadní knihu „Ordinarius pontificalis cum sacramentali,“'—'-")
probošt Držislav (1327—1338), jenž daroval úplný ornát bílý, na jehož kasuli
vetkáni byli ptáci se zlatými hlavami; dalmatika však a subtile byly z bílého
naseče; 26) a mimo to stkvostný koberec,27) děkan Jindřich (1327—1328), jenž

') lnv. [, 117 a 137, ll, 259. — ') lnv. 11,256. — ') Tomek, o. c. 1, 592; Tadra .Kanccláře'
str. 4; Prameny děj. čes. IV, 93. — ') lnv. l, 136. — .) lnv. VI, 285. — ') lnv. l, 215. — 1) lnv. l,
141, 11,248. — “) Subtile : roucho podja'hnovo; viz Zibrt, 394. — ") lnv. ii, 360. — "') lnv. l,
118. — ") Palacký, Děj. čes. 11, č. 1, str. 341—342. — 1") lnv. 11,265. — ") lnv. 11, 182. — ") lnv. Vl,
152.— I") Kronika Zbraslavská kap. XV. Roku 1328 darovala kostelu Svatovítské—muostatek sv. Kor
biniana. Peš. 517. — l“) Srv. K. B. Mádl „Český mecén XlV stol.“ Lumír 1890. — ") lnv. l, 125.
Srvn. 11, 239. — ") lnv. l, 187. — ") 11, 197. — '") lnv. 11, 181. — “) lnv. ll, 219. — ") lnv. l, 186.
- ") lnv. 11, 185. — ") lnv. 11, 202. — ") l, 126. — ") lnv. 11 B 16. — ") lnv. l, 214.



rovněž koberec kostelu věnoval |) a mimo to přeskvostný missam) Hynek
Berka z Dubé, probošt Pražský a později biskup Olomoucký (T 1333), kterýž
věnoval dva stříbrně svícny-“) a pokrývku na hrob sv. Václava;*) kanovník
Boh uta, jenž daroval pestrý plášť se zlatem vyšívanými obrazyi') a koberec;“)
Marquard, sakrista (kolem r. 1315), jenž daroval překrásný antilonář7) a j.

Notář krále Jana Lucemburského, Mikuláš z Lucemburka, daroval
chrámu Svatovítskému tři korouhve s obrazy sv. Vita, Václava a Vojtěcha.")

Ze šlechty nalézáme v té době mezi dárci rouch bohoslužebných pány
z Rožmberka“) a z Lipé,'“) a z měšťanstva pražského měšťana Phanczu,
jenž daroval pokrývku na hrob sv. Václava.")

Tak obohacován byl neustále posvátný poklad Svatovítský, při tom však
nezapomínáno pečovati o to, aby památky ze starších dob udržovány byly
v dobrém stavu. O tom svědčí výmluvně listina biskupa Jana z Dražic, kterouž
Heřmanovi kožešnikovi a potomkům jeho dává v držení pozemek se závazkem,
že on i potomci jeho povinni jsou cíditi zbroj sv. Václava: železnou přílbici,
krunýř a mee.")

Ve zmíněném seznamu předmětů v pokladu svatovítském již z doby před
karolinské pocházejících, pojatém do inventáře z r. 1354, obsaženyjsou mimo uvedené
již předmětyještě tyto věci: Stříbrné poprsí sv. Chrysogona.Relikviáře
v podobě ruky sv. Florenciaa sv. Hermagory.'3)Dřevěný, stříbrem oblo
žený relikviář v podobě ruky. Zlaté sochy (nepochybněpolovypuklíny)
sv. Filipa a Jakuba upevněné na pozlacené desce. Veliká pozlacená deska
s krucitixem, obrazy a kamejemi, určenépro sv. Václava. Tři větší
kříže s kamejemi, z nichž dva byly zlaté s měděnýminohami. Kříž stříbrný
pozlacený. Malý stříbrem obložený kříž s třemi ze skla napodobenými
kameny. Tři křišťálové kříže, z nichž dva nádherné, slavnostní a jeden prostý,
tehdy již velice porušený. Dva menší stříbrné kříže processionální.
Zlatý, kamejemi posázený kříž obsahující v sobě maličkýkřížek se
dřevem z kříže Kristova. Dva přeskvostne' ple náře posázené kamejemi a perlami.

') lnv. ], 214, II, 407. — ') lnv. l, 197. — 8) lnv. II, 160. — ') lnv. l, 207. —
“) lnv. ll, 279. — “) lnv. II, 407. — 1) lnv. l, 202. — ') lnv. l, 228. — “) lnv. l, 195. —

l") lnv. l, 196. — ") lnv. l, 207. — ") „ln nomine Domini Amen. Nos Johannes dei gratia
Pragensis episcopus notum facimus universis praesentes litteras inspecturis, quod nos attendentes
grata et utilia servicia, quae nobis Hermannus pellitex, exhibitor praesentium, a longis retroactis
temporibus exhibuit et exhibet in praesenti, sibi et haeredibus suis concedimus et donamus
duas areas de illis quatuor areis, quae sunt episcopatus nostri, sitae in Pragensi civitate in parochia
sti Jacobi, . .. modis et condicionibus his adiectis: videlicet, ut de prima area, in qua olim Gallus
gladiator residebat, ipse Hermannus et sui haeredes debent et tenebuntur mundare arma beati
Wencezlai: pilleum videlicet terreum. loricam et gladium, quae arma in Pra
gensi ecclesia conservantnr; de secunda vero area idem Hermannus et sui haeredes ad
cameram meam singulis annis in duobus terminis solvet octo grossos: in festo sancti Galli videlicet
quatuor et in festo sancti Georgii alios quatuor grossos, ut est moris. Has quidem areas praefatus
Hermannus et sui haeredes habebunt et possidebunt, ut est dictum, et poterunt se locare et aedificare
absque contradictione cuiuscunque et utilitates pro se procurare in iisdem. In cuius rei testimonium
praesentes literas sigillorum meorum munimine iussimus roborari. Datum in Rudnicz Anno dni mille
simo trecentesimo tricesimo tercio klis maii, pontificatus vero mei anno XXXII." Orig. perg. 5 při
včšenon pečeti v kapit. archivu Vl, IO. — '“) lnv. [, 40. Peš. 513 nesprávně klade získání tohoto
ostatku do r. 1355.



Pět prostých zlatých plenářů. Stříbrný pozlacený plenář kamejemi
posázený. Třices tovní oltáře, z nichž dva obložené zlaceným stříbremajeden,
největší z nich, obložený zlatem a kamejemi. K ř i š f á ! o v á m o n st r a n c e,
v níž noseno bylo Tělo Páně v den Božího Těla. Jiná křištálová mon
strance zlaceným stříbrem obložená a kamejemi ozdobená, v níž nosívalo se
Tělo Páně k nemocným. Pánev stříbrná jaspísy ozdobená, do níž sbírány
dárky při offertoriu. Zlatá schránka s pozlacenou holubicí, visící v kapli
sv. Václava nad oltářem, v níž uchovávána byla nejsv. Svátost. Zlatý kalich,
mající drahocenné kameje na noze. Stříbrný pozlacený malý kalich
s kamejemi na noze, s jakýmisi polovypuklými obrazy ve stříbře tepanými.
Veliký kalich stříbrný s obrazya dvěmaúškyJ) Devatenácte kalichů.
z nichž osm bylo pozlacených, ostatní stříbrné. Pět starých kalichů. Osm
stříbrných ampulek.2) Dvě ampulky měděné. Měděná pozlacená
ampulka s dlouhým uchem. Tři stříbrné nádoby k svěcení svatých olejů.
Deset kalichů přidělených jednotlivým oltářům. Stříbrná kropenka. Tři
stříbrné kaditelnice. Dva svícny stříbrnéa dva měděné pozlacené. Jaspisová
miska obložená zlatem a ozdobená kamejemi se lžíčkou na kadidlo. Malíčká
nádobka stříbrná na kadidlo.Dvě křišťálové nádobky na křížmoa olej
křtěncůke křtitelnici.Křištálová nádoba stříbrem obložená na balsám.
Jiná podobná menší nádoba, rovněž na balsám. Dvoje kleštičky stříbrné,
jichž se užívalo, když biskup Tělo Páně věřícím podával. 3) Dvě stříbrné
rourky, jimiž kommunikanté krev Páně přijímaliJ') Šest ostatkových schránek
ze slonové kosti. Čtyři měděné pozlacené schránky („capsae“), z nichž
dvě kladly se na oltář sv. Václava. Pět dřevěnýchschránek ostatkových.
Skřínka stříbrem obložená s obrazy, na níž pozpod vyřezánbyl sv. Petr
s klíčif') Dvě křišťálové skřínky. Schránka 2 cypřišového dřeva
s ostatky.Stříbrný pektorál s řeckými písmenami, vněmž bylo mnoho
relikvií. Čtrnáct relikviářů dřevěných. Čtyři pixidy s obrazy; z nich
dvě dřevěnéa dvě ze slonoviny, vesměs s ostatky. Čtyří skřínky ze slonoviny
s ostatky. Dvě „racio nalia“ perlami vyšitá: jedno biskupské a jedno jáhenské.“)
Dvě korporalia, jedno perlami a korály ozdobené, druhé zlatem vyšité. Černý
úplný ornát, jehož kasule a subtile ozdobeny byly perlami, dalmatiky však
byly bez perel. Jiný úplný ornát z černého aksamitu. Ornát z hedvábné látky
zlatotkané („de imperiali“), do níž vetkáni byli nohové s bílýma očima. Úplný
ornát z červeného naseče s pestrými jazýčky a lvy. Kasule tohoto ornátu byla
ozdobena pruhem pošitým drahokamy, a na prsou měla dva obrazy. Celý ornát
z červeného naseče. Úplný ornát červený s různobarevnými pruhy. Úplný ornát
z plavého sametu; kasule měla zlatý pruh a v předu i v zadu obraz Panny
Marie. Kasule téže barvy, s křížem v předu i v zadu. Úplný ornát zelený,
jehož kasule ozdobena byla gemmamí. Ornát z modrošedého axamitu. Úplný

') l, 71, II, 143. — a) l, 74. — ') lnv. l, 87. ——') lnv. l, 88. — 6) lnv. l, 92. — ") „Racionale“
byla ozdoba biskupská od X. stol. užívaná, jež na způsob starozákonního náprsniku kněžského („efod")
s ramen na prsa splývala a řetízky s humeralem byla spojena. Srv. Bock, Gesch. d. lit. Gew. H, 194
a násl. Odjinud nepovědomo jest však rationale jáhenské, o němž se nejstarší inventář kostela
Pražského zmiňuje. Bock (str. 205) se domnívá, že jáhen v některých kostelích nosíval podobné
,rationale' jako biskup, jemuž přísluhoval.
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ornát zelený, podšitý sivým cendátem') navrchu pruhy ozdobený. Úplný ornát
z látky tatarskéř) Slavnostní kasule rudá s obrazem sv. Václava, ozdobená
kamejemiř) Kasule rudá s orlem, ozdobená kamejemia perlami a jiná kasule,
rovněž kamejemi a perlami ozdobená, s obrazem trüniciho Krista na prsou („con
tinens maiestatem in pectore") Kasule červená zlatem vyšitá, s řadou perel
kolem krku. Kasule žlutá se zlatými vetkanými růžemi. Kasule červená se
zlatými vyšitými pásy („aurilrigiis“), v nichž byli ptáci různých barev!) Kasule
z plavého naseče s husami. Kasule z plavého naseče s dvojhlavými orly.-") Dvě
berly biskupské ze slonovékosti.“)lnfule se stříbrnýmirůžemif) Čalouny
v kapli sv. Václavské, jež inventář z r. 1354 nazývá „velmi starými“. Jeden z nich
zhotoven byl z dvaceti kusů paldakynových.“) Dva čalouny z cendátu. Dvě
starobylépokrývky hrobu sv. Václavaf')

Zásvit neobyčejně slavné doby, kteráž nastati měla pokladu svatovítskému, počal
ukazovati se, když r. 1333 mladistvý kralevic Karel stal se správcem země české,
maje titul markrabí moravského. Počátek učiněn byl darem neobyčejně bohatým:
kralevic dal pro hrob sv. Václava zhotoviti sochy dva nácti a p o štol ů v
ze stříbra nákladem 500 hřiven, k čemuž sám ze svého přispěl 200 hřivnami;
ostatek sebrán na dobrovolných darech. Pohříchu však otec jeho Jan v neustálé
peněžní své tísni neušetřil ani tohoto daru svého syna: vzal je r. 1336 a dal
věřitelům svým v zástavu.'0) Později však litoval Jan svého činu a hleděl jej
napraviti darem neobyčejné skvělým: dne 23. října r. 1341 ustanovil, aby veškery
stříbrné doly v Čechách odváděly kapitole desátek z důchodů, jež komoře královské
dávati byly povinny. Z toho měly býti především zbudovány nádherné hroby
sv. Václava a sv. Vojtěcha se stříbrnými deskami, pozlacenými sochami,

- kamejemi a drahými kameny.“")
Se šlechetným manželem svým závodila v ozdobě chrámu Svatovítského

horlivě prvá manželka Karlova, Blanka (1334—1348),která již jako mark
raběnka moravská darovala pokrývku („dorsale“) na hrob sv. Václava, H')dále kasuli
z plavého sametu s liliemi a zlatými písmenamils) a tři přeskvostné čalouny
(„cultrae“ : „koltry“), ozdobené znaky a podšité látkami tak drahocennými, že
z těchto podšívek bylo možno zhotoviti čtyři čalouny nové.“) Jejím dovedným
rukám připisují se i krásné výšivky perlové, dosud v pokladnici chrámové chované,
jež bývaly nepochybně ozdobou dalmatik.'5)

Ještě jakožto kralevic dal Karel zhotovíti r. 1346 novou nádhernou korunu
královsko u)") nebot starou korunu Přemyslovcůvotec jeho Jan rovněž někam

V——7')AVCe_ndát : tkanina polohedvábná; srv. Matzenauer, „Cizí slova ve slovanských řečech'
130. — ') „Pann us tartaricus" : těžká orientální látka hedvábná. Bock, II. 92, pozn. 4. —
') lnv. l, 129. -— ') lnv. ISO—138. ——“) lnv. 1, 139—140. ——“) lnv. l, 181. -— *) lnv. !, 183. —

') lnv. l, 223. Paldakyn, baldachýn, značí zde tolik; co drahocenná la'tka hedvábná. Poněvadž
z této látky nebesa obyčejně se zhotovovala, nazývána pak i nebesa .baldacliýnem“. Bock, ll, 313,
pozn. 3. — ') lnv. l, 231. — la) Benešova kronika kn. lll (vyd. z r. 1784 str. 271). Tomek, Dějiny
Prahy l, 545; Pešina, Phosphorus 56—57. — ") „Dantes et largientes iu perpetuum ac perpetuo
jure, possidendas et habendas dictas decimas argenti pro fabrica ecclesiae Prag. et aedificiis suis novis
ac primo pro decore et exaltatione, seu structura sepulchrorum Beatorum Wenceslai et Adalberti,
quorum corpora inibi recondita feliciter existunt, cum argenteis tabulis et imaginibus deauratis, cum
gemmis et lapidibus pretiosis . . ." Pešina, Pliosph. 58. —-l=) lnv. !, 206. — ") lnv. l, 142, 11,247. Bock ll,
120, Zibrt, 404. „ ") lnv. l, 211. — ") Viz v části popisné. Srvn. Bock |, 239—240. —- "') lnv. [. 2, II, 176.
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byl zašantročil. Koruna tato měla dle vůle Karlovy býti součástí pokladu chrá
mového: mělaf neustále zdobiti lebku sv. Václava, a toliko když by ji ke korunovaci
bylo třeba, měla sňata býti, ale téhož ještě dne zase na předešlé místo své měla
býti vrácena. Lebku sv. Václava dal Karel obložiti ryzím zlateml) Aby zabezpečil
novou korunu před zcizením, vyžádal si na papeži Klementovi Vl. list tohoto
znění: 2) „Kliment biskup, sluha sluh božích. Pro věčnou pamět. Vznešených osob
přáním, zvláště pak těm, jež směřují k úctě svatých, povinni jsme i žádáme
příznivými shledáni býti. Přednešena nám byla milovaného nám syna, urozeného
muže Karla, markrabí moravského, prvorozence nejdražšího v Kristu syna našeho
Jana, jasného krále českého prosba tohoto obsahu: že ze zbožné úcty k sv. Václavu,
kdys králi českému, znovu dal zhotoviti jakýs značně drahocenný královský diadém,
a že jej slavné hlavě řečeného světce, jehož tělo v Pražském kostele odpočívá,
daroval a na ni vložiti dal 5 tim úmyslem, aby s hlavy té nesměl býti brán, leč
ke korunovaci nového krále, anebo když by konány byly jiné slavnosti králem
ve městě nebo v předměstích Pražských, jež by užití koruny královské vyžadovaly;
tak však, že ji v týž den korunovace nebo takovéto slavnosti na hlavu řečeného
světce zase uložiti povinni budou. Ježto však markrabě, jakož v one žádosti bylo
podotčeno, se obává, aby někdo snad pro velikou drahocennost toho diadematu
nebo zjiné příčiny toho diadematu k jiným účelům zneužití se neodvážil, žádal
nás pokorně, abychom proti tomu ráčili postarati se o náležité opatření. My
tudíž svolujíce v této věci uctivým prosbám markrabího moci tohoto listu přísně
zapovídáme, aby žádný, af klerik, ať laik, byt byl důstojenství nebo stavu jakkoliv

') lnv. l, l. — ') .Clemens episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.
Personarum illustrium votis, illis praesertim, quae venerationem sanctorum respiciunt, tenemur
et cupimus favorabiles inveniri. Exhibita siquidem nobis dilecti filii, nobilis viri Karoli, mar
chionis Moraviae, primogeniti Caríssimi i Xpo filii nostri Johannis, Regis Boemiae illustris, petitio
continebat, quod ipse ob devotionem et reverentiam sancti Wenceslai, olim Regis Boemiae,
de novo fieri fecit quoddam satis preciosum regium diadema, illudque glorioso capiti dicti sancti,
cuius corpus in Pragensi requiescit ecclesia, donavit et fecit apponi ea intentione, ut ah ipso
capite non debeat amoveri, nisi dumtaxat, quando regem Boemiae, qui pro tempore fuerit de
novo coronari vel alia per eundem Regem solemnia, quae regalis diadematis usum exigerent, in
civitate vel suburbiis Pragensibus solemniter celebrari contingeret, quo casu liceret praefato regi
diadema ipsum recipere, sic tamen, quod ipsum eadem die coronationis vel celebrationis huiusmodi
eidem beato capiti reponere teneatur. Verum, quia ipse marchio, sicut eadem subiungebat petitio,
pertimescit, ne aliqui propter magnam preciositatem ipsius diadematis seu aliam causam ipso diademate
in aliis abuti praesumant, nobis humiliter supplicavit, ut super hoc de oportuno providere remedio
dignaremur. Nos igitur ipsius marchionis in hac parte devotis supplicationibus inclinati, auctoritate
praesentium districtius inhibemus, ut nullus tam clericus quam laicus, cuiuscunque praeeminentiae
dignitatis aut status existat, audeat vel praesumat diadema praedictum quocunque modo, titulo, occa
sione vel causa alienare, distrahere seu pignori obligare. Alioquin omnes ac singulos, qui secus
attemptare praesumpserint, praeter alias ppenas in tales a canone promulgatas exeorurmmicationis
sententias, a qua nonnisi prius diadema ipsum capiti praedicto reposuerit, nec tunc per alium quam
per Romanum Pontificem — praeterquam mortis articulo — absolvi possint, incurrere volumus ipso
facto. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae inhibitionis et voluntatis infringere,
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipo
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit iuCursurum. Datus Avinoni ll.
Nonis Maii Pontificatus nostri anno quarto." Original na pergamenu psaný a zavěšenou pečeti olověnou
opatřený, chová se v archivu metrop. kapituly Pražské. (Sign. VIII, 7.) Nevěruý staročeský překlad
této listiny otištěn v Pam. archeol. Vll, str. 200.
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vynikajícího, neopovažoval se svrchuřečené diadéma nižádným způsobem, z ni
žádného důvodu, příležitosti nebo příčiny zciziti, zmrhati nebo v zástavu dáti.
l prohlašujeme, že všichni a každý zvlášť, kdož by jinak jednati se opovážili,
mimo jiné tresty, samým činem již upadají v rozsudky exkommunikační kano
nickými zákony prohlášené, z kteréžto exkommunikace leč by dříve diadema na
řečenou hlavu opět byli vložili, a i pak nikým jiným, leč římským papežem,
vyjímajíc bezprostředně hrozící nebezpečí smrti, rozhřešení býti nemohou. Nižád
nému tudíž člověku není dovoleno rušiti tuto naši zápověď a vůli, anebo proti
ní opovážlivě jednati. Kdožby však osmělil se o to se pokusití, věz, že pro
padne hněvu Všemohoucího Boha & blažených apoštolů Petra a Pavla. Dáno
v Avignoně 6. května papežství našeho roku čtvrtého“

A ve chrámu Svatovítském na hlavě sv. Václava l) spočívala koruna po celé
panování Karla IV. i dále během čtrnáctého století až do dob husitských; veškery
inventáře chrámové počínajíc rokem 1354 ji uvádějí mezi věcmi chrámovýmiř)
udávajíce zároveň stav, v němž při revisi se nalézala. Výslovně pak praví, že král
korunutu „darovalkostelu Pražskému pro ozdobu hlavy sv. Václava,
kteroužto korunou potom králové čeští korunováni býti maii.")

') Protože korunu tu Karel IV určil především za ozdobu hlavy sv. Václava, nazývá
se právem „Svatováclavskou". — ') Inv. l (z r. 1354), 2, ll (1355), 176, VI (1387),150. — a) lnv. ll,
176, Vl, 150. V inventáři 2 r. 1368 jest poznamenáno, že kdykoliv se koruna vydá ke korunovaci, jest

dotyčný panovník povinen dáti kostelu Svatovítskému 30 hřiven (asi 800 K našich peněz).

Románské pečetidlo kapituly Svatovítské.



ll. Doba Karlova.

(1346—1378.)

Období první: 1346—1355.

?. ímto nádherným darem, jenž do
dnes jest největším skvostem
národa našeho — k o r uno u
totižSvatováclavskou, —
zahájilkralevic Karel ne
přehlednou takřka řadu draho
cenných a vzácných obdaro
vání, jimiž potom jako král
chrám Svatovítský obmyslil.
Na častých a dalekých cestách
svých po cizich zemich měl
vždy na mysli svatyni, která
nad jiné drahou byla srdci
jeho -——svatyni, v níž odpočí—
vala těla svatých patronů če
ských,') a kterouž od základů

velikolepým způsobem nově budovati kázal. Zbožnou jeho mysl zajímaly všude
zejména ostatky svatých, jichž nad veškerý statky tohoto světa více sobě

.) Již roku 1345 vymohl Karel lV. na papeži Klementn Vl. pro chrám Svatovítský odpustky;
v listině odpustkové pravi se mimo jiné: ,,Cupientes igitur, ut ecclesia Pragensis sub honore et voca
bulo beati Viti martiris fundata, in qua beatorum eiusdem Viti, Wenceslai, Georgii, Adalberti, Egidii
Ludmillae et Stanislaii corpora cum nonnullorum aliorum sanctorum corporibus, sicut asseritur, requie
scunt, congruis honoribus frequentetur et ut Xpi fideles eo libentius causa devotionis confluant ad
eandem, quo ibidem uberius dono coelestis gratiae conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, auctoritate confisi, onmibus vere poeniten
tibus et confessis, qui in quatuor principalibus beatae Mariae dominae nostrae ac dictorum sanctorum
Viti, Wenceslai, Georgii, Adalberti, Egidii, Ludmillae et Stanislai festivitatibus praefatam ecclesiam
devote visitaverint, annuatim unum annum et unam quadragenam de iniunctis eis poenitentiis singulis
videlicet diebus festivitatum ipsarum, quibus ecclesiam ipsam visitaverint, ut praefertur, misericorditer
relaxamus."



vážil; a kdekoliv událo se mu spatřiti vzácnou nějakou relikvii, vždy ozvalo se
v něm přání obohatiti jí svůj chrám Pražský. A neustál, až došel splnění tužby
své. Než se zbožnými city snoubil se ve velikém duchu jeho i vytříbený vkus,
jenž nutil jej k tomu, aby drahé sobě pozůstatky svatých a světic Božích ukládal
ve skvostné schránky, kterýmž nynější nábožensky lhostejná doba sice nelíčeně
se obdivuje, nemajíc však více patřičného smyslu pro to, co v nich skryto . . . .

Dětinně pevná víra Karlova i celé doby jeho — srdcem o tolik bohatší nad
dobu naši — neznala ovšem skepse, která duši moderního člověka rozhlodává.
A třebas i kritičnost dnešních názorů domnívá se v právu býti, když pochybuje
o authentičnosti leckteré z relikvií, které Karel IV. s takovou horlivostí a posvátnou
radostí do chrámu svého nashromáždil, nicméně nelze muži tomu a duchu, jenž
ho oživoval, bez spravedlivého a plně zaslouženého úžasu pohleděti ve tvář dlouho
sice již stínem minulosti zastřenou, přece však nám dnes ještě tak mile a vřele
vstříc zářící ze všeho toho, co nám zůstavil!

A tím větší úcty &obdivu hodnou jeví se nám bohatýrská postava Karlova,
že dychtění jeho není poskvrněno snahou po oslavě vlastní, nýbrž po zvelebení
národa, jenž mu z vděčnosti své dodnes za to zachoval“ čestný a významný zajisté
název: otec vlasti. \

Řadu svatých ostatků Karlem získaných počíná relikvie nad jiné vzácná.
Uherský král Ludvík poslal mu totiž r. 1348 po panu Tobiášovi z Kamenice,
jenž u něho byl od Karla s nějakým poselstvím, ubrus („mensale“) Kristův.
Dne 30. listopadu byla vzácná tato relikvie přinesena do Prahy a s velikou slávou
u přítomnosti krále nesena od arcibiskupa Arnošta z Pardubic na hrad Pražský v prů
vodu biskupů jiných v Praze přítomných a duchovenstva světského i řeholního.')
Uložena byla ve veliké křišťálové konvici, okované pozlaceným stříbrem a posá
zené kamejemi a perlami?) A ještě téhož roku zasadil se Karel u papeže Kle
menta Vl. o to, aby uděleny byly odpustky těm věřícím, kteří za obvyklých pod
mínek v den Zeleného čtvrtku k relikvii této budou putovati.3)

Když na počátku r. 1350 Ludvík bavorský Karlovi vydal t. zv. svátosti
a klenoty říšské, dal je Karel ještě téhož roku před Velikonocemi přivézti do
Prahy, poslav pro ně do Mnichova strýce svého Jana biskupa Olomouckého
a nejvyššího purkrabí Viléma z Landšteina. Uvítání těchto stkvostů, jež ode dávna
pokládány byly za palladium říše římsko-německé, stalo se s velikou slávou
v neděli Květnou (21. března). Karel IV. šel jim v ůstrety pěšky s arcibiskupem

') Beneš. min. 34; Tomek, Děj. Prahy 11,17—18. —- ') Inv. l (l35-l), 19; 11(1355), 68; V1 (1387),
534. — ') Odpustková listina, dana' 3. února 1349, zní: „Cum igitur, sicut accepimus, in Pragensi ecclesia
quaedam pars mensalis, quod dominus noster lluls Xs. habuit in coena, quam ultimo cum discipulis
suis fecit, existat, nos cupientes, ut ad Salvatoris praedicti decus et laudem pars mensalis praedicta
in ecclesia ipsa Pragensi magnis honoribus et condigna reverentia accollatur, et ut Christi fideles eo
libentius ad ecclesiam ipsam partem mensalis praedictam visuri, causa devotionis accedant quo ibidem
liberioris dono coelestis gratiae conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui ecclesiam
ipsam partem mensalis praedictam visuri in Coenae Domini visitaverint, annuatim unum annum et
unam quadragenam de iniunctis eis poenitentiis singulis videlicet coenae praedictae diebus, quibus
ecclesiam predictam visitaverint ut praefertur misericorditer relaxamus." Originál v kapitolnim archivu,
sign. IX, 2.

3>k
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Arnoštem, provázen jsa četným duchovenstvem & přehojným zástupem panstva
tehdáž v Praze přítomného. Nejdříve byly klenoty říšské uloženy v kostele Vyše
hradském; jelikož však tam lidu méně byly přístupny, dal je Karel v pátek po
neděli Bílé přenésti do chrámu sv. Víta. Stalo se tak za návalu nesčíslných
diváků ve slavném processi, jež arcibiskup vedl a jehož se súčastnil i Karel
s velikým počtem velmožův.')

Takž choval chrám Svatovítský po nějaký čas vedle vlastního pokladu svého
i klenoty říšské. Byly to: zlatý kříž drahými kameny a perlami ozdobený,
v němž uloženy byly tyto relikvie: kopí, jímž proklán byl Spasitel na kříži, jeden
z hřebů, kterým byl přibit, část sv. kříže, zub sv. Jana Křt. v křišťálové schránce
a rameno sv.Anny; dva meče: sv. Mauricia a sv. Karla Vel. v pozla
cenýchpochvách; dále součásti královského roucha Karla Vel.: zlatá
koruna posázená drahokamy, bílá říza, ozdobená na rukávech drahokamy
a perlami, plášt s dvěma lvy vyšitými zlatem, drahokamy a perlami, zlaté
jablko říšské s křížem, rukavice pošité drahokamy, perlami a zlatem,
stříbrné žezlo. Mimo to ještě tyto předměty: veliký prsten s velikým rubínem,
čtyřmi velikými safíry a čtyřmi perlami, jenž darován byl kterýmsi vévodou Brun
švickým,prsten s rubínem,tři zlaté ostruhy, pozlacenéjablko s křížem,
pozlacenéžezlo, zlatá kaditelnice, dva kusyvosku, ohřívací jablko,
modrá říza na rukávech protkaná zlatem a perlami, jiná hnědá říza s čer
nýmiorly,jakási koule, dvě rukavice a dva střevíce téže barvy; dále štola
protkaná zlatema ozdobená drahokamy a perlami, a jiná jednoduchá štola;
dále pozlacená skříňka s jakous listinou a s ostatky v křišťálovéschránce
a posléze prostý zlatý křížek.*)

') Beneš. min. 35. Francise. u Dobnera VI, 319. Beness. 354. Pešina, Phosph. 405. Palacký II, 2 (1876)
118. Tomek, Dějep. Prahy ll, 19. — ') Německý originál listiny Ludvikovy chová se v kapitulním archivu
(sign. lX, 12); zni takto: .Wir Ludowig von Gots genaden Marggraí ze Brandenburg und ze Lusiczz, des
heiligen Roemischen Reichs oberster kamerer, Plallenczgraf bei Rayn, Hertzog in Peyern und in Karnten,
Graf ze Tirol und ze Goertz und vogt der Gotzhzluser Agley, Triend und Prichsen Veriehen und cuon thunt
offenleichen mit diesem brief, das wir luer uns und alle unsere brueder auf den vreitag vor Judica, als
dieser brief geben ist, dem allerdurchlauchtigsten Fuersten und unserm genedigen Herren Herrn
Karoln Roemischem Kuenig ze allen zeiten merer des Reichs und Kuenig zu Pehem getrewleich und
warhaftigleichn, das heiligtum des heiligen Reichs und die Cleynod, die dabei sind, beynamen: ein
guldein Creutze, geziert mit Edelin gestein und veinperlein, gantz und unuerruckt, und in demselben
Creutze ist das Speer und ein Nagel unsers Herren; auch ist darinne ein Stueck des heiligen Creutzs,
ein zan sant Johans des Tauffers in einer Cristallen, und sant Annen arme. Auch sind da besunder
zwei swert, das eine sant Mauricien und das andere sant Karels mit vergulten scheiden. Auch ist
dabei besunder gantz und unuerruket des egenanten heiligen Kaiser Karls guldein Krone mit dem
pogen und dem Creutze, die darauf gehoernt, gewercht von mangem Edelngesteine und golde, dar
inne ist besunder gewercht ein edel Stain, den man nennet den waysen. Auch ist da ein weizzer
Rock sant Karls, an den armen gewercht mit gesteine und mit Perlein, und ein Mantel sant Karls
mit zweyn guldeinen Lewen gewercht von golde von gestaine und von perlein, Auch ist da ein
guldein Apíel mit einem guldeinen Creutze sant Karls und zwen seiner Hantschuch mit Gestaine,
mit Perlein und mit golde, und ein silbrein zepter. Auch ist do ein grozz vingerlein mit einem
grozzen rubein, vier grozzen saphyren und vier Perlein, das ist da-"chomen von einem Herzogen von
Breunswig, Auch ist do ein anderer vingerlein mit einem Rubin, und drey guldein sporn, Auch ist
do ein vergulter Apphel mit einem Creutze, und ein vergult Zepter, ein guldein Rauchuas, zwey
sinnelle stück wachfs und ein wermapphel, Auch ist do ein blawer rok gewercht an den armen mit
golde und mit perlein, und ein anderer brawn rock mit swarczen adlaern und ein Gugel, zwen hant
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Téhož roku, kdy svátosti říšské do Prahy byly přineseny (1350), slaveno
bylo milostivě léto. Toho roku daroval Karel lV. chrámu Svatovítskému skvostnou
onyxovou číši, určenou původně „pro infirmis", t. j. k donášení nejsvětější
Svátosti k nemocným, a již se dle inventáře z roku 1354 mimo to užívalo
také při podávání nejsv. Svátosti o velikonocích („pro communicantibus in
Parasceven“).')

Již v prvých letech svého panování, a to jistě již před rokem 1354, věnoval
Karel lV. chrámu Svatovítskému kromě zmíněných již relikvií ještě mnohé jiné
ostatky a vzácnosti. Bylo to především stříbrné pozlacené poprsí sv. lgnáce
bisk. a muc. s mitrou posázenou kamejemí; v relikviáří tomto uložena byla lebka
řečeného světce, kterou královna Eliška v klášteře Oseckém byla obdržela a synu
svému darovalař) Dále lebky sv. Antonie a sv. Sapiencie, obě obložené
stříbrem a pozlacené,“) ostatní část těla sv. Sapiencie v dřevěné schránce,
kteráž byla r. 1355 nahrazena stříbrnou pozlacenou tumbou,") dále stříbrné
pozlacené sochy sv.apoštolůTomáše, Ondřeje, Bartoloměje, Matěje
a Matouše. V sochách prvých dvou apoštolův zasazeny byly ostatky jejich
pod křištálemf'); socha sv. Bartoloměje držela v jedné ruce nožík a v druhé
čelist se třemi zuby 6); sochy sv. Matěje a Matouše rovněž držely v rukou ostatky
světců, jež představovalyf') Následovaly tyto dary: stříbrná pozlacená socha sv.
Ludvík a, jež v ruce držela křišťálovou schránku s částečkou trnové koruny
Pane?) stříbrný pozlacený relikviář v podobě ruky, v němžbyl
ostatek z ruky sv. Filipa apost.?) rameno sv. Eufemie ve schránce dřevěné,
jež r. 1355 nahrazena byla relikviářem stříbrným, pozlaceným,'0) stříbrná
schránka s křištálovým víčkem, v níž uložena krví zbrocená loktuše
P. Maríe,") křištálová loďka představujícílodičku sv. Petra?) malá
křištálová monstrance, stříbremobloženáa na vrcholku podobou holubice
zdobená, v níž uloženy byly ostatky sv. Lucie a sv. Kláry, ls) malá křišťá
lová, pozlaceným stříbrem okovaná konvice, v níž uloženo něco

schuh und zwen Schuch derselben varbe. Auch ist do ein Stol gewercht mit Golde gestain und
perlein, und ein anderer ainnaltigiv Stol, Auch ist da ein uebergultes Schreínlein, darinne ist ein
demonstracio und ein Cristalle mit heiligtuom und ein guldein ledig Creuczlein, das was besunder
vnfser libn Herren und Vaters Kais Ludowigs feligen, Gaenczleichen an minuernuezz und vnuer
wechselt eingeantwurtet haben, in alle der mazze als uns dasselb heiligtum vnser vorgenant liber
herre und vatter Kaiser Ludowig seliger gelazzen hat, und das nemen wir auf den Ayt und huldunge,
die wir dem heiligen Römischen Reyche gesworen und getan haben. Mit vrchuende difs briefs, der
geben ist ze Muenichen nach Krists geburt drewzchen hundert iar und darnach in dem fuenfzigisten
iare, au vreitag vor Judica.' Latinský překlad této listiny podal Pešina ve .Phosphoru' str. 403—404.
— ') lnv. l, 21. — ') lnv. l, 3. Rkp. Martyrol. eccl. prag. z konce XlV. stol. (kap. kn. sign. C 5)
pag. 4: „S. lgnatii episcopi et martyris, cuius caput Elyza beth, regina Boěmiae, mater invictis
simi principis Karoli IV., Rom. imp. et Boěm. reg., in monasterio Ose k dioec. Prag. ordinis cisterc.
obtinuit et eidem Karolo, filio suo dedit, quod ipse postmodum ecclesiae pragensi donavit et voluit
ac ordinavit, ut hoc festum sub duplici [officio cum propulsatione veneraretur". _ ') lnv. I, 4 a 5.
Mart. eccl. prag. l7. -— *) lnv. ], 6, ll, l7l. — ") lnv. [, 7 a 8. — 6) lnv. l, 9. ——") lnv. l, 10 a 11.
— ") lnv. [, 12. — ") lnv. ], 13. Martyr. eccl. prag. pag. 15: „s. Philip pi ap. brachium auro et
argento ornatum invictissimus princeps Karolus deditecclesiae Prag.“ — Io) lnv. ], 14. H, 44 a. Martyr.
eccl. prag. pag. 38. — ") lnv. l, 15. -— ") lnv. !, 16. V lodičce te' byly tři figurky sv. apoštolů.
ve vodě pak plující ryby. Vl, 57. — la) lnv l, 17. ll, 75. Tento relikviář s ostatky sv. Lucie a Kláry
měl Karel rovněž po své matce. Martyrolog. eccl. prag. pag. 32 a 53. Peš. 515, 522.



manny a část hole Mojžíšovy,') křištálová nádobka pro křížmo ke slav
nostemkorunovačnímf')dvě dřevěné desky přebohatě pokryté kame
jemi a zlatými plátky, určené za ozdobu hrobu sv. Václava,—“')korálový
trs stromkovité podoby *).

Od krále uherského Ludvíka obdržel Karel r. 1353 stříbrný pektorál
sv. Štěpána, krále uherského, na němž byla řecká písmena, a v němž
byl článek prstu sv. Štěpána prvomučennika a částečka ze dřeva sv. kříže. Karel
odevzdal i tento vzácný dar chrámu Svatovítskému.-")

Znamenitého rozhojnění dostalo se pokladu Svatovítskému, když Karel IV.
v letech 1353—1355podnikl velikou cestu po Německu a Italii. Ze všech
míst, jež navštívil, posílal Karel vzácné ostatky, jež sobě byl vyprosil, do Prahy,
chtěje jimi, jak praví Tomek, „Prahu učiniti takořka svatyní říše římsko-německé,
aby v ní každá krajina měla uloženu nějakou svatou památku, která dotud
byla její.“ 0)

V Augšpurku obdrželv metropolitním kostele: částkuopasku
bl. P. Marie v nádobce křišťálové, zlaceným stříbrem obložené a kamejemi
i perlami ozdobenéf) něco kostí sv. muč. Narcissa a část korouhve sv.
Oldřicha; v klášteře sv. Oldřicha: část hlavyadíl ramene tohoto světce,
jehož jméno klášter ten nesl, ve stříbrné pozlacené schránce na způsob ruky,
přední část lebky sv. Hilarie ve stříbrném pozlaceném poprsí světici tu před
stavujicím, se stříbrnou pozlacenou korunou, “) a zadní část lebky sv. Dionysia,
bisk. Augšp. a muč.

V benediktinském klášteře Kemptenském (Campidunum, Campidona)
v dioecési Augšpurské ležícím dostalo se mu těchto darův: část nesešité
sukně Spasitelovy ve zlatém pektorálu ozdobeném čtyřmi safíry a čtyřmi
velkými perlami a pokryté beryllem") část jesl i a plének Ježíšových v malé
destičce zlatě křišťálempokryté,10) část rudého pláště Ježíšova v kulaté zlaté
schránce safíry ozdobené a křištálovým víčkem opatřené „) a část kostí sv. Gor
diana a Epimacha. 12)

V biskupskémchrámu Kostnickém obdržel: část ostatků sv. Pelagia
mučedníka ve stříbrné pozlacené schránce,'“) část ramene sv. Ko n rád a, části
z lebeksv. Patricia a Metella.

V klášteřePetershausenském nedaleko Kostnice ležícím obdržel část
hlavy sv. Řehoře papeže vloženou ve zlatou hermu, představující tohoto
světce, s nádhernou mitrou papežskou na hlavě l") a část ostatků sv. G ebhard a.

V klášteře Svatohavelském mimo hlavu sv. Havla, kterou poslal farnímu
kostelu sv. Havla ve Starém městě Pražském, získal Karel pro chrám Svatovítský

') lnv. l, 18. — ') lnv. ], 20. - ') lnv. l, 26. Zevrubný jejich popis viz v Inv. ll, 124.
-— ') lnv. [, 27. — “) Inv. I, 28, ll, 92. Martyr. eccl. prag. pag. 34. Tvrzení Pcšinovo (str. 516), že
prý Karel tento pektorál potom neustále nosil, nezakládá se na pravdě, neboť pektorál ten uvádí
se ve všech inventářich chrámu Svatovítského již od r. 1354. -— ") Tomek, Dějep. Prahy, ll, 27. _
7) lnv. I, 241, II, 72. Martyr. eccl. Prag. pag. 4. _ ') lnv. 1,245, II, 21. — ') lnv. l, 247, ll. 64.
lo) lnv. I, 248; na destičce této byl vymalován („dcpicta“) obraz narozeni Páně, ll, 63. _ ") Inv. l,
249;_ll, 65. — '“) lnv. l, 250, ll, 85. — l') lnv. l, 251; II, 70. —- ") Inv. [, 254, II, 17.
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přední část lebky sv. Othmara, kterouž uložiti dal do relikviářestříbrného a po
zlaceného na způsob poprsí téhož světce s intulí posázenou kamejemi a perlamil)

V klášteře Rychnovském (Augia major) u Kostnice obdržel polovici
jakéhos kříže dutého ze stříbra, na jehož jedné ploše byl obraz P. Marie
na způsob kříže, nad jejíž hlavou patrna byla ruka, jakoby s nebes žehnající2);
část těla sv. evangelisty Marka ve stříbrné pozlacené tumbě obrazy
ozdobené,“) něco mléka bl. Panny Marie v malé zlaté schránceč) polovici
těl sv. Januaria a dvou soudruhův jeho ve schránce stříbrné, pozlacené, ozdobné
Ivy a orly 5); část lebky sv. Ba rto 1o m ěj e v hermě stříbrné, pozlacené“) a posléze
polovici těl sv. Fortunáty a svatých bratří jejich Karponia, Prisciana a Eva
gristy ve stříbrné pozlacené tumbě ozdobené Ivy a orly.7)

V Säckingenu (,,Sekym")obdržel část ostatků sv. Frídolína opata.
V Haslachua) vyprosil si Karel ostatky sv. Florentia, biskupa Štrass

burského,9) jež vložití kázal do stříbrného pozlaceného reliquiáře tumbovitého,
obrazy ozdobeného.'0)

Zavítav potom do kláštera řeholnic řádu sv. Benedikta v Andelachu
(v Elsasku), obdržel tu část tělesných pozůstatků sv. Lazara, kteréž byla za
kladatelka tohoto kláštera, bI. Richarda, manželka Karla ll. Lysého z Marseillu
sem byla přinesla. Ostatek chrámu Svatovítskému poslaný uložen byl v amety
stové, pozlaceným stříbrem obroubené skřínce.“)

') Inv. I, 257. —- ') lnv. I, 258. II, 67; kříž ten vložen byl do křišťálové monstrance zlatem obložené
a čtyřmi safíry a osmi perlami ozdobené. — ,) Inv. I 259. 7—*) Inv. I, 260. — “) Inv. I, 261, II, 169. — ') II, 6.
— 7)Opat kláštera Rychnovského vydal o tomto darování v předvečer svátku sv. Matouše (20. září)r. 1353
listinu tohoto znční: .Eberhardus, Dei gratia abbas monasterii Augiae Maioris, immediate sedi apostolicae
pertinentis ordinis sancti Benedicti, Constantiensís dioec. universis praesentium inspectoribus salutem
in Domino cum notitia subscriptorum: Noverint, quos nosse tuit oportunum, quod nos anno Dni
M" ccc" |“ tercio in vigilia beati Mathei apostoli et evangelistae gloriosissimo ac christianissimo domino
nostro gracioso dno Karolo Romanorum ac Bohemiae regi ad monasterium nostrum praedictum in
honorem beatae Mariae Virginis dedicatum venienti humiliter ac devote, et a nobis petenti aliquas
sanctorurn reliquias sibi dari, tradidimus et assignavimus mediam partem unius crucis parvae dni nostri
Iesu Christi sanguineru continentem, quam quidem crucem Asan, praefectus Jerlursalemitanus, cupiens
visitare Karolum Magnum, Romanorum regem, secum cum aliis sanctorum reliquiis detulit, ipsas regi
sub doni specie douaturus, sed in itinere de suo proposito per egritudinem destitutus, Waldoni, abbati
monasterii praedicti, et Himlrido, Hystriae praelecto, ambassatoribus seu legatis a rege ad Asan prae
latum in insulam Chorsicam missis, eas tradidit regi donandas. Ipse quoque Himíridus tandem senex
et bene emeritus ipsam crucem tamquam suorum praemium meritorum supplicibus precibus a Rege
petiit sibi dari, qui tradidit ei, licet invitus. lpsa itaque crux cum sanguine dni nostri ihu xpi per
successionem hereditariam post multum temporis devoluta fuit in manus cuiusdam mulieris de genere
Himfridi, quae umlier nostro monasterio eam detulit, sicut in libris auctenticis nostri monasterii clare
patet. Item tradidimus praefato dno nostro Karolo, Romanorum ac Bohemiae regi, de lacte beatae
Mariae virginis. Item de capite beati Bartholomei apostoli. Item reliquias sancti Marci evangelistae.
Item reliquias sanctae Fortunatae virginis et martyris et trium fratrum eius, videlicet Carponii, Eua
gristi et Prisciani martirum. Et in testimonium evidentium praemissorum sigillum nostrum praesentibus
est appensum. Datum in Augia maiori praedicta Anno et die quibus supra Ind. sexta." Orig. perg.
s přivěšenon voskovou pečetí mandorlovitou s obrazem trůniciho opata a s opisem: ,.S. EBERH.
DEI GRA. ABBATIS MON. AVGIE MAIORIS" v archivu kapitolnim sign. X, 16. Pešina ji otiskl
ve .Phosphoru" na str. 445—7446. — l*)Haslach v Dolním Elsasku, dosud poutní místo s ostatky
sv. Florentia. — l') Sv. Florentius, Irčan, biskup ŠtrassburskývVII. stol., založil opatství Haslašské. —
"') Inv. II, 172. ——") lnv. I (1354), 266; Inv. II (1355), 166.
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V jiném elsaském klášteře benediktinek, totiž v Eresheimu byla mu daro
vána přední část lebky a značná část těla sv. Urbana papeže, kteréžto ostatky
prý papež Lev řečenému klášteru byl přinesl, a mimo to i částečka lebky bl. Sixta
papeže. Pro ostatky sv. Urbana dal Karel zhotoviti stříbrnou pozlacenou hermu
s papežskou infulí, ozdobenou kamejemi a perlami a na vrcholu saíírem,') a stří
brnou pozlacenou tumbu s obrazyř')

V klášteřeWeissenburském s) v dioecési Špýrské obdržel Karel polovici
pozůstatků sv. mučedníkůSergia a Baccha, částečku pásu bl. Marie Panny
a část bílého roucha, v němž Kristem pohrdl Herodes a s potupou k Pilátovi
poslal. Pro ostatky sv. Sergia a Baccha dal Karel zhotoviti stříbrnou pozlacenou
tumbu obrazy ozdobenou4); částku pásu Panny Marie vložil do oné křišťálové
nádobky, v níž choval jinou částku pásu Panny Marie, kterouž byl obdržel
v Augšpurku, a částku bílého roucha Kristova dal vložiti do křišťálové mon
strance.-")

V Mohuči obdržel v klášteře sv. Albana tyto relikvie: část roucha
(„sudarium“), jímž hlava Kristova v hrobě byla zahalena, část stolu, na němž
Kristus Pán poslední večeři slavil, část plenek Ježíšových, značnou část hlavy
sv. Vincence, část těla sv. Albana, část hlavy sv. Justiny a část ramene
bl. Aurea, prvního biskupa Mohučskéhof)

Celý posvátný poklad poslal Karel IV. do Prahy darem metropolitnímu
chrámu. Krásný jest list jeho v Mohuči daný, jímž dar svůj provázel. Jest adres
sován „ctihodným Arnoštu, sv. pražské stolice arcibiskupovi, biskupům, knížatům,
proboštům, děkanům, kanovníkům, kapitulám, kollegiím, opatům, převorům a řehol
níkům vůbec, pánům, šlechticům a veškerému kléru i lidu řečených dioecesí, naší
říše a koruny české věrným.“ Na počátku listu svého pravi velikomyslný dárce:
„Nevýslovná Božského milosrdenství laskavost a ůrad jeho nevystíhlá hlubokost,

') lnv. ll, 9; VI, 9. — ') lnv. II, 167. — ') Opatstvi Weissenburské založeno v prvé pol. Vl stol. —
') lnv. ll, l73.. —-") lnv. l, 271 ; H,66. — ') Darování toto osvědčuje listina opata kláštera sv. Albana v tomto
znění: „Nos Hermannus, Dei gratia abbas, totusque conventus Monasterii s. Albani apud Moguntiam ordinis
s. Benedicti universis praesentes literas inspecturis, praesentibus et luturis, volumus iore notum, quod
nos ad instanciam precum multarum victoriosissimi et serenissimi principis et domini nostri gloriosissimi,
d. Caroli, Dei gratia Romanorum semper Augusti et Bohemiae regis excellentissimi, infrascriptas
venerandas reliquias ss. sibi donavimus in nostro praefato monasterio reconditas a tempore longinquo.
Primo videlicet partem sudarii Dominici, quo caput ipsius in sepulchro extitit involutum. Secundo
de mensa ipsius Domini particulam, in qua cum discipulis suis in ultima coena comedit. Tercio
particulamiasciae, quä ipse Dominus in cunabulis iuit cinctus. Quartopartemcapitiscom
petentem b. Vin ce ntii martyris, quam secum apportavit de Hispaniae partibus beatus Carolus magnificus
imperator et una cum aliis tribus praenotatis monasterio nostro, ubi olim illustris domina Wastradis impera
trix, secunda uxor sua, sepulta corporaliter in Domino requiescit, pie donavit, praeterea magnam partem
de corpore b. Albani martyris. ltem competentem partem de corpore b. Justinae V. et M. in
nostro praelato monasterio jam dudum reposito, cum debita diligentia et custodia conservata, eideni
Domino nostro regi Carolo dedimus et donavimus praesenti et praesentialiter in ecclesia nostri mona
sterii constituti. In quorum omnium testimonium atque robur praesentes conscribi et nostrorum sigillorum
munimine fecimus communiri. Datum et actum sub testimonio et praesentia reverendissimi patris et
dd. Gerlaci, sanctae Moguntinae ecclesiae archiepiscopi, et venerabilis viri domini Bohussii, Lithome
ricensis praepositi, canonici Pragensis, item illustris principis d. Rndolphi, Bavariae ducis, illustris prin

„cipis Rudolphi, Austriae ducis, et aliorum plurimorum procerum et nobilium virorum. Datae in mona
sterio nostro praedicto anno Domini 1353 die 9. Mensis Decembris."



jakož státu našeho velikost z nesmírné moci tajemství, ač toho zásluhy naše
hodny nejsou,_]akous zvláštní předností učinila znamenitou, takže, ani jsme v čele
rizeni světa, hd křesťanský těší se libeznému miru pod šťastnou naši vládou: tak

Faksimile listu Karlova ze dne 2. ledna 1354. S autografem jeho.

i dle touhy našeho srdce s milostivou dobrotivosti shlédla na ušlechtilý onen
Měl, na Boha hodný svatý kostel Pražský, na říši a korunu českou a na pod-_
my Majestálu našemu lid, poskytujíc nám tolik a takových ostatků svatých
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mučedníků a jiných svatých, bychom, kteříž jsme s poddanými našimi horlivostí
a láskou pravé víry po úctě Božského jména dychtili, nyní stvořitele a tvůrce
veškerenstva ve svatých jeho, jichž ostatky Jeho řízením jsme obdrželi, co nej
pobožněji ctíti mohli.“ Potom podává takřka celý svůj itinerář: líčí, kde a které
ostatky získal, načež praví: „Přijavše tudíž způsobem svrchuřečeným ctihodné
ostatky, po náležité úvaze, jakož jsme je k vnuknutí Božímu byli obdrželi, za
vhodné jsme pokládali k potěše všeho království a koruny české, ke spáse pod
daného nám lidu, svaté matce naší Pražské svatyni, jakožto ostatních hlavě
a učitelce je darovati.“ I žádá a vybízí „věrné svoje poddané, jež v Otci a Panu
našem Ježíši Kristu pokládá za s sebou duchovním bratrstvím spojené,“ aby 2 tak
drahocenného nebeského daru se radovali, sv. ostatky ty uctivě a slavně za pří
slušných obřadů očekávali a přijali. Posléze žádá Arnošta, aby z lásky k němu
ustanovil každoročně výroční slavnost přinesení těchto ostatků a aby ji položil
na den, který za dobré uzná, „kterýžto den“ — tak končí Karel — „veškero
obyvatelstvo království povinno bude náležitě slaviti, aby světcové ti nás do nebes
ráčili přijati a v den posledního soudu u přísného soudce přimluvami milosrdně
nám pomáhati.“ List tento podepsal král vlastní rukou takto: „Haec ad maius
testimonium ego Karolus quartus, Romanorum augustus Rex et Bohemorum Rex,
manu mea subscripsi ad perpetuam memoriam.") Timto vlastnoručním podpisem
nabývá památná tato listina ceny ještě větší; jestif vlastní rukopis Karlův
velikou vzácností. Neboť ačkoliv Karel zajisté dosti psával vlastní rukou, jsou
na ten čas známy toliko tři autografy jeho. A z těchto tří dva týkají se ostatků
pokladu Svatovítského 2); jeden z nich právě jsme uvedli a o druhém brzo se
zmíníme na místě příslušném. List svůj datoval „Karel „llll“ nonas Januarii“,
t. j. 2. ledna r. 13543) Viz jeho vyobrazení na str. 25.

Který den ostatky ty do Prahy byly přivezeny, není známo. Beneš zWeitmile
pravi sice, že se tak stalo 2. ledna („facta est autem allatio earundem [reliquiarum]
ad ecclesiam Pragensem in Octava sancti Stefani Protomartyrís“), ale v ten den
Karel ostatky ty teprve 2 Mohuče poslal, jakož tomu nasvědčuje nejen datum
zmíněného listu, nýbrž i zápis v inventáři z r. 1354, kdež se čte: „Anno Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto in octava beati Stephani protho
martyris serenissimus dns dns Karolus, Romanorum rex semper augustus et
Boemiae rex, infrascriptas reliquias, agens in partibus Alemaniae, sanctae Pra

') Snímek tohoto autogralu uveřejnil Hanka v publikaci své vydané ku SOOIeté památce
založení pražské university „Historia o císaři Karlu od M. Prokopa Lupáče“ (v Praze 1848);
my podáváme faksimile celé listiny. — ') Třetí autograí Karlův nachází se na jeho listě ku papeži
ze dne 30. března 1376. Lindner, K. Wenzel, [, 34; Kalousek, Karel [V, str. 178. Jiných listin,
vydávaných z jeho kanceláře, Karel nepodpisoval. — ') Listinu tuto otiskli Balbín Misc. VI, 59
a Pešina, Phosph. 433—438. Originál její chová se v archivu metrop. kapitoly ve dvou'pare:
pod sign. Xl, l a Xl, 2; na obou jest stejně psaný autograf Karlův. Exemplář prvý jest
na pergamenu menšího formátu a drobnějšim písmem méně úhledně psaný; pečet chybi. Na
této listině byla nepochybně přivěšena zlatá bulla, o niž se zmiňuje inventář z r. 1354. („Quae
quidem omnes reliquiae suprascriptae in littera cum aurea bulla . . . plcnissíme continentur") a ještě
i Pešina o. c. str. 433. Exemplář druhý jest psán na pergamenu většího formátu (49 cm šir.,
52'7 cm vys.) a větším písmem; má dvě ozdobně černým inkoustem provedené íniciálky (K a V)
a opatřen jest zavěšenou voskovou pečeti Karlovou; v reprodukci podáváme obraz tohoto druhého
exempláře.



gensis ecclesiae transmisit." ') Také o uvítání relikvií nedochovalo se zpráv.
Arcibiskup Arnošt ustanovil výroční přenesení ostatků těch na den 2. ledna a na

řídil, aby tento den v celé dioecési se slavil „sub duplici officio".2) Ve starých
rukopisných breviářích dioecése Pražské čte se vždy v kalendariu při 2. lednu:
„Octava scti Stephani Allacio reliquiarum" a officium na příslušnémmístě
jest zařaděno; rovněž i v missálech jest zvláštní formulář „in prima allacione
reliquiarum, videlicet in octava s. Stephani.")

K žádosti Karlově propůjčil papež lnnocenc VI. již dne 22. ledna téhož roku
(1354) odpustky jednoho roku a čtyřiceti dní těm, kdož vykonavše sv. zpověď
v den výročí přinesení sv. ostatků těch chrám Svatovítský navštíví.")

Některé relikvie však z těch, jež Karel v listině své ze dne 2. ledna uvádí,
zaslal teprve dodatečně koncem ledna5) v den sv. Valeria; nebylat patrně zlatnická

') Tomek v Děj. Pr. ll, 29 vykládá omyl Benešův z toho, že 2. ledna bylo přeneseni ostatků
slaveno, ačkoliv se toho dne nestalo. — ') Beneš z Weitmile str. 360. — ') Srvn. rkp. kap. kn. P 4,
pag. 159. — ') Orig. listina perg. v kap. archivu (sign. X, ll). Odpustková bulla zni takto: „Inno
ccntius episcopus servus servorum Dei Universis Xpi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem
et apostolicam ben. Splendor paternae gloriae, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate pia vota
fidelium et clementissima ipsius majestate sperantium tunc precipue benigno favore prosequitur cum
devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur. Cum itaque sicut exhibita nobis
pro parte carissimi in Christo filii nostri Karoli romanorum et Bohemiae regis illustris petitio continebat
quamplures venerandae reliquiae sibi a nonnullis ecclesiarum et monasteriorum praelatis, capitulis
atque conventibus aliisque personis ecclesiasticis, in quorum ecclesiis seu monasteriis in diversis Ala
maniae partibus epostebant, quas ecclesiis et monasteriis ipsis per nonnrrllos clarae memoriae catho
licos Romanos reges eiusderu Karoli praedecessores donatas fuisse et per ipsorum praedecessorum
suorum litteras ad nonnullas earum approbatione sedis apostolicae subsecrrta, rex ipse asserit, apparere
vídelicet de sacratissiruo redemptoris et Domini nostri Iesu Christi inconsutili tunica ac pur
purea, qua perPilatum indutus et albam, in qua per Herodem illusus extititvestibus,
ac pannis, quibus fuit in presepio involutus et etiam copertuset de ipso presepioac ipsius
domininostri sudario, nec non de lacte et duobus cingulis beatae Mariae Virginis
matris eius, et insuper de sanctorrrm Bartholomei apostoli, Marci evangelistae, Gregorii
papae, Patricii et Metelli martyrum et pontificum,Sixti papae et martyriscapitibuset de ipsius
sancti Marci magna costa, ac de sanctorum Lazari, quem Deus a mortuis suscitavit, Urbani papae
et martyris, Florentii episcopi Argentinensis corporibus et ipsius Florentii costa, de sancti
Proth asii martiris brachio et de sanctoruminnocentiumac sanctorumColimanni martiris,Ge ra rdi
episcopi, Thiebaldi confessoris, Gordiani et Epimachi martirum reliquiis, certas partes sanc
torum quoque Urbani papae et martyris, Oclrmari abbatis, Hylariae martiris, reginae Cypri
matris sanctae Affrae, Dyonisii episcopi Augustensis, fratris sanctae Hylariae praedictae, capita, ac
sanctorum Sergi et Bachi martyris, Januarii et sociorum eius, corpora, brachium et quamplures
reliquiae sancti Conradi episcopi Constantiensis, brachium et reliquiae sancti Odalrici, episcopi
Augustensis. integra scapula cum cute sancti Pelagii martiris, mandibula sancti Florentii, episcopi
Argentinensis ct nonnullae aliae diversorum sanctorum reliquiae grata sibi fuerint liberalitate donatae,
idemque Rex praefatas reliquias ad metropoliticam Regni sui Boemiae Pragensern ecclesiam pro maiori
divini cultus et dictorrrru veneratione sanctorum transmittere seu offerri facere devotionis zelo pro
posuerit et intendat, Nos crrpientes, quod a Xpi fidelibus eo devotius praefatae reliquiae venerentur
et ad ecclesiam ipsam eo dicti fideles devotius confluunt, quo ibidem uberius dono celestis gratiae
conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius auctoritate confisi, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui in die, qua praefatae reliquiae ad
eandem ecclesiam offerentur et in anniversario eiusdem diei perpetuis futuris temporibus annuatim
ecclesiam ipsam devote visitaverint, unum annum et quadraginta dies de iniunctis eis poenitenciis,
singulis videlicet diebus allationis et anniversarii praedictorum, quibus ecclesiam ipsam visitaverint,
ut praefertur, misericorditer relaxamus. Datum Avinieno Xl kl. Februar. Pontificatus nostri Anno
Secundo." — “) Zápis v inv. z roku 1354.

4:
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ozdoba jejich dříve hotova; byly to: část stolu Páně, kterou dal opatřiti čtyřm
stříbrnými pozlacenými nožkami, aby měla vzhled stolku; pro částku plének, kteror
obdržel v klášteře sv. Albana, dal zhotoviti stříbrnou pozlacenou sochu P. Marí<
a do pravé ruky její relikvii tu vložiti; pro šátek (sudarium) Páně dal zhotovit
stříbrnou pozlacenou desku; pro ostatky sv. Vincence obstaral stříbrné pozlacení
poprsí, jež jáhna představovalo; ostatky sv. Justiny dal stříbrem obložiti a dvěma

anděly po stranách ozdobiti; přiměřeným způsobem dal uložíti také ostatkj
sv. Albana a sv. Aurea, jež rovněž teprve dodatečně posílal.') Mimo to posla

Faksimile listu Karlova ze dne 23. března 1354.

ehdáž do Prahy ještě ostatky sv. Vitalise, Valeria, Filipa vyzn. a poustev.
| sv. Justinař)

O něco málo později, 13. února, papež Innocenc, a to opětně k prosbám
(arlovým, stanovil svátek sv. Kopí a Hřebu Páně pro veškerý země německé
lčeské a položil jej na pátek po Nanerf . ení Páně; zároveň pak udělil
>dpustky tří let a tří kvadragen těm, kdož navštíví kostel nebo kapli, kde právě
yto ostatky se chovají, a mimo to těm, kdož v onen den sváteční přítomni budou

[) lnv. [, 279—285; 293, 316. Pro ostatky sv. Albana dal zhotoviti stříbrnou pozlacenou tumbu
obrazy. lnv. II, 168. — ') lnv. l, 286—289.



mši sv. a kanonickým hodinkám, jichž se panující právě král římský súčastni, za
každou mši sv. 3 za každou hodinku kanonickou sto dní odpustkův. Týkalo se
to tedy především chrámu Svatovítského, kde ostatky ty jakožto součást klenotů
říšských se chovaly. Papež oznámil vůli svou v této příčině zvláštní bullou „arci
biskupovi pražskému a suffragánům jeho.“ 1)

l) Orig. této bully perg. v kap. arch. Znění listiny té jest: .lnnocentius episcopus, servus servorum
Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopo Pragensi eiusque suffraganeis salutem et apostolicam benedic
tionem. ln redemptoris nostri domini Jhu Xpi, per quem salvati et liberati sumus, sacratissima passione sic
nos gloriari ,apportet, ut ipsius passionis cuncta misteria dinumerantes et merita in singulis etiam
eius salutaribus instrumentis et fructibus gloriemur, inter quae illud celebriter memorandum est
quod ipse Salvator emisso in cruce iam spiritu sustinuit perforari lancea latus suum, ut inde sanguinis
et aquae profluentibus undis formaretur unica et immaculata ac virgo sancta mater ecclesia sponsa
sua. O beatissima ipsius sacri lateris apertura, unde nobis tot et tanta divinae pietatis dona fluxerunt!
Hinc siquidem nostrae redemptionis precium, hinc ablutionis et regenerationis lavacrum, hinc ipsius
ecclesiae sacramenta suscepimus. O felix lancea, quae tot bona nobis efficere et ad tanti triumphi

Wu haeclatusipsumaperiendosanctissimumianuasnobisregnicelestis-W—mec vulnerando iam mortuum vulnera nostra sanavit, vitamque nobis reddidit et salutem; haec
innoxium transfigendo illius sanguine culpas nostras abstersit et demum eisdem undis sacratissimis
irrigata coecitatis nostrae tenebras sustulit et nos ipsius divinae pietatis fluviis mundavit. lllique etiam
dulces clavi, cum quibus ipse Salvator eidem cruci fuit affixus, quique non solum eius immaculato
respergi sanguine et molem ferre tanti ponderis meruerunt, sed et nos etiam per ipsorum salutiferas
plagas dulcedinem tantam ipsius divinae caritatis accepimus, ut manus nostrae a peccati solutae
nexibus, pedesque nostri a mortis laqueo fuerunt liberati, sunt devotissime recolendi. Quid enim
vulnere et plagis huiusmodi sanctius, quid est salubrius: ex quibus salus nostra processit, et in quibus
assidue curare se possunt animae devotorum. Licet igitur lancea et clavi praedicti aliaque ipsius
passionis salutifera instrumenta sint a cunctis Xpi fidelibus ubilibet veneranda et de ipsa etiam
passione in eadem ecclesia solemnia annis singulis officia celebrentur et fiant, dignum tamen et con
veniens reputamus, si de ipsius passionis specialibus instrumentis et praesertim in partibus, in quibus
instrumenta ipsa dicuntur haberi, solemne ac speciale festum celebretur et fiat, nosque illos xpi fideles,
qui aliqua ex instrumentis ipsis habere se gaudent, in eorum devotione divinis officiisatque muneribus
specialiter foveamus. Sane oblata nobis nuper pro parte carissimi in xpo filii nostri Karoli, Roman.
et Boemiae regis illustris, petitio continebat, quod ipse inter sacras reliquias, quae imperiales
vulgariter nuncupantur, quaeque tamquam preciosissimus imperii Romani thesaurus consueverunt per
Romanorum Regem seu imperatorem, qui est pro tempore, conservari ac reverentissime etiam honorari,
habet in sua custodia praedictam sacratissimam lanceam nec non unum ex clavis praedictis, prout
praedecessores sui clarae memoriae catholici Romanorum Reges seu Imperatores etiam habuerunt, et
quod ad ipsas reliquias habetur in illis partibus magna devotio et concursus etiam populorum. Quare
dictus Rex velut princeps catholicus zelo devotionis accensus nobis humiliter supplicavit, ut de ipsis
lancea et clavis tam pro eorum veneratione maiori, quam pro Romani imperii favore et honore prae
cipuo festum in Alamanniae et Boemiae partibus perpetuo celebrari statuere ac praecipere dignaremur.
Nos itaque, cupientes, quod ipsi lancea atque clavi in partibus, maxime in quibus habentur et etiam
conservantur, tanto ab ipsis xpi fidelibus devotius venerentur, quanto pro ipsis celebriorem altissimo
cultum viderint exhiberi, devotis quoque eiusdem Regis supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica
statuimus et etiam ordinamus, quod ad ipsius Salvatoris nostri laudem et gloriam dictaeque passionis
suae reverentiam gloriosam de praemissis lancea et clavis et sub eorum vocabulo propri um festum
cum speciali officio per aliquos praelatos catholicos et alios paginae divinae peritos, quos idem
Rex ad hoc eligendos duceret, ordinando, sexta feria post octavam Resurrectionis Dominicae annis
singulis a xpi fidelibus in eisdem Alamanniae et Boemiae partibus perpetuo solemniter celebraretur,
et ut fideles ipsi ad venerationem ipsorum lanceae et clavorum ferventius animarentur, eoque ad
ecclesiam vel capellam, in qua forent, et ad celebrationem festi et officii praedictorum libentius con
fluerent, quo ibidem uberius dono coelestis gratiae c0nspicerent se refectos, de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere poeniten
tibus et confessis, qui in die festi huiusmodi ipsam ecclesiam vel capellam, in qua tunc lancea et
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O tom, kterak Karel IV. neustále měl na zřeteli získání ostatkův, svědčí
zvláště případ, jenž udál se měsíc potom, kdy z Mohuče do Prahy zaslal první
bohatou sbírku relikvií. V Mohuči došla jej zpráva, že arcibiskup Trevírský
Balduin, strýc jeho, zemřel. ! odebral se bez prodlení do Trevíru, rmoutě se nad
smrtí milovaného příbuzného. V zármutku svém však došel neobyčejné útěchy.
„Utěšitel onen Paraklitus Duch sv.“ — tak pravi v listě svém —-„ráčil nás v zármutku
podivuhodným způsobem potěšiti, všecku s očí našich stíraje slzu a žalný smutek
náš obraceje v radost a veselí, a to tim, že spatřili jsme tam ostatky, po nichž
dávno již horoucně jsme toužili. Ačkoliv pak veliké sumy peněz od arcibiskupa
nově zvoleného a od kapituly kostela Trevírského po právu a spravedlnosti a beze
vši výtky obdržeti jsme mohli, královská však důstojnost naše jimi pohrdajíc, za
lepší měla, aby pokladů nebeských a duchovních, jež ani mol nekazí, ani rez
nezžírá, ani zloději nevykopávají aniž kradou, od kléru a kapitoly obdržela“
Neradi a s bolestným srdcem vyhověli nově zvolený biskup a kapitola 1) prosbám
Karlovým, a to v největší tajnosti, nepochybně z obavy, aby lid Trevírský, kdyby
o tom se dověděl, se nevzbouřil. Karel sám vlastní rukou odřízl si v chrámě
arcibiskupském třetinuř) ze dřeva kříže Páně; mimo to obdržel něco
manny na způsob malého bochníčku, dolejší část hole sv. Petra zšiří tří
prstů, kterouž vlastní rukou si odpiloval, část z obuvi sv. Ondřeje apošt.,
část železných okovů sv. Petra a posléze prsten dědasvéhoJindřicha Vll.
Lucemburského (1308—1313)s kameji barvy rubínové. „Kdyby tehdáž Tre
vírský chrám“ ——tak praví Karel —- „nebyl býval zbaven pastýře, a kdyby bývali
přízně me', abych se zájmů jejich u Svaté Stolice zastal, nepotřebovali, nebyl
bych řečeně ostatky nikdy od nich obdržel.“ A při získání jich, praví dále,
měl na zřeteli především čest a vyvýšení pražského chrámu, chtěje jej mnohými
ostatky svatých slavně zvelebíti.

Mimo to získal sv. ostatky také v jiných chrámech a klášteřích Trevírských.
V klášteře sv. Maximina obdržel třetinu loktuše (peplum) Panny Marie,

v kostele sv. Matěje získal článek prstu tohoto sv. apoštola a část ostatků
sv. ap. Filipa. V panenském klášteře sv. Irminya) obdržel ručku jednoho
ze sv. Mlaďátek.

Kromětěchto sv. ostatků získal v kartouzském klášteře sv. Albana
u Trevíru některé památky po svém dědu, císaři Jindřichovi Vll., totiž: pečetní
prsten, náprsní kříž s relikviemi a prst jeho.

clavus Xpí forent, ut praefertur, devote visitarent, annuatim tres annos et tres quadragenas, singulis
videlicet ipsius festi diebus, quibus ecclesiam vel capellam ipsam visitarent; eis vero, qui eadem die
in missa et singulis horis canonicis ubicunque in praesentia dicti Regis et successorum suorum catholi
corum romanorum regum seu imperatorum, qui pro tempore forent, divinis interessent, tam in missa
quam in singulis horis, eisdem centum dies in qualibet videlicet missa et singulis horis eisdem, quibus
in praesentia Regis vel successorum suorum praedictorum divinis ipsis interessent, ut praefertur, de
iniunctis eis poenitentiis duximus misericorditer relaxandos. Quocirca fraternitatem vestram monemus
et hortamur in Domino, per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus singuli vestrum praemissa
cum ad noticiam vestram pervenerint, in singulis vestris civitatibus et dioecesibus per vos vel alios,
ubi et quando vobis expedire videbitur, solemniter publicare curetis, dictumque festum praelata die
annis singulis, ut praemittitur, celebretis et faciatis ab aliis celebrari. Datum Avinion: ld. Februarii
pontificatus nostri anno secundo." -— ') „A ipsis electo et capitulo"; Pešina str. 439 nedopatřením:
„ab ipsis clero et capitulo'. — ') .Tertiam partem"; Pešina str. 439 omylem „certain partem."
- ') Sv. lrmina (Hermigardis), dcera Dagoberta l., byla druhou abatyší tohoto kláštera ('i' 705).
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O tom všem podal Karel obšírnou zprávu členům metropolitní kapituly
pražské listem daným v Trevíru dne 17. února 1354, zvláštním pak podobným
listem i arcibiskupovi Arnoštovi. Vybízí je však, aby prozatím vše chovali v taj
nosti, dokudby poslové s ostatky vypraveni do Prahy nedojeli. Obávalť se Karel,
že by snad Trevirští, kdyby se dověděli, že z ostatků jim nade vše drahých část
jemu byla odevzdána, poslům do Prahy je nesoucím na cestě nástrahy učiniti
a jim ostatky odniti mohli. Posléze projevuje vůli svou, aby ona část hole sv. Petra
vsazena byla do berly arcibiskupa Pražského na věčné časy, i projevuje radost
svou z toho, že tak chrám Pražský bude míti novou znamenitou zvláštnost, již
ve světě nebude rome.?)

') Srvn. Tomek, Děj. Pr. ll, 29. Originál perg. této listiny, valně již porušený, chová se v archivu
kapitoly Pražské (sign. XI, 4). Zní pak takto: (Na rubu.) ,,Honorabilibus decano, scolastico, totique
capitulo sanctae Pragensis ecclesiae devotis nostris dilectis." (Uvnitř.) .Karolus, Dei gratia Romanorum
rex semper Augustus et Boěmiae rex. Devoti dilecti. Nuper his diebus proxime transactis, dum post
obitum felicis memoriae venerabilis Balduini, archiepiscopi Treverensis, principis et patrui nostri
carissimi, tristes de obitu ipsius de Moguntina civitate in civitatem Treverensem veniremus, conso
lator ille Paraclitus Spiritus sanctus in tribulatione nos dignatus est inibi mirifice consolari, omnem
ab oculis nostris abstergens lacrimam moestitiaeque nostrae tristitiam convertens in laetitiae et jocun
ditatis gaudium et solamen, dum nobis sanctarum reliquiarum pignora ibidem occurrunt, quae dudum
in votis regiis praecipua ardenti desiderio gestabamus. Et quamquam magnas et innumerabiles
pecuniarum quantitates ab electo et capitulo ecclesiae Treverensis iuste et rationabiliter ac sine ulla
reprehensione habere potuissemus, regalis tamen dignitas ipsas respuens, censuit thesauros huiusmodi
coelestes et spirituales, quos non tinea demolitur, erugo non consumit, nec fures effodiunt vel furantur,
videlicet reliquias infrascriptas ab eisdem electo et capitulo, licet invitis et cum dolore cordis eorum,
obtinere. Et nisi pro tunc ipsa Treverensis ecclesia destituta fuisset pastore, et ut eo promptiores
essemus partes nostras interponere in promotione ecclesiae praedictae apud sedem apostolicam eamque
regiae celsitudini nostrae recommissam dignaremur habere, nequaquam praefatas reliquias habuissemus
ab eisdem. Habuimus igitur in Dei nomine et ob reverentiam et honorem ac devotionem internam
mentis nostrae, quam semper gessimus et gerere volumus beatae Mariae Virginis gloriosae et ob
reverentiam vivificae sanctae crucis ni nostri ihu xpi, necnon ad reverentiam sanctorum patronorum
nostrorum Viti, Wenceslai, Adalberfi et aliorum sanctorum patronorum nostrorum Regni nostri Boemiae,
et praesertim ad honorem et exaltationem sanctae Pragensis ecclesiae, volentes
eam multiplicibus sanctorum reliquiis gloriosius insigniri. Et primoin ecclesiaipsa
Treverensi tertiampartem de ligno crucis Dominicae, quod manunostrapropriapraecidimus,
quod quidem lignum crucis praedictae beata Helena Constantini mater de Jerusalem rediens ad Tre
verensem civitatem secum attulit, ubi tunc domicilium habuit, et ubi natalis sui originem duxerat;
ab ipsis electo et paucis de capitulo valde clandestine habuimus et secrete. Praeterea tertiam
partem pepli beatae Mariae virginisgloriosaehabuimusad sanctum Maximinum, in
domo, in qua habitare solebat ipsa beata Helena cum Constantio consulari urbis Romae, patris Con
stantini imperatoris praedicti, quam postea per sanctum Agritium, p triarcham Anthiocenum in ecclesiam
ipsam sancti Maximini consecrari procuravit, qui sanctus patriarch. n eadem ecclesia corporaliter
requiescit; quod quidem peplum gloriosum et omni devotione vene ndum, praedicta b. Helena secum
de Jerusalem in Treverensem civitatem apportavit et reposuit in monasterio s. Maximini, quod funda
verat, ut praedicitur praelibato; quod quidem peplum venerandum de septimo in septimum annum
ibidem, secundum indulgentiam Romanorum Pontificum, in monasterio s. Maximini omni populo
publice solet ostendi, prout et sicuti aliae reliquiae beatae Mariae virginis Aquisgrani in publico anno
septimo demonstrantur. ltem habuimus in ecclesia Treverensi praedicta a praefatis electo et
capitulo ultra prius scripta de mannate Domini ad instar et modum unius parvi panis formati
unam de quinque formellis, quas eadem beata Helena de Jerusalem in Treverum secum attulit cum
aliis supradictis; praeterea habuimus in praefata ecclesia Treverensi ab electo et capitulo supra
dictis partem baculi beati Petri in latitudine trium digitorum, scilicet inferioris partis baculi,
quam manu propria serra praecidimus, quo resuscitatus fuit beatus Matemus post quadraginta dies,
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Ostatky v Trevíru získané vzal Karel s sebou a teprve dne 23. března
z města Met (Metz) do Prahy je poslal po Neplachovi, opatu kláštera sv. Bene
dikta v Opatovicích, Velislavovi, metropolitním kanovníku Pražském,') a Haškovi
ze Zvířetic, hofmistru dvorském. Dal jim s sebou listinu danou řečeného dne
a zhotovenou v přítomnosti dvacetidvou výslovně vyjmenovaných hodnostářů

de quo legitur, prout nostis, in decreto ,Cum venisset' de sacr. unct. in f. ltem habuimus in ecclesia
praefata Treverensi ab electoet capitulosaepefatispartem de calciamentis beati apo
stoli Andreae. Itempartem cathenae ferreae beati Petri apostoli in ecclesiapraefata
a personispraelibatis. Ceterum inde perreximusad ecclesiam beati Mathiae apostoli Tre
ve rensem et aperiri rogavimus tumbam beati Mathiae praedicti apostoli, quae nunquam solita fuit
aperiri; habuimusinde articulum digiti de reliquiis ipsius b. Mathiae et partem de
reliquiis beati Philippi apostoli, quas quidem omnes et singulas partes reliquiarumattulit
saepefata sancta Helena, excepto baculo praedicto per 5. Petrum missum, de quibus nunquam aliquid
datum extitit seu divisum; deinde descendentes ad monasterium Cartusiense, fundationem
dicti Treverensis archiepiscopi, patrui nostri karissimi, habuimus sigillum secretum in annulo
sculptum, olim inclyti Henrici Romanorum imperatoris, avi nostrikarissimi.Itemhabuimus
ibidem digitum unum ipsius Henrici imperatoris abscissumde manu sua per quosdam
devotos et religiosos viros ob reverentiam et venerationem ipsius, quam ad eum ex multa devotione
habebant propter ipsius merita et testimonium bonae vitae suae. ltem ibidem habuimus pectorale
cum reliquiis sanctorum ipsi pectorali inclusis, quod ipse Henricus felix imperator, dum
viveret, in suo collo cum devotione appendere et gestare solebat. Quae omnia praefatus Treverensis
archiepiscopus zelo dilectionis magnae, quem ad tantum fratrem et germanum karissimum, etiam iam
defunctum, acsi adhuc viveret, habebat continue penes se gerens sub fida et solerti custodia latenter
et secrete servare et custodire solebat. Postremo habuimus in ecclesia Treverensi ab admini
stratoribus ecclesiae ipsius unum annulum valde gratum, qui fuerat saepefati Henrici avi nostri,
cum gemma habente colorem quasi rubini, cuius virtute et tactu restringitur sanguinis fluxus. lnsuper
accedentes ad monasterium horrei dominarum in Treverensicivitatesupradicta,quod fundavit
olim imperator Dagubertus, tradens ipsi monasterio beatam Hermigardem, filiam suam, relinquens
ibidem membra et reliquias unius s. lnnocentiusT-super quibus fundatum fuit monasterium praelibatum;
de quibus reliquiis recepimus unum brachium cum suis quinque digitis, pelle et carne et ungulis
vestitum et contectum, quae habuimus ibidem cum magna difficultate a canonicabus praedictis; vero
quia magistra eiusdem monasterii nocte proxime praecedente defuncta fuerat, canonicae praedictae
volentes nobis in hoc complacere, sub spe promotionis in magistram, nobis iam dictum brachium eo
promptius tradiderunt, quamvis invitae. Volumus itaque et vestram hortamur devotionem, quatenus
recepta et assumpta nobiscum exinde consolatione, sincera et devota mente cum clero vestro Deum
velitis pro nobis iugiter exorare; volumus tamen, cum paucissimae personae, videlicet: electus, prae
positus, decanus et custos dumtaxat, administratores ecclesiae moderne vacantis praedictae, qui omnes
sunt quasi de comitatu Lucemburgensi nativitate oriundi; in aliis vero monasteriis abbas et prior
cum sacristanis non credentibus nos illic causa reliquiarum habendarum inibi venisse, sed potius ad
videndas solummodo easdem, civitas autem Treverensis nobis oboedientiam iam fecerat, et ipsi hoc
videntes, sese nobis opponere non audebant in hac parte, de facto reliquiarum ipsarum notitiam
habeant, ut nuncium in secreto habeatis, neminique pandatis propter pericula viarum, praeter vene
rabili A. archiepiscopo pragensi, cui consimiles scribimus litteras, donec certos nostros nuncios cum
ipsis reliquiis pro parte nostra ad vestram praesentiam pervenire contingat. Praeterea scire velitis,
quod intentionisnostrae et omnimodavoluntas, ut partem illam baculi inseramus baculo
pastorali archiepiscopi Pragensis, ut sicuti pallio beati Petri vestiri dinoscatur,sic et suo
baculo ipse archiepiscopus et successores sui in ipsa pragensi ecclesia utantur temporibus perpetuis
in futurum; quod novum erit in praedicta ecclesia pragensi, nec alibi in toto orbe terrarum credimus
posse huic simile reperiri, facturi vobis in praemissis omnibus et singulis et eorum quolibet gaudium
singulare. Datum Treveri sub annulo et sigillo secreto praedicti Henrici imperatoris XVll die mensis
Februarii regnorum nostrorum anno octavo." Pečeť — otisk pečetního prstenu Jindřicha VII., jejž byl
Karel v kartouzském klášteře trevírském obdržel — pohříchu chybí. Listinu otiskl Pešina (s některými
chybami) o. c. 438—441.— ') Srvn. Dr. Krásl, „Sborník hist. kroužku" 1899, seš. 8., část l., str. 58—59.



duchovních a světských i přemnohých jiných jen povšechně, bez udání jmen při
pomenutych .kmzvata šlechticů. V listině této, adressované ctihodnému „Arnoštovi
arcibiskupovr, PredbOjovr děkanovi, Sdeslavovi scholastikovi a veškeré kapitole

(

th,/„_ , (. .; lll"! . '.

Faksimile listiny, kterouž opat a konventuálové kláštera „Paris" v Elsasku stvrzují, že Karlu lV.
darovali ostatck sv. Kříže.

kostela Pražského“, projevuje se opět vznešená a zbožná mysl Karlova. S vděč
ností připomíná především dobrotivost Boží, která jej, ač prý nehodného, k vyso
kému důstojenství povolala a dvojí říše vládu mu svěřila. Ačkoliv pak těžké
starosti často spánek od očí jeho zaplašují, an oto pečuje, by poddaní jeho pod
záštitou moci královské žíti mohli v pokoji a bezpečí, přece že vždy rád a pilně

5
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na zřeteli má zvelebení úcty Boží a svatých, a to tím více, čím větších dobrodiní
od Boha se mu dostává. Především pak že mu na srdci leží čest a okrasa chrámu
Pražského, takže horlivost o jeho ozdobu takřka stravuje útroby jeho. Tklivě
zmiňuje se o tom, že ve svatyni té byl pokřtěn a že ona jako matka v pravé víře
apoštolské a katolické jej vychovala a vyučila. A tudíž že ke cti a zvelebeni jejimu
ve jménu Ježíše Krista a z úcty k přeslavné Panně Marii, matce jeho a sv. mu
čedníkům patronům našim Vítu, Václavu, Vojtěchu a Prokopu i jiným svatým, jichž

ostatky a těla v kostele tom a v království jeho českém se chovají, v dar pod\ává
ostatky v Trevíru získané.')

Ostatky z Trevíru zaslané byly — některé ještě během téhož roku, některé
během roku následujícího — opatřeny drahocennými schránkami. Tak vložen byl
ostatekdřeva kříže Kristova do malého zlatého kříže,2) loktuše
Panny Marie do skvostné skřínky z pozlaceného stříbra, ozdo
bené čtrnácti moniliemi menšími a jedním monilem větším,
vesměs z kamejí a perel; na vrcholu skřínky této byly dva
rubíny;-“)prst sv. ap. Matěje do stříbrného pozlaceného relikviáře
podoby ruky,4) rovněž tak i ostatek sv. ap. Filipaí') a relikvie sv. Nevi
ňátka.“) Bochníček manny dán byl do křišťálové pixidy obložené po
zlaceným stříbrem") a článek ze řetězu sv. Petra obložen byl zlatem na
způsob prstenu posázeného hojnými drahokamy: jedním safírem, čtyřmi rubíny
(„palasii“; palassius : rubin - ballais, světlečervená odrůda spinelu), čtyřmi
diamanty a dvanácti krásnými perlami. lveškera tato skvělá výzdoba relikvií
byla darem Karlovýmf)

Získanou část hole sv. Petra vsaditi dal Karel do berly sv. Voj
těch a, kterouž za tim účelem obložiti kázal zlatem 'a posázeti drahokamy
a perlami. ") Na papeži pak vyžádal si vzhledem k vzácné této relikvii opět
zvláštní milosti duchovní pro Arnošta a jeho nástupce, arcibiskupy pražské.
Bullou ze dne 9. května 1354 dal jim Innocenc Vl. moc, aby, když o velikých
svátcích s touto berlou celebrují, přítomným věřícím, kteří svatým pokáním náležitě
k tomu se byli připravili, uděliti směli odpustky jednoho roku a čtyřiceti dní.'0)

') Originál na perg. se zavěšenou voskovou pečeti Karlovou v kap. archivu Xl, 5. Faksimile její po
dáváme na str. 28. ——') Inv. [, 300 a ll, 60. — ') lnv. l, 299 a II, 71. — ') lnv. [, 294. — l') lnv. ll, 28. —
') lnv. II, 34. — 7) lnv. II, 74. — ') Inv. II, 186. —- ') lnv. ll, 199. — '“) List perg. s pečetí olo
věnou v kap. archivu sign. X, 18: ,,lnnocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri
archiepiscopo Pragensi salutem et apostolicam benedictionem. Etsi sanctorum, quorumlibet sint, a Xpi
fidelibus reliquiae venerandae, beati tamen Petri apostoli, cui Rex ipse supernus super illius petram
ecclesiam suam aedificans claves regni coelorum necnon ligandi atque solvendi plenariam tradidit
potestatem, praecipue decet per ecclesiam et fideles eosdem reliquias venerari. Cum itaque carissimus
in xpo filius noster Karolus, Romanorum et Boömiae rex illustris, velut princeps catholicus, ad ipsius
regni coelestis participium ferventi aspirans desiderio et in terris, quae superna sapiunt, diligenter
inquirens,quandam,sicut ipse nobis significare curavit, particulam baculi pastoralis,
quem ipse beatus apostolus a se in suo apostolatu gestatum, demum beato Materno legitur tradidisse,
per ipsum Karolum magnae devotionis zelo ac studio procuratam et habitam, ad divini nominis laudem
et ipsius apostoli reverentiamet honorem in quodam alio baculo pastorali de novo for
mando seu fabricando cum magnis et decentibus ornamentis ponere seu poni
facere, illamque sic positam in Pragensi ecclesia honorifice collocare propo
suerit et intendat, Nos cupientes, quod erga ipsum apostolum, cuius Nos quamquam immeriti
sumus Divina favente clementia in apostolatus officio successor, tanto ferventius crescat devotio populi,



A nedlouho po te' opět shledáváme, an Karel s novou podobnou prosbou
k papeži se obrací. Hodlá dávati onu třetinu loktuše P. Marie v Trevíru získanou

každého sedmého roku věřícím vystavovati k uctívání, i žádá na papeži pro
kajlcníky příslušných milostí duchovních. Innocenc splňuje ochotně žádost Kar
lovu; uděluje pro slavnost tu věřícím odpustky tří let a tolikéž quadragén.')

Tou dobou dlel Karel v Elsassku, kdež navštívil dne 20. května cistercienský
klášter v Kaiserbergu, zvaný „Paris“.2) Tam spatřil částku sv. kříže v reli

quanto sibi maiora ex preciosis eius reliquiis conspexerint rmmera provenire, ac de omnipotentis Dei
ac beatorum Petri praedicti et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, tibi et successoribus
tuis, archiepiscopis Pragensibus, qui pro tempore fuerint,ut quotiescunquete et sucessores
tuos eosdemin Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensi
onis et Corporis Domini nostri Jhu Xpi et in Penthecosten ac in quatuor princi
palibus beatae Mariae Virginis et ipsius sancti Petri apostoli, necnon sanctorum
Viti, Wenceslai ac Adalberti martyrum, praefataePragensisecclesiaepatronorum,ac dedi
cationis ipsius Pragensis ecclesiae solemnitatibusin ipsa Pragensi ecclesiamissarum
solemnia cum ipso denovo fabricando baculo pastorali, in quo praefata particula
posita, ut praemittitur, fuerit et inclusa, in pontificalibuscelebrarecontigerit, tu et successores
ipsi taliter celebrantes omnibus vere poenitentibus et confessis, qui in celebratione
seu ecclesia praedictisdevote praesentes extiterint, unum annum et quadraginta dies, singulis
videlicet dictarum festivitatum diebus, qui in ipsis celebratione seu ecclesia praesentes fuerint, ut
praefertur, de iniunctis eis poenitentiis auctoritate apostolica perpetua relaxare possitis, tenore prae
sentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere,
vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omni
potentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se noverit incursurum. Dat. apud
Villam Novam Avinionensis dioec. Vll Jd. Maii Pontificatus nostri anno secundo." — ') Perg.
listina s pečeti olověnou v kapit. archivu sign. X, 22: „lnnocentius episcopus, servus servorum
Dei, universis Xpi fidelibus praesentes litleras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.
Dum praecelsa meritorum insignia, quibus Regina coeli et Virgo, Dei Genitrix gloriosa,
coelestibus praelata sideribus quasi stella matutina rutilat, devotae considerationis indagine per
scruptamur, dum etiam infra pectoris nostri archana revolvimus, quod ipsa, utpote mater misericordiae,
pietatis et gratiae, humani generis consolatrix, pro salute fidelium, qui delictorum onere praegravantur,
sedula exoratrix et pervigil, ad Regem, quem genuit, intercedit, dignum quinimo debitum arbitramur,
ut sacras eius reliquias devotis venerationibus visitantes, gratiosis remissionum et indulgentiarum
muneribus prosequamur. Cum itaque carissimus in Xpo filius noster Karolus, Romanorum et Boemiae
rex illustris, velut princeps catholicus, ad coelestis Regni bona ferventer aspirans, et quae superna
sapiunt,diligenterinquirens,nobis significare curaverit, se devotioniszelo tertiam quasi
partem pepli beatae Mariae virginis, quod per sanctamElenamad civitatemTreverensem,
unde originem traxerat, allatum fuisse et in ecclesia Treverensi de septennio in septennium populo
ibidem propterea in multitudine maxima confluenti solemniter ostendi consuevisse dicitur, noviter
posuisse et habere, seque illam proposuisse collocare in aliqua honorabili ecclesia vel capella, nos
cupientes, quod dicta pars eiusdem pepli, cum eam in ecclesia vel capella, in qua idem
rex illam duxerit, ut praedicitur,collocandam, de septennio in septennium ostendi
contigerit, congruis honoribus veneretur et ut fideles ipsi eo libentius causa devotionis ad eam
confluant, quo ibidem uberius dono coelestis gratiae conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei
misericordia et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, auctoritate confisi, omnibus vere poeniten
tibus et confessis, qui ipsam ecclesiam seu capellam, in qua pars eiusdem pepli fuerit, cum eam de
septennio in septennium, ut praemittitur, ostendi contigerit, devote visitaverint, tres annos et
totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis, singulis videlicetdiebus, quibus de septennio
in septennium dicta pars pepli, ut praemittitur. ostendetur, ecclesiam seu capellam eandem, in qua
eadem pars pepli fuerit, visitaverint, ut praefertur, misericorditer relaxamus. Dat. apud Villam Novam
Avinionensis dioec. lll kl. Junii, pontificatus nostri anno secundo." — ') Kaiserberg (Kayserberg),
městečko s asi 3000 obyvateli v Hornim Elsassku, 7 km na severozápad od Colmaru. Za doby Karlovy
patřil k dioccesi Basilejské; nyni náleží k dioecesi Štrassburské.

st
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kviové desce. kterou byl nedávno před tím opat tamější Mas přinesl z Caři
hradu, kdež jakožto legát nepochybně papeže Benedikta Xll. (1334—1342) působil
nějaký čas k odstranění schismatu řeckého. Karel vyžádal si částku tu i s původním
zlatým obložením, jímž dle domnění sama sv. Helena relikvii tu byla opatřila.
Dobrovolné darování své dosvědčili mu opat i konventuálové řečeného kláštera
zvláštní listinou.1)

Karel poslal drahocennou památku tuto z Norimberka dne 23. září do Prahy
darem kosteluSvatovítskémupo Jenci Závišovu z Ujezdce, proboštu kostela
sv. Kříže ve Vratislavi a spolu kanovníkovi metropolitního chrámu Pražskéhoř)
Nové toto sve' darování doprovodil císař opět listem, v němž projevuje neutuchající
svoji přichylnost k „ctihodné matce své“ -—-Pražské velesvatynif')

') Orig. perg. s dvěma visutými pečetěmi, sign. Xl, 6: „Nos frater Johannes, divina
miserationeabbas totusque conventusmonasterii Parysiensis, ordinis Cisterciensis,
Basileensis dioec., recognoscimuset tenore praesentium publice profitemur, quod considerantes
eximiae devotionis affectum, quem serenissimus princeps et dominus noster Karolus, Romanorum rex
semper augustus et Boemiae rex, ad venerandas et sacratissimas sanctae Dominicae crucis reliquias,
habere dinnoscitur, deliberato ac maturo praehabito consilio, non compulsi nec aliquo dolo aut fraude
circumventi, sed sponte ac libere, eiusdem dni nostri Regis piis ac calentibus satisfacere cupientes
desideriis, de tabula reliquiarum, quam felicis recordationisvenerabilis Pater dominus Mar
tinus, quondam praedicti monasterii nostri abbas, praedecessor noster, qui ex
speciali .indultu et licentia domini Papae tunc temporis contra scismaticos et infideles passagium
maritimumversus civitatem Constantinopolim faciendo et crucem ibidem praedi
cando, de praedicta civitate Constantinopoli usque ad locum praedicti mona
sterii nostri secum apportavit, et in qua quidemtabula pars ligni sanctae Crucis
a posteriori parte praedictae tabulae excisam et extractam ad devotam petitionis suae instantiam
tradidimus et liberaliter duximus assignandam. ln cuius rei testimonium praesentes litteras scribi et
sigillorum nostrorum appensione fecimus communiri. Datum in Keysersperch anno dni millesimo
trecentesimo quinquagesimo quarto indictione septima Xlll kl. Junii." Na pečeti klášterní uprostřed
obraz Madonny s ditkem a kolkolem opis: „S. CONVENTVS MONASTERII DE PARlS". Viz faksi
mile na str. 33. — ') Srvn. Tom e k, Děj. Pr. V, 121; Dr. Krasl, .Sbornik hist. kroužku“ seš. 8. (1899) čis. l.
str. 57. — ') Orig. perg. s visutou rozlámanou voskovou pečetí Karlovou v arch. kap. sign. Xl, 7.
,,Karolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boěmiae rex Venerabili Arnesto archiepiscopo
Pragensi, principi et consiliario ac honorabilibus decano, scolastico et capitulo ecclesiae Pragensis,
devotis meis dilectis, gratiam regiam et omne bonum. Zelus devotionis et amoris, quo circa sanctam
Pragensem ecclesiam, venerandam matrem nostram, et beatissimos martyres Vitum, Wencezlaum et
Adalbertum, gloriosos patronos nostros incessanter afficimur, animum nostrum sollicitat, ut dum de
sacrarum reliquiarum thezauris per loca sacri imperii egregium aliquid et insigne clenodium devotorum
nostrorum largitione consequamur, per illud eandem ecclesiam benignitate regia decoremus. Hinc est,
quod lignum preciosissimum vivificae crucis, partemillamvidelicet,quaminclitaimperatrix
illa beata Helena, quae superno munere almae crucis, quae mundi tulit precium, inventrix esse pro
meruit, thecis sive laminis aureis miro quidem opere expolitis reconditam Constantinopolim quondam
legitur attulisse, quamque processu temporis religiosus quidam Martinus, abbas de Parys,
ordinis Cisterciensis in Alsacia, tunc apostolicaesedis legatus, vir ut fertur, vitae et religionis
mirificae, ad idem monasterium honorifice apportavit, prout clari super hoc testimonii datae nostrae
celsitudini litterae attestantur, in ipso monasterio nobis donatam una cum praedictis thecis
sive laminis aureis vestrae devocioni per honorabilem Jenczonem praepositum ecclesiae sanctae
Crucis Wratizlauiensis concanonicum vestrum, capellanum et devotum nostrum dilectum pro perpetuo
decore et honore dictae Pragensis ecclesiae ac speciali vestro et aliorum regnicolarum Boemiae solacio
destinamus. Hanc igitur cum iocunditate spiritus ympnisque et canticis digna studeatis devocione
suscipere, susceptamque eo ampliori reverentia venerari, quo per illam membris quondam Dominicis
tamquam margaritis ornatam, humanum genus uberiora constat beneficia percepisse salutis. Ut autem
dictae venerandae crucis certitudo a modernis deducatur ad posteros et dubitationis tollatur occasio.



Kříž v klášteře Kaiserbergském získaný byl dvojitý (se dvěma příčnými
rameny) a obložen ryzím zlatem, ozdobeným dvěma kamejemi, perlami, rubínem
a smaragdem.')

Téhož roku nepochybně získal Karel v Německu také hlavu sv. Malusia
muč., a to prý v Bonnu,2) pro kterouž relikvii dal zhotoviti stříbrnou pozla
cenou hermu.3)

u“

Faksimile listiny, kterouž patriarcha akvilejský Mikuláš dosvědčuje, že Karlu IV. daroval část
evangelia sv. Marka.

Neméně bohatou posvátnou kořist pokladnici chrámu Svatovítského vynesla
i prvá cesta Karlova do Italie (1354—1355). Cestě té děkuje Praha především za

praesentes vobis regales dirigimus litteras, sigilli maiestatis nostrae munimine roboratas. Datum
Nurembergae die XXIII" mensis Septembris indictione VII' anno Dni millesimo trecentesimo
quinquagesimo quarto, regnorum nostrorum anno nono. — Per dnm Regem Nicolaus de Chremsir."
——') Inv. II, 59. — ') Pešina o. c. 518 pravi, že se tak stalo r. 1358; ale již inventář z r. 1355
uvádí tuto relikvii v řečené hermě. — ') Inv. II, 16; Vl, ll.
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nejstarší ruk0pis vůbec, jejž ve zdech svých chová.') Vyprosilfsi Karel
v Aquileji, kdež tehdáž nevlastní jeho bratr Mikuláši) byl patriarchou, část
evangelia sv. Marka tam chovaného, o němž tehdáž bylo domnění, že jest
to autogral sv. evangelistyň') Za souhlasu kapitoly byly mu dány dva poslední
quaterniony vzácné této památky. Na svědectví tohoto věnování vydal patriarcha
Mikuláš v Udine (Utinum), kde tehdáž sídlil, zvláštní listinu.4) Karel dal věnované
sobě quaterniony bedlivě opsati a opis věnoval archivu chrámu Aquilejského.

Na posledním listu obdrženého zlomku napsal Karel rázovitým a úhledným
písmem vlastní rukou tato slova: „Ego Karolus quartus, Dei gracia Romanorum
rex semper augustus et Bo'e'miae rex, vidí librum euuangeliorum sancti Marci de
sua propria manu scriptum integrum, ab initio usque ad finem in septem quaternis,
in potestate patriarchae et ecclesiae Aquilegiensis; qui liber in dicta ecclesia iuit
servatus a beato Hermacora5) et ab ecclesia Aquilegíensi praedicta usque in ho
diernum diem, qui videlicet beatus Hermacoras de manu beati Marci eundem
librum accepit et a beato Petro per resignatíonem et intercessionem sancti Marci
recepit praesulatum praedictae Aquilegiensis ecclesiae: de quo libro petitione mea

') Dr. Kalousek, „Karel IV.“ (1878) str. 177. — *)Mikuláš, pobočni syn krále Jana (Nicolaus de
Bohemia), zprvu kanovník pražský, potom (1351—1358) patriarcha aquilejský. Srvn. Tomek V, 121;
Dr. Krásl, Sbor. hist. kr. 8, I, 62. — ') V pravdě jest to rukopis ze stoleti VI. Viz o tom v části popisné.
— *) .In nomine Domini nostri Jhu Xpi. Quod beatissimus Marcus evangelista principis apostolorum
discipulus et per baptismum tilius adoptivus ab ore ipsius veri tes'tis sacrum evangelium scripserit
latino sermone, quodque ad praedicandum verbum veritatis Aquilegiam, totius ltaliae civitatem famo
sissimam missus fuerit, apud quam etiam evangelium manu scripsit propria, sacris demonstratur eulogiis,
testantur annalia et veris ac manifestis est indiciis approbatum. Cum itaque huiusmodi thesaurus pre
ciosissimus in theca venerandae Aquilegensis ecclesiae reconditus ab initio militantis ecclesiae usque
ad haec tempora fuerit non absconsus, Nos Nicolaus, Dei gratia sanctae sedis Aquilegensis patriarcha,
ad praesentium notitiam et memoriam deducimus futurorum, quod Xpistianissimus princeps, virtutum
omnium speculum et exemplar, dominus Karolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus et
Bo'émiae rex, velut prudens negotiator et solicitus, non violentia, non venali commertio, sed humilitatis
et ferventis Iidei zelo atque lacrimarum Iluentium precio comparare desiderans partem postulavit
huiusmodi Iucidissimae margaritae. Nos autem vocatis dilectis filiis nostris, vicedecano et capitulo
praedictae Aquilegensis ecclesiae, cum eisdem matura deliberatione pensantes, quod talentum huius
modi sic divisum, non dimminutionem recipit, sed augmentum, et quod lucerna haec e modio ad
lucem trahitur aliorum, necnon mandatoris inclinati supplicationibus, tam pie tamque devote nostra
pectora demulcentis, partern libri euuangelici supradicti, a verbo videlicet illo, quod dicit ,Septem
ergo fratres erant' xxxviiii' capitulo, usque ad finem eiusdem euuangelii, approbante, laudante et
consentiente unanimiter toto capitulo nostro, devote, sponte et libere duximus coucredendum. Quam
quidem partem mitissimus Rex, nostros animos ex libri divisione exasperare titubans, de verbo ad
verbum per fide dignas personas absque litterae vel sillabae aut dictionis, puncti vel diptongi dimi
nutione transscribi juxit et mandavit, et diligentius examinata parte transscripta cmn textu originali,
ut res integra maneat et transscripto praedicto íides perpetuo adhibeatur plenaria, illud insigniri voluit
suae typario maiestatis in archivis nostrae praedictae ecclesiae penes partem nobis dicti euuangelii
reservatam in aevum devote et fideliter conservandum. Has autem nostrae et dicti nostri capituli
concessionis litteras, ne forte in posterum, partem praedictam non esse sponte concessam, sed violenter
fore surreptam, quis malevole haesitet, scribi in praemissorum testimonium iussimus, et nostri sigilli
munimine roborari. Datum Utini, die decimoseptimo mensis Octobris anno dominicae nativitatis mille
simo trecentesimo quinquagesimo quarto. Indictione septima." Přívěšena okrouhla' pečet, v jejímž
středním poli trůníci želmajici biskup: kolkolem opis: „S. NICHOLAI DI ET APOSTOLICE SEDIS
GRATIA SACRE SEDIS AQVILEGENSIS PATRIARC." Original v kap. arch. XI, 12. Viz laksimile
na str. 37. Znění listiny této otiskl Pešina na str. 453—454. — *) Recte: ,,Hermagora'.



apud patriarcham et capitulum dictae Aquilegiensis ecclesiae optinui istos duos
quaternos ultimos libri praedicti, et alii quinque praecedentes remanserunt in
ecclesia supradicta. Et haec scripsi manu mea propria. Anno ab incarnato Verbo
Millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto in vigilia omnium Sanctorum,
regnorum meorum anno nono." ') Jest to třetí ze tří oněch svrchu zmíněných
autograíů Karlových vůbec známých. Jakožto svědci podepsali se třibiskupové
z průvodu Karlova takto: „Et ego Marquardus, Dei gratia episcopus Augustensis,
in testimonium veritatis praemissorum omnium, manu mea propria me subscripsi.
Et ego frater Egidius, Dei gratia episcopus Vincentinus et comes, in testimonium
veritatis praemissorum omnium, manu mea propria me subscripsi. Et ego Johannes
Dei gratia Luthomischlensis episcopus in testimonium veritatis praemissorum
omnium manu mea propria me subscripsi." 2)

Do Prahy poslal Karel získaný zlomek evangelia sv. Marka z města Feltri
posledního dne měsíce října po Ludvíkovi z Hohenlohe. Zároveň poslal arci
biskupovi a kapitule dva listy téhož dne datované. V prvém, kratším listě zmiňuje
se stručně o získání drahocenného zlomku, oznamuje, že jej darem posílá kostelu
Pražskému, při čemž odkazuje k druhému, obšírnějšímu svému listu. Sděluje dále,
že již dal pro zlomek ten dělati krásnou a drahocennou schránku ze zlata a perel
v ceně dvou tisíc zlatých; schránka ta že bude co do velikosti rozměrům ruko
pisu zcela přiměřena, takže, až ji v brzku obdrží, budou moci do ní snadno
evangelium to vložiti. Dále vybízí je, aby s veškerým klérem Pražských měst
i předměstí drahocenné relikvii tě v slavném průvodu vyšli vstříc a s plesáním
ji uvitali. Poněvadž pak evangelium v kostelích od jáhnů se zpívá, necht postarají
se o to, aby v uvítacím průvodu bylo co možno nejvíce jáhnů posvátným rouchem
jáhenským oděných. Posléze připovídá, že v brzku pošle chrámu Svatovítskému
hlavu sv. Viktora mučedníkař)

') Viz faksimile na str. 40. Snimek tohoto rukopisu Karlova dal zhotoviti take" již F. M. Pelzel
a uveřejnil jej ve svém díle „Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen" (1780—81). — ') Nejníže
na této stránce podepsal se arcibiskup Udinský Josef Alois Trevisanato (1852—1862,potom
patriarcha benátský, 'i' 1877) jenž za pobytu svého v Praze dne 2. května 1854 si prohlédl zlomek evan
gelia sv. Marka, jenž jej interessoval jakožto „nástupce patriarchy akvilejského'. Napsal tato slova:
„+ Josephus Aloysius Trevisanato, archiepiscopus Utinensis, patriarchae Aquilejensis successor, vidi hunc
codicem, cujus pars est Venetiis, codex vero continens cetera Evangelia, est Foroiulii. Die 2. Maií an.
1854.“ — ') „Carolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Bohemiae rex. Princeps et devoti
dilecti. Noverit Vestra devotio, quod nuper ad fines ltaliae procedentes, in ecclesia Aquilegiensi
invenimuslibrum evangelii s. Marci evangelistae, latinis literis in septem quaternispropria
ejusdem s. evangelistae manu conscriptum, cujus duos quaternos ultimos, instantia magnarum
precum obtinuimus, vobisque pro decore s. Pragensis ecclesiae, matris nostrae, per nobilem Ludo
vicum de Hoénloh dirigimus, prout in literis regiis Majestatis nostrae sigillo dependenti signatis,
evidentius est expressum. Et nihilominus in signum affectionis, qua praedictum librum, quinimo
ecclesiam Pragensem sincere complectimur, jam disposuimuspulchrum et preciosum, ex auro
et margaritis pro eodem libro confici apparatum precii duorum millium flore
norum, mensura jam quidem asserum ejus accepta, ita, ut dum apparatum ipsum vobis Deo volente
in brevi miserimus, aliud non restabit, nisi praedicto libro apparatum huiusmodi applicare. Quocirca
devotionem vestram attente requirimus et hortamur, volentes, quatenus cum universo clero
civitatum et suburbiornm nostrorum Pragensium, tam exemplorum, quam non
exemptorum locornm, eidem libro obviam veniatis et jucunditate spirituali et
gaudio suscipiatis eu ndem. Et quoniam ecclesiastica traditio statuit evangelium in ecclesiis
a diaconisdecantari,quanto majorem potestis in dicti evangelii susceptione diaco
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V druhém, obšírnějším a pečetí svou opatřeném listě poukazuje především
k vděčné lásce své k Pražské svatyni, kterážto láska jej pudí, aby den co den

Autograf Karla N. na posledním listu zlomku evangelia sv. Marka.

zvelebení jejího byl pamětliv, a to tím, že cokoliv na různých místech říše z po—
svátných pokladů se mu dostane, jí věnuje. Tak také že učinil v Aquileji, an

norum sacris vestibus diaconalibus indutorum numerum congregetis. Consequenter
vero, concedente Domino, caput s. Victoris M. dictae Pragensis Ecclesiae trnnsmittemus. Datum
Feltri, die ultimo mensis Octobris, regnorum nostrorum anno nono." Listinu tuto otiskl Pešina na
str. 450.
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vyžádal tam sobě část autografu sv. Marka. Připomíná, že otom, kterak památka
tato do Aquileje se dostala, sám vlastní rukou na poslední stránce získaného toho
zlomku poznamenání učinil pro věčnou pamět. Prohlásiv pak, že zlomek ten
chrámu Pražskému v dar posílá, vybízí je opět, aby ji radostně v slavném prů
vodu přijali. Mimo to projevuje vroucí své přání, aby rok co rok v Hod Boží
Velikonoční rukopis sv. Marka v slavném processí k oltáři byl nošen a tam aby
z něho některý prelát nebo kanovník četl evangelium sváteční při slavné mši sv.
K processí tomu pak aby z každého kostela pražského vysíláni byli dva kněží
nebo duchovní nižšího svěcení, rouchem jáhenským přiodění; jeden z nich nechaf
nese kaditelnicí, druhý plenář čili knihu evangelií, po processí pak, když při mši
evangelium se čísti bude, nechat všichni kolem čtoucího se rozestavíň)

') Orig. v kap. kn. (XI, 10) perg. s visutou pečetí. Listina zni takto: ,Karolus, Dei gratia
Romanorum rex semper augustus et Boümiae rex venerabili Arnesto archiepiscopo Pragensi, principi
et consiliario, ac honorabilibus Prseconi decano, Sdenconi scolastico et capitulo sanctae Pragensis
ecclesiae, devotis nostris dilectis. Gratiam regiam et omne bonum. Excitat cor nostrum illius intimi
amoris integritas, quo circa Pragensem ecclesiam praedictam, almam matrem nostram, in qua saluti
ferae regenerationis sunms lavacro delibuti et circa gloriosos martires Vitum, Wenceslaum, Adalbertum,
quinque fratres, nec non Procopium et beatam Ludmilam, patronos nostros ardenter afficimur, eandem
ecclesiam iugi semper honore et reverentia devoto animo veneremur et pio desiderio prosequamur et
de eius exaltatione multifariae sollicitudinis studio, quantum coelitus concessum fuerit, intendamus;
quod tunc nos exequi rite perpendimus, dum dictae thesauris aggregamus ecclesiae, quidquid per
terras et loca sacri lmperii, cuius Deo propitio, licet immeriti, moderamur habenas, de thasauris
sacrorum locorum preciosum nobis et nobile ministratur. Hinc est, quod dmn ad patriarcham Aquile
giensem, vias nostras dextera Domini propitius dirigente, pridie venissemus, invenimus in ecclesia
Aquileg. totum librum evangelii s. Marci evangelistae, latinis literis in septem quaternis, propria sua
manu conscriptum, de quibus d uos quate rnos ultimos, devotis precibus nobis obtinuimuselargiri,
qui, quomodoillucpervenerint, in ultimo folio dictis duobus quaternis apposito regia
manu nostra plene scripsimus ad rei memoriam sempiternam. Hos nimirumduos
quaternos tantis desideriis acquisitos, vobis, imo dictae s. Pragensi ecclesiae ad honorem et gloriam
Dei omnipotentis et ss. patronorum nostrorum ac eiusdem ecclesiae sanctissimae et dilectissimae
matris nostrae duximus dirigendos, devotionem vestram affectuosius exhortantes, quatenus tam
preciosum et insigne clenodimn, praedictum videlicet sanctum evangelium devotis mentibus
hymnizantes et cum spirituali jucunditate cantantes processionaliter et laete
suscipere, omnique quo potestis honore et humili studeatis officio pro toto
vestrae possibilitatis modulo venerari. Ut dum sanctorummerita in eorum reliquiisatque
memorialibus in dicta Pragensi ecclesia, quae mater est ecclesiarum omnium regni nostri Boemiae et ma
gistra, sinceris celebrantur obsequiis, piis eorum intercessionibus Regni ipsius incolis et praesentis vitae feli
citas et aeterni Regni jucunditas praeparetur. Volumus insuper et sincero desideramus affectu, ut per
singulos annos, sancto die Paschae praedictus liber evangelii s. Marci in pro
cessione solemniter deportetur et in ipso evangelium eiusdem festi, quod in
dictis duobus quaternis habetur, ab uno Praelato vel Canonico ecclesiae, in
ecclesia ipsa in maiori missa legatur, conveniantque de singulis ecclesiis, tam
regularibus, quam saecularibus collegiatis et parochialibus in civitatibus nostris Pragen. et earum sub
urbiissituatis,duo presbyteri seu inferiorum sacrorum ordinum ministri vestibus
diaconalibus induti, quorum unus turibulum cum incenso, alter plenarium, ubi
illudpotesthaberi,in processione teneant, et demum legenti evangelium in cireuiti:
eius assistant, totique missae adusque finem intersint. Hanc igitur nostram dispositionem, tu archi
episcope, in ecclesiis praedictarum civitatum et suburbiorum, tuae jurisdictioni subiectis, in forman
perpetui statuti redigere, in exemptis vero ecclesiis apud earum praelatos ex parte nostrae Celsitudinis
ut nostra impleatur intentio, precibus studeas impetrare. in testimonium vero veritatis supradict
evangelii praesentes fieri fecimus litteras sigilli nostrae Maiestatis appensione signatas. Datae Feltr

G
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Z rukopisu toho bylo později čítáno evangelium nejen v den Hodu Božího
Velikonočního, nýbrž i v den Nanebevstoupení Páně')

Skvostná schránka, kterou Karel pro evangelium sv. Marka zaslati slíbil,
uvádí se již v inventáři z roku následujícího (1355), kdež nazývá se „plenářem
přestkvostným“; byla zhotovena ze zlata nejryzejšího s tepanými obrazy a ozdo
bena mnohými kamejemi a perlamiř)

Za pobytu svého ve Feltre navštívil Karel klášter sv. Viktora poblíž
města ležící. 3) A tam požádal o hlavu světce, jemuž klášter byl zasvěcen.
Děkan a kapitula Feltreská — byloť to právě v době sedisvakance — žádosti
jeho-vyhověli za souhlasu všeho lidu. Svědectví o tom podává zase patriarcha
aquilejský Mikuláš, pod jehož metropolitní pravomoc město to náleželo.")

Obdrženou relikvii dal Karel vložiti do stříbrné pozlacené hermy poprsí
světcovo představujícíň)

Na další cestě své zavítal Karel do Pad uy a tu neobmeškal prohlédnouti si
ostatky chované ve slavném benediktinském klášteře sv. J usti ny; z nich vyprosil

Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto indic. 7. die ultimo mensis Octobris,
regnorum nostrorum anno nono. [Per dnm. Regem Nicolaus de Chremsir.l' Srvn. Pešina o. c. strana
451—452. —-') Rkp. martyr. eccl. Prag. pag. 14: „in quo legitur evangelium in die Paschae et in die Ascen
sionis Dni in ecclesia Pragensi." Srvn. Peš. 508. Před příslušnými perikopami na |. XV. a XVI. byl
začátek jich v XVII. století perem dosti nešetrně označen; před první stojí na okraji ,,ln Paschale"
a uprostřed stránky mezi sloupci: „Sequentia s. Evangelii secundum Marcum. ln illo tempore', a před
druhou na okraji písmem úhlednějším ,,Euangelium in Ascensione domini" a před počátečním slovem
mezi řádky „ln illo tempore". — ') lnv. ll, 119. Rkp. martyr. eccl. Prag. pag. 14: ,.eundem librum
auro et gemmis ornatum donavit eccl. Prag." — ') Ve Feltre v kostele sv. Viktora v zadu za hlavnim
oltářem jest obraz íreskový, představující, kterak Karel lV. klečí před sarkofagem, v němž jsou těla svatého
Viktora a sv. Korony; za nim stojl chof jeho s královským průvodem; na druhé straně nevlastni bratr
Karlův Mikuláš, patriarcha Aquilejský. Pod obrazem jest nápis z části setřený: „Carlo di Boemia . . . [vislita
icorpi dei ss. Martiri colla sposa e dona . . . sa Ia decima di Anzu ed il suo manto". Viz Carlo Jaenig, „Al
cune memorie Caroline in Italia,, (1895), pag. 6—7. Dr. Alois Kolisek „Některé vzpomínky na českou vlast
v ltalii" str. 5 (s vyobr.) -- ') Orig. perg. s visutou pečetí v kap. arch. (sign. Xl, 13). .,ln nomine domini
nostri Jesu Xpi. Gloriosus Deus in sanctorum suorum veneratione gloriatur, cmn reliquiae eorundem,
quorum capillos capitis non perire promisit, a Xpi condigna devotione fidelibus excoluntur et praecipue
ab his, quos summa providentia ad suae protectionem ecclesiae reique publicae gubernationem gladio
accingit iustitiae fideique catholicae roborationem providentia et temperantiae torace induit atque cum
fidei, spei et caritatis decore fortitudinis clipeo circumdedit. Notum itaque Nos Nicolaus Dei gratia
sanctae sedis Aquilegen. patriarcha fore volumus universis, quod adveniente serenissimo et victorio
sissimo Dno nostro Dno Karolo Dei gratia Romanorum Rege semper Augusto et Boemiae rege ad
civitatem l*'eltrensem, idem Princeps clarissimusdevocionis zelo accensus, ecclesiam sancti
Victoris martyris extra civitatis eiusdem haud longe moenia in collibus consti
tutam, in qua idem Marcus miraculis clarus corruscat, humiliter visitavit. Ubi ipse princeps serenissimus
dicti martyris reliquias compertus, cum sibi de potestatis plenitudine licitum foret absque contra
dictione cuiusque accipere, caput dicti martyris Victoris re et nomine sibi dari humiliter
supplicavit, non ut lumen hoc obtenebretur sub modio, sed ut sparsa per pium regem tanti fulgoris
et luminis flamma, apud exteras idem martyr veneretur etiam nationes. Et quoniam caput huiusmodi
tantis exoratur precibus et emptum devotionis precio non potuit sicut nec debuit dominatori Orbis
merito denegari, cum consensu et assensu unanimi dilectorum in Xpo filiorum decani et capituli
ecclesiae Feltren. nobis metropolitico jure subiectae et per ipsos decanum et capitulum episcopali
tunc sede vacante cum aplausu populi universi civitatis eiusdem traditum est principi antedicto. Quod
ut verius ab omnibus hoc credatur, nec inficiatur ab emulis has nostras metropoliticae auctoritas litteras
in praemissorum testimonium fieri iussimus et nostri pendentis sigilli munimine roborari." — “) Inv. ll,
14. Srvn. Peš. 450, 5l0.
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sobě hlavu sv. Lukáše. A opět jest to aquilejský patriarcha Mikuláš, do jehož
církevní provincie Padua náležela, jenž věnování to dosvědčuje, dokládaje, že stalo
se za svědectví mnohých knížat duchovních i světských, z nichž některé uvádí.')

O vyzdvižení hlavy sv. Lukáše sepsán byl zvláštní akt notářský,*-')z něhož
se dovídáme, že stalo se tak dne 9. listopadu. Mramorový hrob sv. Lukáše byl
otevřen v přítomnosti generálního kapitána Padovskěho Jacopa da Carrara, opata
kláštera sv. Justiny Mikuláše, Bohuše, probošta Litoměřického (bratra arcibiskupa
Arnošta), padovského šlechtice Alberta Vetturina a notáře Bernarda; hlava světcova
vyňata byla z olověné vnitřní schránky hrobové, načež Carrara relikvii pečetí
svou opatřil a jí po Bohušovi a Bernardovi králi doručiti dal. Karel postaral se

') Orig. perg. v kap. arch. (sign. XI, 914). .in nomine Dni nstri lhu Xpi. Lucas evangelista,
praecipuus arte medicus, non solum apostolorum discipulus, verum etiam Xpi fervore gloriosa doctorem
gentium secutus est et Xpi exordium secundum humanitatem contexens, ac quae coepit facere et
docere passionisque eius triumphum lucido declarans eloquio languentibus in errore animis salutarem
inbuit medicinam. Cui nimirum inter animalia quatuor discurrentia, quae vidit Ezechiel, vitulus bovis
mystice designatur, ut verum reddat testimonium vitulo saginato, qui se ipsum pro redemptione nostra
hostiam pacificam obtulit Deo Patri. Et quamvis multi diverso stylo eius laudes et preconia praedicent
et testentur, in unum tamen concluditur, quod virgineo candore vitam duxit usque in senectam et
senium sine labe. Ab illius ore texens evangelium, quae paranympho nunciante obumbratione s. Spi
ritus, Virgo Verbo concepit, Virgo peperit et post partum Virgo permansit ac totius Trinitatis sacrarium
ipsum verum Deum et hominem, quem genuit, adoravit. Verum cum non sit dubium et veris indiciis
et prodigiis constet corpus eiusdem evangelistae de partibus Bithiniae translatum tore ad
civitatem Paduanam et collocatummirificein coenobio sanctae lustinae, insignibuset claris
corruscaremiraculis, Nos Nicolaus, Dei gratia sanctae sedis Aquilejensis patriarcha tenore
presentium notum lore volumus universis, quod christianissimus princeps et dns dns noster dns Ka
rolus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemiae rex pridem existens in dicta civitate
Paduae nostrae provinciae Aquilegensis, velut mundus et acceptus deo Samuel, non
materialilucro, sed humilitatiscinctusephod ad dictum monasterium devote accessit et
non aurum, nec veterascentem thesanrurn, sed devotas devoti devotus reliquias perquisivit, et inuento
eo, illud in gaudio devocionis et puritatis munere acquisivit. Petens praeceptor et preces porrigens
lrnperator, quod sibi caput praedictum non iuxta eiusdem sancti venerationem condignam sed iuxta
regiae mansuetudinis devotionem venerandum et excollendum sibi concedatur pro munere gratuito.
Ea propter viri religiosi et honesti abbas et conventus monasterii supradicti tantam et tanti principis
et dni devotionem et preces humiles advertentes, querenti, petenti et pulsanti in caritatis zelo repulsam
dare minime potuerunt, eidem principi astantibus sibi ibidem eiusdem dni Regis et sacri Imperii
principibus ecclesiasticis et mundanis, videlicet nobis Nicolao patriarcha praedicto et Nicolao archiep.
Jadreusi, Marquardo Augusten., Johane Luthomyslen. regiae maiestatis canzellar., Johanne Crem. et
Protiua Segnen. Eps. nec non dnis Johanne purgravio Nurenburgen., Ludovico comite de Ottingen,
Wladizlao duce Tessinensi, Purchardo comite Magdeburgensi, Jacobino et Francisco de Carraria, civi
tatis Paduae vicariis pro regia maiestate, atque ven. viris. dnis Bohuslao preposito Luthomerizen.,
Bartholomeo Archipresbytero Paduan. aliaque clericorum, militum, nobilium et popularium multitudine
copiosa caput praedictum solenni iubilo et pari voto concesserunt iocundante et exaltante praedictae
civitatis clero et populo universo. Ad cuius rei evidentiam et perpetuam memoriam Nos, Patriarcha
praedictus, has nostrae metropoliticae auctoritatis litteras fieri iussimus et nostri pendentis sigilli
munimine roborari. Datae Paduae die sexta mensis Novembris anno Nat. Dom. millesimo tre

centesimo quinquagesimo quarto indictione Vll." Srvn. Pešina 454—456. — ') Orig. kap. arch.
(XI, 15). .Noverint universi praesentes litteras inspecturi, qualiter magnificus et potens dominus
dominus Jacobinus de Carraria pro illustre principe et dno dno Karolo, Dei gratia Romanorum
rege semper augusto et Boemiae rege, civitatis Paduae et districtus vicarius generalis, et vene
rabilis pater dominus Nicolaus, abbas monasterii beatae s. Justinae de Padua, ad requisitionem
et mandatum suprascripti dni Romanorum regis, petentis velle de reliquiis et sanctuariis corporis beati

et
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pro ní 0 schránku obvyklé formy, představující poprsí sv. Lukáše. Relikviář tento
byl ze stříbra, pozlacen a dvěma safíry ozdoben.')

Z nedosti jasně konečné poznámky v inventáři z roku 1354: „S relikviemi
však římským kaplanem pana arcibiskupa přinešenými a jinými naloží se dle
rozkazu královského majestátu“ dalo by se souditi, že Karel toho roku poslal do
Prahy ještě jiné relikvie, o nichž se nám listinné doklady nedochovaly.

Při korunovaci své v Miláně zvěděl Karel k radosti své, že benediktinský
klášter sv. Marinaž) v Pavii chová hlavu a tělo sv. Víta, jež tam
longobardský král Aistulf byl uložil. Pojat touhou nabytí těchto drahocenných
ostatků, poslal ihned tři italské biskupy Pavijského, Bergamského a Vincenckěho
s proboštem Litoměřickým Bohušem, bratrem arcib. Arnošta, a kanovníkem Lito
měřickým Janem do Pavie, aby svaté tělo pro něho vyprosili. Z úcty k vznešenému
žadateli vyhověli Pavijští, ač neradi a s prolévánim slz, přání jeho. U přítomnosti
mnohých šlechticů, prelátů a měšťanů otevřel opat oltář, v němž ostatky ty byly
uloženy a vydal je poslům Karlovým. Pln radosti podává otom Karel Arnoštovi
a kapitule zprávu listem v Pise dne 22. ledna 1355 daným-“*) Jakož prý záře

sancti Lucae euangelistae, quod est in dicto monasterio, in ecclesia ipsins monasterii, in uno monu
mento marmoreo, super quo est altare dicti beati s. Lucae, omni reverentia et devotione, quibus
melius et cautius potuerunt, cum magistris et instrumentis, ad lapidem, qui tegit dictum monumentum,
elevandum necessariis, dictum lapidem iecerunt tantum in altum elevari, quod dictus dominus abbas
potuit tangere et videre, una cum dicto domino Jacobino et testibus infrascriptis totum illud, quod
erat, in dicto monumento; in quo quidem monumento erat nna cassa plumbea, "longa quasi per totum
monumentum, quam cassam dictus dominus abbas, iuvatus a dicto dno Jacobino et testibus infra
scriptis, apperuit, in qua cuncta ossa et reliquiae dicti beati Lucae stabant. Et tunc dictus dominus
abbas caput cum maxillis suis et quindecim dentibus fixis in eis de dicta cassa recepit, et tunc dictum
caput et maxillas sub sigillo dicti domini Jacobini, idem dns Jacobinus et abbas suprascripti miserunt
et portari fecerunt per reverendum dnm Bosonem, praepositum Lotumoricensem et Bernardum, no
tarium infrascriptum, ad praefatum dominum regem. Quod caput cum maxillis et dentibus idem dns
Bosius et ego Bernardus, Sub dicto sigillo praesentavimus pro parte dicti domini Jacobini et abbatis,
prout habuimus in mandatis. Recepta fuerunt scripta reliquiae sive sanctuaria de dicto monumento
praesentibus dictis domino Jacobino et domino Bosone praeposito suprascripto, Alberto bono de
Vuectariis de Padua et me Bernardo de Castellione Aretino Sub anno Nat. Dni Millesimo trecentesimo

quinquagesimo quarto indict. septima. Has autem literas in evidens testimonium suscripti dni Jacobinus
et abbas fecerunt sigillis eorum propriis communiri pendentibus. -— Ego Bernardus, olim Marchionis
de Castellione Aretino imperali auctoritate notarius suprascriptis omnibus praesens fui et propterea me
subscripsi et meum signum consuetum apposui, supraaddens, quod omnia suprascripta fuerunt anno
et indict. suprascriptis die nona Novembris." Přivěšeny dvě pečeti: jedna kruhová se znakem uprostřed
a opisem: .SlGlLLVM lACOBlNl DE CARRARIA", druhá mandorlovitá s postavou světice v gotické
architektuře uprostřed a s opisem: .S. DONNl NICOLAI ABBS S. lUSTlNE D. PADUA.' Srovnej
Pešina 456—457.— .) lnv. ll, 8. Srvn. Pešina 520.— ') Beneš z Weitm. 365 mylně: .s. Augustini".
— ') Orig. v kap. archivu sign. Xl, 16. .,Karolus Dei gratia Romanorum rex semper augustus et
Boemiae Rex. Venerabili Arnesto archiepiscopo, necnon Přemis o praeposito, Przeduogio decano,
Sdenconi scolastico et capitulo Pragen. ecclesiae totique clero et populo regalis urbis nostrae Pra
gensis, devotis et fidelibus meis dilectis gratiam regiam et omne bonum. Oriens ex alto splendor
lucis aeternae, qui nescit occasum, sicuti priscis temporibus Bo'emiorum gentem a gentilibus erutam
erroribus, novellam tunc sanctae matris ecclesiae plantulam, inter ipsa mox conversionis suae primordia
candore mirabili illustravit, ita etiam his temporibus, quibus auctore Domino in paradiso ecclesiae secus
decursus aquarum fluentium transplantata ac arborem errecta in proceram, foecunda fructuum spiri
tualium ubertate fulcitur. suis eam non desinit fulgoribus adornare ac variis gratiarum dotibus insignire.
Tunc enim gloriosi Boěmiae principes, de quorum alto sanguine traxisse nos constat originem, pro

4



věčného světla od prvopočátku osvěcovala národ český z mrákot pohanských
vyrvaný, tak i za těchto časův, kdy útlá ta sazenice vzrostla jako strom, který
v ráji církve štípen jest podle vod tekoucích, neustává leskem různých milostí ji
oblévati. „Tehdáž zajisté“ — tak praví doslova — „slavná knížata česká, z jichž
vznešené krve, jak známo, původ jsme vzali, pro jméno Kristovo ve slavný
vcházeli zápas a krutě usmrceni byvše, ověnčeni věncem růžovým vcházeli v dru
žinu nebeskou; nyní pak královskou péčí naší zasloužily toho sobě šťastné Čechy,
že obdařeny jsou nesčetnými ostatky v širém světě nasbíranými . . . .“ Dále pak
o tom se zmiňuje, že i na vrcholu slávy své dnem i nocí prý přemýšlí, kterak

Xpi nomine gloriosa subiere certamina et pia colla jugulo submittentes, atrociter trucidati coeleste
rosarium meruerunt sertis praesigniti roseis introire. Nunc per nostrae vigilantiae regalis obsequium
varia sacrata sanctorum corpora innumerasque reliquias longe lateque per orbem collectas felix meruit
Boemia possidere, lelix nimirum Boěmia, quae talibus ac tantis divina clementia muneribus se prae
ditam gloriatur, felix utique, in cuius aula regali magnificam sedem sibi elegit excellens imperium
orbis terrae. Ad cuius nos apicem, licet immeriti, coelesti providentia sublimati, summopere meditamur
et dum etiam pro humana conditione oculis corporis nostri sopor illabitur, vigilat cor nostrum assidue
in his, per quae status magnificus et exaltatio venerandae nostrae Pragensis ecclesiae producatur,
quam venerabiles patroni et progenitores nostri dilecti conspersione sui rosei sanguinis consecrarunt,
quaeque ecclesiarum omnium Regni nostri Boemiae domina esse dinoscatur et magistra. Sane dum
nuper ad suscipiendum coronam ferream, qua nostri praedecessores divi Romanorum reges inter trifarias
imperii sacri coronas in secunda sua coronatione sunt soliti coronari, Mediolanum applicuissemus et
corona eadem fuissemus solempniter insigniti, inter ipsa coronationis nostrae solempnia laetanter audi
vimus, qualiterin civitate Papiensi in monasterio sancti Marini ordinis sancti Bene
dicti in maiori altari inclitus quondam Astulfus, Lombardorum rex, ab annis octingentis citra caput
et corpus beatissimi Viti martiris, patroni nostri, eximie mira devotione et honorificentia
collocavit. Harum igitur preciosarum reliquiarum desiderio ferventer accensi, continuo venerabiles
Papiensem, Pergamensem et Vincentinum episcopos, necnon honorabiles Bohussium praepositum et
Johannem canonicum ecclesiae Luthomericen., capellanos et devotos nostros commensales dilectos ad
dictam Papiensem civitatem nostra providit Serenitas dirigendos pro parte nostrae Celsitudinis caput
et corpus praedictum instantissime petituros. Quibus ad arduam precium nostrarum et desiderii ardentis
instantiam in multorum nobilium, praelatorum civiumque praesentia, praedicto altari reverenter aperto,
abbas sancti Marini, necnon nobiles et cives civitatis praefatae Papiensis, licet inviti et earundem
reliquiarum avidi, nostris tamen votis et precibus satisfacere cupientes et adventum regium sibi
desideratissinuun in ea parte singulariter honorantes, ipsas, quas ex nimia vetustate pro maiori parte
redactas repererunt in pulverem, eisdem nostris nuntiis non sine lacrimarum profluvio praesentarunt
per eos nostrae Celsitudini assignandas, quas preciosissinmm civitatis et ecclesiae Papiensis suumque
thezaurum communis eorum assertio proclamabat, prout super his onmibus instrumentum publicum
est confectum, et dictorum episcopi Papiensis necnon abbatis sancti M 'ni et communitatis Papiae
sigillis ad praemissorum omnium clariorem evidentiam et perpetuam rei memoriam consignatum. Quod
processu temporis una cum sacrato capite et corpore beati Viti per speciales nuntios ad praedictam
Pragensem ecclesiam, in eiusdem gloriosi martiris titulo et honore constructam, favente Domino, trans
mittemus, aut in nostro felici Deo auspice adventu nobiscum faciemus afferri. Sperantes per divinae
dispensationis providentiam accidisse, ut regiminis nostri temporibus caput et corpus dicti gloriosi
martiris ad ecclesiam suo nomini antiquis fabricatam temporibus afferretur, cuius meritis gloriosis felix
Boemia temporali prosperitate laetetur, et eius devoti post praesentis caducae lucis occasum in regionem
lucis perpetuae gaudiis mereantur perfrui sempiternis, Volumus autem totum tenorem praemissorum
per singulas collegiatas, conventuales et parochiales urbis nostrae Pragensis et suburbiorum eius
ecclesias clero et populo solempniter publicari. Praesentium sub nostrae Maiestatis sigillo testimonio
litterarum. Datum Pisis anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto octava indictione.
Undecimo Kalen. Februarii regnorum nostrorum anno nono. [per dnm Regem Nicolaus de Chremsir.]'
Srvn. Pešina o. c. 460—462. Pečeť chybi. Listina o vydání ostatků svědčící, o níž se Karel zmiňuje,
v archivu kap. se nezachovala.



by chrám Pražský, prolitou krví sv. patronů a předků svých posvěcený, zvelebil.
Potom vypravuje, kterak nabyl ostatků sv. Víta a vyslovuje přesvědčení, že zajisté
řízením Božím se .stalo, aby za jeho vlády hlava a tělo sv. Víta přínešeny byly
do chrámu jemu zasvěceného. Oznamuje, že ostatky ty bud' po zvláštních poslech
do Prahy pošle anebo sám při návratu svém přinese. Posléze nařizuje, aby tento
jeho list ve všech Pražských kostelích kleru i lidu slavně byl ohlášen.

Hlavu sv. Víta dal vložiti do stříbrné pozlacené hermy.')
Ve městě Bercetu (mezi Parmou a Pontremoli) navštívil Karel dne

18. ledna 1355 hrobku sv. Burcharda, prvního biskupa Vircpurského; tehdáž
obdržel nepochybně hlavu a ruku tohoto světce. Pro hlavu sv. Burcharda dal
pak zhotovíti hermu s infulí.'-')

V Mantově v kostele sv. Ondřeje obdrželKarelostatky sv. Lon
gina. Bollandisté vypravují, že Karel, puzen jsa touhou pokloníti se Krví Páně,
chované v řečeném kostele v podzemní skrýší u hlavního oltáře, odebral se tam
v noci, provázen jsa pouze Ludvíkem a Františkem, syny Guidona Gonzagy,
opatem Vavřincem a protonotářem apoštolským Ondřejem de Goito, rádcem
mladých Gonzagů, jakož i sakristou a dělníky, jichž k záměru sve'mu potřeboval.
Odstranili dlažbu na onom místě a vyňalí nádobky, v nichž část houby, již Kristus
byl napájen, i něco krve jeho se chovalo; když byl Karel ostatky ty si prohlédl
a jim se poklonil, dal je opět uložití na předešlé místo a vše upraviti tak, aby
nebylo znáti, že tam něčím bylo hnuto. Potom odebral se ke skříni, v níž chovány
byly kosti sv. Longina; po náležité adoraci přijal kost z pravé ruky jeho
a část kosti ramenní, jež do Čech poslati hodlal, načež, když skříň opět
bedlivě byla uzavřena, odebral se do domu, v němž přebýval, oplývaje duchovním
veselím.3) Ale, jak z inventáře z r. 1355 jest patrno, obdržel tehdáž í hlavu
sv. Longina; uvádějif se v něm výslovně: „ruka sv. Longina, vojína a mu
čedníka, jenž probodl bok Ježíšův, stříbrná pozlacená,“") „ostatky sv. Longina
mučedníka, jenž bok Pána našeho Ježíše Krista probodl, obdržené v Mantově,
v kostele sv. Ondřeje“ 5) a konečně v odstavci nadepsaném: „ostatky dosud
neozdobené zlatem a stříbrem“: „Hlava sv. Longina mue." 6) V rukopisném
„Martyrologíum eccl. Prag.“ z konce XIV. stol. na str. 35 se čte rovněž: „Huius
s. Longíni caput cum brachio ser. princ. Karolus obtinuit ín civítate Mantua
in monasterio s. Andreae." Nedlouho po r. 1355 však byla pro lebku sv. Lon—
gina zhotovena herma, načež v témž inventáři k odstavci příslušnému připsána.7)

V různých městech italských získal Karel na tehdejší cestě sve" (1354—1355)
ještě tyto ostatky: hlavu sv. Ana n i áše proroka,“) jež mu darována byla v římském
klášteře sv. Pavla, a kterouž vložíti dal do stříbrné pozlacené jednoduché

') lnv. 11,1, 24. — *) C. Jaenig .Alcune memorie Caroline in Italia" pag. 12—13. Dr. A. Kolisek
„Některé vzpomínky na českou vlasfv Italii' str. 10; inv. 11(1355), 11, 82. Peš. 520. — Pešína tvrdí,
že ostatek sv. Bucharda přinesl Karel z Vircpurka r. 1357. — :) Bollandisté ke dni XV. března str. 380.
Peš. 457—458. — ') lnv. ll, 37. — ') lnv. 11, 96. — ') lnv. II, 80. — ') lnv. ll, 26. Jest tedy ne
správno tvrzení Pešinovo (str. 439), že o hlavě sv. Longina teprvé v inventáři z r. 1368 záznam se
vyskytá. Dosti podivno jest, kterak autor přehlédnouti mohl svrchu uvedené záznamy inventáře
z r. 1355, ač výslovně praví, že jej prohlížel. — “) lnv. II, 5; 462, 503. V rkp. martyr. eccl. Prag.
z konce XIV. stol. pag. 3: .B. Ananiae caput invictissímns princeps Karolus Romae in ecclesia
s. Pauli apostoli magnis precibus obtentum donavit ecclesiae Pragensi.'
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hermy na způsob kučeravé hlavy,') část hlavysv. Štěpána prvomuč., kterouž
obdržel v témže klášteřef) pro niž zhotoviti dal stříbrnou pozlacenou a kamejemi
ozdobenou hermu,3) hlavu sv. Romana muč. v hermě stříbrné pozlacenéf)
hlavu sv. Richarda, krále Anglického, taktéž ve stříbrné pozlacené hermě 5)
s korunou posázenou kamejemi,“) kost z ruky sv. Geminiana, kterouž obdržel
v Modeně; opatřil ji stříbrným pozlaceným relikviářem v podobě ruky 7); část
hlavy sv. Pigmenia m."); prst sv. Anny, kterýžv římském klášteře
sv. Pavla obdržel a jejž vložiti dal do stříbrné pozlacené monstrance,9) rámě
sv.Victora,'") ostatky sv. Vitalise muč.,jež v Ravenně obdržel,“) ostatky
sv. Petra muc. ze řádu sv. Dominika, kteréž obdržel v Miláně,") rameno
sv. Saturnina muč,") ostatky sv. Agathy, jež v Pise dostal.") V římském
kostele sv. Klementa vyžádal si řetěz, jímž sv. Klement spoután byl, když
katané do moře jej uvrhli."') Pro tento řetěz sv. Klementa zhotovena byla ze
železa mřížková schránka, jež umístěna byla u zdi v kapli Svatováclavském)
a kteráž se tam dodnes ještě zachovala.

S velikou ovšem slávou uvítán byl Karel, když dne 15. srpna 1355 do
Prahy vjížděl, přinášeje s sebou posvátné relikvie v ltalií nasbírané, pokud je
arcif již dříve do Prahy neposlal.") Tělo sv. Víta neseno bylo ve schránce zho
tovené z pozlaceného stříbra a ozdobené ametysty a kamejemi, mající podobu
tumby, t. j. malého doníečku.'3)

R. 1355 získal Karel ještě — nepovědomo kde — také tyto ostatky: velkou
část hlavy sv. Sigmunda, krále Burgundského, pro kterouž dal zhotoviti
stříbrnou pozlacenou hcrmu,“') kost z ruky sv. Cassia muč., již opatřil stříbrným
pozlaceným relikviářem v podobě ruky,“) relikvie z ruky sv. Gera rda (Gerharda),
biskupa Toulského, kterouž vložil rovněž ve stříbrný pozlacený relikviář v po
době ruky,“) ruku sv. Lazara v podobném relikviářin) a ruku sv. Otilie,
panny a muč., kterouž vložil tolikéž do stříbrného pozlaceného relikviáře v po—
době ruky, jež zároveň držela ostatky sv. Erharda.") Od francouzského krále

') lnv. Vl, 5. — ') Peš. 462, 524. — ') lnv. ll, 12. — ') lnv. || (1355). Peš. 515
má chybně rok 1369, řka: ,quod aquisiverat Carolus Lucae in Thuscia an. 1369, ubi per totam
fere hiemem commorabatur." — l*) lnv. ll, 22. Peš. 504. — ') lnv. VI, 20. — ") lnv. II, 38.
Peš. 463, 503, 517. Rkp. mart. eccl. Prag. pag. 39: „S. Gcminiani brachium praef. imperator obtinuit
in civitate Mutina et ornatum dedit eccl. Prag.“ — “) lnv. l, 308, ll, 80. Peš. 463, 506. Ostatek tento
r. 1355 ještě byl bez relikviáře. — ") Peš. 463, 514. 1nv.11,79. — '“) 1nv.11,83. -— ") l, 286, 315;
ll, 99 í. Peš. 508, — ") 1nv.11, 86. Peš. 463, 508. — 1') lnv. ll, 94. Peš. 463, 522. — “) Rkp. mart.
eccl. Prag. pag. 3: „S. Agathae, de cuius reliquiis Karolus imp. in ecclesia Pisana in Tuscia obtentis
donavit eccl. Prag." lnv. l, 309; ll, 103. Peš. 463, 504. — ") lnv. ll, 175. Peš. na str. 463 správně
klade přineseni řetězu sv. Klementa do r. 1355; na str. 522 však chybně do r. 1368. — ") lnv. 11,175.
Jiné hojné ostatky, jež dle Pešiny Karel na italské cestě své r. 1355 získal, nebyly darovány Karlem
chrámu Svatovítskému, nýbrž zůstaly v jeho vlastnictví; mnohé z nich chovány byly později na Karl
štejně. — n) „. . . attulit secum . . . corpus s. Viti et aliorum sanctorum plura corpora atque reliquias
ad ecclesiam Pragensem quae et quas decoravit auro et argento atque gemmis preciosis.' Beneš
z Weitmile, 365. Tome k, Děj. Pr. 11,33. -—"')lnv.11, 110, 162. — ") 1nv.1, 307; 11,23. — "“")lnv. 11,
36. — '") lnv. l, 295; 11,40. —-") lnv. 11,41. Ostatek tento není, jak Pešina 523 se domnívá, totožný
s ostatkem téhož světce v klášteře Andelašském získaným.— ") lnv. l, 297; ll (1355), 44 b. Peš. 523
klade — patrně neprávem — získání této relikvie do r. 1365 a píše: „S. Ottiliae V. brachium, quod
Carolus in monast. Hohenburg. dioec. Argent. anno 1365 impetravit, in quo etiam brachio inclusit
reliquias s. Erhardi ep. Ratisbon., qui Ottiliam caecam natam baptisavit et a caecitate liberavit."
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obdržel prý Karel zub sv. Martina; relikviář proň zhotovený měl podobu
anděla v ruce ostatek ten držícího.') Dále daroval Karel téhož roku chrámu
Svatovítskému část hřebu Páně, kterouž dal zlatem obložiti a saiírem ozdobiti,2)
část šátku (sudarium) Páně uloženouv korporálua)a praporec sv. Jiří
bílé a červené barvy, perlami pošitý.")

Mezi ostatky dosud relikviáři neopatřenými uvádí inventář 2 r. 1355 hlavu
sv. Konstantie, dcery sv. Valeria, krále španělskéhof') a části lebek sv. Pa
tricia a Metella muč.") Mimo to v rubrice nadepsané „aliae reliquiae-: téhož
inventářenalézáme zaznamenány: část ramene sv. Dionysia areopagityf')
prst sv. Onufriaf) ostatky sv. Modesta,9) kůstku sv. Ruperta,'0) lopatku
sv. Meranda muč.,")ostatekz ramenesv. Meinharda (Meginarda, Mein
rada) muč.,") část ramene sv. Mansveta, biskupa Toulského, a část kasule
jeho sivé barvy,'3) ostatky sv. Felixa a Reguly't) — vesměs jakožto dar
Karla IV. K tomu dodává ještě inventář, že od pradávna („de 'antiquo“) chovalo
se v chrámu Svatovítském sedm lebek družek sv. Voršily a tři lebky sv. mučed—
níků z legie Thebánské.'5)

V letech. 1354—1355 obmyslil Karel poklad Svatovítský ještě jinými, v pravdě
královskými dary. Měl nádherný stůl s deskou sestavenou z amethystů; z této
desky dal zhotoviti cestovní oltářík obložený pozlaceným stříbrema věnoval
jej chrámu Svatovítskému. Oltářík tento posvětil Vratislavský biskup PředslavW)
ke cti P. Marie.") V te' době měl poklad ještě čtyři podobné oltářiky, z nichž
tři zajisté totožny jsou s oněmi oltáříky z doby předkarolínské, o nichž jsme se
již na svém místě zmínili.“3) Ale v inventáři z r. 1355 podává se zevrubnějši,
velmi zajímavý popis, z něhož se dovídáme, že jeden z nich měl ze slonoviny
řezané reliefy, obložen byl zlatem a okrášlen čtyřmi safíry, pěti jinými kameny
a dvěma perlami 19); druhý byl na způsob skřínky relikviové („ad modum capsae“),
kol do kola obložen zlatem a okrášlen stříbrnými figurami; třetí byl z jaspisu
a čtvrtý z mramoru a obložen pozlaceným stříbrem.'“') Dále daroval Karel lodku
na kadidlo vyhloubenouz ametystu,'-")mitru z ryzího zlata, ozdobenou
perlami a drahokamy,") přeskvostnou kasu li z plavého srstnatého sametu, plnou
perel, ozdobenou figurami lvů a odii,") přeskvostně humerale z plavého sametu,
ozdobené osmi zlatými moniliemi, perlami a kamejemi,“) a tři štoly bohatě vyšité.25)

Král uherský Ludvík Veliký (1342—1382) obdaroval chrám Svatovítský
několika bohoslužebnými rouchy: úplným ornátem z červeného naseče,2“) třemi
humerály z červeného nachu.26)

') lnv. 11, 52. Martyr. Prag, pag. 84, Peš. 521: „S. Martini ep. dens, quem obtinuit
Carolus apud regern Franciae, et decoratum in forma angeli auro et argento, donavit ecclesiae
Prag.“ — ') lnv. 11, 61, Vl, 530. — ') lnv. 11,62. Jest to jiné „sudarium“ nežli ono, jež
Karel v Mohuči získal (srvn. str. 24). lnv. Vl, 531 uvádí obě tato „sudaria“. — 4) lnv. 11, 211.
— ') l, 306; 11,80. — “) ll, 80. — ") 11, 88. Dle Peš. 519 bylo rámě sv. Dionysia Areop. zasláno
Karlovi z Paříže r. 1356. — ') 11, 89. — “) 11, 93. — "') 11, 95. — ") 11, 97. — ") I, 305; 11, 98.

Peš. 502 píše: .S. Meínradi monachi et m. pars de brachio ex rnonasterio Einsidlensi in Helvetia
an. 1365“; letopočet tento jest patrně mylný. — l') lnv. [, 296; 11,99. Peš. 517 nesprávně udává
r. 1357. — ") Inv. ], 310; 11,99 e. — ") lnv. 11, 108 a 109. — ") Předslav, biskup Vratislavský,

1341—1376, srvn. Wetzer—Welte, Kirchen-Lex. 11, 1244. — ") Inv. 1, 298; 11, 115. — ") Str. 14. —
") lnv. 11, 116. — “') ll, 116—118. — '“) l, 302, 147. — ") 11, 180. — ") 11, 244. — ") 11, 283.—
") ll, 301—304. — "') lnv. l, 121. — ") lnv. 11,292.
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Po smrti Anny Falcké (T 1353), druhé manželky Karlovy, dostalo se
chrámu Svatovítskému čalounu zhotoveného ze šesti kusů paldykynu s různými
znaky kolkolem.') Zlatá koruna její, ozdobená kamejemi, dána na okrasu tumby
sv. Václava.'—')

Třetí manželka Karlova, Anna Svídnická, obdarovala chrám Svatovítský
těmito nádhernými rouchy: kasulí ze zeleného srstnatého sametu s perlovou
praetextou; na kasuli té byly napřed i vzadu z perel vyšity dvě veliké ryby 3);
dále přeskvostnou kasulí z plavého sametu s orly a lvy perlami vyšitými,
se skvostným humerálem, s bílou albou a štolou,") humerálem ze zlatého
plechu, ozdobené perlami a granáty,"') štolou a manipulem z plavého nachu“)
a kortinou z nachu zelenéhoF)

Anna,-matka Hynka Berky z Dubé, purkrabí pražského (1320—1348),
darovala úplný ornát znakem Berkovskýms) ozdobený, dva čalouny dila
síťového „de opere reticulato“, rovněž s rodinným znakem pro kůr P. Marie; jiný
čaloun z cendátu barvy sivé, zelené a červené pro oltář P. Marie 9); manželka
pak téhož velmože, Anežka, věnovala čaloun trojdílný ze zeleného a červe
ného cendátu.'")

Markéta, sestra Jana řečenéhoOčko, tehdáž biskupa Olomouckého, daro
vala lněný čaloun. Touž dobou daroval podobný čaloun pražský zlatník
Mikuláš.“)

Nejmenovaný člen rodu pánů z Lipé věnoval tehdáž bílou kasuli.'2)
Jakožto dar biskupa Jana z Dražic, o jehož hojných darech jsme se již

zmínili,'“) zaznamenává inventář z r. 1355 ještě také mitru z pozlaceného stříbra,
ozdobenou perlami.")

Arcibiskup Arnošt z Pardubic dal v l. 1343—1355zhotoviti skvostnou
pokrývku oltářní ozdobenou obrazy,'-") pontifikální rukavice se zlatými
praetextami IG); dal znovuzříditi přeskvostné perlové rationale, na němž vyšity
byly figury orlic a lvů.")

Aby byl náležitý přehled veškerých věcí, jimiž chrám Svatovítský tak hojně
byl obohacován, postaral se rozšaíný arcipastýř o to, aby čas od času pořizován
byl zevrubný inventář. R. 1354 svěřil práci tu kanovníkovi Jenci Závišovi
z Újezda. Inventář ten dodnes se zachoval a jest nejstarším seznamem chrámu
Svatovítského vůbec. Roku pak následujícího (1355) v oktavu sv. Václava vy
pracovali kapitolní děkan Předv-oj a kanovníci Jan Jenec (Jenczo) a Plichta
seznam nový, soustavnější a novými přírůstky doplněný.

Jakožto další dárcové uvádějí se v inventářích těch ještě tito: Probošt Pražský
Mikuláš Luckův z Brna (1348—1350),jenž věnoval ornát z černého sametu
s figurálně vyšitými praetextami a černý pluviál podobně ozdobený,'3) kanovník
Petr z Rožmberka (T 1347) '") daroval kasuli z červeného nasečefl') kanovník
Wernher (1337—1350), jenž pořídil dva svazky lekcionáře a dva žaltáře.“)

') lnv. I, 226. — ') Inv. l, 25. — ') inv. ll, 245. -— ') lnv. |, 144. — "') lnv. 11, 284. —

5) lnv. II, 306. — ") inv. 11, 371. — ") lnv. 11, 229. — B) Inv. 11, 361. — "') lnv. l, 226; 11, 368. —

") lnv. 1, 224. — 1*) lnv. l, 196. — ") Viz str. 12. — ") lnv. 11, 181. — '“) lnv. l, 161; 11, 346.
— l') lnv. ll, 197. — ") lnv. 11, 1. — "') lnv. l, 128; 11, 241, 269. — '“) Srvn. Dr. Fr. Krásl l. c.
II, 52. — "') lnv. l, 195. — ") lnv. l, 232. '
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Pražský měšťan Budko daroval úplný ornát z tenkého zeleného hedvábí a dva
humerály z téže látky, zlatem olemované.')

Některé ze starších předmětů pokladu Svatovítského bylo nutno v době té
dáti opraviti nebo předělati. Kapitulní dekan Předvoj dai opraviti a ozdobiti
relikviář sv. Prokopa 2) a Mikuláš z Holubics) na svůj náklad ozdobil ruko
vité relikviáře sv. Ludmily a sv. Markéty. )

Zlatá, již valně porušená pochva z kopí sv. Václava byla roztavena a zlata
tak získaného užito k pozlacení herm sv. Urbana, Řehoře, Marka a několika
relikviářů rukovitých.—") Malý zlatý křížek na pochvě té se nalézající byl potom
chován mezi ostatními kříži chrámovými.“)

Do pokladnice byl r. 1355 uložen také stříbrný pozlacený kříž neveliký,
jenž druhdy stával na hrobě sv. Väclava.")

Dva stářím již sešlé zlaté plenáře a pět porouchaných kalichů stříbrných z doby
předkarolinské dala kapitola r. 1355 rozlití a z materiálu toho dala zhotoviti
skvostný stříbrný a pozlacený plenář s obrazem trůníciho Krista („cum imagine
maiestatis“).")

V inventáři z r. 1355 poprvé nalézáme zvláštní odstavec věnovaný zbraním
(„de inventione armorum“), jenž se pak v dalších inventářích století XlV. pravi
delně vyskytuje. Do něho pojaty jsou mimo zbroj sv. Václava, meč sv. Mořice
a korouhev sv. Jiří, o nichž jsme se již zmínili, ještě tyto předměty: meč
sv. Štěpána, krále uherského, s rukovětí ze slonoviny,9) nepochybně tehdáž
teprvé získaný, poněvadž se v inventáři z r. 1354 ještě nevyskytuje, dále štít
krále Václava (nepochybně li.) se lvem bílým, jenž měl korunu stříbrnou
a pozlacenou (rovněž tak i jazyk, zuby a spáry jeho byly stříbrné, pozlacené),'“)
a posléze tři rohy či trouby ze slonoviny.“)

K ostatkovým schránkám („capsae“, „pixides“) starým l*) přibylo tehdáž hojně
nových; byly ze dřeva, hlavně cypřišového, ze slonoviny i kovu, ozdobené obrazy,
drahými kameny i malými zrcadlovými skličky („cum speculis") "'); přemnohé
měly podobu domečkovitou („tumbae“), jako uvedená již tumba sv. Víta aj.
V takovémto relikviáři odpočívalo i tělo sv. Václava,“) a biskup Jan z Dražic 15)
dal zhotoviti podobnou schránku pro ostatky sv. Vojtěcha; schránka tato byla
stříbrná, pozlacená a obrazy ozdobená.'5)

Počet stříbrných nádob rozmnožen touž dobou o dvě stříbrné konvice,
z nichž jedna ozdobena byla figurami andělů, druhá byla prostat")

V prvých letech samostatné vlády Karlovy (1346—1355) přibyly — mimo
uvedené již — ještě tyto 0 r n a ty: ornát ze sametu, pokrytý vzorem síťovým („cum
retiís“), ornát z brunatného sametu květovaný, ornát z červeného sametu ptáky

') lnv. 11,240, 296. — ') lnv. ll, 39. — ') Mikuláš z Holubic bydlil v Praze blíže kostela sv. Jiljí.
Měl také dům na Hradčanech v ulici „u kasáren'. Roku 1364 připomíná se již jako zemřelý. Tomek,
Základy [, 235, [V, 107, 145. Jest nepochybně totožný s kanovníkem Mikulášem Holubcem („Nicolaus
dictus Holubecz“), druhým administrativním ředitelem stavby chrámu Svatovítského, jehož poprsí
v triforiu se nalézá. Srvn. Tomek, Děj. Pr. 81. a Zákl. W, 106. — ') lnv. 11,43 a 45. — “) Poznámka
v inventáři z roku 1354. — ') lnv. 11, 133. — ') lnv. 11, 134. — ') lnv. I, 73; 11, 121. — ')1nv.11,
209. — '") lnv. 11, 212. ——") lnv.ll, 213. — ") Srvn. str. 14.— ") lnv. ll, 110—114.— ") lnv. 11,
164. O této tu'mbě pojednáme obšírněji níže.— "') Srvn. str. 12. — I") lnv. ll, 164 — ") lnv. 11, 146.
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ozdobený, ornát zelený měnivé barvy s křížky různobarevnýmij) ornát z bílého
byssu se širokou praetextou, ornát ze sivého sametu, na jehož kasuli byly čtyři
stříbrné kovové ozdůbky, tak zv. „fibule“,'-') s kamejemi, ornát z bílého nachu
s drobnými zlatými lístky3) a j. v.

O každém ornátu bylo ustanoveno, ke kterým svátkům nebo slavnostem
církevním má býti brán, což v inventáři bylo poznamenáno: tak čteme na př.
o jednom ornátu, že jest určen pro svátky sv. apoštolův, o jiném, že jest vy
hražen pro svátek Nanebevzetí Panny Marie, opět o jiném, že se ho užití má
v den přenesení sv. Vojtěcha a pod., o jiném zase, že určen jest pro svěcení
kleriků a p.

Z ka sul i v obou nejstarších inventářích zaznamenaných budtež uvedeny ještě
tyto tři nejzajimavější: kasule ze zeleného sametu s velikými okrouhlými listy,")
kasule z imperiálu červeného s listy dubovými, zhotovená nákladem kapitoly,-»)
a červená kasule se širokou praetextou na způsob kříže“)

Biskupských humeralií byloroku 1354čtveroa obyčejných s do
statek počtem 26, nečítaje v to ty, jež byly v kapli sv. Václava a v kapli sv. Michala,7)
Inventář z r. 1355 obšírně je popisuje 3); některá uvedli jsme již u jednotlivých
dárců, z ostatních stůjtež zde ještě zajímavější, na př. humerale z červeného
sametu s perlami a stříbrnými pozlacenými fibulemi, humerale se zlatou prae
textou s rosettami z perel, humerale s iigurálně vyšitou praetextou a humerale
z hedvábí se znaky, humerale z plavého nachu s husami (labutěmi?).

Alb byssových=') bylo r. 1354 čtvero párů; dále vykazuje inventář jeden
pár alb z jemného hedvábí, sedm párů alb s obrubami („limbis“)“') a j. Inventář
2 r. 1355 připomíná mimo výše již uvedené alby darované královskými manžely
ještě tři obyčejně alby z naseče s obrubami, tři alby s obrubou z červeného
paldykynu, dvě alby s obrubami z červeného a plavého cendátu a j.")

Hojný byl r. 1354 výběr štol a manipulů („phanones“) a to biskupských
i obyčejných: jedna veliká štola ozdobena byla perlami a při koncích olemována
zlatem; dvě bílé štoly byly vyšity („de Opere plumario“)"); dále tu byly: štola
s phanonem,'3) jež vyšity byly figurálně „způsobem římským“ („de opere romano“),
a hojně štol nových. 1") K nim přibyly r. 1355 štoly a manipuly králem a krá—
lovnou darované, o nichž již výše zmínka byla učiněna.

Rovněž tak hojně bylo r. 1354 a 1355 přikrývek na kalich čili pall,'=")
z nichž některé zajisté pocházely již z doby starší. Bylo tu mimo ony, které
darovali biskup Tobiáš a královny Guta i Konstancie,“ř) ještě 22 pall, většinou
skvostně vyšitých; tak na př.: palla bílá s vyšitým obrazem Madonny, palla se
scénou „Z mrtvých vstání Páně“, palla s obrazem P. Marie a sv. patronů, palla
s Madonnou a dvěma anděly, palla ozdobená obrazy andělův, již se užívalo ve

') lnv. ], 122—124, 128. -— *) O .íibulích' viz Bock II, 304. — :) lnv. II, 221, 222, 230. —
') lnv. l, 143. ——') lnv. 1, 145; ll, 246. — ') lnv. H, 257. — *) lnv. l, 164. — ') Inv. ll, 283—297.
— l') lnv. l, 165. Srvn. Bock o. c. ", 44. Zíbrt !, 399. — '“) lnv. l, 166. Srvn. Bock o. C. H, 44. —
") lnv. ll, 313—316. — ") „Ars plumaria" značí v středověké latině totéž, co starým Řekům _,:) nomú.ia“,
!. j. vyšívání. „Plumarius“ značí totéž, co „vyšívač“ (_plu marius : operarius, qui operatur cum
pluma, i. c. cum acu. ,Plumariurn" :opus acu pictum"). Srvn. Bock 0. G.I, 140. —
") .Phanon“ tolik co nynější manipnl. Srvn. Bock o. c. I, 441; 11,79. ——") lnv. 1, 167—172. —
I') O pallc ve středověku viz Bock ll, 262 a násl. -- I") Srvn. str. 9—11.
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svátek sv. Michaela, palla s vyšitými květy, jiná s hvězdami; opět jiná s obrazy
zajíců, jiná s figurami griffonů a j.')

Korporálů zaznamenává inventář z roku 1355 pouze sedm a tři skvostná
pouzdra („fotra“) jejich, z nichž jedno, vyšité perlami a kamejemi, okrášleno bylo
„Beránkem Božím“, druhé, z červeného sametu, ozdobené křížem zlatem vyšitým,
a třetí brunatné barvy mělo podobu skřínky zlatem vyšítéř')

Rovněž tak — částečně aspoň zajisté již ze starší doby — vykazuje inventář
z r. 1354osm oltářních prostěradel („mappae“) se zlatými obrubamí a osm bez
obrub. Mnohé z nich opatřeny byly vyšitými obrazy & okrášleny ozdobnými
lemy.3) Skvostných roušek, jimiž se v tehdejší době ozdobovaly oba přední rohy
oltáře, t. zv. „angularií“, bylo sedm párů. Roušek, jimiž pokrývány byly patény
(„panni super pathenas“), bylo sedm, z nichž dvě přeskvostné slavnostní. R. 1355
přikoupena byla třetí, nejskvostnějši.") Při slavnostním čtení evangelia užíváno
bylo na přikrytí pulpitu pod knihu evangelijní zvláštní roušky; chrám Svatovítský
měl r. 1354 dvě takovéto roušky-“')

Podobně zaznamenány jsou v nejstarším inventáři čtyři bíle' ub rusy, na něž
o Veliký pátek ostatky se kladly.“)

Hojně byly insignie biskupské z nichž zmíněné inventáře zejména uvádějí:
několik prstenů pontifikálních [stříbrný pozlacený prsten s velikýmgra
nátem a několika kamejemi, prsten zlatý s velikým topasem, prsten zlatý
s okrouhlým chalcedonem a jednoduchý zlatý prsten s „jakýmsi nápisem“')],
několik pektorálů, z nichž jeden ozdoben byl červeným jaspisem a jiný měl
podobu okrouhlé schránky a okrášlen byl sardonyxem a granáty,“) dále ruka
vice s figurálně vyšitou obrubou („limbus“) se stříbrnými pozlacenými přeskami, 9)
pontifikální punčochy („ligiae“) se sandály,'") mitru se stříbrnými
obrazy, ozdobenou drahými kameny,") mitru červenou s perlami,") jiné tři mitry
prostě barchanové v kapli sv. Václava.'“) Na berlu pod zakřivením uvazována
byla v té době ozdobná rouška volně dolů visící, zvaná „panisellus“ nebo
„sudarium“, v níž obalenu biskup berlu držel. inventář z r. 1355 připojuje
k latinskému názvu „paniselli“ i název staročeský „pásnice“ („paniselli, qui
dicuntur pasnicze vulgariter“). Jedna z těchto pásnic byla slavnostní, se stříbrnými
knoflíčky v rozích („cum nodis argenteis") a perlami.")

Pluviálu užívalo se ve středověku měrou hojnější nežli nyní; slul tehdáž
„kápě“, „cappa, cappa choralis“.1-") V inventáři z r. 1354 uváději se: dva pluviály
biskupské slavnostní, jeden červený s perlami, druhý ze zeleného sametu, zlatem
vyšitý, dále dva bílé pluviály, jeden vyšitý zlatem a druhý prostý, dva pluviály
ze zeleného naseče, a jiný ještě, rovněž z naseče, v němž precentoři lekce před
čítali, dva pluviály z červeného naseče, dva z hedvábně látky, dva černé pro
dobu adventní a postní, deset pluviálů určených k installacím a s dostatek plu
viálů pro ceroferáře.'“)

') lnv. ll, 309—341. — ') Skřiňkovité pouzdro na korporál popisuje Bock ||, 268 a podává
vyobrazení jeho na tab. XXXV. — ') lnv. 11, 346 násl. — ') Inv. l, 162 pozn. —- l*) lnv. l, 163
— ') lnv. l, 173. — 7) lnv. ll, 190—192. — ") lnv. 11, 194—196. — “) Inv. ll, 197. — “') lnv. l,
182; 11,204. — ") lnv. l, 184. — ") lnv. l, 178. — ") lnv. l, 188. — ") Srvn. Bock II, 228; Zibrt
428; lnv. 11, 203. — ") Srvn. Bock o. c. II, 287 násl., Zibrt o. c. 417 násl. — '") Inv. !, 1-16,
147, 189—194.



Každý kanovník nově zvolený byl stanovami kapitulnimi zavázán během
tří měsíců zakoupiti pluviál hedvábný v ceně nejméně tři kop gr. (: 105 K),')
kterýž pak po jeho smrti zůstal majetkem kostela a připomíná se v inventářích
se jménem bývalého vlastníka. Takovýchto pl u v i á lů p o z e m ře l ý c h k a
novnících („cappae canonicorum mortuorum“) uvádíinventářz r. 1355
celkem deset: červený se zlatým vyšíváním kapitulního děkana Tobiáše (kolem
r. 1344), brunátný se zelenými kruhy kanovníka Tammona Fluga (1341—1349),
z bílého nachu arcijáhna Žateckého Pavla (kolem 1349), zelený s hlavou černošskou
(„cum capite Ethiopis“) kanovníka Šimona z Wůrzburka (1341—1349), z plavého
nachu kanovníka Heřmana Pezolda, různobarevný se zlatými figurami kanovníka
Bohuty (1332—1350), z brunátného nachu s figurami ptáčat kanovníka Wernhera
(1337—1350), z černého nachu scholastika Michaela, ze zeleného nachu officiála
Jindřicha (1349—1350), z plavé látky s velikými zlatými ptáky kanovníka Rotlina.

Hojně též bylo v l. 1346—1354 záslon či „kolter“ („cultrinae“) k ozdobě
stěn — neméně než 44, z nichž dva byly přeskvostné: jeden se lvem, jiný se zla
tými poli (terči) („cum campis aureis“) a opět jiný ze srstnatého tkaniva vlněného
(„birrus hirsutus“).'-')

Koberců („tapecia“) napočítalo se koncem r. 1354 celkem čtrnácte větších
i menších; některé z jejich dárců z dob dřívějších již jsme uvedli. K nim skromně
se řadí Slánská měšťanka jakás, jež darovala koberec prostičký („vile“).3) Na konci
odstavce 0 kobercích činí se zmínka o pokrývce lavice „bankale“.4)

Od nástěnných kolter rozlišují se v inventáři čalouny či kortíny. Kromě
několika ze starší doby, již výše uvedených, zaznamenává inventář z r. 1354 ještě
tyto: dva z hedvábné látky žlutavé, dále čalouny zavěšované kolkolem kůru Panny
Marie;") jeden z paldykynu. Inventář z r. 1355 zmiňuje se o pěti velkých čalounech
z „látky tatarské“, jež zavěšovaly se „v prostřed kostela“ a ozdobeny byly figurami
lvů, griffonů a opic, dále o čalounu, který se zavěšuje za krucifixem, o jiném, jenž
v době postní zavěšuje se před kříž a pod.") Byly to téměř veskrze drahocenné,
krásně vzorkované látky.

Dále zaznamenává nejstarší inventář tři křesla biskupská a čtrnácte podušek
pod knihu evangelií („ad deportanda evangelia“).7)

Náhrobky světců a velmožů pokrývány byly ve středověku skvostnými koberci,
jež „dorsalia“ se nazývaly. Takovými koberci byl pokryt i hrob sv. Václava.
Mimo „dorsalia“, jež věnována byla Berkou z Dubé, Phanczou a královnou
Blankouf') byly k tomu účelu pohotově ještě tři jiné, z nichž jedno plávé barvy
ozdobeno bylo figurami lvů, druhé z červeného sametu křížem a třetí z paldykynu
kruhy.") ,.Dorsale“ z červeného naseče se znaky královskými, uvedené v inventáři

') Dudík, Statuten 426, 428, 435; Tadra, Cancelaria Arnesti, 116. -- ') Inv. l, 209
.Birrus' značilo svrchní roucho z hrubě zahnědle' vlněné látky. (Srvn. Kraus, Real-Encykl. l,

Hii—162); zde značí tuto látku samu. — a) lnv. l. 216. — ') lnv. l, 217. — *) Presbýterium
starého i nového chrámu Svatovítského rozděleno bylo na dva kůry: větši čili sv. Víta a kur
Panny Marie čili mansíonářský. Kůr sv. Vita nalézal se ve východní, kůr Panny Marie v západní
polovici presbyteria. Srvn. Tomek, Děj. Pr. ll, 83—84. Zmínka inventáře z r. 1354 vztahuje se patrně
ještě k chrámu starému. “) Inv. 11, 260 a násl. — 7) lnv. |, 229—230. — l*) Viz str. 13 a 15. 
') lnv. 11, 359.
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2 r. 1354,') sloužilo nepochybně k pokrytí hrobu královského. Hrob královny
Anny pokryt byl kobercem ozdobeným vzorem mušlovitým.'-')

Některé z předmětů inventáři uváděných byly vyhraženy pro zvláštní kaple
nebo oltáře. Tak na př. pro kapli sv. Michala, starého ovšem kostela Svato
vítskéhof') nalézaly se v inventáři z r. 1354 tato roucha chrámová: úplný ornát
zelený, úplný ornát všední z plavého paldykynn, tři černé kasule pro dobu postní
a červený sametový pluviál pro biskupa suitragána.

Kromě liturgických knih v dřívějšíchdobách darovaných mělkostel Svato
vítský koncem r. 1354 ještě: pět graduálů, z nichž tři veliké krásné a dva prosté,
tři prosté antifonáře, čtyři žaltáře, z nichž dva s kollektariemi, breviř kostela
Pražského,") kollektář a knihu pravidel.-")

Součástí pokladu chrámového byla od dob nejdávnějších také knihovna
R. 1354 bylo v ní 148 knih, počet na onu dobu znamenitý. Mezi nimi nalézáme
především několik biblí, dále výklady k jednotlivým částem Písma sv., hojné spisy
sv. otců (sv. Augustina, sv. lrenea, sv. Řehoře, sv. Bernarda, sv. Chrysostoma,
sv. Ambrože a j.), spisy Bedovy, Origenovy i Flaviovy; cirkevni právo zastou
peno jest dekrétem Gracianovým, glossovanými dekretály, různými kompilacemi
pogracíanskýmí, Burchardovým collectariem, Justinianovýmí lnstítucemi; homile
tika několika svazky duchovních řeči a homilii, dějiny: církevní historií Epifania
Scholastíka, životopisy sv. Václava, Vojtěcha a Ludmily, několika passionály,
kronikou římskou, kronikou českou, různými legendami a j.; nechyběli ani spiso—
vatelé klassičtí, jako Cicero a Seneca, ano i traktát astronomický (o oběhu sedmi
planet) a knihu počtářskou, jakož i veliké encyklopedické dílo Isidorovo tu nalézáme.
[ knihovnu tuto obohatil Karel, darovav ji vidění sv. Hildegardy zvané Scivias.'*)

') lnv. l, 208. —- ") lnv. H, 411. „Cum raquiczonibus'. Rakvice ve staré češtině značí tolik,
co „mušle", coclílea. Srvn. Kott, Slov. III, 20; V", 556. — ') Tomek, Děj. Pr. ], 230. — ') lnv. 1.
201—204. — ') lnv. l, 233. — ') Scíviaszscí vias Domini.

Zlatá bulla Karla IV



Období druhé. Od r. 1356—4378.

Soupeřem pokladu Svatovítského stal se do jisté míry hrad Karlštejn,
v letech 1348—1357 Karlem zbudovaný.') Nový tento podnik zaujal Karla cele,
takže srdce jeho téměř odcizilo se svatyní Pražské a přiklonilo se k svatyním
Karlštejnským, jichž při získávání sv. ostatků především od této doby jest pa—
mětliv. Jako dříve štědře plynuly z rukou jeho dary pro chrám Svatovítský, tak
nyní dostává se jich oblíbenému hradu Karlovu. Vzniká tam veliká sbírka re—
liquii a tím zároveň i sbirka uměleckých skvostů, která s poklady chrámu Svato
vítského směle závodí... Tam dává Karel z chrámu Svatovítského převézti
svátosti a klenoty říše německé. Ale korunovační klenoty české ponechává
v chrámu Svatovítském: drahocennou korunu královskou nechává tam i na dále
spočívatí na hlavě sv. Václava, jakž byl ustanovilř)

Přece však čas od času všecko to bohatství pokladův posvátných vyu
stavováno bylo pospolu všemu lidu na odiv. Vyprosilf sobě Karel na papeži,
aby ustanoven byl jeden den v roce jakožto den sváteční k uctění svatých
ostatků, jež byl nashromáždil. lustanoven byl k tomu pátek po neděli Bílé
neboli Provodný, jenž zván byl potom „dnem svátostí“. Papež udělil zároveň
veliké odpustky těm, kdož by k slavnosti té do Prahy přišlif') Nával lidí býval
po každé ohromný. Souvěký letopisec Beneš vypravuje ne bez podívení, kterak
za oněch let k ukazování svátostí „scházelo se do Prahy ze všech končin světa
takové množství lidí, že by nikdo nevěřil, kdo by vlastníma očima neviděl".*)
A při r. 1369 zase podotýká, že na svátek svátostí „byl takový shon lidu z cizích
zemí, že veliké prostranství na Novém Městě u Zderazu (t. j. nynější Karlovo
náměstí) bylo celé naplněno lidmi. Říkalo se prý obecně, že nikdy nikdo ne
viděl takových zástupů v jedno shromážděnýchf'ó) Bylot na řečeném prostranství
uprostřed zřízeno vysoké dřevěné lešení věžovité, s něhož ostatky z kostela
Svatovítského i z Karlštejna sem přivezené lidu byly ukazovány.

') Srvn. Sedláček, Hrady a zámky, Vl., 40—41. — ') Jak již výše bylo řečeno, uváději se
klenoty korunovační ve všech inventářích kostela Pražského stoleti XIV. Poslední nám se dochovavši
inventář z té doby, totiž 2 r. 1387 ještě je uvádí. Pozdějších inventářů od tohoto roku až do válek
husitských není, i nelze tudiž přesně stanoviti, kdy korunovační klenoty z chrámu Svatovítského
na Karlštejn byly odvezeny. __ ,) Beneš z Weitmile, str. 354. Tomek, Děj. Prahy II., 20. — ') „Et
revera his temporibus, quando huiusmodi insignia in dicta solempnitate ostendebantur, conveniebat
Pragam de omnibus mundi partibus tanta nmltitudo hominum, quod nullus crederel, nisi qui oculis
snis videret.' Beneš ?. Weitm. 354. — ') Beneš z Weitm. 401.: Dr. Kalousek, Karel IV. V Praze,
1878, str. 195—196.
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Jakým způsobem se to dálo, dovídáme se ze starého rukopisu knihovny
kapitolní (Cod. IX.), kde zapsány jsou dva způsoby ukazování: jeden kratší,
druhý delší, jež oba v překladu (originál je latinský) uvádíme:

I. Způsob kratsi. .)

První ukazování („prima ostensio"): „Předně hlava sv. Václava, hlava
sv. Víta, hlava sv. Vojtěcha, hlava sv. Sigmunda, hlava sv. Marka evangelisty,
hlava sv. Lukáše evangelisty, hlava sv. Urbana papeže, hlava sv. Řehoře papeže.“

Při tom bylo zpíváno „lstí sunt sancti“.
Druhé ukazování: „Předně roucho skrvaveně („peplum cruentatum“)

bl. Marie Panny, část ze dřeva sv. kříže, hřeb Kristův, část stolu Páně, mensale
Páně, sudarium Páně, z bílé tuniky Kristovy, v níž byl posmíván. Z tuniky
Kristovy purpurové, v níž byl korunován. Z tuniky Kristovy nesešité. Z okovů
(řetězu) sv. Klementa“

Při tom zpíváno bylo: „Felix namque.“
Třetí ukazování. „Z řetězu sv. Jana evangelisty. Z řetězu sv. Petra.

Z řetězu sv. Pavla. Část sukně sv. Jana, v níž tři mrtvé vzkřísil. Velká část
jesliček Páně. Část roucha, jímž byl Kristus na kříži opásán. Kříž velký, v němž
jsou tři části ze dřeva Páně, z nichž jednu dal král francouzský, druhou král
řecký a třetí, jež náležela svatému Jindřichovi císaři. Taktéž jest v ní hřeb, jenž
do pravé ruky Kristovy byl vražen. Rovněž provaz, jímž byl Kristus přivázán.
Rovněž část houby, jíž Kristus byl napájen. Rovněž dva trny z koruny Páně.

Dále z krve sv. Václava. Taktéž r)?rně sv. Jana Křtitele.“
Při tom se zpívá „lngressus Pilatus".
Čtvrté ukazování: „Meč, jejž anděl dal sv. Karlu. Meč sv. Mořice.

Meč sv. Štěpána. Koruna sv. Karla. Zub sv.Jana Křtitele. Rámě sv. Anny. Dřevo
svateho kříže. Kopí Páně a hřeb uprostřed, jenž byl do nejsvětějších nohou
vražen.“ 2)

,,Tu nechf prohlásí se rok jubilejní, jenž v tomto roce započíná ve svátek
Nanebevzetí P. Marie, kdy se ukazuje loktuše (peplum) bl. Panny.“ “)

II . Způsob (ie/Si.")

Poslyšte, milí, tyto se vám ostatky ukážízf')
Předně najednou ukáží se ostatky: sv. lsáka patriarchy, sv. Jakuba patri

archy, sv. Ezechiela a ještě jiné mnohé ostatky. Prapor 6) sv. Václava. Prapor
sv. Jiří. Nákrčník 7) sv. Václavas) Přilba sv. Václava. Meč sv Václava. Pektorál
sv. Václava s prstenem.9) Číše sv. Václava. Ruka celá svatých Nevinňátek. Ruka
celá s koží sv. Eufemie Panny. Meč sv. Mauricía. Rámě s koží sv. Matěje
apoštola. Rámě sv. Ruperta. Rámě sv. Panny Lucie. Rámě sv. Štěpána prvo
mučedníka. Rámě sv. Achácia mučedníka. Ostatky sv. Jana evangelisty. Ostatky

') Cod. IX. pag. 38 b. ——") Laucea Domini et clavus in medio, qui iuit sanctissimis pedibus
infixus." ——l) „Hic pronuucictur annus jubileus, qui hoc anno inchoabitur in festo Assumptionis
sanctae Mariae, ubi ostendetur peplum beatae Virginis." _ ') Cod. lX. pag. 58. — “) „Audite dilecti
pueri, istae vobis reliquiae osteudeutur.' — ") ,.bauderium". — *) „collerium'. -- ") Na okraji při—
psáno: „in Karstay “. — a) ,,Pcctorale sancti Wenceslai cum annulo".
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sv. Anežky Panny. — Zároveň ukáží se tyto ostatky: Ostatky sv. Jiří. Ostatky
svatých Gerarda, Jiřího, Benedikta a Maura.

Spolu ukáží se tyto ostatky: Kosf sv. Praxedy Panny. Hlava sv. Emerentiány
Panny. Z kosti svatých deseti tisíc vojínů. Z ramene sv. Onofria poustevníka.

Spolu ukáží se tyto ostatky: Sv. Pavla a Tomáše apoštolů a Marka i Lu
káše evangelistů.

Také mezi nimi ostatky sv. Václava, sv. Markéty Panny, ze hrobu Páně
a mnohé ostatky svatých.

Rovněž z kosti sv. Anežky Panny. Z kosti sv. Alžběty. Deska se dřevem
sv. Kříže s ostatky jiných svatých. Hlava sv. Filipa apoštola. Hlava sv. Blažeje
mučedníka.

Při d ru h é m u kaz ování. Předně kříž zlatý Urbana papeže, v němž
jest částka ze zakrváceného roucha, jimž Kristus na kříži byl Opásán. Část pásu
bl. Panny Marie. „Palma B. Mariae Virg.“ Loktuše (peplum) P. Marie, zakrvácená
pod křížem. Jiná loktuše Panny Marie. Z pásů P. Marie.') Pektorál matky Páně.
Skříňka kožená 2) malá, v níž obsaženy jsou drahocenné ostatky, jako část vlasů
bl. Marie Panny, z loktuše a košile její v jedné a téže monstranci. Monstrance
s křišťálem, v níž jest něco mléka bl. Marie Panny 3) a kosti svatých Nazarea
mučedníka, Sixta papeže, sv. Anežky, z oleje sv. Kateřiny a jiné ostatky svatých.
Hůl Mojžíšova, kterouž moře rozdělil. Z popele bt. Jana Křtitele v křišťálové
schránce („in cristallo“). V monstranci křišťálové dvě veliké kosti („brachia“):
jedna bl. Voršily, a druhá bt. Kornelia mučedníka. Zub bl. Vincence. Zub bl.
Benedikta opata. Stříbrný pozlacený obraz (imago, socha) sv. Jana Křtitele s re
likviemi jeho. Podobný obraz (t. j. socha) sv. Petra apoštola s relikviemi jeho.
Monstrance malá křišťálová, stříbrná pozlacená, v níž jest čelist sv. Petra apo
štola. Monstrance podlouhlá stříbrná pozlacená s křišťálem, v níž jsou ostatky
sv. Remigia a Nicasia. Rámě sv. Jana Chrysostoma v monstranci podlouhlé stříbrné,
pozlacené. Rámě sv. Rynolda, vévody de Monte Albano, v monstranci stříbrné
pozlacené. Socha bl. Marie Magdalske' stříbrná pozlacená s ostatky jejími.
Skříňka („cadula“) stříbrná, v níž jsou ostatky: z hlavy sv. Theodora mučedníka
a z ramene sv. Anežky.

Při třetím okazování: Křížveliký s nohou z ryzího zlata,*) v níž
jsou dva veliké kusy ze dřeva Páně, prst sv. Jana Křtitele, část provazu, jímž
Kristus byl svázán, dva veliké trny z koruny Páně, kus houby Páně, něco krve
sv. Václava a jiné ostatky slavné („aliae reliquiae solempnes“ ). Část hřebu Páně.
Opět dva trny z koruny Páně. Ubrus Páně (mensale), na němž večeřel, 5) ve
džbánu křištálovém. Část sukně purpurové, v níž Kristus trním byl korunován.
Část bílého roucha, v němž byl posmíván. Část sukně nesešité. Část stolu Páně.
Něco manny nebeské.

') Odtud začína'zlomek druhého podobného seznamu ostatků ukazovaných, obsažený v Cod. IX.
na I. 57. a 62. Užili jsme ho v textu na doplněnou. — ") „Cadula de coreo“. — ') V jednom
z obou seznamů (pag. 59.) slova „item de lacte beatae Mariae Virginis" přetržena. — ') V seznamu
prvém uvádí se tento kříž slovy: „Primo crux magna, quam dedit rex Franciae Karolo im
peratori, in qua continentur istae reliquiae.' _ 5) .Mensale domini, super quo Christus cenavit.'

&
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Take' monstrance, v níž jsou tyto ostatky: část sloupu u něhož Kristus
byl bičován & z korouhve Z mrtvých vstání Páně.') Kosti sv. Filipa a Jakuba
apoštolův. Ostatky sv. Vavřince. Část z pohřebního prostěradla Páně, do něhož
byl v hrobě zabalen.2) Velká část loktuše bl. Marie Panny. Veronica s tváří Páně,
kterou papež Urban daroval císaři Karlovi, zhotovená dle pravé Veroniky
Římské. Z rouch, v něž zabaleno bylo tělo Páně a z ostatků sv. Magna vévody
v monstranci křišťálové. Rámě sv. Rynolda z Monte Albano v mostranci stříbrné
pozlacené dlouhé. Deska stříbrná pozlacená, veliká s gemami a s ostatky
desíti mučedníkův: sv. Augustina, sv. Jeronýma, sv. Řehoře a sv. Ambrože,
sv. Marty, sv. Markéty, sv. Erasma a sv. Krištofa a jiných mnohých svatých.
Obraz sv. Ondřeje apoštola s ostatky jeho. Monstrance stříbrná pozlacená s ala—
bastrem, v němž jest prst sv. Mikuláše.

Kříž Páně, s nimž dá se lidu požehnání.“
Zvlášť velké bývalo účastenství věřících v letech, kdy připadalo milostivě

léto, jež od r. 1354 *")každého sedmého roku na počest loktuše Panny Marie
v Praze chované se slavilo, jak papež lnnocenc listem svým výše uvedeným do
volil. Oné prvé námi uvedené formule ukazování svatých ostatků, jak ze zá
věrečné části její jest patrno, užíváno bylo v takovémto roce jubilejním.

Ač ne již měrou tak hojnou, plynuly přece i nadále vzácné dary z rukou
Karla IV. chrámu Svatovítskému. Tak věnoval mu Karel r. 1356 ostatek ruky
sv. Theodora muč., jejž byl obdržel od biskupa a kapituly Bamberské,") rámě
sv. Medarda, jež mu z Francie bylo posláno;-") r. 1357 rámě sv. Hermeta,
jež mu darováno bylo v Cáchách;“) r. 1358 kost sv. Gereonaf) r. 1361
žebro sv. Sebalda z Norimberka, jež uložiti dal do stříbrné pozlacené
skřínky 8) a p.

Také na cestě sve', kterou r. 1365 do Avignonu k papeži Urbanovi V. podnikl,
byl Karel chrámu Svatovítského pamětliv. Přivezlt mu z cesty té několik vzácných
ostatků, z nichž nejpřednější bylo tělo sv. Sigmunda. Hlavu tohoto světce
chrám Svatovítský choval již od roku 1355 mezi reliquiemi svými. Ale Karel,
jenž s obzvláštní úctou k světci tomuto lnul, chtěl míti ostatky jeho celé, i neustal
až velikými prosbami a dary obdržel i tělo jeho v Agannu chované. 5) Tam
také nepochybně získal i ostatky manželky sv. Sigmunda. Mimo to ziskal

') V jednom z obou seznamů (pag. 59 b) slova .ltem de vexillo Domini" přetržena. — ') Připsáno:
.in corporali constitutnm". — *)Tomek, Děj. Pr. Il, 61 pravi nedopatřením, že r. 1368 slaveno byl v Praze
první milostivé léto, a že to byl papež Urban, jenž k tomu svolení své dal. Sondi tak patrně ze slov kroniky
Beneše z Weitmile, v niž k r. 1368 se pravi: „Eodem anno, in festo Assumptionis beatae Virginis
incepit annus gratiae sive indulgentiarum in ecclesia Pragensi. Dominus enim noster Imperator . . . .
impetravit a domino Papa, quod singulis annis de septennio huiusmodi pars pepli populo ostende
retur...." Tu však se jen praví, že r. 1368 počalo se ve svátek Nanebevzetí P. Marie léto jubilejní,
ale nikoliv, že to bylo první vůbec. Jméno papeže odpustky ndělivšiho se nendavá, ani rok, kdy se
tak stalo. Z listiny, kterou jsme na str. 35. uvedli, jest patrno, že to byl papež lnnocenc, jenž r.1354
odpustky ty pro každý sedmý rok udělil. Prvý rok jubilejní byl zajisté slaven již hned r. 1354,
druhý 1361 a třetí 1368. — ') Peš. 521, pozdější přípisek v inv. II, 90. — ') Rkp. Martyrol. Prag.
pag. 22. Peš.511.—— “) Pozděj. přip. v inv. ll, 91; Peš. 516. — ") lnv. 1441, 143; Peš. 519. -—a) Inv.
Vl, 85; Rkp. Martyr.; Peš. 516. — l') Rkp. Martyr. Prag. str. 15—16; Peš. 508; Tomek. Děj. Pr. 11,
54—55.
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pro chrám Svatovítskýv převorstvíSa i nt-Didier de la Mothe z ostatků
sv. Antonína Velikého prst tohoto světce,1) ve městě Arles ostatky
sv. Magdaleny, v Marseilu ostatky sv. Marty?) od francouzského
krále Karla V. žebro sv. Maura op.,3) posléze pak v klášteře Gerbilském
u Basileje hlavu sv. Leodegara.") Ostatky tyto, jež Karel s sebou vezl, byly
v Praze v den sv. Augustina (28. srp.) uvítány slavným processím a uloženy
v chrámu Svatovítskémř)

Karel postaral se také o náležitou ozdobu přinešených ostatků. Od těla
sv. Sigmunda dal odděliti kost z ruky jeho a vložil ji do stříbrného pozlaceného
relikviáře v podobě ruky, jejž nadto ozdobil prstenem se safírem.“) Pro hlavu
manželky sv. Sigmunda a hlavu sv. Leodegara zhotoviti kázal stříbrné pozlacené
hermy,7) a neméně skvostně okrášlil i ostatek sv. Antoninaf')

Téhož času počten byl sv. Sigmund k patronům země české, a úcta k němu
mezi lidem velice se rozšířila.

Z italské své cesty, kterou podnikl v letech 1368—1369, přinesl Karel chrámu
Svatovítskémuz Říma obraz Panny Marie dle podání sv. Lukášem
malovaný “) a hůl sv. Pavla, kterouž dal zlaceným stříbrem obložiti a na
vrcholu ametystem ozdobiti.'0) Berly této užíval pak při slavných pontifikálních
bohoslužbách jáhen, arcibiskupu přisluhující.“)

R. 1371 daroval Karel chrámu Svatovítskému ostatky prsou sv. Anny,
jež byl od uherského krále Ludvíka obdržel,'2) r.- 1372 část hlavy sv. Vavřince,
kterou mu věnoval arcib. Magdeburský Albert ze Šternberka; l") touž asi dobou
věnoval i ostatky sv. patriarchů Abrahama, Isáka a Jakuba, jež byl obdržel
od císaře Byzantského, a pro něž zhotoviti dal ploskou obdélníkovou skřínku
ze zlacenóho stříbra s víkem zasouvacím,") a j.

Darem Karlovým zajisté také byla stkvostná pixis ze zlata a křišťálu,
ozdobená drahokamy, perlami a dvěma soškami andělů; neboť na noze její byly
stříbrné polovypuklíny představující císaře a manželku jeho.'5) O pixidě této
praví inventář z r. 1374 výslovně, že se nosí'v processí o Božím Těle („quae
portatur in processione in die Corporis Christi“). l")

Uctu svou k sv. Sigmundovi dal Karel na jevo ještě jiným darem svým:
stříbrnou pozlacenou sochou řečeného světce, s korunou, žezlem a říšským
jablkem.")

K bohoslužebným rouchům Karlemjíž dřívedarovanýmpřibylynyní další
podobné dary jeho. Věnovalt' slavnostní kasuli z černého sametu s kříži perlami
pošitými a racionale rovněž hojně perlami ozdobené.“) Kromě toho daroval dal

') Rkp. Martyr. Prag. pag. 29. a 30. — ') Martyr. Prag. pag. 2. Peš. 502. — :) Rkp. Martyr_
Prag. pag. 2. Peš. 502. — ') Peš. 519. — “) Beneš z Weitm. 387. — “) lnv. IV, 31. — 1) lnv. Vl,
26, 11,25. Peš. 519. — ') „Preciose decoratum ecclesiae Prag. donavit' Martyr. Prag. — ') lnv. 1476
č. 62; Peš. 517. — '“) lnv. IV, 205. — ") „Cum quo baculo, officiante archiepiscopo Pragen., solet
sibi dynconus concelebrare." Martyr. Prag, pag. 25. Peš. 512. — "') Peš. 5l4. — ") Martyr. pag. 2;
Peš. 502. ——") lnv. VI, 77., Rkp. Martyr. Prag. 42, Peš. 519. — ") lnv. V, 146, VI, 132; Bock
Mith. d. C.-C. N, 328, Neuwirth, Gesch. d. bild. K. in B. 58. — I") Bock, jenž si inventáře
2 r. 1374 nevšimnul, tvrdí tudíž mylně, že prý z inventářů chrámu Svatovítského vyplývá, „že ve
XIV. stol. slavné processí v den Božího Těla v Praze nebylo ještě zavedena.“ Mith. d. C.-C. str. 272
pozn. l. — ") lnv. V, 57. -— "') 1nv. IV, 198, VI, 186, 258; Bock, 11, 120, 204, Neuwirth, Gesch
d. bild. K. in B. 54.

Bit
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matiku, kápi a subtile, jimiž oděn byl při korunovaci. Dalmatiky korunovační
užíváno bylo při bohoslužbách jakožto roucha jáhenského; nelišila se tedy střihem
od obvyklé formy liturgické. Z kápě císařovy ušito bylo subtile, a ze subtile
korunovačního ušity štóly, manipuly, limby a j. Perly z tohoto korunovačního
roucha určeny byly k ozdobě nového ornátu. Skvostné, kamejemi posazené mo
nile, které bylo na kápi císařově, bylo upevněno na nový ornát, jejž zhotovití
dala kapitola. Na tomto monile byl uprostřed veliký drahokam, v němž vyřezány
byly podoby anděla a Zachariáše.')

A ještě jedním darem neobyčejným obmyslil Karel chrám Svatovítský,
darovav mu válečný štít s černou orlicí, olemovaný zlaceným stříbremF)

l z pohřbu Karlova dostalo se chrámu Svatovítskému dvou drahocenných
látek: jedna z nich byla zelená 5 ptáčaty a jinými zvířaty, a druhá plavá, ozdo
bená psy, draky a zvoncovitými květy. 3) Bylof ve středověku zvykem klásti na
rakve vznešených zesnulých skvostné látky, jež truchlící věnovali „za duši“ ze—
mřelého. Tyto látky připadly pak příslušnému kostelu, jenž z nich bohoslužebná
roucha zhotovití dával.")

Štědrost Karlova byla neustále mocným příkladem, jehož bylo hojně ná
sledováno. Bratr Karlův, markrabě moravský Jan Jindřich daroval chrámu
Svatovítskému zlatý kalich ozdobený deseti figurami a kruciííxemf') Ze zbožného
slibu vyplynul skvostný dar Alžběty Pomořské, čtvrté manželky Karlovy.
Když totiž manžel její r. 1371 v přetěžkou nemoc upadl, takže lékařové již o jeho
uzdravení pochybovali, učinila císařovna slib, že vykoná pěšky pouť z Karlštejua
do Prahy ke hrobu sv. Zikmunda, a že věnuje osm misek z ryzího zlata, které
vážily jedenácte liber a 21 lotů, v ceně 1670 zlatých (t. j. dukátův, tedy asi
16.700 K), k okrášlení hlavy sv. Zikmunda. A jakmile slib tento skutkem splnila,
nabyl císař bývalého zdraví“) Z věnovaného zlata zhotovena byla pro hlavu
sv. Zikmunda nová henna místo dosavadní stříbrnéň) Nádhera tohoto relikviáře
byla ještě zvýšena ozdobami, jimiž jej obdařila dcera Karlova, Kateřina, mark
kraběnka Braniborská, totiž skvostnou korunou, plnou kamejí i perel a draho
cennou iibulí či agraffou zlatem okrášlenou a posazenou devatenácti perlami,
třemi safíry, pěti smaragdy, sedmi rubíny a šesti diamantyř) Mimo to darovala
Kateřina hedvábné manutergium.") Podobný dar učinila sestra její vévodkyně
rakouská, od níž uvádí inventář z r. 1374 bílé zlatem protkané manutergium.'“)

Vedle rodiny královské zůstával výtečný arcibiskup Arnošt až do posled
ního dechu svého předním dobrodincem chrámu Svatovítského. Pomíjejíce jeho
zásluhy o stavbu chrámovou i o skutky Karlovy mlčením, zmíníme se ovšem
toliko jen o těch darech, jež spadají v rámec naší knihy. Mimo bohoslužebná
roucha již v prvním období vlády Karlovy věnovaná, daroval Arnošt později
ještě úplný ornát bílý s bílou kápi, jež ozdobena byla stříbrným monile,
dále jiný drahocenný úplný ornát z plavého sametu, do něhož vetkány
byly kruhy, ptáčata a písmena J; na kápi k ornátu tomu příslušné bylo monile

') Vl, 235, 236. -— ') Vl. 196. — ') Vl, 371, 372. — ') Srovn. Bock l, 103, 104. Podobných
darů pohřebnich uvedeme ještě několik. ——“) IV, 1-13. — “) Beneš z Weitm. 411—412; Tomek,
Děj. Pr. 11, 65. — 7) lnv. Vl, 21. Bock, Mitth. C.-C. IV, 242, Neuwirth 0. c. 58. ——") lnv. IV, 23;
VI, 21, 22; Bock, Mitth. C.-C. W. 242, Neuwirth o. c. 59. — ") V, 3-15. — l“) V, 356.



Arnošt z Pnrdubic. Drobnomalba v kancionálc chrámu Svatovítského.

„cm
Vr
ltütamn-ms



__52_

drahokamy posázené s velikým sardonyxem uprostřed, do něhož vyřezány byly
postavy Adama a Evy,l) a m itru ozdobenou přehojnými moniliemi a kamejeíni.2)
Neobyčejně skvělým darem Arnoštovým bylo však devět skvostných ka n c i o n álů,
jež „za veliké peníze psáti dal krásněji, než kdy bývalo ve chrámě vídáno.“"')
Zhotovení obrovských, drobnomalbami ozdobených, na pergamenu psaných
těchto íoliantův vyžadovalo i dlouhého času, neboť teprve deset let po smrti
Arnoštově byly chrámu odvedeny. Byly to: trojdílný antiíonář pro zpěváky a jiný
antifonář v jednom díle pro kanovníky praecentory, dále čtyřdílný graduál pro
zpěváky a jiný menší graduál v jednom svazku pro praecentory.") V inicíálce
jednoho z těchto svazků jest Arnošt znázorněn tak, jak dle slov starého životo
pisce jeho vůbec malovatí se dával, totiž „v postavě klečícího, any odznaky
arcibiskupské u nohou jeho leží, jakoby jimi z lásky k Bohu pohrdal.“-")

Ve stopách Arnoštových (1-136$9kráčel věrně i nástupce jeho, Jan Očko
z Vlašim i. [ ten byl štědrým příznivcem chrámu Svatovítského. Darovalf mu: pře
skvostný zlatý pekto rální kříž, ozdobený pěti safíry, jedenadvacetiperlami
a devíti malými kamejemi,“) mitru s vetkanými íigurami, ozdobenou draho
cennými kamejemi a perlami, a na špicích dvěma salíry,7) úplný ornát z bí
lěho nachu s červenou podšívkou, pluviál vyšítý na způsob štol se stříbrným
pozlaceným monile, na němž byly čtyři kameje se sardonyxem uprostřed;“) tři
alby, z nichž jedna opatřena byla humerálem, štolou a íanonem, kteréžto kusy
ozdobeny byly figurálním vyšíváním a znakem arcibiskupovým;9) pouzdro
na korporal z červené látky, vyzdobenéstříbrem,a skvostné manutergium
se stříbrnými pruhy;'") dvě ko rou hve bílé s červenými kříži a jiné dvě s obrazy
P. Marie;") dva lekcionáře, z nichž v jednom na počátku byly obrazy knížat
a králů českých, v druhém zase obrazy biskupův aarcibiskupů Pražských.'*) Od
něho pochází nepochybně také skvostný missál v knihovně kapitulní dosud
chovaný.l )

Členové kapitoly Pražské rovněž vzácnými dary rozhojňovali náčiní a roucha
chrámu Svatovítského. Kanovník Beneš z Kravař odkázal r. 1360 skvostný
ornát, totiž kasulí z červeného sametu, na níž vyšity byly postavy světců
a znaky z Kravař, humerale, kappu, subtile a tři alby s příslušenstvím; rouch
těchto mělo býti jen o pěti výslovně jmenovaných svátcích při slavné mši svaté
užíváno.“) Roucha tato odevzdána byla chrámu Svatovítskěmu teprve r. 1364
biskupem Zvěřínským Albertem ze Šternberka, jenž byl vykonavatelem poslední
vůle Benešovy.“') Kanovník B ušek, arcijáhen Kouřimský (1362—1372) daroval

') lnv. [V, 243, Vl, 233, 234. — ') Mitra tato měla v předu i vzadu po osmi moniliich
a tolikéž po osmi křížcich; na obrubě ozdobena byla hojnými drahokamy a na obou špicích po
jednom saííru. lnv. lV, 57. — ') „Chorales vero libros, videlicet gradualia et antiphonaria in multis
voluminibus, pnlcriora quam unquam in ecclesia visa fuerant, pro magnis pecuniis scribi fecit." Pram.
děj. čes. !, 395. — ') Srovn. příslušnou stat v části popisné. — ') Praní. [, 394. ——“) V, 196, Vl, 196.
— ') VI, 158. — ') Vl, 242.—') V, 216; Vl, 280. — I") V, 345. — ") HI, 358. — l') Vl b 2. —
") Viz v části popisné.— ") Viz lnv. Vl, 232 a 272.— '“) Orig. perg. v. kap. arch. (sign. XIII, 13):
Reverendissimo in Xpo patri et dno dno Arnesto, sanctae pragen. ecclesiac Archiepiscopo, necnon
honorabilibus dnis praeposito, decano et capitulo dictae Pragensis ecclesiae omnibusque et singulis,
quorum interest vel intererit. Albertus, Dei gratia episcopus Zwerinensis, dominus in Sternberch,
cum debita reverentia pronam in omnibus complacendi voluntatem. Ad vestram et vestrum cuiuslibet
indubitatam deducimus nocionem,quod dudum, videlicet de anno dni millesimo trecentesimo
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zlatý kalich na noze patnácti drahokamyozdobený,') kanovník Beneš
Kra bice z Weitmile ornát z červenéhosametu s dvojitýmkorunovaným
W, 2) missál a viaticus v kapli sv. Václava chovaný, řečený „trup“. Mimo
to darován byl „za jeho duši“ krásný missálxř) Děkan Plichta daroval
kasuli bílou se zeleným křížem, a dal přešiti některá roucha chrámová; ze
starších kápí dal udělati kasule a p.; mimo to dal zhotoviti dvě korouhve.")
Vikář arcibiskupův Henlín daroval nový žaltář a nový missál pro kapli
Svatováclavskou-")

Vzácných darův dostalo se chrámu Svatovítskému také v této periodě z Uher.
Odtud darovali: král Ludvík Veliký zlatou sochu sv.Kateřiny s korunou,
ozdobenou kamejemi a perlami 6); matka jeho Alžběta polská (T 1380) věno
vala červený sametový ornát se širokou praetextou a uherskýmznakem,7)
úplný ornát' bílý s kappou, dvě pally: jednu ozdobenou zlatými plíšky na
způsob zlatých penízů, druhou z červeného sametu ozdobenou znakem uherským,
oltářní ubrus se zlatou obrubou a uherským znakem a j. a); manželka jeho
Alžběta úplný plavý ornát z imperiálu, slavnostní albu s fanonem, štolou
a humerálem, již se užívalo v kapli sv. Václava při oltáři nejpřednějším, stříbrnou
pozlacenou desku s podobou P. Marie, mající stříbrnou,kamejemiozdobenou
korunu, veliký, uherským znakem okrášlený zlatý kalich se smaltovými
liliemi („de smelcz“) nad nodem, s nohou na způsob koruny; na příslušné

sexagesimo in vigilia beati Thomae apostoli honorabilis Benessius de Crawar, piae recor
dationis canonicus Pragensis, avunculus noster, in lecto egritudinis constitutus, licet debilis corpore,
sanus tamen mente et compos rationis, quoddam testamentum seu ultimam suam voluntatem non
per errorem inductus, nec vi nec metu, sed potius libere et ex certa sua scientia ac diligenti et matura
deliberatione fecit, condidit, disposuit et ordinavit. ln quo quidem testamento et ultima sua voluntate
unum ornatum bonum sollempnem,videlicetcasulam rubeam de sametocum auro desuper
consutoaurifrisinisdesuper et humerale cum pertinentiis,cappam et dalmaticam, subtile
eiusdem dispositionis cum tribus albis et ceteris pertinenciis ad sanctam Pragensem ecclesiam pro
usu et utilitate pontificalis officii ob salutem animae suae et progenitorum suorum dedit, legavit et
donavit. Ita tamen, quod in subscriptis quinque festivitatibus, videlicet: Nativitatis Xpi, Nativitatis et
Assumpcionis Virginis Mariae, nec non in die beati Wenceslai et translatione ipsius dns archiepiscopus
pragen., qui pro tempore fuerit, et in defectum ipsius alius episcopus seu praepositus aut decanus
seu senior canonicus aut is, qui summum peraget officium, et non alii in ipso divino officio praedicto
ornato et apparatu ipsius integro et indiviso uti debebunt, extra vero festivitates praedictas eis
nullus penitus utatur, nisi de dicti dni archiepiscopi, qui est et qui pro tempore fuerit, licentia et
mandato speciali. Et quia dictus Benessius, avunculus noster, dum viveret, specialem de nobis gerens
fiduciam, nos executorem dicti testamenti et ultimae voluntatis constituit, fecit et deputavit, nobisque
diligenter supplicavit, quatenus suam huiusdem ultimam voluntatem in his et in aliis capitulis in
dicto testamento et ultima sua voluntate expressis debitae executioni mandaremus, Nos vero huiusdem
suae ultimae voluntati et supplicationi, quantum nobis foret possibile, satisfacere et obtemperare vo
lentes, dictum ornatum et apparatum ipsius integrum Vestrae Paternitati et capitulo vestro ac ipsi
Pragensi ecclesiae dudum et cum effectu duximus praesentandum. Quare Vestrae Paternitati intimo
cordis affectu supplicamus, quatenus de praedicto ornato et apparatu ipsius dignemini una cum vestro
capitulo taliter disponere, ne futuris temporibus ultima testatoris voluntas quolibet infringatur, sed
potius suum et debitum sortiatur effectum, dictum praesertim sacri canonis attendentes, quo dicitur,
testamentum quoque immobile perseverari, quia ultima testatorum voluntate confirmatur. Datum Pragae.
anno Dni Millesimo trecentesimo sexagesimo quarto in die Annunciationis beatae Mariae Virginis
gloriosissimae, nostro sub sigillo praesentibus appenso." -— ') Připisek v inv. z r. 1368. —
') lnv. lll, 24.3.— ') Vlb 17, 18, 37.—') lnv. 1368, VI, 259, 111,358.— ') V. —") V, 57. — "') lnv.
2 r. 1368, 1374. »— 8) lnv. IV, 341; Vl, 333, 350, 355.
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k tomuto kalichu paténě byl obraz Ukřižovaného1); pallu z bílého zlatem pro
tkaného nachu ozdobeného malými griífony, lvy a jinými zvířecími postavamif)
Arcibiskup Ostřihomský Tomáš, jenž jako posel krále Ludvíka r. 1372 do Prahy
přijel, přinesl darem skvostný koberec,3) nejmenovaný šlechtic uherský
stříbrnou sochu sv. Sigmunda s malou korunou bez kamejí se žezlem
a říšským jablkemň)

Vévoda Mazovský Boleslav 111.daroval rovněž velikou stříbrnou sochu
sv. Sigmunda-")

Mimo to přibyly tehdáž ještě relikvie a relikviáře jiné, jako prsten sv. To
máše Aquinského se satírem,'*)stříbrnásocha sv. Markéty skorunou na
hlavě, držící v jedné ruce zub, v druhé palmu,7) stříbrná pozlacená hlava sv. Leo
nardaf) socha sv. Barbory s korunou na hlavě, držící v pravici část hlavy
v křišťálovéschránce a v levici palmu stříbrnou,") socha sv. Václava s kopím
a praporcem, v jejichž prsou uloženy některé relikvie téhož světce,'0) a malá
soška sv. Sigmunda.“) Některéostatky již dřívezískané byly opatřeny
lepšími schránkami. Pro ostatek sv. Pelagia, jenž dosud chován byl ve
stříbrné pozlacené skřínce, zhotovena byla relikviová deskám) Lebky družek
sv. Voršily (,,Xl tisíc panen“) opatřeny byly dvěma novými schránkami, z nichž
jedna spočívala na mísovitém podnosu („scultella“) a ozdobena byla dvěma
dobrými moniliemi.“') Pro prst sv. Onotria zhotovena byla křišfálová monstrance
montovaná zlaceným střibrem.") Hlava sv. Longina ozdobena byla korunou po
sázenou kamejemi a perlami."') Menší ostatky přidávány byly k relikviím jiným
v jediný relikviář; tak byly různé ostatky vloženy do desky sv. Pelagia a p.'“)

Tehdáž také (asi r. 1365) pořízena byla nádherná monstrance na ostatky
sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje; byla zhotovena ze zlacenéhostříbra
a křišťálu, na noze ozdobena byla dvanácti kamejemi, na vrcholku pak šesti ka—
mejemi a soškou anděla.")

Některé relikvie anebo části jich byly opět darovány jinam. Tak byla r. 1366
Karlu lV. k žádosti jeho dána část z mensale a z kříže Páně. Za času děkana
Předvoje dán byl markrabimu moravskému zub z čelisti sv. Bartoloměje a r. 1367
dán Karlu IV. z téže čelisti zub druhý. Část relikvii zc sochy sv. Tomáše daroval
Karel IV. klášteru Svatotomášskému. Herma sv. Vincence dána byla k žádosti
Karlově biskupu Metskému, ale bez relikvií, jež uloženy do malé stříbrné po
zlacené schránky tumbovité, ozdobené orly_"“)

Kromě toho vzal k sobě Karel IV. zlatý prsten s rubínem, jenž náležel ke
klenotům korunovačním a v chrámu Svatovítském byl chován.“')

Mimo uvedené již věci přibyly v té době ještě tyto kovové předměty: Šest
kalíchů, z těch pět bylo pozlacených a jeden stříbrný. Skvostný zajisté byl
kalich, jehož čtyři „nody“ ozdobeny byly figurami evangelistů a kuppa figurami
apoštolů. Šest ampulek stříbrnýchs víčky pozlacenými. Kříž stříbrný po

') Vl, 109. -— 2) lnv. lll, 243, 316; připisek v inv. z r. 1368; V, 341; Vl, 74, 336. — ') V, 413.
— ') lnv. 2 r. 1374. — “) lnv. z r. 1374. — ') 111,193; W, 193; Vl, 180. — 1) ll, 57; Vl, 60. —
') lV, 24; Vl, 23. — ') IV, 57; VI, 61. —- "') IV, 57; Vl, 63. — ") lnv. z r. 1374. — ") ll, 77;
111, 128. ——") lnv. 7. r. 1368, — l') IV, 57. — I') IV, 26. l') Příp. v inv. 2 r. 1374; ll, 109.
— ") lll, 152; IV, 57; VI, 65. — ") lnv. z r. 1365; VI, 13, 102. — ") VI, 150.
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zlacený, ozdobený obrazy čtyř sv. evangelistův. Socha vojína stříbrná svícen
držící. Svícen v podobě ruky.

Nově byla udělána pro oltář sv. Víta palla z plavé látky s beránkem zlatem
vyšitým a se třemi hvězdami.')

Kapitula dala zhotoviti albu z červeného brokátu na způsob štol vzorko
vaného („ad modum stolarum“) s humerálem, jakož i jiné tři alby z rudého nachu
se štolami, humerály a ianony.'-')

Z kapí kanovníků uvádějí se v této době: kápě z plavého sametu Jence
Závišova z Újezdce, kápě s růžemi a hvězdami, na jejíž praetextě byly figury
býků; kápě mistra Štěpána se zlatou praetextou, na níž byla písmena Š; kápě
zelená se zlatými lístky kanovníka Heřmana ze Saska; kápě z plavého sametu
na prsou perlami ozdobená kanovníka Václava Planera, kápě kanovníka
Viléma Zajíce z Hasenburka, kápě s překrásnýmipraetextami kanovníka
Eriorda a j.“)

Mešní roucha dávána byla také zemřelým kněžím chrámu Svatovítského do
hrobu. Tak připomíná inventář z r. 1365, že dána byla mešní roucha k pohřbům
děkanů Předvoje a Plichty, kanovníka Habarda a-vikaristy Vavřince.

Zásoba rouch oltářních rozmnožena byla v této době dvěma oltářními
ubrusy („mappae“) se znaky pánů z Rožmberka a pánů z Lipé (znak pánů
z Lipé naznačuje inventář z r. 1387 slovy: „quae dicuntur ,ostrvi*“), několika
hedvábnými manutergiemi, z nichž čtyři byla ozdobena stříbrnými pruhy
a jiné bylo červeně a bíle pruhovánox')

Mimo to přibyly dv ě ko ro u h ve světležluté s křížem z bílého nachu
s vetkanými ptáčaty.-")

K rozkazu kapituly dal sakrista Buzek r. 1366 na hrob sv. Sigmunda jeden
z koberců v zásobě jsoucích a pallu ozdobenou figurami zajíců. Týž sakrista dal
ze dvou nachů zhotoviti dvě kápě s hedvábnými podšívkami.“)

Kortýny nástěnné, tvořící dolejší lem stěn, nazývaly se tehdáž po staročesku
„podolky“. Dvě takovéto kortýny určeny byly r. 1374 pro chor P. Marie („duae
cortinae chori b. Virg., quae dicuntur podolki").7)

Ke knihám přibyly r. 1368: kniha malého formátu drobně psaná, obsa
hující všeliké benedikce v bílé kožené vazbě, malá kniha k želmání posedlých
a kniha obsahující opisy privilegii kostela Pražského; r. 1374 přibyla „Cronica
Pragensis sive Passio s. Adelberti".

Roku 1365, 1368 a 1374 zhotoveny byly nové inventáře. U inventářů
z r. 1365 a 1374 nejsou udána jména těch, kdož je sestavovali. Inventář z r. 1368
zhotoven byl dne 18. srpna komissí kapitulou k tomu zvolenou, jejímiž členy
byli: děkan Vrativoj z Mlékovic, kanovník Jindřich Poklad (Henricus Thesauri)
a kanovník František. Na skvostných relikviářich byly při těchto revisích shledány
mnohé nedostatky, zvláště mnoho drahokamů se poztrácelo.

Z tehdejších účtů kostelních zachovaly se nám jen nepatrné zlomky,
nicméně i v nich nalézáme některé pozoruhodné ůdaje předmětu našeho se týka
jící. Tak bylo na př. dáno v r. 1365 a v letech následujících: za pozlacené pláty

') lV, 341; Vl, 334. — ') V, 216; V], 281, 282. —- ') III, 282; IV, 282. —- ') lV, 356; V,
345; VI, 353. — ") V, 358; Vl, 317. — “) lnv. z r. 1366. —- ') V, 413.

9
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a stříbrné galerijky pro desku, v níž chována byla loktuše Panny Marie, 43 kop gr.
(asi 1505 K), za stříbro a zhotovení hermy sv. Leonarda 26 kop gr. (asi 910 K),
za zhotovení hermy sv. Vojtěcha a henny sv. Víta 80 kop (asi 2800 K), za zho
tovení nového stříbrného thuribula a opravu kaditelnic starých 60 kop gr. (2100 K).
za hermu manželky sv. Sigmunda 30 kop gr. (1050 K), za opravu starých kortýn
a za látku k albám 6 k0p (210 K).-")

Roku 1371 opravován byl hrob sv. Václava; na opravu tu určeno bylo
72 zl. (: dukátů, tedy asi 720 K). Z toho bylo dáno Jindřichovi zlatniku")
38 zl. (: 380 K). Mimo to užito bylo k opravě stříbrných desk, jež ke hrobu
sv. Václavu v poslední době byly darovány; vážily 12 zl. (: 120 K). Vedle
zlatníka Jindřicha pracovali tehdáž pro chrám Svatovítský i zlatníci Kubín
(Cubin) a J iří (Georgius).')

Z prostých těchto záznamů dá se jen slabě vytušiti blahodárný vliv, který
měla doba Karlova na vývoj drobného uměleckého řemesla ve vlasti naší. Vše,
co chrám Svatovítský v sobě choval, bylo pokladem nesmírné ceny hmotné
i umělecké. Kolik přičinlivých _avynalézavých rukou bylo tu třeba, aby vykouzlily
toto ohromující množství předmětův! Valná část jich ovšem byla přivezena
z ciziny, ale mnoho bylo zajisté zhotoveno také silami domácími. Co odjinud

“) Cod. VIII. arch. kap. Registrum rationum sacristae. Pag. 7: Impensae super capitibus sanctorum
ornatibus, cancellis, tumbis et rebus aliis de anno Domini Mccclxv et deinceps annis successivis:
Primo pro cancellis argenteis, laminibus deauratis in tabula, in qua peplum sanctae Mariae cmn per
vetusta structura, in qua dictum peplum conditur. xliii sexag. gr. Item pro marmore altaris sancti
Sigismundi, pavimento tabulato sepulchri et cancellis cappellae, in qua quiescit et picturis, argento :c
lvi sexag. gr. Item pro argento capitis sancti Leonardi pro auro et de labore xxvi sex. gr. Item pro
argento capitis sancti Adalberti, Iabore, auro et deauratione capitis sancti Viti lxxx sex. gr. Item pro
argento et auro magni turribuli de novo facti et labore et de reformatione turribulormn antiquorum
lx sexag. gr. Item pro argento et auro et labore capitis reginae consortis sancti Sigismundi,
quod per dominum Karolum ad corpus beati Sigismundi extitit appositum xxx sexag. gr. Item
de labore et reformatione organorum antiquorum xx sex. gr. Item de reformatione antiquarum
cortinarum et pro tela ad albas . .. VI sex. gr." — ") „Henrico antiquo aurifabro". — ') Rukopis
kapitulniho archivu XIII, 21 pag. 9 sq.: ,,Nota, quod sub anno Dni M“ccc"lxxi" dns decanus
pragensis mandavit M. Machario, sacristae Pragensi, ut omnibus laminibus sepulcri sti Wenczeslay
quae ante regimen officii mei et quae officii mei de sepulchro accreverunt in unum collectis Hen
rico antiquo aurifabro ad reformandum ipsum sepulcrum sti Wenczeslai . . . debemus, quibus collectis
ipsi aurifabro presentavi sub anno Dni supradicto infra octavas purificationis, videlicet in vigilia sanctae
Scolasticae presentavi, qui praesente me in sua domo praedicta lamina ponderavit, quae in pondere
habebant xii flor. boni ponderis. Item eodem die dedi eidem aurifabro xxxviii flor. de mandato dni
decani ad reformandum sepulcrum s. Wenczeslai, et hoc de his flor. videlicet lxxii, qui pro sepulcro
sti Wenczeslai sunt deputati. — Item in quadragesima ante dominicam Reminiscere dedi . . . Cubin
aurifabro xvii flor., de quibus . .. claviculos conficere. — It. dedi Cubin aurifabro pro suo labore
ante festum Penthecostes ad mandatum decani ix flor. et famulis xxiiiior gr. — It. iterum dedi
aurifabro n flor. pro suo labore de mandato dni decani . .. — It. de argento aurifabri Georgii . ..
\'i mr. et ii gr., videlicet in centum laminibus minus duabus et alia lamina maiora xl minus duobus
et claviculorum ccc et xxxvi pro quibus dedimus sibi ix sex. et xii gr., computando mr. pr. ii sex.
et ii gr. — It. pro illis vi mr. pro suo labore et deauratione dedi eidem aurifabro vii sex. Item pro
labore cancelli, quod fecit de nostro argento, dedimus sibi 'A sex. gr. — It. pro turibulo x gr. —
It. summa, quam dedimus aurifabro pro . .. labore xvii sex. minus iiiior gr. -— It. x gr. pro
duobus catenis argenteis deauratis. — lt. dedi Georgio aurifabro xvii sex. pro suo argento et pro
suo labore.
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bylo přivezeno, sloužilo beze vší pochyby za vzor k samostatnému tvoření umě
leckému. Umění zlatnické, řezbářské, textilní i vyšívačské nalézalo tehdy ve vlasti
naší bohaté i vděčné pole, na němž osvědčiti mohlo zdatnost svou. A vše to
směřovalo k jedinému velikému cíli: k oslavě Boží. Živá víra byla popudem
štědrosti mecénův i píle výtvarných umělcův. Žel Bohu, že z oslňujícího onoho
bohatství uměleckých výtvorův zachovalo se nám tak málo jen . .. Valná většina
skvostů, jež pro chrám Svatovítský zjednala a vytvořila doba Karlova, vzala za
své '._vnepříznivých dobách pozdějších. Slabounký jen odlesk celé té bývalé
nádhery prokmitá matně ze střízlivých slov starých inventářův . ..

Pečeť Arnošta 7. Pardubic.



lll. Od Karla [V. do válek Husitských.

' ohatství nahromaděné za slavné doby Karlovy
v chrámě Svatovítském bylo až do vypuknutí
bouří Husitských zachováno v míře nezten
čeně, ano ještě více bylo rozhojňováno. Ač
král Václav IV. ani panovnickým „věhlasem
ani činorodou iniciativou ve věcech uměleckých
otci svému se nikterak nevyrovnal, přece dle
sil svých podporoval díla, jež Karel IV. byl
započal. Že i o vnitřní výzdobu chrámu Svato
vítského dbal, o tom svědčí mimo jiné i to,
že přikázal k udržování a okrašlování hrobu
sv. Václava poplatek, který mu býval odváděn
při volbě představených klášterův, tak řečené

„ostrožně“ ') V listině o tom dané pravi, že má při tom na zřeteli příklad svého
otce, v jehož šlépějích chce kráčcti.

') Listina perg. z r. 1388 v archivu kap. sign. XVll, 2l: ,.Wenceslaus, Dei gratia Romanorum
Rex semper augustus et Boemiae Rex. Notum facimus tenore presentium universis: . . . revolventes
in animo, debitaque deliberatione pensantes, quanto studio, quantave diligentia serenissimus princeps
quondam dominus et genitor noster dominus Karolus, Romanorum imperator, dum viveret, in proruo
vendis sacrosanctae Pragensis ecclesiac et gloriosorum patronorum nostrorum et regni Boemiae . . .
honoribus versare consuevit, ad ecclesiam ipsam de longinquis regionibus atque terris sacras compor
tavit reliquias ac ipsorum patronorum nostrorum et presertim sancti Wenceslai martiris tumbas auro,
argento et gemmis interlucentibus adornando ipsius vestigia eo quidem imitamur libentius, quo exinde
divinae retributionis meritum et temporalis consequimur prosperitatis augmentum. Et ob hoc animo
deliberato et sano, íidelium nostrorum accedente consilio et de certa nostra scientiajus regium, quod
vulgariter ostrozne dicitur, quodque dudum ex institutione legitima illustrium quondam regum Boemiae
predecessorum nostrorum ct demum laudabili ac approbata consuetudine in electione novi abbatis,
praepositi sive abatissae nobis solvi consuevit, praelatae Pragensi ecclesiae dedimus et dona
vimus, damus, donamus et tenore praesentium gratiosius elargimur ac jus ipsum nostro, llaeredum
et successorum nostrorum regum Boemiae nominibus donatione inter vivos transferimus in
eandem, taliter videlicet, ut quandocumque et quocienscunque in Regno nostro Boemiae abbatem,
praepositum sive abbatissam, qui jus ipsum solvere consuevit mori et alium et aliam in locum
ipsius per electionem debitam subrogari contigerit, idem subrogatus seu subrogata honorabilibus



__ (59

I ostatni členy královského rodu oživoval dosud duch Karlův: ukazovalíf
se i nadále štědrými dobrodinci chrámu Svatovítského. Byla to především ovdo
vělá císařovna Alžběta, jež darovala několik bohatě vyšívaných rouch boho
služebných: ornát z červeného sametu bez praetext, k němužkapituladala
zhotovití skvostné praetexty perlové,') jiný úplný ornát z nachu imperialove'ho
(čili brokátu) s griíiony a orly z velikých perel vyšitými; na dalmatikách byly
spleti písmen K E pod císařskými korunami z velikých pere12); tři alby mající
lemy z brunátného nachu s dvěma štolami, třemi íanony a třemi humerály perlami
vyšitými; na každém humerálu byly tři koruny císařské a čtyři litery li. r:. h. 0.3)
Mimo to darovala čtyři kortýny červené z dvojnásobného harasu („duplharass“),
vesměs zlatem bohatě vyšité („insutae auro, alias krumpowane“), jež byla obdržela
od anglické královny Anny.") Manželka Václavova královna Johanna darovala
pět nových kortýn. Čtyři z nich byly určeny k pokrývání hrobů sv. patronů
a byly z látky cendátové; dvě z nich byly červeně pruhované a dvě plavé jedno
duché. Pátá kortýna byla ze sametu šedého a plavého a ozdobena byla znaky
vévodů Bavorských.-")

Arcibiskup Jan z Jenštýna obohatil poklad chrámový několika draho
cennými dary. Z rouch, jež po svém předchůdci byl zdědil, daroval úplný ornát
bílý zlatem nákladně protkaný, totiž: kappu s pozlaceným a drahokamy p'osá
zeuým moniliem, kasuli, dalmatiku, subtile, alby a všecko ostatní příslušenství,
jakož i pěknou pontifikální mitru a stříbrný kříž arcibiskupský.")Sám
ze svého věnoval: úplný plavý ornát s kápí aksamitovou,") skvostný kříž na
ornát z perel, kamejí a stříbra, na jehož přední straně byl obraz Panny Marie
s dítkem a pod ním obraz sv. Kateřiny, na straně druhé byl obraz Ukřižovaného,
jenž místo hřebů na noze a v rukou měl křištály; pod křížem byl obraz dárcův 8);
stříb rný kříž s Ukřižovanýmpro mše zádušní9) a missál.'") Mimo to odkázal
kosteluPražskémušest vzácnýchdrobnomalbami vyzdobených knih, jež
ceněny byly na 170 kop gr. (: 5950 K).")

canonicis et capitulo Pragensi quinquaginta sexagenas grossorum sine delatione seu contradictione
quibuslibet studeat assignare, quam quidem pecuniam iidem canonici non in usus proprios aut privatos,
Sed tantummodo pro decore et ornatu sepulchri sancti Wenceslai convertere finaliter tenebuntur . . ."
Palacký, Formelbiich. 191; Neuwirth, Geschichte der bild. Kunst in Böhmen vom Tode Wenzels lll.
bis zu den Hussitenkriegen, 61. — ') lnv. z r. 1368, 1374, 1387 (Vl, 238). — ') Vl, 240;
Bock, Gesch. l, 241—242, Neuwirth o. c. 58. —- ') Vl, 283. — ') VI, 312. — 5) VI, 309, 312, 390.

— “) „Post mortem" Johannis (archiep. dns Joannes archiepiscopus, secundus legatus) dedit ecclesiae
pragensi de rebus ipsius domini cardinalis integrum ornamentum album, auro sumptuose intextum,
videlicet cappam cum monili deaurato, habentem lapides sive gemmas satis pulchros, casulam, dalma—
ticas, subtile, albas etc. Item mitram seu infulam pontificalem, satis bonam, crucem argenteam archi
episcopalem." Rkp. kap. arch. — 1) Vl, 244. — ') V inv. z r. 1387, Vl, 244 označena jest skvostná
tato výšivka jakožto .crux de perlis super ornatum", kdežto v inv. z r. 1396 jako ,racio
nale'. Srvu. Bock ll, 121; Neuwirth 75. — l') Vl, 525. ——'") Vlb, 23. — ") Listina pap. v kap.
archivu sign. XIX, 33: ,Venerabiles patres domini et confratres. Ad notitiam vestram deducitur per
dominum Procopium abbatem sancti Karoli Pragensis, Wenceslaum de Radecz, decanum s. Appoli
naris, executorum reverendissimi patris dni Johannis, archiepiscopi pragen. testamenti et legatorum
suorum etc., qualiter nuper dedimus, presentavimuscum effectu libros intrascriptos, legatos
pragensi ecclesiae: primo beatum Augustinum super psalterio in duobus voluminibus, item
Augustinum de civitate Dei, item Exameron beati Ambrosii valde pulcrum, item Augustinum super
Johannem, it. solempnem librum beati Dionisii de celesti et angelica Jerarchia cum pulcris picturis.
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Take' od umění milovného nástupce jeho Wolfra ma ze Škvorce (1396
až 1402) zaznamenávají staré inventáře několik darů: úplný ornát s kápí a třemi
albami, jež na lemech byly ozdobeny kusy zlatými na bílých polích; pallu z téže
látky, dvě dalmatiky z bílého aksamitu 1) a krucifix se dvěma částkami sv. křižeř)
Z pozůstalosti Wolframovy věnoval markrabí moravský Jošt krásný „Liber
specialis" se stříbrnými sponami a puklicemi.3)

Zasloužilý ředitel stavby chrámu Svatovítského, Václav z Radče, daroval
pokladu Svatovítskémustříbrnoupozlacenou sochu Panny Marie, zhotovenou
ze 12 hřiven stříbra,") a missam) Kanovnik Beneš řečený Úborek daroval
ornát z plavé látky se zlatými figurami králíků, podšitý zeleným šilhéřem“);
na praetextě byly obrazy apoštolův 7); kanovník Boh unko řečený Pes daroval
úplný o rnát z červeného nachu s kápí brokátovou s listovým vzorkem,“) sakrista
Smilo dal „za duši svou“ („pro anima sua“) zhotoviti kápí s bílými kříži a dvě
dalmatiky"); Jan Borssnicz daroval nach ke zhotovení kápě,'0) Lutzko
věnoval missál,") official arcib. Pražského Jenec daroval dvě hedvábná, zlatě
pruhovaná nianutergia'2); podobná dvě manutergia daroval také kanovník
Václav Králík z Buřenic.'3) Hrabata z Hardeka darovali kalich ozdobený
jejich znakem.“)

' Mezi dárci shledáváme kolem roku 1398 osobnost velice zajímavou, totiž
Václava, syna Petra Parléře, slavného budovatele chrámu Svatovítského.
A tento Václav uvádí se v inventáři jakožto „magister operis ecclesiae
Pragensis“, tedy rovněž jako stavitel chrámu Svatovítského."') Václav daroval
stříbrný pozlacený kalich ozdobený šesti žlutými (z nelesklého kovu zhotove
nými) růžicemi a na nodu nápis mat-han(: Maria).'“)

V pokladu Svatovítském chová se monstrancovitý relikviář z konce XIV. stol.,
na jehož noze jest znak, jehož Petr Parléř užíval. Soudilo se tudíž, že tato
monstrance od něho byla darována. Ale v inventářích není zmínky o relikviáři
darovaném Petrem Parléřem. Za to se dočítáme v inventáři z r. 1512, že tehdy
poklad chrámový měl ostatkovou monstranci se znakem „junkerův“ „mon
strancia argentea deaurata cum insigniis junkarorum in pede, in qua inclu
duntur reliquiae“).'7) Při čtení tohoto záznamu bezděky vzniká domněnka, není-li
touto monstranci míněn onen relikviář, jenž dosud za dar Petra Parléře byl po
Haldan.")

Qui libri estimatione communi valent clxx sex. gr. et ultra. Rogamus igitur et V. P. humiliter suppli
camus, dignemini in suo anniversario aliquam consolationem pro eiusdem pii patris perpetua memoria
et animae salute disponere pro talibus libris. Et nos adhuc intendimus cum tota efficacia, ut aliquid
disponat dns Paulus, frater suus, pro anima sua in ecclesia Pragen., sicut hoc facere promisit. Item
quod praedicti libri conscribantur in inventario cum aliis libris, rebus et jocalibus Pragensis ecclesiae."
Srvn. Tadra, Kanc. a pis. str. 202. — ') lnv. Vl, 244. — ') Vl. 542. — ') lnv. z r. 1397. —- ') lnv.
z r. 1413. — “) lnv. z r. 1480. — “) Šillréřztkanina z harasu. ——") Vl, 243. — ') lnv. 1387. -—
'") Vl, 244. — ") lnv. 1396. — ") Vl b, 16. — ") Vl, 370. -— ") VI, 367. — '^) Vl, 116.
— "') Jest to nový doklad o Václavu Parléřovi jakožto staviteli chrámu Svatovítského, jenž řadí se
ke zprávám ze „Soudnich akt", k nimž dr. K. Chytil v Pam. arch. XVll, sl. 441—444 poukázal. »
") Srvn. inv. Vl (ke konci). — '“) Týž záznam uvádí také Pešina ve ,Phosphoru' na str. 492 7.inven
táře sestaveného r. 1540, jehož originál v archivu kapitolnim se nezachoval. — ') Byl by tedy znak
Parléřovský a znak junkerovský identický; jinými slovy: hypothesa, jež v ,junkerech" spatřuje členy
rodiny Parléřovské, nabyla by tím nové opory. O „junkeřích“ viz dr. K. Chytil. „Petr Parléř“ str. 31.
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S „junkery“ shledáváme se ve starých inventářích kostela Svatovítského
ostatně ještě jednou. V inventáři sestaveném asi r. 1483 čte se v oddělení nade
psaném „Tabulae“ na místě sedmém tento dosud nepovšimnutý záznam: „Tabula
beatae Virginis cum Xll rotulis, pulcra, quam paniczi depinxerunt, in quibus
rotulis sunt quatuor patroni et quatuor evangelistae." Týž zápis opakuje se v inven
tářích z roku 1490 a 1503. Vysvítá z něho, že chrám Svatovítský choval tehdáž
krásny tabulový obraz Panny Marie, jejž „panicové“ vymalovali a jenž na rámci
ozdoben byl medaillonky, v nichž byly podoby čtyř sv. patronův a čtyř evan
gelistüv.')

Nové ostatky od smrti Karlovy téměř nepřibyly žádné. Mimo relikvie z doby
dřívější uvádí inventář z r. 1387 jen ještě tyto dvě: žebro sv. Sofie v pozla

Nčkdejši kostel Božího Těla na Karlově náměstí.

cené schránce stříbrné a ostatky sv. Víta v maličké schránce zlaté, kteráž
spočívala v jiné skřínce stříbrnéř')

Nicméně úcta k sv. ostatkům neutuchalá. Veřejné vystavování ostatků na
velikém náměstí Novoměstském konalo se i dále. Na místě, kde druhdy stávalo
dřevěné lešení k tomu účelu zřízené, zbudován byl v letech 1382—1392 chrám
„Božího Těla, nejsv. Panny Marie a mučeníků Felixa a Adaucta.“ Bylo to stavení
velice ušlechtilé: uprostřed hranolová věž, kolem níž seskupeno osm sličných
mnohobokých kaplí gotickýchf') A vedle tohoto kostela („iuxta capellam") vysta
věna jakási věžovitá budova, s níž relikvie lidu byly ukazoványf)

') Podobný gotický rám chová se v městském nmsen Pražském; srvn. Pam. arch. XIV,
169. — ') Vl, 84 a 88. — ') Srvn. Fr. Eckert, „Posv. místa král. hl. města Prahy“ ll, 487. ——
') Někteří se domnívají, že svátosti okazovány byly s věže kostelní (Ekert o. c. 483, Gríines, „Die
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Veliký nával lidu býval do chrámu Svatovítského, kdykoliv se tu každého
sedmého roku ukazovala Ioktuše (peplum) P. Marie. K žádosti děkana a kapituly
Pražské svolil papež Bonilác IX. listem daným dne 15. května r. 1389 k tomu,
aby relikvie ta každého třetího roku ukazována byla k získání odpustkův, jež
rozmnožil z dosavadních tří let a tři quadragén na pět let a tolikéž quadragén.')

Některých svatých ostatků bylo užíváno i při slavnostech korunovačních.
Tak r. 1400, když korunována byla královna Žofie, spočívala koruna její zprvu
na hlavě sv. Vita, odkudž ji pak arcibiskup sňal a královně na hlavu vsadil.
K polibeni míru pak nesena byla zmíněná herma sv. Víta patriarchou Antiochenským
a biskupem Litomyšlským.“-')

O tehdejší hojností a nádheře bohoslužebných nádob i rouch podává vý
quvně svědectví inventář 2 r. 1387, mnohem objemnější, nežli seznamy dřívější.
Na zlatých a stříbrných věcech měl tehdáž chrámový poklad: tři zlaté kříže
a několik kruciíixů stříbrných, 27 zlatých a stříbrných poprsí, 23 relikviářů v po
době ruky, 13 stříbrných soch, 14 tumbovitých relikviářů atd. Byl tu kříž zlatý

Corporis—Chrisli-Kírchein Prag“ v ahn. ,,Libussa' ll [1843], str.316), ale věž ta pro svoji výšku zajisté
k tomu se nehodila. a v listu pap. Bonifáce IX. výslovně se pravi: ,,quodque juxta capellam quoddam
altum et spatiosum aedificium ad modum turris quadrangularis, ut in eo nonnullae, quae imperiales
nuncupantur, et aliae quam plures et diversae sacratissimae sanctorum reliquiae certa die...
ostendantur, aedificari et construi facere inceperunt." Tomek, Základy II, strana 26—27. —
') Perg. bulla s pečeti olov. v kap. archivu (sign. XVIII, l): „Bonifatius eps servus servormn
Dei. Universis Xpi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Dum
precelsa meritorum insignia, quibus Regina celorum Dei genitrix gloriosa, sedibus prelata sydereis
quasi stella matutina prerutilat devote considerationis indagine perscrutamur, dum etiam intra pectoris
archana revolvimus, quod ipsa, utpote mater misericordiae, mater gratiae, pietatis, amica humani generis
consolatrix, pro salute fidelium, qui delictorum onere pregravantur, sedula exoratrix et pervigil, ad
Regem, quem genuit, intercedit, dignum quin potius debitum arbitramur, ut sacras eius reliquias
devotis venerationibus visitantes gratiosis remissionum et indulgentiarum muneribus prosequamur.
Dudum siquidem felicis recordationis lnnocentio papae VI predecessori nostro per clarae memoriae
Carolum Romanorum imperatorem llll tunc Romanorum et Boěmiae regem exposito quod ipse impe
rator quasi terciam partem pepli beatae Mariae Virginis, illius videlicetpanni, quem ipsa
in capite suo gestabat, dum dominus noster lhs Xps pro humani generis salute in Iigno crucis pate
retur, sanguine ipsius domini nostri lhu Xpi aspersam obtinebat et habebat, ipsamque in aliqua hono
rabili ecclesia vel capella proponebat collocare, idem predecessor, cupiens, quod ecclesia vel capella
ipsa, in qua pars dicti pepli, ut prefertur, collocaretur, dum ipsam partem pepli de septennio in
septennium ostendi contingeret, congruis honoribus frequentaretur, omnibus vere poenitentibus et
confessis, qui die ostensionis huiusmodi ipsam ecclesiam seu capellam visitarent, tres annos et totidem
quadragenas de iniunctis eis poenitenciis misericorditer relaxavit, prout in litteris eiusdem predecessoris
inde confectis dicitur plenius contineri. Cum autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum
filiorum decani et capituli ecclesiae Pragen. petitio continebat pars huiusmodi pepli per eundem impe
ratorem in ipsa Pragensi ecclesia iam dudum extiterit collocata, et dum pars pepli huiusmodi de
septennio in septennium, ut prefertur, inibi ostenditur, maxima multitudo populi confluat ad eandem,
nos cupientes, quod dicta pars eiusdem pepli in veneratione precipua habeatur et ecclesia ipsa con
gruis honoribus frequentetur, et ut Xpifideles eo libentius causa devotionis confluant ad eandem, quo
ibidem ex hoc uberius dono celestis gratiae conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei miseri
cordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et
confessis, qui ecclesiam ipsam de triennio in triennium visitaverint et ostensioni pepli huius
modi devote interfuerint, ut prefertur, quinqe annos et totidem quadragenas de iniunctis eis
penitenciis misericorditer relaxamus. Datum Romae apud sanctum Petrum ld. Maii pontificatus nostri
anno primo." [Na plikatuře: ,,Rm gratis. Jo de Malesicz.'] — ') Tomek, Děj. Pr. lll, 403.
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s obrazem Ukřižovane'ho, se šesti anděly a třemi jinými figurami; jiný veliký
zlatý kříž ozdobený 51 kamejemi; zlatý kříž se smaltovanými obrazy čtyř
sv. evangelistův, okrášlený mnohými perlemi a drahokamy; veliký stříbrný
kříž pozlacený s perlamia kamejemi; velikýstříbrný pozlacený kříž
s obrazy Krista P., Panny Marie, sv. Jana a čtyř sv. evangelistův, nepochybně
totožný s velikým starobylým křížem, jejž uvádí inventář z r. 1396, podotýkaje,
že stavívá se na oltář sv. Víta ve dnech svátečních; dva kříže stříbrné, jež
ve dnech nedělních na korouhve se upevňovaly, a z nichž každý ozdoben byl
soškou Ukřižovaného a čtyř sv. evangelistův ze zlaceného stříbra.') Inventář
z roku 1396 uvádí nad to ještě veliký kříž na přední straně zlatý, kamejemi
a perlami ozdobený, mající uprostřed křišťál, pod nímž byly dvě figurky s kruci
fixem; na čtyřech koncích kříže byly podoby sv. evangelistův s několika jinými
ještě soškami. Tento kříž nosil se ve svátky Páně, P. Marie a sv. patronů spolu
s korouhví sv. Jiří v processí před biskupem."3) Z pektorálů drahocenností
vynikal pektorál na způsob monile, ozdobený sardonyxem, do něhož vyřezána
byla jakási hlava, a pozlacený stříbrný pektorál ozdobený podlouhlým čtver
hranným jaspisem a čtyřmi perlami.-“) Na hlavní oltář ve dny sváteční stavěla se
deska, v jejímž středu byl kříž s Ukřižovaným a nad ním v perletí vyřezaný
obraz Kristův. Mimo onu. přeskvostnou korunu, kterou markraběnka Brani
borská darovala na hermu sv. Sigmunda, byla ještě jiná méně skvostná koruna,
která se na relikviář ten kladla ve dny nedělníř) Dosti dobré představy o nádheře
kalíchů, jimiž se tehdy chrám Svatovítský honosil, nabýváme i ze suchých jinak
současných popisů inventárních. Byl tu mimo jiné kalich stříbrný pozlacený
s kruciiixem na noze a s desíti malými obrazy; jiný kalich stříbrný, kamejemi
posázený, na jehož noze byl krucifix a čtyři evangelisté; jiný kalich mající nad
nodem i pod ním nápis „Sanctus dominus Deus sabaoth“ & na nodu rosetty;
kalich smaltovaný s obrazem Ukřižovaného na noze a se třemi znaky: pánů
ze Strakonic (střela s červenou žerdi), pánů z Rožmberka (zlatá růže v červeném
poli) a pánů z Lipé; jiný kalich se šesti smaltovanými obrázky na noze: sv. Petra,
Ondřeje, Jiří a j.; jiný kalich se šesti štítky na noze, z nichž na třech byly obrazy
vždy jednoho apoštola, a tři byly na čtvero děleny; jiný kalich, malý sice, ale
dosti těžký, mající na noze smaltované obrázky Ukřižovaného s Pannou Marii
a sv. Janem a obrázek sv. Martina roztínajlcího plášť a'pod.5) [ patény byly
ozdobeny — rytými nepochybně an'ebo mírně vypuklými — obrazy; tak na jedné
paténě byl obraz trůnícího Krista (,,cum maiestate"), na jiné „Beránek Boží“,
opět na jiné „Ukřižovaný“ a p. Mezi lety 1387—1397 přibyl stříbrný pozlacený
kalich darovaný v roce jubilejním, ozdobený na noze obrázky čtyř sv. evange
listův a na noze písmeny ihn.-a; dále kalich, jehož se užívalo v kapli sv. Václava
u většího oltáře, ozdobený na noze pozlacenými (nepochybně reliefními) obrazy
modlícího se Krista, P. Marie, sv. Jeronýma a sv. Václava. Z jiných kovových
věcí,. jež inventář z r. 1387 zaznamenává, zasluhují zmínky: monstrance křišťálová
se třemi lvíčky a s holubicí na vrchu,“) malá pixida na balsam ze zlaceného
stříbra s cimbuřím, kulovitá pixis ze zlaceného stříbra s rourkou při ústí,7) slav

.) Vl, 69—71, 523, 524, 526.— ') VI, 73. — ') VI, 170, 171. — ') VI, 21. — ') Vl, lll—121.
— ') Vl, 66. — ") Vl, 146.

10
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nostní kaditelnice stříbrná pozlacená s obrazy (patrně ciselovanými polovypukli
nami) a s okrasami na způsob cimbuří,') čtyři kulovité nádoby („globi“) z berylu
vykroužené, z nichž jedna obložena byla stříbrem,2) dvě konvice pro komuni
kanty (patrně k podávání abluce): jedna pozlacená a druhá stříbrná,3) pixis zlatá
s dvěma jinými menšími schránkami uvnitř k uschovávání Nejsv. Svátosti,") dvě
veliké nové stříbrné mísyf') Ke skvostným ple n ářů m přibyly tehdáž: malý plenář
obložený stříbrem a ozdobený jednoduchými drahokamy na kříži a kniha ponti
fikální obložená zlaceným stříbrem, mající na jedné straně „Beránka Božího“, na
druhé „Ukřižovaného“. Nádherný plenář sv. Marka zdobil tehdáž tumbu sv. Václava.“)
Roku 1397 bylo pořízeno nové thuribulum, skvostnější a těžší nade všecka ostatní;
k jeho zhotovení bylo upotřebeno také materiálu z malého starého thuribula.7)

Ve zvláštní olověné skřínce chovaly se r. 1387 některé drobnější relikviáříky,
poškozené a polámané; mezi nimi byly: malý zlatý kříž zapečetěný, mající vzadu
obraz sv. Heleny s císařskou korunou, držící kříž; malá soška sv. Václava stříbrná
a pozlacená; stříbrná destička s orlem, stříbrná pozlacená destička na způsob listiny
s jakýmsi nápisem a p. a)

Také korunu Svatováclavskou bylo nutno r. 1387 podrobiti důkladné
opravě („multum renovata de novo“); zvláště bylo nutno doplnití na ní draho
kamy; bylyt z ní časem některé vypadaly (již r. 1368 chyběly dva). 9)

Seznam bohoslužebných rouch z r. 1387popisujedosti názorně hojně
zajímavých předmětů. Z nich uvádíme aspoň tyto: Pár biskupských rukavic se
stříbrnými pásy; na jedné z těchto rukavic byla svrchu „fibule“ s obrázkem
„Beránka Božího“, na rukavici druhé pak „íibule“ s obrazem biskupa na kathedře
sedícího. Jiný pár pontifikálních rukavic s iibulemi; na jedné byl obraz Krista,
na druhé P. Marie. 10)Vedle rukavic uvádějí se dvě „manicalia“ — nepochybně
jakýsi druh rukavic bez prstův. ") Manicalia tato byla velice krásná, ozdobená
kříží z bílých perel na červeném aksamitu; každé z nich mělo nadto zlaté monile
safíry posázené. 12)— Kasule z červeného brokátu, ozdobená dvěma skvostnými
praetextami, na nichž perlami vyšito bylo dubové listí, mezi nímž byly stříbrné
pozlacené žaludy; na zadní straně kasule byla dvě stříbrná pozlacená monilia;
na jednom byl obraz sv. Vojtěcha, na druhém obraz sv. Václava. '“) Kasule červená
s kruciiixem na praetextě zpředu, na zadní straně s praetextou na způsob kříže,
na níž byli andělé a jiné obrazy. H) Asi r. 1397 přibyl úplný ornát krásný a draho
cenný z červeného atlasu s vetkanými zlatými ptáčaty na skalách sedícími a jí
nými zlatem provedenými podobami zvířecími. ——Skvostná byla alba s lemy
z plavého srstnatého sametu; na rukávech měla třínácte růžic a několik liter S
vesměs z perel vyšitých. '5) — Z pluviálů slavnostních zasluhuje zmínku červený
pluviál se zlatými praetextami, ozdobený obrazem trůnícího Krista a dvěma jinými
obrazy po každé jeho straně. '

Počet kápí (pluviálů) následkem zmíněné již povinnosti každého nového
kanovníka poříditi kápi novou,'“) vzrostl měrou znamenitou. Inventář z r. 1387

(. Vl, 126. — ') Vl, 140. — ') Vl, 144. _ ') Vl, 73. — ') Vl, 146. — “) VI, 203. — 1) Vl,
146. — ') Vl, 79—88. — ') Mylný jest tudiž Bockův výklad slov .multum renovata de novo“, jenž
je vykládá v tom smyslu, jakoby Karel IV. nějaké starši koruny byl užil ke zhotovení koruny Svato
václavské. (M. CClV, 331—332.) —- I") VI, 183—184. — ") Bock, Geschichte d. l. Gew. 11, 142. —
") Vl, 182. — ") Vl, 235, 236. — ") Vl, 263. — ") VI, 275. — ") Viz str. 53.



jich uvádí neméně než 132, z nichž valnou většinu tvoří kápě kanovníky daro
vané. Pročítáme-li dlouhý ten seznam, neubráníme se podivu nad přebohatou
rozmanitostí vzorkování těchto rouch. Ukázkou jen uvádíme: byla mezi nimi
kápě se zlatými ptáčaty, modrými čtvernožci a květy na červené půdě; jiná kápě
se zlatými ptáčaty držicími zlaté nápisové blánky v zobácích na zeleném pozadí;
kápě aksamitová červená zlatě pruhovaná; kápě ušitá z tmavomodrého a bílého
sametu na způsob šachovnice, s červenými tečkami v bílých polích; kápě červená
s labutěmi bílými; bílá se zlatými růžemi; červená s bílými růžemi a jinými
modrými květy, mezi nimiž byly věže, a v každé věži pes; kápě kanovníka
Václava z Radče měla na prsou jeho znak: rýč („arma eius, videlicet rycz“);
kápě blankytová s griffony &s literami „pohanskými“ (t. ]. arabskými); kápě z ru
dého paldykynu s modrými pávy, jejichž ohony byly bíle a červeně tečkovány;
kápě z bílého nachu s pávími péry a se znakem Jenštejnským, kterouž daroval
arcibiskup Jan z Jenštýna, když byl kanovníkem, a již potom užíval bratr jeho,
kanovník Václav; jiná červená s praetextami na způsob štól se žlutými čápy
a květy; opět kápě červená s kruhy, uprostřed nichž vždy dvě a dvě čtvernohá
zvířata; červená se čtvernohými zvířaty na způsob draků a se zvoncovitými květy;
kápě z blankytného paldykynu se zelenými ptáčaty, jimž z hlav vyrůstaly větvice;
kápě červené s ptáčaty a čtvernožci, z nichž vždy jeden živočich měl hlavu
černou, druhý bílou; kápě s draky, jichž těla přecházela v rybí ohony a navzájem
byla spletena; kápě z červeného nachu se zlatými květy, s obrazem sv. Václava
na kapuci a se znakem arcibiskupa Arnošta; kápě z tmavomodrého paldykynu se
světlemodrými ptáčaty, se zlatými lvy navzájem spojenými a s literami „pohan
skými“; kápě s ptáčaty a zelenými lvy, z jichž hřbetů vyrůstaly zelené stromy;
kápě z rudého paldykynu se dvěma ptáčaty ve hnízdě; kápě z červené látky
saracénské („de panno sarasinorum“) s květy rovněž červenými a se zlatými
praetextami; kápě z červeného paldykyuu se zelenými květy a zvířaty a s klo
bouky ozdobenými dvěma péry; kápě z tmavomodrého paldykynu se zelenými
zvířaty na způsob koňů s dračími křídly; kápě z brunátného nachu se zlatými
draky o několika ohonech k letu křídla rozestírajícími atd. 1) Jedna kápě měla
i nápis český: ,Sabaoth ma nadyege'.2) U každé kápě kanovnické jest uveden
dárce; takže se tu setkáváme se jmény téměř všech tehdejších kanovníků. lkápě
sv. Jana Nepomuckého se tu uvádí; byla ozdobena zlatýmigrifíonya prae
textami. V inventáři z r. 1387 uvádí se tato kápě takto: „Cappa dni Johan
konis Pomuk doctoris“; v inventářiz r 1396však již těmitoslovy: „Cappa
piae memoriae dni Johanconis Pomuk.":)

V letech 1387—1396 obnášel přírůstek kápí kanovnických dvanácte kusů,
a pozdější přípisky zaznamenávají jich ještě slušnou řadu. Mezi nimi jsou kusy
velice zajímavé; tak na př. kápě nejvyššího písaře královského kanovníka Martina
byla z červeného nachu, jenž vzorkován byl tímto originelním způsobem: byly
na něm zlaté věže a dívky se zlatými čepci vodu vážící; kápě kanovníka Vlachníka
z Weitmile byla z bílého atlasu se zlatými anděly, kteří měli v rukou blánky
s nápisem „Regina coeli“; kápě jiného kanovníka byla červená se zlatými srnami
a ptáčaty a p.

') Srovn. VI, 391—522. — ') Vl, 497. — ') VI, 515.
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V inventáři z r. 1387 poprvé vyskytá se zvláštní rubrika nebes („rubrica
de diuis“). Bylo jich tehdáž pět, z látek krásně vzorkovaných. Jedna byla s jedné
strany modrá s figurami panen a ptáčat, s druhé strany červená se ženskými tvá—
řemi obklopenými šesti křídly; jiná byla po jedné straně červená se zlatými
zvířaty'a ptáčaty, po druhé straně byla ozdobena figurami „pohanskými“; jiná
zhotovena byla ze tří nachů, z nichž dva postranní byly červené 'a prostřední
zelený atd. 1)

Z p all v inventáři z r. 1387 zaznamenaných zasluhují zmínky : palla červená
s obrazem Panny Marie, po jejíž levici sv. Jan Křtitel držící beránka, po pravici
anděl držící v jedné ruce žezlo, ve druhé říšské jablko; červená palla s obrazem
bl. Panny držící Ježíška; po levici jeji dvě hvězdy, sv. Václav a sv. Vít, po pra
vici jedna hvězda, sv. Vojtěch a jiný světec, na obrubě nápis: „Qui venis absque
mora, pro te venerantibus ora“; palla červená s griffony a levhardem; palla
z červeného nachu, do něhož vetkány zlaté kruhy na způsob dukátů, v rozích
nápisy, mezi jejichž literami stříbrné pozlacené plíšky, na nichž byly křížky
z korálů; palla z červeného sametu ozdobená třemi pořadími obrazů; v každém
pořadí byla vždy tři vyobrazeni Ukřižování a dvě vyobrazení Pohřbu Kristova.2)

Mezi „kortýnami“ shledáváme rovněž kusy velmi zajímavé; jedna kortýna
byla na př. vyšitá na způsob štól („stollata“) a ozdobená figurami koňů s jezdci;
jiná byla sešita z různobarevných kusů na způsob šachovnice, a jiná opět ozdo
bena byla znaky s kančími hlavami. 3) Pořádek, jímž kortýny po kostele byly
rozvěšovány, býval přesně stanoven. Jeden takovýto rozvrh jejich z počátku
XV. stol. pro dobu velikonoční se zachoval. Z něho se dovídáme, že v chóru
nad tumbou sv. Víta mezi obrazy (sochami) P. Marie a Spasitele visela kortýna
červená s obrazem Panny Marie. Potom pokračujíc po pravé straně následovaly
tyto kortýny: kortýna se lvem bílým a pávy, dále kortýna červená s Ukřižovaným,
s jakýmsi nápisem („cum textu“) a dvěma štíty; kortýna s jakýmisi nádobami
(„cum pixidibus“), dále kortýna červená se čtyřmi anděly, kortýna královny Blanky
s dvojnásobnou obrubou, kortýna řečená „drštky“, starobylá kortýna, která měla
dole dvě obruby: sivou a červenou; starobylá kortýna s dvojhlavými orlicemi,
posléze kortýna řečená „Macecha“. Po levé straně visely pak kortýna s černou
orlicí na sivém pozadi, kortýna červená s nějakým citátem z knih prorockých
(„cum prophetia“), kortýna z černého aksamitu s pěti znaky, kortýna královny
Blanky s trojlisty na půdě červené a bílé, kortýna řečená „Mřenky“, třetí kortýna
královny Blanky, starobylá kortýna s červenými a bílými pruhy uprostřed a ptá
čaty po obou stranách, a posléze kortýna se lvy a s obrubou šachovanouf)

Již v období předešlém jsme se zmínili o středověkém zvyku pokrývati rakve
zemřelých drahocennými tkaninami, jež pak připadly kostelu. Také v tomto období
nalézáme v inventářích několik takovýchto pohřebních darů. Ovdovělá císařovna
Alžběta darovala při pohřbu jedné panny ze své družiny „nach“ (t. j. kus nachové
látky) plavé barvy zlatem protkaný s figurami psů, lvů a dvojlistů; v jednotlivých
polích vzorku byly nad to střídavě „pohanské litery“ a dvě červené růže. Po
smrti císařovny samé připadly kostelu čtyři kusy skvostných látek: první kus

') Vl, 386 násl. — ') Vl, 323—337. — ') Vl, 303—305. — ') Rkp. v kap. kn. XXVII, 13.
Otiskl jej Tomek v .Základcch“ lV, str. 248.
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byla látka nachová zelená zlatem protkaná se stromy, liliemi a navzájem spoje
nýma rukama; druhý kus byla rovněž látka nachová barvy blankytné, zlatem pro—
tkaná, s různými zvířaty řetězy spoutanými a rozličnými květy a listy; třetí kus
taktéž z nachu červeného uprostřed na způsob štol zlatem protkaného, z kte
rýchžto pruhů vycházely paprsky bílé se zlatými zvonci a s figurami ptáčat
a draků ze světlého hedvábí. Ctvrtý kus byl paldykynový černý, ozdobený růz
nými zviřaty, stromy a květy ve světlém tónu barevném provedenými. Jan, vévoda
Zhořelický, daroval při výroční zádušní mši za zesnulou císařovnu dva paldykyny
červené, do nichž byla zlatem vetkána ptáčata řetězy spoutaná, zeleným hedvábím
pak íígury jiných zvířat. Týž vévoda daroval při exsekviích Pavla v Vlašimi nach
zelený, do něhož vetkáni byli zlatem lvi, pelikáni mláďata svá živící a draci se
lvy bojující. .Při týchž exsekviích byl darován jiný nach červený, na němž byli
zlatem vetkáni ptáci ve spárech malá jakás zvířata třímající; kolkolem nich byly
květy zlaté a hedvábné; mimo to byli na něm zobrazeni zlatí psi na řetězich
z ozářených keřů vycházející. Při exsekviích markraběte moravského Jošta daro
vány byly tři drahocenné látky se zajímavými vzory: červený nach se ptáky
a s ozářenými oblaky rovněž zlatými, nad nimiž byl lev ve spárech držící
srnu — vše to bylo zlatem vetkáno; dále paldakýn červený se zlatými psy
a tmavočervenými květy, mezi nimiž byla zlatá ptáčata a tmavočervené křížky;
a konečně paldykýn tmavožlutý, na němž byly věže zelené s červenými obrysy;
nad věžemi byli zeleni lvi držící zlaté psy, a pod věžemi zlatí draci, zelenélisty
a červené i bílé květy. Při pohřbu dcery Karla IV. Markéty, kněžny Norimberské,
darovány byly kostelu čtyři nádherné látky podobně, rovněž nad miru zajímavě
vzorkované; jedna z nich na př. byla červená paldykynová s ptáky zelenými,
kteří v zobácích drželi nápisové blánky s „pohanským“ písmem. Při exsekviích
kanovníka Dětleba Stomera darován byl nach brunátný zlatem protkaný, s draky
a listy.

Také po korunovaci královny Žoíie darovány byly kostelu paldykynové látky
při tom užité, z nichž kapitola dala zhotovití dvě černé kasule.')

Abychom měli představu o bohatství bohoslužebných nádob a rouch
v chrámu Svatovítském úplnou, nesmíme zapomenouti, že postranní kaple a oltáře
měly nad to ještě svoje vlastní roucha a náčiní, o nichž vedeny byly inventáře
zvláštní.

Nádherou umělecké výzdoby nade vše ostatní vynikala kaple Svatováclavská,
jež celou svou výzdobou vnitřní byla pokladem nesmírné ceny. Skvělým pře
pychem vynikala tu zvláště tumba sv. Václava. Z inventáře r. 1387 zhotove
ného seznáváme zevrubně její podobu. Tvar její byl obvyklý domečkový. Stála
uprostřed jižní zdi kaple Svatováclavské na hranolové podezdívce, jež po jedné
z užších stran, nepochybně na straně západní vybíhala v mensu oltářní („altare
in pede tumbae s. Wenceslai"). Čelní strana tumby („caput tumbae“), obrácená
k východu, byla vyzdobena takto: Dole vedle sebe byla poprsí Karla lV. a man—
želky jeho, vyřezaná vypuklé v sardonyxech se skvostnými korunkami zlatými,
posázenými perlami a drahokamy. Nad nimi uprostřed byla polovypuklá soška
sv. Václava držící v pravici kopí s praporcem, na němž byla orlice, a v levici

'; Vl, 244.
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štít se lvem z perel. Konsolu této sošky tvořila koruna posázená rubíny, safíry
a perlami. Kyrys sv. Václava ozdoben byl kamejemi a na prsou skvostným mo
nile. Hlava sošky korunována byla korunou posázenou drahokamy a perlami.
Nejvýše byla v oblacích ruka Kristova dolů vztažená mezi dvěma anděly. Pro
střední prst ruky té okrášlen byl prstenem s dosti velkým de'mantem a lem
rukávu ozdoben byl skvostné kamejemi. Nad rukou v hořejší části tumby byl
prsten a nad ním na vrcholu tumby veliký smaragd a skvostné monile s lidskou
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hlavou uprostřed. Od vrcholu táhla se po hranách trojitá řada kamejí. Mimo
to byla plocha mezi zmíněnými polovypuklinami posázená hojně skvostnými
moniliemi.

Nejníže na čelní straně bylo pět křížků ozdobených perlami a kamejemi.
Oslňující byla podélná strana tumby obrácená k severu, tedy ke vchodu
kaple. Bylať pokryta osmnácti skvostnými deskami, z nichž každá o sobě byla
samostatným uměleckým dílem. Desky tyto byly umístěny ve třech řadách nad
sebou. V první nejhořejší řadě byly tyto desky s polovypuklinami: 1. sv. Pavel,
2. sv. Petr, 3. trůnící Kristus a v rozích čtyři sv evangelisté,') 4. Panna Maria;

_ ') Byla to zlatá deska plenáře, upevněná na tumbu sv. Václava asi r. 1365; viz lnv. ". 120 pozn.



po její pravici byla zasazena křišťálové schránka s vlasy P. Marie, 5. skvostná
ona deskovítá schránka, která původně pro zlomek evangelia sv. Marka byla
zhotovena; v hořejší její části byla polovypuklina sv. Marka, a pod ni polo
vypukliny císaře a jakéhos biskupa (snad patriarchy Aquilejského Mikuláše),')
6. deska, na níž byly polovypukliny ostatních tří evangelistů: sv. Lukáše, Ma
touše a Jana. V pořadí druhém byly desky s těmito obrazy: 1. sv. Vít, 2. sv.
Vojtěch, 3. sv. Václav, 4. zlatý kříž mezi dvěma anděly, 5. sv. Ludmila, 6. sv.
pět bratří. V pořadí třetím: 1. mučednická smrf sv. Vita, 2. umučení sv. Voj
těcha, 3. mučednická smrt sv. Václava, 4. na desce této bývaly upevněny malé
jesličky, jež však r. 1387 chovány byly mezi fragmenty ve svrchu zmíněné olo
věné skříňce; 5. umučení sv. Ludmily, 6. umučení sv. pěti bratří. — Nad nej
hořejší řadou byl pás ozdobený zlatým srdcem (nad tabuli sv. Pavla) a řadou
monilií. — Tumba pokryta byla dvojím víkem: vodorovným a stříškovitým. Na
okraji víka vodorovného bylo čtyřicetpět různých kamejí a malý zlatý křížek.
Při dolejším okraji víka stříškovitého byly polovypuklé obrazy tří biskupů
(Arnošta, Alberta ze Šternberka a Jana z Lucemburka, biskupa Štrassburského)
a šesti velmožův, vesměs s příslušnými znaky. Ostatek pokryt byl prostými
pláty zlatými. Druhá průčelní strana tumby (nad mensou oltářní) byla prázdná,
jelikož stál před ni oltářní kříž a svícny; rovněž tak bez ozdoby byla podélná
strana ke zdi obrácená. — Přibližně možno i rozměry tumby Svatováclavské
vypočísti. Známef přibližné rozměry plenáře sv. Marka, jenž, jak z výše uve
deného listu Karlova (str. 39.) vysvítá, byl přesně přizpůsoben rozměrům zlomku
ev. sv. Marka. Rozměry pak tohoto evangelia jsou: 24'5 ><29'5 cm, tedy plenář
měl asi rozměry 25 X 30 cm. Ostatni desky byly co do rozměrů zajisté stejny;
obnášela tedy délka podélné strany tumby asi 150 cm, a výška 90 cm?)

Když kníže Jan Zhořelecký, chtěje vybaviti bratra svého krále Václava ze
zajetí vzbouřivších se pánů, ke konci června r. 1394 Prahu obsadil, dal dne
1. července v předvečer Navštívení Panny Marie s tumby sv. Václava olámati
drahocenné skvosty, chtěje nepochybně užití jich k úhradě výloh válečných.
Když však nad skutkem tim všecko obyvatelstvo Pražské zle se horšilo, roz
mysliv se jinak. dal je zase neporušené na tumbu upevniti. Potom ve svátek
Nanebevzetí Panny Marie kázal všemi dřívějšími okrasami pokrytou tumbu ote
vřítí; po celý ten den popřán byl lidu přístup do kaple Svatováclavské, aby se
na vlastni oči přesvědčil, že ani z okras aniz ostatků uvnitř odpočivajících
ničeho nechybí. ] obrátilo se zlořečení lidu v dobrořečeníř)

Ku přání vznešených hostů bývala tumba sv. Václava časem otvírána, aby
podívat se mohli na ostatky sv. dědice českého. Tak o vánocích téhož r. 1394

') Plena? sv. Marka byl na tumbu sv. Václava upevněn asi r. 1365, viz inv. 11, 119 pozn. —
') Srovn. popis současný na konci inventáře z r. 1387 otištěného v části třetí tohoto dila. —
') Rkp. kap. kn. Cod. Vlll „Registru rationum sacristae 1393—1417: „Anno Domini MCCCXCllll
in vigilia Visitationis beatae Mariae Virginis ilustriss. princeps Johannes dux Gorlicensis tempore
guerrae baronum cum rege Wenczeslao fregit tumbam sancti Wenzeslai, sed minime nocuit clenodiis
praedictae tumbae, imo pie . . . in festo sancte Mariae Virginis benigne restituit et procuravit . . . super
memoratam tumbam et ornari praedictis clenodiis et in festo Assumptionis beatae Mariae tota die aperiri
mandavit ad aspectum hominum; nam plures maledictiones habuit a tota civitate Pragensi, et sic pro
maledictione obtinuit benedictionem ab universis".
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otevřena byla na žádost strýce královnina, bavorského vévody Štěpána, jenž
tehdy v Praze hostem byl, roku pak následujícího na rozkaz kapitulního děkana
ku přání kancléře krále uherského. Při odstraňování víka spadávaly obyčejně
s něho některé menší ozdoby dovnitř tumby, kdež pak při otvírání následujícím
byly nalezeny.')

Některé z věcí kaple sv. Václava jsme již uvedli dříve; dodáváme ještě
jen, že jejím majetkem na poč. stol. XV. byla tato roucha bohoslužebná: Tři
korporály ve dvou pouzdrech. Sváteční červený parament s řeckým T, k němuž
podsakristan Václav z Královic (1394—1417) přikoupil albu a humerál, na němž
byl vyšít perlami sv. Václav. Jiný nedělní parament plavé barvy, jejž daroval
kanovník Filip. Jiný úplný parament červený se zlatou pretextou formy Y.
Parament plavé barvy, darovaný kterous šlechtičnou z Uher. Sváteční palla čer
vená s květy zlatými. Jiná palla nedělní, kterou daroval podsakristan Václav,
z části bílá, 2 části zlatá s figurální praetextou. Třetí všední palla brunátné
barvy, z níž udělal kněz, jenž byl oltářnikem u oltáře při tumbě Svatováclavské
ozdobu nad oltářemř) aj. Byly tu dále čalouny na hrob sv. Václava: jeden
zelený a červený se zlatými ptáky, jiný nedělní červený, opět jiný sivý s černou
orlici a čtvrtý hrubý všední.

Tehdáž byly v kapli Svatováclavské chovány také známé nám již tumby:
sv. Urbana, sv. Marka, sv. Sapiencie a několik jiných.3)

Z majetku ostatních oltářů uvádíme jen některé předměty zajímavější. Oltář
sv. Jana a Tomáše měl dvě desky k udělování políbení míru („pro pace“): jedna
z nich byla ozdobena obrazy; oltář sv. Alexia a sv. Anežky měl krásný tabulový
obraz nad mensou oltářní, sošku P. Marie a stříbrný pacifikální kříž; oltář
sv. Brikcího a Jošta měl krásné humerále s vyšitými obrazy („grumpowane“),
oltář sv. Blažeje: krásný nový missál na pergamenuf) oltář nejsv. Trojice
v starém kostele: vyřezávanou sochu P. Marie („imago beatae Virginis sculpta");
oltář sv. Antonína: krásný koberec, jenž kladl se na zem před oltář, a knihu
„víatícus“ v ceně osmi kop gr., kterou věnoval kanovník Přibík (Přibislav,
1349—1365); oltář sv. Marty: tabulový obraz P. Marie a desku z alabastru vy
řezávanou s obrazem sv. Markéty; oltář sv. Dionysia: tabulový obraz Ukřižova
ného a sochu P. Marie; oltář sv. Doroty a sv. Tomáše Kantuarienského: krásný
tabulový obraz, na němž s jedné strany vymalována byla P. María s dítkem,
s druhé strany Kristus rukou žehnající: oltář sv. Filipa a Jakuba: krásný tabulový
obraz s dítkem a jiný tabulový obraz, jejž zakoupil oltářník Petr, na kterémž
s jedné strany byl trůnící Kristus, s druhé strany trůnící P. Maria; oltář v kapli
sv. Vavřince: krásný missál se stříbrnými pozlacenými sponkami, tabulový obraz,
na němž vymalován Kristus v zahradě se modlící a jiný větší tabulový obraz
krásný 5 Pannou Marii a sv. Patrony; oltář sv. Chrisogona: krásný missál v ceně

') Když 0 vánocích r. 139-1byla tumba otevřena, nalezen byl v ni úlomek berly oné íigurky
biskupa Šlrassburskeho na víku; když pak r. 1395 tumba byla otevřena, nalezen tum byl drahokam
i s lůžkem. Současné zápisky v inventáři 2 r. 1396. — ') To jest na oné straně tumby, jež byla
nad mensou oltářní, a neměla žádné ozdoby. m ') Viz zajímavý jich popis v inventáři Vlll. —
') „dns Johannes pulcrum missale novum in pergameno dedit, in quo in prima parte ante ,Ad
te levavi' inest annus donationis et dies cum signo solito fratris sui Wenceslai, publici notarii, plebani
in Lacu, signatus".
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8 kop gr. (: 280 K) se stříbrnými sponkami, jehož desky potaženy byly čer—
venou koží, a na jehož počátku byl obraz sv. Řehoře kříž držícího; daroval jej
měšťan Staroměstský František, jehož znak byl na posledním listu; oltář Božího
těla: úplný ornát z atlasu lazurové barvy, na němž byli andělé nesoucí jména
P. Marie, vyšití zlatými nitěmi („krumpowany de filis aureis"); oltář v kapli
sv. Anny a Hedwigy: missál koupený za 10 kop gr. (: 350 K); oltář sv. Anny
v téže kapli: zelený ornát s obrazem P. Marie, kalich pozlacený, na jehož noze
Ukřižovaný s P. Marii a sv. Janem a na nodu „Ave Maria“, krásná palla se
zlatě vyšitými slovy českými ,Matky bozy poczetij Maria pross za ny syna“ atd.')

Mezi knihami liturgickými v inventáři z r. 1387 nalézáme mimo ty, jež
již dříve jsme uvedli, také missál „prastarým (de antiquissima litera) písmem
zlatými literami na brunátném pozadí psaný“ 2)a nový krásný graduál, na jehož
jednom listu vyobrazen „amor Patris“.i') V sakristii sv. Michaela k obecné po
třebě pohotově byl malý „viaticus“ upevněný na řetězuf)

Mimo 45 liturgických knih (missálů, pontifikálů, evangelií) měla knihovna
r. 1387 ještě 26 knih „theologických“, 24 homilii, 8 evangelii, 8 knih epištol,
46 knih „doctorum“ t. j. učitelů a spisovatelů církevních, 5 kronik, 6 kancionálů,
18 passionálů, 7 knih dekretův, 18 knih dekretalií, 24 knih „svobodných umění“
a 15 knih různých (ordináře, kalendáře, exorcistáře a pod.) — celkem tedy
250 knih.

Čas od času i v tomto období vykonávána byla inventura bohoslužebných
rouch, nádob, ostatků, knih a p. a zhotovován o tom inventář. Arcibiskup Jan
Očko z Vlašimi dal r. 1379 zhotoviti inventář, jenž se však nezachoval. R. 1387
v oktávu Nemluvňátek zdělán v dolejší sakristii inventář děkanem Bohuslavem,
kanovníkem Mikulášem Calvem (Holohlavým), kollektorem papežským a spolu
kanovníkem Janem Druzovým, sakristanem Smilem a podsakristou Václavem.
Jest to nejzevrubnějši a nejobšírnější inventář z té doby.-") Roku 1397 provedl
inventuru kustos Velislav, ale inventář tehdy velmi úhledně napsaný rukou Petra
Kathedralis z Úterého jest vlastně jen doslovný přepis inventáře z r. 1387.

Valná část drahocenných předmětů chrámových chována byla již r. 1387
v sakristii kaple sv. Michaela t. j. v nynější pokladnici.

Jako neblahá předzvěst nepokojných dob, jež nadcházely, dotkl se pokladu
Svatovítského spor krále Václava IV. s arcibiskupem Zbyňkem o zastavení po
slušenství k papeži Řehoři XII. V různici té, k níž došlo v červenci r. 1409,
opustil arcibiskup Zbyněk Prahu a odebral se do Roudnice, vzav s sebou nej
cennější část pokladu Svatovítského, totiž ozdoby tumby Svatováclavské. Dal
tím patrně na jevo nedůvěru svou ke králi, že by zkrotiti dovedl lid, který se
bouřil pro vydaný jím interdikt na Prahu. Než již v září téhož roku vše se zase
smírně urovnalo: arcibiskup vrátil se do Prahy a odvedl ovšem i ozdoby ony
na místo bývalé. Ale již r. 1411 vypukl zase spor mezi králem a arcibiskupem
pro vydání nového interdiktu na Prahu. Tentokráte postaral se král svým způ
sobem o to, aby arcibiskup nemohl zase jako přede dvěma léty odvézti s sebou

') Rkp. „lnventarium altnr. eccl. Prag.' \' kap. knih. (Sign. Cod. XX). — ') Vl, b 27. -—
') t. j. Narození Páně. Viz inv. Vl b 11. — ') Vl b, 36. — ') Otištěn v oddělení třetím tohoto díla
pod čís. Vl.

„
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poklady chrámové. Přijelt dne 6. května sám na Hradčany a odebral se do
domu kanovníka mistra Jana z Královic a dal tam svolati několik jiných kano
vníků. Ti musili s ním pěšky jíti ke kostelu Svatovítskému, an král sám koňmo
tam jel. V kostele dal sobě zotvirati veškery poklady chrámové. Ač vše na
Iezeno bylo na svém místě, domníval se král nicméně, že arcibiskup některou
část pokladů chrámových v kostele dal zakopati do tajných úkrytů. l rozkázal
Karlštejnskému purkrabí Kunšovi z Olbramovic a konšelům všech tří měst
Pražských, aby po nich pátrali; sám pak odejel z hradu do svého dvora Staro
městského. Purkrabí i konšelé dali v kostele kopati ještě týž večer ano i v noci;
přišli sice v tajném místě na čtyři klenuté kobky, ale prázdné. Potom vzali
všecky poklady chrámové, především tumbu sv. Václava, a odvezli je druhého
dne (7. května) na Karlštejn. ]) Ale po nějakém čase — neznámo však kdy —
byly klenoty chrámové zase vráceny do chrámu Svatovítského na svá předešlá místa.

') MS. Liber memorab. Capitul. Prag. Bohusl. Balb. Ep. 42], Staří let. .čcš. str. 13 č. 38.
Palacký (jub. vyd.) III, 69; Tomek "1,492. Pešina znal onu rukopisnou zprávu v liber inc-mor.
a otiskl ji ve Phosphóru na str. 77, ale neporozuměl ji; domníváf se, že Václav IV. dal poklady
ty odvézti, aby je uchránil před nastávajicimi bouřemi husitskými!

Pečeť arcibiskupa Jana z Jenštejna.



IV. Od počátku bouří husitských až do r. 1480.

*" Šalšímu rozhojňování pokladu Svatovítského učinily
náhlý konec bouře husitské, ano hrozily zničiti to,
co nedávná doba byla v něm snesla krásného a draho
cenného. Bylo nutno pro klenoty chrámu Svatovít
ského vyhledávati místa, kde by bezpečny byly před
ničivou zuřivosti rozvášněných davů. A nebylo
v prvním okamžiku bezpečnějšího místa pro draho
cenný odkaz Karlův nad tvrz, kterou týž Karel byl
zbudoval — nad Karlův Týn.

Pro „svátosti“ říšské sice ani tento pevný hrad
nezdál se býti záštitou dostatečnou, nebot byly odtud

roku 1414 císařem Sigmundem vyzdviženy a zavezeny do Norimberka a ulo
ženy tam v novém špitále u sv. Ducha, kdež po dlouhá léta lidu byly ukazo

vány.') Byla to zajisté opatrnost přílišná, která císaři později trpce byla vyčítána.
Ostatně roku 1420 sám Sigmund uznal Karlštejn za dosti pevný, an tam kázal
odvézti korunu Svatováclavskou a ostatní klenoty zemské, jakož i poklad chrámu
Svatovítského.

Pohříchu nebyl tam odvážen poklad neporušený. Bylf Sigmund po koru
novaci své dne 28. července, když pánové čeští naň doléhali důtklivými žádostmi
o vyplacení žoldu, vzal — nevěda si jiné rady — značnou jeho část, aby spokojil
nedočkavě své žoldnéře. Mnoho zlatých a stříbrných relikviářů a ozdob chrá
mových přišlo tehdáž na zmar. Sliboval sice Sigmund, že, až Bůh popřeje zase
štěstí, nahradí to vše mnohem skvostněji, ale k vyplnění tohoto slibu pohříchu
nikdy nedošloř) Tehdáž vzal za své také největší díl drahocenného onoho obloženi
tumby Svatováclavské. Zbyly z něho jen čtyři desky se strany boční a skvostná
ona část zdobivší čelo tumby; čtrnácte ostatních desk, jakož i zlaté pláty víka
vzal Sigmund ke svým potřebám.

!

l

„ ', .!

. '].I
l

!

') V archivu kapitulním zachovala se německá kopie o tom učiněná ve stoleti XVII. patrně
chybně z nějakého dřevoryty opatřeného tištěného dílka (sign. XXVI, 9 a 10). Srvn. Sedláček, Hrady
a zámky Vl, 45. Pcšina 405 klade převezeni ostatků říšských do Norimberka teprve do roku 1420.
— ') Palacký (jubil. vydání) Ill, 219, Tomek W, 88.

„*
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Skrovný tento zbytek někdejší nádherné tumby, ač sám o sobě vždy ještě
drahocenný, odvežeu byl s valnou části zbylých skvostů chrámových třetího dne
po neblahém onom obloupení dne 30. července 1420 na Karlštejn. Nad převe
žením bděli z kapitulního duchovenstva: vikář Linhart, podsakrista (subtumbarius)
Ondřej a Václav, řečený „Electus“.') Bylo tehdáž odveženo na Karlštejn: 13 tum
bovitých relikviářů, 7 relikviářů v podobě hlav, 9 soch světců a světic s relikviemi,
10 relikviářů v podobě rukou, 7 relikviářů monstrancovitých, 3 deskovité reli
kviáře, 4 plenáře, 2 relikviáře jiné, 7 křížů zlatých a stříbrných, 3 monstrance,
34 kalichy, 2 pacilikály, 3 kaditelnice, 2 misky, kropenka s kropáčem, zvonky,
8 konviček, svícen, schránka na korporál, 23 biskupských a kanovnických berlí —
veškerý tyto předměty byly ze zlata nebo stříbra; mimo to byly na Karlštejn
odveženy: meč a brnění sv. Václava, meč sv. Mořice, žezlo s jablkem, konvice
s ubrusem Páně, berla sv. Pavla, obraz P. Marie domněle od sv. Lukáše malo
vaný, a pět infulí. Celkem tedy asi 160 předmětů. Mezi těmito věcmi nalézáme
některé, o nichž dřívější inventáře se nezmiňují, a jež tedy pravděpodobně do
pokladu se dostaly mezi lety 1396—1420; jsou to: monstrance s křišťálovou
schránkou, v níž byly ostatky sv. Kateřiny,2) tumba P. Marie obložená
stříbrem, tumba sv. Pěti bratří, tumba sv. Arnulfa, monstrancovitý
relikviář se žebrem sv. Sera, monstrancovitý relikviář s ostatky sv. Prokopa,
pacifikál s ostatky sv. Bartoloměje pod křišťálema oltářní viaticus
stříbrem obložený. Zvláštní jest, že v křištálovém džbánu, v němž bylo mensale
Páně, bylo dle seznamu také jakési „peplum B. Virginis“, tedy snad ona třetí
loktuše P. Marie, která v dobách pozdějších se připomíná.

Vedle Karlštejna jiné ještě pevné místo Karlem IV. založené poskytlo v ne
bezpečich tehdejších části pokladu Svatovítského útulku. Byl to klášter Ojvín
či Mojvín u Žitavy v Horní Lužici ležící 3 tehdáž kpražské dioecesi náležející,
jenž zbudován byv na příkré pískovcové skále v bývalém loupežném hradě
a zůstav nadále chráněn hradbami jej obklopujícimi, dobře se hodil k úkrytu
pokladu posvátného. Založen byl Karlem IV. po dobytí zmíněného loupežného
hradu r. 1369 a synem jeho Václavem dostavěn. Odevzdán byl benediktinům
kongregace coelestinské čili coelestinům.3)

Do tohoto kláštera Ojvinského byla roku následujícího (1421) v druhé po
lovici srpna odvežena k rozkazu krále Sigmunda i kapitoly jiná menší část
pokladu Svatovítského. Stalo se tak pod zbrojnou ochranou pana Hynka Hlaváče
z Dubé, pána na Lipém, skrze kanovníka-sakristu Racka z Bířkova, jenž byl
spolu arcijáhnem Litoměřickým. Byly to většinou hermy, jichž bylo devět; mimo
to jen jedna tumba a několik jiných relikvií, z nichž některé byly bez relikviářů.

') Seznam odvezených předmětů otiskl Pešina na str. 478—480 svého díla; dle tohoto otisku
podáváme seznam ten v části třetí pod čís. IX, nebot' originál v kapitulním archivu se nezachoval. «
') Nepochybně totožná s dosavad v pokladu chovanou; srvn. Soupis Hradě. |, str. 91 a v části popisné
přítomného dila tab. 37. — ') Nyní jest památný tento klášter v rozvalinách, jež polohou svou po
skytují velice malebný pohled. (Viz obr. na str. 88 a 89.) Některé části rozvalin jsou ještě poměrně
dobře zachovalé, zvláště vysoký polygonální presbytář. Jest sice bez klenby a beze střechy, ale
vysoká jeho hrotitá okna jsou dosud úplně zachovalá a podržela dosud větší část ušlechtilých svých
kružeb. Chrám byl r. 1384 Janem z Jenštejna vysvěcen. Mimo to zachovaly se dvě brány hradní,
jež hájily jedinou vzhůru vedouci cestu.



Vše to uloženo bylo ve třech nevelkých bednách („cistulis“) zamčených a menší
pečetí kapitulní zpečetěných. Celkem má seznam věcí na Ojvíně uložených toliko
patnácte čísel.') Přijetí stvrdili převor Ulrich a podpřevor Mikuláš jménem kon
ventu zvláštním listem. Svědky tohoto aktu bylo osm kněží z Čech, kteří před

Karlův Týn. r. 1840. Dle současné tušové kresby.

zlobou Husitů do hostinného kláštera Ojvínského se uchýlili; mezi nimi byli
čtyři kanovníci metropolitní kapitoly Pražské, dále Brozanský farář a tři řeholníci
(převor Roudnický a dva mnichové z kláštera na Karlově).2)

') Viz v části třetí čís. X. — ') Znění listu stvrzovacího podáváme dlefPešiny (str. 480—48l), po
něvadž originálu v kap. arch. není: „Nos Frater Ulricus, prior provincialis monasterii montis Paracliti,
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Možná, že již tehdáž některé části pokladu Svatovítského také jinam zave
zeny byly, ale archivních dokladů z te' doby pro to není, nýbrž teprve 2 dob
pozdějších, jak níže uvedeme. Pešina beze všech dokladů praví, že sv. relikvie
Svatovítské mimo na Karlštejn a Ojvín zaveženy byly „z části do Plzně, Horšova
Týna ') a odtud do Řezna, některé také do Krumlova“, ale neudává dobu, kdy
se tak stalo!) Dle Pešiny totéž opakuje i Palacký ve svých Dějinách, vynechává
však Řeznof')

Na valném sněmu r. 1421 v Čáslavi konaném stavové čeští trpce vytýkali
Sigmundovi, že ze země vyvézti dal říšské svátosti, jež císař Karel IV. velikou
praci a s velikým nákladem byl zjednal, a jež dotud celému království k největší
byly ozdobě, jakož i že pobral a utratil v Pražském kostele i na Karlštejně kle
noty rozličné, „kterýchž naši předci dobyli a zjednali ke cti Bohu a k chvále
našim dědicům svatým a ku pokladu království českému“ )

Tato výčitka týká se klenotů pobraných i na Karlštejně. Zdá se, že Sigmund,
jenž v říjnu roku 1420 na Karlštejně byl, zase nějakou část z uschovaného tam
pokladu Svatovítského si osvoji1.—")

Ale ještě hůře zvedlo se pokladu Svatovítskému na Karlštejně v dobách,
kdy hrad od kališniků byl obléhán. Chtělif se kališníci zmocniti koruny a klenotů
královských pro nového krále svého Vitolda. Ale klenoty korunovační byly z Karl
štejna před nějakým časem odvezeny do Uher.“) Za to poklad Svatovítský vzal
tehdáž škodu, a to nikoliv od nepřátel, nýbrž od — obhájců. Když jim totiž
počátkem roku 1423 peníze došly, odejel purkrabí Zdeslav Tluksa z Buřenic —
bylof právě příměří — ke králi Sigmundovi prosit o peníze. V jeho nepřítomnosti

alias in Owin Pragensis dioecesis, ordinis fratrum Coelestinorum per Bohemiam, Nicolaus subprior etc.
fratres monasterii antedicti, nullo medio ad curiam Romanam pertinentis. Notum facimus tenore prae
sentium universis, quod ad nos et monasterium nostrum accedens personaliter honorabilis vir d. Raczko
de Byrzkow, archidiaconus Litomericzensis ac sacrista in ecclesia Pragensi, cum reliquiis, quas propter
tyrannidem Viclefistarum et Hussitarum de ecclesia Pragensi de scitu, voluntate et mandato serenissimi
principis et d. nostri gloriosissimi d. Sigismundi imperatoris Romani, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae etc. regis et d. decani ac nonnullorum dd. canonicorum dictae ecclesiae Pragensis, abduci
gnaviter, sub salvo conductu Nobilis D. Hinconis Duba dicti Hlawacz, residentis in Lyppa, procuravit;
easdem reliquias causa rei servandae in tribus cistulis clausas, obseratas et sigillo minori Capituli Pra
gensis sigillatas deposuit nobis etc. Nomina vero reliquiarum, quae describi poterant, exceptis his,
quae non poterant describi, et quae in dictis cistis continentur, sunt ista: . . . (následuje seznam, jenž
v kap. arch. se zachoval a jejž podáváme v části třetí přítomného dila pod čis. X.) . . . in quorum
omnium fidem et testimonium praesentes litteras fieri et sigillorum nostrorum, scilicet prioratus et
conventus appensione jussimus communiri. Datum et actum in praedicto monasterio nostro Owin
anno 1421 feria Vl post festum ss. Tiburtii et Valeriani, praesentibus ibidem venerabilibus et discretis
viris dominis Hanzelino directore fabricae eccl. Prag., Nicolao Hanzlik, Joanne de Duba, Nicolao de
Znoyma, canonicis ecclesiae Pragensis; Hincone plebano in Brozano et religiosis tribus: Thoma priore
monasterii Rudniczensis, Joanne Cantore et Nicolao de Glacz, professis monasterii s. Caroli, Novae
Civitatis Pragen. circa praemissa testibus fide dignis." — ') Horšův Týn bylo opevněné misto arci
biskupské a ubránilo se husitům, kteří je současně s Karlštejnem oblehli. Pal. (jub. vyd.) III, 319.
— *) ,,lnvalescente itaque haeresi et de die in diem magis in sacra saeviente, caeterae quoque ss.
reliquiae sunt de templo metrop. levatae et in loca securiora, partim etiam Carlsteinam, partim
Zitaviam ad vicinum monasterium Owinense, partim Plsnam, Tynam Horessii et inde Ratisbonam,
atque etiam Krumloviam deportatae." Phosph. septic. 478. — ') Palacký (jub. vyd.) lll, 220. —
') Archivu č. lll, 231; Palacký (jub. vyd.) lll, 280; Peš. 405. — “) Sedláček, Hrady a zámky Vl, 46.
— ') Palacký (jub. vyd.) lll, 319.



se o ně soudruzi jeho postarali jinak, řídíce se vtom zlým příkladem pánovým.
Sáhli totiž poprvé na poklady chrámové, jež nejen z chrámu Svatovítského, nýbrž
i z jiných kostelů & klášterů (zejména Zbraslavskěho a Ostrovského) tu byly ulo
ženy. Apotom opakovali tento čin neoprávněné, ač nouzi jejich omluvitelné své
pomoci ještě několikráte. Na věci kostela Pražského došlo dne 5. května 1424.
Toho dne bratr purkrabího Kuneš, rytíř Mareš Tluksa z Vokova a kuchmistr
Matějvzalikus zrovna nejkrásnější,totiž čelní část tumby Svatováclavské.
Získali tím zlata 33 hřiven 6 lotů 1 kventlík, v ceně asi 34.615 K. Již z této
obrovské ceny hmotné souditi lze na nádheru tohoto uměleckého díla. Zlato to
prodáno bylo různým kupcům.') V den sv. Agathy (5. února) r. 1425 vzato bylo
z monstrance, jež nosila se o Božím Těle, zlata7hřiven510tů(:5450K);
Kuneš prodal zlato to kupci Baltazarovi. V pátek po Velikonocích téhož roku
vzaty z věcí kostela Svatovítského: 1. dvě stříbrné pozlacené nohy dvou křížů,
jež vážily 4 hřivnyglotů, 2. monstrance stříbrná pozlacená, v níž bylo
vejce pštrosí2) s ostatky; stříbro z ní vážilo 2 hřivny 7 lotů,3) 3. stříbrná po—
zlacená noha vážící 1 hřivnu 1510tů, 4. noha pozlacená relikviáře,
v němž chován byl olej sv.Kateřiny, sv. Mikuláše a sv. Ondřeje, vážící ] hřivnu
4 loty, 5. kalich pozlacený vážicí 2 hřivny 4 loty. Celkem získáno z těchto
předmětů stříbra 12 hřiven 6 lotů, jež prodáno bylo kupci Konrádovi po 2 kop.
15 gr.; celkem utrženo tedy 27 kop 46 gr. (: 945 K). A téhož ještě dne sňali
ze dvou plenářů, jichž desky bývaly upevněny na hrobě Svatováclavskémf)
] hřivnu zlata, s každé po půl hřivně; zlato to prodáno témuž Konrádovi za
23 kop (: 805 K). Celkem bylo tudíž za jediný den prodáno klenotů kostela
pražského za 50 kop 46 gr. Cena všech předmětů z pokladu Svatovítského
tehdáž zcizených obnáší neméně než 41.815 K, ano nepochybně i vice, poněvadž
seznamy věcí zcizených jsou kusé. Z peněz těch placeny byly potraviny a veškerý
potřeby pro posádku Karlštejnskou. “)

Když nastaly časy pokojnější, byl poklad Svatovítský (asi r. 1435) vrácen
z Karlštejna zase do chrámu metropolitního. Také korunu a ostatní klenoty
zemské spolu s některými relikviemi od Karla lV. shromážděnými, jež byly do
Uher zavezeny, dal Sigmund dle slibu svého daného dne 20. července r. 1436
stavům českým v Jihlavě zase skrze kancléře svého Kašpara Šlika z Uher při
vézti do Prahy. Ale klenoty korunovační od té doby nacházely se ne více v přímém
opatrování duchovenstva kostela Pražského. jako za doby Karlovy, nýbrž pod
moci nejvyššího purkrabí Pražského.

V této době, kdy rozbouřené vlny náboženského hnutí na čas se uklidnily,
slaveno bylo zase po dlouhé přestávce ukazování svátostí. Stalo se tak r. 1437

') „A. 1424 feria sexta in die sancti Floriani dominus Cunsso et Marsso praesente Mathia ma—
gistro coquinae receperunt de íronte sepulcri sanci Wenceslaí xliii marcam auri et vr loth
] qnt." Codex XXI v arch. kap. — ') Drahým kovem montovaných skořápek užívalo se za relikviové
schránky. — 3) _Monstrantia argentea deaurata ecclesiae Pragensis, in qua fuit ovum pstrossoni cum
reliquiis et habuit ll marcas Vll loth.“ Codex U (XXI) arch. kap. pag. 70 b. — ') Deska třetí („Trů
nicí Kristus“) a pátá (plenář sv. Marka), druhdy v nejhořejší řadě boční strany tumby Svatováclavské
upevněná (viz schema na str. 78). „item ipso die recepta est auri l marca de duobus libris ecclesiae
Pragensis: de parvo libro V, marc. et de maiori '/, marc.; et isti libri, ut videtur, sunt de sepnlcro
s. Venceslai.“ — “) Srvn. Sedláček, Hrady a zámky Vl, 50—53.
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v obvyklý druhdy den, totiž v pátek po neděli provodní (dne 12. dubna) na
obvyklém druhdy místě: u kaple Božího Těla na rynku Novoměstském. Svátosti,
ovšem valně již ztenčené, byly ve čtvrtek, den před slavnosti, s velikou okáza
losti vezeny z hradu Pražského do města. U brány Strahovské v nynější ulici
Ostruhové čekali konšelé Malostranští a provázeli je městem svým až k Saskému
domu u mostu, odtud konšelé Staroměstšti přes most a dále až ke bráně vedoucí
na Nové město, totiž nejspíše Zderazské na nynějším Perštejné, potom Novo
městští svým městem až ku kapli Božího Těla. Císař Sigmund přítomen byl
osobně slavnému průvodu tomuto a lidu množství veliké. Jakožtovden radostný
propuštěni jsou vězňové ze zajetí. Nazejtří, v den svátostí, sloužil papežský legát

Ojvín. (Pohled se strany jižní.)

Filibert v kapli Božího Těla opět u přítomnosti císaře a císařovny mši svatou
a preláti a kanovníci ukazovali ostatky svatých způsobem druhdy obvyklým s vý
kladem ve čtyřech jazycích: latinském, českém, německém a uherském. Při tom
také týmiž čtyřmi jazyky císař dal provolati ve smyslu kompaktát, že „Čechové
a Moravané, Tělo Boží a krev pod dvojí způsobou přijímající, jsou věrní kře—
sťané a praví synové církve.“')

Ostatků v pokladu Svatovítském chovaných bylo pak zase užíváno při slav
nostních průvodech veřejných. Tak r. 1438 v den sv. Víta (dne 15. června), kdy
„nově volený král Albrecht jel na hrad Pražský s pány urozenými, prelátové
a kanovníci Pražští s žákovstvem vyšli proti němu před bránu Strahovskou se
svátostmi. “2)

.) Tomek, Děj. Pr. VI. 27. — ') Staří letop. čeští str. 108. Palacký (jub. vyd.) III, 604-605.



Ale již následujícího měsíce, když vojsko soupeře Albrechtova, polského
krále Kazimíra, do Cech vtrhlo, kázal král ve srozumění s pány českými, aby
poklad Svatovítský zase odvezen byl na Karlštejn. Stalo se tak v den sv. Panta
leona (28. července) řečeného roku (1438). Odvezeno bylo: 6 tumbovítých reli
kviářů, 4 relikviáře v podobě hlav, l socha stříbrná, 3 relikviáře v podobě ruky,
4 relikviáře monstrancovité, 6 deskovitých relikviářů, asi 10 pixid, 3 kříže,
3 křišťálové relikviáře, konvice s ubrusem Páně, helmice, meč a brnění sv. Vá
clava, meče sv. Mořice a Stěpána, ametistová skřinka s drobnějšími relikviemi —
tedy relikviářů a kovových věcí mnohem méně nežli roku 1420. Za to bylo na
Karlštejn posláno několik skvostnějších mešních rouch a vzácnější listiny (privi

Ojvin. (Pohled se sousedního vrchu na straně západní.)

leje, statuta a pod.), sáček perel a pod. Mezi rouchy bylo i korunovační roucho
Sigmundovo. Předměty ty uloženy byly v pěti truhlicíchJ)

Mezi věcmi tehdáž na Karlštejn poslanými nalézala se také růže sv. Doroty,
stříbrná socha sv. Prokopa, monstrancese zubemsv. Benedikta, malá
monstrance s devíti krystaly a stříbrnými květy, pozlacená, velmi sličná
(„valde pulcra“).

Z dobrodinců pokladu Svatovítského z té doby uvésti sluší především krále
Sigm u n d a, jenž daroval červený ornát purpurový se zlatým křížem, ornát černý
z purpurové látky se zlatými růžemi, dvě dalmatiky červené, rovněž z purpurové
látky, plavým hedvábím podšitě, dvě dalmatiky černé, rovněž z purpuru a j.?)
Po biskupovi Filibertovi (1- 1439) uvozuji staré inventáře kápi červenou

') Srvn. v odd. třetím tohoto díla č. XI :! XIII. — ') XVIII, 43, 45, 96, 106, 107.

12
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s figurálními praetextamiJ) Dary některých měšťanů z té doby svědčí o tom, že
strana pod jednou nalézala zase hojnějších přívržencův. Mezi prvními dárci
z kruhův těch nalézáme sedláře Mikuláše, který asi r. 1430 daroval kalich,
jenž pozpod označen byl jeho jrnénem;'") a pekaře Matěje Škornice, který
touž asi dobou kostelu Svatovítskému rovněž kalich daroval.—“)

Roku 1441 učiněn byl dne 11. řijna inventář věcí v kostele Svatovítském
zůstavších. lnventuru provedl děkan Jan z Dubé spolu se scholastikem Prokopem
z Kladrub a kanovníkem mistrem Jiřím z Prahy. Shledalo se toho ještě poměrně
dosti na zlatě, stříbře i ornátech. Mezí relikviáři pozoruhodný jsou: malá křištá—
lová monstrance, v níž byl zub sv. Vincence, stříbrná ruka držící kost
sv. Sofie, malá monstrance měděná s kostí sv. Gereona, zlatem obložené
a safíry ozdobené ostatky sv. deseti tisíc vojínů, veliká měděná mon
strance pozlacená s relikviemi, malá monstrance křištálová květovaná
(»florisata“) se stříbrnými pozlacenými lvíčky, malá monstrance křištálová
s částí hole Mojžíšovy, malá monstrance okrouhlá s mannou Židů, malá
monstrance křištálová s iigurkou sv. Petra, malá monstrance křišfálová
s částečkou z trnové koruny Páně, malá monstrance křištálová prázdná
s pozlaceným řetízkem. Z bohoslužebných nádob v tomto inventáři
uvedených zasluhuje zmínky: veliký kalich stříbrný, pozlacený se scénami
z utrpení Páně, posázený různobarevnými kameny, na jehož paténě vyryta
byla tvář Kristova, stříbrný pozlacený kalich kanovníka Racka z Bířkova
s obrazem Ukřižovaného, stříbrný pozlacený kalich, na jehož rotulích („cor
nubus“) byla písmena il'us, kalich stříbrný, o němž inventář praví, že na něm
byl „torques id est toczyenícze cum malleis“, a dvě ampule stříbrné pozlacené
s výtokovými rourkami („cum fistulis dictis rzapcowe“). Zajímavé jsou některé
pektorály: veliký pektorál s kamenem jakoby zlatým, pod nímž byla tvář
Kristova se dvěma anděly provedenými v nelesklém žlutém kovu („cum angelis
duobus flaveis“); na kamenu tom byl nápis: „Speciosus forma prae liliis ho
minum“; pektorál stříbrný, pozlacený, na němž byly obrazy sv. apoštolů Petra,
Pavla a Bartoloměje; pektorál stříbrný s tváří Kristovou po jedné straně a s obrazem
Ukřižovaného po straně druhé; v tomto pektorálu uložena byla část houby,
kterouž Kristus byl napájen; malý kříž stříbrný s kruhovou schránkou („cum
circulo“), v níž bylo něco mléka P. Marie;") malý kříž stříbrný, pozlacený, se
žlutými („ilaveis“) obrazy Ukřižovaného a evangelistův; malý stříbrný pektorál,
v němž byla část „pepla“ P. Marie; pektorál s částkou „mensale“ Páně, a malý,
stříbrný, pozlacený pektorál s jaspisem. Z jiných předmětů pro zajímavost zaslu
hují býti uvedenyještě tyto: pochva pro meč sv. Václava červená, stříbrem
ozdobená, malý plenář měděný, pozlacený, s kameny barvy zelené a jiné, kříž
stříbrný s obrazem sv. Benedikta a veliký topas se řetízkem z ryzího zlata.
Mezi mešními rouchy nalézáme úplný ornát plavé barvy se vším příslušenstvím,
darovaný králem Albertem. V dodatku k tomuto inventáři, přičiněném 10. čer

.) XVIII, 6. ——') XVIII, 247. — l') XVIII, 239, 255. — ') „Mlékem P. Marie“, nazývali
středověcí poutníci palestýnští zvláštní tekutinu bělavou z pod skrily v jeskyni Bctlcmské sc řínouci,
již do nádobek si nachytávali a jako relikvii domů přinášeli. Srov. () tour zprávu Fcl. Fabra 7.r. 1480.
v „Heilígstes Reliquicnbiichleín" (Wiirzburg 1856) str. 14 sqt.
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vence r. 1442, nalézáme mimo jiné tyto pozoruhodnější předměty: stříbrný,
pozlacený kalich, na němž vyryt „beránek Boží“, krásnou monstranci okrouhlou
ze zlaceného stříbra s obrazem sv. Krištofa, a monstranci děkana Johánka z Dubé
ze zlaceného stříbra s umučením Páně a znakovým štítkem.

Na Ojvíně vykonal kapitulní děkan Prokop z Kladrub (1444—1450)
asi r. 1445 revisi věcí tam uložených; z inventáře tehdy jím zhotoveného vysvítá,
že po r. 1421 odvezen tam byl značný počet jiných ještě věcí, zvláště listin
a knih. Uvádif se v něm rejstřík tumbáře („registrum tumbarii“), pergamenový
rejstřík o oboedienciích (t. j. o statcích a důchodech nenáležejících k jednotlivým
praebendám, nýbrž kapitule jakožto celku), rejstřík, v němž byly opisy výsad
kostela Pražského, rejstřík kanovníků „de grossa porcione" a vak („unus saccus")
s privilejemi a listinami. Knihy uvádějí se tyto: část bible sahající až ke knihám
králův, malá kronika, v níž byly popsány obřady při korunovaci krále a krá
lovny, dva nové missály na pergamenu, starý missál náležející kapli sv. Vojtěcha,
starobylá pergamenová kniha s formuláři mší na jednotlivé svátky („missae spe
ciales“). Dále byly tehdáž na Ojvíně chovány, kromě zmíněných, ještě tyto věci:
dvanácte stříbrných pozlacených „rotulí“ s obrazy s hrobů svatých, dvě stříbrné
pozlacené sochy, 42 zlomků stříbrných desek s hrobů svatých — vše to ve váze
dvanácti liber, čili třiceti hřiven (: 1200 K); větší i menší pečetidlo kapitulní;
pět párů korouhví lepších a dva páry méně dobrých; a jeden velký čaloun.')

Mladistvý král Ladislav přál velice kostelu Svatovítskému. Hned po
korunovaci své (1453) daroval mu červenou svoji korunovační kappu s draho
cennou ozdobou perlovou;2) mimo to daroval nebesa z červeného aksamituJ)
a skvostný zlatý kříž, posázený hojně kamejemi a drahokamyň) lnventáře s ne
všední úctou zmiňují se o dárci, kladouce před jméno jeho slova „sanctae
memoriae". Z jiných dárců uvádíme děkana P rokopa z Kladrub (1444—1450),
který daroval kápi zelenou, černým a zeleným vzorem protkanou, kanovníka
Martina z Lomnice (1448—1457),jenž věnoval kápi barvy plavé, a arcijáhna
žateckého Mikuláše z Ústí (1446—1458), který daroval missál pro oltář
P. Marie v chóru.-")

Roku 1454 v únoru vykonal kapitolní děkan dOktor Václav z Krumlova
revisi věcí r. 1438 na Karlštejně uložených. Na konci svého seznamu praví, že
k pláči jest („flebile est“), když ostatky tak znamenité v místech dosti bídných
(„in loco satis vili“) jsou skryty. Máje na paměti obloupení klenotů chrámových
posádkou Karlštejnskou, počínal si děkan při prohlížení uložených věcí 5 nále
žitou opatrností, vzhledem ke všetečným zrakům okolostojících. Podotýká výslovně,
že nahmatal v jedné truhlici váček s perlami, ale že ihned jej do rohu odstrčil,
takže ho ti, kdož s ním byli, nespatřili.

Ještě téhož roku, ve středu po nejsv. Trojici, byly k rozkazu krále Ladislava
a zemského správce Jiřího z Poděbrad věci kostela Pražského přiveženy z Karlštejna
do Prahy zpět.“)

') Rkp. kap. arch. XXVII. 23b. — ') XVII, 1. — ') XVII, 54. — ') Viz inv. XV, XVll. 63. —
') XVIII, 35, XVlllb, 33. — “) Tomek, Děj. Pr. IX, 64. Seznam předmětů tehdáž přivežených v kap.
arch. sign. XXX, 15. Jest celkem shodný se seznamem z r. 1438.

l'):':
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Počátkem roku 1455 vyslala metropolitní kapitula děkana svého Václava
z Krumlova do Ojvin a, aby shlédl část pokladu Svatovítského tam chovanou.
Spolu žádala kapitula mnichy Ojvínské, aby klenoty ty i nadále v ochraně své
podrželi.') K rozkazu kapituly vyzvedl děkan Václav při te' příležitosti z věcí
v Ojvíně chovaných obě kapitulní pečetidla a urbář („registrum villarum“).*)

Podobnou revisi vykonal r. 1463 děkan kapitolní Hilarius Litoměřický, i vydal
svědectví, že shlédl vše, co bratřím řeholním na Ojvíně na klenotech i ostatcích
bylo svěřeno, a že vše nalezl věrně uchovánoř)

Na hrad Krumlovský byla část pokladu chrámu Svatovítského odvezena
někdy po r. 1455. Nalézámef v seznamu věcí tam odvežených, pocházejícím asi
z r. 1465, jednak předměty, jež r. 1441 byly ještě ve chrámu Svatovítském,
a jednak i pečetidla, jež děkan Václav r. 1455 z Ojvína do Prahy byl přinesl.
Předměty ty na Krumlově chované uloženy byly ve třech truhlicích; bylo tu
několik kalichů, pektorálů, relikviářů monstrancovitých i deskových, několik křížů
i pektorálů a pf) Asi r. 1465 přikoupil k tomu kanovník doktor Jan z Krumlova,
jenž tehdáž patrně v rodišti svém se zdržoval, krásný kalich stříbrný v Budějo
vicích. Tehdáž také přibyla k věcem kostela pražského dvě nová krásná hume
ralia, perlami vyšitá, která zhotovila kterás jeptiška v Krumlovském klášteře
Klarisek.

Kapitulní děkan a administrátor arcibiskupství Václav z Krumlova
(1450—1458) dal zhotoviti rukovitý relikviář ze zlaceného stříbra, do něhož
vloženo bylo rámě sv. Václava,5) dále daroval brunátnou kápi z damašku 6)

') Johannes decanus ecclesiae Wyssegradensis, Nicolaus de Usk, archidiaconus Zacensis, Mar
tinus de Lompnitz, magister fabricae, Nicolaus de Thyn, archidiaconus Bielinensis, Johannes Bochow,
archidiaconus Pilznensis, magister Johannes Papušek, praepositus Lutomiericensis, canonici prebendati,
totumque capitulum ecclesiae Pragensis. Salutem in domino sinceram cum desiderio complacendi
venerabiles et religiosi patres. Ex certis causis nos moventibus et ecclesiam sanctam Pragensem
eiusque utilit ..... consensu capituli mittimus venerabilem patrem dominum Wenceslaum
decret ..... nostrum ad devotiones vestras pro conspiciendis rebus et clenodiis ecclesiae notantur.
Et quidquid idem venerabilis pater pro conservatione illarum .. . . . ratum habere intendimus, ymo
ratum ec tunc prout ..... habemus ..... quid . . . . pro . . . . ecclesia . . . . voluerit consentientes,
ut nomine nostro totiusque capituli possit et valeat quitanciam et plures, prout opus fuerit, sub
sigillo, quo nunc utimur, dare et deponere, vestras studiose petentes sinceritates, quatenus, prout
hactenus fecistis, dignemini ulterius res ipsas conservare, prout plenariam gerimus confidentiam, nos
pro beneficiis in nos exhibitis perpetuis obligantes nexibus servitiorum. Datum in Castro Pragensi
XVa mensis Januarii Anno dni millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto sub sigillo, quo
nunc uti soliti sumus." Listina papírová, valně již zvetšelá v kap. archivu sign. XXX, 22. — ') „Ego
Wenceslaus de Crumlow, decretorum doctor, decanus Ecclesiae et administrator archiepiscopatus
pragensis tenore presentium recognosco, quod ego ex unanimi voluntate omnium dominorum de
Capitulo, qui tunc erant apud ecclesiam Pragensem, accessi monasterium montis Spiritus Sancti alias
wain et ibidem ex dicta vohmtate et consensu recepi sigilla Capituli maius et minus et unum
registrum villarum oblongum in coopertorio et super quibus hanc quietanciam manu mea conscriptam
tradidi venerabili domino Priori et conventui eiusdem monasterii, a quibus in custodia manutene
bantur . . . Datmn in wain Anno Dni MCCCCIV." Orig. v kap. arch. — ') .Hilarius de Lithomerzicz
Administrator archiepiscopatus per sedem apostolicam specialiter deputatus decanus ecclesiae Pra
gensis . . . vidi omnia, quae credita sunt fratibus religiosis in wain, sive sunt in clenodiis sive in
reliquiis sanctorum iuxta literas hinc inde confectas . . . fideliter ea conservata comperi. In signum
cuius manu mea haec scripsi. Anno D. MOCCCCLXIIIin die Augustini episcopi et doctoris." —') Viz
v oddilu třetím č. XVI. —- ') Inv. XVII, 57. — ') XVIII, 9.
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a mimo to dal zhotoviti z látky, kterouž chrám v zásobě měl, vyšívanou mitru,
ozdobenou drahokamy.') Vratislavskýbiskup Jošt z Rožmberka (1456—1467)
daroval chrámu Svatovítskému okrouhlý pektorál ze zlaceněho střibra.2) Kanovnik
Petr z Bubna (1453—1458) daroval kápi plavé barvy z látky purpurové, ozdo—
bené vetkanými figurami ptáků a lvů. Administrator arcibiskupství Hilarius
Litoměřický (1460—1462) věnoval stříbrný pozlacený kříž,3) a dva obrazy:
veraikon a Madonnu s dítkem.4) Kanovnik Jan Rodič (1463—1464) daroval
pozlacený kalich, 5) kanovník Václav Křižanovský (1464—1467)stříbrnýpo
zlacený pektorál a malou bibli nového zákona.“)

Také i krále Jiřího Pod ěbradského (1458—1471)nalézámemezi dárci:
věnoval kasuli purpurovou fialové barvy se vším příslušenstvím, bílý ornát pur
purový a purpurovou kápi.7)

Když r. “1467 vypukla rozepře mezi králem Jiřím a papežem, odstěhovala
se kapitola do Plzně") a odvezla s sebou hojně drahocenných rouch mešních,

.'(agi,-:"e.glïingcifäryhi "xvjii.-5312:. „',-v' „v- -n...
1

» .... a' xv,/;. ,
TfL/IQ,; ,že..m].=....z.,."

Plzeň r. 1602. Dle soudobé pérokresby JanaíWilIenberga.

dále relikviáře a jiné věci, jež r. 1454 z Karlštejna zpět byly přiveženy. Věci ty
uloženy byly v klášteře minoritském.")

K předmětům chrámu Svatovítského uložil si tehdejší kapitulní probošt
Hanuš z Kolovrat (1468—1483)neobyčejně bohatou zásobu vlastnich boho
služebných rouch, nádob a relikviářů. Mnohé z těchto předmětů ziskal nepo
chybně koupi 2 rozchváceného majetku různých klášterů a kostelům) Některé
z nich daroval později chrámu Svatovítskému, jehož byl dobrodincem nad jiné
štědrým. Jeho jménem označena v soudobém inventáři slušná řada bohoslu
žebných rouch, obrazů, i jiných vzácných předmětů, jako na př.: kápě z červe—
ne'ho aksamitu květovaná, kápě z bílého damašku s červenými praetextami, dvě
bílé kápě pro vikaristy, ornát z červeného atlasu z látky purpurové, ornát černý
2 damašku, čtyři paldykyny: zlatotkaný s velikými květy pro hrob sv. Václava
a tři tafatové pro hroby sv. Víta, Sigmunda a Vojtěcha, antependile bílé z damašku,
humerál z perel vyšitý s nápisem ,Ave Maria', plenář ze slonoviny, okrouhlý

') XVII, 83. — ') Inv. XVIII, 311, XIX, 199. — a) XVIII, 278. — ') XVIII odd. ,tabnlae“ 15,
17. — “) XVIII, 238. — ') XVIII, 313; XVIIIb 56. — 7) XVIII, 7; XIX, 67, 104. — l') Tomek.
Děj. Pr. IX, 66. — “) Viz seznam věci v Plzni chovaných, zhotovený r. 1476, v oddile třetím tohoto
díla čis. XVII, 1—85. — '“) Velezajimavý, neobyčejně zevrubný popis předmětů těch viz v oddile
třetím čís. XVII, 86 atd.
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pektorál stříbrný pozlacený, v němž byla část cingula P. Marie, dva male' sklá
dací obrazy, dva díly viatiku. Nový Zákon, žaltář, deska s ostatky XI tisíc panen,
tabulový obraz Madonny se dvěma anděly, jiný větši obraz P. Marie s dítkem
a čtyřmi anděly, dva tabulové obrazy P. Marie Bolestné pod křížem, z nichž
na jednom byly obrazy čtyř prorokův; krásný veraikon, a posléze deskový obraz
Nanebevzetí P. Marie s apoštoly. 1) Mimo to býval majetkem Hanušovým skvostný
plenář stříbrný, dosud v pokladnici chrámové chovaný, jejž zhotovil pražský
zlatník Martin r. 14652) V kapitoiní knihovně chová se několik vzácných
prvotiskův z majetku Hanušova, kteréž ozdobeny jsou ornamentálními drobno
malbami s jeho znakem.-")

Za přebývání kapitoly v Plzni prodal r. 1476 Děpolt z Lobkovic děka
novi a kapitole ve snížené ceně dva ornáty s kříži perlovými a dvě skvostné
dalmatiky, kteréž byli Plzenští otci jeho zastavili v tisíci kopách grošův. Právem
soudí Tomek, že to byla nepochybně roucha druhdy kostela Pražského nebo
některého jiného kostela, které se od posádky Karlštejnské nebo jinou podobnou
cestou byly dostaly do Plzně. Za slevení v ceně vyžádat si Děpolt, aby spolu
s předky a budoucími svými přijat byl do bratrství kapitoly, tak aby se stal
účastným modliteb konaných za dobrodince o suchých dnech čtyřikráte do
roka.“)

Král Vladislav (1471—1516)choval se z počátku vůči kapitule Svatovítské
nepřátelsky, protože stála proti němu při straně krále uherského Matiáše, později
však ukázal se býti horlivým příznivcem jejim i kostela Pražského, jakož otom
svědčí hojné jeho dary. Počátek učinil několika skvostnými rouchy: darovalf
svůj korunovační plášt, dále tři jiné ještě pláště červené, z nichž jeden byl

') lnv. XVlll, passim. — “) Viz v části popisné tab. 30. — ') Ukázku této ornamentální
výzdoby knih Kolovratových podáváme na stránce 96. — ') Tomek, Dějepis Prahy IX, 69.
Listina pergamenová českým jazykem psaná v kapitulním archivu signatura XXX, 4: „Já Diepolt
z Lobkowicz a na Chlumci známo činim tímto listem všem vuobec, kdož jej uzři nebo čtúce
slyšeti budú, že sem prodal moci svú i svých bratři z dobrú vuolí děkanovi a kapitole kostela

Pražského na hradě u sv. Václava, kterýžto trh stal se jest skrze snažnú příčinu a pilnú potřebu
mistra Jana z Uterého, kanovníka kostela pražského, to jest dva ornáty s kříži perlovými,
jeden červený a druhý modrý, a dvě dalmatice, obě modré a krumpované, kteréž jest dobré
paměti otci našemu dány byly v tisíci kopách grošův v dluhu a v škodách od pánuov Plzenských,
kteréž jsu jemu byli dlužní, a smlúvce toho mezi nimi byl jest urozený pan Diepolt z Ryzmbergka,
děd náš, a peníze jsme od nich úplně a docela zdvihli ornáty, je quittujem, prázdny činíme sami
před sebú i budúcími našimi, a ten klenot jsme jim prodali, však s takovuto výměnkú: co jsme
slevili na svrchupsané sumě, to jsme učinili za duše předkuov našich, a proto nás ctihodná kapitola
pražského kostela v bratrstvě přijala, abychom modliteb a jiných dobrých skutkuov účastni byli, a také
předci i budúci naši aby účastni byli toho dobrého v službách, kteréž se dějí o suchých dnech za dobro
dince kostela Pražského vedle obyčeje starodávného čtyřikrát do roka a toho klenotu aby mocen
byl nynější děkan hradu kostela Pražského u sv. Václava i s kapitolú k témuž kostelu příslušející,
též děkan nynější i budúci potom nemá liýbati tím klenotem od kostela již psaného nikam bez
vůle té kapitoly, a kapitola též zase bez vůle dčkanovy, a jestliže by jim kdo na ten klenot sálinúti
chtěl, chtěli bychom seznati jim, že jsme ten klenot v jich plnú a svobodnú moc prodali, aby odtud
proti vuolí jich žádným obyčejem hýbán nebyl. Na potvrzenie toho svú sem vlastni pečet k tomuto
listu přivěsiti kázal a pro lepší a širší svědomí prosil sem urozených panoši Váczlava Vlčka z Činova
a na Libni, Jana Repy z Neveklova a na Tloskově a Ctibora z Čemic, že jsú své pečeti vedle me'
k témužto listu přivěsili. Jenž jest dán a psán na Chlumci leta Božieho Tisiczieho čtyrstého sedm
desátého šestého v středu den svatý panny Barbory."
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zeleně protkaný se zlatou praetextou, druhý měl praetexty červené, a třetí prae
texty zelené; a mimo to ještě dalmatíku hnědou se zlatými praetextami.') O dalších
jeho darech, spadajících do dob pozdějších zmíníme se níže.

Mezi dárci nalézáme také císaře Fridricha IV. (1440—1493), jenž daroval
bílý ornát z látky purpurovéř) Dále darovali: kanovník mistr Prokop z Plzně
přijmím Smutek (1453—1476) bílý ornát z purpurové látky,3) kanovník mistr
Stanislav 2 Velvar (1463—1481) kalich pozlacený s květy nad nodem,4)
humerál, na němž byla vyšita P. Maria s ditkem, sv. Ondřej, sv. Václav a podoba
dárcova, jakož i humerál, na němž vyšity byly podoby: P. Marie s dítkem a světic
Markéty, Kateřiny, Doroty a Barbory;5) kanovník Jari Nos ze Žitavy řečený
Karlštein (1465—1470)kápi purptrrov0u,“) nejvyšší kancléř Prokop z Rabštejna
(1453—1468) ornát brunátný z damašku zlatem protkaného pro kapli sv. Sígmunda,7)
humerál, na němž vyšita byla Madonna s dítkem a s dvěma anděly držícími štíty se
znakem pánů z Rabštejna, 3) děkan Jan Ráček (1474—1482) daroval dvě stříbrné
číše, ") kanovník Václav Bartlík (1463—1480) daroval kalich pozlacený,
mající na noze krucifix,10) kanovník Václav Hajdyš (1469—1481) malý kříž
stříbrný pozlacený, 11) a relikviář v podobě srdce, ozdobený drahokamy a per
lami,'2) oltářník sv. Cyrilla a Methoděje Jan Scriba missál ve dvou svazcích, ls)
mistr Hanuš z Jindřichova Hradce malý kalichpozlacený;") Sigmund
Kolweys stříbrný kalich s pozlaceným nodem, na němž byl nápis ,Maria', černý
ornát z cendelínu a humerál s perlami a květy."') Kterýsí pán ze Švamberka
daroval stříbrnýkalicha červenýatlasovýomen.") Magd ale na Chanická věnovala
ornát z aksaniitu a humerál, v jehož středu byl nápis lhus, písmena w a m a znak
s rodinnou značkou dárcovou."-) Farář benešovský Václav daroval ornát čer
vený z aksamítu, květovaný, ozdobený křížem s figurami sv. apoštolův.'3)
Kobían (Cobian) daroval kalich pozlacený s kruciííxem na noze. Říčanský
věnoval plavý aksamitový ornát, v jehož kříži dole byla figura sv. Jiří, 19)a man
želka jeho, rozená Rokycanská, darovala stříbrný kalich.'—'0)„Paní Zdena“
darovala (1477) pozlacený kalich s nápisem pozpod nohy,“3') An ežka z Řep nic
stříbrný kalich s pozlaceným nodem, na němž byl nápis ,hiesus' a pod jablkem
,maria'; na noze ve štítku dvě ozbrojené ruce, 23)paní z Koldic ornát z červe
ného sametu se vším příslušenstvím; na konci kříže byla vyšita podoba anděla
meč držícího,?3) panna Bětka z Byšice dala kalich pozlacený s nápisem na
jablku ,maría' a na paténě ,íhesus'.“)

Dary tyto uvedeny jsou v inventáři, jejž asi r. 1480 sestavil kustos Jan.
V inventáři tomto nalézáme mimo uvedenou již zmínku o junkeřich, ještě tyto
zajímavézáznamy: nejstarší dosud známý votivní dar ku poctě
sv. Jana Nep. věnovaný: stříbrný kalich pozlacený s nápisem na noze:
,in honorem beati Joannis Pomuk“,25) a dílo neznámého dosud malíře

') XVIII, 110. — 'MVIII, 68. — ') XVIII, 69. — ') XVIII, 241. — ') XVIII, 207 a 208. —
") XVIII, 12. — 7) XVIII, 49. — ') XVIII, 203. — ') XVIII, 334. — lo) XVIII, 240. — ') XVIII,
291. — '") XVIII, 279. —- ") XVIIIb, 27. — ") XVIII, 232. — ") XVIII, 251, 102, 217. —
'“) XVIII, 66, 254. — ") XVIII, 218. — '") XVIII, 50. — ll') XVIII, 81. -— "') XVIII, 23]. — ") XVIII,
244. — ") XVIII, 252. — ") XVIII, 56. — '“) XVIII, 243. — “) XVIII, 234. Srv. Časopis kat.
duchovenstva 1902, str. 409—410.
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Skřítka se tu uvádí slovy: „Tabula, in qua misericordia Domini et beata Virgo,
quam Skrzitek pinxit." 1)

Z Krumlovského kláštera Klarísek, kdež se jeptišky zabývaly umělým vy
šíváním, zakoupeny byly čtyři nové humerály s těmito figurálními výšivkami:
Zvěstování P. Marie, Navštívení Panny Marie, Korunování P. Marie se dvěma
anděly, P. Maria s dítkem a se sv. Václavem a Vítem po stranách.*)

Roku 1483 zemřel probošt Hanuš z Kolovrat; mimo jiné, svrchu uvedené
věci pro chrám Svatovítský odkázal ještě nástupcům svým, proboštům pražským
krásně psaný brevíř s drobnomalbami, jenž nyní v kapitulní knihovně se chová.“)

') XVlllc, 2. ——') XVIII, 202. — ') Sign. P. ll. Na posledním listu (589.) jest zlatem napsáno:
,Explicit breviarius horarum secundum veram rubricam ecclesiae archiepiscopatus pragensis. Scriptus
ad mandatum generosi domini Hanussii de Colovrat et Zbiroh praepositi et administratoris archi
cpiscopatus eiusdem ecclesiae pragensis; finitus sabbato ante Mariae Nivis anno Domini MOCCCCOIxxO.
K tomu červeným písmem připsáno: „Qui obíít anno D. MCCCClxxxíii sequenti die post Mauricii ct
hunc Viaticum legavit prncposilo pragcnsí futuro cuilíbct, ut eodem utatur et Deum pro ilo exoret.
Requiescat in pace. Amen.' Ukázku výzdoby tohoto rukopisu podáváme na str. 97.

Znak Hanuše z Kolovrat.



V. Od roku 1480 až do roku 1618.

“ ojivým lékem, jímž zející rány ,
" v přebohaté druhdy výbavě & _

chrámu Svatovítského aspoň "\ N—Wï;ï;-fl"
poněkud se zhojily, byly bo— “'"
hate dary. jichž se chrámu dostávalo ze štědré
ruky krále Vladislava. Roku 1497 daroval

Vladislav tato skvostná roucha bohoslužebná: ornát s křížem
perlovým se dvěma dalmatikami, ornát se vším příslušenstvím;
humerál k němu náležející měl nápis „Ave Maria“ provedený „líterís
ytalicis"; bilou kappu velikou se třemi menšími kappami pro
ministrující hochy z damašku a purpuru; antependile pro oltář
sv. Vita z týchž látek, nebesa nad hrob sv. Víta bílá s různými
květy, pokrývku na pulpit, při němž zpívalo se evangelium,
koberec z damašku před oltář, na němž vystavovaly se ostatky
(z tohoto koberce zhotoveno později antependile k oltáři P. Marie),
tři kappy téhož tvaru z látky purpurové a sametové bílé, zelené
a červené barvy; sedm kapp pro kanovníky a antependile fialové
barvy pro oltář sv. Vita. Vše to určeno bylo pro dobu velikonoční.
R. 1502 daroval rovněž tak hojnou zásobu rouch pro svátek nanebe
vstoupení Páně, a pro svátky Svatodušní; mimo to ornát z červe
ného purpuru, plášť z červeného purpuru na sochu sv. Václava
(„palium de purpura rubea supra imagenem s. Wenceslaí“), po
krývku z purpuru fialové barvy na máry pohřební, tři nová ante
pendilia, nebesa z taffetu pestře pruhovaná pro svátek Božího
Těla, pokrývku pro
hrob sv. Víta na vrchu
cele zlatou, pozpod z aksa
mitu se zlatými růžicemí,
pokrývku pro hrob
sv. Václava zelené barvy
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2 pěkného purpuru, pokrývku na hrob sv. Vojtěcha červené a černé
barvy rovněž z purpuru, pokrývku sv. Sigmunda z aksamitu červeného
se zlatými růžemi, pokrývku pro hrob královský z aksamitu černého a červeného
se zlatými růžicemi, tři antependilia k oltářům sv. patronů z téže látky jako
pokrývka pro hrob královský a j.

Z Uher poslal Vladislav zelenou látku, z níž děkan a kapitula zhotoviti
dali antependíle pro oltář sv. Víta, ornát se vším příslušenstvím a kappu. Dále
daroval tři páry korouhví, tři podušky pod plenáře, tři superpellicea. K přeboha
tému tomuto daru rouch církevních připojil Vladislav skvělou řadu vzácných
předmětů stříbrných, jež věnoval chrámu Pražskému. Byly to: tři hermy z části
zlacené: sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dvě veliké ampule pro větší slavnosti,
kaditelnice, dva svícny, loďka pro kadidlo, miska z části pozlacená, umývadlo,
nádoba na svěcenou vodu a dva žerďové svícnyJ) Zmíněnou hermu sv. Víta
zhotovil roku 1486zlatnik Václav z Budäjovic?) Roku 1510obdařil Vladislav
ku přímluvě nejv. purkrabího Zdenka Lva z Rožmitála chrám Svatovítský opětně
přehojnými rouchy bohoslužebnými všech liturgických barev, mezi nimiž byly
tyto dva vzácnější kusy: ornát z purpurové látky stříbrem protkané („de purpura
argenti, alias strzibrohlaw“) a ornát zelený, jehož kříž ozdoben byl uprostřed
Madonnou s dítkem ve slunci stojící, a při konci obrazem sv. Anežky. Mimo to
daroval také skvostný plášt, jímž byl oděn, když dne 10. prosince r. 1509 falckra
bímu rýnskěmu Ludvíkovi odevzdal slavně léna koruny české.—“')

K žádosti kapitoly stvrdil Vladislav r. 1511 odvádění „ostrožněho“ k vý
zdobě hrobu sv. Václava.*)

Roku 1486 byl na náklad kostela zhotoven od jeptišek Krumlovských vy
šívaný kříž za 7 kop 20 denárů; o něco později objednány tamtéž tři humerály
fígurálně vyšívané a korály ozdobené.

') lnv. z r. 1503. 2) Některé výdaje na ni účtují se v účtech chrámových, ač v inv. z r. 1503
henna ta uvádí se jako dar krále Vladislava. Nepochybně přispěl značnou částí k uhraženi nákladu.
Stála celkem 130 kop, patrně míšenských. Zlatník obdržel za práci 23 kop. Při pozlacování spo
třebováno za 1 kopu rtuti; za skleněné imitace drahokamů dáno 20 grošů. — ') lnv. z r. 1512;
srvn. Palacký (vyd. Riegrova) V, 333; Tomek X, 292. -— ') Česká listina pergam. v kap. archivu
sign. XLI, 3: .My Vladislav, z Boží milosti uherský, český ac král a margkrabč moravský ac Oznamujem
tímto listem všem, že jest na nás vznešeuo od poctivých děkana a vší kapituly kostela pražského,
nábožných věrných našich milých, kterak prve vždy od starodávna, když který opat neboližto probošt
volen a stvrzen býval, ten každý volený ztoho kláštera a konventu k témuž kostelu pražskému
nějakou summu k hrobu sv. Václava dával a dáti povinen jest, a to slove ostrožně, prosic nás
při tom, poněvadž to na týž hrob od starodávna vedle obdarováni kostela toho zřÍcho jest, abychom
takového ostrožného žádnému mimo týž kostel dávati neráčili, a jestliže jsme komu proti tomu
starodávnému obyčeji a obdarování to ostrožně dáti na kterém opatu neboližto proboštu znovu
voleném ukázati nebo dáti ráčili, abychom to zdvihli. Kterěžto prosbě jakožto slušně nakloněni jsouce,
s dobrým rozmyslem naším jistým vědomím mocí královská v Čechách svolili jsme k tomu a tímto
listem svolujem, tu jim milost čínice, že my ani budúci naši králově čeští toho ostružne'ho od kostela
pražského odcizovati a žádnému dávati nemáme, aniž moci budem. A jestliže bychom komužkolivěk
prve dali aneb na potomni časy 2 nepaměti dáti ráčili, to tímto listem zdviháme. kazime, mořime
a v nivec obracujem, chtíc tomu, aby těž ostrožně při témž kostele u hrobu svatého Václava nyní
i na časy budůcí věčně zůstalo. A to bez naší, buducích našich králův českých i jiných všech lidi
všelijakých překážek. Tomu na svědomí pečet naši královská menší k listu tomuto rozkázali jsme
přivěsiti. Dán na Brodě Uherském tu neděli po vánocích letha Bnozieho tisicého pětistého jedená
ctého, království naších uherského dvacátého prvního, českého třicátého"
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Roku 1494 kolem svátku sv. Ostatků byla z Plzně přivežena značná část
věcí tam uložených.

R. 1495 odkázal Bartoš z Tachova, konšel na Hradčanech, krásný
pozlacený pektorál do kaple sv. Václava. Pektorál ten měl na jedné straně
krucífix a na druhé figury andělův, z nichž jeden držel štít, ostatní drahokamy.')
Manželka Hanuše z Pam-bergka z Hor Kutných darovala humerál perlami
vyšitý.2)

Kanovník J an z Úteréh 0 (1469—1506) věnoval kápi z červeného
damašku,3) stříbrný pozlacený kalich starobylé práce s obrazy čtyř sv. evan
gelistův na noze,*) stříbrnou kaditelnici,-") arcijáhen Žatecký Pavel Radkův
(1491) černý ornát.“)

Roku 1496 zhotovil kustos Jan řečený Preys ze Slavonic nový inventář
věcí kostelních, jež spolu se sakristánem Sigmundem z Jindřichova Hradce pod
správou svou měl.

Kapitolní děkan Ambrož z Plzně (1490—1509) koupil ornát z plavého
atlasu a daroval stříbrný okrouhlý pacifikál, ozdobený kolkolem stříbrnými bílými
květy, v němž uvnitř byly malované obrázky sv. Jana Křt. a sv. Alžběty, a na
jehož zadní straně byl v perletí vyřezaný obraz Madonny s dítkem; mimo to
z odkazu jeho zhotoven byl ornát z černého „šamlatu“.

Kterýsi člen rodu pánů ze Švamberka daroval zelený ornát se znakem
svým, knihtiskař Jan tištěný missál, jakýsi Voboček daroval pro kapli sv. Vá
clava červený ornát s perlovým křížem, jakýs Bystřický antependium brunátné,
rovněž do kaple Svatováclavské.

Kanovníka arcijáhenBoleslavskýJan Hertenberger z Lokte (1480až
1486) daroval ornát pestrých barev, kápi s obrazem Spasitele v kruhovém orámo
vání („cum Salvatore in circulari"), a obohatil knihovnu kapitulní znamenitým
počtem rukopisů i prvotiskü. Po něm měl kostel také missál na pergamenu
psaný.

Po smrti probošta Pavla Poučka (T 1498)dostalo se kostelu několik rouch
bohoslužebných; mimo jiné ornát „hřebíčkové barvy“.

Roku 1503 zakoupila kapitola monstranci, jež bývala majetkem Viléma
biskupa Nikopolskěho a arcijáhna Brněnského, dále dva pozlacené svícny a stříbrnou
schránku pro nejsvětější svátost. Menší objednávky a správky bohoslužebných
rouch i náčiní dály se na náklad kostela; tak roku 1509 dáno bylo „od ujímání
a opravování dvú ornátův zlatohlavových a dvú jiných“ 5 gr. bílých; r. 1510
dáno „od tření (: čistění) svícnuov“ 10 gr. bílých; „za štuk červeného plátna,
ježto se měl ornát dělati z achsamitu podušek“ 2 kopy míš.; „od předělání tří
ornátuov modrých“ po 3 gr. bílých, „od díla nového ornátu červeného z achsa
mitu podušek 8 gr. bílých a bibales 1 gr. b.“, „od truhly k novému ornátu
modrému perlovému“ 10 gr. bílých; r. 1511 „za loket červeného plátna ku
podšití staré kápičky z bílého zlatohlavu“ 5 gr. míš.; 1 kopa míš. „na pomoc mšálu

') Inv. XVIII, 335, Tomek, Dčj. Pr. IX, 70. — ') Inv. XVIII, 219. _ ") XVIII, 10. — ) XVIII,
105. ——') Činí se o ni zmínka v účtech z r. 1508, kdy zhotovena byla pro ni schránka. „Pro pixíde
lignea, qua thuribulum argenteum canonicorum novum servatur, per bonae memoriae magistrum
Johannem de Uterý suis expensis procuratum dedi VlI gr. miss." —- 6) lnv. z r. 1503.

rss
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kůpení knězi a bratru Jakubovi z Karlova, proto že nám korporály pral a dělal“;
„krajčíři Oldřichovi“ od dělání plavého ornátu perlového a kápě střibrohlavové
spolu s propitným („cum bibalibus“) 3 kopy míš., „od předělávání ornátuov
modrých dvú“ 10 gr. b., „od předělávání příkrovu zlatohlavového“ 5 gr. b.,
„od opravování dyalmatyk starých zlatohlavových s jinými potřebami“ 5 gr. b.,
„od šití kápě bílé damaškové malé, od podšíváni veliké, od štítuov dvd a za
plátno hřebné" 24 gr. míš. a j.

Roku 1512 bylo v kapitulním sezení usneseno, aby byl veden inventář
všech věcí kostelních, posvátných klenotů, rouch, knih a vůbec všeho, co k boho
službě náleží. Exemplář toho inventáře měl míti kapitulní děkan. Každého roku
měl býti inventář prohlédnut dvěma kapituláry spolu s děkanem. Přírůstky i změny
měly v něm býti zaznamenávány.') 1 byl tudiž ještě téhož roku zhotoven zevrubný
inventář prací děkana Jana Ondřejova z Horšova Týna, scholastika Theodoricha
z Tandorffu, a kanovníků: Jiřího z Plané, Šimona Duchka z Ústí a Mikuláše
HouskyF) Vzácnější klenoty uloženy byly v truhlicích. Ze seznamu klenotů
vysvítá, že tehdáž již valná část jich z míst, kde byly na čas uschovány, do
Prahy byla přivežena.

Veliký příznivec chrámu Svatovítského, nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev
z Rožmitálu (1508—1523), o němž jsme již slyšeli, že k jeho přímluvě od
krále Vladislava chrámu znamenitých darův se dostalo, daroval sám ke cti
sv. apoštolů úplný ornát z purpurové látky; kasule byla ozdobena křížem, v němž
na zlaté půdě vyšity byly obrazy šesti apoštolův. Popel z Lobkovic (v inven
táři pouze „dns Popel“) daroval asi r. 1512 kalich cele pozlacený, jenž na nodu
měl jméno lHVS provedené „italicis literis“, pod nodem pak dolů obrácenou
korunu. Šim on Tatek daroval kalich stříbrný, cele pozlacený, na noze ozdobený
obrazy Ukřižovanéhoa Madonny. Jan Schmidhoííer daroval missál tištěný
na pergamenu a vázaný v bílé kůži. Roku 1524 zakoupena byla monstrance za
57 kop českých.

Z korunovačních a jiných podobných slavností doby té dostalo se kostelu
podobných darův jako v dobách předešlých: kápě červená z aksamitu, v níž
král Ludvík r. 1509 byl korunován, dále kápě a dalmatika z purpuru, v nichž
týž král r. 1522 přísahu skládal, a purpurová látka darovaná Ludvíkem, při
korunovaci manželky jeho Marie téhož roku (1522). Z této látky zhotoven byl
ornát s dalmatikami a vším příslušenstvím. Podobně darována chrámu i kápě
ryzím zlatem protkaná, v níž r. 1527 korunován byl král Ferdinand I.

Kaple Svatováclavská obdržela roku 1532 skvělý dar: veliký bronzový
svícen ulitý Hanušem Vischerem v Norimberce nákladem Staroměstského
cechu sladovnického.

Roku 1537 dne 16. listopadu vykonána byla revise klenotů a relikvií chrámu
Svatovítského. Vykonal ji z rozkazu králova biskup Vídeňský Jan Faber, jenž
tehdáž při dvoře královském v Praze meškal, u přitomnosti probošta Arnošta
ze Šleinic, děkana Václava, scholastika Mikuláše Housky, a kanovníků Šimona
Villatica, Jana Mezeříčského a Valentina. 3)

') Cod. XXIV kap. arch. — ') Viz v odd. 111,č. XXII. — ') Zminku o ní činí Pcšina, Phospll.
489—490. Akt o rcvisi té však v arch. kap. se nezachoval.
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Roku 1540 po oktávě Hodu Božího Velikonočního sepsány byly klenoty
a ostatky uložené tehdáž v klenuté kobce nad kaplí sv. Václava; byly tu věci
ty ještě uloženy v bednách, jako r. 1512. Mimo jiné připomínají se také mnohé
věci z Ojvína a Krumlova zpět přivezené. 1)

Velikou škodu způsobil veliký oheň r. 1541 ivnitřnímu zařízení kostela
Svatovítského. Zničený byly mimo jiné příkrovy hrobů královských, ozdoby hrobu
sv. Víta a Václava, jakož i drahé kortýny tkané a vyšívané v chrámě rozvěšenéř)
Zvláště velikou ztrátu utrpěly oltáře postranní, z nichž některé přišly o celou svou
výzdobu i výbavu. V současných inventářích celé stati jsou přetrhány a připsáno
vždy „omnia per ignem perierunt.“

Manželka krále Ferdinanda královna An na pečovala o pořízení rouch i nádob
bohoslužebných; mnohá roucha sama vlastní rukou zhotovovala i vyšívala.3)
R. 1545 darovala krásnou roušku bohatě zlatem vyšívanou, určenou pro mon
stranci na den Božího Těla.

Roku 1562 dal arcivévoda Ferdinand Tyrolský zhotoviti přeskvostná
nebesa a věnoval je chrámu Svatovítskému.")

Kapitulní děkan Václav Picetinus (1527—1546) daroval pozlacený
kalich s kruciiixem na noze, kanovník Vavřinec odkázal stříbrný pozlacený
kalich ozdobený skvostnými drahokamy, Martin z Chomutova věnoval dvě
stříbrné ampulky. Po smrti probošta Arnošta ze Šleinic dostal se kostelu
překrásný missál na pergamenu v Lipsku tištěný ve vazbě plavým aksamitem
potažené. Petr z Kadaně dal zhotoviti krásné pouzdro na korporál, ozdobené
perlami a obrazem Pozdravení andělského, jakož i překrásnou pallu. Ondřej
z Tachova odkázal stříbrný pozlacený kalich a pacilikál ozdobený pěti draho
kamy a beryllem, vzadu pak obrazy Krista, Panny Marie a sv. Jana.

Z té doby pocházel také pacifikál stříbrný pozlacený, na němž vyryto bylo
„Joannes Praesticenus me fecit. Anno 1560.“

Roku 1564dány byly zlatníku Blažeji za opravu křížes velkým křišťálem
dvě kopy; řečený zlatník vůbec v té době častěji pro chrám Svatovítský byl
zaměstnán, hlavně menšími opravami.

Téhož roku pořízen byl „stříbrný pacifikál zlatnickým dílem rejsovaný,“ na
němž byl erb kapitulní.

Chof císaře Maximiliána ll. Marie obmyslila chrám Svatovítský několika
drahocennými rouchy bohoslužebnými: bílou kápí z purpurové látky, kápí černou,

.) Peš., Phosph. 490—499. — ') Tomek, Děj. Pr. Xl, 207—208. — ') Peš., Phosph. 92. —
') ,.Ferdinandus, serenissimus archidux Austriae, Styriae, Carinthiae, Comes Tyrolis ac. Caesar. Maiestlis
tanquam regis in regno Boemiae locumtenens et ecclesiae catholicae zelator et propugnator, de sua
pietate et amore in Deum ac ecclesiam metropolitanam Pragen. curavit fieri umbellam preciosissimam,
quae alias coelum vocatur, et quatuor baculis torno leuigatis et deauratis portatur ad honorem
Dei et venerabilis Sacramenti Corporis Domini nostri lesu Christi, atque eandem ecclesiae Pragen.
per Rdm. Patrem D. loannem Cauallerium contessarium et sacellanum suum donari suo nomine fecit,
in eum solum et unicum usum, ut quando in die Corporis Christi defertur venerabile Sacramentum
vel in ecclesia vel extra ecclesiam in processione, accipiatur et portetur pro more et pia consuetudine,
et non alibi, idque dominis capitularibus ecclae Pragen. concredidit, qui promiserunt, sancte cum
gratiarum actione se ita velle facere et operam dare, ut satisfiat voluntati suae Serenitatis, atque
in perpetuam memoriam, quod in acta id reterre vellent. Actum f. 4 ante Corporis Christi, quae fuit
27. Maii Anno 1562."
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dále purpurovým ornátem, jejž poslala ze Španěl, jiným ornátem z purpurové látky
modravě, ornátem barvy černé, jakož i antependiliem.

Touž asi dobou darovala královna francouzská, jejíhož jména inventáře ne
uvádějí („regina Galliae"), skvostnou kápi zelenou, ornát z červeného aksamitu,
jiný ornát zelený se vším příslušenstvím a skvostné zelené antependile.

Papežský nuncius Octavius (T 1581)dal zhotoviti pro chrámSvato
vítský ornát z dvojité tykyty („dupltaílat“), ozdobený znakem svým. Oldřich
z Lobkovic daroval dvě antependilia a čtyři pokrývky na hroby sv. patronův,
z pokrývek těchto jedna byla ukradena kterýms zlosynem. Kněžna z Dietrich
šte i na darovala dvě antependilia, Ma rkéta z Lobko vic ornát z bílého purpuru,
ozdobený křížem s odznaky umučení Páně.

Probošt Jindřich Scribon i us (1549—1586)daroval kalich z ryzího zlata,
aksamitový ornát s perlovým křížem a kápi z hladkého stříbrohlavu s růžemi.

Zajímavá jest zmínka v inventářích ze sklonku století XVl. o kasulích
sv. Václava a sv. Vojtěcha. Kasule sv. Václavaužívalo se tehdáž k zahalování
obrazu Ukřižovane'hovnedělikvětnou. (Vínv. z let 1571—1592: „Ornatu de purpura,
qui fuit d. Martyris Wenceslai, quo operitur imago crucifixi in die Palmarum . ..
Ornatus s. Adalberti,“ v inv. z r. 1593: „Ornatus de purpura, qui iuit divi nartyris
Wenceslai cum toto apparatu, subductus flaveo taífat . .. Ornatus de purpura qui
luit divi martyris Adalberti cum toto apparatu, subductus llaveo talfat.“

Při tak hojné zásobě rouch bohoslužebných není divu, že bylo možno jimi
vypomáhati kostelům chudším. Tak dán byl do Mutěnína ornát z červeného
damašku s jednoduchým křížem, v němž bylo vyšíto Narození Kristovo a při
konci Klanění se sv. tří králův. Kostelu sv. Benedikta na Hradčanech
darován ornát z brunátněho atlasu; kostelu sv. Lukáševe Žďárském Újezdci
darován starý ornát s vetkanými zlatými tigry a pardaly, se zelenými ptáky a psy
a se zlatým křížem. Do Litoměřic zapůjčeny r. 1589 k žádosti probošta Zbyňka
Berky z Dubé 1) dvě bílé dalmatiky; jindy tamtéž zapůjčen byl ornát nedělní
s dalmatikami barvy červené.

R. 1593darovalkapitulníděkan Jiří Bartold z Braitenberka překrásný
nový plenář („plenare novum et pulcherrimum“), roku pak 1594, když stal se
proboštem, novou kápi z purpuru, a r. 1602 ostatkovou desku, která se dosud
v pokladnici chová; mimo to tyto ornáty: červený damaškový s bílými květy, na

') Žádost ta adressovaná proboštu Petrovi z Lindy, zní: „Modlitbu svú vzkazují duostojný pane
spolubratře můj zvláště milý na Pánu Buohu vinšuji Vaší Msli . .. za mnohá letha i jiné všeckno
dobré a prospěšné, a při Vaši Msli oznamuji, že nastávajic tento slavný Hod Narození Krysta Pána
rád bych při kostelu svém zde něco ozdobněji než jiná letha službu Buoží konal, ale nedostatek
veliký nacházím beyti při tom kostele strany levitských oděvův, totiž dalmatyk neb žádneych než
jakeysi dvě strhaný a ušmejkaný hřebíčkové barvy. Pak Vaši MSli velice prosim, že ráčite spolu
s jinými pány preláty mně to přátelství pro čest Buoží učiniti a dvau dalmatyk neb levitských sukni
bílé barvy aneb zlaté propůjčiti, však aby něco pěkného a ozdobného bylo. Já připovidám, že takové
věci maji beze vši lsti a protahův v hody vánoční fideliter navráceny býti, a zatím sám dám takové
potřeby udělali. Věřím, že takové žádosti mé důvěrné odepřiti neráčíte, nýbrž mne je po tomto
služebníku mém Janovi Šatnc'm račte odeslali, a já se toho Vaší Msli zase odměnim. S tím Milost
Buoží hojná mě s námi beyti. Datum na proboštvi Lytoměřickém v pondělí před svatou Luczií
Letha 89. Zbyněk Berka z Dubé a Lypého, probošt kostelův Řezenského a Lytoměřickěho, Salcburský
a Olomúczký kanovník.' Arch. kap. LV, 36.
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němž byl „obraz Panny Marie držící na klíně Pána Krista, krumplovaný“, dále
ornáty bílý, zelený a černý rovněž z damašku.

Za arcibiskupa Antonína Brusa (1561—1580)zjednán veliký kalich cele
pozlacený, ozdobený znakem řečeného arcibiskupa, kapituly a řádu křižovnického.

Po arcibiskupovi Ma rti nu Medkovi (1-1590) má poklad chrámový dosud
pěkný krucilix stříbrný.

Arcibiskup Berka z Dubé (1592—1606) daroval čtyři stříbrné svícny.
Roku 1608 byla dána k správce skvostná iniule; „krumplíři zavdáno 10 kop

1 gr. 5 d., zlatníku na pozlacení její dáno 9 kop 51 gr. 3 d., od dila pak a za
5 lotů stříbra 12 kop; tovaryšům jeho na zpropitné 30 gr. a tovaryšům krumplíř
ským zpropitne'ho 30 gr. 4 d.“; dále byl dán ještě zlatniku na pozlacení jeden
dukát v ceně- 1 kopy 58 gr. 2 d., klenotníkovi („jubilírovi“) „od pulerování
114 kamenů 6 kop“, a „krumplíři dodáno za dílo, za perlí, materiji a hedvábí“
15 kop.')

Při korunovaci krále Matyáše r. 1611 užito bylo, jako druhdy, některých
ostatků jakož i nádherných rouch bohoslužebných a vzácnějšího náčiní kostelního.
.liři Závěta ze Závětic ve spise svém o korunovaci te' tiskem vydaném 2) zmiňuje
se o tom takto: „. . . . v kostele sv. Víta to vše, což k témuž slavnému korunováni
přináleželo, se hotovilo a strojilo . . . Na oltáři velkém postaveno bylo šest svícnův
stříbrných velikých . . . ltem uprostřed téhož oltáře stříbrný a pozlacený kříž,
a okolo něho po straně pravé obraz Panny Marie stříbrný a místy pozlacený,
a 2 strany druhé ruka sv. Václava dědice českého, všecka stříbrná a místy po
zlacená . .. Po levé pak straně, jdouce od téhož velkého oltáře, a právě v rohu
téhož oltáře pOstaven byl stůl při jednom sloupu kostelním a přistřín ubrusem
bílým na kterémž tolikéž dva stříbrní a pozlacení prostřední svícny... stáli.
Item koruna JM. pana kardinála, zlatem, drahým kamením a perlami okrášlená,
tolíkéž jiné oltářní zlaté a stříbrné ozdoby, k službám posvátným náležející, jako
i stříbrná a pozlacená s nálevkou medenice a některé knihy; při tom berla stříbrná
pozlacená, nápodobně drahým kamením vykládaná a o sloup spodepřená...
V ten čas také ze sacristie anebo kaple pánův prelátův pražských . .. předně
nešeni byli ode dvou pacholat v zlatohlavových kápěch dva postavníci3) stříbrní,
čtyř loket zdélí, za kterýmiž šlo jedenácte kněží domácích i přespolních v komžech
a kápích též zlatohlavových barev rozdílných, za nimi jiní preláti . .. a to vše
pod inlulemi neb korunami jich, zlatem, perlemi a drahým kamením ozdobenými,
též v kápích zlatohlavových rozličných barev k velkému oltáři šli . .. V tom
čase od nejvyššího p. purkrabího pražského, pánů auředlniků a soudců zemských
též jiných pánův stavův krá!ovství českého koruna česká a jiná regalia krá
lovská, jako jablko a sceptrum královské z místa toho, kdež složeny byly,
se vyzdvihly, a na oltář v kapli sv. Václava, dědice českého, spolu i s mečem
jeho, na kterémž pošva z červeného aksamitu stříbrem a místem pozlacená jest...
Tuto znamenati sluší, když předešlých králův českých korunování nastávalo, a den
před tím koruna česká s jinými regaliemi z zámku Karlštejna na hrad Pražský

.) chistra z r. 1608 v kap. arch. ———') Jiři Závěta ze Závětic, Korunování Jeho Milosti
Matyáše oc. 1611. ——') Postav níky : vysoké žerďové svícny, „phalangaeň
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přivezena a do téže kaple sv. Václava na oltář položena byla, že ji páni purg
krabové a manové Karlštejnští s jinými některými pány z stavu panského a rytíř
ského přede dveřmi téže kaple přes noc hlídávati a ostříhati povinni byli a jsou.“

Na počátku století XVII. dostalo se pokladu několik cenných darů, jež za
znamenányjsou v inventářiz r. 1615. ArcijáhenKašpar Arsenius z Radbuzy
dal r. 1611svým náklademzhotoviti veliký stříbrný kříž processionální
(vážil 26 hřiven) s podobou P. Ježíše po jedné straně a P. Marie po straně
druhé, ozdobený velikými rozličnými kameny; mimo to daroval damaškový ornát
hřebíčkový. Petr -K—o—k+—daroval„kříž ze dřeva heba?6výho, na němž krucitix
stříbrný,“Šimon Brosius z Horšteina pozlacené ciborium a antependium_
Jaroslav Bořita z Martinic čtyři ornáty: červený damaškový, bílý stříbro
hlavový, modrý damaškový a černý aksamitový „s křížem střibrohlavovým tla
čeným“; hrabě Jan Kolovrat Novohradský ornát černý aksamitový.

V inventáři z r. 1615 uvádí se mimo jiné také „kápě modrá, zlatohlavová
s ptáky, kteréžto užíval svatý Prokop“.

Roku 1617 daroval Zdeněk Popel z Lobkovic spolu s manželkou
svou Polyxenou sličný stříbrný relikviář pro ostatky sv. Pěti bratří.')

') Viz v části popisné a tabulku 31.

Pečeť arcibiskupa Lohclin.



.;Vl. V době zimního krále.

' "e velikém nebezpečí ocitl se poklad chrámový za doby
zimního krále. „Roku 1619 dne 13. října“ — tak vy
pravuje kapitulní děkan Kašpar Arsenius z Radbuzy ')
— „v neděli dvacátou po nejsv. Trojici při slavné
mši, když se zvonilo k pozdvihováni, vypadlo srdce
z toho zvonu visutého, kterým obyčejně při velkém
oltáři sub elevatione se zvonivá, a letělo ven z kůru,
žádného však znamení ani v zvonu ani v srdci ne
bylo, aby co kde zlámaného bylo. To lidé různě vy
kládali: ukázalo se, čeho to bylo znameni. Neboť
třetího dne po tom, v úterý 15. října přišel ke mně

. paušreiberi') Jakub Hybel s kterýmsi jiným, pravě,
že jest poslán od direktorův, kteří žádají, aby jim byl

vydán, je-li před rukama, meč sv. Václava, že se naň chti podivati a že zase
beze škody jej vráti. K te' žádosti jsem odvětil: Meč ten jest před rukama, a ani
pp. direktoři chtí, aby jim byl vydán a slibují, že bez poškození zase jej vrátí, že
prosim, aby měli maličko strpení, že jej vyhledám, a aby asi za půl hodiny se
vrátili. Odpověděli: Nikoliv, nýbrž hned nám budiž vydán, protože jej hned budou
potřebovati. Šel jsem tedy ke kostelu a oznámil jsem to p. proboštovi, jenž nebyl
proti tomu, když mu tutéž žádost byli přednesli. Vydal jsem jim tedy meč pod
řečenou podmínkou.“

„Když odešli, přišel as za půl hodiny Kutnaur, 3) řka: Páni direktoři poroučejí,
abyste šel ke kostelu a klíče od kostela s sebou vzal, tamtéž budiž přítomen
i p. probošt, neboť prý příjdou pp. kommissaři. Zpravil jsem o tom p. probošta,
jenž ihned přišel. A když jsme přišli ke kostelu, přistoupili k nám páni kommissaři,
pravice, že jsou posláni od pp. direktorů s jistým poručením, jež hned jali se
předčítati. Nařizovalo se v něm, abychom kommissařům vydali inventář věci
kostelních, jakož i klíče od kostela, oni pak aby vše sepsali a zapečetili. Ač nám
to bylo velice proti mysli, přece nechtice vzbuzovati nevole, řekli jsme, že není

') Cod. Vl, 9. arch. kap. str. 92. — ') „Paušrciber' : auschreiber. ——') Kutnauer ze Sonnenšteina.
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žádného inventáře; a ty věci, které byly v kapli sv. Václava, sepsati jsme do
pustili. Po sepsání jich šli kommissaři k sakristii; tu pak jsem řekl: Dnešní den
nestačí k tomu, aby vše bylo sepsáno; jestit toho tam mnoho. lřekli: Nechceme
vše spisovati, nýbrž toliko se tážeme, kde jsou stříbrné hlavy? Odpověděli
jsme: Poslalijsme je do Řezna do kláštera sv. Emerana k uschování.
l poslali p. Kutnaura, aby to oznámil direktorům. On pak, vrátiv se, přinesl jiný
rozkaz, jímž se nám nařizovalo, bychom, do tří dnů všichni odešli z hradu buď
na Strahov nebo do našeho kapitulního domu na Hradčanech. Žádali jsme, aby,
ježto všichni preláti nejsou přítomni, nám dotyčnou listinu vydali, bychom jim
ji mohli sděliti. Odepřeli nám to, pravice, že nemají k tomu rozkazův. Žádali
jsme tudíž, aby nám ji aspoň k přečtení půjčili; ale ani toho nechtěli učiniti,
nýbrž jeden z kommissařův nám ji ještě jednou přečetl. lprosili jsme, aby nám,
není-li jinak možno, aspoň lhůta na týden byla prodloužena. Odpověděli, že v té
věci by nutno bylo obrátiti se k direktorům. Posléze, ježto nebylo žádného vyhnutí
(leda bychom odporem svým chtěli veškeren majetek chrámový i sebe samy
a všechen majetek svůj v největší nebezpečí vydati), odpověděli jsme, ne bez
převeliké bolesti duše a srdce, takto: ,Jelikož taková jest vůle pánů direktorů,
nechceme jich vůli na odpor se stavěti, nýbrž chceme z hradu se vystěhovatif
A takž přijali od nás klíče chrámové, kostel pak zamkli a zapečetíli, postavivše
ke všem vchodům chrámu vojáky, kteří měli nad tím bditi, by nikdo z nás již
do kostela nevkročil.“

„Následujícího dne byli jsme všichni povoláni před direktory, kdež opět
byli jsme dotazováni o ostatcích neboli pokladu chrámovém; co a kdy, skrze
koho a kterak jsme jej jinam poslali, a zda nějaké potvrzení („aliquod recepisse“)
o tom máme? A když jsme na tom trvali, že nemáme žádného potvrzení, kázali
nám, bychom odešli, příštího dne aby toliko probošt a děkan se dostavili, a nechat
prý o to se postaráme, by ony věci během čtrnácti dnův do Prahy byly přivezeny.
Když jsme se druhého dne dostavili, bylo nám totéž opakováno a uloženo, bychom
učinili zevrubný seznam věcí jinam poslaných, a na stvrzení jeho bychom všichni
vlastní rukou jej podepsali . .. Než potom o této záležitosti, zvláště pro příchod
ialckrabího Bedřicha, již více se nemluvilo; celá ta věc usnula“ 1)

O odeslání skvostů chrámových do řečeného kláštera Řezenského nedo
chovalo se pohříchu žádných bližších zpráv.

Dne 26. října žádala kapitula direktory, aby ji vydány byly antifonáře
a žaltáře, jakož i bohoslužebná roucha a kalichy, jichž v kostele sv. Benedikta,
kde na ten čas služby boží konají, potřebují. 2)

Brzo potom jali se kalvínci svým způsobem chrám Svatovítský „očištovati“
ode všeho, co jim nebylo po chuti. O řádění jich vypravuje konvertita Václav
František Kozmánek (? 1679) takto: „Hned téhož r. (1619) z poručení králova,
a to 21. prosince po poledni od jeho dvoru chasa a rota bezbožná kalvínská
do kostela sv. Víta se sběhla za tou příčinou, aby všechny obrazy jak Krista
Pána, tak Matičky Jeho i jiných Božích svatých a světic potloukla, pošlapala
a v nivec obrátila, kdežto jak přišli, nejprve krucifix, kterýž vysoko na trámě
proti oltáři s obrazem Rodičky Boží a sv. Jana stál, dolů srazili, ihned potom

') Viz Peš. 347—348. — ') Peš. 360.
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na to plijíce, nohama šlapali a neuctivě kopali, říkajíce: Nu, již tu ležíš; 'pomoz
sám sobě, můžeš-li. Potom položili obraz Matičky Boží na obraz sv. Jana, tvář
k tváři, lehkovážně mluvíce: Nu, poněvadž jste vy oba za živobytí svého na
sebe laskavi byli, milujtež se také i po smrti. Také jinými obrazy Rodičky Boží
ohavně tloukli, a jimi o zem prali a mříži okolo hrobu sv. Jana Nepomuckého
ven vyhodili. Hroby s náramnou lítostí pobožných lidí, i těch, kteříž ještě katolíky
nebyli, tloukli, loupili a hrozně a potupné věci proti nim mluvili, čehož ani dobré
svědomí nedopouští pro stud psáti, oltáře boříce a nákladné stolice lámajíce, též
korouhve na kusy trhajíce, ven z kostela na trakařích vyváželi a pak pálili; jeden
kruciiix nejumělejší, kterýž byl na alabastrovém hrobě císařů římských postaven,
vyprosil na nich pan Vilém z Lobkovic, tak že mu jej dali, kterýž on do svého
domu poctivědonésti poručil. Na druhý pak den opět tolikéž činili, a v kaplích
slavných pánův, kdež své sepultury měli, všechny oltáře bořili, a množství svatých
relikvií a celých hlav na zem povrhujíc, na ně plili, je kopali, po nich skákali
a je drobili, a to byly hlavy z počtu panen sv. Voršily, někdy pro Krista Pána
zavražděných, potom rozdrobené kostí jejich zlořečený a bohaprázdný praedicant
Scultétus poručil ohněm spáliti, ačkoliv mnozí pobožní lidé za ně prosili, ale
nic z toho užíti nemohli; když pak po nich tak šlapali, tehdy mluvili potupně:
Ej, což jsou to za svaté, že se nám nebrání, ani žádných divů nečiní, my jim
nyní jistě veliký vděk činíme, že budou míti před papeženci pokoj, nebudou více
na ně volatí: Orate pro nobis, orodujte za nás.“ — Kolik tu vzácných uměleckých
věcí vzalo tehdáž as za své! !) Nad takovýmto řáděním lítostí jsouc naplněna,
poslala kapitula nejvyššímu purkrabí a nejvyšším úředníkům zemským list tohoto
znění: „Urozeným pánům pánům nejvyššímu panu purkrabí Pražskému a nej
vyšším pánům auředníkům a soudcům zemským, jeho milosti královské raddám,
pánům nám laskavě příznivým jich milostem. Vaše Milost nejvyšší Pane Pane
purkrabí Pražský a Vaše Milost nejvyšší páni páni auředníci a soudcové zemští,
páni nám laskavě přízniví atd. Nemůžeme než na V. Mt lítostivě vznésti, jsouce
k tomu povinností a svědomím naším dolmáni, abychom snad mlčíce a jako
spolusvolujíce, takovým hříchem a velikou škodou vinni nebyli, co se děje při
kostele Pražském, kterak všecky archy a obrazy Krista Pána a svatých jeho se
lámí a oltářové boří, nad čímž jistě my velikou lítost máme a srdečně toho
želíme, že ten slavný a svatý kostel k takovému spuštění přijíti má. Poněvadž
pak v témž kostele jsou hrobové, v nichž těla svatých milých dědicův českých
leží a v Pánu Bohu odpočívají, jakožto sv. Víta, sv. Václava. sv. Vojtěcha
a sv. Zikmunda, pokudž by snad ani ti hrobové šanováni &ušetřeni býti neměli,
Vašich Mlí jakožto pánův českých, jimž nad tím, aby to, což jest k slávě tohoto
království, v starém způsobu zachováno bylo, ochrannou ruku držeti náleží, po
korně a pro Boha žádáme, že ráčíte se k tomu laskavě přičiniti, aby nám do
puštěno bylo kosti dotčených svatých dědicův českých z hrobův jejich vyzdvilmouti
a někde jinam do poctivého místa, jakž náleží, je složiti. Podle toho také abychom
i některé archy z téhož kostela mohli dáti vynésti a do jiných kostelův je po

') V inv. 2 r. 1615 připsáno jest u modrého zlatohlavového antependia rukou pozdější:
„Kalvínistové vzali“; rovněž tak u kápí „chornlitských“ jest poznamenáno, že z nich čtyři „kalvi
nové vzalí'.

W=
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staviti. Té naděje jsme k Vašim Milostem, že tuto naši pobožnou žádost oslyšeti
neráčíte. V čemž sebe i ten slavný kostel k laskavé ochraně Vašim Mm"poručena
činíme a za laskavou účinlivou odpověd žádáme. Actum 23. Decemb. ]. 1619.
Vaším Mm" k službám volní Probošt, děkan i všechna kapitula kostela Pražského“ 1)
Na tento list nebyla kapitule dána žádná odpověd; později však přece, nepochybně,
na opětovnou žádost kapituly, bylo prosbám v něm obsaženým vyhověno. 2)

Také v listu, jejž zaslala kapitula dne 14. ledna 1620 arcibiskupovi Loheliovi,
trpká se vede stížnost na řádění kalvíncůvxl)

Téhož dne psala kapitula také nejvyššímu kancléři Václavu Vilémovi z Roupova.
Připomínajíc vděčně, že ji dovoleno bylo pozůstatky soch a relikvií s oltářů od—
straněných v jiná místa přenésti, sděluje, že ještě mnohé jiné věci, jako boho
služebná roucha, knihy, čalouny, kalichy a ostatky v kostele Svatovítském jsou
uloženy, a že jest obava, že snad také budou zničeny, zvláště „onen svícen
někdy jerusalémský, jejž předkové naší slavné paměti po dobytí města
Milánu domů jako vítězové se vracejíce přinesli a na věčnou pamět kostelu
Pražskému darovali,“ jelikož prý i tento „tak starobylý a tak vzácný poklad
někteří odvážlivější již počínají porušovati a lámati, jakož i před nedávnem
z téhož chrámu pochodně a svíce v ceně více než jednoho sta kop odnesli."
A jelikož predikanté mocí do sakristie vniknuvše, všecky skříně a schránky
kanovníků a jiných duchovních chrámových otevříti dali a z nich kalichy, rochety,
superpellicea a chórové pláštíky odnésti se odvážili, jest prý obava, aby rovněž
tak i s ostatními věcmi kostelnimi neučinili. Prosí tudíž kapitula nejvyššího
kancléře, aby jak u krále, tak i u nejvyšších úředníků svojí přímluvou a auto
ritou k tomu působil, by řečené posvátné věcí, uložené jak v komoře nad sakristii,
tak i vedle kaple sv. Václava, ji byly vydány. Posléze prosí kapitula kancléře,
by rozkázal, aby kaple sv. Václava, jehož jméno na křtu obdržel, zůstala jako
dosud zavřena a zapečetěna, klíče pak od ní aby uloženy byly u desk zemských
nebo v kanceláři královské, anebo aby řečená kaple jí k vykonávání bohoslužeb
byla vrácenafl)

Dne 5. února královská komora uložila královskému kuchmistrovi („regiae
culinae praefectus"), aby věci kostela metropolitního zínventarisoval a sepsal.
Kapitula hned následujícího dne protestovala proti tomu u královských místo
držícich. „Bojíme se“ — tak pravi se v listu jim poslaném — „aby, bude-li on
soupis ten prováděti, větší část věcí se neztratila a za své nevzala. Zkušenosti
již s dostatek jsme poučeni, co se děje, když takoví lidé k takovým posvátným
věcem přístup maji; před nedávnem tři stříbrné pozlacené kalichy se ztratily,
byvše beze vši pochyby od lidi takovéhoto rázu ukradeny; také naše almutia,
tunicelly, superpellicea, červené čalouny, všecko plátno (pannus totus) a jiné, co
jen bylo možno ze sakristie odnésti, nad to pochodně a svice, což vše snadno
dosahuje ceny dvou set kop. Prosíme tudiž Nejosvícenější Pány snažně, obávajíce

') Kopie v Cod. Vl, 9 kap. arch. str. 98. — ') Píšef kapitula v listu ze dne 14. ledna 1620:
.Porreximus diebus proximis lllustrissimis DD. Regni proceribus et locumtenentibus libellum supplicem,
ratione imaginum et sacrarum reliquiarum ex aris ecclesiae Pragensis sublatorum, petentes illustrissimos
DD. et nobis facultatem residuas inde, ubi hactenus asservantur, levandi et alio transferendi con
cederent. Et per gratiam illorum obtinuimus, quod petieramus." Srv. Peš. 362. —
') List ten otištěn u Pešiny 356. — ') List otištěn u Peš. 362—364.
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se, aby po zlém horší nenásledovalo — by laskavě způsobili, by onen člověk
tam neměl přístupu, a aby laskavě postarali se o to, by ona kobka nejen silnějším
zámkem byla uzamčena, nýbrž i pečefmi opatřena. Nemůže-li býti jinak, než aby
vše bylo prohlédnuto a sepsáno, račtež některé osoby ze svého středu k tomu
vyslati, jež by pozor daly, aby se nic neztratilo. Nebo, má-li býti celý chrám
vyčistěn a vyprázdněn, jak se praví, račtež popřáti a dopomoci nám, abychom
my všecky ty věci pod ochranu svou vzíti mohli. Nadějemg se, že to pro slávu
Boží a pro čest svatých patronů naší milé vlasti učiniti ráčíte, i očekáváme
laskavou odpověd.“

Jak se zdá, bylo od této zamýšlené inventarisace přece upuštěno, aspoň
na čas, ale již 12. března psal Krištof Harant jménem komory české Arseniovi,
aby, „jelikož potřeba toho vyžaduje a mnohé příčiny k tomu nutkají, aby veškera
výzdoba a veškeren nábytek metropolitního kostela popsán byl, k čemuž již jisté
osoby ustanovený jsou,“ on děkan, nejen kobku nad sakristií, v níž věci ty jsou
chovány, otevřel, nýbrž i inventarisování tomu osobně přítomen byl.')

Došlo—li tenkráte k sepsání věcí chrámových, nevíme, jelikož není o tom
nižádných zpráv.

Že zatím kapitula pilně se starala o to, aby vzácnější předměty chrámové,
pokud je ještě ve své moci měla, v bezpečná místa uloženy byly, vidíme ztoho,
že počátkem r. 1620 onen veliký kříž Arseniem z Radbuzy darovaný dala v uschování
h_raběnce Markétě Talmbergove, manželce nejvyššího komoří království českého.
Hraběnka jej odvezla na svůj hrad Šternberk, avšak tam jej hrabiví vojáci císařští
spolu s věcmi hraběnčinými uloupili. Kapitulárové vyslali dne 11. prosince 1620
minoritu P. Michaela k velitelům jednotlivých oddílů císařských s prosbou, aby
po kříži tom pátrali a naleznou-li jej, chrámu Svatovítskému vrátili.“) Zdá se, že

.) Listina otištěna u Peš. str. 365. — ') „Nos praepositus, decanus et totum capitulum metro
politanae ecclesiae Pragensis. Omnibus ct singulis cuiuscunque status, dignitatis et praeeminentiae
fuerint, has literas visuris, lecturis et audituris, salutem in Domino precamur ac omne bonum. Re
cognoscimus ac fatemur, quod anno currente 1620 crucem argenteam magnam ponderis viginti sex
marcarum, qua in metropolitana nostra ecclesia in solennioribus processionibus et funeribus uti sole
bamus, cum imagine crucifixi ex una, et B. Virginis ex parte altera, cumque hac ad pedem eiusdem
crucis inscriptione: ,Anno Dni MDCXl Casparus Arsenius a Radbusa, Metropol. Eccl. Prag. archidiaconus
et Wissegradensis praepositus crucem hanc in usum metropolit. ecclesiae Pragensis propriis impensis
fieri curavit', ob periculum, ne a malis hominibus nobis auferetur, dedimus illumac ac generosae
Dnae Dnae Margarethae Talmbergin, supremi camerarii regni Boemiae coniugi, ad servandum. Quam
crucem postquam dicta Dna Pragä ad sua bona, tanquam ad tutiorem locum asportasset, grassantes
S. Caesareae Malis milites praefatam crucem ex arce Sternbergk dictae Dnae una cum suis rebus
magno ecclesiae nostrae damno abstulerunt. Cum autem de pietate et devotione omnium nobilissimorum
ac strenuissimorum S. Caesareae Malis Dnorum Capitaneorum nobis probe constet, eapropter mittimus
ad ipsos F. Michaelem Ordinis S. Francisci ex Monasterio s. Jacobi Antiquae Civitatis Pragensis,
praesentium exhibitorem, reverenter omnes et singulos Dnos Capitaneos rogantes, ut diligentem inqui
sitionem super praelibata argentea cruce facere et ea inventa ipsam pro honore Dei et Ecclae
metropolitanae decore ad locum, ad quem spectat, restituere atque ad manus dicti F. Michaelis (qui
hactenus semper fuit fidelis), quatenus per securam commoditatem eam nobis referat, benigne et
devote tradere dignentur. Quod nobis pergratum erit et erga quemcunque pro conditione status sui,
oblata occasione, mutuis atque paratissimis officiis et studiis demerebimur. In cuius rei fidem sigillum
capituli nostri praesentibus appressimus. Quae datae sunt Pragae in capitulo nostro ll. Decembris
Anno 1620. Simon ab Horstein, praepositus Prag. Casparus, decanus m. p. Josephus Macarius,
scholasticus et cancel" Orig. pap. v kap. arch. LXV, 42.
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pátrání potkalo se s dobrým výsledkem, neboť v inventáři z r. 1635 kříž ten již
zase se uvádí.

Některé klenoty kostelní dala kapitula v uschování také hraběti Janu
Rudolfu Trčkovi z Lipého, jenž věrněje opatrovall)

Z listu, kterýž kapitula dne 5. října 1620 poslala královským raddám, se
dovídáme, že úředníci zimního krále nedávno skutečně soupis věcí kostelních
vykonali. Tehdáž bylo kapitule slíbeno, že to nemá jí býti nikterak ke škodě;
ano i klíče od sakristie a jiných schránek, kde věci ty uloženy byly, kapitule
byly ponechány. Ale na počátku října vyšel z komory královské rozkaz, aby
klíče ty tam odvedeny byly. Kapitula právem z toho soudila, že by pokladům
chrámovým z toho vzejití mohlo veliké nebezpečí, i prosila ve zmíněném listu,'—')
appellujíc na vlasteneckou mysl královských raddů, aby nedopouštěli zmaření
vzácných těch památek.

O tom, co potom se dálo, nemáme zpráv archivních, nýbrž jen vypravování
Pešinovo ve „Phosphoru“, jež zní takto: „Nicméně ještě nebyl konec útrap kanov
níkův . . . Když totiž Bedřich ve válce proti Ferdinandovi ll. v nesnázích peněžitých
se octl, přemluvili jej rádcové jeho, aby zlaté a stříbrné náčiní chrámové a jiné
podobné dary, jež od zbožných smrtelníků k službám Božím byly věnovány, užil
k placení žoldu vojákům a k zapravení jiných potřeb válečných. Této příležitosti
někteří zlomyslníci užili k tomu, aby na kanovnících, zvláště pak na děkanovi
přece vynutili poklady chrámové. Nevěřili děkanovi, jenž předstíral,-"') že byly

') Listina LXV, 52 v kap. arch. — ') „Vaší milosti urozený Pane pane presidens, urození
páni páni, urození a stateční páni z rytířstva J. M. K. raddy zřízené komory v království českém, páni
nám laskavě přizniví. Jakož jste nám minulých dnův dekret odeslatí ničili, poroučejice jménem a na
místě J. M. K., abychom klíče od sakristie a od jiných zavřených věcí v kostele Pražském Vaším
Milostem na komoru odvedli. | snášíme to v paměti naší, že předešle, když ty věci na poručení
Vašich Milosti se inventovaly, učinili Jste nám přípověd', že takové inventování nemá nám býti ke
škodě, nýbrž k lepšímu našemu; za kteroužto příčinou ty všecky věci až posavad na svém místě
a opatrování zůstávají, což kdyby nyní zjínačiti se mělo, jest se obávati, že by ty věci byly od
některých lidí rozebrány, zkažený aneb někam jinam do cizích zemí zavezeny. A podle toho, po
něvadž jiní kostelové a klášterové v tomto království českém při svých ozdobách a řádich jsou za
chovány, račte toho, prosime, povážití- zdalíž není slušně a náležitě, aby hlavní kostel při nich
zachován a zůstaven byl. Protož, laskavi páni, Vašich Milosti modlitebně a co nejvejš může prošeno
býti, žádáme a prosíme, abyste rozpomenuli se na to, kterak již prve ten slavný kostel velikou
a nenabytou škodu na ozdobách a na statcích svých pocítil, všelijak toho, jakožto pání čeští a křesťanští,
aby ty věci, kteréž od slavných knížat a králů českých, jak k ozdobě služeb Božích v kostele Praž
ském, tak i k slavné residenci Jich Milosti dány jsou, a tu od několika set let bez porušení zůstávaly,
nikam odcizovány nebyly, brániti, a aby dáleji ještě v své celosti, podstatě, vážnosti tu zůstávati
mohly, skutečně se přičiniti a nás při předešlé Vašich Milosti připovědi zůstaviti ráčili. Pokudž by
pak to jináče býti nemohlo, a ty věci byly-lí komu na jaké překážce, tak že by v tom místě trpíny
býti nemohly, aneb že by to místo k něčemu jinému potřebováno bylo: tehdy Vašich Milosti
modlitebně žádáme, abyste se k nám tak nakloniti a toho nám, abychom ty a takové kostelní a kněžské
věci do jiných kostelův, kdež nyní služby Boží vykonáváme, sobě odvézti dáti a tam jich užívati
mohli, laskavě popřiti a povoliti ráčili, a Pán Bůh všemohoucí, jehožto cti a chvály tuto dotýče, zde
časně i potom věčně ráčí toho hojná odplata býti. Datum na Hradčanech 5. dne měsíce Octobris
letha 1620. Vašim Milostem k službám volní probošt, děkan a kapitula kostela Hradu Pražského“
Koncept v kap. arch. LXV, 24. — ') .Uti ille simulando pie asseverabat'. Z těchto slov by
se dalo sondití, že poklady ty byly ukryty jinde, nikoliv v Řezně, jak s tajnou výhradou děkan
slídičům sdělil.
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zaveženy do Řezna, nýbrž domnívali se, že jsou uloženy v některé tajné skříni
chrámové, nebo v zemi zakopány. Když nic nepořídili slovy, sliby, ani hrozbami,
sáhli k násilí a poslali pochopy své, kteří by jej, nic netušícího jali a do vězení
Menšího města Pražského odvedli. Člověk jeden, jenž nad jiné lačněl po kořisti
posvátné, prohlašoval, kterak se mu zdá, že s tímto zarytým knězem s větší
přísnosti bude nutno zatočiti, a že tudíž nejen žaláře, nýbrž i mučidel zakusiti
má. Arsenius tehdáž byl u velikém nebezpečí, hrozilt mu zajisté osud bl. Sarkandra.
Než na štěstí byl jedva půl hodiny před příchodem pochopů na hrozící nebezpečí
upozorněn a přestrojiv se, ukryl se nejdříve v blízkém klášteře kapucinském,
odkudž, když byla obava, aby jej tam nehledali, věrným služebníkem provázen,
uchýlil se do kláštera sv. Markéty v Břevnově . .. Když nenalezli děkana toho
dne, hledali jej tím bedlivěji druhého a třetího dne. Mezitím došla smutná zpráva,
že město Písek bylo od Buquoye dobyto a nedlouho potom, že císařští s Maxi
milianem bavorským spojení, podmanivše sobě kraje Bechyňský, Prácheňský
3 Plzeňský táhnou ku Praze . . . Vzbouřenci těmito zprávami poděšení pomýšleli
nyní více na to, aby svoje věci zabezpečili, než aby na děkanovi a kapitule něco
vymáhali.“ l)

') Peš. Phosph. 367, 370.

Pečeť oiiiciálů nrcibiskupských
7. r. 1618.



Vll. Od bitvy Bělohorské do r. 1645.

o bitvě na Bílé Hoře dal vévoda Bavorský Maximilian korunu
královskou, žezlo a říšské jablko, spolu s mečem sv. Václava
a ostatnimi klenoty říšskými z radnice Staroměstské, kdež
je Bedřich na překotném útěku svém byl zanechal, přenésti
dne 17. listopadu na hrad pražský a uložiti v kapli sva
tého Václava. 1)

Brzo udála se kapitule příležitost, aby ukázala vděčnost
svou hraběti Trčkovi za zásluhy jeho 0 uchránění klenotů
chrámu Svatovítského. Listem ze dne 4. února 1621 dává —

patrně k jeho žádosti — svědectví o jeho dobrých službách v té věci
a i jinak prokázanýchř)

Nadešel den, kdy kostel sv. Víta znovu posvěcen byl k boho
«.. službám katolickým. Stalo se tak dne 28. února 1621. Při té pří

ležitosti měl kapitulní děkan Arsenius z Radbuzy řeč, v níž mimo
jiné připomíná, kterak svatyně tato neslýchanou dotud bezbožnosti byla po
skvrněna a všech krásných ozdob svých zbavena, kterak protestanté ostatky

') Pcšina Phosphorus 385. — ') „Nos Simon Brosius de Horstain, praepositus, Casparus
Arsenius a Radbusa, decanus, totumque capitulum metropolitanae ecclesiae Pragensis. Omnibus et
singulis cuiuscunque status, gradus ac praeeminentiae fuerint, has litteras visuris, lecturis ac pariter
legi audituris, salutem in Domino precamur ac omne bonum. Posteaquam ex relatione quorumdam
hominum percepimus, illustrem ac generosum Dominum Dominum loannem Rudolphum Trczkam de
Lippa, Sacrae Caesareae Mtis Consiliarium et camerarium a nonnullis hominibus, quasi et ipse in
praeterlapso disturbio, se Suae Sac. Caes. Mli moderno Boemiae Regi ac Dno Dno nostro clementissimo
aliisque catholicis adversarium praebuisset, in odium suae personae apud Suam Maiestatem iniuriose
delatum esse. Nos, qnantum nobis de praefato Dno loanne Rudolpho Trczka a Lippa constat,
recognoscimus et fatemur, quod per totum illud tempus disturbii, quo tam ecclesiasticis, quam
saecularibus catholicis nullus fere in tota Boömia tutus locus supererat, erga metropolitanam nostram
ecclesiam atque erga nos omnem benevolentiam exhibuisse, ac insuper etiam quaedam clenodia
et reliquias ecclesiae nostrae, quas sibi ad fidelem custodiam tradidimus, fide
liter conservasse. Et non saltem nobis ac ecclesiae nostrae, sed et aliis ecclesiasticispersonis et
templis ex (innata sua charitate et erga religionem catholicam affectione multa beneficia praestitisse.
lmo et hoc vulgoLde ipso (quia forte rebellibus adhaerere noluit), quod patriae proditor esset,
saepiuslloqui audivimus. ln cuius rei evidentiam et certitudinem praesentibus sigillum capituli nostri
de certaInostra scientia apponi fecimus. Quae data sunt Pragae 4. Februarii Anno Dni 1621." Koncept
v kap. arch. LXV, 52.
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svatých nohama šlapali, obrazy jejich, jakož i Krista Pána bezbožně lámali a do
ohně házeli. „Kdož by“ — tak praví dále — „spočísti mohl, kolik oni kalichů,
kolik křížů, kolik monstrancí, kolik kasulí, kolik jiných kostelních klenotů a ozdob
z mist posvátných uchvátili? Svědkem toho jest i sám tento přesvatý a přeslavný
metropolitní chrám, jejž — žel Bohu — znešvařila ona zuřivá jejich loupeživost.
Od nejdávnějších dob až dosavad byla svatyně tato od slavných císařů, králů
a knížat podivuhodnými dary, milostmí a výsadami obohacována a skvělou vý
zdobou okrašlována; v ní i svatých mučedníkův a patronův našich těla a posvátné
pozůstatky odpočívají, a v ní náležitá úcta Bohu a svatým den co den byla
vzdávána & tajemství mše sv. slaveno: Avšak v žalostném onom zmatku nábo
ženských a církevních věcí byla tou měrou svatokrádežně vyloupena a vydranco
vána, že lépe_by bylo nad tím plakati nežli otom mluvíti . .. Neboť hle: oltáře
jeji jsou znešvařeny a poskvrněny, mnohé zbořeny a z kořene vyvráceny; ozdoby
jejich roztrhány a rozchváceny; obrazy Ukřižovaného Krista rozbity a pohozeny,
přeslíčné malby, jež věřící ke zbožnosti druhdy povzbuzovávaly, zničeny a spáleny;
hroby svatých obnaženy. .. slovem, vizte strašlivou ohavnost spuštění, kterak po
žalostném všechněch věcí tohoto chrámu rozchvácení kromě nepatrných pozů—
statků a holých stěn, téměř nic v něm nezůstalo . . .“ Posléze vyslovuje naději,
že Ferdinand 11. bude obnovitelem bývalého lesku a slávy.

A Ferdinand II. pečoval skutečně dle možnosti své o výzdobu chrámu
Svatovítského věnovav k tomu účelu 15.000 zlatých. Mimo jiné ozdobil hroby
svatých patronů hedvábnými pokrývkami a stříbrnými lampami.')

Císařovně Eleonořež) připisuje tradice skvostnou perlami vyšitou mitru,
která se v pokladnici chrámové dosud chová.

Když r. 1631 po bitvě u Lipska Sasové do Čech vpadli a ku Praze táhli,
odejel, jak Pešina tvrdí, děkan metropolitní Josef Makarius s korunou
královskou, s klenoty zemskými a se svatými ostatky v čas z Prahy!) Ale soudobý
ruk0pisný záznam spíše mu vyčítá nedosti velikou pečlivost o věci chrámové.
Čtemef v čele inventáře z r. 1635, že „za času nebytí doma nebožtíka pana
děkana Macariusa, když leta 1634 a zase leta 1634 před vpádem nepřátelského
lidu do Prahy a ku Praze, do města Budějovic českých pro zachování života
svého se uchýlil, mnoho se ztratilo, jak z klýnotův, taki mešních věcí, ornátův,
pluviálův, antipendií oc.“

Císař Ferdinand lll. neobyčejnou láskou lnul ke chrámu Svatovítskému;
projevil ji mimo jiné i tím, že věnoval mu několik darů, zvláště ornát bohatě
zlatem a stříbrem vyšitý a krásné čalouny, jimiž o větších svátcích stěny chóru
měly býti ověšoványf)

Bratr císařův,arcikníže Leopold Vilém, byl rovněž štědrým dobrodincem
metropolitního chrámuý) Také on daroval červené damaškové pokrývky na hroby

') Pešina Phosph. 110. — ') Viz v části popisné a tab. 76. Která císařovna toho jména se
míní, zda manželka Ferdinanda ll. Eleonora, sestra vévody mantovského (1622—1655), anebo manželka
Ferdinanda Ill. Eleonora, dcera Karla Neverského (1651—1686), nelze rozhodnouti. — :) Pešina
Phosphorus 394. — ') Pešina Phosphorus 112. — “) „Serenissimus archídux Leopoldus Wilhelmus . ..
dum innata pietate sanctorum Patronorum Bohemiae Sepulchra ornamentis contegcre statuisset,
ut intercessione eorum caesarei belli successus staret, rcliquorum Patronorum tumulos rubro serico

15
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svatých patronů českých, a mimo to dal r. 1641 k tak zvanému „svícnu Jeru
salémskému“ uliti vysoký Vkusný dřík, a doplněný tak svícen postaviti na hrob
sv. Jana.

vestivit. Porro s. Joannis tumulus, quia non e terra, ut aliorum Sanctorum, elevatus et pro reci
piendo tegumento aptus foret, in aliud ornamentum venerationis studium convertit. Basi nempe
candelabri Hierosolymitani hactenus in usum pulpiti applicatae an. 1641 arte lusoria imposuit novam
machinam, inter Statuas Sanctorum Patronorum epistylia pro candelis sustinentem, ac in honorem
Joanneum innumera luce fulgentem. Apparet etiam ibi Statua Divi Joannis Nepomuc. cum inscriptione :
Beatus Joannes de Nepomuk. Adnotatus est quoque annus & pius fundator: Leopoldus Wilhelmus
Arelli-Dux Austriae F. F. An. 164l.“ Berghauer, Prot. poenit. ll., 100. ,Serenissimus archidnx
Leopoldus pro augustissimo fratre Ferdinando tertio exercituum ductor, cum eapropter pretiosis
e Damascena veste integumentis singulorum Bohemiae Patronorum Sepulchra honoraisset, ut interveni
entibus eorum e coelo patrociniis militiae Caesareae molimina fortunareutur, hujus Martyris (s. Joh.
Nep.) eo, quod non posset simili involucro lapis sepulchralis decorari, candelabri nihilominus Salo
monici pede, quod olim Mediolano victor Wladislaus ll. Bohemorum rex in templum s. Viti intu
lerat, parte superiori magnifice fusoria arte exornato, illud ipsum vehementer exornavit, atque ut
candelarum superne impositarum luce augustiore deinceps coruscaret, sua munificentia effecit." Crn ge
rius, Triumph. maj. fol. 9.

Niellovanzi zlatá ozdoba na relikvii Karlätejnske.



Vlll. Přivtělení relikvií Karlštejnských pokladu Svatovítskému r. 1645.

;; vaté ostatky shromažďoval Karel IV., jak jsme
' již výše byli pověděli, po zbudování Karl

štejna v tomto hradě rovněž tak horlivě,
jako dříve ve chrámě Svatovítském.') Téměř
všechny ostatky Karlštejnské vyskytují se
v oněch výše uvedených“) seznamech o
statků, jež lidu byly okazovány. Jinak za
choval se nám seznam jich teprve 2 doby
poměrně velice pozdní, totiž z r. 1515; zho
tovil jej tehdáž k rozkazu krále Vladislava
děkan Karlštejnský Jan Stradoměřský. La
tinské jeho znění uveřejnil Pešina ve svém
„Phosphoru“;3) poněkud odchylný český
text — místy zkrácený, místy zase ob
šírnějši ——otiskl Hájek na konci své kro

nikyf) My zde podáváme překlad pořízený dle latinského textu Pešinova, v po
známkách pak důležitější odchylná místa z textu Hájkova: „Roku Spasitele
našeho Ježíše Krista MDXV. z rozkazu Nejjasnějšího knížete Pána Wladislava,
krále uherského a českého. Mně Janu Stradomiriovi, děkanu Karlštejnskěmu,
mistohraběti a palatinu sv. paláce Lateránského bylo rozkázáno tyto relikvie
císařské a královské sepsati, aby památka a počet jejich nepřišly na zmar, nýbrž
věčně žily. Jsou však jedny, jenž ke království náležejí, jiné, jež v opatrování
děkana a kanovníků býti mají, jakož bývalo dříve; v následujícím seznamu
všechny se uvádějí: 1. Jsou dvě Veroniky na zlatě tabulí, na způsob oné, jež
v Římě se ukazuje u sv. Petra, kterouž Karel IV. v Římě omalovati dal se vší
bedlivosti. Jiná podobná první, ale strašlivější, na dřevě, také Karlem IV. získaná.5)

') Viz str. 55. — ') Viz str. 56—58. — ') Peš. Phosph. 411—415. — ') Kronika česká list
CCCCLXXIV a násl. — a) Hájek: „Nayprve jsú dvě Veronice, jedna na zlaté tabuli k podobenství
té, kteráž jest v Římě v kostele sv. Petra, kterúžto Karel, císař římský a král český ac. řemeslem
maléřským se vší pilností kázal udělatí. Druhá pak jest podobná k první, ale hroznějši, na dřevěné tabuli,
též skrze téhož císaře způsobené.“
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ll. Jsou dva kříže, oba nyní bez noh, dříve totiž měly nohy výborně pracované;
kterak se ztratily, na konci ostatků obšírněji se vypíšeJ)

V prvním kříži, kterýž váží deset tisíc uherských zlatých čistého zlata,
jsou tyto drahocenné ostatky: ze dřeva kříže Páně, kde dosud otvor jest znáti,
část dosti veliká i široká: část hřebu nohou. Ostatky sv. Jana Křtitele z kotníku
prstu, jímž ukázal: „Ejhle Beránek Božíl“ sv. Anny a jiných svatých s nápisy
jejich a_trn z koruny Kristovy. Jest tu také částečka šatu purpurového, v němž
byl posmíván Pán náš. — V druhém kříži, jejž lnnocenc Vl. Karlu lV. darem
dal, jsou rovněž drahocenné ostatky ze sudaria, jímž Kristus pokryt byl na kříži;
z provazu, kterým byl připoután ke sloupu a jiné ostatky: část houby, kterou
byl napojen na kříži. Jsou také na obou křížích veliké drahokamy a perly dosti
veliké, safíry, smaragdy, rubíny, jak o tom cedulka jest od dvořanův („regnicolis“)
a úředníkův.) Také dva hřeby z archy Noemovy, visící před hlavním oltářem.) Kříž
tento menší jest také z ryzího zlata, ozdobený dosti vzácnými kameny.2) A ony
dva kříže s Veronikou jsou celého království: všechny ostatní ostatky byly pod
ochranou a mocí děkana a kanovníků. lll. Jsou kameny různé a hole: kámen
z místa, kde se narodil: jiný, kde vstoupil na nebesa: jiný, kde krví se potil:
jiný z hrobu Kristova: jeden kámen, o němž d'ábel pravil a chtěl, aby Kristus
jej v chléb proměnil: jiný z místa, kde Kristus ukřižován byl. Část hole Mojžíšovy,
kterou rozdělil moře a skálu, z níž voda vytryskla. Část hole Aronovy, jež
vzkvetla:křížze dřevaarchyúmluvy.Ostatky blahoslaven é Marie Panny.
Jest roucho neposkvrněné Panny Marie v desce pozlacené; částečka od něho
odstřižená a odnesená v jednom rohu; neví se kým. Skřínka malá stříbrná po—
zlacená, v níž také jest část roucha, v němž Blahoslavená Panna Maria pod
křížem stála v době utrpení Páně; tamtéž viděti tři kapky krve, jež z těla Kristova
vytekly. Jsou také vlasy Panny Marie s mlékem jejím a část její svíce, když
umírala Nejblahoslavenější Panna a část palmy, jež nesena byla před nosítky.
Také částečka košile její a jiné z roucha, pásu a tuniky její. Z místa, kde zemřela
v Pánu; z hrobu jejího-") Těla svatých a světic. Sv. Palmatia muč. Trevír

') Hájek: „Jsú také dva kříže z zlata, jeden větší a druhý menší, a žádný ten kříž nemá zpodku
neb nohy, ač měly prvé; ale to všecko na onen čas, když Karlštajnu dobývali, ti kdož se na něm
zavřeli, a haytmané byli pouklidili." — ') Hájek: V tom kříži větším, kterýž váži deset tisíc
zlatých uherských čistého zlata, jsú tyto svátosti: nayprvé kus dosti veliký kríže Pána Krista, na kterémž
byl pověšen s dirou, tu kdež nohy jeho svaté milosti byly přibity. Článek z prstu svatého Jana Křtitele,
kterýmž ukázal na Pána Ježíše, a řka: ,Tof Beránek Boží.“ Trn z koruny hlohové, kteráž byl Pán Ježíš
korunován. Kus pláště zlatohlavového, v kterémž byl Pán Ježiš posmíván. A ten kříž jest velmi
mistrným dílem dělán a kamení v něm mnoho velikého. A jsú zaíírové: smaragdové, rubinpalasové
a perly výborné, jakož při tom spis to všecko ukazuje. V druhém kříži jsú tyto svátosti: najprvé
kus rouchy, kteruož byl Pán Ježíš obvázán na kříži. Kus provazu, kterýmž byl jeho Svatá milost přivázán,
jsa mrskán u sloupu. Kus hanby, z kteréž byl Pán náš napájen na kříži. Svátosti svaté Anny a jiných
znamenitých svatých sjich tituly neb nápisy. A ten kříž jest také pěkným dilema kamením drahým
ozdoben.— ') Hájek: Svátosti Panny Marie: V truhlici stříbrné pozlacené jest kus
šlojiře Panny Marie. V též truhlici jest druhý kus šlojiře Panny Marie, v kterémž stála
pod křížem, toho času, když Syn její milý visel na kříži, z jehož těla svatého kruopie tři krvavé
ukanuly na hlavu jeji, a jsú do dnešního dne tak krásně, jako by této hodiny z těla jeho svatého
vyšly, a tu ukanuly.Jest tu také maličký svazček vlasuov Panny Marie. Kus vosku 7. té
svíce, kteráž hořela, když blahoslavená Panna umírala. Kusté palmy, kterábyla
nesena od apoštolův před marami. Kus košile Panny Marie. Kus sukně Panny Marie. Kus
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ského a Eufemie Panny a Muč.; tato dvě jsou pod moci děkanovou v kapli
sv. Palmácia. Justiny P. a Muč., přijaté z kaple sv. Palmácia, Sapientiae V. a M.,
Arnolia Metského bisk.1) Hlavy svatých: Filippa ap. ve stříbře pozlaceném,
Timothea a Basilia Velkého: o těchto třech hlavách jest listina potvrzující s třemi
pečetmi. Afry muč. opálená. Rosy P. a M.?) 2 družiny Xl. tisic. Palmatia M. Eufemie V.
a M., Justiny P. a M. Sapientiae P. a M. Romana M., kteréhož pokřtil sv. Vavřinec.
Melusia M. 2 legie sv. Mauritia. Pavla prvního poustevníka. Dionysia biskupa Augšp.
a Muč. Reginy P. a M. ze společnosti Xl. tisic. Christicoly P. a M. z téže družiny.
Zuzanny P. a M. z téže družiny. Jiných světic z téže družiny hlav sedm. Sv. Antonie P.
a M. Sv. Antonie Panny a Mučednice. Jednoho ztřiceti tisíc Mučedlníků a vojáků.
Dále části hlav: sv. Víta a dvě kosti z ramen jeho, Šimona a Judy, Kosmya Damiana,
Marie Magdalské, Kalixta Pap., Leodegara Bisk. Muč., Hermeta Muč., Prima Op.,
Geminiana bisk., Theodora muč., Martina bisk., Oldřicha bisk., Fabiana a Šeba
stíána, Felixe a Adaukta, deseti tisíc vojínův. Ostatky sv. Ignáce muč. v malé
monstranci stříbrné pozlacené. Zuby svatých: sv. Markéty Panny a Muč.,-")
Apollonie P. a M., Kateřiny P. a M., Štěpána prvomučednika, Stanislava bisk.
a mně., Mořice bisk., Dionysia bisk. a muč., Antonia op., Urbana pap. a muč.
Čelisti (mandibulae) svatých: sv. Klementa papeže, muč., s třemi zuby,") sv. Petra
apošt. část dásně ve schránce stříbrné pozlacené na způsob monstrance. Burgharda-")
bisk. se dvěma prsty. Benigny P. a M. Ruce a ramena svatých: Reginalda
de Monte Albano ramena dvě ve stříbrných schránkách pozlacených. Matouše ap.
a evang. dosud s koží ve stříbrné schránce pozlacené. Anonyma s literami řeckými,
rovněž ve stříbře. Sv. Jana Chrysostoma ve stříbrné pozlacené schránce. S. Lucie
P. a M., ve stříbrné pozlacené schránce. S. Roberta hraběte, ve stříbrné pozlacené
schránce. Sv. Achatia M. ve stříbrné pozlacené schránce, sv. Štěpána prvomuč.,
Lukáše evang., Prokopa op., Marie Magd. a Lazara bratra jejího, Longina vojína
a muč., Nicasia muč., Florentia muč., Palmatia muč., Eufemie panny a muč.,
Gereona muč., Pia pap. muč., Ruperta bisk., Antonína poust., Valentina bisk.
a muč., Burcharda bisk., Justiny Panny a muč. Nohy, prsty, kloubyG)
(j uncturae) svatých: sv. Kateřiny kloub palce na zlatém řetízku visící
v křišťálové schránce, sv. Mikuláše prst s něco málo krve, v pozlacené alabastrové
schránce, ï) sv. Burgharda bisk. dva prsty; sv. Krištofa kloub v malé stříbrné
skřince. Celá noha s koži a masem jakéhos svatého bezejmeného. Ostatky
svatých a světic různé a dosti veliké, a některé malé ve skřínkách, apoštolů
a mnohých svatých v křištálových schránkách. Ostatky v malé skřínce sv. apoštolů
a všech evangelistů s příslušnými nápisy; rovněž tak deseti tisíc vojínůs) a jiných
svatých v monstranci malé bez nohy; v monstranci této jest safír a perla dosti
veliká; sv. Emerama muč. ve stříbře pozlaceném na způsob malé věžky. Ko

dřeva ztoho domu, kdež umřela Panna Maria. Kus kamene z toho hrobu, kterýžbyl
připravenkpohřbeni těla Panny Marie. — ') Hájek: „Těla svatých a světic: Tělosvatého
Palm aci v truhlici dřevěné. Svaté Eufemie panny a mučedlnice, též v truhlici dřevěné. Svaté
Justiny mučednice v truhlici malé dřevěné. Svatého Arnolfa, na kteréžto tělo při tom jest list
s pečeti na pargamenie. Svaté Sapiencic Panny a Mučedlnice, a na to též jest list na parga
menie." — 1')Hájek: „Svaté Ruože Panny." — a) Hájek: „ve střibře“. — ') Hájek: „v stříbře
pozlaceném'. — ') Hájek: „pěkně stříbrem ozdobená“. — a) Hájek: ,článkové“. ——") Hájek:
„Prst sv. Mikuláše krvavý v pušce alabastrové“ -— ') Hájek: „rytiřuov'.
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rouhev sv. Jiří červená hedvábná s bílým křížem, kterouž nesl, když draka zabil.
Pohár sv. Václava pozlacený dřevěný. Ostatky sv. Thebejců, Mořice, Candida,
Viktora a jiných s příslušnými nápisy, sv. Hermagory poustevníka, sv. Floriana
muč. v pozlaceném stříbře; sv. Václava v paciiíkálu stříbrném: korál velký ve
stříbře, jenž prý byl z pokladu Karla lV.') Schránka s relikviemi, drahokamy
ozdobená; límec pozlacený sv. Václava *'); kámen brunátový (brunatícus) vzácný
ve stříbře; z brnění sv. Oandolia s); ostatky v malé skřínce postříbřené s ostatními
ostatky; část oděvu sv. Kláry; ostatky sv. Floriana muč., sv. Lucie, sv. Martina,
a sv. Pěti bratři a z rouch jejich, v nichž mši sv. sloužívalí. Ostatky sv. mučed

níků: sv. Klimenta pap., muč., dĚĚtÍJÍÉVQÍ'JĚ/w sv. Chrysogona, sv. Pangratia,
sv. Fabiana a Sebastiana, Eustachia, Théodora, Vincentia, Erasma, Vavřince,
Viktora, Kiliana, Hippolyta, Kryštofa, Kolmanna, Boniiacia, Tomáše Kantuar.,
Valentina, Nevinňátek, Kosmy a Damiána, Saturnia, Oswalda krále angl., Oenesia,
Donata, Maronaf) Ostatky sv. vyznavačův: sv. Mikuláše, sv. Martina, Fortunáta,
Faustula, Jeronyma, Ambrože, Řehoře, Augustina, Bernarda, Františka, Karla Vel.,
Lazara, Lva pap., Remigia, Medarda, Leonarda, Ruperta, Servatía, Wolfganga,
Wilibrorda,Benedikta, Hilaria, Florimagory, Sturmia, Mina kříž,
Helana, Vendelína. Skříňka s ostatky sv. Prokopa a jiných svatých s příslušnými
nápisy.

Ostatky sv. panen a vdov: sv. Markéty, Anežky, Cecílie, Barbory, Kateřiny,
Doroty, Apollonie, Marie Magd., Kláry, Benigny, Marty, Agathy, Ludmily, Alžběty,
Hedviky, Affry, Gertrudy, Digny, Abundantie, Secundy, Krescentie, Kristiny, Juliany,
Brigitty, Ottílie, Valpurgy a Xl. tisíc družek ve váčku.“

„Hlavy byly co nejlépe ozdobeny perlami a drahými kameny; ale za doby
Sigmunda cís., když hrad Karlštejn byl obléhán, ostatky ty barony a šlechtici
byly oloupeny; neboť, jak se čte v registrech ctihodné kapituly pražské, sličné
ozdoby zlaté a stříbrné v ceně as dvou set tisíc zlatých uherských byly vzaty
kostelu Pražskému a Karlštejnskému. Neslýchané ukrutenství šlechticův! Kéž by
tomu byl konec!“

„Jest také olej z hrobu sv. Ondřeje apoštola, z hrobu sv. Maří Magd.,
z hrobu sv. Kateřiny, sv. Mikuláše atd. Hlava draka, jejž prý sv. Jiří zabil, dva
rohy ze slonové kosti na železných řetězích, jež prý náležely sv. Rolandu, vévodovi
Burgundskému; někteří se domnívají, že jsou ze sedmi trub Jerišských; a některé
jiné věci.“

Mezi těmito Karlštejnskými relikviemi jsou však některé, jež původně náležely
chrámu Svatovítskému, jako na př. roucho bl. Panny krví Kristovou zbrocené;
polovic těla a hlava sv. Sapiencie P. a M. 2 družiny sv. Voršily: čtvero kostí
pospolu uložených ve stříbrné schránce sv. Matouše apošt., hlavy sv. Filipa,
apoštola Římského, jenž byl žákem sv. Vavřince, Fabiana papeže V., Dionysia,
biskupa Augšpurského a M., Othmara opata, Viktora Muč., Felicissima M.,
Leodegarda Muč., Antonie P. a M., Justiny P. a M., nemluvňátka, Urbana papeže,

') Hájek: .Korál jeden velmi veliký, kterýž byl v veliké vážnosti v pokladnici císaře Karla
Čtvrtého" — ') Hájek: „Obojček pancířový sv. Václava.“ — ') Hájek: „Obojček pancířový
sv. Gangolíía.“ — ') Hájek uvádí ještě: „Svátost sv. lgnacya v jedné malé monstranci stříbrné
pozlacené“
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muč., Malusia muč., čelisti sv. Klementa, ramena sv. Prokopa, sv. Lazara,
sv. Chrysostoma, sv. Longina, sv. Ottilie, sv. Albana muč., sv. Theodora muč.,
sv. Eufemie P. a M. a jiné mnohé. Ostatky tyto byly za bouří husitských spolu
s jinými ua Karlštejn odveženy, potom však nedbalosti těch, kteří, když pokoj
nastal, o vrácení jich'se nezasadili, zůstaly na Karlštejně, až posléze přivtěleny
byly v počet ostatků Karlštejnských. 1)

Nejznamenitějšími kusy mezi ostatkovými schránkami Karlštejnskými byly
ony dva veliké zlate' kříže. Větší z nich vyskytá se i na nástěnných malbách
Karlštejnských. V kapli sv. Marii na stěně jižní spatřuje se Karel IV. s císařskou
korunou na hlavě a v bohatém brokátovém plášti, kterak stojí před stolem bíle
prostřeným, chápe se levici velikého na stole stojícího kříže, a pravicí malý zlatý
kříž do něho vložiti se chystá. Vkládá do něho patrně zlatem obložené části
svatého kříže. "Staré toto, z roku 1357 pocházející vyobrazení velikého kříže
Karlštejnského jest tím zajímavější, že spatřuje se na něm ještě původní jeho
noha, do trojhranu komponovaná a opěrnými pilířky a fiálami obklopená. '-')

Vedle tohoto obrazu vymalována scéna, kterak Karel IV. přijímá z rukou
francouzského dauphina křišťálovou schránku s dvěma trny z koruny Páně, kteréž
mu francouzský král Jan r. 1356 po synu svém byl poslal, a jež Karel do onoho
velikého kříže pak uložil.9)

Druhý, menší kříž zlatý obdržel Karel od papeže Urbana V. (1362—1370),
jak správně má onen starý pořad ukazování relikvií (viz str. 57.), a nikoliv od
lnnocence Vl. (1352—1362).

Za velikou vzácnost pokládány byly také oba ony „veraikony“, jež inventář
z r. 1515 na prvém místě uvádí.

A tyto čtyři nad jiné cenné předměty pokladu Karlštejnského byly majetkem
celého království a vystavovány při korunovačních slavnostech veřejně na odiv.4)
O jednom z veraikonů píše Bohuslav Hasištejnský, jenž jej viděl při korunovaci
krále Ludvíka r. 1509, v jednom listě svém takto: „Viděl jsem také mimo to

') Peš. 429. -—') Dr. J. Neuwirth, .Mitlelalterliche Wandgemalde und Tafelbilder der Burg
Karlstein in Böhmen,' str. 37, 39 a tab. Xll. — ') Ne u w i rth, o. c. str. 37—39 a tab. Xl. Starší, nesprávný
výklad této scény viz u Sedláčka, „Hrady a zámky“ Vl, str. 14. List krále francouzského k darování
tomu se vztahující, zni: „Johannes Dei gratia Francorum rex notum facimus universis praesentibus et
futuris, quod nos sanctae devotionis affectum, quem ad sacratissimam coronam spineam in sua
gloriosissima passione nostri impositam capiti Salvatoris, quae in sacrario reliquiarum nostrae sacrae
capellae regalis Parisiis ab antiquis temporibus reposita servatur, Serenissimus princeps dns Karolus
quartus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus et Boemiae Rex, frater noster carissimus
habere dignoscitur et zelum sincerae dilectionis, quem ad Nos et domum nostrum Franciae et liberos
nostros, nepotes suos, rerum experientia gerere comprobatur, debita meditatione pensantes, ut ardentius
crescat suae devotionis affectus, duas spinas de dicta sacratissima corona per manus dilectl et
fidelis consiliarii et cancellarii nostri Petri archiepiscopi Rothomagensis extrahi fecimus et reverenter
assumi, ipsas quoque eidem fratri nostro per dilectissimum primogenitum nostrum Karolum, ducem
Normaniae Viennensemque dalphinum, ipsius fratris nostri nepotem, fecimus praesentari. easque eidem
fratri nostro carissimo fraterna et liberali affectione concedimus et donamus. Et ut nemini veniat in

dubium, quin dictae spinae de praedicta corona sacratissima veraciter sint extractae, litteras praesentes
praefato fratri nostro una cum dictis spinis tradi fecimus nostro magno sigillo sigillatas in testimonium-'
veritatis. Datum Parisiis Anno dni millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto mense Maii.' Orig.
perg. se zavěšenou porušenou pečetí voskovou v kap. arch. Pešina ji otiskl ve Phosphoru na
str. 464—465. Viz faksimile na str. 120. — ') Peš. 416.
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Spasitele našeho tvář Veronice danou, kterou velmoži i lid nad římskou kladou.
Karel císař toho jména lV. prý za pobytu svého v Římě, dosáhnuv od papeže
Urbana V. dovolení, aby po několik dní mohl pohledem na ni se kochati, kázal
jednomu ze svých malířů dle ní jinou namalovati; tuto kopii prý Urbanovi vrátil,
pravou však k nám přinesl; praví také, že jest list opatřený zlatou pečeti Karlovou,
kterou to potvrzuje.“ 1)

Roku 1522 dal král Ludvík k oněm oběma křížům udělati nové stříbrné
pozlacené nohy.

Také ke korunovaci krále Ferdinanda 1. dne 24. února 1527 přineseny byly
z Karlštejna mimo korunu, žezlo a ostatní regalie i ony dva kříže a veraikon
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Faksimile listu francouzského krále Jana z r. 1356 o darovaném ostatku z koruny Páně.

na zlatém pozadi malovaný, jež při korunovaci v metropolitním chrámě veřejně
všem byly ukazovány. Totéž se stalo r. 1562 při korunovaci Maximilianově,
r. 1575 při korunovaci Rudolfa ll., jakož i r. 1577 při slavném pohřbu císaře
Maximilianař')

Roku 1598 dne 9. června vypravil sněm několik pánů a rytířů ze svého
středu na Karlštein, aby všechny tam se nalézající klenoty a listiny popsali.
K těmto vyslaným připojilo se množství jiného panstva, rytiřstva a obecného
lidu. Když byla kaple hradní Sv. Kříže odpečetěna a skrze přísežné zámečníky
Pražské otevřena, vstoupil arcibiskup Zbyněk s kněžími, oběma purkrabími

') Bohuslav Hnssensteinsky ;] Lobkowitz lib 4. Epistolar. png. 156. ——') Peš. Phosph. 416.
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a s kommissaři za mříže, a ostatní zůstali před mříží k spatření svátostí a slavných
klenotův. Po vystavení na oltář koruny, žezla, jablka zlatého, veroniky pozlacené
a dvou velikých zlatých křížů, v nichž přední svátosti byly uloženy, sloužil arci—
biskup mši sv., pak následovalo „Da pacem, Domine“ a „Te Deum laudamus",
kteréž od prelátů Pražských a jiného kněžstva střídavě při varhanách dozpívány.
Potom ukazovány lidu klenoty, a když opět spořádány na oltář, zůstali kommissaři
sami v kapli a ku přehlížení privilejí zemských se usadili. Dne 11. června zase
byly klenoty lidu ukazovány. V týž den nalezeny jsou opět jiné mnohé svátosti
s druhou veronikou v almarách starých z obou stran oltáře, které skrze děkana
Karlšteinského též na oltář vloženy. Potom přehlíženo ve čtvrtek a v pátek.
Tehda k žádosti císaře Rudolfa ll. kommissaři hlavu dračí z této kaple a něco
jiných kostí dr_ačích z druhé dolejší, dvě trouby 2 klů slonových pěkně udělané,
které byly svatého Rolanda rytíře, dva žluté kameny ztlouští pěsti, jež se zdály
akšteinové (: jantarové) býti a třetí kámen zelené barvy, kteréž na drátech v kapli
visely, místokancléři odevzdali k donesení a ukázání. To zase nazejtří vloženo
do kaple. V sobotu vyrýsovali klenoty, k čemuž císař malíře na Karlštein poslal.
Téhož dne položena koruna do koženého pouzdra, na němž zevnitř v kůži vy
tlačeno bylo latinsky, že ji udělati dal r. 1347 Karel císař Římský ke cti Boží
a sv. Václava mučedlníka. S tím pouzdrem dána do železné, dobře opatřené
truhlice, k ní žezlo, jablko a nohy ode dvou zlatých křížův. Do druhé dřevěné
truhlice položena jest veronika ve svém malém pouzdru a dva dotčení křížové.
To vše složivše, sekrety svými zapečetili. V pondělí potom přehlížení dokonáno.')

Když Pasovští r. 1611 do země vtrhli, vyzdvihli stavové korunu, klenoty
a privilegia zemská z Karlšteina a složili je v kapli sv. Václava na hradě Pražském,
opatřivše touž kapli stráží 300 mušketýrůř) Když minulo nebezpečí, bylo vše zase
na Karlštein odvezeno. Ale již roku 1619dne 22. června dali direktoři korunu s jinými
klenoty a privílegiemi zemskými z Karlšteina na 'hrad Pražský přenésti ke dskám
zemským.

Po bitvě Bělohorské, jak jsme již na jiném místě podotkli,") byly korunovační
klenoty uloženy v kapli Svatováclavské. Ale ostatni „svátosti“ dosavad zůstávaly
na Karlštejně. Jan Kavka z Říčan, jemuž Karlštein roku 1626 byl zastaven,
pečoval o ně věrně, a dostav po mnoha letech dovolení do kaple sv. Kříže jíti,
co tak po oltářích, almarách otevřených a vyloupených, ano i v skulinách ve
zdech rozmetaného i zaprášeného najíti mohl, sklidil, do svého domu na Malé
Straně odvezl a císaři k vlastním rukám odvésti chtěl. Avšak do toho vkročily
vojenské nehody, pak nemoc a smrt Kavkova ('i' 1645). Dcery jeho Lidmila
Kateřina provdaná hr. Šternberková a Marie Eusebie provdaná de Portia měly
v ostatcích těch své potěšení. Jednom přihodiv se k nim Karel Vilém Hejnic
z Hyršperka viděl, že stály paní s příbuznými svými a několika jesuity u tabule
přikryté plátnem, na níž dvě svíce voskové rozsvíceny byly; jesuité přinesli ze
sklepa do toho pokoje dvě obdélné skříně červeným suknem vyložené, v nichž
byly ty svátosti, vyložili je na stůl a popsavše je, vložili je do nové bavlny a do
skříní a zase do sklepa nesli.")

') A. Sedláček, „Hrady a zámky“ Vl, str. 65 a 66 dle rukopisu knihovny Křivoklátské. —
') Skála ze Zhoře, Historie česká l, 279. — ') Viz str. 112. — ') Sedláček, o. c. str. 68.
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Na tento posvátný poklad upozornila císaře kapitula za zvláštních okolnosti.
Sdělilt listem ve Vídni dne 10. května daným 1645 arcibiskup kardinál Harrach
suffraganovi svému Krišpínu Fuckovi, že obdržel přípis arcivévody Leopolda
s vědomím císařovým mu zaslaný, v němž vyzýván byl klerus, aby k potřebám
zemským i říšským přispěl přebytečným zlatem i stříbrem z pokladnic chrámových,
kteréž by prý pak v několika málo letech císařem s dikem bylo vráceno. Aby
mohl _dáti k listu tomu odpověď, vyzval kardinál řečeného suffragana svého, aby
s kapitulou &s ostatnimi preláty, světskými i řeholnimi, jakož is farářinebo skollátory
kostelů pražských vyjednával, kolik by každý k řečenému účelu dáti mohl anebo
chtěl, a zda ijínde v arcidiecesi něco podobně nadbytečného nalezeno býti mohlo.')

O této věci jednáno bylo dne 18. května v kapitulním sezení, i usneseno
dáti v odpověď, že ač metropolitní chrám zvláště v dobách dřívějších, jmenovitě
však v době Sigmundově valně byl ochuzen, a ač během času nic nepřibylo
měrou přebytečnou, přece že hotovi jsou k obecné potřebě dle sil svých přispěti,
a to stříbrem ve váze více než 400 zlatých. „Nemůžeme však“ — tak praví se
dále v odpovědi té — „Vaší Eminence nežádati, aby dobře uvážiti ráčila, zda
dobrovolná tato daň nebude k veliké škodě kostelů tohoto království? Dosavad
zajisté nepřítel šetřil posvátných. míst, neodvažuje se ani sebe menší kalich sobě
přivlastniti; doví-li se však nyni, co s naší strany se děje, jest se obávati, že
bude kostely loupiti napořád. Ježto pak tato sbírka patrně málo vynese, jelikož
kostely již mnoho nemají, bylo by záhodno od ní upustiti. Ostatně uznáváme
za vhodné upozorniti Vaši Eminenci na to, že valná část posvátných relikvií
metropolitního kostela našeho byla panem Janem Kavkou nedávno zesnulým
z Karlšteina sem přinesena, a po jeho úmrtí dosavad v rukou jeho dědiců se
nalézá. Ježto pak tento poklad řečenému metropolitnímu kostelu patří, poněvadž
zbožným knížetem Karlem IV. pracně odevšad byl nashromážděn a kostelu tomu
štědře a výslovně darován, naďějeme se, že Vaše Eminence jakožto hlava téhož
kostela také k tomu bude pracovati, aby autoritou Jeho cís. Veličenstva tento
poklad kostelu svému byl navrácen“ 2)

Kardinál Harrach skutečně zasadil se u císaře o splnění této žádosti, a to
s úspěchem. K pokynu z Vídně danému ujali se té věci místodržící král. českého
a podali 21. června císaři o relikviich těch příslušnou zprávu, jakož i o opatřeních,
jež zatím v té věci učinili. Císař listem daným dne 12. července opatření jejich
schválil a vyžádal si od nich další dobré zdání, jakož i inventář. Jelikož pak
místodržící v onom připisu svém sdělili, že zmíněné ostatky uloženy jsou ve
vlhkém sklepení, a že by tudíž snadno škodu vzíti mohly, ukládá jim císař, aby
s kapitulou v důvěrnou úradu vešli, zda by nebylo lépe a k většímu prospěchu
křesťanské zbožnosti, kdyby relikvie ty na takovém místě byly chovány, do něhož
by byl stálý přístup a kdež by vždy o příslušných svátcích lidu k úctě byly vy
staveny. Dále dovoluje císař místodržícím, aby místo některých již trouchnivějicích
skříní dali pro ostatky ty zhotoviti skříně nové. Posléze nařizuje, aby relikvie
ty v noci z domu Kavkova byly vyzdviženy a do kostela sv. Tomáše na místo
bezpečné a čisté uloženy, odtud pak aby na ono místo, kde by nadále chovány

') Rkp. codex kap. archivu XXIV, str. 84. — ') Orig. lat. v kap. arch. sign. LXX, 36; srvn
Cod. XXIV, pag. 84.
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býti měly, s náležitou poctou a zbožnosti byly přeneseny. O způsobu tohoto
přenesení chce sám s kard. Harrachem jednati, i nařizuje místodržícím, aby vše
potřebné k slavnému průvodu tomu připravili.*)

Vůle císařova byla věrně vyplněna. S kapitulou bylo vyjednáno, aby relikvie
Karlšteinské uloženy byly v kostele Svatovítském, a k slavnému přeneseni vy
konány byly náležité přípravy.

Slavnost přeneseni, vykonaná dne 20. srpna, vylíčena v knížce nadepsané:
„Spráwa Hystorycká z Kronyky cžeské Hágkowé y giných kronykářůw o wsselikých
poswátných reliquiích Karlo-Cžeských, někdy na Karlssteyně ssetrně zachowaných,
letos pak 20. dne měsýce srpna z Malé Strany zase do hlawnjho kostela swatého
tha na Hradě Pražském s pěknau a přeslavnau Processý aneb Tryumffem pře
nessených za biskupowánj Neyoscheněgssýho Knjžete a Pana Pana Arnossta téhož
jména druhého arcybiskupa Pražského, kardynála z Harrachu ac., gemuž gest také
dedycyrowána. Léta Páně 1645 Dne 26. září“ (12 listů in 40). Spisek tento vydala
„impressí akademická Tovaryšstva Ježíšového v Starém Městě Pražském“ Slavný
průvodlíčisevněmtakto:„Zpráva o processí svatých reliquií vPraze
držané 20. měsíce srpna léta Páně 1645. V neděli mezi ochtábem Na
nebevzeti blahoslavené Panny Marie (jináč v neděli desátou po svaté Trojici)
ráno okolo osmé hodiny německé začala se jest processí z kostela svatého
Tomáše přes rynk mimo sv. Mikuláše Tovaryšstva Ježíšového v pěkném řádu
rozličných řeholnikův, za nimi klerikův a naposledy pánův prelátův Hradu Praž
ského, za nimižto čtyry truhly nešené byly těchto svatých reliquií neb svátostí
(každá od čtyř duchovních), potom šel pan suffragán opat Strahovský, potom
panstvo, posledně veliké množství lidu obojího pohlavi. — Vítání první neb
první štace svatých reliquií na Malé straně před domem knížete
Karla z Lichtenštejna, proti domu professnimu Tovaryšstva
Ježíšového u sv. Mikuláše skrze školní mládež téhož Tovaryš
stva vykonané. Křesťanský David hlasitou a instrumentální muzykou na harfě
příchozím svátostem vstřic vycházejíce, všecky patrony kostelův Malostranských
k přivítání napomíná, jakožto Pannu Marii pod řetězem, sv. Václava, sv. Tomáše,
sv. Jiří se. Malá Strana pak v smutku s svými dvanácti senátory hořekuje, že
takový klenot, jakožto její útěcha, má se od ní dáleji co odebrati. Žádá tedy,
aby tu obydli vzali, čehož aby oučastna zůstala, uvozuje houf nevinňátek 5 po
božnosti zpívajících a o to se modlícich. Vložil se v to genius neb angel J. M.
císařské Ferdinanda Třetího, předkládaje tu vůli býti českého Šalomouna, aby
svátosti do svého starobylého příbytku a kostela zase přišly. Dalo svou vůli v to
město Malostranské žádajic, aby nové archy domu rakouskému tak žehnaly, jako
někdy archa úmluvy domu Obededovu požehnání přinesla, odcházejícím šťastnou
cestu vinšujíce. Z Malé Strany v pěkném řádu šlo se po Nové cestě s rozličným
troubením a zpíváním až na Zámek. — Druhe' vítáni. Summovní veytah
přivítání a pozdravení svatým reliquiím na Hradě Pražském
učiněného. Na prvním placu Hradu Pražského, tu kde Jeho Milost Císařská
do svých pokojů vstupovati ráči, bylo velmi ozdobně theatrum vystavené, zšíří
osmdesáti noh aneb šlépějí mužských, zveyší čtyřidcíti, s střechou stavení záme

') Opis v kap. arch. sign. LXXIV, 20.
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ckého zároveň, mající trojnásobní ponebí, jedno na druhém, stojící na pram
pouších a sloupích malířským dílem ku pohledění pěkně spůsobených; k tomu
také i pavláčky, na nichžto mládež akademická u velikém počtu spořádaná a po
stavená radostnoveselé pozdravení k svatým relikviím konala následujícím pořádkem
a na ten smysl: Předně na prvním a nejspodnějším lešení stála Praha na voze
vítězném nákladně oblečená, & okolo ní přes celé theatrum velike' komonstvo
a slavný průvod, všíckni drahokrásně přiodění. Praha tedy vidouc, jakby ne
vypravitedlně drahým pokladem svatých reliquií z obzvláštniho daru Božího
a milostívého J. M. císaře Ferdinanda třetího nařízení byla obohacená, neoby
čejnou radost na sobě ukazovala aji najevo jak zpěvem, tak i říkáním pronášela,
dotčené reliquie svatých Božích jakožto mnohovzácné hosti s veselou myslí vítajíc
a jim uctivopokornou poklonu činíc. S ní také na vítězném voze stál mládeneček,
kterýžto nejosvícenější osobu J. M. Císařské zastoupil a jménem Jeho Milosti
jak pozdravení s přivítáním, tak také i poklonné uctění k svatým reliquiím vy
konal. Okolo Prahy po stranách stáli jiní mládenečkové tak přistrojení, že se
z šatův a zevnitřní podoby snadno poznati mohlo, koho by znamenali: jeden
z těch mluvil od Jich Mílostí místodržících J. M. Císařské a všeho panstva
v království českém; druhý mluvil od velebne' a vysoce důstojné kapituly Pražské,
třetí od obojí universitate aneb akademie, totižto Karlovy a sv. Klimenta. Řeč
pak jejich byla vítání svatých, a jak městu Praze, tak i všemu království českému
s příštím svatých reliquií všeho dobrého vinšování. Aby pak náležitá pocta svatým
Božím a jejich reliquiím prokázána byla, to vše Praha na Tempus, to jest na
Čas složila a jemu o to péči a starost míti poručila. — Čas tedy, an na třetím
a nejvyšším ponebí spolu s svým tovaryšstvem stál, ven na theatrum vyvolal ty
měsíce, v kterých se památka svatých patronův českých děje. Na poručení a rozkaz
Času vystoupili ven na pavlače druhého lešení měsícové, vedouci s sebou svaté
dědice české (mezi nimižto také b. Jan Nepomucký se spatřoval), totižto měsíc
červen 5 svatým Vítem, září 5 sv. Václavem a svatou Ludmilou, duben 5 svatým
Vojtěchem, máj 5 sv. Zigmundem, červenec 5 sv. Prokopem a Norbertem. Ti
všíckni když na theatrum vystoupili, přítomné svaté reliquie jakožto svých spolu—
blahoslavencův v království Božím s radostí pozdravili a do počtu spolupřímluvcův
a orodovníkův za království české před obličejem Božím s ochotností přijali, jim
a jejich vzácným přímluvám u Pána Boha zbědované království české poroučejíce
a jmenovitě k tomu směřujíce, aby se s jejich slavnosvatém do měst Pražských
příštím a navrácením někdejší a pokojnoblahoslavená léta, kterých za panování
Karla čtvrtého, císaře a otce vlasti naší, české království požívalo, zase k nám
z daru Božího navrátila, neřesti pak vojenské a nesčíslné soužení z nich na
ubohé obyvatele plynoucí daleko od nás zapuzeny byly, a konečně aby po tak
dlouho trvajícím stejskání, žalostnobolestném vzdychání, přesedavém pláči a chu
dého lidu nanejvýš zkaženi, ten tak tisíckrát vínšovaný, však ještě až posavad
na Pánu Bohu nevyprošený pokoj svatý jejich přičiněním a za nás 11Pána Boha
orodováním království našemu darován byl. Mezi všemi měsíci obzvláštní chválu
obdržel Srpen (kteréhožto měsíce dotčené přenešení svatých reliquií se stalo),
že by on tak drahým pokladem tolik svatých a světic Božích byl obdarován,
začež on obšírně poděkování svatým činíc, jim se věčnotrvanlivou takového
dobrodiní památkou a každoročním připomínáním jejich přenešení zakazoval. —
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Relikviová skříň v kapli sv. Václava.
(Dle ryllny Sam. Dvořáka.)
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To všecko na díle říkáním, na díle zvučnohlasným na rozličná instrumenta
muzycká prozpěvováním konáno bylo. K větší cti a chvále Boží k povinnému
svatých Božích uctění a někdejší staročeské pobožnosti obnovení a probuzení
léta tohoto 1645 20. dne měsíce srpna.“ l)

Aby památka na toto přenesení i v dobách budoucích potrvala, nařízeno
bylo, aby každoročně vždy první neděli po sv. Bartoloměji po celé dioecesi
byla slavena, a to ritem „duplici primae classis“.=')

Relikvie Karlštejnské byly uloženy v kapli svatého Václava u hlavního
oltáře ve veliké, pěkně pracované skříni, kterou zhotoviti dal hrabě Bernhard
lgnác Martinic. Skříň ta měla před sebou oltářní mensu, byla velmi vysoká,
obdélníková. Vnitřek její rozdělen byl v 76 zásuvek, kteréž byly uvnitř vyloženy
červenou, hedvábím a zlatem vyšitou látkou a polštářiky, na nichž ostatky spo
čívaly. Na víčkách skřinek byly uměle vyšity znaky šlechticův, jako hraběte
z Martinic a jiných; bylo to — jak praví Pešina — něco podobného, jako
když druhdy na tumbě sv. Václava byly zlaté a stříbrné znaky velmožův.-")
Skříň ostatková zavírala se dvojími dvoukřídlými dveřmi: vnitřními zasklenými
a vnějšími železnými. Nahoře byly na skříni barokní ornamentální řezby; uprostřed
krucifix se soškami P. Marie a sv. Jana evangelisty po stranách, dále v oválových
ozářených rámcích poprsní obrázky sv. Josefa, Madonny s dítkem, sv. Vita
a sv. Václava. Kanovník Tomáš Pešin a uspořádal tyto relikvie a podal seznam
jich ve svém „Phosphoru“ na str. 424—428. Mimo to vydal otisk tohoto seznamu
na velikém archu,*) s mědirytinovým vyobrazením zmíněné relikviové skříně od
Samuela Dvořáka.—")

Na Karlštejně zůstalo jen několik málo relikvií ve dvou zvetšelých skřínkách,“)
také tyto ostatky byly později (roku 1780) odvedeny do chrámu Svatovítského,

') V arch. kap. sign. LXXIV, 22 zachoval se seznam toho, čeho k slavnostnímu přenešeni
bude zapotřebí. Zni takto: .Verzeichnus, was zuer Translation der heyl. Reliquien Vonnöten:
]. Erstlichen vier Truhen, mit erhebten Dekeln, so es thunlich, eine jetwede soll einer Ehlen breit,
einer Ehlen tieíí undt zwey Ehlen lang sein, bessprengt mit unterschiedlichen Farben, auch mit
eisernen Bandern und Schlössern wohl verwahret. 2. Zue einer jeden Thruhe soll ein Feretrum oder
Bahre gemacht werden, darauf die Thruhen mit den heil. Reliquien getragen von den Priestern
werden mögen, gleichfarbig, wie die Thruhen. 3. Zue dem Theatro, welches am Pallast neben der
Ritter-Stuben auízurichten, darauf die heyl. Patroni repraesentirt sollen werden comice undt empfangen
die heil. Reliquien. Wirdt von nöten sein Herren Bauschreiber anzubefelilen Materialia dazuleihen.
4. Zue allerley Notturfft dessen Apparats werden zum wenigsten Vonnöten sein 50 fl. 5. Vor die
Trombetter undt andere Musicanten auch 50 fl. . . .' — ') Peš. Phosph. 411. V kap. arch. LXXV,
B 1. zachovala se listina kardinála Harracha z r. 1651, kterou nařizuje, aby všichni kazatelé Pražští
ohlásili lidu, že v neděli, dne 27. srpna bude v metropolitnim chrámu slaveno výročí přeneseni
ostatků Karlštejnských, a že ostatky tyto spolu s jinými budou lidu ukazovány. „Omnes concionatores
Triurbis Pragensis intiment populo Dominica proxima, quae erit 27. huius mensis, anniversarium
translationis sanctarum reliquiarum Carlsteinensium et reliquarum omnium, quae in ecclesia metropolitana
asservantur, in eadem ecclesia celebratum, et populo pro veneratione exllibitum iri, eoque omnes ad
eam solennitatem invitari, ut debite a nobis culti sancti felicitatem toti-Regno et incolis eius eo
promptius impetrare dignentur." Dosud slavi se v první neděli po sv. Bartoloměji svátek .Sacrarum
reliquiarum, quae in S. M. aliisque ecclesiis archidioec. asservantur." - ') ,,ita ut, quod de tumulo
s. Wenceslai aureis argenteisque clypeis et insignibus procerum Regni venustissime contecto quondam
legimus, hic simile aliquid esse videatur." Peš—Phosph. 429. —« ') 42 rm šir., 525 ("1 vys. Tiskem
Jiřího Labauna ve Stare'm Městě, bez roku. — ') Reprodukci této rytiny podáváme na str. 125. »!
') Seznam jich v kap. arch. LXXV, 24: .Consignatio reliquiarum, quae adhuc in Castro Carlstainens
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kdež se dosud jakožto „ostatky Karlštejnské“ chovají ve štítovité desce r. 1780
pořízené. Spatřujeme tu mezi nimi mimo jiné dva úzké úlomky svatého kříže,
částku houby a třtiny z umučení Páně, ostatky sv. Otmara, Havla, Marka
a sv. Víta. ])

Tak sloučeny byly obě veliké Karlovy sbírky svatých ostatků v jeden celek
jemuž však pohříchu chyběla již z valné části prvotní skvělá úprava doby
Karlovy.

post translationem principalium remansere in inferiori eiusdem Castri capella et de facto ibidem
manent incultae. ]. In una simplici et obsoleta cistula: Corpus s. Palmatii patritii et consulis olim
Treverensis sub Maximiniano imperatore cum Thebaea legione passi et pro religione gladio interfecti,
prout adiiciens s. reliquiis authenticum diploma dicit. Corpus hoc praeter caput sericeo panno insutum
est, et fuit iam incineratum, quando Sacac Caes. Majestati Caroli Quarti a Trex-irensibus est traditum;
creditur totum corpus esse, exceptis duobus ossibus et pauculis cineribus, quae sibi Trevirenses
servavere pro patroni sui memoria. In eadem cistula reperiuntur quatuor particulae reliquiarum sine
nomine. 2". ln alia similiter obsoleta cistula reperiuntur reliquiae imprimis S. Euphemiae, hoc est:
caput, scapula, duo ossa magna et duae parvae particulae instar crucis. ln eadem cista os magnum
s. Justinae. Item os magnum s. Margarethae. Item os magnum sine nomine. Item multa alia et varia
ossa sine nomine. Facta haec inquisitio 2]. Maii Ao 1650 in Carlstein.' — ') Bližší viz v části po—
pisné tohoto dila.

Drahokam na zlatém kříži
Karlově.



lX. Od roku 1645 do r. 1740.

čjaký čas chován byl také obraz Panny Marie
Staroboleslavské v chrámuSvatovítskéma to
od roku 1645 až do roku 1648, kdy jej Švédové
odtud odnesliJ)

Švédové, ač jinak hrabivostí a loupeživostí svou
v Čechách hrozných škod natropili, přece pokladu
Svatovítského ušetřili. Soudobých zpráv o tom sice
se nedochovalo, ale ve spisech a listinách pozdějších

' k tomu výslovně se poukazuje. Tak Pešina ve svém
„Phosphoru“ na stránce 623 ochraně Boží přičítá, že metropolitní chrám,
ačkoli v rukou nepřátelských byl, přece na ozdobách svých nižádné škody
neutrpěl. A v listině z roku 1742 se pravi, že Švédové nic jiného z kostela

%>. "

') Obrazu Staroboleslavskeho, jakož i relikvii Karlštejnských týká se tento list císaře Ferdinanda lll.,
jenž v soudobém opise chová se v kap. arch. LXXIV, 24: ,.Ferdinaud der Dritte. Hoch- und Wolgeborne
Wiirdíger, Wolgeborner und Gestrenge Liebe Getreue ac. Wir müssen vernehmen, ob solte nicht
allein unserer lieben Frawen Bildt von Brandeiss, so wir bey der Thumb- und Haubtkirchen daselbst
verlassen, zu Prag in underschiedlíche Kirchen verliehen und daselbst ausgestellet, sondern auch die
heyl. Reliqnien, so wir neulichst bey der Thumbkirchen deponirn lassen, ebenlals hin- und wider
getragen und ausgelihen werden. Sintemahln dann beydes wider Unsere gnildigste intention lauffen
thuet. Also ist hiemit unser gnedigster beiehlich, dass lhr zween Eueres mittels zu den Thumb
Capitul abordnet und Euch iiber dem Verhalt der sachen aigentlich erkundiget, benebens aber Sie
dahin erinnert, was massen Unsere intention, will und mainung seye, dass gedachtes Unserer Lieben
Frawen Bildt derzeit nirgens anderstwo, als in errnelter Thumb- und Haubtkirchen daselbsten an Fest
und Feyertilgen auígestellet, verehret, und keinesweegs anderstwohin geliehen oder herumbgetragen
werden solle. Wir seind ohnediss darauf bedacht, sobald es nur des Königreichs Zustandt leiden
wiirde, ermeltes heyliges Bildt widerumb an sein gehöriges Orth zu Alten Bunzel mit gebiihrender
Solennitet und allgemeiner Ehrenbietung bringen zu lassen. lngleichen, was envehnte Reliquien an
triíít, ist ebenfals Unsere rneinung anderst nicht gewesen, als dass dieselben bey der Thumbkirchen
und in des 'l'luunb-Capituls Verwahrung verbleiben sollen: allermassen dann nochmals unser Gnžtdigster
Will und befehlieh ist, dass Ihr ingleichen dessen durch Euere Deputirte das Capitul erinnern lasset
und benebens diss verordnet, dass nerublichen besagte Reliqnien bey den Capitul an einem gewissen
Orth und der dareýen ahsonderlichen Schlössern, darvon einen Schlüssel der Thuinb-Probst, den
andern der Tluunb-Dechant, und den dritten der Senior Capituli haben solle, aulbehalten und ebenfalls
bloss daselbst in der Haubt-Kirchen zu des Volcks Verehrung autgesetzt Werde, massen dann, du,
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nevzali leč osm liber voskových svící.') Za to však knihovna kapitulní byla od
Švédů vyloupena.

Vykazuje tedy inventář zhotovený 6. a 7. srpna r. 1649 klenoty chrámové
v počtu neztenčeném, v jakémž byly před válkou. V inventáři tom po prvé se
vyskytují tyto předměty: socha sv. Anny se sklem na prsou, socha Panny Marie
s pozlacenými paprsky, socha P. Marie a sv. Jeronýma, jiná socha P. Marie
s křišťálem na podstavci, ozdobená drahokamy a korály; soška Panny Marie ze
slonoviny s paprsky pozlacenými, pacifikál s vyobrazením smrti P. Marie aj.
Tehdáž měl chrám bezmála sto mešních kalichův.

V této době stávalo se zvykem, že vznešené dámy skvostné šaty své od
kazovaly ke zhotovení rouch kostelních. Tak roku 1647 učinila hraběnka Johanna
Emilie z Valdštýna odkaz tohoto znění: „Kostelu sv. Víta na hrad Pražský
pánům praelát'ům čtyři sta kop míš., kteréž na věčný plat aby obrátili, a jednu
mou zlatem neb stříbrem protkávanou sukni k rozdělenína vornát
a antipendíum, to aby do kaply té, kde tělo mé odpočívati bude, se dalo.“'-')

Památkou po kardinálovi Harrachovi (1623—1667)chovala pokladnice
chrámová tři stříbrné ampule na sv. oleje a nádobku na křestní vodu, jež vesměs
ozdobeny byly jeho znakem. Nejvyšší purkrabí Bernard Ignác z Martinic
dal někdy před rokem 1673 pro loktuši Marie zhotovítí novou schránku křišfálovouř')
ArcibiskupMatouš Ferdinand z Bílenberka (1669—1675)darovalstříbrnou
sochu sv. Václava se dvěma anděly.") Jiná stříbrná socha sv. Václava darována
byla v téže asi době některým členem rodu Šternberskéhof) Arcibiskup
Matouš z Bílenbe rka daroval mimo to ještě čtyřiveliké svícny stříbrné,z části
pozlacené a drahokamy posázené, ke hrobu sv. Václava. Servác z Englflusu
(% 1674) dal pro ostalek sv. Serváce, patrona svého, zhotovíti stříbrnou hermu.“)

Roku 1673vydal kapitulníděkan Tomáš Jan Pešina z Čechorodu
obšírně svoje dílo „Phosphorus septicornis, stella alias matutina. Hoc
est: Sanctae metropolítanae Diví Víti ecclesiae Pragensis Majestas et Gloria,
quibus illa per tot saecula orbi nostri enituit semper clarissima," v němž obsaženy
jsou hojně a důležité zprávy o pokladu Svatovítském, zvláště však o ostatcích
v něm chovaných.

Zajímavého daru dostalo se chrámu Svatovítskému od císaře Leopolda 1.
r. 1680. Byla to schránka pro Nejsvětější z českých polodrahokamův uměle
zhotovená, kterou císař z Pražské klenotnice své daroval. Pešinoví jakožto kapitul

Böheimischer Camer-Praesident, liir solche Schlösser den Unkosten zu verschaffen, Uns aber lhr den
Verlauif gehorsambst zu berichten und daran Unsern Gnedigsten Willen und Mainung zu vollbringen
wissen werdet. Geben Linz den 25. Septemb. A. 1645. Ferdinand. — Georgius Comes de Martinitz
Ri Bm: Cancellaríus. Ad mandatum Sac. Caesi"! Maiestatis proprium Freissleben." — ') „A. 1630
irruít Saxo in Bohemiam, a. 1648 Svecus Pragenarumque Urbium potiti, nihil simile attentarunt, nisi
quod Suecus 8 libras candelarum cerearum ab hacce Metropol. sibi dari poposuerit, de quo au
thentica in archiviis extant documenta." — ') Kap. arch. sign. LXXIV, 46. — ') ,,Aliud adhuc peplum
ejusdem intemeratae Virginis habet ecclesia Prag. satis longum, subtile admodum et candidum, inclusum
quoquenovae pyxidi crystallinae, quam fieri curaverat modernus supremus Regni
Burgravius, excellentissimus Bernardus Ignatius comes a Martinicz." Peš.Phosph.
515.—516. — ') Rkp. inventář z r. 1731 čís. 13 ve faře chrámu Svatovítského. — *) ..Statua alia
s. Wenceslai M. argentea cum insigni Sternbergico." lnv. 1731 č. 14. — ') Peš. Phosph. 510.

17
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nímu děkanu odevzdal ji správce řečené klenotnice Ferdinand Euseb Miseron
z Lisonu. ') Tabernakl tento dosud se v klenotnici Svatovítské chová"(viz v casti
popisne'). Pešina v listu svém, dne 17. července 1680 — nedlouho před smrtí svou
(j“ 2. srpna téhož roku) — císaři zaslaném vzdává vznešenému dárci diky těmito
slovy: „Arcam gemmeam pro recondenda ss. Eucharistia destinatam, quam augu—l
stissima Majestas Vestra pia liberalitate usui Metropolitanae Divi Viti Ecclesiae
dedicat, donat et consecrat, munus sane pretiosum, Divina bonitas rependat
uberrime sua sancta benedictione, et concedat, ut Augustissima Domus Majestatis
Vestrae, sicuti a devotione et cultu ss. Eucharistiae accepit primordia honoris
et gloriae, ita per eundem cultum, quem Augustissima Majestas pie continuat,
augeatur et capiat ulteriora copiosa incrementa atque perennet in saecula. Quod
ut feliciter eveniat, erit apud Deum potens exorator s. Vitus, piá hác oblatione
multum honoratus, in cujus promovendo cultu subest quid speciale, pertinens
ad regenda stabiliendaque sceptra imperii - . .“ 2)

Pešína odkázal chrámu Svatovítskému zlatý prsten s modrým kamenem.
Probošt Václav Coelestin z Blumenbe rka (1666—1674)darovalstříbrnou
mísu s konvicí.

Arcibiskup Jan Bedřich hrabě z Valdštýna (1676—1694)daroval
kalich z ryzího zlata se svým znakem, stříbrný kruciiix, stříbrný náprsní kříž se
sedmi českými safíry a se zlatým řetězem, zlatý prsten se čtrnácti diamanty
a s modravým kamenem uprostřed; stříbrné pedum, tři ampule střibrne' pozlacené,
několik mešních a pontifikálních rouch, jakož i damaškové červené kortýny
k výzdobě chóru.

Roku 1683 dne 7. srpna byly jednotlivé kovové předměty pokladu Svatovít
ského zváženy. Zlatých předmětů bylo šest: větší kříž vážící 1592 dukátů
(„aureos“), menší kříž 720 dukátů, malý křížek 26 duk., dva okrouhlé relikviáře
25 duk., řetěz vážící 20 korun — celkem tedy obnášela váha zlatých předmětů
2363 dukátů a 20 korun. Předměty stříbrné byly shledány co do váhy takto:
malý pozlacený křížek 6 lotů, herma sv. Anny 24 hřiven, herma sv. Filipa 26 hř.,
herma sv. Barbory 20 hř., herma sv. Vojtěcha 23 hř., hlava sv Benedikta 10 hř.,
herma sv. Víta 23 hř., herma sv. Bartoloměje 21 hř., herma sv. Václava 27 hř.,
herma sv. Serváce 30 hř., relikviář sv. pěti bratři 44 hř., relikviář se „sudariem“
7 hř., socha P. Marie 15 hř., rámě sv. Víta 12 hř., rámě sv. Eufemie 8 hř.,
relikviáře sv. Štěpána a sv. Šebastiána na způsob monstrancí 10 hř., jedenácte
pacifikálů 24 hř. 8 lotů, čtyři malé relikviáře 8 hř., nádoba na svěcenou vodu
17 hř. 8 lotů, šestnácté párů konviček a dva zvonky 23 hř. 4 loty, devět tácků
pro konvičky 15 hř. 12 lotů, dvě umyvadla s konvicemi („lavatoria cum infundi
bulis“) 21 hř., tři berly 22 hř. 8 lotů, nádoba s aspergilem, dva male' křížky,
řetěz a dvě vásičky na květiny 7 hř., šest větších svícnů 61 hř., osm. menších
svícnů, z nichž čtyři pozlacené 32 hř. 4 loty, dvě polnice 6 hř., kříž z umbelly

') V kap. arch. XCI, ll jest Pcšinův koncept přijímacího listu tohoto znění: „Infra scriptus
fateor, tabernaculum ex gemmis Bohemicis artificiose confectum, quod Sacra Caesarea Regiaque
Majestas, Dominus noster clementissimus, ex suo gazophylacio regio Pragensi donavit ecclesiae
Metropolitanae s. Viti, me a praefecto ejusdem gazophylacii, generoso Domino Ferdinando Eusebio
Miseron de Lison accepisse. ln cuius lidem hanc recognitionem ei do, nomine meo subscriptam et
sigillo roboralam. Actum in arce Pragensi die 23. Julii 1680. —- ') Opis v kap. arch. XCI, ll.
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28 hř., dvanáct lamp 99 hř. 8 lotů, socha sv. Václava 108 hř., jiná socha
sv. Václava 62 hř., dvě sochy andělův 102 hř., dvě kaditelnice se dvěma loďkami
14 hř., svícny všední 6 hř., monstrance menší 2 hř. 8 Iotü, monstrance prostřední
16 hřiven, monstrance velká 35 hř., jiné dvě monstrance 52 hř. 4 loty, veliké
čtyři svícny 128 hi., berla sv. Petra 3 hř., palma 2 hř., čtyři male' sošky lO hi.,
jedenatiicet relikviářů kanovnických 10 hř., dvě krabice na hostie 3 hř. 12 lotü,
dva čtverhranné relikviáře 5 hř. 8 lotů, jedenáct pontifikálních křížů 4 hi. 14 lotů,
sedm relikviářů, čtyři starobylá pacifikalia, krabice na hostie a nádobka na
sv. oleje 22 hi. 14 lotü, a posléze relikviář a pacifikál 3 hř. — celkem tedy
1357 hřiven.

Z konce stol. XVll.zachovala se nejstarší obrazová publikace některých
předmětů pokladu Svatovítského. Jest to mědirytina formátu 18'7 cm )( 309 cm,
kterou asi r. 1690 zhotovil bratr-laik řádu kazatelského v Praze jménem Dominik.')
Vidíme na ní uprostřed hrubě nakreslený chrám Svatovítský, kolkolem pak osmnáct
předmětů: oba kříže Karlovy, devět herem, čtyři rukovité relikviáře, obraz Madonny
svatému Lukáši připisovaný a dva malé relikviáře s ostatky loktuše P. Marie.
Jsou dosti věrně kresleny, takže vystihují celkem dobře skutečný charakter. Velice
zajímavá jsou vyobrazení předmětů nám se nedochovavších, totiž těchto pěti herem:
sv. Bartoloměje, sv. Filipa, sv. Serváce, sv. Lukáše a manželky sv. Sigmunda.'—')

Znamenitou měrou obdaroval chrám Svatovítský arcibiskup Jan Josef
hrabě B re u n e r (1695—1710). Darovalf dva úplné ornáty se vším příslušenstvím
a veliký baldachýn nad hlavní oltář ze zlatotkané látky („drap d'or“), vše to
v ceně 9926 zlatých rýnských. V letech 1698—1699 dal na svůj náklad zhotoviti
veliké stříbrné poprsní sochy sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Cyrilla, dále krucifix,
šest velkých svícnů, tabernakl vesměs ze stříbra — v ceně celkem 18.446 zl.
53 kr. K zhotovení těchto stříbrných předmětů vyžádal si arcibiskup od kapituly
staré nepotřebné stříbrné nádoby a úlomky v hořejší sakristii chrámu Svatovít
ského složené v ceně 4340 zl.; vynaložil tedy sám ze svého značnou summu
14.106 zl. 53 kr. 3) K tomu později připojil ještě dva stříbrné relikviáře „na
způsob ratolestí bobkových“ pro ostatky bl. Podivina a bl. Přibyslavy za 1078 zl.
Dále daroval stříbrný zcela pozlacený kalich, na jehož noze byly obrazy svatých
mučedlníků Vojtěcha, Zikmunda a Jana Nep., a posléze z pozůstalosti jeho do
stala se chrámu stříbrná berla „dila filigránského, kamením ozdobená“. Mimo to
chová pokladnice chrámová skvostnou konvici s mísou, na níž jest znak a mo
nogramm Breunerův.*)

') Viz o něm Dlabač, l, sl 335.— *) Viz () něco zmenšenou reprodukci této rytiny na str. 131.
— ') Věnovaci listina v kap. arch. XCIX, 36: .,Admodum Reverendi, Perillustres, Praenobiles ac liximii
Domini Confratres amantissimi. Cum opus illud, quod pro honore Dei, Beatissimae Virginis Mariae et
ss. Patronorum Ecclesiae Nostrae Metropolitanae totiusque inclyti Regni Bohemiae propriis sumptibus
íieri fecimus, constans ex quatuor statuis argenteis ss. Cyrilli, Adalberti, Wenceslai et Viti, nec non sex
candelabris similiter ex argento conflatis, et huiusmodi tabernaculo cum reliquo ornatu hesterna die
totaliter perfectum acceperimus, proindc FFUHS Vris illud transmittimus et Metropolitanae Nostrae
pro memoria dono assignamus, FFlCS Vras una amice requirendo, quatenus haec omnia pro usu ac
decore modo memoratae Ecclesiae diligenter faciant asservari, quibus pariter consignationem, quantum
eatenus impenderimus pro notitia in proximo sumus submissuri, semper manentes Joannes Josephus Dei
Gratia archiepiscopus Pragensis, legatus natus, 5. R. l. princeps e comitibus Breuner, inclyti Regni
Bohemiae Primas Pragae in Nra Archiepiscopali Residentia 16. Apri. 1699." — ') Viz v části popisné.
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Když roku 1703 dne 22. září španělský král Karel lll. do Prahy zavital
a chrám Svatovítský navštívil, byl mu k políbení podán veliký zlatý kříž ostatkový
(„crucifixus, in quo inclusa erat pars crucifixi Domini et clavus"). .)

V nesnázích válečných obrátil se císař Josef 1. r. 1704 k duchovenstvu se
žádostí, aby odvedlo dobrovolné všechno zlaté a stříbrné náčiní, jehož není nutné
zapotřebí, do mincovny k ražení peněz.'-') Aby poklad uchránila neztenčený, od—
vedla kapitula dne 21. června 1704 místo 208 hřiven stříbra, jež by byla bývala
in natura musila odvéstí, hřivnu po 15 zlatých čítajíc, na hotových penězích
3120 zlatých.-**)

Roku 1705 dne 3. března učiněna byla konsígnace pokladu Svatovítského;
práci tu vykonali kanovníci Opitz a Herbst u přítomnosti sakristy-iaráře Jakuba
Růžičky.'*) V_konsignaci této jsou mimo předměty již známé, uvedeny tyto za—
jímavější dary: dva větší svícny stříbrné se znakem Kinských a Martinicův ke
hrobu sv. Jana Nep., dále stříbrná socha Panny Marie s ostatky sv. Ondřeje 5)
a velká monstrance stříbrná se znakem Martinickým.“)

Sochy sv. patronův arcibiskupem Breunerem darované bývaly o velikých
svátcích vystavovány na hlavním oltáři. Při takovéto příležitosti nějaký nešlechetník
r. 1707 íiguře sv. Cyrilla berlu z ruky vyňal a ukradl. Kapitula, „obávajíc se, aby
týž bezbožník častěji nepřišel a jiné figury také neobloupil,“ obrátila se dne
7. června ke královským místodržícím s prosbou, aby, „když nadpravené stříbro
vystavené jest, skrze thorschütze jednoho neb dva ostříhané bylo.“ Ale místodržící
žádosti této nevyhověli „z ohledu že novitatem, která předešlé nikdá nebývala,
by inducirovala s obtížností thoršicův, jenž k jinšímu účeli ustanoveni jsou.“ 7)

Od sklonku století XVII. vždy hojněji přibývá votivních darův ke cti
sv. Jana Nepa) Jedním z prvních takovýchto darův byl stříbrný, filigránskou
prací ozdobenýkalich, jejž roku 1697daroval František Antonín Lammers
z Lipspringu. Z téže doby pochází také asi stříbrný kalich s nápisem „Me
mento animarum nostrarum," věnovaný hraběcí rodinou Kolovratskou, jakož
i kalich, jejž věnovali manželé Vojtěch a Anna Philippovi z Malé Strany.

Kapitulníprobošt Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi (? 1701)
daroval monstranci „stříbrnou, pozlacenou, perlami a rozličnými kameny ozdo
benou s dvojím melchisedechem, z nichž jeden prostý stříbrný, a druhý kamením
posázený“ 9), dále stříbrnou berlu, šest svícnů a dvě závěsné lampy. Kapitulní
děkan Václav Bílek 2 Bílenberka (J,-1704) odkázal chrámu Svatovítskému
berlu stříbrnou, drahokamy ozdobenou, dvě medenice stříbrné, v kraji kolem
pozlacené i s konvicemi, zlatý prsten a zelené kortýny hollandské.

') FI. Harrunersclunid, „Historia Pragensis“ 117. — ') Viz o tom Hammerschmid, „Historia Pra
gensis“ 120. — ') Kap. arch. CVI, 1. Že by byl arcibiskup Breuner tehdáž stříbrné věci, jež byl pro
chrám Svatovítský zhotoviti dal, za 14.106 zl. vykoupil, jak tvrdí Frind, Geschichte der Bischöfe und
Erzb. von Prag 233 a po něm jiní, zakládá se na omylu; včci ty nebyly pojaty do chrámového náčiní
přebytečného, i nernusily býti tudíž vůbec vykupovány. ——') Orig. v kap. arch. — “) Tutéž sochu
liči český inventář z r. 1740 těmito slovy: „Štatua stříbrná nejsvětější rodičky Boží Marie Panny
s erbem pánův hrabat z Vrlby, v které relikvie sv. Ondřeje apoštola jsou, a na truhle v Pánu
zesnulých se vystavuje" ——') Zmíněný inventář z r. 1740 zaznamenává ji slovy „monstrance velká
stříbrná gothský m dílem zhotovená s erbem Martinickýmf — ï) Listina čes. v kap. arch.
CXII, 17. — a) Srvn. Berghauer, „Protour. poenitentiae" ll, 104—117. — ') lnv. z r. 1705.
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Kateřina hraběnka z Valdštýna darovala r. 1706 stříbrnýdilem po
zlacený kalich, baron Ignác z Putzu r. 1708 „monstranci drahou stříbrnou,
mnohými diamanty ozdobenou s melchisedechem podobně diamanty ozdobeným,“
a hrabě Šternberg stříbrný pozlacený kalich.

V letech 1711—1713 zabýval se Jan Tomáš Vojtěch Berghauer, tehdáž
kaplan kapitulního děkana Pavla Josefa Ant. Axlara, pořádáním a úpravou některých
ostatků, jakož i knihovny a archivu chramu'Svatovitskeho. O této práci své
zanechal zprávu na pergamenovém listu psanou 1) tohoto znění: „Cathalogus
ss. reliquiarum, quae maníbus propriis a me Joanne Thoma Adalberto Berghauer,
presbytero ecclesiastico in universitate Pragensi AA LL et Phliae Magro, ss. Theo
logiae baccalaureo formato, iuris utriusque lícenciato, p. t. Rmi Dni decani
s. Metrop. Ecclesiae Pauli Josephi Antonii Axlar, ss. Theologiae Doctoris, sa
cellano, summa veneratione et industriá ornatae fuerunt, nempe anno Dni
MDCCXI - XII - XIII etc.: Primo ornavi quatuor statuas ligneas, in quarum bases
post vitrum impositae sunt reliquiae sequentes, et quidem in 1-1'",quae est figura
episcopi: posterior pars mandibulae sine dentibus s. Barnabae apostoli et de
capite ejus magna pars; de capite s. Lucae evang. ln lldam, quae etiam est in
íorma Episcopi: de cruce s. Thomae Cantuar. Ep. M., de brachio s. Materni
Epi, de brachio s. Maximini Epi Trevir. magnae partes. ln llltiam, quae est in
forma Martyris: de capite s. Pígmenii Presb. M., de brachio s. Felicis M., de
capite cuiusdam s'i anonymi. In IVtam, quae est in lorma Martyris: de ss. Thebaeis
MM. pars crucis in argentea et inaurata lamina cum parva inscriptione argentea,
s. Panthaleonis pars capitis, s. Gereonis M. ex Thebaeis pars costae. — Ad
brachia lignea inaurata sequentes ss. Reliquias ornatas imposui, et quidem ad
duo brachia majora: ad Imum s. Laurentii Levitae M. brachii partem, inferius
de s. Caeciliae V. M. scapula. Ad lldum: de brachio s. Lazari Epi resuscitati
a Christo; iníerius de scapula s. Susannae V. — Ad brachia mínora: ad lmum
magnam partem de brachio s. Martini Ep., interius de scapula s. Wolfgangi Ep.
Ad lldum: de brachio s. Florentii E., interius de brachio s. Ursulae V. M. Ad
llltium: de brachio s. Theodorí M.; iníerius s. Apollinaris Ep. M. Ad thum de
brachio s. Vitalis M.; inferius de brachio s. Benignae V. M. ex societ. s. Ursulae.
Ad Vtum: brachium s. Prothasii M. Ad Vltum: brachium s. Maximini, cognati
s. Mariae Magdal.— ltem ornavi brachium s. Ludmillae M. in argenteo
brachio; et ad similitudinem ejus curavi fieri ligneum inargentatum brachium.
in quod imposui et ornavi magnam partem brachii s. Hedwigis Viduae, quam
tempore bellorum absconditam reinveni a. 1711; oret pro me, sancta! Etiam
aliorum XII sanctorum reliquias eodem tempore inveni. ——A0 MDCCXII in
fulam rubram holosericeam, ornatam unionibus s. Adalberti Epi M., ejus
chyrothecam, quae est sinistrae manus (in cuius reliquiariolo argenteo inveni
tres reliquias anonymas et quartam de vestibus B. M. V.; ego vero addidi
partem de cruce Dni: s. Palmatií M., s. Lucae Evang., s. Barnabae Ap.), duos
aureos annulos, unum majorem cum gemma et inscriptione ,Pax vobis',
alterumminoremsine gemma; ejus eburneum pectinem, granum Rosarii,
duas cruces pectorales: unam auream cum parte crucis Xti, alteram ex

') Orig. v kap. arch. XXIII, 1 b.
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metallo, in listis nigris post vitrum posui in holosericeo fundamento aureis
inscriptionibus. — Item caput s. Lucae Evang. sine mandibula et anteriore
parte usque ad oculos, et partem capitis s. Marci Evang. cum ejus tibia,
studioso et longo labore ornavi et in bases argentearum statuarum ad pulvillos
holosericeos collocavi, aureis literis inscriptis. — Caput 5. Constantiae
conthoralis s. Sigismundi M. ornavi et in tumbariolum in holosericeo rubro
pulvillo collocavi. — Crucem minorem de ligno crucis Xti ad pacificale
novum argenteum aurea inscriptione composui.— Item crucem aliam parvam
in thecula argentea de ligno crucis Xti cum multis ss. reliquiis in circumferentia
aureis inscriptionibusornavi et ad novum pacificale rotundum ex ar
gento imposui. — ltem magnam crucem in forma crucis hispanicae i de Iigno
crucis Xti, quae jacens in aurea thecula a me imposita est in crucem ar
genteam inauratam et pretioso labore ornatam, nempesmaragdile,
adamantibus XV omnibus orientalibus et in figuram redacta est, ad quam in
scriptiones sequentes composui: ln primo scuto legitur: ,DVLCe ngnVM', in
secundo: ,Partes de S. Cruce Dni Jesu Christi, quas B. Helena Constantinopolim,
Martinus Abbas Cisterc. in Alsatiam'; in tertio: ,lnde Carolus VI. in Boemiam
attulit et S. Metrop. Ecclae donavit A. 1354! — Item ossa ssorumquinque
Fratrum in tabula aerea, quae servatur in capella s. Adalberti, quae tempore
exciderant, sedule recomposui. — Item ad lignea et inaurata brachia
imposui et ornavi reliquias sequentes: ad 1mumbrachium, digitum s. Pancratii M.,
5. Paulinae Virg.; ad 2dum s. Mauritii M., 5. Margaritae Virg. -—Item crucem,
quae ad columnam in foro antiquae Urbis ad litanias adhibetur a Canonicis,
replevi ss. reliquiis aureis inscriptionibus. — Item curam habui ornandi s. dentis
S. Apollo n iae V. M., qui in pacificale argenteum impositus a me est a. 1713. —
Sepulchrum venerabiliset sanctiviri Zbinconis ab Hazmburg, archi-epi
Pragensis, quod est in turri nova sic dicta antiquitus Ecclesiae Metrop., injuria
temporum ruinosum, ita quod sordes super ejus sacra ossa, quae jacent in tumba
stannea carente operculo plurimae inciderint, purgari et super t'umbam cooper
culum fieri curavi quercinum cum inscriptione: ,Ossa Ven. Viri Zbinkonis ab
Hazmburg Archi. Epi Pragensis consilio et animo illustris, Posonii in Hungaria
ab Hussitis veneno sublati, a. 1471 hic, inde translata quiescunt, anima ejus luce
fruitur perpetuäf Caput illius osculatus fui. Oret pro me! Factum A. 1712 die
25. Maii. — Thecam curavi rubram aureis floribus super evangeliu m s. Marci
Evang. autographum et super crucem auream majorem, in qua conti
netur pars de ligno crucis Xsti cum foramine clavi, pars de fune, de spinea
corona et aliae passionis dominicae reliquiae cum inscriptione aurea. —A. 1713
in praesentia DD. commissariorum de gremio capituli visitavi lapidem sepul
chralem s. Joannis Nepomuceni et epitaphium,quod quidem ab haere
ticorum furore per tunsiones non legibile reditum est, tamen quantum potui
decipliravi. — Eodem anno bibliothecam manuscriptam ecclesiae Metropol.
cum bibliotheca Pontani confusam et in cumulis inter pulveres jacentem separavi
in ordinem magno labore redegi et a corruptione servavi; servatur autem super
sacristia Ecclae, quo post reaedificatum decanatum, ubi a Pontano erat collocata,
dein ab Adamo Mladota de Solopisk, decano Metrop., erat translata. ——Archivu m
quoque multorum saeculorum confusione turbatum capituli s. Metrop. Ecclae
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incredibili labore, quantum potui, in ordinem redegi et scriptum cum scripto
confusum effecit, ut omnia per extensum legere fuerit opus. — ltem sigillum
majus Ecclae Metrop. Pragensis bellorum temporibus absconditum inveni, in
quo figurae tres sunt: 5. Viti M., s. Adalberti et s. Wenceslai, et est ex cupro;
alterum uná inveni argenteum, in quo figura est s. Wenceslai armatus, tenens
vexillum; inscriptio est: ,Sigillum minus Regni Boemiae! — Horum omnium
laborum praemiatorem Deum per intercessionem ss. Patronorum Boemiae expecto."

Za arcibiskupa Ferdinanda hraběte Khuenburga (1712—1731)do
stalo se chrámu Svatovítskému veliké množství darův, z nichž většina byla oběto
vána ke cti sv. Jana Nep. Arcibiskupsám daroval: stříbrné antependiu m
pro hlavní oltář se symboly víry, naděje a lásky, jakož i s erbem svým; stříbrný
pozlacený kalich „dílem filigranským stříbrným a rozličnými kameny okrášlený,
s obrazy umučení Páně,“ berlu stříbrnou „dílem iiligranským a kameny ozdo
benou,“ jakož i čtyřidalmatiky ze zlatotkané látky (drap d'or). Cisterciácký opat
kláštera Blezdovského v Polsku Frant. Mikuláš Dismas Záleský daroval r. 1718
ke cti sv. Jana stříbrný pozlacený kalich s pate'nou. Hrabě z Morzinu daroval
r. 1720 „kalich stříbrný, zcela pozlacený, na jehožto svršku byl obraz nejsvětější
Trojice, na noze ale sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nep.“ Anna Ludmila
hrab. Claryová roz. Vratislavová z Mitrovic darovala větší stříbrné ciborium.
Opat Plasský Eugen Tittel (1699—1738) daroval r. 1721 dva svícny stříbrné
prostřední velikosti. Kníže Frant. Adam ze Schwarzenberka dal zhotoviti
dvě přeskvostná antependia ke hrobu sv. Jana Nep. =) Po kapitulním děkanovi
Janu Ludvíku Steyerovi (T 1722) obdržel poklad Svatovítský „kříž prsní
stříbrný, amethysty ozdobený i s zonou a prstenem pontifikaluim." Roku 1722
darovali: Anna Johanna Klementova, roz. Sinapova, kalich stříbrnýdílem
pozlacený,Vančura z Řehnic stříbrnousochusv. Jana, František Dědínek
stříbrný pozlacený kalich, a Damian hr. Šternberk dvě stříbrná srdce.
Roku 1723 věnoval arcibiskup Ostřihomský Kristian August, vévoda saský,
zlaté srdce se řetězem. HraběnkaMarie Markéta Valdštýnová obětovala
r. 1723 ke cti sv. Jana Nep. dva skvostné oltáříčky stříbrné, z nichž jeden stál
3236 zl. a druhý 3900 zl. Město Chomutov darovalo pěknou stříbrnou sochu
sv. Jana Nep. se dvěma anděly, v ceně 300 zl. Hraběnka Mikossová obětovala
zlaté srdce. Dne 18. srpna téhož roku přinesli jesuité od vznešené jakés paní
dva náramky ozdobené diamanty a rubíny. Rada appellačniho soudu Frant. Karel
Vratislav z Mitrovic daroval stříbrnýjazyk v pozlacené skřínce.

Nákladem kapituly zjednán byl r. 1713 v Lipsku nový ornát pro kanovníky,
oltářníky i vikaristy za 1000 zlatých.

Přísedící komorního soudu Frant. Ignac Záborský z Brlohu ('l- 1714)
odkázal skvostný růženec z ambry, ozdobený perlami a stříbrem.'-')

Roku 1719 zhotovena byla zlatá schránka v podobě jazyku pro neporušený
jazyk sv. Jana Nep.

Při korunovaci císaře Karla Vl. na krále českého dne 5. září 1723 očekával

arcibiskup císaře u dveří kaple sv. Václava a tam mu veliký zlatý kříž Karla [V.

') Berghauer 11, 107. — ') .,Rosarium pretiosum ex ambra, gemmis et argento ornatum, a pic
defuncto Domino Francisco Zaborsky, s. Annae legatum in cistula." Inventář 7. r. 1731.
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se svatýmí ostatky k políbeni podal.') Manželka Karla Vl. Alžběta Kristina
darovala po svém korunováni nádherné své šaty korunovační kostelu Svatovít
skému; z nich bylo zhotoveno několik bohoslužebných rouch. Mimo to darovala
císařovna „kasuli z materie stříbrné, v prostřed kvítím okrášlenou.“

Roku 1724 přibyly tyto dary: od hraběnky lsabely Černínové úplný
ornát z červeného hedvábí uměle vyšívaný („opere phrygío artiíicíose elaboratus“),
od hraběnky Cukrové z Tamfeldu stříbrnákrabicena relikvie,od Eleonory
Amalie Magdaleny kněžny Schwarzenbergové figuraženskánapolštáři
klečící a dvě nohy stříbrné, od baronky Hiserlové pozlacené srdce, od císař
ského pážete hraběte Mo la rí ho obrazy Ukřižovaného, sv. Jana Nep. a Madonny
Loretánské, od hraběte Františka Šlika větší stříbrná lampa, od hraběnky
Barbory Věžníkové stříbrná lampa v podobě srdce, od hraběnky Gunta
karové ze Štarenberka kasule s příslušenstvímz červeného brokátu, od
hraběte Colloreda mešní ornát se vším příslušenstvím, zlatem vyšitý („aureis
ornamentís Phrygíi laborís exornata“). Roku 1725: od hraběnky Dietrich
steinové zlaté srdce se zlatým okem v pozlacené skřínce, od hraběnky
Vrtbové, roz. Lamingerové, stříbrnépozlacenésrdce, od Filipa knížete
z Lobkovic stříbrná tabule, na niž zobrazen sv. Jan Nep. v oblacích, a dole
kníže s manželkou svou a dvěma syny, od hraběnky Oppersdorfové
stříbrná lampa, od kněžny Bironové zVídně skvostný oděv modrý stříbrnými
vlákny protkaný, od hraběnky Kaunícové šat zlatem a stříbrem vyšitý, od
plukovníka Th eod o ra H e řma n a Sch n i ky drahocenný koberec turecký; mimo
to daroval dr. Šeb. Fuchs na zhotovení stříbrného kalicha a dvou stříbrných
svícnů 300 zl. R. 1726: od Jos. Karla hraběte Morziniho stříbrná lampa
a kalich celé pozlacený, na jehož noze byly obrazy sv. Václava, sv. Vojtěcha
a sv. Jana Nep., od některého člena knížecí rodiny Kinských stříbrný zcela
pozlacený kalich, od nejmenovaného dobrodince z Vídně krucifix stříbrný s dřevě
ným, střibrem ozdobeným podstavcem, od nejmenované dárkyně z Polska „dva
svícny malé, které se na stěnu zavěsiti mohou,“ od hraběte z Budic („de
Budictz“) ve Slezsku stříbrná pozlacená, drahokamy ozdobená schránka pro
jazyk sv. Jana Nep., která prý stála 6000 zl., a' na níž zlatník pět let praco\-al,ř)
od kněžnyEleonory Amalie Magdaleny Schwarzenbergové stříbrná
figu rka jejiho ditka. Táž kněžna darovala r. 1727 kalich z ryzího zlata s paténou,
miskou a konvičkama, rovněž ze zlata; vše to vážilo 512 dukátů a uloženo bylo
v pěkné truhlici; dále darovala téhož roku stříbrný, zcela pozlacený kalich, na
jehožto noze byl její erb. Nákladem celé rodiny Schwarzenberské bylo téhož
roku zhotoveno z polámaných stříbrných kalichů starých dvanácté kalichů nových.
Dále přibyly r. 1727 ještě tyto dary: hrabě Maximilian Leibllíng daroval
společně se svou manželkou Marketou Josefou hraběnkou Kinskou stříbrný po
zlacený kalich, na němž byl obrázek umučení Páně; general-maršál a kommandant
Pražský Damian sv. p. ze Sikingů daroval melchisedech z ryzího zlata;
Janovský vyslanec Klement Doría věnoval „kalich stříbrný, zcela pozlacený
a kamením ozdobený i s patenou, na němž dole i nahoře obrazové umučení
Páně“; hrabě Dietrichsteín krásný pozlacenýkalich,hr. Hamilton stříbrnou

') Svátek, Děj. Čech a Moravy IV, 247. — ') Bergh. u, 110.
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lampu, Arnoštka hraběnka Khevenhůllerová malou lampuv podobě
srdce z ryzího zlata, hr. Kolovrat stříbrnou lampu a j.

Téhož roku daroval kapitulní děkan Karel Dom. Řečický míssál červeným
hedvábím potažený a stříbrem vyzdobený; do stříbra byly vyryty obrazy sv. Víta
a sv. Jana Nep.')

Roku 1727 zjednáno bylo jedenáct kasuli z červeného „dradoru“ (drap d'or)
se žlutými kříži a zlatými prýmy, jakož i tři .kasule „z karmazínového dradoru“,
rovněž se žlutými kříží ale s prýmy stříbrnými.

Roku 1728 dne 23. ledna přinesli měšťané Pelhřimovští jakožto prvotiny ze
stříbrných svých dolů závěsný peníz stříbrný s vyobrazením P. Marie, prosíce,
aby zavěšen byl na sochu sv. Jana Nep.?) Mimo to téhož roku darovali: Felix
Šenovec z Ungerswerthu stříbrnýpozlacenýkalich,Jan Verner z Lach
ausse rovněžpodobnýkalich; Anna Agrikolová roz. Sicková melchi
sedechz ryzíhozlata; hrabě František Josef Černín z Chudenic „šest
svícnů stříbrných prostředních ke cti sv. Václava,“ hraběnka Kolovratová
roz. Schwarzenberková velkou stříbrnou lampu s erbem Kolovratským
a Schwarzenberským,Kateřina ze Schonieldu roz. Michnová rovněž
stříbrnou lampu, hrabě Bubna z Litic stříbrnou ruku, Vilemína ovdovělá
kněžna Schwarzenbergové darovala kasuli z aksamitu barvy karmazínové,
jejižto bílý kříž rozličným kvítim uměle byl vyšít; hraběnka Šliková roz.
Vratislavová kasuli z červeného damašku zlatem vyšitou; dvorní dáma
sl. Claudia Trautsonova dvé kasule a dvě dalmatiky, vesměs z červeného
damašku; hraběnka Marie Josefa Kolovratová roz. Hržanová z Harasu
kasuli z bílé hedvábné látky zlatem a hedvábím krumplovanou; Rud. J'os.
Kořenský z Terešova odevzdal dle poslední vůle své manželky, rozené
hraběnky Fiinlkirchenové, její šaty ze zlatotkané látky a ].

Roku 1729 slaveno bylo svatořečení sv. Jana Nep., což bylo popudem
k novým štědrým darům. „Královské a katolické krajské město“ Plzeň daro
valo dva svícny stříbrné se svým erbem pozlaceným, město Mladá Boleslav
věnovalo kalich stříbrný zcela pozlacený, Pelhřimov stříbrný dílem pozlacený
kalich; kněžna Vilemína z Lobkovic rozená Althanová darovala stříbrný
kalich z části pozlacený, baron Steinbach pokál stříbrný pozlacený s víkem,
hraběnka H rzan ová zlatý prsten s velkým rubínem na ozdobu schránky s jazykem
sv. Jana, Jan Vilém svob. pán z Rašínu a z Rizemburku stříbrnou
lampu, kanovník Prešpurský Matyáš Mock pektorál ametysty ozdobený a j.
Mimo to pořízen byl tehdáž skvostný monstrancovitý relikviář nynější pro
jazyk sv. Jana, jakož i deset červených zlatem protkaných infuli a jiná boho
služebná roucha z drahé červené látky. Z baldachynu Breunerova zhotoveno bylo
čtrnácté kasuli.

Roku 1730 v den Nového roku věnováno bylo stříbrné srdce s lampou od
duchovního stavu království českého; dále zaznamenávají se v tomto roce tyto
dary: velká lampa s vytepaným obrazem sv. Jana Nep. a s erbem od Františka
Zikmunda Bedřicha svob. pána ze Satzenhofien, kommandantaMohuč
ského a rytíře německého řádu; stojací lampa stříbrná, 2 části pozlacená na hrob

') Rkp. inventář z r. 1731 ve faře kostela Svatovítského. — ') Bergh. ll, 111.
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sv.Jana Nep. od Filipiny Florentie Kořenské; stříbrnálampa v ceně
300 zl. od nejmenovaného rady kurfirsta Mohučského; malá stříbrná lampa od
Kateřiny Hennegarové ze Seeberku, úplný ornát z červenéhohedvábí
stříbrem uměle vyšitý od vévodkyně bavorské Leopold i ny El eono ry, „kasule
drahá z bílého a zlatem promíchaného progatu s dvěma šátky pro přikrytí kalichu,
z nich jeden z bílého atlasu zlatem vyšívaný a druhý plátěný rozličnými barvami
jehlou malovaný“ ') od abatyše kláštera Olivetského ve Slezsku, mešní ornát
zlatem vyšitý od abatyše kláštera Třebnického a j.

Neméně hojné dary sešly se r. 1731: Jan Kraebkl spolu se svou sestrou
Kateřinou Petrá šovou daroval stříbrný,zcela pozlacenýkalichs paténou, na
níž vyryt byl beránek; Dominik Kuiimann ze Salzburku věnoval kalich zcela
pozlacený a granáty ozdobený, s obrázky umučení Páně; město Pelhřimov
darovalo kalich stříbrný; biskup LitoměřickýMořic Adolf vévoda saský
darovalzlaté srdce; hraběnkaNimptschová lampuz ryzíhozlata; František
h rabě z Ostešova velikou stříbrnou lampu se třemi tepanými obrázky: sv. Jana
Nep. zpovídajícího královnu Johannu, dále téhož světce jako poutníka a posléze
sv.Jana ve slávě; manželéJiří Bedřich a Anna Marie Susanna z Bibe
richu darovali lampu stříbrnou se třemištítky; hraběnka Raždowská z Polska
zaslala jako votivní dar sv. Janu Nep. kasuli z červeného brokátu s křížem ze
zlatého „dradoru“; kněžna Auerspergová darovala bílou kasuli vlastní rukou
zlatem vyšitou; hraběnka U ntz 0 vs k á z Polska věnovala skvostnou červenou kasuli;
jiná nejmenovaná dáma polská věnovala stříbrnou sochu sv. Jana Nep. na černém
dřevěném podstavci.

V téže asi době darovala vévodkyně Flo re n tská krucifix stříbrem a draho
kamy ozdobený, a hraběnka Vrtbová, manželka presidenta appellací Jana Josefa
hr. z Vrtby (*r 1734), stříbrnou korunu na sochu sv. Anny samotřeti.

Arcibiskup Daniel Josef Mayer (1732—1733) učinil svými dědici
„sv. patrony zemské“, t. j. odkázal jmění své k jich oslavě v metropolitním
chrámě („Mayerovská kassa“).*) Mimo to z jeho pozůstalostí obdržel chrám tyto
věci: náprsní kříž se šesti velikými a pěti malými smaragdy a dvacítipěti diamanty,
pontifikální prsten s velikým smaragdem a osmnácti démanty, malý pontifikální
kříž se smaltovaným obrazem Ukřižovaného, novou berlu stříbrnou cele pozlacenou,
dále kasuli s dalmatikami z „dradoru“ (drap d'or) bílé i červené barvy, jakož
i skvostný pluviál červený.

Roku 1731 dne 14. března vykonána revise pokladu a všeho posvátného nářadí
kostela Svatovítskéhoděkanem kapitulnímKarlem Dominikem Řečickým.
V inventáři při tom sepsaném nalézáme mimo předměty již dříve uvedené, ještě
tyto zajímavější: veliké stříbrné sochy sv. Lukáše a sv. Marka nákladem
metropolitního chrámu zhotovené s ostatky řečených světcův, stříbrnou hermu
sv. Mořice, která toho času nalézala se v domě proboštském, obrazy Krista
Pán a a P. Ma rie od sv. Lukáše malované a stříbrem uměle vyzdobené („effígies
Christi Domini et Beatae Virginis Mariae a S. Luca depictae in listis inauratis et
argento affabre exornatis"); relikviář na způsob věže stříbrné, v němž byla

', Slova českého inventáře 2 r. 1740. — ') Frind, „Geschichte der Bischöfe und Erzbischófe
von Prag,“ 242—243.
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ruka jednoho nemluvňátka Betlemskélro; starobylý pozlacený relikviář, jenž
na ten čas byl v kostele Týnském, jelikož ho kanovníci užívali při processí
k Marianskému sloupu na Staroměstském náměstí; palmovou ratolest ze
stříbra pozlacenou, kterouž nosil officiant v neděli Květnou; starobylou kn ih u n a
pergamenu psanou s deskami červeným hedvábím potaženýmia pozlaceným
stříbrem ozdobenými, v nichž pod křišťálembyly ostatky sv. Marka a sv. Sigmunda;
menší sošku P. Mari e s nápisem „Magdalena uxor Oswaldi Rott aurifabri Wratí
slaviensis“; kalich stříbrný, cele pozlacený, darovaný od Doroty Salerovy,
jenž na kupě měl obrazy sv. Václava, Vita a Ludmily, a na noze obrazy
sv. Vojtěcha, sv. Sigmunda a sv. Jana Nep., dvě stříbrná antipendia, daro
vaná knížetem Schwarzenbergem, kasulí z červeného hedvábí se zlatým křížem,
dalmatiky a pluviál od vévodkyněToskánské a j.

Roku 1732 nalézáme tyto dobrodince pokladu Svatovítského: Jana Josefa
z Valdštýna, nejvyššího král. maršálka a místodržícího, jenž jménem svým,
své manželky a tři svých sester daroval lampu stříbrnou v ceně 1060 zl., mar
kraběte Bádenského Ludvíka Jiřího, jenž věnoval zlaté srdce v ceně 1150 zl.;
hraběteH rzana, kterýždarovaldva stříbrnésvícny,Václava Josefa z Lichten
štejnu, jenž věnoval velkou stříbrnou lampu, paní Rasch feld ovou, jež darovala
kalich zcela pozlacený a svým erbem ozdobený; probošta Karla Dominika
Řečíckého, jenž odkázal pektorální kříž a berlu a p. Mimo to byl toho roku
nákladem chrámu zjednán stříbrný krucifíx a zhotoveno pět kasulí z darovaných
skvostných šatův. Roku 1733 mimo dvě stříbrné lampy, z nichž jednu obzvlášť
krásnou daroval hraběVilém Albrecht Krakovský z Kolovrat a druhou
hrabě Kořenský, dostalo se chrámu Svatovítskému několik vzácných rouch.
OvdovělákněžnaEleonora Amalie Schwarzenberková darovalakasulí
z červeného aksamitu stříbrem vyšitou s krajkami stříbrnými, kterouž zhotoviti
dala ze šatu, který na sobě měl manžel její kníže František ze Schwarzenberka,
když 11. června 1732 od císaře Karla VI. nešťastnou náhodou na honě u Brandýsa
byl zastřelen. Ma rkraběnka Bádenska darovala přeskvostnou kasuli mnohými
diamanty posázenou v ceně 40.000 zlatých.') Hraběnka Dietrichsteinová,
manželka presidenta dvorské komory, darovala šat červené barvy, zlatem vyšitý,
a hraběnka Talacková šaty hedvábné. R. 1734 darovala baronka Hradecká
stříbrnou lampu na spůsob srdce; na jednom štítku jejím byl vytesán obraz
sv. Jana Nep., na druhém obraz nejsv. Trojice; jiná lampa stříbrná darována
byla od Marie Kláry z Hochů. KněžnaTaxisová roz. Lobkovicová
věnovala k oltáři sv. Jana Nep. kasulí s uměle vyšívanými květy; hraběnka
Zárubová obětovala kasulí z bile'ho móru a z červeného damašku k oltáři
sv. Václava a pluviál z těchže látek k oltáři sv. Jana Nep. V letech 1735—1737
darovali: Josef hrabě Kinský stříbrnou lampu se třemi řetízky a dvěma
štítky, z nichž na jednom bylo jméno dárcovo a na druhém jeho znak; Ludvík
Jiří markrabě Bádenský daroval skrze appellačního sekretáře Filipa Balba stříbrnou
lampu, litoměřickýbiskup Mořic Adolf vévoda saský zaslal ke cti sv. Jana
Nep. „tři kasule z materie zlaté, dvě dalmatiky z téže látky a bílý pluviál z dra
doru“; hraběnka Hardeková věnovala stříbrnou lampu; nejmenovaná paní

') Bergh. Protom. ||, 117.
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poslala z Drážďan stříbrný kalich ke cti sv. Jana Nep.; kněžna Schwarzen
berková věnovala kasulí s příslušenstvím ze zlatotkané látky uměle různými
květyvyšitou'); Anna Vořikovská roz. Dvořáková z Booru obětovala
oltáři sv. Jana Nep. kasuli z bílého „cradituru (; cros de tour) s promichanými
rozličnými květinami,2) hraběnka Vrbnová roz. Lamingerová, manželka nej
vyššího sudí král. českého, darovala pět kasulí s příslušenstvím ze zlatotkané
látky; hr. H rzan ová roz. Puczová věnovala „kasulí s štolou, manípulem a šátkem
na kalich z červeného aksamitu stříbrnými květy vyšivanou a v prostředku slamou
velmi pěkně ozdobenou“; hraběnka Vratislavová darovala kasulí, pluvíál a dal
matiky z brokátu, hraběnka Th unová kasuli hedvábnou zlatem vyšitou a podobně
dalmatiky i pluvíál; hraběnka z Tenčína roz. Řičanová, „obětovala oltáři sv. Jana
Nep. kasulí jehlou kunstovně malovanou barvy bile s křížem zlatem tkaným“ 3)
baronka Ottislavová věnovala kasulí a dalmatiky s vyšitými různými květy,
hraběnka Kolovratová věnovalakasuli; kněžnaAuerspergo vá darovalakasuli
a dalmatiky ze zlatotkané látky; arcikněžna rakouská Marie Josefa, manželka
polského krále a kurfirsta saského Augusta lll., darovala kasuli, dalmatiky a pluvíál
s příslušenstvím, vesměs ze svých zlatotkaných šatův uměle zhotovené. R. 1737
daroval nejvyšší kancléř vévodství Litevského hrabě Sapie ha z Drážďan stříbrný
zcela pozlacený kalich.

Dílem veliké ceny umělecké i ceny hmotné obohacen byl chrám Svatovítský
r. 1736. Bylof v červenci do Prahy přivezeno stříbrné mausoleum pro tělo
sv. Jana Nep. Tento nádherný, svého druhu jediný památník, byl zhotoven
z dobrovolných příspěvků, jež po několik let byly sbírány. V čele této akce byla
Teresie hraběnka Kinská rozená Fůnfkirchenová, jež s velikým úsilím i úspěchem
jí se ujala, záhy však zemřela (1729). Roku 1733 dosáhly sbírky takové výše, že
bylo možno pomýšleti na provedení velikolepé myšlenky. Náčrt k mausoleu zhotovil
dvornístavitel Josef Emanuel Fischer z Erlachu. Dle této skizzyzhotovil
sochař Antonín Corrad i ni za honorář 1500 zl. dřevěnýmodel") v té velikosti,
v níž dílo ve stříbře mělo býti provedeno. Model tento ukázán byl císaři Karlu Vl.
ke schválení. Mimo to, aby i širší obecenstvo seznalo, jak mausoleum Svatojánské
bude vyhlížeti, byl obraz modelu vyryt do mědi Jeremiášem Jakubem
Sedlmayerem, jemuž za to zaplaceno 350 zl. Této rytiny bylo učiněno
1000 otisků na papíře a 30 na atlasu stříbrnými krajkami ozdobeném — vše to
nákladem 320 zl. Jakmile císař model schválil, přikročeno bylo ihned ku pro
vádění díla ve stříbře. Práce ta svěřena byla Vídeňskému stříbrnikovi Josefu
Wůrthovif') Ježto dílna jeho nestačovala k dílu rozměrů tak neobyčejných,
postavil si Wiirth v jedné zahradě před Vídní zvláštní budovu. Mramorový pod—
stavec k mausoleu zhotovil kamenický mistr Matyáš Winkler za 1700 zl.
a železnou kostru k upevnění jednotlivých součásti stříbrných zámečnický mistr
Fra ntiše k Vilé m Frey. Wiirth pracoval na mausoleu s pěti tovaryši, mezi nimiž
byl i Kašpar Gschwandtnerf) třiplná léta. Za sochu sv. Jana bylo mu

') .afíabre claboratam, variis floribus artificiose acu pictam." Bergh. ll, 117. -— ") Čes. invent.
z r. 1740; srovn. Bergh. ll, ll7. — ') Čes. inventář 7. r. 1740. ——') Truhlářskou práci k němu
zhotovil truhlářský mistr Jan Jiří Englisch za 200 zl. — “) Wiirth musil složiti kauci 8000 zl.
——“) Jména ostatních čtyř: Jan Jiří Brullus, Kristián Konrád König, Florián Jan Zeiss a Josef Moser
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dáno za stříbro 6971 zl. 30 kr. a od práce 2483 zl., dohromady 9454 21.30 kr.;
za rakev za stříbro 29.739 zl. 39 kr. ] d. a od práce 10.585 zl. 11 kr. 3 d.,
dohromady 40.324 zl. 50 kr. 4 d.; za dvě veliké figury andělů za stříbro
20.652 zl. 14 kr. a od práce 7408 zl. 16 kr. 1 d., dohromady 28.060 zl. 30 kr.
] d., za koberec ze stříbra tepaný, za dva andílky s rohy hojnosti, za palmové
ratolesti a jiné ozdoby, jakož i za oba tabernákle dáno za střibro 20.124 zl. a od
práce 6448 zl., dohromady 26.572 21., a posléze za basreliefy na podstavci 7000 zl.
— Až do 29. května roku 1736 obnášel celý náklad 108.364 zl. 56 kr. 2 d.;
2 toho zaplatila kapitula ze sebraných k tomu peněz 86.975 zl. 30 kr. ');
ostatek, obnášející 21.389 zl. 26 kr. 2 d., sebrán byl od různých dobrodinců ve
Vídni. Tehdáž bylo na dodělávky a doplatky ještě potřebí: na dva jině andílky
s rohy hojnosti za stříbro 3438 zl. a od práce 1241 zl. 30 kr.; na šest rámců
ke kanonovým tabulkám pro oba oltáře na stříbro 900 zl. a od práce 325 zl.;
dohromady 1225 zl.; za práci od jednoho z obou tabernaklů bylo nutno do
platiti ještě 101 zl. 13 kr. a za druhý tabernakl celou mzdu v obnosu 786 zl.
30 kr.; celkem tedy bylo ještě zapotřebí 6792 zl. 13 kr. Celkový náklad na
mausoleum Svatojánské dostoupil tudíž tehdáž výše 115.156 21.69 kr. 2 d. Mimo
to dala hraběnka Kořenská, manželka hraběte Rudolfa Josefa Kořenského, místo
kancle'ře dvorského, na svůj náklad zhotoviti zlatou, diamanty ozdobenou skřinku
pro hlavu sv. Jana.

K montováni mausolea v chrámě Svatovítském přibyl Wůrth do Prahy a po
pět neděl osobně práci tu řídil. Montováni bylo dokončeno teprve v říjnu. ')
Váha stříbra cele'ho mausolea odhadnuta byla na 23 centnýřů. „Na soše sv. Jana
jsou“ — tak pravi se v „inventáři z r. 1740 — „dva paprskové: jeden měděný
a pozlacený s pěti hvězdami, druhý ale stříbrný pozlacený, vzácnými a drahými
kameny ozdobeny, ve kterém velkých diamantů brillantů 5, menších ale 150,
rubinů BO.“ Nad to byl na mausoleum zjednán dodatečně nákladem chrámu
stříbrný anděl držící štít, na němž byl nápis „Altare Privilegiatum pro feria lV“;
anděl ten vážil 31 liber a 8 lotů.3)

Roku 1737 dne 14. března vykonali kanovníci Ant. Michael Cajo a Václav
Mich. Josef Eberth revisi klenotů, nádob i rouch chrámových, ishledali, že věcí
od zlata a stříbra bylo 120, kalichů 93, ciborií 5, monstrancí 11, stříbrných
krucifixů 14, pektorálních křížů a pontifikálních prstenů 26, berli pontifikálních 7,
stříbrných konviček 71, stříbrných svícnů 80; jiných rozličných věcí stříbrných 96,
stříbrných lamp s fundovaným světlem 23, velikých stříbrných lamp bez fund.
světla 12, prostředních 29, malých 78, dřevěných relikviářů 40, paramentů barvy
bílé 279, červené 240, fialově 79, zelené 52, černé 129 atd.

') Roku 1733 zaslala konsistoř do Vídně: dne 23. června 4337 zl. 30 kr., 28. listopadu 4000
zl.; r. 1734: 16. ledna 6000 zl., 22. ledna 4000 zl., 15. března 4000 zl., 18. května 10.000 zl.,
1. srpna 5000 zl., 1. října 10.000 zl.; r. 1735: 14. května 5000 zl., 19. srpna 5000 zl., 20. října
4000 zl., 12. listopadu 6000 zl., 13. prosince 10.000 zl.; r. 1736: 16. ledna 3000 zl., 12. března 6000 zl.,
17. téhož měsíce 638 zl.; celkem tedy 86975 zl. 30 kr. — ') Zápis v inventáři z r. 1740. — ') Nove',

dosud neznámé zprávy, čerpány jsou z listin v kap. archivu uložených pod sign. CLXXVl, 4. Doplňu
jeme jimi důkladný článek K. Mádlův ,Das Grabmal des heiligen Johannes v. Nep. in Prag"
v Mittheilungen der k. k. Centralkommission XX. (1894), str. 157—160 a 225 —227.
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R. 1738 kněžna Marie Amalie saská, když přes Prahu jela, aby se za
snoubila s králem obojí Sicilie Karlem, darovala zlaté srdce v ceně 500 zlatých.
Téhož roku daroval František Dismas Záleský, jenž již před dvaceti lety
chrámu Pražskému kalich byl věnoval, opětně jiný stříbrný kalich; tou dobou
byl opatem Olivským. Kněžna ze Schwarzenberka darovala kasuli „po
zelenalou“ („subvirídis“).

Roku 1739 daroval kanovnik Matěj Jan H'ollan dva barokní relikviáře v po
době stříbrných rukou; v jednom uloženy byly ostatky sv. Kosmy muč., v druhém
sv. Vavřince a sv. Cecilie.') Nákladem chrámu byla r. 1740 objednána „monstrance
stříbrná, zcela pozlacená, hrozny a perlami kunstovně udělanými, též rozličným
kamením drahým ozdobená“ 2) Tehdáž také darovala „nějaká Uherka z Nitry ke
cti sv. Jana krucifix Jerusalemský s tělem stříbrným“ “) A ještě jeden zajímavý
dar zaznamenává inventář 2 r. 1740, totiž dvě vásy „dílem filigranským okolo
skla potažené; ty se praví darované býti od Anny, Jakuba praetendenta angli
ckěho (1688—1760) manželky.“

Dary tyto, jakož i věci z dob dřívějších pocházející zaznamenává inventář
z r. 1740, jenž zachoval se ve znění českém i latinském. Zhotoven byl při revisí,
kteráž vykonána byla řečeného roku, a o níž na titulním listu inventáře zazna
menáno: „Léta Páně 1740 za času . .. děkanství Jana Mauricia Martini stala
se revisí všech při král. hlav. kostele sv. Víta na hradě Pražském se vynacháze
jících posvátných věcí od vysoce důstojných, capitulariter k tomu zřízených pánův
kommíssařův: ...Václava Eberta, sv. Písma Doct., král. hlav. kostela sv. Víta
na hradě Pražském kanovníka, .. . Václava Mezleczkýho, sv. Písma Doct.,
král. hlav. kostela sv. Víta na hradě Pražském kanovníka, za času zakrystána
velebného kněze Václava Krčínského a pod jeho správou stojících kapelníkův
přísežníchJosefa Jílka, kapelníka staršího, a Františka Stehlíka, kapelníka
mladšího.“ Tito přísežní kapelníci čilí kostelníci měli patrně poklad chrámový
v přímém opatrování.

') Viz „Soupis Hradčan., poklad Svatovítský“ str. 90, kdež jméno dzircovo nedopatřením zní
.Slollan' misto správného ,Hollan“. — ') Čes. invent. z r. 1740. — ') lbid.

Znak arcibiskupa Breunera.



X. Od roku 1740 do konce stoleti osmnáctého.

eliké nebezpečí hrozilo pokladu Svatovítskému, když Bavoři a spojeni s nirni
Francouzi roku 1742 Prahy dobyli. Kostelu Svatovítskému uložena byla
válečná daň 20.000 zlatých, a když velikou tu summu sehnati nebylo
možno, bylo do něho dne 8. dubna vloženo 10 mužů jakožto vojenská
exekuce, dokud by penize ty zaplaceny nebyly. Proti tomu trpce sobě

stěžovala kapitula jak u arcibiskupa Mořice Gustava hraběte z Manderscheidu, tak
i u dvorské komory „krále“- usurpatora Karla Alberta. „Neque capere possumus"
-— píše mimo jiné v listu arcibiskupovi zaslaném — „quibus dictaminibus militia
catholica hoc ausit, a quo militia haereticorum in bina irruptione (Saxonica primum,
dein et Suecica) sibi temperavit; tunc enim haec sancta ecclesia mansit plene ab
omni exactione immunis.“ Zminivši se dále o tom, že kostel Svatovítský nemá
hotových peněz, a že by tudiž dojíti musilo na poklad sám, prohlašuje kapitula, že
nikdy nedopustí, aby se tak stalo. „Atque adeo“ — tak pravi — „thesaurus hujus
s. Ecclesiae non est alius, quam calices, candelabra, lampades. monstrantiae,
ascensa s. indigeti Joanni Nepomuceno anathemata ac alia pretiosior argentea
supellex cultui divino aut pro decore domus Dei destinata: in haec autem utpote
ad patrimonium solius Christi spectantia sicuti nos nullum jus habemus, ita
extrema quaeque pati malumus, quam ut ea extradamus atque ita in scandalum
ac dedecus aeternum cum detrimento salutis et animarum nostrarum ad inauditum
inter Christianos et censuras ecclesiasticas perinde incurrendas quoque modo
concurramus—aut cooperemur. Unde humillime nostras mentes aperimus atque
coram Deo et sanctis patronis protestamur, quod nos ad haec extradenda nulla
ratione concurrere velimus nec possimus, sed ubi violentiae militari resistere non
poterimus, inter lacrymas et ejulatus illa in altari Domini collocabimus, soli Deo,
qui causam Suam tueatur, rem relicturi." 1) Tento list přiložila kapitula v opise

') List kapituly k arcibiskupu ze dne ll. dubna 1742. Koncept v kap. arch. CXCI, lla.
19
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také k podání, jež v té věci učinila u královské komory. V tomto podání žádá
kapitula komoru královskou, aby se ujala kostela Svatovítského jménem svého
pána Karla Alberta, jenž prý přece jakožto král český jest nejvyšším ochráncem
této svatyně. ]) Komora král. odpověděla dne 17. dubna, že zprávu o vojenské
exekuci kostela Svatovítského s politováním vyslechla, že však se dověděla, že
zatím exekuce ta byla již zdvižena; ostatně že komora nyní, kdy vojenská moc
neobmezeně tu vládne, nemůže nic jiného učiniti, leč ke králi vznésti prosbu,
aby chrám metropolitní nadále podobných exekucí byl ušetřen. Vojenská exekuce
byla sice odvolána následkem zakročení arcibiskupa, ale 20.000 zl. válečné kon
tribuce měl chrám přece zaplatiti. l obrátila se kapitula opět ke královské komoře
listem ze dne 27. dubna 1742 se žádostí, aby kontribuce ta nebyla dále vymáhána.
Ale hrozící nebezpečí nebylo od pokladu odvráceno na dlouho. Když rakouské
vojsko Francouze dne 5. srpna v Praze oblehlo, rozkázal maršál francouzský
Broglio, aby chrám Svatovítský veškero stříbro do mincovny odvedl. ! obrátila
se kapitula dne 17. srpna opětně k arcibiskupovi. Připomenula opětně, že tolik,
co sobě vojsko francouzské, tedy vojsko národa nejkřestanštějšího, vůči kostelům
dovoluje, neodvážili se činiti ani Sasové r. 1630, ani Prusové r. 1648, ba ani
pruský král v době nejnovější. A prohlásivši, že dobrovolně nikdy nesvolí k vy
dání pokladu chrámového, žádá arcibiskupa, aby, an tak příznivým k Francouzům
vždy býti se ukazoval, na Brogliovi vymohl odvolání onoho rozkazuř) Zdá se,
že zakročení arcibiskupovo skutečně neminulo se s účinkem, ač o tom přímých
zpráv nemáme.

') .Ewer Excellenz und eine sämmtl. Hoch—löbl. Hof-Cammer geruhen Sich dieser heyl.
königl. Metropolitan Kirchen in Nahmen lhro Kayser- und Königl. Maycstät als welche Respectu
allen Gottes Häusem insgemein supremus Advocatus, Respectu dieser Heylig Metropolitan aber
als König in Böhaimb auch proprie Patronus seynd, sich anzunehmen." — ') Charakteristický,
odhodlaně, a misty i s patrným sarkasmem psaný tento list zni: „Reverendissime ac Celsissime
Saci: Rom: lmp: Princeps. Domine Domine gratiosissime. Nunquam hactenus tanta amaritudine
repleta est anima nostra, sicut in casu praesenti, ubi sacro sanctissimae Metropol. nostrae ecclesiae
tot coelestium gratiarum radiis coruscae, et ab ipsomet Salvatore nostro raro gratiae Suae munere
consecratae inauditum prorsus de sacra argentea supellectile in domum monetariam jussu et ordi
natione Excellmí Dni Mareschalli de Broglio deportanda, in' obsequium scilicet et conservationem
militiae gallicanae imminet infortunium; cui in mentem venire potuisset, nationem, quae in sin
gulari praerogativa christianissimam sese profitetur, in cujus subsistentiam clerus, alias ab omni
exactione immunis, ingentem pecuniarum vim ultra vires facultatum suarum per militarem executionem
contribuere fuit adactus, tandem ea in ipsas sacrosanctas Christi ecclesias cogitare, a quibus ipsi, qui
a s. Romana ecclesia sunt prorSus alieni, abhorruerunt? A. 1630 irruit Saxo in Bohemiam, a. 1648
Svecus, Pragenarumque urbium potiti nihil simile attentarunt, nisi quod Svecus 8 libras candelarum
cerearum ab hacce Metropol. sibi dari poposcerit, de quo authentica in archivis exstant documenta:
utque in re praesenti praesentem pariter instantiam faciamus, serenissimus ipse rex Borussiae, licet
et iste a s. Romana Ecclesia quam alienissimus existat, tamen ecclesiis Dei omnino pepercit, easque
nec in minimo quidem attrectavit, cui tamen ad haec occasio non defuit in s. imagine Chrudimensi,
in thaumaturgae Vetero Boleslaviensi, Glacensi, Bezdiesensi, Heindorffensi, Wartensi aliisque locis,
ubi copiosa pariter praestant argentea anathemata ac alia a piis benefactoribus oblata, tamquam pietatis
christianae testimonia: et natio, quae speciali praerogativa christianissimam sese profitetur (liceat
repetere) haec intendat, nullique piaculo ducat, domos Dei suo decore et splendore privare? Alienum
est hoc profecto a pietate christiana; certe nemo Christianorum negare ausit, ipso jussu omnipotentis
Dei in veteri testamento auró et argentó ornatam fuisse arcam, tabernaculum, templum, umbras
nostrorum, uti hoc ipsum abunde sac. testantur paginae. lnimicus pietatis christianissimae is fuit, qui
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Vítězstvím zbraní rakouských bylo zažehnáno i nebezpečí hrozící pokladu
Svatovítskému, takže předních skvostů z něho mohlo býti užito při radostné
příležitosti, totiž při korunováni císařovny Marie Terezie na královnu českou. Při
slavném vjezdu jejím do Prahy dne 29. dubna 1743 uvítal ji nedaleko vchodu
do chrámu Svatovítského u kaple Svatovojtěšské Litoměřický biskup Mořic Adolf
vévoda saský v čele duchovenstva a podal jí k polibeni veliký zlatý kříž Karla IV.,

Excellentissirno Dno de Broglio haec consilia suggessit, ut hac ratione quodammodo non jam hominibus,
sed ipsis coelitibus et ipsi ssmac Matri Dei, Ipsi denique Domino exercituum, cujus assistentiam et
auxilium implorant, bellum indicatur, qua quidem re nullum poterat inferri majus praejudicium pietati,
nomini et existimationi nationis christianissimae: nam quantumcumque gloriosa eorum gesta a posteris
recenseantur, semper tamen addetur et hoc: in Bohemia domos Dei suo decore et splendore spoliarunt:
nec haec approbabit ipse Rex christianissimus, serenissimaque sua regina, qui argentum hujus sacrae
Ecclesiae non concupiverunt; particulam sacrorum lypsanorum de corpore s. Joannis Nepomuceni
devote expetierunt et gratanter reverenterque regio suo affectu acceptarunt; celsissime Princeps ut
verum fateamur, causa ista s. metropol. ecclesiae tam ardua capitulum nostrum in Deum, in s. Ro
manam ecclesiam, in legitimos hujus Regni dominos semper fidele magnopere quidem tangit, sed
Celsitudinem Vestram tanto amplius, quod Celsitudo Vestra princeps et prinms sit sanctae hujus
Ecclesiae tamquam unice diligendae sponsae sponsus dilectus. Vestra Celsitudo immortalem Suo
nomini gloriam comparavit, dum nupere Sua efficacissima interpositione eandem Metropol. Ecclesiam
a violenta militaris executionis oppressione vindicavit, quod nos gratanter hic et recolimus; ad cumulum
hujus immortalis gloriae magna fiet accessio, si et in casu praesenti, sicut Celsitudo Vestra jam gratiose
et fortiter coepit, ita porro defendere pergat, ne argenteo illo ornatu, quo sub gloriosissimis Vestrae
Celsitudinis antecessoribus, partim ab ipsis imperatoribus, regibus, electoribus, principibus, partim
eorummet celsissimorum principum et nostrorum quoque antecessorum liberalitate atque studio glorificata
est sub Vestrae Celsitudinis regirnine nostroque ministerio spolietur. Quapropter Vestrae Celsitudini
iterum iterumque supplicamus, dignetur pro incomparabili Sua sapientia et rerum magnarum experientia
zelum pro armatura et aequitatem pro scuto inexpugnabili induere atque christianissimae hujus militiae
postulatum penitiori trutina expendere, quantaeque imminirent tum Deo, tum curiae Romanae, tum
aliis reddendae rationes, si ad postulatum hoc inauditum et propter vicinas etiam partes haereticas
summe scandalosmn condescenderetur, considerare; deferet Christianissima haec militia authoritati
Vae Celsitudinis, quae apud purpuratos, aliosque primos Galliae proceres plurimum valet aestimatione
et amore, recognoscentque honorem et cultum tam largiter sibi exhibitum, ut ab hoc postulato
remittant. Doleretque merito non jam hic praesens natio gallica, sed et totum christianissimi Regis
imperium, Celsitudinem Vam tanquam dignissimum archiepiscopum Pragensem, S. R. 1. principem,
legatum, aliisque titulis sublimem et excelsum, post tot, tantosque gallicae huic nationi exhibitos
favores, eo tandem redactam ut in Metropol. sua Ecclesia poutificaturo stannea aut lignea crux
praeferatur, stanneum et ligneum pedum praesentetur, dedecus istud procerto non jam in personam
solam Vestrae Celsitudinis, sed in ipsum characterem archiepiscopalem, et quotquot in ecclesia Dei
celso hoc fulgent honore, redundaret in nostrum et Celsitudinis Vestrae opprobrium sempiternum.
Nos, qui in causa ista inde imbelles nos videmus, quod eidem christianissimae militiae ne quidem
lingua eorum sensa nostra explicare possimus, continuis ad Deum orationibus et sacrificiis intendemus,
ut verbis et conatui Celsitudinis Vestrae ipse Spiritus Dei, spiritus fortis ita assistat, ut Excellmus Dns
mareschallus de Broglio ad clementiam moveatur sicque pro Sua in Deum pietate a proposito benigne
desistat; si demum repraesentationi huic acquiescere dictus Dns mareschallus nollet (quod quidem
bonitas Divina avertere dignetur) casu isto ad Deum cordium et affectumu nostrorum scrutatorem
appellamus, ipsumque coram coelo et mundo in testem vocamus et protestamur, quod ad hoc gallicae
militiae postulatum nulla ratione consentiamus, minusque manum adhibere aut quavis alia ratione
influere velimus, ut ad domum monetariam aliquid minimum de sacra hac argentea supellectile in
feratur, aut in ejus reluitionem minimum de peculio offeratur, quod jure divino et humano est pro
hibitum, vergeretque in summum praejudicium onmium aliarum ecclesiarum, in pessimam sequelam
totius triurbiset scandalumuniversorum,prompti paratique quaevis adversa perpeti, et
sanguinem etiam, si oportuerit, fundere potius, quam ad hoc sacrilegium, quod
committeretur, ad hanc excommunicationem, quae incurreretur, quoquo modo
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přijav jej z rukou Svatovítského faráře V. Krčinského, jenž jej držel. l) Kterých
pak věci a ostatků užito bylo v den korunovace samé, dne 12. května, vysvítá
ze soudobé německé zprávy, v níž čteme mimo jiné toto: ,,ln der Capellen des
Heiligen Wenceslai . .. auf denen bey dem Altar dieses Heiligen in denen vier
Ecken dieses Altars aufwärts stehenden, von weissen Marmor ausgehauenen und
ein Cornu Copiae haltenden Löwen stunden vier grosse, zwey Ehlen hoch silberne,
theils vergoldt und mit Böhmischen Steinen zierlich besetzte Leuchter mit
Wachs-Kerzen, oben auf diesem Altar stunde unter einem roth Damaskenen mit
Silber verbramtenBaldachineine silberne, zwey und ein halbe Ehlen
hohe Statua des Heil. Wenceslai zwischenzweyen stehenden, zwey und
ein viertel Ehlen hohen, silbern en Engeln, aul dem Altar aber zwey grosse,
zwey und ein viertel Ehlen hohe silberne Reliquiarien, in welchen, und
zwar in dem einen s. Victoris Episc. & Mart., s. Adaucti Mart., ss. Thebaeorum
Mart. & s. Purchani; in dem zweyten s. Calixti Pontif. & s. Sophiae, s. Justinae
Virg. & Mart., s. Sebastiani Mart. Reliquien befindlich. Alsdann zwischen sechs,
jedem von ein und ein halben Ehlen hohen silbernen Leuchtern stunden vier
vergoldt- und ausstaffirte Hände, zu welchen, und zwar in der ersten
s. Laurentii Mart. & s. Caeciliae, in der anderten s. Maximini, in der dritten
s. Lazari & Susannae, und in der vierten s. Procopii Mart. Reliquien waren. —
Auf dem Altar des sogenannten Reliquiarii stunden zwischen vier, jedem einer
Ehlen hohen, silbernen Leuchtern, vier silberne, eine Ehlen hohe Brust—
Stücker, nemlich erstens des Heiligen Bartholomaei Apostoli, in welchem ein
Stuck von der Hirnschaal dieses Heiligen; andertens s. Philippi Apostoli, in
welchem der Hintertheil des Haubts dieses Heiligen; drittens der heiligen Mutter
Annae, in welchem die Brust dieser Heiligen; viertens der Heiligen Barbarae, in
welchem ein Theil von der Hirnschaal dieser Heiligen eingefasset ware. — Der
hohe Altar in der Kirchen, vor welchem der Crönungs-Actus vollzogen wurde,

concurrere, atque ita nostra cooperatione manus nostras contaminare vellemus
quemadmodum etiam d. d. 11. April. currentis anni Celsitudini Vestrae occasione executionis militaris
templo huic sancto impositae nos declaravimus et ex debito representavimus; comminatio mulctae
nihil ad nos: rerum istarum, quae a sancta haec ecclesia postulantur, Deus, sanctissima Virgo et Sancti
Patroni sunt proprietarii; si istis mulcta dictari aut executio dari poterit, natio et pietas christianissima
ipsa viderit; haec a nobis sunt longe aliena; quod reliquum est: Deum Optimum Maximum intimis
animi nostri precibus oramus, ut Celsitudini Vestrae in hoc tam arduo negotio pro Deo et pro
5. Metropol. Eccla sollicite agenti assistat, et Excellmum Dnum mareschallum de Broglio ita regat et
moveat, et ut nostra illi communicata remonstratione clementiorem et pientiorem mentem in s. hanc
Ecclesiam indat et instillet; dum simul pientissime vovemus Celsitudinem Vestram diutissime agere
incolumem, qui nos principalibus gratiis commendantes manemus Vestrae Rdimac Celsitudinis...
Pragae, in capitul. metropol. die 17. Aug. 1742." Koncept v kap. archivu CXCI, ll. — ') ,. . .der
Ehrwiirdige Hr. Wenceslaus Krczinsky...S. M. E. ad S. Vitum sacrista, curatus primus, mit
einem grossen von Arabischen Gold veriertigten Creuz, so von Wayland Kayser und König in
Böhmen Carolo IV. dahin verehret worden, und worinnen verschiedene heilige Reliquien, in
sonderheit zwey partes insignes in forma crucis von dem heiligsten Creuz Unsers Erlösers sich
eingefaster befinden . .. lhro Königliche Majestät knyeten auf den über besagten türkischen Teppich
gelegenen goldstückenen Polster unter dem Baldachin nieder, der Herr Bischof zu Leutmeritz aber
reichte Deroselben das ihme von ernanntem Hn. Sacrista curato bevor zugestellte heilige Creuz zu
küssen, welches dann lhro Königliche Majestät auch knyend ganz ehrerbietig küsseten und ver
ehreten." Königlicher Einzug ac. Prag, bey Carl Franz Rosenmüller 1743, pag. 18—20.
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ware auf folgende Weise gezieret: erstlich hienge über denselben ein kostbarer
von Carmesin-Farben Sammet gemachter, mit Silber in- und auswendig gestickter
Baldachin, von welchem neben dem ganzen Altar herunter auf jeder Seite zwey
breite eben von diesem Sammet und mit silbernen breiten Borten reichlich ver
bramte Flügel abhiengen. Unter dem ersten Altar-Blatt stunden aul einem Gesims
drey silberne Brust-Stücke, und zwarin der Mittedas Brust-Stuck
des Heiligen Joannis Nepomuceni zwey und ein halb Ehlen hoch, auf
der Seiten des Evangeliidas Brust-Stuck des Heiligen Mauritii, und in
cornu epistolaedas Brust-Stuck des Heiligen Hieronymi, in welchen
allen dieser heiligen Reliquien verwahrter sich befinden; unter dem andern Altar
Blatt aber acht silberne Blumen-Krüg. Unten auf dem Altar auf einem mit reichem
Zeug bezogenen Staffel stunde in der Mitte ein grosses silbernes, und mit einem
grossen vergoldeten Schein geziertes, fünf Ehlen hohes Ta b e rn ac u 1u m, darinnen
mit vier, ein und ein Viertel Ehlen, und dreyen, drey viertei hohen hangenden
silbernen Engeln, vor welchen auch ein silbernes, drey und ein viertei Ehlen
hohes Cre uz zwischen sechs zwey und ein viertel Ehlen hohen silbernen
Leuchtern gestanden. Auf eben diesem Altar stunden auch vier silberne
Statuen, als s. Adalberti drey Ehlen hoch, in welcher das Haubt dieses
Heiligen, und 5. Wenceslai, in welcher eben das Haubt dieses Heiligen; dann
s. Cyrilli, in welcher der Armb dieses Heiligen, wie nicht minder s. Viti,
in welcher auch der Armb dieses Heiligen eingefast ware. Das Antipendium
bei diesem hohen Altar ware ganz vom Silber und von getriebener schöner
Arbeit." ') Při vkročení do chrámu byl císařovně opětně k políbeni podán onen
veliký zlatý kříž Karla lV.2); tentokráte podal jej císařovně biskup Olomoucký
hrabě Jan Arnošt z Lichtenšteina, jenž místo v nemilost upadšího arcibiskupa
Pražského císařovnu korunoval.

Na památku korunovace své darovala císařovna kostelu Svatovítskému kasuli,
dvě dalmatiky a pluviál, jež zhotoviti dala z korunovačního svého oděvu. Mimo
to věnovala podobnou, vlastníma rukama zhotovenou kollekci mešních rouch ze
zlatého móru s bohatými květy; tato roucha určena byla pro první nešpory svátku
sv. Jana Nep.

R. 1743přibylyještě tyto dary: kanovník Jan Václav Mezlecký věnoval
stříbrnýpozlacený kalich, kněžna z Liechtenšteina rovněž stříbrnýa pozlacený

') Glorreiche Königliche Böhmische Crönung . . .“ Gedruckt zu Prag, bey Carl Franz Rosen
miiller 1743, pag. 6—7. — ') Nachdeme nun lhro Königliche Majestät zu obgemeldter Thiir an
gekommen, wurde... lhro Königlichen Majestät das grosse, von Wayland Römischen Kayser und
König in Böhmen Carolo lV. der Kirchen verehrte, von Arabischem Gold gemachte, von dem
ehrwürdigen Herrn Wenceslao Krcžinsky ss. Theologiae baccalaureo íormato, S. M. E. ad S. Vitum
Sacrista, Curato primo gehaltene, und ihme Herrn Bischofen angestellte Creuz zu küssen dargereichet,
in welchem folgende Reliquien eingefasster befindlich: Erstens zwey partes insignes, in forma Crucis
von dem Heiligen Creuz Unsers Erlösers, in dessen einem Theil das Loch zu sehen, allwo der Nagel,
mit welchcm Christus der Herr an das Creuz genaglet gewesen, durchgegangen. Andertens ein
anderes Stuck von dem Nagel im Gold eingefast. Drittens ein Stnck von dem Schwammen, welcher
mit Gall und Essig bey dem Leiden Christi angefüllet ware. Viertens ein Stnck vom Strick, mit
welchem Christus unser Heiland gebnnden ware. Fünftens zwey Stücke] von der dörnenen Cron.
Dieses heilige Creuz haben lhro Königliche Majestät auf einem Gold—Stuckenen,über einen Türkischen
Teppich znbereiteten Polster kniend andächtig geküsset nnd verehret." lbid. pag. 18.
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kalich a nad to ještě stříbrné konvičky s tácem; hraběnka z Rottalu roz.
Sternbergova bohatou „štrikovanou“ kasuli ke cti sv.Jana Nep., kněžna
z Fürstenberga drahou dradorovou kasuli s velikými květy. R. 1744odkázala
slečnaBarbora Alsterlová z Astfeldu stříbrnoulampu.

Novou další ozdobu obdrželo stříbrné mausoleum Svatojanské v nákladně
balustrádě mramorové se čtyřmi stříbrnými allegorickými
sochami ctností, kterouž svým nákladem. zhotoviti dal kapitulní probošt
Zdeněk Jiří Chřepícký z Modliškovic. Již r. 1743uzavřelsmlouvu')
s Josefem Seitzem, zlatníkem na Starém městě Pražském, dle níž měly býti
čtyři stříbrně allegorické sochy a čtyři veliké vásy hotovy do svátku sv. Jana Nep.
roku příštího; celkový náklad neměl převyšovati 12.000 zlatých. Závdavkem
obdržel Seitz již 24. února r. 1743 2000 zl. a 25. května téhož roku 1500 zl.
Mramorovou součást balustrády zhotovil kamennickýmistr Josef Lauermann
za 1900 zlatých. Hlavní kusy její byly dodány již v- červenci r. 1744, neboť
dne 20. července dosvědčuje to dvorní stavitel Kilián lgnác Dientzenhoiíer. Ale
postavení hotové balustrády se mimo nadání Chřepícke'ho protáhlo: zapomnělf
žádati předem u dvora za povolení k zamýšlenému dílu. I musil tak učiniti do—
datečně. A teprve v dubnu roku 1746 konáno v té příčině k rozkazu cisařovninu
několik komissí, zhotoveny byly poloh0pisné náčrty, podána různá dobrozdání a p.
Potom teprve dáno dovolení k postavení balustrády. Seitzův konečný účet pře
výšil značně původní ujednanon summu: obnášelf 16.793 zl. 6 kr. 2); z čehož
připadalo na šest vás a čtyři stříbrně sochy 10.830 zl. 18 kr., a na pozlacené
mřížky 5962 zl. 48 kr. Dodatečně zaplatil Chřepícký r. 1754 ještě 200 zl. za
modelly ke zmíněným sochám.

') Anno 1743, den 1. Augusti zwischen dem hochwürdig-Wohlgebohrnen undt hochgelehrten
HerrnZdencko Georg Chržepitsky von Modlischkowitz, lhroKönigl.Mayst.Rath,ersten
Praelathen im Königreich Böheimb und der königl. Haubt Kirchen bey St. Veith ob dem Prager
Schloss Dhomb Probsten, wie auch ad St. Stephanum Protomartyrem zu Leutmeritz emeritum cano
nicum, dann dem Herrn Joseph Seitz, geschwornen Goltschmiedt undt Burgern der königl. alten
Stadt-Prag, nachfolgender Contract getroííen worden; nemblichen: Es verobligiret sich jetz bemelter
Joseph Seitz eine Arbeith, welche zu dem Grab des heyligen Johann von Nepomuckh in der Metropol.
Kirchen S. Viti ob dem Königl. Prager Schloss gemacht werden solle, und bestehet in nachfolgenden
Stücken, nembl. vier Engeln vorstellende die Tugenden von 12 löthigenoder Prager
prob-Silber, dann vic r grose Waase n, aufjeden kommen vergoldtc Flammen, worinnen die Lampen
gestellet werden, undt zwey kleinere, eben auf solche Arth; dieses alles nachdem Bilthauer-Arbeits
Model von getriebenen Arbeith der Kunst nach, ohne Tadl, sauber auf das feineste undt zierlichste,
zum künfftigen Festtag des heyl. Johann von Nepomuckh kiiníitigen 1744 Jahres zu verfertigen.
Hiengegen haben hochgedacht lhro Hochwürden undt Gnaden der Herr Dhomb Probst nicht nur
ihme Goltschmiedt auf obberiihrtc Arbeith Dreytausendt Ííinifhundert Gulden R. baares gelt abfiihren
lassen, worüber bestens quittiert wirdt, sondern auch vor jedes gearbeitetes Loth dieser Arbeith von
Prager-Prob-Silber ein Gulden achtzehn Kreutzer, undt was die Vergoldte Arbeith anbetrifft, welche
in sauberen Ziratcn bestehet, von Kupfer und starckh in Feyer vergolt, vor ein loth Kupfer sambt
dem Macherlohn und Vergoldten 24 kr. richtig zubezahlen versprochen; sonsten aber das gantze
Werckh, was von Silber und Kupfer gemacht wirdt, solle nebst der Bilthauerarbeith nicht höher als
zwölff Tausendt Gulden austragen. Zu dessen wahrer Versicherung ist gegenwärtigerContract
in duplo ausgefertiget undt von beyderseits contrahenten eigenhändig unterschrieben undt besiegelt
worden. Frantz Joseph Seitz, Burger und Goldtschmidt der Königl. Altstadt Prag." Orig. v kap. arch.
asc. CXClll, 3. — ') Kvitance v kap. arch. fasc. CXCllI, 3.
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Roku 1747 dne 16. dubna daroval císař František zlatou lampu /vážící
1000 dukátů ke hrobu sv. Jana Nep. („ad pedes s. Joannis Nep.“).

Když na podzim roku 1756 pruský král Fridrich do Čech vtrhl, rozkázala
císařovna, aby poklad Svatovítský z Prahy odvezen byl v některé místo vzdálenější.
1 odvezen byl na panství kapitulní do Spáleného Poříčí dne 23. září na několika
vozech tažených 24 koňmi, pod ochranou čtyř myslivcův a dvanácti pacholkův.
Jelo se přes Zbraslav, Mníšek, Obořiště a Příbram. V noci konali u vozů řečeni
myslivci neustále stráž. Několikráte posláni do Prahy poslové, aby vyzvěděli, jak
se věci maji. V Poříčí zůstal poklad po celých pět neděl, načež, když Prusové
na konci října z Čech odtáhli, byl odvezen zase do Prahy. Útraty s tím spojené
obnášely 438 zl. 52 kr.')

Ale již z jara roku následujícího, když Prusové zase do Čech vtrhli a ku
Praze se blížili, bylo nutno poklad z Prahy odvézti: tentokráte mnohem dále.
Vyjelo se dne 29. dubna s několika vozy taženými 38 koňmi pod ochranou tří
myslivců a 17 pacholkův. Cesta vedla přes Dobříš, Pisek do Týna nad Vltavou,
kamž se dorazilo dne 7. května. Tam stihla mylná zpráva o bitvě u Prahy svedené
předešlého dne: že prý vojsko rakouské zvítězilo a Prusové že jsou na ústupu.
1 vyslán jízdní posel k Strahovskému prelátu do Milévska, aby přinesl bezpečné
o tom zprávy; za týmž účelem vypraven jiný posel do Tábora. Když však došla
smutná zvěsf o vítězství Prusů. bylo nutno jeti dále přes Protivín a Budějovice
do Krumlova (14. května). Poněvadž jednotlivé oddíly nepřátelské hluboko do
země zajížděly, vyslán dne 15. května rychtář Krumlovský ke Kladrubům a jeden
z myslivců k Dnespekám, aby vyzvěděli, nehrozí-li od těchto oddílů nebezpečí.
Dne 22. května vyslán posel na výzvědy do Týna nad Vltavou; rovněž tak dne
31. května do Poříčí a 5. června do Votic. Jelikož docházely zprávy nepříznivé,
nutno bylo vydati se dne 8. června na další cestu do Horních Rakous přes Cáhlov
(Freistadt) do městečka Neumarktu, dvě míle před Lincem (9. července). Odtud
po vítězství rakouských zbraní odvezen byl poklad Svatovítský teprve koncem
listopadu zase do Prahy. Tentokráte obnášely výlohy celkem 2202 zl. 56 kr. 2)

Po kanovniku Mořici Martini-ovi obdržel chrám Svatovítskýstříbrnou
pánev s konvicí, jakož i pektorální kříž se 6 safíry a četnými brilanty,3) a po
světícím biskupovi hraběti Janu Rudolfu Sporckovi (T 1759)zlatý pektorál
a tyto stříbrné předměty: pedum, konvičky, lavabo s konvicí a zvoneček.

Nákladem chrámu byla r. 1766 zjednána zlatá monstrance s 481 diamanty,
166 rubíny a 32 smaragdy, kterouž zhotovili Jan a Frant. Packeniové.'*) Královna
polská Kateřina Opalinská, manželkaStanislava Leszczyíiskéhoodkázala zlatý
kalich ke cti sv. Jana Nep., ozdobený smaltovými obrazy. 5) V letech 1768—1769
pořízeno bylo třináct nádherných pluviálů a tolikéž infulí za neobyčejné velikou
sumu 5577 zl. 28 kr. Zlatá brokátová látka k nim objednána z Lyona prostřed
nictvím pražského židovského primasa Šimona Frankla za 3625 zl. Zlaté porty
zhotovil pražský prýmkář Jakub Schaubach za 677 zl. Na stříbrné pozlacené
spony k pluviálům dáno ze starého stříbra chrámového 137 lotů; provedl je pražský

» ') Kap. arch. CCV, 1. — ') Účty v kap. arch. CCV, 1. — ') lnv. nyn. č. 206. — *) Inv.
z r. 1768 fol. 22 b. — ^) „Calix aureus cum patena aurea, in quo praeter imagines ex Smeltz exornatas
insigne pie defunctae Reginae Poloniarum, Stanislai conjugis, ab cadem per testamentum sancto Joanni
Nep. legatus. lnv. z r. 1768 pag. 16.
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zlatník Antonín Jakub Thym za 81 zl. Krejčímu za ušití pluviálů a miter
zaplaceno 45 zl. 30 kr., vyšívači Janu Hofmannovi za vyšití miter 611 zl.')

Roku 1768 sestaven byl nový zevrubný inventář od zvolených k tomu z lůna
kapitoly komissařův-kanovníků Františka Tvrdého a Matouše Schweibererař) Oba
tito kanovníci vykonali také roku 1771 novou revisi.

Roku 1771 dovršena byla výzdoba mausolea Svatojanského: arcibiskup
Antonín Petr hrabě Příchovský dal zhotovitivelikýbaldachyn z červeného
damašku,a kapitulníprobošt Fra n tišek Xav. Strachovský ryt. ze Strachovic
dal zhotoviti od Malostranského stříbrnika lgnáce Nováka veliké stříbrné
sochy vznášejících se andělův nákladem 18.954 zlatých.-**)

Po proboštu Strachovském chová poklad chrámový zlatý pektorální kříž,
po arcibiskupu Příchovském pak zlatý prsten.

V noci dne 19. května 1774 spáchána byla v chrámu Svatovítském smělá
krádež: z tabernaklu hlavního oltáře ukradeno ciborium darované hraběnkou
Claryovou rozenou Mitrovicovou, v ceně 100 zl., u hrobu sv. Jana Nep. ukradeny
dvě ze stříbra lité kanonové tabulky v ceně 240 zl., dále dvě malá stříbrná silně
pozlacená a křištály posázená srdce v ceně 28 zl., stříbrný rámeček, v němž
zasazena byla stříbrná deska, na kteréž přidělán byl zlatý jazyk s pěti zlatými
hvězdičkami; na nástavci rámečku vyryt byl znak kurtirsta saského, v ceně 400 zl..
dva měděné silně pozlacené relikviáře v ceně 40 zl. a jiné menší věci. Celkem
obnášela škoda 836 zl. Některé méně cenné zlomky z tohoto lupu nalezeny
byly nedlouho potom u silnice před městem Slaným ") a vráceny chrámu Svatovít—
skému. Místo uloupeného ciboria bylo nákladem chrámu zhotoveno ciborium
nové, k něm-už užito bylo stříbra ze starého jednoho kalichu a několika různých
zlomků stříbrných-")

V kobce podvěžní („sub turri“) nalezeny byly r. 1776 dva zajimavé starobylé
předměty, patrně tam pohozené: veraikon zlatým plechem obložený, druhdy
Karlem IV. prý přinesenýG) a tabulový, zlatem pobitý relikviář sv. Pěti
Bratří.7) Téhož roku pořízenanová obdélníková skřínka stříbrná na
„sudarium“ Páně Karlem IV. přinesené, jehož původní skvostná schránka během
času až na nepatrné zbytky přišla na zmar („in sacristia asservatur plenarium
noviter confectum argenteum, in quo asservatur reliquia de Sudario Domini,
inauratum“).5)

Za pruské invase r. 1778 bylo nutno opětně pomýšleti na záchranu pokladu
Svatovítského. Tentokráte odvezeny byly z Prahy nejen nejpřednější skvosty
chrámové, nýbrž i kapitulní archiv. Stalo se tak dne 6. srpna. Za úkryt sloužilo
opětně Spálené Poříčí, kdež zmíněné věci zůstaly až do 9. října.9)

') Účty a smlouvy v kap. arch. CClV, 25. — ') Orig. chová se ve faře chrámu svatovítského.
— ") Srvn. Mitth. d. C.-C. XX (1894), 226. — ') Kap. arch.CCXX, 8 a CCXIX, ll. ——') ,,Substitutum
aliud noviter factum a. 1775, pro quo adhibitus calix unus argenteus non inauratus, antiquus, pon—
derans 42 lotones, additis diversis fragmentis aureis; ponderat nunc 48 lot; constat nunc hoc ciborium
computato pretio laboris et inaurationis 83 ff. 48 kr." Připisek v invent. z r. 1768. ——“) .lmago, in
qua effigies Xti Dni Abgaro missa, aurea lamina per totum obducta, a Carolo lV. allata, reperta Sub
turri a. 1776." Připisek v inv. z r. 1768 (ve faře kostela Svatovítského) fol. 8. — 7) „Eodem anno 1776
reperta reliquia ss. quinque fratrum s. Adalberti in tabula auro íncrustata, lista nigra." Připisek
v inv. z r. 1768 fol. 8b. — ') Připisek k inventáři zhotovenému r. 1768 str. 8b. — ') Útraty s tim
spojené obnášely 260 zl. 39 kr. 17, d. Kap. arch. CCXXV, 9.
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Prelát scholastik hrabě Jan Josef Dohalský dal r. 1779náklademsvým
zhotoviti osm nových kasulí určených pro kněze-hosty.

Téhož roku opravenbyl relikviář pro jazyk sv.Jana Nep. Pražským
zlatníkem Václavem Antonínem KraussemJ)

Roku 1781 bylo metropolitnímu chrámu odevzdáno ještě oněch několik
málo relikvií, jež na Karlštejně zbyly; byl pro ně zhotoven stříbrný relikviář
vážící 110 lotůii)

Když pak zanedlouho nadešla smutná doba rušení kostelů a klášterů, jakož
i lehkovážného prodeje drahocenných památek uměleckých, podařilo se strážcům
pokladu Svatovítského nejen zachovati jej bez pohromy, nýbrž i některými vzácnými
kusy jej obohatiti.

Dne 8. srpna 1782 podala kapitula k dvorské kommissi ve věcech nábožen
ských žádost, aby směla některé relikviáře ze zrušeného kláštera sv. Jiří na hradě
Pražském získati pro chrám Svatovítský výměnou za zlato a stříbro stejné váhy.
Gubernium odpovědělo dne 14. srpna, že výměna ta dosud ještě není možna,
protože nejdříve veškery věci zrušených klášterů musí býti náležitě roztříděny:
skvostnější odhadnuty, méně skvostné chudým farním kostelům a nově zřizovaným
lokaliím rozděleny, načež teprve ony skvostné předměty za méně drahocenné budou
moci vyměněny anebo,. za příslušný obnos býti vydány; potom prý také bude
pamatováno na onu přihlášku kapituly. Dne 6. října oznámila kapitula dvorské
kommissi, že jest ochotna žádané předměty koupiti za hotové v ceně odhadnuté.
Na to dvorská kommisse již dne 30. října oznámila, že kamerálnímu bernímu
úřadu jest nařízeno vydati kapitule žádané předměty ze zrušeného kláštera Svato
jirského proti složení ceny odhadní. Byly to: rá m ě sv. Jiří ve stříbrném obložení
100 lotů těžké za 110 zl., rámě sv. Kryštofa 50 lotů těžké za 52 zl. 30 kr.,
rámě sv. Eustachia 5010tů těžké za 52 zl. 30 kr., rámě sv. Pauliny
88 lotů těžké za 92 21. 24 kr., rámě sv. Ludmily 82 loty těžké za 88 zl.,
pacifikál s částečkou sv. kříže 4010tů těžkýza 48 zl., hlava svaté
Ludmily 90 lotů těžká za 100 21., k tomu koruna z červeného hedvábí a perel
za 44021.,dvě stříbrné desky relikviové za 200zl., relikviář ostatků
družek sv. Voršily za 20 zl., relikviář sv. Viktorína 5 lotů těžkýza
8 zl., relikviář betlemských ditek za 18 zl., stříbrná malá mon
strance s relikviemi sv. Františky za36zl. a stříbrná socha svaté
Apollonie 174 lotů těžká za 174 zl. — celkem třinácte předmětů za 1339 zl.
24 kr. Ony dvě desky relikviové odkoupil od kapituly v téže ceně opat Strahovský
pro svůj chrámř)

Roku 1783 zakoupeny ze zrušeného kláštera Chotěšovského tři přeskvostné
pontifikální paramenty; z nich dva byly barvy bílé a jeden barvy červené; každý
z nich skládal se z kasule, pluviálů, dalmatik, mitry, tunicelly, gremiálu a ostatního
příslušenství. Za červený parament hedvábný, zlatem bohatě vyšitý dáno bylo
2000 21., za skvostnější bílý zlatem a stříbrem vyšitý 1700 zl. a za méně skvostný,
stříbrem a zlatem protkaný téže barvy 540 zl. Mimo to koupeno z téhož kláštera
šest skvostných kasulí ze zlatotkané látky za 270 zl.

.) Kap. arch. CCXXIX, 6. — ') Přípisek v inventáři z r. 1768 fol. 8. — ') Listiny ostatků
z kláštera Svatojirske'ho se týkající uloženy jsou v kap. arch. CCXXXlll, 27.

20
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Téhož roku byl odněkud zakoupen také stříbrný relikviář v podobě ruky
s částí prstu sv. Barbory s umělým obložením a dřevěným podstavcem („bra
chium argenteum cum artificiosis cincturis affabre elaboratis et postamento ligneo
incrustato, in quo repositus articulus digiti sanctae Barbarae V. et M.").

Roku 1785 zakoupeno v dražbě ze zrušeného kláštera Voršilek na Hradčanech
rovněž hojně skvostných rouch bohoslužebných: šest kasulí, dvě dalmatiky a dva
pluviály za 537 zl. 22 kr., dále ornát fialové barvy, skládající se ze dvou kasulí,
dvou dalmatik, infule, pluviálu a ostatního přislušenství za 311 zl., jakož i anti
pendium zlatem a stříbrem bohatě vyšité.1)

Než, brzo nastaly zase doby nepříznivé, jež i na pokladu Svatovítském
vyžádaly si velikých obětí. Značná část předmětů zlatých i stříbrných musila
býti odvedena do mincovny. Roku 1786 odvedeno bylo v listopadu věcí těch za
9558 zl. 51 kr., v prosinci za 7447 zl. 53 kr.

Radostnou episodu ve smutných těchto dobách připomínal v pokladu veliký
zlatý peníz ve váze třiceti dukátův, jejž byl císař Leopold ll. při korunovaci své
r. 1791 mezi mší sv. při offertoriu věnoval arcibiskupovi. Při této korunovaci,
jakož i při korunovaci císaře Františka I. (1792) bylo, jako druhdy, užito z po
kladu Svatovítského velikého Karlova kříže, jenž panovníkům podán k políbení.

„Dobrovolná“ půjčka k potřebám válečným roku 1793 vybíraná dotkla se
citelně také pokladu Svatovítského. V tištěném německo-českém, dne 13. dubna
král. českým guberniem vydaném „návěstí“ praví se tehdejší pokleslou češtinou
o této půjčce mimo jiné toto: „Aby přítomná nesmírně nákladná válka, ku které
jejich cís. král. apošt. Milost od francouzského pronároduř) přinuceni byli, vší
silou dále vedena býti mohla, ráčili jejich Milost nejvyšším, dne 31. března běž.
roku obdrženým ustanovením naříditi, aby v dědičných zemích nenucená půjčka
na nemincovaném zlatě a stříbře otevřená byla. Naddotčenou půjčku ráčili jejich
Milost císařská a královská ozvláště z toho ohledu zvoliti, že lmo skrz ni beze
všeho užitku ležící, a k ničemu jinému, leč k nepotřebné skvostnosti sloužící
kov skrz zmincování zase do běhu všelíký obchod zvelebujícího se uvede, lldo
vlastníkům zlatých a stříbrných nádob znamenitý až posavad docela ztracený
užitek se zjedná, nicméně však ill'io žádný k ničemuž nucen nebude, lVlo takovou
půjčkou handlu a privátnímu kreditu ta nejmenší překážka se nestane, naproti
tomu ale by mu skrz každou jinou v zemi otevřenou půjčku díl již v běhu jsoucích
hotových peněz ušel, Vto konečně, poněvadž tak mnozí obyvatelové země skrz
svá z dobré vůle stříbrnými nádobami k válce učiněná vlastenecká přispění již
sami všeobecnou náchylnost k takové zemstvu potřebné nápomoci na jevo pro
nesli. Dle nadobsaženého nejvyššího aumyslu tedy oznamují se tuto vůbec umínky 3)
té vlastenecké půjčky: ]. Každý může své zlato a stříbro, necht ono v jakémkoli
způsobu a druhu nádob aneb jiného nářadí pozůstává (s jedinou veyminkou
cís. král. a dle obecního usnešení bitých peněz), k té vlastenecké půjčce od
hodlati a do cís. král. zlato a stříbro kupujícího auřadu v Praze odevzdati, kdežto
co nejbedlivěji odváženo, šmelcováno a z ohledu jeho pěknosti v ohni prubováno
bude. Každá lifrující strana může nejen při odváženi, nýbrž i při šmelcování

') Současné přípisky v inventáři z r. 1768 (chovaném ve faře Svatovítské) fol. 64, 83, 108.
— ') V německém textu: .von der französischen Nazion'. — ') Bedingnisse.
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samém přítomna býti a sobě kousek tak nazvané tyglprůby k vlastní kontrole
vzíti, aby v příhodě, kdeby někdo v nálezu pěknosti zlata a stříbra pochybnost
měl, u prubýře mince bezelstnou stříčnou průbu 1) žádati a vykonat dáti mohl.
2"0'-Na takové do cis. král. zlato a stříbro kupujícího auřadu lifrovaně a průbované
zlato a stříbro obdrží strana, jíž se teyče, liieršayn vykazující váhu lifrovaných
nádob, nalezenou podstatu pěknosti a množství z nich obdrženého čistého zlata
a stříbra. 3“- Proti takovému lííršaynu bude- se za pěknou vídenskou hřivnu zlata
380 zlat., a za pěknou vídenskou hřivnu stříbra 24 zlatých 30 kr. počítati . ..
Na sumu dle podstaty pěknosti kovu spočítanou bude vlastníkovi na jméno od
něho oznámené znějící, na 6 let pořád zběhlých z obou stran nevypovitedlná
a ročního auroku 4", ze sta v obyčejných pololetních lhůtách pojišfující mědo—
auřední obligace *) ve Vídni u homi a mědoauřední hlavní kassy vyhotovená,
potomně pak zde v Praze od cis. král. zlato a stříbro kupujícího auřadu proti
nazpátekvzetí obdrženého liiršajnu jemu vydaná . . .“ Otisk tohoto návěstí zaslán
byl kapitule z kanceláře arcibiskupské dne 29. dubna s přípisem, v němž klade
se důraz na vlasteneckou povinnost k dobrovolné této půjčce přispěti. Ajiž dne
20. května tázalo se gubernium kapituly, co učinila v příčině přebytečného kostel
ního stříbra vzhledem ke zmíněné půjčce, a v jaké asi ceně ho chce k tomu účelu
věnovati. Kapitula odpověděla dne 6. června, že z kostela metropolitního pře
bytečné zlato i stříbro již do mincovny bylo odvedeno. Bylo to dvanácte předmětů,
většinou votivních darů svatojánských; mezi nimi i zlatá figurka dětská s nápisem
„Ferdinandus Carolus Antonius Josephus Joannes Stanislaus, Archidux Austriae,
natus 1ma Junii 1755," z níž získáno zlata za 1511 zl. 5 kr. Celkem obnášela
cena zlata a stříbra z odvedených předmětů získaného 4270 zl. 45 kr., jež příplatkem
doplněna byla na okrouhlou summu 4280, na kterouž vydána byla kapitule při
slušná obligace.

Když v srpnu r. 1796 hrozilo Praze nebezpečí francouzské invase a stříbro
metropolitního kostela z rozkazu gubernia v bezpečnější mista odvezeno býti
mělo, vybral děkan Michal z Bubna u přítomnosti kanovníků Gostka a Pallasa
některé „přebytečné“ („superiluas“) zlaté a stříbrné předměty a odvedl je do
mincovního úřadu Pražského, a to v úhrnné summě 3637 zl. 11 kr.

') ,,unpartheyische Gegenprobe'. — ') .Kupferamtsobligazion'.

Pluvíálová spona.



Xl. Ve století devatenáctém.

toletí devatenácté nepřineslo pokladu Svatovítskérnu valného rozhojnění;
naopak, na samém počátku utrpěl značnou ztrátu, a i později nejednou
ocitl se ve vážném nebezpečí.

Dvorním dekretem ze dne 20. srpna 1806 bylo nařízeno, aby veškery
věci z ušlechtilých kovů zhotovené byly za jistou taxu přepuncovány; tehdáž
odvedl chrám Svatovítský kromě 55.000 zl. na hotovosti cenných předmětů za
9547 zlatých.

Roku 1810 mělo do mincovny býti odvedeno i stříbrné mausoleum sv.Jana, ale
kanovník František Pallas de Lauro zaslal dne 6. ledna císařiFrantiškovi[.
do Vídně obšírný spis, v němž pokorně představoval, kterak český lid k svému
patronu a orodovníku sv. Janu Nep. své útočiště béře, a že by zrušením jeho
mausolea veškeren národ do nesmírného zármutku byl uvržen. Císař byl tím
pohnut a nařídil, aby stříbrná rakev, andělé, lampy a svícny k ní náležející
v chrámě sv. Víta byly ponechány.')

K ozdobě tohoto mausolea daroval r. 1817 rada pražského magistrátu Jan
Pellet zlatý korunovační peníz císaře Františka I. za krále českého; druhý ta
kový peníz věnoval k témuž účelu apellační sekretář Schittra z Ehren
h e i m u. 2)

R. 1801 v noci z 20.—21. února ukradena byla od hrobu sv. Jana Nep.
zlatá lampa hraběnkou Nimptschovou darovaná. Z polámaných jejích zbytků,
u zloděje téhož dne ještě vypátraných, zhotovil zlatník Hölzel novou, dosud
zachovanouř) Podobně odcizen byl i r. 1833 jeden ze dvou oltářních svícnů stříbr
ných, hrobu sv. Jana opatem Tyttlem darovaných; v náhradu za něj zhotovil
střibrník Fortner novýpodobnýň)

Císař Ferdinand I. daroval na památku své i choti svojí císařovny
Marie Anny r. 1836 v chrámu svatovítském vykonané korunovace ražené pamětní
zlaté mince.5)

K oslavě stoletého jubilea svatořečení sv. Jana r. 1829 objednán byl z Lyonu
drahocenný soubor bohoslužebných rouch, obsahující ornát, pět dalmatik a třinácté

') Dr. K. Borový, Dějiny diecése pražské, str. 412, 413. -— ') lnv. nyn. č. 186 a 187. —
') lnv. nyn. č. 214. - ') lnv. 2 r. 1875 č. 226. — “) lnv. nyn. č. 212 a 213.
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pluviálů z těžké zlaté látky; kapitula přispěla k tomu summou 14.000 zlatých.')
K tomuto paramentu přidány také čtyři podobné zlatohlavové kasule po arci
biskupovi Manderscheidovíf)

Pěkné památky zbožnosti své zanechala kostelu Svatovítskému královská
rodina Bourbonská, jež nějaký čas na hradě Pražském žila. Darovalť mu náčelník
její, král Karel X. před odjezdem svým z Prahy dne 25. května r. 1836 velikou
skvostnou monstranci: jeho net Mari e Teresie, vévodkyněz Angoulému, dcera
nešťastného krále Ludvíka XVI., věnovala r. 1835 ornát červenobílý, kterýž vlastní
rukou vyšila, a r. 1836 před odstěhovánim z Prahy jiný ornát, rovněž vlastní
rukou vyšitý, bílé barvy s květy, a dva polštáře.3)

R. 1835 věnovala jakás nejmenovaná Polská šlechtična ke hrobu sv. Jana
veliký 1'/2 libry vážící stříbrný řetěz,") a r. 1843 Jan N. Sladkovský, diur
nista při duchovním oddělení c. k. státní účtárny, nové ciboríum pro kapli
sv. Vojtěcha.-")

Jakožto dar arcibiskupa Schrenka (1838—1849)uvádí nynějšíinventář
pěkný domácí oltářík pozdně renaissanční“) se stříbrnousoškou škapulířové
Madonny.

Jiný znamenitý dar získal r. 1846 pro poklad Svatovítský velezasloužilý
kanovníkVáclav Pešina. Dovědělťse, že hraběAlbert František Nostic
má v majetku svém krásnou reliquiovou desku středověkou, a že ji chce darovati
kterémusí vesnickému kostelu ve Slezsku, jehož byl patronem. Tuto desku,
náleževší druhdy kostelu sv. Martina v Trevíru a v době francouzské revoluce
odtud uloupenou, koupil řečený hrabě od vetešníka. Pešina obrátil se k hraběti
s prosbou, aby ji chrámu Svatovítskému daroval, což hrabě také skutečně učinil.
Tak dostalo se v drahocenné této památce pokladu Svatovítskému aspoň jakési
náhrady za mnohé a těžké ztráty, jež byl utrpěl v dobách minulýchF)

Peš i na, jenž byl dlouhý čas kustodem pokladu Svatovítského a pečoval oň
bedlivě, zůstavil tu po sobě četné předměty tak zejména: zlatý pektorál s pla
stickým korpuskem, emailovaný, k němuž pí. Anna Wanková přidala brilan
tový prsten s amethysem;“) u příležitosti své sekundice (r. 1857) pořídil nákladné
stříbrné pseudogotické pedum se soškami P. Marie a sv. Patronů,9) a věnoval
drahocenné bílé mešní roucho, zlatem vyšívané, jež mu ktéže slavnosti darovala
císařovna Marie Anna; lo) kromě toho věnoval i jinou kasuli z červeného aksa
mitu s našitými květovými ozdobami z rybích šupin ") a celý parament mešní
z červeného brokátu zlatem protkaného,'3) jakož i měděnou dobře zlacenou mon
stranci.“') V pokladnici jest uložen i pergamenový diplom, jímž horlivý tento muž
byl do stavu rytířského povýšen.")

Pešina také dal na svůj náklad r. 1855 opraviti relikviář s jazykem sva
tého Jana Nep., a uložil do prázdné stříbrné pixidy památky z jeskyně P. Marie
11Kahýry, jež přinesl a chrámu Svatovítskému daroval r. 1851 rytíž Negrelli.'-")

') Václ. M. Pešina, „Krátké popsání kr. chrámu Pražského sv. Vita", 1837, str. XXXVI
a XXXVII. — ') Inv. nyn. č. 775. ——a) Václ. M. Pešina, o. c. str. XXXVI. — ') Inv. nyn. č. 251.
— *) Inv. nyn. č. 282. — “) Viz tab. 57. — Inv. č. 2. — ') Dr. Fr. Bock v Mitth. d. C.-C. XV,
str. 16. — ") Inv. nyn. č. 189. — ') Inv. nyn. č. 291. — "') Inv. nyn. č. 763. Viz tab. 78 obr. 1. —
") Inv. nyn. č. 759. — ") Inv. nyn. č. 746. — I') Inv. nyn. č. 287. — ") V červené aksamitové
vazbě s visutou pečetí. — Inv. nyn. č. 294. — ") Inv. nyn. č. 93.
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Z pozůstalosti světícího biskupa Petra Krejčího (zemř. 1870) dostalo
se pokladu Svatovítskému stříbrné, zlacené pedum ') a po kanovníku Stegeroví
pektorální kříž se 7 topasy a hojnými routami, jakož i prsten stopasem a šesti
rubíny.*) R. 1854 daroval známý český archaeolog Erazim Vocel částečku
listu z oné části tak zvaného autograíu svatého Marka, která v Benátkách se
chová; částečka Vocelem věnovaná uložena jest ve stříbrném pouzdérku.-")
Roku 1861 daroval kanovník-kustos Dittrich stříbrné mešní konvičky,")
roku 1877 pak tehdejší arcijáhen Vojtěch Kůífer z Asmansvilly stříbrný
pohár k posvěcování vína 0 svátku svatého Jana Evangelisty, kasulí bro
katovou s figurálními obrazy sv. Svátosti znázorňujícími a společně se sestrou
svojí Johanou Moravcovou velikou stříbrnou monstranci, již ve slohu
pseudogotickém dle návrhu Bedřich a Wach sma n n a zhotovil pražský stříbrník
Emanuel Kautsch.5) V téže době přibyla do pokladu Svatovítského skvostná
íletna ze slonoviny, stříbrem okovaná, již daroval kterýsi nejmenovaný Olo
moucký kanovník.“) Z pozůstalosti probošta Wiirfla ziskal poklad náš dva
stříbrné svícny dvouramenné a stříbrnou kropenku v podobě stojícího anděla
s krucifixemi)

Ruská velkokněžna Alexandra Josefovna, choť velkoknížete Konstan
tina, věnovala k ozdobě Svatováclavské kaple r. 1862 na památku synáčka svého
Václava krásnou zlatou lampu.3)

Císařovna Marie Anna testamentem svým z r. 1874£')odkázala pokladu
Svatovítskému kytici zlatých růží v překrásném zlatém podstavci, již byla od
papeže Řehoře XVI. r. 1831 darem obdržela.

K 9001etým slavnostem na pamět založení biskupství pražského (r. 1873)'
dyaroval Řezenský biskup Senestrey ostatek sv. Woliangav krásném zla

cenémsarkofágugotickém.Po kardinálu Bedřichu knížeti Schwarzen
berkovi má poklad náš vzácnou památkou skvostné stříbrné pedum, architektem
Josefem Mockrem komponované, jež r. 1875 svému arcipastýři věnovala
metropolitníkapitolaPražská,'“)po kardinálu Františku hraběti Schön
bornovi pak velmi krásnou červenou kasulí vyšívanou s obrazem sv. Jana Nep..

R. 1881 obohacen poklad párem brílantových naušnic v ceně 230 zl., jež
mu odkázala Antonie Hartlová z Minenberga, vdova po hejtmanu,
v Hadersdorfu v Dolních Rakousích.“)

Až do let šedesátých chováno bylo v pokladu Svatovítském také několik
krásných rukopisů středověkých, jež v řečené době přeneseny byly do kapitulní
knihovny, jejíž jsou chloubou jakožto skutečně „kimelie“. Pohřichu prodán jeden
z nich r. 1861 hannoverskému králi Jiřímu V. za 10.000 tolarů. Byl to skvostný
evangelistář ze XII. stoleti.'2)

') Č. nyn. inv. 289. _ ') lnv. nyn. č. 233. — ') lnv. nyn. č. 108. Částečku tuto obdržel
Vocel na vědecké své cestě do ltalie, vykonané r. 1852, od dra. Val. Gracchetti-lio, sakristána dómu
sv. Marka. Srvn. Časopis českého musea 1853 str. 94. — ') lnv. nyn. č. 321. — ") lnv. nyn. č. 284.,
288. a 776. — “) luv. nyn. č. 293- — 1) lnv. nyn. č. 315. a 319. —- ') Nyn inv. č. 215. — ') Kap.
registratura odd. 26. íasc. 4. č. 9. -— lnv. nyn. č. 237. — Viz tah. 59. — l") lnv. nyn. č. 290. —
") Kapit. registratura z r. 1881 insc. 5. č. 49. — lnv. nyn. č. 211. — ") Srvn. Fr. Bock v Mitth.
d. C.-C. XVII (1872), str. LXXXVIII—XCI; akta o prodeji v registratuře kanceláře kapitulní odd. 12,
sv. ], čis. 96.
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Roku 1866 na počátku června byly klenoty z pokladu Svatovítského vy
staveny ve Vladislavské síni Pražského hradu. Tenkrát ještě nikdo netušil, že za
nedlouho bude nutno tyto klenoty z Prahy před nepřítelem odvézti. Když
v brzku (dne 17. června) válka s Pruskem vypukla, byl poklad spolu se stříbrným
mausoleem Svatojanským dne 21. června odvezen do Krumlova; tělo sv. Jana Nep.
však až do Solnohradu. Na štěstí brzy vše zase neporušené mohlo býti přivezeno
do Prahy zpět.

Při restauračních pracech jakož i při kopání základů k nové části chrámu
Svatovítského nalezeny byly některé zajímavé starožitností, jimiž poklad chrámový
byl obohacen. Dne 31. května r. 1870 byly v kapli sv. Šimona a Judy pod dlažbou
odkryty dva hroby vedle sebe: hrob rakouského vévody Rudolfa, jenž r. 1290
v Praze zemřel, a hrob krále českého Rudolfa Habsburského zvaného „Kaše“
(T 1307). V prvém hrobu nalezen rezem rozežraný, ve tři kusy rozpadly meč,
a ve druhém královské insignie z měděného pozlaceného plechu nápodobené,
jimiž mrtvola byla ozdobena.') Dne 18. března r. 1871 nalezen při kladení zá
kladu pro pilíř nové části chrámové ve staré klenuté nádržce latriny nějaké
budovy, na prostranství před chrámem stávavší, překrásný stříbrný kalich z konce
XV. stoletíf) Ke slavnosti posvěcení základů nové stavby zhotoveno bylo ná
kladem šlechtice Ratzenbecka (dle návrhů Mockrových) velmi krásné kla
divo a lžíce, jež jsou rovněž v pokladnici uloženy.-")

Z nejnovějších darů, jimiž poklad Svatovítský byl rozmnožen, uvésti sluší:
bílou kasuli, darovanou papežem Lvem XIII., červenou kasuli zlatem vyšitou
(dar hraběnky Černínové-Paarové), červenoukasuli vyšívanou, již da
roval probošt Svatovítský Dr. Eduard Tersch a skvostný mešní apparat bílý
zlatem vyšitý,4) jejž při své sekundici daroval nynější probošt kapitoly, Msgre
Antonín Hora. Ministerium osvěty ve Vídni darovalo íigurálněvyšívané
antipendium pro hlavní oltář.

Četným starobylým předmětům v pokladnici svatovítské chovaným dostalo
se již péčí zesnulého hr. kardinála Schónborna a metropolitní kapituly, vždy věrné
a obětavé její strážkyně, důkladné slohové úpravy. Dá Bůh, že se jí dočkají
i všechny ostatní!

S rozkvětem uměleckoarchaeologických studií docházel poklad Svatovítský
čím dále tím většího ocenění po stránce umělecké a archaeologické. První obšírnější
jeho popis podal dr. August Ambros ve spise „Der Dom zu Prag“ r. 1858
(str. 282—329); vědecky zpracoval některé vynikající předměty z něho dr. Fr.
Bock v „Mittheilungen der k. k. Central-Commission“ roč. XIV (1869) a XV
(1870), jenž článek svůj opatřiti dal celkem dobrými dřevoryty. České zpracování
článků Bockových vydal Ferd. J. Lehner v „Methodu“ roč. 11 (1876) a 111
(1877). Pěknou causerii o pokladu Svatovítském napsal K. B. Mádl do „Zlaté
Prahy“ VIII (1891), a výborné výkresy některých předmětů uveřejnil J. Koula ve
svých „Památkách uměleckoprůmyslových“. Rovněž i ve „Výběru uměleckoprů
myslových předmětů z retrospektivní výstavy v Praze 1891“ (publikace uměl.

') Mitth. der C.-C. XVI (1871) 86—93. Soupis Hradčan „Poklad svatovítský', str. 155. —
') F. J. Beneš, .Kelchíund ím Prager Dome“ v Mitth. der k. k. C.-C. XVII (1872) str. III—IV. —
') Inv. nyn. č. 257 a 258. — ') Zhotovila r. 1897 Křesťanská Akademie v Praze.
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prům. musea Pražského — Praha 1892) jest několik předmětů zdařile reprodu
kováno. Také o kimeliích kapitulní knihovny bylo častěji pojednáno; učinili tak
zejména Ambros ve zmíněném spise a Bock v „Mittheilungen der Central
Commission“. Faksimilejedné z nich, totiž rukopisu „Scriptum super apocalypsim“
2" XIV. stol. zajímavými pérokresbami ozdobeného vydala r. 1873 kapitula na
počest devítistyletého jubilea založeni biskupství Pražskéhol)

Pokladnice chrámu Svatovítského těšila se a dosud těší hojné návštěvě
cizincův. Ale i jinde bývaly některé vynikajici předměty z pokladu vystavovány.
Tak ve výstavě českých starožitností uspořádané jednotou „Arkadií“ v Praze v září
r. 1861, na světové výstavě ve Vídni r. 1873, na výstavě uměleckých předmětů
církevních, kterouž uspořádalo „rakouské museum pro umění a průmysl“ ve
Vídni r. 1887, v retrospektivním oddělení všeobecné zemské výstavy v Praze
r. 1891, jakož i v oddělení památek výtvarných a v oddělení církevním národo
pisné výstavy r. 1895.

') lniciálku S pro titulní list zhotovenou podáváme na počátku této stati.

Niello na románské ostatkové desce Nosticově.



ll.

POPIS POKLADU SVATOVÍTSKÉHO.



_ " :"i_.'iž od dob Karlových chován
- "Ž-._jest poklad Svatovítský ve
g'?" zvláštní komoře chrámové

dnešní sakristií. Do komory
této vejdeme po točitých.'.'oo...

o. ' schodech ze sakristie vzhůru

_' " vedoucích dveřmi ještě staro

gyri...dávnými, jež chrání železné
__;"-_pruty kosmo na ně nabité a

: ".:.—;" mohutný zámek gotického
_:__.;Ž.:díla. Při spodu upraveno
...-;'.jest ve dveřích těch drobné

.n.-':. čtyřhranné okénko, křížo
"...-.',"vým železem zamřežované.

. Vnitřní prostora jest ob
délná, přiměřeněvysoká, go
ticky sklenutá. Světlo vniká

nou kružbou opatřenými.
Sličná klenba půlkruhového

' profilu na dvě čtvercová pole
' rozdělená podepřena jest ka

mennými žebry hruškovitě
proiilovanými, bez svorní
kův se protínajícími.
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Všechny stěny (toliko severní, jíž světlo vniká, vyjímaje) obstaveny jsou
dřevěnými skříněmi ze sklonku XVII. stol. pocházejícími, v nichž uloženy jsou
za sklem na poličkách vzácné ty klenoty chrámové.

Přistupujeme ke skvostům těm se vroucí úctou, jež jim přísluší nejen pro
jich posvátnost, nýbrž i jako svědkům zbylým nám z dávné slávy; probíráme
kus po kuse, a zkoumajíce vnímáme — nejen okem, i srdcem — — —

Klenotnice chrámu Svatovítského.



[. Ostatky Páně a P. Marie.

těm ostatkům v pokladu Svatovítském chovaným,
jež se k osobě Kristově vztahují.

Především jest to VERAIKON, nyní veřejné
úctě v kapli svatého Šimona a Judy v ochozu
chrámovém vystavený. (Viz tab. l.) Obraz ten
pokládá tradice za podobiznu Kristovu sv. Lukášem
malovanou a Karlem IV. z Říma přinešenou. 1)

Veraikon ten malován jest na desce dřevěné
(pravděpodobně borové) 40'5 cm vysoké, 30 cm
široké a circa 13 mm silné, hladkou křidovou
vrstvou (bez plátna) z obou stran pokryté. Malba
provedena na půdě zlacené (zlacení dnešní však

. není již původní) a zpodobuje toliko tvář snědého
“(, koloritu, z plna k diváku obrácenou, dvěma ple

tenci kaštanově hnědého vlasu nad čelem roz
děleného vroubenou. Pletence vlasů volně dolů splývají, tvoříce při koncích za—
kroužkovánim mírný uzel. Vous téže barvy jako vlas zdobí horní ret i bradu,
kdež jest na dve' rozdělen, nedlouhý a ve hrot se sbíhá. Spodni ret naznačen
jest intensivní červení. Čelo jest vysoké s obrvím silně se klenoucim. Výraz
velikých tmavých očí, jež se zdají diváka na vše strany sledovati, jest hluboký
a velice vážný. Kresba i malba obrazu jest bezvadná a má zřejmý ráz starobylých
východních malířských prací.

Veraikon náš, není-li sám originálem, jest dojista výbornou reprodukci zna—
menitého nějakého orientálního obrazu.

Obraz tento vložen jest do rámce z lipového dřeva, lO cm širokého, 43 mm
silného, na vnitřní hraně mělce profilovaného, jenž jest po způsobu v době
tehdejší u nás velice oblíbeném ozdoben drobnými malbami, celý jeho povrch
zaujímajícími. Spatřujeme na něm šest postav sv. Patronů, po třech na každé svislé
straně nad sebou stojících na tmavomodrých hvězdnatých obláčcích, a to:

') Viz str. 115 a 120.
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nahoře sv. Víta a sv. Václava, uprostřed sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, dole sv. Lud
mily a sv. Zikmunda. Na hořejším vodorovném břevně rámce zobrazeno jest poprsí
andílka s velikými křídly, an pod pažím drží mnohonásobně se zahýbající blánku
s nápisem minuskulovým (ve zkratkách): Šaunius saurtus sanctus DominusDeus
l'ahant. Podobný andílek, opačným směrem hledící, vyobrazen i dole; na jeho
blánce opět nápis mínuskulový: Hgnus e[t Jitgnus qui vaihts cti zn:.— Tyto
malby, rovněž původně na zlatém (nyní však téměř již otřelém) pozadí křídovaném
provedené jsou zcela patrně dílem XIV. stol. a byly pravděpodobně teprvě v Če
chách od umělce při dvoře Karlově meškajícího zhotoveny. Uměleckou kvalitou
svoji dobře se řadí po bok obrazu, jejž rámují.

Kromě tohoto veraikonu chovají se v pokladu
Svatovítském ještě jiné dva. Prvý z nich 1) (číslo
nynějšího inventáře 217), jehož schema víz vedle '),
malováno jest hnědou (téměř sepíovou) barvou na bělo
šedém jemném pergamenu. Tvář nepřirozeně prodlou
žená, zpříma k diváku hledící, vroubena jest vlasem
dole ve dva odstředivé cípy vybíhajícím. Nerozdělený
vous upraven jest v ostrý hrot. Výraz tváře jest velmí
pochmurný. Kresba dosti neurčitá, jest již místy značně
otřelá, a jeví známky zběžnosti a neumělé primitivnosti.
Skoro se podobá, že nám tu činiti se skizzou, již sobě
kterýs starodávný malíř zběžně načrtl, hodlaje jakýs
obraz doma kopírovati. — Tento obraz napjat jest na
desce ořechové 35'3 cm vysoké, 23'9 cm široké, a při
kryt jest nadto ještě zlatým plechem, v němž otvor pro

Druhý veraikon Svatovítský. kresbu přesně jest vystřižen.

Třetí veraiko n (číslo nynějšího inventáře 236) jest vlastně jenom výstřižek
starého obrazu, jehož kontury shodny jsou s obrysy tváře Kristovy en face na
něm zobrazené. Typus její jest dosti příbuzný veraikonu na tabulce 1. re
produkovanému. Tato malba provedena jest na jakési křehké látce, která hnědé
spuchřelě kůži se podobá. Jest již pro matuosf málo zřetelná. Kolorit uplně
již zhnědl.

Veraikon tento, nyní na dřevěné novodobé prkénko hřeby přibitý, vložen
jest pod sklem do BAROKNÍHO RÁMCE stojanového z mědí pozlacené vytepa—
ného, 55 cm vysokého, 38 cm širokého. Okraje rámce tohoto jsou barokně vy
krojovány; plochy jeho celé pokrývá bohatý páskový vzor ve voluty stáčený a hojným
drobným lupením přizdobovaný. Dole vkomponována jest do těchto ozdob prázdná
kartuška, nahoře pak barokně stylisovaný květ. Vnitřní hranu rámce, pravidelný
obdélník tvořící, lemuje oblá líštna kovová na příč markantně vroubkovaná
a v rozích i středech přeloženým barokním listem okrášlená. Rámec ten zatčen
jest do nízkého podvalového podstavce dřevěného, v předu podobnou kovovou
lištnou tepanou obloženého. Rámec ten zhotoven byl asi uprostřed století XVII.

') Srv. str. 115. — ') Kreslil K. Klusáček.
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a sloužil s druhým ještě zcela shodným, v němž jest opět vložena kopie obrazu
Madonny, za ozdobu oltářní.')

O tom, jakým způsobem dvou z těchto veraikonů pokladu Svatovítskému
se dostalo, podali jsme zprávu na str. 121. a násl.

Srovn. literaturu: Dr. Ambros, o. c. 258; Mikovec-Zap, „Starožitnosti“ II. 63;
Dr. Legis-Gliickselig, Das Buch von Jesus Christus u. seinem wahren Ebenbilde (Praha 1862)
str. 155. s náčrtkem Hellichovým, na němž je patrna rýsovaná svatozář nyní na obraze chybíci.
Týž, „Der Prager Dom zu St. Veit str. 86 sqt. — Oba veraikony svatovítské jsou komposicí svou
příbuzny t. zv. Abgarovu veraikonu v San Silvestro v Římě chovarému, ač první náš veraikon jako
dílo umělecké neporovnatelně nad něj vyniká. Srov. Wilhelm Grimm „Die Sage vom Ursprung der
Christusbilder“ (Berlin 1843), kdež i lithogr. reprodukce římského obrazu jest připojena.—Srvn. také
ještě: F. X. Kraus, Real—Encyklopadíeder christl. Alterthiímer, ll, 15—29; H. Detzel, ,Christ
liche lkonographie" I, 78—79.

Nejvzácnější relikvie Páně, jež byl Karel IV. získal, vložil jich dárce ve
ZLATÝ KŘÍŽ OSTATKOVÝ (čís. nyn. inv. 97.), který náleží zároveň mezi nej
přednější kusy našeho pokladu. — Viz tab. 2.

Kříž tento 625 cm vysoký (příčné rameno měří 41'5 cm), zhotoven jest
z ryzího zlata v podobě velikého latinského kříže, jehož svrchní tři ramena jsou
stejně veliká, spodní pak jen o něco málo delší. Všechna ramena mají tvar
pravidelného čtyřbokého hranolu dutého, jehož průřez jest čtvercový 5 cm?. Při
koncích jsou všechna ramena zakončena íiálovitě. Obě boční stěny jsou totiž
nejprvé rozšířeny drobným polokruhovým hrbolkem, římsu naznačujícím; od
hrbolku tohoto rozbíhají se oba boky hákovitě v cípatý lalok po každé straně;
2 laloků těch pak vyrůstá trojlisté na vrcholu v tupý hrot vybíhající zakončení.
Toliko při spodním rameni upraveno jest toto zakončení vodorovně a vyniká
tu z něho klínovitý Výpustek sloužící k zatknutí do stojanoného podstavce, po
případě do žerdi.

Přední strana. Celá plocha kříže jest vyhloubena; kryje ji křišťálové
víko, jehož úzký zlatý rámec škatu ovitě do kříže zapadá. Křišťálové zakrytí
vybroušeno je ze čtyř velikých kusův, ramena kříže kryjících a ze čtyř drobných,
přikrývajících střed. Křišťály ty k sobě spojují ploché příčné pásky, po obou
stranách vždy dvěma drobnýml trojlaločnými zoubky vykrojené; na cípkách
takto vzniklých nasazeny jsou drobné čtyřlisté rosetky. Mimo to ztuženo jest
pak víko ještě ve středu dvěma na příč křížem přeloženými zlatými proužky.
Víko přidržují dosti primitivně háčkovité zlaté skobky ve hranolových dutých
jímkách k bokům kříže sem tam připájených. Na koncích ramen upraveny jsou
nýtové stěžejky.

Pod tímto křištálovým víkem upevněny jsou na zlatém hladkém dně vzácné
relikvie, každá ve zvláštním samostatném zlatém obložení. Uprostřed položeny
jsou dvě zkřížené částečky sv. kříže 145 mm dlouhé, 86 mm šir. 4 mm silné ve
zlatém křížovém rámečku, jenž ozdoben jest při každém konci vždy dvěma
drahokamy [rubín (spinel) a salír] a dvěma perlami, v koutech pak skřížením břemen
vzniklých vždy jednou velikou kulovitou perlou.

Dřevo tohoto sv. ostatku jest silně zhnědlé; příčné rameno má povrch
nerovný, kdežto rameno kolmé (patrně ve dva kousky přeříznuté) jest na povrchu
poměrně hladké. Sem tam jsou rohy odlomeny; otvory takto vzniklé byly tmavým

') vyobrazení tohoto rámce viz v „Soupisu Hradčanském" ll., str. 161.
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tmelem zaceleny. Mikroskopickým čtyřicaterým zvětšením (při světle napadajícím)')
zjištěno, že dřevo, z něhož tento ostatek pochází, jest dřevo stromu jehličnatého.
Směr řezu (uprostřed mezi radiálním a tangencialním) dopouští strukturu dřeva
dobře rozpoznati. Leta jsou proto dobře znatelna a zejména jest dobře patrný
rozdíl mezi dřevem jarním a pozdním. Proto jest zcela jisto, že strom tento
byl již dospělý; dřevo, z něhož ostatek náš vzat jest, jest jádrové. Poněvadž
dřevo toto nemá žádných cev, jest to konifera; v.jarním dřevě shledány poměrně
veliké tracheidy (proto jest nápadně řídké), avšak naprosto žádné pryskyřičné
kanálky (příznak to dřeva borového). Z toho patrno, že dřevo toto není z borovice
(pinus), nýbrž z jehličnatého stromu na pryskyřici velmi chudého. Jelikož ze všech
druhů konifer na pryskyřici nejchudší jest ced r, možno s největší pravděpodob
ností, kteráž ohledáním chemickým v úplnou jistotu by se změnila, tvrditi, že to
jest dřevo cedrové, a sice z cedru Libánského, jenž ze všechcedrových
odrůd má nejřidší jarní dřevo. — Sv. ostatek tento jest obložen zlatými plotničkami,
jež všechny jeho strany, toliko svrchní, jež zůstala volná, vyjímajíc kryjí. S timto
vlastním obložením teprvé vsunut jest do popsaného již křížového svého pouzdra. —
Vyobrazení viz na str. 169. \

V pravém příčném rameni kříže vložena jest část hřebu — střední, bez
hlavy i bez hrotu — čtyřbokého, o průměru obdélníkovém, mírně konického,
s hranami maličko otupenými, ze železa vykovaného. Úlomek tento jest 45 mm
dlouhý, nahoře 5'5 min*, dole jen 4 mm2 silný. 2) I tato relikvie jest obložena
zlatými plátky (toliko po dvou protilehlých hranách; obě druhé jsou volny) a při
koncích zlatými prsténci, do nichž jest vsazen vždy krásný drahokam (démant
při silnějším, rubin při slabším konci). Na plátcích těch čte se nápis (dvakrát
týž) na temněmodrém smaltovaném pozadí: + pars hc tlamu hui nti ibu quia)
Okraje obou plátků jsou lemovány jemně vroubkovaným zlatým drátem. --—
Vyobrazení podáváme na stránce vedlejší.

V hořejším rameni uložena jest v obdélníkovém plochém pouzdérku svrchu
křišťálem zakrytá část houby, jíž byl Kristus napájen. Relikvie tato měří
37/27 mm a jest ploše v podobě destičky ostrým nožem přiříznuta. Drobnohledem
zjištěno, že to část houby mořské (Euspongia).l) — Obraz viz na str. vedlejší.

V levém břevně, taktéž pod křišťálem v hranolové schránce zlaté spatřujenre
37 mm dlouhou, ostrým nástrojem při obou koncích odříznutou čásť konopného
provazu ze tří pramenů spleteného, jímž Kristus byl spoután. Na dně schránky
vryt jest mínuskulový nápis: De fune quo manus zepi ligate fuerunt.

V dolejším rameni konečně shledáváme (opět pod křišťálem ve větším
obdélníkovém plochém pouzdérku zlatém) ostatek z trnové koruny Páně.
Jsou to dva úlomky stébel sítiny, z níž trnová koruna Páně v Paříži (nyní ve
chrámu sv. Diviše) chovaná, na způsob věnce jest upletena, aby do ní větvice
trnité mohly býti zastrkányf) Oba byly původně stejně dlouhé — 85 mm; jeden

') Konstatoval t. pl. p. Dr. Bohumil Němec, professor botanické anatomie na české univer
sitě v Praze. — ') Zdá se, že byl původně o 7 mm delší a při dolením konci poněkud zahnutý,
neboť otvor ve schránce zlaté svou velikostí i tvarem tomu nasvědčuje. Nyní chybíci čast' nahraženn
jest tmelem. — ') t. j. pars de clavo Domini nostri Jesu Christi. — ') ldealní vyobrazeni trnové ko
runy viz v Rohault de Fleury ,Mémoire sur les instruments de la passion de N. S.“ na titulním
obraze. ——O tom, jak tento ostatek byl pokladu našemu získán, viz na str. 119—120.



Relikvie Páně ve zlatém kříži Karlově.

('Iu skuleč. velikosti.)
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však byl již před časem zlámán a měří nyní pouze 53 mm. Ulomenou část možno
dobře spatřiti mezi oběma křištálovými destičkami, jež tvoří dno i viko schránky,
a mezi nimiž obě stébla jsou čtyřmi páry drátěných oušek zlatých v přímém
směru přidržována. — Drobnohledným šetřením zjištěno,') že oba tyto ostatky
jsou ze stébel zahnědlých, jichž svazky cévní rovnoběžně vedle sebe probíhají
a se třepí. Stébla ta nejsou však dutá; uvnitř jest patrna dřeň z pletiva řidšiho
a světleji zbarveného. To nasvědčuje, že jsou to stébla jakési sítiny (juncaceae).
V kratším stéble jest při hořejšim konci zcela zřetelně i prostým okem patrný
otvor nějakým oblým hrotem —pravdě nejpodobněji trnem — způsobený, dokud
ještě stéblo čerstvé bylo, měřící asi Imm. Obě stébla jsou stále stejně silná,
aniž by se sužovala, průměru kruhového (2 mm). Stéblo větši jest nyní mírně
šroubovitě stočeno. — Schránka, vníž relikvie tato jest uložena, měří 98/38 mm
a jest 12mm silná; dole vybíhá klínovitý Výpustek, k upevnění sloužící. Křišťálové
destičky její jsou přidržovány zoubkovaným okrajem zlaté obruby. Na jedné boční
hraně čte se nápis na tmavomodré smaltové půdě, červeně emailovanými růžičkami
rozdělovaný: © oe © corona & gpilwaů Domini© — Vyobrazení viz na str. 169.

Zadní strana. Plochy ramen jsou massivní, z hladkého zlatého plechu;
toliko uprostřed upraven křížový otvor zakrytý křišťálem,jenž osazen jest v prostém
úzkém zlatém rámečku, stěžejkami na kříži upevněném. Pod sklem tímto —
částečně ve vnitřní dutině kříže pohroužena — uložena jest značná část dřeva
sv. Kříže, obroubená šroubovitě stáčeným zlatým drátem, na zlatém rámečku
připájeným. Na rámečku tomto vyryt jest pětkrát se opakující nápis tmavomodře
emailovaný + lfanr cl't oc ligna [am-te trucis. Místo dělítek smaltované drobné
větévky. — Tento ostatek skládá se ze tří destiček poměrně značně velikých,
2—5 mm silných, ostrou pilou na plocho rozříznutých, 26—30 mm širokých. Kolmé
břevno jest z jediného kusu 143 mm dlouhého, břevno příčné, 143 mm dlouhé,
z kusů dvou. V pravém rohu svrchního ramene jest otvor „foramen“ asi 9 mm2
ostrým nástrojem nějakým, jehož průměr byl čtyřboký, proražený; okraje jeho
jsou silně začerněnyř) Řez tohoto dřeva jest fládrový (tangencialní); možno tudíž
tím lépe strukturu jeho prozkoumati. Proto také pod mikroskopem shledány 3)
ještě určitěji tytéž charakteristické známky dřeva cedrového, jako u ostatku
na přední straně kříže") Zároveň neshledáno pranic, co by opravňovalo k doměnce,
že obě dřeva nejsou z téhož kmene, ovšem každé z jiné části. — Tento sv.
ostatek — jenž náleží mezi největší vůbec — jest pravdě podobně týž, jejž
Karel IV. vlastní rukou z ostatku Trevírského si byl odřízl.5)

Za ozdobu této strany kříže použito starobylých kamejí— devět počtem,
osazených ve zlatých římsovaných rámečcích, jež jsou upraveny jako víčka ne
hlubokých ostatkových důlků ve vnitřní dutině kříže zřízených; víčka ta přidržují
ke kříži zlaté stěžejky. — Kameje tyto, jichž dvojnásob téměř zvětšené vyobrazení
podáváme na tab. 3. a 4., poutají nás nevšední archaeologickou cenou svojí.

1. Na svrchnim rameni spatřujeme hnědomodrý onyx pravidelného oválového
tvaru, 55 cm vys., 4'3 cm šir., do jehož svrchní bílé, zamodrále svítící vrstvy
vřezán jest obraz (polovypouklina) „Ukřižování“. Na hranolovém kříži na suppe

') P. univ. professorem Dr. Němcem. — 1) Patrně pozůstatky tmele, jimž foramen byl kdysi
vyplněn. — !) Rovněž p. prof. Němcem. — ') Viz str. 168. — ') Viz str. 30 a 34.
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daneu (s oběma nohama podle sebe položenýma) jakoby stojící, s rukama na
příčných břevnech rozprostřenýma, vyobrazen uprostřed Kristus. Oděn jest toliko
nedlouhým rouchem kolem beder. Hlava jeho křížem ozářena jest poněkud na
pravo skloněna. Na temeni kříže upevněna jest tabulka s řeckými písmenami
IC XP (t. j. Ježíš Kristus). Nad příčným břevnem kříže vryt jest nápis: H CTA —
VPmCIC (t. j. 1) amúgmmg : ukřižování), jenž pokračuje ve zkratkách T K (t. j.
mů xvgíov : ukřižování Páně) u paty kříže. Po stranách kříže stojí dvě postavy:
P. Maria a sv. Jan, posou svojí zarmoucenost naznačujíce, oba v roucho dlouhé
zahaleni. Hlavy jejich jsou kruhově ozářené. Nad hlavou P. Marie vryto: ; m
xli-P OV (t. j. Mózsg e);—oň: matka Boží); vedle hlavy Janovy pak: o
(t. j. 'Icaávveg 6 &sóAoyog:Jan Bohoslovec). Obě postavy tyto nemají 9
žádné půdy pod nohami; kříž sám vztýčen na drobné skalce. U paty kříže
vyryta jsou zmíněná písmena '1' K. V rozich nad příčným břevnem kříže spatřují
se konečně dvě malá andělská poprsí v profilu, okřídlená. (Viz obr. 1. na tab. IV.)
Kamej tuto — zřejmě původu byzantského — možno položiti do stol. X.

2. Pod předešlou kamejí shledáváme 3'4 cm vys. fialový, průhledný amethyst
tvaru nepravidelného pětiúhelníka, do něhož jest vřezán poprsní relief, znázorňující
Krista en face, pravicí s prsty po latínsku zkříženými 1) žehnajícího, s knihou
v levici. U hlavy Kristovy, opět křížem v kruhu ozářené, zase vyryto IU XC. —
I tato kamej, umělecky dosti významná, jest středověká práce byzantského umělce.
(Viz obr. 3. na tab. IV.) .

3. Na pravém rameni kříže v lalokovém jeho zakončení vsazena jest velká
(65 cm vysoká) ellipsovitá kamej (hnědomodrý bledý onyx), do něhož vřezán
relieiní obraz Krista v celé postavě na obdélném piedestalu kroužkovými důlky
ozdobeném stojícího, v řásném, přepásaněm rouše, s knihou na levém rameni,
žehnajícího pozdviženou pravicí, s prsty po způsobu řeckém "')vztýčenými U hlavy
křížově ozářené opět vysvětlující nápis: 17) XC. Celý relief obrouben jest povy
stouplým hnědým obroučkem. (Viz obr. 4. na tab. IV.) Rovněž byzantská práce
asi X. stol.

4. Vedle předešlé kameje umístěn jest skoro 4 cm vys. modrý průhledný
kámen (nepochybně safír) nepravidelného, vejčitého tvaru, do něhož mistrně
jest vřezáno antické poprsí; hlava mírně na pravo obrácená, dlouhým vlasem
lemovaná; na bradě střídmý vous. Hruď halí pěknými záhyby přes ramena
splývající „chlamys“. Tvrdost kamene, jak z celé řezby patrno, kladla zhotoviteli
nemalé překážky. Vzdor tomu však ladnost linie zasluhuje plného uznání.
(Viz obr. 4. na tab. lll.) Antická hlava tato má mnohou příbuznost se známými
replikami Bacchovy (nebo Silénovy) hlavy z rozkvětu hellenistického umění
2 doby předcísařské.

5. Na levém rameni kříže mezi koncovými laloky vsazena veliká 56 cm vys.
oválová antická podobiznová kamej onyxová, hnědá (rezavě zažloutlá), z jejíž
bělavé, poněkud zamodralé vrstvy vyřezán v mělkém relieiu profil (na pravo
hledící) římské tváře bezvousé, s krátkým, kučeravým vlasem, s chlamydou, pod
hrdlem sponkou spjatou, lehce na ramenech nastíněnou. Ve vlasech patrna jest

') Tři první prsty: palec, ukazováček a prostřední prst jsou pozdviženy. — ') Ukazováček, pro
střední prst a malíček jsou pozdviženy, kdežto palec a prstennik spolu jsou spojeny.

22*
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rýha pro imperatorský věnec, jenž nyní chybí.') Svrchní vrstva vlasů jakož i roucha
jest již opět zahnědlá. (Viz obr. 3. na tab. lll.)

Kamej tato má svůj vzor — umělecky ovšem daleko cennější — v proslavené
Ptolemaiovské kamejí podobiznové (dle některých císař Augustus), jež se chová
v Britském museu Londýnskémř)

'6. Vedle této kameje umístěn jest slabě opalisující mléčně bledý (jen maličko
zamodralý) Chalcedon (achát) tvaru nepravidelné, téměřdo obdélníka stlačené ellipsy.
Do něho vřezán jest relieíní obraz sv. Michaela archanděla, v celé postavě, okřídle
ného, vantickém brnění, schlamydou na ramenech, smečem v pravici nad ramenem
vztýčeným a s velikou pochvou při levém boku. Tvář jeho jest jinošská, kolem
hlavy kruhová svatozář. Nad křídly vryto do půdy obrazu: O AP MI (t. j.
6 (lpxdyyslog Mami). : archanděl Michael). (Viz obr. 2. na tab. lll.) — Kameje
tato jest nevynikající práce byzantská, středověká.

7. Pod zaskleným křížovým otvorem umístěna jest nejprv krásná antická
gemma onyxová, ellipsovitá, 36 cm vys., jejíž půda jest ruděhnědá (až tmavá).
Plochý relief v zamodrale bílé vrstvě svrchní provedený, představuje krásné poprsí
mladistvé ženy v profilu, na pravo hledící, s korunovým páskem z arabeskových,
téměř půlkruhových lístků složeným na hlavě. Pod hrdlem na řetízkové tkanici
šperk tvaru mandlovitého. Koruna, šperk, jakož i svrchní roucho jsou řezány
z vrstvy ještě vyšší, žlutavé. Nad rameny vryto je S — (II—H(t. j. S. Maria).3)
Hlava obrazu ozářena jest vrytou kruhovou čarou.

V gemmě této spatřujeme krásnou a umělecky vysoce zajímavou repliku
mnohonásobně se vyskytujícího typu antické kameje, v němž sphragistika shledává
zobrazení bohyně Hery.") Svatozář i zkratka přidány teprvé ve XIV. stol., jak
z charakteru písmen jest patrno. — Gemma tato jest patrně produktem vyspělého
umění římského z doby ranného císařství. (Viz obr. na tab. lll.)

8. Pod předešlou kamejí vsazen jest bělavý achat, 2'5 cm vysoký, čtvercový
(s rohy zaoblenými), z něhož vyřezány relieíní dvě postavy v roušich královských
zpola k sobě obrácené, společně v jedné ruce předmět holi podobný držící,
druhou ruku ploše v před vztyčující. Spodní roucho obou jest dlouhé přepásané
(u postavy levé kosmo čtvercované); svrchní roucho v předu vykasané u obou

') Jsou známy doklady, že věnec ten — z drobounkých zlatých vavřínových lístků — leckdy
i drobounkými drahokamy ozdobený, býval na podobné kameje namontován. Srovn. Adolf Furt
wángler, ,Die antiken Gemmen' (1900). — ') Čislo katalogu 1560. Jeji 'vyobrazeni i popis
viz u Furtwánglera, o. c. díl 111.str. 316 anebo v barvách: Cyril Davenport, .Cameos' (Londýn—
r. 1900) příl. 1. — Podobná portrétní gemma zdobí i relikviář Ottou l. darovaný, v dómu Quedlin
burském (amethyst); podobiznu tu mnozi prohlašují za hlavu Dionysovu. Na známém Lotharově kříži
v Cáchách, tak zvaném proto, že na jeho zkřižení „pečet“ — antická to kamej — Lotharova je
umístěna, spatřujeme gemmu s podobnou, antickou hlavou na levo hledící, vavřínovým věncem
ověnčenou; polopostavu ta drží v ruce berlu s orlem. Menší umělecká hodnota, již kamej naše přisrovnání
s kamejí Londýnskou jevi, odkazuje nás hledati vznik její v periodě umírajícího římského umění Ill.—IV.st.

Někteří již vyslovili domněnku, že to portrét Konstantina Velikého. Nenašli jsme však pro to žádných
bližších důkazů. — ') Pismena SR a 'H jsou sloučena v leden celek, jejž jiní četli: H 'H t. ].
Elena (: Helena). — ') Zcela obdobné exempláry viz na př.: n Furtwánglera o. c.,
díl 1. tab. LIX. č. 11 (Florentskou, ze všech nejkrásnější), Ernest Babelon .,La Gravure en
pierres fines, camées et intailles“ obr. 91. na str. 120 (zcela shodný téměř exemplář s naší). Srovnej
i Babelon: „Cabinet de?»antiq." list 19 3 str. 57, Daremberg et Saglio „Dietion.' obr. 3510.
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traktováno jest stejně. Koruna pravé postavy má tři cípaté výčnělky, koruna
póstavy .levé však toliko jediný (nad čelem). Vysvětlující nápis chybí. Rovněž
středověká byzantská práce.

9. Pod oběma předešlými kamejemi umístěna jest konečně ellipsovitá, 4 cm
vysoká gemma, ze všech umělecky nejvýznačnější. Řezána jest z onyxu: půda
jest bělavá, relief sám tmavohnědý. Spatřujeme tu na ranně románské stolici
trůnu podobné (s opěradlem) sedící postavu krále, ana z přima k diváku hledi,
v dlouhém rouše, s listovou korunou -— 2 pod níž po obou stranách dlouhé
zkadeřené prameny vlasů splývají -— na hlavě; v pravici má žezlo, šroubovitě
kroucenou krátkou to hůl, nahoře rovnoramenným křížkem končící, v levici pak
kulovité říšské jablko, s podobným křížkem svrchu nasazeným. Nohy spočívají
na podnožce polštářem pokryté. — Technicky výborná práce z X.—XI. stol. po—
cházející, znázorňuje patrně některého císaře německého, pravděpodobně Jindřicha ll.
svatého. (Viz obr. 5. na tab. 111.)

V důlcích, jež popsané kameje přikrývají, vloženy jsou následující relikvie:
Pod kamejí č. l. („Ukřižování“) dvě částečky sv. kříže 29 mm dlouhé a Bmm
široké, křížem vložené do zlaté destičky, do víčka pod kamejí podložené; aby
relikvii tuto viděti bylo, prořezán jest v destičce té křížový otvor při všech
čtyřech koncích trojlistově zakončený a ve středu čryřlistovou mřížkou opatřený.
Kolem do destičky vyryto: be lignu hmuiuirc trucis. Obě částky sv. dřeva jsou
k sobě zlatým nýtkem přibity. Kromě toho vložen do téže destičky v druhém
otvoru drobný ostateček sv. Pankráce. Schránkasama jest jinak prázdna.—
Pod kamejí safírovou vložena jest drobná kůstka ovoidního tvaru, ve zlaté jímce,
na níž jsou patrny zbytky mumifikované tkaně. Na okraji jímky proveden v emailu
nápis: be - bigita .rti - inljannis - 11apte.') Tečky nápis rozdělující jsou smalto
vány červeně. ——Pod kamejí č. 6. (sv. Michael) uložen jest zčernalý spongiosni
(bud kůstka anebo dřevo) ostatek v oválové jímce zlaté, na níž vzadu jest vyryto:
5 - ioannis. — Pod osmou kamejí shledali jsme ostateček svaté Anny látkou
hedvábnou obalený ve zlatém rámečku polygonálním, na jehož obrubě čte se
emailovaný nápis: reliquie - munte - anne - matris - matic - — Pod gemmou
devátou konečně uloženy jsou opět zkřížené částečky dřeva zlatou destičkou
přiklopené. Ostatni schránky jsou zcela prázdny. _

Boky kříže jsou hladké; jedinou jejich ozdobou jsou veliké drahokamy
a perly na zlatých hřebích na místě hlav trčící a zatknuté do podobných jímek,
jako jsme již při skobkách víko přidržujících shledali. Drahokamy tyto věnčí kol
kolem přední plochu celého kříže. Shledáváme tu na každém rameni pět krásných
safírů přírodních, poněkud jen na bruse zaoblených tvarů, a mezi nimi vždy po
třech perláchř)

Kříž tento měl původně i zlatý skvostný podstavec, jenž nyní obhroublým
barokním, ze zlaceného stříbra zhotoveným, jest nahraženxl)

Literatura: Bock, Mitth. der C.-C. XIV, r. 1869, str. 27—31; F. J. Lehner v „Methodu' 11,
1876, 81—84; Podlaha—Šittler v Archaeologických Památkách XX.

') t. j. de digito sancti Johannis Baptistae. — ') Úhrnem ozdoben jest kříž tento 20 safíry,
] smaragdem, 4 rubíny, 24 perlami a 9 kamejemi. — ') O kříži tomto viz v části dějepisné str. 116,
119, 120, 133.
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Jiný znamenitý ostatek sv. kříže Karlem IV. pokladu Svatovítskému získaný
vložen jest do sličného BAROKNÍHO PACIFIKÁLU (čís. n. inv. 100.). _ Viz
tab. 5. — Pacifikál ten, 46 cm vysoký, uroben jest ze zlaceného stříbra ve formě
dvojitého kříže, zasazeného do okrouhlé nohy složené ze šesti mírně vzedmutých
laloků, ozdobené tepaným větvicovým ornamentem a věnečkem granátů. Mezi
ornamentem upraveny jsou tři oválové kartušky; na dvou z nich vyryt jest nápis:
Partes De S. L'ruce Dni Jesu Christi, quas B. Helena Constantinopolim, Dial-tinus
Abbas Číst : in Alsah'am; Inde Carolus [ V. in Boemia. attulit et S. Metrop: Ecclae .'
Pragensi : donavit 1354. Na třetí čte se chronogramm DVLCe LIgnVM jenž udává
letopočet — 1711 — kdy spodni část pacifikálu tohoto byla zhotovena. (Značky
stříbrníkovy: novoměstský znak a písmena RR v oválovém terči.) Tam, kde noha
přechází ve stvol, jsou nasazeny tři vkusné okřídlené hlavičky, mírně povystupu
jícími volutkami podložené. Na místě stvolu upraven jest článek v podobě vásy
s dvojí řadou granátků. Do něho zatýčen jest vlastní kříž se dvěma příčnými
břevny nad sebou, v předu slídovou destičkou zasklený. Konce všech ramen jsou
ozdobeny prolamovaným droboučkým ornamentem ze zlata; v prostředku těchto
ozdob jest zasazen -—vždybroušený drahokam. Na zadní stěně tohoto kříže, kteráž
jest na způsob víč a šroubky připevněna, vyryt jest obrázek sv. Heleny s křížem
a doleji klečícího Karla IV. se znakem říšským (dvojhlavý orel); na delším příčném
břevnu jsou pak ještě podobné obrázky sv. Václava a Vojtěcha.

Uvnitř uloženo jest pouzdro zlaté v podobě kříže dvojramenného s ostatkem
sv. dřeva. Kříž ten jest 22 cm vysoký; spodní břevno měří 10 cm, svrchní 5'5 cm.
Jest hranolový, na povrchu zcela hladký. Toliko na dně spodního příčného
ramene vytepán jest ve čtyřech řádkách majuskulový gotický nápis (půda jeho
je vhloubena a tečkována): + DE + IllGllO + STilIGTt—Í+ (lRVUIS + FPPOR
TTETVIVI+ [)(-l + &(IUUESIR + (IOHSTTNITIPODITRIIR + QVOD + BHFTF +
hEhElm + IBIDH-I + DlI-IISERRT. V předu jest pouzdro toto otevřeno, tak že
lze sv. ostatek viděti. Ostatek ten — dvě hranolové částky, prvá 173 mm, druhá
99 mm dlouhé, 16 mm široké a 9 mm silné, křížem přes sebe přeložené a zlatým
hřebem uprostřed sbité — vyplňuje však pouzdro jen do výše svrchního břevna.
Odlámánim sv. dřeva vzniklé mezerky jsou hnědým tmelem doplněny. Dřevo
tohoto ostatku jest opět jedličnaté 5 lety značně širokými; dřeva jarního jest
opět mnoho, a jsou v něm pod drobnohledem dobře patrny pryskyřičné kanálky.
Jest to tudíž pravdě nejpodobněji dřevo borové.') Vyobrazení tohoto ostatku
podáváme na str. 173. — Hořejší prostoru křížové schránky zaujímají četné osta—
tečky drobné v hedvábných klůccích zabalené a hnědým aksamitem přiklopené.
Na svrchním křižování ramen volné položena jest mimo to ještě čtvercová zlatá
destička, ozdobená rovnoramenným křížkem na červeně smaltované vyhloubené
půdě. — Ke kříži-tomuto přiložen jest výstřižek pergamenový, na němž rukou
asi Berghauerovou (srv. str. 135.) opsán jest příslušný citát z listu Karlova, jímž
poslání této relikvie do Prahy provodil (viz str. 36. pozn. B.), a připojeno: „Tres

superiores s. Ligni partes desunt; ii_1quarum loco sequentes sunt impositae
ss. Reliquiae: Micae de cruce Chri Dni. De tunica chri crucifixi. De peplo B. V.
De columna in qua Xstus erat flagellatus. De cineribus ubi crux stetit. 'De tunica_\,-.c),-- .\

') Zjistil prof. Dr. Němec.
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S. Joan. Evang. De Sanguine 5. Joan. Bapt. De S. Wenceslao M. Regni Pat. de
S. Marco Evang. De S. Andrea A. De brachio s. Ludmillae. S. Wolfgangi confes. —
Haec S. Crux noviter ornata sede Archi Ep. vacante A0 1711 — sub Decanatu
Reverendissimi ac Eximii Dni Pauli Josephi Antonií Axlar in Universitate Carolo
Ferdinandea Pragensi SS. Theologiae Doctoris." — Později připsáno ještě: „Denuo
renovata sub Decanatu Reverendissimi ac Eximii Dni Joan. Mauritii Wenc. Martini
SS" Thliae Doctoris Vicarii Generalis et officialis Anni 1741 die 30. May." —
Ještě pozdější přípisek zni: „Denuo ad coronationem lmper: Regis Ferdinandi V.
6. Aug. 1836 per Wencesl. Pešina S. M. Ecclae Can. inful. Vice-Custodem.“
0 poslední opravě pak svědčí poslední přípisek: „lterum renovata atque reclusa
a me Francisco Cardinali Schönborn Archip. Prag. Die 22. Aug. 1890."

Třetí ještě značný ostatek sv. dřeva chová poklad Svatovítský mezi
svými relikviemi v BAROKNÍM PAClFlKÁLU (č. n. inv. 6.) křižovém, 39'5 cm
vysokém, ze zlaceného stříbra na počátku XVlll. stol. zhotoveném. Značky
zlatníkovy: (týž, jenž i relikviář předcházející urobil) písmena RR v oválu
a pražský znak s letopočtem 1702. Noha tohoto relikviáře jest oválná, ze čtyř
vzedmutých laloků složená, hojně ozdobená tepaným ovocným dekorem a dvěma
andílčími hlavinkami. Nodus je kulovitý, císelovaný; krášlí jej čtyři povystupující
hlavičky. Sv. ostatek uložen jest v horní části křížové, hranolového profilu, okrášlené
vyrytým páskovým ornamentem a drobným, hrubě jen odlitým korpuskem. Jsou
tu vloženy tři ploché úštěpky stářím velmí zhnědlého dřeva dubu podobného l)
do kříže složené a křišťálem zakryté. Měří 57 a 81 mm. — K ostatku tomuto
přiložen jest ústřižek papíru, na němž rukou Berghauerovou připsáno: Partes de
Ligno S. Crucis D. J. Ch. ab antiquo S. Metrop. Ecclesiae Fragen. Renovata haec Crux
sub Decanatu R""' Pauli Amlm' SS" Theologiae Doctoris Sede A-rchieplf vacante A. 1711.
20. Julii. Později připsáno: "Itemque 877. a canonico W. Pe.-HM."

Mimo tyto veliké relikvie sv. kříže chová poklad náš ještě jiné, ovšem
drobnější, jež uloženy jsou do neméně zajímavých schránek. Z těchto zvláště
vyniká KŘIŠTÁLOVÝ KŘÍŽ PROCESSIONÁLNÍ (č. nyn. inv. 91.) gotický ze
XIV. stol. — Viz tab. 6. — Kříž tento složen jest z deskovítě broušených velkých
křišťálů, jež zlacené stříbrné kování, stěžejkamí na vzájem spojené, pohromadě
drží. Výška vlastního kříže obnáší 67 cm, šířka příčného břevna 50'5 cm. Konce
ramen jsou širší a vybroušeny ve tvar ploché gotické lilie. Kovové pásky, kříž
spojující, zdobí větévkový ornament lehce vpuncovaný; okraje některých z nich
jsou opatřeny jednoduchou lístkovou obrubou. Sv. ostatek vložen jest do malé
křížové schránky kovové, řadou čtyřlistů ve styčných kruzích vkusně mřížkované.
Schránka ta, již možno otvírati, jest na středním kusu křišťálu přimontována. —
Celý kříž podložen jest z křišťálu vybroušeným kulovitým nodem, jemuž se však
v XVII. stol. dostalo renaissančního kovového (zlaceného) obložení. Nodus jest
opatřen otvorem s kovovou šroubovnicí pro žerď. Po stranách tohoto kovového
přídavku jsou dvě s-ovité ozdoby lité a ciselované, s hrubou maskouř)

') Nebylo lze pouhým drobnohledným zkoumáním bezpečné zjistiti. ——') Podobné kříže za
chovaly se dosud: ve Vyšším Brodě (srovn. Mittheilungen der C.-C. XVlll. str. 203.), v Melku (íbidem
XVlll. str. 211), v lnnichen v Tyrolsku (Publikationen der Wiener Bauhíitle list 29) a j. — O našem
kříži srov. Fr. Bock v Miltheil. der C.—C.XIV. (1869) str. 27—29. (s vyobrazenim).
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Rovněž velezajlmavý jest i pozdně gotický PEKTORÁLNÍ KŘÍŽ (č. n. inv. 70.)
ze sklonku XV. stol. — viz tab. 7. — jinou částečku sv. kříže v sobě chovající.
Zhotoven jest ze zlaceného stříbra v podobě prostého hranolového kříže na koncích
trojlisty zakončeného. Břevna měří 13'7 cm a 11'8 cm. Přední i zadní plochy jsou
ozdobeny rytbou, jež na přední straně zobrazuje Krista na kříži pnícího, u jehož
paty jsou vypodobněny dva hnáty a lebka; v trojlistých koncích příčného břevna
vyryt jest obrázek (vesměs polopostavy) P. Marie (v pravo) & sv. Jana (vlevo);
v hořejším trojlistu Bůh Otec pravicí žehnající. Na zadní straně upraven jest
uprostřed křížový otvor křišťálem zakrytý; při koncích pak jsou trojlisty ramen
doplněny rytbou v čtyřlistá obrazová pole s korunovanými polopostavami: Madonny
s dítkem nahoře, sv. Kateřiny s mečem a kolem v pravo, světice s knihou a palmou—
asi sv. Barbory — v levo a sv. Markety s křížem a drakem dole. Nad tímto po
sledním obrázkem jsou vytepána písmena h p.

Od pradávna chován jest již droboučký ostatek sv. dřeva i v malém na'prsm'm
křížku (při č. n. inv. 198.) sv. Voj těc h u l) přičítaném, ze zlaceného stříbra zhoto
veném, 32 mm vyso

kém, nahoře kroužkem ' .. ,- _ , ., __“
k zavěšení opatřeném. ' »P-pnaj—QDQV(&); B_i " _si»
Jeho vyobrazení viz
V „Albu Svatovojtěš- Hřeb Kristův.
ském“ na listu 9.

Vedle jiných sv. ostatků chovají drobné částečky sv. kříže i krásný pacifikal
na tab. 39. zobrazený, jakož i barokní pacifikály č. n. inv. 12. a 109. Podobně
i do pektorálního křížku na hermě sv. Vojtěcha zavěšeného a do monile č. n.
inv. 4. vloženy podobné ostatky; rovněž tak i do renaissančního relikviáře na
tab. 44. reprodukovaného. O všech těch viz později na místě příslušném.

Kromě ostatků Páně dosud popsaných honosí se poklad Svatovítský ještě
četnými jinými. Tak chová se tu druhý ještě ÚLOMEK SV. HŘEBU (č. n. inv. 107.).
Zlaté jeho obložení (128 cm dlouhém, na hoře 9 mm2 a dole 6 mm2 měřící),
napodobuje věrně tupý čtyřboký hřeb. Hřeb sám jest patrný toliko dole, kde zlatý
plechový obal jest maličko rozchlípen a kde hrot hřebu — přehnutý— poněkud
vyčnívá. Jest zhotoven ze železa kujného, značně rzí na povrchu porušeného.
Jakou má hřeb hlavu, nelze zjistiti 2); na jejím místě jest zlaté pouzdro poroz
šířeno a uzavřeno krásným oblým safírem. Na jednom boku vyryt jest podél
majuskulový gotický nápis: + DG (IIJFVO )TŘÍ. Obložení to jest původní, jak
je Karel IV. získav tuto relikvii sám opatřila) — Vyobrazení jeho viz hořeji.

Třetí ještě jakýs posvátný hřeb vložen jest do droboučkého VÁLCOVÉHO
RELlKVlÁŘE (č. n. inv. 55.), jehož vyobrazení viz na tab. 40., obr. 3. Relikviář
ten, pocházející z konce XV. stol., zhotoven jest ze zlaceného stříbra; jest 14'5 cm
vysoký, ellipsovitého průřezu. Podstavec (3'4 cm nejmenší, 4 cm největší průměr)
jest profilován hladkými oblouny a žlábky, mezi nimiž táhne se řada drobných

') lnv. 2 r. 1355 přičítá jej však sv. Václavu. Srovn. str. XVI. č. 134. — ') Jak se zdá, chybi svrchní
díl hřebu. — ') Srv. str. 48.
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dírek, nahoře pak přechází v širší pás ozdobený rytým listovím. Do podstavce
vsazen křišťálový váleček, uzavřený nahoře víčkem, jež shoduje se co do výzdoby
s podstavcem, až na to, že nahoře obklopeno jest nízkým cimbuřím a uprostřed
vybíhá v jehlancovou nízkou stříšku zakončenou očkem, do nějž pohyblivý
kroužek jest zavěšen. Víčko spojeno jest s podstavcem dvěma vroubkovanými
páskovými plíšky, při obou koncích stěžejkami opatřenými.

Hřeb v tomto relikviáři uložený jest rovněž hranolový; vykován jest ze železa
nyní silně na povrchu rzí povlečeného. Měří 85 mm. Na místě hlavy jen neznačné
stluštěni na způsob granátotvaru. Hrot jest nyní tupý, ač z něho nechybí nežli
co rzí bylo zkaženo. Označen není hřeb tento nijak; ani nám není známo nic
o jeho provenienci.

Také druhý ještě ostatek z trnové koruny Páně — mimo onen, jenž ve

dlouhý, ostře zahrocený a přímý trn akaciový') s lesklou světle hnědou
kůrou, oblý, dole 2 mm v průměru měřící. Tato památka vložena jest v PEKTO
RÁLNÍ KŘÍŽEK (č. n. inv. 20.) z konce XV. stol., stříbrný, jednoduše ze dvou
hranolových břeven složený, zlacený, 56 cm široký, 7'5 cm vysoký. Přední strana
uzavřena jest křišťálem, pod nímž posvátný trn ve stříbrné tulejce trčí; na zadní
straně jest obhrouble vyryt obraz Krista na kříži, na půdě mřížkovaně ryté.

Zmínky zasluhuje, že i v desce ostatků Karlštejnských, o níž později řeč
bude, vložen také ještě druhý ostateček posvátné houby, asi 3 mm v průměru
mající, podobné, jakou jsme shledali v kříži Karlově.

V překrásnéschránce uložena jest částečka roucha, jímž byl Kristus
na kříži opásán, a které Karel IV. od papeže Urbana IV. (1362—1370) byl
obdržel. Jest to ZLATÝ KŘÍŽ — viz tab. 8. —, jenž má tvar dvou zkřížených
desk, pouze 1-5 cm silných a 9 cm širokých. Svislé břevno jest 31 cm dlouhé,
břevno vodorovné pak 23 cm. Dole přidělán jest klinovitý hrot, aby jim kříž tento
mohl býti zasazen v podstavec, po případě v žerď. Střední plochu kříže, v níž se
obě břevna křižují, zaujímá nehluboký důlek, přikrytý vypukle vybroušeným ellip
tíckým křišťálem, jejž vroubí prostý zlatý obrouček, řadou drobných ke křišťálu
přihnutých cípků zakončený. Pod křišťálemvložen jest útržek plátěného roucha
z obhroublých lněných 2) nití poměrně řídce do pravého úhlu setkaného, na němž
zcela zřetelny jsou zarezavělé skvrny malé i větší. Útržek ten jest poněkud
schumlán; měří asi 4 cm na šíř a 10 cm zdélí.

Přední obdélníkové plochy břeven ozdobeny jsou rytými obrazy, výborně
provedenými: 1. V hořejší části kolmého břevna zobrazen jest Kristus na kříži,
po stranách P. Maria a sv. Jan. 2. Na pravé straně podélného břevna spatřuje
se klečící papež s tiarou na hlavě, za ním pak kardinál jáhen v_dalmatice

jáhenské a s mitrou na hlavě. Nad postavou papežovou vyryto: Drbmuť pap /
a quitu'; nad postavou kardinálovou: pcril. h. hcllifnrtu/b. lmrbiualis. 3. Na levé
straně příčného břevna — jako pendant k obrazu předchozímu ——klečí Karel IV.

') Konstatoval prof. Dr. Němec. Trn nemá žádných stop po listech, ani větévkách po stranách. —
') Konstatoval mikroskopickým ohledáním Dr. Boh. Němec.
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a za ním syn jeho Václav, oba s korunami na hlavách a v pláštích ozdobně

lemovaných. jia-Id hlavami jejich jsou vyryty nápisy: „Earnlus - quarlu' -/
rnmmmcui - ipa/atur" a ,,Dcngiflau' quar/[munde - rex/Rarnli - fili'. 4. V do
lejší části kolmého břevna konečně zobrazen jest papež, kterak odevzdává Karlu IV.
relikviji. Papež má na hlavě tiaru a oděn jest ozdobně lemovaným, na prsou
velikou agraiíou spjatým pluviálem. Císař má na hlavě korunu a oděn jest
nádherným pláštěm, jenž pokryt jest vzorem, složeným z heraldických orlic ve
čtyřlistových rámcích. V hořejší části tohoto obrazového pole vyryt jest vkusný

ornamentální pruhi rozvilinový a pod ním nápis (minuskulový): m—pannu 
rruentatn - quo I æpi - ptiudus - fuil - in - rrure - l bahnu pet - urban?! 

^ II! 0 „ .v
papa - 19 - Ftar | alu - iiii - impealnri rnmmmrul Kontury obrazův i nápisy
jsou černým smaltem vyplněny.

Ve všech rozích těchto obrazů, jež jsou vesměs několika proužky smaltova
nými obklopeny, nasazeny jsou nebroušené drahokamy (spinely a safíry) ve
zlatých jímkách s čípky šroubovnicí opatřenými. Jimky ty jsou velmi vkusně
pracovány a namnoze vytepanými lístky v drápkové přidržovače přecházejícími
ozdobeny. Jich vyobrazení viz na str. 127. Některé z původních kamenů však
dnes již chybí, a nahraženy jsou barevnými broušenými skly v lůžkách hrubých,
nemotorných.

Boky kříže i zadní strana jsou zcela hladky. Kříž rozložiti nelze. Zdá se,
že jest uvnitř vložena kovová silná deska. Spodní zlatý plech jest při okrajich
jejich na tenko vytažen a přes zlatou desku svrchní, 2 mm silnou, na hranách
přehnut a přitlačen.

l tento kříž zatčen jest nyní v nevýznamné barokní noze monstrancové ze
zlaceného kovu.

Srovn.: Bock v ,,Mitth. d. C.-C.' XIV. (1869) str. 25—26. s vyobr.; Lehner v .Methodu“
ll. str. 4., s týmž vyobr.; Dr. Aug. Ambros „Der Dom zu Prag“ (1858) str. 319.; Podlaha
Šittler v .Památkách Arch.“ XX. str. 1 a násl. s reprodukcemi smaltovaných ryteb.

Názvem „Kristových rouch zkrvácených“ opatřeny jsou mimo
ostatek právě popsaný ještě jiné částečky starobylých látek, uložené pod sklem
ve DVOU STŘÍBRNÝCH RÁMEČCÍCH obdélníkových (č. n. inv. 77. a 79.)
gotických (z druhé polovice XIV. stol.), zlacených, úplně shodného tvaru.
Vyobr. viz na tab. 9., obraz ll. Jsou 15 cm široké a 94 cm vysoké; kolkolem
(na vnitřní straně) obíhá vkusná obruba skládající se ze řady zkadeřených troj
listých lupénků, jež spojovány jsou polokruhovými stonky, které mezi sebou
okrouhlé trojlisty svírají. — K dolejší straně obou rámečků zavěšen jest na dvou
kroužcích renaissanční stříbrný litý veraikon, 10'5 cm dlouhý, 115 cm široký;
hlava Kristova na něm zobrazená pěkně jest modellována. Na zadní straně vyryty
jsou vysvětlující nápisy s letopočtem 1618. Vedle letopočtu zlatníkova značka:
(32 a znak Novoměstský.

Do prvého z těchto rámečků vloženy jsou dva ústřižky velmi staro
bylých látek přišité na podložku brokátovou. Prvý z nich jest velice jemná
byssová látka zažloutlá se znatelným šňůrkovitým okrajem po jedné straně;
2 části jest ploše rozprostřena, z části pak schumlána, vůbec pak silně poškozena.

23=
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Utkána jest (řídce, v podobě čtverečkované síťky)z hedvábí a zvláken bavlněných.')
Jest přibližně 20 cm dlouhá a 10 cm široká. — Druhý ústřižek pochází ze hnědě
zarudlé látky utkané z velmi jemných a výborně čistěných vláken lněných.*) Měří
65 )( 47 mm; látka tato byla již původně zarudle zbarvena. Úzký pergamenový
pásek nad oběma těmito relikviemi připevněný (s nápisem z poč. XVII. stol.)
označuje je jakožto ostatek »de sudario et panno cruentato, quo Christus usus
est in sua s. Passione et Sepultura-.

Ve druhém rámečku uložen jiný ústřižek tenkého bílé h o plátna lněnéhoř)
obdélníkový, nepravidelný 138 >< 65 mm měřící. Na povrchu jsou zřejmý ne
pravidelné šedohnědé skvrny. Ústřižek ten sešit jest ze dvou stejnoměrných
kouskův. Podobný nápis jako na předešlém označuje tuto relikvii takto: »de
Panno, quo Christus erat praecinctus in Croce-. — Obrazy všech těchto ostatků
viz na str. 173.

Na téže tabulce (9., obr. 1.), na níž zobrazen relikviář právě popsaný, repro
dukujemeještějiný vzácnýostatek, totiž částečku stolu, na němž Kristus
poslední večeři konal. Ostatek tento, cedrovéf) skoro čtvercové ploché
prkénko 53 )( 60 mm měřící, asi 3 mm silné, vložen jest do RÁMEČKU
stříbrného (č. n. inv. 67.) 8 cm vysokého, 7'5 cm širokého, jehož střední plochu
vyplňuje velmi vkusné mřížkováni na způsob gotických kružeb komponované.
Střed tohoto kružbového ornamentu vnitřního tvoří kosočtverec, vyplněný hrotitým
čtyřlistem. K bokům kosočtverce přimykaji se malé trojúhelníky vyplněné drob
nými hrotitými trojlisty a doplňující se navzájem ve čtverec. Rohy kosočtverce
itohoto čtverce ozdobeny jsou čtyřlupennými malými rosettkami. Od tohoto
středu jdou do rohů rovnoběžné pruty končící dvojnosými kružbami. Mezi
nimi jsou kruhy vyplněné neúplnými okrouhlými trojlisty. Prázdné trojúhel
níkové mezery při krajích posléze vyplněny jsou hrotitými trojlisty. Rámeček
sám jest jednoduše jako lištna profilován a na vnější hraně vroubkovaným
drátem ozdoben. '

Relikviář tento zachoval se dosud v téže podobě, jak jej dal Karel IV.
r. 13544) zhotoviti, až na to, že nožky stříbrné, jež byly původně pořízeny
v rozích tak, aby měl relikviář tento skutečně podobu stolku, nyni chybí; znáti
toliko stopy míst, kde kdysi bývaly. Na hraně jedné vyryt majuskulový nápis
na mřížkované půdě: DH © I-IHIISR © normu © Ill QVRT © ('lHllTWIT.

Kromobyčejně zajímavým jest RELIKVIAŘ S UBRUSEM PANÉ (č. nyn.
inv. l93.). Jest to džbán křišťálový, zlaceným stříbrem okovaný, jejž Karel lV.
k tomu účelu věnoval.-") — Viz tab. lO. — Výška celé konvice měří 39'5 cm.

') Drobnohledně zjistil prof. dr. Boh. Němec, — Bylo by omylem dornnivati se, že bavlna
teprve v nové době stala se známou; již ve starověku pěstována byla hojně bavlna v Asii a tkanivo
z ni známo bylo i Řekům, kteří je zvali "þein-aa;", jak svědčí na př. Herodot, Strabo, Philostratos
Theophrast. Viz: A. Riegel v Bncherově díle „Geschichte der technischen Kiinstc' lll. dil (1893)
článek .Textilkunst' str. 349; Dr. Got. Semper „Die textile Kunst“ (Mnichov 1878. ll. vyd.)
str. 126. O starověkých látkách podobných srovnej dr. Fr. Bock ,,Die textilen Byssus—Reliquien
des christlichen Abendlandes.' — ") Konstatoval rovněž Dr. Němec. — ') Zjistil Dr. Němec drobno
hledem. — ') Viz str. 28. — ') Srv. str. 19.
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Křišťál, z něhož jest baňaté ve 12 ploch vybroušena, jest 4—5 mm silný
29 cm vysoký a má 16 cm v největším průměru. Kování nohy jest sestrojeno v šesti
hran: nejdoleji podložena jest plochá deska, jejíž hrany tvoří kolmá prolamo—
vaná galerijka ze řady čtyřlupenných rosett složená; svrchní plocha této desky
jest hustě posázená řadou polodrahokamů a perel osázených v konických
lůžkách; následuje druhá deska menší, stupňovitě na předešlé položená se stěnami
hladkými, opět perlami, perletí a drahokamy (malachit, safír, smaragd) — avšak
řídčeji nežli prvé rozsázenými — ozdobená; za těmito drahokamy zvedá se po
dobně upravená galerijka, jako jsme již dole shledali, nejvýše pak řada drobných,

'uti—m n,")?!&mm"“išvgaův-ó

Ubrus Páně (_mensale Domini“) ve křišťálovém džbánu.

kolmo vztýčených trojlaločných lupénků, jež zahnuty jsouce dolejší okraj křištálo
vého džbánu přidržují. Hrdlo džbánu obepjato jest nejprve dvanáctibokým plochým
pásem, jenž nahoře zakončen řadou trojlupenných, uprostřed kruhovou dírkou ozdo
bených lístků okrouhlých, dole pak řadou trojdílných lístků hrotitých. Nad tímto
pásem jest kovová oblá obruba, dole velikými trojlaločnými lupénky zakončená.
Víčko jest dvanáctiboké. Skládá se z bohatě profilované římsové části nahoře
cimbuřím zakončené, dále z prolamované galerijky téhož vzoru jako galerijky
dolejší, nad níž jest řada trojdílných lupénků, a konečně z mírně vypuklé kruhové
části, v jejímž středu vztýčeno čtvero ozubených lístků, zprostřed nichž vynikají
dva lístky na způsob poupěte k sobě přichlíplé a nahoře se rozbíhajicí. Ucho
má podobu E a jest rovně z křišťálu hranolové vybroušeno; na vnějším obvodu
jest ozdobeno polokruhovými prutovými výčnělky. Ke džbánu ho pojí neúhledné
pouzdrové kování v době renaíssanční přidané. Ústí konvice obloženo jest rovněž
kovovým dvanáctibokým pásem končícím v polokruhové dirkované cípky; k obrubě
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této připojeno jest stěžejkou svrchní víčko. Na noze džbánu, jakož i při hrdle
jest kus křišťálu uražen. — Obdivu a všeho uznání věru zasluhuje pile i zručnost
brusičova, jenž konvici tuto urobil.

Srov. Dr. Bock v Mitth. d. C.-C. XIV. [1869], 31—32, svyobr.; F. J. Lehner v „Methodu'
II. [1876], 58; J. Koula, Památky umělecko—průmyslové v Čechách. seš. IV., list 11.[s vyobr.]; týž,
ve .Světozoru“ 1885, č. 25. str. 393 [s vyobr.].

V dutině této konvice uložen jest ubrus Páně („mensale“), jejž Karlu IV.
byl r. 1348 darem poslal uherský král Ludvík. Jest to kus prastaré orientální
látky obdélníkového tvaru, 78 cm široký, 120 cm dlouhý, při jehož jedné podélné
straně našity jsou 66 cm dlouhé hedvábné tkanice. Látka sama jest velmi jemná
a hebká, hladce utkaná z hedvábí a vlny; vlna jest nebarvena, hedvábí však
barevné a do osnovy tkaniva vloženo tak, že povstávají podélné pruhy žluté
a hnědočervené s jádrem bílým, vlněným.')

Na okraji při jednom cípu shledali jsme černi napsáno (minuskulemi):
meniule bmuini ilju æpi. -— Vyobrazeni viz na str. 181.

Částkapohřebního prostěradla Kristova („suda'rium“)KarlemIV.
získaná a)jest uložena V POUZDŘE OBDÉLNÍKOVÉM (č. nyn. inv. 65.) dřevěném,
stříbrným plechem obitém, 315 cm širokém, 43 cm vysokém a 38 cm silném.
Víko upraveno jest jako plochá deska, již možno zasouvati; zdobí ji dva rovno
běžné, po celé délce její se táhnoucí úzké proužky stříbrné, nýtky přibíté, na
nichž jest vytepána řada styčných okrouhlých čtyřlistů s pětilistými růžičkami na
místě terčů. Ve středu nanýtován modře emailovaný stříbrný proužek (9'4 >< 1'7 cm)
s dvojřádkovým majuskulovým nápisem: + DE SVDFRIO + Dlll + KLDR ;
TVI-I + P + K'RROINU + IVIRGIIVI-I.

Stříbrné obití této skřínky pochází z konce XVIII. stol. Spatřují se na něm
značky stříbrníkovy: písmena IN, a znakový štítek se lvem, u něhož vybit jest
letopočet 1780. Z původního relikviáře Karlem IV. r. 1354 darovaného zbylo
pouze popsané víko.

Uvnitř uloženy jsou pod hedvábným gazem dnes již téměř rozpadlé zbytečky
(asi 24 X 10 cm měřící) hedvábného zažloutlého tkaniva vodorovně na po
vrchu vroubkovaného; při pravém okraji tohoto roucha našita jest obruba z 31 mm
širokého lněného tkalounu, na němž slabě již jen patrno jest geometrické koso
čtverečné ornamentování, vzniklé při tkaní tím, že do osnovy vloženy některé
silnější niti. — Při tomto ostatku přišita pergamenová páska s miniovým gotickým
nápisem: Dn äubariu Domini Dil'politu per Iäarnlum mag'".

Ze značné části jeslí Páně, jež byl Karel pokladu Svatovítskému opatřil,“)
chová se nyní již jen pranepatrný ostateček ve sličném, droboučkém MON
STRANCOVÉM RELIKVIÁŘI (č. inv. 11.) 25 cm vysokém, ze zlaceného kovu
v druhé polovici XVIII. stol. zhotoveném. Ostatek ten vložen tu do dvojnásob
ozářené oválové schránky, vztýčené na krouženém stvolu vyrůstajícím ze čtyř
bokého vkusně profilovaného a čtyřmi kuličkami v rozích podloženého podstavce.

') Na hedvábných vláknech shledal Dr. Němec pod mikroskopem stopy staré plísně, jakož
i četné známky vysoké stáří této látky potvrzující.— ') Srov. str. 24. a 28. — ') Srvn. str. 22, 24 a28.
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Kopí Páně kdysi mezi ostatky zdejšími ukazované ') připomíná dnes
toliko jeho kopie ze dřeva zrobená (č. inv. 116.). Kopie ta, 50 cm dlouhá, má
podobu římského meče s tulejkou misto jílce. Uprostřed čepele napodobena
jest krátká pochva s vyřezaným majuskulovým nápisem: + IJFHGHF aleHT *
(mmws * DOSTIIIH*. Čepel meče jest v hořejší části proříznut, a do otvoru toho
vložena imitace jakéhosi hrotu, k meči ozdobnými poutky drátěnými připevněná. 2)

Pokud se týče pravosti ostatků Páně, jež jsme právě popsali, nelze jim
nijak upirati věrohodnost alespoň v te' míře, v jaké se i jiným podobným relikviím
jinde chovaným přičítá. Potvrzujít to jednak listinné dokumenty, jež jsme v části
dějepisné citovali, svědčící, že ostatky naše pocházejí téměř vesměs z relikvii, jimž
kritika dnešní největší věrohodnost přisuzuje, jednak i to, co vědeckým ohledáním
jich bylo konstatováno.

Z rozsáhlé odborné literatury poukazuje-me zejména k dílům: Ch. Rohault de Fleury
„Mémoire sur les instruments de la Passion de N. S.“ (Paris 1870) Stephan Beissel S. J. „Die
Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland (Ergilnzungshefte zu den Stimmen aus
Maria Laach, Freiburg, 1890 a 1892), O. Zóc kle r, „Das Kreuz Christi, religionshistorische und kirchlich
archaeologische Untersuchungen (Gütersloh 1875), G. Martin, „La Passion de N. S. Jésus Christ“
(Paris 1886), H. Fulda, „Das Kreuz und die Kreuzigung“ (Breslau 1878), Gosselin, Notice historique
sur la sainte couronne et les autres instruments de la Passion de Notre-Dame de Paris“ (Paris 1828),
Fontanini „De corona ferrea" (1717) — .Heiligstes Reliquienbüchlein (Würzburg 1856), J. v.
Wilmowsky .Der hl. Rock" (Trier 1876), A. de Waal „Das Kleid des Herrn' (Freiburg 1891),
F. de Měly „Reliques de Constantinople“ (v Revue de I' Art chrétien, Lille 1900), Palustre
Barbier de Montault „Le trésor de Tréves" (Paris, Steph. Beissel „Geschichteder Trierer
Kirchen, ihrer Reliquien und Kunstschatze“ (Trier 1887), týž „Die Aachenfahrt' (Freiburg 1902),
Dr. Heinrich Flosz „Geschichtliche Nachrichten über die Aachener Heiligthiimer' (Bonn 1855),
Dr. Jan Sýkora „Umučení a oslavení P. N. Ježíše Krista“ (Praha 1896-, F. Vigouroux v pře
kladu Dr. A. Podlahy: „Bible a nejnovější objevy. Nový zákon“ (Praha 1902) a četné jiné.

') Srov. str. 56. ——') Podobá se pravdě, že již za dob Karlových jen podobná imitace kopí
Páně se zde nalézala. Nepochybně jest část nápisem opatřená ještě původní.

Lápisový medailon.



edle relikvijí Páně zachovalo
se v pokladu Svatovítském

:=z ostatküv Panny
M a r i e Karlem IV. pokladu

' získaných dosud: r o u c h o
' jeji zkrvavené, v němž

pod křížem stála, a lo k
t u š e její.

Prvý ostatek, jejž Ka
rel lV. již před rokem 1354
kostelu Pražskému byl da
roval,') chová se dodnes
ještě v původní své Karlem
IV. pořízené schránce. Jest
to GOTICKÁ SKŘÍNKA (č.
n. inv. 105.) ze zlaceného
stříbra, hranolová, 9-5 cm
dlouhá, 66 cm široká a
5-5 cm vysoká. Stěny její
jsou zcela hladké. Svrchu

; -.. - ', ' :i .- v '; ' , ;; upraveno jest víčko ve stě-\. „-d—“u—ůmm. .- "-'m i v- '
' V “' ' “ ' ' zejkách upevněné; jest to

, _' ploše vybroušená obdélníková destička křišťálová v kovovém

i _ f_m „—lištnovitě profilovaném orámování.
.) Skrze křišťál patrna jest na červeném hedvábném pod—

ložení sama relikvie, ústřižek to (asi 5X8cm) lněného,
Á? čtverečkově tkaného plátna hrubšího. Na povrchu jeho patrny

" jsou velké skvrny černě přibarvované.*)
Skřínka tato zapečetěna jest červeným voskem, do něhož

otisknuta jest intaglie, dnes již nedosti zřetelná, nepochybně antická,
kapitolínskou vlčicí, ana hocha kojí, znázorňující.

LI,v

Loktuše P. Marie, v klášteře sv. Maximína v Trevíru, r. 1354 Karlu
darovanáf') chová se v překrásné KŘIŠTÁLOVÉ MlSKOVlTÉfSCHRÁNCE (č. n.
inv. ll2.), kromobyčejně ušlechtilých forem, 20 cm široké (is uchy) a 9-51cmvysoké.

') Srov. str. 21. — ') Pod těmito přibarvenými skvrnami shledal 'p. prof. Dr. Němec mikro
skopicky zřetelné stopy skvrn jiných, starších, rezavě hnědých. — ') Viz str. 30.



—185—

Schránka ta — viz tab. 11 — zhotovena jest ze dvou na sebe přiklopených křišťálo
vých misek, zlaceným stříbrem okovaných tak, že celek má podobu sploštělého
ellipsoidu. Do křišťálů vbroušeny jsou na spůsob mělkých žlábků koncentrické
parabolické rýhy. Okraje obou misek opatřeny jsou kovovým lemem, po jedné
straně stěžejkou, po druhé pak skobkami pro drobný zámeček opatřeným. Lem
spodní misky jest nahoře žlábkován; ve žlábku tom naletována jest řada
drobounkých rosettek; pod žlábkem upravena řada velkých cípův, tak vykrajo
vaných, že prostory mezi nimi mají podobu dvojnosých gotických kružeb. Cípy
ty jsou vesměs vrytými čáramb čtverečkovány. Ve směru podélné osy přiděláno
jest k této spodní obrubě po každé straně hladké kovové ouško v podobě dvou
proti sobě obrácených a navzájem spojených E. Šest kovových proužkův, jež
jsou však zřejmě novějšího původu, mřížkovaně rytých a po stranách cípky na
způsob cimbuří ozdobených, přidržuje popsanou obrubu ke dnu, jež jest opatřeno
jako obruba hořejší kovovým obroučkem a věncem cípků dvojnosých. Okraj
víkové misky, která má značně menší průměr, jest opatřen dvojitým lemem;
dolejší jest žlábkován a rosettkami posázen, nadto pak zoubky na způsob cim
buří svrchu ozdoben; za cimbuřím jest vodorovná ploška vkusně rytými rozvili
nami oživená, nad ní pak druhá obruba úplně shodného tvaru s tou, již jsme
shledali již na misce spodni.

Skřínka tato jest výborná práce z prostředka XIV. stol. Dobře-li rozumíme
zprávě Pešinově,') daroval ji někdy před r. 1673 tehdejší nejvyšší purkrabí
Bernard Ignác z Martinic, ač-lí se při tom nejednalo jen o opravu relikviáře, již
od stara v pokladu chovaného.

Uvnitř vložena jest posvátná loktuše v obalu z jemné nebílené hedvábné
látky. Jest to obdélníkový 40/80cm měřícíkus prastaré byssové roušky velmi
řídce čtvercově pletené. Zhotovena jest z lýkových vláken kterési rostliny orientalní,
úplně nelesklých, barvy sinalé, hmatu drsného.2) — Vyobrazení vis na str. 186.

Srovn.: Dr. Fr. Bock v .Mitth. der C.-C.“ XIV. (1869), str. 21—22, 5 vyobr.; F. Lehner
v ,,Methodu' ll. (1876.), 59, s vyobr.; J. Koula, „Památky umělecko-průmyslové', seš. VIII., list XI.;
týž ve „Světozoru“ 1885, č. 25., str. 393., s vyobr.

Část jiné loktuše P. Marie chová se v prostičké VÁLCOVÉPYXlDCE
(č. n. inv. 57.), ze zlacené mědi zrobené, 32 mm vysoké, průměru kruhového
(55 mm), zcela prostých gotických tvarů.-Svrchní kruhová ploška jest připevněna
na stěžejkách, a možno ji jako víko otvírati.

Relikvie uvnitř uložená jest rovněž prastará látka byssová, asi 100 cm':
měřící, téměř však již rozpadlá, červenou, hedvábnou nití v balíček svázaná
a označená nápisem (renaissančního charakteru) na proužku pergamenovém:
„Peplum Beatae Mariae Virginis.“ Vlákno 3) jest bavlněné, stářím silně sežloutlé
a značně již se třepí.

') Srov. str. 129. — 2) Prof. Dr. Němec konstatoval pod mikroskopem, že vlákna ta jsou velmi
pravidelná, kolínkovitě při spracování zpřelámaná, sluminem však několikráte tak širokým, jako při Inu.
Z toho, jakož i proto, že chybí úplně pro len tolik charakteristické tečky šikmo vláknem probíhající,
patrno, že tkanivo toto není lněné, ač jest ze vláken lýkových. Rovněž tu ne ni ani vláken ba
vlněných ani, zvířecích (hedvábí, vlna). — ') Podle mikroskopického nálezu p. prof. Dr. Němce.

24
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[ ve sličném NÁPRSNÍM RELIKVIÁŘI obdélníkovém (č. 11. inv. 23.), jehož
vyobrazení podáváme na tab. 49. uprostřed, vložen jest ostatek jemného
byssového roucha v hedvábném žlutavém obalu,') označeného jakožto
„peplum B. M. V.“ Relikviář tento jest stříbrný, pozlacený, měří 80/55 mm. Na
přední straně upraven jest oválový, oble vybroušeným silným křišťálem přikrytý
otvor; cípy rohů vyplněny jsou vyrytými zoubkovanými trojlisty. Pod křišťálem
uložena zmíněná již relikvie. Na zadní straně spatřuje se pěkný obrázek Madonny
s dítkem v celé postavě vytepaný; po bocích obrázku upraveny kolmé liliové
stonky, širokou páskou čtyřikrát ovinuté.

Maličké částečky, jakožto „de peplo B. M. V.“ označené, uloženy jsou
mimo to i s jinými ještě ostatky v několika zdejších relikviářích; tak na př.
v pektorálním kříží na tab. 49. (spodním), v ostatkové desce Pontánově. Jiné
ostatky P. Marie, vesměs velice droboučké a zcela nepatrné (z vlasů P. M.,
2 plének Kristových, z pásu P. M., z mléka P. M., 2 keře, z dubu P. M., ze
šatu jejího atd.), chová v sobě nyní zcela prostičký mosazný oválový
medailion č. n. inv. 81..

Za schránku na ostateček p a ]my P. Marie 2) slouží STŘÍBRNÁ PALMOVÁ
RATOLEST (č. nyn. inv. 223), zlacená 53 cm dlouhá, přirozený tvar palmového
nerozvitého listu napodobující. Hladká rukojeť opásána jest řadou gotických
ciselovaných lístků. — Uvnitř vložen jest zaskleným otvorem patrný 160 mm
dlouhý a 5—7 mm. široký útržek listu palmy vějířovitě na červené podložce.
Nad tím jest upraven ještě druhý otvor, křížového tvaru, prázdný. Oba tyto
důlky lemovány jsou krouceným drátem; sklo přidržují stříbrné cípky.

I tento předmět jeví patrný ráz doby Karlovy a jest dojista také jeho
darem,-“) ač nám není blíže známo, kterak pokladu našemu získán byl.

Památky Marianske, rytířem Negrellimř) z Egypta r. 1858 přinešené, uložil
Pešina, přidav k nim i továrníkem Fríedlandem ve zlatě utkanou napodobeninu
listu ze stromu Mariina, dojedné ze DVOU STŘÍBRNÝCH BAROKNÍCH PYXID
(č. n. inv. 93. a 101.), zhotovených v druhé polovici XVlll. stol. pra'žským (malo
stranským) stříbrníkem Jakubem Ebnerem. Obě tyto pyxidy jsou úplně shodny.
Jsou 19'5 cm vysoké a stojí na oválových nožkách, ozdobených páskovým vy
tepaným ornamentem. Svrchníschránku, z obou stran zasklenou, lemuje kartušově
zprohybaný rámec. Značky zručného autora vyraženy jsou na noze: malostranský
znak městský s letopočtem 1775 a písmena 1 E v oválovém terči.

Druhá z těchto pyxid jest nyní prázdna. Na prvé označiti dal Pešina českým
vrytým nápisem památky, jež v ní byl uložil.

Z literatury, ostatků P. Marie se týkající, uvádíme (pokud na str. 183 nebylo již citováno):
A. D uran d, ,,L'e'crin de la sainte Vierge. Souvenirs et monuments de sa vie mortelle“ (Lille 1885);
Roh. de Fleury, „La Sainte Vierge. Études archéologiques et iconographiques' (Paris 1873;
Le hne r, „Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten“, 2. vyd. (Stuttgart 1886); Beyerli nck,

') Bližši ohledání, poněvadž ostatek není přístupný, nebylo možno. — ') Patrně upomínka
z poutí Jerusalemské do Evropy přinešená. -— ') Srov. str. 57. — ') Srov. str. 157.
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„Magnum Theatrum vitae humanae: Reliquiae"; J. Brentano Cimarolo, „Miranda Mariana ll.";
Kesse !, „„GeschichtlicheMittheilungen über die Heiligthümer der Stiftskirche zu Aachen' (Köln
1874); Diel, .Die Geschichte der Kirche des hl. Maximin' (Trier 1888); Bock, .Die textilen
Byssus-Reliquien, aufbewahrt in den Kirchen zu Köln, Cornelimünster, Mainz u. Prag" (Aachen
1895); St. Beissel, .Die Aachenfahrt' (Erganzungshelt zu den „Stimmen aus Maria-Laach“ 82.
— Freiburg 1902). Týž, „Die Verehrung U. L. Frau in Deutschland während des Mittelalters'
(Ergänz.-Heft 66. — Freiburg 1896). Bock et Willemse n, „Antiquités sacrées conservées dans
Ies anciennes collégiales de St. Servais et de Notre-Dame á Maestricht' (Maestricht 1873). E. A.
Stiickelberg, „Reliquien und Reliquiare' v „Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in
Ziirich' (1896).

O tom, že mlékem P. M. rozuměti dlužno úlomky křídové skály v jeskyni Betlemske, srov. již
poznámku 4. na str. 90., jakož i Haranta z Polžic „Putováni' (v Praze 1608) l. str. 360 („ . . . přišli jsme
do jakéhos sklepa tmavého bez okna, v kterémž na východ jest oltář, vše ze skály vytesáno: tu nám
guardian pravil, že v něm bl. Panna Maria s děťátkem Kristem Pánem, dřív než do Egypta utekla,
pro strach Herodesův se skryla a v něm děťátko své kojiti měla, kdež že se musila částka drahého
mléka jejiho na zem dostati, nebo v pouhé černé tvrdé skále jest jiný kus skály bílé barvy a měkký.
žc se strouhati a snadně odvážeti může . . .'); dále Quaresmius, „Historica terrae sanctae eluci—
dacio' (Antverpiae 1632) 11.,678 sgt. „Revue de l'art chre'tien' 1888 str. 485., 1890 str. 441. a 1892
str. 333. Beissel, „Die Verehrung der Heiligen' [. (Ergánz.—Heft47), str. 137. a týž „Die Verehrung
U. L. Frau' (Erganz.-Heft 66), str. 105. sl. atd.

Obrázek „Zvěstováni'
na pohřební koruně králeRudolia.



ll. Památky po sv. Patronech.

ruhou skupinu neméně vzácných a vesměs stářím
i uměleckou cenou vynikajících čísel pokladu
Svatovítského tvoří předměty, jež tradice, na
mnoze velice již starobylá, přičítá sv. Patro
nům našim.

Tak chová se tu po sv. Václavu pří
lbice jeho, kroužkové brnění, meč,
kotlík a kasule mešní ze slavnostního
pláště jeho urobená.

MEŠNÍ ROUCHO sv. VÁCLAVA_ zhoto
veno jest z brokátové skvostné látky, utkané

' " z hedvábí sytě červeného a nití zlatých. Půda
této látky (hedvábná) jest hladká; vzorek velmi bohatý a krásný, vetkán jest
zlatem. Tvoří jej dvojí, pravidelně se střídající a doplňující motiv: osmiboké
hvězdice a čtyřlisté růžice. Krajní kontury obloukovitě zprohýbané jsou oběma
těmto ozdobným prvkům společný, a tvoří na společných hrotech pěkné kličkové
zauzlení. Růžice mají za terč vždy jinou ještě drobnou rosettku z osmi větších
a šesti drobnějších růžových lístků skládanou; ostatní plocha pak jest drobounce
kosmo mřížkována. Plochu ornamentu hvězdicového zaujímá velká čtyřlistá růže;
lístky její jsou zahroceny a vybíhají ve drobné arabeskové tvary. Podobné ozdoby
vyrůstají i z koutů těchto růžic a vyplňují i jejich vnitřní prostoru. Tam vyrůstají
z dvojnásobné drobné osmirohé hvězdice střed celého ornamentu tvořící. — Viz
barevný íaksimil celého vzoru na tab. 12.

Kasule zachovala si po zadní straně dosud ještě široký řasnatý střih. Jest
128 cm dlouhá a 112 cm široká.') Strana přední však jest dnes jazykovitě při
střižena; měří 113 cm zdélí a pouze 73 cm zšíří. Spodní část kasule této jest
na příč našívána a sice na zadní straně dvakrát, na přední pak jednou; nejdolejší
náševek přední vzat jest z látky sice úplně shodně vzorkované, však nikoliv
červené, nýbrž zahnědle žlutě zbarvené.

') Vyobrazení její viz v Archaeol. Památkách roč. XIX. (1901—1902) na tab. XVII.
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Látka, z níž kasule Svatováclavská jest zhotovena, náleží mezi ony podivu
hodně vzorkované nádherné brokáty, jimiž orientální průmysl textilní ve středo
věku zásoboval celou Evropu. Jelikož stáří takovýchto brokátů přesně určiti není
možno, nelze ovšem s plnou určitostí rozhodnouti, možno—lilátku tuto, z níž
naše kasule _jest zhotovena, do doby Svatováclavské klásti čilí nic; tolik však
možno zcela bezpečně tvrditi, že není tu žádných závažných důvodů, jež by
tradici tak starobylou 1) v pochybnost bráti žádaly. Povšimnutí zasluhuje, že
vzorek této látky až na nepatrné odchylky úplně se shoduje se vzorkem látky,
již jest t. zv. mitra sv. Vojtěcha uvnitř podšita, a o němž na svém místě
řeč bude. — Při kasuli této zachovala se dosud i štola z téže látky ušitá; ma
nipul, původně k-ní náleževší, nalezá se nyní ve sbírkách zemského musea.
Daroval jej tam prof. Jan Koula, koupiv jej u vetešníka.

Srov. Dr. F. Bock: „Geschichte der liturgischcn Gewander“ 1.205; Karel B. Mádl:
„O pokladu dómu Svatovítského" ve „Zlaté Praze" Vlll. (1891) str. 567—568.: J. Koula: „Památky
uměl. průmyslové, serie 111.list 31., jakož i náš článek v Archaeol. Památkách dil XIX. (1900—1901)
sloupec 155—158. K vůli srovnání vzorů viz zejména: Friedrich Fischbach „Geschichte der
Textilkunst.“

PŘILBlCE SV. VÁCLAVA chová se nyní v náhrobním oltáři světcově v kapli
Svatováclavské. — Viz tab. 13. — Jest železná, tvaru konickěho. Výška její
obnáší 17 cm (bez nánosku); největší průměr měří 24 cm, nejmenší 21 cm,
objem pak 70 cm. Obě její podélné strany jsou stejně vypuklé a tvoří nad
čelem i v týle tupou hranu; nahoře sbíhají se v mírnou špici. Přilba tato jest
již valně poškozena. Vrchol jest z větší části uražen a místo něho zeje velký
nepravidelný otvor. I v zadu, jakož i při dolním okraji levé strany patrny jsou
díry s okraji nepravidelnými. Celý povrch přílbice, druhdy zajisté leskle hladký,
jest též rezem již značně poškozen. — V předu přinýtována jest třemi hřeby
s oblými hlavami železná ozdoba tvaru křížového. Ozdoba tato vybíhá dole
v nánosek. Hořejší její část jest nejužší, trojúhelníková; ramena postranníjsou
na svrchní straně lalokovítě zprohýbána. (Obě ramena mají po pěti takovýchto
lalocích, které čím dále od středu, tím jsou menší a menší.) Nánosek jest 63 mm
dlouhý, nahoře 29 mm a dole 33 mm široký; uprostřed spodní příčné hrany
vybíhá z něho malý tupý hrot. Ostatní okraj přílbice obepjat jest železným,
svrchu přinýtovaným zaobleným páskem až na kus asi 16 cm dlouhý, nyní
vzadu chybici. Obrouček tento podložen jest místy stříbrným plechovým proužkem.
Podobný proužek lemuje místy i vnitřní stěnu okraje přílbicového. Z dolních
hran obou těchto proužků vybíhají drobné zoubkové cípky, jež jsou přes okrajovou
hranu přílbice přehnuty, tvoříce tak ozdobný lem. 2) Nad obrubou patrna jest
v souběžném okruhu ještě druhá řada nýtů. Nýty těmito bylo patrně původně
vnitřní měkké vyložení ku přílbici přidržováno.

Helmice sama postrádá úplně jakékoliv ozdoby. Za to přinýtovaná okrajová
obruba i nánosek vykazují vskutku znamenitou ornamentaci, provedenou ve stříbře
zvláštní tauširovaci technikou, v dobách starých (zejména od VII.—VIII.st.) i v kra

') Srv. str. 102. — ') Není vyloučena možnost, že tyto stříbrné proužky jsou pozdějším ně
jakým přídavkem.
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jinách západních po způsobu v orientě již od pradávna obvyklém, užívanou.')
Povrch jejich jest totiž ostrým nástrojem křížem nasekán; na takto zbrázděné
plošky pak hladícími nástroji jsou přitlačeny teničké stříbrné proužky zmíněnou
ornamentaci způsobující. Na čelní křížové části vtaušírována jest hrubá podoba
Spasitele na kříži rozpjatého. Peň kříže však vyznačen není; zastupujet jej tvarem
svým sama tato součást helmice. Kresba tohoto obrazu jest arcif velmi primitivní.
Nicméně určitě rozeznáváme ono tradicionelní zobrazování Krista, jak je umění
byzantské mělo v obyčeji. Dobře jest patrna zejména dlouhá, až po kolena
splývající tunika, okolo beder podkasaná; rovně tak i obě nohy, rozkročeně
kreslené. Jasně zřetelny jsou obě ruce s dlaněmi široce rozevřenými a prsty
roztaženými. Záhadnější jest již výkres hlavy, poněvadž taušírování v těch místech
z části vypadalo. Toliko dvě kruhové úseče kolem hrdla se propletající možno
dosud rozpoznati. Nepochybně míněno tím ozdobné lemování tuniky kol hrdla,
nad nímž patrny jsou pouze obrysy hlavy asi původně královskou korunou
korunované. Cíp nad hlavou Kristovou, jakož i cípy vedle rukou jeho vyplňuje
páskový ornament podobu osmičky připomínající. Páska lemová taušírována jest
podobně: dva vlnité proužky protínají se vzájemně, uzavírajíce mandlovité plošky,
takto vzniklé. Okolo průseků ovíjí se propletaně kroužkový prsténec více méně
pravidelný. (Zvětšené vyobrazení těchto ozdob viz v „Soupisu“ při str. 12.)

Helmice Svatováclavská náleží mezi nejpřednější kusy tohoto druhu vůbec
známé. Tvarem svým — šišákovým — hlásí se zřejmě mezi helmice obecně
„normanskými“ zvané, jež vyskytují se vůbec již před stol. X. a udržely se až
do stol. XII., vyniká však nad ně velice svojí taušírovanou ozdobou. Ráz této
ozdoby jeví tak zřejmé známky ornamentace Merovejské, že jest úplně nesporno:
přílbice Svatováclavská pochází skutečně z doby, do níž ji podání klade. 2) Ba
i za starší (na př. po předku zděděnou) možno ji považovati. Také o tom ne
může.býti sporu, že zhotovena byla v končinách střední nebo západní Evropy.

Literatura: Dr. F. Bock v „Mittheilungen d. C.-C." XIV. str. 32—33.: Ferd. Lehner
v „Methodu' ll. (1874) str. 130.; Podlaha-Šittler v „Památkách Archaeolog.' XlX.(1900—1901)
sl. 81 sqt.; Dr. J. L. Píč „O zbroji starých Slovanů“ v Pam. Arch. XV. sl. 5 nsl.: Dr. Č. Zíbrt
„Dějiny kroje' l. str. 114.: Wendelln Boeheim „Handbuch der Waffenkunde' (1890) str. 26.:
August Demmin „Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwickelungen' (1891) 1. 501.

BRNĚNÍ SV. VÁCLAVAskládá se ze dvou kusů: z kroužkové košile
a podobného límce. ——Viz tab. 14.

Košile jest 109 cm dlouhá, takže sahá i vzrostlému člověku až pod
kolena. Rukávy měří 50 cm: jsou při těle užší (objem 44 cm), při okrajích ne
patrně širší (objem 50 cm). V předu při krku má košile rozparek 28 cm dlouhý,

') Techniku tuto popisuje obšírně Theophilus ve své „Schedula' cap. 90. l. lll. Viz: Justus
Brinkmann „Abhandlungen über die Goldschmiedekunst und die Skulptur von Benvenuto Cellini
übersetzt und verglichen mit den Parallelstellen aus Theophilus Diversarum artium schedula" (1867)
str. 188. — Slovo „taušírování' odvozuje se od španělského ,.tauxia', což prý utvořeno z arabského
kmene značíclho ,,zdobiti'. Technika tato u nás zejména za doby Merovejské dobře známá upadla
v lX. stol. v zapomenutí. Byla zajisté od Arabův do Evropy přinesena. Teprve od 14. stol. opět se
vyskytá, zejména ve Vlaších. Srovnej i: Bruno Bucher „Geschichte der technischen Künste"
(1886) 11.120. Müller-Mothes .Archaeologisches Wörterbuch" (1878) 11.909. — ') Viz str. 4, 13.
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k pohodlnějšímu oblékání sloužící. Podobný rozparek upraven jest i dole vzadu,
aby vsednutí do sedla bylo ulehčeno. Objem košile obnáší 120 cm a jest všude
stejný; váha její pak 10 kg. Pletivo jeji sestává z maličkých') velmi jemné
kovaných kroužků 6 mm v průměru měřících, vesměs ku podivu přesně okrouhlých.
Kroužky tyto zhotoveny jsou ze železného drátu v kruh stočeného, z jehož jednoho
konce špičatým nástrojem vyražen jest ostrý hrbolek. Na takto vzniklý hrot jest
konec druhý pevně zanýtován. V těch místech.jest ovšem každý kroužek po
někud sploštělý. — Na mnohých místech při hrdle a pod paždími jest košile značně
potrhána; mimo to jsou ještě tu i tam velmi četné drobné dírky, vypadáním
kroužků vzniklé. Kroužky vůbec velmi již rezem utrpěly.

Límec skládá se z pěti lichoběžníkových a jednoho trojúhelníkového cípu
do kruhu seskupených a v jedno spojených. Největší jeho objem měří 126 cm;
váha obnáší ] kg. K svrchnímu užšímu okraji nastaven jest 75 mm široký,
50 cm dlouhý obdélníkový pásek, do jehož pletiva vsunuty jsou po všech
stranách tři řady kroužků z ryzího zlata jakožto ozdobný lem. Na spodu tohoto
pásku přinýtován jest bronzový háček, jenž se zapíná přímo do kroužků protější
strany. Zapínání to dělo se při pravém rameni. Zapjatý límec kryje cipy svými
přílehavě ramena i plece, páskem hořejším pak chrání hrdlo. Kroužky tohoto
pletiva jsou úplně shodný i s těmi, z nichž jest zhotovena košile. Toliko kroužky
na ohrdlí jsou o něcovětší. Kroužky zlaté jsou nýtovány železem; konce nýtů
pak jsou zlatem zapájeny. — Vyobrazení viz v „Soupisu“ při str. 9.

Věru obdivuhodná jest dovednost a vytrvalost, jež zbraň tuto zhotovily.
Bývalý to ve středověku zpravidla kraje východní, Persie a Arabie, jež tyto
drahocenné výrobky své jako vzácné zboží obchodní do Evropy dovážely. Pravdě
podobně i brnění Svatováclavské jest dílem řemeslníka orientálského. Nasvědčuje
tomu právě kromobyčejná zručnost a jemnost, s jakou jest zhotoveno.

Jisto jest, že obě části brnění Svatováclavského k sobě náleží. Také jest dnes—
po četných nálezech praehistorických — již nesporno,*) že brnění toto skutečně
náleží období, do nějž je podání již tak starobylé 3) klade.

Srovn.: Dr. J. Píč: „O zbroji starých Slovanů' v Pam. Archaeol. XV. (1890) sl. 8; Dr. Aug.
Ambros: „Der Dom zu Prag" (1858) str. 197; Podlaha-Šittler v „Pam. Arch." XIX.str. 79 nsl.:
tíž v „Soupisu“ č. 3 a 4.

MEČ sv. VÁCLAVA (č. nyn. inv. 167) _ viz tab. 15 obr. hořejší _ měří
v celé délce 935 cm. Čepel jeho, 76 cm dlouhý, jest dvojbřitký po obou stranách
rýhou opatřený. Ukován jest z tenké velice pružné oceli. Šířka jeho obnáší při
jílci 45 mm a poznenáhla se ke hrotu zúžuje. V hořejší jeho části prosekán jest
křížový otvor 45 mm dlouhý a 20 mm široký, do nějž vkládán býval zlatý křížek

') Jak jest pletivo toto jemné, možno posouditi z toho, že na 1 cm“ připadá 117, kroužku ! — ') Viz
str. 4, 13. — ') Starší badatelé pochybovali namnoze o tom, že by pletivo kroužkové u národů evrop
ských před křižovými výpravami bylo bývalo známo, připouštějice, že národové tito užívali za brnění
pouze kroužkův na kožené nebo tkanínové kabátce našívaných. Hojně zprávy však o čilých stycích
obchodníků orientálních se zeměmi západními jakož i nálezy v hrohích zatím zjištěné svědčí o opaku.
Srov.: E. von Lenz „Die Waifensammlung des Grafen S. D. Šeremetěv in St. Petersburg" (1897);
Boeheim„Handbuch der Waffenkunde'; Demmin „Die Kriegswaffen“; H. Weiss „Kostiimkunde'
(1883); J. Mestorí .Vorgeschichtliche Alterthíimer aus Schleswig-Holstein' (1885) tab. XLVl., a j. v.
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ostatkovýl) Rukojeť dřevěnou cívkou obložená obšita jest nejdříve hnědou
plstěnou látkou a potom silnou žlutou tkaninou. Do látky této vetkán jest silnými
postřibřenými nitěmi listový ornament rázu sic velmi starobylého, dnes však již
nedosti zřetelného. Na povrchu konečně obaluje rukojeť červené aksamitové
pouzdro zlatými barokními lístky vyšité. Rukojeť od čepele dělí ocelová záštita
v jedné polovici přímá, ve druhé mírně jen ve směru vodorovném prohnutá, oblá,
k oběma koncům se zúžujicí. Na konci rukojeti nasazen jest knoflík z křišťálu
vybroušený v podobě kruhové desky (průměr 55 mm), jejíž hrany jsou silně ploše
obroušeny. Knoílík se silně viklá; k ostnu rukojeti jej přidržuje droboučká stříbrná
růžička a kroužek stříbrný do otvoru na konci ostnu proraženého navlečený.

Meč Svatováclavský zastrčen jest v pochvě 85'5 cm dlouhé, složené ze dvou
lipových destiček červeným aksamitem potažených a stříbrem okovaných. Kování
obepíná pochvu nahoře a uprostřed prstenovou páskou, po krajích řadou cípkových
lístků obroubenou. K prstenům těm připojeny jsou závěsné kroužky. Podélné
hrany pochvy krášlí po lícní straně řada ušlechtile stylisovaných pozdně gotických
(prvá pol. XVI. stol.) liliových lístků; na rubu jsou místo nich pouze prosté
polokruhové cipy. Po hřbetě přiletován jest kolkolem stříbrný řetízkový drát.
Pochva končí prostým oblým stříbrným kloboučkem.

Kromě této pochvy zachovala se ještě druhá, starší, rovněž rudým sametem
povlečená. V srstnatém jejim povlaku dnes ještě zcela dobře znatelny jsou otisky
bývalého kovového kování — téhož, jež jsme již při prvé pochvě shledali. Pod
sametovým povlakem možno však dobře rozeznati původní obal kožený, temně
hnědý. Pochvu tuto obepíná při obou koncích 105 mm široký vyšívaný pruh:
na zlatém pozadi vyšity jsou červenými a modrými vodorovnými stehy koso
čtverečné prosté obrazce. Pochva tato jest v polovici přelomena.

I třetí ještě dokonce pochva zachovala se při meči Svatováclavském, jedno
duchá, nyní již jen 646 cm dlouhá, hnědou koží hadi (nebo úhoři) povlečená.
Pochva tato jest při dolejším konci opatřena primitivním, o velikém stáři svědčícím
kováním: z měděného plechu, jednoduše přes sebe přeloženého a spájeného;
dole vyčnívá z něho prostý oblý hrot.

Tvar meče Svatováclavského shoduje se zcela s podobou mečův doby raně
románské, jak nám známy jsou ze soudobých miniatur i jak se nám z doby té
zachovaly.*) ldějepisná zpráva s) i význam této zbroje, již se při korunováni
českých králů užívalo, jest nám zárukou, že o její neporušené zachování pečlivě
bylo dbáno a že tudíž zbroj tato jest skutečně authentická. Toliko o tom lze
pochybovati, zdali dnešní úprava jílce ještě jest původní čili nic. Uvolnění kři
šťálového knoflíku, jak jej dnes na meči Svatováclavském spatřujeme, zdá se
aspoň tomu nasvědčovati, že knoflík původní, během času pro křehkost svoji
snad zkázu vzavší, nahražen byl kdysi kopii podnes zachovanou.

Srovn.: Dr. F. Bock v ,,Mittheil. d. C.—C.XIV." (1869) str. 34; Lehnerv „Methodu“ 11.
(1876) 129; Dr. Píč o. c. v Pam. Archaeol. XV. (1890) II; Podlaha-Sittler v ,.Pam. Archaeol."
XIX. 87—90 a v .Soupisu' č. 6.

') Srov. část III. str. XVIII. pozn. 14. — ') Srovn. Maurice Mainoron „Les Armcs“ (1890)
pag. 149; Dr. Č. Zíbrt „Dějiny kroje“ I. 184 mi.; Demmin „Waffenkunde“ str. 722; Boeheim
,Handbuchd. Waffenkunde' str. 239 nsI. atd. — ') Z r. 1333. Viz str. 13. — Viz Emler .Re
gesta“ III. str. 776.

25
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Nerozlučným druhem meči Svatováclavskému stal se v pokladnici Svatovítské
MEČ sv. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO (č. n. inv. 169). _ Viz tab. 15 vyobr.
dolejší. — Stůjž proto i zde také popis obou vedle sebe!

Zbroj tato, nepříliš sice hmotná, za to ale velice pádná, váží 0'5 kg. Délka
jeji i s jílcem obnáší 75'3 cm. Délka čepele samotného měří 608 cm. Čepel
tohoto meče shoduje se co do tvaru s mečem Svatováclavským. Jest však pouze
4 cm široká a zužuje se poznenáhlu až na 2 cm._Prostředkem táhne se po obou
plochách opět mělká ač za to širší rýha. Po jedné straně patrny jsou v rýze té
rzí spůsobené skvrny, nápadnou podobnost s románskými majuskulemi jevící.')
Uměleckým významem poutá však pozornost naši zejména jílec tohoto meče.
Jeho záštita -— pouze 35 mm široká a 97 mm dlouhá — zhotovena jest z plo
ského, obloukovitě prohnutého kusu silně stářím sežloutlě slonové kostí. Povrch
její ozdoben jest dnes již značně otřelou řezbou motivu propletavého, po obou
stranách se opakující. Řezba tato znázorňuje patrně splet dvou okřídlených dračích
těl, symmetricky komponovanou. Rukojeť jest podobně jako při meči Svato
václavském opatřena cívkou dřevěnou, 7 cm vysokou, 20—22 mm širokou, splo
štělou. Cívku tu ovíji — každý ve 20 závitech — střídavě železný a zlatý drát.
Drát železný jest dvojmo spleten, drát zlatý rovněž, avšak jest mnohem slabší;
při kostěné záštitě tvoří čtyři závity zlatého drátu ozdobný prsténec. Knoflík,
rovněž ze slonové kosti zhotovený, jest pohříchu již tou měrou otřelý, že řezba,
kterou byl původně také ozdoben, již jen pranepatrně jest zřetelná. Jest rovněž
ploský; dolejší, nejširší jeho hrana měří62 cm a jest nepatrně prohnutým páskem
2 cm širokým lemována. Svrchní část má podobu třívelkých zrn vjedno smáčklých.
Výška celku obnáší 4 cm. Z ozdobné řezby patrny jsou ještě tu i tam nezřetelné
vruby; toliko na prohloubeninách možno rozeznati tvary čtyřlaločných lupenův.

Ráz tohoto meče jest sám již dostatečnou a bezpečnou zárukou za správnost
jeho datování (X. stol.). Ornamentace jeho pak, jevíc úplnou shodu s propleta
vými tvary severskými, jasně ukazuje, kde hledati dlužno původ této zbraně?)

Pochva meče Svatoštěpánského jest nevkusná napodobenina pochvy meče
Svatováclavského, pocházející z konce minulého století. Na hořejší její kovové
obrubě vyryto: S. Stephani Regis Ungarorum an-n. 1791. — Srovn. str. 50.

Srovnej: F. B. Mikovec ,Fotografisches Album böhmischer Alterthümer', Heft 9, Nr. III.;
Dr. F. Bock „Die Kleinodien des heil. römischen Reiches", 1864, Anhang, 25, a v Mitth. d. C.-C. XV.
(1870) str. 14 (s vyobr.); B. Grueber v Mitth. d. C.-C. XVII. (1872) str. XXXV. až XXXVI.; Dr. Piöï
„Retrospektivní výstava" v Pam. Arch. XV. 324 (s vyobr. J. Kouly); Podlaha-Šittler v Pam.
Arch. XIX. (1900), str. 154a 155. tab. XVI. av „Soupisu“ č. 7. — ,III. Béla magyar király emlékezete.
Szerkesztette Forster Gula. (Památky po Bélovi III., králi maďarském. Redakci Julia Forstera.)
Budapest 1900'. V nádherném tomto díle jest mimo jiné článek nadepsaný „Zbroj Bély III. a krá
lovské insignie Arpádovcův“ od Gézy Nagy-ho, v němž obšírně popisuje se i meč Svatoštěpánský,
a to na základě zevrubných informací, jichž sobě autor vyžádal od prof. Neuwirtlra a kanovníka
Dra. V. Frinda. K článku tomu připojeno jest na str. 233 v textu celkové vyobrazeni meče, a na
dvou krásných barvotiskových tabulích (X. a XI.) vyobrazeni jeho rukověti s obou stran.

') F. Bock shledává ve skvrnách těch nečitelné _Uberreste grosser lateinischer Buchstaben';
dr. Josef Neuwirth (v maďarském spise „lll Béla magyar király emlékezete str. 236 a 237) praví,
že možno jen nejistě hádnti, co as znamenaji; na přední straně čte ,,(TI)KEKIV" nebo ,,(TI)KERIV";
na zadni shledává sledy minuskulového gotického monogrammu Kristova .,x . . .i1)5“. ——') Srov
vyobrazeni podobných mečů z nálezů Bohuslanského a Sódermanlandského v díle: Racinct „Le
costume historique“ tab. 54. čís. 40 a 37.
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KOFLÍK SV. VÁCLAVU přičítaný (č. n. inv. 230) jest vysoustruhován
z hruškového dřeva v podobě drobné mísky kruhové, 92 mm široké, 37 mm
hluboké. Povrch jeho jest zcela hladký; toliko pří dně znáti jest stopy čtyř
kovových páskův do kříže rozložených, trojlístovitě zakončených; pásky ty byly
kdysi nýtkem k číši připevněny. Původní rovněž soustruhované víčko, jež do
zářezu na okraji číše zapadalo, dnes již chybí.

O tom, zdali kotlík tento skutečně jest památkou Svatováclavskou číli níc,
nelze říci mnoho podstatného. Předmět sám jest skutečně starobylý, a tvar jeho
se dobře shoduje s dobou románskou; avšak tradice sama nemá již té váhy
a určitostí, jako jsme při ostatnich památkách shledali.l) Tvary pak pohárku
nemají te' zřetelnosti, aby dle nich bud pro anebo proti pravosti jeho bezpečně
mohlo se rozsouditi.

Zbytky pektorálnich křížků, prsten a kroužek sv. Vojtěcha.

Jako památky po sv. Vojtěchu, biskupu Pražském, označuje tradice: h řebe n
obřadní, dva drobné křížky, prsten, zlatý kroužek prstenový,
drobne'zrnko, rukavicí, roucho mešní a mitru.

HŘEBEN sv. VOJTĚCHA (č. nyn. inv. 198) _ viz tab. 16 _ vyřezán jest
z destičky slonovinové, 12'5 cm dlouhé, 116 cm široké. Opatřen jest po obou
delších stranách řadou dlouhých zubů. Obě střední plošky mezi zuby zbývající
zaujímají dvě obdélníkové relielní řezby. Po jedné straně zobrazen tu Beránek Boží
v kruhu dvěma anděly držaném (obr. víz na konci této statí); po druhé dvě fanta
stické podoby zvířecí a mezi nimi cosi stromu podobného. Hřeben jest rozlomen.
Kdosi provrtav nešetrně čtyři otvory, oba kusy nití zlatou k sobě svázal. Niti ty

— I*)VlZ-Ne—seznamuostatků Karlštejnských z r. 1515 byl chován pohárek sv. Václava původně na
Karlštejně (víz str. 118). Balbín však (,Epitome“ Vl. pag. 42) cituje zprávu Arseníovu („Historia
B. Virginis Boleslaviensis'), Že pohárek tento zprvu ve Staré Boleslavi býval uložen.

251"
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jsme odstranili a hřeben slepili. Ráz i styl této znamenité památky úplně opírá
tradici.') Jest to skutečně obřadní hřeben 2 X. stol., jakých se užívalo v liturgii,
aby jím biskupovi dlouhý vlas při obláčení mešních rouch pocuchaný, přičesali.')

PRSTEN sv. Vojtěcha, ze zlaceného stříbra, zdobí veliký ellipsovitě zaoblený
křišťálzahnědlý. Na kroužku vyryto: PAk-VOBIS' — Druhý kroužek
p rste n ový jest uroben z oblého zlatého drátu. Lůžko s drahokamem, kterým
původně byl prsten ozdoben, nyní chybí.

Jeden Z PEKTORALNÍCH KŘÍŽKÚ sv. Vojtěchu přičítaných popsali jsme
již na str. 177. Druhý jest bronzový (kdysi zlacený) zcela hladký. Svrchní raménko
jest poškozeno.

Vyobrazení všech těchto předmětů ve skutečné velikosti viz na str. 195.
Tvar jejich taktéž dobře odpovídá době, do níž ji tradice klade—")

BRONZOVÉ ZRNKO, velikosti i tvarem zrnu hlovovému podobné, opatřeno
jest podél provrtaným otvorem k navlékání.“)

PONTIFIKÁLNI RUKAVICE sv. Vojtěcha (č. nyn. inv. 193.) — viz tab. 17.—
jest již velice sešlá. Sešita jest z výstřižkův látky vlněné. Látka tato, již při
míseno jest něco lněných vláken, má vlas nyní již velice otřelý. Urobena jest
způsobem pletivo připomínajícím. Při spodním okraji vsunuty jsou do tkaně její tři
rovnoběžné proužky z barevného hedvábí, jež jsou okrášleny prostíčkým zlatým
vyšíváním. Prostřední proužek jest širší — 14 mm —, zelený s modrou obrubou
pr'i krajích. Na ploše jeho jest zlatou nití kolem tkaninových vláken ovíjenou
vyšít jednoduchý románský vlysek: vždy dvě a dvě S-ovitě zkroucené vodorovně
položené křivky. — Oba vlastní proužky jsou z hedvábí modrého a hnědě
vroubeně. Za ozdobu jim slouží řada svislých zvlněných zlatých čárek. Při
svrchním okraji dobře jest ještě patrna řada kosočtverečných drobných teček
hnědých se zlatými terči. Skrovné stopy podobné okrasy znamenatí lze i při
dolejším okraji spodního proužku. Vlastní okraj rukavice obrouben jest rovněž
několikeronásobnou zlatou nití; tkanivo vybíhá tu v drobné zoubkované cípky,
zubům cimbuří podobné.

Na svrchní ploše rukavice našita jest velice sličná íibule. Jest to stříbrná
ze šesti polokruhů sestrojená plochá destička na okrajích žlábkovaná. Do ní
vryt jest sličný obrázek sv. Benedikta, sedícího, rouchem biskupským oděného.
Obrázek ten jest zbarven průsvitným povlakovým smaltem (email incrusté), jenž
však v dolejších partiích jest téměř již otřen. Talár jest žlutý, komže fialová;
mešní roucho, palliovým křížem okrášlené, má barvu zelenou. Půda obrázku
zbarvena tmavomodře. Tvář, kruhovou svatozáří obklopená, s velikou tonsurou
a krátkým vousem, není emailována. V pravici drží světec berlu se spirálovým
zákrutem, kraby opatřeným; v pozdvižené levici pak má blánku s nápisem:
+ sv Berzeniu'n +
WSK 134.— ') Srov.Rohault dc Fleury „LaMesse“ Vlll. 167—170.V Brněnské
kathedrále zachovaly se dva obdobné hřebeny ze XIII. a XIV. stol. ——') Viz str. 4 a 134. —
') Vyobrazeni jeho viz v našem „Albu Svatovojtěšském" na listu 9. — Podobných zrnek mnichové
již od pradávna užívali za pomůcku při recitování některých modliteb. Není však vyloučena možnost,
že jest to součást bronzového románského křížku, před tím popsaného, slouživší kdysi za ozdobu
jeho závěsu. —
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Relikvie tato náleží rovněž mezi předměty jen velmi zřídka se vyskytující.
Způsob zhotovení, primitivní ozdoba i její styl svědčí o velmi vysokém stáří
této rukavice a tak tradici podstatně opírá. 1)— Smaltovaná fibule její jest ovšem
teprvé přídavek pozdější. Výborné toto dílko hlásí se původem svým do Xll. stol.

Viz: Dr. Bock „Geschichte der litur. Gewánder 11.139; Frant. Beneš v ,.Pam. Archaeol."
_VII.(1868) 261; Podlaha-Sittler v „Methodu“ 1891str. 121—123; tíž v .Albu Svatovojtěšském“
str. 20 a tab. 7. — O něžné legendě, kterou tradice rukavici tuto obestřela, srovnej: Bolelucký
„Rosa Boěmica 311, a Pešina „Phosphorus' 472.

MEŠNÍ ROUCHO sv. VOJTECHA?) (č. nyn. inv. 842.) nezachovalo se již
v původním svém, zajisté zvonovitém tvaru, nýbrž přistřiženo bylo v letech
70tých min. stol. v nynější svou podobu. Zadní strana jeho měří nyní 120 cm
zdělí a 85 cm zšíří; přední pak pouze 107 a 65 cm. Ušito jest ze skvostné
tmavě fialové látky hedvábné, do níž zlatem jest vetkán nádherný vzorek rázu
byzantského. Spatřujeme tu pěkně stylisovaného ptáka s labutím dlouhým krkem
a nadzdviženými křídly, vkomponovaného do větvoví, v kruhy se stáčejícího.
Při spodních cípech těchto kruhových rámců vetkány jsou — vždy po dvou proti
sobě — zelené žaludy. Faksimil této látky viz na tab. 18.

O látce této platí v plné míře totéž, co jsme na str. 190. o rouše svato
václavském pověděli.

Viz: Frant. Beneš v .Pam. Archaeol.“Vll. 261.: Ch. Rohault de Fleury „La messe'
V". 134 a tab. 572.; K. B. Mádl ve „Zlaté Praze" VII. (1891) 568.; Podlaha-Sittler „Album
Svatovojtěšské“ str. 18. — Srovn. i str. 102. v části dějepisné.

Domnělá MITRA sv. VOJTĚCHA (č. n. inv. 196.) _ viz tab. 19. — o níž
však zprávy inventářůa) dosti zřejmě svědčí, že to jest mitra Pražského biskupa
Ondřeje (T 1224), zhotovena jest z hedvábného aksamitu barvy tmavě karmínové.
Výška i šířka její obnáší 28 cm. Ve svrchní části přistřižena jest po obou stranách
v nízký, pravoůhelný cip. Na přední straně shledáváme vyšitou řeckou zkráceninu
jména „Ježíš“: IhG, na zadni straně pak slova „Kristus“: XPG, v románské
stylisaci. Nad oběma monogramy rozkládá se jednoduchý románský ornament,
z něhož uprostřed týčí se rovnoramenný křížek. Nad křížem i po obou jeho
stranách vyšity jsou tři šestirohé hvězdice. Všechny tyto ozdoby jsou na mitru
našity. Vyšívač vystřihal nejprve celý ornament i pismena z pergamenu,") potáhl
jej zlatým tenkým plíškem, jeho hrany přes něj přehnul, okraje pak obroubil dvoj

') V době románské bývaly pontifikální rukavice zhotovovány z rozmanitých látek i různým způ—
sobem. Dle svědectví Brunona z Asti (%1125) bývaly nejčastěji sešivány z jednotlivých částí buď z plátna,
cendelinu, anebo látky hedvábné, trikotovému pletivu podobné. Rukavice sv. Tomáše Kanterburského
(? 1170), jež se chovají v pokladu chrámovém v Conflensu v Savojsku, jsou zhotoveny z látky
hutné, hustým vlasem kryté. Rukavice ke korunovačnímu říšskému ornátu příslušné zhotoveny jsou
z cendelinu. V hrobě opata Saint—Germainského Morarda ('i' 909) nalezena byla rukavice co do tkaniva
rukavici naši velmi podobná (Viz jeji vyobrazeni u Rohaulta de Fleury .La Messe“ na tab. 679.).
Avšak i o rukavicích nesešívaných („inconsutiles'), tedy pletených — obyčejně bez prstův — již
v prvé polovici X. stol. se mluví. — Srovn. Rohault D. F., 0. c., Raciuet .La costume historique“ lll_
(Paris 1888); H. Weiss „Kostiimkunde' (Stuttgart 2. vyd. 1883) ll. 446. a j. v. — ') Vyobrazení
jeho viz v našem „Albu Svatovojtěšském" na tab. 3. — ') Viz str. 8. — ') Pergamen tento jest
popsán latinsky, písmem Xlll. stol.
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násobnou řadou drobných perliček navrtaných, kteréž kontury celého výkresu
tvoří. Na zlatých vnitřních ploškách našity jsou mimo to ještě porůznu drobné
nebroušené rubíny, rovněž provrtané. Dolejší okraj mitry lemuje páska ze silného
nebarveného plátna, na níž vyšito jest perličkami proplétající se lupení. Mezitím
opět několik rubínů a safírů nebroušených, v měděných jímkách. — Schema
tohoto vyšívání viz doleji.

Uvnitřpodšita jest mitra tato starší hedvábnou látkou orientální.
Látku tuto zdobí vetkaný tmavě zelený vzor na hněděžluté půdě.') Vzorek tento
komposicí svojí shoduje se téměř úplně se vzorkem látky na kasuli Svatováclavské.

Mitra tato jest velezajímavým výrobkem vyšívacího umění z kraje Xlll. stol.

Viz: Dr. Bock „Geschichteder liturg. Gewander" l. 205; Dr. Chytil a Borovský: „Výběr
uměl. prům. předmětůz retrospektivní výstavy 1891“ tab. 1.: Podlaha-Šittler v ,.Methodu" 1895
str. 114, a v ,,Albu Svatovojtěšske'm“ (kdež jsme obě strany mitry heliotypicky reprodukovali)
str. 18. tab. 5.

Po sv. Prokopu chová poklad náš toliko
jedinou památku a sice ÚLOMEK HOLE bře
zové 2), 145 mm dlouhý, oblé, z přirozeného
pně, 23 mm v průměru měřícího, kůry po
zbaveného, zhotovené.

Úlomek tento jest nyní dole okován
3 cm širokým stříbrným proužkem, vybíhajícím
po hořejší straně v cípaté palmetově žlábko
vané lístky. Uprostřed vytepána jsou na něm za
ozdobu majuskulová písmena B'HnHlthOH,
určitého smyslu nemající. Kováním tímto na
hradili v prvé polovici XIV. stol. původní,
zajisté jen železný kroužek. — Do pně této
hole zaražen jest železný hranolový bodec ze
železa ukovaný, jenž celý úlomek proniká,
a ho také po celé délce rozštěpil.

Vyobrazení viz: Fr. Krásl „Sv. Prokop“ tab. XVI.-")

Schema mitry sv. Vojtěcha
(přední strana).

Vedle těchto památek po sv. Patronech našeho národa, shledali jsme v po
kladu Svatovítském uloženy i jiné památky podobné, jež tradice jiným světců m
přičítá. K vůlí souvislosti řadíme sem tudíž i jejich popis.

V dosti vkusné stříbrné schránce shledali jsme tu část HOLE SV. PETRA
(č. nyn. inv. 42.), již sobě byl Karel W. V Trevíru vlastní rukou odřízl.")

') Faksimil jeho viz v našem „Albu Svatovojtěšském" na tab. 6. — ') Zjistil p. univ. prof. Dr. Boh.
Němec. -— ') Upozorňujícc na zprávu inventáře 2 r. 1615 (viz str. 104.) o kápi sv. Prokopa, zhoto
vené ,.z látky modré zlatohlavove' s ptáky,“ připomínáme, že se sice popis látky této dobře hodí na
la'tku kasule sv. Vojtěcha; chybí však otom jakékoliv další údaje, které by věc tu blíže osvětlily. —
') Srov. str. 30. — Legendy Trevirské o tomto ostatku vypravují: „Sv. apoštol Petr vyslal do Gallie
tři ze svých učedníkův: Eucharia, Valeria a Materna, jako věrozvěsty. Hlásajíce Kristovu vím došli
tito tří až na místo řečené Elegia v Elsasku, kdež Maternus zemřel. Eucharius vrátil se spěšně do
Říma, aby mistru svému truchlivou tu událost zvěstoval. Sv. Petr dal mu svoji hůl rozkázav, aby se
k zemřelému vrátil, a hůl tu na něho položil. Eucharius, vyplniv poslušně příkaz apoštolův, soudruha
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Relikvije tato odříznuta jest -— v délce 150 mm — z přirozeného pně
hlohového (crataegus),') kůry zbaveného. Průměr jeho měří 33 mm. Úlomek
ten jest silně červy provrtán a poněkud prohnutý; na povrchu jeho patrny jsou
četné drobné součky nerovnoměrně rozložené. Několikerý černí přímo na dřevě
napsaný nápis „de baculo sti Petri,“ z různých dob pocházející, označuje tento
ostatek, jehož vyobrazení připojujeme.

Schránka jeho — skromničká to ovšem náhrada za původní přeskvostnou
berlu 2) Karlem IV. opatřenou — pochází z XV. stol.-") Zhotovena jest ze stříbra
v podobě dutého válce 19 cm vysokého, svrchu velkým vypoukle broušeným
křišťálem uzavřeného. Plášť její zdobí šroubovitě se vinoucí vruby. Střední část
prolomena jest řadou kolkolem rozestavených okének, obhroublými kružbami
gotickými mřížkovaných.

[Hůl sv. Petra.

Druhý ještě úlomek jakési STAROBYLÉ HÚLKY chová se pod č. nyn. inv. 44.
Měří 11 cm po délce a jest při koncích nastaven ze slonoviny vykrouženým
prsténcem, nahoře pak mimo to ještě slonovinovou kuličkou. Hůlka sama oblá,
skládá se ze čtyř v jedno sklížených čtvrtek, střídavě ze světlého a tmavého
dřeva, pravidelnými záštěpky vespolek přidržovaných. Spojování toto provedeno
jest s pozoruhodnou pečlivostí.

Ostatek tento označený jako „vírga Moysis,“ připomíná se již v inventáři
z r. 1354.4) Po stránce archaeologické nelze o ní nic bližšího říci.

Za to poutají pozornost naši tím větší měrou oba ROHY SLONOVINOVÉ
zvané Rolandovými (č. nov. ínvent. 254 a 255.). Oba zhotoveny jsou ze
slonních klů, jimž původní tvar téměř zcela ponechán, a zavěšeny jsou na řetězích
z 9 obdélných článkův ukovaných. Pátý článek jest při jednom konci porozšířen
vzávěsné očko. Povrch obou klů zdobí řezby umělecky velmi významné.

Prvý roh — viz tab. 20. — měří 49 cm. Dolejší otvor jeho jest kruhový
(vnější průměr 11 cm); podobný tvar má i otvor hořejší, do něhož vložen býval

svého tak vzkřísil." — Srovnej: Stephan Beissel S. J. „Geschichte der Trierer Kirchen, ihrer
Reliquien u_nd Kunstschiltze“ [. (Trier 1887) str. 12 nsl., kdež uvedena i velmi rozsáhlá kontroversní
literatura o předmětu tomto i důsledky pro věrohodnost z ní čerpané. — ') Zjistil prof. Dr. Němec
drobnohledem. ——*) Viz str. 31 a 34. — ') Vyobrazení její viz v .,Soupisu" str. 84. — ') Srvn.
část lll. str. lll. č. 18.
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žesfový násadec, nyní chybíci. Otvor pro něj upraven jest kosočtverečné. Stěny
rohu jsou toliko ll mm silny. Řezba na povrchu rozdělena jest v prsténcové
souběžné pásy dílem figurální, dílem jen ornamentální. Obrubu spodního (širokého)
okraje tvoří pás 2 cm široký, do něhož vyřezán jest vlnitý stonek, z něhož po
obou stranách stylisované listy vyrůstají. Po tomto pásu ponecháno jest vyhloubené
místo pro kroužek železný, při koncích otvory opatřený, do nichž vložen jest
prvý článek závěsného řetězce.

Za ním následují čtyři 65—75 mm široké pruhy, s ozdobou figurální, vždy
úzkým prsténcem vztýčených cípatých lupénkův vroubené. Na prvém z těchto
figurálních pásů spatřujeme pět styčných kruhů drobným lístkem vespolek svazova
ných. Ve kruzích těchto jsou zobrazeny: 1. bojovník kulatým štítem a krátkým

širokým mečem ozbrojený, an
s medvědem zápasí; 2. veliký
okřídlený lev; 3. kytice velkých
stylisovaných listů; 4. okřídlený
drak s ptačím zobanem, sajku
dávící; 5. nízký strom s lupe
natou korunou, v níž labuť sedí.
Segmentové cípy, po obou stra
nách kruhů zbývající, vyplňují
dvojnásobné zoubkované lupeny
(hrubá to obdoba akanthu). —
V druhém pruhu viděti lze upro—
střed cirkovou metu, k níž do
jíždí s jedné strany dvoukolový
závodní vozík čtyřspřežní; druhý
podobný, rovněž čtyřspřežní vo
zík, an již cíl minul, zobrazen
jest po druhé straně mety. Oba
vozíky směřují ke straně pravé.
Vozatajové, kteří spřežení stojmo
řídí, oděni jsou pruhovanými ka
bátci a nízkými čepicemi; vozataj
cíl minuvší ohlíží se zpět po svém

soupeři. Prázdné prostory tohoto obrazového pásu vyplňují příhodně románský
stylisované lupeny. — Ve třetím pásu uprostřed opět jest zobrazena meta a po
jejich stranách opět po čtverospřeží, jež však k levé straně uhánějí. U prvního
spřežení viděti jest psa lapajícího zajíce, u druhého pak lvici, ana zuby zatíná do
laně k zemi klesnuvší. — Čtvrtý pás konečně rozdělen jest, podobně prvnímu,
opět na čtyři kruhové rámce. Ve kruzích těch zpodobeny: 1. lvice, 2. okřídlený lev
s lidskou hlavou, 3. Kentaur kulatým štítem a kopím ozbrojený, 4. pěšák proti
útočícímu naň Kentauru (ve kruhu třetím) štítem a krátkým mečem se bránící.

Křižácký odznak na -„Praporci sv. Jíři'.

Za pruhy takto ozdobenými ponechána opět prostora pro druhý železný
závěsný obrouček. Ostatek klu pak krášlí čtyři úzké pásky, ozdobené řadou
cípkatých lístků.
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Na hořejší straně rohu vyřezána jest čilíající zvířecí postava; její poprsí
a hlava však nyní chybi.

Znamenitá tato práce řezbářská jeví patrný ráz doby iuměni Karolinského.
Pochází z VIII. nebo IX. stoi.

Druhý roh má ornamentaci již mnohem prostší. Ke zhotovení jeho použili
zahroceného konce slonního klu, jemuž přirozený tvar uplně ponechali. Roh tento
jest tudíž o něco více prohnut, nežli roh předešlý. (Prohyb hořejší měří 47'5 cm,
dolejší 555 cm.) Spodní otvor jest ellipsovitý ll )( 95 cm v průměru. Za ozdobu

obrubě jeho slouží úzký proužek ornamentální kroužky vyplněný. Za ním shle—dáváme65mmširokýpásfigurální.. .
Vidíme v něm malý domek a před ním
jezdce s mečem taseným na vzpina
jicím se koni. Za jezdcem zobrazen
jest strom ve způsobě byliny o třech
velikých lupenech a dvou převislých
květech (jest to patrně hrubé napo
dobení palmy). Uprostřed spatřuje
se jakási skupina budov s dvojím
cimbuřím. Na skalinu k budově té

přiléhající vybíhá kůň z jiné budovy
před skalinou stojíci. Skalínu zdobí
stromek, jehož koruna má podobu
šiškovitou. Konečně vidíme tu ještě
druhého jezdce jinou skalinu stékají—
cího; ituto skalinu krášlí palmový
strom. Podobný kroužkový pásek jako
nahoře, lemuje řezbu tuto i dole. —
Pod tímto íigurálním pásem táhne se
37 cm široký proužek, v němž vine
se oblý stonek; v kruhových téměř
závitech jeho střídají se morušové
(hroznovité) plody a pletencové lu—
peny. Mezi tento i figurální pás vložen
jest obrouček železný pro řetězec závěsný. Druhý podobný kruh obepíná tenký
konec rohu. Po jeho obou stranách vyřezány jsou vkusné pletencové ornamenty.

[ tento roh, jehož ornamentace silně připomíná motivy arabské, 1) jest po
stránce archaeologické velice význačným. Možno položiti jej do stol. X., ač není
vyloučeno, že jest i značně starší.

Tradice, jež tyto rohy přičítá hrdinnému Rolandovi, 2) postrádá arcif jakékoliv
pevnější historické podstaty. 3) Pokladu Svatovítskému dostaly se s ostatky Karl
štejnskými, kam je nepochybně Karel IV. daroval.

Pektorál sv. Materna.

') Slonní kly buď z části nebo i zcela africkými domorodci a umělci-otroky řezbami zdobené
bývaly odedávna u nás vzácným obchodním zbožím. Srov. Dr. W. A. Neumann „Der Reliquien
schatz des Hauses Braunschwcig-Liineburg' (Wien 1891) str. 318 nsl. — ') Viz str. 118, 121. — ') Rohy
podobné bývaly zpravidla přepychovými předměty účelům profánním (jako rohy lovecké, hlásné,
válečné) sloužící. Namnoze užíváno jich bylo jako nástroje hlásného i ve službách chrámových. Tak

26
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Srov. Ferd. Mi kovec ,,Fotograf. Album böhm. Alterthümer" (Praha 1862) seš. 2. č. lll. a seš. 3.
č. Ill.; Fr. Bock ,,Mittelalterliche Kunstdenkmale des oesterr.Kaiserstaates" ll. (1860) tab. XXV.
str. 134—137.: B. Grueber v .Mittheil. d. C.-C.' XVII. (1872) str. XXXV.; Dr. K. Lind ,Die
oesterreichische kunsthistorische Abtheilung der Wiener Weltausstellung" v „Mittheíl. d. C.-C." XVlll.
(1873) 213 a 215.: Dr. Aug. Ambros „Der Dom zu Prag" (1858) 323.; J. Koula „Památky umělecko
průmyslové“ I., sešit V. list 4. a 5.; Podlaha-Šittler v „Památkách archaeologických“ XX. (1902)
slp. 93. nsl. — K vůli srovnání upozorňujeme z velmi četných dosud zachovaných podobných rohů
alespoň na lovčí roh Karla Vel. v Cášském chrámu Karolínském (Viz Bock: „Karls des Grossen
Pfalzkapelle' str. 25. nsl.), krásný olifant musea Kodaňského (viz: Demmin .Die Kriegswaílen'
str. 705.), relikviářový roh opata Nortperta ze Sv. Havla ve Švýcařich, nyní v Curichu (Viz „Katalog
der Sammlungen der Antiquarischen Gesellschaft in Ziirich" str. 38.) atd.

Velezajimavou jest také památka, již tradice označuje jakožto PRAPOREC
SV. JIŘÍ (č. nyn. inv. 179.). Jest to 95 )( 125 cm veliký ústřižek červeně zbarvené
látky hedvábné, na níž našili po obou stranách velký kříž ze dvou 8 cm širokých
pruhů plátna bílého. Za ozdobu slouží po jedné straně přišitý křížek (255 mm
vysoký, 195 mm široký) ze sedmi řad kroužků spletený. Kroužky podobají se
těm, jež jsme při brnění Svatováclavském shledali. Krajní řady kroužků jsou zlaté,
ostatní železné. — Druhou stranu krášlí křížek jiný z červeného hedvábí na tuhé
plátěné podložce žlutou lněnou látkou povlečené, 193 cm vysoké a 65 mm široké,
našitý. Okraje, jakož i konce ramen pošity jsou perličkami.

Památkututo, jež patrnějest křižáckým odznakem středověkého
rytíře (kroužkový kříž z kroužkové košile, křížek perličkový ze svrchního roucha)
daroval mezi ostatky Svatovítské Karel IV?) Vyobrazení křížkul perlového viz
na str. 200, křížku kroužkového pak v „Soupisu“ na str. 16.

Jméno vzpomenutého již sv. Materna spojuje tradice našeho pokladu —
ač neprávem — také ještě s románským PEKTORÁLNÍM KŘÍŽKEM (č. nyn.
inv. 28.) 2 bronzu hrubě ulitým, 78 mm vysokým, 69 mm širokým. Křížek tento
skládá se ze dvou na sebe přiléhajících stejných částí, jež původně nahoře i dole
kroužky do sebe zapadajícímí byly spojeny. Všechna ramena končí téměř půl
kruhově. Po jedné straně zobrazen jest Kristus po způsobu prvorománského
umění pojatý, v dlouhé tunice. Nad ním, jakož i po obou stranách odlita jsou
poprsí, dnes již značně otřelá, a tudíž nezřetelná. Po druhé straně spatřujeme
obraz Madonny s Dítkem a opět tři otřelé poprsní obrázky. Hrany křížku vroubí
odlitek šroubovitě stáčeného drátu; podobná obruba obklopuje v nepravidelném
okruhu i všechna poprsí.

Značná otřelosf nedopouští přesnějšího datování této památky. Máme však
podstatně za to, že není asi starší Xl. stol. Viz jeji vyobr. na str. 201.

zejména dáváno bývalo jimi znamení k započetí služeb Božích, kde zvonů nebylo, jakož i v témdni
pašíjovém. Podobně dělo se zajisté i v chrámu Svatovítském. Srov. na doklad toho inventář z r. 1355
č. 213. Hojně také bývalo užíváno takovýchto hlásných rohů v klášteřích a duchovních komunitách
vůbec k návěštím. Odtud' i ten z bratří, jenž bohoslužby toho právě téhodne řídil (.hebdomadarius')
slul i „buccinator". — Srov. F. X. Kraus „Realencyklopaedie" l. 623.: Fr. Bock „Ueber den
Gebrauch der Hörner im Alterthum und das Vorkommen geschnitzter Ellenbeinhörner im Mittel
alter“ v „Mittelalterliche Kunstdenkmale des oesterr. Kaiserstaates“. ——Slonové kly rovnaly se v dobách
starých cenou až i ryzimu zlatu. Tim se vysvětluje, že bývaly podávány ve vzácný dar chrámovým
pokladům, kdež jich namnoze použili potom za relikviářové schránky, zlatým kováním i drahokamy
všelijak je okrášlivše. — ') Srvn. str. 48, 56 a 118.
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Srv.: Ferd. B. Mikovec „Fotograíisches Album Bóhmischer Alterthiimer" (Praha 1862)
seš. 9. č. [V.: „Soupis“ č. 129.

Relikviez kříže sv. Ondřeje uloženyjsou v RÁMCIbývaléhooltářníh o
sepulcra (čís. nyn. inv. 35), pocházejícího z roku 1399. Rámec tento jest 9 cm
široký a 147 cm vysoký, pravidelně obdélníkový, dřevěný. Svrchní plocha jeho
obložena jest 25 mm širokými plátky ze zlaceného stříbra, do nichž vtepán jest
na čárkované půdě ozdobný minuskulový nápis: mum homini BD rrtlællæxï
nunu hur altare clt || tzn—teamuin bun || uve beatu: marie uirginis.. V rozích při
dány jsou malé čtvercové plíšky s vyrytými & původně emailovanými symboly
čtyř evangelistů. Na místě obruby obíhá kolkolem drobný lištnový profil a řada
drobných kosmo k sobě přistavovaných křížků.') — Ostatek sám jeví se jako
dva malé a dva větší uštěpky cedrového dřeva'i') asi 6 a 18 cm dlouhé,
a 2 cm široké.-“*)

') Vyobr. viz v .Soupisu" na str. 76. — Takovou ozdobnou obrubou lemovány bývaly pře
nosné oltáříky, zhotovené pravidelně z kamenů vzácných: jaspisu, achatu a pod. Srov. inv. z r. 1354
č. 60, 298; inventářz r. 1355 č. 115—118 a j. — ') Zjistil prof. Dr. Němec. — ') Vedle této relikvie
vloženy jsou tu pod sklem (od nedávna) i četné jiné relikvie: část tibie sv. Vitalíše, žebro sv. Sofie.
bradová část dolni čelisti sv. Eobana, horní díl vřetenni kosti sv. Affry a četné jiné drobnější (zjistil
professor Dr. Schrutz).

Relief na hřebenu sv. Vojtěcha.

265.



Ill. Relikviáře.

írkev, svolivši, aby pozůstatky těl svatých — „reli
qu i ae“ — k veřejnému uctívání patrněji vystavovány
býti směly, připravila drobnému umění velmi vděčné
a velmi úrodné pole činnosti. Dokladem toho věru
neposledním jsou dodnes relikviáře pokladu Svatovít
ského — i po všech těch přečetných ztrátách, jež
sbírka tato utrpěla. Rozmanitost a bohatost tvarů
v žádném jiném oddílu jejím 11větší míře se nejeví,
jako zde. Zachovalyf se nám mezi ostatkovými

schránkami pokladu Svatovítského nejen výtvory
všech uměleckých period, ale i všech druhů, jež

umělecká vynalezavost v tomto oboru měla. Jsou pak mezi nimi i kusy, které
uměleckou hodnotou svojí nejen důstojně se řadí k památkám v předcházejících
oddílech již popsaným, a které při srovnání se sbírkami cizími velmi dobře
obstojí. ——Pro snažší přehled řadíme je ve skupiny podle příbuznosti forem.

Nejmonumentálnější z nich ze všech ——a to zajisté dílem prvého řádu —
jest barokové MAUSOLEUM SV. JANA NEPOMUCKÉHO, nad hrobem tohoto
světce zřízené, ostatky jeho v sobě chovající. — Vyobrazení jeho se strany východní
podali jsme na str. 143., se strany jižní pak v ,.Albu Svatojanském“ na listu 58.

Mausoleum toto spočívá na tumbovité podezdívce z černého mramoru. Po
obou čelních stěnách přiléhá k tomuto podstavci oltářní mensa, z téhož kamene,
hojně profilovaná. Nároží obou mens jsou obložena z bronzu ulitými barokními
'ozdobami mušlovitými. Průčelí obou mens, jakož i náplně tumby zdobí rovněž
z bronzu lité ku podivu veliké reliefní desky. Na deskách těch zobrazeny jsou
výjevy z martyria světcova a sice: král nabízí světci poklady a biskupskou důstoj
nosf, žádaje zradu zpovědi (na východní mense); katané ve sklepení světce na
skřipci pověšeného pochodněmi pálí, k čemuž vojín jakýs přihlíží (na severní
podélné stěně tumby); biřicové svrhují světce z Pražského mostu do Vltavy,
k čemuž zástup naříkajícího lidu se sbíhá (na jižní stěně tumby); dva muži vy
nášejí mrtvé tělo světcovo na břeh (na přední mense). Kromě toho jsou ještě
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i sešikmená nároží tumby ozdobena velikými palmovými ratolestmi a čtyřmi
obdélníkovými reliéfy, na nichž zpodobeny jsou personifikace cností. ] toto vše
jest z bronzu silně vypukle ulito. Všem těmto relielnim ozdobám značně vadí
nepřiměřené zabarvení (jakýsi zlatitý, nepochybně íermežový nátěr monotonní).
Tumba sama jest dutá. Severni relief slouží zároveň za dvířka. Zámek k nim
skryt jest pod zmíněnou již postavou přihlížejícího vojína.

Svršek tumby kryje plochá na způsob stupně přitesaná kamenná deska. Na
ní jest malebně rozprostřen ze stříbra tepaného napodobený koberec, třásněmi
po hranách a třapci na cípech ozdobený. Na tomto koberci klečí dvě sochy
andělův v nadlidské velikosti, s mohutnými křídly. Sochy ty pozdvihují rukama
svýma stříbrnou. 215 cm dlouhou rakev s tělem světcovým. Na předních rukou
jejich zavěšen jest květinový guirland rovněž ze stříbra vytepaný. Rakev má stěny
silně vyduté a tepaným mřížkováním vkusně ozdobené. Uprostřed obou podél
ných stran vytepán jest medaillionový obrázek světce, jednou jako almužníka,
podruhé jako zpovědníka. Nároží rakve zdobí mimo to veliké listové voluty.
Také ji ještě podpírá uprostřed ze stříbra imitovaný oblakový sloup, čtyřmi
okřídlenými hlavičkami oživený. Na víku rakve klečí tepaná socha světcova
(v životních rozměrech) směrem k východní straně, v oděvu kanovnickém, ana
hlavu sklání ke kříži, jejž v rukou drží. Hlava její - nepokrytá — ozářena
jest zlacenou hvězdovitou svatozáří. Vedle této sochy spočívá ještě na rakví
(nad přední mensou) drobnější soška andílka; soška ta drží v rukou ozářenou
desku s obrazem světcova jazyka.

Celek-dosahuje výšky úhrnem 503 cm. Vše vytepáno jest ze stříbra, a většinou
leštěno. Práce jest provedena nanejvýš pečlivě a dovedně. Na nejspodnější hraně
rakve při jihovýchodním rohu vyryto jest jméno umělcovo: Hoc opus Argentcum
perficit / Viennae Joannes Joseph ]Viirth / origine Viennensis Anno 1730'.')

Na obou oltářních mensách postaveny jsou rovněž ze stříbra vytepané
svatostánky, oba úplně shodné. Mají podobu barokního nástřešního štítu
a jsou volutovou římsou rámovány a zlacenou svatozáří obklopeny. Dvířka jejich
krášlí stříbrný krucifix tepaný. Po stranách svatostánku drží dvě stříbrné sošky
andilkův svícny v podobě vrubovaného krouceného beranního rohu. Ozdobu
mausolea doplňují konečně pod svatostánkem přimontované kánonové tabulky
rovněž ze stříbra v podobě barokních prohnutých kartuší zhotovené. Text pří
slušných modliteb jcst do nich vyryt. — I svatostánky i tabulky jsou také z dílny
Wůrthovy. Značky jeho: písmena IV'VIv obdélném čtyřlistu, kolmo postaveném,
a značka Vídeňská s letopočtem 1736.

Celé mausoleum obepíná nádherné zábradlí r. 1756 přidanéř') Zhotoveno
jest z různobarevných leštěných mramorů (červenavá barva převládá) a vkusně
jest zprohýbáno. Výplně jeho zaujímají opět z bronzu odlité prolamované ozdoby
zlatově obarvené. Před mensami ponechány otvory pro dvířka, také z bronzu
ulitá, bujných rokokových tvarů mušlových.

Na nárožích této balustrády stojí na mramorových zprohybaných soklech
ze stříbra tepané vásy rokokové, stejné, velmi sličné formy. Výška jejich obnáší
87 cm. Urobeny jsou v podobě číši kruhového průměru, a končí plamenovými

') Viz str. 141. — ') Nepochybně komposicc Dicntzcnhoíícrova. Srov. str. 150.
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jímkami pro svící. Na pláštich jejich provedeny jsou — měně zdařilé — banální
apotheosní allego'rie. Uprostřed podélných stěn stojí ještě po jedné další kalicho
vité váse, mnohem ještě vkusnější, nežli vásy rohové, 59 cm zvýší. Obě tyto vásy
jsou opět shodny. Komponovány jsou dvoustranně, symmetrícky. Nahoře zdobí
každou dvě dětské hlavinky. [ tyto vásy slouží za jímky pro veliké svíce. —

Mezi vásami rozestaveny jsou na volutových římsách sedící čtyři
;— sochy hlavní ctnosti zpodobující, ze stříbra vytepaně: spravedlnost
*; s očima zavázanýma a s váhou v ruce; zdrželivost posuňkem mlčení

naznačujíci (obě po straně severní); statečnost s mečem a v brnění
a konečně moudrost s knihou a pochodní (obě po straně jižní).

Na všech těchto předmětech shle

dali jsme značky umělcův ') a sice: 181
v kartuši, se znakem Staroměstským (na
přední váse na rohu jihozápadním);
RSI've shodné kartuši, s týmž znakem
(na rohové váse severozápadní) a ko
nečně na všech ostatních předmětech

písmena Gsw v kartušce se znakem Sta
rého města Pražského.

Nad mausoleem zavěšen jest bo
hatý baldachýn z červeného aksamitu
zlatými třásněmi lemovaný. Splývá
s římsované dřevěné stříšky barokní,
jejíž řezbářské ozdoby jsou zlacený.
Čtyři sochy velikých letících andělů
na otáčivých ze železa kovaných ra
menech zavěšené přidržují jeho cípy.
l tyto sochy jsou ze stříbra tepány.
Zhotoveny byly r. 17713) Baldachýn
obnovití a celé mausoleum vyčistíti dal
r. 1890 probošt Dr. Ed. Tersch, nahradiv
sešlou již látku jeho látkou novou.

V rakvi—"*)stříbrné vložena jest
rakev druhá, křištálová, aksamitem
vyložená a ozdobená hojně zlatem,

Stříbrné POPrsiSV-Vác'ava- stříbrem a drahokamy. V té uloženy
jsou kosti světcovy. Hlavu jeho, po

někud na pravo nachýlenou krášlí vavřínový věnec z ryzího zlata; pří podušce,
na níž spočívá, uložena jest i kanonisační bulla papeže Benedikta Xlll. Ostatky
jeho jsou oděny v roucho kanovnické; v jedné ruce drží zlatou palmu, na prstu
pak má zlatý prsten se vzácným diamantem. Na prsou spočívá zlatý diamanty
posázený pektorál.

') Srov. str. 150. ——<') Viz str. 152. — ') Neměvše sami příležitost mausoleum Svatojánské,
jež se v každé 50tileté výročí otevírá, rozložené viděti, podáváme tento odstavec slovy dp. faráře
SvatovítskéhoFrant. Čermáka, očitého svědka.
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Viz: Dr. Aug. Ambros .Der Dom zu Prag" str. 178—180.: Dr. Klim. Borový „Sv. Jan
Nepomucký“ (Praha 1878)str. 137 sl.; F rant. Ekert „Posvátná místa města Prahy." I. (Praha 1883)GO.;
K. B. Mádl „Das Grabmal des hl. Johannes v. Nep. in Prag' v Mitth. d. C.-C. 1894 str. 157
a 225 sl.; Frant. Čermák „Der Prager Dom und seine Schätze" (M. S. 1894; na farním úřadě
Svatovítském) str. 68 sl.; Podlaha-Šittler „Album Svatojanské“ (Praha 1896) str. 15. list 58.

Chudičkým pendantem nádherného tohoto mausolea jest RELIKVIÁŘ SVA
TÉHO SIGMUNDA v kapli Černínské. Zřízen jest ze dřeva nad mensou oltářní
v bujném již baroku. Ostatky světcovy u
loženy jsou v dřevěné rakvi, nad níž vznáší
se na obláčcích vkusná socha světcova,
anděly podpíraná. Celek kryje šesti sloupy
volně stojícími nesená polobáň, bohatě
římsovaná a štítovým nástavcem koruno
vaná. Sošky dvou andílků a dvě vkusné
volutové karyatidy, jakož i četné zlacené
ozdůbky řezbářské zdobí tento svršek.
Celek je natřen na způsob mramorů a
ozdoby zlaceny. — Jest to dosti vkusná
práce z prvé polovice XVIII. stol.

Před rakví na barokním tabernaklu
stojinovodobázasklená skřínka na
způsob gotické drobné tumby, dřevěná.
Daroval ji r. 1892 kardinál Schónborn.
Vní uloženajest lebka') sv. manžel
ky Sígm undo vy („sc. Constantiae“).
Kromě toho zdobí mausoleum toto ještě
jiné dva rel ikviáře kovové, velmihrubě
pracované: dvě palmové větvice obklo
pují zasklenou schránku na způsob čtyř
listu sestrojenou. Ve schránkách těchto
uloženy jsou četné drobné ostatky.

Ojedinělým co do formy, za to však
velmi zajímavým jest relikviář, jímž si již
archaeologové věru dosti hlav nalámali. _ _
Míníme SCHRANKU NA OKOVY SVA- Breunerovopoprsr sv. Vejtěcha.

TÉHO KLIMENTAž)—Víz tab. 22. _
Vykován jest ze železa, v podobě bohatě zdobené gotické věžky hojně prolamo
vané. Úhrnná výška obnáší 210 cm. Spodní část má základnu čtvercovou (50 cm?).
Dno chybí. Stěny zastupuje po všech čtyřech stranách velmi vkusná mříž na
způsob bohaté okenní kružby upravená a nahoře také hrotitým obloukem zaklenutá.
Kolmé husté pruty, římsou na dvě poschodí rozdělené, zdobí hojné cípaté listeny.
Trojúhelníková pole nad nimi vyplňuje po každém boku jinak konstruovaná

') Srovn. str. 48. — ') Srov. str. 47. Věžku tuto považovali dosud mnozí za model stavební,
jiní za schránku na Nejsvětější a pod.
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bohatá splef trojlistů, čtyřlistů i dvojnosých okének, kterou rámuje silná římsa
na venek. kraby zdobená, na vrcholu pak hrotítá fiala se dvěma sploštělými
báňkami. Nároží věžky upravena jsou jako bohaté opěrní pilíře, soklem, splávky,
kordonem, štíhlými fialami i napodobeninou chrličů ozdobené. Kosmo přinýtované
štítky se lvem a orlem říšským upomínají dárce —. Karla IV. Vkusné opěrné
oblouky podpírají střední štíhlou věžku čtyřbokou. Každý její bok prolomen
jest třemi štíhlými okénky prutem na dvě rozdělenými a kružbami opatřenými.
Osmibokou jehlancovou helmicí, fiálou se dvěma ploskými báňkamí korunovanou,
obstupuje 12 štíhlých fiál a tolikéž drobných štítků. — Po jednom boku upravena
jsou ve spodní mříží dvířka k otvírání. Celá věžka byla původně ozlacena (na
křídovaném podkladu). Listové ozdoby jsou vesměs mírně ze železného plechu
vytepány.

Krásné tvary, s architekturou Parléřovskou do detailu se shodující, dosti
zřejmě svědčí, že zajímavý a velmi sličný relikviář tento jest také produktem
jeho umělecké dílny. Zhotovena byla r. 1355.') Řetěz sv. Klimenta, druhdy v ní
chovaný, jest dnes již ztracen. Celek jest nyní již valně poškozen.

Srovn.: Dr.Ambros, „DerDomzu Prag“; Chytil-Borovský, „Výběr" list56.: Bock, Mitth.
d. C. C. XV. (1870), str. 22—26 (5 \'yobr.); Lehner, .Method' lll. (l877), str. 6 a 7 (s týmž vyobr.).

Četnější jest již skupina relikviářů poprsních, zvaných hermy. —- Nejstarší
z nich, ačkoliv teprve poslední ze všech pokladu Svatovítskému získána byla))
jest HERMA SV. LUDMILY (č. nyn. inv. 86.). — Tab. 23. — Vytepána jest ze
stříbra a v ohni pozlacená. Výška obnáší 35 cm. Socha tato zpodobuje sv. Lud—
milu jako matronu usměvavé tváře, s očima velikýma. Pupílly jejich kdosi černě
omaloval. Tvář obklopuje přiléhavé zavití, na hrdle v četné záhyby shrnuté.
S temena hlavy splývá volně po obou stranách v kolmých sličných záhybech
plachetka po krajích vroubkovaná. — Původní podstavec nyní chybí. Okraj hermy
lemuje páska ozdobená oválovými lístky lomeně proti sobě vztýčenýmí, vyrytýmí
na mřížkované půdě. Několik barevných skel přidáno tu později za méně zdařilou
ozdobu. — Herma tato jest dosti významným dílem zlatnického umění z druhé
polovice XIV. stol.

Kryje ji perlová koruna v XVII. stol. zhotovená. Koruna ta má podobu
vévodské nízké čepice. Jest červeným aksamitem vyložená. Dole ji vroubí 23 mm
široká perlami pošitá páska, ztužená dvěma obroučky ze zlatého kličkovitě
stáčeného drátu. Z pásky této vyrůstají nahoře kolmo vždy dva a dva speřené
listy a nad nimi čtyřlistá růžice, vše rovněž perlami pošito. Perly jsou z valné
části nyní nahraženy skleněnou imitací. Mezi nimi — jak na listech, tak i na
pásce, vkládány jsou rovnoměrně různé drobné drahokamy ve zlatých jímkách,
jakož i smaltované šperkové ozdůbky zlaté (hvězdice, růžičky, pěkně napodobené
granátové květy červené se zelenými lístky a pod.). Nad touto obrubou klenou
se křížem přes sebe dva perlové pruhy; nad jich skřížením upevněn kolmo
drobný křížek ze stříbrného drátu, perličkami posázený.

') Viz inventář ll. č. 175. na str. XVII. — ') Zakoupena r. 1782 ze zrušeného kláštera Svato
jiřského. Viz str. 153.
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Herma sv. Ludmily spočívá nyní na prosté dřevěné podložce. Unítř chová
se lebka sv. Ludmily. Lebka tato ') jest dosud velmi dobře uchovala, při
rozeně vybílená, barvy světle nahnědlé, pravidelná, avšak bez spodní čelistí
a obličejeř) Jest to zcela určitě leb ženská a sice osoby poměrně staré. 3) Dvě
částečky (oba zygomatické výběžky kosti temporální) jsou ostrou pilkou odříz
nuty; darovány byly chrámu sv. Ludmily na Král. Vinohradech. — Relikvie tato
chována byla od dob sv. Václava v klášterním chrámu Svatojirském na Hrad
čanecht) až do jeho zrušení.

Srovn.: Bock v Mitth. der C.-C. XIV. (1869) str. 12.; Lehner v „Methodu“ 1876 str. —l—l.
„Soupis“ č. 13.

HERMA SV. VOJTĚCHA (č. nyn. inv. 132.) — viz tab. 24. — vytepána
jest rovněž ze stříbra a jen maličko na ozdobách jest zlacená. Jest 63 cm vysoká;
průměr ellipsovitého spodku měří 42 cm. Na místě nožek slouží jí tři ze stříbra
ulité ciselované sošky klečících andělů, oděných v alby, velmi pěkně modelo
vaných. Posun rukou všech těchto sošek prozrazuje, že držely původně hudební
nástroje, jež nyní vesměs chybí. — Velmi zdařile podána jest tvář světcova:
asketická, bezvousá, výrazu klidného. Lemuje ji věnec krátkých zlacených vlasů.
Hlavu kryje vysoká stříbrná mitra. Po segmentových hranách jejích přidána jest
velmí vkusná ciselovaná obruba z gotických lístků; na špičce vyniká z ní pěkné
jablíčko v listové jímce. Podobná listová obruba krášlí hrany mítry i po vnitřních
stranách, jakož i zlacenou paruru (lemové ozdobné pásy) její, drahokamy a drob
nými tepanými růžičkami střídmě posázenou. Kolem hrdla vine se řasnatý humerál,
v týle také parurou (plagou) okrášlený. 1 tento pás jest podobně ozdoben jako
parura mítry. Ostatek jest hladký; toliko v předu shledali jsme nevelikou schránku,
do níž pod křišťálem uložili drobný ostateček sv. Vojtěcha. Barevná skla kolem
této schránky jsou nevkusný pozdější přídavek.

') Zjištěno p. Dr. Boh. Hellichem, primářem zemského blázince v Praze, při vědeckém
ohledání a změřeni. Viz článek jeho „Lebka sv. Ludmily a kritická úvaha o staročeských lebkách“
v Pam. Archaeol. XX. (1902) sloup. 265 sl. — "') „Tvar má ovoidní, v čele jest úzká, za to tím širší
v zadu. Záhlaví značně vystupuje; i hrboly parietálni jsou silně vyčnělé. Největší délka (glabella
occiput) měří 183'5 mm, největší šířka 141 mm. Index šířky a délky obnáší 76'9 mm, výšky a délky
73'6 mm, výšky a šířky pak 956mm. Jest to tedy lebka mesokephalická klonícíse ke dlouho—
lebým, prostředně vysoká a poměrně úzká. Přední polovice jeví zřejmě staročeskou bracliykephalií
(krátkolebost') zadni však má zřetelně tvar dolichokephalni (dlouholebý). To dodává jí rázu křížence
obou staročeských tvarů Iebečných. Všechny indexy vzatéz hlavnichměr lebečnýchshodují
se s nejobyčejnějšími indexy všech staročeských lebek. Celkovým charakterem svým souhlasí lebka
sv. Ludmily nejvíce s lebkami staročeskými severně od Prahy na levém pobřeží Vltavy a Labe (na
Slánskna Pražsku)doposudnám známými. chšího důkazu pro staročeský původ její
sotva si dle nynějších zkušeností lze představili." Dr. B. Hellich.——-') Že to leb ženská,
patrno jest z jemné stavby jeji, z vyčnčle' glahelly a z úplně hladkého nenápadného obočí. O stáří
svědčí jednak uplné srostění švu sagittálního i částečně lambdoidního, jakož i počínající srostění velmi
jemného a málo zvarhaněného švu trontálniho.“ Dr. B. Hellich. — Totéž konstatoval i p. Dr. Ondřej
Schrutz, professor medicínské fakulty české university v Praze. — ') O přenešení těla sv. Ludmily
viz Křišt'anův Život svaté Ludmily a svatého Václava v „Pramcnech" ]. strany 211—213. —
O zachování svatých ostatků jejich při požáru roku 1142 viz Letopisy kanovníka Vyšehradského
v „Pramenech“ 11.strany 236—237.7—0 tom, jak se ji i henny její pokladu Svatovítskému dostalo,
viz na straně 158.

27
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Hermu tuto, jež jest výborně zdařilým dílem uměleckým ze sklonku XV. stol.
(patrně při r. 1486 — viz str. 98.), daroval král Vladislav. R. 1896 byla na
náklad kapituly stříbrníkem pražským Jindřichem Griiníeldem obnovenaJ) Uvnitř
hlavy chová se nyní čásť lebky sv. Vojtěcha, hedvábnou látkou obalená.

Na hrdlo této soše zavěsili na mosazném řetězci drobný pektorál ze
zlaceného stříbra 92 mm vysoký, 77 mm široký, gotický, ze sklonku XV. stol.
Ramena jeho končí okrouhlými trojlisty. Na přední jejich ploše vyryt jest křížový
peň; ke pni tomu přiletován jest 46 mm vysoký ciselovaný korpus. Nad hlavou
Kristovou vyryta jest blánka s pismenami iuri. Na zadni straně pektorálu rytbou
jen hrubě jsou naznačeny liliové květy z prostého kříže vyrůstající.

Prací téhož umělce, jako herma předešlá, jest i HERMA SV. VÁCLAVA
(č. nyn. invent. 90.) — viz tab. 25. — I ta jest vytepána ze stříbra a ne mnoho
zlacena. Výška její obnáší 596 cm. Hlavu, z příma hledící, kryje vévodská koruna,
jejíž parura drahokamy a drobounkými hvězdičkami jest přizdobena. Hrany krášlí
opět řady ciselovaných goticky stylisovaných lístků. Tvář světcova jest výrazná,
vážného, ač poněkud ztrnulého výrazu. Lemuje ji dlouhý zlacený vlas, bravurně
ze stříbrných proužků nápodobený, až na ramena splývající. Vous krátký kryje
bradu i ret. Na poprsí napodobil umělec krunýř a plášť u hrdla řetízkem spjatý.
Lemy pláště ozdobeny jsou barevnými skly a vroubeny ciselovanými lístky (jako
parura koruny). —I tato herma stojí na třech soškách andělů hudoucich, lO cm
vysokých, odlitých dle týchž modelů, jako sošky při hermě předešlé.

Také tento relikviář jest darem krále Vladislava (viz str. 98.). Zhotoven byl
při r. 1486. Uvnitř vyrytý nápis: „Renovatum per me Marcum Herbek 18. 7bris l670.“
svědčí o pozdějších opravách. Nyní jest prázdna; toliko v drobném oválovém
důlku na paruře koruny nad čelem vloženy jsou tři zuby světcovy. Čtvrtý, jenž
tu s nimi býval, jest dnes již vyňat.

HERMA sv. VÍTA (č. nyn. inv. 133.) _ viz tah. 26. — uvádí se rovněž
jako dar krále Vladislava (srov. poznámku 2. na str. 98.). Výrobce jejiho známe.
Zhotovil ji r. 1486 zlatník Václav z Budějovic ze stříbra. Jest 51 cm vysoká
a z části toliko pozlacená. Bezvousou líbeznou tvář lemuje spirálově kučeravý
vlas, podle kroje soudobého upravený. Na límci šatu hrdlo lemujícím vyryt jest
damaškový vzor, na způsob granátových květovaných látek. Lem oválové obruby
spodní jest i zde posázen broušenými skly. V předu na prsou upravena jest
oválová schránka na ostatek, dvojnásobným věnečkem tepaných lístků vroubená.
Do schránky té vložili z ostatků světcových jeden prst (záprstní, prostřední
a konečný článek. 1) Za nožky slouží i této hermě tři sošky andílkův. K ulití
sošek těch použil umělec za model sošek z hermy Svatovojtéšské.*) — Na temeni
hlavy upraven jest ještě druhý důlek pro ostatky. Vložena tam malá částka
lebeční kosti v červené hedvábné látce.

Viz: Bock v „Mitth. d. C.—C.XIV. (1869) str. ll.; „Světozor" Vl. (1871) str. 4l. n 43.:
F. J. Lehner v „Methodu“ II. (1876) 44—45.; „Soupis“ č. 17. (vyobrazeni vzorku na paruře
na str. 24.).

') Vyobrazení naše podává stav před opravou. — ') Zjistil prof. Dr. O. Schrutz. — ') Jak
ze srovnání obrazů patrno, jsou obě předni sošky odlity z levé sošky na hermě sv. Vojtěcha.
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Čtvrtým podobným relíkviářem jest HERMA SV. ANNY (č. nyn. inv. 88.) —
viz tab. 27. — Take' tato herma jest stříbrná a z částí pozlacená. Výška její
obnáší 55 cm. Socha tato zpodobuje světici, ana na jedné ruce chová P. Marii,
na druhé pak Ježíška.') Hlavu její kryje v malebných záhybech splývající loktuše.
Obličej se umělci zvláště dobře zdařil. Na prsou upevněna jest veliká miska
z křišťálu vybroušená, v níž vloženy jsou v zalmědlé hedvábné látce .prsní

Rytina na relikviáři sv. Pěti Bratří.

kosti. P. Maria zobrazena jest jako mladistvá dívka v dlouhém šatě, s rukama
k modlitbě sepjatýma. Hlavu zdobí koruna spletená ze stříhaných stříbrných
ozdob větvicových. S pod koruny splývají dlouhé vlasy na ramena. 1 zde jest
veškerý chvály hoden zdařilý zbožný výraz drobného obličeje. Ježíšek stojí roz
kročen na klíně světice. Jest neoděn. Pravící žehná, v levici drží světovou koulí
s křížkem. Hlavu s kučeravými vlásky ozařují paprsky křížově seskupeně. — Na
místě nožek podložena jest tato herma třemi velkými broušenými kameny, vlože
nými do velkého z lalokových lupenů složeného kalíšku.

') Tento typus zobrazováni sv. Anny sluje ,,mcttcrcia", německy ,.Selbdrítt“ „sama třeti“).
273
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Velmi zdařilá tato socha jest výtvorem prvé polovice XVI. stol. Podle po
známky nynějšího inventáře darovala ji chrámu Svatovítskému hraběnka
Vrtbová. V inventářích připomíná se však poprvé teprv r. 1649 (srov. str. 129).
Uvnitř vyryto jest opět: „Renovatum per me Marcum Hrbek 18. 7bris 1670.“
Na rytině 2 r. 1690 čte se pod vyobrazením této hermy nápis „Ubera s. Annae,
quae obtinuerat a Ludovico [. rege Hungariae Carolus IV.“ (viz str. 131).

Srov. Bock v „Mitlh. d. C.—C.“XIV. (1869) str. l3.;'„Soupis“ č. 18.

Řadu poprsních relikviářů Svatovítského pokladu zavírají monumentální
ČTYŘI HERMY BREUNEROVY, 105—120 cm vysoké, ze stříbra tepané, ne—
zlacené. Prvotně stávaly na hlavním oltáři, chovajíce v sobě ostatky světců,
které zpodobují; nyní zdobí oltářík v kapli Vlašimské. Chrámu Svatovítskému
je daroval v letech 1698—1699 pražský arcibiskup hrabě Breuner. Zhotovil je
pražský novoměstský stříbrník, jehož značka (nedosti zřetelná) skládá se z písmen
BPT (?). Sochy tyto zpodobuji: sv. Václava v brnění, s praporem a štítem;
sv. Vojtěcha v biskupském oděvu s berlou a veslem; sv. Cyrilla v biskup
ském hávu s berlou, an pravicí žehná, a sv. Víta, an drží knihu a palmu (na
knize stojí podoba kohouta). Všechny tyto polosochy (ukázkou viz vyobrazení
sv. Václava a sv. Vojtěcha na str. 206 a 207.) vstaveny jsou na vkusné dřevěné pod—
stavce tvarů pozdně renaissančních, stříbrným, z části zlaceným, plechem obité.
Přední plochu všech těchto podstavců rámuje obdélníková splet bodlákových
listů, prolamovaná. 1) ——Hermy ty jsou nyní prázdny.

Další skupinu relikviářů našich tvoří ostatkove' des/cy?) Nejznamenitější
z nich jest PLENÁŘ NOSTICÚV (č. nyn. inv. 509.) — viz tab. 28. — chovaný
nyní na oltáři v kapli sv. Anny. Deska tato, v celku 49 cm široká a 68 cm vysoká,
má tvar pravoúhlého obdélníka, zasazeného v rámci 11 cm širokém, desku o 1 cm
převyšujícím.

Plochu rámce pokrývají střídavě obdélníkové destičky íiligránové a niello—
vané, jež vesměs jsou ze zlaceného stříbra zhotoveny a nýtky na vnitřní dřevěnou
podložku přibíjeny. Destičky filigránové — úhrnem 14 — krášleny jsou sličnými
ozdůbkamí z kuličkového drátu, velmi jemné pracovanými. Ozdůbky ty mají
tvar větvic bohatě splétaných (většinou spírálově); za terče všem volutkám slouží
buď drobná čtyřlístá rosettka anebo drahokam ve zlaté jímce. Drahokamy roz
sazeny jsou pravidelně a sice vždy čtyři menší v rozích a jeden větší u prostřed.
Destičky niellovanéit) zdobí kresba (půda černá, ornament zlacený) motivů
fantastických. Spatřujeme na nich rozbujněle kreslené rozličné okřídlené postavy
zvířecí (gryíy), jež se kupí symmetricky bud' ve kruhové, nebo kosočtverečné
a rámcové obrazce. Na každé destičce — jest jich ůhrnem 10 — spatřujeme
kresbu jinou. Jediná toliko — na spodní hraně při nároží levém ——tvoří vý

') Pří poslední opravě podložili ji rudý aksamit, aby lépe vynikla a přidali do prostřed nevkusný
rokokový odlitek mosazný. — ') Desky takové sluly „plenaria“, poněvadž bývaly podobným způsobem
ozdobovány, jako nádherné desky liturgických knih — zejména těch, které obsahujíce úplný pořad
perikop a mešních formulářů (odtud i jich název „plenaría“) při mešní liturgii užívány byly a proto
nejnádhernější výzdoby docházely. — ') Niellem rozumíme emailované ozdoby ryté a černým
tmelem (nejčastěji ze stříbra, olova, síry a boraxu) vyplňovaně.
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minku. Shledali jsme tu ve třech styčných kruzích figurálně vyobrazeno: l. „Zvě
stování“ (postavy klečící Madonny i anděla stoje zvěstujícího mají nad sebou
po arkádovém oblouku, sloupy podepřeném); 2. „Narození Páně“ (Madonna tu
zobrazena ležíc; v jeslích vedle ní zavinuté dítko; za ním hlavy vola a osla);
3. „Bičování“ (dva biříči šlehají Krista důtkami).l) — V rozích upraveny jsou
mimo to čtyři kruhové zasklené ostatkové důlky.

Ve vlastní desce upraveno jest dvacet čtvercových důlků pro ostatky ve
čtyřech kolmých řadách. Ostatky vesměs droboučkéť) uloženy jsou tu pod
křištálovými destičkami. Četné z kamenů těchto jeví navrtávané otvory, které
svědčí, že jich již dříve bylo jinak použito. K desce je přidržují prostě na íacettu
křišťálu přihnuté kovové proužky.

Uprostřed desky nanýtována jest plastická skupina „Ukřižování“. Kristus
155 mm vysoký přibit jest ke kříži dvojitému, plochým (nepochybně zlatým)
plechem naznačenému. Kolem beder má řasnaté roucho i kolena kryjící. Přibit jest
za ploše rozprostřené dlaně rukou zalomeně povztýčených, a společným hřebem
za chodidla nohou na sebe přeložených. Soška tato jest ciselována a zlacena.
Pod ráměmi Kristovými přinýtovány jsou sošky P. Marie a sv. Jana, rovněž
ciselované a zlacené. Obě jsou oděny dlouhými rouchy. Madonna má hlavu
rouškou zavitu; ruce drží na prsou sepjaté. Jan opírá v bolu hlavu o pravici;
v levici drží knihu. Jest prostovlasý. Nohy obou sošek spočívají jako na pod—
ložce na facettách schránek pod nimi se nalezajících. ltěmto oběma soškám
podložen jest hladký zlatý (?) plech. Svrchní část kříže upravena jest k otvírání
na stěžejkách. Uvnitř jest dutina pro sv. ostatek (asi dřeva kříže), malým otvorem
obdélným patrný. Na hořejším skřížení nasazen jest nepravidelně oválový, tmavo
hnědý onyx; do kamena tohoto vřezán jest poprsní obraz Madonny en face,
oděného Krista na klíně chovající. Kamej tato má zřejmě ráz byzantský.
(XII.—Xlll. stol.) Také ostatní plošky kříže jsou drahokamy přizdobeny.

Celou zbývající plochu desky kryjí opět filigránové ozdoby stáčené v obdél
níkové obrazce — každá s pěti drahokamy nebo perlamíř) Motiv všech těchto
ozdob zcela se shoduje s ozdobami rámce. — Mezi drahokamy, jež tento plenář
zdobí, našli jsme velmi četné antické intaglie.*) Mnohé pak ještě nejsou ani
patrny, jsouce převráceně v jímkách svých osazeny. Mezi těmi, jež patrny jsou,
našli jsme některé velmi krásně řezané. Rozpoznati lze mezi rytbami těmiz5)
kozoroha na poskoku k olivovému stromku; sedící postavu lidskou s Medusinou
hlavou v pravici; hocha o pahýl opřeného; slepici s kohoutem; okřídlenou
stařeckou postavu sehnutou; pastevce s kozou; antický kotlík (skyphos) s mako

') Vyobrazení tohoto niella viz na str. 160. -— ') Shledali jsme mezi nimi — podle přidaných
nápisových proužků -— ostatky: s. Dionysii, s. Blasii; Mariae Magd.; Mathaei ap.; dens Petri ap.
et Andreae Ap.; Judae, Jacobi maj. ap.; De crinibus Joannis ap.; De praesepio, de sanguine Chri;
de sepulcro; de flaccia et spinea corona; de sudario et tunica; de alba, de lintheo Dni; Philippi et
Jacobi ap.; dens Pauli ap,; Thomae, Bartholomaei ap.; Marci evang.; Dens Martini ep.; Villibrordi
ep.; s. Mathiae ap. et Lucae ev.; de lacte Mariae V., de capillis; s. Stephani primi mart.; Vincentii m.;
dens s. Laurentii; s. Benedicti Ab.; s. Katharinae; Margaretae; Gertrudis; Severae; s. Cornelii M.;
Dens s. Apollinaris a j. v. — ') Úhrnem napočetli jsme 333 drahokamů a perel na relikviáři tomto. —
*) lntaglii slove drobná řezba vehloubená do drahokamu. Teprve otisk jeji — na př. ve vosku,
podává správný obraz toho, co intaglie ta představuje. Řezba vypukle — relieíně — v kameni pro
vedená, nazývá se „kameje“. — ') Vyobrazeni 29 z nich viz v „Soupisu“ na příloze ke str. 72.
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vicemi a klasy; dravce kořisf lapajícího; Area s Athenou; bojovníka po řebříku
hradební ,zed' stékajícího; okřídlené genie (v několika reprodukcích); Athenu se
štítem a kopím; muže na lyru hrajícího; muže a ženu před idolem Priapovým
obětující; zajíce; vztýčené zvíře žábě podobné, lva a četné jiné. Mimo to našli
jsme mezi nimi i dvě antické kameje; na jedné vyřezána jest stařecká hlava
Sokratova, na druhe' portrét ženský. Třetí drobná kamej — patrně středověká —
velice však primitivní, představuje lidský obličej .en face. Řezby tyto provedeny
jsou vesměs v onyxu nebo karneolu.

Vnitřní hrana povýšeného rámce jest kolkolem sešikmena. Na plošce takto
vzniklé nabity jsou proužky zlaceného plechu, do nichž jsou vryty kontury
styčných sedmilistých palmet, kolmo vedle sebe řaděných. Pod touto páskou
obíhá úzký vodorovný proužek s niellovaným majuskulovým nápisem. Nápis ten
počíná po pravé straně směrem vzhůru a zni:

+ SVSíllPH* XPH* Bonu * FRTiTRIS* umuvsuvun * Thoma *
Síť) * I-ITERTIHU* QVH * DFT * TURORH* TW) * vT * (lílllSHR
VGlITVR * RHVHRHllTí—IR* HT * VT * VHlltht—lllTVR

USSR * BHFTORVW * Ql HOBIS * Rt—ltc'm'ï* PODORVW * UPTI
lIHTHlG * PRHUIBVS * PïïtlHI-I * llOSTRISQVH * DIHBVS

PRO * SIlHRlTlS * ("1106 (Wir! * RHDIMS * lCH * VHHITH *
DORHS* uiiiu * ThmnH * "“r'd* bílím * VlTí—l* 15mm * Ql * m
anïi areFIGRI* FHUIT* in'iiosïi * summum * mum-remo

seanusïïï ak't'fg»* TTüt)* nvm * vr * mm) * [)(—l* unu-'me! *
xřfó * (Ici/71* SVB'CUCUR * TillKFhHllI'R Sli" * V? * SPUIJI'A'TOR *

nï? 1)

Jak jest zadní strana tohoto plenáře upravena, nelze zjistiti, poněvač jest
vložen do kamenné struktury oltáře a tam pevně zatmelován.

Tento plenář — jak patrno z nápisu, roku 1266 pro chrám sv. Martina
v Trevíru zhotovený — jest výbornou zlatnickou prací. Jest to jedna z dosti
četných ostatkových desk, které obzvláště ve XII. a Xlll. stol., kdy poutníci
Jerusalemští a účastníci výprav křížových přehojné ostatky z orientu do domova
svého donášeli, hojné oblibě se těšily. Plenář náš hlásí se způsobem svého
provedení k četným dodnes ještě zachovalým druhům svým v Porýní vy
ráběnýmř)

Viz: Dr. Fr. Bock v ,,Mittheil. der C. C." XV. (1870) str. 16-22 (se dvěma vyobrazeními;
druhé z nich omylem kresličovým jest nesprávně podáno, slučujíc jednotlivé motivy porůznu plenář
zdobící v jedno); F. Lehner v ,.Methodu" 11. (1876) str. 114—117 (s týmiž vyobrazenimi);
F. Ekert „Posvátná mista Prahy" 1. 52; ,,Soupis" č. 50., kdež podali jsme i zobrazeni detailů. —

') T. j. Suscipe, Christe bone, fratris munuscula Thomae, sancto Martino quae dat, amore Tuo;
ut conserventur reverenter et ut venerentur ossa Beatorum, qui nobis regna Polorum obtineant,
precibus, pacem nostrisque diebus. — Pro meritis cuique cum reddes: ,,lte —- Venite", dones
aeternae Thomae tunc praemia vitae, istam qui tabulam iieri fecit praetiosam millieno ducenteno
sexagesimo anno cum sexto, nato de Virgine Christo. — Cuius subtractor anathema sit ut spoliator.
Amen. — ') O tom, jak do chrámu svatovítského se dostal srov. str. 157.
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Umělci, jenž náš plenář zhotovil, sloužil patrně za vzor překrásný plcnář s ostatkem sv. kříže
z r. 1207 ve chrámu sv. Matěje v Trevíru dosud zachovaný. Viz jeho zobrazení i popis: Palustre
Barbier de Montault „Le trésor de Trěvcs" (Paris) tab. XXV.—XXV.— Velmi příbuzné tvary
jeví i ostatková deska z kathcdrály Kolínské n./R., z r. 1214 ve sbírkách p. Chalandona chovaná.
Viz jeji vyobrazeni a popis v „Mémoires des Antiquaires de France“ (1879) tab. XL., str. 140.

Neméně skvostná bývala asi DESKA s OSTATKY sv. PĚTI BRATŘÍ, z níž
však bohužel se nám zachovala toliko spodní část (č. nyn. inv. 134.), ze dřeva
51 X 67 cm měřící, velice vetchá a poškozená. Přední ozdobná část nyní na
hražena jest prostým rámečkem a sklem. Na všech vnějších plochách skříňky
zachovaly se dosud zbytky původního krásného obiti. Obiti to sestává z drobných
stříbrných destiček, silně zlacených, vedle sebe na skříňku nýtky připevněných.
Do všech vtepán jest vkusný ještě silně romanisujicí kyticový ornament. Plátky
dno kryjící jsou čtvercové (v devíti řadách po sedmi; jeden z nich však chybí,
byv teprve nedávno odloupnut); jest do nich vytepána rosettová symmetrická
ozdoba ze vkusných lístků. ——Vyobrazení viz na konci této statí. — Po úzkých
bocích skříňky nabity byly v jediné kolkolem pokračující řadě plátky mírně
obdélníkové s vytepaným kyticovým vzorem mezi stonky kruhově stáčenýmí.
Zachovala se z nich však toliko nepatrná část na hořejší hraně. — Velmi zajímavé
tyto zbytky svědčí zřejmé, že deska ta zhotovena byla při sklonku XIII. stol.')

Pod svrchním zasklením uloženy jsou tu v mělké vnitřní prostoře ve zlacené
sádře (v hořejší řadě): dva úlomky žeber, záprstní kosti ruky, bederní obratel,
kost hleznová (poněkud nápadně veliká), dva úlomky kostí loketní (ulna), horní
díl holenní kosti, dva stehenní hrboly a přednártní kosti nohy; (v dolejší řadě):
čtyři přednártní kostí palcové, úlomek jakési kosti neurčité, dvě ramenní kosti, kost
vřetenová (radius), kost patní, hlavice kosti stehenní a dolní část kostí lýtkovéř)

Původnímu svému určení slouží dosud PLENÁŘOVÁ DESKA zdobící vazbu
skvostného románského evangelíáře 2 IX. stol. (Viz tab. 29.) Deska tato zhotovena
jest ze zlacené mědi. Měří 27'5/35 cm. Uprostřed vložen jest 112/254 mm měřící
relief ze slonové kosti; zobrazena jest na něm polovypukle postava na trůně
en face sedící s velikým klíčem v ruce, oděná spodním dlouhým rouchem a togou.
Bezvousou tvář obklopuje kruhová svatozář. Pozadí trůnu upraveno jest archite
ktonicky na způsob arkády dvěma věžemi podepřené. — Kovový rámec kolem
tohoto reliéfu rozdělen jest na osm polí, vesměs krouceným drátem (vždy dva
oblé a jeden kuličkový pospolu) lemovaných. Pole nárožní jsou čtvercová, pole
střední obdélníková. Na ploškách jejich vyryty jsou polopostavy sv. patronů
českých, a mimo to přidány i hojne' polodrahokamy ve vysokých jímkách. Uprostřed
polí obdélníkových upravena jsou křišťálem zasklená lůžka pro relikvie.

Plenář tento byl zhotoven ve XIV. stol. Slonovinová řezba jeho, patrně
sv. Petra znázorňující, jest ovšem dílem křesťanského starověku. Kladou ji do
IV. stol.-“')

Srov. Dr. A. Ambros „Der Dom zu Prag" 290—293; Dr. F. Bock „Evangelienbuch aus
dem IX. Jahrhundert im Prager Domschatz" v ,,Milth. d. C.—C."XVI. (1871) 97—107. Chytil

') Srov. invent. z roku 1354, str. IV., č. 44. — ') Zjistil p. prof. Dr. Schrutz. — ') 0 knize
samé viz v odstavci _Drahocenné knihy'.
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Borovský „Výběr“ tab. 27. Dr. J. Neuwirth „Geschichte der christlichen Kunst in Böhmen
bis zum Aussterben d. Přemysliden" str. 194—195.: Dr. K. Chytil „Dějiny českého knihařství,
str. 5. a "tab. 9.; Dr. A. Podlaha ,,Soupis, Knihovna kapitulní" str. 19.

Velmi krásným dilem aspoň podle jména známého nám umělce domácího
jest OSTATKOVÁ DESKA KOLOVRATOVA, zhotovená r. 1465 (č. nyn. inv. 36.) —
Viz tab. 30. — Relikviář tento zachovává ještě věrně úpravu starobylou. Jest to
deska ze zlaceného stříbra 20 X 30 cm veliká, obklopená rámem rovněž stříbrným
a zlaceným, 8'5 cm širokým. Rozhraní tvoří dvojnásobný kroucený drát.

Střed desky zaujímá obdélníková schránka s nevelikým ostatkem sv. kříže.
Ke schránce té přiléhají čtyři polokruhové ozdoby, vroubené drahokamy a pokryté
něžnýmí kvítky z filigránového drátu, bílé a červeně smaltovanými na modré
a zelené půdě. Nárožní kouty zaujímají růžicovité skupiny drahokamů s velikými
záhnědami uprostřed.

Ještě bohatěji ozdoben jest rámec. Na rozích upraveny jsou důlky ostat
kové (tři kruhové, čtvrtý tvaru podkovovitého); uprostřed svrchního příčného
břevna spatřujeme ještě pátou, kosočtverečnou. Proti ní, na dolejším břevně
namontován jest znakový štítek donátora: Hanuše z Kolovrat, 1) s orlici pře
krásně z bílého a červeného smaltu provedenou. Hlava orlice, spáry, náprsní
půlměsícový odznak i koruna jsou zlaceny; pozadí jest tmavomodré. Uprostřed
obou podélných břeven shledáváme kruhové relieiy z perletí řezané. Po pravé
straně zobrazeno jest řezbou touto „Nalezení Ježíšovo ve chrámě“, po levé „Stínání
sv. Kateřiny“. Nad těmito relieiy i pod nimi upraveny jsou gotické baldachýnové
kapličky s ciselovanými soškami (prý ze zlata) sv. Víta a Vojtěcha po levé straně,
sv. Václava a Zikmunda po pravici.

Veškerá tato umělá práce upevněna jest na dřevěné (koniierové) desce.
Hrany její jsou kosmo sřiznuty. Přikrývá je přes ně přelmutý okraj rámce, jemuž
za vkusnou ozdobu slouží na mřížkované půdě vyrytý minuskulový nápis: .Ftnno
Dni B')" QIQEQIQI"1336" E“ feria tercia poli felium Šrti ïanrentii eompleünni elt
opus hor ao man]batnm generosi Dni Iïaanufen oe Holoorath et Bhirob ao lanhcm
rt ao honorem omnipotentis Dei et eius nenitririä Eirginia mariae et onmium
šanctornm atque [illorum] :äanriornni, quornin reliquiae bir rontinenfur. QIni jit
honor, uirtus et gloria in jaccnla lacrulorum. Jilnicn. ]Ber ine P:")artimnn miri
fahrnm homini. 2)

Z nápisu toho vysvítá, že výrobcem tohoto pěkného díla jest královský
zlatník pražský Martin.

V relikviáři tomto vloženy jsou mimo zmíněný již ostatek sv. kříže ještě
tyto relikvije: sv. Ludmily, sv. Agapita, sv. Víta, sv. Václava, sv. Anežky muč.,
sv. Vojtěcha, Barbory, Zikmunda a Eufemie.

Viz: Pešina „Phosphorus“ 487.; Podlaha-Šittler „Album Svatovojtěšske"str. 17—18.
a tab. 2.: „Soupis“ čis. 51.

') Vynikající tento muž, ovdověv, byl s povolením papežským r. 1467 na kněžství posvěcen
a stal se za nedlouho proboštem kapituly Svatovítské. Od r. 1467 až do své smrti (l483) byl admini
strátorem osiřelého arcibiskupského stolce. O jeho zásluhách o poklad náš viz na str. 93—94. »«
') Místa v závorkách uvedená jsou nahražena v době novější plechem, na kterém bez jakéhokoliv
smyslu písmo mínuskulove' jest nápodobeno.
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Ozvěnou sic, ale umělecky málo zdařilou a banální, starých skvostných
plenářů jest pozdně renaissanční OSTATKOVÁ DESKA PON'I'ÁNOVA z r. 1602
(č. nyn. inv. 128.). Jest to 42 )( 576 cm měřící obdélníková deska z měděného
plechu, tepaná a ozlacená. Uprostřed spatřuje se na ní znakový štít, rozdělený
ve dvanácte polí; v každém z nich vytepána jest buď scéna nebo odznaky
z Utrpení Páně. Znak obklopuje kartuše, trnovým věncem, dvěma anděly drženým,
korunovaná. Nad věncem tím stojí Beránek s korouhví. Pod znakem připevněn
jest oválový medaillonek se znakem Pontánovým a s vyrytým opisem: GEOR 
BART - PONT - A - BRAITENBERG PRAEP - PRAG - A0 16023) Pod tímto
znakem vypodobněny jsou hnáty a lebka, po stranách pak ležící postavy ďábla
a kostlivce. Všechno to obkličuje oválení vavřínový pletenec barevnými skly
zdobený, při němž jsou upraveny zaskleně ostatkové důlky. Zbývající kouty
desky vyplňují tepané postavy Evangelistů. Komposice i provedeni této desky
jest hrubé a nijak nevyniká. Vyobrazení viz v „Soupisu“ na str. 78.'-')

Za to tím ušlechtilejší prací uměleckou jest LOBKOVICKÁ DESKAS OSTATKY
SV. PĚT! BRATŘÍ (č. nyn. inv. 115.). — Viz tab. 31. — Relikviář tento zhotoven
jest ze stříbra nezlaceného, v podobě stojanové duté desky 56 cm vysoké, 40 cm
široké a 8 cm silné. Přední strana jest prolamována v podobě arkád vkusnými
pilířky podepřených. Pod arkádou zbývající plochu zaujímají velmi krásně vy
tepané postavy sv. pěti bratří. Nahoře přidán jest k desce Vkusný prolamovaný
plochý ornament. — Zadní stranu celou pokrývá vrytý obraz, jenž mučednictví
sv. pěti bratří znázorňuje. (Otisk viz na str. 211.) Na podstavci prostě římsovaném
příletovány jsou dvě štítové destičky s vyrytými znaky donátorů a vyryt nápis:
„Hasce Sac..Quin. Frat. II“/art. Relig. Illustriss. D. Sdcnco Popi de Lobk. S. R. B.
Cane. cic. cum Illus. D. Polyxena Lobkovicía de Persi. cnm". Clito-iss. et Filio lVencesl.
Fra-nc. per-pct. memor. ergo eæornm'i curauit."

Uvnitř patrno jest skrze zaskleně arkádové otvory pět dlouhých končetino
vých kostí, bílými rouškami zabalených. — Výborná tato práce zhotovena byla
r. 1617, jak vysvítá z obširného věnovaciho nápisu chronografického, na zadní
desce pod rytinou přidaného.

Perioda bujného baroku zůstavila nám po sobě v této skupině velmi skvostný
DESKOVÝ RELIKVIÁŘ sv. JANA NEP. (č. nyn. inv. 53.). Relikviář tento 27 cm
vysoký a 16'5 cm široký, vytepán jest ze zlata. Má podobu zprohybaně vykrajova
něho štítu na nízkém podstavečku obdélníkovém, opřeného vzadu rukojetí. Uprostřed
upraveny jsou dvě ostatkové schránky, v nichž pod krásně broušenými kříšfály
vloženy jsou: češka (patella) levé nohy a nehtový článek palce nohy světcovyř)
Deska ozdobena jest střídmě po celém povrchu rozloženými větvicovýmí ozdůbkami;
nahoře upraven jest Vkusný baldachýnek, po stranách pak přidány drobné vásičky.
Baldachýnek i vásičky jsou přikrášleny zeleným a modrým povlakovým emailem.
Po celé desce pak rozsety jsou četné cenné drahokamy, mezi nimiž je několik
brilantův krásně broušených.

') T. j. „Georgius Bartolomaeus Pontanus a Brnitenherg, praepositus Pragensis“ — ') V reli
kviáři tomto uloženy jsou drobné ostatky označené nápisy: „s. Sophie", „de peplo B. M. V."
,,s. Christophori" a jiné (nepojrnenované). — ') Zjistil prof. Dr. Sehrutz.
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Značek umělcových jsme na díle tomto nenašli. Ač tepání jeví tolíko všední
motivy, jest to nicméně velmi skvělé dílo z prvé polovice XVIII. stol. Vyobrazení
jeho podáváme na str. 217.

Několik ZASKLENÝCH RÁMCÚ SE SV. OSTATKY, jež v pokladnici uloženy
jsou, dřevěných, rokokově řezaných & zlacených, nemá ovšem žádného významu.
V jednom z nich (č. ínv. 141.) vedle ostatků v dracounových ozdobách spatřujeme
i relief Staroboleslavské Madonny ze stříbraobhroublevytepaný.')

Nejmladší z deskových relikviářů zdejších jest DESKA OSTATKÚV KARL
ŠTEJNSKÝCH (č. nyn. inv. 29.) r. 1780 zhotovená v podobě štítového nástavce,
zprohýbané vykrajovaná, 42 cm vysoká a 59 cm široká. Urobena jest ze stříbře
ného, z částí zlaceného plechu, napnutého na dřevěné podložce. Zdobí jí nečetné,
empírové okrasy a okrajová lištna. Ve drobných důlcích, empirovými pletenci
rámovaných, uloženy jsou pod sklem drobné ostatky: dvě malé částečky posvát
ného dřeva; částečka houby Páně, tmavohnědá; 37 mm dlouhý úlomek rákosovitého
stébla 3 mm v průměru majícího, dutého, zahnědlého („de arundine"); úlomek
žebra sv. Otmara; silně již porušená kost z relikvii sv. Havla; z kostí sv. Marka
a Víta. — Deska ta, nemající jinak významu, opatřena jest vrytým vysvětlujícím
nápisem: RELIQVIAB-EX GASTRO CARELSTAÍNENSI DIE VII. SEPTEMBRIS
ANNO MDCCLXXX HVC TRANSLAT/E.

Typ relikviářů ve starověku nejoblíbenější zastoupen jest ve sbírce Svato
vítské TUMBOVÝM ROMÁNSKÝM RELIKVIÁŘEM, jehož barevný faksímil po
dáváme na tab. 32. (č. nyn. ínv. 139..) Zhotoven jest v podobě obdélného
domečku se štíhlou sedlovou stříškou. Výška obnáší 20 cm, délka 27'5 cm
a šířka 10'5 cm. Celý povrch kromě dna obložen jest měděnými plotnami 3 mm
silnými, vesměs bohatě emailovanýmí.

Přední stěna má půdu tmavomodře smaltovanou; po její celé ploše
vinou se vkusné úponkovíté románské rozvíliny. Stonky jsou zlaté a řadou vy
rážených teček oživené. Ze stonků vyrůstají a v symmetrícky komponované pásky
se sdružují četné lístky a květy různého tvaru. Nejčastěji shledáváme trojlupenné,
ale i bohatší květy, zlatem konturované a vyplněné modrým i zeleným smaltem.
Barva modrá třikrát se odstiňuje; barva zelená rovněž, až do žluta přecházejíc.
Spodní linie lístků í květů jsou zpravidla ještě nadto stínovány konturou tmavo—
rudou. Také tu i tam po květech i listech vyskytaji se červené tečky. V celku
však modrá barva značně převládá.

Ku plotníčce takto vyzdobené příbíty jsou prostými měděnými hřebíčky
z bronzu lité sošky (reliefy): uprostřed Ukřižovaný s P. Marií a sv. Janem, po
stranách pak dva světci (nepochybně apoštolové). Soška Kristova měří 8'5 cm.
Pod ní jest v desce emailem naznačen hranolový kříž, jehož plošky vyplňuje

zlacený vkusný vlysek. Nad konci příčného břevna vhloubeny jsou do desky

') Shledali jsme v nich ostatky mučeníků ?. legie Hebejske'; sv. Marka cv.; Urbana M.;
sv. Korbiniána (v č. inv. 76. a 85.); sv. Celestiny M.; 51. Alexandra M.; sv. Bcnedikty M.; sv. Felixe:
sv. Auguria M.; sv. Boniíacia (v č. inv. 141.).

285k
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dvě osmílísté kruhové růžice. — Kristus jest kolem beder opásán rouškou až
ke kolenům dosahující. Tělo jest mírně na pravo prohnuto; i ruce jsou v loktech
prohnuté. Křížová aureola pod hlavou Ukřižovaného naznačena jest opět v orna
mentaci desky; jest kruhová, modře a zeleně emailovaná. Pod nohama, vedle
sebe kladenýma, naznačil umělec v emailu nízkou podnožku (poněkud per
spektivně). — Soška P. Marie a sv. Jana jsou 68 mm vysoké; sošky apoštolův
pak 89 mm. Svatozář všem tvoří emailovaná rosetta, jež 11P. Marie jest nej
bohatší. Pod reliéfy jsou také emailem naznačeny prosté podstavce.

Střechu zdobí na přední sešikmené ploše podobný stonkový ornament,
jako přední stranu. Mimo to jsou tu nanýtovány čtyři 45 mm vysoké z bronzu
odlité sošky (postavy po kolena) andělů, řasnatým rouchem oděných, okřídlených.
Všechny jsou téměř stejně modelovány; toliko gesta rukou se liší. Svatozáře
chybí. Pod soškami naznačuje email opět podstavce, z nichž každý jinak jest
ornamentován. — Zadní stranu střechy, jakož i relikviáře pokrývá geometrický
vzor v emailu dosud velmi živými barvami provedený. Vzor ten skládá se ze
čtverců modrých; uprostřed nich jsou křížové květy zamodrale bílé se zlatým
středem. Na rozích, kde se jednotlivé čtverce stýkají, shledáváme drobnější čtyř
listé růžice zelenožluté s terči bílými.

Na pravém postranním boku vyryta jest (se stopami slabounkého
modelování) pod románskou arkádou, 128 mm vysoká postava světce s knihou
v levici. Aureola její jest miskovité vyhloubena. Šat řasnatý, kolem hrdla koso
čtverečkovanou obrubou zdobený, halí celou postavu. Nohy jsou neobuty. Tvář
vousata, vlas hojný; posa přímá, maličko k levu hledící. Kresba í provedení
obrazu tohoto jest zvlášť chvály hodno. — Pozadí vyplňuje opět emailovaný
rozvilínový vzor, po každé straně postavy jinak komponovaný. Arkadu nad po
stavou podpírají dva polosloupky s listovými hlavicemi. Nad arkadou vyryta jest
románská věžka se dvěma okénky.

Levý bok jest podobně ozdoben jako pravý. Střední část jeho, s obrazem
druhého světce, jest upravena jako padáková dvířka, jimiž se relikvie do vnitř
vkládaly. Dvířka ta jsou nahoře zahrocena; shodně s tím i oblouk arkady. Po
stava světce jest zde menší (toliko 95 mm), s krátkým vousem i vlasem. ') Za
obrubu otvoru slouží vlysek zvlněné větévky, 5 lístky střídavě z prava i z leva
do zákrutů jejích se zavinujícími.

Hrany všechny ozdobeny jsou emailovanou obrubou z kruhů, střídavě
zelenožlutých a modrobílých. V nárožích podloženy jsou špalíčkové nožky, pří
kryté výpustky emailovaných desk postranních a ozdobené vyrytým rozvilínovým
ornamentem.

Při díle tomto užito jest důlkové techniky emailovací (email champlevě).
Kontury jsou vesměs ozlaceny. Zlaceny byly původně i všechny relieíní ozdoby.
Ozdoby ty byly zhotoveny dle předloh byzantských. Rytba ornamentů jest přesná
a jemna; tak i zabarvení smaltů. Cenné toto umělecké dílo, jež se rázem svým
hlásí mezi vynikající práce Limogesské, vzniklo patrně ve stol. Xll. — Uvnitř
vloženy jsou ostatky: X Milli Militum; s. Leonardi Ab.; s. Conradí Ep. a jiné

.—-"

') Obě představují patrně sv. Petra a Pavla.



—221—

Srov. Ferd. B. Míkowec, „Fotogr. Album böhmischer Altertlliimer," Prag 1862, Heft 7,
Nr. ll.; Dr. G. Heider, ,,Der Reliquienschreiln im Schatze des Veitsdomes zu Prag" v „Mittel
alterliche Kunstdenkmale des österr. Kaiserstaates“ ll. B. 58—66 s barvotisk. vyobr.; Dr. F. Bock
v Mitth. d. C.-C. XV. (1870), str. 13—14; Dr. K. Lind „Die österreichische kunsthist. Abtheilung
der Wiener Weltausstellung' Mitth. d. C.—C.XVIII. (1873) 213; B. Grueb er v Mitth. d. C.-C. XVM.
(1872) str. XXXV.; Pod laha-Šittler v Archaeol. Pam. XX. (1902) sloup. 161 sld. — Z velmi četných
podobných kusů srovnej i tumbu sv. Faustina v Musée de Cluny (č. katal. 2902.); jinou ve sbírkách
knížete Lichtenštejna (vyobrazeni jeji \'iz \' „Kirchliche Ausstellung des Mähr. Gewerbemuseum' 1884/5
tab. 25. a 41.); tumbu z kláštera Czerwínského v Polště, nyní ve sbírkách hraběte Šuvalova v Petro
hradě (viz „Wzory sztuki šredniowiecznej v dawnej Polsce“ l. čís. S).); tumby v klášteře Kremsmünster
ském a Klosterneuburskěm (viz: ,.Mittheil. der C.-Commissíon" XVIII. str. 165.); ještě jinou ve sbírkách
národního musea Mnichovského(viz: Franz Hanístilngel: „Fotograí. Album aus den Sammlungen
des Bayerischen National-Museum'), relikviář z kostela v Gladbachu nyní v Germánském Museu (viz:
Essen \veín „Kunst- und Kulturgeschíchtliche Denkmale des Germ. National-Museum' tab. VIII.),
zejména pak druhý \'elmí příbuzný exemplář nalezený při jakési odkopávce na Betlemskěm náměstí
(původně asi majetek Betlemske kaple v Praze), chovaný kdysi ve sbírkách rytíře Jana Neuberka,
nyní ve sbírkách rytíře Lanny v uiněleckopn'uuyslovém museu Pražském (vyobr. jeho viz v Mi kovcově
.Fotograph. Album Biihmíscher Alterthiímer“ seš. 4. čís. lll. a IV.).

Schránka, kryjící zbytky ostatků sv. Vojtěcha má tutéž formu. Jest to
TUMBA DŘEVĚNÁ olověným plechem na všech stranách (dno vyjímajíc) obitá,
beze všech ozdob. Sedlovou střechu možno odklopiti. Délka tumby měří 115 cm,
výška asi 80 cm. Uvnitř v olověné oválové skřince uloženy jsou v látkovém
obalu ostatky sv. Vojtěcha, sv. Pěti Bratří a jiných světců nejmenovaných. Tumba
ta nalezena byla ve hrobě světcově uprostřed hlavní lodi chrámové r. 1880.1)

Srov.: F. Lehner v „Methodu“ lV. 1880 strana 42 sl.; „Album Svatovojtěšske'" str. 15 a si.;
F. Ekert „Posvátná mista" l. 60.

Z gotických tumbových relikviářů, nezachovala se nežli umělecky málo vy
níkající TUMBA SV. STANISLAVA, ze zlacené mědi, pocházející z druhé polovice
XV. stol,?) (č. nyn. inv. l4.). Jest 19 cm vysoká, 145 cm šir. a 17 cm dlouhá.
Podélný přední bok její ozdoben jest opěráčky kolmo přiloženými; nároží krášlí
opěráčky silnější, kosmo přistavené. Stěna přední i obé boční prolomeny jsou
křišťálem zasklenými oválovými otvory. Kolem sedlové stříšky přidáno drobné
cimbuří. Na přední ploše jeji vztyčeny jsou tři nevkusné prstovíté schránky na
ostatky, v nich skrze křišťálové destičky patrné; na zadní straně pak příletovány
tři s-ovjté blánky s nápisy: Š - Štauuslaí mris ——,Š - Qíljcístnj'uri mris —
Š - Lšuíniíni mris - — Uvnitř vloženy jsou ostatky: (v prstech) dva úlomky
dlouhých kostí sv. Krištofa (asi femur), úlomek ramenní kostí sv. Quintina,
a stehenní kosti sv. Stanislava; (ve skřince vlastní) úlomek vnitřního hrbolu kolen
ního sv. Vitalíše (condylus internus) z levé stehenní kosti, a dolejší konec levé
ramenní kosti (humerus), několik relikvií mučenníků Thebejských : levé skráně
(pars petrosa et mastoidea).“)

V náhradu za přečetné ztracené relikviáře tohoto druhu pořízeno bylo r. 1872
pro hlavní oltář šest nových TUMBOVÝCH RELIKVIÁŘÚ SV. PATRONÚ:

') Ve hrobce té nalezeny byly i pozůstatky pomalované tumby svrchní; neznámo však o nich,
kam se poděly. — ,) Srv. inv. z r. 1476 č. 105. — ') Zjistil prof. dr. Schrutz.
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Vojtěcha, Cyrilla, Víta, Václava, Ludmily a Prokopa (č. nyn. inv. 493.) podle
návrhů Mockrových. Starobylý typus u nich svědomitě a vkusně napodoben.
Jsou 49 cm dlouhé i vysoké, a 325 široké. Všechny plošky jejich jsou obloženy
kovovými zlacenými pláty, bohatě smaltovanými. Přední strany mají za ozdobu
velmi zdařilé emailové obrazy jmenovaných světcův Fr. Sequensem kreslené.
Vyobrazení čtyř z těchto skizz podáváme na str. 224 a 225. Kresby pro relikviář
sv. Vojtěcha reprodukovali jsme v „Albu svatovojtěšském“ na listu 35 a 36.
Každý světec zobrazen an sedí na stolci, s příslušnými attributy.') Ostatní stěny
desinovány jsou po způsobu tkaniny vzorkem, v němž se opakuje vyobrazení
zlatého orla. Obrubu tvoří řada muglovaných drahokamů neprosvitných. — Velmi
zdařilé tyto emailérské práce po způsobu starých důlkových smaltů (e'mail champ
levě 2) provedl rodák Třeboňský Josef Chadt ve Vídni.“) — Uvnitř uloženy
jsou ostatky světců na nich zobrazených.

1 moderní RELIKVlÁŘ sv. VOLFGANGA (č. nyn. inv. 52) r. 1873 biskupem
Řezenským Senestreyem darovaný jest drobnou ozvěnou gotické tumby. Zho
toven byl v Mnichově ze zlaceného kovu; měří 23 cm zdélí, 82 cm zšíří a ll cm
na výšku. Boky jeho jsou prolomeny a zaskleny. Stříšku zdobí rytbou napodobená
krytina a na hřebenu řada prořezávaných lilíjek jakož i dvě malachitové mako
vičky na rozích. — Uvnitř uložil dárce látkou a zlatými cetkami obalené ostatky
sv. Volfganga.

Dosti četné jsou TUMBOVÉ SKŘÍNKY DŘEVĚNÉ, jež kdysi chovajíce
sv. ostatky, stály na oltářích, a jež nyní uloženy jsou v pokladnici chrámové.
Ovšem postrádají úplně uměleckého významu. Také jsou všechny z časů ne
dávných (z konce XVII.—XIX. stol.). V jedné z nich (č. nyn. inv. 514.), zcela
novodobé, chová se vedle ostatků sv. Lucida, jehož tělo papež Benedikt Xlll.
r. 1719. Pražskému poselstvu za kanonisaci sv. Jana Nep. žádajícímu byl daroval,
skleněná ampule antická, krásně irisující, 11 cm vys., 6 cm široká, do níž
krev světce tohoto byla sebránaf)

') Výplně v oltářní struktuře pod relikviáři vyloženy jsou těmto obrazům světců odpovídajícími
bohatě emailovanými deskami, na nichž znázorněna jest smrt jejich. — ') Toliko obličeje i ostatní
tělové části jsou na povlakovém emailu namalovány. — ') Dle inventáře stály tyto relikviáře 8000 zl.
R. 1871. vyplaceno Jednotou Svatovítskou Sequensovi „za nákresy k emaillovým deskám na predelle'
500 zl., emailéroví Chadtovi á conto těchto desek 1100 zl., r. 1872. Sequensovi za „návrhy k emailovým
obrazům na novém hlavním oltáři“ zbytek 100 zl.; témuž na cestu do Vídně k malování emailových
desk k relikviářům 220 zl., emailérovi Chadtovi za emailové desky k relikviářům 1260 zl.; brusiči
drahokamů F. Krausovi za drahokamy na relikviáře 681 zl. Výroční zprávy Jednoty Svatovítské
z let 1871—1872.—-') V č. inv. 144a uloženy jsou ostatky blahosl. Přibislavy, sestry sv. Václava
(ůlomhy tibie a íibuly, značná část lebeční kosti, calcaneus, úlomky žeber, patella, tvrdé patro se
zuby silně ubroušenými atd. ——Zjistil p. Dr. Schrutz); v č. inv. 144b sv. Fortunaty; (č. 513.) blah.

Podivina; (č. 142) s. Susannae M.; Bacchi M.; Lucie V. M.; Richardi Ep.; Florentii Ep.,(Argenlini;
Sebaldi Ep., Sophiae V. M., Quinque Fratrum, Josuae M., Maximini (?); (v č. 14311.,b.) s. Faustae M..
Felicis M., Gorbiniani Ep., Oswaldi, Abundanlii, Donati M., Thebaei M., Amandae M., Benignae V.,
Susannae, Januarii Ep.; (č. 417) s. Sapientiae; (č. 423 a 427.) de societate Xl. Mil. Virg.; (č. 444.)
s. Justinae V. M. caput; (č. 506. — na oltáři sv. Sigmunda) s. Constantine (č. 476.) varia s. olea
[ve pěti skleněných ampulkáchl.
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Velmi zajímavým jest RELlKVlÁŘ SV. MIKULÁŠE (č. nyn. inv. 18.) — viz
tab. 33. — v podobě drobné skřínky na kalichovité noze. Skřínka sama jest
hranolová, nahoře ploše zakončená. Měří 10 cm zdélí a 5'5 cm zšíří i zvýší.
Vybroušena jest z jediného kusu mléčného křišťálu, .) obložena zlaceným
stříbrným kováním a přikryta destičkou křišťálu průhledného, v kovovém rámečku
na místě víka. Po užších stranách tohoto víka čte se niellovaný nápis: DIG—ITVS*
Slll ale mimum. Kovové obruby přidržují k sobě kovové proužky ve stéžejkách;
každá z nich ozdobena jest drahokamem ve plochém lůžku. Podobné drahokamy
(rubíny, tyrkýsy a j.), zhruba jen obroušené lemují ivíko. — Uvnitř mezi dracouno
vými cetkami vložena jest drobná napodobenina ostatků ze dřeva.

Skřínkatato uzavřenajest droboučkým vis u tým zámečkem velezajímavým.
Zámeček ten má tvar kruhový a měří 17 mm v průměru. Na zadní ploché straně
jeho přiletována jest drobná ciselovaná soška Kristova na kříži. Na válcové obrubě
vyryta jsou slova. * IESUS (lthSTVS.

Skřínce jest nyní podložen oblý stvol, přerušený velikým téměř kulovitým
nodem a ovitý dvěma prolilovanými prsténci. Nodus jest sestrojen v šestistěn;
každý bok nese veliké kosočtvercové lůžko 5 oválovým drahokamem. Rohy všech
těchto lůžek zdobí vkusné šestilupenné růžičky (jahodový květ); prázdné plošky
nodu krášlí pak ještě jahodové listy. Noha má tvar kruhový o průměru 10'5 cm.
Podložena jest nejprve šikmým hladkým obroučkem, ze kterého vyrůstá drobounký
věneček lžicovitých lístků, nad nimiž zdvihá se drobná arkáda z filigránového
drátku napodobená. Hořejší vydutý povrch nohy ozdoben jest velmi zajímavé:
shledáváme tu v šesti prolomených kruhových otvorech markantně tepané podoby
orla a lva (střídavě proti sobě). Mezi kruhovými rámci těchto polovypuklin při
dány jsou ve vysokých jehlanovitých jímkách vždy po dvou (při okraji větším,
při stvolu menším) drahokamech. Tato spodní část jest rozhodně zbytek staršího
nějakého předmětu, jehož při zhotovení tohoto relikviáře použili. Stylisace figur
i filigránová ozdoba poukazují na značné stáří jeho. Skřínka, zámeček i stvol
pocházejí ze XIII. stol. '

Viz: Fr. Bock v „MittheiL d. C.-C." XV. (1870) 26.: týž ibidem XVII. („Neue Folge“ 1891)
str. 186—187.: .Soupis“ č. 42. (kdež podali jsme i vyobrazeni figur na noze).

Zajímavý doklad o tom, jak ukládali za stara relikvie, dokud pro ně neměli
příhodných relikviářů, poskytuje několik OSTATKOVÝCH POUZDER v pokladu
našem dosud zachovaných. V č. nyn. inv. 30. uloženy jsou relikvie sv. Patri
archů. Každá jest vložena na způsob drahokamu do zlatého lůžka. Dvě z těchto
lůžek mají na obrubě za ozdobu vryté nápisy: + ISRU PRTRI'HRUIÚT © ——
+ I'RUUB PFTRITxRUh'R 83 Všechny pak uloženy jsou ve prostém stříbrném
pouzdře, pozlaceném, 145 mm širokém a 155 mm dlouhém, s víkem zasouvacím.
Jedinou jeho ozdobou jest proiilovaná lištnička, svrchní hrany lemující. —Jímky
i pouzdro pořídil Karel 1V.2) Později nanýtovali na víko tři zprohýbané blánky
s vrytými nápisy minuskulovými: abraham, ul'aar, iahnb.

Ve druhém podobném pouzdře (č. inv. 34.), rovněž ze zlaceného stříbra,
uvnitř na drobné přihrádky čtvercové rozděleném, uloženy jsou přečetné droboučké

') Zjistil p. universitní professor dvorní rada Dr. Karel Vrba. -— ') Viz str. 59.



Sequensovykresbyprorelikviářesv.Ludmily::sv.Václava.

(Majetekobrazámyvlast.přáteluměnívČechách.)



Sequensovykresbyprorelikviářesv.Cyrillaasv.Prokopa.

(Majetekobrazárnyvlast.přáteluměnívČechách.)
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relikvie v hedvábných anebo brokátových klůccích zaobalene'. Zasouvaci víko
opatřeno jest nahoře zapadacím zámečkem. — I to jest ještě z periody gotické.

Jak skvostnými a nejen hmotou zlata, nýbrž i uměleckou výzdobou svou
vysoce cennými JÍMKAMI bývaly namnoze sv. ostatky lemovány, prvé než do
relikviářů byly uloženy, patrno jest při relikvii č. n. inv. 45. Jest to 125 cm dl.
úlomek (střední část) ramenní kostí mladého člověka,') vztýčený nyní na barokním
volutove'm podstavečku dřevěném. Relikvie ta trčí dole v hrubé tulejce ze zlace
něho stříbra, do níž jí v době barokní zasadili. Za to však při hořejším konci
obroubena jest 25 mm širokým zlatým lemem, do něhož vsazen jest na místě
dna krásný oble broušený saíír. Na lemu tom spatřujeme krásnou emailovanou
ozdobu; na tmavomodrěm pozadí jsou tu výborně provedeny tři postavy: krále
korunovaného se žezlem v pravicí, před ním klečící postavu v dlouhém rouše,
s blánkou v rukou, a posléze jiného muže na stolci sedícího. Mezi postavami
na pozadí vinou se stonky s lupeny. — Vyobrazení této ozdoby viz na str. 114. —
Po délce ostatku celého přidán jest úzký proužek zlatý se smaltovým nápisem:
+ STWUTUR X - I-IIhlVI-I I-IllilTVI-l. — Zlaté obložení hořejší i nápísová
páska pocházejí z prve' polovice XIV. stol. Vše ostatní jest -— chatrná arcif —
náhrada XVII]. stol. za ztracený původní relikviář.

Relikvie č. inv. 110.2) také ještě se zachovala v původním obložení ze
XIV. stol. Jest po cele' délce (— 8 cm —) položena na zlatý plech, podle tvaru
jejího přikrojený. Okraje plechu toho, cipky opatřené, přihnuty jsou k ostatku.
Do zlata vryto jest majuskulí: l)(l (i()STR SUI (lliH-lHlTlS l'I-Il HPI
lItTEllTlS. 3)

Způsob relikvijovou schránku upraviti tak, aby již formou svoji ostatek
připomínala, býval i jinak velmi obvyklý. Dokladem toho jsou četne' rukovite'
relikviáře našeho pokladu. — Nejstarším a umělecky také nejcennějším z nich
jest RUKA SV. JIŘÍ (č. nyn. inv. 87.), původně majetek kláštera Svatojirského
na Hradčanechxt) — Viz tab. 34. — Podstavec tohoto relikviáře jest čtyřboký.
Všechny čtyři strany upraveny jsou architektonicky jako trojúhelníková průčelí,
na hranách čtyřbokýma věžkama podepřená. Věžky kryjí jehlancové helmice.
Uprostřed upraveny jsou otvory na způsob hrotitých oken s dvojnosou kružbou.
Do těchto otvorů jako do nik vloženy jsou polovypukle tepané relíety a sice:
l. sedící Madonna s ditkem; 2. Spasitel s knihou v levici, an pravicí žehná;
3. sv. Jiří v brnění, s praporcem a štítem; 4. sv. Ludmila. Vysvětlující nápisy
vpuncovány jsou v majuskulích vedle každé sošky do přední stěny rohových
věžek. Kolkolem sošek přidány jsou různé drahokamy (rubíny, safíry a smaragdy)
střídavě se stříbrnými kulovitými knoflíky. — Rámě samo vztýčeno jest kolmo
a jest přímé. Šat na něm naznačen není. Při dolejším i hořejším okraji olemo
váno jest úzkou páskou z vytepaných kosočtverců a řadou drahokamů. Uprostřed
přední strany prolomen jest po celé délce ozdobný pruh z kosočtverců hrotitými
čtyřlistý na způsob kružby vyplněných; pruh ten jest po obou stranách olemován

') Rozpoznal prof. Dr. Schrutz. — ') Jest to úlomek žebra; zjistil Dr. Schrutz. — ') t. j. de
costa sancti Clementis primi episcopi Metentis. — ') Srov. str. 153.
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řadou drahokamů ve vysokých lůžkách a tečkovaným ko'vovým proužkem. Ruka
jest zpodobena rovněž vztýčeně. Uprostřed rozevřené dlaně upravili obdélníkový
otvor zamřežovaný prolamovanou kružbíčkou na způsob trojdílného gotického
okénka. Prsty zdobí tu i tam rozsázené drahokamy. V zápěstí spatřuje se ještě
jeden ostatkový důlek křištálovým křížkem zasklený. — Uvnitř uložena jest část
ramenní kosti lidské po celé délce v podobě destičky seříznutá. Na zadní straně
ruky vyryto: (písmem XVll. stol.) BRACHIUM STI GEORGII. — Krásná tato práce

zhotovena jest ze zlaceného stříbra; vznikla uprostřed XlV. stol. Úhrnná výška
její měří 56 cm.

Viz: Dr. Bock v .Mittheil. d. C.-C." XIV. (1869) str. 18—19.: F. J. Lchner v „Methodu" ll.
(187—1)str. 48.; „Soupis“ — kdež podána jsou i vyobrazení relíelů - č. 75. na str. 84. sl.

Velmi vkusné tvary jeví gotická RUKA SV. VÁCLAVA (č. nyn. inv. 89.) ——
víz tab. 35. — administrátorem Pražského arcibiskupstvíVáclavem z Krumlova
(1450—1458) darovaná.') Relikviář tento uroben jest ze zlaceného stříbra; měří
59 cm zvýší. Podstavec jeho jest šestíboký; podložen jest deskou, jejíž boky jsou
kosočtverečnými čtyřlísty mřížovány. Kolmé stěny podstavce zdobí vkusná rytba
lístových rozvilín. Na žlábkovaně římse rozsázeny jsou sličné rosettky v podobě
jahodnikových kvítků. Na tomto podstavci stojí kolmo vztýčená ruka oděná
rukávem v hojné záhyby upraveným. Rukáv ten lemuje dole úzký, tepáním mřížko
vaný pásek, od něhož vystupují k nárožím podstavce císelované listeny zkadeřené.
Uprostřed rukávu upravili velký (podélný, nahoře polokruhový) otvor zasklený.
Pod ním patrna jest relikvie: silně zarudlá střední část loketní kosti?) sv. Václava.
Jiná ještě schránka ostatková upravena jest na rozevřené dlani, oválová, šrou
bovítým drátem lemovaná. Několik — nemnoho — broušených kamenů zdobí
i tuto zdařilou, vkusnou práci.

Umělecky pozoruhodný jest i RELlKVlÁŘ SV. BARBORY (č. nyn. inv. 140.)
v podobě ruky dřevěné, kovovými ozdobami obložené, ana drží drobnou ostatkovou
schránku. — Viz tab. 36. — Výška jeho obnáší 54 cm. Rukáv svrchního roucha
jest obložen stříbrným plechem, záhyby šatu napodobujícím; poset jest drobnými
plochými rosettkamí. Okraj jeho lemuje velice krásná iiligránová obruba, ze zlace
ného kulíčkového drátu stáčená a drahokamy a perlami na místě terčů okrášlená.
Spodní roucho, přílehavé, lemuje podobná o polovici však užší okrasa.

Ostatková schránka, již drží nyní ruka barokní, obhrouble ze dřeva imito
vaná, má podobu okrouhlého monile, stříhanými květy a drahokamy okrášleného.
Nejvýš přidělán jest na jablíčku drobný krucilíx, k němuž vzadu přilehá drobná
postavička sv. Prokopa, ana drží na řetězu ďábla s ptačí hlavou. — Ve schránce
této uložen jest úlomek některé kostí předloketní,") označený „de digito s. Bar
barae.“ — Zajímavá tato práce zlatnická pochází z počátku XVI. stol. Ziskán'a
byla r. 1783 z některého zrušeného kláštera (srov. str. 154.).

RUKA SV. LUDMlLY, zakoupená z věcí zrušeného kláštera Svatojírskéhol)
(č. nyn. inv.102.,) jeví tvary zcela prosté. Zhotovena jest z pozlaceného stříbra.

') Vi7. str. 92 — ') Zjistil prof. Dr. Schrutz. — Zarudle' zbarveni způsobeno patrně omytím
(nepochybně červeným vínem, zhusta obvyklým). — ') Konstatoml též Dr. Schrutz. ——') Viz str. 153.

2911:
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Výška její obnáší 48 cm. Vztýčena jest na jednoduše profilované, čtvercové
desce, okrášlené prolamováním ze trojlistů gotických skládaným. Rámě její má
podobu válce. V předu po celé délce prolomena jest v něm řada kolmých čtyř
listových otvorů; po straně, na místě švu, táhne se pás posázený řadou kamenů
v lůžkách. Řada podobných kamenů zastupuje i lem v zápěstí. Na ploché dlaní
naletována jest drobná sošička Ukřižovaného. Vzadu jest vyryt nápis: »Brachium
s. Ludmilae M . Uvnitř vložena relikvie: silně zahnědlá střední část pravé holenní
kostí.') ——Prostý tento relikviář jest dílem XV. stol.

Renaissanční jeho obdobou — ze XVll. stol. pocházející — jest RUKA
SV. PAVLlNY (č. nyn. inv. 92), rovněž z kláštera Svatojirského získaná (srov.
str. 153.). Výška i ůprava jest shodna. Toliko podstavec ozdoben jest místo
gotické pásky řadou kolmých kanellek, vztýčené rámě pak pruhem naturalistický
podaného listoví s pozadím prolamovaným. Na rozevřené dlani vyryt jest ozářený
monogram IHS, a kolem něho prolomeno šest srdcovitých otvorů; sedmý větší
podobný otvor udělán jest pod tím. Vzadu na rameni vyryto: »Brachium S. Pau
linæ M.: — Uvnitř uložena ramenní kosf.2)

Barokní tvary jeví DVA RUKOVITÉ RELIKVIÁŘE HOLLANOVY: sv. Va—
vřince (č. nyn. inv. 61.) a sv. Martina (č. nyn. inv. 64.) r. 1739 darovanéfl)
Oba jsou zcela shodné, 636 cm vysoké, dílem ze stříbra, dílem z pozlacené mědi.
Podstavce jejich jsou čtyřboké se stěnami do vnitř prohnutými; nárožní hrany
jsou volutově upraveny. Ruku kolmo vztýčenou odívá vkusně tepaný řasnatý
rukáv. Okraj šatu spodního ozdoben jest v zápěstí rytbou na způsob krajky.
V předních bocích podstavců prolomena jest ostatková schránka zasklená, obklo—
pená barokním mřížkováním; jiné schránky, obdélné, upraveny jsou v ramenech.
V ruce sv. Vavřince vložen jest (nahoře) úlomek některé dlouhé kosti (bud stehenní
— zadní plocha — anebo holenní kost) v podstavci pak kůstka nějaká plochá.
V ruce sv. Martina shledali jsme střední část stehenní kosti (íemur), na níž jsou
nezřetelné již stopy písma a letopočtu (13 . .). Relikvie tato ovinuta jest při spodu
zlatým obroučkem, do kterého vyryt jest minuskulový nápis: 5 - martini - opis. —
V podstavci uložen neveliký ostatek stehenní nebo holenní kosti („St. Wolfgangí“).")

Na podstavcích obou těchto relikviářů jest vyryto: Joan : Hollan Can: Senior
obtulit. A. 173.9. Značky umělcovy, jenž tyto relikviáře zhotovil, jsou: znak pražský

(staroměstský) s letopočtem 1725 a písmena Osw

Velmi podobny předešlým jsou oba RAMENOVÉ RELlKVlÁŘE SV. VÁCLAVA
(č. nyn. inv. 62 a 63.) rovněž barokní, z prostředka XVlll. stol. pocházející. I ty
jsou ze stříbra z částí zlaceného, 72—73 cm vysoké, na čtyřbokých promáčklých
podstavcích s nárožími volutovými. Ve předních stěnách jejich upraveny jsou
rovněž drobné schránky ostatkové zasklené. Za střídmě ozdoby slouží tu i několik
mušlovitých ozdob tepaných. Rámě jednoho z těchto relikviářů oděno jest v pancíř,

') Zjištěno p. prof. Dr. Schrutzem. -— ') Konstatováno p. prof. Schrulzcm. — Vyobrazení
tohoto relikviáře viz v ,Soupisu“ na str. 90. — ') Viz str. 144. — ') Rozpoznáno vesměs prof.
Dr. Schrutzem.
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jejž lemuje v zápěstí vodorovně odstávající zvarhanělá krajka. Na rameni druhém
napodoben jest šat pruhovaný, a krajka upravena svisle. V dolejší polovině ramena
napodoben jest u obou kosmo přehrnutý pruhovaný rukáv roucha svrchního,
kožešinou podšívaného. [ zde shledáváme opět zasklené podélné otvory pro
ostatky.

Na obou shledali jsme značky stříbrníkovy: městský znak (brána mezi
dvěma věžemi kopulovitou báňkou korunovaná; ve bráně napřažená ruka s mečem ——
asi znak staroměstský) s letopočtem nedosti určitým 1748, a písmena Fs, 1) vterči
ze tří kruhů sestrojeném. ——Do těchto relikviářů uložili: (do č. ínv. 63.) krásně
bílou holenní kostí) („brachium sti Wenceslai") a drobné jiné ostatečky sv. Václava,
sv. Pavlíny a sv. Ludmily. — Vyobrazení jednoho z nich viz v „Soupisu“
na str. 91.

Mimo tyto kovově rukovité relikviáře našli jsme tu různé hojné sv. ostatky 3)
vloženy ještě do deseti jiných ruk, ze dřeva zhotovených vesměs barokních,
umělecky však zcela bez významu (č. nyn. inv. 455—464). Všechny stojí nyní
při ostatkovém oltáři v kapli Šternberské.

Zálibu přizpůsobití tvar schránky ostatkové ostatku samotnému jest dobřevidět
i na RELIKVIÁŘI SV. RAINOLDA (Reginalda) (č. nyn. inv. 135.), v němž ulo—
žena jest celá loketní kost pravá (tibia) 40 cm dlouhá z mohutné kostry mužskéf)
Schránka její zhotovena jest ze zlaceněho stříbra a tvar kosti zcela napodobuje.
Jest 43'5 cm dlouhá. Na místě víka opatřena jest plochou křišťálovou deskou ze
čtyř dílů. Křišťály ty v jedno spojují kovové proužky, do kterých vtlačeny jsou
řady styčných trojlistů. Pří obrubě nanýtována jest páska 22mm šir., 116mm dl.;
do níž vryt jest nápis minuskulový: 5. reunnlhi Ducis bc munte alhanu et comitis
hochnnic. Pozadí písmen jest mřížkováno. — Schránka ta, jež arciť nijak umělecky
nevyniká, zhotovena byla v druhé polovici XIV. stol. Dostalo se jí pokladu
svatovítskému z ostatků Karlštejnských.5)

Počtem nejčetnější jest skupina relikviářů, které tvary svými připomínají
bohoslužebné nádoby (monstrance, pacifikály a t. pod).

Ušlechtilostí forem vyniká mezi gotickými zvláště MONSTRANCOVÝ RELI
KVlÁŘ ISV. KATEŘINY (č. nyn. inv. 39.) — viz tab. 37. — Zhotoven jest ze stříbra
a pozlacen. Jest 44'5 cm vysoký, největší šířka obnáší 14 cm. Noha skládá se
ze šesti lupenů podložených čtyřlístkovou prolamovanou galerijkou a vrubovatým
drátem; jinak jest zcela hladká. Šestíboký stvol obklopuje na místě ořechu shluk
gotických dvojdílných okének s bohatými kružbamí prolamovanými, opěráčky
a fíálamí. Nad těmito ozdůbkami rozšiřuje se stvol ve trojúhelníkovou podložku
ostatkové schránce. Schránka ta upravena jest v podobě dutého vodorovného
válce křišťálového, obloženého nahoře i dole i při kovových dnech řadami velmi

') Snad značka Staroměstského slříbrnika Františka Josefa Seitze (*j—1750). — ') Určil Dr.
O. Schrutz. — ') Ss. Benedicti M.; Victoris M.; Clernentianí M.; Maximini, cognati s. Mariae Mag.;
Protasii; Theodori; Benignae; Hedvigis; Paulinae; Vitalis M.; Castoris M.; Felicissimae M.; Sa—
binae M.; Philomonae M.; Pancratii; Aureliac M.; Mauritii; Margaritae V. —- ') Zjistil prof. Dr.
Schrutz. — ') Viz str. 117.
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jemných gotických lístků. Po obou stranách válce i nad ním vyrůstá bohatá
architektura velmi slíčných gotických pilířků, oblouků i fiálek, vrcholící ve čtyř
bokou štíhlou baldachýnovou věžku; pod touto věžkou stojí na nízkém hrano
lovém podstavečku drobná velmi pěkně ciselovaná soška svaté Kateřiny. -—
Výborná tato práce vznikla při sklonku XIV. stol.

Uvnitř vloženy jsou droboučké ostatečky v hedvábných klůccích zabalené:
sv. Kateřiny; lsáka mně.; Nabora m.; Jiřího; Anežky; Sixta a Barbory.

Viz Dr. Bock v ,,Mittheil. d. C.-C. XIV." (1869) str. 16.: F. Lellncr v „Metllodll' 11.(1874)
str. 5.: .Soupís' č. 84.

Velmi příbuzné tvary jeví RELlKVlÁŘ SE ZNAČKOU PARLÉŘOVSKOU
(č. nyn. inv. 40.) ——viz tab. 38. — 1 tento kus zhotoven jest ze stříbra zlacene'ho,
v podobě malé monstrance, 35 cm vys. Noha má v půdorysu podobu čtyřlistu
čtvercem prostoupeného. Jest prosta všech ozdob; toliko drobná obhroublá
arkádka zdobí kolmý její okraj, na vrchu pak příletován jest drobný štítek
s emailovanou značkou;') kolmý pruh v polovici pravoúhelně zalomený, rozdě
luje štítek ten na dvě; pravá polovice jest tmavomodře, levá červeně elnailovaná. —
Na místě ořechu jsou i zde čtyři architektonické ozdoby s hrotitými ozdobnými
stříškami, s kružbovými okénky, s opěracími oblouky a fialami po stranách. Nad
tíln upravena jest kruhová plochá schránka na ostatky, v předu křišťálem zakrytá.
Vzadu na víko její naletován jest droboučký korpusek. Na obrubě této schránky
rozestaveny jsou řídce trojlaločné listeny. Nad schránkou rozšiřuje se nodus
kalichovitě v osmiboké dno, na němž vztýčena jest kolmá křištálová schránka
cylindrická, nahoře podobnou deskou a zubatým cimbuřím přikrytá. Nejvýše stojí
kosmo nad báňovitě zakončeným křišťálem helmicová věžka s bohatými kružbo
vými okenky. V pravo i v levo k celému svršku připojeny jsou prolamovane'
ozdoby v podobě bohatých opěrných oblouků, až k helmicí věžky dosahující.
Prostory mezi těmito opěráky vyplňují vkusné kružby. Svrchní růžice nad věžkou
jest nyní již ulomena.

Do tohoto relikviáře vloženy jsou tyto ostatky: (do schránky válcovité)
zub, stolička s úlomkem čelistí2) „dens sti Benedicti cum parte mandibulae“;
„de pallio s. Antonii“3); (ve schránce dolejší) drobné ostatečky sv. Mikuláše,
Martina, Jiljí, Alexia, Onoiria a Prokopa („de cerebro et brachio s. Procopii conf.“).

Ušlechtilou, pohříchu značně poškozenou tuto práci příčítají inventáře
„junkerům“; zhotovena byla při sklonku XIV. stol.4)

Srov.: Fr. Bock v „Mitlh. der C.-C. XV.“ (1870) str. 27.; „Soupís“ č. 85.; Srov. „Památky
Archaeol." XX. (1902) sl. 227.

Méně zdařilým dílem uměleckým jest SRDCOVITÝ RELlKVlÁŘ (č. nyll.
inv. 32.) z XV. stol. Má podobu ploché desky na způsob srdce vykrojené a připev—
něné na gotickém monstrancovém podstavci. Zhotoven jest ze zlacenéllo stříbra.

') Tutéž značku spatřujenle vytesánu pod poprsím Parléřovým v tritoriu chrámu Svatovítského. -—
') Označení toto správným shledal prof. Scllrutz. —- ') Nebylo možno, poněvadž jest nepřístupno,
blíže ollledatí. — ') Viz str. 70. Značka na tomto rclikviáří jakož i ráz arcllitcktonickýcll ozdob
uvádí dílo toto a tím i ,,Junkery', ve zřejmou souvislost s Pražskou stavitelskou lllltí Parléřovskou.,



—231—

Výška jeho obnáší 395 cm. Noha, ze čtyřpůlkruhových listů čtvercem prostoupených
sestrojená, podložena jest dvojnásobnou profilovanou lištnou. V obou lištnách
vtlačena jest za ozdobu drobná arkáda. Ořech sestrojen jest do osmi hran; ke
čtyřem z nich přidány jsou obhrouble odlíté opěráčkové ozdoby. Do prostřed
vložena jest mezi ně drobná cylindrovitá schránka ostatková z křišťáluvybroušená,
nyní prázdná. Po okraji srdcovitě desky kolkolem byla původně přidána obruba
ciselovaných gotických lístků, z nichž však dnes již jen něco málo jich zbývá;
ostatní jsou ulámány. Do hořejšího výkrojku této desky vsazen jest obdélníkový
nástavec, nahoře řadou podobných gotických lupénkův zakončený.

Na přední ploše desky upraveny jsou četné, vesměs křišťálem zakryté důlky
pro ostatky různých tvarů; kruhové, křížové, obdélníkové, oválové i trojúhelníkové.
V nich uložili množství velmi drobonnkých relikvií.')

Zbývající plocha mezi těmito důlky poseta jest drahokamy a perlami, z nichž
dodnes se zachovalo 41 kusův, ačkoliv velmi četné již chybí. Zadní stěna jest
hladká; zdobí ji vyrytá skupina „Ukřižování“: Kristus mezi dvěma lotry (velmi
obhrouble ryto); pod křížem P. Maria a Jan (mnohem pěkněji provedeno).
Pozadí obrazu poseto jest vyrytými hvězdičkami.

Velmi krásným a zdařilým dílem jest stříbrný PACIFIKÁLŽ) (č. nyn.
inv. 98.) — viz tab. 39. — 43'5 cm vysoký, pozlacený. Noha původní nyni chybí;
nahradili ji však novou, patrně věrně podle původní z mědi zhotovenou. Jest
zcela jednoduchá ze šesti lupenů sestrojená; oba krajní vybíhají ve hrotitý cíp,
ostatní pak jsou půlkruhové. Šestiboký nodus obstoupen jest bohatými kružbami,
štítky a opěráčky. Nad nodem sesilen jest dřík v ploský šestiboký článek, z něhož
se zvedá vlastní ostatkový kříž. Ramena tohoto kříže jsou na koncích ve trojlisty
rozšířena. V zakončení tom upraven jest vždy kruhový důlek pro ostatky, lístky
z plechu vystříhanými obklopený a oblým křišťálem zakrytý. Střed kříže zaujímá
značně větší kruhová schránka pro relikvie, podobnými okrasami ozdobená. Na
značně vypuklém křišťálu, jenž ji zakrývá, připevněn jest zevně drobný kovový
relietek: poprsí Madonny s Dítkem na půlměsíci, paprsky ozářené. Na půlměsíci
jest vyryto: maria. Mezi stříhanými ozdobami upevněny jsou četné broušené
drahokamy (většinou rubíny —- 23 počtem). K dolejšímu rameni, o něco
delšímu nežli jsou ostatní, připevněny jsou na listových konsolkách 45 mm vysoké
velmi zdařile ciselované sošky P. Marie Bolestné a Krista vzkříšeného.

Na zadní straně vyryty jsou na ramenech polopostavy sv. Patronů českých:
Václava, Víta, Sigmunda a Vojtěcha 3); uprostřed vsazena jest kruhová perleť,
do níž vřezán jest obrázek Madonny s Ježíškem v zahradě sedící. Relief ten
obklopen jest kovovým plamenovým rámečkem.

Krásná tato práce zhotovena byla v druhé pol. XV. stol. Podle zprávy inven
táře z r. 1540 odkázal ji pokladu svatovítskému před tímto rokem Jan Ků rkaň)

') Četli jsme na blankach jejich: de s. cruce; s. Marci Ev.; Venceslai; Jacobi Maj. Ap.; Viti;
Philippi; Mathiae ap.; Barnabae ap.; Blasii Ep.; Petri; Stephani; Grysogoni M.; X. mill. martyr.;
a j. v. — ') Pacifikálem slnje ostatkový kříž, jehož se v liturgii při „políbení miru“ používá. —
') Vyobrazeni viz na konci knihy. -— ') Nepochybně vladyka Jan Kůrka z Korkyně, jenž se r. 1531
v Suchdole u Příbrami připomíná. Srov. i Pešina „Phosphorus' str. 495.
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Uvnitř uloženy jsou velmi četné drobné relikvie (s. Lucae; Thomae; Stephani;
de ligno Crucis; de peplo B. M. V.; s. Petri Ap.; Pauli ap.; Philippi; Lazari;
BlasiiEp.; Barbarae; Laurentii; Mathaei Ap.; Andreae; Joannis Ev.; Jacobi min.;
Bartholomei; Jacobi maj.).

Jiny PACIFIKÁLNÍ KŘÍŽ, barokní, z prvé polovice XVlll. stol., (č. nyn.
inv. l2.), chová v sobě také velmi četné drobne' ostatky.') Jest 28 cm vysoký,
z nezlaceného stříbra, umělecky bez významu. Na oválové noze vytepán jest
obhrouble páskový ornament, do nějž jsou vsunuty dvě andílčí hlavy a dvě
štítové kartušky. Na kartuškách těch čteme (na přední): Sub Decanatu S. M. E.
["rancísci de Paula Pöllner; (na zadní): Renovatum IO. Juni 1835. Pacífikál ten
zhotovil malostranský stříbrník 'LG.Při městském znaku jeho shledali jsme leto
počet 1701.

Ještě pod č. nyn. inv. 16. našli jsme v podobném barokním PACIFIKÁLNÍM
KŘÍŽKU stříbrném, ale jinak zcela hrubém, uloženy drobné ostatky sv. Matouše,
Marka, Lukáše a Jana evangelistů. Podobně i v PAClFlKÁLU č. inv. 109. stříbrném
a zlaceném, uloženy jsou ve schránce oválové, paprsky ozářené, ostatky: sv. kříže,
sv. Cyrilla, Vojtěcha, Víta, Jana Nep., Norberta, Václava a Ludmily. V předu
přinýtován jest drobný ciselovaný korpusek.

Za relikviáře použili během doby i četných DROBNÝCH PleD podobných
nádobkám na sv. oleje. Nejsličnějšíz nich zobrazilijsme na tab. 40.—Prvá
z nich (č. nyn. inv. 60.) má podobu gotické válcové pixidy přikryté štíhlou jehlan
covou stříškou. Jest v celku 148 mm vysoká; průměr její obnáší 57 mm. Zhotovena
jest z křišťálu a zlaceného stříbra. Vlastní nádobka je křišťálová; 35 mm vysoký
křišťálový válec dutý lemován jest po obou koncích prostou kovovou obrubou
a galerií ciselovaných lístků gotických. Ke stužení slouží dvě kovové spojky,
ve stěžejkách upevněné. Obruba svrchní má na způsob cimbuří podobnou listovou
galerii. Stříška je čtyřboká a přechází ve štíhlou věžkovou helmici bohatou liste
novou růží korunovanou. Po hranách přidány jsou též listeny. Rytbou naznačena
jest na ní kosočtverečná krytina. — Uvnitř vloženy jsou četné droboučké ostatky:
s. Andreae; Georgii; Dominici; Lupi; Catharinae; Dorotheae; Margarethae;
Ursulae; de virga qua Christus flagellatus fuit; s. Mariae Magdal.; Nicolai Ep.;
Felicis; Adaucti; Barbarae; Clarae; Ceciliae (?); a rn. j. — Vkusná tato
drobnůstka pochází z druhé pol. XV. stol.

Srov.: Fr. Bock v .Mittheil. d. C-C.' XlV. (1869) str. 14.: F. Lehne r v „Methodu' ll. str. 24.
„Soupis“ č. 91.

Vedle tohoto relikviáře (v hořejší řadě) zobrazen jest droboučký RELI
KVIÁŘÍK SV. MIKULÁŠE (č. nyn. inv. 46.) celkem pouze 98 mm vysoký, z prvé
polovice XVl. stol. Zhotoven jest ze stříbra a ozlacen. Maličká křištálová schránka
válcová vsazena jest tu do kovového dna a postavena na krouženou nožku

') S. Venceslai ; Lucae Ev.; s. Crucis; sanguis s. Pauli ; s. Andreae ; Joannis Nep.; Viti ; Joannis Ev.;
Marci; Ludmilae.



—233—

s profilovaným stvolem. Křišťál nahoře lemuje poměrně široká obruba cimbuřím
opatřená a kuželovitou stříškou přikrytá. Do obruby vryto: hm: ulou; srí nicnlau.
Stříška končí sploštělou báňkou. ] na níjest krytina vrytými rýhami nápodobena. —
Uvnitř křišťáluchová se drobounká antická ampulka skleněná baňatá
s hrdélkem zúženým, nyní prázdná.

RELlKVlAŘÍK SV. BLAŽEJE (č. nyn. inv. 59.) — na tab. 40. druhý v hořejší
řadě — jest pouze 9 cm vysoký. Do kovového kruhového podstavce zapuštěn
jest dvanáctiboký hranolový křišťál,přikrytý rovněž dvanáctibokým polovypuklým
víčkem křišťálovým. Obě jest obroubeno řadou nízkých lžicových lístků a spojeno
dvěma stěžejkami. Víčko končí křišťálovým knoflíkem; knoflík ten zpola zakrývají
lupénky přes něj přehnuté, z nichž vyrůstá nahoře jahůdkovitá ozdoba. Všechno
kovové montování jest i zde ze zlaceného stříbra provedeno. Na podstavci vy
tlačena jest řada drobných růžiček. — Velmi vkusná tato drobnůstka pochází
z počátku XVI. stol. Uvnitř vloženy jsou na červené perličkami ozdobené po
duštičce drobné ostatky sv. Blažeje.

Srovn.: Dr. F. Bock v .Mitthcil. d. C.—C.XIV." (1869) str. 15; Lehnerv „Methodu“ 11,
(1876) str. 59: „Soupis' č. 94.

Formy XIV. věku (sklonek) jeví velice vkusná KŘIŠTÁLOVÁ PleDA (č. nyn.
inv. 49.) — poslední v dolejší řadě na tab. 40. — válcová, 88 mm vysoká, 73 mm
v průměru, zlaceným stříbrem montovaná. Křišťálový válec obrouben jest při
obou koncích proiilovaným kovovým prsténcem, do něhož prolomena jest vkusná
galerie čtyřlístová. Obruby ty vážou k sobě tři kovové úzké spojky, stěžejkami
připevněné a vytepanými růžičkami krášlené. Dno spočívá na třech drobných
ligurkách sedících lvů, ze stříbra ciselovaných. Víko jest kovové, mírně vyduté,
a vybíhá uprostřed v dvojnásobnou fiálu. Kolkolem vika přidáno jest nízké
cimbuří. Na spodní straně víka nalezli jsme přiletovánu drobnou kruhovou
destičku (22 mm v průměru) s obrázkem Kristovy tváře na tmavomodrém emailo
vaném pozadí. Křížová svatozář kolem hlavy jeho má půdu červeně emailovanou.
Druhá podobná destička (25 mm v průměru) přidána jest na dně pixidy. Jest na
ní zobrazen zlatý stojící beránek na půdě rudé, průsvitné smaltované. — Ve
sličné této schránce uloženy jsou neveliké úlomky kůstek, označené jako relikvie:
„s. Joannis B.; sti Patri; Pauli; Thomae Ap.“

Srovn.: Dr. F r. Bock v ,,Mitlh. d. C.-C.“ X1V.(1869), str. 13—14; F. Lehner v „Methodu“
11. (1876.), str. 113—114; „Soupis“ č. 95.

Méně umělecky již vyniká KŘIŠTALOVÁ PleDA ze XIV. stol. 3 cm vysoká,
tvaru válcového, na třech spárovitých nožkách 2 cm vysokých, stříbrných. Průměr
její obnáší 45 mm. Víko i dno jest ploché, ze zlaceného stříbra. Do obruby jejich
vtlačena jest řada křížových růžiček. Na víku na způsob cimbuří vztýčena jest
řada pěkně ciselovaných lístků. ——Uvnitř uloženy jsou relikvie: „dens s. Thomae;
dens s. Kunegundis, dens s. Apolloniae."

Podobu křišťálové pixidy na monstrancovité noze má RELIKVIÁŘ sv. LA
ZARA, z druhé pol. XV. stol. pocházející (č. nyn. inv. 38.) — viz tab. 41. obr. třetí.

30
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— Jest 31 cm vysoký. Noha jest sestrojena ze šesti polokruhově přikrojených
lupenů, hladkých, profilovanou římsou podložených. Nodus má podobu šesti
bokého nevysokého hranolu, jehož stěny jsou vždy dvěma okénky prolomeny
a rohy opěráčky zpodpírány. Nahoře obíhá zubaté cimbuří. Schránka sama jest
válcová, 45 mm vysoká, přikrytá křišťálovou polokouli křížkem korunovanou.
Kovové obruby schránky i vika jsou úzké a vyráženými tečkami zdobené, vše
ze stříbra zlaceného. Noha i stvol jsou z pozlacené mědi. — Uvnitř vlo
ženy jsou ostatky: střední článek (falanx) prstu ruky a úlomek kosti křížové
(os sacrum),1) označené nápisem: „sti Lazari, fratris Mariae et Mariae". O ziskäni
těchto ostatků Karlem IV. viz na str. 23.

Srovn.: Dr. Bock v .Mittheil. d. C.-C.' XIV. (1869) str. 17; F. Lehner v .Methodu' ll. (1876)
str. 35; .Soupis“ č. 38. — O authentičnosti relikvii sv. Lazara viz obsáhlou studii J. Rietschovu
ve .Strassburger Dioecesanblatt' 1902.

Podobného tvaru ač značně obhroublý jest i RELIKVIAŘ SV. VlKTORlNA
(č. nyn. inv. lO.). Skládá se z kulovité křišťálové schránky, vstavené na kalichovou
nohu z pozlaceného stříbra. Úhrnná výška obnáší 237 cm. Noha jest šestilistá
hladká. Dřík má podobu dvou komolých kuželů, hroty proti sobě postavených
na krychlový nodus. Povrch stvolu jest okrášlen vypuklýmí stonky a rytými
listy; hrany ořechu zdobí vytepaná šestihranná růžice. Nad kulovitou schránkou
přidáno jest nevelíké víčko v podobě šestiboké stříšky, s křížkem a soškou
Ukřižovaného na vrcholu. — Relikviář tento, z prvé pol. XVI. stol. pocházející,
získán byl ze zrušeného kláštera Svatojiřského (viz str. 153.). Chová v sobě
6 cm dlouhý úlomek žebra ve dvou kouscích.') Vyobrazení viz v „Soupisu“ na
str. 101, obr. 89.

Nevelíké ostatečky sv. Petra, Marty a Magdaleny uloženy jsou v přesličném
a výborně pracovaném MONSTRANCOVITÉM RELIKVIÁŘI (č. nyn. inv. 19.) ze
XIV. stol. — viz na tab. 41. obraz prostřední — ze zlaceného stříbra, 18 cm
vysokém. Na šestiúhelníkové ploché noze připájeny jsou stříbrné destičky trojboké.
Spatřujeme na nich emailované polopostavy andělů s kaditelnícemi a svícemi. Jedna
toliko z destiček těch má podobu štítku; vyobrazen jest na ní okřídlený drak. —
Stvol je rovněž šestiboký a zcela hladký. Dole jest zatýčen v jakýsi soklovitý pod
stavec; ten jest ozdoben jednoduchými opěráčky na rozích a vodorovnou řadou
drobných puklic na svrchním okraji. Boky jeho mají otvory na způsob hrotitých
okének. Otvory ty vyplňují smaltované (email incrusté) poprsní obrázky světcův.
Z ořechu značně na venek vystupují tří silné rotule. Plošky jejich průřezů za
ujimaji emailovaná vyobrazení symbolických zvířat. Mezi rotulemi tvoří nodus
tři tupé hroty, zakryté ciselovanými lístky. Při stvolu olemován jest ořech po
obou stranách řadou drobných puklic. — Svrchní ostatková schránka jest ploská,
kruhová (průměr její měří 62 mm). Přední strana zasklena jest na způsob terče
křišťálem,do jehož středu zasazen jest pěkný oblý spinel. Kovová obruba schránky
posázena jest rovnoměrně na místě paprsků drahokamy (safíry, tyrkysy, perlou

') Zjistil prof. Dr. Schrutz.
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a pod.). Nejvýše nad schránkou přidán byl v XVl. stol. 55 mm vysoký křížek
s ciselovaným korpuskem.

Srov.: Dr. Bock v ,,Mittheil. d. C.-C.“ XIV. (1869) str. 15.: F. Lehner v „Methodu“ ll.
str. 36—37.

Velice zdařilým výtvorem umění zlatnického ze druhé polovice XIV. stol.1)
jest KŘIŠTALOVÝ RELIKVIÁŘ, jehož vyobrazení podáváme na tab. 42. (č. nyn.
inv. 41.). Má podobu štíhlé cylindrické schránky s jehlancovou střechou, vztýčené
na monstrancovité noze. Výška celku obnáší 44'3 cm. Kovové částky zhotoveny
jsou ze stříbra a zlaceny. Noha jest šestilupenná, prolamovanou kolmou gale
rijkou kosočtverečnou podložená. V koutech jednotlivých lupenů přiletovány
jsou ciselované figurky drobných ještěrek, jejichž těla na místě hran po ploše
nohy až ke stvolu se táhnou. Stvol má 4 cm vysoký šestiboký podstavec, opěráčky
a okenními kružbičkámi opatřený. Plochy otvorů okenních zakryty jsou prů
svitným emailem povlečenými rytými destičkami. Dřík sám jest štíhlý, šestiboký,
římsami při koncích sesílený. Uprostřed přerušuje ho široký nodus, silnými šesti
rotulemi prostoupený. Na průřezech jejich čteme písmena: REGE BOBR pod
modrým emailem. — Křištálová schránka stojí vztýčena na kalichovitém dnu.
Jest 92 mm vysoká a poněkud se směrem dolů súžuje. Při obou koncích ji vroubí
prolamované kovové obroučky, navzájem dvěma proužky ve stěžejkách spojené.
Spojky ty krášlí řada čtyřlistých vtlačovaných růžiček. Hořejší obruba opatřena
jest zubatým cimbuřím. Jehlancovité štíhlé víko končí knoflíkem; ryté mřížkování
a drobné krabové lístky zdobí její plochu. Mimo to přiletovány jsou na ní ještě
tři emailované proužky s nápisy: !. he feretro llli uvah). 2.115 he tibia hti uitam).
3. he l'ubariu liti remig. 4. he familia hti remig. Na spodu nohy vyryta značka H.

Do vnitř vloženy jsou nyní drobné relikvie: „sti Remigii Ep.; Pancratii M.;
Ludmillae; Philippi Ap.; Galli Ab.; Sigismundi; Marci Ev.; Georgii M.; Ven
ceslai; Petri M. Ord. Praed.; Gereonis; Laurentii M.; Alexii Cont.; Andreae Ap.“

Tvarem velmi příbuzný relikviáři tomuto, jest VĚŽKOVÝ RELIKVIÁŘ
SV. VÁCLAVA (č. inv. 54.), ze stol. XV., 245 cm vysoký, lpři něm shledáváme
křišťálovou cylindrickou schránku, na způsob šestibokého hranolu vybroušenou,
ve zlaceném stříbrném obložení. Kovové obruby, při obou koncích přidané, zdobí
řada vytlačených rosettek. Víko má opět podobu šestiboké stříškové helmice
kolkolem zubatým cimbuřím vroubené; zakončeno jest plochou báňkou a hladkým
křížkem. Podstavec má tvar štíhlého čtyřbokého stvolu na čtvercové hladké noze.
Ořech jest prostý, v podobě dvou jehlanců dnem na sebe přiložených. Mezi
nohu a stvol vsunut jest čtyřboký sokl dvojnosými okénky a opěráčky okrášlený.
Na páskových spojkách, jež obruby křišťálové schránky k sobě vážou (čtyři
počtem), vyryto jest: r. 5 IrDcnrcslai martirig Duri5 lum.?)— Uvnitř vloženy jsou
dvě spongiosní částečky kostí, označené jako: „digitus s. Venceslai“. — Vyobrazení
tohoto relikviáře viz v „Soupisu“ na str. 99.

') Nepochybně práce téhož umělce, jenž i relikviář předcházející zhotovil.— ', T. j. „Ostatky
sv. Václava, mučedníka, knížete českého'.

Jill-'
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Podobný sic tvarem, avšak zcela hrubý, jest RELIKVIÁŘ BETLEMSKÝCH
MLÁDÁTEK (č. inv. 37.) z konce XV. stol. pocházející. Jest 37'5 cm vysoký.
Válcová křišťálová schránka stříbrem lemovaná, podložená třemi prohnutými,
uprostřed ostře zalomenými tyčinkami, vztýčena jest na kruhové prosté noze,
která přechází v nevysoký stvol s báňovitým ořechem. Nad schránkou na místě
víka přidána jest nevysoká kuželová stříška, sploštělým knoflíkem, jemuž nyní
svrchní zakončení (patrně křížek) chybí, korunovaná. Noha podložena jest pro
lamovanou lištnou. Stříšku vroubí zoubkované cimbuří. Na spojkách schránky
vytlačeny jsou řady rosettek. — Uvnitř uložili mumifikovanou ručku — pravou —
asi jednoročního dítka,l) oděnou barokním šatem, cetkami zdobeným. Označení
její zní: „brachium unius innocentis Bethlehemitici". — I tento relikviář získán
byl z kláštera Svatojiřského. Srov. str. 153.

Do této skupiny hlásí se také KŘIŠTÁLOVÝ RELIKVIÁŘÍK (č. nyn. inv. 56.)
v podobě křížku na křištálovém podstavci. Výška celku obnáší 148 cm. ] zde
jest vše zlaceným stříbrem montováno. Křížek sám jest uroben z kovových
tyčinek; na jejich koncích jsou nasazeny křišťálovékouličky. Podstavec má podobu
štíhlého válce z křišťálu, vztýčeného na trojúhelníkové křišťálové desce. V dutině
jeho jsou uloženy tři zuby („s. Vincentii M.; s. Laurentii Lev.; s. Ludmilae M.“).
Válec tento obložen jest při obou koncích kovovým lemováním stěžejkovými
poutky spjatým. Obojí lem jest na způsob kružeb cípaté vykrajován. — Relikviářík
tento, více bizarností, nežli uměleckou cenou svojí zajímavý, pochází ze druhé
poloviny XV. stol. (Vyobrazení jeho viz v „Soupisu“ na str. 99.)

Některé z relikviářů monstrancových složeny jsou ve dnešní podobu svou
z několika různorodých částí. To platí o GOTlCKÉM RELlKVlÁŘl sv. VORŠILY
(č. inv. 99.). Na barokní kruhovou nožku a podobný nodus připevnili mělkou,
zasklenou obdélníkovou schránku gotickou 2 XV. stol., ze zlaceného stříbra, v předu
lemovanou rámcem z kolmých iiálových lístků ciselovaných, dosti hrubých. Rámec
ten měří 14/16 cm. Uvnitř uloženy jsou dvě částečky vřeteních kostí (radius) a dva
úlomky kostí kyčelních 2) označené nápisem: „de societate s. Ursulae“.

Mnohem pozoruhodnější jest krásný RELlKVlÁŘ NA NOZE BÝVALÉHO
ClBORlA (č. nyn. inv. 4.) — viz tab. 43. — Výška jeho měří 34 cm. Zhotoven
jest ze zlaceného stříbra. — Hořejší část pochází z počátku XVI. stol. (asi z r. 1513).
Má podobu okrouhlého monile, sestrojeného ze šesti polokruhových a šesti cípatých
výkrojkův, kolem kruhové zasklené schránky seskupených. Nahoře jest nasazen
křížek s ciselovaným korpuskem. Schránku lemuje obrouček na způsob provazce
stáčený. Přední plochu výkrojkův pokrývají ze stříbra vystříhané květy, s draho
kamy na místě terčův. Do zadni stěny vyryt jest dovedně komponovaný obrázek
korunované Madonny v bohatém rouše. Ježíšek vztahuje ručky ke sv. Kateřině
proti Madonně stojíci. Vedle klečí muž v kněžském rouše. Pod postavami vyryt
jest znakový štítek Pražské kapituly s letopočtem 1513. a písmenami E I P.

') Zjistil prof. Dr. Schrutz. — ') Konstatoval Dr. Schrutz. — Také tento relikviář pochází ze
zrušeného kláštera Svatojirske'ho (viz str. 153.).
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Spodní část tohoto relikviáře pochází z r. 1602. Šestilistá noha ozdobena
jest hrubě vyrytýmí postavami sedících evangelistů v osmihranných rámcích.
Ostatní dvě pole zaujímají obrázky denní a noční krajinky. Na okraji podložené
lištny čteme vyrytý nápis: AN. 1602 x IAR »:HAB ICH x ANNA x ESLINGERIN w
DISES xCIBORI xCVR* ER *GOTESx MACHEN :«LASENN ><VND »:CVMx KLOSTER ><

S x IORGENx GEBEN x CONVENT x SCHWESTER x DASELP. ]) Báňovitý ořech
ozdoben jest šesti drobnými růžičkami. Hořejší část stvolu zkomolená jest z ně
kolika částí svrchní schránce soudobých.

Relikviář tento získán byl po zrušení kláštera Svatojirskéhoř) Ve schránce
jeho uložen jest nepatrný ostateček dřeva (asi sv. Kříže) mezi zlatými cetkami.

Tvar předešlému podobný, — jenž pro relikviář zvláště jest příhodný —
totiž monile na štíhlé nožce vztýčeného, vykazuje í drobný ale velmi sličný
RELlKVlAŘÍK POZDNĚ GOTICKÝ (č. nyn. invent. 48., _- viz tab. 41. obraz
prvý). — Jest zhotoven na počátku XVI. stol. z nezlaceného stříbra. Výška
jeho obnáší 19 cm. Schránku tvoří šest polokruhových lupenů kolem kruhového
důlku ostatkového seskupených. Přední jejich stranu zdobí pěkně ciselovaná
drobná poprsí andílkův s křídly rozpjatými. Pod každou soškou přidán jest
broušený rubín ve stříbrném lůžku. Kouty mezi listy vkusně vyplňují chumáče
lístků ze stříbra vystřihaných. Na vrcholu nasazena jest nad podobnými listy
kulová bobule. Na zadní straně jest vyryto korunováni P. Marie. V důlku středním
vloženy jsou drobné ostatečky sv. Matěje a Matouše. — Podstavec má nohu
šestilistou, podloženou prolamováním trojúhelníkovým. Nodus skládá se 2 ne
obyčejně bohatého shluku kružbových okének, opěráčků a íiál.

Viz Dr. Bock v ,,Mitthcil. d. C.-C.“ XIV. str. 18; F. J. Lehner v „Methodu“ ll. str. 35—36;
„Soupis“ č. 102.

Náprsního okrouhlého monile použili také při RELlKVlAŘl sv. ŠEBE
STlÁNA (č. nyn. inv. 4.). Relikviář ten má tvar malé sluncové monstrance, pozdně
renaíssanční. Zhotoven byl ze stříbra na sklonku XVII. stol. Monile měří 85 mm
v průměru. Schránka jeho, do níž vložili nyní drobný ostatek sv. Františky
Fremiott, obklíčena jest věncem ze stříbra stříhaných květů a listů. Podobné
ozdoby, drahokamy proložené, vroubí i jeho kolmý obvod. Na zadní ploše vyryto
jest umučení sv. Šebestiána. — Monile toto pochází z počátku XVI. stol. Vy
obrazení jeho viz v „Soupisu“ na str. 105.

lpří RELIKVIÁŘÍCH s OSTATKY sv. ONDŘEJE (č. nyn. invent. 15.)
a SV. SCHOLASTIKY (č. inv. 13.) shledali jsme pětilisté monilie 11'5 cm v prů
měru měřící, z počátku XVI. stol., vztýčené na barokních nízkých monstrancových
nohách z kraje stol. XVIII. Přední strany monilií zdobí tepané listové růžice (při
relikviáři sv. Ondřeje původní ozdoby se ztratily i nahradili je hrubou barokní
napodobeninou); zadní stranu prvého z nich zaujímá rytba představující Madonnu
s Ježíškem ve spleti větvové. — V prvém („s. Andreae Ap.“) uložen jest úlomek

') T. j. .R. 1602 dala jsem já Anna Eslingerová, řeholnice konventu Svatojirske'ho, udělati
toto ciborium ke cti Boží, a darovala jsem je klášteru sv. Jiří." — ') Srov. str. 153.
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(35mm dlouhý) loketní kostí; ve druhém („s. Scholasticae“) úlomek pravého
orbitálního oddílu kosti čelní. 1)

Na barokních mísovitých nohách vytepány jsou páskové a quírlandové ozdoby.
Značky: písmena R R v oválovém terči a novoměstský znak s letopočtem 1718.

Mnohem význačnějším dílem, nežli obě předešlé relikviové schránky jest
RENAISSANČNÍ RELIKVIÁŘ z konce xvr. stol.„(č. nyn. inv. go.). _ Viz tab. 44. _
jest stříbrný, 1305cm vysoký, a hojně ozdoben ze stříbra vystříhanými květy. Noha
jeho jest okrouhlá, na okraji široce proiilována. Válcový dřík obalen jest stříhanými
listy. Přerušuje jej široký sploštělý ořech, podobnými listy pokrytý. Ostatková
schránka jest válcovité z křišťálu vybroušena a stojí kolmo na mnohem širším
kovovém dně, vystříhanými květy ověnčeném. Úplné shodné dno druhé. nízkou
zvonovitou stříškou zakončené, schránku kryje. Po obou stranách spojují stříšku
i dno volně stojící pruty, obklopené hojnými listy a květy. Nad stříškou trčí na
drátovém kolmém prutu kalichovitý podstaveček; na něm stojí drobná ciselovaná
soška neoděného amoretka s oštěpem a přílbicí. Od podstavce jejího k oběma
postranicím táhnou se stříhané větvice. Mezi květy tu i tam vložen jest broušený
drahokam. ——V tomto relíkvíáři uloženy jsou drobné ostatky: „s. Venceslai;
s. Adalbertí; s. Procopíi; s. Georgii; s. Sebastiani; s. Ludmilae; s. Catharinae;
s. Barbarae; s. Apolloniae; de ligno Crucis; de peplo B. M. V.; s. Jacobi maj.;
s.' Mauricii; s. Laurentii; s. Bartholomei; s. Aegidii; s. Augustini; s. Martini;
s. Briccii."

BAROKNÍ RELIKVIÁŘE sv. ŠEBESTlÁNA A sv. ŠTĚPÁNA (č. nyn. inv.
31. a BB.), oba shodné, mají podobu tepané štítové okrasy vztyčené na ploské
noze monstrancovité. Jsou zhotoveny ze stříbra a 41 cm vysoké. Povrch jejich
celý pokryt jest prací tepanou. Na noze jsou vytepány čtyři andílčí hlavínky; na
štítovém svršku pak akantové listy a květy, a mimo to na každém i obrázek
světcova martyria jakož i dvě andílčí postavičky, any drží roušku se jménem jeho.
Uprostřed štítu jest upraven kolmý úzký otvor, jímž lze viděti relikvie ve schránce
vzadu za štítem ukryté. Schránky mají tvar křížový a jsou paprsky zlacenými
ozářený. Uvnitř uloženy jsou úlomky dlouhých kostí hedvábím zahalené.

Tepání na těchto relikviářích jest velmí svědomitě a dovedně provedeno,
ač celek trpí nedostatkem vkusu. Zhotoveny byly při konci XVII. stol. Značky:
písmena M A R v kosmo položeném kruhovém čtyřlístu.

BAROKNÍ RELIKVIÁŘ sv. APOLLONIE (č. nyn. inv. 95.) upraven jest
podobně, ze zlaceného stříbra, na způsob štítové desky, na čtyřlalokové mírně
vzedmuté noze. Výška jeho obnáší 34 cm. Na noze vytepán jest velmi dovedně
propletaný větvicový dekor a dvě kartušky s nápisy: [hm.—rN. .:llmllmu'uc Virginis
cl Afar-tyria-— Sanci/m ['fer/usia" Metropolí/anne Pragensis Í). A Na svrchni štítové
desce shledali jsme rovněž vkusně tepané větvícové ozdoby, dvě okřídlené hla
víčky jakož i dvě celé postavičky andílků. Uprostřed upraven jest obdélný otvor
ze čtyř obloukových výkrojů, zasklený. V něm patrný jest zub (stolička) ve zlaté

') Zjistil prof. Dr. Schrutz.
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tulejce vsazený. Tulejce té podložena jest vkusná ciselovaná okřídlená hlavinka. —
Velmi sličná a dovedně provedená práce tato pochází 2 r. 1713. (dle chrono
grammu na víku vyrytého: Samaa AM;-lyregregla ora pro DeCano annI hVIVs.).
Značky umělcovy však chybí.

Jedním z nejznámějších kusů pokladu Svatovítského jest RELIKVIÁŘ
S JAZYKEM SV. JANA NEP. (č. nyn. inv. l.). — Viz tab. 45. — Zhotoven byl
pravděpodobně r. 1729.Jest ze zla
ceného stříbra a má podobu mon
strance 56'5 cm vysoké, do níž
vložena jest na způsob překlo
pené číše vybroušená schránka
skleněná, starší (z roku 1719),
s ostatkem. Noha jest kruhová,
mírně vzdutá, tepaná. Čtyři vyte
pané římsové pásky rozdělují po
vrch její křížem; pásy ty směrem
vzhůru ke stvolu se zužují a při
koncích se volutově zatáčí. Na
volutách při okraji nohy rozsa
zeny jsou čtyři sličné okřídlené
hlavičky. Kroužený dřík opatřen
jest uprostřed vásovitým nodem,
z něhož vynikají čtyři výborně
modelované andílčí tváře. Hořejší
část relikviáře má podobu veliké
pětipaprskově hvězdy. Hroty její
jsou otupeny a nesou jiné po
dobné drobné hvězdice. Přední
i zadní strana této hvězdovité
desky zdobeny jsou stejně. Po
vnějších okrajích táhne se lem
z drobných volutek, schránku pak
obklopuje věnec obláčků, z nichž
porůznu stulené andílčí hlavinky
vyhlědají a tu a tam ostré paprsky
vystřelují. Na hořejším hrotu vztýčen jest křížek nade dvěma skříženými palmo
vými ratolestmi. Vše to hojně poseto jest drahokamy, převážnou většinou ame
thysty (mezi nimi krásou i velikostí vyniká zvláště amethyst pod svrchním
hrotem hvězdy).

Schránka jest oblá, dole otevřená, nahoře kulovítě sevřená. Nahoře jest
obložena zlatem na způsob baldachýnové stříšky s lambrequiny, dole pak ji ovíjí
zlatý proužek drahokamy posázený. — Uvnitř vložena jest druhá menší schránka
zlatá, která tvarem svým úplně se shoduje s podobou jazyka v ní uloženého
a křišťálem přikrytého. Kolkolem vine se hustá splet paprskův a palmových
haluzí jakož i jiných ozdob smaltovaných a brilanty a jinými drahokamy po—

Schránka s jazykem sv. Jana Nep.
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sázených. Na zadní zlaté desce vyryt jest nápis: Haec est Lingua illa Benedicta
Divi Joannis Nepomuceni Martyris ob illibato Nu;-vatum Confessionis Silentium in
Flumen praecipitati, quae dum Sanctum lllius Corpus I'isitaretm' in. Sacra Ejusdem

('a!):"tepost tria Saecula et ultra Sic divina disponente Omnipotentia incorrupta reperta
Ano Domini 1719.

Jazyk má barvu šedohnědou; jsou na něm dobře rozeznatelný četné částice
látek zemitých. Na povrchu jeho patrny jsou mnohé světlejší hrbolky. Pří pravém
kraji uprostřed znáti jsou stopy jakéhos porušení. ') Hrany této rány jsou již značně
odroleny. Část tkaně v těch místech také vypadla, a leží dole na dně schránky.
Na ostatku tomto neshledali jsme žádné stopy po nějakém praeparování nebo
balsamováníř) —- Vyobrazení viz na str. 239.

Autora tohoto zajímavého relikviáře neznáme. Na relikviáři vnějším shledali
jsme značku vídeňskou a písmena IG (nebo IC) na terči srdcovitém. Na hraně
hvězdovitého svršku jest vyryto: Renovatum sumptibus Dris Venceslai Pes—sina
b'. III. E. Canonici Custodis die 16. Maji 1855. — R. 1779 byl relikviář ten opravován
zlatníkem Pražským Václavem Antonínem Kraussem.

Tvary sluncově monstrance má BAROKNÍ RELIKVIÁŘ SV. BARBORY
z počátku XVIII. stol. (č. nyn. inv. 377.), velmi zdařile ze stříbra (z části zlace
ného) zhotovený. Výška měří 53 cm. Noha oválová jest ze čtyř laloků oble
vzdutých konstruována, bez podloženého profilování. Zdobí ji velmi pěkně tepaný
větvicový dekor, mezí nímž na předním i zadním laloku spatřuje se po dvojici
andílčích hlaviček. Ciselovaný nodus má tvar pohárovilý; jest ozdoben lisenkami
a dětskými hlavinkami. Schránku kruhovou objímá obláčkový věnec, z něhož
vynikají hojné paprsky. Nad schránkou vytepáno jest poprsí Boha Otce, pod ní
pak andílek s křížem.

Na zdařilé této práci našli jsme značky: znak malostranský s letopočtem 1701
a písmena ch. na štítku. — Uvnitř chová se nepravidelně okrouhlý (asi 6 cm v prů
měru) úlomek temení (parietální) kosti, označený: „de cranío s. Barbarae".

Droboučké monstranci podobá se také i ROKOKOVÝ RELlKVlÁŘÍK
sv. ANTONÍNA PAD. (č. nyn. inv. 17.). Jest 24 cm vysoký, ze zlacené mědi.
Nožka má tvar oválový. Zdobí ji obhroublě kartuškové tepání. I schránka ostatková
má tvar ozářené kartušky. — Všední tato drobnůstka pochází ze třetí čtvrtky
XVIII. stol. Značek žádných na ní není.

Ostateček téhož světce uložen jest ještě ve druhém SLUNCOVÉM RELI—
KVIÁŘÍKU zánovním (č. nyn. inv. 104.), jemuž však chybí noha.

Spíše hračkou, nežli relikviářem jest hrubý RELlKVlÁŘÍK sv. VAVŘlNCE
(č. nyn. inv. 58.), pouze 155 cm vysoký, ze zlacené mědi. Má tvary gotické
(z konce XV. stol.) titěrné monstrance: z nožky hrubě profilované vyrůstá stvol.
Na něm vztýčena jest destička nahoře trojúhelníkem prodloužená a křížkem
korunovaná. Po obou stranách destičky přidáno jest po hrubém opěráčku se

') Dvojí nařiznuti při komissionálnim ohledání r. l7l9.
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dvěma fiálami. — Uprostřed desky v oválovém zaskleném důlku vložena jest
droboučká relikvie.

Velmi četné jsou RELIKVIOVÉ SCHRÁNKY NA OLTÁŘÍCH, jež z hruba
jen napodobují tvar monstrance. Jsou ze dřeva a buď zlacenými řezbami anebo
kovovými okrasami zdobeny. Rozměry jejich jsou namnoze velmi značné. Pochá
zejí vesměs z XVIII. a XIX. stol.') Po stránce umělecké zasluhuje z nich zmínky
toliko RELlKVlÁŘ sv. JANUARIA z r. 1709 (č. n. inv. 376. v ostatkovém oltáři
v kapli Martinické). Jest to deska dřevěná lla spůsob monstrance přiříznutá, po
vlečená červeným sametem. K M připevněno jest stříbrné barokní prolamované
obložení dosti jemně vytepané. Použito při tom známých barokních motivů:
akantove' lístky, větvice, palmové ratolesti, a andílčí postavy i hlavinky. Upro
střed upraven jest zasklený důlek_pro ostatky. Na noze přidán jest štítek
s nápisem: „Georgius Adamus Sac. Rom. Emp. Comes a Martinitz, Eques Aur.
Vell: Suae Caes. Regiae Majest: actual. lntimus Consil: post recuperatum
Regnum Neapolitanum, cui qua Plenipotentiarius cum facultate et honore Pro
Regis praefuit, Has reliquias Capellae Martinitianae in Eccl. Metropol. Pragensi
donavit Anno Dom. 1709."

Také ještě droboučký RELIKVIÁŘÍK sv. MATÉJE (č. n. inv. 106.), téhož
druhu, hoden jest povšimnutí. Jest to 18'5 cm vysoká destička ze střibřené
mosazi, rokokově tepaná a na způsob monstrance vykrojená. Střední zasklený
otvor zaujímá obrázek světcův z různobarevných ústřižkův hedvábných dosti
vkusně složený. Ostateček vložen do zaskleného důlku na podstavci. Vzadu při
dáno jest opěradlo. ——Dosti vkusná tato drobnůstka pochází z druhé polovice
XVlll. stol.

Velmi zajímavá jest skupina relikviářů pektora'lm'ch. Četné z nich mají
podobu mani/HF) vesměs ze sklonku XV. a z počátku XVI. věku.

Na tab. 46. podáváme vyobrazení MONlLE S PLASTICKOU SKUPINOU
UKŘlŽOVÁNÍ (č. n. inv. 82). Relikviář tento uroben jest na sklonku xv. stol.,
ze zlaceného stříbra. Tvar má kruhové nízké desky (11'2 cm průměr), z níž
na přední straně mírně vystupuje ostatková schránka (56mm průměr), křišťálem
zakrytá. Před křišťálem vsulluta jest do kruhového otvoru schránky skupinka volně
stojících ciselovaných figurek. Uprostřed vztýčen jest (ve dvojnásob zvětšeném
měřítku nežli figurky ostatní) Ukřižovaný; po obou stranách pllí na drobných
křižích oba lotři. Pod křížem Kristovým stojí P. Maria a sv. Jan. Kolem schránky

') Z relikvií v nich uložených uvádíme: s. Matllaei Ap. (č. 375. — slouží nyní za okrasu
ostatkovéllo oltare); Ss. Thebeorum (č. inv. 499. a. b.); s. Coelestini, Coronati, Benignae, Bonifatii
(č. inv. 453.); Benedicti, Victoris M., Clementis (č. inv. 454.); s. Balthazari, Joannis Ev., Bartholomei
ap., Mathiae, Philippi, Marci, Jacobi, Mathei, Thaddaei, innocentis (č. inv. 450.); s. Simon ap., Bar
nabae, Stephani, Andreae, Pauli, Lazari, Thomae, Clementis, Timothaei, Lucae (č. inv. 451.); 5. Při—
bislavae (č. inv. 465.); s. Podivini (č. inv. 466.); s. Justinae, Calixti Pont; unius Thebaeorum; Seba
stiani, Adaucti, Victoris, Burchardis (ve dvou relikviářích na oltáři sv. Zikmunda). ——") Moni/em na
zývá se kruhový nebo rosettový lnedaillion, jenž bud' na řetězci koleln hrdla býval nošen, anebo
sloužil k ozdobě zapony pluvíálů na místě agraííy. Hojně se také takovýchto drobnějších schránek
užívalo k ozdoba'm velkých oltářních tumb a pod.

31
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položen jest věnec dubových ratolestí s listy a žaludy, jež vesměs vyrůstají ze
společného uprostřed se táhnoucího prutu. Mnohé z nich jsou dnes již ulámány.
Na tomto prostředním prutu přidělána jest nahoře drobounká, jedva patrná figurka
lovce se zahnutým loveckým rohem; v pravo před ním spatřuje se drobničká
podoba prchajícího jelena a stranou dole maličká podoba psa. Mezi větvičkami
rozsazeno jest při vnějším okraji šest (původně jich bylo sedm) rosettek graná
tových. Okraje všechny llemuje vroubkovanýj drát, do jehož vrubů vložen jest

Malba na smaltu na zadní straně monile s perletovým reliefem.

ještě tenký drátek filigránový. —- Kolmá obruba vyplněna jest krásným prolamo
vaným vlysem: vine se tu mírně zvlněná větévka 5 lístky; v jednotlivých záhybech
vztýčena jsou na místě květů na zvarhanělých obláčcích drobná poprsí hudoucích
křídlatých andílků. — Na zadní straně vyryto jest „Zvěstování P. Marie“ dosti
neuměle. Stranou u zvěstujíciho anděla klečí na obrázku tom drobná postavička
mnicha františkánského, ana v pravé ruce drží blánku s nápisem porušeným. ')
Rytina jest pozlacena; toliko tváře postav zůstaly stříbrné.

') Nápis ten jest přeškrabán a proto nezřetelný. Čteme na něm: fram- albert in rumurnt
(nebo „in turn-art"). Možno i čísti: „t't'atnr albert mn fuil".
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Uvnitř vloženy jsou ostatky (drobné): „s. Justinae; Richardi Anglicani;
Christophori M.; Philippi Ap.; Eobani M.; AfraeV.; Caeciliae; Quinque Fratrum;
s. Adalberti; Brigittae Virg. Schoticae.“

Srov.: Dr. Bock v „MittheiL d. C.-C.“ XIV. (1869) str. 24—25; F. J. Lelrner v „Mcthodu'
ll. (1876) str. 23—24. „Soupis“ č. 117.

Neméně pozoruhodno jest i MONlLE S PERLETOVÝM RELIEFEM (č. n.
inv. 80.). — Viz tab. 47. — Jest stříbrné (zlacené), ze sedmi listů do kruhu
komponováno. Největší průměr obnáší 132 cm. Na přední straně vložena jest
do středního povystouplého otvoru pro ostatky kruhová perleť s bohatou a dobře
zdařilou řezbou, „Smrt P. Marie“ znázorňující. Mrtvé tělo P. Marie odpočívá na
loži. Kolkolem stojí a klečí apoštolové, jeden s kropáčem, druhý s knihou,
kropenkou, kaditelnicí, jiný s křížkem na vysoké žerdi a pod. Nejvýše vznáší se
Kristus s anděly, an duši P. Marie v podobě malého dítka v náručí odnáší.
Kolkolem této řezby rozloženy jsou po celé přední ploše krásné květy ze stříbra
vystříhané a ke společné vlnité větvici připojené. Každý květ má na místo terče
brbušený drahokam. Okraje opět lemuje vroubkovaný drát. Kolmý okraj jest i zde
prolamován a zvlněnou hojnými lístky posázenou větévkou ciselovanou ozdoben. —
K zadní straně připevněno jest stěžejkami víko. Uprostřed něho ponechán jest
39 mm široký kruhový otvor křišťálem zasklený. Zbytek rozdělen jest obrubou
: vrubovaného drátu na sedm lístových polí tmavomodrým emailem povlečených.
Na emailu tomto nakresleny jsou zlatistou barvou velmi pěkné obrázky: Spasitel
želmající, s koulí světovou v levici; odznaky čtyř evangelistův se jmény jejich
na bílých blánkách; štítek znakový s podobou pštrosa, jenž cosi podkově po
dobného v zobanu drží; okřídlený drak. (Viz obr. na str. 242.)

Vynikající toto dílo vzniklo na počátku XVI. stol. Ostatek v něm uložený
označen jest nápisem „Maxillus s. Bartholomei“.

Viz: Dr. Bock v „MittheiL d. C.—C."XIV. (1869) str. 22—23; F. J. Lehner v „Methodu' ll.
(1876) str. 21—23; Dr. K. Lind, „Die österreichischc kunsthistorische Abtheilung der Wiener Welt
nusstellung', Mittheil. d. C.-C. XVlll. (1873), 213, s vyobr. na str. 214; J. Koula, Památky uluěl.
Serie l., seš. IV., list 5—6.

Na tab. 48. zobrazili jsme líná menší monilie. Nejvýše reprodukováno jest
(přední i zadni strana) droboučké avšak velmi sličné STŘÍBRNÉ MONlLE
s ostatky sv. Kateřiny, Markéty, Doroty a Heleny (č. n. inv. 83.). Monile toto
sestrojeno jest v podobě čtyřlistu čtvercem prostoupeného. Průměr jeho obnáší
pouze 97 cm. Ve všech koutech nasazeny jsou vkusné granátové plody. Přední
strana, poněkud uprostřed povystouplá, opatřena jest otvorem kruhovým. Po
ostatní ploše jsou rozsazeny čtyři slunečnicové kvítky, z plechu vytepané, a čtyři
čtvercové kameny podložené stříhanými lístky. Okraje všechny jsou dílem krou—
ceným, dílem vroubkovaným drátem lemovány. — V zadu vyryt jest velmi do—
vedné obrázek svaté Kateřiny. Před ní klečí muž (patrně obraz donátorův)
v dlouhém rouše; u něho zavěšen štítek se značkou. Nad celou skupinou vine
se nápisová blánka s nápisem (od pravé k levé): O SANCTTA KANERINA ORA
Po ME PEOATORE THOMAJ) Kolmý okraj ozdoben jest silně porušenými rozvili
nami. — Vkusná táto drobnůstká pochází z prvé polovice XVl. stol.

') „O sancta Catharina, ora pro me pecatore Thoma."
31==
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Uprostřed téže tabulky (— 48. —) zobrazena jest přední strana MONILE
SE STŘEDOVĚKOU KAMEJÍ. Tvar jeho jest kruhový; šířka 9'5 cm. Pochází
ze sklonku XV. stol. V prostředním důlku uloženy jsou relikvie: Dens s. Venceslai
et sanguis; s. Viti; s. Adalberti; s. Sígísmundi; quinque íratrum.') Otvor jeho
lemuje oblá větévka, přes kterou se převinují velké tepané listy akanthové. Mezí
listy jsou vždy vsunuty dva žaludy. — Kolmý okraj (výška jeho měří 14 mm)
ozdoben jest prolamovanými rozvilínamí. Na zadní straně uprostřed přidána jest
elliptícká kamej 49 mm široká, 34 mm vysoká a lO mm silná, ze zalmědlého
karneolu s bílou spodní vrstvou. V kameni tom velmi jen hrubě provedena jest
řezba: uprostřed postava Krista en face, sedícího, s knihou v levicí; po obou
stranách sedí jiné dvě postavy téměř v profilu znázorněné; jedna z nich drží
rozevřenou knihu, druhá má pravicí vzhůru vztýčenou. Na plochém dně kolem
kameje vyryty jsou čtyři drobné obrázky: trůnicí Madonny s Dítkem na klíně
(nahoře), sv. Barbory (v pravo), sv. Kateřiny (v levo) a anděla s veraikonovou
rouškou (vezpod). Závěsné ouško, ze tří oček složené, otáčí se v lůžku velmi
uměle na způsob šroubu skládaném.

Prvý obraz dole (na tab. 48.) znázorňuje MONILE S DESTIČKOU KARNEO
LOVOU (č. 11.inv. 68.) z počátku XVl. stol. s ostatky: „S. Paulini Ep.; Cassii
M.; Mil. Militum; Constantiae V.; Ottmarís Ab." Jest zhotoveno z mědi částečně
zlacené, z části stříbřené. Všech šest segmentů kolem kruhového důlku seskupených
(průměr obnáší 92 mm) oživují stříhané lístky s jahodovýmí terči. Vzadu přidána
jest čtvercová (rohy jsou kosmo sříznuty) destička karneolová. Kolem ni přidáno
jest šest růžic modrým a bílým emailem povlečených.

Poslední konečně obraz (na tab. 48.) zpodobuje sličné MONILE S OBRÁZKEM
SV. KATEŘINY (č. 11.inv. 71.), pocházející ze druhé polovice XV. stol., v němž
uložili ostatky: „s. Benedicti; s. Kiliani; s. Justinae“. Průměr jeho obnáší 9-5 cm.
Jest stříbrné, zlacené. Na přední straně přidána jsou na všech šesti listových
výkrojcích velmi pěkně litá drobná poprsí okřídlených andílků. Sošky ty drží
v rukách rosettová lůžka s tyrolskými broušenými granáty. — Kolmé boky jsou
ozdobeny prolamovanými rozvilínamí. — Na zadní ploché straně vyryt jest slíčný
obrázek sv. Kateřiny, ana kráčí po květnatém luhu.

MONILE S OSTATKY SV. MARKA (č. nyn. inv. 84.) podobá se předešlým.
Zhotoveno jest ze stříbra z osmi kruhových výseči, kolem povystouplého kruhového
středu. Ostatkový důlek jest zakryt oválným broušeným křišťálem. Po obou jeho
stranách vyryty jsou postavy dvou andílků, jakoby schránku tu v rukou držely.
Na vykrajovaných cípech nasazeny jsou (na každém jeden) broušené kameny;
kolem jejich jímek přidána jest klíčková ozdůbka z íiligránového drátu. Na
kolmém okraji prolomen jest rozvilínový větévkový ornament. Plochou zadní
stranu zdobí nepříliš umělá rytina Ukřižovaného s P. Marii a sv. Janem po
stranách. ——Monile toto původem svým hlásí se do počátku XVI. stol. Průměr
jeho obnáší 11'2 cm.

') Zub jest viditelný, vše ostatní v drobných klůccích.
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Méně umělecky cenné jest MONILE S OSTATKEM SV. APOLLINÁŘE
(č. nyn. inv. 75.) z kraje XVI. stol. Jest ze stříbra nezlaceného. Tvar jeho jest
kruhový; průměr měří 5 cm. Na přední straně kolem povystouplé schránky při
dány jsou za ozdobu stříhané listy se čtyřmi granáty. Na zadní straně vyryt jest
obrázek Madonny s dlouhým vlajícím vlasem, ana dítko na ruce drží. Obrouček
postranní složen jest z prolamovaných gotických čtyřlistů.

Rovněž menší umělecké hodnoty jest i MONlLE S PERLE'Í'OVÝM RELIEFEM
z prostředku XVI. stol. (č. nyn. inv. 66.), nyni prázdné. Jest to vlastně kruhová
stříbrná obruba, 7 cm v průměru, obkličující perleť, do níž vřezán jest reliéfní
obrázek Krista v zahradě Getsemanské. Kristus klečí před skálou, modle se,
s rukama sepjatýma. Pod skálou spí tří apoštolové; nad ní postaven kalich.
V pozadí naznačen jest pletený plot. — Na zadní ploché straně vyryt jest po
prsní obrázek Krista Ukřižovaného; vedle něho naznačeny jsou důtky a metla.
(Vyobrazení viz v „Soupisu“ na str. 122.)

Ostatky sv. Bartoloměje, Jiří, Lukáše, Petra muč., Kolimana, Ondřeje ap.
(vesměs neveliké) uloženy jsou v OVÁLOVÉM MEDAILLONKU (č. nyn. inv. 25.),
stříbrném, 77 mm vysokém, z počátku XVl. stol. pocházejícím. Na přední straně
tvoří ozdobný rámec ostatkovému důlku tento nápis: agnus & hei 8 qui 8
tollis 3 pacata 8. Na zadni straně vyryta jest stojící Madonna s dítkem, na
hvězdičkované půdě. (Viz „soupis“ č. 125 s vyobr.)

Barokní (z prostředka XVlll. stol.) obdobou monilií jsou DVA NAPRSNÍ
RELlKVlAŘÍKY (č. inv. 72. a 73.) oválové, 5 cm vysoké, ze zlaceného stříbra.
Úprava jejich jest celkem shodna. Svrchní strana celá jest téměř zakryta zlatým
barokním mnohonásobně prolamovaným ornamentem na způsob iiligránu. Lístky
těchto ozdob jsou z části zeleným smaltem povlečeny. Mezi tím rozsázeno jest
množství almandinů a granátů. — V prvém uloženy jsou ostatky sv. Vincencie,
druhý jest prázdný.

Zcela bez uměleckého významu jest DROBNA KAPSULKA s OSTATKY
SV. KARLA BOR. (č. nyn. inv. 74.) oválová, v předu obklopená hrubě tepaným
štítkem barokně prolamovaným. Nahoře přidány jsou biskupské odznaky. —
Pochází z konce XVlll. stol.

Ostateček evangelia sv. Marka darovaný J. E. Vocelem,') vložen
jest ve stříbrném ZAVESNÉM POUZDERKU z r. 1854 (č. nyn. inv. 108.) vy
rytými spirálovými ozdůbkami a vysvětlujícím nápisem okrášleném.

Velmi četné ostatečkyz) uloženy jsou kromě toho i ve mnohých jiných
ještě OVÁLOVÝCH KAPSULKÁCH, neozdobných, ze zlaceného kovu, upravených

') Srovn. str. 158. —-') S. Abundantii (č. IH.); S. Hieronymi (č. 116.); Leopoldi Ci. (č. ll7.);
Hedvigis vid. (č. HS.); de pulveribus et pannis ex sepulcro s. Alfonsi (č. 119.); Xaverii, Francisci
Borg., Placidi, Leopoldi, Benedicti, lgnatii, Augustini (č. 12l.); Cyrilli Cf. (č. 122.); Franciscae Rom.
(č. 123.); Margaritae (č. l24.); Donati, Prosperi, Brigittae, Perpetuae, lnnocentis (č. l25.); Leonardi
(č. l27.); Susannae (č. l29.); Probi, Honesti, Jucundae, Bonifacii, Cosmae (č. 131.).
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tak, aby se do relikviářů vkládati mohly. (Některé jsou dokonce jen papírově)
Vesměs nemají významu.

Do této skupiny zařaditi dlužno i dosti Vkusný, ze stol. XVlll. pocházející
DESTIČKOVÝ RELIKVIÁŘÍK sv. NORBERTA (č. inv. 111.) stříbrný, v podobě
obdélníka, s obloukovým štítkem svrchu nastaveným. (Míra 9/10 cm.) Na štítku jest
vyryto: Stí Norbertí Epí: Cnnf: Patroni Bohemiae. Uprostřed vlastní destičky kryje
ellipsovítě vybroušený křišťál ostatkovou schránku. Po jeho stranách přiletovány
jsou ciselované andílčí hlavinky. Na svislých hranách této destičky zachovaly se
ještě zbytky ulámaných barokních větévkových okras ciselovaných. — Uvnitř vložen
jest stářím do tmava zhnědlý úlomek asi kyčelní kosti.

Mezi pektora'ly !) chová poklad Svatovítský mimo popsaný již křížek sv.
Materna (na str. 201.) a pektorál s ostatkem sv. kříže (viz str. 177.) mnohé velmi
cenné kusy jak po stránce umělecké, tak i drahocenností kovů a drahokamův.

z gotických vyniká zvláště STŘÍBRNÝ PEKTORÁLNÍ KŘÍŽEK (č. nyn.
inv. 24.). Jest 10'7 cm vysoký. Ramena končí vesměs trojlistem. Obě plošky
jeho zdobí zajímavé rytiny: (na přední straně) uprostřed Kristus na kříži, na
koncích symboly evangelistů; (na zadní straně) uprostřed Madonna s Ježíškem,
v trojlistech pak poprsí sv. Kateřiny, Barbory, Doroty a Markéty. Pozadí obrázků
jest vesměs mřížkováno. Při okrajích ponechává rytba na místo obruby úzký
plochý rámec. — Zdařilé toto dílko pochází z počátku XV. stol. Vyobrazení
jeho (obou stran) víz na tab. 49. dole. V kříži tomto vloženy jsou relikvie:
„s. Venceslai; de peplo B. M. V.; s. Achatii; Bartholomei; Galli Ab.; Andreae Ap.“

Na téže tabulce (49. — prvý v hořejší řadě) zobrazený GOTICKÝ PEKTORÁL
ze zlaceněho stříbra (č. nyn. inv. 27.), pocházející z konce XV. stol., chová v sobě
ostatečky: „s. Jacobi, Procopii, Venceslai, unius ex X. mill. Militum." Výška
jeho měří 71 mm, šířka 53 mm. Konce ramen jsou obdélníkové rozšířeny. ljeho
obě strany zdobí rytiny: Ukřižovaný uprostřed přední strany a na koncích ramen
poprsí andělů s nástroji umučení; P. Maria s Ježíškem, jenž ručku vztahuje po
přilétající holubicí, a poprsí sv. Krištofa, Vojtěcha, Kateřiny, Jiří — na straně zadní.

Popis PEKTORÁLU s TRNEM KRISTOVÝM (druhého v hořejší řadě na
tab. 49.) podali jsme již na str. 178. Vedle této relikvie uloženy jsou v něm
ještě ostatky: „s. Petri Ap.; Thomae Ap.; Mathiae Ap.“

Ještě do XV. stol. (sklonek) hlásí se prostý PEKTORÁL (č. inv. 22.) s ostatky:
„s. Adalberti, Viti, Apollinaris, Hermogenis." Jest stříbrný, zlacený. Míry: 94/75 mm.
Ramena končí trojlistem. V předu přínýtována jest slušná ciselovaná soška Ukřižo
vaného ke pňovitémn kříži, rytbou na ploše pektorálu naznačenému. Nad hlavou
sošky vyryta jsou na blánce písmena: anti. Na zadní straně vyryt jest opět
rovný křížek, z jehož konců vyrůstají liliové květy.

.) Pektorálem zove se ostatkový křížek, jejž na znamení důstojnosti své biskup nebo praelal
na prsou svých na řetězci zavěšený nosí.
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Stol. XVII. přísluší jinak nevýznamný PEKTORÁL (č. inv. 26.), 85/64 mm
veliký, ze zlaceného stříbra. Hranolová ramena končí trojlistem. Napřed i vzadu
vyrytyjsou hrubé nástroje umučení. Napřed nadto přidán jest i drobný korpusek. —
Uvnitř jsou drobounké neoznačené ostatečky.

Hojná zásoba (19 kusův) BlSKUPSKÝCH PEKTORÁLNÍCH KŘÍŽÚ, jež jsou
komponovány spíše jako honosné klenoty nežli jako relikviáře, jsou vesměs
posmrtné dary bývalých členů Svatovítské kapitoly a pražských arcibiskupů. Jsou
to vesměs nádherné sic, umělecky však méně významné barokní (až i 2 XIX. stol.
pocházející) klenotnické práce. Zavěšeny jsou na řetězcích dílem zlatých, dílem
i ze zlaceného stříbra. Většina jich skládá se z velikých, broušených drahokamů
(vždy stejný druh na celém kříži): topasů, amethystů, safírů, spinelů, smaragdů,
obyčejně 6—7 počtem, seskupených ve tvar latinského kříže. Jímky jejich spojo
vány jsou navzájem hojnými filigránovými i ciselovanými prolamovanými ozdůb
kami dilem zlatými, dílem ze stříbra. Četné drobnější drahokamy (nejčastěji
brillanty) jakož i leckde zlatnický email zvyšují jejich nádheru.— Nejcennější ze
všech jest pektorál arcibiskupa Mayera (č. inv. 207.) se 7 nádhernými sma
ragdy. Kříž kapitul. děkana Martiniho (č. inv. 206.) jest ze safírů. Pektorál
(č. inv. 208.) skládá se ze dvou plochých zlatých břeven a jest kolkolem ciselo
vaným prolamovánim stříbrným a brillanty obrouben. Na přední straně přidán
jest ciselovaný korpusek. Křížsvětícího biskupa Strachovského (č. inv. 191.)
má plochá břevna po obou stranách průsvitně emaillovaná (žlutě a modře). Na
přední straně namalována jest na emailu podoba Ukřižovaného. Pektorální kříž
Pešinův (č. inv. 189.) jest ze zlata a ozdoben ciselovaným korpuskem a modře
emaillovanými čárami při okrajích. Barokní pektorál č. inv. 21. chová jediný ze
všech v sobě svaté ostatky („s. Urbani P.“). Jest ze zlaceného stříbra a bez
filigránových ozdob. Za to okrášlen jest na přední straně vytepaným (vše v mělkém
reliefu) obrazem Krista na kříži, v zadu pak obrázkem sv. Jana Nep. na oblacích
klečícího. Při okrajích vytepány jsou barokní ornamentky.

K pektorálům těmto přísluší PONTlFlKÁLNÍ PRSTENY, počtem 14, mezi
nimiž jest iněkolik pozdně renaissančních. Některé jsou výzdobou svou ze zlata
i stříbra dosti pozoruhodné klenotnické práce XVII. a XVIII. stol. Zdobí je
vesměs opět veliké ploché drahokamy, namnoze menšími vroubené. Lůžka jejich
jsou po většině ozdobně pracována, i po spodní straně zdobena. Shledali jsme
při tom různé motivy: kanellování, motiv paprskový, ba i ciselované ozdůbky
lalokové, někde i smaltem povlékané. Obroučky jsou rovněž po většině dosti
vkusně ciselovanými ornamentky přizdobeny.

KANOVNlCKÉ PEKTORÁLY (úhrnem 15), jichž nyni kapitulárové užívají
(č. inv. 361.—374.), jsou všecky zcela shodného tvaru: barokní kříž, jehož břevna

s obrázkem některého sv. patrona českého, na smaltu malovaným. Kolkolern
přidány jsou hojně prolamované ozdůbky s přečetnými granáty a almandyny. —
Jsou vesměs ze stříbra a zlaceny. Uvnitř vloženy jsou četné drobné ostatky
(většinou sv. Patronů). Zhotoveny byly při prostředku XVIII. stol.
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Přečetné jiné ještě sv. ostatky kromě těch, jež jsme již uvedli, nemaji žádných
zvláštních schránek. Největší jich část uložena jest v OSTATKOVÉM OLTÁŘI
v kapli Martinické. Oltář ten jest zhotoven ze dřeva na způsob zcela prosté skříně
s přehojnýmí zásuvkami. Tvary jeho jsou zcela všední, barokní. Pochází z prvé
pol. XVlll. stol. Zdobí jej po stranách zlacené sošky sv. Rocha a světice s lebkou
v ruce, jakož i několik figurek andílčích. Po hranách splývají střídmě barokuí
pletence. Skříň tu možno jako křidlový oltář rozevírati, což se vždy při slavných
příležitostech stává. Potom možno jest uložené tu relikvie viděti. Některé z kostí
jsou lemovány kovovými jimkami, do nichž jména světcova jsou vryta.') Vložený
jsou do prostých papírových, brokátovými útržky olepených škatulek pod sklem.
Příhrádky všechny jsou vyloženy velmi krásně vyšitými látkami (červený samet
a bílý atlas), jež jsou zbytkem oltáře Martínicova z r. 1645. Bohužel vyšívání
to jest rozstříháním a prachem velice poškozeno. Opakuje se na něm týž vzor:
dvě palmové ratolesti, pěknou korunou spjaté, a renaissanční lístkové obruby.
Zadni stěny přihrádek kryjí vyšité šlechtické znaky. Stropy zdobí po většině
vyšité nápisy, pro nepřistupnost na ten čas ovšem nerozluštěné. — Celá tato
skříň stojí na opukové mense bývalého gotického oltáře. Mensa ta jest přikryta
silnou deskou z červeného mramoru. Boky její rozděleny jsou v jednotlivé vý
klenky na způsob hrotitých oken, ve kterých spatřují se reliéfní podoby mladého
kněžice před poučujícím jej biskupem sedícího, a dva znakové štítky otlučené.
Jiné dva reliefy po bocích mensy jsou nyní oltářem zakryty.

') Z ostatkův tuto uložených uvádíme: „S. Chrysogoni M. (část lebky); Burghardi (dlouhá kost
a sáně hlavy); Florentii M. (ramenni kost); s. Thebaeorum (lebeční kost); Leodecaris (kloub); Udalrici;
Bonifacii; Eustachii; lgnatii; Arethae; Theodoris; Procopii; Onuphrii (dlouhá tenká kost); Achatii
(dvě kůstky, v kovových jimkách); Hypolití (úlomek ramenni kosti); Felicis; Euphemiae; Ottiliae
(kost 7.ruky); Longini; Hermagorae (v jímce); Othmaris Ab. (část lebky); Rosae V. (lebka); lnnocentis
Beth. (lebka v hcdvábném obalu); Reginaldi (2 kostí); Lazari fratris Mariae Mag.; Macarii (dlouhá
kost v kovovém obložení); Dignae M.; Magni M. (opět v mosazném obložení); Benignae V. (část
patra); Martini E. (pars mandibulae); Christophori M. (asi část lebeční kosti kovem obložená):
s. Romani, discipuli sti Laurentii (dva utomky lebky); Valerii Ep. (zadni část lebky); Susannae V. M.
(část lebky v hedvábné látce); s. Galli Ab. (brada); Antoniae V. M. (částečky drobné z lebky);
Christicolae V. M.; Patricii Ep. (z lebky); Metelli Ep.; Mathaei Ap. (několik kosti prstních ——3 z nich
v kovových jímkách, mimo to i levá noha ještě s koží); Mathiae Ap. (dvě kosti v jímkách kovových),
Philippi Ap.; Bartholomaei Ap.; Dionysii Ep. (celá lebka); Basilii Mag. celá lebka); Albani M.
(6 kosti a patella); Timothaei Ep. (celá lebka); Victoris (celá lebka); Malusii M. (celá lebka);
Kiliani M.; Sebastiani M. (de humero); Thyrsi M. (de cranioï; Christinae V. M. (ze iebra); Chri
stophori M.; Gereonis M. (žebro); Genesii (de humero); Richardi M. (de cranio); Caeciliae V. M.
(úlomky žebra): Reginae V. M. (více kůstek z hlavy); Stephani (de brachio); Florentii (pars mandi
bulae inf.); Justinae V. M. (dvě dlouhé kůstky); Mansueti Ep. (de digito); Sophiae (úlomek dlouhé
kosti v mosazném lemováni); Elisabeth; Albinae V. M.; Mathaei (ze sv. 5. bratři); Gereonis (2. značné
ostatky asi loketních kosti; Attrae M. (4 úlomky lebky a jine' ještě drobnější : Stephani Protomart.
(loketni kost, značná část); Sapientiae V. M. (z lebky, i jiných kosti, celkem 32 úlomků); Florini Cf.;
Clementis M. (mandibula, v kovovém obložení); Mariae Magdal; Simonis Ap.; Judae Ap.; Florentii
Ap.; Lucae Ev. (při jednom úlomku kovová obruba s nápisem .de brachio s. Lucae Ev."); Theodori M.
(rovněž s kovovým obložením a nápisem „de capite beati Th."); de societate XI. millium VV. (dvě
lebky a přečetné jiné kosti); Mauritii M. (3 úlomky loketní kostí); Petri Ap. (úlomek dlouhe kosti
v kovové jímce,; Viti M.; Chrysostomi Ct. (celá holenní kost sobroučkem kovovým a nápisem uprostřed);
Baltasaris Regis (lebka); Gandolphi; Hermetis M.; Abundantiae; Valentini M.; Roberti Cl.; Luciae
V. M. (dvě kosti dlouhé, kovem obroubené); Christinae; Pantaleonis; Quinque Fratrum; Benonis;
Pii M.; Cassii (velká kost snad humerus); Nicasii (části žebra); Urbani M. (přední část lebky);
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l ve dvou prostých TRUHLlClCH vedle ostatkového oltáře chovány jsou
ještě jiné četné sv. ostatky. Třetí (č. nyn. inv. l37.) neveliká, z javorového dřeva,
perletí, kostí a želvovinou hojně vykládaná (moderní rudohorská práce), chová se
v pokladnici. V ní uloženo jest mimo to hojně authentik ze XVII. a XVlll. stol.

HLAVY SV. APOŠTOLÚ, ještě ve stol. XVlll. chované ve stříbrných hermách
(viz jich vyobrazeni na str. 131.), uloženy jsou nyní pod skleněnými báněmi
(č. nyn. inv. 3., 5., 7. a 9.). Lebka sv. Lukáše jest celá, poměrně dobře zachovaná.
Z ostatních („cranium s. Philippi Ap.; Bartholomaei Ap.; Marci Ev.“) jsou tu toliko
úlomky'); ostatní chybici již části napodobeny jsou kaširovánim, z lepenky. —
Všechny jsou obaleny látkami a ozdobeny hojnými zlatými cetkami.

Jako kuriositu uvádíme i zánovní destičku z rohoviny (č. nyn.
inv. 120.) hojně prořezávanou, v níž upraveno jest 8 drobných důlků s relikviemi,
jež jsou italskými nápisy opatřeny.

Několik hrubých ostatkových vložek kovových z bývalých relikviářů, jakož
i papírových škatulek s ostatky zakončují řadu relikviářů pokladu našeho.2)

Justinac V. M. (celá hlava i četné jiné kosti). — ') Z lebky sv. Bartoloměje zbyla parictálni čásť asi
15 cm zšiři, nepravidelně olámaná. Z lebky sv. Marka zachoval se 55 mm široký úlomek šupiny
occipitálni kosti se zřetelnými vruby švu lambdovite'ho. Ze zachovaných úlomků týlní i temenní
kosti lebky sv. Filipa možno soudili na značnou jeji mohutnost (konstatováno prof. Dr. Schrutzem). —
') Shledali jsme v nich ostatky: s. Felicis M., Placidi M., Auxilii M., Clementis M. (v č. inv. l26.);
Placidi, Bonifacii, Columbi, Vincentii M. (vč. inv. 130.); s.Cosmae (č. inv. 136.); Damiani (č. inv. 138.).
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Ozdoba starobylého relikviáře sv. pěti bratři.



IV. Zlomek evangelia sv. Marka.

rahocennou, nad jiné vzácnější relikvií pokladu Svatovítského

jmín byl po drahný čas rukopisný zlomek evangelia sv. Marka,

_!712 „vf/Qi ..... žejej sv.Marek vlastní rukou napsal.Nežpozdějším
......aa)/£ y/a/jý bádánímvyšlo na jevo, že rukopistento pocházíteprve
““\23 (w?-45___. z V.nebo Vl.století, že tvořívaldruhdysoučástúplného,

oš'“ ' to jest veškera čtyři evangelia obsahujícího evangelláře.
" Vzácný rukopis tento stal se na počátku devátého století ma

: jetkem nějakéhokláštera Aquilejského. Vzácnététo knihy
užíváno bylo tam ve druhé polovici devátého a v prvé polovici desátého století
jakožto knihy pamětní; zapisovalif na okraje její jména svá vznešení pocestní
a poutníci, „qui venerunt in istum monasterium". Jmén těch jest několik set,
a mezi nimi mnoho slovanských, jako: jméno chorvatského knížete Braslava,
zápis bulharského poselstva do Říma z r. 869, jakož i jméno slavného morav
ského velkoknížete Svatoplukař)

Později přešel rukopis ten v majetek patriarchů Aquilejských. Tou
dobou vzniklo mínění, že evangelium sv. Marka v evangeliáři tom jest autografem
sv. evangelisty. [ dal tudíž patriarcha Raym u n d d ella Torre (1274—1299)část
tu, zaujímající sedm složek nebo kvaternionů po osmi listech, z evangelíáře vy—
jmouti a svázatí zvlášť o sobě do desek stříbrných, z nichž přední okrášlena
byla rodinným jeho znakem, zadní znakem města Aquileje. A z tohoto nově
utvořeného svazku obdržel Karel IV. dva poslední kvaterniony čili šestnácté lístův.

Za bojů patriarchů Aquilejských s Benátčany na počátku XV. století pře
vezli kanovníci Aquilejští poklady chrámové a s nimi ionen evangeliář a vyňaté
z něho evangelium svatého Marka3) do pevnějšího města Cividalef) —

') Viz str. 37 a násl. — ') Srvn. C. L. Beth m a n n, Die Evangelienhandschríít zu Civídale
v „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde' 1876, ||, 113—128; K. Jircče k
v Časop. Č. M. 1876, 773. — ') Inventář tehdáž sestavený uvádí je slovy: „Liber evangeliorum ar
gento deaurato copertus.“ — ') Ci v i d a l e (slovinsky Staro Mesto nebo Čevdat), zbudované na místě
starořímské osady Forum Julii, bývalo hlavním městem vévodství furlanského. Nyní jest to krajské
město v italské provincii videmské, 7 km od hranic rakouských.
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Když pak Benátčané v bojích těch zvítězili a patriarchát Aquilejský v područí
své obdrželi, dosáhli r. 1420 snadno i toho, že jim zmíněné evangelium bylo
darováno. Dostalo se tudíž do pokladnice chrámu sv. Marka v Benátkách.
Pohříchu pokazil se vlhkem rukopis tak, že Montlaucon, jenž jej r. 1701 pro
hlížel, ani dvě souvislá slova z něho přečísti nemohl, a rovněž tak o něco později
(1730) Josef Bianchini ani stopy jedinké litery a to i pomoci silného osvětlení
a zvětšovacích skel nemohl postřehnouti.') Jan Erazim Vocel pak na vědecké
cestě své, kterou r. 1852 do Benátek podnikl, shledal, že rukopis ten sice chován
jest v přeskvostném pouzdře, že však jest „věkem a vlhkostí již setlelý a téměř
co troud černý.“ Jen na některých lépe zachovalých blánkách nalezl Vocel stopy
liter?) Sakristán dómu svatého Marka, dr. Val. Giacchetti, daroval mu částečku
jednoho listu, kterouž pak Vocel daroval chrámu Svatovítskému.3) — Kodex ob
sahující čtyři ostatní evangelia zůstal v Civ i dale a dosud tam se chová. *)

Zlomek do Prahy přivezený opatřil Karel IV. nádhernou schránkou,-") jež
však později za krále Sigmunda přišla na zmar. “) Teprve Berghauer dal jej
r. 1712 vevázati do nynějších desk lepenkových, vzhled mešní bursy majících:
jsout potaženy červenou, zlatými a stříbrnými kvítky protkanou látkou a olemo
vány širokými zlatými portami.

Od konce století XVll. počínaly se ozývati hlasy, jež jaly se otřásati dosa
vadním míněním, že zlomek ten jest autografem sv. Marka, a poukazovati k tomu,
že jest to bývalá součást evangeliáře Cividalského.

Učinil tak nejdříve r. 1698 Justus Fontaninus v dissertaci, kterou
uveřejnil Montiaucon ve svém „Diarium ltalicum“ r. 1702. ") Týž Fontaninus vy
žádal si z Prahy ukázky písma, aby je přirovnal k písmu kodexu Cividalského;
i zjistil totožnost obou. Píšef o té věci dne 15. srpna 1716 Filipovi del Torre:
„Quod autem folia Pragensia conveniant cum evangeliario Foroiuliensi, de quo
nunc agimus, res est exploratissima. Ea siquidem sunt ex tenuissima membrana,
forma quadrata et literis latinis exarata, scriptura per duas columnas ex utraque
loliorum parte est disposita. Quaelibet columna lineas implet XIX, quarum alia
est longior, alia brevior." Že se potom v Aquileji o zlomek pražský zajímali,
o tom svědčí dopis děkana patriarchálního chrámu Aquilejského Jana Ca
muccia z roku 1743 ke kapitule Pražské, v níž sobě o něm vyprošuje zprávy.3)

') Bianchini, ,Anastasii bibliothccarii de vitis rom. pontif.' Romae 1735. —- ') Viz Časopis
čes. musea XXVII (1853), str. 93. — ') Srvn. str. 158. — ') Kodex ten jest znám v učeném světě pode
jménem „Codex Forojuliensis' a cituje se zkratkou „For." Srvn. .Dictionnairedela Bible“ ll,
sl. 2317—2318. — *) Viz str. 42. — ') Viz str. 87. — 1) Kap. 4 str. 55, 56 a násl. — ') Kap.
arch. CXC. II., 12. Zajímavý tento list zni takto: .Reverendissimi, lllustrissimi ac Spectabiles Domini
Domini, totumque Nobile Capitulum Pragense. Habui honorem Venetiis cum quodam sacerdote,
capellano aulico Electoris Bavariae, ad ipsum Principem conveniendi, qui suo eleganti discursu multum
illustrissimos ac excellentissimos dominos senatores laetificavit, maxime dum de domino archiepiscopo
ac nobili capitulo Pragensi locutus fuisset, inter reliqua de quodam docto libro domini Pessina, quem
capituli d. decanus conscripsit, fecit mentionem, et dum postea ipsi d. capellano aulico (qui se esse
dixit sacerdotem PragenSem) totus Venetorum thesaurus monstratus fuisset, inter reliqua etiam liber
evangeliorum, quem s. Marcus propria manu conscripsit, dixit, quod et Pragae de hoc evangelio
ultimi terniones in Metropolitana ecclesia habeantur cum autentica propriae manus tam imperatoris
Caroli lV, quam etiam aliquorum patriarcharum Aquileiensium, et quod hoc s. evangelium de facto
in die Ascensionis Domini deferatur ex sacristia ad altare majus, et inde diei legatur evangelium;
ut ergo certiorem totius rei habeamus notitiam, illustrissimum Dominum Praepositum, Decanum

32*
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Později zabýval se otázkou vzájemné příslušnosti zlomku Pražského a kodexu
Cividalského Vavřinec del Torre (Laurentius a Turre), člen řádu Oratorianův
v Udine. Sepsalf dissertaci o kodexu Cividalském, kterou uveřejnil řeholní spolu
bratr jeho Josef Blanchinus v nádherném svém díle „Evangelium quadruplex latinae
versionis antiquae seu veteris italicae, nunc primum in lucem editum ex codicibus
manuscriptis aureis, argenteis, purpureis aliisque plus quam millenariae antiqui
tatis." 1) V této dissertaci, která vydána byla později i o sobě v Benátkách r. 1753,
tvrdil Vavřinec del Torre rovněž, že zlomek Pražský jest části kodexu Cividalského.
Roku 1754, vyžádal sobě opět kdosi z Italie zprävy o zlomku Pražském.
Podal mu je sakrista Václav Benedikt Krčinský, jenž k listu svému připojil i fak
simile jedne jeho stránky.

Zevrubně provedl důkaz o příslušenství našeho zlomku s kodexem Civi
dalským r. 1778 Josef Dobrovský, tehdáž dvacetipětiletý jáhen a vychovatel
hr. Nostice, ve spise : "Fragmentum Pragense evangelii s. Marci vulgo autographi.
Edidit lectionesque variantes critice recensuit Iosephus Dobrowsky, clericus eccle
siasticus Pragae. Literis regiae scholae normalis, per Joan. Adamum Hagen, fac
torem. MDCCLXXVlll." (56 stránek ve 40.)

Při studiu rukopisu podporoval jej účinně kanovník lgnác Jan Krebs, jakož
i Fr. M. Pelzel, jenž jej k té práci povzbudil a na vydání i potřebný náklad
poskytl. „Voluit nempe“, pravi Dobrovský „non solum de historia, sed etiam de
critica sacra bene mererí.“ — Poukazuje k oběma svým předchůdcům Fontani
novi a Vavřinci del Torre, prohlašuje Dobrovský v předmluvě, že došel k témuž
přesvědčení jako oni. Podav dějiny zlomku Pražského i Benátského, dovozuje,
že oba jsou částí vytrženou z kodexu Cividalského. Dokazuje dále, že zlomky
ty nemohou býti autografem sv. Marka, podává popis pražského zlomku, stanoví
jeho stáří a látku, na němž jest psán. V dalších odstavcích pojednává o pravo
pisu, variantech a 0 rozdělení jeho v kapitoly. Potom otiskuje znění celého
zlomku, a to stránku prvni, druhou, předposlední a poslední diplomaticky věrně,
ostatní v transskripci.*) Posleze pak na připojeném listu podává faksimile ně
kterých míst.

totumque nobile Capitulum ac D. Sacristanum humaniter requirimus, quatenus nobis ulteriorem certam
noticiam dare placerent, quot folia de isto s. Evangelio Pragae existant? Si autem totum hoc, quod
habetur, sic descriptum, sicuti est, nobis pertransmitteretur, ita ut charta in hac magnitudine ac
formato scissa esset, uti originale existit, et in quavis pagina lineae tot, ac taliter formatae essent,
sicuti in vero originali exstant, ad videndum, utrum in magnitudine ac forma charactereque cum
nostro conveniant, una cum illa authentica Caroli lV ceterorumque episcoporum, qui subscripti sunt,
maxima nobis inde foret gratia, qui secure promittimus non solum omnes expensas retundere, verum
etiam nostra servitia in quavis occasione reciprocandi; multum generositatem eximiam DD. Capitu
larium supra dictus sacerdos dilaudavit, in quam confisi, speramus proxime responsum, una cum prae
dicto libro Pesina, cui pariter cuncta nostra servitia offerimus. Ego vero perenno Reverendissimorum
lllustrissimorum ac Spectabilium DD totiusque Capituli Pragensis paratissimus Joannes Baptista Comes
Camucius, decanus patriarchalis ecclesiae Aquileiensis. Udini, die 6. Junii 1748." — ') V Římě, 1749.
— Blanchinus (Bianchini) Josef, oratorián, narodil se ve Veroně 9. září 1704, zemřel v Římě 13. října
r. 1764; zabýval se zvláště kritickým studiem textu staré ltaly. Srvn. Hurter, Nomenclator, ill., 71—76;
Kirchen-Lex. II,583. - ')V ni vyskytaji se některá malá nedopatření, jako na př. na str. 5. ve sl. 2. ř.1.zdola
.iohanes', kdežto rukopis má ,iohannis', str. 7. si. 2. ř. 4. zdola .intelligat' misto .intellegat';
str. 8. sl. 2. ř. 4. a 5. zd. ,,ne | credideritis" misto .necre | dideritis' a j.
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Pojednání Dobrovského dostalo se do rukou Oratoríánu Antonínoví
Com orettovi v Udine, jenž jíž proti Vavřincovidel Torre hájil mínění, že
zlomky Benátský a Pražský jsou skutečně autografem sv. Marka. A toto mínění
vzal Comorettí v ochranu i proti Dobrovskému, kterémuž poslal dne 12. dubna 1780
obšírný list, v němž uznává ochotně záslužnost jeho práce, zvláště že vydal v ní
poprvé úplně zlomek Pražský, ale přece rozhodně bojuje za své mínění. Dokazuje,
že prý nemohl zlomek Pražský býti součástí kodexu Cívídalského, poukazuje k do
mnělým různostem jazykovým, jakož i k domnělým odchylkám úpravy i písma,
dále k tomu, že v kodexu Civídalském vyskytují se na okrajích jména četných
cízincův, ne tak ve zlomku Pražském;') hlavní pak úsilí věnuje na obhájení
tradice, že sv. Marek skutečně evangelium to napsal, když v Aquileji dlel. Ač
důvody Comorettovy nemohly zvrátiti mínění Dobrovského a předchůdcův jeho,
jsou přece tak zajimavy, že Dobrovský za dobré uznal s veřejnosti je sdělítíF')
[ vydal list Comorettův tiskem pod názvem: „De codice evangeliario s. Marci
partim Pragae, partim Venetiis adservato. Epistolaris dissertatio. Autore Antonio
Comoretto congregationis Oratorii Utinensis presbytero. Pragae, literis regiae
scholae normalis, per loan. Adamum Hagen, factorem. MDCCLXXX.“ Díssertace
Comorettova u mnohých došla souhlasu, zejména u arcibiskupa a u většiny
členů kapitolních. Kapitola rozesílala výtisky toho spisu vysokým hodnostářům
církevním, jako nuncioví ve Vídni, biskupu Lítoměříckému a j.3) Jan Nep. John,
prelát-scholastík, poslal spisovateli list velice lichotivý. Tímto úspěchem jsa po
vzbuzen zaslal Comorettus dne 5. listopadu 1780 Johnovi nové obšírné pojednání
nadepsané: „Cl. Víro Dno Josepho Dobrowsky, cleríco ecclesiastico Pragensí
Antonius Comorettus, congregationis Oratorii Utinensis presbyter salutem plu
rimam. Addenda ad epistolarem dissertationem." V lístě, jímž toto pojednání
doprovází, vyslovuje radost nad příznivým přijetím své dissertace, zmiňuje sc
o přiložené nové rozpravě, v níž prý vyvrací námitky, jež by protivníci ještě
proti němu mohli pronéstí, a prosí Johna, aby jí doručil Dobrovskému. Míní,
že by i tato dissertace měla býti vydána tiskem, ale přeje si, aby se tak stalo
ve slíčnější ůpravě typografické. Potom béře Dobrovského v ochranu proti
nespravedlivému posuzování jeho práce těmito pozoruhodnými slovy: „Culpandus
non est D. Josephus Dobrowsky, quod ipse íuerit, qui primo autographum co
dicem s. Marci in dubium vocaverit, non enim aliud egit, quam sequi vestigio
Laurentii a Turre . .. Sane suam laudem meretur Dobrowsky, saltem quia fragmentum
Pragense notis et variantibus lectionibus in lucem prodidit, quod a nemine,
quantum scio, antea tentatum luit." 4) Druhá dissertace Comorettiho tiskem vy
dána nebyla. Důvody, jež v ní uvádí, jsou sice rovněž s velikou pílí vypracovány,
ale přece tak slaby, že názorem, jejž Dobrovský hájil, otřásti nemohly.

Nicméně zůstává Pražský zlomek evangelia sv. Marka památkou velice
cennou; jestif to nejstarší rukopis v Praze vůbec chovaný.

') V pravdě jest na okraji jeho jméno jednoho opata zapsáno, ato na listu 16. v levém
rohu nahoře. Dobrovský o marginalíí této se nezmiňuje. — ') O nějaké anímosítě není v Comorettově
listu ani stopy; naopak jest psán skromně a s obdivem k učeností soupeřově. Na konci píše Comoretlí:
„lnterirn, vír clarissime, veniam da homini jam senescenti, qui talia ausus sit scribere, certe non alio
fine, quam ut veritatem quaeramus, et inveniam teneamus." — ') Dčkovné dopisy jejich v arch.
kap. CCXXIX, 26. — ') Dopis Comorettův v kap. archívu CCXXV, 21.
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Zlomek Pražský jest formátu čtvercového; jest 26 cm široký a 30'5 cm vysoký.
Zaujímá, jak již řečeno, dvě složky po osmi listech, celkem tedy šestnácté listův,
jež jsou v hořejším pravém rohu v novější době označeny číslicemi l.—XVl.
Psán jest na jemném pergamenu po obou jeho stranách, zřetelným a úhledným
zahnědlým písmem unciálním. Jen na prvé stránce jest písmo místy k nepoznání
setřeno. Jednotlivé stránky rozděleny jsou ve dva sloupce, z nichž každý obsahuje
devatenácte řádkův. Stopy rydla, jímž sloupce a řádky byly naznačeny, jsou
všude dosti patrny. Interpunkce není žádná; slova nejsou od sebe oddělována.
Text počíná slovy: „Et secundus accepit eam et mortuus est", tedy veršem 21.
kapitoly Xll. dle nynějšího rozdělení, a jde až do konce evangelia „llli autem
profecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante,
sequentibus signis", k čemuž větším písmem přidáno „Amen“. Na zevnějšek
i doprostřed každého kvaternu přidány byly již v době Karlově půlarchové listy
pergamenové téhož formátu; jsou vesměs prázdny; toliko na prvním z listů na
konec přidaných, jenž označen jest číslicí XVll, nalezají se zápisy k získání
zlomku se vztahující; na prvém místě autograf Karla IV. (Srv. str. 40.)

Nyni uložen jest zlomek evangelia sv. Marka v plechové krabici zhotovené
r. 1863. Na víku jejím jsou v rozích císelované zlacené symboly čtyř sv. evan
gelistův, na zadní straně dolejší schránky jest vyryt tento nápis: „Evangelium
s. Marci in hac theca reconditum a S. M. E. Canonico Custode Franc. Dittrich
1863.“ Chová se pak nyní vzácná tato památka v kapitulní knihovně.

Srovn. mimo uvedené již spisy ještě: Dr. A. Ambros, „Der Dom zu Prag", 311—318;
Wattenbnch, Lat. Palacogr. str. 3., Dr. Kalousek, „Karel IV" (1878)str. 177, Dr. Jan Lad.
Sýkora ve článku !„O textu-'.knih inovozákonnich' v Časopise kat. duch. 1901 stránky 610—612.

Sv. Petr káže sv. Markovi psáti evangelium. (Evangeliář z IX. stol.)



V. Pamětní dary.

:» o této skupiny řadíme ovšem jen ty předměty chrámovému

» ..,; _„= 1»ka pokladu darOVané, jež povahou svojí nepřimykají se k žádné
gea-Fur, <%_. skupině jiné. Nejsouce určeny přímo k potřebám litur

% .. ". __ Ě“ gickým, zůstaly tu jako pomníky zbožné myslí, jež ráda

?“ \ „_-x. f;; pro památku svoji chrámům v bezpečné opatrování svě
*; „ řuje, co jako cenný odkaz budoucnosti chce zachovati,

-7_ __ . ,. »í , , . , . ... .

\, ..;, anebo co ma bytí trvalym díkem za prijate od Bohayja _ .-.- “" dobrodiní.„x.-g ,
Nejstarší z předmětů těchto jest zároveň pomníkem hrdinství

starých Čechův za výpravy Milánské (srov. stranu ö.). Jest to tak zvaný SVÍCEN JE
RUSALEMSKÝ._ Viz tab. 51. a 52. _ Ulit jest z bronzu. Stojí nyní v kapli sv. Jana
Křtitele na novém válcovitém soklu z červeného mramoru. Zachovala se do dnes
ještě při něm svrchní deska bývalého gotického podstavce z bělavého leštěného mra
moru, na nějž starobylá noha tohoto svícnu byla r. 1395 vstavena. Deska ta má po
dobu řimsované patky ze tří kruhů trojúhelníkem prostoupených složené a nízkou
plotnou kruhovou podložené. Na šikmo sřiznuté hraně této plotny vytesán jest
minuskulový nápis: + Illřuh alt Qlaímelahr: be templu [alumnuia iu íljerulalem ui
atm.-.la rerepfum in mehiulmm per hurem ct Barnurs Bonnie: E". N. 111"tu'". xt. u".
hi - Iurat:

Starobylou památkou touto jest vlastně pouze noha svícnu. Jest to ranně
románské dílo VII.—IX. stol. právem přičítané, nevšední krásy a dovednosti,
velmi uměle prolamované, z bronzu ulité. Největší průměr obnáší 61 cm, výška
30 cm. Konstruováno jest do třech cípů z přebohaté spleti mnohohlavých draků,
větvic se lžicovitými listy, figurek lvů i postav lidských. Stylisace všeho toho se
v celku stejně s malými jen odchylkami po všech třech stranách opakuje. Na
všech třech rozích vyčnívají veliké dračí hlavy. Na hřbetech těchto draků sedi
neoděné postavy mladíků (jen kolem beder mají malé roušky); jednou rukou
odstrkuji sápajicí se na ně hlavy saní, druhou pak chápou spodní čelist lva, jenž
je ze zadu napadá. Uprostřed poněkud do vnitř prohnutých stěn vkomponovány
jsou jiné sedící postavy: v předu mladý prostovlasý muž, oděný římskou suknící
a bohatým širokým pásem, odstrkuje oběma široce rozpjatýma rukama od sebe
těla draků; po druhé straně vousatý muž v krunýři a po třetí muž vousatý
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v proste' sukníci podobně se drakům bráni. Hadovitá těla draků mají na hřbetech
zubaté hřebeny; těla jejich jsou sem tam ozdobena čarami a tečkami.

K této noze přidělati dal r. 1641 arcivévoda Leopold, biskup Olomúcký,')
svrchní, 151 cm vysokou čásf renaissanční v podobě štíhlého bohatě krouženého
stvolu. Nahoře rozsazena jsou v okruhu prohnutá ramena střídavě jímkami pro
svíce a drobnými bystami sv. Patronů zakončená. Ramen těch bylo původně 14
(7 pro svíce, 7 pro sošky). Zapadají vesměs do čtvercových kolmých otvorů,
a jsou v nich šroubem přítužena. Dosud se z nich zachovalo pouze 6. Vystupují
na 27 cm kolmo od osy svícnu. Čtyři z nich zdobí dosud 20 cm vysoké poprsní
sošky: sv. Václava, sv. Víta, sv. Vojtěcha a biskupa bez odznaků (sv. Methoděje).
Nejvýše na hrotu svícnu stojí na mísovitém podstavečku soška Beránka s ko
rouhvičkou. Jednotlivé články stvolu ozdobeny jsou listovými galeriemi. Baňkový
článek nad nohou opatřen jest dvěma kartušemi; na jedné spatřuje se korunovaný
znak třemi úzkými břevny na přič dělený; ve druhé čteme nápis: LEOPOLDVS
QVILIELMVS ARCHIDVX AVSTRIE F - F - 1641. Obě kartuše vespolek spojeny
jsou guírlandy. Svrchní článek pod rameny ovinut jest větévkami révovými. Jméno
umělcovo i jakákoliv značka úplně chybí.

Srov.: Legis-Gliickselíg „Der Prager Dom zu St. Veit" str. 83; K. Weiss, „Der roma
nische Leuchteriuss im St. Veitsdome zu Prag“ v ,,Mittelalterl. Kunstdenkmale des öster. Kaiserstaates"
Bd. ]. 197 a tab. XXV; Monatsschrift des böhm. Museums 1828 seš. červencovýstr. 37.:
Ambros „Der Dom zu Prag" str. 277; Ant. Springer v Mittheill. der C.-C. V. (1868), 311;
B. Gruber v Mitth. der C.-C. XVll. (1872) str. XXXlV. a XXXV.; K. B. Mádl v časop. ,,Ruch'
V1. (1884), str. 411. '

Velmi ušlechtilým a znamenitým dílem jest i VOTlVNÍ SVÍCEN SVATÉHO
VÁCLAVAs 1ad ovn í ků Pražských v kapli svatováclavské. — Tab. 53. — Ulit
jest z bronzu H a n u še m Vísc h e rem z Norimberka r. 1532?) Stoji na karnenne'm
pískovcovém soklu válcovém. Podstavec ten kryje nejprve bronzová deska 12cm vys.,
kruhová, 120 cm v průměru. Na této desce stojí teprve vlastní svícen na válcovém,
45'5 cm vysokém podstavci nahoře i dole římsou vroubeném. Řimsa hořejší jest značně

vyložena. Na svrchní mírně jen sešikmené ploše její obíháNozdobný nápis: Hmm
btti-lb32-19rclih3tih; Drurnpiu 3ahutka: matheo Iuhmilt bl: gclctam: Ilnauc
]Bragialt alu; Enum-1111llDulnmatlj 5 Ibm: rallbelahtu inanitas Braleatur; maioris

1i11ifat' Emun] 151111 [au.-11 l11111bitauít: 1111meuria liberationis tepli l)ui' 11:11:1:111;

111311511111l: maltu l)uliium nepti' Hnus \eu %.3) Kolem soklu na zbývající ploše
spodní desky rozestaveny jsou tři obhroublé sošky lvů vzpřímeně sedících; všichni
drží v tlapách štítky. Na štítcích těch dvakrát se opakuje cechovní znak: dvě
zkřížené širočíny; na třetím odlit jest ploše znak Staroměstský. Mimo lvy jsou
tu ještě tři drobnější figurky sedících hochů v antickém brnění, výborně modelo
vané. Každý komponován jest v jiné pose, a jinak oděn. Přední hoch potírá
malého delíína (zbroj, již v ruce držel, však nyni chybí; tak tomu i ll druhé

') Srvn. str. 113. —- ') Srvn. str. 100. — ') t. j. Anno Domini 1532 praesidentibus Procopio
Zl'lborka, Matheo Ludvik de Želetavia, Joanne Pražák atque Laurentio Volovatý, hoc candelabrum
íraternitas braxatortlln majoris civitatis pragensis huic sacro loco ditavit; ob memoriam liberationis
templi hujus sancti, eorum industria e manu hostium errepti. Laus Deo.
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figurky, jež držela v ruce původně kopí). Zadní hoch oděn jest toliko košilí a tulí
k sobě psa.') Nad prvým hochem připevníli po opravě svícnu r. 1671 k téže římse,

na níž čte se zmíněný již nápis, štítovou desku s legendou: AO MCDXX
ECCL-IJAMI HANC METROP: PRAEDO" | NES ZISCIANI INCIPIEN„ | TES DIRVERE
A POLENTA | RIIS ET BRAXATORIBVS | ANTIQ: VRB: PRAG: DE„ | PVLSI ET

ECCLTA CON„ | SERVATA EST IN CVIVS | MEMOR: HONORI DEO ET I PATRON:
SVO S: WENCESL: HANC IMAGINEM AO. I MDXXXII OCTOVIRA,, [ TVS EJVSDEM
VRBIS | POSVIT AO. MDCLXXI | IDEM OCTOVIRA | TVS REPARARI | ET RE
NOVA„ | RI FECIT.

Na podstavci stojí pod baldachýnem 108 cm vysoká socha sv. Václava
v brnění XVI. stol., s praporcem v ruce pravé, s korunou knížecí na hlavě. Na
praporcí (z prohnutého plechu) vyryta jest po obou stranách orlice. Skloněná
levice světcova opírá se o štít. Povrch jeho jest ozdoben plastickou velmí zdařile
modelovanou orlicí. Vedle sochy stojí dvě drobné sošky geniův, 41 cm vysoké,
v posách velmí živých. Nad sochou klene se v nízkém oblouku baldachýn, do
šesti cípů sestrojený. Tři z cípů jsou delší; spočívají na třech sloupcích, jež celý
baldachýn nesou. Sloupce jsou štíhlé s hladkými kanellovanými stvoly a bohatě
ornamentovanými sokly. Ostatní cípy baldachýnu jsou krátce přiříznuty; na jich
koncích nasazena vždy andílčí hlavinka. Průřezová hrana baldachýnu zdobena jest
vkusně perlovcem. Pod ní vespod obíhá gotisující listová galerie. Na střeše
baldachýnu imitována jest kůrková krytina; tu i tam přidány jsou četné drobné
figurky delfínů. Spodni její plochu upravil litec jako žebrové klenutíčko; místo
svorníku odlita jest však uprostřed sluneční tvář.

Nad sloupky volně na nýtech jsou nasazeny drobné andílčí hlavinky s křídly
skleslými, nad nimiž vyrůstaly jakési fiálové hroty; hroty ty jsou však nyní uraženy.
Uprostřed stříšky zdvihá se kroužený stvol vlastniho svícnu, se širokou miskou
a velikým hrotem. Výška celého svícnu (bez kamenného podstavce a bez hrotu)
měří 240 cm; hrot nad to 30 cm. — Značky umělcovy jsme nikde na výborné
této práci nenalezli.

Srvn. Dohme, „Kunst und Kíinstler“ 11., 37, str. 50; Frimmel v Lůtzowově „Zeitschrift
fůr bildende Kunst“ 1884, str. 222 s vyobr.; Dr. Lind, ,Der St. Wenzels—Leuchter im Prager Dome“
v Mitth. d. C.-C. Neue Folge Xl. (1885), 59—61 s vyobr.; K. B. Mádl v časop. „Ruch' V1. (1884),
str. 412.

Karla IV. připomíná OBRAZ MADONNY (č. nyn. inv. 345.) v letech 1368
až 1369 z Říma přinesenýř) — Viz tab. 54. ——Namalován byl původně á tempera
na dřevě. Nyní však jest napjat na plátně a silně poškozen. Jest dosud 65 cm
široký a 101 cm vysoký. Jest to umělecky velmi cenná kopie slavného obrazu
ve chrámě „Ara coeli“ na římském Kapitolu chovaného a tradicí sv. Lukáši pří
čitaného. Zobrazuje Madonnu v poprsní polopostavě, bez dítka, téměř en face.
Šedomodravé roucho kryje hlavu i postavu; jest zlatým proužkem lemováno. Tu
i tam po rouše rozloženy jsou zlacené růžícové ozdůbky. Pod hrdlem přikompo
noval autor větší růžicovou ozdobu na způsob monile, a křížek. Pravá ruka jest
kolmo vztýčena; levá leží ploše na prsou. Široká zlacená svatozář vroubí hlavu.

'; 'Maíelování psa málo se zdařilo. — ') Dle tradice dar papeže Urbana V. z r. 1368. Srovn.
str. 59. a 131.
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Na tváři, velmi pečlivě provedené, dobře lze postihnouti způsob dvorských malířů
Karlových, jak nám jest zejména z obrazü Karlštejnských známý. lnkarnát její
jest však značně zažloutlý.1)

Obrazu tomuto soudobá (z druhé pol. XIV. stol.) jest i krásná SOŠKA
MADONNY ZE SLONOVlNY (č. nyn. inv. 113.). — Viz tab. 55. — Výška její
obnáší 18 cm. Vstavena jest nyní na hrubém stříbrném podstavci (výška 5 pod
stavcem měří 256 cm) ze XVI. stol., hranolovém, širokými římsami opatřeném.
Uvnitř podstavce upravena jest schránka na ostatky, nyní prázdná. Otvor její
zakryt jest broušeným křišťálem. — Madonna jest tu zobrazena v celé postavě,
živým pohybem značně v zad nachýlená, ana čile pohlíží na Jesulátko, které
v rukách pozdvihuje. Šat podán jest v bohatých záhybech. Bohatě drapovaná
loktuše halí hlavu až do polovice těla splývajíc; pod hrdlem jest spjata přeskou
a přeložena přes levé rameno. I Ditko jest oděno dlouhou sukničkou. Tvář jest
pravidelná. Čelo její jest silně vyklenuto. Později jí kdosi přidal cipatou ne
vkusnou korunku. Podobná korunka kryje i hlavu Ježíškovu. Týž drží v levicí
jablko; pravá ručka, již k Matce vztahoval, jest nyní uražená. — Silně naturali
stické pojetí i jinak výborně provedenému tomuto dílku dodává zvlášť ještě ceny.
Původ jeho jest nám bohužel neznám. V inventářich připomíná se poprvé r. 1649
(srov. str. l29.).

Srov.: F. B. Mikovec „Fotograí. Album böhm. Alterthíimer“ (1862), seš. 3. č. II.; Dr. F.
Bock v ,Mitthcil. d. C.-C.', XV. (1870), str. 15.; F. J. Lehncr v .Methodu“ II. (1876), str. 69.;
Dr. K. Lind, „Die oesterr. kunsthist. Abth. der Wiener Weltausstellung“ v „Mitth. d. C.-C.' XVIII.
(1873), str. 213. a 215.: J. Koula, „Památky umělecko-průmyslové'. Ser. I., seš. 3., list 11—12;
K. B. Mádl ve „Zlaté Praze“ VIII. (1891), str. 569. „Soupis“ č. 12.

Přesličnou starobylou památkou neznámého dárce jest TABULOVÝ OBRAZ
MADONNY (č. n. inv. 259.). — Viz barevnou reprodukci na tab. 56. — Rozměry:
39'5X51 cm. Zobrazuje Madonnu s Dítkem v poloviční postavě, ku pravé straně
nachýlené. Velice jemná, mladistvá tvář jest jemně zarůžovělá. Rusý, maličko jen
po pravé skráni patrný vlas zahalen jest nejprve zažloutlou velice pečlivě malovanou
rouškou. Nad ní teprvé vypodobněna tmavomodrá loktuše, červeně podšívaná,
jež halí i celou postavu. Dítko jest neoděno. Hledí k divákovi, obě ručky mírně
k němu vztahujíc. Vlásky jeho jsou světle rusé, kudrnaté. — Obraz tento malován jest
na zlaceném sádrovém podkladu, do něhož velmí jemně vtečkována jest drobná
ozdoba souběžných kolmých větviček. Kolem hlavy vryta jest do pozadí také
ještě paprskovitá jemná svatozář. Kanovník Václav Pešina přidal vletech
50tých minulého stol. kolem hlav Madonně í Dítku po dvou řadách broušených
amethystů ve drápkových lůžkách.

Původce krásného tohoto obrázku, jenž líbeznosti svou diváka kromobyčejně
jímá, není nám znám. Dílo jeho jest však zřejmě velice zdařilou replikou staro
českých marianských obrazů, jež se nám ze XIV. a XV. stoleti poměrně hojně
zachovalyF) Pochází z prvé polovice XV. stol. a jest zřejmě domácího původu.

') Nepochybně následkem přelakova'ní. — ') Ve Zlaté Koruně, s nímž se obraz zdejší zcela
v komposici shoduje, ve Vyšším Brodě, u sv. Štěpána v Praze, ve sloupu Mariánském na Staroměstském
náměstí, v Deštné atd. Srovnej otom obšírnější pojednání naše ve „Vlasti“ roč. XII. (1896).

333



hlaholským písmem psané.knihy staroslovanskélckéZlomek Iiturg



— 261 _—

Hrubá a nevalně zdařilá kopie (asi ze XVI. stol.) tohoto obrazu na dřevě
namalovaná zdobí nyní skříň v sakristii. Malována jest v drobnějším měřítku
(šířka 17'5 cm, výška 265 cm). Také jsou tu patrny některé odchylky (ne tak
vysoká čela, plnější tváře; vlásky Jezulátka jsou hnědé, nezkadeřené; roucho
Madonny tvoři nad hlavou ostrý cíp). Vyobrazení její viz v „Soupisu“ na str. 30.

Viz: K. Chytil v „MittheiL d. C.—C.“, Neue Folge XIII. (1887), str. XXIV.; K. B. Mádl
vc „Zlaté Praze' VIII. (1891), str. 582; .Soupis“ č. 20.

Pro úplnost zmiňujeme se i o ostatních OBRAZECH v pokladnici chovaných.
S k 1á d a c i o 1t á ř i k (č. n. inv. 292), drobných rozměrův (20'5X32'5 cm střední
část), jest po obou stranách na způsob drobné archy z lípového dřeva pomalován.
Po vnější straně zobrazena jest tu Smrt P. Marie (ve středním poli) a korunováni
P. Marie nad tím v oblacích. Na křídlech vymalovány jsou postavy sv. Jana
Křtitele a nějaké světice — asi Marie Magdalské. Na vnitřní straně zobrazuje
střední pole Narození Páně; na křídlech spatřuje se klečící Madonna (na křídle
pravém), a zvěstující anděl (na křídle levém). Obrázek tento jest nevynikající,
zběžná práce ze sklonku XVI. stoleti. Reprodukci jeho viz v „Soupisu“ na
str. 32 a 33. — Obraz sv. Aloisia (č. nyn. inv. 343.) malován jest na plátně.
Vložen jest v rámci Iištnovém, plechem stříbrným obloženém, obdélném, jenž nahoře
končí obloukovitě. Míry: 74x102 cm. Malba tato, svědomitě provedená, z konce
XVII. stol. pocházející, zobrazuje světce tradicionelně, an se sklání ke kříži nad
rozevřenou knihou. Oděn jest bílou komží. Přes knihu položen jest liliový stonek.
— Obra 2 sv. Anto nína (č. nyn. inv. 344.) podobá se dosti předešlému.
Pochází z kraje XVIII. stoleti. Jest 35 cm široký a 45 cm vysoký. Malován jest
také na plátně. I jeho rámec jest stříbřeným plechem obložen; nahoře přidán
jest k němu prolamovaný štítový nástavec ze stříbřeného plechu vytepaný a ba
rokními větvicemí ozdobený. Zobrazení světcovo i zde jest zcela konvencionální.
— Kopii některého italského barokního mistra jest obdélný obraz: Kristu
v domě Šimona Farisea Magdalena umývá nohy(č. n. inv.347.).
Sloužil dříve za antependium oltářní. —Všeho významu postrádá i ranně barokní
obrázek světice, zobrazené v přímé postavě s rukama sepjatýma, v dlouhém
krunýřovém šatě (č. nyn. inv. 846.). — Také zcela nevýznamný jest stojanový
obrázek (skizza) P. Marie na nebe vzaté (č. nyn. inv. 264), na plátně na plechu
přilepeném zběžně vymalovaný, 21 cm vysoký. Vložen jest pod sklem do rokoko
vého kovového rámce (ovál) zlaceného, a ozářen velikými plamennými paprsky.
Stojí na profilovaném podstavci rovněž ze zlaceného kovu, jemuž za okrasu při
dáno několik rokokových prolamovaných ozdůbek ze stříbra.

Pod č. inv. 148. chová se tu VOTIVNI OBRAZ SVATOJANSKÝ 1) z r. 1783.
Jest vytepán ze stříbrného plechu. Rozměry obnášejí 43><60 cm. Má podobu ob
délníka s obloukovým nástavcem (o něco užším) nahoře. Kolem obíhá na způsob
rámce lištnová obruba z vavřínových listů. Na obraze samém vypodobněno jest
v jednom rohu pod bohatým baldachýnem lůžko 5 ditkem spícím, ve druhém pak
klečící anděl. Uprostřed znázorněn jest svatojanský jazyk na oblacích, dvěma

') Dle poznámky nyn. inventáře jest prý to dar kurfirsta Saského.
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andílky nesený. Pod obrazem vyryt jest věnovací nápis: S JOANNIS NEPOMVCENI
M. POTENTI APVD DEVM PATROCINIO PROLEM CONJVGEM FAMILIAM PA
TRIAM SEQVE IPSVM COMMENDAT CVLTORVM DEVINCTISSIMUS Aö 1783.

Rovněž votivním darem Svatojanským jest ŠEST ŠTÍTOVÝCH OKRAS
mausolea světcova (č. nyn. inv. 192., 194., 197., 199., 261. a 262). Jsou vesměs
vytepány ze stříbra v podobě barokních hojně zprohýbaných kartuší 50 cm vys.
a 41 cm širokých. Střední jejich plochy zaujímají'polovypukle' obrazy, jichž pozadí
jest prolomeno. Obrazy ty znázorňují: 1. zpověď královninu, 2. mučení světcovo,
3. utopení jeho, 4. světce s palmou a křížem, 5. světce jako ochránce císařské
rodiny Marie Teresie, 6. světce jako pomocníka očistcových duší. Okraje štítů
těch jsou hojně římsovány; nahoře končí andílčí hlavinkou, dole lebkou. Po
stranách přidány jsou skřížené hnáty. — Značně banální tyto práce zhotovil
pražský střibrník Jakub Elmer v druhé polovici XVlll. stol. Nicméně provedení
jich svědčí o velike' zručnosti tepecké. Shledali jsme na všech tytéž značky:
český lev na štítku a písmena IE ve čtyřlistověm téměř kruhovém terči. Vyobrazení
podali jsme v „Albu Svatojanském“ na listu 53. Srovn. i „Soupis“ č. 229—234.

Drahocenným darem votivním, aby zdobil sochu sv. Jana Nep. na rakvi
jeho mausolea Meaci,!) jest HVĚZDOVÁ SVATOZÁŘ (č. n. inv. 250), z ryziho
zlata. Složena jest střídavě z pěti plamenových a pěti rovných paprskův. Na
hrotech plamenů nasazena jest vždy hvězda s krásně broušeným velikým démantem
uprostřed a četnými drobnějšími routami a rubíny kolkolem.

Velmi četné jsou STŘÍBRNÉ VOTIVNÍ LAMPY ke hrobu sv. Jana. Roz
věšeny jsou (počtem 23) kolem mausolea na třech barokních kovaných ramenech.
Jsou různé velikosti, tvarů vesměs barokních, velmi příbuzných. Uměleckou
hodnotou poněkud vyniká z nich toliko lampa z r. 1715, jejíž vyobrazení podali
jsme v „Albu Svatojanském“ na tab. 60. Má tvar baňkovitý. Řetězce zavěšeny
jsou ke třem uchám v podobě pěkných dětských karyatyd. Celý povrch jest pro
lamován a ranně barokními rozvilinami dosti jemně vytepanými pokryt.

Kromě těchto lamp uloženo jest jich ještě několik v pokladnici. Žádná však
z nich nemá zvláštního významu. Lampa č. inv. 307., drobná, empírová, baňko
vého tvaru, ozdobena jest německými invokačními nápisy a dedikací: OPFER
SABE DES IWAN JOSEPH LAWANTE B. GOLD U JUWELENARBEITER UND

BEEIDETER PREZIOSENSCHATZER IN K. K. PFAND U. LEIHAMT. 1885. Značky
jejího výrobce jsou: A M. — Pseudobarokní lampu z počátku XIX. stol. č. inv. 309.,
jinak zcela hrubou, daroval Josef Doms z Ratiboru.

ZLATÁ VOTlVNÍ LAMPA SVATOJANSKÁ (č. inv. 214.), dar hraběnky
Nimptschové, pochází z r. 1731. Zachovala se z ní Však pouze spodní baňková
čásť. Nejširší její průměr obnáší 10'5 cm. Na povrchu jejím vytepány jsou ob
hroublé vinné ratolesti, jež orel s rozpjatými křídly zobanem přidržuje. Mezi ně
vsunuty jsou tři kartušky: na prvé jest korunovaný dvojznak dárcův, na obou

') Bývá vstavena na hlavu sochy světcovy vždy po celý oktáv jeho svátku.
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druhých nápisy: EX VOTOPRO MEA LINEA JVLIANA COMITIS (: NIMPTSC'H ll
ET LIBERI BARONIS ab Fürst et 018. 24. Aprilis 1731. — Ostatek jest empírový
hrubý přídavek z r. 1801. V nynější podobu uvedena byla lampa tato po krádeži
Z r. 1800. O tom svědčí vyrytý nápis: Anton Hölzel Goldarbeítcr hat diese Lampa
unenfgeldlích verfertigt 1801.

Mnohem významnější jak cenou hmotnou tak i uměleckou jest vkusná
VOTlVNÍ ZLATÁ LAMPA SVATOVÁCLAVSKA, darovaná r. 1862 ruským velko
knížetem Konstantinem a chotí jeho Alexandrou ke hrobu sv. Václava. Má podobu
misky půlkulové, 9 cm v průměru, větvicovým ornamentem prolamované. Nahoře
obložena jest 42 mm širokým páskem, pod nímž jest přidána řada tepaných rosett.
K uchopení slouží na spodu misky připojený zlatý střapec. Lampa visí na třech
ozdobných řetízcích, z pěkně profilovaného kloboučku splývajících. Kolkolem na
obrubě misky obíhá glagolskými majuskulemi napsaný nápis: Lampada sija
ustrojena k moščam sv. K. Vjačeslava userdi(em) ich imperatorskich vysočestvo
blagověrnago Gosudarja i V. K. Konstantina Nikolajeviča i suprugi jeho blago
věrnoj Gosudariny i V. K. Alexandry Josefovny. :|; V vozblagodarenie Gospodu
Bogu za roždenie syna blagověrnago Gosudara V. K. Vjačeslava Konstantinoviča
v l. deň Julia 1862 goda z'; ') Velice zdařilá a technicky nanejvýš exaktní tato
práce zhotovena byla v Rusku.

Votivním darem císaře Leopolda 1. z r. 16802) jest SVATOSTÁNEK
(č. nyn. inv. 340.). Kostra jeho jest dřevěná, na vnějších stěnách pak celá
leštěnými destičkami různobarevných mramorů obkládaná. Celek má podobu
čtyřbokého hranolu 61'4 cm širokého, 46 cm hlubokého a 86 cm vysokého. Při
rozích přidáno jest všude po oblém sloupku, bez hlavic. Přední strana upravena
jest v podobě renaissančního portálku s architravem a nízkým trojúhelníkovým
štítkem. Dvířka lemuje zlacená kovová obruba řadou granátů vyložená. Svrchní
plocha jest hladká. Kolkolem střechy přidána jest zmramoru vybroušená drobná
balustrada. — Zajímavý tento kus pozoruhodný jest ne pro uměleckou cenu
svoji, nýbrž pro technickou zručnost svého výrobce.

Vkusem uměleckým daleko nad tento předmět vyniká DOMÁCÍ OLTÁŘÍK
(č. n. inv. Q.). — Viz tab. 57. — Jest to dle poznámky nyn. inventáře dar arci
biskupa Schrenka, ač sám pochází již z periody ranného baroku (sklonek
XVII. stol.). Zhotoven jest z hruškového dřeva na povrchu ebenem obkládan'ého.
Výška měří 58 cm, největší šířka 39'5 cm. Má tvar deskovitého oltáříku se dvěma
sloupky jonskými po stranách a štítovým nástavcem volutově prolilovaným nahoře.
Uprostřed desky upravena jest nika pro sošku škapulířové Madonny ze stříbra
ciselovanou (výška sošky 11cm). Nika jest rámcována vykládáním z mramoru
různých barev. Podobné vykládání zdobí i sokl i architrávní římsu. Sloupky jsou
ze stříbra. Podobně ze stříbra jsou zhotoveny i obě drobné sošky geniův na

') T. j. Tato lampa pořízena jest k ostatkům sv. knížete Václava z úmyslu jich císařských Výsosti
blahovčrného gosudara i velikého knížete Konstantina Nikolajeviče a choti jeho blahověrné gosudariny
veliké kněžny Alexandry Josefovny. Na poděkování Pánu Bohu za narození syna blahověrněho
gosudara velikého knížete Václava Konstantinoviče v ]. den července 1862. roku. — ')Srovn.str. 129.
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volutách při štítku, jakož i ostatní dílem lité (lestony) dílem i tepané ozdoby.
Zvláště zdařily se obě karyatidové prolamované okrasy po stranách oltáříku.
Celek vstaven jest na podvalovém podstavci se třemi zásuvkami. Podstavec jest
širší nežli oltářík sám; při koncích vstaveny jsou na něm vedle oltáříkové desky
ještě dva obelisky rovněž vykládané. — Škoda, že zdařilá a sličná tato drobnůstka
jest červotočem téměř již zničena.

Z jiných DEVOTIONALIÍ v pokladu svatovítském neuchovalo se mnoho
cennéhoý Pod č. nyn. inv. 178. uložen tu 24'5 cm vysoký ze stříbra vytepaný
relieíní obrázek sv. Jana Nep., na způsob sošky připevněnýk baňkovitému
soklu z černé leštěného dřeva. Přední stranu podstavce tohoto přikrývají prola
mované ze stříbra vytepané větvicové ozdůbky. Dosti všední tato práce pochází
z kraje XVlll.stol. — Sv. Jana Nep. připomíná ještě jiný obrázek (plaquetta)
mělce ve stříbře vyciselovaná (75X105 mm). Zhotovil ji v prvé polovici XIX. stol.
s prostřední jen dovedností L. Heuberger dle známé komposice Skrétovy.—Vkusnou
drobnůstkouz XVlll.století jest miniaturní obrázek sv. Jana Křtitele
na pergamenu zdařile vymalovaný, pouze 47x55 mm měřící. Chová se v maha—
gonovém lištnovém rámečku, profilovaném.—Továrník Friedland donesl vletech
50tých min. století z pouti palestýnské perleťový relief křest Páně znázorňu
jící, ve stříbrném oválovém rámečku (č. n. inv. 105.).

Tři drobné náprsní medallionky rokokové,z íiligránustříbrného,
zavěšeny jsou na stříbrném obyčejném řetězci. Ověšuje se tím o slavnostech rakev
s tělem světcovým. Uprostřed filigránových ozdob vsazeny jsou do nich drobné
obrázky: sv. Jana Nep. (č. inv. 184.) se 16 tyrkysy a 62 granáty; dvoustranný
obrázek sv. Jana a sv. Anežky (?) na emailu malovaný; ve třetím konečně zlatá
poutní agnuska Mariacellská.

Podobné tvary má i několik zde uložených křestních pamětních
medaillonů, vesměs novějších (z počátku XIX. stol.) a nevýznamných. Uvá
díme: l. medaillon kruhový (63 mm průměr) z plechu vytlačený (nebo galvanicky
otištěný) podle pěkné renaissanční křestní “mince. Zobrazen jest na něm křest
Páně v Jordáně. Kolkolem přidána jest ozdoba ze stříbrných proužků stáčená;
2. medaillon ze stříbra tlačený s obrázkem Rafaelovy Madonny (49 mm v průměru);
3. dva medallionky s obrázkem křestu Páně (42 mm v průměru); 4. medaillonek
scénu křestní vypodobňující. Všechny jsou do stříbrného plechu tlačeny a většinou
obhroublými ozdůbkami na způsob filigránu obklopeny. Všechny kromě prvého
s nevalnou zručností zhotovil L. Heuberger. Zavěšeny jsou ještě s jinými pa
mětními mincemi na desce lepenkové, sametem potažené (č. inv. 216).

Umělecky mnohem významnější jsou tři renaissanční RÚŽENCE ze XVII.stol.
v pokladu našem uchované. Zvláště z nich vyniká veliký (210 cm dlouhý)
růženec z ambrových zrn (č. inv. 188.). Každé zrno osazeno jest po obou
koncích ve sličném košíčku zlatém, emailovaném. Místo zrn desátkových užito
při tomto růženci zrnům podobných vásiček, ze zlata jemně ciselovaných, pro
lamovaných a emailem povlékaných. Za spojky slouží drobné zlaté jahůdkovité
články. Škoda jen, že většina těchto ozdůbek jest pomačkána.

34
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Růženec č. inv. 182. sestává z lapisových kuliček (15—23 mm v průměru),
navlečených na hedvábné šňůrce. Mezi jednotlivými kuličkami navlečena jsou
drobná zrnéčka zlatá, kotoučovými ozdůbkamí na povrchu pokrytá. ——K růženci
tomuto přivěšen jest 5 cm vysoký oválový medaillon, rovněž z lápisu. Jest do
něj vřezáno po jedné straně zdařilé poprsí Kristovo (viz jeho vyobrazeni na
str. 183.), 'po druhé méně již zdařilý relief Madonny. Obruba tohoto medaillonu
jest zlatá, barevnými emaily povlečena a několika'ozdůbkami ciselovanými opatřena.

Třetí z nich (č. inv. 248.) složen jest ze zrn achatových, obdélně broušených
a měří 145 cm. l tu jsou na místě desátkových zrn pěkně prolamované duté
kuličky ze zlatého íilígránu.')

Pozornost naši mezi dary votivními velice zaujímá ŠPERKOVÁ SKŘÍNKA
(č. inv. 227.) — Viz tab. 58. — Pochází z druhé polovice XVII. stol.; jest to
nepochybně Augsburské, poněkud již v banálnosť zabředajíci ranně barokní práce.
Značky autorovy jsou: piniový květ svislý a cosi konvici podobného; pod tím
vlnitá čára. Skříňka tato zhotovena jest ze zlaceného stříbra. Dno tvoří deska
na okrajích vydutá, 31 >< 32'5 cm zšíři. Rohy její jsou kosmo sříznuty, tak
že vzniká poněkud nepravidelný osmihran. Pode všemi rohy dna podstaveny
jsou sploštělé kulovité křišťály. Vlastní schránka (rozměrů 21'5 )( 23 cm) má
tvar osmibokého hranolu 9 cm vysokého. Ploché jeho stěny jsou vždy ob jednu
prolomeny okrouhlým otvorem, křišťálem zaskleným. Při rozích stojí vždy
válcový sloupek z křišťálu. Víko jest při okrajích ploché; při středu se vzdouvá
na způsob převrácené misky a jest opět čtyřmi zasklenými otvory opatřeno.
Na něm vztýčena jest na válcovitém podstavečku ciselovaná soška Amazonky,
opřené o kopí, jemuž špice nyní již chybi. Celá vnější plocha skříňky téměř
pokryta jest ozdobami dílem plastickými, dílem na způsob niella bílé a černé
namalovanými. Převládá tu motiv barokního akanthu; tu i tam přidána jest lidská
maska nebo podoba ptáka i delfína. Některé z plastických ozdob jsou i pestrým
emailem povlečeny. Mezi tím vším přidáno jest i hojně broušených skel barevných,
jakož i četné drobné renaíssanční kameje ze skla mlékového. Pouzdro této
skříňky (z lipového dřeva) povlečeno jest červenou hladkou koží. Do ní vtlačeny
jsou hojně ozdůbky knihařské, zlaté. Na výčnělku pro sošku dvakrát jest vtlačen
poprsní obrázek světce se svatozáří ze pěti hvězd. Pouzdro to rovněž pochází
z konce XVII. stol.

Zájem náš měrou nemalou vzbuzuje i HONOSNÝ SOUDEČEK KŘIŠTA
LOVÝ (č. inv. 224.). Do pokladnice naší zabloudil patrně z toaletního stolku
některé dámy doby renaíssanční. Vybrousili jej v XVl. stol. z jediného kusu hor
ského křišťálua dna připevníli kovovými zoubkovanými proužky. Délka jeho obnáší
13 cm, největší průměr 8'5 cm. Zadní bok i spodní strana přibroušeny jsou ploše.
Nahoře vybroušená jsou dvě ouška, do nichž zapadají závěsné řetízky s kruhem.
Mezi tím upraven jest otvor s kovovou šroubovnici a křišťálovou zátkou na třetím
řetízku. Veškeré kovové části jsou ze zlaceného stříbra. (Viz „Soupís“ č. 197.)

.) Vyobrazení těchto růženců viz v „Soupisu“ na str. 164.
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Velmi cenným — umělecky i hmotně — votivním darem jest ZLATÁ RÚŽE
CÍSAŘOVNY MARIE ANNY 1) (č. nyn. inv. 237.) 2 r. 1831. _ Viz tab. 59. _
Jest to kytice z dvanácti růžových větvic, s listy a květy ze zlata stříhanými
a tepanými, zatčená v krásné empírové zlaté váze na zlatém podstavci. Výška
celku měří úhrnem 92 cm. Vása jest 206 cm vysoká, štíhlá, oválná, se dvěma
uchy. Plášť její jest jemně kanelován. Spodek číše obklopen jest kalichem štíhlých
cípatých listů. Pod uchy nasazeny jsou — po každé straně jedna — překrásně
ciselované dětské hlavičky, od nichž volně splývají dva stříhané pletence. Napřed
iv zadu přinýtován jest ještě i štítek se znakem papežským. Podstavec,
vysoký 25 cm, má podobu válce kolmo na osmihranné desce postaveného
a čtyřmi lvími tlapami podloženého. Oba konce jeho jsou obloženy vavřínovým
pletencem a prohnutou římsou; na její ploše vytepána jest řada cípatých listů
vztyčených. Plášť válce jest v dolejší polovině hustě žlábkován. Ve svrchní části
obklopuje ho vodorovná páska, do které vytepán jest velmi jemně stylisovaný
stáčený vlýsek. K pásce té přidány jsou dvě lví masky, od nichž opět (jako na váse)
dva stříhané pletence splývají.

Vása i podstavec zhotoveny jsou ze zlatého plechu. Jednotlivé části na
montovány jsou na vnitřní dřevěné kostře, celek pak připevněn jest ke čtvercové
desce z červeného leštěného mramoru. Na osmibokém podkladu nad lvími spárami
vyryt jest dedikační nápis: MARIAE - ANNAE - PIAE - REG - VICT - AMAD 
F - FERDINANDI - KAROLI REGIS - HVNGARIAE - CONJVGI - AVGVSTAE

AN - DDCCCXXXI- Velmi jemné a výborně provedené toto dílo zhotoveno bylo
v dílnách papežských, patrně v Římě. Shledali jsme na něm punce: italský (koňská
hlava k levu hledící) a papežský (tiara). O tom, jak se jí pokladu našemu dostalo,
viz na str. 158.

Právem zajisté počítati smíme mezi dary votivní i MAJESTÁT KARLA IV.,
jímž potvrzuje práva metropolitního kostela Pražského. List ten, zlatou bullou
Karlovou spečetěný, chová se v zaskleném rámci (č. nyn. inv. 249.). Psán jest
na pergamenu 41 )( 393 cm velikém, minuskulemiř) Pletencem různě zbarvených

') V neděli ,,Laetare" t. j. čtvrtou v postě světí sv. Otec v Římě růži ze zlata vytepanou. Když pro
dlenim let počet těchto růží vzroste, daruje papež kytici z růží těch sestavenou jako veliké vyznamenání
některé vynikajici panovníci. — ') Zní: „Karolus dei gratia romanorum rex semper augustus et Boemiae
rex. Ad perpetuam rei memoriam. Et si regalis mansuetudinis providentia subditorum curam gerens ad ea,
quae reipublicae statum respiciunt diligenti solicitudine teneatur intendere atque voluntarios affectare la
bores ut subiectus nobis populus inoptata pacis tranquillitate quiescat; illa nichilominus uberiori quodam fa
vore prosequitur, que sanctarum Ecclesiarum et ministrorum omnipotentis dei sapiunt comodum et honorem.
Sane singularis ardoris et devocionis eximiae affectus quem (in) venerabilem Ecclesiam metropolitanam
sancte sedis Pragensis et beatissimos Martires et patronos nostros, quorum venerandis reliquiis et
nominibus eadem insignitur Ecclesia, semper gessimus et multiplicatis favoribus gerimus, imprimis
propensius nos inducit, ut ad ampliandum eiusdem Ecclesiae statum, honorem et comodum ferventius
et vigilantius meditemur. Quapropter omnia et singula privilegia, “Smsgratias, libertates, immunitates,
concessiones, jura, feuda, bona, possessiones, predia et consuetudines praedictam Ecclesiam in capite
et in membris a recolendae memoriae predecessoribus nostris illustribus quondam Boemiae regibus
seu ducibus seu imperatoribus et Romanorum regibus indulta seu indultas, concessa seu concessas,
seu quolibet titulo empcionis, donationis, concessionis, permutacionis nunc obtinet, de plenitudine
potestatis regiae, cuius gubernaculis divina favente clementia feliciter praesidemus, necnon maturo
procerum et fidelium nostrorum consilio praecedente et ex certa uostra scientia de verbo ad verbum

.w
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hedvábných nití přivěšena jest k němu výborně zachovaná pečet ze zlatého plechu
v podobě dutého peníze okrouhlého. Její vyobrazení podali jsme na str. 54.
Měří 61 mm v průměru. Po jedné straně zobrazeno jest na ní chrámové průčelí
s bránou, v níž čte se nápis: FVRGF - ROI-IF. Nad branou vztýčen jest troj
hranný štít, po bocích pak po věži okrouhlé s bání. Okrajová legenda zní:
+ ROIVIR . (ITEPVT - I-IVIIDI - RGGIT - ORBIS - FREII—m - ROTVLIDU) —
Po druhé straně spatřujeme postavu Karlovu, na trůně sedící s odznaky králov
skými. Kolem okraje opět obíhá opis: + KTTROINS - DHI - GRK . ROI-IR
NORV . RHX - SGD/IP - FVGVSTVS, jenž pokračuje na ploše střední: aleGT al(
RGX ale BOGIVIIG ale

Císaře Františka I. připomíná ZLATÝ PAMETNÍ PENÍZ2) ve dvou exem
plárech (č. inv. 186. a 187.) r. 1817 k ozdobě hrobu sv. Jana Nep. darovaný
Janem Pelletem, pražským magistrátním radou, a appellačním sekretářem Schittrou
z Ehrenheimu (srov. str. 156.). Jest kruhový, 42 mm v průměru. Po jedné straně
jeho vyražena jest rakouská císařská koruna, pod ní křížem přes sebe přeložené
žezlo a hůl Merkurova a nejspodněji váhy. Heslo tohoto mocnáře: IVSTITIA
REGNORVM FVNDAMENTVM tvoří po této straně legendu. Na straně druhé
spatřuje se poprsí panovníkovo a legenda: FRANCISCVS - AVST - IMP - HVN 
BOH - GAL . LOD - REX - A . A. — Velice zdařile provedené rytby k těmto
penízům provedl ryjec ]. N. Wirt. Oba exempláry přivěšeny jsou ke zmíněnému
již řetězci a třem íiligránovým medaillonům. (Viz str. 265.)

Památkou na poslední korunovaci ve chrámě Svatovítském jsou ZLATÉ
KORUNOVAČNÍMINCE císaře Ferdinanda Dobrotivého a choti jeho
Marie Anny (č. inv. 212. a 213.). Obě jsou shodné upraveny, kruhové, měříce
46 mm v průměru. Na prvé minci shledáváme po jedné straně korunovaný bo
hatý znak království Českého na štítu vztýčeném, u jehož nohou zobrazen jest
střehoucí lev. Při tom panovníkovo heslo: RECTA TVERI. Při okraji čte se opis:
REX - BOHEMIAE - CORONATUS - PRAGAE - MENSE - SEPT - MDCCCXXXVI.

Po druhé straně tohoto peníze vyraženo jest velmi krásně ryté poprsí mocnářovo
pod svatováclavskou korunou, a drobná legenda: psanmmovs ] . D . c . IMPE
RATOR-AVSTRIAE-REX-HVNG-BOH-H-N-V-REX-L-ET-V-G L-A-A

in omnibus suis clausulis et sentenciis, acsi praedictorum privilegiorum, sacrarum libertatum, lmmuni
tatum, concessionum, jurium, consuetudinum tenores in propriis capitibus et clausulis essent praesentibus
inserti et totaliter interclusi, innovamus, approbamus, ratificamus, laudamus et praesentis scripti
patrocinio et autoritate regia confirmamus, decernentes ae volentes praedicta omnia perpetuis tempo
ribus obtinere inviolabilis roboris firmitatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae innova
cionis et confirmacionis gratiam infringere aut ei temeraria praesumpcione aliqualiter contra esse. Si
quis attamen aut si qui contrarium attemptaverint seu attemptare praesumpserint, ultra indignacionis
nostrae aculeum et poenam gravissimam ad arbitrium proprium infligendarn, poenam centum marcharum
auri puri, quarum medietatem fisco regio et aliam medietatem antedictae ecclesiae Pragensi applicari
volumus, se noverint irremisibiliter incursuros. ln quarum omnium testimonium atque robur perpetuo
valiturum praesentes literas conscribi et Bullae nostrae aureae munimine fecimus communiri. Datum
Pragae Anno Dni 1352. lndíctione quinta, ll.“ Kalendas Januarii. Regnorum nostrorum anno sexto. Per
Dmnum Regem Velyslaus." — ') Řím, hlava světa, řídí otěže okrsku jeho. -— ') Patrně z r. 1804,
kdy František přijal titul císaře Rakouského.
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Minci druhou krášlí neméně zdařilý poprsní obraz císařovny a Opis: MARIA 
ANNA - AVGVSTA - FERDINANDI - 1 - IMP - ET . REGIS - Po druhé straně

spatřuje se svatováclavská koruna na polštáři spočívající a při ní žezlo a větvička
vavřínová. Pod tím jest štítek s českým lvem. Nápis při tom zní: ET - ALTERA 
MIHI - PATRIA - CORON. rRAGAE- MENSE- SEPT . MDcccxxxw - Obě tyto mince

vyryl velmi zdařile ryjec J. Boehm.

Na lepenkové desce sametem povlečené_(č. nyn. inv. 216.) navěšeny jsou
HONOSNÉ MINCE stříbrné, vesměs s přidělanými závěsnými oušky, aby na
hrdle mohly býti nošeny. Jsou mezi nimi běžné mince XVII. až XIX. stol. i ně
které mince pamětní.

Zvláštní zmínky zasluhují: 1. Marka vévodů saských (bratří): Christiána,
Jana Jiřího a Augusta, z r. 1593. — 2. Český tolar císaře Ferdinanda ll. 2 r. 1623. -—
3. Svatojirská mince (Davida z Mannsfeldu?) z r. 1610 s heslem: BEI GOT IST
RATH VND THAT. — 4. Marka Jana Jiřího hraběte z Mannsíeldu 2 r. 1669.. —

5. Pamětní peníz z r. 1659 (legenda: CHRISTOPH . BERN . D . G . EP .
MON . RR . I . P . BVRGG . STR . D“ . IN . BORKE — CRVX MIRACVLOSA COS

FELDIENSIS), 42 mm v průměru, s reliefnim obrazem Ukřižovaného na aversu
a biskupských insignií na reversu. — 6. Salzburský '/,tolar, čtyřhranný, arci
biskupa Josefa Arnošta 2 r. 1687 (výborně zachovaný exemplář). — 7. Pamětní
mince papeže Innocence XII. (ze VII. roku pontifikatu; 1697), 35 mm v prům.,
s relieiním vyobrazením adorujícího papeže na klekátku. Signatura ryjcova 1. B. ——
8. l2groš („Mariengrosch“) brunšvického kurfirsta Jiřího Ludvíka 2 r. 1702. —
9. Korunovační peníz Josefa l., římského krále, 45 mm v prům. Na aversu vy
ražen jest obraz klečícího krále v královském úboru (ryjcova signatura L- G- L -);
na reversu panovníkovo poprsí v královském ornátě. (Signatura umělcova G- H- l
Legendy biblické. 10. Korunovační peníz Augusta III., polského krále, z r. 1734,
35 mm v prům. Na aversu bohatá korunovační scéna, na reversu krásně pro
vedené poprsí královo. Signatura ryjcova: H- P- GROSKVRT- ll. Norimberská
marka z r. 1765 s prospektem města Norimberka. 12. Pamětní mince kurfirsta
bavorského Karla Theodora z r. 1778 s krásným a velmi pečlivě provedeným
poprsím panovníkovým (signov. H. St.) na reversu, a Madonnou v oblacích
s legendou: PATRONA BAVARIAE na reversu, atd.

Ve skříních kapitulní knihovny nalezli jsme odložena dvě zajímavá pečetidla.
Prvé z nich, PEČETlDLO PRAŽSKÉ K'APlTULY, jest mosazné, kruhové, 77 mm
v průměru. Ryto jest v XIV. stoleti podle pečetidla staršího románského. Spatřu
jeme na něm pod arkádovými oblouky postavy sv. Václava a sv. Vojtěcha. Nad
arkádami týčí se drobný štítek s kružbami a křížkem svrchu. Dole připojen jest
znakový štítek pražské kapituly. Opis okraj rámující zní: Sigillum .+-niains ©

:apitnli + sanctc '? pragcnüs í: ecrlehc *? Vyobr. jeho podali jsme na str. 17. l)

Druhé jest PEČETlDLO KAPITULY APOLLlNÁŘSKÉ ze xvn. stol., rovněž
podle původního ryté. Jest železné, s dlouhou hranolovou rukojetí. Průměr

') Laskavý čtenář opraviž si (mnie omylem přidané slovo: „Románské pečetidlo“, jež vztahuje
se k románské pečeti kapitulní, jejíž vyobrazení podáváme na konci III. části této knihy (str. CH.).
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vlastní pečeti obnáší 66 mm. Zobrazen jest na ni uprostřed žehnající biskup
(sv. Apollínář), po jehož stranách klečí drobnější postavičky Karla [V. a vévody
Bořivoje. Blánky u nich podávají vysvětlení. Čte se na nich: KAROLVS—DVX
BORZIWOG. Bořivoj drží v ruce drobný kostelíkJ) Na okraji vyryt jest vavří
nový pletenec a Opis: SIGIL . CAPITULI . ECCL : MONTIS . S :APOLLINARIS .
PRAG/E. Vyobrazení viz na konci lV. části („Obrazové přílohy“).

Falckrabiho porýnského Karla Filipa (1716—1742) připomíná čepel HONOS
NÉHO KORDU, 53 cm dlouhá, pozlacená (č. nyn. inv. 170.). Broušená jest pouze
při jedné straně. V hořejší části jest tupá. V těch místech upraveny jsou tři důlky,
do kterých uložili pod sklem drobné poprsní obrázky dam na pergamenu. V rýze
(po obou stranách čepele) vyryt jest nápis: »VIVAT - CAROLVS - PHILIPPVS 
COMES PALATINVS - RHENI- — »SACRI - ROMANI - IMPERII - ARCHITHE

SAVRARIVS - ET - ELECTORc. Co zbylo místa až ke hrotu, vyplňuje rytý roz
vilinový ornament. Jílec nyní chybí. Místo něho opatřil kdosi kromobyčejně
nevkusnou hrubou střenkou dřevěnou. — Vyobrazení tohoto kordu víz v „Soupisu“
na str. 17.

HROT KOPÍ, jež uloženo jest nyní také mezi památkami pokladu Svatovít
ského, jest zbytkem středověké zbraně, jež buď byla kdesi na staveništi
vykopána, anebo již od dávna visívala nade hrobem některého hrdiny tu pohřbe
ného. Hrot tell jest ze železa vykován, 175 mm dlouhý, kosočtverečného profilu.
Tulejka jeho, 85 mm dlouhá, má tvar kuželovitý. (Vyobrazení viz v „Soupisu“
při č. 9.)

Sem uložili také zbytky velikého křížového MEČE ROMÁNSKÉHO, jež
našli r. 18702) ve hrobě rakouského vévody Rudolfa, v Praze r. 1290 zemřelého.
Meč ten byl železný; jest dnes již téměř úplně rzí rozrušen a rozpadlý. Čepel
byla dvojbřitká, nahoře 57 mm široká, a konicky se sužovala. Jílec končí na plocho
smáčknutým knoílíkem. Dobře ještě lze na úlomcích těchto rozpoznati zbytky
kožené pochvy.

Tklivou památkou po králi Rudolfovi !. zvaném pro šetrnost svoji „král
kaše“ (, 1307), jenž prvý po Přemyslovcích na trůn český dosedl, a jenž po
krátkém panování (necelých 9 měsících) právě před korunovací svojí u Horažďovic
byl zemřel, jsou KRÁLOVSKÉ ODZNAKY POHŘEBNÍ, totiž koruna, žezlo a říšské
jablko spolu s olověnou llápisovou destičkou (č. nyn. inv. 273. a 274.). Nalezeny
byly r. 1870 v hrobě jeho v kapli sv. Šimona a Judy, kamž jeho pozůstatky ze
starého chrámu byly r. 1373 přeneseny. Vyobrazení jich víz na konci této stati.

Koruna měří 20 cm v průměru. Jest to obrouček ze stříbrného plechu,
13 cm vysoký, v osmihran zalomený. Hořejší polovice jeho jest vystříhána střídavě

v podobu kříže a v podobu gotické lilie. Povrch jeho jest ozdoben puncovaným

') Vévoda Bořivoj ll. založil r. 1118 kollegiátni chrim sv. Apollináře v Sadské. Karel IV.
kapitulu tuto přenesl roku 1362 k nově blldOV'lnČIIlll chrámu téhož s1ětce na Větrově \ Praze. —
') Srv. str. 159.
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větvičkovým ornamentem. Nahoře stužují korunu tuto dva stříbrné obloukovitě
prohnuté stříbrné proužky, křížem přes sebe přeložené. Tam, kde se křižují, při
letován- jest tlačený medaillonek (43 mm'í) s obrázkem „Zvěstování P. Marie“.
(Vyobrazení jeho podali jsme na str. 188.)

Žezlo jest rovněž ze stříbrného plechu. Jest to 64 cm dlouhá šestiboká
hůlka dutá, nahoře zakončená kalíchovitým květem ze šesti zoubkovaných lupenů

složeným. Lupeny ty jsou ob jeden dolů přehnuty. Ostatní svírají nahoře maloukouli. Rukojeť žezlu nyní chybí.
Říšské jablko má podobu hrubého hladkého steroidu, s křížkemnahořel)
Nápisová destička jest olověná, silně zborcená, 22 cm široká, 95 cm

vysoká. Jest do ní vyryt ve třech řádkách minuskulový nápis: hic jarní rubulphus
bux || militie tilius atherli regis || romanum; huius mime. 2) Destičku tu vložiti
dal do hrobu Beneš Krabice z Weitmile, jenž r. 1373 přenesení těl knížecích ze
starého chrámu Svatovítského do nového řídil; podobné destičky přiložil i ke všem
ostatním tělům tehdáž přenešeným.

Ke slavnostem zádušním používáno bývá FAKSlMlLU CÍSAŘSKÝCH lNSlGNll
rakouských (č. inv. 275.). Jsou zhotoveny ze zlacené mědi; jsou dílem vytepány,
dílem odlity. Pocházejí již ze XVII. stol.3)

K obrazům a sochám Madonny darovány byly zajisté během času velmi
četné KORUNKY. Z darů těch zachovalo se dosud několik (č. inv. 155., 160.,
265.—269.) vesměs barokních — z XVIII. stol. Žádná však nad průměrnosf ne
vyniká. Jsou vesměs tvaru baňkovitého, dole řadou vztýčených listů tepaných
ozdobené. Neskrblíli při nich také barevnými skly. Koruna č. inv. 265. jest ze
stříbra; ostatní jsou ze zlaceného kovu. — Další dvě z této sbírky (č. inv. 149.
a 180.) jsou ploché (pro obraz), ze stříbrného filigránu v listový ornament stáče
ného, posázené také četnými granáty a pseudodrahokamy.

K účelům dekoračním (aby držely konce baldachýnu nad obrazem a pod.)
věnováno bylo také několik stříbrných SOŠEK ANDÍLKÚ. Dva z nich (č. inv. 331.
a 332.) práce asi augsburská, jsou 64 cm vys.; ostatní (č. inv. 295—297, 299.)
jsou drobné, původu domácího. Všechny jsou tepány a dílem odlity. Pocházejí
vesměs z XVIII. stol.

Upomínkou na arcibiskupa Pražského Jana z Jenštejna (T 1400) jest
KOPIE NÁHROBNÍKUjeho, jejž ve chrámě S. Prassede v Římě Karel Jaenig
obnoviti dal. Kopie provedena jest na papíře ve skutečné velikosti, a napjatá na
dřevěném rámci.

Na arcibiskupa Martina Medka upomíná zajímavý KRUCIFIX z r. 1587.
Soška Kristova, celý podstavec kříže a nápisová destička jsou ze stříbra; kříž sám

') Ve tvaru insignií těchto možno právem spatřovati ozvěnu korunovačních klenotů českých
králů před Karlem IV. — ') t. j., Zde leží Rudolf kníže Rakouské, syn Albrechta Římského krále,
zvaný .Kaše'. — ') Inventář z r. 1635 uvádí je slovy: „Koruna císařská, sceptrum s jablkem, vše
měděné, pozlacené.'
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jest dřevěný. Výška měří úhrnem 725 cm. Korpus jest 20 cm vysoký, velmi dobře
modelovaný, ciselovaný. Podstavec skládá se ze čtyř polokruhových a dvou zahro
cených listů. Kolmá obruba jeho ozdobena jest řadou vyrážených hvězdiček a křížků.
Svrchní plocha každého listu jest mírně vypuklá. Zdobí ji vytepané byliny a při
pájené drobné figurky (ciselované) žab a ještěrek. Uprostřed zdvihá se podstavec
homolovitě do výše. Tu vytepáno jest na způsob krajinářského obrazu stromoví
a město. Na jímce pro kříž, nejvýše 2 podstavce trčící, vyryt jest na přední
straně rostlinný ornament, na zadní pak znak a nápis: MARTINVS ARCHIEPIS.
PRAGEN: 1587.

Kříž tento, ne tak pro uměleckou svoji hodnotu, jako pro poměrnou řídkosf
předmětů podobných a proto, že jest datován, zasluhuje zvláštní pozornosti.
Vyobrazení jeho viz v „Soupisu“ str. 50. a 51.

Vedle tohoto kříže uloženo jest v pokladnici ještě několik KRUClFlXÚ
OLTÁŘNÍCH, také pozoruhodných. Pocházejí ze druhé polovice xvn. a z po
čátku XVlll. stol. Jsou vesměs štíhlé (až 116 cm vysoké), ze dřeva eben na
podobujíciho. Korpusy jsou při nich velmi slušné bud' (u č. inv. 250a, b) ciselo
vané ze zlaceného kovu anebo (u č. inv. 276. a 279.) ze slonoviny vyřezaně
Podstavce jsou hranolové na způsob římsovaného soklu; v nich jsou upraveny
schránky pro ostatky, nyni prázdné. 1) Toliko do kříže č. inv. 452., vysokého
127 cm, úpravou s předešlými shodného, vložili opětně čásť lebky sv. Doroty.
Kříž tento zdobí velice zdařile z lipového dřeva vyřezaný, 40 cm vysoký korpus.
Stával kdysi na ostatkovém oltáři. Veliký stříbrný kříž, jenž druhdy zdobil hlavní
oltář, podobně upravený jako předešlé, forem ovšem rokokových, ale nijak zvláště
nevynikajících, jest práce pražského stříbrníka Jakuba Ebnem z druhé pol. XVlll.stol.
Stoji nyní mezi hermami Breunerovými na oltáři v kapli Vlašímské.

OLTÁŘNÍ KŘÍŽ č. inv. 200. pochází z XVlll. stol. Zhotoven jest ze zlace
ného kovu. Jest 45 cm zvýší a vztýčen na čtyřbokém podstavci dřevěném,
zlaceným plechem obloženém. Přední jeho strana celá jest téměř drahokamy
poseta a drobným korpuskem opatřena. Celek postrádá uměleckého významu.

Zajímavou kuriositou jest KŘÍŽ PERLETÍ OBKLADANÝ (e. nyn. inv. 337.).
Jest 1056 cm vysoký, bez korpusu. Ramena jeho končí trojlistově. Rameno
spodní jest jedním ještě podobným článkem podloženo. Podstavec má podobu
ploché desky po krajích prolamované. Celá přední plocha tohoto kříže i jeho
podstavec obložena jest hlazenými destičkami perletovými, do nichž vryty jsou
a černé zabarvený četné obrázky. Uprostřed spatřujeme Ukřižovaného. Na koncích
příčného břevna zobrazeny jsou sedící postavy dvou evangelistů a poprsí svatého
Františka Ser. a sv. Antonína. Na spodním rameni vykreslený jsou nad sebou
postavy P. Marie, sv. Jana Ev. a sv. Jana Křtitele. Na podstavci uprostřed osmi
hranného orámování zobrazen Kristus v oblacích. Před ním klečí P. María. Po
stranách v oválových polích přidány jsou ještě obrázky dvou světců. Ostatek

.) Na zadní stěně soklu kříže č. inv. 28017 vymalován jest dárcův znak, jehož klenotem jcst
muž po městsku oděný. Vedle znaku napsána jsou písmena IL.

35
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vyplňují květové úponky. — Provedení tohoto díla, jež pochází ze sklonku
XVII. stol., jest pouze řemeslné, dosti hrubé.

Zato daleko více vyniká po stránce technické tomuto kříži příbuzný PODNOS
PERLETÍ VYKLÁDANÝ 2 r. 1598 (č. nyn. inv. 260.). Má podobu kruhové mísy,
ze dřeva mělce vykroužené. Průměr jeho obnáší 716 cm. Okraj jest plochý, ne
profilovaný. Povrch celý pokrývá směs drobounkých lístků, větviček i kvítků
hvězdicovitých z perleti vyřezaných a do pokostové půdy vložených. Na dně
vsunuto jest v toto ornamentování šest kruhových terčů kolem většího sedmého.
Všechny tyto terče vyplňují hvězdicové perletové ozdoby. V sedmém prostředním
jest mimo to uprostřed ještě vyryt znak (archanděl Michael nade věží) s leto
počtem 1598. Nad znakem čtou se písmena: G B A B. Zadní strana celá
jest pestře omalována drobounkými větvicovými ozdůbkami na zlmědlé červené
půdě. — Nevšední toto a velmi pozoruhodné dílo jest silně poškozeno. Mnohé
části vykládání jeho již zcela opadaly. Vyobrazení jeho podali jsme v „Soupisu“
na str. 194.

BRILANTOVÉ NÁUŠNICE (č. nyn. inv. 211.), jež jsou pamětním darem
Antonie Hartlové z Minenberga,') kromě ceny svých démantův, zcela všedně jen
do stříbra na způsob lístkových ozdob vsazených, nemají významu žádného.

Horlivého strážce zdejšího pokladu Václava Pešinu připomínají jím
darované DVĚ FlLlGRÁNOVÉ VÁSlČKY z r. 1836 (č. n. inv. 156. a 159.)
z modravého skla, stříbrnými filigránovými ozdůbkami obložené (patrně v Be
nátkách koupená hračka). Nemají arcif uměleckého významu. — Týž uložil zde
r. 1857 i ÚLOMEK BRONZOVÉHO ZÁVĚSU dveřního, renaissančního (č. nyn.
inv. 256.,) jejž získal ze spáleniště slavné basiliky sv. Pavla v Římě. Vrytý do
této památky nápis podává o tom vysvětlení. ——Zásluhy tohoto vynikajícího
muže na paměť nám uvádí ŠLECHTICKÝ DlPLOM jeho (č. n. inv. 294.), jímž
se mu dostalo přídomku po dávném jeho v úřadě předchůdci „z Čechorodu“.
Diplom ten, na pergamenu psaný, zavázán jest po způsobu kvartové knížky
v deskách z červeného aksamitu. Pečeť přivěšena jest na šňůře v dřevěném
pouzdérku.

Památný den položení základního kamene k dokončující stavbě chrámu
Svatovítského (1. října 1873) připomíná votivní dar Prokopa šlechtice
Ratzenbecka, totiž OZDOBNÉ KLADNO a LŽÍCE (č. n. inv. 257 a 258.),
jichž při oné velkolepé slavnosti použito bylo. Oba tyto předměty jsou věru hodny
uschování jakožto velmi vkusné a zdařilé výtvory moderní gotiky. Držadla jsou
z ebenového dřeva stříbřeným a zlaceným kovem při koncích obložená. Kování
má tvar profilovaných obroučků, listovými galeriemi vroubených. Obruba koncová
má na místě dna lvi masku. Kladivo samo jest vyleptanými, z části ozlacenými,
z části světle zeleně emailovanými ornamenty okrášleno. Podobné úpravy jest
i lžíce. Kovový řáp její, jenž široký rovný plech s držadlem spojuje, má podobu

') Srovn. str. 158.
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ptačího spáru. Vryté nápisy označují blíže oba tyto předměty. Zhotovil je dle
nákresů Josefa Mockra, stavitele chrámu sv.-Vítského, Brix a Anders
ve Vídni.

Mnohá a veliká nebezpečí, jež poklad náš přestáti musil, živě nám dnes
připomíná GOTICKÁ ŽELEZEM OKUTÁ TRUHLICE (č. nyn. inv. 341.). v m'
i v četných podobných bývaly druhdy klenoty chrámové v bezpečí ukládány.
Truhlice tato, 38 cm široká, 40 cm vysoká a 88 cm dlouhá, zrobena jest v po
době čtvercového hranolu ze silných dubových desk. Víko její jest padákové
a přesahuje truhlici všude o 3 cm.. Všechny stěny obity jsou železnými obručemi
47 mm širokými a 6 mm silnými, v pravém úhlu přes sebe kladenými. K uzamčení
slouží tři silné skoby pro zámky visuté, a kromě toho i uvnitř zámek čtvrtý,
západový, nyní bez klíče. — Vyobrazení viz na str. 164.

Truhlice tato nalezena byla při opravách v malém klenutém sklípku pod
schodištěm, jež vede ke korunovačním klenotům nad kaplí Svatováclavskou. Byla
prázdna. Toliko dva drobné korálky, kutnohorský grošik Václava IV. s českým
lvem ve štítku, a stříbrný drobný grošík krále Jana Lucemburského s korunou
a písmenami BD B věnečkem orámovanými se v ní nalézaly. Předměty tyto
uloženy jsou nyní v“pokladnici pod č. inv. 218.

Původu nám zcela neznámého jsou ZBYTKY FOSILNÍ KOSTRY nějakého
obrovitého zvířete (č. 11. inv. 342), jež sem kdosi pro památku uložil. Jsou to
dva značné úlomky žeber a jedna mohutná stolička. '

Na konec zmiňujeme se ještě o jediné památce bývalé nádherné výzdoby
chrámové. Míníme ZBYTKY OKENNÍCH MALEB, jimiž byly kdysi zaskleny dva
trojúhelníkové cipy okenní kružby. Jsou pomalovány obhroublými gotickými
trojlisty.

Královské odznaky z hrobu krále Rudolfa I.



Vl. Rukopisy druhdy v pokladu Svatovítském chované a knihovna
kapitulní.

.: ; enou uměleckou soupeří v pokladnicích
'"" chrámových 5 předměty ze zlata a stříbra

vzácné rukopisy středověké. Tak tomu
bylo i v pokladnici. Svatovítské, kteráž
honosí se několika takovýmito skvosty
rukopisnými. Nejsou sice drahocenné tyto
památky nyní uloženy v pokladnici samé,
jak tomu druhdy bývalo, nicméně zůstá
vají příslušenstvím jejím, ačkoliv r. 1860
byly přeneseny do knihovny kapitulní,
by tu bádání vědeckému snáze byly při
stupny.

Jsou tedy na ten čas drahocenné ruko
pisy tyto skutečnými kimeliemi knihovny
kapitulní.

Mimo zmíněný již Zlomek evangelia sv. Marka jsou to tyto knihy:
1. EVANGELIÁŘ LATINSKÝ 2 IX. STOLETÍ. Jest to pergamenový rukopis

25'5 cm šir., 34'8 cm vys. a 244 listů čítající. Na počátku předmluva sv. Jeronyma,
potom následují na osmi listech přehledné tabulky („canones“) kapitol čtyř
evangelií tak, aby bylo patrno, které kapitoly co do obsahu se shodují, a které
u všech anebo jen u některých evangelistů se vyskytují. Tabulky ty jsou upra
veny na způsob vkusných románských troj- nebo čtyřdílných arkád, jež spočívají
na štíhlých sloupcích s bohatými lupenovými hlavicemi a patkami. Dřiky jsou
různobarevné, hlavice a patky jsou stříbrem a zlatem ornamentovány. Nad celou
řadou arkád klene se pak veliký půlkruhový oblouk, jenž celek uzavírá; na něm
po stranách vždy po jedné postavě zvířecí proti sobě (pávi, čápi, kohouti a j.).
Potom následují čtyři evangelia, každé s krátkým úvodem a obsahem v čele. Na
počátku každého evangelia jsou celostránkové veliké obrazy proti sobě, z nichž
první znázorňuje některý výjev k evangeliu se vztahující, druhý pak dotyčného
evangelistu.
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Další pak čtyři stránky jsou nádherné orámovány; první z nich obsahuje
vždy titul (lncipit evangelium secundum . . .), druhá velikou nádhernou iniciálku
téměř celou vnitřní plochu orámování zaujímající, následující dvě pak na tmavo
íialově zbarvených plochách stříbrem psaný počátek evangelia. Na počátku evan
gelia prvého jest obraz znázorňující povolání sv. Matouše k úřadu apoštolskému,
na počátku druhého evangelia obraz představující sv. Petra, an sv. Markovi
evangelium psáti káže (viz obr. na str. 255), na počátku třetího evangelia vidíme
sv. Pavla, an sedě u pultu podává stojícímu sv. Lukáši svitek popsaného perga
menového listu, na počátku čtvrtého evangelia posléze jest obraz znázorňující po
slední večeři Páně. Naproti těmto obrazům se nalézající vyobrazení sv. evangelistův
shodují se navzájem co do komposice v hlavních věcech téměř úplně. Vidíme
na nich sedícího evangelistu u stojanového pultu s rozevřenou knihou, do níž
chystá se psáti, vedle něho otevřenou krabici, naplněnou kníhovými svitky, a nad
ním trojdílnou arkádu, v jejíž střední části spatřuje se symbol jeho. Veškery tyto
obrazy jsou provedeny značně obhrouble. Za to neobyčejnou jemností kresby
ikoloritu vynikají zmíněné ornamentální rámce a iniciálky. Charakteristickou
známkou jejich jsou motivy řeménkového pletiva a dračích těl, jež v různých
obměnách a kombinacích tu se vyskytují.') Písmo textu jest unciální, zahnědlé.

lniciálky jsou prostě, zlatem provedené. Bock hledal původ krásné této knihy
v některém „z oněch benediktinských klášterů, kteréž z lberie v oné době (na
konci Vlll. a na poč. IX. stol.) jak na Rýně, tak i v jižním Německu a Italii ve
velikém počtu byly zakládány“ 2) Mnoho podobností ukazuje tento evangelíář
s evangeliářem St. Vaastským, vydaným nedávno Leopoldem Delislem.3) 0 přední
desce kterou tvoří drahocenný plenář ostatkový, zmínili jsme se již výše (str. 215),
o vzácných tkaninách pak, jimiž vnitřní strany obou desek jsou potaženy, bude
učiněna zmínka níže ve stati o chrámových rouších.

2. EVANGELIÁŘ ČESKÉHO PÚVODU z XI. STOLETÍ. Pergamenový tento
kodex jest mnohem menších rozměrů nežli předcházející; jestif pouze 17'6 cm šir.
a 25 cm vys. a zaujímá 125 lístův. Není tu podán celý text evangelií, jako
v evangeliáři předchozím, nýbrž toliko jen perikopy na některé svátky. Na
počátku knihy jsou umístěny pospolu celostránkové obrazy čtyř sv. evangelistův.
Rámce těchto obrazův tvoří pestrá páska trojúhelníkové se lomící, a to na dvou
obrazech jednoduchá, na dvou ostatních dvojnásobná. Do tohoto orámování jest
vkomponována arkáda na dvou postranních sloupcích spočívající. Arkáda ta jest
na dvou obrazech segmentová, na dvou ostatních trojúhelníková. V arkádě té
spatřuje se postava sv. evangelisty sedícího u stojanového pultu a chystajícího
se psáti. Nad ním v arkádě příslušný jeho symbol s prázdnou nápísovou blánkou.
Kontury jsou vesměs černé, inkarkát téměř bílý; stínování ve tvářích šedozelené
nebo červené; vousy a vlasy šedozelené nebo červenohnědé. Svatozář červená
nebo zelená, roucha jednak červená, jednak zelená nebo šedomodrá, s bílými
vyčárkovanými světly. Tytéž barvy vyskytují se i na sedadle a pultu. Pozadí

') Ukázkou podali jsme na str. 163 ozdobný rámec s inicialkou l z počátku evangelia sv. Marka
(list 84:1). — ') D r. F r. Boc k, ,Evangelienbuch aus dem lX. Jahrh. im Prager Domsclmtz“ v Mitth.
d. C. C. XVl (1871), 97—107 s barvotiskovou tabulkou; B. Grueber v Mitth. d. C.-C. XVll (1872),
str. XXXII,č. 2; Soupis knihovny kapitulní str. 3—19. — ') .L'évangéliaire de St. Vaast."
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jest mdle zlaté. (Viz tab. 60.) Mimo tyto čtyři obrazy evangelistů v čele knihy
jsou ještě čtyři celostránkové obrázky v textu, jež znázorňují události vztahující
se k vynikajícím svátkům roku církevního.

Na listu % jsou podány dvě scény z Narození Páně. Za rámec celku
slouži stilisovaný ornament lupenový, světlezelený na hnědočervené půdě, mezi
dvěma úzkými pásky zlatými. Vnitřní plocha rozdělena jest týmž ornamentem,
ale žlutočerveným na tmavočervené půdě, ve'dvě stejné polovice. V hořejší
polovici spatřujeme uprostřed na vysokých jeslích pololežicího Ježíška, v pravo
na kolmo postaveném lehátku spočívající Bohorodičku, a v levo sv. Josefa
stojícího s holí v ruce. V dolejší polovici vidime anděla zvěstujicího pastýřům

Speculum humanae salvationis (práce vlašská). „Klanění se sv. Tří králů“ a „Třem králům
zjevuje se hvězda“.

narození Spasitelovo. V levo anděl na zemi stojící, dlouhou zelenou, zlatě lemo
vanou tunikou a červeným pláštěm oděný, ukazuje pravicí vzhůru, levici dlaní
v před maje pozdviženu. Před nim pastýři u hrubě nastiněného stromu. Na
str. 39b jest obraz „Vjezd P. Ježíše do Jerusalema“. Orámovánískládá
se z červených, bile konturovaných Iupénků, vkomponovaných do trojúhelníků
k sobě přiřaděných. Kristus na oslici sedící a pravou rukou žehnajici, oděn jest
zelenou togou a červeným pláštěm. Před ním muž kladoucí na cestu svůj kabátec.
Za ním jiný držící ratolest v ruce. V popředí dva hoši proti sobě, z nichž jeden
k zemi jest schoulen, druhý s rozestřenýma rukama poněkud zpět nakloněn.
V pozadí na stromě, jehož koruna ze stonkových, pupencovými květy zakon
čených prutů se skládá, jsou dva muži větve lámající, odění krátkými kabátci
a přiléhajícími nohavicemi. Na str. 44b obraz: „Anděl ukazuje ženám
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misto, kde z mrtvých vstavší Kristus odpočíval“. Orámovánísvětle
zelené, nahoře a dole lupenové, po stranách šupinovité. Ve vnitřní ploše arkáda
zakončená nahoře lucernovitou vížkou. Pod ní v levo sedící anděl, jenž pravicí
ukazuje na místo, kde Kristus byl odpočíval. V pozadí v pravo tři ženy, z nichž
dvě drží v levicích jakési nádoby, a první z nich mimo to v pravici kaditelnici.
Dole v popředí dva spící vojíni; jiní dva nad arkádou v hořejších rozích vnitřní
plochy. Na str. 61b obraz „Nanebevstoupení Páné“. Orámovánílupenovité.
Ve vnitřní ploše v pravo stojící Kristus s křížem žerďovým v levici, pravici maje
vzhůru vztaženu. Ruka z oblaků vyčnívající chápe se vztažené pravice. V levo
nahoře dva stojící andělé řasnatými rouchy odění, dole zástup deseti apoštolů;
v pravo naproti stoji ostatní dva. Na str. 65b obraz „Seslání Ducha sv.“
Orámování lupenové, zelené. Hořejší část orámování přerušena jest segmentovou,

, ráčil/“* 4
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Speculum humanae snlvationis (práce česká). „Narození Páně“
a „Sen číšníka Faraonova".

červeně a zelené kostkovanou stříškou, spočívající na třech sloupkových arkádách.
V arkádě prostřední veliká, hlavou dolů obrácená holubice zelená, s křížovou
gloriolou kolem hlavy. Dole hustý zástup jedenácti apoštolů stojících se sv. Petrem
uprostřed. Na hlavách jejich kuželovité plameny. Komposice těchto obrazů jest
primitivní sice, ale originelní; kolorit celkem velice Vkusný. Text v celém kodexu
proveden jest okrouhlou minuskulí zlatou, poněkud rozplizlou a tudíž nepříliš
ůhlednou. Větší písmena v textu jsou rovněž zlatá, a nad to červené konturovaná.
Každá stránka opatřena jest prostým obdélníkovým rámcem zlaceným, červeně
konturovaným. Na počátku textu jest veliká, zlatá, červené konturovaná iniciálka
L(iber generationis) téměř celou stránku zaujímající, jež skládá se ze spirálově
svinutých stonků s drobnými lupénky a se dvěma dračími hlavami; pozadí její
jest z části zelené, z části modré. Z ostatních iniciálek vynikají: C na i. 6 a s čer
venou dračí hlavou uprostřed; [ na l. lOa, jež jest dole i nahoře pletencová,
uprostřed pak s-vitým ornamentem ozdobená a j.
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Kodex tento jest jedním z oněch čtyř kodexů, o nichž msgr. F. J. Lehner
zjistil, že jsou to výtvory jedné a téže malířské školy české století XL')

Vazba (viz tab. 61) tohoto kodexu pochází z druhé polovice XIV. století.
Přední deska pobita jest měděnou, pozlacenou plochou, jež ozdobně jest ryta:
Uprostřed pod bohatou kružbovou hrotitou arkádou na nízkém stolci sedí Bůh
Otec, držící před sebou na kříži pnícího Krista; na prsou Boha Otce jest hlavou
dolů obrácená holubice. K tomuto střednímu poli připojuje se na každé straně
obdélníkové pole užší s postavou světce pod dvojnosnou hrotitou arkádou, nad
níž jsou potvorné postavy zvířecí. Kolkolem trojdílné této části střední jde rámec
ozdobený v rozích kruhovými medaillony se symboly čtyř evangelistův a uprostřed
stran dolejší a hořejší nad to ještě jedním kruhovým medaillonkem: v hořejším
jest hlava mužská, v dolejším ženská, obě se svatozáří. Uprostřed kolmých stran
nalézají se rovněž kruhové medaillonky, jež však velikými lůžky drahokamův
jsou zakryty. Mezi zmíněnými medaillonky táhne se po všech čtyřech stranách
nápis: TWH IVI| FRI'H | UHM | mnam. Tato rytá deska byla původně posázena
osmi polodrahokamy, z nichž však zachovaly se jen tři a mimo to dvě prázdná
lůžka. Kromě toho přibit jest nahoře i dole měděný, hladký, zlacený pruh, z nichž
každý měl původně tři veliké polodrahokamy; nyní zbyly na každém jen dva.“-')

3. VERSUS SUPER OFFERTORIA, malý pergamenový rukopis z počátku
XIII. stol., obsahující 68 perg. listů 17 cm šir. a 27 cm vysokých. Na počátku
jest bohatá iniciála A, ze spirálové stočených, navzájem se proplétajících a v lístky
vybíhajících pásků komponovaná, červenými pérovými obrysy provedená na
zeleném pozadí. Text psán jest úhlednou okrouhlou minuskulí, notové linie
jsou hnědé; na nich černé neumy.3)

4. LATINSKÉ KANCIONÁLY ARNOŠTA z PARDUBIC. z devíti obrovských
kancionálů, jež Arnošt z Pardubic pro chrám Svatovítský zhotoviti dal (str. 62),
zachovalo se dosud šest svazků. Text velikou markantní minuskulí gotickou
psaný jest rovněž tak markantně notován. Větší iniciálky jsou většinou figurální;
spatřujeme v nich výjevy biblické i jednotlivé postavy posvátné; v některých
spatřujeme i znak Arnoštův. Zvláště pozoruhodna jest iniciála A z dračích těl
komponovaná, v jejíž hořejší části jest trůnící Kristus, v dolejší klečící Arnošt
z Pardubic (srovn. str. 62 a vyobr. na str. 61), jakož i iniciálka 0 s krásným
obrázkem Madonny s dítkem (viz tab. 62). Podružné iniciálky jsou většinou tvarů
okrouhlých, střídavě červené a modré, modrou nebo červenou nitkovou orna
mentikou vyplněné a obklopené; některé iniciálky podružné jsou černé, frakturové,
stylisovanými akanthovými lupeny vyplněné!)

5. MISSÁL JANA ZE STŘEDY, na pergamenu psaný a překrásnými, ne
obyčejně jemně provedenými miniaturami ozdobený. Nejnádhernější jest list 4b

') Ostatni tři kodexy jsou: Vyšehradský či korunovační, Krakovský a Hnězdenský. Srov.
F. J. Lehnc r, „Česká škola malířská Xl. věku. Díl l. Korunovační evangeliář krále Vratislava“.
Msgr. Lehner hodlá vydali také kodex kapitulní ve věrné barevné reprodukci. ——') Srovn. „Výběr
umělecko-průmyslových předmětů z retrospektivní výstavy“ tah. 28: Soupis knihovny kapitulní
str. 29—31—. ') Srovn.Ambros, „DerDomzu Prag“ str.289; „Soupis knihovny kapitulní“
str. 30—32.— ') Srovn. Soupis knihovny kapitulní str. 225—234.
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s iniciálkou A (viz tab. 63). Pravá část její skládá se z ladné pletí zelených
stonků s modročervenými květy; levou její část tvoří muž v přiléhavém růžovém
šatě po stonku se šplhající a lupenovou houští se prodírající. Uvnitř originelním
způsobem znázorněno jest Zvěstování Panny Marie: Svatá Panna sedí na stolci,
při němž v pravo stojí pultík s rozevřenou knihou; před ní klečí anděl, podávaje
jí zapečetěné psaní. V pravo nahoře tvář Boha Otce, od něhož k hlavě Mariině
holubice přilétá. Před vysokým gotickým podstavcem Mariina stolce klečí malá
postavička biskupa v plném ornátu, jenž se sepjatýma rukama klečí, maje před
sebou položenu berlu a knihu. Před ním na opěrném pilíři stolce zavěšen šikmo
znak biskupství Olomouckého. Zevnější pozadí iniciálky jest vyzlacené a čer
veným čtvercovým rámcem obklopené. Stonky, z nichž iniciála se skládá, roz
víjejí se pak dále po okrajích v pestré rozvílíny se zkadeřenými lupeny a květy.
V levo pod šplhajícím mužem zakousnut jest do stonku drak, jehož ohon vybíhá
ve stonek, kterýž i po celé šířce dolejšího okraje se táhne a tu v pestré zkade
řené lupeny a květy se rozvíjí. Do záhybu tohoto stonku vkomponován sedící
anděl, an na kytaru hraje. V mezeře mezi oběma sloupci písma stojí dole volavka
s dlouhým, v uzel spleteným krkem, na jejichž drápech zavěšen znak biskupství
Olomouckého. Také ostatní hlavní iniciálky jsou figurální, výborně komponované
i provedené') Krásná tato kniha zhotovena byla v druhé polovici XIV. stol. a to
pod vlivem nové miniaturní školy avignonské. Jisto jest, že byla zhotovena pro
některého tehdejšího biskupa Olomouckého; svědčíf o tom znak Olomouckého
biskupství na zmíněné str. 4b dvakráte se vyskytující. Zdá se, že tímto biskupem
byl Jan ze Středy (1364—1380); jsouf na konci knihy přidány verše ke cti
sv. Jeronýma, k němuž biskup tento obzvláštní úctu choval a mezi nimi i píseň
Petrarkova, s nímž úzce byl spřátelen.*) Umělecký vkus svůj vzdělal tento
znamenitý muž pr'i papežském dvoře avignonském; on také razil u nás cestu
novému tamějšímu umění miniaturnímu. Zachovalo se několik krásných rukopisů,
jež pro něho v tomto novém slohu byly provedeny, a to silami domácími. Byl
to především brněnský kanovník Mikuláš z Kroměříže, který v Avignově umění
illuminatorskému se vyučil a techniku tu k nám přinesl, a žák jeho, rovněž
kanovník brněnský Jan z Opavy.*') — Na konci XVI. stoleti byl rukopis tento
majetkem 'Fílipa Arnošta hraběte Mansfelda, jakož o tom svědčí dvě pérem
& vodovými barvami provedená jeho „ex libris".

6. PSALTERIUM RUDNICENSE pochází z druhé pol. XIV. stol. a jest
provedeno ve starším slohu maleb miniaturních. Jest to pergamenový foliant
(36 X54'6 cm) čítající 170 lístův. lniciálky jsou ve stínových svých částech vy
plněny bohatým zkadeřeným listovím, ve vnitřních prostorách svých pak ligu
rálnímí miniaturami. Na počátku jest veliká iniciála B, v níž vymalován biskup

') Ukázkou jich jest iniciálka B s archandělem Michaelem reprodukované na str. 68, a iniciálka S
se „Sesláním Ducha sv.“ na str. 115 tohoto díla. Podrobný popis viz v „Soupisu kapitulní knihovny“
str. 35—39; srovn. dr. Karel Chytil, „Vývoj miniaturního malířství v době králů rodu Lucemburského“
v Pam. arch. XIII. (1885) sl. 86—87; „Výběr umělecko-průmyslových předmětů z retrosp. výstavy"
list. 16. ——') Dr. Chytil na uv. m. str. 86. - ') Srov. M. Dvořák, „Die llluminatoren des Johann
von Neumarkt“ v .Jahrbuch d. kunsth. Sammlungen d. allerhöchsten Kaiserhauses“ XXII., 2. Vídeň
1901 a referát Jos. Šusty o díle tom v Čes. časop. historickém VIII (1902), str. 314.

36
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s mitrou na hlavě, u pultu sedící a píšící; před ním drobné
postavy dvou klečících mnichův; na listu 35b iniciála D
modrá, ve stínových částech bělomodrým lístovím vy
plněná; v ní stařec s kápí na hlavě, jenž v rukou drží
blánku s počátkem žalmu XIII.: „Omnes declinaverunt,
simul í[nutiles facti sunt]" (srovn. reprodukci jeji na
str. 83); na 1.68b v iniciále (1 tři kanovníci stojící před
pultem, na němž leží “otevřenákniha s notami (viz str. 276)
a j. Velice krásná jest iniciála U na I. 110b, v níž zo
brazen výjev „Zvěstování Panny Marie“_. V pravo stojí
Maria v řasnate'm rouše; před ní klečí anděl,jenž drží kolmo
vzhůru se táhnoucí pásku s nápisem „Ave gratia plena
dominus“. V levém hořejším rohu vyhlédá stařecká tvář
Boha Otce, od něhož vylétá bílá holubice. U nohou
P. Marie zlatá vása s lilií a drobné postavičky dvou kle
čících mnichův (viz obr. na str. 184). Kniha tato byla
původně majetkem řeholních kanovníkův Roudnických.')

7. SCRIPTUM SUPER APOCALYPSlM, papírový
rukopis z konce XIV. stol. s hojnými, velmi zručně pro
vedenými pérokresbami; patrně práce avígnonskář)

Mimo tyto kimelie pokladu svatovítského chová
knihovna kapitulní ještě neméně než 117 rukopisův
drobnomalbami ozdobených, z nichž zde toliko
některé můžeme uvésti.

Z rukopisů stol. jedenáctého povšimnutí zasluhuje
rukopis„Apocalypsís, Actus apostolorum, epi
stolae canon. et s. Pauli“, ozdobený v čele celo
stránkovým obrazem, v jehož hořejší polovici spatřujeme
uprostřed Krista s mečem napříč v ústech položeným,
an v levici poněkud vzhůru pozdvižené slunce drží a pra
vicí klekajícího muže pod bradou se chápe; v dolejší
pak polovici jest uprostřed muž nádherně oděný, jenž v pra
vicí kopí drží; za ním zbrojnoš v prostém rouše s mečem
v pravici a před ním dva mnichové, z nichž jeden má
berlu pod paží a v obou rukou _r0zevřenou knihu drží,
k níž vznešený onen muž levici vztahuje. Dr. HöIIer se
domnívá, že jest tu zobrazen kníže Spytihněv II. (1055 až
1061), an místo vypuzených mnichův slovanských latinské
uvádí. Na deskách této knihy nalezl r. 1855 Hoiler při
lepené pozůstatky dvou liturgických knih slovanských
z XI. století, psané písmem hlaholským. (Viz faksimile

') Srvn. Dr. Chytil, „Vývoj miniat. malířství v době králů
rodu Luccmb." v Pam. arch. XIII.sl. 157 a 158, a Soupis knihovny
kapitolní str. 40—45. — ') O faksimile vydaném r. 1873 viz str. 160.
Srovn.Soupis knihovny kapitulní str. 32—34.
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jednoho z nich na str. 260.) Obsahují deset t. zv. „světilen“ čili krátkých
hymnů a část tak zvané „služby strasti“ čili pašijových zpěvů na velký pátek.
Zlomky tyto chovají se nyní zvlášf mezi skleněnými deskami.')

Nejzajímavějším rukopisem století d v a n á c t é h o jest „S. A u g u s t i n i
d e civitate Dei"; poutají v něm nejen sličné, pérovými obrysy provedené
a vkusnou stonkovou olistěnou spleti oživené iniciálky (viz inic. N na str. 164
a ínic. D na str. 256), nýbrž zejména rozmarná a zároveň poučná kresba konečná,
která nás uvádí do středověké dílny písařské, a zároveň líčí hněv ubohého písaře
na nezbednou myš. U psacího pultu, majícího dole podobu lva, sedí písař,
a ohlíží se stranou k nízkému stolku, kde myš mezi pokrmy řádí; ve hněvu
chystá se po nezvaném hosti mrštíti. Nad písařem napsáno „Hildebertus“, na
knize před ním „Pessime mus, sepíus me provocas ad iram, ut te Deus perdat!",
a nad stolkem „Mensa Hildeberti“. Na pultu vidíme dva duté rohy jakožto
kalamáře a štětce malířské; za uchem písařovým péro a v levici jeho nožík —
tudíž veškerý písařské nástroje středověké. U nohou písařových na malé stoličce
sedí hoch na tabulce ornament kreslící; nad ním čte se nápis: „Everwinus“.
(Viz obr. na konci této stati str. 290.)

Jednoduchými, ale vkusnými rumělkovými iniciálami obrysovými, ozdoben
jest malýpergamenovýrukopislatinských evangelických perikop
pocházející z druhé pol. Xll. stol.; jsou to zejména: iniciálka C, jejíž oblá část
ozdobena jest zakousnutýmí do ní dračimi hlavami, z nichž vycházejí dovnitř
spirálově se vinoucí větvice, mezi kterými stojí postava Madonny (víz na str. 204),
iniciálka P z ladně se vinoucích stonků v lupeny vybíhajících komponovaná;
po kolmém břevnu šplhají tři nahé postavy (viz na str. 291.); inic. Q v podobě
písmeny O stonkovými rozvilinami vyplněné a pololežící postavou světce držené aj.

Stoleti třiná cté jest tu nejčestněji zastoupeno znamenitýmkodexem
klášte ra Ostrovské ho, jenž jest ozdoben třemi krásnýmicelostránko
vými obrazy; jsou to: trůnící Madonna, Ukřižovaný mezi Pannou Marii a sv. Janem,
nejsvětější Trojice. V obrazech těch vidíme zřejmě zděděné tradice domácí školy
malířské století jedenáctého. Komposicí nad jiné zajímá obraz nejsvětější Trojice.
Bůh Otec na duze v mandorle sedící drží kruhovou desku, na níž jest poprsí
Kristovo; mezi touto deskou a tváří Boha Otce vznáší se holubice. Rohy vy
plněny jsou symboly čtyř sv. evangelistův (viz obr. na str. 253.). Velice vkusné
jsou také iniciály tohoto kodexu; na př. iniciálka D s pestrou spirálovou
spleti stonkovou uvnitř (viz na počátku tohoto díla na str. 3) a obrysová
iniciála D červená, vyplněná výborně kresleným spirálovým ornamentem s vkom—
ponovaným stojícím ptákem (viz str. 250).")

Z kláštera Ostrovského má knihovna kapitulní ještě dva rukopisy z téže
doby: „Epistolare et evangelia per annum“, s iniciálkami,jež

') Srovn. Glagolitische Fragmente. Herausgegeben von Dr. Karl Adolph Constantin Höfler
und Dr. Paul Joseph Šafařík 1857; Soupis knihovny kapitulni str. 116 a 208
Šafařík kladl původ těchto zlomků do let 862—950 (viz 0. c. str. 61); dle novějšího bádání
vznikly teprve ve stol. Xl. (srvn. dr. Jar. Vlček „Dějiny české literatury" str. 5. a 7.; dr. Václav
Flajšhans, „Pisemniclvi české“ str. 9.: dr. Vondrák v Ottově Slovniku nauč. XI, 332). — z) Srovn.
A. Patera v Časop. čes. Musea Lll (1878), str. 289—294; J. Emler, Zprávy 0 zasedání kr. č. spo!.
nauk 1878,346, Soupis knihovny kapitulní str. 104—110.

sis:"
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červenými pérovými obrysy jsou provedeny a stonkovými olistěnými vinutinamí
ozdobeny,a „De diversitate novitiorum", v jehož čele jest celo—
stránkOvý obraz: v pestré architektuře uvnitř třemi oblouky nahoře zakončené
u stojanového pultu sedi mnich v tmavolmědém rouše; před ním mnich mladší
s knihou v ruce. Oba tyto rukopisy opatřil převor Martin na počátku XV. století
novou vazbou.')

Mnohem prostší výzdobou než kodex Ostrovský opatřeny jsou tři litur
gické knihy' z druhé polovice XIII. stoleti v knihovně kapitulní se dochovavší:
plenář z r. 1253, evangeliář z r. 1293 a agenda z r. 1294. P 1e n ář dal zhotoviti
biskup Mikuláš z Riesenburka (1241—1258).Není tu figurálních miniatur,
nýbrž toliko jen několik ozdobnějších iniciál. Na 1. 2D iniciála I, jejiž obrysy
tvoří páska nebarvená, červenými konturami ohraničená, jejiž rovnoběžné části
dvakráte navzájem řeménkovitě se proplétají; rovněž tak i při konci hořejším
navzájem jsou spleteny a ve spirálové závity vybíhají. Na 1. 6b jest iniciála I
v podobě draka červeně konturovaného; podobné iniciálky jsou ještě na některých
jiných místech. Podružné iniciálky jsou nitkovým ornamentem oklopeny. Skvost
nější zajisté bývala schránka tohoto plenáře. Jsouť desky jeho upraveny na
způsob dřevěné krabice, kteráž nyní již červotočinou značně jest poškozena.
Přední deska, uprostřed a v rozích pravoúhelně značně vyhloubená, bývala
patrně druhdy pokryta kovovými schránkami ostatkovými; nyní jest holá.2)
Evangeliář a agendu dal napsatibiskupTobiáš z Bechyně (1279až
1296); obě tyto knihy rovněž jsou ozdobeny jen několika ornamentálními ini
ciálami. z nichž některé nitkovým spirálovým ornamentem jsou vyplněnyř)

Bohatější a exaktně provedenou výzdobou vynikají rukopisy původu cizího
z téže doby (z konceXIII.stol.), na př. „Tabula moralium beati Gregorii",
„Summa Hostiensis de poenitentia“, „Bonaventurae Scriptum
super secundum sententiarum", ,,Speculumhistoriae", ,,Iustiniani
Corpus iuris" a j. Ukázkou podáváme na str. 264. iniciálu Q z rukopisu na
prvém místě uvedeného.

Nejskvělejšími representanty století XIV. jsou ovšem ony rukopisy z doby
Karlovy, jež jsme mezi kimeliemi byli uvedli. Mimo ně jest tu však ještě několik
pozoruhodných rukopisův z oné doby. Bohatou a ušlechtilou nitkovou ornamentací
svou vynikají modročerveněiniciály latinské bible perg.; v některých z nich
jsou do vnitřního nitkového ornamentu vkomponovány znaky (Šternberskýz osmi
paprsková hvězda, Rosenberský: pětilistá růže, a Benešovicův: zavinutá střela;
viz obr. na str. 264.), jakož i různé postavy lidské (prorok Jeremiáš, ženská hlava
řasnatou loktuší pokrytá, nahé dětské postavičky a nestvůry a j.) i zvířecí (lvi,
draci, psi a j.). Podobné postavy tvoří leckde také součást ornamentů okrajovýchf)

Oblíbenéhove středověkudíla „Speculum humanae salvationis“,
v němž na každé stránce jsou vedle sebe vždy dvě vyobrazeni ze Starého a Nového
zákona a pod nimi příslušný veršovaný výklad, má knihovna kapitulní dva exem

') Srov. Soupis knihovny kapitulní str. 117 a 166.— ') Srovn. Neuwirth, Gesch.
der christl. Kunst in Böhm. bis zum Aussterb. d. Přemyslidcn str. 441; Soupis knihovny kapi
tulní str. 87. — ') Srovn.Neuwirth, o: c. str.442; Soupis knihovny kapitulní
str. 118a 211.— ') Srvn.Soupis knihovny kapitulní str. 46—51.
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pláře, oba ze XlV. století; jeden z nich jest patrně prací vlašskou, druhý prací
domáci. Sujet obrázků v obou jest sice týž, avšak provedení v obou naprosto
se různí. O obou však platí staré pořekadlo středověké o knihách illumino
vaných, že podobají se nezřídka mořské panně: zpředu mají tvářnost spanilou,
posléze však končí se ohyzdným ocasem rybím. Tak i tu: zpočátku pečlivě pro
pracované a kolorované obrázky, dále již jen kresby konturové a posléze bez
cenné mazaniny anebo prázdné plochy. Jakoby umělce přešla chut k další práci
anebo jakoby, jak tomu nepochybně v pravdě bylo, tomu, kdo na výzdobu ruko
pisu vedl náklad, zašla chuť k dalším výlohám.1)

Z prvé polovice XlV.století pochází důležitá „Cronica bohemica", ob
sahujici životopisy sv. Vojtěcha a sv. Václava jakož i kroniku Kosmovu a kro
niku Františkovu. Ozdobena jest třemi pěknými figurálními iniciálkami; v první (na
počátku životopisu Kanapariova) jest znázorněn tento výjev: biskup podává berlu
knězi před ním klečícímu, jemuž král mitru na hlavu staví; ve druhé (na počátku
životopisu Brunova) postava sv. Vojtěcha (viz obr. na počátku stati o roušich boho
služebných), ve třetí biskup na stolci sedící, an klade pravicí bílý biret na hlavu
kněze před ním klečícíhoř) V rozvilinových ozdobách iniciálky první spatřuje se
znak arcibiskupský a znak (zlatý lupen) biskupa Jana [V. z Dražic (1301—1343).

Dozvuky malířskéškoly Karlovy patrny jsou v missálu z počátku sto
letí XV., jenž, byv původně majetkem chrámu Svatovítského, později přišel do
jiných rukou, až jej r. 1733 baron Frant. Arnošt Tunkl chrámu zase daroval.
Zvláště neobyčejně zdařilý kanonový obraz (viz obr. 189.) prozrazuje patrně vliv
školy Dětřicha Pražského.

Z rozhraní století XIV. a XV. pocházejí dvě liturgické knihy, jež nákladem
svým zhotoviti dal kanovník Václav z Radče (1379—1417), totiž missál
a kollektář. Missál ozdoben jest hojnými iniciálkami figurálními a velikým
kanonovým obrazem, pod nímž dárce kleče dal se se znakem svým zobraziti.
Ukázkou z tohoto missálu jest iniciálka D na str. 189. s obrazem sv. Václava.
Mnohem prostší jest kollektář z r. 1386, kdež toliko jen počáteční písmeno
figurálně jest ozdobeno; jest v něm nepříliš dovedně zobrazen trůnicí Kristus.

O tom, že nejen řeholníci zabývali se ozdobným opisováním knih, nýbrž
někdy i řeholnice, podává pěkné svědectví žaltář z počátku XV. stol., psaný
jeptiškou Brigittou v klášteře Munkaliffském u Bergenu. Na konci poznamenává
pilná řeholnice skromně, že napsala knihu tu snad méně dobře, nežli měla,
a prosí čtenáře, aby se pomodlil za ni hříšniciď')

Z počátkustoletipatnáctého pocházítakédvoudílná latinská bible
perg. s hojnou výzdobou ornamentální a figurální. Charakteristickým jest na
několika místech se vyskytující pějící stehlík. lniciály jsou ve stínových částech
bud' pletencové, bud bílými kroužky nebo bíle konturovanými lupeny vyplněné.
Uvnitř iniciál zdařile malované výjevy biblické. Zajímavé jest znázorněni hexa—
emeronu na listu 6a. Kolmo na okraji podél písmového sloupce táhne se temně
fialový pás obdélníkový, v němž dvěma křižujícimi se pruty vytvořena řada

') Srv. Soupis knihovny kapitulní str. 70 a 92. — ') Srvn. Pelzel ;] Do
brovský, „Scriptoresrerum Boh.“ 1.,str. XV. a násl.; Prameny dějin českých 11.,str. XIII.;
Soupis knihovny kap. 175.— “) Srovn.Soupis kap. kn. 148.
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mandorlovitých poli; v těch jsou drobné obrázky na zlatém poli, představující
jednotlivé dny stvoření. Nejníže umístěn jest v kruhovém zeleném orámování
obrázek Ukřižovaného s P. Marii a sv. Janem po stranách. Nejvýše při obou
rozích ornamentálního pásu sedi dva stehlíci proti sobě.')

Úpadek umění drobnomaliřského v době pokarolínské jeví se již v bibli
la t i n s k é, pocházející z prvé polovice XV. stol. lniciály složeny jsou z akanthových
rozvilin a uvnitř figurálními výjevy vyplněné, jež co do správnosti kresby a la
hodnosti koloritu daleko zůstávají za výtvory doby Karlovy. Přes to však některé
umělci dosti dobře se podařily, jiné pak poutají tím, že zobrazuji zajímavě výjevy
z doby umělcovy; tak na př. stavba chrámu Jerusalemského jest znázorněna stavbou
gotického chrámu.

S kulturně historického stanoviska jsou velmi zajimavy obrázky ve spise
dominikána Jacoba de Cesulis (žil ve Xlll. století); „De moribus et
officiis viventium", vlastně o hřešachové, na niž didaktickývykládá mravy
a povinnosti různých stavův. Rukopis knihovny kapitulní pochází z prvé polovice
XV. století?)

Druhé polovici XV. stol. náleží prostší bible lat. na papiru psaná;
nalézáme v ni iniciály do pravoúhlých rámců vkomponované, z akanthových
lupenů složené, filigránovým zlaceným ornamentem vyplněné a v prosté rozviliny
okrajové vybíhající (viz inic. V na str. 105 a inic. P na str. 112). Pouze dvě
z nich jsou figurální (sv. Jeroným a Kristus).

Z prvé polovice šestnáctého století jsou tu dvě českýmjazykempsané
nábožné knihy: žaltář a české modlitby, z nichž kniha druhá datovánajest
letopočtem 1521.Obě ozdobenyjsou iniciálkami zlupenůkomponovanými a vokrajové
rozviliny se vyvijejicimi, jež zejména v knize druhé vynikají bohatostí naturalistický
podaných motivů (bodlák, kvetoucí hrách s lusky a p.), jež drolleriemi jsou
oživeny.

Drobnomaliřskéuměnídomáci druhé polovice stoleti XVI.jest stkvěle
zastoupeno velikým latinským graduálem zhotovenýmJanem Tábor
ským a Fabianem Pulérem. Přebohatě zkadeřenélistoví tvoříkorpus iniciál
a střídá se s virtuosně malovanými jinými motivy rostlinnými na okrajích listů.
Vnitřní prostory iniciálek vyplněny jsou mistrně komponovanými a nadmíru jemně
provedenými figurálními výjevy namnoze s krásným pozadím krajinným; na ně
kterých stránkách jsou i dolejší okraje listů ozdobeny obdélníkovými figurálními
obrazy se stejnou virtuositou podanými. (Viz obraz na stránce následující.)]

Zajímavé jsou posléze krasopisné práce dvou dilettantův: „P raecentura“
arcibisku pa Lohelia, kterou pro něho r. 1613napsal a zajímavýmidrolleriemi
ozdobil člen kanonie StrahovskéJan Šícha, a „Liber intonationum S. M. E.,“
jejž pro kanovníkaVáclava Leop. Chlumčanského r. 1782krasopisné napsal
známý vlastenecký spisovatel a choralista chrámu Svatovítského, J. Rulík.

Mnohé rukopisy jsou opatřeny pěknými soudobými vazbami koženými,
do nichž jsou vkusné ornamenty bud vtlačeny nebo vřezány.

') Srvou.Soupis kapitulní knihovny str. 52—59.— ') VizSoupis knihovny
kapitulní str. 179.
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Vedle rukopisů drobnomalbami ozdobených chová knihovna kapitulní ještě
hojný počet jiných, jež sice nepoutaji po stránce umělecké, za to však tim vice
důležitým obsahem svým jsou znamenitými zdroji pro bádání vědecké. Všech
rukopisů vůbec čítá knihovna tato 1366 v 1645 svazcích. Oddělení rukopisné
rozděleno jest v tyto skupiny: A ,,Biblia, concordantiae, sancti patres, s. scripturae
interpretes“ 173 čísla ve 274 sv.; B „S. scripturae interpretes“ 90 čísel ve 126 sv.;
C "Theologia, theoretici, morales, dogmatici, catechetici" 121 čís. ve 147 sv.;
D „Dogmatici et catechetici“ 143 čís. ve 150 sv.; E „Concionatores“ 83 čis.
ve 109 sv.; F „Conciona- dici, philosophi, mathema
tores“ 123 čís. ve143 sv.; tíci, oratores, poětae et
G „Historici sacri etproíani grammatici" 98 č. ve 110
item politici“ 56 čís. v 66 sv.;M „Oratores, poetae et
sv.; H ,,Item politici" 38 čis. grammatici" 162 čís. ve 171
v 45 sv.; I "Canones, con- sv.; N „Miscellanei“ 59 čis.
cilia, jus civile, eorumque v 60 sv.; 0 „Miscellanei“
interpretes" 78 čís. v94 sv. ; 83 č. v 84 sv.; P „Liturgici“
K „lnterpretes juris“ 13 č. v 15 sv.; mimo

39čís.v44 sv.;L „Me- > to „Címelia“ 7 čis.

cantu-26OPM€u— m 9:11WMO—td"png“ «mm WN
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Autograf sv. Jana Nepomuckého a jeho značka notářská.

Neméně bohaté jest oddělení knih tištěných. Zvláštní skupinu tvoří tu
inkunabule, t. j. knihy tištěné až do r. 1500 inclusive; jest jich celkem 911
v 660 svazcích. Mnohé z nich. ozdobeny jsou pěknými drobnomalbami (zejména
knihy darované Hanušem z Kolovrat, srv. str. 94) a opatřeny vkusnými vazbami.

Ostatních tištěných děl jest celkem 11.107.
Ke knihovně připojen bohatý archiv, v němž jest 91 kodexů (některé

o několika svazcích) a 7108 listin. Z kodexů archivu nejdůležitější pro dějiny
církevní jsou knihy koníinnačni, erekční a soudní, dále akta administrátorů arci
biskupství pražského, akta kapitulní a j. Listiny jsou tu od r. 1177 až do r. 1794.

Zvlášťza rámcem chová se listina z r. 1380 s autografem a notářskou
značkou sv. Jana Nep. (Viz hořejší vyobrazení.)

Knihovna chována byla zprvu v chrámu Svatovítském, jak patrno ze starších
inventářů; později dal ji Pontán z Braitenberka umístiti v budově děkanské,
odkudž ji děkan Adam Mladota ze Solopisk (1704) dal přenésti do síně nad
sakristii (nynější pokladnice). [) Později uložen byl archiv v kapli západně od

') Srvn. str. 135.
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věže Svatovítské, vedle kaple Hasemburské, kdež zůstal asi do let šedesátých
minulého století. ')"

Nyní nalézá se knihovna i archiv kapitulní v bývalé kanovnické residenci,
v zadnim traktu domu č. 62. st., 10. n. na náměstí Hradčanském. Jest to jedno
patrové stavení, jehož zadní strana obrácena jest k Jelenímu příkopu. Vpřízemi
jsou dvě klenuté místnosti. Ve větší z nich jsou uloženy rukopisné knihy, a to
jednak v policích, jednak ve vitrinách uprostřed postavených. V místnosti menší
uložen jest archiv pečlivě chronologicky seřaděný a v lepenkové krabice (celkem
jest 178 krabic) uložený, jež ve skříních jsou urovnány. V hořejšim patře jest
veliká předsíň a čtyři pokoje, v nichž umístěny jsou knihy tištěné dle odborů
vědeckých seřaděné; valnou část jedné síně zaujímá oddělení prvotiskův.

') Václav M. Pešina v .Krátkém popsání chrámu sv. Víta“ r. 1837 na str. Ill. piše: ,Dil věže
stoji nad kapitolni síni, která jako pilíř k ní přistavena jest. Zde se kapitolní archiv chová.
Před časy drživala zde kapitola svá sezeni. Jest tu ještě malý oltář Rodičky Boží."

;"

, .v.
.i" jt.

Ve středověké dílně písařské.



Vll. Bohoslužebné nádoby a roucha.

řehlédneme—li předměty, jimiž chrám Svatovítský ke konání liturgie
opatřen jest, jsme v očekávání svém zklamáni. Chrám tak

starobylý, jenž uchoval si z dávného věna svého, jak
jsme řadou předcházejícího popisování viděli, mnohý
vzácný skvost rázu sobě namnoze i dosti cizého —
chrám ten nemá v přehojné dnešní zásobě svých liturgi—
ckých nádob irouch téměř ničeho, co by období barok
ního starší bylo! Srovnáme—li toto překvapující faktum

s obrazem, jejž nám starši inventáře ještě ve století XVll.
suchými údaji svými dosti sytě líčí, shledáváme, že trpkou
chudobu tuto nezaviníly jen bouře minulých dob nýbrž větší

ještě měrou nerozum časů teprvé nedávno uplynulých.

Z nádob bohoslužebných období románského nezachovalo

)))“ se pranic. Z gotických uměleckou cenou nejvíce vyniká ONYXOVÉClBORlUM Karlem IV. na památku prvého milostivého léta u nás
_ ' slaveného (r. 1350) darované (č. inv. 222). —Viz tab. 64. — Má podobu

15. O 111'zke'oválové číše. Výška jeho obnáší pouze 15 cm. Noha oválová,
. zhotovena jest ze zlaceného stříbra, rovněž tak i všechno ostatní ko

ly vové montování. Měří14 cm zdélí a 125 cm zšíří. Povrch jiejíjest hladký.Zdobí jej toliko majuskulový nápis při obrubě vyrytý: + 'R. D. 11. (10011.
/IVBII1H(). KFROIJVS. ROIIFIIORV SHP. 'HVGVST.UT. B()HI-.IIHRHX
Hmmm .H(l(lI1H . TU). VSVS . II'IFIRSIIORV ním .(HPthn. 1111111111111,UR—

Pll)lS.l)Ull'HVlT. Mimo to jsou na svrchní prohnuté ploše nohy — částečně
do nápisu zasahujíce — přinýtovány čtyři znakové štítky, na nichž střídá se český
lev na červeně emailovaném pozadí s říšským orlem na tmavomodré půdě. Do kolmé
obruby nohy vtlačena jest pěkná galerijka, skládaná ze čtyrlistů. Číše sama tence
jest vyhloubena z jediného kusu pestře vrstveného onyxu. Jest 7 cm hluboká,
18 cm dlouhá a 148 cm široká. Má tvar vejčitý. Stěny její vybroušený jsou tak,
že tvoří řadu lžicovitých vypuklin vedle sebe kolmo stojících, nahoře půlkruhově
zakončených. Čtyřmi kovovými proužky ve stěžejkách přidržována jest k číši

37*
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kovová hořejší obruba. Spojky ty jsou profílovány a na okrajích zoubkovány;
uprostřed táhne se po nich řada vytepaných rosettek. Obruba jest zcela hladká.
Toliko vespod přidána jest k ní řada svislých žlábkových lístků.

Srov.: D r. Bock v „MíttheiL d. C.-C.“ XIV. (1869), str. 20—21; F. Leh ne r v „Methodu“
II (1874), str. 57; Chytil—Borovský, „Výběr uměl. prům. předmětů z retrosp. výstavy',
list 42; ,,Soupis' (kdež podali jsme i pohled se strany) č. 194.

GOTICKÝ KALICH, jenž nalezen byl na staveništi r. 1871, ) uložen jest
v klenotnici pod č. inv. 202. — Viz tab. 65. — Jest to sličné a významné dílo
z konce XV. stol. Noha jeho jest šestilistá. Podložena jest trojúhelníkovou pro
lamovanou galeríjkou. Na povrchu, téměř vodorovném, provedeny jsou sklípkovou
technikou sličné emailované ozdoby. Jednotlivá pole listů, z nichž se noha skládá,
vroubkovaným drátem lemovaná, vyplňují bílé, červené, zeleně, modře í fialově
emailované kyticové tvary rozličné stylisované. Kontury jejich tvoři filigránový
drát. Nodus jest rozložitý, sploštělý, šesti rotulemi prostoupený. Po obou stranách
nodu ovinut jest dřík úzkým prstencem, jejž zdobí vkusné ciselované rozviliny
uplně podobné těm, jež jsme shledali při monili č. inv. 71. na str. 244. popsaném
Plochu ořechu mezi kosočtverečnými průřezy rotulí'krášlí vždy dva a dva tepané
veliké listeny. Uprostřed ních nasazen jest vždy v pupenovitém lůžku drahokam.
Číše jest konická. Dole ji lemuje obruba tepaných velikých listů gotických, jež vy
růstají z pásku rytými vinutinami krášleného. Výška celého tohoto kalichu obnáší
pouze 16 cm. Zhotoven jest ze zlaceného stříbra.

Srov. F. J. Beneš, .Kelehíund im Prager Dome' v „Mítth. d. C.-C." XVII. (1872),
str. lll—IV.; K. B. Mádl, .,Dva kalichy“ v „Nedělnim Listu Hlasu Národa' 29. září 1889;
J. Koula, „Památky uměl. průmyslové“. Serie l., seš. Ill., list 5.

O něco sic mladší, tvarem však dosti příbuzný tomuto kalichu jest i POZDNĚ
GOTICKÝ KALlCH (č. inv. 203), jehož vyobrazení podává tab. 66. Měří 18'7 cm
zvýší. l ten jest ze zlaceného stříbra. Noha opět jest sestrojena ze šesti listů.
Kolmý okraj, jímž jest podložena, zdobí řada drobných kolmých žlábků. V každém
koutě vložen jest velký drahokam v lůžku oválovém. Nejdolejší obruba posázená
jest drobnějšími kameny v podobných lůžkách, jež navzájem spojují stříhané ze
stříbra lupeny. Podobně i plochu nohy zdobí drobné kameny. Jeden toliko list
pokrývají dva velké kameny nad sebou; lůžka jejich obklopují opět stříhané
listy. Svrchní okraj nohy, kde přechází v šestiboký nízký dřík, ovinut jest pěk
nými císelovanými svislými listky. Ořech, široký a plosky, prolomen jest nahoře
gotickými kružbami na způsob okének. l : něho vystupuje šest čtyřbokých prutů.
Mezi nimi nasazen jest vždy jeden drahokam ve čtyřlisté velké rosettě ze stříbra
vystříhané. Silně konická číše sedí v košíčku z listů a květů ze stříbra vystři
haných a drahokamy ozdobených. K němu přidána jest za obrubu cipatá, velmi
vkusná splet větviček a lístků dvěma obroučky z vroubeného drátu spjatá.

Dovedná a až na drahokamy vkusná tato práce vznikla na počátku
XVI. století.

Viz: J. Koula, „Památky uměl. prům.“, ser. l., seš. V., list VH.; „Soupis" č. 174.

') Srov. str. 159.
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PATENOU (č. nyn. inv. 219.) ze zlaceného stříbra končí skrovná zásoba
liturgických nádob gotických. Patena tato jest kruhová; má 231 cm v průměru.
Střed její jest prohlouben na způsob kulové úseče. Na plochém okraji jest vyryto
šest obrázků v kruhových polích: Ecce homo, čtyři symboly evangelistů a Beránek
Boží. Patena ta pochází z konce XV. stoleti. Vyobrazení její viz v „Soupisu“
na str. 136.

Z periody renaissanční zachovala se tu především vkusná STŘÍBRNÁ
KONVICE (č. inv. 158). — viz tab. 67. ——24'5 cm vysoká z konce XVI. stol.
Dosud patrny jsou na ní stopy bývalého ozlaceni. Noha jest okrouhlá. Střední
část její homolovitě se vzdouvá; zdobí ji páska napříč rýhovaná a drobné puklice.
Ke dříku připevněny jsou drobné ciselované, ještěrovité figurky. Nádoba vlastní
má tvar válcový. Dno její jest miskovité, rovněž puklicemi krášlené. Podobný
tvar má i víko, na jehož vrcholu vztýčena jest na stříhané růžici ciselovaná
soška sv. Václava v rytířském brnění. Nad stěžejkou přidána jest droboučká
postavička genia. Ucho má podobu ještěra do jablka se zakusujícího. Tělo jeho
dole se spirálově stáčí. Zákrut ten přikrývá s každé strany šestilístá tepaná
růžice. lvýtok jest upraven v podobě tenkého ještěřího těla. Povrch válcové
nádoby jest ozdoben rytbou. Uprostřed býval tu ozdobný kovový obrouček, jenž
však nyní chybi. — Krásné této nádobky užívalo se patrně ke křtu anebo za
konvici mešní.

Srov. J. Koula, „Památky uměl. průmyslové" ser. l., seš. lll., list 2.: _Soupís“ č. 195.

Neméně zajímavý jest i STŘÍBRNÝ POHÁR (č. inv. 157), jejž kdosi da
roval, snad aby se ho používalo za nádobku na sv. křížmo. — Vyobrazení po
dává tab. 68. — Jest ze stříbra, původně zlaceného. (Výška 201 cm.) Podstavec
ičíše mají tvar zvonovitý. Zdobí je hojně tepané motivy rostlinné (ovocné
iestony i volutové větvice). Mezi nimi na číši vytepáni jsou i dva sedící amoreti.
Ořech má podobu hruškovou; jest odlit a ciselovanýmí lvímí maskami i jí
nými květovými ozdůbkami okrášlen. — Sličná tato práce vznikla na počátku
XVII. století.

Viz: J. Koula: „Památky uměl.-prům." seš. l., IV., list Q.; .Soupis“ č. 196.

Dosti zajímavou renaissanční kuriositou ze XVll. stol. jest MRAMOROVÁ
PYXIDA (č. nyn. inv. l74.), v podobě drobné monstrance, 30 cm vysoká. Stvol,
na způsob hojně profilovaného čtyřbokého pilířku, vybroušen jest ze šedého
mramoru mechového. Za podstavec mu slouži obdélníková deska z podobného
mramoru. Nahoře jest na něm vztýčena kruhová (13 cm v průměru) schránka ze
zlaceného kovu; v předu jest zasklena, v zadu pak ji uzavírá na místě víčka
silná onyxová miska. Kolkolem schránky přidány jsou nedlouhé paprsky, střídavě
kovové zlacené plameny a rovné z křišťálu broušené tyčinky. Plamenovité pa
prsky vyšlehují z drobných křištálových kuliček. Lunula podložena jest okříd
lenou hlavinkou ciselovanou.

Ranný barok ze sklonku XVII.stol. zůstavil po sobě několik dosti významných
kusů. Nejvíce poutá nás originelní svou výzdobou MONSTRANCE PROBOŠTA
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DLOUHOVESKÉHO (č. nyn. inv. 177.). — Viz tab. 69. — Monstrance sama ze
zlaceného stříbra zhotovená (79 cm vys.) ničím nevyniká. Tvar její jest zcela
prostý, sluncový. Paprsky střídavěrovné a plamenové obstupují oválovou schránku.
Schránka ta obroubena jest věnečkem z drahokamů, k němuž jsou přivéšeny zlaté
klasy a granátové hrozny. Nejhořeji přidán jest rovný křížek, posázený rubíny
a démanty. Ciselovaný nodus má tvar hruškový. Nad ním nasazen jest vzedmutý
tcpaný stvol. Ozdoby obou, stvolu i ořechu, jsou obvyklého barokního rázu:
akanthový list a feston. Tepání jest měkké a dostí jemné. Noha původní nyni
chybí. Nahradili ji rokokovým přídavkem ze zlacené mosazi. Spatřujeme na ní
dosti vkusně a správně ač poněkud obhrouble tepané mnohonásob zprohýbané
lalokové ozdoby, kartušky-i ornament kyticový.

* ' 3557
& .fï " .'»".(l/J '

4 ",/f ');-(,t
:

Mešní tácek ze sklonku XVll. století.

Nejzajímavějšívšak součástí monstrancetéto jsou pozdně renaissanční
šperky (z druhé polovice XVII.stol.) profanního stylu, počtem 17. Jsou vesměs
hojně prolamovány a ze zlata ciselovány (motivy lalokové). Zdobí je četné cenné
drahokamy, různobarevný zlatnický email a drobné figurky zvířat (labuť, čáp, pes,
kůň, kohout, páv, velbloud a pod.). Na dvou špercích nejvýše nad schránkou
připevněných shledáváme dokonce i drobné lidské sošky. Figurky jsou také
vesměs emailem povlečeny. Osmnáctý šperk — barokní — připevněn jest na
stvolu. Jest to drobný medaillionek s emailovaným obrázkem sv. Jana Nep.,
orámovaný zlatým věnečkem zeleně emailovaným a granáty posázeným.

Monstranci tuto daroval pokladu chrámovému kapit. probošt Jan Dlouho
veský z Dlouhé Vsi (1674—1701). Šperky byly původně ozdobou honosného
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roucha, nepochybně ozdobného bandalíruJ) Ukázkou viz závěrečnou vignetu
této stati.

Z r. 1697 pochází FlLlGRÁNOVÝ KALlCH (č. nyn. inv. 201.). Zhotoven jest
ze zlaceného stříbra. Výška jeho měří 25 cm. Na noze přidány jsou za ozdobu
obhroublé filigránové listy akanthové, jež obklopují tři hrubě tepané medaillionky
s poprsními obrázky sv. Vojtěcha, Ludmily a Staroboleslavské Madonny. Číše
vsazena jest do podobného košíčku s reliéfními obrázky sv. Zikmunda, Josefa
a Jana Nep. Kromě toho přidán tu i na smaltu namalovaný — pozdější —
obrázek sv. Františka, an káže před indickým knížetem. Tu i tam vloženy jsou
mezi filigrán drobné granáty.

Na obvodu nohy vytečkován jest dnes již nedosti zřetelný nápis: Franciscus
Antonius Lammcrs de Lipspring Anno 16912) Značka Stříbrnická má tvar městského
znaku se dvěma věžemi, mezi nimiž stojí jakási postava a cosi žebříku po
dobného.

KALlCH KOLOVRATSKÝ (č. nyn. inv. 204.) pochází rovněž z konce
XVll. stol. l ten jest ze stříbra zlaceného (výška 23'5 cm). Noha skládá se ze
šesti kruhových výsečí. Povrch její zdobí velmi vkusné ozdoby listové z dro
boučkého filigránu. Podobné okrasy shledáváme i na číši i na hruškovitém
ořechu. Mezi tím střídmě rozsety jsou granáty. Na číši vsunuty jsou mezi
ozdoby tyto ještě tři emailované destičky, jedna se znakem Lobkovickým, dvě
se znakem Kolovratovským. Při znacích napsána jsou počáteční písmena doná
torův: E. D. K. N.D L.. — F. v.L.B D. K. —- H. I...B. D. K. Na noze vyryt jest
nápis: MEMENTO ANIMARVM NOSTRARVM — Na paténě nalézá se pěkně
vyrytý obrázek Beránka s praporcem, na obláčku stojícího ve svatozáři.

Do téhož období uměleckého (sklonek XVII. stol.) hlásí se ještě bohatě
tepaný stříbrný TÁCEK MEŠNÍ (č. 11.inv. 334.). Vyobrazení jeho viz na str. 294.
Jest 37'5 cm dlouhý, 26'5 cm široký, tvaru oválového. Na širokém plochém okraji
vinou se, celou plochu zaujímajíce, vkusné akanthové rozviliny; mezi nimi vloženy
jsou ovocné buquetty. Uprostřed dolejší delší strany vytepána jest polopostava
sv. Jana Nep. Mírně prohloubená část střední má vedle sebe dvě kruhové jímky
pro konvičky mešní, věncovím obklopené. Na jedné vyryto jest JHS, na druhé
MRI. Ostatek opět zaujímají vytepané větvicové ozdoby. — Výrobcem této po
technické stránce velmi chvályhodné práce jest malostranský stříbrník CN.-")

Nádherným uměleckým kusem jest LAVABO *) (č. n. inv. 333.) arcibiskupa
Breunera (1695—1710) ze zlaceného stříbra, hojně tepeckou prací ozdobené.

Konvice — viz tab. 70 — jest 35 cm vysoká. Má tvar vkusné baňkové
vásy s jedním uchem. Zvonovitou nohu krášlí řada drobných kanelek, vlýsek
lístků akanthových, mezi něž vkládány jsou ornamenty mušlové, a dlouhé cípaté

') Při ostatkových authentikách ve skřínce č. inv. 137. přiložen jest proužek papíru, na němž
zapsána jest nedoložená zpráva, že šperky ty byly ozdobou roucha knížete Jana Kristiana Eggenberga
při sňatku jeho 5 Arnoštkou Šwarcenberkovou (únor 1666). -— =) Srov. str. 133. _ ') Značka jeho
jest poněkud nezřetelná. — ') t. j. mísa a konvice k umývání rukou při sv. obřadech.
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listy převislé. Povrch vlastní nádoby rozdělen jest na vodorovné pásy. Nejspod
nější část vyplňují velké listy vztyčené. Pruh nad tím jest nejširší. Spatřuje se
na něm vytepán v předu znak Breunerův a po obou jeho stranách po velikém
tepaném obrazu bohatě scénovaném. V levo zobrazen tu křest Janův u Jordána,
v pravo odsouzení Krista Pilátem. Následující pás přerušován jest kruhovými
medaillony. V předu nasazena jest buclatá bezvousá maska. Naproti ni slouží
jiná vousatá maska za konsolu uchu v těch místech připojenému. Vedle toho na
bocích opět proti sobě přidáno jest po masce ženské. Všechny tyto masky jsou
vytepány velmi vystouple. Mezi nimi rovnoměrně jsou rozsazeny nízké reliefní
medaillony s obrázky sv. Josefa, P. Marie, Anděla zvěstujícího a sv. Jana Ev.
Co zbývá, vyplňují rámcové ozdůbky. Hrdlo konvice obklopuje jeden široký
a druhý užší pás svislých listů. Výlevka podložena jest velikou krásnou maskou
vousatého muže. Ucho, jehož úprava poněkud méně se zdařilá, ozdobeno jest
nahoře psí hlavou, do konvice nahlížející.

Mísa — viz tab. 7l. — má tvar ellipsovitý. (Rozměry 60X45'5 cm.) Upro
střed prohloubené části střední upravena jest jedna veliká a dvě menší kruhové
mělké jímky. Oblé jich rámce skládají se ze řady lupénků a puklic. V prostředním
velkém kruhu vyryt jest opět znak donátorův a v obou menších spleti písmen:
J. G. B. P. E. 1) Ostatek dna pokrývají krásné ryté ornamenty rostlinné. Plochý
okraj, 95mm široký, jest na vnější hraně vrubován. Ke vnitřní hraně připojuje se
obruba lambrequinových cipků na prohbí misky vytepaných. Plochu okraje zdobí
osm velmi pečlivě vytepaných obrazů (čtyři p0prsí učitelů církevních a výjevy:
Ecce homo, Ukřižování, Sněti s kříže, Pohřeb Kristův). Obrázky tyto rámcovány
jsou drobnými ovály pletencovými. Při každém z výjevů vytepány jsou dvě velké
sedící postavy andělů, dílem s hlásnicemi, dilem s palmami a rohy hojnosti
v rukou; při obrázcích ostatních drobnější andilči poprsí 2 listových kalichů
vyrůstající.

Na nevšedně bohaté a výborně zdařilé této práci shledali jsme dvě značky, avšak
nezřetelné. Na jedné z nich možno rozpoznati ve znakovém štítku písmena l;; .

Srov.: Katalog retrospektivni výstavy str. 255. č. 210.: Chytil-Borovský: „Výběr mněl.
prům. předmětů z retrospektivní výstavy 1891," tab. 43. a 44.: „Soupis“ č. 99. a 100.

Po témže dárci chová poklad i ŠEST SVÍCNÚ stříbrných r. 1699 zhotove
ných (č. inv. 300.—305.). Jsou 105 cm vysoké, úplně shodné. Podstavce jejich
jsou trojboké, promáčklé, na ptačích pětiprstých spárech. Ploše sřiznuté hrany
stáčejí se s-ovitě. Na hořejšim jejich zákrutu nasazeno jest po andilči hlavince.
Na stěnách jejich nanýtovány jsou štítové kartušky. Na jedné vyryt jest vždy
obrázek některého sv. Patrona, na druhé Breunerův znak (na čtyři pole rozdělený!
v nich střídají se dvě běžící lišky a šachovnice; na drobném štítku prostředním
kůň na poskoku) a na třetí vždy nápis: Joňres Josephus Dei et Apostolicae
Sedis gratia Archiepiscopus Pragensis Sac: Rom: Imp: Princeps et Comes Breuner
hoc opus fieri fecit Anno Dní IVIDC'XC'ÍX.Stvol je oblý, dole baňatý; nahoře
šroubovitě se zakrucuje. Dvakrát jest přerušen vásovitým článkem se třemi dět
skými hlavičkami.

') t. j. Josef Graf Breuner, Prager Erzbischof.
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Svícny tyto zhotovil týž pražský malostranský stříbrník, jenž pracoval i svrchu
již popsané hermy (srov. str. 212); jsou na nich tytéž značky.

Tvar íiligránových barokních prací, ač dosti obhroublý, mají obě památky
po arcibiskupu Khuenburgovi (1712—1731).Jest to KALICHa PASTORALE.

Kalich (č. inv. 172.) 28'5 cm vysoký, zhotoven jest ze zlaceného stříbra.
Celý povrch jeho pokrývají íiligránové ozdoby. Jsou jimi napodobeny listy, vinné
hrozny i jahodníkové květy. Mezi tím tu i tam vložen jest nějaký drahokam.
Na kupě i na noze vsunuty jsou (vždy tři) na smaltu malované oválové
obrázky z Utrpení Páně. -— Na kalichu tomto jest značka vídeňská s leto
počtem 1716 a písmena IDAve kruhovém trojlístu. .) — Na paténě ke kalichu
tomuto přidané, ještě ze XVII. stol. pocházející, 20 cm v průměru, jest pěkně
vyrytý obrázek Beránka ve věnci vavřínovém.

Pe dum (č. inv. 221.) ze zlaceného kovu, má za ozdobu podobně z fili
gránu stáčené velké “listy. Doprostřed zákrutu vloženy jsou dva smaltové
obrázky (sv. Víta a Dobrého pastýře) na sebe přiložené a dvojnásobným věnečkem
z granátů obklopené. Na knoflíku pod zákrutem připevněn jest na smaltu černo
bíle malovaný znak donátorův (dveřní závěsy).

_ Zcela prosté, ba hrubé, hladké tvary barokní jeví ZLATÝ KALlCH ŠVARCEN
BERSKÝ (č. inv. 238.) 256 cm vysoký. Jedinou jeho ozdobou jest veliký dvojznak
Švarcenberský a Lobkovický, namalovaný na vypukle vytepané zlaté podložce,
smaltem povlečené; destička ta napodobí tvar hermelínu spod koruny splývajícího.

Ke kalichu tomuto přísluší i ZLATÉ MEŠNÍ KONVIČKY (č. inv. 239.) také
zcela všedních tvarů. Tácek jejich, rovněž zlatý, ozdoben jest opět popsaným
již přimontovaným dvojznakem.

Obé, kalich i konvičky tyto darovala r. 1727 kněžna Eleonora Amalie
Magdalena Švarcenberková, rozená Lobkovicová.2) Vše dohromady váží 512
dukátů.

Dovednou prací tepeckou ozdobeno jest slušné BAROKNÍ ClBORlUM (z prvé
pol. XVIII. stol.) ze zlaceného stříbra 23'5 cm vysoké (bez víka). Noha jeho —
majíc 16 cm v průměru — sestrojena jest ze šesti kruhových výsečí. Pokrývá ji
velmi dobře a vkusně provedené barokní tepání větvicovitého a buquettového
vzoru, z něhož vynikají markantně vytepané tři andílčí hlavinky. Tepání při
zdobeno jest střídmě rozloženými almandýny. Podobně, tepáním i drakohamy,
ozdoben jest í trojboký vásovitý ořech i široká číše (průměr její obnáší 14 cm).
Rovněž i ploché víko tak jest okrášleno. Na něm vstavena jest ciselovaná, svato
září obklopená soška Beránka.

Na díle tomto jsou tyto značky: městský znak Staroměstský s leto
počtem 1721 a monogram mistrův ICH.) v srdcovém terči.

') Viz: Dr. K. Lind „Die oesterreichisehe kunst-histor. Abtheilung der Wiener Weltans
stellnng' v „MittlL d. C.-C.u XVIII. (1873) 214. — ') Viz Berghauer .Protomartyr poenitentiae'
II. str. 110. ——a) Možno čísti i lMO, poněvadž druhé písmeno není dobře zřetelno.

38
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MONSTRANCE PUTZOVA (č. nyn. inv. 173.) zastupuje nádhery milovnou
periodu vyspělého baroku. Zhotovena jest ze stříbra a pozlacena. Úhrnná výška
její měří 846 cm. Oválovou nohu, mírně ve čtyři laloky vzdutou, pokrývají hojné
vytepané ozdoby: iestony, andilčí hlavinky a pod. Do ozdob těch vkomponovány
jsou dvě kartušky. Do těch vryty jsou spletité monogramy dárcova jména. Cise
lovaný nodus hruškového tvaru oživen jest dvěma sličnýma hlavinkama. Podpírá
jej silný, smáčklý knoflík s páskovou tepanou ozdobou. Schránka má tvar
oválový a jest hojnými paprsky ozářena. “Na paprscích těch rozložen jest
obláčkový věnec; na něm nasazovány jsou zdařilé dětské hlavinky. Schránku
obklopuje pletenec z klasů a révy. Obrubu její, hojně zprohýbanou, krášlí mimo
to ještě přidané větévky z brilantů. Nejvýše týčí se brílantový křížek.

Velmi slušnou tuto práci zhotovil v prvé polovici XVIII. stol. pražský malo
stranský stříbrník ILG. Při městském znaku vyražen jest letopočet 1708. Mon
stranci tuto daroval (dle zprávy inventáře z r. 1740) baron lgnác Putz. Pozoru
hodny jsou na ní četné diamanty, z nichž některé — zejména jeden veliký na
melchisedechu ') — maji mnohem starší brus.

Nejnádhernějším ze všech kalíchů jest ZLATÝ KALlCH POLSKÝ (č. nyn.
inv. 236.), jejž pokladu našemu odkázala polská královna Kateřina Opa
linská, choť Stanislava Leszczynskéhoř) — Vyobrazení jeho podává tab. 72. —
Výška jeho obnáší 29 cm; průměr nohy 176 cm, průměr číše 96 cm. Noha jest
téměř kruhová. Volutové římsování rozděluje povrch její ve tři pole. Na polích
těch nasazeny jsou tři štítové smaltované destičky, na nichž namalovány jsou
obrázky sv. Stanislava, sv. Kazimíra v královském brnění a plášti & konečně
bohatý znak korunovanýf') Kolem obrázků rozpíná se hojný obvyklý barokní
dekor drahokamy přikrášlený. Na košíčku číše, jenž souhlasně s nohou i ořechem
také tepanými okrasami na tré jest rozdělen, spatřujeme tři další obrázky:
sv. Václava, sv. Jana Nep. a sv. Vojtěcha. — Autor výborné této práce, jež
vznikla před prostředkem XVIII. stol., není nám znám.

Periodu hravého rokoka výborně zastupuje krásná ZLATÁ MONSTRANCE
(č. inv. 176.), pouze 48 cm v celku vysoká. — Viz tab. 73. — Noha má
tvar zprohybaného oválu, profilovanou římsou na způsob nízké desky pod
loženého. Hořejší část podobá se oválové štítové kartuši, podložené věncem
žlábkovaných paprskův. Vše: noha, stvol i svrchní deska, pokryto jest přehojnými
tepanými ozdobami; zprohybané lištničky, mušlové kartušky, lžicovité cípy, mříž
kování a t. p. a mezi tím větvice a květy z drahokamův — vše to oko vábí
v bujné směsi. Schránku ovíjí zvlástě jemně pracovaný nádherný věnec z dé
mantových a smaragdových květin, spjatých pentlicí z rubinü. Páska ta dole
svázána jest v bohatou smyčku.

Technicky výtečně provedenou, ač silně přetíženou práci tuto zhotovili
r. 1766 zlatnici Jan a František Packeniove'. Svědčí o tom vespod nohy vy—
rytý nápis: .Íoannes et Francz'scuf Baclx'em'usFecerunt Ano 1766. Mimo to shledali

') Melchisedech ten byl r. 1854 nově upraven. — ') Viz str. 151. — ') Na znaku tom dva
krát se střídají bojovník na bílém koni s mečem napraženým a černá orlice s bílou korunou.
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jsme na práci této ještě značku [PD. Vzadu nad stvolem vyrytý znak Pražské
kapituly naznačuje, kdo vedl náklad.

Z dílny často již zmíněného malostranského střibrníka Jakuba Ebnera
pochází mimo obě již na str. 187 popsané pyxidy ještě třetí STŘÍBRNÁ KU
STODIE rokoková, jim zcela podobná až na to, že jí svrchní část nedávno za
novou, hrubou, vyměnili.

Cenný výtvor umění svého zůstavil nám francouzský empír v MONSTRANCI
KRÁLE KARLA X. (č. inv. l75.). — Viz tab. 74. — Zhotovena jest ze stříbra
a zlacena. Celková výška měří 114 cm. Spodní část upravena jest na způsob
pomníkového podstavce o základně obdélníkové. Nároží jeho jsou šikmo mírně
sříznuta. Pod nimi jsou podloženy sfingové spáry, jež přecházejí nahoře ve
větvicové symetrické volutky a košíček s hrozny a klasy. Plochy podstavce jsou
mírně směrem vodorovným promáčklé a súžují se. Na přední vytepán jest obraz
Večeře Páně, na postranních vinné buquetty, na zadní pak ozářené oko Boží
v oblaku. lzde jsou kolmé hrany sříznuty; přidali k nim volutovou ozdobu
velkým akanthovým listem okrášlenou. Svrchní deska podstavce napoduje skalinu,
kvítky po různu posetou. Nad ní vztýčen jest na místě stvolu velký snopek
pšeničných klasů, vinnou ratolestí převázaný. Z předu ke snopku přilehá tepaná
soška vznášejícího se anděla, jenž rukama podpírá schránku z oblaků utvořenou
a širokými žlábkovými paprsky ozářenou. Kolem schránky rozděleny jsou po
obláčcích čtyři dětské tváře a dvě drobnější andílčí postavičky. Jeden z nich
duje v polnici. Svrchu vztýčen jest hladký plochý kříž s mušlovými ozdůbkami
na koncích.

Dle poznámky nynějšího inventáře zhotovena byla monstrance tato v Tou
louse a stála 6000 franků. Václav Pešina v „Krátkém popsání chrámu sv. Víta“
(1837) str. 31 praví, že pochází z Montpellieru a že stála 5000 franků. O dárcích
jejich podává zprávu nápis na podstavci vyrytý: Le R01 de France, Charles X.,
Monsieur le Dauphin, Madame la Dauphine, le Duc de Bordeaux'et Mademoiselle
A la Cathédrale de Prague le 22. Mai 1886?)

Co později ve sbírce této na liturgických kovových předmětech přibylo,
nemá valné umělecké ceny.

MONSTRANCE PEŠINOVA (č. inv. 287), ze zlacené mědi, má tvary hrubé,
pseudobarokní. MONSTRANCE WACHSMANNOVA (č. inv. 288), kterou r. 1877
jinak velice svědomitě zhotovil pražský stříbrník Eduard Kaatsch jakožto votivní
dar Johanny Moravcové, jest sice zajímavým náběhem ke znovuvzkříšení
umění církevního u nás ze žalostného úpadku po střízlivosti pojoseíinské, avšak
nevalně ještě zdařilým. Monstrance tato má tvary pseudogotické. Jest v celku
83 cm vysoká, ze zlaceného stříbra. Kruhová schránka vroubena jest střídavě
brilanty a granáty. Po stranách stojí pod věžkami sošky andělův s rukama
sepjatýma. Pod schránkou přidány jsou tři polopostavy andílkův, hymny z blánek

') Srv. str. 157.
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zpívajících. Do věžkové helmice nad schránkou vkomponován jest kříž s emailo
vaným Beránkem. l jinde leckde ještě užito za ozdobu emailu důlkového. Na
noze vyryt jest nápis: „Joanna Morawetz nata Küffer ab Asmansvilla in piam
memoriam “j Mariti Wenceslai Sigismundi et h“ parentum Petri et Joannae. S.
M. E. ad divum Vitum Pragae 1877. —-—E. Kautsch lecit — F. Wachsmann inv.

Méně svědomité i samostatné [) jsou práce pražského střibrnika Jeronýma
Gro/manna.. Jest to především jubilejní PEDUM PEŠlNOVO (č. inv. 291.). l to
má tvary pseudogotické, na pohled velmi bohaté. Jest stříbrné, hojnými věžičkami
krášlené. V kruhovém zákrutu soška klečící Madonny s ditkem a se dvěma an
dilky. Na místě nodu upraveny jsou baldachýnové kapličky se soškami sv.
Patronů českých. Na tyči vyryto: „in memoriam secunditiarum Venceslai Pessina
Canonici Custodis 13. Septembris 1857. ab eo SS. Metropolitanae Ecclesiae di
catum“. Práce tato označena jest vídeňským puncem a písmeny H G.

Druhé pedum jest podobné umělecké kvality, ačkoliv jest zhotoveno podle
dobrého středověkého vzoru. Darováno bylo r. 1875 kardinálu Schwarzenberkovi
k 251etému biskupskému jeho jubileu kapitulou.'-') V zákrutu jeho spatřuje se
soška biskupa před trůnicí Madonnou klečícího. Podstavec této plastiky rukama
pozdvihuje anděl. Prut, z něhož zákrut jest utvořen, jest ploše smáčklý a po
zevnější hraně hojnými listeny poset. Na obou jeho ploškách přidána jest řada
drobných litých rosettek, na nichž jsou zpodobeny droboučké symboly evange
listů. Vryté věnování zni takto: „Ave Domina Angelorum. 8. M. E. Decanus et
Protoarchidiaconus. MDCCCLXXV. — Eminentissimo Antistíti Friderico exactis
curae pastoralis quinque lustris semper fidele Capitulum S. M. E.“ — Značky
jsou tu tytéž jako na předešlém. Zhotoveno jest ze zlaceného stříbra.-")

Ostatní liturgické nádoby v pokladnici chované naprosto postrádají významu.
Jsou tu ještě tři empírové kalichy ze zlaceného kovu (č. nyn. inv. 270,
271, 281), dvě pontifikální berly pseudobarokní (č. inv. 285—286),stříbrné,
s hrubými zlacenými ozdůbkami listovými a barevnými skly, hojná zásoba
mešních konviček, síce stříbrných,ale zcela všedních, z XlX. stol., tří drobné
barokní svícny (č. 312—313) na trojbokých nohách známého typu, stříbrné,
i jiné drobnostif)

Popis této skupiny doplňujeme zmínkou o dvou MlSSÁLECH v pokladnici
chovaných. Prvý z nich (č. inv. 252.) tištěn byl r. 1690 v Praze?) Zavázán jest

') Jsou to odlíté výrobky továrny Rentropovy v Altenč ve Vestfálsku. — ') Nn str. 158 uvedli
jsme omylem — podle nejasné zprávy nyn. inventáře — že pedum toto komponoval Jos. Mocker.
Zpráva tato týká se však jubilejnich darů, kardinálu Schwarzenberkovi k jeho sekundici r. 1883
darovaných. Viz o nich v _Methodu“ roč. IX. a X. (1883—1884). Předměty ty však nenalézají sevpo
kladu chrámovém, nýbrž v residenci arcibiskupské. — ') J. Grohmann daroval r. 1849 ke kterémusi svato
stánku pseudogotická dvířka mřížkovaná, z hrotítých 4listů složená a obrubou z granátů obklopená.
Jsou nyní v pokladnici odložena. Jest to věc beze všeho uměleckého významu. — ') Ještě jiné —
velmi četné posvátné nádoby slouži ve chrámu Svatovítském k potřebám liturgickým. Jsou vesměs
také z XVIII. a XIX. stol. Ty však k pokladu se nečítaji. — *) ,,Typis archíepiscopalis Seminarii in
Aula chia'. Tiskárna arcibiskupská nalézala se v semináři, jenž tehdáž umístěn byl v „Králově
Dvoře" u Prašné brány.
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v červeném aksamitu. Nároží desk chráněna jsou vkusnými, ze stříbra tepanými
a prolamovanýmí nárožníky (andílčí hlavinka nad symetrickou barokní volutovou
kyticí). Přezky i středy desk byly původně též kovovým tepáním ozdobeny, jak
z otisků dosud jest patrno; kování ta dnes však již chybí. — Desky druhého
missálu celé jsou pokryty listovými rozvilinami (známý akanthový motiv ze sklonku
XVII. stol.), ze stříbra vytepanými a prolamovanými. Na přední desce uprostřed
vsunut jest do těchto ozdob oválový medaíllionek s reliefním obrázkem sv. Petra
a Pavla; obrázek ten přidržují nahoře dva drobní andílci. Pod tím na maličké
kartušce vyryt jest prelátský znak (v něm spatřuje se šestipaprsková hvězda a pod
ní kříž), jakož i písmena: MAEDFCB. Na zadní desce místo toho vytepán jest
poprsní relief sv. Kateřiny ve stejných listových ozdobách. Hřbet jest rovněž celý
obložen shodným, ale drobnějším prolamováním. Střibrník označil práci svou
puncem s písmeny ZVL;mimo to jest tu punc jiný ve formě dole zaobleného
štítku s dvouhlavým orlem.

Vyobrazení obou těchto míssálů víz v „Soupisn“ při č. 244 a 245.

eměně zarmucující výsledek pro toho, kdo by hledal
nepřehledné téměř řady mešních rouch, jež staré
inventáře uvádějí, má přehlídka dnešních chrámových
parametztův. Jsou tu sice na počet rovněž přehojné
i nádherné, ba skvělé kusy; ale z oslňujícího onoho
bohatství bohoslužebných rouch, jež stkví se nám
vstříc ze starých zpráv, zmizelo téměř vše a beze
stopy. — Perioda románská, kromě popsaných již ka

;. suli Svatováclavské a Svatovojtěšské i mitry biskupa
; šýjOndřeje (viz str. 189 a l97), nezůstavila nám nic,

- — kmeni dva kusy ORIENTALNÍCHSTŘEDOVĚKÝCH
TKANIN hedvábných, které se zachovaly jen proto, že jimi podlepili vazbu
popsaného již evangeliáře 2 IX. stol., na tab. 29. zobrazenou.')

Přední deska povlečena jest vezpod tmavozelenou látkou, figurálně dessi
novanou v barvách zelene', žluté a růžové (vyobrazení viz na str. 302). Vzorek
celý na útržku tom viděti nelze. Patrna jest toliko část původně do velikého
kruhu symetricky komponovaná. Zřetelně rozeznati lze vzpínajíciho se oře, jemuž
na záda skočil lev. Za koněm běží ohař. Motiv tento patrně se na látce vždy čtyři
krát ve společném širokém bordurovém rámci opakoval Mezery zbývající vyplněny
jsou křížovými rosettkami a velikými listovými tvary. Bordura jest rovněž kytico
výmí tvary ozdobena.

Zadní deska podlepena byla rovněž podobným zeleným hedvábným tkanívem
žlutě a růžově dessinovaným. Vyobrazení velmi zajímavého tohoto vzorku viz
na str. 303. Spatřujeme tu lovce na koni, an lukem do zadu střílí po jakési zvěři. Jiné
podobné zvíře ubíhá před jezdcem. 1 zde komponován jest vzorek úplně syme

„inf—=

') Viz str. 215 a 277.
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tricky ve vodorovných řadách. Mezi jednotlivými prvky jeho vetkán jest jakýsi
rozložitý strom s převislými datlovými plody. V koruně jeho rozsazeni byli ptáci.')

Obě tyto velezajímavé látky jsou zřejmě původu orientálního. Zejména jest
to patrno z kroje lovcova a vysoké jeho perské čepice. Všeho uznání jest hodna
při nich nevšedně zdařilá a dovedná kresba figurální.

Vyšívačské umění gotické zůstavilo nám jedinou po sobě památkou ČTYŘI
PRAETEXTYz) (č. inv. 161—164), perličkami'vyšívané. Mají tvar obdélníkový
(39 )( 22 cm). Vyšívání pokrývá celou téměř plochu jejich. Na každém zobrazeny
jsou tři polopostavy a sice dvakrát světcové s Kristem uprostřed (sv. Václav

,_a sv. Zikmund nebo sv. Vit — sv. Vojtěch a jiný biskup, snad sv. Prokop nebo
Cyrill), a dvakrát světice po stranách Madonny s Ježíškem (sv. Kateřina a sv.

Látka na přední desce evangeliáře z IX. století.

Anežka — sv. Markéta a Barbora). Kristus i Maria jsou na obou zobrazeni
stejně. Ostatní mají obvyklé svoje attributy. Šat jest vesměs vyšít perlíčkami
a barevně (hnědě nebo zeleně) podšíván. Tváře a ruce provedeny jsou hedvábnou
niti stehem soustřednýmft) V době renaissanční (asi na počátku XVII. stol.) za
kryli je přiměřeně přistřiženými kousky hedvábí, na něž namalovali nepříliš do
vedně olejovými barvami ruce i tváře. Kontury vyšity jsou vesměs červenou a
hnědou nití. Koruny, mitry i pluviály světců přizdobeny jsou drahokamy pří
rodních tvarů v kovových lůžkách. Pozadí pošito jest zlatem; na něm rozložen

') Kdosi chtěje tkaninu tuto z desky sejmouti, roztrhl ji ve dvě. Menší kus zůstal na desce
nalepen, větší chová se zvláště za sklem v rámci. Na vyobrazeni našem podáváme obraz obou útržků
v jedno opět spojených. — ') P ra etex to u slove ozdobný lem bohoslužebných rouch, zejména
humerálů 3 alb. — ') Soustředným stehem sluje vyšívací technika, která nevede jednotlivé stehy
rovnoběžně, stále týmž směrem, nýbrž stáčí je v kotouče, tvarům jednotlivých údů se přizpůsobujic.
Tím dociluje ovšem mnohem plnstičtějšiho obrazu.
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jest listový vzorek perličkami konturovaný. Obrubu tvoří vždy rámcová páska;
v té vyšít jest perličkami vzorek dubového listu na modrém nebo zeleném pozadí.

Významné tyto plody středověké „malby jehlou“ jeví velmi zřetelně ráz
doby Karlovy (střed XIV. stol.) a čítány jsou právem mezi přední památky toho
druhu. Tradice pokládá je za výtvor umělých rukou prvé manželky Karlovy,
Blanky.1) Vyobrazení jedné z nich viz na tab. 75. Druhou reprodukovali jsme
v „Albu Svatovojtěšském“ na listu 18.; ostatni viz v „Soupisu“ při č. 265.

Srov.: Dr. Bo c k „Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters" l., str. 239—240;
K. B. Mádl, „O pokladu Svatovítském“ ve „Zlaté Praze“ 1891, str. 568; Chytil-Borovský,
„Výběr uměl. prům. předmětů z retrosp. výstavy 1891" list -'l.

Látka na zadní desce evangeliáře z IX. stoleti.

Dokladem žalostného úpadku vyšivaciho umění ve stol. XVl. jest vypukle
vyšívaný KASULOVÝ KŘÍŽ (č. inv. 349). Jest 61 cm vysoký. Napodobuje suko
vatý oblý peň. Plocha jeho pošita jest zlatými stehy, průřezy suků naznačeny
jsou červeně. Korpus Kristův podložen jest na způsob loutky a povlečen bílou
hedvábnou dykytou. Vousy i vlas zhotoveny jsou z dracounu. ——Vyobrazení této
nepodařené práce viz v „Soupisu“ na str. 175.

Tim větši eleganci i krásou komposíce vyniká RENAISSANČNÍ MlTRA
(č. inv. 195.) císařové Eleonořeif) připisovaná. — Viz tab. 76; — Míry: 31 cm
šířka, 37 cm výška. Zhotovena jest ze zahnědle červeného zlatohlavu. Zdobí ji
velmí ušlechtilý volutový vzorek velice pečlivě vyšitý. Vzorek ten rozdělen jest
uprostřed kolmým pruhem ve dvě lichoběžníková pole, kolkolem ornamentálními

') Srov. str. 15. — ') Srov. str. 113.
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páskami lemovaná. Středy volut ozdobeny jsou broušenými drahokamy v jímkách
kovových. Vzorek sám vyšít jest z částí zlatým canetillem ') z části perlami.
Hrany olemovány jsou lištničkou ze zlaceného stříbra, na vnitřní straně zoubko—
vanou. Na obou špicích přidán jest kromě toho ještě křížek na kouličce, která
má tvar granátového jablíčka. — Obě pásky („íimbriae“), od zadní strany splý
vající, pošity jsou shodným vzorkem a končí pestrým hedvábným třepenim.

Srov.: Chytil-Borovský, „Výběr uměl. prům. předmětů ?. retrospekt. výstavy 1891"
list 2. a 3.; „Soupis“ č. 267.

Úponkové vzory renaissanční jeví i MEŠNÍ ROUCHO SLAMINOU VY—
ŠÍVANÉ (č. inv. 758.), 66'5 cm široké, 1'01 m dlouhé. Výplně kalichovitých květů
podloženy jsou zeleně, žlutě i červeně. — Jest to zajímavá, umělecky ovšem
nevynikající práce lidového rázu ze XVII. století. Vyobrazení její podali jsme
v „Soupisu“ na str. 179.

Z pranepatrných zbytků RENAlSSANČNÍCH TKANIN XVII. stol. dosud za
chovaných povšimnutí zasluhuje kasule a pluviál č. ínv. 893., ušitý z červeně
fialového damašku italského, zlatem žíhaného. Jest do něho vetkán krásný zlato
žlutý listový vzorek. — Při kasuli č. inv. 765. použili za podšívku zeleného
renaissančního damašku s krásným vzorkem propletavým.

Z ranně barokních prací v druhé polovici XVII. stol. zhotovených zachoval
se v pokladu zdejším krásný MEŠNÍ ORNÁT (č. inv. 847.) z červeného aksamítu,
jehož vyobrazení podává tab. 77. Stříbrné jeho větvícové vyšívání vyniká jenmostí
komposíce i pečlivým provedením. — Druhá stylem podobná KASULE (č. inv. 770.),
z bílého damašku stříbrem protkaného, jeví již ve vyšívání svém značnou ob
hroublost. Vyšíta jest srstnatou nití („chenille“). Dole vsunut jest do volutového
vzoru knížecí dvojznak na hermelínovém plášti pod korunou. Lem pošit jest na
místě porty drobnými palmetovými ozdůbkami.

Převážná většina mešních rouch zdejších '—')pochází z obdobi barokního
a rokokového ze stol. XVIII. Vynikají sic nádherou a přepychem až oslňujícím,
trpí však přetížeností i většinou nedostatkem vkusu. Jsou dílem vyšívaná, dílem
z drahocenných brokátových tkanin urobená.

Umělecky nejcennější jest KASULE BÍLÁ (č. nyn. inv. 767.), již zpodobuje
obraz druhý na tab. 78. Kasule tato měří 111 cm zdélí a 73 cm zšíří. Podklad tvoří
hedvábné vodorovně vroubkovaně tkanivo („grosgraine“). Velice vkusne' a výborně
pracované vyšívání má tvar zlatých větvic, ze kterých střídmě se rozvíjejí barevné
listy a květy, pestré sic ale dobře v barvách zladěné. Vzorek tento vyrůstá sy
metricky ze zlatých košíčkových ozdob ve třech řadách nad sebou. Řada spodní
jest však dnes odstřížením porušena. Porůznu zobrazeni jsou na větvicích drobní
ptáčkové.— s největším přepychem vyšít jest PARAMENT3) CHOTĚŠOVSKÝ (č. inv.

') Canetillem zove se nit zlatá rourkovitě stáčená. — “) Úhrnetn chová se v pokladnici
samotné 40 kasuli, 12 párů dalmalik a I2 pluvíah't kromě ostatního příslušenství. V depositáří
bývalého kapitulního děkanství a v sakristii ttložen jest počet—ještě větši. Značná část všeho toho
ovšem jsou výrobky moderní, většinou bez uměleckého významu. — *) Dvě kasule, dvě dahnalíky,
pluvíal a gremiale. O získání jeho viz na str. 153.



—305—

828.). Podklad tvoří červený hedvábný grogrén. Celý jeho povrch téměř zakryt jest
ve zlatě provedeným silně plastickým vzorem, dílem kyticovým, dílem listovým. Při
pluviálu našita jest stříbrná spona. Krášlí jí vytepané mušlové motivy a vyryté
odznaky opatské jakož i Hroznatovský znak (troje parohy). Vedle znaku čtou se
písmena CSAC. — Kresbou i provedením velice příbuzný jsou rouchům těmto
ještě KASULE a DALMATlKY (dvě) č. ínv. 829. Grogrénový podklad jejich jest
drobounce zlatou niti mřížkován. Zlaté těžké vyšívání, na způsob pásek v kartušky
se stáčejících komponované, oživeno jest jemně barvami. U kasule kryje ozdoba
tato (ve třech rovnoběžných svislých pásech) celý povrch, u dalmatik toliko střed.
(Vyobrazení kasule viz v „Soupisu“ na str. 180.) ——Na MEŠNÍM ROUŠE KNĚŽNY
ŠVARCENBERKOVÉ z roku 1737 (č. inv. 772.) našita jest kovová zlacená
destička, do níž vyryt jest dvojznak Švarcenberský a Lobkovický s letopočtem
1737.') Kasuli tuto zdobí applikačni technikou provedené pestré květy, vypukle
podkládané. Kytice ty vyrůstají z rohů hojností stříbrem vyšívaných. Převládá
při nich motiv karaííátového a růžového květu. Za podklad použito bílého gro
grénu.—Vkusný palmetový i kyticový vzor, stříbrem vyšívaný, shledali jsme při
KASULl č. inv. 846., ze světle červeného aksamitu zrobené. — Uznání hodna
jest i vyšívačská dovednost i poměrně dobrý vkus ještě při PARAMENTU
č. inv. 724., jenž jest zhotoven ze stříbrem protkávaného damašku. Povrch jeho
krášlí zlatem vyšívaný větvicový ornament, který se od středu souměrné rozvíjí.
Pluviálová spona jest vytepána ze zlaceného kovu, a nadto ještě broušenými
skly méně vkusně posázená.

O tom, že NÁDHERNÁ ROUCHA SVĚTSKÁ častokrát bývala na roucha
mešní přešívána, podává doklad PARAMENT ČERNÍNSKÝ (kasule, dvě dalmatiky
a pluviál — č. inv. 831.). Zhotoven jest z rudého aksamitového šatu. Šat ten
byl původně lemován drobným proužkem, na němž vyšít jest zlatem vkusný
vzorek palmetový. Na kasulí vyšít jest mimo to plasticky korunovaný kartušový
dvojznak: Černínský a markrabat z Westerloo. Z á p o n a pl u v i á ] o v á, ze
stříbra vytepaná, 18'5 cm dlouhá, dvojdílná, jest pěkným dílem pražského zlatníka
Leopolda Lichtenschopfa. Jeji vyobrazení podali jsme na str. 155. Spatřujeme na ní
jemný a vkusně komponovaný propletavý barokní dekor s plastickou kyticí upro
střed. Značky: pražský punz a monogram 1131-ve štítku trojcípém. — Parament
tento darovala r. 1724 hraběnka Isabela Černínová rozená markraběnka z Westerloo.
(Srov. str. 137.) — [ MEŠNÍ ROUCHO č. inv. 843. jest zbytkem barokního šatu
světského. Jestif zhotoveno z červeného sametu, lemovaného lO cm-šírokou zlatem
vyšívanou bordurou, velmi jemně stylísovanou: z větévky rovné vyrůstají drobné
kytičky, a všecky souběžně do vnitř se přehýbají.

Pří PARAMENTU č. inv. 830. použito jest za ozdobu 28 cm širokých zlatých
krajkových pásůř) Ozdoba ta skládá se z lístových tvarů, vystříhaných ze zlato—
tkané látky, a zlatou šňůrkou vroubených, které našity jsou na bílé hedvábné
látce. Podklad ten jest zlatem mřížkován. Tu i tam přidány jsou ještě rosettkové
tvary i střapcovité přívěsky.

') Srov. str. 141. — ') Vyobrazení viz v .Soupisu“ na str. 182.
39
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Z ostatního příslušenství mešních rouch z tohoto období zasluhuje po
všimnutí KALICHOVÉ VELUM (č. inv. 766.), 53 cm2 měřící, z bílého atlasu.
Uprostřed vyšito jest na něm ve kvítkovém věnečku IHS. Rohy i okraje zaujímá
vkusný kyticový vzor zlatý, jemnými barvami přizdobený. Při tom vyšita jsou
i pismena: B M B- x — T R - P, a letopočet 1722, práci tuto datující. — Vý
borně komponován jest páskový propletavý ornament, vyšitý na PALLE (přikrývce
kalicha — bez čísla inventárního), na červeném podkladu (20'5 cm?). Uprostřed
zpodoben jest na ni poněkud plasticky růžový květ, z něhož se ladná splet na
vše strany souměrné rozvíjí. Vyobrazení viz v „Soupisu“ na str. 184.

Všeho uznání zasluhuje píle a vytrvalost rukou, které vyšily BAROKNÍ
GREMIALE 1) s figurálními obrazy, 96X82 cm (bez čísla inv.). Celý jeho povrch
jest ploše na plátěném podkladu vyšíván a to velice svědomitě. Půda naznačena
jest stříbrem. Pokrývá jí přebohatá směs pestrých květů, které vyrůstají z vás
anebo košíčků. Uprostřed vypodobněn jest Ježíš se Samaritánkou u studnice.
Baňkovité pažení studnice jest mřížkováno, v každém čtverci pak našit dosti
veliký provrtaný granát. Nad tím spatřujeme sv. Václava v brnění, s praporcem
a štítem s orlicí. V rozích sedí na větvicích postavy evangelistů s příslušnými
odznaky. Mimo to vsunuty jsou tu i tam některé v pravdě drobnohledné obrázky;
tak na př. medaillonek s obrázkem sv. Jana Nep., jejž dva ptáčci v zobanech
drží, sv. Františka Seraf. Pod vyobrazením sv. Václava umístěn jest obrázek
sv. Krištofa Dítko nesoucího, jenž na místě hole opírá se o blánku s nápisem:
ORA PRO NOBIS s WENCESLAE. Při tom přidány jsou i biskupské insignie se
stopami nezřetelného již jména donátorova. l hojně jiných ještě drobných ptáčkův,
motýlů, much a pod. jest po díle tom rozseto. Celek lemuje zlatá kraječka. —
Práci tuto vzdor její banálnosti nazvati sluší po stránce technické věru obdivu
hodnou. Vznikla na počátku XVlll. stol.

Neméně pozoruhodným dílem z téže doby pro vskutku zdařilou komposíci
svoji jest i druhé GREMIALE, kterým nyní jest vyložena schránka pro relikviář
s jazykem sv. Jana. Měří 84 cm?. Ozdoba jeho — bohaté, drobně stylisované
květy a větévky — vyšita jest velmi pečlivě na bílém hedvábí zlatem i dobře
volenými barvami. Při okrajích napodobeny jsou zvlněné pásy duhových barev.

Mezi brokátovými tkaninami, z nichž přečetná roucha mešní zhotovena jsou,
viděti jest—mnohé velmi krásné barokní listové vzorky jak zlatem a stříbrem,
tak i barvami tkané, rázu lyonského.

Nádheře rouch v ničem nezadává i přehojná sbírka MlTER barokních iro
kokových. Jsou 38—41 cm vysoké nahoře ve hrotitý oblouk přistřižené. Zdobí
je vesměs těžké, nejčastěji plasticky vystupující vyšívání buď na zlaté nebo stříbrné
půdě. Dessin napodobuje téměř všude rozložitý listový nebo páskový vzorek.
Namnoze přidány jsou i střídmě barvy nebo broušená skla. — Ukázkou podány
dvě zvláště zdařilé na tab. 79.

Velmi krásným napodobením barokního nějakého výborného vzoru jest
KASULE PESINOVA (č. inv. 763.) v Miláně r. 1857 zhotovená—Viz na tab. 78.

') G re miale m nazývá se obřadní kobercová rouška, již biskup při liturgii na trůně sedící
kolena přikrývá.
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obraz prvý.') — Ušita jest z bíle stříbrem protkané látky, pohříchu nyní již
téměř rozpadlé. Měří 110/70 cm. Po podkladu tom rozvíjí se velmi ušlechtilý
střídmý volutový vzórek poněkud povystouple zlatem vyšitý. Z volut rozbíhají
se drobné kvítky 3 lístky. Na podšívce vyšit jest nápis: MARIA ANNA KARO
LINA . PIA FELICISS - AVG - AVST - IMPERATRIX VENCESLAO PESSINA PRA
GENSIS- METROP CAN - CUSTODI IN SECUNDITIIS IDIBVS SEPTEMBRIS
MDCCCLVI DD- — FAUSTINUS MARTINI DOMO - MEDIOLANI OPUS PERFICIEBAT.

Z modernich prací zvláštní zmínky hodno jest FIGURÁLNÉ VYŠÍVANÉ
ANTEPENDIUM pro hlavní oltář, darované ministerstvem kultu a vyučování.
Jest to dílo umělecko-průmyslové školy Vídeňské. Jsou na něm ve třech kru
hových medaillonech zobrazeny: oběf Kaina i Abela, oběť Melchisedechova
a oběť Abrahamova v podélných polích; mezi nimi vyšity jsou postavy andělův.
Kolkolem obíhají bordury s čtyrlistými reliefními růžicemi. Obrazy všechny vy
šity jsou technikou applikační; části figurální jsou na hedvábí malovány. ] záhyby
šatů jsou přibarvovány. — Chvály hodna jest zdařilá komposice částí figurálních
i pečlivost, s jakou jsou vyšity. Za to úprava celková zvláště nevyniká.

KRAJKÁŘSTVÍ v pokladu našem velice chudě jest zastoupeno. Ze starší
periody zachovalo se toliko několik krajkových pásků (č. inv. 339.) ze XVll. stol.,
krásného prolamovaného vzorku geometrického. — Krajkami barokními 52 a 62 cm
širokými ozdobena jest rocheta i alba plátěná. Obě ač podobného přece odliš
ného vzoru, napodobují velmi vkusně známé soudobé listové vzory Lyonských
brokátů. — Vyobrazení krajek těchto viz v „Soupisu“ na str. 186 a 187.

Na konec zmiňujeme se ještě o velmi zajímavých POHŘEBNÍCH ŠTÍTECH
renaissančních, jimiž ozdobeny byly pohřební příkrovy při exequiích a které
sloužiti měly patrně i později k okrase hrobu. Zachovaly se podnes čtyři, vesměs
prací vyšívačskou zhotovené a na oválových dřevěných deskách napjaté. — Nej
starší z nich, avšak také nejprostší, jest pohřební štít Adama z Dietrich
štejna, jenž byl u sv. Víta pohřben r. 1591. Měří 69 )(81 cm. Dřevěná deska
jeho povlečena jest černým hedvábným aksamitem, na němž applikován jest
prostý kříž z červenošedé hůně vystřižený a rudou šňůrkou vroubený. Od středu
kříže paprskovitě miři čtyři udidla, z bílé našité látky nápodobená. Kříž sám
končí na způsob gotické lilie. 2) Kolem okraje rozložen jest nápis: ADAMVSA.
DITRICHSTAIN - LIBER - BARO - COMMENDATOR - MAYOR IN ALKANITZ .

ORDINIS . CALATRAVA.Jednotlivá písmena vystříhána jsou ze zlatohlavu a obrou
bena dracounem. Původně lemovaly štít kolkolem třásně, jež však nyní již chybí.

Ostatní tři mají zcela shodnou úpravu. Prvý z r. 1598 připomíná Jiřího
Bořitu z Martinic, bratra známého místodržícího z bouří předbělohorských.
Deska jeho (70/89 cm) povlečena jest modrou hedvábnou látkou, ku které přitká
vány jsou na povrchu vodorovné zlaté nitky. Při okraji obíhá rámcový nápis
černé na bílém podkladě vyšitý: GEORGIVS - BORZITA - DE MARTINITZ - IN
SMETZNA - S - C - M - CONSILIARIVS - ET - SVPREMVS REGNI - BOHE

MIAE- CANCELARIVS- Rámec tento obklopuje po obou stranách oblá lištna
povlečena zelenou látkou na způsob vavřínových lístků vyšitou. Střední plochu

') Srov. str. 157. -— ') Jest to znak španělského rytiřského řádu kalatrávske'ho.
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zaujímá kašírovaný znak s bohatou okrajovou ozdobou, provedený plasticky
z tuhého přibarvovaného plátna. Kontury, obruby a znaková koruna vyšity jsou
zlatem. Při znaku čte se letopočet 1598 (úmrtní datum). Kolkolem štítu přibity
jsou (cvočky) třásně, barvy dnes již nezřetelne'.

Štít druhý — z r. 1609— připomíná Krištofa Popela z Lobkovic zvaného
mladšího. Povlečen jest hedvábnou bílou látkou s přitkávanymi stříbrnými nitěmi
na povrchu. Nápis jeho zní: CHRISTOPHOR :-POPE:L.19: BARO - A - LOBKO :
Dlïïs - IN - PATEK- ET - DIWITZ - S : C : M : RVD : II :CONSI . INTIM? - SVSM" 

PFECT9 CVRhE R:BOH: Třáseň kolem obíhající jest utkána z hedvábí černého
a nití zlatých.

Poslední konečně upomíná na Jana Krištofa, jediného syna předešlého
velmože, r. 1613 zemřelého. Nápis na něm zni: HANS CHRISTOF- POPL. 
HEŘ - V:LOBKOWIZ- AVF PATEK- VND' DIWIZ R'K:M:VND BEIDER:F:D:
ALBERTI- VND- LEOPOP:ZV öST:CAMERER. — Povlečen jest zelenavým
atlasem. Nápis jest podložen látkou bílou. Vavřinove' obruby vyšity jsou na
látce zlaté.

Všechny tyto tři znaky jsou velmi dovednou a umělecky cennou prací.
Ukázkou podáváme vyobrazení druhého z nich (Krištofa Popela) na tabulce poslední.

\ . . .
bpcrkova ozdoba na monstram—lprobošta Dlouhovesskeho.
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STARÉINVENTÁŘE

CHRÁMU SVATOVÍTSKÉHO.



I. Inventář 2 r. 1354.

Sešitek formátu 21 cm šir., 282 cm vys., pergamenový. Šest půlarchů uprostřed
sešitých, celkem tedy dvanáct listů. Paginace nová, tužkou provedená, začínající stránkou lb.
Pisrno uhledne', zahnedlé.

Str. la jemně vylinkována, ale prázdná. Nahoře napsáno V'" 1354 Arnesti Archiepi pm.
Pod tím v novější době připsáno 1354.

Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto Nos Arnestus dei et
aplicae sedis gratia sanctae pragensis ecclesiae Archiepiscopus inventarium sive con
scriptionem clenodiorum universarumque rerum nostrae praedictae ecclesiae fieri fecimus
per devotum nostrum Zauiiliu m ') canonicum et sacristanum ecclesiae nostrae supra
scriptae.

1. Primoa capite incipiendogloriosissimi patroni nostri beati Wen
cezslai. Quod est circumdatum auro puro per serenissimum dominum nostrum dominum
Karolum semper Augustum et Boemiae Regem. 2. Item corona aurea cum quinque rubinis
et aliis lapidibus pretiosis praedicto capiti per dictum regem donata, in qua deficit una
gemma. 3. item caput sancti lgnacii argenteum deauratum sub infula, in qua quidem
infula deficiunt duae gemmae cum lectulis, etiam per praedictum dominum regem donatum.
4. Item caput sanctae Anthoniae, quod praedictus rex argento circumdedit et
deauravit. 5. Item caput sanctae Sapientiae, quod praedictus rex similiter argento
circumdeditet deauravit. 6. Item idem rex corpus integrum eiusdem sanctae
Sapientiae in una cista lignea ecclesiaedonavit. 7. Item imago sancti Thomae
apostoli argentea deaurata cum reliquiis ipsius in cristallo, quam idem rex donavit.
8. Item imago sancti Andreae apostoli argentea deaurata cum cruce et reliquiis
suis in cristallo, quam etiam idem rex donavit. 9. Item imago sancti Bartholomei
apostoli argentea deaurata, tenens in una manu cultellum et in altera mandibulam
cum tribus dentibus, quam etiam dictus rex donavit. 10. Item imago sancti Mathaei
apostoli argentea deaurata, tenens reliquias suas in manu, quam dictus rex donavit.
11. Itemimago sancti Mathiae apostoli et evangelistae argentea,_deaurata,
tenens reliquias suas in manu, quam praedictus rex donavit. 12. Item imago sancti
Ludovici regis Francorum, argentea deaurata, tenens in manu cristallum cum particula
spineae coronae ihu xpi, quam dictus rex etiam donavit. 13. Item manus sancti
Philippi apostoli argentea deaurata, quam dictus rex donavit. 14. Item brachium
sanctae Eufemiae integrum cum cute in capsula lignea nullo metallo circumdata,
quam idem rex donavit. 15. Item capsula argentea cum superdeticie cristallina
deaurata, in qua est peplum cruentatum sanctae Mariae Virginis gloriosae
per praefatum dominum regem donatum. 16. Item navicula sancti Petri cristallina,
quam idem rex donavit. 17. Item monstrantia parva cristallina, in qua sunt reliquiae
sanctae Luciae et sanctae Clarae, quam idem rex donavit. 18. Item canula parva
cristallina argento circumdata et deaurata, in qua est manna coeli et de virga Moysi,
qua percussit petram, quam idem rex donavit. 19. Item canula magna cristallina
circumdata argento deauratacum gemmiset perlis, in qua est mensale Domini
nostri ihu xpi, quam idem rex donavit. 20. Item vasculum cristallinum pro

') Jenec Závišův z Újezda připomíná se jako kanovnik pražský v letech 1337—1380.
lit
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repositione crismatis sive olei sacri pro unctione regum Boemiae
et reginarum, quam idem rex pro coronacionibus ipsorum dedit et reservari mandavit.
21. Item cyphus onichinus cum pede argenteo deaurato pro infirmiset pro communi
cantibus in parascevem deputatus, quem idem rex donavit. Item 22. pomum regale
et 23. sceptrum argenteum deauratum et 24. annulus aureus cum lapide,
qui palaas dicitur, per dictum regem donata et pro coronatione regum Boemiae succcessorum
suorum ad usum per ;ipsum deputata. Item 25. corona aurea cum gemmis pro decore
sepulcri sancti Wencezslai donata, quaefuit reginae Annae.26. Duae tabulae
ligneae, una plena gemmis diversis et florenis, -alia vero noviter incepta, quae sunt
per dictumregempro decoresepulchri sancti Wencezslai donatae.27. Arbor de
corallo dicto sepulchro per dictum regem donata. 28. Unum vasculum argenteum
cum reliquiis sanctiStephani protomartyris,per dictum regem donatum

Ista, que sequuntur, fuerunt prius in ecclesia Pragensi.') 29. Caput scti. Adal
berti deauratum cum infula cum gemmis, in qua deficiunt quatuor gemmae. 30. Caput
sancti Griiogoni?) argenteumdeauratum. 31. Manus sti Viti deaurata, in qua
desunt duae gemmae. 32. Manus sti Wencezlai deaurata cum pomo, in qua desunt
tres gemmae. 33. Manus sancti Adalberti deaurata, in qua desunt duae gemmae,
quae habet annulum, in quo est lapis. 34. Manus sancti Procopii deaurata cum
uno annulo, et alium perdidit Abbas de insula in processione contra reliquias. 35. Ma n us
sanctae Ludmilae deauratacum duobusannulis. 36. Manus sanctae Marga
retae deaurata. 37. Manus sancti Thadei deaurata, in qua desunt duae gemmae.
38. Manus sancti Mauritii dumpaucisgemmis.39. Manus sancti Florentii.
40. Manus sancti Armachoraef) tenens in manu reliquias sancti Wencezslaisub
cristallo.").41.Manus lignea circumdata argento cum pede ligneo. 42. Costa
beati Wencezslai in una luna deaurata, super ea stante imagine sancti Wencezslai.
43. Duo angeli deaurati tenentesreliquiasbeatiJohannis Baptistae in scultella
deaurata. 44. Tabula sanctorum quinque fratrum circumdataargento deaurata
cumquinquebrachiisipsorum.45. Imagines duae aureae sanctorum Philippi
et lacobi apostolorumin una tabula deaurata. 46. Tabula magna cum crucifixo
et imaginibus et gemmis deaurata altari scti Wencezlai deputata. 47. Cruces
maiores tres cum gemmis, de quibus duae sunt aureae cum pedibus cupreis, in
quibus desunt xl gemmae minus una. 48. Quarta crux argentea deaurata sine
gemmis, qua in festis prepulsationum utitur. 49. Quinta crux parva argento
circumdata deaurata5) cumtribus lapidibusde vitro. 50. Tres cruces cristallinae,
duae solempneset tertia simplexvalde et fracta. 51. Minores duae cruces argenteae,
quae portantur in processione, datae per dominum Ulricum praepositum Pragensem.
52. Crux una aurea, habens in se unam crucem parvulam cum ligno dni cum quatuor
gemmis et cum pede argenteo. 53. Flascula argentea, in qua est sanguis sancti
Demetrii martyris. 54. Lorica sancti Wencezslai. 55. Gladius cum sollempni
vagina de auro, gemmis et perlis facta sancti Wencezslai. 56. Vagina lanceae aurea
cruciata, carens multisgemmis et perlis?) 57. Galea ferrea sancti Wencezlai.
58. Gladius sancti Mauritii cum capiteargenteo. 59. Plenaria duo nobilis
sima, unum carens gemis xxlvi et perlis ix et aliud carens x gemmis, alia vero
quinque simplicia et sextum deauratum cum gemmis, quae debent frangi et de
eis fieri unum sollempne.7) 60. Altaria viatica duo circumdata argento et deaurata,
tertium magnum, circumdatumauro et gemmis. 61. Una mofnstrantia cristallina,
in qua portatur corpus xpi in die corporis xpi. 62. Monstrantia cristallina,
circumdata argento et deaurata cum gemmis pro deportatione corporis xpi pro infirmis.
63. Pelvis cum yaspidibus argentea pro offertorio colligendo. 64. Pixis

') Jinou rukou připsáno: ,,Capnt scti Wenczeslay superius in principio scriptum." — ') Chri
sogoni. — ') Hermagorae. ——') Za tim rukou XVII. stolctf připsáno: ,,Manus s. Clementis Papae
et M. deaurata." — *) Slovo toto podteökovano. -— ") Jinou rukou připsáno: .Quae est conflata,
cum quo auro capita sanctorum Urbani, Gregorii Marci et aliquae manus sunt deaurata et decorata." —
') Jmou rukou připsáno: .Duo sunt conflata aurea fracta, et factum unum argenteum deauratum de
solempni opere et v calices fracti sunt etiam ad hoc recepti."
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aurea cum columba deaurata, pendens ad sanctum Wenceslaum super aram pro
reservatione corporis xpi. 65. Bursa circa altare sancti Wencezslai, in qua est annulus
beati Adalberti et duae parvae cruces. 66. Cappa sancti Adalberti in
scultella vitrea. 67. Baculus ipsius.

De calicibus. 68. Calix reginae Constantiae aureus curn gemmis preciosis,
in quo desunt duo lapides et duae perlae et porta de patena est perdita ante multos
annos. 69. Calix aureus, habens gemmas pretiosas in pede. 70. Calix argenteus parvus
cum gemmis in pede cum quibusdam imaginibus in argento, qui prius putabatur aureus,
71. Calix magnus argenteus cum imaginibus et ansibus duabus. 72. Calices decem et
novem, octo deaurati et alii argentei. 73. Calices quinque fracti, quorum quatuor .) sunt
deputati pro factura plenam.!) 74. Ampulae argenteae Vlllo. 75. Cupreae ampulae duae.
76. Una ampula cum ansa longa cuprea deaurata. _77. Vasa argentea tria ad opus sacrorum
liquorum. 78. Decem calices sunt distributi per altaria, prius quam fui sacrista. 79. Urceus
unus argenteus pro aspersione. 80. Turibula argentea tria 3) et quartum 4) adventuale.
81. Candelabra duo argentea et duo cuprea deaurata. 82. Concha yaspidina, circum
data auro et gemmis cum cocliari pro deportatione thuris. 83. Item vasculum parvulum
argenteum et fractum pro thure. 84. Vascula cristallina duo ad portandum crisma et oleum
ad fontem. 85. Vas cristallinum circumdatum argento semiplenum balsamo. 86. Secundum
minus simile, etiam pro balsamo. 87. Forcipes binae argenteae pro porrigendo corpore
Christi pro communicantibus per archiepiscopum. 88. Calami argentei duo pro sumendo
sanguine christi pro communicantibus. 89. Pixides eburneae sex cum reliquiis. 90. Capsae
cupreae deauratae quatuor, de quibus duae ponuntur in altari sancti Wenceslai. 91. CapSae
ligneae quinque cum reliquiis. 92. Cista argento circumdata cum imaginibus, in qua
subtus sculptus est sanctus Petrus cum clavibus. 93. Unam cistam cristallinam habet
scolasticus Sdeslaus, alia dicitur esse perdita in petitione antequam fuissem sacrista.
94. Capsa una cipressina cum reliquiis. 95. Pectorale argenteum cum multis reliquiis et
graecis litteris. 96. Quatuordecim capsae ligneae, omnes cum reliquiis. 97. Quatuor
pixides cum imaginibus, duae ligneae et duae eburneae cum reliquiis. 98. Quatuor
cistulae eburneae cum reliquiis. 99. Racionalia duo cum perlis, unum episcopale,
aliud diaconale. 100. Corporalia duo, unum cum perlis et corallis, aliud sutum auro.

De integro ornatu. 101. Niger ornatus integer casula et subtile cum perlis, dal
matica vero sine perlis. 102. Secundus ornatus integer de axamito nigro. 103. Ornatus
de imperiali integer, continens grifones cum oculis albis. 104. Ornatus integer de naseto
rubeo cum linguis diversi coloris, continens leones. De cuius ornatu est casula cum limbo
carens tribus lapidibus, habens duas imagines in pectore. 105. Ornatus integer niger de
naseto cum capa, quem dedit rex Wencezslaus. 106. Ornatus integer de naseto rubeo.
107. Ornatus rubeus integer cum zonis diversi coloris. 108. Ornatus flaveus integer de
examito flaveo, casula habens limbum aureum, retro et in pectore imaginem beatae vir
ginis. 109. Casula eiusdem coloris, habens duas cruces ante et retro. 110. Ornatus
integer viridis, in cuius casula desunt viii gemmae. 111. Ornatus integer de naseto flaveo,
quem dedit dns Epus. Olomucensis. 112. Ornatus integer de examito albo, quem dedit
dns Thobias Eps pragensis. 113. Ornatus de examito clauco duplex integer. 114. Ornatus
viridis integer subductus cum glauco cendeto, habens desuper zonas diversi coloris.
115. Ornatus integer, quem dns Hinco de Duba cum armis suis dedit. 116. Ornatus
rubeus integer simplex. 117. Ornatus integer de naseto albo cum floribus, quem dedit
rex Wencezslaus iuVenis. 118. Ornatus integer: casulade naseto rubeo cum criio
nibus, dalmatica vero et subtile in viridi, quem dedit Carintianus. 119. Ornatus integer
coloris violatici cum aureis intexturis, quem dedit dns Thobias epus pragen. 120. Ornatus
integer de panno Tartarico et hic est antiquus ornatus et nihil valet.

Quoad ornatum de novo accrescentem. 121. Ornatus integer de rubeo naseto,
quem dedit rex Ungariae. 122. Ornatus integer in stripheo examito cum retiis.
123. Ornatus integer in brunetico examito cum floribus. 124. Ornatus integer in examito

') Nad tim napsáno jinou rukou „quinquc“. — ') Řádkn tato přetržena a připsáno .iactum
est". — ') Jinou rukou přetrženo a napsáno ,duo'. — ') Přeirženo a napsáno ,.tertium'.
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rubeo stripheus cmn aviculis. 125. Ornatus viridis intextus rubris aviculis, quem dedit
dns Johnes quartus episcopus pragensis. 126. Ornatus integer albus, casula intextis
aviculis cum aureis capitibus. Dalmatica vero et subtile in naseto albo, quem dedit
Dyrsslaus, praepositus pragensis. 127. Ornatus viridis mutabilis coloris cum crucibus
diversi coloris. 128. Ornatus niger cum capa de axamito nigro, quem Nicolaus prae
positus pragensis dedit.

De casulis carentibus ornamentis. 129. Casulae sollempnes, una ruffa cum imagine
sancti Wencezslai carens llblls gemmis retro. 130. Alia casula ruffa cum aquilla carens
IX gemmis et Vl perlis. 131. Tertia continens maiestatem in pectore, carens Xlll gemmis
et VIII perlis. 132. Casula una bona rubea aurifigiis et perlis circum collum. 133. Casula
in flaveo colore, habens rosas auro intextas. 134. Casula rubea cum aurifigiis, in quibus
aurifigiis sunt aviculae diversi coloris. 135. Casula simplex rubea. 136. Casula rubea
cum floribus, quam dedit Henricus Sturmonis. 137. Casula de naseto nigro cum
floribus, quam dedit rex Wencezslaus iuvenis. 138. Casula rubea, habens imagines
auro intextas retro.

Casulae de novo accrescentes. 139. Casula de naseto flaveo cum anseribus. 140. Casula
de naseto flaveo cum aquillis bina capita habentibus. 141. Casula in brunetico insuto,
quam dedit regina de Grecz Elyzabeth. 142. Casula in flaveo axamito cum liliis et
litteris aureis insutis, quam dedit dna Blance marchionissa Moraviae. 143. Casula
in viridi axamito cum foliis magnis rotundis. 144. Casula de examito viridi curn piscibus
cum periis cum alba stola et humerali, quam dedit regina Romanorum et Boemiae, dna
Anna. ltem eadem regina donavit sollempnissimam casulam cum aquillis et leonibus in
axamito flavo factis de perlis cum humerali pretioso cum alba et stola. 145. Casula de
imperiali cum perlis et glandinibus.

De cappis. 146. Cappae episcopales duae sollempnes, una rubea cum perlis,
alia in examito viridi insuta auro. 147. Duae cappae albae, una intexta auro et alia
simplex. 148. Una capa integra in totum.

De pallis. 149. Pallae maioris altaris sollempnes, prima de colore flaveo, habens
imaginem beatae virginis. 150. Palla coloris rubei habens imaginem beatae virginis.
151. Palla rubea habens imaginem beatae virginis cum facie alba. 152. Palla rubea curn
leone et grifone. 153. Palla de albo examito cum imagine beatae virginis in rubea rota.
154. Palla alba cum grifonibus in rotis parvis. 155. Palla rubea cum crucifixo, quam
dedit regina Guta. 156. Pallae mediocres X, simplices vero lX.

157. Dorsalia quinque.
158. Duae cortinae cum pisciculis.
De mensa/ibus. 159. Mensalia cum aurifigiis VIII" et sine aurifigiis Vlll". 160. An

gularia paria Vll. 161. Mensale sollempne cum imaginibus, quod dedit dns Arnestus
Archiepiscopus pragensis. 162. Panni super pathenas V novi et 11sollempnes sericei.')
163. Panni ad legendum evangelium 11 sunt ad sanctum Michaelem.

De humeralibus. 164. Humeralia episcopalia llllor et alia bona sufficientia omnia
XXVI praeter sanctum Michaelem et sanctum Wenceslaum.

De albis. 165. Albarum de bisso paria 11110'3)non sunt paria, et unum par de serico
subtili. 166. Albarum cum limbis paria VI et Vll'" est dilaniatum et alia paria albarum
competentia satis laniata.

De stolis. 167. Stolae episcopales una magna cum perlis habens fines aureos.
168. Duae stolae albae de opere plumario. 169. Stola cum phanone cum aurea praetexta.
170. VII stolae longae pulchrae et Vllla ad sanctum Michaelem. 171. Stola cum phanone
cum imaginibus de opere romano et duo paria nova de novo accrescentia. 172. Aliae
stolae de novo accrescentes sufficientes.

De vasis, mensalibus et aliis utensilibus. 173. Pannus strifeus, llllO' mensalia alba
pro ponendis reliquiis in parasceven. 174. Duae pelves aeneae, magnae. 175. Duo can

llll ')?.:irgou rukou připsáno: ,,ltem tercium solempnissirnurn nuper emptum." — ') Slova ,pariaor' p e r ena.
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delabra cuprea cristallina, confracta. 176. Duae pelves et llllor mensalia magna cum llllor
manutergiis, quae empta sunt pro refectoriis pro anima dni Gylberti.

Dc insigniis episcopalibus. 177. Sex anuli argentei cum gemmis. 178. Duo anuli
deaurati sine gemmis. 179. Tres cruces pectorales, una habens in medio unam gemmam.
180. Baculus argenteus episcopalis cum gemma rubea. 181. Duo baculi eburnei confracti.
182. Caligae binae cum sandaligiis. 183. infulae duae, una cum rosis argenteis, et plures
rosae ruptae sunt ex vetustate. 184. Alia cum imaginibus argenteis carens pluribus lapi
dibus. 185. Tertia rubea cum perlis. 186. Quarta Przybisslai. 187. Quinta Johannis
episcopi pragensis cum perlis et 188. lllcs aliae simplices in sacristia de barchano ad
sanctum Wencezslaum.

Dc capis. 189. Duae de naseto viridi et una de naseto, in qua lectiones leguntur
praecentorum. 190. illi"[ capae, duae de rubeo naseto. 191. Duae de sericeo panno.
192. Duae integrae 1)-stripheae pro tempore adventuali et quadragesimali valde pessimae.
193. Pro installatis X capae bonae et malae. 194. Ceroferariorum sufficientes et onmes
malae et pessimae. .

Item casu/ac. 195. Una de stripheo naseto rubeo, quas dedit dns Petrus de Rosnberk
et una alia viridis, quae satis vilis est. 196. Accreverunt duae casulae, una alba cum armis
dominorum de Lipa, secunda flavea.

De libris officii. 197. Item missalia X, de quibus unum solempnissimum, quod
dedit dns Henricus decanus, quod concessum est pro ara sti Adalberti. 198. Aliud
pulchrum, quod dedit dns Liczco dictus Nos et 199. aliud notatam, quod dedit dns
Thobias, episcopus pragensis; alia Vll sunt simplicia. 200. Liber magnus viaticus, qui
trup dicitur, quem dedit dns Thobias episcopus pragensis. 201. Gradualia V: tria
pulchra magna et duo simplicia. 202. Anthiphonaria V: duo pulcherrima, de quibus unum
dedit dns Thobias episcopus pragensis, et aliud dns Marquardus,, sacrista pragensis;
alia tria simplicia. 203. Psalteria llll'"; duo eorum cum collectariis. 204. Breviarius
Pragensis ecclesiae. 205. Agendarius pulcher novus, quem dedit dns Thobias Epus
pragensis.

Dc dorsa/ibus. 206. llllor dorsalia sepulchri sancti Wencezslai; unum dedit
marchionissa Moraviae. 207. Aliud dedit dns Berka et tertium Pha ncza, civis pragensis.
208. De naseto rubeo cum armis regalibus.

De cultris ct tapetis. 209. Cultrae diversi coloris et dorsalia parietibus deputata,
bona et mala, XL" llll'", quorum duo sunt nobilissima: unum cum leone, aliud cum
campis aureis et tertium birrus irsutus. 210. Velum quadragesimale, quod dedit uxor
dni Mstidruhonis. 211. Tres cultrae nobilissimae reginae Blancze cum armis cum
diversis pannis subductae; de illis subducturis fecimus quatuor novas.

De tapeciis. 212. Parva et magna XllllCimtapecia, de quibus tria sunt valde mala.
213. Unum magnum, quod dedit dns Thobias, episcopus pragensis. 214. Duo nova,
quorum.unum dedit dns Dy rslaus, praepositus pragensis, et aliud dns Henricus decanus.
215. Tria glauca cum aquilis nigris, quae dedit dns Rudolfus Boemiae rex. 216. Unum
tapete, quod dedit uxor Slanensis, vile. 217. Bankale in tela sutum.

Dc cortinis. 218. Cortinae beatae Virginis circum altare de czendeto diversi coloris
de Xll frustris, quam dedit regina Elysabeth de Grecz. 219. Duae sunt de tela sericea
glauca. 220. Chortinae circum chorum beatae virginis, una striphea lacerata superius est
inter chortinas, nihil valet. 221. De balkinis una. 222. Duae cum clipeis domini Bercae
nigris, quas dedit mater eius. 223. Chortinae sancti Wencezslai, una facta de XXli balkinis,
multum antiquae. 224. Item duae de panno lineo; unam dedit dna Margareta, soror dni
Johannis, episcopi Olomucensis, aliam Nicolaus aurifaber pragensis. 225. Chortinae de
cendeto duae veteres, per totum dilaceratae. 226. Chortina de cendeto viridi et rubeo de
tribus frustris, quam dedit dna Agnes, uxor dni Berczae. Item chortina de sex
balkinis cum diversis armis circum, quae est data post mortem dominae Annae, reginae
Romanorum et Boemiae reginae.

') Změněno v .nigrae'.
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De vexillis. 227. Vexitlum magnum reginae Constantiae. 228. Alia tria nova cum
imaginibus sanctorum Viti, Wencezslai atque Adalberti, quae dedit dns Nicolaus de
Lyczmburg, notarius dni Johannis Boemiae regis, quae sunt laniata. 229. Episcopales
sedes III, de quibus est una rupta. 230. Cussina ad deportandum ewangelia XIIII, et VII
sunt apud capellarium. 231. Duo coopertoria antiqua sepulchri sti Wenceslai, quae sunt
conversa ad alium usum, antequam fui sacrista.

232. Duo volumina lectionalium, duo psalteria et unum est perditum de his, quae
dedit dns Wernherus, canonicus pragensis, antequam fuissem sacrista. 233. Collectarius
et liber regulae, quae cum superioribus computantur omnia.

In capella ad slum Michaelem. 234. Ornatus integer dominicalis. 235. Ornatus
integer stripheus viridis. 236. Ornatus integer de balckinis flaveis feriatis. 237. Tres
casulae nigrae pro quadragesima. 238. Capa rubea de examito pro episcopo suffraganeo.
Lib ri. 239. Liber evangeliorum et liber epistolarum, quos dedit dns Th ob i as, episcopus
pragensis, et antiphonarius satis vilis. 240. Unum graduale pro scolis; isti omnes libri

' sunt computati superius praeter evangeliorum libro et epistolarum.
Anno dni millesimo trecentesimo quinquagesimo tercio in octava beati Stephani

prothomartiris ') serenissimus dns dns Karolus Romanorum rex semper augustus et Boemiae
rex infrascriptas reliquias, agens in partibus Alemaniae, sanctae Pragensi ecclesiae trans
misit. 241. Primo de cingulo beatae Virginis in vasculo cristallino. 242. De ossibus 2)
beati Narcisci martyris?) 243. De vexillo bti Odalrici. 244. De brachio beati Odalrici
argento circumdatum et deauratum.") 245. Anteriorem partem capitis beatae llariae martyris,
reginae Cypri et matris sanctae Affrae, in capite argenteo deaurato.5) 246. Posteriorem
partem capitis scti Dionysii fratris beatae Hylariae praedictae. 247. De tunica inconsutili
Salvatoris in uno berillo. 248. De praesepio et pannis involucionis eiusdem dni nostri
ihu xpi in parva tabula aurea sub cristallo. 249. De veste purpurea in rotundo auro sub
cristallo.6) 250. De ossibus Gordiani et Epymachi martyrum beatorum. 251. Scapula cum
ossibus, carne et cute beati Pelagii martyris in una cistula argentea deaurata. 252. De
brachio beati Conradi confessoris.7) 253. De capitibus beatorum pontificum et martyrum
Patricii et Metelli. 254. De capite beati Gregorii papae circumdatum auro et cuius apertura
est de zaphiro, sculptum ad modum episcopi, quod beatus Gebhardus Constanciensis epis
copus ex munere cuiusdam Romani praesulis de Roma portavit. 255. De reliquiis beati
Gebhardi. 8) 256. Particula de capite beati Odalrici confessoris. 257. Caput sancti Othmari
sive anterior pars ipsius capitis?) 258. Media pars cuiusdam crucis concavae, in cuius
una planicie imago beatae virginis in modum crucis invenitur extensa et super cuius
capite apparet una manus quasi de superioribus benedicens, in cuius concavo sanguis
domini nostri fuit reconditus. 259. Pars corporis beati Marci evangelistae in quadam cista
argentea circumdata et deaurata. 260. De lacte beatae Virginis in cistula aurea parva.
261. Medietas corporis beati Januarii martyris, episcopi Beneventani et duorum sanctorum
martyrum.'0) 262. De capite beati Bartholomaei apostoli. 263. Medietas corporum beatae
Fortunatae virginis et martyris, Carponii, Prisciani et Ewagristi, fratrum virginis supra
dictae.") 264. Reliquiae beati Fadlini martyris. 265. Magna pars corporis sancti Florencii
Argentinensis episcopi et confess.'2) 266. Pars corporis beati Lazarii, quem xps a mortuis
resuscitavit") 267. Pars corporis beati Urbani papae et martyris et anterior pars capitis.")
268. Particula capitis beati Sixti papae et martyris. 269. Media pars corporis Sergi et Bachii

') Slova .tercio . . . . protomartyris" přetržena a rukou XVI. stol. připsáno: .IIII" in Octava
lnnocentum de dato Moguntiae IV. die Januarii." — ') Slovo ,ossibls' přetržcno a na okraji napsáno:
,,de supercilio". — ') Jinou rukou připsáno: „qui convertit Sueviam , quod est impositum in pectore
capitis sanctae Hylariae." — ') Jinou rukou připsáno: „cum annui o". — ') Jinou rukou připsáno:
.,habens in pectore reliquias sancti Narcisci sub cristallo, fratris sui." ——') Jinou rukou připsáno:
„cum zaphiris'. — ') Rukou XVII. stol, připsáno: „i. Junii'. — ') Jinou rukou připsáno: „episcopi
Constanciensis et confessoris". — l') Jinou rukou připsáno: „cum dentibus, argenteum denuratum,
sub infula cum gemmis et perlis." — "') Jinou rukou připsáno: .in cista argentea deaurata." —-") Jinou
rukou připsáno: ,,Item caput sancti Crisanci episcopi et martyris Basiliensis." — ") Rukou XVII. stol.
připsáno: .7. November'. — ") Jinou rukou připsáno: .in cista de amatisto facta". — ") Jinou
rukou připsáno: ,.argento circumdatum et deauratum'.
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martyrum beatorum. 270. Particula cinguli beatae mariae virginis secundi cinguli in
suprascripto vasculo cristallino. 271. De alba veste, in qua xpm sprevit Herodes et
illusum remisit ad Pilatum. 272. Mandibula scti Florencii confessoris episcopi Argentinen.
273. De brachio sancti Galli. 274. Brachium et reliquiae sancti Conradi, episcopi Con
stantinensis.') 275. Reliquiae sanctorum lnnocentum?) 276. Reliquiae sancti Theobaldi
confessoris.-"*) 277. De brachio sancti Prothasii martyris. 278. Reliquiae sancti Colmanni
martyris.

Allatio infrascriptarum reliquiarum est in die sancti Valerii, quae est quarta dies
ante purificationem, quae etiam praedictus dns rex donavit 279. De mensa coenae Domini
in quatuor pedibus argenteis deauratis. 280. Imago beatae Virginis argentea deaurata,
tenens in manu dextra in uno cristallo de fascia, qua xpus involutus legitur evangelica
veritate. 281. De sudario xpi in una tabula argentea deaurata. 282. Magna pars capitis
scti Vincentii martyris et levitae. 283. Magna pars corporis beati Albani. 284. Magna
pars capitis beatae Justinae virginis et martyris!) 285. Pars brachii beati Aurei martyris,
primi praesulis Moguntini.5) 286. Reliquiae sancti Vitalis martyris?) 287. Caput sancti
Valerii.7) 288. Reliquiae sancti Philippi confessoris et heremitae. 289. Reliquiae sancti
Justini, episcopi et martyris.

Quae quidem omnes reliquiae suprascriptae in littera cum aurea bulla per supra
dictum dnum regern sanctae Pragensi Ecclesiae transmissa plenissime continentur. lsta,
quae sequuntur, sunt circumdata argento et deaurata: 290. Et primo caput beati Gregorii
papae magni cum pilleo papali et humerali, gemmis _et perlis decoratum cum clausura
de zaphiro sculpta et in vertice eiusdem capitis imposita (srvn. č. 254). 291. Caput
beati Urbani papae et martyris rnodo simili decoratum cum apertura faciei ipsius (srvn.
č. 267). 292. Caput beati Marci evangelistae cum infula et humerali decoratum mirabiliter
gemmis et perlis et deauratum. 293. Caput beati Vincentii deauratum, ad modum capitis
diaconi factum. 294. Manus beati Mathiae apostoli deauratum, in quo digitus ipsius est
repositus. — Et adhuc intendimus capita beati Bartholomaei apostoli et beati Sveti et sancti
Lazari decorare.

De reliquiis vero per Romanum capellanum domini Archiepiscopi allatis et caeteris
iuxta mandatum maiestatis regiae disponetur.

Caput sancti Gregorii papae (srvn. č. 290) donatum ecclesiae Pragensi per serenis
simum dominum Karolum, Romanorum et Boemiae regem semper augustum Anno Dni
MDCCCoLllllo. Et similiter omnia alia.

(Další část až do č. 316 incl. jinou rukou psána.)
Praedictum caput sancti Othmari est argento circumdatum et deauratum et gemmis

et perlis decoratum (srvn. č. 257). 295. Manus sancti Gerhardi episcopi Tulensis
tenens calculum sine lapide, argentea deaurata. 296. De reliquiis sancti Mansueti episcopi
Tulensis et de casula ipsius clauci coloris. 297. Manus sanctae Otyliae virginis
argento circumdatumet deauratum.298. Mensa de amatis-to in altare viaticum
confecta in honorem beatae Mariae virginis gloriosae, quam dominus rex donavit. 299. Peplum
sanctae Mariae matris Domini in cista argento et gemmis circumdata et deaurata, quod in
Trever habuit. 300. Pars de ligno dominicae crucis, quam dns rex de Treveri transmisit.
301. Crux de ligno domini cum quatuor tecis aureis, quam dns noster rex in quodam
monasterio obtinuit?) 302. Vasculum amatistinum pro deportatione thuris. 303. lnfima
pars baculi sancti Petri, quo sanctum Maternum resuscitavit, pro archiepiscopo pragensi
deputatum. 304. Pars capitis sancti Leodegarii martyris. 305. Meginardi monachi et
martyris reliquiae. 306. Pars capitis sanctae Constantiae, filiae sancti Valerii regis Yspaniae.
307. Magna pars capitis sancti Sigismundi regis Burgundiae et martyris. 308. Pars capitis

') Rukou XVII. stol. připsáno: ,,26. Novemb." — ') Jinou rukou připsáno: ,ltem manus una
sancti innocentis cum cute et carnibus". — ') Jinou rukou připsáno: „Item manus sanctae Eulemiae
similiter cmn cute et carnibus". — ') Jinou rukou připsáno: argento circumdatum inter duos an
gelos". —- ') Jinou rukou připsáno: ,,fratris sanctae Justinae praedictae". Rukou XVII. stol. připsáno:
,,16. Jun.". — ') Jinou rukou připsáno: „item de capitibus sanctorum Patricii et Metelli episco
porum." — 1) Jinou rukou připsáno: ,,Caput episcopi Trevirensis'. — ') Rukou XVII. stol. připsáno:
,,Paris dicto Ord. Cisterc. in Alsatia, Basil. dioec. a. d. 1354 20. Maji'.

2



—X—

sancti Pigmenii martyris. 309. Reliquiae sanctae Agathae Virginis et martyris. 310. De
costis sanctorum Felicis et Regulae martyrum.') 311. De brachio sancti Prothasii (viz
č. 277). 312. Mandibula sancti Florencii episcopi (viz č. 272).'—') 313. De casula beati
Conradi episcopi Constanciensis. 314. De brachio sancti Aurei episcopi Moguntini (viz
č. 285). 315. Reliquiae sancti Vitalis martyris (viz č. 286). 316. Tabula pulcra circumdata
argento deaurata, in qua est sudarium dni nosti iehu xi. (srvn. č. 281.)

Irwentarium Iibrorum.

(1) Maxima tria volumina Bibliae. (2) Biblia scripta in uno volumine. (3) Leviticus,
Numeri, Deuteronomii glosati. (4) Esdras, Neemias, Thobias, Judicum, Ester glosati in uno
volumine. (5) Liber Evangeliorum Mathei glosatus. (6) Evangelia quatuor ewangelistarum
in uno volumine. (7) Scolastica hystoria. (8) Evangelia Mathei et Marci glosata in uno
volumine. (9) Scolastica hystoria in secundo volumine. (10) Marcus glosatus in uno volu
mine. (11) Libri Regum glosati in uno volumine. (12) Marcus glosatus in uno volumine
non completus. (13) Johannes glosatus. (14) Johannes glosatus in uno volumine.
(15) Lucas glosatus. (16) Apocalipsis cum postillis. (17) Paulus glosatus. (18) Secundum
volumen parvum Apocalipsis glosatum. (19) Deuteronomium glosatum. (20) Postillae super
proverbia Salomonis et evangelium Mathei. (21) Liber duodecim prophetarum non com
pletus. (22) Ysaias glosatus. (23) Epistolae Pauli. (24) Liber Sapientiae cum postillis et
Proverbia Salomonis in uno volumine. (25) Novum Testamentum antiquum in uno volu
mine de litera antiqua. (26) Liber Sententiarum. (27) Excerpta de libro sentenciarum.
(28) Omnes prophetae glosati pulcherrime. (29) Thomas de Aquino super secundo Sen
tenciarum. (30) Tractatus in epistolas Pauli. (31) Epistolae canonicae glosatae. (32) Epi
stolae canonicae glosatae ambo parva. (33) Epistolae Pauli glosatae. (34) Paralipomenon et
Machabeorum glosati pulcherrime. (35) Heymo super aplm. (36) Quatuor in unum.
(37) Liber retractationum Augustini. (38) Liber Xll. Augustini de civitate Dei. (39) Liber
primae partis Augustini de civitate Dei. (40) Augustinus de concordia evangeliorum.
(41) Josephus Antiquitates. (42) Augustinus de doctrina Xpiana. (43) Augustinus de fide
ad Petrum et vita sancti Remigii episcopi. (44) Augustinus de sermone Domini, Bernhardi
super missus est, expositio missae metrica in fine et liber Bedae de die judicii metrice;
onmes in uno volumine. (45) Augustinus contra Faustum. (46) Liber Augustini de per
fectione iustitiae hominis contra Pelagium. (47) Augustinus supra Johannem. (48) Augustinus
super partem psalterii et quidam liber Nicedi in uno volumine. (49) Augustinus de Trinitate.
(50) Augustinus de libero arbitrio et epistola Valentini ad eundem. (51) Psalterium glo
satum. (52) Secundum psalterium glosatum. (53) Tertium psalterium in parte glosatum.
(54) Quartum volumen psalterii, dominica oratio, Quicunque vult, omnia glosata in
uno volumine. (55) Augustinus super prima parte psalterii. (56) Expositio psalterii super
primam quinquagenam. (57) Postillae super prima parte psalterii. (58) Psalterium Scoticum.
(59) Tractatus in secundam partem psalterii. (60) Sermones super psalterio. (61) Tractatus
super quarta parte psalterii. (61) Tractatus in terciam partem psalterii. (62) Tractatus in
quintam partem psalterii. (63) Gregorius supra Ezechielem. (64) In secundo volumine
Gregorius supra Ezechielem. (65) XLa omeliae bti Gregorii. (66) In secundo volumine
XL omeliae beati Gregorii. (67) Omeliae Origenis. (68) Sermones et omeliae sanctorum
doctorum. (69) Bernardus de consideratione. (70) Crisostomus de reparatione lapsi. De
compunctione ad Demetrium in uno volumine. (71) Sententiae (?) Damasci et quaedam alia
in uno vol. (72) Ambrosius de sancta Trinitate, idem de incarnacione dominica, epistola
Gratiani ad Ambrosium, omnia in uno volumine. (73) Rubertus de glorificatione trinitatis
et excerpta de bono mortis Ambrosii et excerpta de libris multis aliis, omnia in uno
vol. (74) Jerarchia Dyonisii. (75.) Moralia Gregorii. (76) Ultima pars Moralium Gregorii.
(77.) ...... quaestionum super librum sententiarum. (78) Item Beda de aedificatione
templi Salomonis. (79) Liber de vita contemplativa. (80) Eustachius ad Sincletam.
Examaron; ambo in uno volumine. (81) Questiones Anselmi de praedestinatione et alia
annexa in uno volumine. (82) De tabernaculo federis et eius utensilibus. De sacramento

') Rukou XVII. stol. připsáno: ,,11. Septembr.". ——') Rukou XVII. stol. připsáno: ,,Argentinen"
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ecclesiae, veste sacerdotali, de praeceptis et plura pulchra in uno parvo volumine. (83) Pru
dencius ympnorum. (84)(Epistolae Leonis papae de fermentato et azimo.

(85) Primo liber decretalium cum glossis B'n. (86) Secundum volumen decretalium
cum glossis. (87) Decretum non glosatum. (87 b) Item decretum vetus non glosatum.
(88) Decretum et decretales antiquissimae compilationis in uno volumine. (89) Pars
decreti antiquae compilationis. (90) Summae collectorum ex decretis et libris summarum.
(91) Comentum super decretum. (92) Breviarium decretalium dni lnnocencii. (93) Forma
synodalium conciliorum celebrandorum et explorationes Purcardi ex canonibus diversarum
synodorum. (94) Praecepta et statuta synodalia ex summis et canonibus sanctorum patrum
per Purcardum episcopum Wormacensem collecta. (95) Expositio partis decreti. (96) Liber
codicis sine principio. (97) Liber autenticorum Justiniani sine glosis. (98) Summa insti
tutionum Placentini. (99) Instituta Justiniani. (100) Libellus institutionum. (101) Liber
qui dicitur Scivias sive visiones Hildegardis, quem donavit dns Karolus imperator et
Bohemiae rex. (102) Liber sermonum de festis domini et dominicales. (103) Sermones
et omeliae. (104) Sermones de festis dni et passione sanctorum. (105) Liber sermonum.
(106) Sermones et omeliae de tempore in magno volumine. (107) Sermones de tem
pore. (108) Sermones Petri, Parisiensis episcopi, de adventu dni. (109) Sermones de
Nativitate xpi. (110) Sermones et omeliae de festis. (110 b) Sermones Arnonis.
(111) Tractatus de cursu VII planetarum et annuales Boemorum et quidam sermones
sanctorum in uno vol. (112) Ecclesiasticae historiae collectae ab Epiphanio Scolastico.
(113) Jeremias, omelie a Septuagesima usque ad Pascha, actus Apostolorum, epistolae
canonicae, omeliae a pascha usque ad penthecostes in uno vole. (114) Ecclesiastica
historia ad Cromacium. (115) Exceptiones ecclesiasticarum regularum. (116) Rudbertus
de divinis officiis. Liber officiorum in magno vol. (117) Gemma animae. (118) Robertus
super cantica canticorum et de naturis quorumdam animalium. Innocencius de miseria
conditionis humanae. Idem de nuptiis xpi et ecclesiae. Idem de claustro. Omnes in uno
vol. (119) Isodorus Ethimologiarum. (120) In secundo vol". idem Isodorus Ethimologiarum
melior primo. (121) Speculum ecclesiae sive LXC sermones ad solitarium. (122) Speculum
ecclesiae in parvo vol". (123) Speculum ecclesiae cum passionibus beatorum Wencezslai
martyris et Mathiae apostoli. (124) Passiones Adalberti, Ludmilae martyrum. (125) Passio
nale sanctorum antiquissimum. (126) Passionale sanctorum novum pulcherrimum. (127)
Passionale antiquum in magno vel*. (128) Vitae patrum. (129) Cronica Romanorum.
(130) Cronica Boemorum. (131) Cronica Egessipe de captivitate Jerusalem per Tytum
et Vespasianum. (132) Legenda sancti Martini episcopi. It. liber Damiani de conse
cratione, liber Gregorii Nazianzeni. lt. quaedam . . . . sanctorum et quaedam alia. Omnia
in uno volumine. (133) B'n de diligendo Deo. It. de praecepto et dispensatione et plura
eiusdem. (134) Ieronymus super Ecclesiasten et de viris illustribus in uno volumine.
(135) Pristianus maior. (136) Filippica Tullii. (137) Tullius de officiis. (138) Seneca de
virtutibus cardinalibus. In eodem vol. item liber Ciceronis. (139) Sedulius. (140) Seneca
de naturalibus quaestionibus. (141) Orationes Tulii. (142) Calcidius super Plathonem.
(143) Victruvius saturnalium Macrobii. (144) Liber Ezichyapharis. (145) Summa ex libro
Metathegyn. (146) Tractatus in sompnum Scipionis. (147) Libellus Constantini de natura
oculorum. (148) Liber aritmeticae. Item liber de causis. ltem quaestiones et notabilia
super summas in uno vole. (149) Concordanciae quarumdam materiarum. (150) Liber de
temporibus Dominicae incarnationis. (151) Plura opuscula Dionysii.
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ll. Inventář 2 r. 1355.

Sešitek 12 pergamenových listů 22'5 cm sir., 30'5 cm vys., z nichž dva jsou prázdné,
tvoříce desky sešitu. Písmo úhledné; na počátcích odstavců červené, nitkovou ornamentaci
opatřené iniciálky. Paginace nová.

Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto in octava beati Wenczesl.
honorabilesviri dni Przyeduogius, decanus,Jenczo Johannes et Plichta can.
sanctae Pragensis ecclesiae per capitulum ad faciendum inventarium de reliquiis, orna
mentis, libris et aliis rebus ecclesiae praedictae specialiter deputati, mandatum eis iniunctum
sunt hoc modo executi.

Primo inventarium capitum: 1. caput sancti Viti argenteum deauratum, 2. caput
sancti Wenceslai martyris de puro auro (srvn. l, l), 3. caput sancti Adalberti martyris
cum infula episcopali, in qua deficiunt plures gemmae, 4. caput sancti Grisogoni martyris
argenteum deauratum (srvn. l, 30).

Haec infrascripta capita donata sunt ecclesiae praedictae et decorata per serenissimum
principem et dominum dominum Karolum quartum divina favente clementia Romanorum
Imperatorem semper augustum et Boemiae Regem: Primo ca pita: 5. caput beati Ananiae
prophetae; sanctorum apostolorum: 6. caput sancti Bartholomeiapostoli argenteum de
auratum (srvn. l, 262), 7. caput sancti Marci argenteum deauratum cum infula, gemmis
et perlis (srvn. l, 292), 8. caput sancti Lucae argenteum deauratum cum duobus zaphiris.

9. Capita sanctorum martyrum: Urbani papae argenteum deauratumcum
infula papali cum gemmis et perlis; in summitate zaphirus (s. l, 267, 291). 10. Caput sancti
lgnatii pontificis et martyris argenteum deauratum, cum infula, gemmis et perlis, in quo
deficiunt gemmae tres et duo lectuli (s. 1, 2). 11. Caput magnum sancti Purchardi epi
scopi et martyris, argenteum deauratum cum infula. 12. Caput sancti Stephani protho
martyris argenteum deauratum cum gemmis. 13. Caput sancti Vincentii dyaconi et martyris
argenteum deauratum (s. [, 282). 14. Caput sancti Victoris argenteum deauratum. 15. Caput
sancti Romani martyris argenteum deauratum. 16. Caput sancti Malluzii (Malozii, Malusii)
martyris argenteum deauratum.

Capita confessorum: 17. Caput sancti Gregorii papae et confessoris cum
infula papali cum gemmis et perlis cum apertura aurea, in quo est zaphirus sculptus, ad
modum capitis pontificalis argenteum deauratum, et in summitate infulae zaphirus (s. l, 254).
18. Caput sancti Othmari abbatis et confessoris cum infula et gemmis argenteum deauratum;
in summitate duae perlae magnae (s. l, 257).

Capita virginum et viduarum: 19. Caput sanctae Anthoniae virginis et
martyris argenteum deauratum cum crinali') argenteo (s. l, 4). 20. Caput sanctae Sapientiae
virginis et martyris argenteum et deauratum (s. l, 5). 21. Caput sanctae llariae (Hylariae),
reginae Cypri viduae et martyris cum corona argentea, deaurata (s. 1,245); in eius pectore
sunt reliquiae sancti Narcissi episcopi et martyris. 22. Caput sancti Richardi confessoris,
regis Angliae, argenteum deauratum. 23. Caput sancti Zyzmundi (Sigismundi) martyris,
regis Burgundiae, argenteum deauratum? 24. Caput sancti Viti argenteum deauratumf)
25. Caput sancti Leodegari argenteum deauratum. 26. Caput sancti Longini argenteum
deauratum.

lnventariúm manuum. Primo sanctorum apostolorum: 27. Thadei argentea
deaurata cum gemmis mixtis vitro et carens duobus lectulis (s. [, 37). 28. Item Philippi
apostoli et Mathiae apostoli argenteae deauratae, quas donavit et decoravit Imperator
supradictus (s. l, 13).

item sanctorum martyrum: 29. Viti (s. l, 31), 30. Wen. (s. l, 32), 31. Adal
berti (s. 1, 33), argenteae deauratae, in quibus vero: in m. s. Viti deficiunt tres gemmae

') lnv. 1368 .cernali'. —- ') Věta tato přetržena, poněvadž jest uvedena již pod č. 1.
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et sancti Adalberti duae et sancti Wenceslai duae perlae. 32. Manus sancti Mauricii
argenteum cum paucis gemmis (s. 1, 38). 33. Manus sancti Florentii argentea (s. l, 39).
34. Manus unius innocentis cum cute et unguibus in uno cristallo!) 35. Manus sancti Erma
gorae, patriarchae Aquiliensis et martyris, argentea, tenens sub cristallo reliquias sancti
Wenceslai. 36. Manus sancti Cassii martyris argentea deaurata. 37. Manus sancti Longini
militis et martyris, qui perforavit latus lhu argentea deaurata. 38. Manus sancti Geminiani
martyris argentea deaurata.

Manus sanctorum confessorum: 39. Manus beati Procopiiabbatis et con
fessoris argentea deaurata, cum annulo et gemma, quam fecit decorari dns Przyedwogius,
decanus pragensis (s. l, 34).2) 40. Manus sancti Gerardi episcopi Tulensis et confessoris,
tenens calculum suum, argentea deaurata. 41. Manus sancti Lazari argentea deaurata.
42. Manus sancti Adalrici (Adulrici) episcopi Augustensis, confessoris, argentea deaurata;
haec donata et decorata per imperatorem.

Manus beatarum virginum et viduarum: 43. ManussanctaeLudmillae
viduae cum duobus annulis, argentea deaurata, per dominumNicolaum de Holubicz.
44a. Manus beatae Eufemiae virginis et martyris, integra curn cute et nervis, argentea,
deaurata. 44b. Manus sanctae Otiliae virginis et martyris?) tenens reliquias scti Erhardi,
argentea deaurata, quas decoravit et donavit imperator. 45. Manus sanctae Margaretae
virginis et martyris, argentea deaurata, decorata per praefatum dominum Nicolaum de
Holubicz (s. l, 36).4)

Inventarium imaginum: 46. Beati Bartholomei argentea, deaurata, tenens man
dibulam ipsius cum duobus dentibus (s. l, 9), 47. beati Thomae apostoli argentea
deaurata, tenens monstrantiamcum reliquiis ipsius (s. l, 7), 48. imago beati Mathiae
apostoli argentea deaurata, tenens medium brachium in manu (s. I, 11), 49. imago
beati Mathaei apostoli, tenens reliquias ipsius (s. I, 10), 50. imago beati An
dreae apostoli, tenens in una manu crucem et in alia cristallinam monstrantiam cum
reliquiisipsius (s. 1,8). 51. Item imago beati Ludovici regis, tenens monstrantiolam
cristallinam, in qua est spina coronae Domini, argentea deaurata (s. l, 12). 52. Imago
unius angeli, tenens dentem in manu, sancti Martini. 53. Tres imagines in
navicula cristallina argenteaedeaurataecum reliquiis sancti Petri (s. l, 16).
54. Duae imagines duorum angelorum argenteae deauratae, tenentes scultellam
argenteam cum reliquiis de capite sancti Johannis Baptistae (s. I, 43) et desuper
monstrantiam cristallinam cum capillis beatae Mariae Magdalenae.
55. Imago beatae virginis Mariae tenensmonstrantiam cristallinam cum
fascia Domini nostri lhu Xpi. 56. lmago sancti Bartholomei tenens dentem.5)
57. Imago sanctae Margarethae tenens dentem.“)

hwentarium reliquiarumsingularumpraeter predictas: Primo reliquiae dni
nri Ihu X': 58. Crux aurea, habens quatuor gemmas cum pede argenteo, continens
in se particulas crucis dominicae, quae est antiqua ecclesie (5. l, 47). 59. Crux bipartita
de ligno Domini, de monasterio Parisiensi per dmn. Imperatorem praedictum allata
et donata ecclesiae, circumdata auro puro, (in qua sunt duae gemmae, rubinus et sma
ragdus et perlae) 7) (5. l, 301). 60. Pars ligni Domini in aurea parva cruce, allata
per praedictum dominum Imperatorem et donata ecclesiae (s. I, 300). 61. Pars de clavo
Dni, cum quo fuit affixus cruci. 62. Pars de sudario Dni in tabula argentea et alia pars
eiusdem corporali insuta per praefatum dnum imperatorem donata et decorata (s. I, 281
a 316).3) 63. Tabula aurea parva, in qua depicta est nativitas Xpi, continens in se reliquias 9) et

') lnv. 1374: .in manu in cristallo scti Innocentis deficit una lamella argentea". K tomu při
psáno „reformatum“. — ') Předboj či Předvoj, děkan kapitulní, 1347—1350. — ') lnv. 1374: „in
manu sanctae Otiliae deficit unus pes.“ — ') K tomu jiným, bledšim inkoustem připsáno: „Item
rnanus sancti Dyonisii Arcopagitae." — ') V inv. z r. 1365 jest přetržena, k čemuž na okraji pozna—
menáno: ,,deletum, quia supra (srvn. č. 46) scriptum est et nunquam fuit plus quam una imago sancti
Bartholomei." V inv. 2 r. 1368 rovněž chybi. — ') Připsáno bledšim inkoustem. V inv. z r. 1374:
.in imagine sanctae Margarethae deficit palma". ——") Slova uzávorkovaná přetržena a nad nimi
napsáno: .quia est in sepulcro cum suis gemmis'; t. j. bylo ho užito za ozdobu hrobu sv. Václava.
— ') Na okraji připsáno: „iam in sepulcro“ t. j. na hrobě sv. Václava. — ') Patrně vynecháno: .d':
praesepio". \
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pannorum involucionis Xpi cum llll"r zaphiris et llllor perlis (s. 1, 248). 64. Pectorale
aureum, in quo sunt 11110rzaphiri et 1111"rmagnae perlae, et sub berillo de inconsutiii
tunica-Dni cum cathena argentea deaurata (5. l, 247). 65. Rotunda monstrancia
parva aurea, in qua sub cristallo continetur pars. purpurei vestimenti lh n Xpi.
habens llllO'zaphiros et llllorperlas (s. l, 249). 66. De alba veste Xpi, in qua Herodes
ipsumillusit, in monstrancia cristallina (5. l, 271). 67. Crux argentea cum
imagine beatae Virginis insutamonstrantiae cristalinae in auropurocum
llllor zaphiris et Vllll" perlis, in qua monstrantia est sanguis Dni nostri lhu Xpi.
68. Canulla cristalina, in qua est mensale Dni cumgemmis') et perlis(s. l, 19).
69. Pars mensae Dni circumdata auro puro; haec omnia donata sunt ecclesiae per
praedictum lmperatoremlï ()A-%)

De reliquiis beatae Virginis. 70. Primocistula argentea deaurata,in
qua sub cristallo continetur pars pe pli beatae Virginis cruentati, quod sub cruce
Dni beata Virgo dicitur in capite habuisse? 71. Cista argentea deaurata cum Xlll moni
libus et uno magno monili cum diversis gemmis et perlis, in cuius duobus pinnaculis
continentur duo zaphiri, in qua cista est peplum beatae Virginis insutum panno
sericeoalbo. 72. Canula parva cristallina circumdataargento, deaurata, cum gemmis
et perlis,continensin se partes duorumcingulorum beatae Virginis. Quam
canulam imperator recepit praeter reliquias.?)LzH 3 IH) _

Reliquiae sanctorum diversorum. 73. Primoin canula cristallina
circumdataargento deaurata, in qua est pars virgae Moysis et liba mannatusa)
(5. l, 18). 74. Pixis cristallina circumdataargento deaurata, continïns aliam libam
mannatis. 75. Monstrancia cristallina circumdataargento deaurata,habens in
cacuminecolumbamcontinens in se digitum sanctae Luciae et digitum sanctae
ClaraeJl' 76. Crux per modum pectoralis cum imaginesancti Demetrii, con
tinens in se sanguinem ipsius. 77. Cista argentea deaurata, in qua fuit scapula beati
Pelagii martyris cum carne et cute (5. l, 251); haec donata sunt ecclesiae et ornata per
imperatoremsupradictum. 78. Costa beati Wenczeslai in luna argentea de
aurata. 79. Digitus beatae Annae cum carne!)

Inventarium reliquiarum noudum oruatarum auro et argento: 80. Et primo de
capite beati Richardi confessoris, regis Angliae. '") Caput sancti Valerii episcopi
Trevern. et confessoris. De capite sanctae Constantiae filiae sancti Valerii regis
Vspaniae. De capite sancti Pygmenii martyris. De capitibus sanctorum Patricii et
Metelli episcoporum et martyrum. (De capite sancti Leod egarii, episcopi et martyris.
Item caput s. Grisancii episcopi Basileensis et martyris).6) Caput sancti Zygmundi
regis Burgundiae et martyris?) Caput sancti Dyonisii episcopi Augustensis martyris.
(De capite sancti Syxti pontificis et martyris.) ") De capite sancti Odalrici episcopi
Augustensis?) (Caput sancti Longini martyris.) lo)

Item alíarum reliquiarum. 81. De brachio s. Florencii martyris. 82. Brachium
sancti Purchardi (Burchardi)episcopi.") 83. Brachium sancti Victoris martyris.
84. De costa sancti Galli abbatis. 85. Reliquiae sanctorum Gordioni et Epimachi
martyrum. 86. Reliquiae sancti Petri martyris de ordine praedicatorum. 87. Reliquiae
sancti Theobaldi confessoris. 88. De brachio sancti Dyonisii Areopagitae.
89. Digitus sancti Onufrii martyris.'2) 90. De brachio sancti Theodoris martyris.")

') lnv. z r. 1365: „ubi deficit una gemma". Rovněž tak v inv. 2 r. 1368 a 1374. — ') 'Slova
.praeter reliquias' přetržena. V inv. ?. r. 1366 misto nich stoji: „ct aliam dedit"; podobně v inv.
z r. 1368, kdež se pravi: „ct aliam dedit parvam cristallinam". — ') lnv. z r. 1365: „et duae parti
culae cingulorum beatae Virginis. lteru cistula parva cum lacte beatae Virginis". — ') lnv. z r. 1374:
.Monstrantia circumdata argento deaurata, habens in se digitum sanctae Annae, matris Mariae". 
") Přetrženo, protože uvedeno již hermou pod č. 22. — ") Slova uzavorkovana pi'etrlena. — 1) Slova
,.de capite sancti Leodegarii . . .Zygmundi regis Burgundiae et martyris" chybi v inv z r. 1365 a 1368. —
l') Slova uzavorkovanä pfetriena. —-l') Inv. 1 r. 1365 a 1368: ,,positum est ad tabulam sancti Pelagii". —
'") Slova uzávorkovnná přetržcna a chybí v inv. 1365 a 1368. — ") lnv. 2 r. 1365 a 1368: ,,dominus
imperator recepit". — ") Cis. 85-89 vynechána v inv. z r. 1365, 1368, 1374. — ") Připsáno později,
rovněž tak č. 91.
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91. BrachiumsanctiErmetis martyris.92. Pectorale argenteum cum graecis
litteris beati Stephani regis Ungarorum,in quo est articulusdigiti beati Stephani
prothomartyris et particula de ligno Dni. 93. Reliquiae sancti Modesti.') 94. Brachium
sancti Saturnini martyris. 95. Articulussancti Rudberti?) 96. Reliquiae sancti Lon
gini martyris, qui latus Dni nostri ihu xpi perforavit, receptae in Mantua in ecclesia
sancti Andreae. 97. De scapula sancti Meraudi martyris. 98. De brachio sancti Meyn
hardi martyris. 99. De brachio scti Mansueti episcopi Tulensis, de casula eius glauci
coloris. 991). De mandibula s. Florentii, Argentinensis episcopi et confessoris.
99c. De brachio s. Prothasii. 99d. De brachio s. Aurei ep. argen. 990. De costis
Felicis et Regulae martyrum. 99]. Reliquiae s. Vitalis. 100. De casula sancti Con
radi Constantiensis episcopi. 101. Reliquiae sancti Gebhardi, episcopi Constantiensis.
102. Reliquiae sanctorum lnnocentum.3) 103. Reliquiae sanctae Agatae virginis et
martyris.") 104. Reliquiae sancti Fridolini confessoris. 105. Reliquiae sancti Phi
lippi confessoris et heremitae Celensis. 106. Sancti lustiní presbyteri et confessoris.
107. Reliquiae Colmani martyris. Haec omnia donavit Imperator praedictus. 108. De
antiquo sanctarum Xl milium virginum Vll capita. 109. Capita tria decem.
millium martyrum.-")

' hwcntarimn capsarum. 110. Una capsa de amatistinis lapidibus, in qua
fuit beatus Vitus apportatus, circumdata argento, deaurata (totožné s č. 162). 111. Aliae
XXI ligneae et cypressinae. 112. Duae de aere cum imaginibus diversis.") 113. Duae
pixides cum speculisligneae. 114. Xllcistulae et pixides eburneae, in qïiib'u's
sunt reliquiae multorum sanctorum, quomm/Deus nomina bene novit.

Inventariumaltarium viaticorum. 115. Altare magnum de lapidibus ama
tistinis, circumdatum argento et deauratum, quod olim fuit mensa serenissimi principis
et domini domini Karoli quarti, divina favente clementia Romanorum imperatoris semper
augusti et Boemiae regis, per eundem dedicatum et consecratum per venerabilem in Xpo
patrem dominum Przydslaum Wratislaviensem episcopum ad honorem et gloriam
beatissimae Virginis Mariae, matris Domini nostri lhu Xi3'116. Altare magnum cum
imaginibus eburneis, circumdatum auro cum llllor zaphiris et aliis V que lapidibus
et duabus perlis (5. l, 60). 117. Aliud per modum capsae elevatum cum imaginibus
argenteis circumquaque circumdatum argento deaurato. 118. Duo altaria: unum de
yaspide et aliud de marmore, circumdataargento, deaurata.

Inventarium plcnariorum. 119. Preciosissimumplenare: unum sancti Marci
cum multis gemmis et perlis plenum, sine defectu,7) totum de auro purissimo cum
imaginibus, cui plenario alligatae sunt XVl carthae scriptae in pargameno manu scti Marci
evangelistae, quarum cartharum principium est tale: „Et secundus accepit eam, et est
mortuus", finis autem cartharum talis est: ,,Predicaverunt ubique Domino cooperante et
sermonem confirmante sequentibus signis", et de majori litera ,,Amen". lbique sunt etiam
duodecim carthae in medio et in fine, dictis carthis adiunctae, in quibus cartis nihil est
descriptum. Quod plenare cum suo apparatu donatum est praedictae ecclesiae Pragensi
per praefatum dominum imperatorem?) 120. Duo plenaria solempnissima de auro
puro, cum gemmis preciosis,") in quorum uno deficiunt XXV gemmae, et in altero X.
121. Alterum argenteum deauratum, cum imagine maiestatis, factum per capitulum de
novo. 122. Tria cum imaginibus de ebore, duo circumdata argento et tertium simplex.
123. Unum plenare parvum, argento circumdatum, cum lapidibus simplicibus in cruce.

') V inv. z r. 1365 vynecháno. — ') V inv. 2 r. 1365 vynecháno. — ') V inv. 2 r. 1365 a 1368
vynecháno. — ') V inv. z r. 1365 a 1368 vynecháno. Misto toho: ,,Reliquiae sanctae Luciae. Haec
omnia donavit imperator praedictus." Cis. 105—107 vynechána. — “) Na konci tohoto odstavce
poznamenáno v inv. z r. 1374: ,Haec omnia sunt imposita ad tabulam sancti Pelagii, excepto digito
s. Stephani prothomartyris, qui est impositus in cista deaurata ad dentem sancti Rikhardi." —
“) V inv. z r. 1374 chybi. — ') V inv. 2 r. 1365 slova: ,,plenum sine deiectu" přetrženn a na okraji
napsáno: ,,De quo dominus Imperator excepit plures gemmas ac ultimo excepit unum gaman magnum
de lectulo Sequenti die post diem sanctae scolasticae a. D. MCCCLVl." — ') lnv. 7. r. 1365: „Et
est in sepulcro" a inv. z r. 1368 dodává: ,,s. Wenceslai'. — ") Misto dalšich slov má inv. z r. 1365:
„de quorum uno pulchriori tabula aurea cum gemmis recepta est et applicata sepulchro sancti
Wenceslai. Secundum vero cum quinquaginta lapidibus est in sacristia." Rovněž tak v inv. 2 r. 1368.
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Irwentarium tabularum. 124. Primo tabulae duae preciosae, deputatae sepulcro
beati Wenceslai per Imperatorem supradictum; in una tabula eorum sunt XIIIl magni et
parvi lapides, qui vocantur gamau. Item monilia XXVII, inter quae sunt IIII magna et
II" mediocra et unum lilium; alia parva cum gemmis et perlis plena; in uno tamen de
iiciunt duae gemmae et unum parvum sine gemmis. Item anuli LXX cum gemmis diversi
generis, magnis et parvis. Item sunt XIII anuli aurei sine gemmis. Item LXXX duae
gemmae parvae et magnae in lectulis: zaphiri, smaragdi, prazmi, granoti, grizoliti, palazii,
calcidomi et amatisti. ltem sunt in circumferentia LXI perlae magnae et parvae. ltem
ibidem sunt koralli LXV. Item ibidem scutati X aurei. Item sunt ibidem LXXXIII flor.
Item tabula parva cum veronica et lamina aurea cum crucitixo et crux aurea parva. Item
unus denarus paganitus aureus. Item lllIor lectuli argentei deaurati, de quibus dominus
Imperator excepit lapides.') 125. In secunda tabula duae aquilae aureae: una magna et
alia parva, plenae gemmis et perlis. ltem corona aurea, quae iuit reginae Annae cum
X liliis et VIII floribus, quia duo deficiunt, plena gemis et perlis. Item duo monilia
parva cum gemis et perlis et in uno magna perla. Item XVII anuli aurei cum gemis
magni et parvi. Item V anuli parvi sine gemis. ltem unus zaphirus sine lectulo et una
parva gema rubea. Item unum pater noster, quod dedit domina de Nassow cum XXVII
perl. cum una litera, videlicet 2 de LXX perlis. Item in circumferentia et in medio
LXXIX floreni et in summitate lamia aurea cum IX perlis ad modum monilis. 126. Ta
bula argentea, continens in se V brachia beatorum V fratrum?) 127. Tabula argentea
continens in se duas imagines aureas, videlicet beatorum Thomae et Philippi apostolorum
cum reliquiis eorum. 128. Tabula magna in tribus peciis argentea deaurata cum crucitixo
et IIIl evangelistis, donata ecclesiae per regem Wenceslaum ,3) deputata pro altari in
capella sancti Wenceslai. Í

hwentarium de crucibus. 1.29 Primo sunt duae cruces magnae aureae cum gemmis,
habentes pedes cupreos deauratos. 130. Crux magna argentea deaurata, habens multas
gemmas bonas in pede ligneo. 131. Alia crux magna argentea deaurata, rudi opere, in
pede cupreo, quo utuntur in praepulsationibus. 132. Tres cruces cristallinae: duae pulchrae
et una rudis. 133. Crux parva aurea, quae iuit super vagina lanceae beati Wenceslai,
quae vagina conflata est ad opus reliquiariorum (5. I, 56). 134. Crux mediocris argentea
deaurata, quae olim consueta fuit poni super sepulcro beati Wenceslai. 135. Duae cruces
parvae argenteae cum crucifixis, deauratae, quae portantur in processionibus. 136. In bursa
circa scm. Wen. duae cruces parvulae, una argentea deaurata, quae tuit beati Wenceslai,
et alia est cuprea, quae fuit beati Adalberti (s. I, 65). 137. Item IIII cruces cupreae.

lnventarium vasorum sacrificii. 138. Duo calices aurei, quorum unus preciosissimus
est, in quo deficiunt duae gemmae et duae perlae et porta in patena, quem dedit regina
Constantia (5. I, 68). 139. Alius habens gemmas in pede et perlas (5. IV, 139). 140. Calix
argenteus deauratus, habens gemmas in pede et in nodo. 141. Alius parvus, bene de
auratus, qui olim putabatur esse aureus, habens gemmas in pede. 142. Alii calices XIX,
quidam deaurati, quidam vero non. 143. Calix magnus cum imaginibus et duobus ansis,
in quo reponitur corpus dominicum in Parasceven (s. I, 71).144.Vlllampullae(s. ], 74)
argenteae et duae cupreae deauratae (s. I, 75) et una cuprea cum Iónga ansa (s. 1, 76).
145. Duae cannáe argenteae. una deaurata curn angelis, alia simplex argentea. 146.Ciphus
de onichino, circumdatus argento deauratus, quem praefatus imperator deputavit ecclesiae
pro communicantibus (5. I, 21). 147. Navicula jaspidina circumdata auro puro pro thure
portando, et alia navicula amatistina, nondum ornata argento, quam donavit praefatus
imperator. 148. De argento parva pixis pro thure. 149. Vasculum cristalinum ad modum
pyxidis, in quo portatur crisma ad ungendos reges, per praefatum dominum imperatorem
donatum. 150. Duo vascula cristallina cum balsamo, et unum vitreum. 151. Duo torcipites
argen., quibus porrigitur corpus dominicum. 152. Pixis aurea cum columba desuper
pendens super altare in capella sancti Wenceslai, in qua reservatur corpus dominicum pro
infirmis (5. I, 64). 153. Monstrantia cristallina, circumdata argento, deaurata, cum gemmis,

') V inv. z r. 1365 a 1368 vynecháno. — ') V inv. 7. r. 1365, 1368 a 1374 vynecháno. —
') Nepochybně Václav II., 1283—1305.
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in qua portatur corpus Dominicum ad infirmos cum cyphulo argenteo. 154. Tria turibula
argentea: dua communia et unum adventuale.') 155. Cyphus de alabastro?) 156. Urceus
argenteus cum imaginibus pro aspersione. 156. Tres canulae argenteae, in quibus por
tantur liquores in coena Domini. 157. Una pelvis argentea cum lapidibus jaspidinis, in
qua deficit unus lapis, pro offertorio deputata. 158. Duae parvae pelves, in qua lavat
suffraganeus manus. 159. Duae magnae pelves cupreae pro mandato. 160. Duo cande
labra argentea, quae dedit “dns Hinco,“) episcopus Olomucensis. 161. Duo cuprea 'et duo
cristallina.

hwentarium tumbarum corporum sanctorum. 162. Primo tumba sancti Viti de lapi
dibus amatistinis, circumdata argento deaurata ") et insertis aliis gemmis cum corpore ipsius.
163. Tumba beati Wenceslai in capella eius cum corpore ipsiusf") 164. Tumba beati
Adalberti argentea deaurata cum imaginibus, quam fecit dns Johannes episcopus Pra
gensis.") 165. Tumba beati Marci evangelistae argentea deaurata cum imaginibus?)
166. Tumba beati Lazari amatistina circumdata argento deaurata. 167. Tumba beati Urbani
papae et martyris argentea deaurata cum imaginibus. 168. Tumba beati Albani presbyteri
et martyris, argentea deaurata cum imaginibus. 169. Tumba sancti Januarii episcopi et
martyris cum sociis argentea deaurata cum leonibus et aquilis. 170. Tumba beatae Fortu
natae virginis et martyris et trium fratrum ipsius argentea deaurata cum leonibus et aquilis.
171. Tumba sanctae Sapientiae, virginis et martyris, argentea deaurata. 172. Tumba
sancti Florencii episcopi Argentinensis et confessoris, argentea deaurata cum imaginibus?)
173. Tumba sanctorum Sergi et Bachi martyrum, argentea deaurata cum imaginibus.
174. Pars statuae Dni nostri lhu Xi in pariete prope aitare in capella sancti Wenceslai.
175. Cathena, per quam missus fuit sanctus Clemens in mare in pariete in capella sancti
Wenceslai, inclusa crate ferrea.

Irwentariuminsigniorumet primo insignia regalia. 176. Primocorona pretio
sissima aurea curn llllor liliis, in quorum summitatibus sunt magnae quatuor perlae, et in
principali lilio quatuor rubini magni pulcerrimi, et in medio quintus palasius; in aliis
tribus liliis sunt zaphiri, smaragdi et palazii (palasii), in quolibet eorum quinque, in circulo
autem ipsius coronae sunt Vll9) smaragdi, quorum unus est fractus, et duo deficiunt.
Item XII rubini et paiazii mixtim et in circumferentiis quinque lapides LX'O) magnae
perlae et in cruce per mitram transversali multae gemmae et perlae sine defectu. In
mitra autem XVI monilia aurea cum gemmis et perlis in cacumine eiusdem coronae, in
qua est aurea crux et in ea crux de zaphiro sculpta, habens in cornibus duos zaphiros
et duos palazios, quam coronam praefatus dns Imperator donavit ecclesiae Pragensi pro
ornamento capitis beati Wenceslai, cum qua deinceps reges debent Boemiae coronari.
177. Pomum aureum cum cruce et 178. sceptrum argenteum deauratum et
179. anulus aureus cum palassio.")

Insignia pontificalia. 180. Primo infula cum perlis et lapidibuspretiosis,
facta ex auro puro, quam donavit praefatus dns lmperator ecclesiae.") 181. Alia de
argento deaurato cum perlis, quam dedit ecclesiae dominus Johannes episcopus Pragensis.
182. lnfula in rubeo examito cum perlis et argenteis stellis deauratis, quam dedit domina
Elisabeth, regina Boemiae, mater praefati domini imperatoris.") 183. Alia infula cum
argenteis deauratis rosis et dupletis. 184. Alia infula cum argenteis imaginibus deauratis
et dupletis. 185. Alia infula cum perlis et argento deaurato et gemmis multis quam dedit

') lnv. z r. 1374: .confractum". -— ') lnv. z r. 1368 dodává: .albus". — ') Hynek Berka
z Dubé, 1326—1333. — ') lnv. 2 r. 1368 dodává: ,.in qua nunc recondita sunt capita Xl milia vir—
ginum". — ") Věta tato přetržena. — ') lnv. z r. 1368 dodává: „quam habet plebanus in potestate".
— 1) lnv. z r. 1368 dodává: ,,quarum una est in divisorio." — ") lnv. z r. 1368: „quam hnbent mansio
narii in choro". — l*)lnv. z r. 1368: ,,sex". — l") lnv. z r. 1368: ,XL". — ") lnv. z r. 1368: .Et in illa
corona deficiunt duo lapides. Quae conceditur Regibus coronandis, qui Reges debent dare CC marchas
ecclesiae Pragensi, et hoc, quoties cum eadem coronantur." — |') K tomu připsáno nahoře na okraji:
„in qua deficiunt Xlll perlae et duo parvi lapilli". lnv. 2 r. 1374: ,,deficiunt V lapilli cum lectulis et
unus lapis diamantus". — ") lnv. 2 r. 1368 omylem čísla 181 a 182 stahuje v jedno: ,,item alia de
perlis cum argento deaurato cum perlis et argenteis stellis deauratis, quam dedit domina Elisabeth,
Regina Boemiae, mater praefati dmni imperatoris."
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dominus Przybislaus 1) episcopus Sadoronensis pro usu suffraganei?) 186. Anuli, et
primo anulus de cathena sancti Petri, circumdatus auro, in quo sunt haec gemmae: unus
zaphirus, IIIIorpalazii, IIII dyamantes, XII perlae pulcrae, quem donavit praefatus dominus
imperator.-'I) 187. Anulus magnus cum multis gemmis, quem donavit Thobias, episcopus
Pragensis. 188. Alter annulus magnus cum zaphiro magno et aliis parvis gemmis, qui
fuit beati Andreae, episcopi pragensis. 189. Annulus per modum sigilli argenteus deauratus
praedicti beati Andreae. 190. Anulus argenteus deauratus cum magno granatu, in quo
deficiunt plures gemmae") 191. Anulus aureus cum magno lapide tophasion?) 192. Anulus
aureus cum calcidonio rotundo. 193. Simplex" aureus anulus cum quadam scriptura.
194. Pectoralia: duae cruces parvae argenteae deauratae, quarum unam habet archi
episcopus. 195. Aliud pectorale cum jaspide rubeo. 196. Aliud per modum capsae
rotundae, in quo est lapis gamau 6) et alii granati. 197. Triplices cyrothecae: primae
habent limbum argenteum cum fibulis argenteis deauratis, quas dedit dns Johannes 7)
episcopus Pragensis, item aliae cum limbo in auro cum imaginibus insuto cum fibulis
argenteis deauratis. Item aliae cum limbo a) de praetextis aureis, quas dedit dns Arnestus
archiepiscopus pragen. 198. Racionale de perlis preciosissimum, quod ex antiquo
reparavit dns Arnestus archiepiscopus Pragensis.") 199. Curvaturae llll: una beati
Adalberti, in qua est pars baculi sancti Petri apostoli, quam decorari fecit imperator prae
dictus auro, perlis et gemmis preciosis sine defectu,'0) cuius baculum exornavit prae
dictus imperator virgatim lamis aureis. 200. Alia curvatura argentea deaurata cum
capite draconis, tenens palazyum in ore, quem dedit dns Thobias episcopus pragen.,
cuius baculus est circumdatus argento. 201. Baculus de hebore simplex, in capite modicum
auro circumdatus, qui fuit beati Andreae episcopi pragensis.") 202. Baculus argenteus
deauratus in rubeo ligno, quem dedit Przybislaus episcopus supradictus pro usu suffra
ganeorum una cum cyrothecis. 213. Paniselli, qui dicuntur pasnicze'2) vulgariter,
pendentes in curvaturis praedictis, quorum unus solempnis est cum nodis argenteis et
perlis. 204. Unum par sandaliorum et unum par caligarum rubei coloris. 205. Ratio
nale unum dyaconale, in quo deficiunt multae perlae.

De inventione armorum. 206. Primo cassis ferrea beati Wenceslai. 207. Gladius
ipsius cum vagina's) aurea cum gemmis et perlis."') 208. Gladius scti Mauricii cum nodo
argenteo. 209. Gladius beati Stephani regis Ungarorum cum manubrio eburneo. 210. Lorica
beati Wenceslai. 211. Vexillum sancti Georgii, albi et rubei coloris, exornatum perlis, do
natum ecclesiae per prefatum dominum imperatorem. 212. Clipeus cum albo leone regis
Wenceslai cum corona argentea deaurata; lingua, dentibus, unguibus argenteis deauratis.
213. Cornua tria sufflatica sive tubae de hebore.

De inventione ornamentorum et primo ornatuum integrorum. 214. Integer ornatus
niger cum perlis in dorso et subtile etiam de perlis, qui allatus est per duces Boem.
Henrico et Conrado. 215. Integer ornatus cum grifonibus de imperiali super rubeam)
216. Integer ornatus cum aquilis de imperiali super rubeo cum limbo argenteo deaurato,
in quo deficiunt gemmae, habens in anteriori parte duas imagines.") 217. Integer
ornatus de nasseto nigro, habens circumferentias in dalmatico et subtili cum corallis et
pedis.") 218. Integer ornatus in rubeo zameto, qui est apostolorum."? 219. Integer
ornatus cum nachone flaveo, quem dedit dominus Petrus episcopus Olomucensis. 220. Integer
ornatus in tlaveo zameto, habens lumbum aureum, qui est Assumptionis beatae Virginis.

') Přibyslav, biskup Sndaronský, 1312—1343 (?), světici biskup Pr. Tomek, Děj. Pr. I, 365, 544.
- ') Inv. z r. 1368: „quam habet sulfraganeus". —- ') Inv. 2 r. 1368: ,,in quo deficit una perla et
unus lapis'. — ') Inv. z r. 1368slučuje patrně omylem č. 189 a190vjedno takto: ,,Anuïus per modum
sigilli argenteus deauratus, cum magno granatu, in quo deficiunt plures gemmae." — ') Inv. 7.r. 1368:
„est in sepulcro sancti Wenceslai". -—") Inv. z r. 1368: ,.gamuhn". — ") Jan z Dražic, 1301—1343. —
*) Inv. 2 r. 1368: „in auro cum imaginibus. . . ." ——9) Inv. 2 r. 1368: ,,curn aquilis et leonibus". —
"') Inv. z r. 1368: „in quo deficiunt tres perlae et plures gemmae et 1111lapides". — ") Inv. z r. 1368:
„et ille est in totum fractus". - ") Inv. 2 r. 1368: .pasniczye". — l') Inv. z r. 1368: „quae in parte
est fracta". — ") Inv. z r. 1368: „Item deficit parva Crux, quae iuit in gladio sancti Wenceslai." —
l') Inv. z r. 1368: ,,qui datus est ad cappellam pro martyribus IX Iectionum.' — '“) Inv. 2 r. 1368:
,,qui deputatus est pro diebus dominicalibus". — ") Inv. z r. 1368: „qui est deputatus pro missis
defunctorum solempnibus". — ") Inv. z r. 1368: „ubi deficiunt subtilia".
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221. Integer ornatus de bysso albo cum magna praetexta, qui est Pascae.') 222. Integer
ornatus de glauco zameto, habens in casula lIllOrfibulas argenteas, in quibus deficiunt
plures gemmae, qui est festivitatis sanctae crucis. 223. Integer ornatus in glauco lucido
zameto, qui est octavae assumptionis beatae Virginis. 224. Alter integer ornatus eiusdem
coloris, qui est octavae Nativitatis beatae Virginis. 225. Ornatus de nasseto in rubeo
(zameto) cum rotis, qui est martyrum. 226. Integer ornatus in rubeo zameto, qui est con
fessorum. 227. Integer ornatus in viridi zameto, qui est viduarum. 228. Integer ornatus
cum armis dominorum de Duba, qui est octavae Epiphaniae, quem dedit domina Anca,2)
mater domini Bercaef') 229. Integer ornatus, cuius casula cum grifonibus in parvis rotis,
quem dedit dominus Przyemisl rex Boem., habens dalmaticam et subtile in viridi nachone,
qui est translationis beati Adalberti. 230. Integer ornatus in nachone albo cum minutis
foliis aureis, qui est vigiliae Paschae. 231. Integer ornatus in nigro zameto cum aureis
circumferentiis intextis, qui est ordinandorum clericorum. 232. Integer ornatus in panno
cartarigo4) niger.-") 233. Integer ornatus in albo balkyno, habens duo subtilia et duas dal
maticas in zameto albo, qui est ferialium dierum tempore paschali.") 234. Integer ornatus
in nachone rubeo, quem dedit rex Ungariae, qui est dedicationis ecclesiae. 235. Integer
ornatus in marmato diversi coloris, qui est T) beati Wenceslai. 236. Integer ornatus de
nachone super brinatico, qui est beati Viti. 237. Integer ornatus de marmato diversi coloris
cum aviculisf') 238. Integer ornatus albus cum aurifigiis, qui est Epiphaniae et ascensionis
Domini, quos fecit capitulum. 239. Integer ornatus in pano lucano, viridis cum magno
praetexto cum imaginibus, quem dedit dns Johannes episcopus Pragensis. 240. Integer
ornatus in tenui panno serico viridi, mutabili, quem dedit Budco,9) civis Pragensis.")
241. Integer ornatus niger cum praetextis de imaginibus, quem dedit dns Nicolaus, prae
positus Pragensis. 242. Alius niger ornatus cum praetexta, adventualis.") 243. Integer
ornatus rubeus cum grifonibus, qui est dominicalis, et alius stripheus ferialis.")

Irwentarium simplicium casularum. 244. Casula preciosissima, plena de perlis cum
leonibus et aquilis in flaveo zameto irruso, quem donavit praefatus imperator.l ') 245. Casula
in viridi zameto irruseo cum duobus magnis piscibus de perlis retro et ante, praetexta
de perlis, quam dedit domina Anna, Rom. et Boem. regina.") 246. Casula in imperiali
rubeo cum praetextis ante et retro foliis quercinis, quam fecit capitulum.") 247. Casula
in plano flaveo zameto cum literis aureis et liliis, quam donavit domina Blancza Rom.
et Boem. regina.'") 248. Casula in brunatico zameto irsuto cum praetexta aurea, quam
donavit domina Elizabeth, regina Boemiae, dicta de Grecz. 249. Casula in flaveo nachone
cum anseribus.'7) 250. Casula in flaveo nachone cum aquilis, habentibus duo capita.
251. Casula de nasseto rubeo curn minutis foliis. 252. Casula in flaveo zameto cum
praetexta, quae fuit beati Andreae, episcopi Pragensis. 253. Duae casulae nigrae quadra
gesimales.'“) 254. Casula in zameto rubeo cum praetexta in modum crucis.'9) 255.
Alia casula rubea cum praetextis in longum habens in dorso fibulas insutas auro.
256. Casula in rubeo zameto simplex, quam dedit dna Fiolca,'-'")regina Boemiae. 257. Casula
rubea cum lata praetexta in modum crucis. 258. Casula in nachone flaveo cum rosis.")
259. Casula de nachone nigro cum parvis floribus, quam dedit dominus Wenceslaus
iuvenis, rex Boemiae. 260. Casulae examitales") una in rubeo zameto cum imagine beati
Wenceslai, habens lumbum aureum cum gemmis.") 261. Casula in zameto rubeo cum
grifonibus aureis, habens limbum aureum, in quo deficiunt multae gemmae. 262. Casula

') Inv. z roku 1368: ,.infra octavas beatae Virginis gloriosae omnium festorum". — ') Inv.
z r. 1368: ,,Anka'. — ') Inv. z r. 1368: ,.qui est deputatus pro cortina fienda".—') správně ,tarta—
rico'. — ') V inv. z r. 1368 chybi. — ') Inv. 2 r. 1368: „qui est deputatus pro cortinis fiendis et
aliorum reformatione propter vetustatem'. — 7) Inv. z r. 1368: .,fuit'. — ') Inv. 2 r. 1368: „qui etiam
deputatus pro confessoribus". — ') Inv. 2 r. 1368: .Budko". — '“) Inv. 7.r. 1368: ,,de virginibus'. —
") Inv. z r. 1365: .totus Ianiatus'; v inv. z r. 1368 chybi. — ") Inv. 2 r. 1365: „in cuius casula est
sepultus dns Habardus de Malowar". — ") V inv. 2 r. 1368 chybi. — ") V inv. z r. 1365 a 1368
uvedena až za čís. 264. — ") V inv. 2 r. 1368 chybi. — ") Inv. I, 142. — ") Inv. 2 r. 1374:
,,laniata'. — ") Inv. z r. 1368: „sunt virides in loco illarum". — ") Inv. z r. 1368: ,,concessimus
duo Jenczoni'. — ") Inv. z r. 1365 a 1368: ,,Fiolka". — ") Inv. z r. 1368: ,,deputata pro cortinis'. —
") Inv. 1368: .temporales.' — ") Inv. z r. 1368: „in qua deíiciunt duae gemmae".
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de examitol) rubeo cum rosis et stellis auro textis, habens orificium aureum cum perlis,
quam dedit domina Constantia, regina Boemiae. 263. Casula in fiolatico zameto cum
imaginibus et limbo aureo, in quo deficiunt multae gemmae, quam dedit dominus Daniel,
episcopus Pragensis. 264. Nigra casula in totum, quam dedit Thobias, episcopus Pragensis,
quae est Parasceven.

Inventarium capparum : primo episcopalium: 265. Capa rubea cum praetexta
de perlis et duabus ante imaginibus argenteis deauratis, quam praetextam fecit domina
Elizabeth, regina Boemiae, mater domini imperatoris.?) 266. Capa de zameto glauco cum
rubea praetexta de perlis, quam dedit dominus Thobias episcopus Pragensis. 267. Cappa
alba cum praetextis et minutis rotulis aureis intextis.") 268. Capa alba de zameto albo.")
269. Capa nigra cum praetextis de imaginibus, quam dedit dominus Nicolaus, praepositus
Pragensis, 270.'Capa in nachone nigro.-'")271. Capa de nigro zameto simplex, quae est
mortuorum. Item precentorum: 272. Capae duae de viridi nachone: primo feriales
duae de viridi nachone et duae adventuales et quadragesimales. 273. Cappae ebdo
madariorum: una de rubeo nachone?) et alia eiusdem coloris cum praetexta, et tertia
nigra, quae est defunctorum.Capae canonicorum mortuorum: 274. Primo rubea
capa cum aurifigiis, quae fuit dni Thobiae, decani Pragensis. 275. Alia capa cum rotis
viridibus in brumetico, quae fuit domini Thamonis dicti Pluhonis, canonici PragensisF)
276. Capa in nachone albo, quae fuit domini Pauli archidiaconi Zatecensis, pragensis
canonici. 277. Capa viridis cum capite etyop.,3) quae fuit domini Symonis de Erbipoli.")
278. Capa in nachone flaveo, quae fuit Hermani Pezoldi, canonici Pragensis.")) 279. Capa
de panno diversi coloris cum imaginibus aureis, quae fuit dni Boh., canonici Pragensis.")
279b. Capa de nachone brumetico cum aviculis, quae fuit dni Wernheri, canonici pragensis.
280. Capa de nigro nachone, quae fuit Michaelis scolastici pragensis") 281. Capa de
nachone viridi, quae fuit domini Henrici officialis.'3) 282. Capa de panno flaveo cum
magnis avibus aureis, quae fuit domini Rotlini canonici pragensis.

Inventarium amem/ium .' et primo pontificalia: 283. primo unum preciosissimum
in flaveo zameto cum Vlll monilibus aureis cum perlis et gemmis; in uno monili deficiunt
tres gemmae et Vlll rosae de perlis magnis, quod donavit praefatus imperator.") 284. Aliud
in lamina aurea de perlis et granatis, quod donavit domina Anna Rom. et Boem. regina.
285. Aliud in rubeo zameto cum perlis et argenteis fibulis, deauratum. 286. Aliud cum
praetexta aurea cum rosis de perlis,") 287. Aliud cum praetexta de imaginibus. 288. Aliud
in panno sericeo cum clipeis. 289. Aliud in pano sericeo cum superficie de nachone viridi.
290. Tria omeralia de nachone in flaveo cum anseribus. 291. Alia tria omeralia de im
periali rubeo. 292. Tria omeralia in nachone rubeo, quae donavit rex UngarorumF)
293. Tria omeralia in brunatico nachone. 294. Tria omeralia in nasseto nigro. 295. Alia
tria omeralia: duo in nasseto nigro et tertium insutum in nigro deauratum, quae sunt
Parasceven.") 296. Duo omeralia de viridi serico cum circumferen. praetextorum quae
donavit Budco's) civis Pragen. 297. Tria omeralia in flaveo nachone cum aviculis.'")

Inventarium stolarum: et primo pontificales: 298. Stola nigra cum perlis
cum fimbria de puro auro.") 299. Quatuor stolae cum uno fanone de opere plumario.
300. Stola cum fanone, quas dedit dominus Thobias, episcopus Pragensis cum armis
suis. 301. Stola in albo insuta auro. 302. Stola cum fanone in aurifigiis, cum imaginibus.
303. Stola cum fanone in praetexta aurea. 304. Stola in flaveo zameto, quas dedit prae

') lnv. z r. 1368: ,,acsamito'. — ') lnv. 2 r. 1374: .Receperunt praetextam et applicaverunt
eam ad ornatum imperatricis Elyzabeth, qui est in rubeo zameto, et loco illius aliam sirnpliciorern
ad illam capam apposuerunt.' — ') lnv. z 'r. 1368: „deputata pro precentoribus tempore paschali".
— ') lnv. z r. 1368: .deputata pro precentoribus similiter tempore paschali'. — ') lnv. 2 r. 1368:
.deputata pro commendatione, quam dni canonici celebrabunt". — ') lnv. z r. 1368: ,.de ista nihil
scitur'. — T) lnv. z r. 1368 poznamenává k čis. 274 a 275: ,deputatae pro cortinis'. — ') V inv.
2 r. 1368 přetrženo. — |') V inv. z r. 1365 a 1368: ,Hcrbipoli". — I") V inv. 2 r. 1365 a 1368 chybi.
— ") Vlinv. z r. 1365 a 1368 chybi. — ") lnv. 2 r. 1368: ,.cum gugnlla. Dcputata pro cortinis."
— ") V-inv. z r. 1365 a 1368 chybi. — I') V inv. z r. 1365 :! 1368 chybi. — I') V inv. z r. 1368
ch l)i. — ") lnv. z r. 1368: ,,consnmpta sunt". -— ") lnv. z r. 1368: ,,unum consumptum est". —
") lnv. z r. 1368: ,,Budko'. — "') lnv. z r. 1365: .duo deficiunt et alia loco illorum inveniuntur tria
quorum omni die usus est". — ") lnv. 2 r. 1368: „in qua deficiunt tres gemmae".
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fatus imperator. 305. Stolae communes. 306. Stola cum fanone in flaveo nachone,
quas dedit regina Anna, Rom. et Boem. 307. Quinque fanones lati subdiaconorum,
quorum tres sunt insuti auro in flaveo et in rubeo zameto. 308. Quinque stolae longae
et quatuor phanones de nachone diversi coloris.

I/wentarium albarum. 309. Tres albae de bysso cum limbis et praetextis et quarta
de bysso cum magno lumbo. 310. Alba de tenui serico cum limbo de flaveo zameto.
311. Alba cum flaveo zameto cum perlis in manicis, quam dedit praefatus imperator.
312. Alba cum zameto flaveo, quam donavit domina Anna, regina Rom. et Boem. Com
munes albae: 313. Communes tres albae in nasseto cum limbis. 314. Tres albae cum
balkino rubeo!) 315. Duae albae cum fimbriis de rubeo et glauco cendeto et tercia cum
stripheo panno. 316. Alba cum aurifigiis et duae in balkinis?)

Inventarium pai/arum. 317. Palla alba cum imagine beatae virginis insuta de auro.
318. Alba palla in bysso cum rotis et leonibus. 319. Alia alba palla de nachone. 320. Alia
cum imaginibus Resurrectionis, quae sunt paschalis temporis. 321. Palla rubea cum imagi
nibus beatae virginis cum alba facie. 322. Rubea palla cum imaginibus beatae Virginis
et patronorum. 324. Item palla flavea cum imaginibus beatae Virginis et duobus angelis,
quae sunt festivitatum beatae Virginis. 325. Rubea palla cum crucifixo et imaginibus,
quae est festivitatum sanctae crucis, quas dedit domina Constantia regina Boěm. 326. Palla
rubea cum grifonibus, quae est nativitatis Christi et Penthecostes, quam dedit Thobias,
episcopus Pragensis. 327. Palla rubea cum grifonibus de imperiali festivitatum patronorum,
328. Palla cum imaginibus angelorum, quae est festi sancti Michaelis. 329. In totum
nigra palla de zameto, quae est defunctorum. 330. Palla nigra cum imaginibus, quae est
adventualium et quadragesimalium festivitatum. 331. Rubea palla cum floribus insutis,
quae est apostolorum. 332. Rubea palla in nasseto rubeo cum rotis, quae est martyrum.
333. Palla in rubeo nachone cum magnis rotis.-") 334. Palla in nasseto nigro cum lepo
ribus, quae est octavae Penthecostesi) 335. Palla in viridi zameto cum stellis, quae
est virginum et viduarum. 336. Palla in albo balkino sericeo tempore paschali. 337. Palla
cum grifonibus in viridi et brunatico colore, quae est beatae Virginis tempore adventus
domini et quadragesimae. 338. Palla in fiolatico balcino cum binis grifonibus parvis, quae
est confessorum. 339. Palla nigra cum duabus imaginibus, quae est adventualis et quadra
gesimalium dierum dominicorum. 340. Palla brunatica scoteca cum glauco, quae est ferialis.
341. Palla de greco grosso opere in rubeo.

lrwentarium cussinorum. 342. Cussina XX 5) diversi generis.
Inventarium corporalium, mapparum et de serico manutergiorum, 343. Primo

corporalia VII, et eorum duo fotra unum cum perlis, Agnus Dei et gemmis, aliud
in rubeo zameto, cruce auro insuta, et tertium bruneticum ad modum cistulae auro insutum.
344. Manutergia de serico: unum glaucum stripheum cum auro et tria alba cum aureis
stripheis. 345. Quinque (manutergia) alba simplicia, cum fimbreis de serico. 346. Mappae:
primo una mappa insuta auro cum diversis imaginibus, quam dedit Arnestus archiepiscopus
pragensis. 347. Alia mappa cum praetexta in totum aurea. 348. Alia mappa cum imagi
nibus in fiolatico zameto insuta. 349. Alia mappa cum praetexta cum cervis. 350. Alia
mappa cum imaginibus aureis in nigro zameto. 351. Alia mappa cum imaginibus in rubeo
zameto. 352. Aliae duae mappae cum praetextis") 353. Simplicia mensalia altarium
quinque de reticulato opere. 354. Unum de serico, in quo est crux cum rubeo serico?)
355. Mensalia pro mensa reliquiarum in Parasceven alba llllOret unum de serico stripheum
rubeum et album. 356. Mensalia pro refectoriis: tria magna et tria manutergiaf)

Inventarium vexillorum. 357. Unum magnum, quod fecit beata Ludmilla. 358. Alia
quatuor picta cum imaginibus beatae Virginis et patronorum?)

') lnv. 2 r. 1365: „una ex eis laniata in totum". — =) V inv. 2 r. 1368 slova .duae in balkinis'
chybi. — :) lnv. Z r. 1368: „quac est data ad sanctum Wenceslaum'. —- *) V inv. z r. 1368 chybi. ——
5) Inv. 7. r. 1368: .XllllOF'. — “) Inv. z r. 1368: .valde laceratae". — 7) lnv. z r. 1368: ,,consumptum
est". — a) V inv. 2 r. 1368 vyškrábáno a misto toho napsáno: .ltem tria pro mandato". — ") Při
psáno: ,Quae sunt in totum laniata." V inv. 2 r. 1368 chybi.
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Irwentarium dorsa/ium et cortinarum. ') 359. Dorsalia s. Wenceslai: unum
stripheum, aliud flaveum cum leonibus, aliud cum crucifixo in rubeo zameto, aliud de
balkino'cum rotis.?) Cortinae: Primo cortinae altaris beatae Virginis:
360. Cortinae duae in XV peciis cum piscibus aureis, quae est Assumptionis, quam dedit
domina Elizabeth, regina Boem., dicta de Grecz. 361. Alia cortina de glauco viridi rubeo
cendeto cum armis dominorum de Duba, quam dedit dna Anca,3) mater dni Bercae.
362. Alia de simili colore sine armis. 363. Alia de glauco serico tenui. Cortinae
chori beata e Virg.: 364. Cortinae tres de albo et rubeo zameto, insutae, cum diversis
clipeis aureis insutis: donavit dna Blancza,") re'gina Rom. et Boem. 365. Quatuor de
serico stripheo glauco, quas praedicta regina (donavit). 366. Duae cortinae de opere reticu
lato cum armis dominorum de Duba, quas donavit domina Anca, mater domini Bercae.
367. Cortinae duae de quatuor peciis, rubeae et stripheae. 368. Cortinae tumbae s. Adal
berti de viridi et rubeo cendeto in tribus peciis, quas donavit Agnes, uxor domini Bercae.
369. Cortina auro intexta in rubeo zameto, quam dedit dominus Rudolphus, rex Boemiae.
370. Cortina cum leone et pavonibus, quam dedit Wenceslaus, rex Boemiae. 371. Cortina
de Vl nachonibus, quam dedit domina Anna, Rom. et Boem. regina. Communes cor
tinae ecclesiae Prag.: 372. Quinque magnae, quae suspenduntur in medio ecclesiae
cum imaginibus leonum, grifonum et simearum in pannis tartareis.5) 373. Tres cortinae,
quae suspenduntur retro crucem: una de opere greco, alia de insuto grosso zameto viridi,
tertia cum grifonibus in rubeo. 374. Duae cortinae magnae de balkinis pluribus, quae
suspenduntur super stalla. 375. Cortina magna cum equis in glauco serico. 376. Duae
cortinae in tartarico panno nigro cum grifonibus. 377. Alia nigra cum rosis. 378. Duae
cortinae cum circumferentia, viridis et albi coloris. 379. Duae cortinae de viridi colore,
una cum circumferentia rubea, et alia diversi coloris. 380. Cortina in panno tartharico “)
viridi. 381. Cortina cum floribus diversis in obscuro colore, cuius circumferentiae de rubeo
cendeto. 382. Cortina de panno tartarico rubeo cum grifonibus in rotis, in cuius circum
ferentia sunt lilia. 383. Cortina cum rotulis flaveis. 384. Cortina cum viridibus rosis in
duobus balckinis. 385. Cortina de panno tartarico fiolatico cum grifonibus aureis. 386. Vl cor
tinae antiquae, laniatae in totum, cum quibus fecimus alias reformareF) 387. Cortina de
duobus balckinis cum binis aviculis rubei et viridi coloris") 388. Cortinae de duobus
balckinis flaveo cum rubeo et cum rosis de leonibus. 389. Cortina in quatuor peciis de
balckinis, quae est capellae s. Wenceslai. 390. Cortina cum leopardis in rubeo tartarico
panno. 391. Quatuor 9) cortinae de panno lineo cum imaginibus insutis: duae ad refec
torium, alia ad fontem et ultima pro capella sancti Wenceslai. 392. Cortina de reticulato
opere, quae est velum templi. 393. Cortina alba, quae est ante crucem in quadragesima.
394. Cortina de tribus (peciis): duo balckina in rotulis et tertius cum leonibus. 395. Cortina
cum rotis rubeis in viridi, quae suspenditur communiter retro crucem. 396. Culcitra: unum
de rubeo. 397. Item rubeum in toto. 398. Culcitrum cum glaucis rotulis et leonibus.
399. Rubeum in totum, magnum, quae sunt sepulcri sancti Wenceslai. 400. De glauco
zameto cum aureo panno. 401. Parvum de balckino. 402. Glaucum in totum de zameto.'0)
403. Rubeum et flaveum stripheum.") 404. De balckino aureo cum rotis et stellis.
405. Unum rubeum in totum.'?) 406. Aliud rubeum magnum.")

hwentarium tapecíorum. 407. Tria tapecia: unius formae, quorum unum dedit
dns Bohuta, aliud Henricus decanus, tercium Przyedwogius, praepositus Pragen. 408. Duo
glauca cum aquilis nigris, quae dedit dominus Rudolphus, rex Boemiae. 409. Tapecia
novem cum aquilis, unius formae. 410. Tapecium H) unum cum castris. 411. Aliud cum
raquiczonibus.'5) 412. Quatuor cum clipeis in albo et rubeo, quae dedit domina Blancza,"")

' ') V inv. : r. 1368 nápis tohoto odstavce zní toliko: „Item cortinae." — *) V inv. z r. 1368
chybi. — ') lnv. z r. 1368: .Anka". — ') lnv. 2 r. 1368: .Blanczye'. — ') lnv. z r. 1368: ,,tartareis'. —
') lnv. z r. 1368: ,,Tartarico'. — 7) V inv. z r. 1368 chybi. — ') lnv. 2 r. 1368: „data eiusdem
medietas pro pulpito chori". — ') V in». z r. 1368 přetrženo a nad to napsáno: .una“. — "') lnv.
z r. 1365: .,et in totum laniatum'. — ") lnv. 7.r. 1365: .,et in totum laniatum'. — ") lnv. z r. 1365:
,,laniatum". — I') Čis. 401—406 v inv. z r. 1368 chybi. — ") lnv. 2 r. 1368: ,.tapete'. —- l') lnv.
z r. 1368: .rakwiczonibus, quae est super sepulchro Reginae Annae". — "') lnv. z r. 1368: ,Blanczye'.
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Rom. et Boem. regina. 413. Tapecium ') magnum cum leonibus, quod dedit dominus
Thobias, episcopus pragensis.

hwentarium librorum officii. 1. Quatuor volumina lectionalium, duo antiqua et duo
nova. 2. Unum matitunale, quod „trup“ dicitur, quod dedit dominus Thobias episcopus
Pragensis. 3. Duo antiphonaria magna nova, quae praedictus episcopus dedit, et alia
quatuor antiqua antiphonaria?) 4. Missalia Xl, de quibus tria sunt solempnia, videlicet
unum, quod dedit dominus Thobias episcopus, aliud Henricus decanus, quod est ad sanctum
Adalbertum, et tertium, quod dedit dominus Luczko; alia simplicia. 5. Psalteria quinque:
duo cum collectoriis, alia simplicia. 6. Collectorium unum. 7. Gradualia quinque: tria,
quae dominus episcopus praedictus (dedit), quae sunt nova; alia duo antiqua.") 8. Evan
geliarium et epistolare. 9. Liber agendae. 10. Liber sacramentalis. 11. Ordinarius liber
pontificalis. 12. Alius liber sacramentalis. 13. Ordinarius liber cum rubea cute.4) 14. Bre
viarius ecclesiae. Quos omnes dedit praedictus episcopus Thobias. 15. Ordinarius antiquus,
quem dedit Daniel, episcopus pragensis. 16. Ordinarius pontificalis cum sacramentali in
uno volumine, quem dedit dns. Przibislaus, episcopus Sadoronen. 17. Duae regulae
ecclesiae: antiqua et nova. 18. Duo passionalia: novum et antiquum.

hwentarium aliorum librorum. 1. Magna volumina bibliae tria in tribus voluminibus
(s. l, l).-") 2. Liber Josepheus antiquitatum (s. l, 41). 3. Liber sentenciarum. 4. Augustinus
de civitate Dei. 5. Evangelium Lucae glossatum. 6. Sententiae Damasceni?) 7. Thomas
de Aquino super secundo sententiarum. 8. Excerpta de libro sententiarum. 9. Liber
Xll prophetarum incompletus. 10. Novum testamentum. 11. Leviticus, Numeri, Deutero
nomius novus glossati. 12. Aurora, quae est annexa bibliae?) 13. Liber Sapientiae cum
glossis. 14. Proverbia Salomonis?) 15. Evangelia quatuor. 16. Epistolae Pauli glosatae.
17. Johannes glozatus. 18. Quadragesimales omeliae beati Gregorii.") 19. Marcus glossatus.
20. Haymo super apostolum. 21. Evangelium Marci-. 22. Ysaias glosatus. 23. Apokalipsis
cum postillis. 24. Evang. Johannis. 25. Evang. Mathei. 26. Postillae super proverbia et
evangelium Mathei. 27. Tractatus in epistolas Pauli. 28. Apok. Johannis. 29. Liber evan
geliorum glosatus. 30. Paralipomenon et Machabeorum glozati. 31. Deuteronomius glosatus.
32. Augustinus lo) super prima parte psalterii. 33. Esdras. Neemias. 34. Thobias. 35. Judith.
36. Hester glosati. 37. Omnes prophetae glosati. 38. Epistolae canonicae. 39. Liber
sermonum. 40. Scolastica ll) hystoria. 41. Paulus glosatus. 42. Liber Augustini de civitate
Dei. 43. Ysidorus Ethymolorum liber. 44. Liber sentenciarum. 45. Psalterium glosatum.
46. Psalterium cum titulis. 47. Postilla super prima (parte) psalterii. 48. Sermones.
49. Psalterium. 50. Dominica oratio. Quicunque; omnia glo. simul. 51. Psalterium glosatum.
52. Tractatus in quintam partem psalterii. 53. Psalterium scoticum.'2) 54. Exposicio psal
terii super primam quinquagenam. 55. Tractatus in secundam partem psalterii. 56. Sermones
super psalterium. 57. Libri regum glosati. 58. Tractatus in terciam partem psalterii.
59. Tractatus super quartam partem psalterii. 60. Augustinus super quartam partem
psalterii.'3) 61. Quidam libri Nycedi."') 62. Ambrosius de sancta Trinitate. 63. Idem de
incamacione Domini et epistola Gratiani ad Ambrosium. 64. Rudbertus de glorificatione
Trinitatis et excerpta de bono mortis Ambros.'5) 65. Gregorii super Ezechielem. 66. Gregor
super Ezechielem.16) 67. Quadraginta omelie beati Gregorii.") 68. Omeliae Origenis

') lnv. z r. 1368: .Tapete". -— ') lnv. 2 r. 1365: ,,quorum unum est perditum". lnv. z r. 1368:
.quorum unum est perditum et duo habentur in scolis. Item Imperator habet unum, quem dominus
Bartholomeus capellaniae concessit". — ') 1nv.z r. 1374: „de quibus unum datum altari sancti
Urbani martyris per capitulum". — *) lnv. 2 r. 1365: .cruce'. — ') lnv. 2 r. 1368: „unum volumen
. . . habet, duo volumina habet dominus Stephanus", notarius terrae." lnv. z r. 1374: ,,duo volumina
habet dns Stephanus". — “) lnv. 2 r. 1374: „et quaedam alia". — 7) lnv. 2 r. 1368: ,.quam habet
Stephanus".— ') Cis. 13 a 14 tvořila jeden svazek dle inv. z r. 1368, kdc stoji za čis. 14: .insimul".
Ktomu poznamenáno v témž inventáři: „habet dns Stephanus". — ') Dle inv. : r. 1368 knihy dvě:
.ltem Quadragesimales. Item Omeliae beati Gregorii." lnv. z r. 1374: ,.Omiliae in rubea cute ecclesiae
Prag. Item Omeliae beati Gregorii." — '") V inv. 2 r. 1368: .Augustinus glosatus", kterážto obě slova
však přetržena. — ") lnv. z r. 1368: ,,ecclesiastica". — “) lnv. 2 r. 1368 jen ,.Psalterium", což
přetrženo. — ") lnv. z r. 1368: ,,Registrum beati Gregorii". — “) lnv. 2 r. 1368: ,Nicedi". lnv.
z r. 1374: ,,ltem biblia metrice scripta." — ") lnv. 2 r. 1368: ,.ltem Ambrosius", což přeškrtnuto.
— ") Výkladu sv. Řehoře k Ezechielovi byly dva exempláře; v inv. z r. 1368 k nim připsáno
.ambo sunt". — ") Inv. z r. 1368: .habet dns Stephanus".
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69. Sermones et omeliae sanctorum doctorum. 70. Augustinus super Johannem. 71. Liber
retractacionum.') 72. Augustinus de fide ad Petrum.'-') 73. Augustinus de Trinitate?)
74. Augustinus de doctrina christiana. 75. Augustinus contra Faustum. 76. Augustinus
de concordia evangeliorum. 77. Augustinus de libero arbitrio et epistola Valerii monachi
ad eundem. 78. Augustinus de sermone Domini. 79. Bernhardus super missis!) 80. Augu
stinus de perfectione iustitiae hominis contra Pelagium. 81. Ultima pars moralium. 82. Beda
de edificatione templi Salomonis. 83. Liber de temporibus dominicae incarnationis. 84.
Eustachius ad Syncletam et exameron."") 85. Augustinus super llll evangelia in unum.
86. Bernhardus de diligendo Deo et de consideratione. 87. Bernhardus liber de vita
contemplativa. 88. Quaestiones Anzelmi de praedestinatione. 89. Crisostomus de repara
tione lapsi. 90. Jerarchia Dyonisii. 91. Prudencius Ympnorum. 92. Epistolae Leonis papae
et de fermento et azimo.6) 93. De tabernaculo foederis et eius utensilibus. 94. Jero
nymus super Ecclesiasten.7) 95. Epistolae secundum officium ecclesiae et evangelia.
96. Decretum. 97. Summa institutionum.") 98. Liber autenticorum.9) 99. Liber codicis
sine principio. 100. Comentum super decretum.'“) 101. Breviarius decretalium dni lnno
cencii. 102. Expositio partis decreti. 103. Summae collectae ex decreto et libris senten
tiarum. 104. Concordantiae canonum praecepta. 105. instituta. 106. Synodalia") ex sen
tenciis et canonibus sanctorum patrum. 106. Decretum") 107. Pars antiquae compilacionis
decreti. 108. Decretales antiqui. 109. Forma synodalium conciliorum celebrandorum.
110. Sermones Petri Parisiensis. 111. Sermones de tempore. 112. Sermo Arnonis.
113. Sermones de festis Domini. 114. Sermones. 114. Liber sermonum. 115. Radbertus
super cantica et de naturis quorundam animalium. 116. Exceptiones ecclesiasticarum
regularum. 117. Gemma animae. 118. Liber officiorum. 119. Speculum ecclesiae. 120. Rud
bertus de officiis divinis. 121. Ysidorus ethimologiorum. 122. Tractatus de cursu Vll pla
netarum et annales Boemiae. 123. Speculum ecclesiae.") 124. Instituta Justiniani.
125. Sermones et omeliae de sanctis. 126. Passiones Wenceslai, Adalberti, Ludmilae,
legenda s. Martini episcopi.") 127. Speculum ecclesiae minus.") 128. Jeremias a septua
gesima usque ad Pascha. 129. Decretum vetus. 130. Ecclesiasticae historiae collectae ab
Epyphanio."") 131. Scolastica historia. 132. Scolastica 17) cronica Ewgezipi de captivitate
Ihrlm.'8) 133. Vitas patrum. 134. Cronica Rom. 135. Sermones et omeliae de
temporem) 136. lnstitutiones.20) 137. Passionale non integrum. 138. Sermones et omeliae.
139. Concordantiae quarundam materiarum. 140. Priscianus maior. 141. Seneca de virtu
tibus cardinalibus.") 142. Sedulius. 143. Victoris saturnalium Macrobii. 144. Oracius.")
145. Liber onis in lino (?).") 146. Tullius de officiis. 147. Orationes Tullii Philipi
ca Tullii") 148. Galadius.25) 149. Calcidius super Platonem. 150. Summa ex libro
Machategni. 151. Liber 26) arizmeticae. 152. Ezechiel Jastaris. 153. Tractatus in
sompnium Scipionis. 154. Liber Constantius de natura oculorum.") 155. Liber opuscu
lorum Dyonisii. 156. Liber supernaturalis philosophiae.") 157. Liber tractatuum super
libros de animabus.") 158. Liber problematum secundum Aristotelem.") 159. Comenta

') lnv. 2 r. 1374: .,Augus". — ') lnv. 2 r. 1374: „et vita beati Remigii episcopi". — ,) lnv.
2 r. 1374 misto toho má: „ltem propositiones". — ') lnv. 2 r. 1368: ,.siruul'. Rovněž tak inv.
z r. 1374 spojuje č. 78 a 79 v jedno. — ') Lat. překlad z Basilia Vel., jejž pořidil Eustathius Afer
kolem r. 440 pro jakousi diakonissu Synkletiku. Kihn, Patrol. 262. — ") lnv. 2 r. 1368: ,,sirnul". —
") lnv. z r. 1368: .deficit". Misto této knihy uvádi inv. 2 r. 1374: „De sacramento ecclesiae et
veste sacerdotali" a poznamenává, že tvoří s předešlou (č. 93) jeden svazek. — ') lnv. z r. 1368:
,.deficit'. lnv. z r. 1374: ,.Textus medicinae". — ") V inv. 7. r. 1374 chybi. — '") lnv. z r. 1368 za
č. 100: „Item liber decretalium". — ") lnv. z r. 1374: .excerpta". — ") lnv. 2 r. 1374: ,.decretorum
textus". — ") lnv 1 r. 1374: ,,minus'. — ") lnv. 2 r. 1368: „Dominus Benessius habet". —
") lnv. z r. 1374: „Speculum ecclesiae cum passionalibus beatorum Wencezslai et Mathiae apostoli.
— “') lnv. z r. 1374: ,,scholastico". — ") V inv. z r. 1374 slovo to jest vyškrábáno. ——") lnv.
z r. 1368: „ltem scolastica cronica Eu esippi. item de captivitate lhrlm." Obě spojeno háčkem,
k němuž připsáno: „unus liber". ——") nv. z r. 1368: „non invenitur". V inv. ?. r. 1374 chybi. —
") lnv. z r. 1374: .suma institucionum placencium" (?). — ") lnv. z r. 1374: „et liber Ciceronis'.
— ") : Horác. —") lnv. z r. 1368: „liber Jonis in ligno". — ") lnv. 2 r. 1368: ,,Orationes Tulii de
philippatatulli." — ") lnv. 2 r. 1368: .,cum per me nno est inventus, deficiat". lnv. 7.r. 1374: ,,Psalte
rium scoticum". —- ") lnv. 2 r. 1368: .Librarius'. — ") lnv. 7.r. 1368: ,.Liber de natura constancius
oculorum". — ") lnv. z r. 1368: „non habetur, deficit". — ") lnv. z r. 1368: „habet Hynko
decanus . . — '") lnv. 2 r. 1368: .Dns Stephanus habet".
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beati Thomae de Aquino. 160. Scotus super libros philosophiae. 161. Auerois super de
coelo et mundo. ') 162. Lilium medicinae. 163. Auerrois super phizicorum, super posteriora,
de coelo et mundo. super de generatione et corruptione. 2) 164. Epistolare, capitula et
collectae officii. 165. Regula antiqua. Benedictiones cum agendario. 166. Antiquum
rnissale chorale. 167. Antiquus ordinarius episcopi. 168. Ordinarius antiquus. 169. Sacra
mentale ct ordinarium antiquum. Benedictiones episcopales. 170. Aliae benedictiones
episcopales. Versus supra offertoria. 171. Legenda estivalis antiqua. 172. Ordinarius antiquus.
173. Missale antiquum chorale?) 174. Antiquissima regula ecclesiae. 175. Scolastica
hystoria") 176. Liber institutionum.5) 177". Moralia beati Gregorii. ") 178. 7) Liber
Scivias sive visiones Hildegardis, quem donavit invictissimus dns Karolus Imperator et
Bohemiae Rex. 179. Idem dominus imperator secundum volumen libri Scivias donavit
ecclesiae de novo (quem habet dns Arnestus archiepiscopus Pragensis).**) 180. Dca
seu lex Machometi.") 181. Via regia registrum beati Gregorii. 182. Dns. Nicolaus dedit
duplices decretales. Unus liber est antiquus et alius novus. 183. Item dedit decretum.
184. Item dedit parvum passionale.

III. Inventář 2 r. 1365.

Sedm pergamenovych listů. Formát: 19'5 cm sir., 25'9 cm vys. Pismo drobné
úhledné: na posledním listu vlhkem z casti rozmazané.

Neni udáno, kdo jej dal provésti, ani kdy; na prvé stránce jest několik řádků, jež
údaje ty asi obsahovaly, vyškrábáno. Letopočet 1371 červenou tužkou na prvé stránce
dole napsaný není správný; náležit' rukopis nás jistě před r. 1366, asi do r. 1365.

Slroduje se až na nepatrné odchylky s inventářem z r. 1355. Některé uvedli jsme
již v poznámkách k inventáři č. 11. Z jiných uvádíme:

Za č. 19 vsunuto „caput sanctae Justinae virginis et martyris cum duobus angelis"
(srvn. I, 284). C. 24 vynecháno. Za č. 45 vloženo: „Manus sancti Dyonisii areo
pagitae." K č. 46 (imago b. Bartholomei) připojeno ke slovům „duobus dentibus" toto:
,.de quibus dns Marchio Moraviae recepit unum dentem temporibus dni Przedwogii de
cani.“ A na okraji: „Item dominus Imperator excepit alium dentem sequenti die post
Laurentium Anno D. MCCC . . ." U č. 47 (imago b. Thomae) ke slovům „cum reliquiis
ipsius" připojeno: „quorum partem dns imperator dedit ad sanctum Thomam". Při č. 71
(cista argentea) čte se ještě: „de eadem cista omnes gemmas et monilia locavit dominus
imperator super sepulchrum sancti Wenceslai."

Na okraji str. 3. čte se tato poznámka: „Anno Dni MCCCLXVI, sequenti die post
festum corporis Christi d. canonicus pragen. ex mandato imperatoris accepit de mensali
dni et de ligno Dni pro domino imperatore." Za č. 128 připojeno: „Item tabula cum
scapula sancti Pelagii.“ Za č. 152: „Item monstrantia cristallina, circumdata argento de
aurato cum gemmis, in qua sunt reliquiae sancti Cyrilli." C. 153 zapsáno takto: „Magna
pixis aurea cum cyphulo argenteo." Za č. 161: „Unum vasculum vitreum cum balsamo
bono, quod dedit dns Imperator." Za č. 193: „Item anulus sancti Thomae. Item anulus
sancti Andreae secundus." Za č. 243: ,.Ornatus integer'o) reginae Ungar. de imperiali.

') lnv. z r. 1368: .Dns Stephanus habet'. — ') lnv. 2 r. 1368: .Dns Stephanus habet'. -—
') lnv. 2 r. 1368: .Dns Bartholomeus, altarista sancti Crisogoni dicit quod domini dedissent sibi."
— *) V inv. 7. r. 1368 vyškrábáno. — “) Inv. 7. r. 1368: ,.deficit". „ ") Iuv. z r. 1368: .,deIiciunt,
quia habet dns Stephanus'. — 7) Odtud počínaje později připsáno. — ") Slova uzávorkovaná
přetržena. — “) lnv. 2 r. 1368: „lllum habet dns Detlcvus; dns Imperator recepit per dnm Jo Pes."
lnv. ?. r. 1374: „habet Imperator". ——-“') Inv. 2 r. 1368: .ilaveus".
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Ornatus integer dni Benessii de rubeo sameto cum duplici W coronato." ') Na okraji
připsáno: „Anno domini MCCCLXVI Wratiwoyus, decanus Pragensis, in die s. Lamberti
martyris recepit calicem et casulam viridem cum alba, humerali et stolis." Za č. 264
uvádí se kasule, jež v inv. ll. uvedena pod č. 245. Dále: „Casula cum glandinibus
aureis et perlis et lumbis, quam fecit capitulum tempore Lupi sacristae." 2) Za č. 277:
„Capa, qua utitus dns Cunscho.“ Za č. 282: „Capa in ilaveo zameto, qua utitur dns
Jenczo. Capa cum rosis et stellis et in praetexta boues per totum. Capa magistri Stephani
cum praetexta aurea, in qua sunt literae ä?) Capa Hermanni de Saxonia viridis coloris
cum aureis foliis, qua utitur dns Stephanus. Capa de examito flaveo in pectore de perlis
Planerii."4) Za č. 316: ,.ltem una (alba) solempnis, quam dedit dna regina Ungar. cum
phanone, stolis et humerali.5) ltem XVlll paria albarum et humeralium, ianonum, stolarum
non in totum. Ex quibus datae sunt pro sepultura quatuor: l. decano Przedwogio,
2. Plichtae, 3. Habardo, 4. Laurentio vicaristae domini Benessii. ltem duae ex eis sunt
consumptae usu cotidiano et iam non sunt." Za č. 358: „Duo vexilla de balkino
ecclesiae facta per dnm Plichta. ltem dns archiepiscopus dedit duo vexilla alba cum
ruffa cruce et alia duo cum imaginibus beatae Virginis. ltem duo nigra cum glauca cruce."
Za č. 359: „ltem duo dorsalia: unum cum liliis et leonibus in circumferentiis de duobus
nachonibus, quod dedit Regina Blancze. Secundum vero fuit regis Johannis cum
avibus seu anseribus in rubeo nachone. ltem dorsale cum armis ducis Saxoniae."
Za č. 406: „ltem rubeum et glaucum." Za č. 413: „Tres cortinae nobilissimae cum
aquilis in auro: prima cum maxima aquila in campo 'glauco auro intexta, et secunda
omnino consimilis et tertia cum parvis aquilis in campo aureo, quae sunt dominae Annae,
romanorum imperatricis et regine Boemiae."

V seznamu knih bohoslužebných za č. 8: ,.ltem unum missale, quod dedit dominus
Arnestus archiepiscopus Pragensis pro correctione librorum."

V seznamu knih za č. 181: „Item liber Hildegardis causae et curae de mundi
creatione datus per dominum Arnestum archiepiscopum ad sacristiam per dominum Ka
rolum imperatorem."

Na konci připsáno: „Nota, quod anno D. MCCCLXVI ego Buczko sacrista ecclesiae
Pragensis de mandato dominorum de capitulo dedi de sacristia unum dorsale sive cortinam
super sepulchrum sancti Sigismundi martyris cum . . . . et pallam cum leporibus et hoc
proxima feria sexta post purificationem sanctae Mariae. ltem de duobus nachonibus pro
curavi fieri duas cappas cum subductura de panno viridi sericeo et aliis . . . . (netitelno).

lV. Inventář z r. 1368.

Sešit pergamenový o 21 listech formátu 22'5 cm šir., 28'7 cm vys. Paginováno
tužkou v dobč nove'. Přivěšeny dvě pečeti: kapitulního děkana Vrativoje (s opisem:
„S. Wratiwogii decani Pragensis ecclesiae") a děkana Všech Svatých Františka (s opiseml:
,.S. Francisci, decani capellae regiae in castro pragensi").

Inventář tento s libovolnými změnami a přídavky otiskl Pešina ve',.Phosphoru“
str. 466- 474.

Na prvni stránce nápis: ,,luventarium Rerum Ecclesiae Pragensis factum a Wrati
vogio Decano A" Dni 1368.

') lnv. z r. 1368: „in quo deficit una mapula". — ') Vlk (Lupus) sakrisla, 1328--l337. —
') lnv. z roku 1368: ,,quae est in commenda et letania". —- ') Václav Planer z Prahy, kanovnik
1368-1389. lnv. ?. r. 1368 dodává: „de qua dns Plichta decanus iecit casulam". ') Inventář
7. r. 1368: ..quorum omnium usus est in capite altare sancti Wenceslai."
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[Str. 2.] „Anno Domini M"CCCOLX0Vlllo die XVIII" mensis Augusti. Honorabiles
viri et Domini Wratiwogius decanus, Henricus Thesauri et Franciscus decanus Omnium
Sanctorum, canonici sacrae ecclesiae Pragensis per capitulum ecclesiae praedictae, quo
ad actum infrascriptum specialiter deputati, ad faciendum inventarium de reliquiis, orna
mentis, libris et aliis rebus ecclesiae praedictae mandatum eis iniunctum sunt fideliter
executi." 

Inventář tento shoduje se s inv. z r.1355 a 1365, až na tyto odchylky: C. 7 (caputs. Marci)
poznamenává: „in quo deficiunt duo lapides, unus in summitate et alius retro". C. 8 (caput
s. Lucae) dodává : „in quo deficiunt duo lapides in parte superiori, videlicet zaphiri". C. 9 (caput
s. Urbani) dodává: ,.in quo deficit unus lapis, in summitate zaphirus". C. 12 (caput s. Stephani)
dodává: „in quo deficiunt duo lapides.“ C. 17 (caput s. Gregorii): „in quo deiiciunt duo la
pides: in summitate videlicet zaphirus sculptus et alius in corona". K č. 23 (caput s. Sigis
mundi) poznamenáno: ,,Item accrevit corona sollempnis plena gemmis et perlis, donata
pro capite sancti Sigismundi per filiam domini Imperatoris, marchionissam Brande
burgensem. Item una fibula auro decorata pro pectore sancti Sigismundi, habens
decem et novem perlas, tres zaphiros, quinque smaragdos, septem pallasios rubeos com
putandos." Misto č. 24: „Caput sancti Leonardi deauratum accrevit." K č. 26 (caput
s. Longini) připojeno: ,.cum corona gemmata et perlis". K č. 30 (manus s.Wenceslai):
„tres lapides deficiunt et duae perlae". K č. 31 (manus s. Adalberti): ,.quatuor lapides
deficiunt". Za č. 31 vsunuto (č. 31b): „Accrevit manus s. Sigismundi cum annulo
et zaphyro." K č. 46 (imago b. Bartholomaei) připojena táž poznámka, jako v inv. III.,
ale letopočet jest doplněn takto: „anno Domini MOCCCOLXVIIO." Za č. 57 vsunuto:
„(57a) Item accrevit imago sanctae Barbarae tenens in manu sinistra partem capitis cum
cristallo. (57b) Item sancti Wenceslai,') tenens 2) suas reliquias. Item crux accrevit de
aurata cum pede et IIIIor evangelistis. (Item accreverunt sex calices, quinque deaurati et
unus argenteus. Item sex ampulae argenteae accreverunt cum coopertoriis deauratis.“)
Item duae cannae argenteae, una deaurata cum angelis et alia simplex. Istae deficiunt.
Item infula cum perlis et gemmis data ecclesiae post mortem domini Arnesti archi
episcopi Pragensis, ornata monilibus, perlis ac gemmis multis, et duo monilia fracta con
servantur donec reformentur. Et in illa infula deficiunt aliqui lapides.)") Inventarium
mo nstra ncia rum. Primo monstrantia argentea deaurata cristallina, habens in se digitum
sancti Onofrii. Item monstrantia argentea deaurata cum XI gennnis in pede; in summitate
VI gemmae, cum cristallo, continens in se reliquias sanctorum Metudii et Cyrilli cum
angelo in summitate. Item tabula quinque fratrum deaurata. Item tabula sancti Pelagii,
in qua continentur nullae reliquiae. Item tabula circumdata argento deaurata cum imagine
beatae Virginis cum campo flavo et liliis, qnam donavit regina Ungariae." K č. 58 (crux
aurea) na okraji rukou XVII. stol. (nejspíše Pešinovou) napsáno: „Videatur hic inven
tarium anni 1387 et collatio fiat." V č. 61 za slovem ,,cruci" doloženo ještě ,.in auro".
C. 63 (tabula argentea parva) vynecháno. K č. 139 připsáno ,,parvns", ,,dubito, an sit
aureus" a jinou zase rukou: ,.patena cum maiestate". Za (5. 143 na okraji připsáno:
..XVII calices: primo magnus calix de auro cmn X imaginibus et crucifixo, quem donavit
marchio Moraviae. Alius magnus calix de auro, quem donavit regina Ungar.,
stans in corona et in patena crucifixus. Tertius calix de auro, habens XV lapides in pede
dni Busconis. Quartus calix de auro cum IIII nodis et evangelistis et supernis imaginibus
apostolorum. Item quintus. Item alii sunt etiam de auro, sed simpliciores. videlicet XIII
calices, de quibus recepti sunt VII ad capellam sancti Michaelis III et ad sanctum W. duo
et ad sanctum Sigismundum II. Item unus concessus est—domino imperatori." Za č. 144
vsunuto: „Quatuor ampulae argenteae ad modum cannarum. Duo cannulae cristallinae
parvae pro crismate ad fontem. Nola argentea. Quatuor candelabra argentea." Za č. 151:
„Item invenimus unam pixidem cristallinam, si alibi non est scripta." C. 153 zapsáno
takto: „Magna pixis aurea cum ciphulo argenteo, in qua reconditur corpus Domini." Za

') lnv. 2 r. 1374: „cum vexillo". -—-') Inv. z r. 1374: .in pectore". ,,. ') Na okraji napsáno:
„Dc eisdemque VI receptae sunt duae ampulae per dominam (le Ledczyc ad mandatmn _domini de
cani Przcdwogii." Alc zase přcškrtáno. — ') Uzávorkovaná část přcškrtána.
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c. 175: (175a) ..Cistula, in qua sunt tria capita XI milia virginum." (175b) ,.Cistula
cum scultella et duobus monilibus bonis, in qua sunt capita XI milia virginum." Za č. 185:
,.Infula cum gemmis et perlis, habens VIII monilia ante et retro et VIII cruces similiter
ante et retro . . . .') lniula rubea cum stellis de auro et paucis perlis?) Corona sancti
Adalberti argentea deaurata cum imaginibus et rosis et aliis lapidibus.") Item cappa sancti
Adalberti alba." Za č. 186: „Item apositus anulus ad sepulchrum sancti Wenceslai."
Za č. 193: „Item anulus sancti Thomae de Aquino 'cum simplici zaphiro. Anulus
sancti Andreae secundus cum literis graecis") Anulus simplex habens in medio
rubeum lapidem." Za č. 198: „Item aliud racionale cum perlis plenum et cum crucibus
nigris donatum per imperatorem, in quo multae perlae deficiunt." Za č. 205: „Item
baculus sancti Pauli apostoli, deauratus argenteus, habens lapidem amatistum in
sumitate, quem dns imperator donavit.“ Za č. 243 kromě oněch dvou v inv. III. uve
dených: „Integer ornatus cum capa albus et aureus 5) cum viridi subductus optimus,
quem dedit dns Arnestus archiepiscopus pragensis. Alter ornatus integer et capa cum
monili gemmata, habens rotas et aviculas super flaveo panno, preciosus datus per
eundem archiepiscopum. Duo subtilia cum capa rubei aurea cum praetexta et
monili in capa et perlis et gemmis, in qua capa magnum monile gematum est. Integer
ornatus regis Ungariae de imperiali nachone superilaveo. Integer ornatus de nachone
viridi et rubeo admodum stolarum. Ornatus in rubeo zameto,") quem donavit mater
regis Ungariae. Ornatus albus cum capa integer, quem donavit eiusdem regis
mater Ungariae. Item accrevit integer ornatus rubeus,7) quem dedit dna impera
trix. Item accrevit ornatus rubeus." Za č. 264: „Alia casula sollempnis in nigro samito
et crucibus et perlis per totum donata per dominum imperatorem. Casula pro
adventu de flaveo zameto, habens partem praetextae a retro cum perlis. Casula albe
cum cruce viridi, donata per Plichtam decanum." Za č. 272: „Item cappa brunatica in
axamito cum 5 pro letania et commenda." Za č. 273: ,.Item sex capae pro ceroferariis
et thuribulario, laniatae in totum, opportet eas reformare." Za č. 277 mimo ty, jež uve
deny v inv. Ill., ještě: „Capa Leporis,3) qua utitur magister. Capa dni Erfordi cum
praetextis pulcherrimis, de qua dns Plichta iecit casulam et praetextas posuit ad suam
capam . . . et datur ferialibus diebus tempore paschali. Capa in clauco zameto cum sub
ductura flavea, quae est deputata pro portando corpore Xpi." Za č. 341: „Palla cum
rotundis cincturis aureis quasi deauratis in panno nigro et flaveo cum mappa habente
praetextam auream, quas legavit regina Ungar. Palla flavea cum agno deaurato et
tribus stellis de novo facta pro altari sancti Viti." Za č. 356: ,.Item duae mappae
sollempnes accreverunt cum clipeis rosarum et aliorum armorum") albo reciatae. Item
tria parva manutergia sericea de auro accreverunt." Za č. 365: ,.Item accreverunt duae
cortinae glaucae aurifrisiatae, aquilas in medio continentes, quas dedit domina Anna
imperatrix et Boemiae regina. Item tertium cum multis aquilis parvis in panno deaurato.

V seznamu knih bohoslužebných za č. 18: „Item Ordinarius antiquus, quem habet
suffraganeus cum sacramentali. Item unum Sacramentale deficit."

V seznamu knih: Za č. 181 kromě knihy v inv. lll. uvedene' ješte: ,,Item liber
continens omnia genera benedictionum pontificum, regum, ecclesiae sacerdotum, parvus
in albis et cute et parva littera. Item accrevit liber magnus dictus hystoria satirica,'") quem
donavit dns Arnestus archiepiscopus ecclesiae pragen. Item liber parvus de coniuracio
nibus contra obsessos. Item liber de novo factus, continens copias privilegiorum ecclesiae
Pragen."

') Inv. 2 r. l37—I: „Infula cum octo monilibus et VIII crucibus et in circumferentia sunt multi
lapides diversi cmn gemmis et in summitate duo 7aphirii." — ') Inv. 7. r. 1374: ,.Item alia infula
rubea cum stellis argenteis deauratis, in qua IHC.XPC in utraque parte." ——1) Inv. zr. 137—l:,,lnIula
sancti Adalberti cum ymaginibus argenteis deauratis et cum rosis et lapidibus." — *) 'I'otožný s prstenem
biskupa Ondřeje, II, 189. — ') Inv. 7.r. 137-1: .integer ornatus albus cum capa alba et m capa monile
argenteum." — ') Inv. z r. 1374: „ornatus rubeus cum magna praetexta et armis Ungar.' -— ") Inv.
7. r. 1374: „de rubeo zameto sine praetextis". ——") Vilém Zajic z Hasenhnrku, kanovnik 1353. --
1') Inv. z r. 137-1: ,,dominorum de Duha'. - '") Inv. 7.r. 1374: ,,Satirina".
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Na konci jinou rukou připsáno: „item anno dni millesimo et ccc'""') septuagesimo
quarto feria tercia proxima post dominicam Judica libri infrascripti sunt augmentati: prima
pars anthifonar. durat ad festum Paschae. Secunda pars antifonarii durat ad festum 2)
Pasce usque ad exaltacionem sanctae crucis. Item tercia pars antifonarii durans a festo
sanctae crucis exaltationis usque ad finem. Item antifonarium integrum. Item Graduale
integrum. Item prima pars Gradualis usque ad festum Pasce. Item secunda pars Gradualis
a festo Pasce usque in finem. Item Sequenciae per circulum anni. Item Kyrie et Gloria
in excelsis Sanctus et Agnus, et sic erunt novem volumina librorum.

V. inventář 2 r. 1374 5 přípisky pozdějšími.

Rukopis pergamenový, 20 listů ve čtverci. Nahoře v prave'm rohu napsán leto
počet 1374. Jména těch, kteří soupis prováděli, nejsou uvedena. Na mnohých mistech
celé stati přeškrtány a jiné vpisovány. Proti předešlým vykazuje tyto přírůstky a změny:

K č. IV, 57 b: „item accrevit alia imago sanctae Katherinae aurea, cum corona et
genunis et perlis, donata per regem Ungariae. Item accrevit imago sancti Zigismundi
argentea deaurata cum corona et gemmis et sceptro et pomo, de quo crux decidit et
habetur inferius, quam dns dedit noster imperator. Item alia imago argentea deaurata
sancti Zigismundi cum corona parva sine gemmis et cum sceptro et pomo donata per
quemdam nobilem de Hungaria. Item accrevit sancti Sigismundi imago magna
argentea, non deaurata, quam dedit dux Maczowiae. Item imago unius militis argentea,
tenens candelabrum et galeam. Item accrevit una manus super candelabrum, tenens parvam
candelam. Item alia parva imago sancti Sigismundi accrevit." Misto čís. II, 117---118
čteme: ,,ltem altare circumdatum argento, in pedibus elevatum, quod dns decanus Wrati
wogius mandavit concedere reginae Boemiae, zelatore Cunso capellanus ipsius. Item altare
de yaspide circumdatum argento. Item unum altare amatistinum." Misto č. II, 142: „item
XVI calices solennes, de quibus habent capellani VII, scilicet ad sanctum Michaelem, tres,
in capella s. Wenceslai duos, ad sanctum Sigismundum duos." Před č. ii, 146: „Pixis
cristallina, circumdata auro et duobus angelis, habens in summitate lapides preciosos,
quae portatur in processione in die Corporis Christi." Za č. III, 161: „item accreverunt
calices XXVI, et duo sunt donati unus domino Johanne, decano sancti Appollinaris, et
alter domino Jarossio de Laczenbok?) Item concessus unus dno Paulo Choczna ad altare
suum, qui etiam acrevit." Za č. II, 196: „item crux per modum pectoralis cum imagine
s. Demetrii, continens in se sanguinem ipsius. Item crux, quam dedit dns Cardinalis")
aurea cmn lapide pretiosissimo. Item pectorale cristallinum, in quo habetur pars tunicae
Domini inconsutilis...." Za č. II, 216: „item alba reginae Ungariae cum flavea
fimbra data est ad capellam sancti Wenceslai. Item accreverunt lilior albae cum stolis et
phanonibus, ilics de nachone ilaveo et una de nachone albo cum cincturis sericeis Item
accreverunt tres albae per dominum Cardinalem: una cum humerali, stola et pha
none cum imaginibus, duae vero sine stolis, humeralibus et phanonibus. Item accrevit
alba per capitulum de nachone rubeo imperiali cum limbis ad modum stolarum cum humerali.
Item accreverunt tres aliae per capitulum de rubeo nachone cum stolis et humeralibus
et tribus phanonibus. Summa albarum cum solempnibns XXII." Za č. IV., 341: „item
accreverunt palla in rubeo zameto et alia alba cum armis regis Ungariae, quam dederunt

') Inv. 7. r. 1374: ,,Trecen".- „ ') Omylem misto „u festo". — ') Hofmistr arcibiskupüv, viz
Tomek V, 104. —- *) Arcibiskup Jun Očko z Vlašimi.
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iuvenis et antiqua reginae Ungar. Alba autem cum grifonibuset leonibus. Item
palla de nachone rubeo. . . Item palla de imperiali ad modum stolarum . . . Item palla
nigri coloris cum alba cruce defunctorum." Misto ll, 343 se čte: „Primo corporalia
septem. Item tria fotra: unum cum perlis et agnus Dei cum gemmis in eo. Item secundum
condecoratum cum argento in rubeo, quod donavit archiepiscopus Johannes. ltem in
capella sancti Wenceslai habetur tercium." Misto č. 11, 345: ,.ltem manutergia de serico.
Item llll0'solempnia cum stripheis deargenlatis. Item album sericeum, quod dedit domina
de Bramburg. Item unum stripheum rubeum et album in altari s. Viti. Item aliud
solempne cum stripheis argenteis, quod dedit archiepiscopus Johannes. ltem duo
sericea clauca unum in capella s. Wenceslai, et alterum in capella s. Sigismundi." Za
č. IV, 356: „Item alia mappa aurea cum diversis coloribus. ltem accrevit manutergium
album intextum, quod dedit domina ducissa olim Austriae filia Imperatoris." K c. lll, 358:
„Item vexilla duo flavea lucidi coloris cum cruce de nachone albo." Za č. 11,413: ,.ltem
tapete, quod dedit episcopus Strigonensis. ltem duae cortinae chori beatae Virginis,
quae dicuntur podolki."

V seznamu knih liturgických č. ll, 8: ,.ltem psalterium accrevit novum, quod dedit
dns Henlinus.“ Za (5.11,9: ,.ltem missale novum accrevit, quod dedit dns Henlinus,
vicarius dni archiepiscopi, pro capella sti Wenceslai."

V seznamu knih ostatnich za čis. Il, 149: ,.ltem cronica pragensis, sive passio
Adalberti."

VI. Inventář z r. 1387.

Zachoval se ve třech opisech, z třetího (C) však zbyl toliko zlomek, jdoucí od
konce rubriky ,.pallarum" až do konce seznamu knih „libri arcium", ale nekolik listii
uvnitř chybí. '

Opis A opatřen zavěšenou pečeti Mikuláše collectora; ostatni pečeti chybí.
Mimo to zachoval se ještě málo jen pozměněný přepis z r. 1397, na jehož konci

čtou se slova: „Anno Domini Millesimo trecentesimo nonagesimo septimo XX die mensis
Julii factum est inventarium ecclesiae pragen. de rebus universis ipsius ecclesiae per
dnm Welislaum custodem ecclae prefatae, scriptum per manus Petri cathedralis
de Vteri." V tomto přepise jsou hojně přípisky pozdější.

Část tohoto inventáře uveřejnil neúplně Bock v Mitth. der Central-Commission IV.
(1859), str. 238, 270 a 327.

Anno Domini Millesimo trecentesimo octoagesimo septimo in octava innocentum
in sacristia inferiori ecclesiae Pragensis factum est inventarium per dnos Bohuslaum de
canum et doctorem in decretis, dominum Nicolaum Caluum et collectorem camerae aposto
licae, dominum Druzonem canonicos et dnm Smylonem sacristanum et Wenczeslaum
subsacristanum praefatae ecclesiae Pragensis.

Rubrica de capitibus. 1. Primo caput s. Viti sine gemmis. 2. Caput 5. Wenczeslai
purum aureum. 3. Caput s.Adalberti cum infula et duobus zaphiris in summitate infulae,
unus a parte anteriori et alter a parte posteriori et in pectore gamau, habens imaginem.
4. Caput 5. Grisogoni 1) martyris deauratum simplex, quasi capillos longos habens, sine
gemmis. 5. Caput Ananiae prophetae argenteum deauratum simplex, capillos crispos
habens. 6. Caput sancti Bartholomei simplex argenteum cum crispis crinibus, maius quam
sancti Ananiae?) 7. Caput s. Marci argenteum deauratum cum infula gemata et perlis,

') lnv. 2 r. 1396: ,Crisogoni'. —- v) lnv. 2 r. 1396 dodává: „dcauraturn“.
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in qua infula deficit in parte posteriori unus lapis; inter clipeos aquillae et leonis et in
summitate alii duo lapides et una perla a latere dextro. 8. Caput s. Lucae argenteum
deauratum cum infula gemmata, in qua deficiunt duo lapides unus zaphyrus cum lectulis
in parte superiori. 9. Caput s. Urbani papae cum infula papali cum gemmis et perlis,
in qua infula deficit unus lapis zaphireus cum lectulo et in inferiori parte a dextris deficit
unus lapis et a sinistris secundus, lectulis remanentibus. 10. Caput 5. lgnacii pontificis
et martyris argenteum deauratum cum infula, gemmis et perlis plenum; tantum sine uno
lapillo lectulo remanente.') 11. Caput magnum s. Purgardi 2) episcopi et martyris argenteum
deauratum.“) 12. Caput s. Stephani protomartyris argenteum deauratum cum gemmis
plenum sine defectibus. 13. Caput sancti Vincentii. Dns Imperator, ut refert inventarium,
per dominum Johannem archiepiscopum demum cardinalem anno Dni millesimo ccclxxrx')
in festo sancti Johannis apostoli et evangelistae factum, datum est atque deditum epi
scopo Meten. r') sed reliquiae eius repositae sunt in quandam tumbam, velut infra de
tumbis. 14. Caput s. Gregorii confessoris cum infula papali cum gemmis et perlis cum
apertura aurea, in qua est zaphirus sculptus ad modum capitis pontificalis, et in sumitate
dictae infulae deficit zaphirus et una perla in media corona dictae infulae. 15. Caput

.sancti Othmari cum pontificali infula gemmata plenum sine defectibus et in sumitate in
fulae duae perlae magnae. 16. Caput 5. Anthoniae cum crinali argenteo, in quo crinali
deficiunt quinque lilia. 17. Caput sanctae Iustinae virginis argenteum, in quo deficiunt duo
angeli argentei a lateribus. 18. Caput sanctae Sapientiae virginis et martyris deauratum.
19. Caput s. Hylariae reginae Cypri, viduae et martyris, habens cristallum in pectore et
crinale gemmatum, in cuius pectore sunt reliquiae sancti Narcisci episcopi et martyris;
et in crinali argenteo deficiunt tres lectuli argentei de smelcz et tria lilia argentea. 20. Caput
sancti Richardi confessoris, regis Angliae, argenteum deauratum cum corona gemmata, in
qua deficiunt tres lapides cum lectulis. 21. Caput s. Sigismundi, regis Burgundiae, de
puro auro, cum duabus coronis, quarum una est preciosior, quam dedit filia domini impe
ratoris, marchionissa Brandeburgensis, gemmis et perlisdecorata, in qua corona
deficiunt Vl lectuli, quilibet lectulus cum tribus perlis et uno zaphiro.") Secunda autem
est minus preciosa, quae in diebus dominicis ponitur super caput sancti Sigismundi?)
22. item una fibula auro decorata pro pectorali sancti Sigismundi, per eandem dominam
data, habens XIX perlas, tres zaphiros, quinque smaragdos, septem palasios rubeos et
sex diamantes sine omni defectu. 23. Caput s. Leonardi argenteum deauratum. 24. Caput
5. Leodegardi argenteum deauratum. 25. Caput sancti Longini argenteum deauraturn.
26. Caput conthoralis s. Sigismundi argenteum deauratum. 27. Caput s. Romani argenteum
deauratum.3) » Summa capitum viginti septem.")

Rubrica de manibus. 28. Manus s.Thadei argentea deaurata cum gemmis et vitro
et caret tribus lectulis. 29. Manus s. Philippi argentea deaurata. 30. Manus s. Mathei
apostoli argentea deaurata cum quatuor clipeis, duabus aquillis et duobus leonibus.
31. Manus s. Viti, habens imaginem crucifixi cum gemmis et perlis, in qua manu deficiunt
tres lectuli cum gemmis. 32. Manus s. Wenczeslai, habens pomum cum gemmis, in qua
manu deficiunt quatuor perlae et unus lectulus cum lapide et duo lapides, lectulis rema
nentibus. 33. Manus s. Adalberti, in qua deficiunt quatuor lapides, unus cum lectulo,
alii tres lectulis remanentibus, et habet anulum cum palasio. 34. Manus s. Sigismundi
cum anulo et zaphiro. 35. Manus s. Mauricii cum paucis gemmis plena, sine defectibus.
36. Manus s. Florencii argentea deaurata simplex. 37. Manus unius lnnocentis cum
cute et unguibus in uno cristallo in monstrantia argentea deaurata. 38. Manus Ermagorae,

') lnv. 7. r. 1396: .in parte dextra'. — ,) lnv. 2 r. 1396: ..Purkardi'. — ') lnv. z r. 1396:
„cum infula". — ') Inventář tento z roku 1379 se nezachoval. — *) lnv. z roku 1396: M,,ettensi".
— ') V inv. z roku 1396 poznamenáno: .De preciosiori corona scti Sigismundi deficiunt duo lectuli
cum gemmis et perlis ultra inventarium, quae habet dns Wenczeslaus subsacrista." —7) V inv. 1396
připsáno: ,,ln primo lilio deficit unus lapis lectulo remanente. ln crinali sub tercio lilio deficit unus
lapis lectulo remanente. item sub sexto lilio deficit lectulus cnm lapide et supra eundem deficit unus
lapillus lectulo remanente." — l*)lnv. 2 r. 1396 uvádí ještě: „Caput scti Malusii argenteum deauratum.“
V inv. z r. 1387 B později totéž vepsáno. V opisu 7.r. 1398 ještě: „Caput sancti Victoris." ') lnv.
7. r. 1397. ,,octo'.
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patriarchae Aquilegien., argentea, in medio deaurata, tenens sub cristallo reliquias s. Wen
czeslai. 39. Manus s. Cassi martyris argentea deaurata. 40. Manus s. Longini, militis et
martyris, argentea deaurata. 41. Manus s. Geminiani martyris, argentea deaurata. 42. Manus
s. Procopii argentea deaurata cum anulo habente gemmam, quam fecit dns Przedwogius,
decanus Pragensis. 43. Manus s. Gerhardi episcopi Tulen., tenens calculum argenteum,
deaurata. 44. Manus s. Udalrici episcopi Augusten., habens cristallum in medio. 45. Manus
s. Ludmillae, martyris et viduae.') 46. Manus sanctae Eufemiae, martyris et virginis.
47. Manus s. Otyliae 2) martyris et virginis, tenens reliquias s. Erhardi, argentea; deficit
unus nodulus. 48. Manus sanctae Margarethae, virginis et martyris. 49. Manus s. Dyonisii
areopagitae. 50. Manus s. Lazari. -— Summa manuum argentearum viginti due et vicesima
tercia, unius Innocentis, in cristallo.

Rubrica de imaginibus. 51. Imago beati Ba rtholomei, argentea deaurata, tenens
mandibulam sine dentibus et cultellum argenteum. 52. Imago beati Thomae apostoli,
tenens monstrantiam cum reliquiis ipsius. 53. Imago beati Mathiae apostoli, tenens
reliquias ipsius. 54. Imago b. Andreae apostoli, tenens in una manu crucem et in alia
monstrantiam cristallinam cum reliquiis ipsius. 55. Imago sancti Ludovici regis, tenens
monstrantiam cristallinam, in qua est spina coronae DM. 56. Imago unius angeli, tenens
dentem sancti Martini, in qua deficit unus pes. 57. Tres imagines in navicula cristallina
cum reliquiis s. Petri et cum piscibus natantibus. 58. Duae imagines angelorum, tenentes
scultellamargenteam cum reliquiis sancti Johannis baptista e et desuper monstranciam
cristallinam cum capillis s. Mariae Magdalenae. 59. Imago b. Mariae virginis, tenens
monstranciam cristallinam cum fascia Dni nostri Iesu Xpi in una manu et in altera manu
puerum, argenteum deauratum, et in corona illius imaginis deficit unum lilium. 60. Imago
s. Margarethae, tenens dentem in manu; deficit palma et unum lilium in corona.
61. Imago s. Barbarae, tenens in manu dextra partem capitis in cristallo, et in sinistra
palmam argenteam, et in corona deficiunt tria lilia. 62. Imago s. Mathei apostoli et
evangelistae, tenens reliquias suas. 63. Imago s. Wenczeslai cum lancea et vexillo,
habens reliquias in pectore. Summa imaginum XIII.

Rubrica de monstraueris. 64. Monstrancia argentea deaurata cristallina, habens in
se digitum s. Onofrigii. 65. Monstrancia argentea deaurata cum XII gemmis in pede,
in summitate deficiunt V gemmae et VIlus lectulus deficiens gemma, continens in se re
liquias ss. Metudii et Cyrilli cum angelo in summitate. 66. Monstrancia cristallina
cmn tribus leonculis et columba in sumitate. 67. Monstrantia in luna continens reliquias
s. Wenczeslai et s. Annae. 68. Crux parva aurea cum quatuor gemmis magnis et XII perlis
et quatuor etiam parvis gemmis, continens in se lignum Dni et quandam crucem parvam
etiam auream cum pede argenteo (: I, 47; II, 58). 69. Crux maior priori, continens
imaginem Crucifixi, in qua deficiunt IIIIor laminae argenteae, in pede cum VI angelis et
tribus imaginibus. 70. Crux magna aurea, continens quinquaginta unam gemmam, in qua
deficiunt quaedam laminae, iuxta crucifixum a manu sinistra duae, et ad pedem dextrum
una. 71. Crux raagna argentea deaurata cum perlis et gemmis; in pede inferiori duae
gemmae lectulis remanentibus deficiunt, ad dextrum latus similiter duae deficiunt et IIllor
gemmae a sinistra et in superiori parte duae lectulis remanentibus. 72. Duae cruces cri
stallinae sine defectibus. 73. Una pixis aurea cum aliis pixidibus duabus argenteis ab
intra, in quibus reservatur corpus dominicumi')

Rubrica de tabulis reliquiarum. 74. Tabula beatae Virginis circumdata argento,
habens coronam argenteam cum gemmis. 75. Tabula V fratrum circumdata argento, in

') V inventáři z roku 1387 B později připsáno: „cum duobus annulis zaphir'. V inventáři
7. rpku 1396: „cum duobus anulis et duabus gemmis." — ') Inventář 7. roku 1396: ,Othiliae". __.
a) Inventář 7. roku 1396 zaznamenává ještě: „Crux magna, a parte anteriori aurea, habens in medio
cristallum et sul) cristallo sunt duae imagines cmn crucifixo. In quatuor angulis continens quatuor
ewangelistas cum aliis quoque pluribus imaginibus, cum gennnis et perlis, in qua deficiunt plures
gemmae et perlae; eadem vero crux portatur diebus festivis Xpi, beatae Mariae, patronorum, cum
vexillo s. Georgii in processione ante quemlibet episcopum. Crux magna antiqua circumdata argento
deaurato, in medio continens crucifixum, quae locari solebat in altari s.Vili diebus festivitatum, et in
qua cruce sunt aliquae laminae fractae cum perle fracto et supra crucifixum fracta."
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qua deficit unus clypeus. 76. Tabula cum reliquiis beati Pelagii, circumdata argento, sine
defectibus. 77. Tabula ad modum ladulae argentea deaurata quatuor patriarcharum cum
reliquiis eorundem. 78. Tabula in medio habens crucifixum; in capite cuius est mater
perlae, continens imaginem Xpi, qnae locari solet in festivitatibus?)

Rubrica fragmentorum in cista plumbea. 79. Parvum cunabulum aureum totum et
sigillatum. 80. Parva crux aurea sigillata, habens in parte posteriori imaginem sanctae
Helenae cum corona imperiali tenentem figuram crucis. 81. Imago parva s. Wenczeslai
cum torculari argentea deaurata. 82. Una pecia ad modum ladulae parvae, habens scrip
turam quandam, signata sigillo. 83. Costa s. Justini martyris Altisidoren. in argento de
aurato. 84. Costa s. Zophiae similiter circumdata argento deaurato. 85. Costa s. Zebaldi
inclusa in argento deaurato. 86. Una lamina argentea deaurata ad modum literae, scrip
turam habens in se. 87. Una lamina argentea deaurata, habens in se aquillam. 88. Quaedam
ladula argentea, in qua est alia aurea, continens in se reliquias s. Viti.

Rubrica de tumbis. 89. Tumba s. Viti de lapidibus amatistinis, argentea deaurata, ubi
erat prius s. Viti corpus. 90. Tumba sancti Adalberti argentea deaurata cum imaginibus, quam
fecit dns Johannes episcopus Pragen. 91. Tumba s. Marci evangelistae argentea deaurata cum
imaginibus, in qua deficit unum lilium, quod habet Wenczeslaus subsacristanus in capella.
92. Tumba s. Lazari amatistina, circumdata argento deaurato. 93. Tumba s. Albani cum
amatistinis lapidibus. 94. Tumba s. Urbani papae, argentea deaurata cum imaginibus;
deficit in eadem tercia pars pectinis et unum sceptrum in cornu dictae tumbae, quod
Wenczeslaus subsacrista habet. 95. Tumba s. Januarii episcopi et martyris cum sociis
argentea deaurata cum leonibus et aquillis, in quolibet cornu globum seu pinaculum
argenteum deauratum habens. 96. Tumba s. Fortunatae virginis et martyris et trium
fratrum ipsius, argentea deaurata cum leonibus et aquillis et pinaculis, aequalis tumbae
sancti Januarii. 97. Tumba s. Sapientiae virginis et martyris argentea deaurata, nullum
pinaculum habens. 98. Tumba s. Florencii, episcopi Argentinen. et confessoris, argentea
deaurata cum imaginibus, quam mansionarii habent extentam in duabus fereis columpni
supra sua altaria. 99. Tumba s. Sergii et Bachi martyrum argentea deaurata cum imagis
nibus, habens duo pinacula admodum liliorum et pro sumitate parvos globulos. 100. Tumba,
in qua sunt capita Xl milia virginum, habens quatuor monilia cum quatuor lapidibus et
lapide viridi ad modum scultellae, ex quibus lapidibus dns Wenczeslaus subsacrista habet
unum lapidem et idem etiam habet unum monile, in quo monili deficit unus lapis cum
lectulo et duae gemmae. 101. Cistula seu tumba lignea depicta, in qua sunt tria capita
XI milia virginum. 102. Tumba parva cum aquillis, argentea deaurata, in qua est de
capite s. Vincencii, in qua deficiunt aliquae laminae argenteae deauratae. — Summa tum
barum cum tumbis sanctorum Adalberti et Florencii, quae alibi servantur, Xllll.

R. de calicibus seu vasorum sacrificii. 103. Duo calices aurei: unus est preciosior,
habens multas gemmas et imagines, in quo deficiunt tres gemmae: una in calice, lectulo
remanente, et una in patena, similiter lectulo remanente, et tertia iterum in patena cum
lectulo et una pecia in patena, per quam debet sumi ablucio, et in pede calicis duae
perlae deficiunt. 104. Alter autem est parvus, habens gemmas in pede et perlas cum

' simplici patena. 105. Calix argenteus deauratus, habens gemmas in pede et perlas et
patenam cum maiestate. 106. Calix argenteus deauratus, habens gemmas et chorallos et
perlas in pede atque nodo; deficiunt in pede duae perlae, et una perla et unus cho
rallus deficiunt in nodo; patena cum agno Dei. 107. Alius calix magnus cum imaginibus
et duabus ansis, in quo reponitur corpus Dominicum in Parasceven. 108. Alii XV calices
argentei deaurati: unus solempnis magnus cum crucifixo in pede et aliis X imaginibus
parvis et patena simplici. 109. Secundus, etiam solempnis, gggntgus-Pcþ-auratus, cum
liliis de smelcz supra nodum, et in pede habens arma regis Ungariae et pathenanr ha en enT
WTercius cumgemmisXVinpedecumcrucifixoet quatuor
evangelistis similiter in pede. 111. Item quartus, habens in pede quatuor 2) et in nodo
supra et infra nodum scriptum per capitalia ,Sanctus Dominus Deus sabaoth' et habens

') Inv. z r. 1396: „in qua deficiunt plures gemmae". — ') Vynechano nepochybně .evangelistas.'
5
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etiam in nodo rosulas, in quo etiam deficit una rosula. 112. Quintus cum imagine cru
cifixi in pede et tribus clipeis; in uno sagitta directa cum rubeo hastili, in secundo rosa
aurea in campo rubeo, in tercio arma dominorum de Lippa; in nodo deficit smelcz.
113. Sextus cum imaginibus de smelcz in pede videlicet sancti e n, s. Andreae, s. Ge
orgii ..... et aliis imaginibus cum numero sunt sex. 114. Septimus in pede habens
sex clipeos; tres continent quilibet unum asperiolum et tres quadripartiti. 115. Octavus
parvus, satis tamen ponderosus, habens in pede crucifixum cum imagine beatae Virginis
et beati Johannis in smelcz ac imagine s. Martini dividentis chiamidem. 116. Nonus cum
clipeo comitum de Herdek, in pede et in nodo script—umihus_i_n_smelcz. 117. Decimus
habens in nodo et supra scriptum ,ave maria græa'. 1'1'Í'Úndecimus habens arma cum
media lima, desuper duo gladii evaginati et stellis tribus. 119. Duodecimus, habens in
nodo scriptum ,ihus' et in pede quatuor evangelistas cum uno asperiolo et clipeo quadri
partito. 120. Tredecimus, habens in nodo et supra et subtus scriptum ,pater noster
sanctus'. 121. Quartusdecimus oblongus, habens in nodo et sub nodo VIII foramina,
modici ponderis. 122. Quintusdecimus est ad sanctum Adalbertum, quem dns. Smylo
sacristanus concessit. — Summa omnium: XX calices.

(Pozdější rukou připsáno:) 123. Item accrevit unus calix argenteus deauratus oblatus
infra annum jubileum, habens in pede llllor evangelistas et in nodo ihus. l) 124. Item
accrevit unus calix, in quo peraguntur divina in capella sti Wenceslai ad maius altare,
habens in pede imaginem domini orantem in monte et beatae Mariae et sancti Jeronymi
et sancti Wenceslai deauratas. 125. Calix, quem presentavit magister Wenceslaus, quondam
magister operis ecclesiae Pragensis, argenteus deauratus, habens in se Vl rosas flavei
coloris, in nodo vero habens descriptum marhay et profundus satis.?)

126. Item tria thuribula, unum solempne argenteum deauratum cum imaginibus
et cimboriis et duo argentea, quartum adventuale etiam argenteum?) 127. Septem can
delabra VI argentea et septimum deauratum 128. Nola argentea, quam donavit regina
Ungariae!) 129. Quatuor ampulae argenteae deauratae: duae ad modum canularum fusilium,
vulgariter dictae srzapky, aliae autem duae sunt ad modum ampularum. 130. Vlll ampulae
argenteae non deauratae. 131. Duae am ulae cupreae de smelcz. 132. Monstrancia cristal
lina circumdata auro et duoBus angelis, habens rn sumltaře lapides preciosos cum perlis sine
defectibus, quae pixis est tota aurea, exceptis imaginibus Imperatoris et imperatricis, cum
pede, quae sunt totum argenteae deauratae. 133. Cyphus de onichino circumdatus argento
deaurato, quem imperator donavit ecclesiae pro communicantibus-"') 134. Navicula hyspi
dina “) circumdata auro puro pro portando thure?) 135. Alia navicula amatistina nondum
ornata argento, quam donavit praefatus imperator. 136. Vasculum cristallinum ad modum
pixidis, in quo portatur crisma ad ungendos reges. 137. Duo vascula cristalina cum
balsamo et unum vitreum. 138. Duo forcipites (forcipes) argentei, cum quibus porrige
batur hominibus corpus dominicum. 139. Duae pixides cristallinae sine cooperturis.")
140. Tres 9) globi de byrrillo et quartus circumdatus argento deaurato. 141. Cyphus de
alabastro albo. 142. Urceus argenteus pro aspersione cum imaginibus. l") 143. Tres
canulae argenteae, in quibus portantur liquores in Coena Domini. 144. Duae cannae pro
communicantibus: una deaurata et alia argentea cum angelis. 145. Una pelvis argentea
cum lapidibus hyspidinis, in qua deficit unus lapis.") 146. Una pelvis cuprea, in qua
lavat suffraganeus manus."-')

') V opise z r. 1397 pojato hned do textu. — ') Č. 125 v opise z r. 1397 zapsáno až na
stránce předposlední. ——') lnv. z r. 1396: ,,et unum parvum consimile praecedenti." — ') Inv. 2 r. 1396:
.,quam recepit Wenceslaus, director fabricae, ad reparandum". V inv. 2 r. 1387B později připsáno:
„Item conflata illa nola factae sunt tres nolae cum appositione argenti, quod capitulum dedit." —
“) Inv. ?. r. 1396: .,habens in pede duos clipeos cum aquillis et duos cum leonibus". — “) Inv.
z r. 1396: .ispidina'. — 1) lnv. z r. 1396: „pes aureus deficit, quem dni habent in una cistula
sigillatum." — ') Inv. z r. 1396: „et duae aliae cristallinae minores sine coopertoriis". ——') V inv.
z r. 1396 nadepsáno: .,quatuor“. — "') V B později připsáno: „Item ex illo addita magna parte argenti,
factus est sumptuosus urceus cum aspersorio." — ") lnv. z r. 1396: ,,deficiunt duo lapides". —
") lnv. 2 r. 1396 dodává ještě: „Una parva pixis cum cimborio in summitate, in qua servabatur
balsamus, argentea deaurata. Una pixis ad modum globi argentea deaurata, habens cannam in
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Rubrica de capsis. 147. Una capsa pro corporalibus, circumdata in superficiebus
argento deaurato, habens in medio agnum argenteum deauratum et in superficiebus seu
in circumferenciis agnus Dei, qui cum nodo argenteo et pendili sericeo cum nodis argenteis.
148. Secunda capsa, habens agnum de perlis in circulo gemmis et perlis circumdato ex
una parte, et ex alia parte habens arborem rosarum de corallis. 149. Tertia rubea habens
literas ihus.

Rubrica insigniorum et primo regalium. 150. Primo corona preciosa multum refor
mata de novo s. Wenczeslai, habens IIlIor lilia, quorum primum continet llllor rubinos et
unam perlam magnam. Item unum magnum zaphyrum et duos rubinos palasios. Item
in secundo lilio sunt VII zaphiri magni et unus rubinus palasius et una perla magna in
sumitate. Item in tertio lilio sunt XV rubini et inter eosdem sunt rubini palasii et in
sumitate magna perla et in medio magnus zaphirus. Item in quarto lilio perla magna,
in sumitate VII zaphiri, tres magni et quatuor minores, et in medio partis infimae unus
palasius. Item in iuncturis jungentibus lilia llllor palasii. Item crux in summitate coronae,
habens in medio sculptum zaphirum ad modum crucifixi duos palasios ad latera, in sum
mitate crucis unus zaphirus parvus rotundus et in pede crucis unus zaphirus magnus.
Item supra mitram sub cruce predicta in transversali linea a principio primi lilii usque
ad crucem sunt tres palasii et VIII smaragdi et IIlIorperlae. Item a secundo lilio in linea
usque ad crucem sunt V palasii et VI smaragdi et lIIlor perlae. Item a tercio lilio usque
ad crucem in linea sunt V palasii et VI smaragdi et llIlor perlae. Item a quarto lilio in
linea usque ad crucem sunt VI palasii et V smaragdi et llllor perlae. Item claviculi sunt
tres aurei, cum quibus clauditur crux in superficie coronae et quartus claviculus deficit,
qui deperditus est coram domino lmperatore. Quam coronam prefatus dns Imperator
donavit ecclesiae pro ornamento capitis sancti Wenczeslai, cum qua deinceps reges Boemiae
debent coronari. Item pomum aureum cum cruce et sceptrum argenteum deauratum et
anulus aureus cum palasio de intersigniis regalibus, quem recepit dns Imperator, ut habetur
in inventario dni Johannis archiepiscopi facto anno dni milesm ccclxxix in festo scti
Johannis apostoli et evangelistae.

Rubrica dc insigniis pontificalibus. 151. Una infula cum perlis et lapidibus pre
ciosis, facta ex auro puro, quam donavit dns Imperator ecclesiae, habens duos magnos
zaphiros, in qualibet summitate unum, et a parte anteriori duo parva monilia in parte
superiori, in quolibet monili unus palasius rubeus magnus et sub isto parvo monili ad
partem dextram est magnum monile, habens llllor zaphiros in quatuor cornibus et in medio
unarn magnam gemam brunatici coloris et 11105parvi dyamantes et unus deficit lectulo
remanente, sub quo magno monili sunt duo parva monilia; unum continet zaphirum et
secundum smaragdum. In parte sinistra a parte anteriori est monile magnum sub parvo
monili, habens IlIIorpalasios magnos et IIIIordyamantes parvos et unum zaphirum magnum
quadrangulare; sub hoc monili magno sunt duo parva monilia, quorum unum continet
smaragdum et reliqum magnam gemam quadrangularem brunatici coloris. A parte posteriori
sunt similiter duo monilia parva in parte superiori, duo magna in media et quatuor in
infima, gemas subimo et quantitate et qualitate continentes, prout in anteriori; deficiunt
a parte anteriori in superioribus monilibus duo parvi lapilli et similiter a parte posteriori
in superioribus monilibus in uno deficit unus lapillus et in secundo duo lapilli et in
magno monilia parte posteriori ad manum dextram in superiori parte deficiunt IIIcsperlae
magnae cum diamante et lectulo et in sumitate deficit lectulus cum diamante perlis rema
nentibus cum filo adiunctis et ad dextram partem in pendili deficit una nola. 152. Alia
infula de perlis argentea deaurata, quam dedit regina Elisabeth, habens in superiori parte
duo vitra ad modum zaphirorum, in qua deficiunt XIIII parvi lapilli et tres nolae in pendi
libus et una pecia argentea deaurata in imagine a parte posteriori ad dexteram partem,
quae habetur inter fragmenta.') 153. Alia infula argentea deaurata cum rosis et dupletis

orificio.' V inv. 2 r. 13878 pozdější přípisek: ,,Item duae pelves magnae argenteae de novo factae."
V opise 2 r. 1397 pojat tento připisek do textu a pozdější rukou připsáno: .Item thuribulum novum
solempnius et ponderosius aliis, ad quod est additum unum antiquum thuribulum parvum." — ') V inv.
2 r. 1396 chybi.

57":
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simplex et modici valoris integral) 154. Item alia infula cum perlis argentea deaurata
et gemis multis, quam dns Przibisslaus, Episcopus Adronen. pro usu suffraganei dedit,
quam (habet) dns Hynko 2) praesens suffraganeus?) 155. Alia infula cum Vlll monilibus et
Vlll crucibus et in circumferencia sunt multi lapides diversi cum gemis diversis et in
summitate duo zaphiri a parte posteriori deficiunt duae gemmae lectulis remanentibus et
una cum lectulo videlicet tercia et a parte anteriori deficit una gema lectulo remanente
in parte inferiori et tres perlae in parvo monili."') 156. Alia infula rubea cum stellis
argenteis deauratis, in qua est ihus xpc; iri-pendilibus deficiunt llllor rosae argenteae
deauratae, stellae plurimae. 157. lnfula s. Adalberti cumi maginibus argenteis deauratis et
lapidibus et cappa sericea alba et pelvis vitrea. 158. lnfula dni Cardinalis cum imagi
nibus textis, habens duos zaphiros in summitate, gemata gemmis preciosis et perlis
ornata sine defectibus.5)

Rubrica subtilium Episcoporum. 159. Subtile album cum dalmatica et alba, sub
ducta rubeo. 160. Subtile in campo rubeo cum filis viridibus ad modum quercorum et
dalmatica in campo rubeo cum rosis et auiculis.") 161. Subtile cum dalmatica pro funera
libus in blaueo cum foliis quibusdam viridibus?)

Rubrica de curvaturis. 162. Curvatura beati Adalberti, in qua est pars baculi
sancti Petri apostoli, quam decorari fecit Imperator piae memoriae auro, perlis et gemmis
preciosis, in qua deficiunt lapides V, perlae XX!" et zaphirus de summitate, quem habet
subsacristanus dns W.8) 163. Alia argentea deaurata cum capite draconi, tenens palasium
in ore, quam dedit dns Thobias episcopus Pragensis?) 164. Alia argentea deaurata,
habens imaginem Episcopi in medio argenteam deauratam, quam dedit dn;. Przibisslaus
Epus pro usu suffraganeiJ") 165. Baculus s. Pauli argento deaurato circumdatus cum gema
in superiori parte brunatica.

Rubrica de panisellis. 166. Panisellus dictus passniczie,") pendens in curvatura,
est de perlis curn nodis argenteis deauratis, habens imaginem Xpi. 167. Secundus pani
sellus cum perlis et tribus nodulis perlarum. 168. Duo paria zandiliorum I"') et duo paria
caligarum.

Rubrica pectoralz'um. 169. Crux aurea, habens V zaphiros et XXl perlam et VIII
parvas gemas et nona deficit, quod pectorale dedit dns Cardinalis. 170. Ad modum
monilis, habens in camau lapide caput. 171. Tercium argenteum deauratum, habens
quadratum oblongum jaspidem et quatuor perlas. 172. Crux ad modum pectoralis cum
sancti Demetrii imagine, continens in se sanguinem s. Demetrii. 173. Duae cruces quae
rantur, quarum unam, ut dicitur, habet archiepiscopus Pragensis et alia parva aurea est
inter fragmenta in inferiori sacristia capellae sancti Wenczeslai inventa sigillata, habens
in se imaginem sanctae Helenae.'3)

Rubrica de anulis. 174. Anulus de cathena sancti Petri circumdatus auro, in quo
sunt haec gemmae: unus zaphirus et lllesdiamantes et quartus est deperditus, duo palasii
et duo sunt deperditi, VIII perlae et llllor sunt deperditae, quem dns imperator dedit
anno dni Milesimo ccc IXXXIin die Ascensionis Domini; tres gemmae amissae sunt
de anulo sancti Petri per dnm Archiepiscopum, ut dicebat subsacrista dns Wenczeslaus.
175. Anulus magnus oblongus ad modum monilis cum multis gemmis, in medio habens
zaphirum et in medio per modum crucis et in circumferenciis habens XXllll gemmas.
176. Anulus magnus cum zaphiro magno et aliis parvis gemmis, in quo deficiunt tres

') Inv. z r. 1396: .multas habens defectus in gemmis, lectulis remanentibus". — ') lnv. z r. 1396:
,Wenczeslaus'. — ') Pozdějši rukou připsáno: ,lsta spoliatus est dns Wenceslaus Nicop." — ') V inv.
2 r. 1396 chybi. — ') V opise z r. 1397 později připsáno: ,,ltem infula de perlis albis et nigris pro missis
defunctorum.'l — ') V B později připsáno: ,,ltem subtile cmn dalmatica lucidum blaveum, seu coloris coe
lestis." — ') Vopisc zr. 1397 pozdější rukou připsáno: .ltem dalmatica et subtile de novo pro Epo dc
balkinis habitis in coronatione Zophiae Reginae cum stri his aureis et ..... aureis animalibus viri
dibus in flamine flavei coloris.' -— ') lnv. z r. 1396: . en.'. — ') lnv. z r. 1396: „quam mandavit
dns decanus Pragensis concedere episcopo zderasieusi pro nunc existenti." — "') lnv. z r. 1396:
.quam habet dns Wencze' suffraganeus'. V opise z r. 1397 později připsáno: .qua spoliatus est do
minus Wen. episcopus Nicopoln." — ") lnv. z r. 1396: ,,pasnycze'. — ") lnv. z r. 1396: ,.sanda
Iiorum'. — ") V B pozdější připisek: ,,ltem crux parva argentea, quam donavit dns Hinco, episcopus
Admincn." V opise z r. 1397 pojato do textu.



— XXXVII —

parvae gemmae, qui fuit beati Andreae episcopi Pragen. 177. Anulus per modum sigilli
argenteus deauratus, quaeratur. 178. Anulus aureus cum calcidonio rotundo. 179. Anulus
aureus cum quadam scriptura quaeratur. 180. Anulus s. Thomae de Aquino cum
simplici zaphiro, quaeratur. 181. Annulus s. Andreae secundus cum literis graecis, quae
ratur. 182. Anulus cum magno palasio et VI gemmis et IlIIor perlis et duae deficiunt.')

Rubrica de cyrotecis. 183. Cyrotecae argenteo cum limbo videlicet circum manicam
argenteum deauraturn, habentes et in parte superiori agnus in fibula et in secunda epi
scopus sedens in cathedra. 184. Aliae cyrotecae cum fibulis, quarum in una Xpus et in
alia virgo gloriosa.

Rubrica rationalium. 185. Racionale de perlis preciosis, quod ex antiquo reparavit
dns Arnestus archiepiscopus Pragensis. 186. Aliud racionale cum perlis plenum et cum
crucibus nigris, donatum per imperatorem, in quo deficiunt multae perlae. 187. Aliud
racionale diaconale cum perlis parvis et capitibus draconum?)

Rubrica armorum. 188. Cassis ferrea beati Wenczeslai. 189. Gladius ipsius cum
vagina, quae in parte inferiori est fracta, gemmis et perlis ornata. 190. Gladius sancti
Mauricii cum nodo argenteo. 191. Gladius beati Stephani, reg. Ungariae, cum manubrio
eburneo. 192. Lorica b. Wenczeslai. 193. Vexillum s. Georgii, albi et rubei coloris, do
natum ecclesiae per dnm imperatorem. 194. Clipeus cum leone albo cum corona argentea
deaurata; lingua, dentibus, unguibus argenteis deauratis. 195. Cornua tria sive tubae
sufflatiles eburneae. 196. Clipeus cum aquilla nigra circumdatus argento deaurato, quem
donavit dns Imperator piae memoriae ecclesiae Pragensi.

u Rubrica altarium viaticorum. 197. Altare viaticum magnum amatistinum, circum
datum argento deaurato, quod olim fuit mensa piae memoriae dni Imperatoris et con
secratum per dnm Przyedslaum Wratislawien. episcopum ad honorem Virginis gloriosae.
198. Aliud altare magnum cum imaginibus eburneis, circumdatum auro cum llllor zaphiris
et aliis V lapidibus et duobus perlis. 199. Aliud altare circumdatum argento deaurato
et pedibus cupreis elevatum, qui iam sunt ruptis") 200. Aliud altare yaspiden. circum
datum argento, habens in angulis llllor evangelistas. 201. Altare amatistinum simplex.
202. Altare parvum, habens lapidem coloris ad modum nubis, circumdatum argento in
tribus partibus et in quarta parte deficit.

Plcnaria. 203. Plenarium preciosissimum sancti Marci cum gemmis et perlis plenum
sine defectu, totum de auro purissimo, quod est in sepulcro s. Wenczeslai. 204. Duo
plenaria solempnia de auro puro cum gemmis preciosis, de quorum uno pulchriori tabula
aurea cum gemmis recepta est et applicata sepulcro s. Wenczeslai, secunda vero tabula
eiusdem plenarii habet crucifixum sculptum, circumdatum auro. Secunda vero cum XLIX
gemmis est in sacristia superiori capellae s. Wenczeslai. 205. Plenare argenteum deauratum
cum ymagine maiestatis factum per capitulum de novo. 206. Tria de ebore cum imagi
nibus: duo circumdata argento: in uno est modica pecia argenti, et in alio tres peciae;
tercium simplex. 207. Unum plenare parvum, argento circumdatum cum lapidibus simpli
cibus in cruce. 208. Liber pontificalis argento deaurato circumdatus, habens in parte una
agnum Dei et in alia crucifixum.

Rubrica ornatorum integrorum. 209. Ornatus integer antiquus niger cum perlis
parvis in dorso et ante et subtile etiam de perlis, qui alatus est per duces Boemiae
Heynricum et Conradum. 210. Ornatus integer cum griffonibus super rubeo de
imperiali, deputatus pro diebus dominicis et pro martyribus IX lectionum. 2'11. Ornatus
integer cum aquillis de imperiali super rubeo, prius deputatus pro diebus dominicis, iam
pro ferialibus. 212. Ornatus niger de nasseto integer, qui fuit in ieiunio de confessoribus,

') V opise 2 r. 1397 pozdější rukou připsáno: .ltem duo manicalia pulcra cum crucibus de
perlis albis in axameto rubeo; quaelibet habet unum monile aureum; in uno deficit unus lapis et
habet in circuitu quatuor zaphiros.' — ') V B dole na okraji listu později připsáno: .ltem aliud
racionale, quod donavit dns Johannes archiep. Prag. tercius, apostolicae sedis legatus secundus,
de perlis, gemmis, auro et argento, habens a parte anteriori Virginem gloriosam cum puero, item
a parte posteriori continens crucifixum, continens plures defectus, in quo sunt arma ipsius." V opise
z r. 1397 pojato již do textu. Patrně totožné s čis. VI, 244. — ') Inv. z r. 1396: „quam habet dns
Nicolaus Caluus collector'.
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nunc pro missis defunctorum cum cappa etiam nigra, sed casula est sine subductura.
213. Integer ornatus de blanketo zameto, habens limbum aureum, qui est infra Octavam
beatae Mariae Assumptionis. 214. Integer ornatus de bisso albo et magna praetexta
aurea, qui est infra octavas Virginis gloriosae. 215. Ornatus integer de clauco zameto,
habens a parte anteriori quatuor fibulas argenteas deauratas, in quibus deficiunt X gemmae
et habuit VIII perlas. 216. Integer ornatus de clauco lucido zameto, qui fuit infra octavas
Assumptionis, nunc Nativitatis beatae Mariae Virginis. 217. Integer ornatus eiusdem
coloris cum subductura, qui fuit in octava beatae Virginis, nunc in decolacione sancti
Johannis et subtile eiusdem ornatus caret subductura. 218. Integer ornatus, qui confes
sorum fuit, in rubeo zameto, nunc de patronis, qui est subductus una cum dyalmatica de
clauco, sed subtile caret subductura. 219. Integer ornatus de viridi zameto, qui est
viduarum, antiq est casula in reformacionem cortinarum destructa, est ex cappa, in qua
ambulavit dns Johannes Polonus canonicus, facta est alia casula subducta rubeo et dyal
matica et subtile subductae clauco. 220. Dyalmatica et subtile in viridi nachone cum
parvis rotulis una, et alia cum maioribus, subductae clauco, quas dns Przyemisl rex de
derat una cum casula, sed casula deficit, quae queri debet; in locum cuius data est cappa
eiusdem maneriei antiqua cum subductura rubea, ex qua debet fieri casula. 221. Integer
ornatus in nachone albo, qui est cum foliis minutis aureis, subductus viridi, cum dyal
matica et subtili. 222. Integer ornatus in nachone rubeo, quod dedit rex Ungariae, sub
ductus viridi. 223. Integer ornatus in nigro zameto cum aureis circumferentiis et cum
leporibus, subductus rubeo. 224. Integer ornatus in marmato diversi coloris, totus sub
ductus viridi. 225. Integer ornatus de nachone super brunatico, casula et subtile subductae
viridi et dyalmatica clauco. 226. Integer ornatus de nachone blaveo cum aviculis, qui est
pro confessoribus deputatus cum rubea subductura et subtile ac dyalmatica habent de
pendentes tricas de rubeo serico. 227. Integer ornatus albus cum aurifigiis, qui est Epy
phaniae et Ascensionis Dni; casula habet praetextam ante et retro cum imaginibus, in qua
sunt aves cum aureis capitibus et pedibus et animalia similiter. 228. Integer ornatus in
panno lucano viridis cum magna praetexta ante et retro cum imaginibus per modum
crucis; dalmatica est de eodem, sicut casula; subtile de alio cum avibus in viridi; sub
ductura totius de clauco, quem dedit dns Johannes episcopus Pragensis. 229. Ornatus
integer in tenui serico viridi mutabili dicto silherz, quem dedit Budko, civis Pragensis,
qui est deputatus de Virginibus; casula subducta cum rubeo, subtile et dyalmatica cum
clauca tela. 230. Integer ornatus niger cum praetextis de imaginibus, quem dedit dns.
Nicolaus, praepositus Pragensis, cum cappa, subductus rubeo. 231. Integer ornatus
reginae Ungariae de imperiali flaveo cum praetextis aureis ante et retro, subductus
viridi. 232. Integer ornatus dni Benessii de Cra war de rubeo zameto, preciosus
cum perlis ante et retro, et armis dictorum dominorum de Crawar aretris, in quo deficit
una mapula una cum cappa habente nodum de perlis a parte posteriori et dyademata
cum perlis in ymaginibus; dyalmatica et subtile similiter; in dyadematibus ymaginum
sunt cum perlis. 233. Integer ornatus albus cum cappa alba, habente monile argenteum
cum viridi subductus, quem dedit dns Arnestus archiepiscopus Pragensis; dyalmatica
ct subtile habent tricas dependentes de serico rubeo. 234. Integer ornatus, habens rotas
et aviculas cum litera J super flaveo zameto, datus per eundem archiepiscopum cum
cappa habente monile gemmatum, habens gamau in medio cum ymaginibus Adae et
Ewae; deficiunt duae gemmae lectulis remanentibus et una tercia gemma cum lectulo,
subductus rubeo in toto serico. 235. Integer ornatus, cuius casula est aurea in rubeo
zameto, habens duas preciosas pretextas de perlis ad modum foliorum de quercu cum
glandinibus argenteis deauratis, habens a parte posteriori duo monilia argentea deaurata;
in uno imago scti Adalberti et in alio sancti Wenczeslai, cuius casulae in parte anteriori
ad latus cuilibet lineae parvae quasi ad medium deficiunt perlae filis albis remanentibus et
similiter in posteriori, cui casulae adiuncta est dyalmatica, in qua fuit coronatus Imperator
et subtile factum est de cappa praedicti dni Imperatoris; et de subtili, quod olim fuerat,
factae sunt mapulae, stolae et Iimbi et alia; perlas vero, quae fuerant in dictis cappa,
subtili et dyalmatica, recepit dns archiepiscopus modernus, ex quibus facit novum ornatum.
236. Integer ornatus per capitulum factus de marmato ad modum stolarum cum cappa,
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cui cappae monile preciosum et gemmatum, quod prius erat circa cappam dni Impera
toris, appositum est; in quo monili in medio est lapis gamau, habens ymaginem angeli
et Zachariae; deficiunt tres lapides sine lectulis et tres lapides cum lectulis et quatuor
perlae in dicto monili. 237. Integer ornatus de nachone viridi ad modum stolarum: casula
subducta rubeo, subtile et dyalmatica cum obscuro tlaveo. 238. Integer ornatus de rubeo
axamito, quem axamitum dedit dna imperatrix, et capitulum fecit praetextas de pe'rlis
preciosas in casula; totus subductus cum viridi. 239. Ornatus integer de bisso albo cum
praetexta magna aurea ante et retro, cum cappa et praetextis similiter aureis, cum dyal
malica habente praetextas aureas et subtili consimili; ornatus est totus subductus viridi,
sed cappa rubeo. 240. Integer ornatus imperatricis cum griifonibus et aquilis preciosis
de perlis magnis in nachone de imperiali, cum leonculis a parte posteriori, supra et intra
tres aquilae et tres grittones, et ad dexteram scapulam gritto, et ad sinistram aquila;
a parte anteriori duae aquilae et tres grittones, et ad dexteram partem una aquila, et ad
sinistram unus griffo; a parte anteriori in dialmaticis unus gritto et ab utraque parte
grittonis literae duae similiter conglutiatae scilicet K C, habentes coronas imperiales de
magnis perlis et a parte posteriori aquila cum literis et coronis eodem modo prout
a parte anteriori, et simili modo subtile est ornatum aquilis et griffonibus. 241. Integer
ornatus in rubeo nachone cum cappa, quae erat dni Bohunkonis dicti Pes canonici electi,
factus de imperiali cum foliis per capitulum totus subductus de viridi. 242. Integer
ornatus cum cappa de nachonibus albis subductas totus rubeo et cappa ad modum sto
larum, similiter subducta rubeo, habens monile argenteum deauratum cum quatuor gemmis
et gamau in medio.') 243. Ornatus dni Benesii dcti Uborek pro sacerdote tantum, sine
dalmaticis, in campo tlaveo cum caniculis aureis, habens de praetextis latam crucem cum
imaginibus apostolorum, subductus cum viridi sylherz. 244. Crux de perlis super ornatum,
quem fecit dominus Johannes archiepiscopus modernus cum imaginibus a parte una
Crucifixi, habens loco clavorum in pedibus unum cristallum album et in qualibet manu
unum cristallum et subtus crucem imago archiepiscopi praedicti; ex alia parte imago Vir
ginis gloriosae cum puero, et subtus imago sanctae Katherinae, nova sine defectu. Tres
laminae argenteae deauratae in una parte deficiunt, et in alia parte una.?)

Rubrica casu/arum. 245. Casula in plano flaveo zameto cum literis aureis et liliis,
quam donavit domina Blancza, Romanorum et Boemiae regina. 246. Casula in bru
natico zameto cum literis et praetextis aureis, quam donavit domina Elizabeth, regina
Boemiae, dicta de Grecz. 247. Casula in tlaveo nachone cum anseribus clauca, subducta
tela. 248. Casula in tlaveo nachone subducta flaveo cuclerz. 249. Casula in tlaveo zameto
cum praetexta, quae fuit Andreae episcopi Pragensis et cum parvis perlis et modicis
et cruce nigra in uno circulo. 250. Tres casulae quadragesimales tlaveae una de tlaveo
zameto hyrsuto, habens perlas in parte posteriori ad latitudinem scapullarum et duae de
atlasso blaueo; una habens malam subducturam, et alia carens omnino subductura.
251. Casula in zameto rubeo plano cum praetexta admodum crucis sine subductura.
252. Casula de nachone nigro cum parvis floribus, subducta viridi. 253. Casulae tempo
rales: una de zameto rubeo cum imagine beati Wenczeslai. 254. Alia in zameto rubeo
cum griftonibus aureis, subducta viridi. 255. Altera de zameto rubeo cum rosis et stellis
et .praetexla, subducta clauco. 256. In fiolatico zameto cum imaginibus, quam dedit dns
Da n i el, episcopus Pragensis, bene uetus. 257. Casula in zameto hyrsuto viridi cum duobus

') Opis 2 r. 1397: ,,quem ornatum dedit dominus Johannes Cardinalis." — ') V B na dolejším
okraji připsáno: „Item ornatus rubeus de axamito rubeo integer, quem dedit regina antiqua Ungar.,
in quo sunt arma regni Ungariae. Item integer ornatus Ilaveus cum cappa de axameto, quem dedit
dns. Joh. archiepus prag. tercius et legatus secundus. Item accrevit cappa cum crucibus albis et nigris
cum duabus dyahnaticis, quae mandavit bonae memoriae dns. Smilo, olim sacrista ecclesiae Prag.
fieri pro anima sua." V opise 2 r. 1397 pojato do textu a mimo to připsáno později: „Item integer
ornatus cum capa et tribus albis, habentes in limbriis pecias in albo campo de auro unciarum. Item
palla de eadem materia. Item duae dyalmaticae de axameto albo, quem ornatum dedit reverendis
simus p. dns Wollramus archiepiscopus Pragensis. Item duae casulae stripheae in rubeo campo. Item
duae casulae nigrae in brunatico campo, quae per capitulum tactae de balkinis, post coronationem
reginae datae."
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piscibus de perlis et gemmis, quam dedit Anna, Regina Boemiae. 258. Casula in nigro
zameto, solempnis cum crucibus de perlis per totum, donata per dnm Imperatorem.
259. Casula cum cruce viridi, per Plichtam decanum donata. 260. Casula rubea cum
fibulis textis de auro in dorso, carens subductura. 261. Casula in rubeo zameto simplex,
subducta clauco. 262. Casula rubea cum cruce praetextarum, clauco subducta laniato.
263. Casula rubea cum crucifixo in praetexta a parte anteriori, et praetextis per modum
crucis, in quibus sunt angeli et aliae imagines. 264. Casula in rubeo cum griffonibus et
praetexta magna laniata, a parte anteriori subducta clauco. 265. Casula de nachone rubeo,
qua utuntur in capella sancti Wenceslai. 266." Casula de nachone brunatico cum foliis,
subducta viridi, qua utuntur in capella sancti Sigismundi. 267. Duae cappae precentorum
de imperiali ad modum stolarum, subductae de viridi. 268. Casula nigra, quae fuit facta
de cappa dni Haskonis, subducta blauea tela. 269. Cappa rubea cum praetextis aureis,
habens imaginem maiestatis cum duabus imaginibus ad sinistrum et ad dextrum latus.
270. Cappa cum magna aquilla et circulis rubeis, habentibus in se cruces ex filis aureis,
de qua receptae sunt perlae per dnm archiepiscopum modernum ad ornatum novum.
271. Cappa in nigro zameto subducta rubeo, qua utuntur in communibus commenda
tionibus.

Rubrica de albis. 272. Tres albae cum tribus humeralibus, donatae per dominum
Benesium de Crawar, quorum unum humerale est de perlis magnis, habens istas literas
,maria virgo', et duabus stolis et uno phanone et subdiaeoni deficit. 273. Quatuor albae
de bisso cum limbis et pretextis. 274. Alba de tenui serico, vetus, valens pro emandatione
aliarum rerum. 275. Alba cum flaveo zameto hyrsuto, in manicis habens: in una manica
Xllll rosas et duas literas S de perlis, et in secunda manica Xlll rosas et lll'fSliteras 8 de
perlis. 276. Alba cum flaveo zameto, quam habet suffraganeus; quaeratur apud eum.
277. Alba cum flaveo limbo, habens admodum liliorum cum auro insutum. 278. Tres
aibae cum stolis et phanonibus, et humeralia sunt ex praetextis de auro, habentia arma
regis Ungariae, donata per Reginam. 279. Quarta alba per eandem reginam Ungariae
donata cum stola, phanone et humerali sine armis. Tres antenotatae albae habent limbos
de nachone flaveo, et quarta de nachone albo, et omnes quatuor albae habent cincturas
sericeas. 280. Tres albae datae per dominum Cardinalem: una cum humerali, stola et
phanone cum imaginibus et armis suis; duae vero sine stolis et phanonibus, sed adiunctae
sunt de aliis. 281. Tres albae per capitulum donatae de nachone rubeo cum humeralibus
habentibus imagines cum duabus stolis et uno phanone. 282. Una quarta alba de nachone
rubeo imperiali ad modum stolarum cum humerali. 283. Tres albae per dominam impera
tricem donatae, habentes limbos de brunatico nach., stolas duas et tres phanones et tria
humeralia de perlis; quodlibet continet tres infulas imperiales et quatuor literas R. e. R. e.
284. In cistula quadam abinde in sacristia Xl antiqua humeralia et quatuor phanones et
lX stolae. .

Rubríca de cortinís. 285. Cortina auro intexta in rubeo zameto, quam dedit Ru
dolphus, rex Boemiae, et circumferentiae sunt reformatae. 286. Cortina cum leone et
pavonibus, quam dedit Wenceslaus, rex Boemiae. 287. Tres cortinae de albo et rubeo
zameto cum clipeis aureis insutis, quas donavit Blancza, regina Boemiae. 288. Duae
cortinae claucae, aurifriziatae, aquillas in medio continentes, quas donavit dna Anna, inlpe
ratrix et regina Boemiae. 289. Cortina cum multis aquillis parvis, quam donavit imperatrix
Anna et Boemiae Regina. 290. Cortina de sex nachonibus marmatis, quam Anna imperatrix
et Boemiae regina donavit. 291. Cortina de quindecim peciis cum piscibus aureis. 292. Cor
tina in rubeo zameto cum rotis, et in qualibet rota duo leones. 293. Una cortina de
duabus aliis cortinis facta: una pars cum leonibus et griffonibus, alia de opere greco
grosso et viridi, videlicet hyrsuto zameto. 294. Cortinae de serico clauco; superius
insutum zametum album et rubeum cum clipeis aureis insutis. 295. Tres cortinae sancti
Adalberti antiquae, de rubeo et viridi et clauco czendeto. 296. Tres cortinae magnae
cum griffonibus et leopardis, de quibus tribus una est cum elephantibus. 297. Una cortina
minor, quae solet suspendi in antiqua ecclesia, una cum tribus praescriptis in festis princi
palibus. 298. Duae cortinae magnae in albo. 299. Novem cortinae, quae sunt deputatae
ad sanctum Vitum circum altare ad reliquias locandas; repertae sunt tantum septem.



—XLI—

300. Cortina de serico clauco et rubeo, quae est pro organis. 301. Cortina in brunatico
cum rotis, in quibus sunt grifones, quae est reformata et ex tribus una facta. 302. Cortina
in brunatico cum rotulis, in quibus sunt leopardi, ex qua facta est palla quadragesimalis
ante altare sancti Viti. 303. Cortina stollata in albo et flaveo; in rotis flaveis sunt equi
cum hominibus, quae est adiuncta cortinae magnae in brunatico cum griffonibus in parte
superiori ipsius. 304. Cortina habens in margine claucum et rubeum admodum scacorum
et similiter in medio de clauco et rubeo et viridi ad modum scacorum et etiam admodum
ludi alearum, quae etiam est ex tribus una facta. 305. Cortina, in qua sunt arma cum
capitibus porcinis, de sex peciis antiquis facta. 306. Duae cortinae admodum stolarum
de auro et brunatico subductae cum blavea tela, quae dicuntur podolky. 307. Cortina cum
armis dominorum de Lippa, quae dicuntur ostrwi; una de duobus facta. 308. Cortina
alba admodum culcitri, cum qua velatur crux in quadragesima. 309. Quatuor cortinae
novae: duae stripheae in rubeo et duae flaveae simplices; omnes de czendalo, quas dedit
regina Johanna pro sepulcris patronorum tegendis. 310. Cortina cum crucibus aureis et
circumferentiis de rubeo nachone, cum qua solet tegi sepulcrum sancti Wenceslai in diebus
festivis. 311. Cortina sancti Viti de duobus nachonibus, qua tegitur sepulcrum sancti Viti.
312. Cortina admodum czah'm viridis cotidiana, qua tegitur sepulcrum sti Sigismundi.')

Rubrica de vexillis. 313. Vexillum magnum, quod fecit beata Ludmilla. 314. Duo
vexilla de baldikino albo in clauco. 315. Duo vexilla alba cum ruffa cruce. 316. Duo
vexilla cum imaginibus beatae Mariae Virginis. 316 b. Duo vexilla nigra cum clauca
cruce. 317. Duo flavea lucidi coloris cum alba cruce intextis aviculis aureis. 318. Duo
vexilla byssina, totaliter alba. 319. In parvo vexillo obscuro de atlass insuta est pecia de
rubeo axamito hirsuto, in qua est pecia alba per modum crucis de vexillo s. Georgii.

Rubrica pallarum. 320. Palla cum imagine beatae Mariae Virginis in circulo habens
duos angelos a lateribus. 321. Alba palla in bisso cum rotis et animalibus quadrupedibus,
habentibus alas. 322. Palla cum imaginibus ressurectionis queratur. 323. Palla rubea cum
imagine beatae Virginis; ad latus sinistrum imago sancti Johannis baptistae tenentis agnum,
et ad latus dextrum imago angeli tenentis sceptrum in una manu et in alia pomum, et ima
gines habent facies albas. 324. Rubea palla cum imagine beatae Virginis, tenentis filium,
duas stellas habentis ad latus sinistrum et ad dextrum unam stellam et in circumferencia
scriptum: ,Quae venis absque mora pro te venerantibus ora', habens insuper ad latus
sinistrum imagines sanctorum Wenczeslai et sancti Viti, ad latus vero dextrum imagines
sanctorum: scti Adalberti et aliam quemdam. 325. Rubea palla cum crucifixo et imagi
nibus aureis, habens supra crucifixum ad latus dextrum solem et ad sinistrum lunam et
sub pedibus calicem exutum, quam dedit regina Boemiae Constancia. 326. Palla flavea
lucidi coloris, habens imaginem beatae Virginis cum puero, habens duos angelos ad latus
sinistrum, cui super caput scriptum est ,Gabriel angelus', et ad dextrum ,Michael angelus'.
327. Palla rubea cum griffonibus in magno circulo et leopardo, habens claucos circulos
parvos cum crucibus. 328. Palla in campo rubeo cum viridibus griffonibus, quae est iam
ferialis. 329. Palla cum imaginibus angelorum, quae est festivitatis sancti Michaelis.
330. Palla nigra cum imaginibus, quae est adventualis et quadragesimal. festivitatum.
331. Palla rubea cum floribus insutis, quae est pro diebus dominicis. 332. Palla in viridi
zameto cum stellis, quae est virginum et viduarum. 333. Palla cum rotundis parvis circulis
aureis admodum florenorum in blaveo et nigro cum mappa habente praetextam auream,
quam legavit regina Ungariae. 334. Palla flavea cum agno de auro suto et tribus
stellis, de novo facta pro altari sancti Viti. 335. Palla in rubeo zameto bene pulchra
cum armis regis Ungariae, habens duo angularia ex praetextis aureis cum armis reginae
Ungariae. 336. Alia palla in nachone albo aureo cum parvis griffonibus et leonibus et
aliis animalibus, quam dedit regina Ungariae. 337. Palla de nachone rubeo aureo, habens
angulares de axameto rubeo hyrsuto, et in medio circulos aureos admodum florenorum

.) V opise 7. r. 1397 připsáno později: „Item accreverunt quatuor chortinae rubeae de dupl
harass, omnes insulae auro, alias krumpowane, quas donavit regina Angliae irnperatrici, et imperatrix
ecclesiae pragensi. item accrevit una cortina de axameto griseo et flaveo, habens in se quinque clipeos
cum armis ducis Bauariae, quae fuit reginae Johannae.
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textos et in fine literas argenteas deauratas: in uno angulari ,et ego' et in secundo:
,a mane', et in medio literarum sunt laminae argenteae deauratae, habentes admodum
crucis 'chorallos. 338. Palla de marmato admodum stolarum, quam fecit capitulum.
339. Alia palla nigri coloris cum alba cruce et praetexta aurea cum serico rubeo et blaveo
in mappa et tercia simplex mappa. 340. Palla in rubeo zameto cum imaginibus domi
nicae sepulturae, habens tres rigas imaginum, et in qualibet riga sunt tres crucifixi et
duae sepulturae. 341. Palla de nachone, in albo campo habens flores de auro, quae est
feriatis tempore paschali. 342. Palla de rubeo nachone, habens in lateribus de marmato
ad modum stolarum, quae est apostolorum. 34'3. Palla cum aviculis in viridi et leonibus
in brunatico, quam ex antiqua fecit subsacrista et apposuit suam telam. 344. Palla in
brunatico cum animalibus, ubi duo concludunt unum folium cum dorsis, quae est altaris
sancti Johannis in capella sancti Wenceslai. 345. Palla de taffeto blaveo virgatOOeiusdem
altaris. 346. Palla de nachone aureo in campo rubeo, facta de casula altaris sancti Adal—
berti pro praedicto altari sancti Johannis in capella s. Wencezslai. 347. Palla cum rosis
aureis in zameto rubeo hyrsuto de altari sancti Wenceslai in capite sepulcri. 348. Palla
de axamito admodum scacorum, habens campos virides rubeos et blaveos, habens lineas
ad longitudinem aureas et ad latitudinem albas sericeas, quae est altaris sancti Sigismundi.
349. Palla eiusdem altaris de taffeto rubeo et obscuro flaveo, habens duas mappas cum
praetexta sericea.')

Rubrica de mappis. 350. Una mappa cum armis regis Ungariae in solempni prae
texta aurea. 351. Mappa cum diversis imaginibus habens duos clipeos in uno fine: ecclesiae
Pragensis unum et regni Boemiae secundum. 352. Mappa cum imaginibus aureis in nigro
zameto admodum rethis. 353. Duae mappae cum clipeis rosarum et dnorum de Lippa,
quae dicuntur ostrwi. 354. Mappa cum magna et lata praetexta aurea, quam dedit regina
Ungariae. 355. Mappa per capitulum facta cum praetexta-aurea et serico viridi dependenti.
356. Mappa striphea rubea et alba, quae superponitur, quum episcopi celebrant. 357. Duae
mappae novae sine praetextis. 358. VII mappae antiquae cum praetextis antiquis. 359. Decem
mappae sine praetextis.

Rubrica baca/orum. 360. XVII baculi argentei et decimus octavus fereus cum nodis
argenteis et accreverunt tres argentei.

Rubrica cassi/lorum. 361. XV sunt cusini diversi coloris ad plenaria et super sedes
precentorum.

Rubrica tapeciorum. 362. Tapecia dicti koberczi XX bona et IIIIormala. 363. Item
VIIem dyenycze: IIIIOrblancze et quinta cum aquillis et duae communes, et sic sunt
septem.

Rubrica manutergiorum. 364. Sericeum (manutergium) cum striphis aureis magnis
et cum striphis de rubeo serico. 365. Aliud manutergium de serico clauco, similiter cum
striphis aureis et parvis striphis de serico rubeo. 366. Duo manutergia aequalia cum
striphis aureis in serico albo. 367. Duo de albiori serico aequalia, habentia striphos albos
in medio, quae dedit Regulus custos Wyssegradensis. 368. Unum de bisso albissimo.
369. Aliud de serico albo ad modum pepli, quod dedit idem Regulus custos Wyssegra
densis. 370. Alia duo antiqua in obscuro serico cum striphis aureis, quas dedit dns Jenczo,
olim officialis Pragensis.

Rubrica de nachonibus. 371. Nacho de viridi supra admodum stolarum cum aviculis
et animalibus. 372. In flaveo panno cum canibus et draconibus et floribus ad modum
campanarum, qui ambo venerunt post mortem Cardinalis. 373. In flaveo panno in auro
cum canibus et leonibus et duplicibus foliis; unum folium habet literas gentilium et aliud
sequens duas rosas de rubeo, et sic quodlibet; quam dedit imperatrix post unam
virginem. 374. Nacho aureus in brunatico cum draconibus et foliis, qui datus est post
mortem dni Dyetlebi. 375. Nacho in flaveo cum liliis et rubeis floribus. 376. Nacho
albus cum animalibus et arboribus et floribus, quod dedit cardinalis de Ungaria. 377. Duo

') V opisc z r. l397 později připsáno: .Item accrevit palla de axameto rubeo, in qua sunt
basrhsci aurei. Item palla in campo albo cum kapliconibus aureis et collibus et clavulis aureis, angu
lares vero in dextra parte resurrectio Dni et in sinistra Annunciatio.'
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simplices rubei admodum marmati, qui post mortem imperatoris venerunt. 378. In bru
natico cum punctis aureis. 379. In flaveo aureus cum duobus oblongis foliis iunctis; -et
sic deinceps ubi duo folia continuo iunguntur. 380. Baldikynus viridis, habens literas
virides et in medio literarum medium canem. 381. Alius viridis cum griffonibus et foliis,
quem loco cappae dedit dns Przibislaus de Porzessin, decanus Pragen. 382. Alius albus
cum duobus draconibus de auro simul iunctis. 383. In viridi rubeus de auro cum foliis
rotundis, et quodlibet rotundum habet duo folia oblonga ad modum cornuum, qui venit
post mortem Henrici, filii Imperatoris. 384. Alius in viridi de auro in fine uno habens
rosas ad modum stolae et in medio magnorum foliorum de auro similiter rosas, sed non
admodum stolarum. 385. Viridis baldikinus antiquus cum draconibus aureis parvis aliquibus
admodum ciconiarum.')

Rubrica de diuis. 386. Primum in blaveo, habens imagines virginum cum sportula
et aviculis ex parte una et secundum rubeum ei iunctum cum faciebus femineis haben
tibus sex alas. 387. ltem secundum divum in rubeo deauro cum animalibus et floribus
super capita animalium habens admodum coronae in albo et blaveo ex parte una et ex
parte secunda habens dracones et animalia habencia de albo literas gentiles. 388. ltem
divum de tribus nachonibus: duo rubei extremi et unum viride medium. 389. ltem divum
de duobus viridibus nachonibus: una pars cum minoribus aviculis et alia pars cum maio
ribus. 390. ltem divum de tribus nachonibus: duo blauei et medius rubeus.?)

Rubrica de cappl's. 391. Cappa in blaveo, subducta viridi cum praetextis aureis,
quam dedit dominus Paulus archidiaconus Pragensis. 392. Cappa in rubeo cum leonibus
aureis et arboribus, subducta viridi cum parvis praetextis aureis, quam dedit dns Johannes
praepositus Omnium Sanctorum. 393. Cappa dni Martini cancellarii imperatricis in rubeo
cum aviculis aureis et animalibus blaueis et floribus subducta virgato. 394. Cappa in viridi
cum aviculis aureis, tenentibus literas aureas in rostro, quam dederat dns Przybisslaus de
Porziessin, decanus Pragen., subducta viridi sine capulo. 395. Cappa de axameto rubeo
stripheo de lineis aureis, quam donavit Wenczeslaus de ..... subducta viridi. 396. Cappa de
nachone inblaueo cum aviculis aureis et animalibus, qua utitur dns W. Planerii cum mala sub
ductura blauea. 397. Cappa in rubeo cum aviculis et floribus subducta blaueo czendalio, qua
utitur decanus onmium sanctorum. 398. Cappa scacata de obscuro blaueo et albo zameto
cum rubeis punctis in albo cum praetextis aureis, subducta rubeo, qua utitur magister Frid
manus. 399. ltem cappa in rubeo cum aviculis albis, quae dicuntur cigni, subducta viridi, cum
praetextis aureis, subducta rubeo, quam dedit mgr. Fridmanus et etiam utitur eadem. ltem
cappa alba cum rosis aureis, quam dedit dnus Wenceslaus dictus Radecz. 400. Cappa
alba in rubeo cum rosis albis et floribus blaueis, habentibus turres, quorum turrium quae

') V B vevázán list perg. (21), na němž připsány ještě tyto: ,.ltem duo baldakyni oblati in aniversario
imperatricis per Johannem ducem Gorlicen., consimiles in rubeo, habentes aues aureas cathenatas et
animalia de viridi serico habentia animalia cincturas aureas. ltem nacho oblatus in exequiis dni Pauli
de Wlassym per praedictum ducem in viridi, habens leones aureos et arbores aureas et aves ad
modum pellicani nutrientes aviculas aureas in arboribus et dracones cum leonibus pugnantes. ltem
secundus nach in rubeo, continens aves aureas, tenentes sub pedibus parva animalia aurea et circum
illa diversi flores aurei et sericei, continens eciam canes aureos cathenatos procedentes de rubo et
circum rubum radii aurei, similiter oblatus in exequiis dni Pauli." V opise 2 r. 1397 pojato do textu
a mimo to připsáno později: „Item nacho in campo rubeo, habens canes aureos, sedentes hinulis aureis
intra sepes aureos et rami aurei et sol aureus spargens radios aureos. ltem nacho similis priori in
omnibus, etiam rubens. ltem balkinus in campo rubeo, habens 'in se aves _viridi coIoris, tenentes
titulos in rostris paganicae scripturae cum capitibus leoninis aureis, spargentes de rostris radios viridi
coloris et animalia parva aurea sub arboribus viridis. ltem unus balkinus rubei coloris deputatus est
pro casula ad cappellam 5.Si ismundi, et hi onmes quatnor oblati sunt in exequiis dominae Mar
ga rethae principissae orimbergen. ltem nacho rubei coloris,habens in se aves aureas et
nubes aureos, spargentes radios aureos et supra nubes hynnla aurea, quam obsedit leo aureus et in
medio illorum rami aurei. Item balkinus in campo rubeo, habens in se canes aureos et flores rubei
obscuri et inter illa aviculae aureae et similiter cruces obscuri rubei. ltem balkinus in campo flaveo
obscuro, habens in se turres viridi coloris cum circumferenciis rubeis et supra turres leones viridi
coloris, tenentes canes aureos et dracones aurei snb turibus et flores viridi coloris et rubeis et albis
loribus, et hi tres oblati sunt in exequiis domini Jodoci marchionis Moraviae." — ') lnv. z r. 1396:
„qui nachones adiuncti sunt cortinae, quae donata est post mortem reginae Johannae, conthoralis dni
regis "
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libet continet unum canem, subducta blaveo cuclerz, quam dedit idem dns Wenceslaus
Radez, et ante pectus sunt arma eius, videlicet rycz. 401. Cappa de nachone in rubeo,
subducta cum rubeo laniato, quam dedit dns Wen. Pleskota. 402. C. de rubeo axameto,
subducta viridi antiquo, habens praetextas cum imaginibus, qua utitur dns. Wen dictus
Pleskota. 403. C. de nachone inblaueo cum griffonibus et quibusdam literis gentilibus,
circulis inclusis, subducta viridi, qua utitur dns Woytiessius de Moravia. 404. C. in rubeo
baldakin, habens aviculas ad modum pavonum de blaueo et caudas rotundas albo et rubeo
tinctas, quam dedit magister Hermannus, sacrae theologiae professor, subducta rubeo,
qua utitur magr. Jenko. 405. C. in albo nachone, habens pennas pavonum, et in capulo
arma dni archiepiscopi Pragensis, subducta blaueo, habens praetextas aureas, quam dedit
dns archiepiscopus modernus interim, quod erat canonicus, qua utitur dns Wen., fr. dcti
archiep. 406. C. in rubeo, habens praetextas ad modum stolarum et habens ciconias
flaveas cum floribus flaueis, quam dedit dns Hyspanus, subducta viridi cuclerz. 407. C. de
nachone in rubeo, habens rotas et in medio rotarum duo animalia quadrupedia, subducta
rubeo, quam dedit dns Jaksso de Miza. 408. C. de nachone in rubeo cum animalibus
quadrupedibus ad modum draconum et floribus cum campanis, subducta cum blaveo
silherz, quam dedit dns Wen. Regulus. 409. C. de rubeo axameto stripheo, habens
septem rigas: llllor albas et lllcs nigras, cum parvulis praetextis aureis, subducta blaueo,
quam dedit dns Leonardus, archidiaconus Zacen. 410. C. in flaveo cum floribus parvis,
viridis coloris, subducta viridi taffat, quam dedit mgr. Johannes Prussnicz. 411. C. de bal
dikino in rubeo parva, habens auiculas viridis coloris et cum praetextis aureis, subducta
brunatico obscuro, quam dedit dns Hynaczko. 412. C. in blaueo obscuro de baldikino,
habens flores lucidi blauei coloris, subducta cum viridi, quam dedit dns Jacobus dictus
Brum, olim canonicus Pragen., nunc archidiaconus Snoymensis, qua utitur dns Jacubco, olim
corrector archiepiscopi Pragensis. 413. C. de baldikino in rubeo, habens flores virides,
subducta cum rubeo et praetextas parvas aureas, quam dedit dns Johannes de Lippa,
archidiaconus Gradicen. 414. C. de griseo obscuro, scacata, habens in medio flores
rotundos cum duobus animalibus et parvas praetextas aureas, subducta cum rubeo, quam
dedit idem dns Johannes, archidiaconus Gradicen. 415. C. de baldikino in blaueo cum
aviculis viridibus, procedentibus eis ramis ex capite, subducta blaueo cuclerz, qua utitur
mgr. scolae. 416. C. de axameto hirsuto scacato cum rubeis, viridibus et brunaticis campis,
habens rigas aureas, quam dedit dns Petrus, praepositus Pragensis ratione prebendae
anexae praepositurae Boleslavien., subducta taffato stripheo. 417. Cappa de baldikino
totaliter brunatico, habens in capulo griffonem in campo albo, subducta viridi taffato cum
praetextis aureis. 418. C. de baldikino in blaueo, habens flores virides latos, et in medio
rosas rubeas cum praetextis latis ad modum stolarum antiquis, subducta cum blaueo
obscuro laniato. 419. C. de nachone in viridi, habens de auro flores in rotulis, et sub
floribus draconem obtusum admodum serpentis, subducta cum rubeo czendalino. 420. C. de
baldikino blaueo lucido, subducta serico clauco, qui dicitur postawecz, cum duabus symeis.
421. C. de axameto blaueo obscuro scacata, habens tres lineas aureas ex parte una, et
ex alia rubeam cum duabus aliis, subducta cum viridi. 422. C. de baldikino in rubeo
cum animalibus et avibus; unum animal habet caput nigrum, et aliud album, similiter et
aves; subducta cum brunatico czendalin. 423. C. de baldikino in rubeo cum draconibus
colligatis, corpus et caudas piscium habentibus, cum praetextis aureis, subducta viridi
czendalino. 424. C. de nachone in viridi, habens flores et rotulos de auro, subducta cum
viridi antiquo laniato. 425. C. de baldikino in rubeo cum floribus viridibus et parvis rosis
albis, subducta cum viridi taffato stripheo, quam dedit mgr. Nicolaus medicus, filius rna
gistri operis. 426. C. nova cum praetextis aureis novis de baldikino in rubeo, habens
flores ad modum bursularum de viridi, tinctos de albo, subducta de viridi czendalino,
quam dedit mgr. Gallus. 427. C. de nachone in rubeo cum floribus aureis, habens in
capulo imaginem sancti Wenceslai, cum armis dni Arnesti, subducta cum viridi taffato
stripheo. 428. C. de baldikino in blaueo, habens circulos rubeos magnos et in quolibet
circulo rubeo duo animalia rubea et in alia riga circulos minores rubeos, tinctos cum
albo, et in medio cuiuslibet aviculam viridem, subducta viridi czendalino cum praetextis
aureis, quam dedit dns doctor Cunsso, custos Pragensis, nomine custodiae et praebendae.
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429. C. de baldikino in albo, habens flores et pisces virides cum praetextis aureis, sub
ducta cum blaueo obscuro czendalino, qua utitur Hasko. 430. C. alba, habens cincturas
aureas cum praetextis latis cum imaginibus, qua utitur licenciatus, subducta cum viridi
antiquo. 431. C. de marmato ad modum stolarum, subducta cum brunatico czendalino,
quam dedit dns Nicolaus caluus. 432. C. de baldikino in obscuro blaueo, habens aviculas
lucidi blauei coloris et leonculos aureos duos simul iunctos et literas gentilium, subducta
rubeo czendalino, quam dedit dns Hlosko. 433. C. de nachone ad modum stolarum, habens
flores virides cum aureis canibus auro intextis, subducta taffato viridi cum aureis prae
textis, habens nodum de serico viridi in capulo, quam dedit magr. Petrus de Wserub.
434. C. de baldykino blaueo obscuro, habens duas aviculas in floribus et admodum
literarum de rubeo colore, subducta tela nigra, dicta cuclerz, quam dedit dns Ulricus
Medek, capulum cum parvis praetextis aureis et sericeo nodo blaueo obscuro. 435. C. de
nachone in rubeo admodum stolarum, habens flores virides et leonculos de auro intextos
cum praetextis aureis; in capulo clipeus cum flammis argenteis et rubeis sericeis ac nodo
sericeo viridi, subducta viridi taffato, quam dedit dns Wolfrarnus. 436. C. de nachone in
rubeo, habens aviculas aureas et animalia aurea cum literis J aureis, cum praetextis, sub
ducta viridi taffato, quam dedit dns Wenceslaus, praepositus Misenen. 437. C. de baldi
kino in rubeo cum animalibus aureis et rosis blaueis in medio de auro, cum praetextis,
habens nodum de serico viridi, subducta cum viridi taffato, quam dedit Wenceslaus Col
Ionien. 438. C. de nachone in rubeo curn rotulis aureis magnis, inclusis aliis minoribus
cum magno nodo sericeo, subducta cum obscuro czendalino blaueo, quam dedit dns Borsso.
439. C. de nachone ad modum stolarum, habens aviculas admodum upuparuml) cum
leonibus viridibus, ex quorum dorso procedunt arbores virides, cum praetextis aureis, sub
ducta blaueo czendalino, quam dedit dns Philippus, capellanus marchionis Moraviae.
440. C. de nachone in rubeo cum aviculis aureis et floribus blaueis, in medio parvum
animal quadrupes continens, subducta taffato viridi, quam dedit dns Hanko, plebanus in
Planass. 441. C. de baldikino in rubeo, habens aviculas duas aureas in nido, subducta
cum blaueo czendalino, quam dns Andreas de Vsk, plebanus in Czaslavia, dedit.
442. C. de panno sarasinorum rubea, de floribus eciam rubeis, cum praetextis aureis,
subducta cum brunatico czendalino, quam dedit Jacobellus, olim praepositus Olomucensis.
443. C. de marmato admodum stolarum, subducta cum rubeo czendalino, quam dedit
dns Hermannus, plebanus de Auspecz. 444. C. de rubeo axameto hyrsuto cum praetextis,
subducta cum viridi czendalino, quam dedit Wlachniko, archidiaconus Curimen. 445. C. de
nachone in rubeo cum floribus aureis et aviculis, subducta czendalino stripheo viridi,
quam dedit piae memoriae dns Henricus de Nova Domo. 446. C. de baldykino in rubeo,
habens flores virides ad modum rotulorum et in medio duo animalia alba et animalia
clauca, subducta czendalino, quam dedit dns Jacobus de Wratislavia. 447. C. de baldi
kino in rubeo, habens aviculas aureas cum floribus blaueis, subducta viridi taffato et
nodum in capulo de viridi serico, quam dedit dns Johannes de Sternberg. 448. C. de
baldykino in rubeo, habens flores virides et animalia viridia et pileos cum duabus pennis'
de aibo et in capulo nodum de serico rubeo, subducta cum blaueo cuclerz, quam dedit
Benesius, consanguineus dni Hloskonis. 449. Parvula cappa de nachone in rubeo cum
aviculis de auro in dorso, habentibus admodum literarum, cum praetextis aureis, subducta
cum viridi taffato stripheo, quae est dni Johannis de Warthenberg. 450. C. de baldikino
in rubeo, habens flores virides mixtos curn albis et nodum de serico viridi, subducta
blaueo cuclerz, quam dedit dns Daliborius. 451. C. de baldikino in blaueo, habens magnas
rotas de viridi et in medio de blaueo, subducta cum viridi antiquo, quam dedit dns Cantor,
decanus s. Appollinaris. 452. C. de baldykino in rubeo, habens rotas de blaueo, mixtas
floribus albis, subducta viridi czendalino, quam dedit Benesius, archidiaconus Gradicen.
453. C. de baldikino in brunatico obscuro, habens leones et dracones in floribus, cum
praetextis aureis, subducta viridi antiquo, quam dedit dns Nicolaus Saxo. 454. C. in
brunatico cum cincturis aureis, subducta viridi antiquo, quae est data pro altari sancti
Adalberti pro casula loco duarum casularum, quarum una fuit alba et alia de rubeo nachone,

') Upupa: dudek.
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ex quibus facta sunt duo vexilla alba; de casula alba et de casula de nachone rubeo
facta est palla ante altare s. Wenceslai. 455. C. de marmato stolato, habens malam sub
ducturam de blaueo obscuro et agnum cum vexillo in praetexta ante pectus et capulum
cum nodo sericeo viridi. 456. C. de nachone in rubeo, habens roticulos aureos cum
floribus, subducta cum cuclerz flaveo obscuro, quam dedit dns Herbordus, altarista sanctae
Mariae in choro. 457. C. de rubeo postavecz, subducta viridi czendalino, quam dedit
dns Cunsso, plebanus Curimensis, electus canonicus. 458. C. de baldikino in brunatico,
habens magnas rotas virides et in medio magnarum rotarum minores brunaticae et extra
rotas habens griffones parvos, subducta cum rubeo czendalino laniato. 459. C. de baldikino
in blaueo obscuro, habens animalia viridia admodum equorum cum alis draconum, sub
ducta cum rubeo cuclerz. 460. C. in rubeo baldikino cum floribus viridibus et aviculis
cum arboribus ac animalibus tenentibus literas, subducta cum blaueo obscuro cuclerz cum
parvis praetextis aureis, in capulo habet nodum sericeum viridem, quam dedit licenciatus.
461. C. de nachone in viridi, habens rotas magnas aureas, subducta cum blaueo czen
dalino cum praetextis aureis, cum capulo habente sericum hyrsutum et nodum de lucido
blaveo serico, quam dederat piae memoriae dns Benesius Crabicze, archidiaconus Zacen.
462. C. de nachone in rubeo, habente rotas aureas et extra rotas stellas et rosas albas,
subducta cum rubeo czendalin laniato. 463. C. de baldikino in blaueo, habente animalia
quadrupedia de viridi et similiter auiculas, quorum unum animal habet caput rubeum et
aliud de auro, subducta cum czendalin viridi antiquo. 464. C. de nachone in blaueo
lucido rubei coloris, habens aviculas aureas et flores aureos cum parvulis praetextis in
capula habens arma ecclesiae et arma Arnesti et aquillam cum duobus capitibus, subducta
rubeo taffato laniato, quae fuit imperatoris. 465. C. de nachone in viridi, habens rotas
admodum florum de auro, subducta de rubeo czendalo, peciato. 466. C. de nachone in
rubeo, habens aues aureas admodum cyconiarum, subducta viridi czendalio, quae donata
est ad altare sancti Adalberti pro casula festivali, pro qua receptae sunt duae casulae
antiquae: una brunatica triphea cum rigis albis, et alia cum draconibus albis et animalibus
admodum cervorum pro reformatione cortinarum. 467. C. de baldikino in rubeo cum
draconibus blaueis lucidis et aureis, subducta cum viridi czendalo. 468. C. de balkino in
viridi, habens rosas rubeas ad modum crucis, cum floribus rubeis, subducta viridi taffeto.
469. C. de sarisino rubeo cum praetextis aureis, subducta blaueo czendalino, habens
nodum in capulo de lucido blanco serico, quam dederat Cunsso, olim decanus Wisse
graden. 470. C. de balkino in viridi, habens aviculas rubeas et rosas parvas, subducta
rubeo czendalino. 471. Duae cappae in viridi de nachone, habentes rotas aureas et avi
culas; ambae subductae viridi czendalino, in capulis habentes nodos de viridi serico, et
in capulo unius est imago sancti Wenceslai et in alterius imago s. Sigismundi. 472. Aliae
duae cappae consimiles de eadem manerie, in viridi, de nachone cum rotis aureis et
floribus, habentes praetextas de baldikino in rubeo stripheas antiquas laniatas; subductae
cum viridi czendalino. 473. C. de baldikino in rubeo, habens de clauco flores magnos
ad modum rotarum, cum praetextis aureis, subducta cum viridi taffato satis bono. 474. C. de
nachone in rubeo, habens de auro magna folia ad modum rotarum, et extra rotas flores
ad modum rosarum, capulum de axameto stripheum; subducta cum czendalino blaueo,
obscuro, laniato. 475. C. de nachone in brunatico, habens dracones magnos aureos cum
pluribus caudis, alas ad volatum extendentes, subducta cum blaueo obscuro czeno laniato.
476. C. de nachone in brunatico, habens de auro dracones admodum serpentum longos,
subducta cum rubeo czendalino. 477. C. de nachone in rubeo, habens flores aureos in
argento et parvos pisciculos aureos et animalia argentea, carens subducturä. 476. C. de
nachone in viridi habente aves aureas et magnos flores aureos ad modum rotarum, sub
ducta rubeo czendalino, bene laniata, quae deputata est, ut iaciatur ex ea casula ad dyal
maticam et subtile eiusdem maneriei, ubi deficiebat profesto virginum casula. 477. C. de
nachone in albo habente praetextas cum imaginibus sancti Wenceslai et aliis, et in capulo
imaginem cuiusdam sancti, subducta cum viridi taffato stripheo, quam dedit dns Busko.
478. C. de albo bisso cum praetextis latis, habentibus imagines, et in capulo est imago
Xpi sedentis in medio doctorum, subducta taffato brunatico dicto silherz et a parte ante
riori cum viridi, cum nodo sericeo viridi. 479. C. de bisso albo cum praetextis aureis
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latis antiquis, subducta cum viridi czendalino. 480. C. de blaueo obsono axamito, habens
aureas praetextas, subducta curn blaueo czendalino. 481. C. de brunatico axamito obsono
cum praetextis aureis, continentibus literas magnas S, subducta blaueo taffato laniato.
482. C. de nachone in brunatico, habente magnos flores ad modum rotarum et inter
rotas parvos flores de auro, subducta cum viridi taffato satis antiquo. 483. C. de nachone
in rubeo, habens flores admodum rotarum, et inter rotas flores minores, sine subductura.
484. Duae cappae de eadem materia de sarrasino blaueo obsono ad modum rubei coloris,
ambae subductae cum rubeo czendalino, habentes parvas praetextas. 485. C. de lucido
blaueo axamito, habente praetextas aureas, habente in capulo scriptum ,,Xpus" cum literis
aureis et ante pectus ,.ihus", sine subductura. 486. C. de blaueo baldikino lucido, habente
praetextas cum imaginibus latas et in capulo imagines duorum angelorum, subducta cum
rubeo laniato, valet ad reformacionem cortinarum, sed praetextae ad alias cappas. 487. Duae
cappae de nachone viridi, habentes aviculas aureas et flores ad modum rotarum aureos
cum praetextis ex blaueo nachone factis, subductae cum blaueo cuclerz. 488. C. de na
chone in viridi cum draconibus aureis et floribus, subducta cum viridi serico. 489. Alia
c. consimilis, subducta cum blaueo czendelino stripheo, de virgis albis, rubeis et viridibus.
490. C. una de sericeo panno in rubeo cum quibusdam animalibus et rosis, subducta
barchano rubeo. 491. C. de baldykino in brunatico cum floribus et aviculis obscuris,
subducta cum rubeo czendelino. 492. C. de albo nachone, bene laniata, habens animalia
de auro et in capulo nodum de serico rubeo, subducta cum rubeo czendelino. 493. C. de
albo bisso, valde laniato; subductura rubea, pro reformacione casulae viridis, que sit vir
ginum seu fieri debet. 494. C. de baldikino in albo cum viridibus floribus et animalibus
blaueis et rubeis, subducta cum blaueo czendalino obsono. 495. Quatuor cappae cerofe
rariorum et turibulariorum antiquae. 496. Aliae tres turibulariorum ferialiorum. 497. C. de
baldikino in flaueo, habens flores uirides et praetextas aureas; in pectore literas ,Sabaoth
ma nadyege', subducta cum viridi laniato. 498. C. de nachone in brunatico curn floribus
aureis ad modum roticulorum et parvis rosis, carens subductura. 499. C. de rubeo panno
sericeo stripheo, subducta cum viridi czendalino, quam dedit dns Gregorius, archidiacönus
Belinensis. 500. Duae c.-ae consimiles in viridi cum parvis cincturis aureis: una carens
subductura, et alia habet malam rubeam laniatam; valebit, si subducerentur. De istis
cappis jam scriptis deficiunt quatuor: duae pro plebano seu tumbario s. Adalberti et una
pro casula ad ornatum virginum, una pro subductura ornatus virginum. 501. Duae cappae
de albo nachone, datae post mortem reginae Johannae, subductae ambo cum rubeo taffato.
502. C. dni Bohuslai decani de aureo nachone in campo rubeo, subducta cum rubeo
czendalino viridi et cum praetextis aureis. 503. C. dni Johannis Malessicz, scolastici, de
baldikino in campo rubeo stripheo de auro, subducta cum rubeo taffato et cum praetextis
aureis. 504. C. de baldikino in campo rubeo domini Nicolai dicti Zampach, habens aui
culas aureas et clipeum in capula posteriori, in quo clipeo sunt tres striphi albi et quatuor
rubei, habentes praetextas amplas. 505. C. dni Jarosslai de Porzessin de nachone in
campo blaueo, habens dracones aureos, subducta cum criseo taffato. 506. C. magistri Lupi
de axamito nigro cum striphis aureis et latis praetextis aureis, subducta cum brunatico
taffato. 507. C. dni Andreae in campo blaueo de nachone, habens aviculas aureas
et leonculos aureos, inclusos in circulis oblongis, subducta cum blaueo lucido taffato.
508. C. dni Jacobi Poloni de baldikino in campo rubeo, habens caniculos albos et claucos,
parvam praetextam ante pectus cum clipeo nigro et stripham auream per. clipeum sub
ductam cum viridi cendalino. 509. C. dni Procopii plebani in Grecz Reginae, scacata,
habens rosas magnas et stellas parvas, subducta cum viridi czendalino. 510. C. dni Ni
colai, vicarii dni praepositi, in rubeo cum draconibus et ligaturis ad modum toczenicze.
511. C. dni Francisci archidiaconi Pragensis in blaueo campo cum liliis aureis et cum
praetextis latis. 512. C. dni Wenceslai advocati in rubeo campo cum turribus aureis.
513. C. dni Nicolai subcamerarii cum striphis aureis et praetextis latis. 514. C. dni Welislai
de Hradek cum auiculis aureis et animalibus flaueis in rubeo campo. 515. C. dni Johan
konis Pomuk ') doctoris cum griffonibus aureis et praetextis aureis. 516. C. dni Johannis

') V inv. 7. r. l396: „Item cappa piae memoriae dni Johanconis Pomuk . . . .'
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de Swamberg cum striphis aureis et avibus viridibus cum praetextis. 517. C. dni Victoris
in rubeo campo cum leonculis aureis et praetextis. 518. C. dni Johannis praedicatoris in
rubeo Campo cum leonibus et aviculis viridibus. 519. C. dni Petri in rubeo campo cum
flaueis animalibus sub arboribus flaueis et cum praetextis aureis. 520. C. dni Benessii
decani de Carlsteyn in magno campo cum blaueis animalibus. 521. C. dni Johannis
Strziela cum stripphis aureis et clipeo cum sagitta et cum praetextis. 522. C. in rubeo
campo cum catulis aureis et arboribus viridibus dni Peregrini, decani de Lypnicz.2)

Inventarium reliquiarum in sacristia s. Michaelis. 523. Crux magna cum imagine
crucifixi et imagine beatae Virginis et s. Johannis et imaginibus quatuor evangelistarum
argentea deaurata; in superiori parte deficit caput Johannis Baptistae et de pectore eius
in inferiori parte eius deficiunt tres laminae et una imago a parte anteriori; a parte po
steriori in parte infima deficiunt tres laminae et super imaginem episcopalem deficiunt
quatuor, et in parte media in cornu etiam deficiunt duae laminae, et in parte superiori
deficit caput imaginis. 524. Secunda crux aurea sub cristallo, habens multos lapides et
perlas, cum quatuor evangelistis in smelcz; deficiunt XVI gemmae lectulis remanentibus
et XXXI parvae gemmae et in nodo pedis deficiunt VII gemmae et in pede crucis ad
dextram partem deficiunt laminae a pede usque ad medium crucis et ad sinistram in

') V B list perg. (29.), na němž zapsány patrně po r. 1396 kápč, jež jako přírůstek se vyskytuji
v inv. 2 r. 1396,a mimo to ještě tyto: „Item cappa dni Pauli de Rakownik de baldikyn in rubeo
ad modum stolarum, habens aves arrreas, et inter illas alae duplices de serico blarreo cum parvis prae
textis aureis, subducta viridi taffato. Item c. dni Nicolai Burssnycz de nachone in nigro, continens
aves aureas et folia aurea et radios aureos sine praetextis, subducta blaveo taffat. Item czrppa domini
Philippi de baldkyno in rubeo admodum stolarum de auro, habens aves duplices aureas et folia
arborum de viridi, subdrrcta brunatico taffat, nondum perfecta. Item cappa domini Martini de can
celaria de nachone in rubeo, habens turres aureas et puellas in mitris aureis cum faciebus albis,
haurientes aquam, cum praetexta satis lata aurea, subdrrcta viridi taffat silherz. Item cappa dni Jo
hannis Bestfal de nachone in rubeo consimilis capae doniini Martini, subdrrcta viridi taffat, habens
praetextam auream in pectore cum duplici luna et in caprrla similiter luna. Item capa dni Johannis,
rectoris capellae ducis Saxoniae, de baldkyno in blaueo obscuro, habens animalia cum literis gentilium
in viridi et super dorsum folia viridia cum tincturis albis et aves virides et inter alas tincturae albae."
Opis z r. 1397 sahá až ke slovům „de Lipnicz', načež jinou rukou připsáno: „Item cappa domini
vestfali Johannis de nachone aureo in campo rubeo subducta viridi, cum praetextis aureis et duobus
clipeis, et in quolibet media luna. Item capa dni Wlachikonis de atlas flaueo cum angelis aureis
precantibus literas Regina coeli. Item cappa prepositi pragensis cum magnis praetextis aureis de na
chone aureo in campo flaveo cum duobus clipeis, continentibus duas aquilas, mediam albam et
mediam rubeam. Item c. dni Wilhelmi Leporis data tempore adepcionis prepositurae boleslaviensis
cum aviculis et leonibus aureis in campo flaveo. Item c. mgri Ysueri, olim medii prebendati, de
balkino in campo rubeo, aviculis aureis et caniculis flaveis. Item capa dni Philippi de balkino ad
modum stolarum aurearum cum aviculis et animalibus aureis in campo rubeo. Item c. dni Francisci
de nachone in campo rubeo cum pavonibus aureis sine praetextis. Item cappa dni patriarchae
in axarrreto rubeo cum praetextis aureis et clavibus argenteis. Item cappa de balkino cum avicrrlis
et animalibus viridibrrs in campo flaveo, quam dedit dominus Johannes dictrrs Nos, medius pre
bendatrrs. Item c. de balkino ad modum stolarum cum aviculis aureis in campo rubeo domini Pauli
de Rakonik. Item c. dni Hmaczkonis olim canonici, de balkino in campo rubeo cum aviculis
et animalibus flaveis. Item c. pulcra alba de auro . . . cum imaginibus sanctorum Johannis, Petri et
patronorum, domini Stiepanconis, canonici Pragen. et rectoris thabularum piae memoriae, et retro
in parva capula imago resurrectionis. Item c. mgri Stephani, rubea de nachone cum aviculis aureis
et rotis rosarum cum praetexta aurea. Item capa dni Nicolai, notarii dni Nicolai olim srrbcarnerarii
Regni Boemiae, pulcer nacho in campo brunatico cum leopardis et colurnpnis et pretextis aureis et sub
ductura viridi. Item capa dni Johannis dicti Naz, doctoris utriusque iuris, in campo rubeo cum
hynulis et aviculis aureis et floribus cum subductura viridi ssylherz. Item c., quam dedit dns N i
colaus dictus Sliska, in campo rubeo, subducta tafato rubeo, habens arrreos canes, duos simul
ligatos, cum una luna aurea et supra canes lrahens turres viridi coloris. Item cappa, quam dedit idem
dns Nicolaus in campo rubeo curn canibus aureis et castris viridibus sub coronis albis, subdrrcta
cum tafato blaveo et praetexta aurea in pectore. Item alia c., quam dedit mgr. Stiborius, altarista
sanctae Dorotheae de tafato blaveo cum rigis rrrbeis subducta kuklerz blaveo. Item c., quam dedit
dns Mathias, secretarius dni archiepiscopi, in campo rubeo, subducta tafato viridi coloris, habens
in se aves magnas aureas et caudas magnas aureas, circumdatas per colla illarum avium, et canes
magnos aureos, habentes caudas ad modum frondium. It. alia c., quam dedit idem dns Mathias
in campo flaveo, subducta tafato viridi, habens leones aureos penes flores aureos et subtus floribus
radii solares aurei et supra flores tituli aurei cum scriptura gentili. Item c., quam dedit dns Jacobus
prothonotarius dni Regis, in campo rubeo, subducta tafato viridi habens cervos aureos, duos simul
Iigatos, qui cervi tenent . . . inter pedes."
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pede in latere deficit lamina et similiter parva lamina supra pedem. 525. Crux argentea
deaurata, quam dedit dns Johannes archiepiscopus tercius pro missa defunctorum, habens
in se crucifixum. 526. Duae cruces argenteae cum crucifixis argenteis deauratis et quatuor
evangelistis argenteis, etiam deauratis, quae diebus dominicis ponuntur super vexilla.
527. Crux de ligno Domini bipartita, per imperatorem donata ecclesiae, quam beata He
lena Constantinopolim reliquerat. 528. Pectorale beatae Virginis, habens cristallum in parte
superiori, habens llllor zaphiros et Vlll perlas. 529. Pars ligni Dni in aurea parva cruce,
alata per dnm imperatorem et donata ecclesiae, quae est descripta inter reliquias in in
feriori sacristia capellae s. Wenceslai. 530. Pars de clauo Dni in auro, habens zaphirum
in pede. 531. Pars de sudario Dni in tabula argentea et alia pars eiusdem sudarii cor
porali insuta, per praefatum dnln lmperatorem donata, in parte superiori a parte posteriori
deficit una lamina sculpta et in tercia riga deficit pars parva laminae sculptae, in parte
anteriori in tabula, quae extrahitur et per quam fit apertura, deficit una parva lamina.
532. Rotunda monstrancia parva cum cristallo in auro, habens quatuor zaphiros et quatuor
perlas, continens in se de veste Dni purpurea. 533. Alia monstrancia cristallina ad modum
monilis, continens in se de alba veste Xpi, in qua fuit illusus ab Herode, habens Vlll perlas
parvas et nonam magnam matrem perlarum et novem gemmas preciosas. 534. Canula cri
stallina, in qua est mensale Dni cum gemmis et perlis, in pede canulae perlae sunt XVIII
et gemmae XVll, et decima octava deficit, lectulo remanente. 535. Cistula argentea deaurata,
in qua continetur sub cristallo pars pepli cruentati beatae Virginis, quod sub cruce Dni
beata Virgo fertur habuisse. 536. Canula parva cristallina, in qua sunt duae partes cingu
lorum beatae Virginis. 537. Cistula argentea deaurata, in qua habetur de lacte beatae
Virginis; habetur inter fragmenta in sacristia. 538. De mensa Dni quadrangularis circum
data auro cum llllor pedibus. 539. In cristallo rotundo ad modum pectoralis de tunica Dni
inconsutili, quod continet tres perlas minores et quartam maiorem et tres zaphiros, et
quartus deficit, cum cathena argentea deaurata. 540. Monstrantia argentea deaurata ad
modum pixidis, in qua habetur manna Dni. 541. Parva tabula aurea cristallina cum parva
cathenula aurea, in qua habetur de presepio Dni et de cunis eius, habens pulchros quatuor
zaphiros et quatuor perlas. 542. Virga Moysi circumdata argento deaurato.')

Item libri officiorum maturi/talium. ]. Primo quatuor volumina lectionalium: duo
nova, quae fecit dns Thobias, episcopus Pragensis, et duo antiqua. 2. Duo lectionalia
nova, quae dedit reverendissimus pater dns Johannes archiepiscopus Pragensis, cardinalis
basilicae Xll apostolorum, quorum unum incipit ,Credimus sanctam trinitatemt, habens in
principio principes et reges Regni Boemiae depictos. Secundum incipit ,Visio Ysayae'
habens in principio episcopos et archiepiscopos ecclesiae Pragensis depictos. 3. Unum
matutinale in duobus voluminibus notatum, quod trup dicitur, iacens in sacristia sancti
Michaelis. 4. Duo antiphonaria nova, quae praedictus dns Thobias dedit, quibus nunc utuntur
chorales. 5. Fuerunt data llllorantiphonaria antiqua per eundem dnm Thobiam episcopum,
quorum unum est deperditum, ut dicit antiquum inventarium, et aliud antiphonarium idem
inventarium dicit esse apud dnm imperatorem, tercium in scolis et quartum habet sacrista,
quod incipit: ,Ecce jubar matutinum'. 6. Unum antiphonarium integrum in uno volumine,
quod fecit dns Arnestus archiepiscopus Pragensis, quo utuntur canonici praecentores.
7. Solempnissimum antiphonarium in tribus voluminibus, quod fecit fieri idem dns Arnestus
archiepiscopus Pragensis.

Libri gradualia/n. 8. Unum in duobus voluminibus solempne, quod dedit dns
Arnestus, unum durans usque festum paschae et aliud in finem. 9. Unum graduale in uno
volumine integrum ac novum, quod dedit idem dns Arnestus. 10. Duo gradualia cotidiana
integra, quibus utuntur chorales. 11. Unum graduale novum pulchrum, habens X rigas
in qualibet cartha; in principio unius carthae habetur amor patris. 12. Duo gradualia
parva antiqua, quibus organistae utuntur. 13. Unus liber continens Kyrieleison, Gloria in

') lnv. 2 r. 1396: ,,lt. in cristallo de lactc beatae Virginis, quod habet dns Wenczeslaus sub
sacrista." V opise z r. 1397 později připsáno: „Item monstrantía cristallina, habens duas spinas de
corona Dni. ltem crux, quam dedit dns Wolframus, olim archiepiscopus piae memoriae duplicata ligni
salvificae crucis, habens in superiori parte crucem minorem, in medio maiorem continens.'

7



—L—

excelsis, Sanctus et Agnus, epistolas et ewangelia notata, quem dedit idem dns archiepiscopus
Arnestus. 14. Secundus liber, continens sequentias per circulum anni, pulcherrimus, quem
dedit idem dns Arnestus.

Rubrica de libris officiorum, et primo missa/ium. 16. Tria missalia meliora: unum dedit
dns Thobias, episcopus Pragensis, aliud Heyricus decanus, quod est ad s. Adalbertum.
Tertium, quod dedit dns Lutzko (Busko), quo utuntur ad sanctum Sigismundum. 17. Missale
pulchrum chorale, carens epistolis et ewangeliis, quod datum est pro anima dni Benesii
Crabiczie, archidiaconi Saczen. 18. Aliud missale integrum novum, quod dedit idem dns
Crabiczie, et incipit ,Asperges me' in eadem cartha, qua incipitur ,ad te levavit. 19. Missale,
quod dedit dns Arnestus quotatim in epistolis et ewangeliis pro correctione aliorum mis
salium. 20. Missale, quod dedit dns Heylinus, vicarius dni archiepiscopi, quo utuntur in
capella s. Wenceslai in altario sancti Johannis, habens imaginem papae in litera aurea ,Ad
te levavi'. 21. Missale cottidianum chorale, sine ewangeliis et epistolis, quod dedit dns
Thobias, episcopuszPragensis. 22. Aliud missale, in quo missali incipit rubrica ,Qualiter
se sacerdos praeparet ad divinum officium', in fine habens officium ,de Lancea Dni'.
23. Aliud missale, quod dedit dns Johannes tercius, episcopus Pragensis vicesimusquartus,
carens epistolis et ewangeliis. 24. Aliud missale notatum, habens post kalendarium Kyrie
eleyson et Sanctus notata, et in fine sequentias non notatas. 25. Aliud missale antiquum,
habens in litera capitali aurea ,Ad te', in superiori parte ymaginem Patris et filii et spi
ritus sancti, et in inferiori duos prophetas. 26. Aliud missale, quod incipit ,Deus meus
in te confido' et caret ,ad te levavi animam meam'. 27. Aliud missale de antiquissima
litera cum aureis literis in brunatico campo et habet circa canonem ,Per omnia saecula
saeculorum'. 28. Item repertum est missale chorale in superiori sacristia. 29. Item missale
sine epistolis et evangeliis de antiquissima litera.

Rubriea ewangeliorum et epistolarum. 30. Ewangeliare cotidianum, quod dedit dns.
Thobias. 31. Epistolare cottidianum, in quo leguntur cottidie epistolae. 32. Aliud epi
stolare in minori volumine. 33. Epistolare et ewangeliare in uno volumine in superiori
libraria. 34. Epistolare antiquum in superiori libraria.

35. V psalteria'antiqua et Vllu'" novum. 36. Unus viaticus parvus in cathena in
sacristia sancti Michaelis. 37. Unus viaticus in capella s. Wenceslai, qui dicitur trup in
duobus voluminibus, quem dedit Crabiczie. 38. Collectarium et capitularium, quo utuntur
cotidie. 39. Collectarium et capitularium matutinale et vesperale. 40. Liber continens
rubricam Pragensem, qui dicitur breviarius. 41. Baptisterium seu agenda. 42. Benedictio
nale ac indumentum episcopale. 43. Sacramentale seu pontificale episcopale. 44. Duo libri
regulae: una cottidiana et alia antiqua cum statutis. 45. Registrum privilegiorum ecclesiae
Pragensis.

Libri theologiae. 1. Magna biblia antiqua in duobus voluminibus non plena. 2. Alia
bibliaïin latissimo et longo volumine et non plena. 3. losephus antiquitatum. 4. Augu
stinus de civitate Dei, quem habet magister Adalbertus. 5. Augustinus de trinitate, et
incipit in duodecimo libro. 6. Liber sententiarum de antiqua litera sine glosis. 7. Alius
liber sententiarum, quem dedit Albertus notarius tabricae, postillatus. 8. Tercius liber sen
tentiarum parvus. 9. Excerpta sententiarum in parvo volumine. 10. . . . . quaestiones super
libro sententiarum. 11. Summae collectorum ex decretis in libros sententiarum, incipit
dicto ,de praeceptis et iudiciis consequenter dicendum est de sacramentis'. 12. Liber Xll
prophetarum parvus; in principio est glosatus. 13. Liber sapientiae cum postillis. 14. Levi
ticus, Numeri et Deuteronomius glosatus de pulchra litera. 15. Ysayas et Jeremias et
lamentationes et Osee, Amos, Micheas, Daniel et Ezechiel glosati, de litera satis
bona. 16. Paralipomenon, Machabeorum primus et secundus liber, glosati. 17. Postillae
super Proverbia et ewangelium Mathei. 18. Liber regum glosatus. 19. Ysayas glosatus
cum rubeis asseribus. 20. Deuteronomius glosatus. 21. Biblia metrice scripta de antiquissima
"temi-222. Esdras, Thobias, Neemias et Judith glosati. 23. Gregorius super Ezechielem.
24. Alter Gregorius super Ezechielem in copertorio. 25. Pars bibliae a libro Regum usque
ad librum Machabeorum inclusive. 26. Oseas propheta in copertorio.

Libri omeliarum. 27. Liber omeliarum, qui incipit ab ewangelio Mathei ,Cum appro
pinquasset ihus'. 28. Alius'liber omeliarum, qui incipit ,Vespere autem Sabbati'. 29. Tercius
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liber omeliarum parvus Gregorii, qui incipit: ,In nomine Dni. Incipit prologus beati Gre—
goriiï 30. Omeliae et sermones sanctorum doctorum in antiqua litera. 31. Omeliae Ori
ginis. 32. Xl omeliae Gregorii. 33. Omeliae beati Gregorii, incipiunt ,Si quis vult venire
post me'. 34. LXX omeliae de antiqua litera. 35. Omeliae in magno volumine, quae
incipiunt ,Maria Magdalena et Maria Jacobi'. 36. Omeliae sanctorum doctorum, incipiunt:
,Sermo Bedae presbyteri de Septuagesima et duplici Quadragesima'. 37. Liber satiricae
hystoriae, donatus per dnm. Arnestum ecclesiae Pragensi, bene utilis curn picturis.
38. Augustinus super psalterio in magno volumine. 39. Psalterium glosatum de pulchra
litera antiqua. 40. Aliud psalterium similiter glosatum cum expositione orationis Domi
nicae litera antiqua. 41. Aliud psalterium similiter glosatum cum expositione orationis
Dominicae et Quicunque vult salvus esse. 42. Aliud psalterium glosatum. 43. Antiquum
psalterium glosatum cum titulis. 44. Prima pars lecturae super psalterio seu postilla,
quae incipit: ,iocundum sit tibi eloquium meum'. 45. Tractatus in secundam partem psal
terii, quae incipit ,Viginti psalmis'. 46. Tractatus in terciam partem psalterii, qui incipit:
,lncipit prologus in terciam partem'. 47. Tractatus in quartam partem psalterii, qui incipit:
,lncipit prologus in quartam partem psalterii'. 48. Tractatus in quintam partem psalterii,
quae incipit: ,quinta haec pars in expositione psalmorum'. 48 b. Expositio psalterii primae
quinquagenae de antiqua litera. 49. Sermones super psalterio, incipiunt: ,Exurge psal
terium'. 50. Psalterium scoticum cum rubeis asseribus parvum.

Libri ewangeliorum. 51. Ewangelium Lucae glosatum. 52. Marcus-glosatus in parvo
volumine. 53. Johannes glosatus in parvo volumine. 54. Ewangelium Mathei glosatum.
55. Ewangelium Johannis glosatum. 56. Ewangelium Mathei, Johannis, Lucae atque Marci
glosatum. 57. Novum testamentum incipit ab Actibus apostolorum. 58. Ewangelium Marci
glosatum in parvo volumine.

Libri epistolarum. 59. Tractatus in epistolas Pauli, qui incipit: ,Requirenda sunt
prius, quod eorum plenior noticia possit haberi'. 60. Haymo super Paulo in parvo volu
mine de antiquissima litera. 61. Epistolae Pauli in parvo volumine de antiquissima litera.
62. Epistolae canonicae glosatae. 63. Epistolae canonicae et cantica canticorum, textus
tantum. 64. Paulus glosatus. 65. Apocalypsis Johannis glosatus. 66. Apocalypsis cum
postilla in parvo volumine.

Libri doctorum. 67. Ysidorus Ethymologiarum. 68. Ecclesiastica Hystoria, quae in
cipit: ,Sicut esse medicorum ubi munere urbibus vel regionibus! 69. Scolasticam hystoriam
habet magister Jenko. 70. Sentenciae Damasceni et quorundam aliorum. 71. Registrum
Gregorii scriptum Magunthinensi episcopo. 72. Rubertus de glorificatione trinitatis, de bonis
mortis Ambrosii et excerpta de multis aliis. 73. Augustinus de fide ad Petrum. 74. Augu
stinus de doctrina Xpristiana. 75. Augustinus contra Faustum. 76. Augustinus de concordia
evangeliorum. 77. Augustinus de libero arbitrio et epistola Valentini monachi ad eundem.
78. Augustinus de sermone Domini. Bernhardus super, missus! 79. Augustinus de perfec
tione iusticiae contra Pelagium. 80. Beda de edificatione templi Salomonis. 81. Liber de
temporibus Dominicae incarnationis. 82. Liber, qui nuncupatur quatuor in unum. 83. Jerarchia
Dyonisii Areopagitae. 84. Eustachius ad Sindetham et exameron. 85. Bernhardus de dili
gendo Deo et de praecepto. 86. Liber de vita contemplativa. 87. Questiones Anselmi.
88. Prudencius ympnorum. 89. Bernhardus de consecracione. 90. Epistolae Leonis papae
de fermento et azimo. 91. Collectarium Bernhardi in magno volumine. 92. Roberdus de
divinis officiis in magno volumine. 93. Parvus libellus de antiquissima litera de thaber
naculo foederis. 94. Orationes Tulii. 95. Ecclesiasticae hystoriae collectae ab Epaphamo
scolastico. 96. Legenda estivalis. 97. Comenta beati Thomae de Aquino. 98. Liber offi
ciorum cum expositione missae et aliis in magno volumine. 99. Innocencius de miseria
humanae conditionis. 100. Liber, qui dicitur ,Via regia'. 101. Gemma animae. 102. Spe
culum ecclesiae maius. 103. Speculum ecclesiae minus. 104. Concordantiae quarundam
materiarum. 105. Jeronimus super Ecclesiasten, de viris illustribus. 106. Crisostomus de
reparacione lapsi. 107. Liber retractacionum Augustini. 108. Ultima pars moralium Gre
gorii, quae incipit ,Frater fui draconum et socius struthionum'. 109. Magr. Adalbertus habet
Augustinum de sancta Trinitate, quem dns Stephanus restituerat ecclesiae. 110. ldem
magr. recepit Ambrosii de sta Trinitate. 111. Idem magr. habet aliam partem moralium,
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prout dicebat subsacristanus. 112. Item de superiori libraria dns Wenceslaus Radecz habet
regulam antiquam, ut dicebat subsacristanus.

Libri cronicarum. 113. Cronica regni Boemiae cum passione sti Adalberti, quam
cronicam composuit Cosmas decanus Pragensis. 114. Cronica romana Pragen. de antiqua
scriptura, quae incipit: ,Moysen, gentis ebraycae ductorem". 115. Alia cronica regni
Boemiae, quae incipit: ,Est locus in partibus Germaniae dives opibus' de antiqua litera.
116. Liber ,Vitas Patrumi, qui incipit: ,Benedictus Deus, qui vult omnes salvas fieri'.
117. Cronica Egesippe de captivitate lerusalem per Tytum et Vespasianum.

118. Cancionale cum notis per duplum et quandoque per triplum. 119. Versus
notati super offertoria. 120. Orationes, secreta et complendae per circulum anni rubeis in
asseribus. 121. Aliae orationes et secreta et complendae cum graduali, notata, lineo
panno circumductae. 122. Graduale notatum per antiquum modum. 123. Alia duo cancio
nalia minora, similiter ut prius notata.

Libri passionalium et sermonum. 124. Passionale solempne novum magnum.
125. Passionale antiquum magnum de antiqua litera. 126. Pars passionalis sanctorum,
in superiori parte laniatum, de antiqua litera. 127. Sermones de antiqua litera et omeliae
de sanctis in albis asseribus. 128. Speculum ecclesiae cum Passionibus sanctorum Wen
ceslai, Viti et Mathiae apostoli. 129. Sermones et omeliae de antiqua litera in magno
volumine; incipit: ,Propicia divinitate fratres dilectissimi". 130. Sermones, qui incipiunt:
,Velut in volatilibus aper" de parva litera. 131. Sermones Petri Parisiensis. 132. Liber
sermonum; incipit: ,Dicite pusillanimes'. 133. Sermones de testis et passione sanctorum.
134. Sermones de festis Dni et dominicales. 135. Sermones in parvo volumine de pulchra
litera cum rubeo coreo; incipiunt ,Vidi turbam magnam". 136. Sermones de tempore;
incipiunt: ,Primus sermo in octava Epyphaniae Dni". 137. Passiones sanctorum Adalberti,
Ludmillae. 138. Sermones Arnonis. 139. Legenda sancti Martini et liber Damiani de
consecratione et liber Gregorii Nazareni et quaedam sanctorum auctoritates et quaedam alia.
140. Parvum passionale per modum sermonum. 141. Quidam liber continens quosdam
sermones de sanctis et in principio tractatum de cursu planetarum.

Libri decretorum. 142. Decretum pulcher transiens per capita de nova ordinacione.
143. Parvum decretum antiquum de antiqua litera. 144. Aliud parvum decretum carens
glosis. 145. Una litera super decreto, quae incipit: ,Super concordantia discordantium
canonum". 146. Alia lectura super decreto, quae incipit: ,Tractaturus Gracianus de jure
canonico". 147. Parvum decretum usque ad tredecimam causam, habens in principio summam
decreti, quae incipit ,In prima parte agitur de iusticia naturali et positiva". 148. Decretum
breviatum, quod incipit: ,Concordantia discordantium canonum'.

Libri decretalium. 149. Decretales magnae in principio in textu carentes capitali
et inglo. et habent glo. per capita. 150. Aliae decretales minores quam primae, antiqas,
glosas habentes non per capita, quas concessit dns decanus Vernero de Caplicz. 151. Aliae
decretales minoris valoris, quam praecedentes. 152. Antiqua quaedam compilatio, quae
incipit: ,,Firmiter credimus." 153. Quaedam decreta antiquorum pontificum, quae incipiunt:
"Romanorum decreta pontificum." 154. Summa iuris canonici, quae incipit: ,.Qui, ut ait
Gregorius", per ordinem alphabeti, satis bona. 155. Summa super institutis, quam fecit
mgr. Placentinus. 156. Summa decretalium dni lnnocentii, quae incipit ,lnnocentius tercius
compostolano Archiepiscopo". 157. Quaedam decreta Romanorum pontificum, quae in
cipiunt: ,,Romanorum decretalia pontificum." 158. Forma synodalis de conciliis celebrandis.
159. Liber codicis carens principio, modici valoris. 160. Instituta sine glossis. 161. Alius
liber institutorum, etiam carens glosis cum paucis postillis. 162. Liber autenticorum sine
glossis. 163. lnstituta in copertorio parva. 164. Exceptiones ecclesiasticarum regularum,
partim exemplis Romanorum potificum, partim ex gestis catholicorum episcoporum.
165. Antiqua compilatio decretalium cum fractis foliis. 166. Liber officiorum Ysyodori,
qui incipit „Tonsurae ecclesiasticae usus."

Libri artium. 167. Liber methaphisicae cum aliis libris physicae maioris in uno
volumine, qui incipit: ,,Omnes homines natura scire desiderant" cum pulchro capitali aureo
habente ymagines depictas et registris sericeis. 168. Priscianus maior. 169. Sedulius.
170. Summa ex libro Methategni. 171. Liber de coelo et mundo cum commento Aueroys;
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incipit: „Maxima cognitio naturae." 172. Commentum Aueroys super libro physicorum.
173. Calcidius super Plathonem. 174. Esichiparis. 175. Naturales quaestiones. 176. Proble
mata Aristotelis. 177. Seneca de quatuor virtutibus cardinalium et liber Ciceronis. 178. Tu
lius de officiis. 179. Textus medicinae, qui incipit: „Medicina dividitur in duas partes."
180. Tractatus de sompno Cypionis. 181. Liber arismethicae. 182. Liber de causis.
183. Liber et notabilia super summas in uno volumine; Victruvius saturnalium. 184. Plura
opuscula Dyonisii in parvo volumine. 185. Liber Constantini de natura oculorum. 186. Oracius
vetus nichil valens. 187. Liber ionis in lino. 188. De generatione et corruptione in copertorio.
189. Liber de coelo. 190. Tractatus parvus metaphysicae.

191. Liber ordinarius pontificalis, quem habet Archiepiscopus. 192. Ordinarius ponti
ficalis cum sacramentali in uno volumine, quem dedit dns Przibislaus, episcopus Sadoronensis,
quo utuntur suffraganei. 193. Ordinarius, quem habet episcopus Nazarecensis. 194. Ordi
narius, quem habuit praepositus Zderasiensis, a quo recepit eum dns Wenceslaus, episcopus,
inquisitor haereticae pravitatis. 195. Ordinale vetus, quod incipit ,,Ordo in purificatione
sanctae Mariae." 196. Ordinarius antiquus modici valoris. 197. Kalendarius antiquus.
198. Benedictionale Peregrini episcopi. 199. Benedictionale episcopi. 200. Benedictionale
ponens primo capitula. 201. Liber continens omnia genera benedictionum pontificum,
regum, ecclesiae, sacerdotum. 202. Sacramentale et ordinale episcoporum. 203. Ordo ad
consecractionem crismatis in coena Dni in rubeo copertorio. 204. Ordo, qualiter expellendus
sit immundus spiritus. (Jinou rukou připsáno :) 205. Katholicon, qui est depositus penes
sanctum Vitum pro communitate.

Tumba scti Wenceslai.') ln capite tumbae in parte inferiori sunt duae imagines de
gamau,'-') videlicet imperatoris et imperatricis. In capite imperatoris est corona, in principio
sui habens crucem auream cum tribus perlis parvis et parvam imaginem Crucifixi. Item 3) in
principio eiusdem coronae super caput una crux in medio habens zaphirum et in margi
nibus IIIIor parvos rubinos. Item post hanc crucem in eadem corona sequitur alia parva
crux ad modum lilii habens Illes perlas et parvum palasium splendidum. Post hoc in medio
sequitur crux habens in medio unum zaphirum et IIIIor parvos rubinos in lateribus et tres
perlas. Desuper tandem sequitur parva crux ad modum lilii habens IIIcsperlas et in medio
unum palasium; demum ad occiput coronae est iterum una crux habens in medio zaphirum
et IIIIO'rubinos ad quodlibet latus et tres perlas parvas. ln circulo coronae superiori sunt
VI gemmae et IX perlae magnae. ln circulo inferiori coronae et in auriculari dependenti
ad aures sunt. VIII gemmae et XVIII perlae, duae et duae continue junctae. Item in corona
capitis imperatricis est una parva crux aurea sine crucifixo,") habens tres perlas parvas-")
Item alia crux in principio coronae, habens zaphirum in medio et IIIIO'rubinos ad modum
diamantis. Item alia parva crux ad modum lilii habens in medio unum palasium et tres
perlas. Item in medio una crux habens unum zaphirum et IIIlor rubinos et tres perlas.
Item alia crux ad modum lilii habens palasium et tres perlas. Item alia crux in occipite
habens unum zaphirum in medio et IIIIor rubinos ad latus et tres perlas. Et in circulo
superiori coronae sunt VI gemmae et IX perlae. In circulo vero inferiori coronae sunt
V gemmae et XII magnae perlae, duae et duae simul iunctae. Item desuper imago 6)
scti Wenceslai habens in manu dextra lanceam cum vexillo habente aquillam, in sinistra
vero clipeum cum leone de perlis sine defectu.7) In inferiori parte habet coronam conti
nentem tria lilia magna et duo parva. In primo lilio sub manu dextra continetur magnus
palasius rubeus et tres zaphiri ad latera et in summitate magna perla et ad latus secunda.
Item in parvo lilio, quod post hoc sequitur, in medio parvus rubinus et llllor zaphiri 8)
ad latera et una perla in summitate. Item in magno lilio in medio coronae magnus rubinus
quasi granatus et lIllor zaphiri ad latera et tres parvae perlae. Item in parvo lilio sub

') Tuto část otiskl Pešina na konci svého „Phosporu' a Hanka v českém překladu v ,,Pam.
arch." lll. — ') Z francouzske'hogamaïe u, camaïeu, sardonyx. Hanka správně přeložil ,,v kameně',
t. j. řezané v kameně sardonyxe vypukle. — ') Slovo „item' Pešina všude vypustil; Hanka v pře
kladu jej klade všude, kde je má originál. —- ') Pešina chybně: ,,sive Crucifixus", Hanka správně
„bez krucilixu'. — ') Pešina slovo .parvas“ vynechal; Hanka správně „malé perly'. ——") Imago
značí zde tolik co socha. Hanka překládá „obraz“. — 7) Pešina nesprávně misto „sine defectu" má
„factum“. Hanka správně přeložil „bez nedostatku (úplný)“. — ') Hanka nedobřc překládá: „uprostřed
malých rubínů i čtyř safirü".
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manu sinistra in medio unus rubinus et IIIIor zaphiri ad latera, et in superiori parte una
perla. Item in magno lilio sub sinistra manu ]) unus palasius et in superiori parte fractus '-')
et IIIeszaphiri et duae perlae magnae. In inferiori circulo eiusdem coronae 'sunt IX gemmae
magnae preciosae et XX perlae magnas et Illlor parvae gemmae insertae. Item thoraces
integri, continentes XXXI gemmam et unum monile ) in pectore, in medio habens unum
zaphirum et in circulo Vl parvas gemmas et VI perlas. Item in fibula ad dextram partem
unum palasium in medio IIIes magnas perlas et II smaragdos. Item in fibula ad sinistram
partem unum palasium, tres magnas perlas et duos smaragdos. In dyademate vero ima
ginis ante faciem tres zaphiri magni et tria parva lilia; unum habet tres perlas, secundum
tres et tertium tres, sed maiores. Ex alia parte in diademate duo magni zaphiri et duo
parva lilia, quodlibet habens tres perlas. In corona sancti Wenceslai in lilio ad dextram
partem IIIes zaphiri et in medio unus palasius. Item in parvo lilio unus palasius parvus
et una perla. Item in medio lilio magno unus palasius et IIIIor zaphiri et IIIes parvae
perlae. Item in alio lilio parvo unus palasius et una perla parva. Item in lilio magno
super caput unus palasius, tres zaphiri et duae perlae magnae. In inferiori parte coronae
VI gemmae et XVIII perlae. Item ad dextram partem unus angelus super vexillo, in
circumferentia nubis VI habens gemmas et VII perlas; diadema et alae") sine defectibus.
Item ad sinistram partem alius angelus in circumferentia nubis VI habens lapides et
V perlas; diadema et alae "') sine defectibus. Item sub manu Xpi est magnus thopasius.
Item in manu Xpi duae praetextae manicarum 6); in superiori praetexta sunt XX gemmae;
inferiorI) praetexta habet parvas gemmas sine defectu. ln digito medio est annulus,
habens in se diamantem bene magnum. Item monile 8) sub manu habet Vlll smaragdos
et alias gemmas cum perlis sine defectu. Supra manum in summitate est unus annulus
habens in se zaphirum magnum. Item supra 9) annulo est unus magnus smaragdus in
summitate sepulcri et ultra smaragdum est unum preciosum monile habens caput humanum
in medio et in circumferenciis VIII lapides. Per rigam inferiorem ad dextram partem sub
monili descendendo sunt XXXIII gemmae. Et in secunda linea supra illam sunt VII mo
nilia cum VIII gemmis. In tertio monili in eadem riga ascendendo deficit una perla. Item
in tertia riga supra illam sunt XXXV gemmae et VIladeficit") lectulo remanente. Item sub
superiori monili ad sinistram partem in riga inferiori sunt XXXII gemmae et deficit una
lectulo remanente. Item in alia linea supra istam sunt VII monilia et VII gemmae. In
superiori monili illius rigae deficit lectulus unus cum perlis. Et in quarto monili descen
dendo deficit una perla. Item in superiori riga sunt XXXllll gemmae; deficit una lectulo
remanente et secunda cum lectulo. Item ad dextram partem alterius manus Xpi sunt XII
monilia et IIIcs gamau cum imaginibus et IIIIorgemmae. Item sub angelo I') ad dextram
partem monilia parva sunt XLVIII. In monili circa manum angeli deficit parvus lapillus
cum lectulo. Item in monili sub nube angeli deficiunt IIlIorparvae perlae. Item in monili
superiori sub ala angeli deficit una perla et sub eo in tertio monili deficit unus lapillus.
Item in monili supra gamau cum imaginibus deficit una perla. Item in monili inter duo
gamau, quorum unum habet caput mulieris, deficit una parva perla. Item in monili circa
gamau cum pluribus imaginibus deficit una perla. Et in monili sub magno gamau ad latus
dextrae sancti Wenceslai deficit una pena.") Et sunt gemmae pretiosae sub angelo ad
latus dextrum, exceptis monilibus, XXXI.") Et monile magnum continens in se gamau
magnum cum facie virili habens in circuitu VIII gemmas et XXIII perlas et deficit una
perla. Item sub gemmis in eadem parte in pede tumbae sunt V „) cruces; in prima deficit

') U Pešiny tiskovým omylem stoji: .sinistra raanu". — ") Hanka nedobfe „slabý“ misto
.pukly', .prasklý'. ——') Hanka přeložil špatně ,pásek'. — ') Pešina má ,,alas'. — ') Pešina: „alns“.
-— «) Hanka špatně překládá: ,,dva oděvy a rukavy'. — ') Pešina špatně ,,in inferiori". — ') Hanka
špatně „pásek". — ') Pešina: .in". Hanka dobře: ,nad'. — "') Hanka špatně: .šcst jich chybi“
misto „šestá“ (rozumi se třicátzišestá). — ") OpisB a Pešina: ,,annulo'. Hanka rovněž: .prstenem“. --
") U Pešiny celý kus vypadl. Misto slov: ,,item in monili inter duo gamau, quorum unum habet
caput mulieris, deficit una perla. Item in monili circa gamau cum pluribus imaginibus deficit
una perla. Et in monili sub magno gamau ad latus dextrae sancti Wenceslai deficit una perla" —
má pouze: „ibidem infra gamau deficit una perla." U Hanky kus ten nechybi. — ") Pcšinn správně
interpungujc, kdežto Hanka nesprávně překládá ,,a jsou gemmy . . . vyjimaje jedenatřicet pásků ...“
-— l') Pešina nesprávně: .octo'; Hanka dobře: ,pět".
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gemma superior, lectulo remanente, habens in superiori parte IIIcsperlas et IIIIO'gemmas
et in pede Illcsparvas perlas; deficit R'".') Aliae omnes cruces habent per quinque gemmas
et in parte superiori per tres perlas magnas et circa pedem per IIIIorparvas?) Item ad
Iatus sinistrum sub manu Xpi sunt parva monilia LIII et unum magnum cum gamau et
reliquum circa caput angeli de gemmis magnum. ln monili sub manu Xpi ad modum . . .3)
deficiunt duo parvi lapides. Item a latere clipei in secundo et tertio monili deficiunt duo
lapilli; alia sunt plena. Item gemmae in eodem latere ultra monilia sunt XIX et in pede
sepulcri eiusdem lateris sunt V parvae cruces, quaelibet habens Vgemmas et tres perlas
in superiori parte, excepta cruce penes imaginem imperatoris, quae caret tribus perlis.

Item in latere in tabula curn imagine sancti Pauli in diademate sunt X4) gemmae
et deficit una et sunt IIIIO'perlae magnae, ad latus dextrum imaginis sunt XII 5) gemmae
et ad sinistrum similiter XII “) gemmae. Item ad latus dextrum sunt tres perlae et ad
sinistrum similiter lll perlae et sub imagine sancti Pauli sunt duodecim gemmae et viginti
una perla. Item sub imagine sancti Pauli in alia tabula est imago sancti Viti habens in
diademate V gemmas et llIIor magnas perlas. Ad latus vero dextrum imaginis IX gemmas
et ad sinistrum similiter IX. Item sub hac imagine in tabula inferiori est passio sancti
Viti ad latus dextrum, habens V gemmas et ad sinistrum similiter?) Item in secunda “)
tabula superiori est imago sancti Petri habens in diademate XI gemmas et IIIIormagnas
perlas; ad latus vero dextrum habet Xl gemmas et ad sinistrum similiter XI.9) Item ad
latus dextrum tres perlas et ad sinistrum similiter Ill perlas.10) Sub imagine sunt XII gemmae
et XVIII perlae. Item sub hac imagine est imago sancti Adalberti in diademate, habens
gemmas") et in humerali ll; in pectore deficit una lectulo remanente. Ad latus dextrum
sunt VII gemmae et ad sinistrum similiter VII. Item ad dextrum sunt tria parva monilia
et ad sinistrum similiter tria. Item in tabula inferiori sub hac imagine est passio sancti
Adalberti et habet VI parva monilia.

Item tertia tabula in parte superiori habet imaginem majestatis et lIIIorevangelistas;
in circuitu imaginis sunt XIX 12) gemmae et XVII perlae; in marginibus'a) tabulae sunt
LIII gemmae. Sub hac est imago sancti Wenceslai in diademate, habens llles gemmas et
IIIIor maximas perlas; in pectore habet Illcs gemmas. Ad latus dextrum IIIIorgemmas et
ad sinistrum similiter IllIO'. Sub hac tabula, in tabula inferiori est passio sancti Wenceslai
habens VIII gemmas. Item quarta tabula superior habet imaginem beatae Virginis; in
diademate sunt VII gemmae et XIIII perlae. Item in diadematae Xpi sunt VII gemmae
et VI perlae, in pectore beatae Virginis una gemma. Item sub imagine beatae Virginis
ad latus dextrum est cristailum habens de capillis beatae Virginis, ad latus vero sinistrum
deficit cristallum. Sub hac imagine est tabula continens crucem auream et unum angelum
ad dextrum latus et alium ad sinistrum; in parte superiori crux continet XIII gemmas et
XIIII perlas. Sub hac imagine tabula inferior nullam imaginem habet, continet IIllor gemmas,
in qua tabula prius pendebat praesepe Domini, et unum lectulum inter quatuor gemmas
superioris crucis.

Item quinta tabula in parte superiori, habens plenarium sancti Marci; in superiori
parte est imago sancti Marci sine defectibus, habens IIIIor gamau, duo a superiori parte
et duo ab inferiori; subtus monile preciosum et ab H) una parte imaginem imperatoris et
a secunda episcopi; monile habet unam") gemmam in medio et VI in circumferentiis,
perlas XVII et deficit XVIII. Sub hac est alia I6) tabula, in qua est imago sanctae Lud
milae; in diademate continet lX gemas et VIII perlas. Ad latus dextrum habet V gemmas

') Hanka v překladu svém přehlédl slova: .et IlIlOrgemmas et in pede". — ') Opis B, jakož
i Pešina a Hanka maji .,perlas' misto .parvas". — ') V originále mezerka; Hanka ji v překladu na
značuje, kdežto Pešina ji nenaznačuje, vypouštěje i slova „ad modum'. — ') Opis B a Pešina „quinque',
Hanka _pět".— ') Pešina „septem', Hanka rovněž „sedm“. — ') Pešina .septem', Hanka „dvanact“ —
') Pešina misto .similiter" má .,quinque'. w—') Slovo .secunda' Pešina vynechává; rovněž i Hanka.
— ') Misto .similiter XI" Pešina pouze ,,undecim'. — ") Hanka omylem obě tyto věty sloučil v jednu,
vypustiv konec prvé a počátek druhé: ,po pravé pak straně má jedenácte gemm a po leve podobně
tři perly.“ — ') Pešina: .gemmam'. Hanka správně: „gemmy“. — l') Pešina: „octodecrm'. —
“) Hanka četl mylně ,imaginibus" a přeložil: „na obrazich (!) desky'. — ") Pešina: .monile precrosum
est, quod ab ..... ". Hanka věrně dle originálu. — ") Pešina: ,,episcopi habet, unam gemmam . . . .'
— ") Slovo „alia“ pomíjí opis B, Pešina i Hanka.
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et ad sinistrum VI et in pectore parvum monile. Sub hac est parva tabula continens
passionem sanctae Ludmilae et llllor gemmas.

Item ultima tabula est trium evangelistarum habens Vlll monilia; diademata et alae ')
sine defectibus. Sub hac est tabula V fratrum imago finalis,?) in diademate habet Vll
gemmas et XII parvas perlas; ad latus dextrum llllO'gemmas, ad sinistrum illos. Secunda
imago habet in diademate Vll gemmas et Xl parvas perlas; in medio inter tertiam ima
ginem lllcsgemmae.3) Tertia imago habet V magnas gemmas in diademate et ad dextram
partem duas parvas gemmas et in medio perlam et ad sinistram similiter duas gemmas
et in medio perlam; inter tertiam et quartam imaginem sunt tres gemmae. Quarta imago
habet in diademate VII gemmas et XVIII parvas perlas; inter quartam et quintam ima
ginem sunt tres gemmae. Quinta imago in diademate habet VlI gemmas et IX perlas,
deficiunt IX, et ad latus sinistrum habet tres gemmas. In inferiori tabula est passio dic
torum quinque fratrum et habet X parva monilia.

Item super imaginem sancti Pauli pendet cor aureum et in fine tabulae circa cor
sunt tres gemmae; post hoc*) sequitur unum magnum monile, includens in se aliud
parvum, in cuius medio est zaphirus magnus; in maiori circulo monilis sunt Vl parva
monilia, quodlibet continens gemmam, et sex alia, quodlibet continens magnam perlam
cum parvis gemmis; post hoc sequitur lapis ad modum cristalli.

Item supra imaginem sancti Petri est secundum monile, habens in se zaphirum non
ita splendidum, habens in maiori circulo VI gemmas et Vl perlas, in minori similiter
Vl gemmas et V perlas; VI“ perla deficit.-"') Post hoc sequitur parvum monile in medio
habens zaphirum parvum et in circumferentia IX gemmas.

Item supra imaginem maiestatis est magnum monile, habens 6) in medio gamau et
VI gemmas maiores in circumferenciis. Tandem sequitur unum parvum monile, habens
gemmam. Item supra imaginem beatae Virginis est monile habens zaphirum et in circum
ferenciis habens Vlll gemmas mixtas perlis; post hoc sequitur parvum monile ad modum
stellae, habens rubeam gemmam.7) Tandem inter tabulam beatae Virginis et tabulam
sancti Marci est aliud monile, habens etiam zaphirum in medio et in circumferentiis
parvas gemmas rubeas. Tandem parvum monile habens smaragdum. Post haec supra
tabulam sancti Marci et unum monile, habens in medio zaphirum et in circumferentiis
VI gemmas mixtas cum parvis perlís. Tandem unum gamau, quod habet caput hominis.

Item supra imaginem sancti Lucae est aliud monile habens in medio zaphirum et
in circumferentiis llllOfgemmas et IIIIor perlas. Item quaedam gemma per se tandem.

Item supra imaginem sancti Mathei est aliud monile in medio habens smelcz et in
circumferenciis parvas gemmas. Item quaedam gemma ad modum cristalli inter imaginem
sancti Mathei et sancti Johannis. Item supra imaginem sancti Johannis est parvum monile
et cor aureum pendens et duae gemmae circa cor.

Item in pede ínferioris copertorií sunt XLV 3) diversae gemmae pro maiori parte
gamau et una parva crux aurea.

Item in copertorio ab inferiori parte sunt imagines dominorum cum armis eorum
Arnesti episcopi,") Dni Alberti episcopi Luthomislensis de Sternberg et episcopi lo) Argenti
nensis et VI imagines secularium cum armis eorum; superius copertorium habet simplicia
lamina aurea.")

') Pešína: .alas'. — ') Pešína: .formalís'. Hanka správně: „posledni“: — ') Pešína: .gemmas'.
— ') Opis B 3 Pešína: .haec'. — ') Pešína místo „et V perlas; Vizlperla deficit" má: „et sex perlas'.
Hanka: „šest perel, šestá perla chybi." — ') Za slovem timto v originále následuje slovo ,,zaphirum', jest
však přetrženo. Pešína je přece do textu pojímá, an piše: „. . . monile sapphirum habens in medio,
gamau et sex gemmas.' Hanka podobně: „veliký pásek, safír uprostřed kamei i šest větších gemm.'
— ') Hanka přehlédl značnou část textu. Ze dvou vět „Tandem sequitur unum parvum monile, habens
gemmam. Item supra imaginem beatae Virginis atd.' nedopatřením vznikla u něho věta: „Konečně
následuje malý pásek na spůsob hvězdy, mající červenou gemmu." — ") OpisB: LV; Pešína: „quinquaginta
quinque". Rovněž Hanka: „padesát pět'. ——") Pešína: ,.archíep.“ — ") Pešína doplňuje jeho jméno:
.D. Joannis Comitís de Lucmburg, Episcopi Argentinensis." — ") Pešína konec změnil takto: „Superius
coopertorium habet laminas aureas, et in iis expressa arma Baronum, militum & Regni Bohemiae.'
Hanka překládá věrně dle originálu.
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Na konci opisu 2 r. 1397 připsáno:
Rubrica de capis. Item una alia capa, quam dedit dns Ulricus, praepositus sancti

Apolinarís et canonicus electus in ecclesia pragensi, in campo rubeo subducta telo flavei
coloris, habens aves magnas aureas, et inter pedes cuiuslibet avis facies hominis aurea
et inter aves aureas aliae parvae aviculae aureae cum velis aureis habentes in rostris vir
gultas aureas. Item c. de axameto nigri coloris, quam dedit mgr. Andreas de Broda,
cum praetextis aureis, habens rosas viridi et rubei coloris, subducta taphat viridi coloris.
lt. capa rubei coloris, quam dedit dominus Wenceslaus natus Johanconis, civis
maioris civitatis, habens in se aves virides et eciam aves aureas et rosae parvae albae
et in capulo clipeus cum trifolio albo et rubeo, subducta flaveo kuklerz. Item capa, quam
dedit dominus Sdenco, canonicus pragen., habens flores virides et supra flores corona
aurea et sub floribus animalia aurea iacencia, subducta ruffo tafat. lt. c. nigri coloris,
quam dedit dns Constantius, praepositus Mielnicensis, habens canes aureos sedentes
in hinulis aureis inter sepes aureos et sol aureus spargens radios aureos cum praetextis
aureis, subducta viridi taphat.

Rubrica de libris doctorum. lt. post mortem dni Wolframi accrevit liber pulcer
specialis cum clausuris duabus argenteis et octo puklicze argenteae et duae deficiunt, quia
sic donatus est ecclesiae pragen. per dominumMarchionem Moraviae, in quo conti
nentur missae et benedictiones pontificales, qui incipit ,Nectareum rorem'. Item liber
exameron bti Ambrosii, epi Miolanensis de operibus VI dierum, quibus secundum scrip
turam coelum et terra creata et formata. Incipit antedictus liber sic: ,Tantum ne opinionis',
finis vero huius ,plurimum instructionis afferat Amen'. lt. alius liber, cuius rubrica est
haec: ,lncipit tractatus Aurelii Augustini in librum psalmorum' et est prima pars super
psalterio, quae sic incipit: ,Omnis scriptura divinitus inspirata utilis ad docendum', finis
vero libri talis est: ,.Ecce vos azaph congregacio'. Item secunda pars supradicti libri,
videlicet bti Augustini super psalterio, qui sic incipit: ,Eliquatur oculte in gemelarum
. . . . publice per plateas currit', finis vero libri: ,Et quia sapere scdm carnem mors
laudent dominurn'. Item liber pulcer in rubeo coopertorio, qui nominatur Augustinus de
civitate Dei, qui incipit: ,De adversariis nominis Xpi', finitur vero ,de universali via
animae liberandae'.

Rubrica de calicibus. Item calix, quem portavit mgr. Wenceslaus quondam
mgr. operis eccliae Pragensis, argenteus deauratus, habens in se X rosas flavei coloris,
in nodo vero habens descriptum marhai, et profundus satis.

Item integer ornatus pulcer et preciosus: casula et duae dialmaticae in atlas rubeo
cum aviculis aureis super rupis sedentibus et animalibus aureis vnceis.

Na vlepeném papírovém lístku: ,,ln ecclesia Treverensi habuit d. rex,ab electo et
capitulo ecclesiae Treverensi terciam partem de ligno crucis dominicae, quam manu sua
propria dns rex praecidit, quam quidem crucem beata Helena, Constantini mater, de Je
rusalem rediens ad treverensem civitatem secum atulit, ubi tunc domicilium habuit. Item
peplum beatae Virginis, etiam partem ipsius. Item de manate dni ad modum et instar
unius parvi panis. lt. pars baculi beati Petri apostoli. It. articulum digitis bti Mathiae
apostoli. It. partem de calciamentis bti Andrei apli. lt. partem cathenae beati Petri apli.
lt. partem de reliquiis bti Philippi apli. It. anulum bti Henrici imperatoris avi nostri ka
rissimi. lt. digitum eiusdem beati Henrici. lt. pectorale cum reliquiis sanctorum eiusdem bti
Henrici. It. reliquiae unius scti lnnocentis, videlicet brachium cum quinque digitis.

VII. Inventář 2 1". 1396 (1413).

Rukopis papírový. Na pergamenových deskách nápis „Inventarium rerum templi
Pragen." a letopočty 1396 1913.

Celkem shodný s inventářem 2 r. 1387 až na malé odchylky. Záhlaví, udávající
kdy a od koho inventář proveden, chybi. Inventář počíná se rubrikou „de capitibus".

&
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Mimo odchylky a dodatky naznačené v poznámkách k inv. 2 r. 1387 shledáváme ještě
tyto větši dodatky: Za č. 158: „158 a. Infula argentea deaurata cum perlis et gemmis,
habens in pendilibus in parte dextra aquillam nigram in campo albo s. Wenczeslai. In
parte dextra in crinali deficiunt quatuor gemmae curn lectulis; tres habet cum lectulis
dns Wenczeslaus subsacrista; quarta est deperdita. 158 b. Infula alia, quam dedit regina
Elisabet, habens in parte anteriori quatuor monilia de auro puro cum gemmis et perlis
sine defectibus; in parte posteriori ex transverso similiter quatuor monilia de auro puro
cum gemmis et perlis sine defectibus. Item in crinali in parte posteriori ad latus dextrum
deficiunt tres perlae, a parte anteriori in eodem crinali ad latus sinistrum in fronte simi
liter deficiunt tres perlae, quas omnes sex habet dns Wenczeslaus. In pendili ad latus
dextrum habens arma dni archiepiscopi moderni et ecclesiae quadripartita, in pendili
sinistro habens arma dni Arnesti et ecclesiae quadripartita et nolas sine defectu. In
summitate vero habet duos zaphiros oblongos. In lineis duabus ante et retro habens
gemmas et perlas sine defectibus. 158 0. Item alia infula, habens a parte anteriori in
fronte unum monile de puro auro cum aquilla sub corona, quae aquilla habet unum
zaphirum in pectore, circumdatus aliis gemmis et perlis diversis, plenum monile sine
defectibus. In eadem linea supra et infra aquilam habens gemmas diversas sine defectibus.
In parte anteriori ad latus dextrum et sinistrum sunt duo parva monilia in uno monili,
cervus albus de smelcz. In alio monili ad latus sinistrum equus albus similiter de smelcz.
In parte vero posteriori in medio ex transverso est unum magnum monile, continens in
medio equum album de smelcz, stans in rupe viridi de smelcz, sub quo equo deficit
una rosula, quam habe-f'ÍíÍs—Wenczeslaus subsacnsta. Sub eodem monili sunt duo parva
monilia: unum monile ad latus dextrum, continens in medio album equum de smelcz.
Aliud monile ad latus sinistrum continens in medio cervum album et cornua aurea. n
pendilibus vero sunt arma, sed leo albus in campo rubeo, in alio pendili clipeus ecclesiae;
nolae sine defectu. In summitate habens in quolibet eorum unum zaphirum." Za č. 161:
,.Subtile cum dyalmatica lucidum blaveum dni archiepiscopi, quem nondum donavit
ecclesiae." Za č. 168: ,,Item tercium par sandaliorum donavit frater dni archiepiscopi."
Za č. 173: ,,Item parva crux argentea, quam habuit dns Hynko suffraganeus piae me
moriae." Za č. 184: ,,Item alia X paria cyrotecarum." Za č. 187: „Aliud racionale,
quod donavit dns Johannes archieplscopus pragensis de perlis, gemmis et argento de
aurato a parte anteriori, habens Virginem gloriosam cum puero et sub ipsam angelum,
qui tenet infulam et in inferiori parte sanctam Katherinam. In parte anteriori ad latus
sinistrum deficiunt tres lectuli cum gemmis. In parte dextra ante textum ,Maria' deficit
unus lectulus cum gemma. ln parte posteriori habens crucifixum, ad latus dextrum deficit
lectulus cum gemma. Item inferius, sub curvatura archiepiscopi deficit lectulus cum gemma
et supra crucem habet pelicanum, et haec omnia de perlis." Za č. 208: ,,Item recepit dns
Wolffram us archiepiscopus librum pontificalem argento circumdatum. De tribus eburneis
plenariis unum ex illis simplex eburneum datum est dno regi per capitulum." Za č. 244:
,,Item ornatus integer, quem donavit de axameto rubeo dna regina Ungariae cum prae
textis et armis." Za č. 284: ,,Item alba, quam donavit dns Benessius Uborek ad modum
suae casulae, quam idem dominus donavit." Za č. 370: ,,Item duo sericea subtilissima
alba. Item aliud album cum striphis blaveis obscurum, quod dedit dominus archiepiscopus
ad modum stolarum. Item aliud cum striphis rubeis et albis, satis laniatum." Za č. 385 při
psáno: „ltem alii duo (nachones) in blaveo obscuro, habentes aureos canes in medio florum;
similiter et dracones aureos, similiter aves et dracones rubeos in medio florum; in modico
differunt in canibus et aliis animalibus. Item alius in nigro, habens aves aureos, et in
medio animalium sol aureus cum radiis et folia aurea cum radiis solaribus aureis, quem
dedit dns Johannes Borssnicz ad faciendam capam. Item alius nacho baldikinus in
nigro cum avibus ad modum pelicani, quem dedit capellanus dni Johannis de
Donyn. Item unus nacho in viridi aureus cum arboribus et liliis in medio et manus
iunctae invicem, tenentes aues. Item alius in blaueo aureus cum diversis animalibus
cathenatis, tenentes cathenam in pede anteriori dextro, et cum diversis floribus et foliis.
Item tercius nacho in rubeo ad modum stolarum, in medio de auro, ex quibus stolis
exeunt radii albi cum nolis similiter aureis et cum aviculis sericeis lucidis et draconibus



—LIX—

habentibus in collo flores ad modum arborum. ltem quartus baldykinus in nigro, habens
leones et aves aureas et in medio diversas alias aviculas lucidi coloris et alia diversa
animalia cum arboribus et floribus, qui onmes venerunt quatuor in exequiis et post mortem
imperatricis." Za č. 522 připsáno: „Capa in rubeo de nachone cum animalibus et avibus
de auro et tincturis aureis cum praetextis similiter aureis, subducta viridi ssylherz, in ca
pulo habens imaginem s. Sigismundi, et armis ex utraque parte imaginis, quam dedit
dns Wolframus. Item capa de nachone blaveo obscuro cum draconibus aureis, habentes
literas gentiles cum praetextis aureis, habentes nodum in capula de viridi serico. ltem
capa in campo rubeo ad modum stolarum et in medio aves et animalia diversa et in
stola virides flores cmn praetextis aureis, habens in capulo nodum blauei lucidi coloris,
quam dedit dominus Wenceslaus Portulanus. ltem capa de baldikino, habens aves et ani
malia viridia, flores diversos virides et in medio florum viridium habens alios flores
albos cum praetextis aureis, habens in capulo nodum blavei lucidi coloris, quam dedit
dns Mathias Johannis ducis. ltem capa de baldikino in rubeo, habens animalia viridia
et in medio flores albos et virides, quam dedit „dnsJacobus, frater dni Nicolai collectoris.
ltem capa in campo rubeo cum Ieonculis et literis gentilium aureis et cum aviculis viri
dibus, quam dedit dns W, vicarius archiepiscopi. ltem capa de baldikino in rubeo, habens
leonculos et aviculas virides, flores aureos, de quibus procedunt alii flores virides, cum
praet exta lata in pectore, quam donavit dns ...... l) lt. cappa in campo rubeo de
nachone cum floribus ad modum arborum de auro, subducta kuklerz blaveo, in praetexta
habens rosam et duas stellas, quam dedit Nicolaus Cauheri. ltem capa de nachone in
rubeo, habens aviculas extendentes alas ad volandum aureas, similiter et arbores diversas
aureas cum praetextis aureis cum subductura rubea, quam donavit smgr. Cunsso racione
prebendae et custodiae. Item capa de baldikino blaveo obscuro, inter circulos habens ani
malia rubea duo et intra alios circulos unum animal viride, subducta viridi czendalino,
quam dedit dns Benessius plebanus s. Nicolai. lt. alia c. in brunatico, habens animalia
viridia, habencia capita et pedes de auro et flores virides ad modum rotarum, subducta
rubeo cendelino laniato. ltem alia c. parva cum rotis magnis viridibus, qua utitur
episcopus clericus in die Luciae, habens praetextas parvas, subducta viridi cendalino."

Na poslednich listech jsou tyto zápisy: „In capite s. Lucae ewangelistae in crinali
deficit unus lectulus cum gemma in parte sinistra ultra inventarium dni decani. In capite
sti Gregorii papae in crinali coronae primae deficit lapis lectulo remanente in parte dextra
ultra inventarium dni decani. ln capite crinalis sanctae Antoniae deficit unum VI. lilium
ultra inventarium dni decani. De manu s. Thadei in parte superiori deficit lectulus cum
lapide, quem habet dominus Wenczeslaus. ln manu s. Wenczeslai deficit quinta perla
ultra inventarium dni decani et quatuor lapides lectulis remanentibus. Imago beatae Vir
ginis, tenens in cristallo de fascia Dni, caret puero, quem habet dns Wenczeslaus. ltem
in monstrancia, habens reliquias Cyrilli et Metudii, sub corona deficiunt tres lectuli cum
gemmis, supra coronam unus lapis lectulo remanente, de sumitate angelorum; dns Wen
czeslaus habet. ln cruce magna aurea supra caput crucifixi deficit una rimatura. ln cruce
magna argentea deaurata ad dextrum latus deficiunt tres gemmae lectulis remanentibus.
ltem in superiori parte tres gemmae, ad latus sinistrum sex, lectulis remanentibus, de
ficiunt. ltem tabula in medio habens crucifixum, quae locari solet in festivitatibus, in qua
deficiunt plures gemmae. ln calice, qui est preciosior, in patena deficit una perla ultra
inventarium dni decani. in calice cum rosulis, in quo officia habentur festivis diebus circa
sanctum Wenczeslaum, deficit una rosula ultra inventarium domini decani. (ln parvo mo
nili infulae magnae ad partem dextram a parte anteriori deficit unus parvus smaragdus.
ln eadem infula in parte anteriori ad partem sinistram in parvo monili supra monile
magnum deficit unus palasius parvus. ltem in monili magno ad partem sinistram deficit
unus dyamas cum lectulo et tribus perlis.) 2)

Anno dni MOCCCLXXXXIIII in vigilia vigiliae Nativitatis Xpi apertum fuit sepulchrum
bti Wenceslai dno duci Gorlicen. et patruo reginae Herczuk. ln apercione eiusdem se

') misto prázdné. ——') Část uzávorkovaná zase přetržena.
si
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pulchri circa imaginem archiepiscopi Treverensis inventa est curvatura aurea fracta, quam
habet dns Wen. subsacrista.

lt. anno dni MOCCCXCVI feria 2“ facto prandio post ,Quasimodo geniti' de man
dato dni decani pragen. apertum fuit sepulcrum s. Wenceslai canczellario regis Ungariae:
in apercione vero eiusdem sepulchri inventus est unus vetus lectulus cum lapide, quem
habet Wen. subsacrista.

Anno Dni MOCCCXCVI. Item concessus est unus calix dno Wolframo archiepiscopo
aureus parvus. lt. idem dns archiepiscopus recepit 2'" calicem argenteum satis magnum.
lt. recepit unum ordinarium parvum circumdatum argento. It. recepit unum monile de
capa episcopali. lt. recepit librum satiricum; haec omnia recepit in praesentia dni decani
mgri Puchnik, dni Radecz, Hermani, Nicol. olim collectoris, Jo sacristae et Wen. sub
sacristae.

Nomine mgi Kunso custos pragensis ecclesiae feria secunda post dominicam oculi
recepit in libraria Historiam satiricam. lt; eodem die concessi precentori mansionariorum
sermones Petri parizien. de mandato dni decani. lt. liber practicae, qui lilium dicitur,
medicinae, qui incipit ,lnterrogatus Socrates, quo possimus optime videre', quem concessit
Smilo quondam sacrista piae memoriae dno Wen. portulano.

Anno dni MOCCCCXlll die llll mensis Novembris feria sexta post festum Omnium
Sanctorum ex mandato et commissione decani et capituli huius ecclesiae honorabilibus
dnis Wen. de Radecz custode, Mathia de Bielina praeposito sti Egidii et mgro Andrea
de Broda, canonicis Pragen. inventarium facientibus ultra prius inventarium consignata,
ipsi domini nachones infrascriptas invenerunt, qui praedictae ecclesiae accreverunt: Primo
nacho aureus in rubeo cum canibus, avibus et floribus, quem dns Franciscus, prae
positus Boleslaviensis, pro cappa donavit. lt. alius nacho similiter aureus in rubeo cum
vultribus tenentibus damulas inspicientibus solem, qui venit post mortem dni Jodoci
marchionis Moraviae. lt. unus praecise eiusdem maneriei, qui accrevit post portem eiusdem
dni marchionis. lt. alius nacho aureus in rubeo cum leonibus damulas tenentibus et
nubibus radiosis, qui venit post mortem dominae Margarethae filiae imperatoris de Nu
renberg. lt. alius rubeus cum damulis in circulis aureis post mortem praefatae dominae
de Nurenberg donatus. lt. viridis in flaveo cum castris; in extremitate castrorum leones vi
rides et aves et damulae aureae, qui etiam venit post mortem praedictae dominae Marg.
lt. in rubeo viridis, in quo sunt capita leonina aurea et canes virides cum ricmis, qui
venit etiam post mortem praefati dni Marchionis. lt. unum bonum nigrum paganicum
integrum stamen, nigris insutis floribus intermixtum, quod venit post mortem dni Sbin
conis de Hazenburg archiep.Pragen.

lt. imago btae Virginis argentea deaurata de duodecimmarcis, quam do
navit venerabilis dns Wen. de Radecz, custos et canonicus Pragen.

Vlll. Inventář kaple sv. Václava asi 2 r. 1420.

Invantarium rerum in capella s. Wenceslai.
Nota res Capellae sancti Wenczeslai. Primo pixis aurea magnapro Cor

pore Christi, quae continet in se duas alias cum cratere argenteo. lt. cappa viridis; est
recepta per dominum tumbarium et loco illius est data alia rubea, subducta tela flavea
de superiori sacristia sancti Michael. lt. stola et nola deaurata. lt. unum missale. lt. unus
calix deauratus argenteus, habens in se imagines sculptas, scilicet imaginem ihu xpi orantis
in horto. lt. tria corporalia" cum duobus futris. lt. unus apparatus rubeus festivalis cum
graeco u, ad quem dns Wenczeslaus subsacrista eruit albam et humerale, in quo imago
s. Wenczeslai continetur cum perlis. lt. secundus apparatus flaveus dominicalis integer,
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donatus per dnm Philippum, pragensem quondam canonicum. lt. tercius fetialis rubeus,
etiam integer, cum humerali de praetexta aurea cum graeco 1). lt. una alba superflua,
quam recepit dns tumbarius. lt. apparatus flaveus integer, in quo continentur signa alba
et aurea parva, donatus per quandam dominam nobilem de Ungaria in vigilia s. Nicolai.
lt. palla festivalis rubea cum floribus aureis. lt. secunda dominicalis mixtim alba et flavea,
quam donavit dns Wenczeslaus subsacrista, cum praetexta nigra, in qua continentur ima
gines aureae. lt. tertia ferialis brunatica; de eadem palla dns tumbarius fecit ceratum
super altare. lt. palla brunatica et clauca striphea, facta de antiqua cortina per dnm
Raczkonem tumbarium. ltem praetexta aurea cum clipeis et pendiciis albis. lt. praetexta
ferialis defectuosa. lt. una mappa donata et facta per dnm tumbarium. lt. tres mappae.
lt. una mappa de serico clauco cum pendiciis viridibus; habetur in superiori sacristia
s. Michaelis. lt. quatuor candelabra: duo cuprea et duo stagnea. lt. quatuor ampulae:
duae argenteae et duae stagneae. lt. duo cantara valentia pro vino distribuendo altaribus.
lt. duae cruces et duo anuli sanctorum patronorum Wenczeslai et Adalberti. lt. unum
diurnale, quod donavit dns Mauricius dictus Koza pro ministro capellae praedictae. lt. imago
lignea beatae Virginis. lt. lavatorium. lt. manutergia' quatuor. lt. matras, qui est donatus
post mortem dni Wenczeslai sacristae, qui valet pro lecto. lt. cortina sepulchri s. Wen
czeslai viridis et rubea cum avibus aureis. lt. secunda rubea dominicalis. lt. tertia clauca
cum aquila nigra. lt. quarta grossa, quae cotidie fuerunt in sepulchro. lt. quinta parva,
pendens de sepulchro, clauca et viridis. lt. bursa de sameto rubeo, in qua servantur
cruces et anuli sanctorum patronorum.

Nota res in secundo altari, quod est in capite sepulchris. Wen
czeslai. Primo palla festivalis de axamito rubeo cum rosis et praetexta et mappa ad
eadem pertinentes. lt. palla clauca cum duobus leonibus nigris. lt. palla rubea grossa, in
qua sunt patroni intexti. lt. duae praetextae modici valoris.

lt. primo tumba de lapidibus ametistinis, habens supra seram aquillam et in pina
culis duos glandines et circum seram habens lapides preciosos, quae est tota lignea,
quae prius dicebatur argentea, ut videbatur, in qua deficiunt septem lapides. lt. tumba
argentea deaurata s. Urba ni, in qua deficit tertia pars pectinis et retro una pecies argenti
sub pinaculo, et in alia parte deficit unum pinaculum, in qua sunt imagines Episcoporum
et Angelorum. lt. sepulcrum s. Marci, in quo deficit unum pinaculum argenteum et remanent
in pectine quatuor lilia et quatuor capita in medio tumbae deficiunt . . . curvaturae duae:
una ad medium, alia in toto; ex una parte sepulchri continetur imago imperatoris, quae
deficit sceptro, supra quam clipeus cum aquilla nigra, habens duo capita et supra eandem
deficit unus flosculus et ex altera parte sepulchri deficiunt tres flores, sub quibus est clipeus
rubeus cum albo leone. lt. tumba lignea, in parte superiori et posteriori habens in parte
anteriori quatuor monilia cum gemmis et perlis (in uno monili deficit lapillus cum lectulo)
et aliis quatuor lapidibus oblongis, et in medio magnus lapis viridis ad modum scultellae.
lt. tumba argentea deaurata, habens in parte anteriori imaginem majestatis, quae deficit
sceptro, et ex utraque parte praedictae imaginis duae imagines continentur, deficientes
sceptris, et subtus imago beatae virginis, quae etiam deficit sceptro et tenet se per mo
dicam partem, et habens ex una parte imaginem s. Wenceslai cum cuspide et ex alia
parte imago s. Georgii, carens sceptro, et in posteriori parte imago s. Laurentii tenens
librum in una manu et in altera carens signo et . . . imago s. Pauli etiam carens signo
et ex utraque parte continetur imago imperatoris in manibus carens sceptro. lt. tumba
argentea deaurata s. Sapientiae, carens ambobus pinaculis et desuper et infra carens
quatuor laminis argenteis. lt. tumba argentea deaurata, in qua continentur leones et aquillae,
cum duobus pinaculis simplicibus, in qua non apparet aliquis defectus. lt. tumba argentea
deaurata, in qua continentur leones et aquilae, consimilis priori; in parte anteriori deficiunt
laminae. lt. tumba argentea cmn lapidibus ainetistinis rotundis in circulo; in parte anteriori
et in parte superiori quadratis, carens tribus pinaculis et in sera habens nigram aquillam
et in capite sepulchri in parte inferiori carens lamina et octo lapidibus, quidam lectulis
remanentibus et quidam cum lectulis. ltem tumba lignea depicta cum imaginibus de parte
ligneis. lt. tumba lignea deaurata cum lapidibus ametistinis, in superiori parte habens
crucem, quadrangulare desuper et infra, habens quatuor lapides, carens uno pinaculo,
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quae est sigillata, quae etiam videbatur esse argentea. lt. tumba argentea deaurata parva
cum aquilis parvis . . .

item in diademate flagellationis remanent lapides decem et septem. lt. in diademate
coronationis remanent lapides viginti. lt. in corona imperatoris remanent lapides novem.
lt. in diademate beatae Virginis sub cruce remanent lapides viginti octo. it. in diademate
crucifixi in altari remanent lapides XV. lt. sub crucifixo continentur duae imagines parvae
ex utraque parte, in quibus sunt signa, in quibus continebantur lapides; sed nullus lapis
remanet. lt. in diademate s. Johannis remanent lapides XXIII. lt. in corona imperatricis
remanent lapides sex. Item in diademate crucifixi circa cistam fragmentorum remanent
lapides Xlll. Item in diademate sepulturae domini remanent lapides Vl. lt. in pariete inter
resurrect. et ostensionem domini dificiunt . . . magni lapides. lt. in angulo circa hostium
superioris sacristiae deficit unus magnus lapis et modico remotius deficit secundus et
sub ...... missionis Spiritus sancti deficit tercius. lt. sub montem oliveti, ubi xpus orat,
deficit unus lapis.

lnventarium rerum capellae s. Wenceslai
Ecclesiae Pragensis.

Andreas subtumbarius.

IX. Seznam předmětů na Karlštejn odvezených r. 1420.
(Otištěno z Pešinova .Phosphoru' str. 478 —480.)

Anno Domini M.CCCC.XX. Feria lV post festum s. Jacobi Apost. infrascriptae res
ductae et portatae sunt de castro Pragensi, ad Castrum Carlstein, per honorabilem D. Leo
nardum Vicarium Ecclesiae Prag. et Andream subtumbarium, et Wenceslaum dictum
Electus.

l. Primo, cantarus crystallinus, in quo est Mensale Domini et peplum B. Virginis.
2. Monstrantia crystallina, in qua defertur Corpus Dominicum, in die Corporis Christi.
3. Tres baculi argentei sive Curvaturae. 4. Sepulchrum cum magno smaragdo. 5. Crux
magna argentea. 6. Tabula B. Virginis, quam depinxit B. Lucas. 7. Sepulchrum B. Marci
argenteum'deauratum. 8. Sepulchrum B. Urbani Papae argen. deauratum. 9. Quinque pecies
de Tumba B. Wenceslai, una major et quatuor minores. 10. Crux magna argentea. 11. Crux
magna aurea. 12. Monstrantia cum. Crystallo et Reliquiis B. Catharinae. 13. Plenarium
cum quadraginta novem lapidibus preciosis, aliquibus lapidibus de lectulis deficientibus,
et alia tria plenaria. 14. Una tumba B. Virginis argento circumdata. 15. Tumba argento
circumdata, cum quinque costis BB. Quinque Fratrum. 16. Duae Cruces deauratae, pro ve
xillis. 17. Viaticum altaris argento circumdatum. 18. Gladius B. Wenceslai cum futro suo.

19. Tabula curn Imagine B. Virginis, circumdata imaginibus argenteis festivalibus.
20. Sepulchrum S. Florentii. 21. Sepulchrum S. Januarii cum leonibus et aquilis. 22. Se
pulchrum B. Viti cum imaginibus circumdatum. 23. Sepulchrum Ss. Sergii et Bacchi
circumdatum argenteis et deauratis imaginibus. 24. Sepulchrum S. Fortunatae cum leo
nibus et aquilis, conforme priori sepulchro curn leonibus. 25. Sepulchrum B. Sapientiae.
26. Sepulchrum S. Lazari. 27. Sepulchrum S. Arnolphi. 271). Corporale cum argento, habens
Agnos Dei. 28. Tabula cum imagine B. Virginis, in qua monstratur peplum eiusdem
Virginis Mariae.

29. Monstrantia deaurata cum crystallo, continens quinque dentes in crystallo.
30. Sceptrum cum pomo. 31. Candelabrum cum manu curvata deaurata. 32. Costa B. Ze
baldi in argento deaurato. 33. Caput B. Gregorii. 34. Caput B. Victoris. 35. Monstrantia
una crystallina, in qua sunt Reliquiae B. Wenceslai. 36. Capita quatuor SS. Viti, Adal
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berti, Bartholom. et Ananiae. 37. Imago B. Barbarae cum reliquiis. 38. Alia B. Wenceslai
cum lancea et Reliquiis. 39. Alia B. Virginis cum Monstrantia. 40. Alia B. Thomae cum
Monstrantia sua. 41. Alia S. Bartholomaei cum sua mandibula. 42. Caput B. Chrysogoni.
43. Imago B. Matthiae. 44. Alia B. Matthaei. 45. Alia B. Andreae. 46. Monstrantia cry
stallina cum Reliquiis Innocentum. 47. Alia cum Luna et Reliquiis B. Wenceslai. 48. Crux
W. 49.MonstrantiacumcostaBeatiSerae.50.Unuspes
a Monstrantia cum Reliquiis B. Procopii. 51. Navicula B. Petri crystallina. 52. Crux
antiqua cum gemmis. 53. Thuribulum deauratum. 54. Gladius B. Mauritii. smra'

. enceslai. 56. Tabula cum cancello, et cum Reliquiis B. Pellagii. 57. Viginti baculi
argentei, cum quibus Canonici processionem visitant. 58. Imago B. Virginis argen. de
aurata, tenens puerum in manu, et in altera manu sceptrum. 59. Thuribulum minus
argenteum. 60. Thuribulum adventuale. 61. Monstrantia aurea, in qua Corpus Dominicum
servatur; et in eadem duae pixides argenteae.

62. Decem manus diversorum Sanctorum. 63. Baculus B. Pauli in argento deaurato.
64. Crux pro pace danda. 65. Alia cum Crystallo cum Reliquiis S. Bartholomaei. 66. Calix
aureus cum lapidibus, et gemmis pretiosis, in quo deficit unus lapis: et in patena deficiunt
duo lapides, lectulis vacuis existentibus. 67. Alius parvus aureus. 68. Una curvatura aurea,
circumdata cingulo cum lapidibus et gemmis pretiosis, altera simplex. 69. Monstrantia de
aurata cum suo futro. 70. Tres Campanulae argenteae cum suo futro deauratae. 71. Urceus
ad aspersionem cum suo aspersorio. 72. Duae scutellae deargentat-ae; 73. Infula Pontifi
calis nigra pretiosa, cum diversis lapidibus prehosrs et cum quadraginta adamantibus, et
quadragesimus primus deficit. 74. lnfula B. Adalberti cum imaginibus deauratis; alia
eiusdem de Axamit cum margaritis; alia antiqua argentea deaurata; alia flavea argen.
deaurata. 75. Triginta Calices maiores et minores. 76. Unus calix magnus pro Feria V.
Coenae Domini. 77. Quatuor ampullae argen. deauratae. 78. Duae ampullae maiores
argen. deauratae. 79. Calix cum ampullis in uno futro, et quaedam alia.

X. Seznam věcí r. 1421 na Ojvín odvezených.

Irweniarium reliquiarum, quas praelati ecclae Prag. in monasterio wain propier
imminentia pericula deposuerunt. (Kap. arch. XXVII, 23.)

Anno Domini MOCCCCOXXIopraelati ecclesiae Pragensis deposuerunt in monasterio
wain propter imminentia pericula reliquias infra scriptas: 1. Caput 5. Lucae evangelistae,
carens mandibula. 2. Pars capitis s. Marci ewangelistae cum mandibula, habens plattam
argenteam deauratam. 3. Caput conthoralis s. Sigismundi, carens mandibula. 4. Caput
5. Othmari .abbatis sine mandibula et sine occipite. 5. Pars capitis s. Urbani papae.
6. Reliquiae sancti Richardi confessoris, regis Angliae. 7. Caput 5. Valerii, Treuerensis
episcopi et confessoris. 8. Caput s. Dyonisii_Augustiensis episcopi, fratris sanctae Hylariae

virginis et martyris. WT—Ej-eïm—m—"iunüm—IO. Pars s. Pigmenii martyris.ll. Reliquiae s. Meinar 1 monac i et martyris. 12. Unum os Thebeorum martyrum in
finibus modico argento decoratum. 13. Unum caput sanctorum Innocentum in serico. 14. Os
et pulveres s. Lazari allati per Serenissimum dnm Karolum, Romanorum imperatorem.
15. Aliae diversae reliquiae sanctorum sine titulis in vasculis, receptae super sacristiam
s. Wenczeslai. 16. Quinque capita sanctarum undecim milia virginum. 17. Corpus s. Albani
in viridi cistula.
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Xl. Seznam věcí r. 1438 na Karlštejn odvezených.

Consignatio reliquiarum ccc/ae Frage/r., quac vx mandato Alberti Regis in Carl
stcin translata sunt. (Kap. arch. XXIX, 15 b.)

Anno Domini MOCCCCOXXXVlll0 in die s. Panthaleonis ad mandatum dni regis
Alberti et Baronum istae res infrascriptae Pragensis ecclesiae reductae sunt in Carl
sstain. Primo in magna cista sunt: (l.) quatuor pendilia altaris meliora et unum
horum levius et brevius. (2.) Quatuor cappae meliores cum praetextis. (3.) Quatuor ornatus
cum dialmaticis meliores. (4.) Quatuor alii sine dialmaticis et requisitis suis. (S.) Thabula
V“ fratrum. Ladula lignea, in qua caput (G.) B. Viti, (7.) caput s. Adalberti, (8.) caput
s. Vincentii.(Q.)Brachiums. Wenceslai.(Www gemmis.(ll.) Cristalliquatuor
et alia plura. (12.) ln alia ladula auro decorata sunt irlïuolü'ïütris cruces dominici ligni
et cristalli et parva scatula cum reliquiis. (13.) [in] ladula de cute sunt litterae seu privi
legia et quatuor bullae C. S. A.!) (l4.) Duae cruces cristallinae argento circumdatae in palla
et tapeto circumdatae. (15.) Mappae altaris cum praetextis suis. (16.) Claucus ornatus cmn
una dyalmatica. (l7.) Quaternus parvus cum letania rogacionum. (IS.) Statuta provincialia et
inventarium cum aliis in parva cista ladula. Haec omnia praescripta sunt in magna cista,
quae est una sera clausa. Item in sequenti cista sunt haec reposita: (19.) primum
Vc corpora. (20.) Tabula cum scapula vitro cooperta. (21.) Ornatus nobili intextus cum
suis requisitis. (22.) Tapete involuta in scatula caput s. Wenceslai, galea et lorica eiusdem.
Item (23.) cussini, (24.) coopertorium tumbae s. Wenceslai, (25.) viaticum s. Adalberti,
(26.) mensale Dni in futro, (27.)—pies—cgpr-eusge—im)gstrantia«dni "EM et (28.) pes
de Rosa argenteus. (29.) Item ladula cum corporibus reliquiarum ibidem script'aïuru, seris
clausa. Item in cista tercia quadrangulari: (BO.) in tabula ymago s. Mariae cum
corona aurea bene ornata. (Bl.) Sed alia thabula ibidem cum ossibus sanctorum in Carl
stein argento est spoliata, sed tamen modicum manet adhuc in medio de thecis argenteis
cum ceteris tytulis. (32.) Multae literae cum sigillis, pro ecclesia pragensi pertinentes.
(33.) Reliquiae in fasciculis diversis et ova strutionum et plures cristalli habentur ibidem;
duabus seris sunt clausa. ln cista quarta cum tenaculis tribus, oblonga: (34.) Tabula
parva lignea cum peplo beatae Mariae Virginis. (35.) Alia tabula argento ornata cum
particula eiusdem pepli s. Mariae cum cancello. (36.) Item tres panni aurei. (37.) Item
cistulla amatistina cum reliquiis nobilibus. (38.) Et alia lignea cum reliquiis. (39.) Item
perlae in sacculo. (40.) Toga media cum duplicata cruce et alia pars sine cruce. (41.) Stamen
obscuri coloris brunatici pro casula de atlas. (42.) Brachium cum carne in cristallo et crux
lignea crucifixi. (43.) Cantarum cristallinum cum ossibus sanctorum, in quo rosa s. Do
rotheae. (44.) Albae notabiliores et annulli. (45.) Coopertorium s. Viti confessoris.
(46.) Gladius s. Wenceslai. (47.) Gladius s. Mauricii. (48.) Gladius s. Stephani, regis
Ungariae. (49.) Litterae quam plures super censis altariorum. (50.) Palma b. Mariae Virg.
Item in cista dni Imperatoris sunt: (51.) Vl albae, (52.) viaticumaltare fractum,
(53.) de coronationis ornatus. (54.) Crux cristallina fracta. (55.) Caput in aureo panno
et ossa sanctorum rubeo serico involuta. (SS.) Quinque ladulae. (57.) Pixis cristallina
cum reliquiis sanctornm. (58.) Alia oblonga cum mandibula s. Bartholomei. (59.) Alia
rotunda cum crucifixo. (60.) Monstrantia parva argentea. (61.) Imago argentea s. Procopii.
(62.) Manus sanctorum Innocentum. (63.) Vasculum cum apostolis. (64.) Manus s. Eufemiae.
(65.) Monstrantia cum IX cristallis et floribus argenteis deaurata et angelo desuper cum
floribus. (66.) Monstrantia parva cum pede. (67.) Alia monstrantia sine pede. (68.) Pixis
cristallina. (69.) Alia de ebore et plura alia ibidem reposita. (70.) Monstrantia cum dente
s. Benedicti parva deaurata. (71.) Ladula cum capitibus sanctorum et ossibus s. Eufemiae.
(72.) Alia cum capitibus sanctorum. (73.) Alia ladula cum capitibus Xl milia virginum.
(74.) Duae ladulae cum litteris. (75.) Una ladula cum parvis ladulis, in quibus sunt
reliquiae sanctorum. (76.) Tumba s. Sapientiae. (77.) Vasculum dni imperatoris.

') :sanctae Sedis Apostolicae.
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Xll. Inventář z r. 1441.

(Kapitulni archiv v krabici .lnventaria'.)

Anno Domini MOCCCCXLI quarta feria ante festum sancti Galli die Xl mensis
Octobris. Factum est inventarium infrascriptum de rebus ecclesiae Pragensis per dominos
Johanconem decanum,') magistrumProcopium de Cladrub etc.scolasticumet
mgrm Gregorium 2) decanum ecclesiae Omnium sanctorum etc., canonicos eiusdem
Pragensis ecclesiae et custode eiusdem. 1. Casula alba sericea cum cruce deaurata cum
imaginibus cum duabus dialmaticis, stolis et albis, plenum ornamentum 2. C. flavea cum
cruce, quam dedit dns rex Albertus cum pleno apparatu, dialmaticis, stolis, albis et
omnibus aliis. 3. C. scacata de viridi et albo coloribus sine albis, sed cum dialmaticis,
et haec fuit dni Raczconis. 4. C. sola tantum rubea de axamit cum cruce aurea, quae
etiam fuit dni Raczconis. 5. Duae dialmaticae: una rubea et contexta cum viridi colore
et alia etiam rubea cum floribus de colore viridi sine auro. 6. Tres albae cum crucibus
rubeis: duabus deauratis et tercia cum liliis. 7. Casula flavea de axamit cum cruce sub
ducta cum serico viridi. 8. Duae dialmaticae rubeae deauratae. 9. Casula de pokossin
alba cum duabus albis dialmaticis etiam de pokossin. 10. Casula rubea florisata cum
figuris animalium et organorum et duae dialmaticae diversis coloribus florisatae. 11. Ca
sula rubea totaliter de serico cum dialmaticis etiam rubeis in diebus patronorum et mar
tyrum. 12. Casulae coloris brunatici de serico cum duabus dialmaticis de haras. 13. Casula
alba de pokossin, subducta tela flavea cum duabus dialmaticis albis de haras. 14. Duae
dialmaticae deauratae veteres. 15. Quatuor albae cum humeralibus. 16. Casula grisea
deaurata cum alba et humerali. 17. C. rubea cum floribus coloris flavei deauratis cum
aliis et alba. 18. Duae vcasulae nigrae cum albis et humeralibus. 19. Tres calices argentei,
unus deauratus et alii duo non. 20. Una parva monstrantia pro pace danda. 21. Velum,
sub quo corpus Dni nostri lhu Xpi defertur. 22. XIII cortinae colorum diversorum pro
coopertoriis sepulchrorum. 23. Una dialmatica de axamit rubea subducta serico viridi.
24. Una casula nigra de axamit, in qua sunt cruces albae de perlis. 25. Una palla flavea
cumfloribusalbis, quae est ecclesiae sancti Benedicti in Hradczano. 26. Una
palla sericea coloris viridis, permixta albo colore. 27. Palla pro maiori altari cum rotulis
aureis. 28. Palla flavea sericea cum strichis. 29. Una palla deaurata pro maiori altari.
30. Una palla rubea cum animalibus (?) deauratis pro majori altari. 31. Palla magna cum
literis M et N. 32. Palla deaurata pro maiori altari. 33. Duo pendilia ante pallas coloris
viridis cum scutis et literis p et aliis et liliis. 34. Palla alba cum leonibus et aliis anima
libus. 35. Pendilia sine auricalia deaurata alba. 36. Unum mensale album cum praetexta
aurea. 37. Duae dialmaticae grossae albae, rubeo permixtae. 38. Duo pendilia auricalia
rubea florisata cum auro. 39. Stamen rubeum sericeum deauratum antiquum. 40. Aliud
viride deauratum antiquum. 41. Tertium viride antiquum. 42. Quartum rubeum sericeum
deauratum pulchrum et novum. 43. Cappa rubea deaurata incisa. 44. Stamen rubeum
sericeum novum cum sigillo de plumbo. 45. Stamen nigrum deauratum novum. 46. Stamen
subbrunaticum cum stellulis deauratis. 47. Stamen coloris brunatici sericeum deauratum.
48. Duae albae sericeae pro magna feria sexta. 49. Duae albae cum peciis rubeis.
50. Calix argenteus deauratus cum imagine crucifixi et patena simplici, qui erat dni
Raczconis. 51. Crux argentea deaurata cum flaveo colore, in qua ymago crucifixi.
52. Calix argenteus deauratus, in cuius cornubus hoc nomen ihus expressum est, cum
patena argentea deaurata. 53. Calix argenteus deauratus, in quo torques, id est toczye
nicze cum rnaleis cum patena. 54. Pectorale magnum cum lapide quasi aureo, sub quo
facies Xpi cum angelis duobus flaveis, in quo scriptum est ,.Speciosus forma prae filiis
hominum". 55. Tabula parva argentea deaurata, in qua reliquiae sanctorum Abraham
Isaac et Jacob patriarcharum. 56. Duae ampulae argenteae deauratae cum fistulis dictis
rzapcowe. 57. Unum pectorale argenteum deauratum, in quo imagines sanctorum Petri,
Pauli et Bartholomei apostolorum. 58. Aliud pectorale argenteum, in quo facies Xpi, in

') Jan z Dubé, děkan 1431—1444. — ') Mistr Jiří Tomášů z Prahy.



_,

-—- LXVI —

quo spongia Xpi est inclusa et imago crucifixi ab alia parte. 59. In parva bursula de
tela flavea parvae nolae argenteae cum aliis fragmentis argenteis. 60. Crux argentea
parva-cum circulo, in quo de lacte beatae Mariae virginis. 61. Parva crux argentea de
aurata curn imagine crucifixi et ewangelistarum coloris flavei. 62. Alia crux parva argentea
simplex. 63. Alia crux minor, etiam simplex. 64. Una parva monstrancia cristailina flori
sata, cum tribus leonculis deauratis argenteis. 65. De reliquiisþsanctorum X milium
lnlilnum martyrum in 3320 cum zaphiris. 66. Parva monstrancia cristailina cum quadam
virga ..Í'íí' 67. Alia parva monstrantia cristailina, in qua dens s. Vincentii. 68. Pec
torale argenteum deauratum, in quo particula -pepli beatae Mariae Virg. 69. Parva mon
strantia cristailina, in qua particula virgae Moysi. 70. Monstrantia parva, brevis et rotunda,
in qua est manna Iudeorum. 71. Parva monstrantia cristailina cum imagine s. Petri.
72. Parva monstrantia cristailina, in qua particula de spina coronae spineae Dni nostri
lhu Xpi. 73. Parva monstrantia cristailina vacua cum cathena deaurata. 74. Pectorale, in
quo de mensali dni sunt reliquiae. 75. Monstrantia argentea deaurata cum cristallo, in
qua quoddam os erat. 76. Parvula cistula nigra cum reliquiis sanctorum scripta albis
literis. 77. Parvula monstrantia in argento deaurato, in qua quoddam continetur. 78. Ro
tulus cristallinus, in quo quaedam reliquiae sanctorum. 79. Quoddam os alicuius sancti vel
sanctae. 80. Anulus argenteus cum amatisto. 81. Anulus cum duplis rubeis. 82. Anulus
cum duplo viridis. 83. Lapis thopapius magnus cum cathena aurea de puro auro. 84. Parva
cistula florisata cum diversis lapidibus et gemmis pretiosis. 85. Gemmae sive lapides pre
ciosi in uno volucro de pano lineo. 86. Duo vitra parva cum balsamo. 87. Parvum
pectorale argenteum deauratum cum jaspide. 88. Parvum pectorale rotundum cum gamaw.
89. Anulus argenteus cum calcidomo. 90. Anulus argenteus deauratus cum duplis.

[tem dni Raczkonis. 91. Casula nigra tlorisata cum cruce aurea cum alba et llu
merali. 92. Alia nigra de tafat sine cruce cum alba. 93. Casula rubea cum floribus co
loris viridis et aureis animalibus subducta cum tela nigra cum alba. 94. Casula viridis
coloris de serico palikyn, subducta cum tela flavea et rubea cruce, tlorisata cum floribus
albis. 95. Casula coloris flavei cum floribus viridis coloris et animalibus aureis et prae
texta pulchra aurea in modum crucis cum tela rubea subducta, cum pleno apparatu.
96. Casula rubea de palikyn cum pleno apparatu. 97. item blavea subnigra, florisata cum
floribus aureis et cruce rubea cum floribus albis cum pleno apparatu. 98. Alba casula de
axamith curn floribus flavei coloris, cum pleno apparatu. 99. Aliae duae albae sericeae
pro magna feria sexta. 100. Una dialmatica flavea deaurata. 101. Casula f!avea deaurata,
subducta cum tela rubea, cum alba et humerali. 102. Cussinus de colore viridi deauratus
pro sepulchro in Parasceven. 103. Unum pendile sive auricalis sericeum magnum cum
signis leonum. 104. Aliud simile. 105. Tertium sericeum brunatici coloris viridis. 106. Aliud
simile. 107. Duo pendilia sericea cum leonibus. 108. Cappa rubea deaurata cum aviculis
albis et floribus viridis et flavei coloris cum praetexta cum imaginibus deauratis. 109. Cappa
de axamit cum crucibus albi et nigri coloris cum praetexta. 110. Cappa nigri coloris cum
floribus viridis coloris, draconibus et aviculis. 111. Cappa alba de axamit non pilosa cum
praetexta deaurata. 112. Cappa flavei coloris cum floribus deauratis, quae dicitur esse
dni decani cum praetexta deaurata. 113. Cappa sericea coloris flavei cum floribus albi
coloris cum praetexta aurea stricta. 114. Cappa rubea de axamit cum praetexta aurea.
115. Item coloris viridis de serico cum floribus albi coloris cum praetexta aurea. 116. Cappa
rubea cum floribus volatilibus coloris viridis et leonibus aureis. 117. Cappa rubea cum
floribus aureis, subducta tela flavea et praetexta aurea. 118. Cappa rubea cum lineis sutis
aureis de axamith cum praetexta ymaginum mgri Procopii. 119. Cappa rubea cum draco
nibus, viridis et animalibus flaveis, subducta tela flavea. 120. Cappa coloris brunatici cum
praetexta aurea et litera S brunatica. 121. Cappa diversorum colorum: viridis, rubei, flavei
et albi coloris diversis floribus configurata cum praetexta cum liliis et X litera coronata.
122. Cappa rubea deaurata antiqua cum praetexta deaurata. 123. Cappa nigra cum cru
cibus quasi argenteis et praetexta cum ymaginibus, inter quas est imago sctae Katlrerinae.
124. Cappa rubea cum praetexta aurea. 125. Cappa rubea cum leonibus et draconibus
aureis, subducta tela flavea. "126. Cappa flavei coloris squamata. 127. Cappa nigra sericea
cum praetexta sericea, subducta serico, de colore viridi. 128. Cappa nigra de haras, sub
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ducta tela flavea. 129. Cappa coloris viridis sericea cum rosulis aureis parvis, subducta
serico rubei coloris. 130. Cappa flavei coloris obtusi cum rotulis rubeis et aliis floribus
cum praetexta coloris viridis, subducta cum serico coloris viridis. 131. Angularia sive
pendilia ante altare coloris viridis cum ymaginibus bestiarum et parvis lapillis rubeis.
132. Angularia rubea cum leonibus et aquillis aureis. 133. Duo angularia flavei et rubei
coloris. 134. Duae cruces de lapide cristallino. 135. lnfula argentea deaurata cum lapi
dibus. 136. Monstrantia cuprea deaurata magna cum reliquiis sanctorum. 137. Alia mon
strancia cuprea minor. 138. Manus s. Sophiae argentea, tenens os sanctae Sophiae.
139. Monstrantia parva cuprea. 140. Crux argentea cum imagine s. B'enedicti, deaurata.
141. Monstrantia magna cuprea deaurata cum reliquiis. 142. Vagina rubea pro gladio
s. Wenceslai cum argento decorata. 143. Monstrantia parva cuprea cum osse sti Gereonis.
144. Calix argenteus deauratus cum circulo variabili cum parvis ymaginibus. 145. Duae
ampulae argenteae cum rotulis deauratis, a et v literis deauratis. 146. Tres magnae ampulae
pro liquoribus sacris argenteae. 147. Plenarium parvum cupreum deauratum cum lapidibus
coloris viridis et aliorum. 148. Quaedam concha de lapide jaspidino et amatistino cum
fragmentis et argenteis peciis quatuor et cristalo rotunda. 149. Ligae argenteae in viri
dibus zonulis. 150. Corona de perlis maior. 151. Alia minor etiam de perlis. 152. Calix
magnus argenteus deauratus cum imaginibus passionis Xpi et lapidibus rubei et aliorum
colorum cum patena magna, in qua facies Salvatoris est sculpta. 153. Alius calix parvus
argenteus deauratus, super cuius circulum in medio erat sculptum supra et infra hoc
nomen Maria et in cornibus nomen ihus et in patena crux praesignata. 154. Casula alba
cum liliis et verbo Maria deauratis cum pleno apparatu eiusdem coloris. 155. Casula de
axamith albi coloris cum cruce flavea deargentata. 156. Casula rubea cum floribus coloris
viridis, subducta cum tela nigra. 157. Casula viridis de czendelin cum cruce rubea et
ymagine beatae Mariae virginis depicta (?).

Anno Dni MOCCCCXLllo die X Julii.

158. Item duae ampulae parvae argenteae de sex angulis cum circulis deauratis cum
quodam clipeo. 159. Aliae ampulae argenteae deauratae de sex angulis. 160. Aliae duae
ampulae argenteae rotundae cum circulis deauratis. 161. Calix argenteus deauratus, in
quo agnus Dei sculptus est, cum patena. 162. Unum pectorale argenteum deauratum
rotundum cum cathenula, in quo ymagines albae de assumptione beatae Mariae virginis

. . . erat nomen ihus. 163. Crux argentea deaurata cum crucifixo. 164. Aliud pectorale
oblongum rotundum argenteum cum lapillis in quodam quasi clipeo. 165. Aliud parvum
pectorale rotundum, in quo annuciatio beatae Mariae alba cum angelo cum lapillis rubeis
et uno flaveo. 166. Duae literae b et b argenteae deauratae cum alis. 167. Unum pecto
rale rotundum argenteum cum quatuor lapillis rubeis in quodam clipeo ...... deaurato.
168. Duo tenacula argentea parva. 169. Una virga parva argentea. 170. Pulchra mon
strantia rotunda cum imagine s. Christophori, argentea, deaurata. 171. Una monstrancia
dni Jahanconis decani cum misericordia Dni et clipeo cum albo et nigro cornibus argentea
deaurata.

Dni Raczconis.

172. Moralia in duobus voluminibus in pergameno . . cum . . scripta, in asseribus
ligata. 173. Matutinale in pergam. cum textu scriptum. 174. Viaticus parvus in pergameno
scriptus cum ..... 175. Quodnam missale in pergam. scriptum cum textu. 176. Pars
bibliae in papiro scripta, ligata in asseribus. 177. Compendium theologicae veritatis in
pergamen. 178. Excerpta de summa confessorum in papiro scripta in coopertorio. 179. Ex
cerpta de summa pifani in papiro. 180. Liber gradualis in pergameno notatus. 181. Quae
stiones super libro sentenciarum in papiro script. 182. Narratio de paradiso cum aliis in
papiro in coopertorio. 183. Libellus vocabulorum cum aliis in papiro in coopertorio.
184. Decretalis de antiqua compilacione. 185. Missale satis magnum in pergamen.
scriptum.
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XIII. Inventář věci na Ojvině chovaných cca. 1455.
(Kap. arch. XXVII., 25 b.)

lstae res ecclesiae pragensis habentur in Owin, et factum est inventarium per do
minum Procopium,') canonicum Boleslawiensem, decanum pragensem. 1. Registrum
tumbarii. 2. Una infula alba. 3. Parva cronica, in qua continetur de coronacione regis et
reginae. 4. Duo missalia nova in pargameno. 5. Registrum in pargameno de obedienciis.
6. Unum missale' antiquum, et pertinet ad capellam s. Adalberti. 7. Registrum, in quo
continentur copiae privilegiorum ecclesiae Pragensis. 8. Liber antiquus in pargameno, in
quo continentur missae speciales. 9. Una pars bibliae usque ad libros regum. lO. Una
ladula sigillata viridis cum corpore s. Albani. 11. Sigilla Capituli: maius et minus in
bursikula. 12. Una ladula alba cum duabus seris et quatuor sigillis sigillata, in qua conti
nentur reliquiae sanctorum. 13. Quinque paria vexillorum de melioribus. 14. Duo paria
de exilioribus vexillis. 15. Unus saccus cum privilegiis et litteris. 16. Registrum domi
norum de grossa porcione. 17. Duae cistae magnae, in quibus onmes res superscriptae
continentur. 18. Unum tapecium magnum. 19. De sepulchris sanctorum XII rotulae
argenteae deauratae cum imaginibus, et in una rotula deficit particula. 20. Duae imagines
argenteae deauratae. 21. De laminis argenteis et aliis fractis praefatorum sepulchrorum
maioribus et minoribus particulae 42 vel citra. Pondus supradicti argenti secundum grossam
aestimacionem, prout videtur, se extendit ad quindecim libras, sive XXX marcas argenti,
si non plus.

XIV. Revise věci na Karlštejně chovaných vykonaná r. 1454.
(Kap. arch. XXIX., I5C.)

Roku 1454 vykonána revise věcí kostela Pražského na Karlštejně uložených.
Sepsán o tom inventář. Za základ položen inventář z r. 1438. Za titulem „Anno Domini
M"CCCC“XXXVIIIO. . . Carlsstain" napsáno: „Anno dni MOCCCCOLIIII"die mensis Januarii
visae sunt et apertae cistae in Carlsstain rerum ecclesiae Pragensis per Wenceslaum doctorem
decanum dictae ecclesiae, et haec infrascripta inventa sunt". Pozdější rukou připsáno: „et
in Pragam reducta". Potom následuje seznam shodný s inventářem z r. 1438 až na tyto
odchylky: C. 10.: „Crux cum Iigno Dni, gemmis ornata." C. 13. chybi. Misto slov:
,.Haec omnia praescripta etc." se čte: „Haec omnia praescripta sunt in magna cista prope
januam uná sera serata et sigillata sigillo decani." C. 19.: „Primum quinque corpora cum

_ titulis in tumbis." C. 27.: ,.Pes cupreus deauratus." C. 28.: „Item pes de rosa argenteus,
quem non inveni, et factus est pes ad cancellum pro corpore Christi." O druhé bedně
se dodává, že byla „duabus seris clausa et sigillata“. C. 31.: „Alia tabula ibi cum ossibus
Sanctorum manet modicum de argento, quod ibidem in Carlsstain est spoliatum." C. 37.:
,,Cistula ametistina cum reliquiis nobilibus: Primo de clauo Dni in argento oblongo. Item
duae spinae de corona in cristallo, argenteum pedem habens. Pectorale beatae Mariae
Virginis. Manna coelestis in uno berillo. Particula virgae Moysi. De ligno Dni pulcra
crux. Particula de mensa Dni in quatuor pedibus argenteis et alia plura. 39. Item perlae
in uno sacculo; sed qui mecum fuerunt, non eas viderunt, nisi ego palpassem; statim in
angulum revolvi propter asstantes. 40. Item toga media cum duplicata cruce, margaritis
optimis intexta. Alia pars vero interior sine cruce fuit imperatoris Sigismundi. C. 53
v tomto seznamu se neuvádí. C. 63.: „Vascuium cristallinum cum apostolis aureis parvis."
C. 65.: Monstrantia parva cum novem cristallis et floribus argenteis deaurata, valde pulcra."
C. 77.: ,.Vasculum dni Imperatoris, quod ego non potui invenire." Bedna tato byla
,.serata una sera et sigillata".

') Prokop z Kladrub, děkan 1444—1450.
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XV. Seznam věcí kostela Pražského přivezených r. 1454 z Karlštejna
k rozkazu krále Ladislava a zemského správce Jiřího z Poděbrad.

(Kap. arch. XXX, 15. Srvn. Pešina, Phosph. 482—484.)

Anno Domini MCCCCLllll0 feria lll. proxima post Trinitatis, ad mandatum Serenissimi
Regis ac Dni Dni Ladislai, nec non Magnifici Dni Dni Georgii Gubernatoris Regni Bohemiae
istae res infra scriptae de Castro Karlstein, ad ecclesiam Pragensem sunt reductae.

Primo, in magna cista sunt ]. quatuor pendilia altaris meliora, et unum horum
levius et brevius. 2. Quatuor cappae cum praetextis meliores. 3. Quatuor ornatus cum
dialmaticis meliores. 4. Quatuor alii sine dialmaticis et requisitis suis. 5. Tabula Quinque
Fratrum. 6. Ladula lignea, in qua caput S. Viti, 7. Caput 5. Vincentii, 8. Caput S.
Adalberti, 9. Brachium S. Wenceslai. 10. Crux—ornat—a—gernrnisLll. Crystalli quatuor,
et alia plura. 12. item in alia ladula adb-decorata sunt in duobus iutris cruces Domi
nici Ligni et crystalli et parva scatula cum reliquiis. 13. ltem in ladula de cute sunt
litterae sive privilegia. 14. Duae cruces cristallinae argento circumdatae, in palla et tapetio
circumdatae. 15. Mappae altaris cum praetextis suis. 16. Glaucus ornatus cum una dialmatica.
17. Quaternus parvus cum letania rogationum. 18. Statuta provincialia et lnventarii cum
aliis in parva cista ladula. Haec omnia praescripta sunt in magna cista, quae sunt una
sera clausa.

Item in sequenti cista sunt haec reposita: 19. Quinque corpora. 20. Tabula cum
scapula vitro cooperta. 21. Ornatus nobili intextus cum suis requisitis, tapete involuta.
22. ln scatula caput S. Wenceslai. 23. Galea et lorica eius. 24. Cussini, coopertorium Tumbae
Sancti Wenceslai. 25. Viaticum S. Adalberti. 26. Mensale Domini in intro. 27. Pes
cupreus de monstrantia Imperatoris, seris clausa et pes de Rosa aigenteus. 28. Ladulae
cum corporibus reliquiarum ibidem scriptarum.

Item in cista tertia quadrangulari 29. in tabula imago S. Mariae cum corona aurea,
bene ornata; 30. sed alia tabula ibidem cum ossibus Sanctorum in Carlstein argento
est spoliata; sed tamen modicum manet adhuc in medio de thecis argenteis cum certis
titulis. 31. ltem multae litterae cum sigillis pro Ecclesia Pragensi pertinentes. 32. Item
reliquiae in fasciculis diversis, et ova strutionum, et plures crystalli; haec ibidem duabus
seris sunt clausa.

ln cista quarta cum tenaculis tribus oblonga; 33. Tabula parva lignea, cum peplo
B. Virginis. ') 34. Alia tabula argento ornata, cum particula ejusdem pepli S. Mariae
cum cancello.2) 35. Tres panni aurei. ") 36. Cistula ametistina cum reliquiis nobilibus
et alia lignea cum reliquiis. 37. Perlae in sacculo. ^') 38. Toga media cum duplicata cruce
et alia pars sine cruce. 39. Stamen obscuri coloris brunatici pro casula de atlas. 40. Brachium
cum carne in cristallo et crux lignea crucifixi. 41. Cantarus cristallinus cum ossibus sanctorum,
in qua Rosa S. Dorotheae.") 42. Albae notabiliores, et anuli. 43. Coorpertorium S. Viti.
44. Gladius S. Wenceslai et gladius S. Mauricii et gladius S. Stephani Regis Ungariae.
45. Litterae quamplures super census altariorum. 46. Palma Sanctae Mariae Virginis.

ln quinta cista continentur reliquiae, quas dominus Imperator ecclesiae Pragensi
donavit: 47. Primo sex albae. 48. Viaticum altare fractum, deauratum, ornatum.
49. Crux cristallina fracta. 50. Caput in aureo panno, et ossa sanctorum rubeo serico
involuta. 51. item quinque ladulae. 52. Pixis cristallina cum reliquiis sanctorum. 53. Alia
oblonga cum mandibula S. Bartholomaei. 54. Alia rorunda cum Crucifixo. 55. Monstrantia
parva argentea. 56. Imago argentea S. Procopii. 57. Manus Sanctorum innocentium.
58. Vasculum cum apostolis. 59. Manus S. Euphemiae. 60. Monstrantia cum novem
cristallis et floribus argenteis deaurata, et angelo desuper cum floribus. 61. Monstrantia
parva cum pede. 62. Pixis cristallina. 63. Item alia de ebore, et alia plura ibidem repo
sita. 64. item monstrantia cum dente S. Benedicti parva deaurata. 65. ltem ladula cum
capitibus sanctorum et ossibus sanctae Euphemiae. 66. Alia cum capitibus sanctorum.

') Na okraji připsáno: .ln Zbraslaw rcstitutum ex mandato d. Regis." -— 2) Na okraji připsáno:
,ln Wyssegradum restitutum ex mandato dni Regis". — 8) Na okraji připsáno: „Non fuerunt inventi."
— ') Piipsano: „non fuerunt inventi'. ——') Na okraji připsáno: „ln Aulam Regiam restitutum de
mandato domini Regis".
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67. Alia ladula cum capitibus sanctarum XI. millium Virginum. 68. Duae Iadulae cum literis.
69. Una ladula cum parvis ladulis, in quibus sunt reliquiae sanctorum. 70. Tumba S.
Sapientiae. 71. Vasculum domini Imperatoris. Item isti libri ecclesiae Pragensis: 72. Via
ticus in pargameno. 73. Item graduale de Sanctis. 74. Item secundum graduale de tem
pore. 75. It. liber de Sanctis. 76. It. secundus liber etiam de Sanctis de tempore. 77. It.
kyrieeleison cum gloria in excelsis. 78. lt. anthiphonarium de Sanctis. 79. It. alii duo
magni antiphonarii.

Později (1458) připsáno: .
Inter clenodia et reliquias in conscriptione coram nobilibus domino Henrico de . . .'),

magistro curiae, ..... domino Czenkono,2) purgravio castri Pragensis, die tercia Julii
anno domini MoccchVIIIO haec reperta sunt plura super . . . Primo diversae reliquiae in
ladula una de ebore. It. in argento pulcro ornato et futro de sudario Domini. It. infula
sancti Lucae argentea deaurata cum gemmis et perlis. lt. scultella de argento sancti
Adalberti. It. plenarium sollempne, quod in Carlsstein' recepimus It. crux aurea sanctae
memoriae regis Ladislai. It. monilia de argento deaurata cum gemmis pro infula. lt. cri
stallinam scultellulam admodum . .. lt. peplum beatae Virginis sollempne curn cancello.
lt. de vestibus: duo ornatus cum dialmaticis. . . III omeralia cum margaritis meliora et
duo viliora. Item apparatus cum dialmaticis rubeus, unus albus et duo flavei in sacristia.
It. cappae meliores regis Ladislai et moderni domini nostri regis. It. cappae in sacristia
duae meliores, V cum crucibus. It. cappae x . .. It tria paria vexillorum. It. ornatus seu
casulae viliores. It. libri cantuales . .. sex. It. missalia Xl. It calices in sacristia et ad
5. VciumXl. It. cruces duae cristallinae. It. monstranciae . . . . et parvae quinque. It. pallae
tres . . . It. alia plura . .. It. pontificale unum bonum et alia antiqua duo . . .. It. infulae
bissinae XX superius 'in sacristia. Haec conscripta et plura alia per praescriptos nobiles
visa sunt et conspecta.

XVI. Inventář věci kostela Pražského na Krumlově chovaných
asi 2 r. 1465.

(Orig. v kap. kn. nesignovaný; v krabici ,,Inventaria'.)

Item in cistula ecclesiae pragensis maiori haecreperimus,cumcoepimus
facere inventarium in Crumlov. It. calix argenteus perauratus cum patena, habens duas
torques in pede et duos annulos cum maleis. It. calix secundus argenteus et perauratus,
habens has literas in se in pomo 111602153) It. calix tercius argenteus et deauratus
parvus in cuius pomo literae sunt scriptae ihus et in pede crucifixus sculptus. It. calix
quartus argenteus et perauratus, habens in pomo sculpta sex W et in pede agnus sculptus.
Item calix quintus argenteus et deauratus, habens in pomo scriptum Maria et in pede ymago
crucifixi, s. Katharinae, s. Barbarae et aliae tres ymagines irlssinalcz. It. calix sextus magnus
argenteus et perauratus cum lapidibus preciosis et margaritis, in cuius pede est crucifixus,
resurrectio, annunciatio, tres reges cum beata Virgine, flagellatio. It. calix septimus argenteus
et deauratus, habens in pede crucifixum cum beata Virgine, et sancto Johanne; in pomo
sculptum ihus. It. calix octavus argenteus deauratus, in pomo habens ihesus et supra
pomum et infra maria sculptum. It. ampulae argenteae perauratae duae, habentes, ubi aqua
exit, quasi per . . . leones. It. ampulae argenteae duae simplicas. It. monstrantia parvula et
alta habens reliquias has in se: de cappa V fratrum, partem digiti s. Petri apostoli et
s. Wenceslai. It. reliquiae et ossa multorum sanctorum, sed sine titulis et sine argento
in serico solo. It. pectorale argenteum in modum crucis, in quo est crucifixus cum ewan
gelistis ex una parte, et in altera parte beata Virgo cum quatuor virginibus. Item pecto
rale argenteum deauratum in modum crucis, habens a parte posteriori cristallum parvum,

') Prázdné misto; doplň .Michalovic'. Jindřich z Michalovic byl nejvyšším komorníkem v Ietech
1455—1468. _—') Čeněk z Klinšteina, purkrabi hradu Pražského 1451—1461. — ') Originál patrně
chybně SlhEUIL
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per quod videntur haec reliquiae: de ligno Dni, Jacobi apostoli majoris, XI millia vir
ginum, quinque fratrum; a parte vero anteriori sunt lapides preciosi. ——lt. clausurae
argenteae deauratae cum leonibus et IX stellae argenteae deauratae pro fibulis. lt. tres
noduli argentei peraurati, habentes in se r literam. lt. pectorale argenteum rotundum cum
cristallo, habens in circumferencia scriptum Agnus Dei qui tollis peccata mundi, in alia
parte imago beatae Virginis. lt. pectorale argenteum deauratum, in modum crucis, habens
ymaginem crucifixi sculptam cum quatuor angelis et in alia parte beata Virgo cum 5. Cristo
foro, Nicolao, Georgio et Katharina. lt. parva crux argentea deaurata, in qua est cruci
fixus sculptus. ista sunt omnia in una bursa. —--ltem annulus cum lapide pulcro. lt. sex
lapides preciosi. lt. ciroteca pontificalis, et haec sunt etiam in eadem bursa, sicut ante
ceden. —item maiestas proscriptionis Sigismundi regis super villam Czista. lt. registrum
capparum in papiro. lt. in pixide ferrea clausa sunt haec: primum crux aurea cum quinque
lapidibus preciosis maioribus et aliis minoribus. It. duo annuli pontificales. lt. nodulus
parvus. lt. sigilla tria capituli in bursa. lt. in alia cistula sunt haec conscripta. lt. tres
infulae et tres bullae.

it. in tertia cistula. Primum tabula argentea, quae apperitur desuper quasi cum
torculari, in qua est pars tunicae Domini. lt. tabula argentea deaurata pertotum, intra et
extra, in qua sunt reliquiae patriarcharum Abraham, Isaac et Jacob. lt. os, in quo est
textus scriptus ,.sanctorum X millium militum", ornatum in argento, per acies cum uno
lapide pretioso. lt. clavus ferreus in parva monstrantia argentea cum cathena. It. crux
argentea parva deaurata, a parte una cum ssmelcz facta. lt pectorale parvum rotundum
argenteum deauratum cum lapide cristallino, in quo apparet quod sit mensale Dni. lt. crux
parva argentea peraurata. lt. crux parva argentea peraurata cum quatuor evangelistis et
crucifixo sculpto. lt. crux parva argentea. lt. pectorale quadratum argenteum deauratum,
in quo est facies Dni et subtus de spina Dni. lt. pectorale parvum, in quo, ut videtur, est
de statua Dni, argenteum deauratum. lt. duo annuli pontificales; in maiori habetur textus
ihus xpus. lt. pectorale argenteum deauratum, in quo est sculptum a parte posteriori
peplum beatae Virginis. lt. pectoraie argenteum deauratum et rotundum, in quo est coro
natio beatae Virginis et in alia parte nomen ihus. lt. pectorale argenteum parvum, in quo
est imago sanctae Dorotheae. lt. pectorale parvum rotundum argenteum deauratum cum
quatuor granatis in modum crucis. lt. pectorale argenteum deauratum in modum stellae
factum. lt. pectorale argenteum deauratum rotundum, in quo sunt haec ymagines sculptae
a parte posteriori: sanctorum Petri, Bartholomei, Andreae. lt. cristallus rotundus oblongus,
in modum pixidis factus, in argento peraurato, habens in pede tres leones. lt. monstrantia
argentea peraurata, in qua est beata Virgo Maria cum puero et duobus angelis, desuper
autem misericordia Xpi. lt. monstrantia argentea peraurata, in qua est pulchra pars de
ligno domini, desuper autem ymago s. Cristofori. lt. monstrantia argentea peraurata in
modum prixidis facta, in catena pendens, in qua est pars de virga Moysi. lt. monstrantia
argentea deaurata cum cristallo in modum pixidis facta, pendens in catena argentea per
aurata, iu qua est pars de spinea corona Xpi. lt. monstrantia argentea deaurata cum
cristallo, ut prius disposita, in qua est deus sancti Vincentii. lt. monstrantia parva cristal
lina in modum pixidis facta, in qua est ymago s. Petri apostoli. lt. monstrantia cristal
lina facta in modum etiam pixidis facta in argento peraurato facta. lt. parva monstrantia
cristallina in modum salini facta, argentea, peraurata, in catena pendens. lt. lapis iaspis
pendens. lt. sex lapides cristallini. lt. quatuor ampullae argenteae. lt. margaritae in sac-.
culo. lt. pixis argentea pro corpore Xi ad cancellum. lt. calix argenteus deauratus, super
pomum et infra habens scriptum ,,Sancta Dorothea", quam dns Era (?) post mortem Nicolai
doctoris plebani in Crumlow legavit ecclesiae Pragen.; cum dictus doctor mortuus fuit,
dictus calix reperiri nullibi potuit, et perditus est fortassis tempore interdicti ecclesiae et
repulsionis dicti Nicolai, qui intestatus mortuus est. Decanus tamen Johannes doctor dixit,
quod habet illum calicem. lt. calix magnus argenteus deauratus, habens parvum crucifixum
in pede, olim dni Martini fabricae. lt. unus calix argenteus perauratus, quem emit d. doctor
Johannes in Budways, pulcer. lt. duo humeralia pulcra nova cum perlis, quae fecit virgo
in monasterio Crumlowiensi. lt. cistula plena cum privilegiis ecclesiae.
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XVll. Inventář z r. 1476 věcí v Plzni chovaných.
(Orig.. pap. v kap. archivu. Nedokonale a neúplně otiskl Pešina ve .,Phosphorn' str. 484 a násl.)

Anno Domini Millesimo CCCCLXXVIto in die sancti Francisci, quae est dies quarta
mensis Octobris, inventarium rerum ecclesiae pragen. denuo confectum est in monasterio
beatae Mariae Virginis fratrum minorum Plsnae, ubi tunc repositae erant, per venerabilem
in Xpo patrem dnm Hanussium de Colowrat et Zbiroh, praepositum ecclesiae et administra
torem in spiritualibus, archiepiscopatus pragensis nec non lectorem ecclesiae Agriensis. etc.,
praesentibus ibidem venerabilibus dnis Procopio et Paulo de Pilzna, pragen. et Zatecen.
archidiaconis, canonicis et praebendatis in ecclesia Pragen.

Et primo Cappae. 1. Cappa rubea purpurea regis Ladislai diuae memoriae cum
sua cappula et nodo precioso de margaritis. 2. Alia C. de aksamito coloris flavei, deco
rata circulis aureis et literis X et I auratis et vocatur Assumptionis s. Mariae. 3. Tercia
c. coloris albi praetexta auro et gallis, magna, qua utitur ecclesia pro festo Resurrectionis
Domini. 4. Quarta c. quadragesimalis, nigra, vetus, cum circulis et leonibus quondam
aureis. 5. Quinta viridis decorata cum floribus et canibus albis vel animalibus, subducta
cum taffat rubeo lacero et vetus. Casula 6. Prima de aksamit coloris rubei, cum cruce
ante et retro de margaritis, ad modum palii suta, subducta taffat coloris viridis. 7. Secunda
purpurea violacei coloris cum toto apparatu, data ecclesiae per Girzikonem Boczkonem,
quondam regem Bohemiae. 8. (» Tercia purpurea rubei coloris, cum toto apparatu, ponde
rosa; humerale ad hanc est ,Sanctus Wenceslaus', contextum ex margaritis. 9. Quarta
purpurea coloris violacei cum toto apparatu praeter humerale, etiam ponderosa. 10. Quinta
purpurea coloris nigri, inflexibilis, sine apparatu cum dialmaticis duabus eiusdem disposici
onis, sine albis. 11. Sexta de damasco coloris viridis, cum toto apparatu, humerali, cum
laminis argenteis deauratis, similis coloris; casula habet crucem scacatam, distinctam ex
albo et viridi, cum duabus dialmaticis scacatis ex albo et viridi colore. 12. Septima c. de
aksamit albi coloris, distincta floribus flaveis et rubeis, cum praetexta aurea ad modum crucis
ante et retro, cum toto apparatu; humerale habet in se quatuor lilia: duo aurea et duo
alia argentea. In quorum medio circulus argenteus est et deauratus et in eius medio imago
beatae Mariae Virginis cum puero. Dialmaticae. 13. Prima est coloris viridis, decorata
veltribus et quibusdam avibus auratis, pontificalis, sine subductura. 14. Aliae duae de
kosterz, coloris flavei, cum rubea tela subductae, est confessorum. Albae. 15. Prima
est cum tabulis notabilibus coloris flavei et literis aue ex margaritis et coronis desuper
similiter textis, unus tamen ordo illarum literarum super interponitur aureus et circum
ferentiae tabularum per modum nubium sunt factae per circuitum ex margaritis. 16. Tres
albae cum tabulis rubeis, decoratis auro ad instar foliorum seu botrorum vinearum. 17. Tres
albae cum tabulis coloris albi decoratis auro et veltribus et una ex eis iuxta manicas
habet nodos. 18. Tres albae cum tabulis flavei coloris, circulis albis maioribus et mino
ribus decoratae, et circumferentiae ad modum digitorum sunt decoratae coloribus rubeo,
viridi, flaveo et albo. 19. Tres albae fragiles et subtiles flavei coloris decoratae auro et
quibusdam bestiis. 20. Alba cum tabulis coloris, flavei, decorata liliis aureis et rosis rubeis.
21. Alba cum tabulis purpureis coloris viridis. 22. Duae albae coloris rudi, decoratae
auro, quorum una tabulas auratas habet preciose textas. 23. Alia, etiam auro texta cum
quibusdam canibus et faciebus. Humeralia. 24. Primum est coloris flavei cum imagi
nibus istis: sanctorum Bartholomei, Johannis Baptistae, Johannis Ewangelistae, Barbarae,
et in medio habetur imago B. Mariae Virginis cum puero, quarum imaginum diademata
sunt cum margaritis, et imagines auro textae. 25. Secundum rubeum cum literis ave
maria ex gemmis contextum, in circumferentia vero sunt puklae seu circuli ventrosi argentei,
deaurati et inter praedictas literas sunt lapides quinque: duo ametisti et tres almandinii
ut videtur. 26. Tertium est flaveum, decoratum cum cignis et capitibus leonum, in quorum
medio est pellicanus cum suo nido et tribus pullis ex margaritis contextum. 27. Hume
rale nigrum cum literis 5. mcncgellaus ex margaritis contextum ct pertinet ad casulam
rubei coloris, de quo superius loco tercio casularum facta est mentio iuxta tale signum 0+.
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28. Humerale rubeum cum quibusdam floribus magnis cum margaritis cum lapidibus alman
dinis et in externis floribus sunt puklae seu circuli ventrosi argente deaurati. 29. Hume
rale flaveum cum literis 13 r: quater et rosulis intermixtum, ex margaritis contextum.
30. Humerale coloris viridis maria Ijilf auratis intertextum margaritis et inter 1 et a est
imago beatae Mariae Virginis cum puero, quorum diademata, videlicet beatae Mariae et
pueri, sunt contexta ex margaritis. 31. Humerale auratum cum imaginibus sanctarum:
Margaretae, Katherinae, Dorotheae, Barbarae, in quarum medio imago b. Mariae Virg.
cum puero, diademata quarum et coronae et circumferentiae vestium gemmatae sunt.
32. Humerale auratum cum floribus, margaritis despoliatis. 32. Humerale de aksamito
coloris rubei cum literis m argenteis et aliis pluribus fibulis, hinc inde et in circuitu
argenteis deauratis. 33. H. flaveum cum literis FVI—II-IFRI'R auratis. 34. H. album
cum rosis rubeis, flaveis, et viridi colore decoratum. 35. H. purpureum coloris viridis sine
panniculo. Sto la e 36. Duae s. auratae et manipuli quatuor cum imaginibus diversis. 37. Mani
puli cum literis ut et coronis aureis. 38. S. et manipulus coloris albi, auro texti. 39. S. alba
de damasco cum taffat coloris rubei subducta. 40. S. et manipulus flavei coloris auro texta.
41. S. rubea et flavea cum lineis albis per longum extensis et manipulus. 42. S. flavei
coloris cum lineis rubeis et tribus manipulis coloris eiusdem, scilicet flavei. Capsellae cor
poralium quatuor. 43. Prima cum rosis geminatis quinque, auro texta. 44. Alia aurea
cum imaginibus tribus: Salvatore in medio, b. Virgine a dextris et s. Johanne Baptista
a sinistris; Salvator diadema habet gemmatum, et s. Johannes a medio et minus. 45. Tercia
coloris viridis, albo colore decoratum cum quibusdam canibus. 46. Quarta coloris rubei,
decorata filis aureis et floribus. Corporalia in universo sunt sex in eisdem corporalibus (?).
47. Angularia de aksamit rubea duo, in quorum uno est imago b. Mariae virginis cum
puero, habens coronam argenteam deauratam et diademata gemmata cum liliis aureis.
48. Aliud angulare habet imaginem s. Petri cum claue et diadema gemmatum et in parte
spoliatum, cum liliis aureis. 49. Alia duo angularia alba, decorata cum canibus auratis.
50. Praetexta lata aurata cum liliis et sua palla cum czottis rubeis et albis. 51. Palla
pulcra cum rotulis. 52. Cantarus cristallinus magnus, in quo conservatur mensale Do
minicum, cum suo futrali longo. Cantarus praedictus habet pedem argenteum cum gemmis
preciosis, pulcre decoratum. 53. Gladius gloriosi martyris s. Wenceslai cum vagina
aksamito rubeo superducta et in sua circumferentia argento circumducta. 54. Velum de
aksamit coloris rubei regis Ladislai, in cuius medio literae auratae istae: TEDUIP. 55. Aliud
velum de purpura, cuius duae penes sunt coloris nigri, media vero coloris rubei, quo
teguntur sepulcra regum.

ln quadam cistula: 56. Primo capita sanctorum Viti, Wenceslai, Adalberti;
s. Viti caput involutum est teca rubea de aksamit, s. Wenceslai purpura rubea. Item alia
desuper purpura viridis et super haec taffat coloris viridis. Sancti autem Adalberti in panno
totaliter aureo ab extra, ab intus vero flaveo; super haec obvolutum est taffat viridis co—
loris. 57. Manus s. Wenceslai argentea tota et deaurata, quam fieri procuravit dns doctor
Wenceslaus bonae memoriae quondam decanus et administrator ecclesiae Pragen. In
qua manu argentea reconditum est brachium s. Wenceslai. 58. Imago s. Procopii argentea,
tenens in manu sinistra monstranciolam cum suis reliquiis, in dextra vero baculum pasto
ralem argenteum. 59. Monstrantia argentea deaurata, sine pede, cum cristallis ex utraque
parte decem et reliquiis plurimis inter cristallos praefatos reconditis. 60. Plenarium argenteum
deauratum cum imagine Salvatoris et beatae Mariae Virg., cum sex berillis maioribus et mino
ribus et reliquiis sanctorum, gemmis et lapidibus preciosis. 61. Tabula b. Mariae Virginis
et imago argentea deaurata, corona autem capitis praefatae imaginis est de puro auro,
gemmis et lapidibus preciosis decorata, et ponuntur in tabula berilli quatuor quadrati vide
licet sursum, deorsum, a dextris et a sinistris in medio tabulae, inclusas habentes reliquias
sanctorum diversas. 62. Imago beatissimae Mariae Virginis, quam 5. Lucas depinxit. 63. Crux
aurea tota regis Ladislai cum gemmis et lapidibus preciosis, ex una parte XX rubinos
habens et 7 diamant. cum XXllllor margaritis magnis orientalibus. Ex alia parte IIII rubini
et XVI margaritae orientales. 64. Alia crux aurea, in quo clauditur de ligno crucis, per
totum ex utraque parte ornata lapidibus preciosis, videlicet tribus magnis zaphiris et llllor in
medio minoribus et sex palasis magnis, pedem habens argenteum deauratum. 65. Lignum

It)
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s. Crucis cum foramine in medio, tectum tecis aureis. 66. Crux Domini bipartita, circum

data tecis aureis, sub hac forma: T, et haec allata est de ecclesia Constantinopol., quae
quondam per beatam Helenam de Jherosolimis aportata ibidem recondita fuit. 67. De clavo
Domini pars anterior in auro puro incluso ad modum clavi facto. 68. De mensa Domini
conclusum argento deaurato ad modum mensale in quatuor pedibus facto. 69. Duae spinae
de corona Domini in cristallo oblongo, cuius extrema clausa sunt auro puro, pes videlicet
et tectura rotunda. ln sumitate tecturae habens octo margaritas magnas. 70. Virga Aaron
in cristallo, cuius ora, superior videlicet pars et inferior, clauduntur argento deaurato in pede
cristallino. 71. Sudarium Domini in panno rube'o insutum. 72. De panno, quo Xpus cruen
tato corpore in cruce erat praecinctus, in corporali assutum. 73. De sudario panno cruentato,
quo Xpus usus est in sua sancta passione et sepultura, in corporali assutum. 74. De men
sali Domini pars notabilis, habens lineas coloris cerulei, rubei, bruni. 75. Peplum sanctae
Mariae Virginis, insutum serico. 76. Ewangelium s. Marci, quod propria manu fertur
scripsisse. 77. Pectorale magnum rotundum argenteum deauratum cum cristallo. 78. Calix
argenteus deauratus. 79. Duae ampulae argenteae deauratae. 80. Aliae duae argenteae
confractae. 81. Baculus s. Pauli apostoli. cupreus deauratus. 82. infula beati Andreae,
fepiscopi Pragensis, de aksamit rubeo cum literis lh(l XPH ex gemmis et auro, cuius
imbria in circuitu est gemmata quibusdam floribus. 83. lnfula gemmata, decorata lapidibus

preciosis, quam dns doctor Wenceslaus, quondam decanus et administrator ecclesiae Pra
gensis ex materia ecclesiae fieri procuravit. 84. Alia infula per totum gemmata et lapidibus
pretiosis, argento et auro bene decorata. 85. lnfula de novo reformata per venerandum in
Xpo patrem et dominum dnm Hanussium de Colowrat et Zbiroh, praepositum ecclesiae
Pragensis, lectorem in ecclesia Agoren., tota gemmata, argento et lapidibus preciosis
decorata.

ltem anno ut superius Millesimo videlicet ac LXXVIlo in octava s. Wenceslai martyris
et patroni nostri gloriosi, quae est dies quinta mensis Octobris, consignatae sunt vestes sacrae
et jocalia argentea reverendi in Xpo patris et dni dni Hanussii de Colowrat et Zbiroh, praepo
siti in ecclesia et administratoris in spiritualibus archiepiscopatus Pragensis sede vacante, le
ctoris in ecclesia Agrien., in loco fratrum minorum in Plzna, ubi tunc repositae habebantur.
Hoc . in praesentia praefati domini praepositi, Procopii et Pauli de Plzna, pragen. et
Zacen. archidiaconorum, canonicorum in ecclesia Pragensi. Et primo jocalia argentea:
86. Monstrancia magna argentea, super cuius umbilicum est imago s. Georgii cum equo et
bestia, a dextris imago b. Virginis, a sinistris s. Johannis ewangelistae et supra capita istarum
duarum imaginum angeli, quorum unus defert crucem, alius coronam. in cuius summitate pinnae
est pellicanus cum suis pullis, deaurati. in medio monstranciae recondita est scapula beati
Georgii martyris. 87. Alia monstrancia argentea ad instar trium turrium fabricata, habens
in medio sui duas spineas coronas, ex latere dextro dens s. Jacobi maioris, a sinistris
autem de lacte beatissimae Mariae Virg. 88. Crux magna argentea lata, in cuius medio
est de ligno Dni per modum crucis, ad latera vero sunt imagines sculptae patronorum: Viti,
Wenceslai, Adalberti, Sigismundi. 89. Monstranciola oblonga ad instar duarum turrium
elevata, supra quas et inter eas est crucifixus. in qua sunt reconditae reliquiae, videlicet:
brachia sanctorum Felicis et Adaucti. 90. Caput s. Barnabae apostoli, circumdatum argento;
Theutonici pectus comederunt. 91. Monstranciola argentea cum cristallo rotundo, in cuius
medio duo angeli tenent crines beatissimae Mariae Virginis. 92. Monstranciola argentea,
in cuius medio cristallus, in quo reconditae habentur reliquiae de capite s. Johannis
Baptistae, et super caput etiam est cristallus parvus, continens de sanguine s. Wenceslai.
93. Crux parva argentea cum suo pede. 94. Monstrancia argentea deaurata per modum pacifi
calis facta, in cuius parte superiori est cristallus quadratus, conos sursum et deorsum
figens, in qua reliquiae ss. apostolorum sunt reconditae et a tergo est imago resur
rectionis Dni et s. Mariae Magd. sculptae. 95. Monstrancia argentea deaurata, habens in
superiori parte pinnae imaginem s. Laurentii. 96. Crux argentea deaurata de antiquo et
pulcro labore, in cuius medio reconditae sunt reliquiae s. crucis. 97. Monstranciola argentea
deaurata s. Roberti abbatis curn reliquiis eiusdem. 98. Alia monstranciola argentea deaurata
cum cristallo rotundo. 99. Vas pro thure seu ciphus cristallinurn cum pede argenteo et
albo simplici. 100. Duae ampulae cristallinae cum pede argenteo, in quo tres angeli et
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tectura circa orificium etiam argento circumdata, haec et deauratae. ln quibus reconditae sunt
reliquiae: in una de manna coelesti, in alia ponuntur aurum, thus et mirra, quae oblata
sunt dno lhu puero. 101. Plenarium solemne argenteum cum imaginibus ss. octo, videlicet:
quatuor ewangelistarum et patronorum Vito, Wenceslao, Adalberto et Sigismundo cum
domiciliis ipsorum argenteis deauratis, et infra symbola ponuntur in angulis quatuor monilia
cum quatuor citrinis et aliis pluribus lapidibus preciosis cum sex magnis beriIIis: tribus
rotundis et tribus quadratis, a dextris autem in fimbria ponitur mater perlarum rotunda, in qua
decollacio s. Katherinae sculpta habetur, a sinistris autem similis mater perlarum rotundae
figurae, ubi lhus parvulus in medio doctorum sculptus habetur, in quo plenario sunt multae
reliquiae sanctorum reconditae, in pondere suo habens XXV marc. argenti dempto auro
et lapidibus. 102. Tabula magna lignea deaurata, continens reliquias Xl milium virginum,
in cuius medio vitrum magnum. 103. Alia tabula,—minor,, c—umHs—ræ—yitro,in,—qugusæuntrge
conditae reliquiae sanctorum decem milia martyrum. 104. Tabula beatissimae virg. Mariae
ad'TrTstïr—irnag'iniss. Lucae effigiatarhabe'n's-"inïe 'de peplo eiusdem gloriosae Virginis.
IOS. Tumba ex auricalco, cuprea deaurata cum tribus digitis, qui continent reliquias ss. Stani
stat—Cristofori, Quintini ; ad latus ponit'nr 'de'caipite "s.—Sigismundi,ex'ailo latere'ex oppo
'sito de capite s. Lucae cum aliis reliquiis sanctorum. 106. Tres cantari cristallini, pleni
reliquiis sanctorum. 107. Cristallus quidam cum suo pede ad modum pixidis factus, in quo
sunt reconditae reliquiae sanctorum. 108. Ampulla cristallina cum reliquiis sanctorum.
109. Quatuor manus ligneae deauratae, in cuius maiori ponitur brachium s. Potencianae,
in 2dn s. .lustinae, .in 3:l brachium sanctorum lnnocentum, in quarta de brachio sac Marga
retae Virginis. 110. Crux lignea deargentata, habens in medio cristallum ad modum crucis
cum rosa s. Dorotheae. 111. Tumba lignea parvula flavea, in qua habentur reliquiae
s. Albani martyris. 112. Alia tumba parvula lignea ex osse et ligno vulgariter Stuckg
werck, in qua reconditae sunt reliquiae de columpna Xpi. 113. Alia tumba parvula ad
modum vannae facta, scacata in circumferentia superiori et inferiori, rubea cum reliquiis
sanctorum, videlicet Valerii, episcopi Trevirensis et ss. Januarii et sociorum eius, s. Fortunatae
virginis et de lorica s. Wenceslai. 114. Alia tumba lignea deaurata, habens desuper lapidem
cristallinurn magnum cum reliquiis sanctorum. 115. Alia tumba parva ad modum cistulae
facta ex osse nigro, albo et viridi cum reliquiis sanctorum, videlicet: Xl mil. Virg. Item de
fascia Dni insuturn corporali. Item de sudario Dni eciam corporali insutum. Item de men
sali Dni partes duae, insutae serico albo cum lineis coloris viridis, albi, flavei. 116. Tumba
lignea ad modum cistulae facta, a parte anteriori deaurata, cum tribus imaginibus: miseri
cordia videlicet Dni, Maria et Johannes, habens plures reliquias sanctorum, in qua etiam
quaedam bursa preciosa, aurofrigiata habetur. ln praedicta tumba continentur mandibula
sanctae Justinae et s. Benignae. Item brachia sanctorum Mauricii, Victoris, Candidi et
Materni nuda, dumtaxat serico viridi circumdata. Item capita sanctarum Xl mil. Virginum
sex. Item sanctorum Thebeorum martyrum unum caput. Item aliud X mil. martyrum.
Pa cificalia in numero quinque argentea, quatuor aurata, quintum simplex crux argentea.
117. Primum cum cristallo rotundo ventroso et confracto in lamina argentea deaurata inclusum,
a dorso lamina argentea deaurata cum veronica sculpta, continens reliquias s. Katherinae
et alias plures. 118. Aliud argenteum deauratum cum cristallo rotundo, in quo Agnus
Dei includitur. Ex altera autem parte sunt imagines lineate beate virginis et angeli an
nunciantis. 119. Tercium argenteum deauratum, habens in medio matrem perlarum et
imagines sculptas: decollacionis videlicet sae Katherinae, ex altera parte est misericordia
Dni. 20. Quartum argenteum deauratum, ad instar sportulae factum, cum suo cristallo.
121. Quintum est argenteum per modum crucis factum. 122. Altare portatile de lapide
jaspidis coloris rubei parvum. 123. Tumba maior plumbea continens plures reliquias
sanctorum, et haec est in alia cista cum aliis vestibus sacris.

Anno Domini Millesimo etc. ut supra LXXVIlo in octava dedicationis ecclesiae Pragensis,
quae est dies octava mensis octobris vestes sacratae reverendi in Xpo patris et domini
dni Hanussii de Colowrat et Zbiroh, praepositi ecclesiae et administratoris in spiritualibus
archiepiscopatus Pragensis sede vacante, lectoris in ecclesia Agrien. propriae et peculiares,
ex commissione et mandato illius speciali per me Procopium de Plzna archidiaconum et
canonicum in ecclesia pragensi conscriptae et consignatae manu mea sunt in praesentia

l()'ï
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venerabilis patris dni Pauli Radkonis de Plzna, canonici et poenitentiarii nec non archidiaconi
zacen. in ecclia pragen. 1. Casula rubea cum imaginibus beatae Mariae virginis cum
puero, per totum deauratis. Imagines eiusdem b. Virg sole amictae ubique ex auro et
luna sub pedibus eius de filo albo seu deargentato, distincta floribus coloris viridis, brunis
et flaveis, habens crucem viridis coloris, auro textam. In ea imago crucifixi. ln vertice
crucis est imago Dei Patris in scemate imperiali auro texta, habens in manu sinistra
pomum cum cruce, residens in nubibus. Ad latera vero crucis ad dexteram imago s. Petri,
ad sinistram s. Pauli. Juxta crucem a parte inferiori beata Virgo a dextris, et s. Johannes
a sinistris. ln infimo loco sub cruce Sanctus cum Sancta. Subducta flavea tela. Stola maior
et minor similis dispositionis, etiam flavea tela subducta, cum sua alba. 2. Casula purpurea,
coloris bruni de bono auro, subducta cum taffat coloris viridis, cum suo toto apparatu.
Stola maior et minor eiusdem disposicionis, similiter taffat subductae, habentes czottas
alias trziapcze de serico viridi prolixe extensas. 3. Casula de aksamito.coloris bruni cum
suo toto apparatu, tela flavea subducta. 4. Casula de aksamito coloris flavei cum cruce
auro texta et imagine crucifixi, in cuius vertice est imago s. Katherinae, ad latus vero
dextrum est sancta cum calice. Ad sinistrum s. Margaretha curn dracone. luxta crucem
a dextris mater lhu Maria et s. Johannes a sinistris. In fine crucis iuxta fimbriam casulae
s.Vrsula cum suo apparatu. Et omnia diademata sanctorum et sanctarum in circuitu sunt
gemmata. ln diademate vero 5. Margaretae aliquot deficiunt. 5. Casula de aksamito coloris
rubei, subducta tela nigra, crucem habens auro textam, in cuius medio est praesepe Do
mini et nativitas Dni nostri lhu Xpi, Mater virgo cum Joseph adorantes infantiam Salva
toris. Bos et asinus ad praesepe. ln vertice crucis sunt angeli tres, unum librum tenentes
et supra nubes elevati residentes. Ad cornua crucis est annunciatio stae Mariae: angelus
a sinistris, Beata virgo a dextris. lnfra imaginem beatae virginis et tugurium seu praesepe
domini est circumcisio Dni. In fine crucis est Visitatio s. Mariae, quae abiens in montana
Elizabet cognatam visitavit et salutavit. Et haec casula cum toto apparatu, manipulus et
stola similiter subductae sunt tela coloris nigri. Stola in extremitatibus suis praetextas,
habet sericeas ad quantitatem digitorum quatuor, ex uno fine coloris flavei et rubei et in
medio illorum textura aurea. Ex alio fine coloris viridis et rubei et duae lineae hinc et
hinc auro textae. 6. Casula de aksamito coloris rubei cum cruce viridis coloris et crucifixo,
subducta tela coloris nigri. ln vertice crucis accusatur lhus coram Pilato. Ad cornua vero
crucis coronacio ad dextram, flagellatio ad sinistram. Juxta crucem ad dexteram mater
lhu et soros matris eius et s. lohannes, ad sinistram centurio cum suo milite. Post haec
Judei capiunt dnm Ihm et Petro percutiente in gladio amputatur auricula Malcho. lbi et
Judae osculum. Ad finem crucis ,ln monte Oliveti'. Alba est de tela grossa dealbata cum
tabulis de taffat coloris rubei et circa manicas pariter. Stola eiusdem dispositionis cum
casula et similiter nigra tela subducta. 7. Casula de damassko coloris albi cum sua alba,
manipulus tamen est de bisso, ut videtur. Stola lata est de alio omnino genere, humerale cum
circulis argenteis deauratis cum quibusdam floribus, in quorum extremitatibus perducti circuli
deaurati protenduntur. ln mediis autem floribus praedictis sunt pecies de aksamito coloris
rubei, in quibus margaritae contextae sunt. Aliae pecies coloris viridis, in quibus circuli
argentei deaurati, minores tamen prioribus, assuti sunt et sic per totum campum album et
humerale distinguunt. Et haec casula subducta est tela rubea. 8. Casula de damassko albi
coloris, subducta taffat coloris rubei. Manipilo, stola similiter subductis, cum alba sua.
9. Casula de damassko nigri coloris, subducta tela flavea et circa partem anteriorem habet
duas partes seu pecies de athlas, ut videtur, similiter colore nigro. Crucem habet auro
textam cum filis rubeis pletenye yako kossiny. Supra crucem in fronte istae literae nigrae
ponuntur i- u- r- i. Supra vero titulum praefatum sanctus Wolfgangus tenens baculum in
sinistra, in dextra sustentans ecclesiam. Ad cornua crucis a dextro latere est 5. Stephanus
cum libro, super quem tres lapides. ln sinistra sanctus Laurentius. Post haec in alio ordine
Stabat iuxta crucem mater eius et soror matris eius Maria Cleophae a dextris, et s. Jo
hannes cum centurione a sinistris. ln parte inferiori crucis est 5. Leonhardus. Stola da
athlas, ut videtur, nigro tela subducta. Alba cum tabulis et manicis similiter de athlas nigro.
Manipulus est etiam eiusdem dispositionis, similiter tela nigra subductus. 9. Casula de da
massko nigri coloris, subducta tela rubea cum manipulo et stola, dispositionis eiusdem et
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subductura. Alba habet tabulas de damassco etiam nigri coloris. Humerale nigrum cum
tribus coronis de filis aureis. lO. Casula de athlas, ut videtur, coloris viridis cum cruce
aurata, filis rubeis decorata, habens imaginem sanctae Katherinae a dextris et sanctae
Barbarae cum calice et hostia a sinistris. Circa cornua crucis a dextris est sancta Appo
lonia et s. Dorothea, crinale coloris viridis dextera manu tenens et ad sanctam Appo
loniam extendens. A parte sinistra sancta cum candela ardente et s. Barbara cum turri
in manu sinistra. Supra imaginem sanctae Katherinae et altius nubes flaveae et rubeae
ponuntur et subtus similiter. Demum in alio ordine ponitur imago s. Dorotheae et s. Ursulae
et iterum post nubes mediantes prioris coloris ad ultimum et ad finem crucis ponitur sancta
Agnes cum agno et 5. Margareta cum dracone. Et haec casula subducta est tela flavea.
Anterior vero pars casulae fere a medio et per medium habet lineam albam, quae kragina
vocatur. ll. Casula de damassco coloris bruni, subducta tela rubea. 12. Casula de da
massco viridis coloris, subducta tela flavea, manipulus similis, sed tela rubea subductus.
13. Casula de taffat viridis coloris cum lineis seu strzichonibus per transversum rubeis,
albis et flaveis, crucem habens auro textam. ln qua imago s. Georgii, pedibus draconem
conculcantis et hasta guttur eius transfodientis. Ad cornua altaris (?) sunt imagines: ad dextrum
s. Leonardus, ad sinistrum s. Sebastianus cum strziela. Post imaginem s. Georgii ponitur
s. Barbara et ad pedem crucis est imago s. Margaretae conculcans draconem etalligatum tenens.
Et est subducta tela nigra. Alba est de tela dealbata, habens tabulas eiusdem dispositionis
et coloris sicut casula, cum manipulo et stola eiusdem substantiae et coloris, nigra tela sub
ductae sicut et casula, humerale eiusdem dispositionis. 14. Casula de taffat albo cum lineis
rubeis, viridibus, plaveis et aureis transversaliter ductis, subducta tela linea dealbata, habens
crucem auro textam, in qua est imago s. Mariae cum puero, in sole, et luna sub pedibus
eius; desuper angelus coronam capiti imponens. Ad cornua vero crucis a latere dextro
est 5. Katherina, a latere sinistro s. Dorothea. Subtus lunam argenteam et albam est
5. Georgius, calcans draconem ad dexteram, et 5. Margareta cum calice et hostia ad
sinistram. ln infima parte est imago s. Ursulae. Cum toto apparatu. Manipulus et stola
similiter sicut casula subducta sunt. Alba grossa ei grauis. 15. Casula de taffat coloris albi,
subducta rubea tela, habens crucem auro textam et filis rubeis, solfata vel scacata. Ad
cornua crucis rosae quatuor rubeae, intermixto viridi colore. Inter rosam superiorem, quae
supra caput crucis ponitur, et crucifixum in, fronte crucis epitafigum ponitur cum literis
coloris rubei istis in r i. Manipulus similiter cum tela rubea subductus. 16. Casula de
taffat coloris albi, subducta rubea tela cum cruce aurata, in qua est imago b. Mariae vir
ginis in sole aurato cum puero ihu et palma, luna coloris argentei sub pedibus eius. Ad
cornua crucis duo angeli. Sub imagine sanctae Mariae scriba, ut putatur Theophilus. Ad
finem crucis s. Dorothea. Manipulus et stola de taffat similis coloris, subductae tamen
tela alba. 17. Casula de taffat flavei coloris cum cruce contexta et filis rubeis circumsutis
pletenye yako kossyna. ln quatuor cornibus crucis ponuntur llllor ewangelistae. Supra
caput crucis nuda est tabula sine literis. Supra tabulam aquila, ad dexteram homo, ad
sinistram leo, bos in parte inferiori. Juxta crucem mater eius Maria a dextris, et s. Jo
hannes a sinistris, flentes. lnfra crucem et supra bovem s. Maria Magd. amplexatur crucem.
Supra crucem ad partem anteriorem casulae per scapulas lineae tres protenduntur, duae
extremae albae, media rubea. Haec casula flavea tela subducta est. Manipulus et stola
coloris eiusdem, eciam nigra tela subductae. Humerale simplex coloris eiusdem. 18. Casula
de postawecz pohansky, flavei et rubei coloris sicut ssilherz, cum leonibus auratis et ca
nibus albis seu veltribus per totum, ac si quilibet leonum suum canem devorare vellet,
cum rosulis albis maioribus et minoribus, decorata rubeis floribus et viridibus per totum
et quibusdam floribus ad modum palmarum coloris viridis cum rubeo in medio et ex
tremis decorata et in medio tria pucta flavea, cum stola et manipulo dispositionis eiusdem,
subductae tela rubea, sicut et casula, humerale eiusdem dispositionis cum praetexta aurea
circumdatum et alba habens disposiciones easdem. 19. Casula quaedam de haras coloris
albi, nigra tela subducta, habens crucem auratam, cum crucifixo, et beata virgo iuxta
pedem crucis stat, manibus cancellatis, cum stolla et manipulo eius disposicionis et sub
ducturae. 20. Crux magna et preciosa ex margaritis et auro texta. ln qua crucifixus
nudus affixus pendet, extrema crucis ex utraque parte habens gemmata. Crucifixus clavis
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albis ex filis deargentatis cruci affixus et in summitate quilibet clavus habet unam mar
garitam. Cuius diadema est gemmatum et auratum et pannus circa lumbos est de filis
argentatis et margaritis decoratus. Tabula superscriptionis est de filis argenteis albis et
extrema ex utraque parte cum margaritis et literae istae INRI gemmatae et inter literas
quidam flores cum margaritis. Angeli duo hinc et hinc ad latera crucifixi cum vestibus
gemmatis: ad dexteram angelus habens thuribulum argenteum mobile cum catenula argentea,
a parte sinistra angelus tenens spongiam in manu dextera, quae est argentea cum suo
calamo, et cum indice manus sinistrae demonstrat crucifixum. In vertice crucis est sanctus
Mathias in veste ab intus aurata, ab extra ve'ro gemmata, tenens in manu dextra securim
cum tenaculo suo argenteo. Ad cornu dexterum crucis est imago s. Petri, habens vestem
ab intra auream, ab extra vero gemmatam, cum clave argentea fracta. ln alio cornu crucis
a parte sinistra est imago s. Pauli in veste intus aurata, ab extra vero gemmata, manu
sinistra gladium argenteum tenens. Juxta crucem supra ad dexteram est beata Virgo, ad
sinistram s. Johannes in vestibus ab intus auratis, ab extra vero geminatis, et s. Jo
hannes vestem superiorem reflectit ad humeros a parte sinistra. Item subtus crucem est
caput calvariae et rupes illa, in quam crux est posita, ex circulis argenteis deauratis et mar
garitis opere plumario, sicut cetera superiora facta. Sub cruce vero ad dexteram est 5. Vitus
in veste aurata ab intra, ab extra vero gemmata, habens palmam in manu dextera, ut
putatur, argentea deaurata. A sinistris est imago s. Wenceslai in lorica et armis a collo
usque ad plantas, et lancea, quam manu dextera tenet, argenteis. Vestem exteriorem seu
palium gemmatum. Vexillum in hasta est ex filis argenteis cum aquila nigra. Ultimo
circa pedem ponuntur arma seu clipeus praefati domini praepositi etc et circumducitur
duobus ordinibus margaritarum.

Antiphonarii partes duae: prima de sanctis, inicium capiens de 5. Andrea, secunda
de tempore, et initium sumit ab adventu usque ad finem; in fine istius partis notatae
sunt vigiliae defunctorum.

Cappae. Item cappa aurata rubea, habens leones, pavones et flores auratas per
totum, in quibus floribus per totum eminent rosae rubeae et alii flores, subducta flavea
tela, habens fimbriam seu praetextam ex auro textam, in qua sursum ascendendo ponuntur
haec literae coloris flavei ab extra mohla, ex alia vero parte interiori apparent aureae in
campo flaveo etc. A parte dextera circa scapulas ponitur s. Katherina, post haec imago
s. Mariae cum puero. Sequitur sancta cum palma coloris viridis, calice et hostia. A parte
sinistra ponitur sancta cum calice et hostia. Sequitur postremo s. Maria cum puero et
ultimo s. Katherina. Tenaculum vero circa mentum habet czottas alias trzapcze albi, blan
kitny et rubei coloris; praetexta subducta est tela alba, decorata cum colore flaveo
sicut pruhaty.

Item cappa de damassko albi coloris cum capula sua aurata et praetexta, subducta
cum taffat rubei coloris, et circa fimbriam in circuitu pars subducturae est de taffat rubeo,
sed albiori et veteriori.

Item cappa de aksamito coloris rubei sine capula cum fimbria nova aurata. Tena
culum colli est de aksamit nigro a parte dextera et sinistra. In medio est pecies coloris
nigri de damassko. Et haec cappa subducta est cum taffat coloris viridis.

Item cappa postawecz pohansky coloris flavei et rubei cum leonibus aureis et ca
nibus seu weltribus albis, quos pedibus detinent suffocandos. Insuper pavones habet
auratos cum rosulis albis et viridibus, cum praetexta seu fimbria nova in circuitu ex colo
ribus rubeo, aureo, flaveo, viridi hinc per totum per lineas latas ductis, in cuius campo
aureo ponuntur literae istae cum filis flaveis contextae iljcl'us cum liliis et rosulis ex colo
ribus diversis. Intem ante et retro in aurea praetexta est textus de filis flaveis contextus
maria. Ex alia parte sinistra ferme similis est dispositio. Et haec cappa est rubea tela
subducta et est sine capula.

Item cappa de taffat albi coloris cum sua fimbria in circuitu et capula, rubeis rosulis
et floribus aureis et viridi et flaveo colore et albo distinctis, subducta tela alba dealbata.

Item cappa de taffat, similiter albi coloris, cum fimbria sua in circuitu et capula
rubeis, sicut praecedens immediate, sed alios flores habens cum aureo textu et quibusdam
albis floribus yako plane sstietki. A parte anteriori ad scapulas nubes habens, a quibus
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deorsum radii aurei procedunt et in medio scapularum a parte anteriori similiter nebula
emittens radios aureos ad utramque partem. Et haec subducta tela alba.

Item cappa de taffat flaveo blankitny circumferenciam habens in sua capula de taffat
rubei coloris cum tela flavea subducta.

Item de taffat viridis coloris cum lineis albis, flaveis, glaucis et rubeis per trans
versum tractis, cum fimbriis per totum rubeis de taffat et capula similiter de taffat rubeo.
Subducta tela flavea.

Item cappa de taffat seu czendelin coloris nigri, subducta tela flavea.
Item vetus cappa de aksamito coloris flavei cum praetexta circumferenciali etiam veteri

ex auro texta et capula cum imaginibus in circuitu. Capula habet Salvatorem in maiestate
sua et throno residentem. Ad latera eius resident principes terrae gloriosi: Paulus ad dexteram,
Petrus ad sinistram. Ad illum, qui induitur, sanctus Petrus est ad dextris. Consequenter
ad dextram descendendo est angelus se reverenter inclinans et annuncians beatae Virgini
Xpi nativitatem, siquidem ex alia parte a sinistris est imago s. Mariae Virg. Post hoc
sequitur s. Paulus et ultimo s. Johannes Ewangelista. Ex alio latere a sinistris post
s. Mariam annunciatam est 5. Petrus et ultimo s. Johannes Baptista. Capula subducta
est taffat viridi et czottas seu trzapcze in circuitu habet flavei, rubei et viridis coloris.
Cappa quondam subducta erat cum taffat coloris viridis, sicut adhuc vestigia in extremis
apparent, et modo est absque subductura; praetexta tamen subducta est tela alba.

Item cappa de aksamito coloris rubei vetus et per tineas demolita, carens subduc
turä, cum capula eciam veteri, auro texta, in qua est s. Wenceslaus et totus quondam, ut
apparet, in armis fuit a collo usque ad pedes, sed impii avaritia ducti loricam argenteam
deposuerunt, et adhuc vestigia in pedibus, manibus, collo et femoribus manent. Angelos
habet duos hinc et hinc; descendendo a dextris ponitur angelus reverenter annuncians beatae
virgini Xpm nasciturum, quae ex altera parte sinistra ponitur. Post hoc sequitur s. Johannes
Ewangelista et ultimo s. Paulus. Ex altera parte a sinistris post imaginem s.ae Mariae
virginis annunciatae ponitur s. Joh. Baptista, digito suo monstrans agnum, quem tenet
reverenter obvolutum manibus veste, qui agnus sanguinem rubrum scaturit et barbam
scti Johannis spargendo vestem illius usque ad fimbriam conspergit. Ultimo ponitur sanctus
Petrus cum clave. Capula eciam ullam subducturam habet. Et hae ymagines more
antiquo subtiles et nigrantes (?) sunt, et in praecedenti cappa flavea similia ferme habentur.

Item capula parva rubea et flavea, habens leones aureos et canes albos, qui a leo
nibus suffocantur, cum rosulis albis, hinc inde maioribus et minoribus.

Item capula quaedam seorsum et sola, habens aquilam de medio rubeam, et de
medio albam, rostrum cum pedibus et vnguibus auratis. Inter alas pennarum lineis aureis
decorata.

XVIII. Inventář z konce XV. stoleti.

Ego Joannes, Pragensis ecclesiae custos, inventarium in modum arci feci, id in
manus dominorum reposui, res continens in se, quas ego cum sacristano in possessione
retinemus, prius vero .. in manus dni decani reddere coactus sum a peramplis; non ex
eo, sed ex novo redditurus sum rationem; ex eo, quod prius inventarium in se continet
nonnullas res, quas ego vel sacristanus [non] possidemus.

lrwcntarium capparum rubei coloris. 1. Cappa regis Georgii depositi de purpura
rubea. 2. C. regis Wladislai, in qua coronatus est.') 3. C. secunda eiusdem regis Wla
dislai cum auro praetexta 2) et viridi colore intermixto. 4. C. tercia eiusdem regis Wladislai
cum praetextis rubeis de purpura. 5. C. quarta eiusdem regis Wladislai cum praetextis

') Inv. z r. 1496, 1503: „cum praetexta, habens imagines". — *) Inv. ?. r. 1503: ,.texta".
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viridibus de purpura. 6. C. Philiberti cum praetextis,') in quibus imagines continentur.
7. C. de aksamito cum duplici W cum praetexta lata, in qua imagines continentur cum
perlis- 8. C. secunda de aksamit cum duplici W cum praetexta stricta. 9. C. brunatica
de damassko2) Venceslai decani de Crumlowf') 10. C. de damassko rubeo mgstri
Johannis de Vteri.") ll. C. de aksamito rubeo cum floribus dni Hanussii-")
12. C. de purpura dni Johannis Karlsstein?) 13. C. nova 7) de purpura cum nova tela
rubea subducta?) 14. C-ae duae de rubeo atlas similes.") 15. C. de aksamito rube ocum
strychonibus per adversum. 16. C. brunatica cum strychonibus per adversum. 17. C-ae
duae antiquae de purpura, renovatae, similes.'.0) 18. C. rubea permixta glauco; vicarii in
ea ministrant.") 19. C. rubea de koifterz, subducta flavea tela.") 20. C. dominicalis
gravis, qua utuntur") canonici diebus dominicis dum dominica cantetur,") 21. C. bru
natica de aksamit antiqua.'5) Cappae albi coloris. 22. C. alba auro intextaKaroli
preciosa cum gallom) pro festo Paschae. 23. C. de damassko dni Hanussii curn prae
textis rubeis de purpura rubea. 24. C. cum albis et nigris crucibus de aksamito.'7)
25. C. de purpura antiqua alba. 26. Cappa de albo atlas antiqua. 27. lt. duae albae
cappae vicariorum") quas dns. Hanussius dedit. Cappae flavei coloris.
28. Cappa optima cum JW) et X Arnesti cum imaginibus beatae Virginis, qua utimur
in die Assumptionis beatae Mariae Virginis. 29. C. de purpura dni Martini fabricae")
30. C. de purpura cum avibus et leonibus Bubnikonis."") 31. C. cum denariis ad
modum squamarum. 32. C. ilavea de ssamlato.") 33. C. flavea permixta albo, similiter
de camcha. Cappae viridis coloris: 34. C. de viridi damassko cum praetextis
aureis. 35. C. Procopii de Cladrub,23) permixta nigro et viridi.") 36. C. viridis,
permixta albo, subducta cum tela alba. 37. C-ae viridis coloris,") permixtae rubeo colore,
in quibus vicariipraecenturamtenent, similes.") Cappae nigri coloris: 38. C. nigra
nova de damassko cum praetextis aureis. 39. C. nigra, subducta viridi. 40. C. nigra de
haras, subducta flavea tela. 41. C. nigra 27) de cendelin 23) subducta viridi. 42. Duae c-ae
de Karlsstein de aksamito: una de rubeo colore, alia de ilaveo colore. 43. Una cappa
pueroru m de aksamito rubeo imperatoris Sigismundi") 44. Tres c-ae aliae puerorum:")
ex illis duae de ssamlato rubeo et tercia cum floribus.")

Ca sulae rubeae: 45. Ornatus rubeus de purpura imperatoris Sigismundi cum
cruce aurea.") 46. Ornatus Tichawe 33) similis de purpura cum cruce de perlis cum imagi
nibus patronorum cum apparatu absque humerali. 47. Ornatus rubeus de aksamito cum
cruce de perlis cum toto apparatu praeter humerale. 48. O. rubeus auro praetextus cum
toto apparatu; humerale habens textum „Venceslaus“ de perlis. 49. O. brunaticus de
damasco aureo praetextus“) cum toto apparatu, quem dedit dns Rabsstein") pro
capella s. Sigismundi. 50. O. rubeus de aksamit cum floribus et cruce, in quo sancti

_ ') lnv. z r. 1496: ,.aureis". — ") lnv. 2 r. 1503: .,cum W." — a) Václav z Krumlova, děkan kapi
tolni (1452—1460 ['ř'l). — ') C. 10. v inv. 2 r. 1501 a 1503 chybi. — ') Hanuš z Kolovrat, probošt od
r. 1468 (+ 27. září 1483). lnv. 2 r. 1503 dodává: ,,habens textum lhus Maria". — “') Jan Nos ze
Žitavy řečený Karlštein, kanovnik (1465—1470). lnv. 2 r. 1496: ,,habens clipeum retro cum ima
ginibus". — 7) lnv. 2 r. 1503: ,,antiqua". — ") lnv. 2 r. 1503: „qua utuntur canonici diebus dominicis". —
") lnv. 2 r. 1496: .praecenturam in eis tenent vicarii in maioribus festivitatibus". lnv. z r. 1503: „in
veteratae". — "') lnv. 2 r. 1496: .in eis praecenturam tenent vicarii in festivitatibus minoribus". -—
") . 18. v inv. 2 r. 1503 chybi. — I') V inv. 2 r. 1503 později připsáno: „nnnc parva ex ea [facta
est] pro iuvenibus". — ") lnv. 2 r. 1496: ,,utebantur". — '") lnv. z r. 1503: „C. quondam dominicalis
gravis et ponderosa". — ") lnv. z r. 1503: ,,et laniata". — ") V inv. z r. 1503 připsáno: „cum praetexta
nigra purpura". — ") lnv. 2 r. 1503: ,,praetextam ceperunt ad viridem". — '" V inv. z r. 1496 misto
,,vicariorum': ,,similes de serico; in eis vicarii praecenturam tenent". — '“) lnv. 2 r. 1496 a 1503: I). —
"") Martin z Lomnice, kanovnik, ředitel stavby kostela, 1448—1457.— ") Petr z Bubna, ka
novnik, l453—1458. — ") lnv. : r. 1496: „ln his duabus vicariipraecenturam tenent." — ") Prokop
z Kladrub, děkan, 1444—1450 (“i“). — ") lnv. z r. 1496: ,.cum avibus". — ") lnv. 2 r. 1496:
,,antiquae". — ") Misto ,similes' má inventář z r. 1496: „de virginibus et aliquantulum similes". —
") lnv. z r. 1496: .antiqua'. — ") lnv. z r. 1496: ,czendelin". — ") lnv. 2 r. 1496: „a parte
posteriori habens crucem albam". — ") lnv. 2 r. 1496: „iam inveteratae". — ") Inventář 7. r. 1503:
„Quarta vero rubea et glauco colore noviter in minorem quantitatem mutata." — ") Misto .cum
cruce aurea" má inv. z r. 1496 a 1503: „habcns retro tkanicze auream". V inv. 1501 chybi. — ") Jan
Tichava, farář u sv. těpána na Rybníčku v Praze (1386—1419). — ") lnv. 7.r. 1503: .intextus".—
") Prokop z Rabštejna, nejv. kancléř, 1453—1468.
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patroni continentur, quem dedit dns Venceslaus, quondam plebanus in Benessow
cum toto apparatu. 51. O. rubeus de aksamito bono novus, quem dedit Chaniczky')
cum toto apparatu?) 52. O. rubeus de aksamit, antiquus, cum liliis, cum toto apparatu.
53. O. rubeus permixtus viridi cum alba cruce cum toto apparatu. 54. O. rubeus de
damasco cum cruce cum toto apparatu, quem noviter emimus.3) 55. O. de purpura,
rubeus, cum avibus et quibusdam animalibus, cum cruce et toto apparatu, quem de novo
fecimus.") 56. O. de aksamito rubeo cum toto apparatu, quo utebatur plebanus,5) quem
dedit domina de Koldiczf') 57. O. rubeus cum sstrichonibus aureis cum toto apparatu.
58. Ornatus rubeus permixtus viridi et albo colore cum cruce aurea, cum toto apparatu?)
59. O. rubeus cum denariis, in quo canitur passio in die parasceven cum toto apparatu.
60. O. brunaticus 3) cum aviculis aureis intextis cum toto apparatu. 61. O. rubeus prae
textus cum u aureo graeco cum toto apparatu. 62. O. rubeus cum sstrichonibus in latum
cum toto apparatu. 63. O. dni Hanussii de atlas rubeo cum cruce de purpura cum
toto apparatu praeter humerale") 64. O. dominicalis, quo utuntur") canonici cum
dominica tenetur,") satis ponderosus.'2) 65. O. rubeus de czendelin cum cruce et toto
apparatu, quo utitur ls) decanus. 66. O. rubeus de atlas, quem dedit dns Swamberg,“)
cui adiunximus apparatum: albam, stolam, manipulum et humerale regis, in quo coro
natus est.15) Casulae albi coloris. 67. O. albus de purpura cum toto apparatu
praeter humerale, quem dedit Girziko. 68. O. albus de purpura, quem dedit imperator
Fridericus 16) modernus 1") cum toto apparatu. 69. O. albus de purpura cum toto appa
ratu, quem dedit mgr. Procopius Smutek.") 70. O. albus de damasko simplici cum
cruce aurea cum toto apparatu. 71. O. albus de aksamito cum rosis rubeis et flaveis
cum toto apparatu. 72. O. albus de damascow) cum liliis et textu ,Maria' cum toto
apparatu. 73. O. albus de atlas cum cruce, in quo est passio Dni cum toto apparatu.
74. O. albus de Cendeldort cum cruce viridi et toto apparatu. 75. O. albus de aksamit
cum cruce flavea et toto apparatu. 76. O. albus cum cruce pulcra cum optimis perlis
absque apparatu") Casulae flavei coloris. 77. O. flaveus cum floribus rubeis et
albis et cruce de auro cum toto apparatu praeter humerale. 78. 0. f. de aksamito cum
cruce de auro cum toto apparatu. 79. 0. f. de purpura cum toto apparatu praeter hume
rale. 80. 0. f. de aksamito simplici cum cruce aurea cum toto apparatu praeter humerale.
81. 0. f. de aksamit, praetextus auro cum cruce, cum toto apparatu, quem dedit Rzi
czansky.") 82. 0. f. praetextus auro cum rubea cruce de kamcha cum toto apparatu.
83. O. 1. praetextus auro, subductus rubea tela noviter cum toto apparatu,") 84. 0. f.
secundus, praetextus auro, subductus rubea tela de novo, cum toto apparatu?) 85. 0. f.,
praetextus auro cum avibus, cum toto apparatu. 86. 0. f. quatuor doctorum de atlas cum
toto apparatu. 87. Iterum unus flaveus ornatus de atlas, quem ego Ambrosius atlas emi
et fieri iussi, cumtoto apparatupraeterhumerale") Casulae viridis coloris. 88. Or
natus viridis novus de aksamit cum toto apparatu praeter humerale. 89. 0. v. de damassco
cruce cum ad modum scacorum, cum toto apparatu. 90. O. v. de damassco cum rubea

') Magdalena Chanicka. — ') lnv. 2 r. 1496, 1503: ,.Huius lmmerale inter alia luuneralia margari—
tarum habetur." — ') lnv. z r. 1496, 1503: misto „cum toto apparatu . . . noviter emimus': „habens
in fine cmcis tres reges". — ') lnv. 7.r. 1496 misto toho má: ,,Ornatus de purpura antiqua, subducta
rubea tela et cruce cum toto apparatu; eo canonici utuntur dominicis diebus." — ") lm. z r. 1503:
,,haydisth". — ') lnv. 2 r. 1496: ,,habct in fine crucis angelum gladium tenentem". --- 7) Přetrženo
a napsáno: .Dedimus ad 5. Procopium pro alio scacato." V inv. 7. r. 1496 a 1503 chybi. - ') lnv.
?. r. 1496 a 1503: .in toto laniatus". — ") Připsáno; .dns. mgr. Johannes habet". lnv. 2 r. 1496:
..undem habet mgr. Johannes de Vtery". Jan z Utcre'ho 1469-1506. — “') lnv. z r. 1496: ,.ute
bantur". — ") lnv. 2 r. 1496: .diebus dominicis". — l') lnv. 2 r. 1496: ,,illc requiratur inter ornatus
vicariorum novem lectionum cum toto apparatu." ——") lnv.zr.1496: ,,eundem habet". —- ") lnv.
z r. 1496: „in fine crucis habens clipeum suum." lnv. 1 r. 1503: ,.eidem adiunximus albam, stolam,
manipulum et humerale, in quo coronatus est rex Wladislaus brunatici coloris intexto auro." —- ") lnv.
2 r. 1496: .rex Wladislaus brunatici coloris, auro intextus". Tento ornat (č. 66) připsán do inv. 7.r. 1480
později. — ") Císař Fridrich lV., 1440—1493. — "') V inv. z r. 1496 slovo ..modernus" chybi. -—
") Prokop z Plzně, bakalář práva, přijmim Smutek, 1453—1476. — ll') lnv. z r. 1496: .simplici". _—
"') Později jinou rukou připsáno; v inv. z r. 1496 chybi. — ") lnv. 2 r. 1496: „in fine crucis
s. Georgius". — ") lnv. 2 r. 1496: „el aviculis tenentes anulum in rostris". — ") lnv. 2 r. 1496:
„cum imaginibus tenentes avem in manu'"; inv. z r. 1517 dodává: „alias cum misliwczonibus". —
") Tento ornát později připsán; v inv. z r. 1496 se již uvádí v. 1.
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cruce cum toto apparatu. 91. 0. v. de koffterz cum cruce et toto apparatu. 92. O. v.,
praetextus flaveo colore et canibus aureis, cum cruce et toto apparatu. 93. 0. v. de koffterz
cum aurea cruce et toto apparatu. 94. O. v. eciam novus dni de stamberk, in cruce
continens clipeum dni de stambergk de aksamito.1) Casulae nigri coloris:
95. Ornatus niger purpureus pulcer cum rosis aureis, quem dedit Georgius?) 96. O. im
peratoris Sigismundi niger de purpura curn rosis aureis et alba. 97. 0. de aksamito
nigro cum cruce et toto apparatu. 98. 0. n. de aksamito sine cruce, cum toto apparatu.
99. 0. n. de aksamito curn aurea cruce et toto apparatu. 100. 0. n. de damassco cum
cruce et toto apparatu, fuit 3) dni Hanussii. 101. Duo ornatus de damassco cum crucibus,
similes, cum toto apparatu, quos emimus pariter. ') 102. 0. n. de cendelin cum toto appa
ratu, quem dedit Sigismundus Kolweys. 5) 103. 0. n. antiquus, quem reformavit dns decanus
et utitur eo. 6) 104. 7) 0. n. novus de damasco cum cruce viridi, crucifixo et sancto martyre
Jacobo et numero 1888. 105.3) 0. sine apparatu, quem dedit dns Paulus Radek9)
apposuimusalbamet ea utitur; aliter non compertum.Dialmaticae diversorum co
lorum. 106. Dialmaticae rubeae de purpura duae, imperatoris Sigismundi.'o) 107. Duae
d.-ae nigrae de purpura imperatoris Sigismundi. 108. Duae d. brunaticae de atlas. 109. Duae
d. viridis et albi coloris ad modum scacorum. 110. D. una bruna praetexta auro cum alba
et stola et manipulo, quam dedit rex Wladislaus. 111. Duae d. flaueae, leves, archi
episcopales. 112. Duae d. rubeae de aksamito sine floribus. 113. Duae d. rubeae dissi
miles. 114. Duae d. dominicales. 115. Duae d. veteres de atlas rubeo. 116. Duae d.
rubeae similes de martyribus. 117. ltem aliae duae non omnino rubeae, sed diversorum
colorum, quibus utuntur de virginibus. 118. Duae d. albae de damasco novo.") 119. Duae
d. albae subductae rubeo serico, non similes"): una aurifrisata, alia de aksamito. 120. Duae
d. albae de atlas, subductae serico rubeo. 121. Duae d. albae aurifrisatae. 122. Duae d.
albae de pokossin.") 123. Una d. alba de czendelin.") 124. Quatuor d. flaveae de
komen.") 125. Duae d. nigrae novae de damassko.

Inventarium albarum.16) 126. Tres albae cum flekonibus sine peciis rubeis de pur
pura, duae stolae, tres manipuli, tres cinguli. 127. Tres albae cum peciis rubeis, in quibus
winny korzien, duae stolae, tres manipuli, tres cinguli. 128. Tres albae cum peciis rubeis
diversis, duabus stolis, tribus manipulis et tribus cingulis. 129. Tres albae cum peciis albis,
tribus manipulis, duabus stolis et tribus cingulis. 130. Tres albae cum peciis flaveis et
toto apparatu ad ministros pertinentes, praeter humeralia. 131. Tres albae cum peciis
flaveis auro praetextis, tribus manipulis et una stola et tribus cingulis; una stola deficit.")
132—133. Duae albae cum peciis de purpura; una habet pecias viridis coloris et habet
manipulum de damasco viridi coloris. Secunda habet pecias violaceas et cum hoc habet
stolam solum eiusdem coloris et materiae. 134. Duae albae: una cum peciis rubeis, alia
cum peciis aureis. Istae albae sunt supra sacristiam. Istae albae sunt in sacristia inferius:'3)
135. Octo albae rubeas pecias habentes cum attinenciis pro ministris, videlicet apostolorum,
martyrum et diebus dominicis. 136. Duae a. flaveae pro confessoribus cum attinenciis pro
ministris. 137. Duae a. cum peciis albis cum attinenciis pro ministris. 138. Duae a. cum
peciis glauci et viridis coloris cum attinentiis pro ministris de virginibus. 139. Duae albae
nigrae cum peciis nigris pro defunctis cum attinentiis pro ministris. 140. Item quinque
paria vexillorum.'9) 141. Itemdecemet octo superpellicea maioraet minora, bona
et mala.") De balkinis.'-") 142. Viridis cum aviculis et bestiis. 143. Viridis cum floribus

') Ornät č. 94 teprve později připsán, v inv. 2 r. 1496 již se uvádí spolu sjinymi. -— ') 'lento
ornat pozdeji vepsán; srvn. inv. z r. 1496. — ) V inv. 2 r. 1496 chyb i. — ") V inv. 2 r. 1496 slova
,,quos emimus pariter" chybi; misto nich: „prima crux habens in fine imaginem b. Bartholomei,
2a tres reges." — ') lnv. z r. 1496: .Kolweiss'. —- ') Slova ,,utitur eo" později změněna v ,,usus
eo fuit." V inv. 2 r. 1496 misto slov ,,et usus eo fuit": ,,habens cruces" — 7) Později připsáno;
viz inv. z r. 1496. —- ') Později připsáno; viz inv. z r. 1496. — ") Pavel Radküv, r. 1491 arcijahen
Žatecký. — lo) lnv. 2 r. 1496: ,,serico flaveo subducta". ——") lnv. 2 r. 1496: ,,similes." -— ")l nv.
2 r. 1496: "inequales". — ") lnv. 2 r. 1496: .pokussin". — ") lnv. z r. 1496: ,,quae habetur sn
perius in testudine". — ") lnv. z r. 1496: .,duae meliores, habentes aureas pecias, et duae exiliores
sine peciis". — ") lnv. 2 r. 1496: supra sacristiam". — ") V inv. z r. 1496 neni dodatek .una
stola deiicit'. — 1') lnv. z r. 1496: ,,Albae inferius in sacristia pro ministris. — ") V inv. 2 r. 1496
chybí. — '") V inv. 2 r. 1496 chybi. — ") lnv. 7. r. 1503: .seu cortinis'.
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et canibus intextis. 144. Viridis cum pellicanis et leonibus aureis. 145. Rubea cortina
cum aviculis tenentibus cathenas in rostris cum leonibus aureis. 146. Rubea cum aureis
floribus et flaveis rosis. 147. Rubea antiqua cum aureis floribus, extrinsecus quasi argentea.
148. Viridis longa cum rotulis aureis per totum. 149. Viridis cum floribus aureis, ab extra
quasi tota rubea. 150. Rubea cum aureis floribus antiqua. 151. Cortina cum aureis
punctis, qua operitur imago sancti Wenceslai. 152. Coelum album, sub quo defertur
corpus Xpi in die Corporis Xpi. 152. Nigra cortina cum avibus, bestiis et floribus aureis
in nigro colore pro defunctis. 154. Flavea cortina cum aviculis et bestiis et floribus viri
dibus. 155. Duae cortinae parvae albae cum agnellis. 156. Duae rubeae cortinae parvae
cum literis n. x et p. 157. Coopertorium nigrum sericeum.') 158. Dominus Hanussius
dedit tres balkinos: unum aureum pro sepulcro s. Wenceslai, in quo flores magni cum
rosis, et duos s. Viti et s. Sigismundi de tatfat. Item terciam similem de taffat pro se
pulcro s. Adalberti. 159. Cortina rubea et viridis cum cignis et fonte et aviculis, utuntur ea
de virginibus. 160. Cortina rubea et flaveo permixta cum bestiis. 161. Cortina rubea
antiqua grossa cum liliis. 162. Cortina alba cum sstrichonibus pro pulpito. 163. Duae
cortinae antiquae cum aureis lineis et quatuor clipeis; pendent supra chorum s. Viti?)
164. Purpura regis Ladislai: duae partes nigrae et una rubea. 165. Rubea purpura Ge
orgii duae partes?) 166. Rubea purpura imperatoris Sigismundi una pars. 167. Una pars
de purpura nigra Georgii. 168. Una parva porcio de viridi purpura, quam dedit dns Ha
nussius. 169. Coelum rubeum de aksamit regis Ladislai a d ci p. 170. Flaveum coelum
de aksamit")

I/wentarium antependilia/n. 171. Tria antependilia alba: unum cum rotis, secundum
cum literis m 0 ť et duplex W et tercium cum leonibus, quartum novum album de da
massko dni Hanussii.-") 172. Quintum feriale album de pokossyn 6) cum sstrichonibus rubeis.
173. Sextum album pro beatae Mariae virginis altare; in utroque fine habet de nigro.
174. Septimum album feriale mixti coloris cum glauco.7) 175. Duo nigra antependilia?)
176. Antependile flaveum optimum cum rotis et imaginibus annunciationis beatae Virginis.
177. 2"1 antipendile, in quo Assumptio beatae Virginis Mariae flaveum. 178. Tercium
antependile flaveum, in quo imago beatae Mariae Virginis in sole et cum angularibus
assutis. 179. Quartum flaveum s peniezky") confessorum, et angularibus holaubky."')
180. Antependile in tribus portionibus bene preciosum et pulcrum cum imaginibus et auro
vncz. 181. Antependile rubeum cum- passione Xpi et auro vncz. 182. Antependile rubeum
patronorum, quod circumvolvitur ligno.") 183 .Antependile rubeum pulcrum cum aviculis
aureis de atlas. 184. Antependile rubeum Trinitatis cum iudicio. 185. Rubeum antependile
innocentum. 186. Tria antependilia parva pro altaribus parvis in choro: duo rubea de
aksamito, tercium de serico rubeo et flaveo.'2) 187. Duo antependilia rubea, praetexta
auro, festivalia pro altari s. Sigismundi. 188. Unum antependile rubeum pro parvo altari
cum aureis floribus winny korzien. 189. Duo antependilia rubea apostolorum et ewangeli
starum. 190. Unum antependile rubeum dominicale. 191. Antependile viride de virginibus.
192. Sex antependilia pro altaribus parvis in choro: tria viridia et tria nigra."") Angu
laria. 193. Tria paria alborum angularium. 194. Dua paria flaveorum angularium.
195. Duo "') paria rubeorurn angularium optima.") 196. Tria "") paria viridium angularium.
197. Unum par uigrorum angularium. Tkanicz e. 198. Quinque tkanicze, quatuor
meliores, quinta deterior. 199. Una tkanicze parva cum imaginibus pro altari in capite

') Inv. ?. r. 1496: „pro defunctis". — ') Čís. 163 v inv. 2 r. 1496 chybi. — ') Inv. 2 r. 1496:
,,invicern consutae". — ') Připsáno: .ltem tres balkinos auro praetexto cum cervis equales. Item
duae peciae novae, quas dedit Thomas Tachoviensis de Buda super sepulcrum s. Viti, rubei et
glauci coloris"; viz inv. 2 r. 1496. — ') V inv. z r. 1496 misto ,,quartum novum etc.": ,Antependile
album de damassco dni Hanussii bonum cum angularibus assutis'. ——“) Inv. 7. r. 1496: .pokussin."
-— ') Misto ,,rnixti coloris cum glauco": ,,quottidie pendens circa aram beatae Virginis cum tkanicze
assuta'. — ") Inv. 2 r. 1496: „unum pro magno altari, secundum pro altari beatae Virginis". —
") Inv. 7. r. 1496: „cum denariis". —- '") Inv. 2 r. 1496: ,,columbae'. — ") Piipsano: ,,Item album
de atlas pro altare s. Sigismundi." — ") V inv. z r. 1496 chybi. — ") Připsáno: ,,Unum antependile
viride de aksarnito, parvum." — ") Přetrženo a nadepsano ,,tria". — I') Přetrženo a nadepsano: ,.Duo'.
V inv. 2 r. 1496: ,,duo'. — ") Inv. 2 r. 1496: .bona'.

ll*
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s. Wenceslai. 200. Tkanicze dni Hanussii pulcra, mediocris in longitudine.') 201. Item
mappae superiores altarium XXVlll maiores et minores. 1') ltem humeralia de
perlis?) 202. Quatuor humeralia nova,") facta in Crumlow, videlicet "') Annunciationis
beatae Virginisf) Visitationis eiusdem, Coronationis beatae Virg. cum duobus angelis. Item
in quarto beata Virgo Maria cum puero et sancto Vito et sancto Venceslao. 203. Hume
rale a Rabsstein, in quo beata virgo Maria cum puero et dobus clipeis dnorum Rab
sstein et duobus angelis tenentibus clipeos. 204. Humerale de perlis, in quo resurrectio
domini cum beata Virgine et s. Johanne ewangelista cum clipeis ducis L u dowici. 205. Hu
merale magistri Valentini, in quo misericordia Dni cum beata Virgine et s. Johanne ewan
gelista. 206. Humerale nigrum cum misericordia Dni, beata Virgine et sancto Johanne
ewangelista. 207. Humerale, in quo beata Virgo Maria cum puero, sancta Margareta,
s. Katharina, s. Dorothea et s. Barbara. 208. Humerale, in quo b. Virgo cum puero,
s. Andreas, s. Wenceslaus et imago canonici.7) 209. Humerale rubeum, in quo flores
de perlis et XV lapides preciosi. 210. Humerale viride cum floribus de perlis. 211. Hu
merale flaveum cum duobus floribus de perlis et duobus liliis et rosa. 212. Humerale,
in quo beata Virgo cum puero, s. Bartholomeus, s. Margaretha cum fibulis. 213. Hume
rale de perlis cum textu ,Ave Maria" dni Hanussii. 214. Humeralia sine perlis viginti?)
215. Humerale cum perlis pulcrum et lapidibus viginti preciosis praeter granatos. 216. Hu
merale novum?) in quo beata Virgo Maria cum puero, sancta Margaretha, 5. Johannes
ewangelista, sanctus Wenceslaus et s. Dorothea. 217. Novum humerale lo) de perlis cum
floribus a Kolweys.") 218. Humerale novum a Chaniczka,'2) in quo in medio ihus,
duplex QBet in et clipeus, in quo X. (Připsáno :) 219. Unum humerale de perlis, habens
textum Jhus satis grossum, tamen margaritas habet multas, quod dedit una domina de mon
tibus Kuttnis, quae habet virum Hanuss de Pambergk.13) 220. Tria humeralia cum coralis,
quodlibet habet ymaginem, facta in Krumlow.")

Capsae corporalium. 221. Tres capsae corporalium cum perlis. 222. Item quarta
minor cum paucis perlis. 223. Vl capsae corporalium sine perlis. 224. Sacristanus habet
decem communes. 225. Capsa corporalis cum perlis cum imagine annunciationis Mariae.
226. Secunda capsa corporalis cum quinque floribus de perlis. 227. Tercia capsa corpo
ralis de purpura rubea ad modum cistulae.'5) (Připsáno :) 228. item nigra cum ,ihus' de
auro. 229. Nigra de aksamito et una parva nigra de damasco, una rubea de damasco.

De calicibus. 230. Calix deauratus a Mathia Sskornie, habens textum in pede.'")
231. Calix argenteus, quem dedit dna de Rokyczana pro marito suo Rzicziansky, interius
deauratus et modicum ab extra. 232. Calix parvus perauratus, quem dedit mgr. Haness
de Nova Domo. 233. Calix argenteus cum pomo deaurato, et literae in eo hiesus, scti
Adalberti. 234. Calix argenteus cum nodo deaurato et textus in pede ,in honorem beati
Johannis Pomukf") 235. Calix antiquus perauratus, habens in pede imaginem crucifixi
beatae Virginis Mariae et sancti Johannes in rotulo. 236. Calix argenteus cum nodo per
aurato, in quo cruces. 237. Calix argenteus cum nodo peraurato, habens in pede ima
ginem crucifixi et in nodo textus ,Maria."3) 238. Calix perauratus a Rodicz'") habet decanus
in armaria sua pro usu suo.") 239. Calix perauratus, quem dedit Kobian, in pede habens
imaginem crucifixi, non deauratam") 240. Calix perauratus Bartlikonis, habens in pede
crucifixum perauratum. 241. Calix perauratus cum floribus supra pomum in cipho magistri

') lnv. z r. 1496: .habens textum ,Jhus', ,Maria'." — ') lnv. z r. 1496: .bonae et malac, in numero
viginti octo". — a) lnv. z r. 1496: ,,margaritis". -— ') Slovo ,,nova" v inv. 2 r. 1496 chybi. — ') lnv.
z r. 1496: .primum viride". — ') lnv. z r. 1496: ,,cetera pecias rubeas habentes, continentes Coro
nationem etc." — ') K čis. 207. a 208. připsáno na okraji: .Magistri Stanislai." Mistr Stanislav
2 Velvar byl kanovníkem v l. 1463—1481. V inv. z r. 1496 tento zápisek chybí. — ") Připsáno:
.Sacristanus habet.' V inv. 2 r. 1496 toto humerale chybi. — ') V inv. 2 r. 1496 slovo ,,novurn"
chybi. — '") lnv. z r. 1496: ,,continens imaginem beatae Virginis". — ") Připsáno na okraji: .de
canus dedit in Krumaw." — ") lnv. z r. 1496: ,Chaniczky". — ") Později připsáno; viz inv.
2 r. 1496. — ") Později připsáno; viz inv. z r. 1496. — ") K č. 225.—227. připsáno: .dni Hanussii".
— ") Slova ..a Mathia . . . in pede" přetržena a na okraji napsáno: „a Rodicz cum misericordia
dni". — "') Srvn. za č. 255. — ") lstos habet in sacristia. — "') Byli dva kanovnici toho jme'na:
Jan Rodič (1463—1464) a Václav Rodič (1473). -— ") Přetrženo. — ") Přetrženo a připsáno: ,.Calix
Cobian in pede habens crucifixum album male et est deletum (?)."
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Stanislai. 242. Calix parvus antiquus perauratus cum pomo rotundo et in pede quasi
rosa. 243. Calix perauratus, habens textum in pomo ,Maria', quem dedit virgo Bietka
de Byssicz et in patena textum hiesus. 244. Calix perauratus, habens textum inferius in
pede intrinsecus, a dna Zdena. 245. Calix perauratus, in cuius nodo est textus ,Ecce
panis angelorum', et in pede crucifixus perauratus. 246. Calix deauratus, in cuius nodo
sunt quatuor angeli peraurati. 247. Calix antiquus perauratus, in cuius pede intrinsecus
,Nicolaus sellator de praga dedit'. 248. Calix perauratus cum pede destructo, quo ute
bantur in capella s. Wenceslai, habens passionem Domini, resurrectionem et annuncia
tionem, et in quarta rotula nihil. 249. Calix perauratus spissus cum quatuor evangelistis
in rotulis in pede et in quarta rotula ostrwe per crucem in clipeo. 250. Calix argenteus
cum nodo peraurato, in cuius pede est rotula, in qua imago Crucifixi, bta Virgo, sanctus
Johannes peraurata. 251. Calix argenteus cum nodo peraurato, in quo textus est ,Maria',
quem dedit Sigismundus Kolweis. 252. Calix argenteus cum nodo peraurato et textu
,hiesus' et sub pomo textus ,Maria'. ln pede duae manus armatae in clipeo, quem dedit
Agnes in Rziepnicz. 253. Calix argenteus cum nodo peraurato rotundo ad modum cucu
merum. 254. C. argenteus cum clipeo dominorum Swambergk in pede. 255. C. deauratus
a Mathia Sskornie, habet textum in pede. _ —C. superius scriptus de Pomuk habetur
supra capellam s. Wenzceslai.

256. Duo paria ampularum argentea, non deaurata. Tercium habet decanus; est
nunc supra capellam s. Wenceslai. 257. Duae ampulae cristallinae: una fracta, cum pe
dibus deauratis. 258. Unum ar am ula—wmper—auratum".

259. Paa/Mi reliquiisvariis,albumargenteum,cumcristallo
oblongo, octo lapidibus, in alia parte crucifixum sculptum cum b. Virgine et s. Johanne,
quem dedit kowanissa (?) in parva parte.

260. Tria sedilia ferrea. 261. Tres tapeciac super illa sedilia. 262. Tria thurribula
cuprea. 263. Duo canthari stannei, unus pro vino et alter parvus.

(Jinou rukou :) ltem pacifica/ia. 264. Primo crux praelatorum. 265. Crux vicariorum.
266. Rotundum argenteum. 267. Crux argentea in altera parte cum resurrectione et
lapillis sex. 268. Crux magna cuprea vicariorum quondam. 269. Cupreum deauratum. cum
cristallo. lstflíá'bet sacristanus.

270. In cista plumbea corpora Sergii et Bachi martyrum. 271. Item in tumba
plumbea corpora sanctorum Januarii et sociorum eius. 272. ln alia tumba plumbea
corpora sanctae Fortunatae et aliorum sanctorum. 273. Tumba plumbea cum ossibus variis
in almaria.

Reliquiarum. 274. Crux argentea peraurata doctoris Hilarii fuit, quam dns Frana
abstulerat. 275. Crux argentea minor deaurata cum imagine crucifixi. 276. Rotundum
pectorale argenteum in pede. 277. Crux parva argentea, habens in parte posteriori
resurrectionem. 278. Monstrantia, in qua fertur corpus Xpi in die Corporis Xpi.
279. Monstrantia peraurata ad modum cordis cum lapidibus et perlis, quam dnus plebanus
comparavit. 280. Tres gladii: s. Venceslai, s. Mauricii et s. Stephani, regis Ungariae.
281. Plenarium magnum praelatorum cum lapidibus. 282. Manus de argento cum lapi
dibus, tenens costam s. Zophiae. 283. Tabula parva ponderosa peraurata qua includitur interius
imago b. Virginis, s. Laurencii et s. Andreae, ab extra sanctae Katharinae et s. Dorotheae.
284. Manus alba cum costa s. Candidi. 285. Manus altera alba, habens in palma lapidem
rubeum. 286. Manus lignea, habens reliquias innocentum. 287. Manus de ligno sanctae
Potencianae virginis, habens reliquias. 288. Monstranciaargentea alta, habens reliquias
ss. Felicis et Adaucti. 289. Monstrancia argentea cum crinibus b. Virginis.
290. Monstrancia argentea oblonga, habens de capite s. Johannis Baptistae et in
summitate de sanguine s. Venceslai. 291. Crux parva agentea deaurata dni Venceslai
Haydiss. 292. Monstrancia cuprea deaurata, in qua de palio s. Petri continetur.
293. Monstrancia parva argentea deaurata, habens in summitate lapidem ametistum et de
crinibus beatae Virginis Mariae. 294. Sepulcrum parvum cum tribus digitis deauratum,
cum reliquiis s. Quintini, s. Xpofori et s. Stanislai. 295. Plenarium eburneum dni Hanussii.
296. Crux lignea, in qua reliquiae de rosa s. Dorotheae et de rubo Moysi et s. Bar



— LXXXVI —

tholomei apostoli continentur. 287. Monstrancia cuprea deaurata cum pluribus reliquiis,
a latere imago beatae Virginis et s. Johannis, habens vitrum fractum. 298. Monstrancia
cristallina vel vitrea cum quatuor Agnus Dei. 299. Cantarus cristallinus cum reliquiis
sanctorum confessorum. 300. Novem capita habencia titulos X milia militum—etm milia
virginum in cista deaurata curn floribus et marsubium cum al" reliquiis in viridi serico.
301. Czista cum variis et multis reliquiis et imago parva beatae Virginis de jakstein.
302. Cistula plena cum reliquiis, in qua est caput s. Valerii ep. Treverensis, et alia
cistula est superius, acuta ad modum tecti. 303. Cista peraurata vacua; nisi una cistula
parva est in ea, in qua sunt variae reliquiae. 304. Cristallini plures in cista depicta declivi
et eciam nodi cristallini. 305. Crux cristallina combinata laminibus argenteis deauratis.
306. Alius cantarus cum reliquiis sanctarum virginum. 307. Alius cantarus, in quo reli
quiae de manu s. Panthaleonis. 308. Duae ampulae cristallinae cum reliquiis. 309. Infula
in futro preciosa, quam fecit dominus doctor Venceslaus de Crumlov bonae me
moriae. 310. Pectorale rotundum perauratum dni Hanussii pro altari b. Trinitatis argenteum
cum reliquiis de cingulo s. Mariae. 311. Pectorale rotundum perauratum argenteum, quod
dedit dominus Jodocus de Rosis, cum quo praelati infulati celebrabant. 312. Crux de
ligno Domini in argento peraurata. 213. Pectorale argenteum rotundum deauratum cum
reliquiis s. Bartholomei, s. Andreae et s. Wenceslai in rubea bursa; sunt doctoris Krzizo
nowsky. 314. Pectorale rotundum argenteum deauratum cum imagine „Christus portat
crucem de Hierusalem". 315. Pectorale quadratum argenteum cum imagine beatae Vir
ginis ab extra, et ab intra cristallus, in quo reliquiae de palio s. Mariae. Item de veste
Dni, de ligno s. Crucis ac. 316. Pectorale rotundum argenteum, in parte anteriori de
auratum et beata virgine et angelo. 317. Pectorale aureum cum cathena argentea deaurata,
in quo textus ,de inconsutili tunica Xpi' ac. 318. Pectorale aureum cum imagine b. Vir
ginis Mariae circum habens perlas XXlll et lapidibus preciosis. 319. Crux parva argentea
peraurata cum crucifixo et quatuor ewangelistis. 320. Bursa rubea cum lapillis preciosis
et perlis.') 321. Duo futra cum cristallis diversarum formarum. 322. Duae tabulae parvae
domini Hanussii, quae clauduntur. 323. Galea s. Venceslai et lorica. 324. Manus
s. Margarethae lignea. 325. Manus secunda lignea sanctae Justinae virginis. 326. Parvum
pectorale argenteum rotundum; in una parte mater perlarum et duo angeli, in alia parte
imago ressurectionis cum reliquiis sanctae Ursulae. 327. Sepulcrum cum lapide cristallino
cum mandibula s. Benignae et. s. Justinae. 328. Pro thure portando cristallum parvum
in pede argenteo. 329. Crus sancti Materni insutum. 330. Manus lignea simplex,
non decorata, in qua costa s. Gereonis et sociorum eius. 331. Scultella ar ente
lapidibus Llamaliememandato. 332. Pectorale rotundum cuTn\veromca m medio picta,
in capa flavei coloris. 333. Pectorale in una parte cum crucifixo, in alia parte b. Virgo
in veste alba depicta. 334. Duo ciphi argentei dni Raczkonis. 335. Unum pectorale
deauratum in capella s. Wenceslai habetur, quod dedit testamento Bartholomeus Tacho
vrensrs.

Missalia. 1. Primum missale praelatorum in rubea cute, quod Wenceslaus
Radecz procuravit. 2. Missale antiquum mansionariorum, quo utuntur vicarii, cum duobus
libris, videlicet epistolarum et evangeliorum. 3. Missale novum, habens a principio ,Kyrie'
et ,lte missa est' et librum generationum notatum, quod dedit dns Hen ricus de Koczow
cardinalis. 4. Missale in alba cute oblongum, de bona litera, habet plebanus d. Johannes.
5. Missale in rubea cute; a principio habet kalendarium et scribitur antiphona Ad te levavi.
6. M. pro altari Spiritus Sancti, habet pro usu dns. Blasius, et prius fuit in flavea cute.
7. Duo missalia cum ferreis fibulis fere eiusdem literae; unum habet dominus Paulus
Radek, et secundum dns Martinus de Plana vicarius. 8. Missale parvum pro altari quatuor
doctorum, sicut patet in fine libri iundacione scripta. 9. Missale antiquum in alba cute,
habens a principio ,Quamdilecta' et canonem missae. 10. M. antiquum cum lacerata cute
rubea a principio habens ,Stabat Johanes'. 11. M. antiquum, habens a principio bene
dictionem vini cum bona rubrica. 12. M. magnum in alba cute, habens a principio bene
dictionem candelarum in die purificationis, sine fibulis. 13. M. magnum spissum cum

') K tomu připsáno: „nou, dns decanus posuit in alium locum'.
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optima litera, nigra cute, quo utebatur doctor Hilarius.') 14. M. in alba cute habens
a principio Kyrie eleison et signaturam ,.Gloria in excelsis Deo“ sancti 2) Benedicti.
ln cuius tabula ultima corpus archidiaconi pragensis est scriptum per dominum Martinum
Terra.") 15. Missale in rubea cute; circa ,.Ad te levavi" deleta sunt clenodia regni boemiae
leo et aquila imperialis et picta sunt clenodia Ecclesiae. 16. M. parvum et pulcrum in alba
cute pendente, habet dns doctor Venceslaus ...") 17. M. parvum Raczkonis in rubea
cute regi concessimus ad rescribendum?)

lsta sunt missalia in sacristia. 18. M. magnum a principio kalendarium habens et
duodecim signa picta in rotulis, post vero kalendarium ,.Quam dilecta, Summe sacerdos et
lndumentum". 19. M. novum in cute suina cum clausuris latis de corio. 20. M. novum
pulcrum, quod dominus Protiwa dedit ut patet in assere ultimo retro. 21. M. Raczkonis in
flavea cute, in quo dns Hanussius celebrabat. 22. M. ecclesiae, quod fuit concessum ad
tempus pro altari sanctorum Philippi et Jacobi, ut patet in primo folio. 23. M. pro altari
b. Virginis Mariae in choro, datum per dominum Nicolaum archidiaconum Zacen., ut
patet in primo folio. 24. Antiquum missale, in quo ante kalendarium officium de s. Sigis
mundo et de Visitatione b. Virg. Mariae continetur?) 25. Missale antiquum cum notis anti
quis pro altari s. Laurencii. 26. M.; in fine ponitur, quod sit pede pontis in aliena rubrica.
27. M. in duobus voluminibus eiusdem literae: una pars hiemalis, alia estivalis de s. Trini
tate, in quorum utroque cute stant literae ("5?B; Johannes Scriba altarista sanctorum Cirilli
et Metudii dedit. 28. Quinque specialia missalia, quorum unum est 5. Laurencii sub monte
Petrino Ugezd.

Libri Cunina/cs. 29. Graduale quotidianum, in quo canitur missa per scolares.
30. Collectarium praelatorum. 31. Duo psalteria. 32. Regula ecclesiae nova. 33. Lectio
narii duae partes: hiemalis et estivalis. 34. Quaternus historiarum lanceae Dni, Visitationis
et Presentationis Mariae, Corporis Xpi, s. Hieronimi et s. Sigismundi. 35. Agenda cum
fibulis. 36. Novem commendae. 37. Unus . . . . in pergameno cum notula scriptus?)

Libri supra capellam s. Venceslai. 38. Prima pars gradualis ab adventus dominica
ad festum Pascae. 39. Secunda pars usque ad finem anni. 40. Tercia pars cum gloria in
excelsis, Kyrie eleison, Sanctus et agnus. 41. Quarta pars cum prosis tantum. 42. Alius liber
cum prosis, quem dns Arnestus archiepiscopus . .. fecit 43. Prima pars antiphonarii ab
adventu usque Pascae. 44. Secunda pars antiphonarii a festo Pascae usque exaltationem
s. Crucis. 45. Tercia pars ab exaltatione s. Crucis usque in finem. 46. Viaticus de capella
s. Venceslai cum cathena. 47. Duae partes viatici pro capella s. Trinitatis per dominum
Hanussium legati. 48. Viaticus Hradczkonis, habet dns. Joh. Sweuus vicarius. 49. Alius
viaticus in kalendario menses scripti in boemico. 50. Decretum doctoris Hilarii pro ecclesia
Pragensi. 51. Cistula dni Hanussii, in qua literae sunt in causa fidei, cum clave et sera
erea. 52. Specialis historia s. Dorotheae. 53. De transfiguratione Domini. 53 b. Libellus
portionum dni Raczkonis. 54. Liber fraternitatum. 55. Agenda Hanussii Stupicz.

Supra capellam s. Venceslai. 56. Biblia parva testamentum novum dni Krzizanowsky.
57. Testamentum novum per se, dni Hanussii, non est repertum. 58. Psalterium dni Hanussii
cum cursibus beatae Virg. 59. Statuta mansionariorum. 60. Privilegia et jura opidorum
et villarum archiepiscopatus Pragensis. 61. Plura inventaria ecclesiae Pragensis. (Pripsanoz)
62. Item una pulcra pixis ad corpus Dni super capellam, et est pulcre ornata perlis.

Tabulae. 1. Tabula b. Virginis, quam sanctus Lucas depinxit. 2. Tabula, in qua
misericordia domini et beata Virgo, quam Sskrzitek") pinxit.") 3. Tabula cum reliquiis
quinque fratrum, deaurata auro pictorum, cum pede. 4. Secunda tabula cum quinque
brachiis quinque fratrum. 5. Tabula cum reliquiis s. Annae. 6. Tabula cum reliquiis Xl milia
virginum dni Hanussii. 7. Tabula beatae Virginis cum XII rotulis pulcra, quam paniczii

') Pï'ipsano: .nunc in alba pro vicariis." —- ') Na okraji před timlo slovem připsáno: „rcportatum
in Hradczan." -— ') Martin ze Strašeciho (Martinus Terra), arcijáhen pražský 1453—1463. -— ') Pře
lrženo a napsáno: ,.mgr lohs Herlcnberger“. — ') Připsa'no: „missale impressum in rubea cute". —
") Připsáno: „ltem custos cum sacrista habent in . .. Xll missalia, inter quae est unum papireum
impressum, quod dedit Johannes impressor." -— ") Připsáno: ,ltem venite, exultemus liber novus in

.., modo Dni Hanussii". — ') lnv. 2 r. 1490: ,,Skrzitck". -—-') V inv. 2 r. 1490 cela věta přetržena
a připsáno: „in mea possessione non fuit, idcirco delevi".
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depinxerunt, in quibus rotulis sunt quatuor patroni et quatuor evangelistae.') 8. Tabulae
duae beatae Virginis lamentatoriae, decoratae lapidibus; una cum gladio et secunda sine
gladio. 9. Tabula cum imagine beatae Virginis, tenens puerum et in pectore habens
lapidem citrinum et in circuitu plures lapides, quae exponitur in Capella s. Venceslai.
10. Tabula cum imagine b. Virginis cum puero, oblonga, cum duobus angelis, dni Hanussii.!)
11. Alia tabula maior cum imagine beatae Mariae Virginis et puero et quatuor angelis
dni Hanussii. 12. Duae tabulae lamentabiles beatae Virginis sub cruce; una cum quatuor
prophetis in angulis et sex virginibus-**) Altera sine imaginibus dni Hanussii. 13. Tabula,
in qua ,misericordia Dni' domini Haanussii. 14. Tabula cum veronika dni Hanussii pulcra.
15. Secunda tabula cum veronika doctoris Hilarii. 16. Tabula cum facie s. Johannis
baptistae auro depicta. 17. Tabula beatae Virginis cum puero doctoris Hilarii. 18. Tabula
Annunciacionis Mariae cum angelo, quae clauditur. 19. Tabula, quae clauditur, in qua
s. Johannes Bapt. et bta Virgo. 20. Tabula, quae clauditur, in qua Misericordia Dni cum
5. Johanne ewangelista. 21. Tabula, in qua Hiesus benedictionem dans et beata Virgo
cum puero, quae clauditur. 22. Tabula mag. dni Hanussii, in qua est Assumptio beatae
Virginis cum apostolis.") 23. Tabula, quae clauditur, in qua crucifixus, beata Virgo et
s. Johannes; in lateribus sanctus Benedictus et s. Hieronimus. 24. Tabula parva, in qua
misericordia Dni et beata Virgo sine puero, ab extra veronica, quae eciam clauditur.
25. Tabula s. Hieronimi, quae non clauditur.5) 26. Tres tabulae feriales et communes
in majori altari: una trium regum, secunda Assumptionis b. Virginis Mariae, tercia beata
Virgo cum puero sedens cum virginibus: sancta Katharina et s. Barbara. 27. Beata
Virgo in pergameno virga Yesse. 28. Imago sancti Bartholomei. 29. Imago s. Adalberti
usque pectus.

XIX. Inventář 2 r. 1483.

1983 in die s. Galli factum est hoc inventarium per. ..
]. Casula flavei coloris optima cum cruce de perlis, et per totam casulam ponitur

,Ave' de perlis. 2. Duae dyalmaticae similes. 3. Casula rubea de purpura cum cruce de
perlis. 4. Duae dyalmaticae rubeae, in quibus ponuntur aves et canes aurofrisati. 5. Casula
alba una cum dyalmaticis duabus, in quibus celebratur in festo Paschae. 6. Casula nigra
cum rosis aureis cum duabus dyalmaticis similibus. 7. Casula de zameto nigro sine cruce.
8. Casula purpurea alba cum apparatu et tribus albis. 9. Casula de attlas cum apparatu.
10. C. de zameto, quam dedit dns imperator Fridericus. ll. C. de zameto cum flo
ribus rubeis. 12. C. de attlas cum cruce viridi. 13. C. alba cum floribus aureis. 14. C. de
attlas, in qua crux cum passione Xpi. 15. Dyalmaticae albae: sex bonae et duae malae.
16. C. flavea cum crucifixo; retro et ante Misericordia Dei, et tres albae. 17. C. flavea
cum crucifixo, retro et ante beata virgo cum puero. 18. C. f., diversis coloribus con
mixta, retro habens crucifixum et ante aurum deorsum. 19. C .flavea purpurea sine cruce.
20. C. ilavea purpurea melior. 21. C. flavea de purpura cum imaginibus viri et mulieris.
22. Tres albae flaveae cum canibus aureis. 23. C. de purpura rubea cum cruce aurea
cum duabus dyalmaticis eiusdem coloris. Et tribus albis similibus. 24. C. de zameto
rubea, retro in cruce cum patronis. 25. C. de zameto rubea cum cruce de perlis cum
floribus. 26. C. rubea purpurea sine cruce, sancti Venceslai. 27. Tres albae rubeae cum
floribus vitis in peciis inferioribus. 28. C. viridis de zameto; in cruce beata virgo retro.
29. Casula viridis cum cruce scacata cum dyalmaticis. 30. Casula viridis cum cruce rubea.

') Týž zápis v inv. z r. 1490, 1503. ——') V inv. z r. 1490 připsáno: ,,illa habetur in capella
s. Venceslai". — ') V inv. 2 r. 1490 připsáno: „habctur in capela s. Venceslai". -— ') V inv.
z r. 1490 připsáno: „habetur in capella s. Trinitatis". — “) Inv. : r. 1490 a .Tabella parva exilis sine
clausura, s. lheronimi, ex una parte combusta."



— LXXXIX —

31. Alia cum cruce aurea. 32. Casula violacei coloris de purpura sine apparatu. 33. Dyal
matica purpurea regis Wladislai cum apparatu. 34. Duae dyalmaticae coloris brunatici
per se. 35. Casula purpurea brunatica, quam donavit Rabsstein pro altari s. Sigis
mundi. 36. Casula flavea purpurea cum rubea cruce. 37. C. de attlas flavea cum parvula
cruce aurea. 38. C. flavea cum crucifíxo retro. 39. Duae dyalmaticae flaveae breves.
40. Duae dyalmaticae de antiqua purpura. 41. Casula purpurea antiqua, habens colorem
mortuum. 42. Quatuor dyalmaticae episcopales leves, parvi valoris. 43. Casula glauci
coloris cum una dyalmatica tantum. 44. Dyalmatica viridis lacerata, una tantum. 45. Dyal
matica rubea de purpura antiqua, una tantum. 46. Casula rubea cum apparatu, habens
quasi rubeos denarios per totum sui. 47. Albae quatuor de attlas, quibus tantum utuntur
feria Vl Parasceves. 48. Velum templi pro quadragesima. 49. Velum sericeum quasi
barsa pro festo Assumptionis beatae Virginis. 50. Tres albae cum rubeis insigniis. 51. Duae
albae cum flaveis insigniis. 52. Casula rubea diversis immixta coloribus, quam iudex
restituit. 53. C. rubea cum alba cruce. 54. C. rubea cum liliis et aurea cruce. 55. C. rubea
cum !) duplici aureo. 56. C. rubea diversis coloribus immixta cum cruce aurea pro
apostolis. 57. C. tlavea cum avibus aureis. 58. C. viridis de attlas. 59. Altera huic
similis. 60. C. viridis, quinque equos aureos habens. 61. Alia viridis simplex cum cruce
brunatica. 62. C. viridis, in cruce habens lilia aurea et rosas albas. 63. C. viridis cum
cruce nigra et floribus albis. 64. C. (lominicalis de purpura, mulum grossa. 65. C. nigra
de zameto sine cruce. 66. C. alia de zameto eiusdem coloris cum cruce aurifrisata.
67. C. de zameto nigro cum cruce aurifrisata, qua utitur decanus. 68. Duae dyalmaticae
albae de purpura cum albis et attinentiis. 69. Duae dyalmaticae rubeae de zameto cum
albis. 70. Duae dyalmaticae flaveae cum albis. 71. Duae dyalmaticae ilaveae cum albis
de alio colore. 72. Duae dyalmaticae rubeae dominicales cum albis. 73. Duae albae
pro rubeo apparatu cum leone. 74. Duae albae cum particulis ilaveis. 75. Tres dyalmaticae
eciam dominicales. Una de purpura bona; aliae sunt exiliores. 76. Casulae duae brunaticae,
quibus utitur decanus; in almaria sua sunt. 77. Casulae feriales diversorum colorum,
quibus utuntur vicarii, sunt XX".

In cape/Ia Sancti Michaelis.
78. Quatuor calices communes. 79. item 8 argentei calices. Quatuor ex his deaurati.

80. Crux parvula argentea deaurata. 81. Pacificale cum pede argenteo et cristallo rotundo.
82. Duae parvae monstranciae ereae. 83. Crux erea cum imagine Crucifixi, b. Virginis
et s. Johannis. 84. Ampullarum stanearum X paria. 85. Graduale quotidianum in parga
meno. 86. Missale antiquum vicariorum. 87. Liber epistolarum et liber ewangeliorum.
88. Collectarium praelatorum in pergameno. 89. Psalterium vetus. 90. Antiphonarius
antiquus pro organo. 91. Missalia sex. 92. Viaticus supra cistam communis, ubi sacerdos
induitur. 93. Tres agendae: parva, minor, minima in pergameno. 94. Septem commendae
mortuorum. 95. Antependilia maiora Xl, minora Xl. 96. Cortinae seu balkyni XVIII.
97. Pendilia de tatfat pro capella s. Wenceslai ad muros IX. 98. Ampullarum argentearum
tria paria; V'" par ex illis deauratum. 99. Duo pectoralia maiora quatuor; unum dedit
dns Jodocus, episcopus Wratislavien., aliud argenteum est cum crucifixo ab intra. 100. Hu
meralia subtilia cum gemmis IX. 101. Duo in zameto cum auro. 102. Capsellae corpo
ralium [X. 103. Corporalia vero multa in tribus capsis.

104. Cappa purpurea regis Ladislai, Georgii, Wladislai. 105. Tres cappae novae,
quas donavit rex Wladislaus; una est subducta serico, duae aliae cum rubea tela.
106. Cappa rubea diversis aliis coloribus intermixta. 107. Duae cappae de zameto rubeo
cum duplici W et corona aurea desuper. 108. Cappa flavea cum I aureo. 109. Cappa
alba purpurea. 110. C. de zameto rubeo, quam dedit dns Hanuss, praepositas ecclesiae
prag. 111. C. purpurea antiqua, quod Karsstein redemit. 112. C. de zameto rubeo sim
plex. 113. C. brunatica cum duplici W, quam fecit doctor Wenceslaus decanus ecl. prag.
114. C. viridis tota. 115. C. alba cum crucibus nigris intermixta. 116. C. alba de pur
pura antiqua et grossa. 117. Tres cappae albae simplices. 118. C. rubea cum lineis
aureis. 119. Duae cappae rubeae eiusdem materiae de czendldort. 120. Tres tlaves cappae.
121. Quarta flavea vicariorum. 122. Cappae virides duae: una cum canibus, altera cum
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avibus. 123. Duae cappae rubeae cum avibus et aliis animalibus. 124. C. rubea et glauca
similiter. 125. Duae rubeae cappae mixti cum viridi pro vicariis. 126. Cappa dominicalis de
grossa'purpura. 127. Cappa nigra prelatorum. 128. Aliae duae vicariorum: una de harras,
secunda de taiiat. 129. Cappa brunatica de axamit. 130. Cappa rubea exilis. 131. Quatuor
parvae cappae rubeae pro pueris ministrantibus.

XX. inventář 2 r. 1496.

Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto ante sanctorum Tiburcii
et Valeriani martirum et diebus inmediate sequentibus de rebus singulis sanctae pragensis
Ecclesiae, quas ego Joannes dictus Preys de Slawonicz, custos praenominatae ecclesiae
cum Sigismundo de Novadomo, sacristano, in nostra custodia retinemus Reverendo patri
mgro Ambrosio decano necnon venerabilibus mgistris, videlicet mgro Johanii Vterj et
magro Joanni Herttenberger, canonicis per venerabilem capitulum praefatae ecclesiae ad hoc
speciali er deputatis, dedimus rationem: habita ratione ob certitudinem et suspicionem
omnimodam amovendam Ego dictus custos manu propria opera quoque diligenti res ipsas
ecclesiae illico in novum redegi inventarium, quod in manus supradictorum dominorum
praelatorum mox reposui et assignavi.

Shoduje se celkem s inventářem z r._cca 1480 až na tyto odchylky (kromě od
chylek již v poznámkách k inventáři z r. 1480 uvedenych): Za č. 66: „Ornatus violacei
coloris de purpura cum toto apparatu praeter humerale, quem transtulerunt de Plzna " ')
Za č. 67: „Ornatus albus cum cruce optima et optimis perlis sine apparatu, translatus
ex Plzna". C. 87 zapsáno takto: „Item de atlas, flaveus, cum toto apparatu praeter
humerale, quem emit dominus decanus mgr. Ambrosius. Před Č. 88: „Ornatus schka
katus cum apparatu sine humerali.“ C. 94 uvádí se takto: „Ornatus viridis novus de
aksamito dni Swambergk in cruce clipeum continens, cum toto apparatu; albam, stolam,
humerale et manipulum eciam adiunxit." C. 95: ,.Ornatus niger de purpura sine apparatu,
quem dedit Georgius, et noviter ex Plzna allatus." C. 104: ,,Ornatus niger novus de
damassko cum cruce viridi et anno 1888." C. 105: „Ornatus sine apparatu, quem dedit
Paulus Radek." 2) Za č. 106: „Duae dialmaticae cum avibus et canibus, peciae aureae
skakatie ex Plzna allatae." Dalmatiky jsou v tomto inventáři rozděleny v oddily dle
barev. Před č. 118: „Duae dialmaticae albae de purpura, habentes pecias cum imaginibus,
ex Plzna allatae." Za č. 117. ,.Una (dialmatica) viridis cum avibus et hinnulis, archi
episcopalis."Mistoc. 132 134: „Albae in tumba, in qua gladius s.Venceslai
et scutellas) cum lapidibus preciosis. Alba viridiscumpeciisde purpuraunica,
habens solum manipulum de. damassko viridis coloris. Duae albae: prima cum peciis
brunatici coloris auro intexta, alia rubea internrixto brunatico. Alba cmn peciis ilaveis,
rosis et liliis aureis. Quinque albae sericeae, quibus utuntur n die parasceven. Sexta in
tumba, ubi gladius, et melior." Za č. 170: „Tres balkinos auro pretexto cum cervis
equales. Item duae peciae novae, quas dedit Thomas Tachovien. de Buda pro sepulcro
s. Viti, rubei et glauci coloris." Za č. 174: ,,Octavum de atlas pro altario s. Sigismundi.
C. 192: „Pro altaribus parvis in choro: Super sactristiam habentur quatuor bona: duo
rubea de aksamito, tertium viride, similiter de aksamito; quartum sericeum rubeo et flaveo.
ln sacristia pro eisdem altaribus communia et exilia habentur sex: tria viridia et tria nigra
pro defunctis." C. 219. ,.Humerale de perlis, habens textum thus, sed turpiter elaboratum,
quod dedit una dna de montibus Kutnis.“ C. 220. Tria humeralia corallina in albis peciis,
quodlibet continens imaginem. Za č. 220: ,.Plenaria tria. Unum optimum et pulcrum
pro maioribus sollenitatibus. Alterum continens textum ewangelii in auro scriptum. Tercium

') Inv. z roku 1503 ,.humerale adiunximus ex humeralibus, quae detulit mgr. Vterj ex testu
dine s. Wenzeslai." — ') Pavel Radkův kanovnik 1491. — ') V inv. z r. 1503 .argentea'. _
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nigrum tempore adventus et quadragesimae." ,.Humeralia communia sine margaritis
in numero viginti." Misto čísel 221 229: Capsae corporalium. Prima cum marga
ritis et annunciacione beatae Virginis dni Hanussii. Secunda rubea, ex altera parte alba de
damassko cum margaritis et rosis quatuor aureis dni Hanussii. Tertia iterum rubea cum
quinque rosis de margaritis. Quarta diversi coloris, parte ex altera, nigra ab intra, cum
imaginibus: in medio Salvator cum paucis margaritis, in diademate tres lapilli. Quinta
flavea cum agnello et margaritis. Sexta cum resurrectione et paucis margaritis. Septima
de purpura ad modum cistulae dni Hanussii. Octava de purpura rubea ex utraque parte.
Nona de axamito nigro, habens textum ihus in sole. Decima parva de axamito nigro.
Undecima de axamito viridis coloris intermixto nigro, albo et rubeo. Com muniores
capsae corporalium, quas sacristanus habet: Duaerubeaeantiquae,similes,
auro praetextae; una habens ex altera parte sericum viridis coloris, altera de kancha diversi
coloris. Tertia rubea de damassko. Quarta flavea et nigra auro praetexta. Quinta viridis
coloris de axamito. Sexta viridis coloris albo permixto. Septima alba de axamito cum
floribus rubeis et flaveis. Octava de axamito nigro, ex altera parte sericea brunatici
coloris. Communissimae seu quotidianae pro vicariis: Flaveasuper intexta
virunculis cum balistis. Altera modicum rubea cum draconibus. Tercia nigra, ex altera
parte sericum rubeum. Quarta nigra et viridis coloris. Quinta rubei et albi coloris. Sexta
diversi coloris. Septima in toto laniata de serico viridis coloris. Octava cum rubeo
aksamito, extremitates viridis coloris. Octava cmn rubeo aksamito, extremitates viridis
coloris."

Misto č. 230—255, proti značnému počtu kalichü inventáře z r. 1480, uvádí se
toliko kalichů šest: „Calix deauratus praelatorum cum misericordia Domini. C. vicariorum
deauratus, quem dedit mgr. Hanussius de Nova Domo. Tercius deauratus, in pede habens
crucifixum. Quartus argenteus pomo deaurato cum textu ihesus. Quintus argenteus cum
crucifixo deaurato. Sextus argenteus cum pomo deaurato et crucibus."

Misto č. 256-f—335: „Pacificalia et reliquiaria. Primo crux praelatorum.
Crux vicariorum. Item rotundum argenteum. Crux argentea, in altera parte cum resur
rectioneet lapillissex. CruxmagnacupreajiüWMrh Cupreumdeauratum
cum cristallo. Magna monstrantia cuprea deaurata, continens in se de brachio s. Petri
martyris pradicatorum. Cuprea deaurata, in qua de ligno Dni et capite s. Venceslai.
Cuprea deaurata reliquiae s. Elizabeth et s. Anthonii.') Parva cuprea de palio s. Petri.
Duae manus albae, habens una lapidem in manu rubemn, alia album. Manus magna,
reliquias s. Potencianae continens, lignea. Manus lignea deaurata sanctorum lnnocentum.
Altera lignea s. Margarethae virginis. Crux lignea, de rubo Moysi continens in se
Pacificale cupreum, deauratum, in summitate eius corallus magnus, quod assignavit mgr.
Johannes Vterj in manus meas feria quinta post Vrbani anno ut supra."

Odstavec ,,Missalia" zni takto: l. ,,ltem missale praelatorum in rubea c'ute, quod
Wenceslaus Radecz procuravit. 2. M. de novo ligatum vicariorum in alba cute. 3. M. novum
impressum, quod dedit Johan nes impressor. 4. Mansionariorum antiquum, quo utebantur
vicarii in matura. 5. M., quod in principio habet ,Liber generationis' et ,Kyrie eleison".
6. M. in alba cute oblongum, ab ante kalendarium et in primo folio continens, pro altario
Assumptionis. 7. M. in rubea cute; a principio habet kalendarium; in primo folio evangelium
,Stabat Johannes". 8. M. antiquum in alba cute, habens in principio ,Quam dilecta thaber
nacula'. 9, M. parvum, in principio habens ,Domina mea sancta Maria' pro altari quatuor
doctorum. 10. M. in alba cute sine fibulis; in primo folio habens consecrationem cande
larum purificationis. 11. M. in alba cute cum ferreis fibulis, habens in principio officium
de quinque vulneribus. 12. M. in rubea cute antiquum, in primo folio benedictionem vini
continens. 13. Duo libri: unus cum ewangeliis, secundus cum epistolis pro ministris.

Následuje odstavec: „Libri in sacristia": 1. Graduale quottidianum, in quo
scolares canunt. 2. Duo psalteria: unum melius, aliud deterius. 3. Collectarium praela
torum. 4. Regula ecclesiae. 5. Lectionarii duae partes: hiemalis et estivalis. 6. Quinternus
cum historiis Lanceae, Corporis Xpi, Sigismundi, Visitacionis etc. 7. Agenda cum fibulis.

') lnv. 2 r. 1512: .datae sunt reliquiae ad novum mag'num pacificale."
l2*
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8. Domaticus magnus. 9. Quinternus cum ,Venite exultemus', quem dedit dns Hanussius.
10. Commendae Xll.') .

Potom jest odstavec nadepsaný: „Com munia in simul: 1. Tria sedilia ferrea,
unum fractum; super illa tria tapecia. 2. Tria tlmribula cuprea, tercium exile?) 3. Duo
cantari stannei pro vino et aqua. 4. Vexilla: unum par albi coloris, alterum flavei coloris,
tercium par rubei coloris, quartum par eciam rubei quibus utuutur per circulum anni.")
5. Duo paria ampularum argentearum: unum par pro praelatis, alterum vicariorum. 6. Duae
ampullae cristallinae, sed una fracta, cum pedibus deauratis.

Supperpelicea pauca bona, in numero quindecim."
Odstavec ,.inventa rium tabu Ia rum“ shoduje se s příslušnýmodstavcem inven

táře z r. 1480, až na odchylky v poznámkách k tomuto inventáři uvedené.
Na konci jest:
,,Invcntarium rerum capellae sancti Venceslai. Et primo ornatuum: 1. Ornatus

rubeus cum cruce de perlis de atlas, quem dedit dns Woboczek cum toto apparatu.
2. Ornatus rubeus et viridis cum hinulis, cum toto apparatu. 3. Ornatus rubeus de serico,
crucem habens, trium regum, cum toto apparatu. 4. Ornatus viridis albo intermixto cum
animalibus, cruce aurea, toto apparatu. 5. Duo ornatus albi; unus cum cruce aurea, alter
habens sstrichones cum onmibus apparatibus. 6. Ornatus brunaticus cum cruce aurea,
toto apparatu. 7. Ornatus niger cum cruce, in qua lilia toto apparatu.

Antependilia. 8. Flaveum intermixto albo cum canibus et aviculis, tenentes
insimul cathenas. 9. Brunaticum habens et pecias albas, quod dedit dus Bistrziczky.
10. Album, habens in medio rubeam peciam et parvas pecias cum aquilis. ll. Quartum
rubeum cum sstrichonibus nigris de harras.

Parva antependilia pro altario s. Venceslai. 12. Albumcum liliis.
13. Aliud item album cum imagine beatae Virginis in medio. 14. Tercium curn peciis
brunaticis et albis, quod dedit dns Bistrziczky. 15. Quartum rubeum cum imaginibus.
16. Quintum exile cum leonibus albis. 17. 'l'kanicze tres.

Capsae tres corporalium. 18. Una rubea cum crucifixo. 19. Secunda viridis.
20. Tercia mixta colorum rubeo, flaveo, albo.

Calices. 21. Calix deauratus in pede, habens crucifixum et s. Venceslaum.
22. Secundum iterum deauratus, in pomo habens rosas.

Pacificalia tria. 23. Unum, quod dedit dns Bartholomeus,") pulcrumet
rotundum, ex una parte cum crucifixo, ex altera cum angelis, unus tenens clipeum, alii
lapides. 24. Secundum parvum deauratum, crucifixum habens. 25. Tercium deauratum
cum birello et una margarita et duobus lapidibus. 26. Ampularum duo paria stannea.
27. Missalia duo: primum habens ab ante ,Summe sacerdos', secundum habens officium
in primo folio Mariae Nivis et Visitationis. 28. Candelabria tria paria cuprea. 29. Mappae
decem'in uno pro maiori et minori altario insimul computaudo. 30. Velum nigrum, quod
imponitur cancello tempore quadragesimali."

XXI. Inventář z r. 1503.

Inventarium rerum sacrarum sanctae Pragensis ecclesiae per me Joannem tunc
temporis custodem manu propria conscriptum, et hoc anno incarnacionis dni millesimo
quingentesimo tercio die quinta mensis Julii. Shoduje se celkem s inv. 2 r. 1496, až
na některé změny, jež uvedeny v poznámkách k inventarum z r. 1480 a 1496, a na tyto

') lnv. z r. 1503: .Xllll". — ') V iuv. 2 r. 1512 cela věta přelržena a připsáno: ,.ad campanam
data sunt'. — ') lnv. 2 r. 1517: ,,diebus dominicis praeter" quadragesimam". — ') Bartoň z Tachova,
konšel Hradčanský.



— XClll —

přírůstky: V odstavci ,,Casulae rubeae": ..Ornatus mixti coloris rubei, glauci et viridi
cum toto apparatu mgri Hertenbe rger." Později (po r. 1503) připsáno: „Ornatus rubeus
de aksamit, in quo fuit ponderosa crux de margaritis cum toto apparatu; albam addimus,
quam fieri fecit dns decanus. Ornatus rubeus de aksamit novus cum toto apparatu ex
reliquiis et peciis purpurorum et sine cruce." Za odstavcem o humeralech: ,,Hum eralia,
quae mgr. Johannes de Vter] attulit de testudine supra capellam
s.Venceslai in novo septemdecem dni decani in absencia: viridisde pur
pura, flaveum de perlis K et E, rubeum de perlis cum ,Ave Maria"), flaveum cum pelli
canis et perlis 2), rubeum cum perlis et lapillis rubeis,') rubeum de perlis cum a. m. g. p. d.,
rubeum cum paucis perlis, antiquum, ad modum crucis, viride 2'" de purpura, viride cum
imagine beatae Virginis, flaveum cum imaginibus in diademate cum perlis!) rubeum cum
purpura, flaveum cum Ave Maria, rubeum cum fibulis et literis M,") rubeum cum laminis
in . . . angelica salutacio, brunatici coloris et aviculis: ornatui adiunximus eiusdem
coloris, brunatici coloris de purpura: ornatui adiunximus, qui allatus de Plzna, flavei
coloris: ornatui flaveo adiunximus, quem emit dns decanus." Na konci odstavce ,.capsae
corporalium" dle inv. 2 r. 1496 podaného: ,,nigra cum stella aurea doctoris Allexii, nigra
cum liliis Johannis Smolik." V seznamu kalichů: „Septimus deauratus, quem mgr. Johannes
dedit ad requiem, movendo faciens sonum, et est antiqui laboris, habens in pede
imagines R" ewangelistarum. Octavus ponderosus et deauratus, in pede cum floribus de
flaveo ssmelcz, noviter allatus ex Plzna, dni Mathiae Bubla altaristae." V odstavci
o missalec h: ,,Missale, quo usus est scriba, donatum per legatum. Missale, quo usus
est dominus Blasius. Missale in papiro et in minori more impressum." Odstavec „super
pellicia" zní: „Superpellicia, quae fecit tieri mgr. Johannes pro capellariis et juvenibus
decem."

Následuje odstavec: „Quatuor infulas de margaritis, quinta de aksamito rubeo
sancti Adalberti. Baculus, summitas baculi sancti Petri. Gladius s. Venceslai.“

Za „i/wentariumtabularum": „Post mortem praepositi doctoris Pauli:
,,Duos ornatus nigros similes, de damasskone, cum toto apparatu, praeter crucem, quae
cepta est de nigro ornatu ecclesiae, de quo superius mentio habita est de nigris omatibus.
Ornatus duos brunatici coloris, de atlas: unus cum toto apparatu, praeter albam, quam
addidit ex quatuor albis, quas dns decanus sacristano in manus assignavit; secundus
ornatus sine omni apparatu. Duae dialmaticae de ssamlato brunatici coloris, sine omni
apparatu. Quinta casula cum stola et manipulo et cingulo; alba addita cum humerali ex
nigro ornatu cum cruce s. Bartholomei in fine. Duae parvae cappae pro juvenibus equales,
de kamcha glauci et rubei coloris. Cappa nigra de aksamito; ad eam stola de peciis
rubeis pro praetexta cepta est, de qua iterum paulo ante mentio habita est. Duos ornatus
de ssamlato: unus brunaticus cum cruce cum toto apparatu; albam addidit eciam et
humerale; secundus cum toto apparatu hrzebiczkowy barwy. Capucium de ssamlato nigro
habet sacristanus.

lt. anno dni millesimo quingentesimo tercio immediate post s. Viti feria Vl. venera
bile capitulum emit: monstranciam,quae fuit Wilhelmi episcopi Nicopolen.et
archidiaconi Brunensis, ut textus circularis indicat; duo candelabra deaurata, pixidem pro
venerabili sacramento argenteam.

I/weutarium rerum sacrarum, quibus sere/tissimus princeps Wladislaus, Ungariae
et Boemiae rex etc sanctam ecclesiam Pragense": donavit et ornavit, et hoc anno mille
simo quadringentesimo nonagesimo septimo : Primum pro solennitate paschali ornatum
cum crucifixo de perlis et purpura et damassko cum duabus dyalmaticis eadem materia.
Ornatus cum toto apparatu, habens humerale textum ,Ave Maria“ literis ytalicis et dyal
maticae duabus albis, una stola, duobus manipulis et duobus cingulis et duobus hume
ralibus. Cappa alba cum tribus aliis albis cappis pro pueris, omnes de una materia,

') lnv. z r. 1512. .,margaritae sunt ablatae, sed lapides quinque manent et circumdantur fibulis

deauratis. —_') lnv. 2 r. 1512: ,.cignis et capitibus leonum de perlisu ')lnv. 2 r. 1512: ,,margaritae
depositae". ') lnv. 2 r. 1512: habens imagines s. Bartholomei, Joh. Bap., Virgo Maria cum puero,Joh. Ewan s.—'.Barbara —') lnv. z r. 1512: ,.argenteis; fibulae ad modum rosarum sunt deauratae."
') lnv. 2 r. 1512: .de argento deaurata, habens Borlapides; in medio quintus perditus."
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videlicet damassko et purpura.') Antependile pro altario s. Viti de damassko et purpura.
Et coelum seu supratentorium altaris s. Viti album cum diversis floribus. Peciam pro

--pulpito,- cum canitur ewangelium, de damassko et purpura. Ad pedem altaris, ubi po

/

nuntur reliquiae, peciam de damassko et purpura.?) ltem tres cappas unius formae, eadem
materia de purpura et aksamito albi viridiis et rubei coloris. Septem pro dominis cano
nicis de kamcha, omnes subductae rubea tela auro intexto. Pro vicariis sex de kamcha,
omnes sine auro: prima subducta rubea tela, rubei et viridis coloris; secunda etiam sub
ducta rubea tela, albi et rubei coloris; tercia similis antecendenti, tela subducta silherz;
kl" simili modo subducta rubea tela albi rubeique coloris, habens quinque rosas; quinta
et sexta una tela subducta: prima nigri et Viridis coloris, secunda viridis et brunatici
coloris.Pro ascensione Domini flavei coloris: Antependileviolaticicolorisvel
flavei pro altario s. Viti de purpura. ln 2o adventu, et hoc anno M" quingentesimo 2o super
tentorium divum seu coelum pro altario s. Viti, in medio de purpura. Ad pedem altaris,
ubi ponuntur reliquiae, flaveam peciam de taffat, eodem anno, ut paulo ante. Ornatus
flaveus de purpura cum toto apparatu (praeter humerale) et duabus dyalmaticis de pur
pura, duabus albis et duabus stolis et duobus manipulis. Stolam unam dominus decanus
reservat; dyalmaticae sine humeralibus. Cappam pro praelato simillimam de optima purpura.
Tres cappas pro juvenibus de atlas. Pecia pro pulpito ewangelii de atlas.

Pro festivitate penthecostes rubei coloris. Antependilepro altario
s. Viti de purpura, habens capita. Supratentorium s. Viti de purpura rubea. Ornatus
cum toto apparatu sine humerali de purpura. Duae dialmaticae eadem materia sine hume
ralibus, duabus albis, cingulis et duabus stolis et duabus manipulis; stolam unam dominus
decanus reservat. Cappa prelati de purpura cum praetexta aurea. Tres cappae de
damassko pro juvenibus. Peciam pro pulpito ewangelii rubeam de aksamito rosulis aureis.
ln secundo adventu anno M0 quingentesimo 20: Ornatusde purpurarubea,
super quo apponi deberet crux de margaritis ponderosa. Palium de purpura rubea supra
imaginem s. Venceslai. Peciam rubeam de taffat super pede altaris pro reliquiis. lt. eodem
anno coopertorium de purpura violatici vel brunatici coloris super feretrum mortuorum.
Tria antependilia nova de kamcha: primum rubei et glauci coloris, habens rosulas flaveas;
secundum rubei et viridis, tercium apostolorum rubei glauci, immixto et modico flaveo.
Pro festivitate Corporis Xpi: coelum de taffat variis coloribus et strichonibus.
Pro sepulcris patronorum. Coopertorium s. Viti superius totum aureum, inferius
de aksamito cum rosulis aureis. Coopertorium s. Venceslai viridis coloris de bona pur
pura. Coopertorium s. Adalberti rubei et nigri coloris de bona purpura. Coopertorium
s. Sigismundi de aksamito rubei coloris et rosis aureis. Coopertorium regum in choro
de aksamito nigro et rubeo et rosulis aureis. Tria antependilia patronorum altarium de
materia ut coopertorium regum; mgr. Johannes Vterj addidit praetextas cum mappis
tribus. Quatuor casulas etiam eadem materia pro requisitis ut antependilia, duae casulae
cum toto apparatu, 3" vero sine stola et manipula, quarta sine alba, stola et manipula.
Viridis coloris. Viridem peciam, quam regia maiestas misit ex Vngaria de purpura;
dns decanus cum venerabili capitulo ex ea fieri fecit: primum antependile pro altario
s. Viti, ornatum cum toto apparatu praeter humerale, duas dyalmaticas sine humeralibus,
duabus albis, una stola et duabus manipulis et cingulis. Cappam ex ea pecia de purpura,
subductarubea tela. ln secundo adventu anno quingentesimo 20 protentorio
altaris b. Viti dedit viride de atlasza) ad pedem pro reliquiis peciam viridem de taffat,
tria coopertoria pro pulpitibus in choro de aksamit rubei, viridis colorum. Ex his peciis
cappam virideam fecerunt, habens praetextam a cappa alba cum crucibus. Vexilla tria
paria: unum par alborum de damassko, 2'" flaveorum, tercium rubeorum, quartum
alborum in minori quantitate noviter facta. Cussinos ad plenaria: Unum rubeum
de purpura, secundum album de damassko et purpura, 3'" flaveum de purpura. Tria
superpellicea regaliaproiuvenibus.Capita patronorum tria: Caput sanctiViti

') lnv. 2 r. 1512: „Et iterum alia pro pueris de damassko albo simplici cum praetextis de pur
pura rubea et scuto." — ') Vöta tato přetržena a na okraj napsáno: ,,ex illo factum est antependile
ad altare b. Virg." — ') lnv. 2 r. 1512: ,,nunc vero de damassko".
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deauratum, s. Venceslai et s. Adalberti locis in suis deaurata. Ampulae duae magnae
argenteae regis pro maiori sollemnitate. Thuribulum regis argenteum. Candelabra duo
argentea regis. Navicula argentea, in qua defertur thus. Scutella argentea et aliquantulum
deaurata. Lavatorium argenteum, in quo fertur aqua, ad instar cantari. Caldare argenteum
pro aqua benedicta. Falangae duae argenteae.

XXII. Inventář z r. 1512.

Anno Domini millesimo quingentesimo duodecimo Xllll Aprilis ego Johannes Andree
de Tyn Horssovien. artium mgr., decanus ecclesiae Prag. sanctae una cum confratribus
meis et patribus reverendis mgro Theodorico de Tandorff, scolastico, mgro Georgio de
Plana, mgro Simone Duchkonis de Austj, necnon egregio viro dno Nicolao Hauska,
utriusque iuris doctore, canonicis dictae ecclesiae Pragensis ad hoc specialiter deputatis
proxime capitulo generali celebrato post translationem divi Wenceslai et mihi adiunctis,
feci inventarium et conscripsi res ecclesiae Pragensis, praecipue clenodia et sacras reliquias
in hunc modum et formam: 1. Primo ciphus cristallinus, habens crucem, desuper sigillatus
sigillo generosi dni dni Hanussii, in quo variae reliquiae continentur. 2. Cantarus cristal
linus cum reliquiis s. Virginum sigillatus per dominum Hanussium de Colowrat, quondam
praepositi dictae ecclesiae Prag. 3. 111cipho cristallino fracto in pede reliquiae sanctorum
apostolorum, patronorum etc. 4. ln cantaro cristallino per medium fracto reliquiae sanctorum
confessorum.') 5. Monstrantia argentea, in qua continentur reliquiae sanctorum Felicis et
Adaucti. 6. Manus cuprea, in qua continetur integra manus s. Euphemiae?) 7. Monstrantia
argentea, ubi continentur crines beatissimae virginis Mariae. 8. Monstrantia cuprea, in
qua continetur rosa s. Dorotheae. 9. Monstrantia'argentea non deaurata, in qua conti
nentur variae reliquiae, precipue de capite s. Johannis Baptistae. 10. Crux parva argentea
deaurata cum circulo. ll. Monstrantia argentea cristallina cum reliquiis Magni ducis.
12. Monstrantia parva argentea, in qua continetur dens sine titulo. 13. Reliquiae
in scatula sigillata in serico rubeo. 14. Monstrantia argentea cum manu unius s. lnno
centis pueri. 15. Pes cupreus deauratus cum reliquiis s. Gereonis. 16. Monstrantia cuprea
deaurata cum reliquiis Quirini et trium regum. 17. Monstrantia parva deaurata cum variis

regium, laboris italici smelcz, argenteum; in una parte imago crucifixi, in altera nativitatis
Xpi. 20. Monstrantia argentea non deaurata, habens in pede „Š. 21. Duae ampulae cri
stallinae cum reliquiis. 22. Sepulcrum parvum cupreum deauratum cum tribus digittis, __in_
quo variae sunt reliquiae. 23. Tabula deaurata cuprea, ab intra includens imagines beatae
Virginis, s. Andreae, s. Stephani. 24. Manus argentea deaurata, in qua contmetur manus
s. Wenceslai. 25. Tabula lignea cum reliquiis decem millia militum. 26. Corona episco
palis argentea cum lapidibus variis. 27. Tabula lignea clausa, cum reliquiis s. Jacobi,
s. Stephani etc. 28. Liber ewangeliorum. 29. Monstrantia argentea deaurata cum pede
cupreo, in qua variae continentur reliquiae:") 30. Manus lignea, in qua sunt reliquiae
s. Theodori. 31. Cistula plumbea cum reliquiis sanctorum corporum. 32. Tabula lignea
cum imagine beatae Virginis Mariae, in cuius margine continentur reliquiae beatae Vir
ginis Mariae et corona super imaginem cum lapillis et margaritis preciosis. 33. Cistula
lignea circumdata laminibus cupreis, clausa cum lapide serpentino. 34. Duae tabulae ligneae
cum laminibus argenteis deauratis circumdatae ad intra, in qua variae et insignes conti

') lnv. 2 r. 1540 (Peš. 490): „Cantarus crystallinns per medium fractus, in quo reliquiae multorum
sanctorum, inter alias s. Bartholom. ap. s. Apollinaris ep. etM. s.Pa11taleonis M. 5. Pangratii M.
s.Julia11ae V. et M. 5. DonatiM. ss. Cosmae etDam. Mm. Ss. Joan. et PauliMm. S. GereonisM. etc.“ ——
') lnv. z r. 1540 (Peš. 490). „jam est argentea et alibi servatur. —') im. 2 r. 1540 (Peš. 491): „potis
simum vero de vestitu s. Mariae Virg., s. Augustini, s. Adalberti et de ossibus s. Petri Apost.,
s. Dionysii M., s. Eleutherii, qui erat sponsus s. Ursulae."
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nentur reliquiae. 35. Cistula lignea, in qua continentur fragmenta varia cristalli. 36. Saculus
cum lorica s. Wenceslai. 37. Capsula cum sacculis, in quibus continentur varii generis
lapides. 38. Cistula excisa lignea cum capitibus sanctorum Xl milia virginum et X milia
martyrum. 39. Duae cruces cristallinae, circumdatae argento, quae portabantur ante archi
episcopum. 40. Cistula lignea sine pictura cum variis reliquiis sanctorum.!) 41. Alia
cistula lignea simplex ad modum sepulchri cum reliquiis et precipue cum capite s. Valerii
episcopi Treverensis. 42. Cistula modica, subducta coreo ruifo cum reliquiis variis.!)

ln cista nova, super qua depicta est corona cum creta haec conti
nentur: 43. Primo de ligno s. Crucis magna porcio circumdata laminibus aureis in
capsella sericea viridi. 44. Et in eadem continetur sacculus sericeus, in quo includitur
porcio de clavo Domini, locato in auro. 45. Tabula argentea deaurata, in qua includitur
sudarium Xpi, quod apportatum est per Carolum magnum Imperatorem. 46. Vasculum
cristallinum, in quo includuntur apostoli argentei sex, quilibet tenens dentem proprium.
47. Palma argentea deaurata, in qua includitur porcio de palma, quam 5. Johannes ewan
gelista portavit ante iunus virginis Mariae, quando portabatur ad sepulchrum. 48. Imago
s. Procopii argentea cum sceptro et monstrantiam parvam in manu tenens. 49. Cristallinum
vasculum, in cuius sumitate est crux cum gemmis, ubi variae continentur reliquiae et
agnus Dei. 50. Portatile lapideum calcidon circumdatum laminibus argenteis. 51. Variae
reliquiae involutae pannis sericeis sine titulo. 52. Brachium s. Matthei in cristallo.
53. Aliae reliquiae involutae pannis sericeis. 54. Ewangelia s. Marci, quae propria
manu scripsit.

ltem truhla stulrowana, in qua haec continentur: 55. Monstrantia
argentea deaurata cum insigniis junkarorum in pede, in qua includuntur reliquiae.
56. Crux argentea deaurata, in qua est crux de ligno domini, circumdata argenteis laminibus
et decorata zaphiris septem. 57. Monstrantia argentea parvula deaurata, in qua includitur
pars de virga Moysi. 58. In sacculo albo includitur tabula cristallina cum cruce, circumdata
argento et gemmis aliquibus exornata, in qua includitur de sanguine Xpi. 59. Vasculum
cristallinum argento circumdatum, ubi includitur manna celestis, ale Beran sniedl. 60. Reli
quiae s. Nicolai in argento. 61. Crux argentea fracta cum reliquiis. 62. De mensa
domini circumdata argento deaurato, habens llllor pedes. 63. Reliquiae s. Marci involutae
panniculo albo. 64. Postrema pars baculi s. Procopii. 65. Crux parva simplex cum
nigra sona, quae estimatur esse aurea. 66. Crux aurea gemmis et lapidibus preciosis
decorata, in futro reclusa nigro. 67. Cistula ossea, continens magnam partem de ligno
Domini per modum crucis et tria corporalia de sudario Dni partes continentia. 68. Duae
spinae de corona Domini in cristallo cum gemmis aliquibus. 69. Caput 5. Bartholomei?)
70. Pars magna reliquiarum s. Marci. 71. Etiam s. Bartholomei?) 72. S. Gereonis.
73. S. Elisabeth. 74. s. Georgii. 75. S. Longini. 76. Saculus sericeus viridis, cum rotundo
pacificali aureo cum cristallo. 77. Cistula lignea deaurata, ubi variae continentur reliquiae.
78. Cantarus magnus cristallinus, in quo recluditur magna pars de mensali Domini.
Sequuntur calices. 79. Duodecim calices argentei deaurati et quinque deaurati cum
patenis et sacculis?) Sequuntur pacificalia. 80. Pacificale deauratum argenteum
cum imagine beatae virginis cum puero ex una parte, ex altera vero est crux eburnea
et in eadem octo lapides preciosi et habens zonam parvam de filis aureis. 81. Crux argentea,
deaurata ubi ponitur de ligno domini, quae ligata est cum zona aurea et est in sacculo
viridi sericeo. 82. Pacificale rotundum deauratum, habens ex una parte margaritam excisam
in tres imagines, ex altera vero parte duodecim apostolos et Salvatorem in modico perga
meno depictos. 83. Pacificale rotundum deauratum cum reliquiis s. Laurencii cum cristallo
aperto, habens a tergo tres imagines, scilicet: Katharinae, beatae Virginis, Dorotheae.
84. Pacificale rotundum deauratum cum reliquiis s. Wenceslai etc. habens a tergo agnus

') lnv. 2 r. 15-10(Peš. 491): .praecipue s. Andreae ap. pars notabilis, s. Pantaleonis M. s. Lazari
de Bethania in fasciculo colligatae cum inscriptione: Sancti Lazari ossa et pulveres allati per serenis
simum Dominum Carolum Rom. et Bohemiae Regem." ——') lnv. z r. 1540 (Peš. 492) uvádí řadu těchto
ostatků. — ') Připsáno: „non reperiuntur, quia superius signatae sunt." — ') Pi'ipszino: ,,reliquiae in mon
stranciam cupream, superius quadratam cristallinam aptatae denuo a d“ Casparo." — “) Později při
psáno: „sunt reperti XIX in cista B8.
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Dei cum sacculo rubeo de damasco. 85. Pacificale rotundum deauratum, habens a tergo
crucifixum, ex altera vero parte salvatorem baiulantem crucem depictum. 86. Pacificale
deauralum, habens ad intra sub cristallo veronicam, a tergo beatam virginem in sole.
87. Crux deaurata cum crucifixo, habens a tergo flores. 88. Pectoraie argenteum, a tergo
non deauratum, cum salutacione beatae Virginis, sed ex altera parte deaurata cum cristallo,
habens ad extra eciam salutationem beatae Virginis. 89. Pectoraie rotundum argenteum
non deauratum cum crucifixo ad intra et cum lapidibus ex utraque parte. 90. Pectoraie
quadratum cum cristallo deauratum, ab intra cum reliquiis de veste Domini et ligno Do
mini, a tergo imago beatae Virginis. 91. Pectorale rotundum, quod videtur esse aureum,
cum cathena eciam aurea, cum cristallo rotundo et quatuor margaritis l) habens ad intra de
tunica inconsutili, a tergo habens scripturam, quod Karolus magnus habuit. 92. Pacificale
rotundum deauratum; ex una parte est misericordia Dni cum duobus angelis excisa in
margaritha?) 93. Crux dgaMa—ærva, habens ex una parte imaginem crucifixi, ex altera
vero est plana. 9 . Parvum pectorïle aureum cum cristallo,-habens de ligno Domini et
de sudario Salvatoris, ornatum cum gemmis. 95. Bursa quaedam, in qua includuntur
fragmenta de gemmis et lapidibus praeciosis et argento. 96. Ciphus cristallinus curn
coopertura cristallina, circumdata argento deaurato cum textu; ad intra habens varias
reliquias sanctorum. 97. Gladius sancti Stephani, regis Ungariae. 98. Gladius s. Mauricii.
(Následují podpisy svrchuřečených osob, jež soupis provedly.)

Druhá část inventáře shoduje se s inventářem z r. 1503, až na tyto přírůstky:
„Cappae sex de camcha. Cappa flavea de aksamito cum praetexta imaginum." Odstavec
o červených kasulich zni takto: ,,Ornatus de purpura cum cruce ex margaritis, in qua
patroni quatuor sunt et desuper Salvatoris resurrectio, cum toto apparatu scilicet: alba,
stola, manipulo, praeter humerale. Et isto ornatu non debent uti nisi in summa missa.
O. de purpura cum toto et integro apparatu, scilicet: duabus dyalmaticis eiusdem
materiae et formae, cum omnibus pertinenciis praeter humeralia. 0. de purpura cum cruce
triplici purpura et fere puro triplici auro, cum duabus dyalmaticis, duabus stolis; terciam
habent extra apparatum, cum tribus manipulis, tribus albis, sine humeralibus; et est datus
in primo adventu majestatis regiae de Hungaria. lt. apparatus de purpura, quem ordinavit
dns graciosus Zdenko Leo de Rozmital, supremus purgravius pragensis, ad hono
rem sanctorum apostolorum etc., et habet crucem de bono auro cum sex imaginibus
apostolorum, duabus dyalmaticis de minori et leviori purpura, tribus albis, duabus stolis,
tribus manipulis absque humeralibus. Ornatus de purpura cum cruce, subductus cum
tikyta violatici coloris cum alba, stola, manipulo; sine humerali. O. de purpura; flores
circumdatae nigris filis, habens in se crucem de margaritis, in qua imago beatae Mariae
Virginis in sole etc. cum alba, stola, manipulo, sine humerali; purpuram dedit dns
secretarius, crux antiqua ecclesiae pragensis. Ornatus de purpura, qui fuit scti
Venceslai, quo operitur imago crucifixi in die palmarum. Cum alba, stola, manipulo.
Et humerale ante habens fundamentum nigrum, in quo textus est © Venceslaus.
O. de purpura in axamito brunatici coloris vel violatici, quo etiam utimur loco
rubei, cum alba, stola, manipulo absque humerali. O. de purpura in damassko
brunatici coloris cum cruce de virga Yese, imagines tamen habent modicas margaritas in
circumferentiis, et in medio est imago crucifixi etc., cum alba, manipulo et stola et
humerali, qui datus est a dno. Procopio de Rabsstayn pro capella s. Zigismundi.
0. de aksamito rubeo cum cruce ex margaritis florisata, habens eciam ante praetextam
ex margaritis florisatam, similem cruci. O. de axamito rubeo, habens crucem antiquam cum
bono auro, in fine Maria Magdalena cum alba, stola, manipulo ejusdem materiae. O. de
aksamito rubeo florisato, habens crucem cum patronis etc., quem dedit dna Magdalena
Kaniczka,3) cum alba, stola, manipulo; et humerale eius de margaritis habens Jhus et
intersignia dictae dnae Kaniczka *) quemadmodum ornatus. O. rubeus de atlas, habens
crucem simplicem; in fine est insignium dni stamberk, habens albam, in qua pecies
ante et retro, stola, manipulum sunt de purpura in damassco brunatici coloris. 0. de

') Připsáno: .et uno zaphiro, aliis evulsis olim." -— ') Připsáno: „ex altera resurrectio cum
sona viridi." — ') lnv. 2 r. 1517: ,,Chanyczka'. — ') Hanyczke.
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aksamito tlorisato, habens crucem de bono auro cum sanctis patronis, cum alba, stola,
manipulo et humerali, in quo est beata Virgo cum puero, habens aliquot margaritas in
dyademate. 0. de damassko rubeo, subductus tlavea tela, habens crucem simplicem, in
qua nativitas Xpi et in fine tres reges offerentes. 0. de atlas rubeo, habens crucem ex
purpura rubea in damassko, quae dicitur esse dni Hanuss de Kolowrath, praepositi
ecclesiae Pragen., cum alba, stola, manipulo de axamit rubeo florisato, humerale autem
de purpura in aksamito rubeo. 0. de aksamito rubeo antiquus laniatus, cum alba, stola,
manipulo, sine humerali. O. de aksamito grosso rubeo, absque cruce cum alba, stola,
manipulo et humerali. O. duo de atlas brunatici'coloris; in uno crux cum 5. Anna, in alio
cum crucifixo simplici auro, albis, stolis, manipulis et unico humerali. O. cum dyalmaticis
de damassko rubeo et aliis necesariis ad missas regias deputatus. O. de kamcha cum
dyalmaticis, albis, stolis, manipulis, absque humeralibus, qui prius fuerat deputatus pro testis
apostolorum, nunc vero diebus dominicis. O. rubeus de aksamito cum toto apparatu,
quo utebatur plebanus Haydyss propter parvitatem eius, quem dedit dna Koldicz, habens
in fine crucis angelum gladium tenentem. O. rubeus cum sstrichonibus aureis cum toto
apparatu. O. rubeus cum denariis, in quo canitur passio in die Parasceven, cum toto
apparatu. O. rubeus cum ]; greco aureo cum toto apparatu. O. rubeus cum sstrichonibus
in latum cum toto apparatu. O. rubeus dominicalis ponderosus, quo utebantur canonici
diebus dominicis. llle requiratur inter ornatus vicariorum novem lectionum cum toto appa
ratu. O. rubeus de cendelin cum cruce et toto apparatu. O. mixti coloris de camcha
cum toto apparatu, et illum dedit mgr. Hertmberger. 0. r. de kamcha cum caudis
pavonum aureis, sine cruce, quae crux est deposita cum toto apparatu. 0. r. de aksamito
cum liliis aureis, habens crucem ex praetexta aurea cum toto apparatu. O. de atlas rubeo,
antiquus, habens crucem ex praetexta aurea, in qua sunt variae imagines parum visibiles
cum toto apparatu. Anno dni 1510 cura et solicitudine magnifici viri dni Zdenkonis
Leo etc. haec adaucta sunt rubei coloris: It. antipendilia de aksamito rubeo ad altare maius
et minus in capella s. Wenceslai et ad altare s. Sigismundi. Similiter ad altare s. Adalberti,
quod autem in hoc differt, habens in medio peciem de damassko." Za odstavcem „casulae
albi coloris": „Anno dni 1510 tempore, quo Maiestas regia erat hic, apparatus albi
coloris de novo dati sunt: Item sex ornatus de damassko albo cum onmibus pertinenciis,
quatuor autem habent cruces strictas cum surculis, tres de simplici auro, quarta autem
crux cum bono auro, duo autem absque crucibus. It. una cappa alba de damassko, habens
praetextas et scutum de aksamito purpurato rubeo cum nodulo ex margaritis, quae fuerat
dni Blasii de Plana bonae memoriae. O. de purpura argenti, alias strzibrohlaw, cum
duabus dyalmaticis, et cappa de eadem materia, cum toto apparatu; quae cappa data est
per regiam Maiestatem Wratislaviae ad instanciamdni Zdenconis ut supra."

V odstavci: ,.Casulae viridis coloris": „Anno dní 1510 sac. M. R. dedit
aliquos apparatus cura generosi dni dni Zdenkonis Leo de Rozmital etc.: lt. Ornatus
de purpura viridi coloris, habens crucem de bono auro; in medio virgo beata cum puero
in sole et in fine sancta Agnes, cum toto apparatu. Duo ornatus de aksamito purpurato,
licet modicum et in paucis locis cum crucibus, cum toto apparatu. lt. cappa de purpura
in aksamito viridi coloris, optima. It. nova parva cappa de atlas viridis coloris pro juve
nibus. It. velum de damassko viridis coloris, quod ponitur super tentorium magni altaris
et est loco alterius datum, quod fuerat prius de atlas." V odstavci ,.Casulae nigri
coloris": ,,Ornatus niger de damassko cum cruce stricta et in fine cum capite calvato,
habens a parte anteriori praetextam rubeam in medio cum auro, cum toto apparatu.
Ornatus niger de damassko cum cruce lata, habens in fine sanctum Bartholomeum et
ante crux parva praetexta auro cum toto apparatu. O. niger de damassco, in quo crux
est lata, passionem continens et in fine Olivetum cum toto apparatu. Ornatus niger de
-kotlthirz cum cruce, habens in fine imagines Symonis et Judae cum toto apparatu. Ornatus
de ssamlath absque cruce, coloris caritoliorum cum toto apparatu. O. de ssamlath brunatici
coloris cum cruce antiqua, habente flores varios cum toto apparatu, licet alterius materiae.
Anno dni 1510 adaucti sunt ornatus nigri coloris per regiam M. cura et solicitudine
generosi dni dni Zdenkonis Leo de Rozmital et Blatna, supremi purgravii
Pragensis, et non solum istius nigri coloris, verum eciam albi, rubei, flavei, viridis, prout



— XCIX —

de isto anno notantur circa capitola colorum. Sex ornatus de damassko cum omnibus
pertinenciis sine crucibus pro hac vice. lt. duo ornatus de medio athlas cum omnibus
pertinentiis; unus habet crucem de praetexta antiqua aurea, secundus antiquam crucem,
in cuius fine Jacobus et Bartholomeus. Duo ornatus de ssamlath nigro, quod bonae
memoriae mgr. Ambrosius reverendus pater quondam decanus et administrator ecclesiae
Pragensis fecit fieri post mortem suam. It. duae cappae de medio atlas, subductae rubea
tela et una habet nodum de yaxtayn nigro. Ornatus de purpura in aksamito nigro cum
duabus dyalmaticis et cum toto apparatu. Ornatus de aksamito nigro cum duabus dyalma
ticis et cum toto apparatu." V odstavci ,.Dyalmaticae nigri coloris": „Duae dyalmaticae
de ssamlath brunatico simplices." V oddile ,.lnventarium antependilium et primo alborum" :
„lt antependile album de damassko purpura ex pecia factum, quam regia Maiestas dedit
ad pedes in altario tegendos, ubi capita sanctorum locantur." V odstavci ,,lnventarium hume
ralium de margaritis": ,.lt. humerale flaveum, habens de argento rosas, stellas et lilia
deauratas et literas € cum praetextis circum. lt. aliud flaveum, habens llllor lilia frisa
auro et literas & et m, in medio scutum cum rosis argenteis deauratis. lt. viride cum
fibulis quinque maioribus argenteis deauratis; circum parvae fibulae cum literis h et h."
V odstavci ,,Capsae corporalium": ,.lt. alba de purpura mgri Johannis Vteri quondam."
Odst. ,.capsae communissimae seu quotidianae": ,,Nona rubei coloris cum salvatore in
circulari dni Hertrnbergar." Odst. ,.De calicibus": ,,Nonus totus deauratus, habens in
pomo lHVS italicis literis et habens sub nodo coronam infra versam, quem dedit dns
Popel. Decimus argenteus, totus deauratus, habens in pede imaginem crucifixi et gloriosam
Virginem cum puero, et datus est per Simonem Tatek ad maturam missam pro do
minis vicariis et ad summam." Odst. ,,Pacificalia et reliquias": ,.lt. crux argentea
deaurata, qua iam utuntur dni praelati, habens crucifixum ante et in dorso s. Venc., in
medio habens s. patronos circumsedentes." Odst. ,,Missalia": ,,Missale de pargameno
impressum, in alba cute, quod dedit Johanes SmidhoharJ) Missale scriptum in
pargameno, quo usus fuit Hertemberger, in fine clipeum habens, in quo ala nigra.
Missale parvum in papiro impressum Veneciis in rubea cute dupla, quo utuntur praelati
in votivis. Missale impressum de tercia impressione Johannis, habens cutem rubeam et
fibulas, ceteraque lamina circumdata." 2)

V odstavci ,.lnvent. rerum sacrarum, quibus ser. princ. Wladislaus etc." za oddilem
prvnim ,,lt. antependile ad altare beatae Virginis de damasko et purpura." Za oddilem
druhým: „it. cappa nova flavea cum praetextis aureis rubei coloris." Za oddilem třetím:
„it. ornatus de kamcha et duabus dyalmaticis, ornatus cum toto apparatu, praeter hume
rale, dyalmaticae sine humeralibus, alias cum albis et stolis, ut ad ministros concernit.
Cappa nova rubea purpurea, in qua rex Lodovicus coronatus est. Cappa rubea de pur
pura in damassko, habens nodum aureum, in qua rex Wladislaus palatino Reni homagium
Pragae contulit." Za oddilem ,,viridis coloris": ,,cappa nova purpurea pulchra sine prae
textis." Za ,,Falangae duae argenteae": ,,lt. thuribulum argenteum, quod dedit mgr. Jo—
hannes Vteri piae memoriae pro dominis canonicis.

Nakonci:,,Calices, qui recepti sunt in almaria decani post mortem
eius: lt. calix deauratus cum patena, habens coronam et sub corona Xpus et sub pomo
lhus. lt. calix deauratus cum patena simplici, sed in pomo literae lhus, super pomum
Ave Maria et sub pomo S. Vitus literae signatae sunt. lt. calix argenteus cum patena,
pomum habens deauratum, in quo textus Maria. Calix argenteus cum patena, in qua est
crux et manus, calix habet pomum deauratum, in quo textus Maria; super pomum et
sub pomo sunt quaedam literae deauratae M. B. M. p B x ac' et pertinet ad altare
sanctorum Jacobi et Filipi. lt. calix argenteus non deauratus cum patena simplici, habens
pomum deauratum, in pede clipeum rubeum, in quo duae manus sunt albae. lt. pacifi
cale argenteum, habens cristallum album cum lapidibus octo, in dorso autem imago cruci
fixi, beatae Virginis et s. Johannis ewangelistae et non est deauratum. lt. pacificale
argenteum deauratum rotundum, habens multas reliquias in se et in dorso misericordiam
Dni. lt. pacificale argenteum deauratum rotundum, in circuitu habens angelos Xll et in

') lnv. 2 r. 1517: .Schmidhoffer". — ') lnv. z. r. 1517: ,,occupat doctor Nicolaus Hauska."
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dorso Virginem gloriosam cum puero; omnia deaurata, praeter facies, et fuit quondam
dni Jordani. lt. pacificale argenteum deauratum rotundum, habens agnum sculptum
cum vexillo; in circuitu textus: ,Agnus Dei, qui. Calixtus papa tercius', in dorso
autem eius est facies Veronicae. lt. pacificale argenteum rotundum, habens albos flores
argenteos circumquaque, habens abintra s. Johannem Bapt. et s. Elizabeth pictas imagines,
in dorso autem Virgo Maria cum puero in matre margaritarum sculpta, wulgaliter na
matcze perlowe, quod dedit mgr. A m b rosius, decanus ecclesiae Pragen. It. duae capsae
corporalium de aksamito rubeo cum floribus et rosis aureis. lt. missale in pargameno
scriptum, quo utebatur mgr. Ambrosius, decanus ecclesiae pragensis et praedecessor
eius. It. viaticum in pargameno; hunc habet mgr. Symon. lt. liber mortuariorum in par
gameno. It. statuta mansionariorum et Cursus beatae Virginis in papiro. lt. registrum
dominorum canonicorum de obedienciis libro de pargameno."

XXIII. Inventář 2 r. 1649.

hwentarium rerum pretiosarum in ecclesia s. Viti repertarum A0 1649 6 Augusti
factum. S. Annae imago cum vitro in pectore. Imago s. Virginis cum radiis deauratis.
Crux Caroli IV cum reliquiis s. Crucis. Parvula monstrantia cum vitro. Caput 5. Benedicti
et infula deaurata cum lapidibus. Alia parvula monstrantia cum reliquiis et vitro in medio.
Pacificale absque vitro. Aliud cum vitro. Reliquiarium rotundum cum reliquiis et catenula.
Aliud quadratum cum inscriptione a Carolo IV. donatum. Pacificale cum vitro in medio.
Aliud cum vitro in medio. Imago B. V. et Hieronymi. Duae cruces, una cum lapidibus.
Tres reliquiaria rotunda cum reliquiis et catenulis ex cristallo. Aliud vacuum. S. Petri imago
cum rotundo cristallo infra pedes. Reliquiarium rotundum absque catenula. Aliud vacuum.
Monstrantia absque pede ex cristallo. Pes pro cruce aut monstrantia. S. Sophiae os in pede
deaurato. S. Elizabethae reliquiae in argento. S. Matthiae [reliquiae] D. Arsenii p. m. notatae.
Apostoli sex parvuli cum quatuor dentibus. Pacificale cum cristallo, crucifixo, Mar. et Joan.
imaginibus et lapidibus. Reliquiae sive os s., cuius una pars ablata. Alia imago B. V. cum
cristallo infra pedes, lapidibus et corallis ornata. Ciborium deauratum cum d. Brosii insig.
infra cristallum. Imago crucifixi et s. Sebastiani instar monstrantiae parvae. Peplum
cristallo inclusum. Duae ampullae, quaevis uno lapide ornata. Ciborium cum aliquot B. V.
fractis particulis sup srgna um. iud cum cFLï'ci—füövs'upraintus deauratum. Baculus
s. Petri cum reliquiis. Poculum Caroli IV. ex lapide, argento inclusum. Magna crux
lapidibus compta, qua in processione utitur clerus, ab Arsenio comparata. Lampas pro
5. Wenceslai capella cum lapidibus preciosis. Thuribulum album totum. Vas pro lustrali
aqua totum album. Amphora pro mappa Christi cum lapidibus. Pars mensae, supra
quam coena ultima habita. Crux minor a Carolo IV. donata aurea. Pes eiusdem argenteus.
Vera Christi effigies in tabula aurea. Duae monstrantiae magnae cum vitris et imaginibus.
Candelabra, quae archiepiscopus curavit Bercka, quatuor. Duae tabulae plenae ss. ossibus.
Evangelium s. Marci propria manu scriptum. Calices albi cum patenis 18. Patenae absque
calicibus quatuor. Calices deaurati 61 absque patenis. Patenae 49. Ampullarum 3 paria,
unum magnum. Crux vacua et fracta. Pacificale vacuum.

Pacificalia quinque. Crux cum catenula et cristallo. Rotundum reliquiarium vacuum.
Par ampullarum magn. Imago s. Wenceslai cum scuto et vexillo. Palma cum reliquiis.
Et haec post capell. s. Wenceslai.

In sacristia. Sex candelabra, deaurata quatuor. Quatuor imagines Patron. et S. Bartolo.
Duo brachia lignea cum reliquiis. Tria reliquiaria, plenaria ut vocant, cum multis lapi
dibus. Crucifixi tres in ligneis crucibus. Pacificalia septem. Pacificale unum maius cum
multis speculis. Imago B. V. ex ebore cum radiis deauratis. Cruces duae, quarum una
4 lapidibus illustris, alia particula e cruce Salvatoris.
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lrwentarium pro rebus sacris supra capellam s. Wenceslai factum A0 49 7 Aug.
Crux cum 5 cristill. speculis et reliquiis, in medio habens parvam imaginem B. M. V.
Alia deaurata, habens speculum per modum crucis. Alia cum lapidibus in parte superiori
deaurata. Alia cum crucifixo et potest aperiri. Duae eiusdem formae cum crucifixo et
imaginibus B. V. et Joannis. Alia tota alba cum cristill. rotundo speculo in medio.
Aliae 4 absque pedibus, quarum una ex solis lapidibus et cristallo. Alia cum crucifixo
in medio, quae etiam potest aperiri. Alia cum funiculo et vitro in medio. Reliquiarium
instar monstrant. deauratum. Aliud eiusdem formae. Cistula cum tribus sacris digitis de
aurata. Tria reliquiaria instar monstrant, quarum unum cum crinibus B. M. V. Brachium
s. Sebestiani, pars in vase deaurato. Manus infantis innocentis in vase deaurato. Bra
chium s. Victoris curn lapidibus preciosis. Brachii pars de 5. Maria Magdalena. Os
s. Stephani in vase deaurato. Aliud Reliquiarium cum inscript. rubris caracteribus. Aliud
s. Gereonis. Aliud cum reliquiis s. Ursulae instar monstrant. Ossa duo ss. in argento
fracto. Aliud reliquiarium cum reliquiis s. Wenceslai. Oleum s. Catharinae in vase de
aurato. Os absque inscriptione cum cristallo in medio. De tunica Christi inconsutili in
vase deaurato. Crux alba infra fracta cum crucifixo. Pars sudarii in tabula deaurata.
Manus episcopalis ornata, intus lignea. Maxilla s. Bartholomei in cupro, deaurato. Paci
ficale cum obdormitione B. M. V. Aliud cum crucifixo in medio deauratum. Aliud album
cum crucifixo et cristallo in medio. Aliud deauratum cum tribus imaginibus in medio.
Aliud cum imagine s. Catharinae et quatuor lapidibus. Aliud cum imagine B. M. V. retro.
Aliud parvulum cum margaritis. Aliud cum imaginibus ss. Viti, Wenceslai et Sigism. Aliud
cum imagine Christi. Aliud cum imagine s. Ursulae. Reliquiae in tabula lignea. Aliae
Xl Mill. Virginum. Magna tabula lignea cum reliquiis. Septem cruces parvae, quarum una
cum cristallo. Pacificalia alia duo cum crucifixis. Aliud medium magnum. Aliud. Alia duo
parva, unum cum hist. Nativit. Domini. Aliud cum speculo et reliquiis. Aliud cum Christi
imagine in horto orantis. Duae cruces ': una alba, altera deaurata. Aliud curn reliquiis, marg.
et imagine B. V. Aliud parvum cum cristallo. Aliud intar monstrant. cum cristallo. Paci
ficale cum vitro fracto. Ciborium (leauratum. Pars de rubo Moysis. Vasculum pro 5. hostiis
deauratum. Septem alia pacificalia. Crux deaurata, in medio crucifixus. Vasculum pro
peplo B. V. absque peplo. Tumba plumbea cum corporibus ss. Reliquiae s. Marci Evang.
in tumba plumbea. Brachium lign. s. Theodori Martyr. Tumba alia cum reliquiis ss. Bachi
Sergii etc. Una alia cum reliquiis. Mandibulum in tabula argentea. Pacificale cum lapi
dibus et duobus cristall. Reliquiarium cum cristallo fracto. Aliud vacuum. Tumba alia cum
reliquiis Januarii et socior.. Sex infulae cum margaritis. Duo libri NT. scripti in membr.,
unus cum imagine eburnea 17 patenae deauratae. 14 calices deaurati. 4 alii cooperti sacculis.

XXIV. Consignatio thesauri ecclesiae Metropolitanae s. Viti, qui con
scriptus et ponderatus est die 7" Augusti 1683.

In auro. 1. Crux aurea maior, ponderans 1592 aureos. 2. Crux aurea minor, ponderans
720 aureos. 3. Crucula una aurea, ponderans 26 aureos. 4. Reliquiaria duo rotunda
ponderantia 25 aureos. 5. Catena aurea, ponderans 20 coronas. Summa 2363 Aur.
20 coron.

In argento. !. Crucula argentea inaurata 6 fl. 2. Pectoralis statua s. Annae ar
gentea, ponderans 24. Marc. 3. Pectoralis statua s. Philippi 26 Marc. 4. Pectoralis statua
s. Barbarae 20 Marc. 5. Pectoralis statua s. Adalberti 23 Marc. 6. Caput 5. Benedicti
10. Marc. 7. Pectoratis statua s. Viti 23 Marc. 8. Pectoralis statua s. Bartholomei
21 Marc. 9. Pectoralis statua s. Wenceslai 27 Marc. 10. Pectoralis statua s. Servatii
30 Marc. ll. Reliquiarium quinque ss. Fratrum Mart. 44 Marc. 12. Reliquiarium, in quo
de Sudario Dni reliquiae sunt inclusae 7 Marc. 13. Statua B. M. Virginis 15 Marc.
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14. Brachium s. Viti 12 Marc. 15. Brachium s. Euphemiae V. et M. 8 Marc. 16. Re
liquiaria s. Stephani et Sebastiani permodum monstrantiae 10 Marc. 17. Pacificalia un
decim 24 Marc. 8 loth. 18. Quatuor reliquiaria parva 8 Marc. 19. Vas pro aqua bene
dicta 17 Marc. 8 loth. Augsp. 20. Sedecim paria urceolorum et duae campanulae 23 Marc.
4 loth. 21. Novem orbiculi pro urceolis 15 Marc. 12. loth. 22. Duo lavatoria cum
infundibulis 21 Marc. Augsp. 23. Tria pastoralia 22 Marc. 8 loth. 24. Vasculum argenteum
cum aspersorio, duabus cruculis, una catena et duobus urceolis pro floribus 7 Marc. 25. Sex
candelabra maiora 61 Marc. 26. Octo candelabra minora, inter quae quatuor sunt inaurata
32 Marc. 4 loth. 27. Duae tubae campestres'6 Marc. 28. Crux ab umbella 28 Marc.
29. Lampades duodecim 99 Marc. 8 loth. 30. Prima statua s. Wenceslai 108 Marc.
31. Altera statua s. Wenceslai 62 Marc. 32. Statuae angelorum duorum 102 Marc.
33. Thuribula duo cum duabus naviculis 14 Marc. 34. Argentum penes candelabra, quae
portantur quotidie 6 Marc. 35. Monstrantia minor 2 Marc. 8 loth. 36. Monstrantia mediocris
16 Marc. 37. Monstrantia magna 35 Marc. Augsp. 38. Aliae monstrantiae duae 52 Marc.
4 loth. Augsp. 39. Candelabra magna quatuor 128 Marc. 40. Baculus s. Petri 3. Marc. 41.
Palma 2 Marc. 42. Quatuor parvae statuae 10 Marc. 43. Reliquiaria canonicalia 31 —-

10 Marc. 44. Scatulae 2 pro hostiis 3 Marc. 12 loth. 45. Reliquiaria duo-gr&drangularia
5 Marc. 8 loth. 46. Undecim cruces pontificales 4 Marc. l4lotlnř7TR'e1íquianzT7fóňří-x
iicalia antiqua 4, una pixis pro hostiis et alia pro sacris liquoribus 22 Marc. 14 loth.
48. Reliquiarium unum cumff uno-,ipacificali 3 Marc. ——Summa 1357 Marc.

Nejstarší pečeť kostela Pražského.



PŘÍLOHY OBRAZOVÉ.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 1.

Veraikon.



Zlatý kříž ostatk
»

ovy.

POKLAD SVA'I'OV
:
l'l'SKY. TAB. 2.



POKLADSVATOVÍTSKÝ.

Kamejenaostatkovémkř

íž


'. , \ \\\\\\\. \„



POKLADSVATOVÍTSKÝ.TAB.4.

Kamejenaostatkovémkříži.



TAH.POKLAD SVATOV Í'I'SKÝ.

vrížc.atkem sv. kPacifikal s ost



POKLAD SV.-\'l'OVÍTSKÝ. TAB. 6.

„hv ' ' .„„
»— 'i'-"f= ' "' “ .' '— ." 
- . ., _ _ "' ». 1>"' '

r' &» _, f... . .- ,. ,'; _“ " \ / *,

Křišťálový kříž processionální.



) . . .'.. ',- , .Ionum) Svnovnsm. IAR,

Pektorál s ostatkem sv. kříže.



Zlatý kříž s částkou roucha Páne.v

POKLAD Sv
:A'rovrrsm. TAB. 8.



Relikviáře s ostatky P
váne.

l'OKL-XDSV.-wovi'rsm". Tm. 9.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. PAB. 10.

Křišťálový džbán s ubrusem Páně.



'auew'dmalc/ualasBylugupsBAolegsgm

oil“_—', ““"", -«:.æ'w-a'aeiäryg.: '14:234..

*'-'t;

"11"aviQUISLJAOLVASGV'mod



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 12.

Vzorek látky na rouše Svatováclavském.



)OKLADSvnovf'rsm'r. "LAB. 13.

Helmice sv. Václava.



Brnění sv. áclava.

wim- own-ní

11W.''l)W
? r

æ.);

$

POKLAD SVATOV I'll KY. TAB. 14.



„uo—2:5m<>ao<__._.m_3...

Zamam<.(mn—æsmmc.maca—Š.

\
aTS.



.Ěu£_o>sw552:„___—„Eno

.O—id,—x..fv-wH—LwOHfþwazan—ZOH—

.u



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 17.

Rukavice sv. Vojtěcha.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB, 18,

Vzorek látky na rouše sv. Vojtěcha.



Mitra sv. Vojtěcha.

;.giga-mwčzim

(za

«'."f'f'M'u,l'f\r:vlťš

POKLAD SVATOVÍ'I'S KY.
» TA B. 19.



20

TAB.

;

TOVITSW".

POKLADSVA

Loveckýrohzeslonoviny.



'Áunguolsazqm[Suae/xoq

lief,,*.

\

/\.

'IZ“avi'.,DISLJAOLVASquxod



POKLADvaroví'rsm'x

Schránka na okovy sv. Klimenta.

IO IO



20.

TAB.

POKLADSVATOVÍTSKÝ.

“.“,.,.—3M
fJF'hy-h'a ,„„...—+=

. 4. “.n_ „„...
. A '",,-"!'",,»..

Loveckýrohzeslonoviny.



POKLADSVATOVÍTSKÝ.TAB.21.

Loveckýrohzeslonoviny.



POKLAD SVA'I'OVÍ'I'SKÝ.

Schránka na okovy sv. Klimenta.

IO lo



Herma sv. Ludmily.

POKLAD SVA'I'OVi'rsm". TAB. 23.



POKLA D SVA'I'OV Í'l'SKÝ. TA B. 24.

Herma sv. Vojtěcha.



PO KI.AD SVA'I'O VÍ'l'SKÝ.

Herma sv. Václava.

IO
Ul



PORLAn varov í'rsm': TAB. 26.

Henna sv. Vita.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 27.

Herma sv. Anny.



POKLAD SVA'I'OVÍTSKÝ. TAB. 2 8.

Románská deska ostatková.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 29.

Ostatková deska (plenář) na evangelistáři.



30.T AB.POKLADSVAToví'rsxí'.

Sui-fili....

..a.\4

,,...— o..

.?!
illi.-f.:»

xvi.-HL.„__vi?-&,._

„„,;
„Al

Plenář Hanuše z Kolovrat.



,v
Lobkovický relikviar sv. Pěti Bratří.

POKLAD SVATOVÍT SKY. TAB. 31.



cn
r'?

TAB.

(tumba).

-v

Románskýrelikvnar



POKLADSVA'roví'rsm': TAB. 33.

Relikviář sv. Mikuláše.



34TAB.POKLAD SVATOVÍTSKÝ.

...... ./rx..

-v.»..(qv....,., „„

a

.\.

.f,. \„lu

!1.Ii-WNAI.1ïnna...l...Ich.

,/zk

,,.,,.

..l.»...I!

V,

ří.Relikviář sv. Ji



POKLAD SVATOVÍTSKÝ.

Relikviář sv. Václava.

(» UI



Relikviář sv. Barbory.

POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 36.



“nm. 37.)OKLAD SVATOVÍTSKÝ.

Relikviář sv. Kateřiny.



Gotický relikviár.v

....Jďlhmxoxz

...\&

POKLAD SVATOVHSKÝ.
'
FAB.38.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 39.

Pacifikální kříž ostatkový.



POKLADSVATOVÍTSKÝ.TAB.40.

...-.«...onu'"

"N...

.-."/.u-nu __

Drobnérelikviáříkygotické.



"v

Gotickérelikvuare.



POKLADvan'm'f'rsm'x TAB. 42.

l

\ .i,.
'v,.
\

Alf-».
S* in'.

ČŘ Í

Gotický relikviář.



POKLA D SVA'I'OX'f'I'SRï". TAB. 43.

Renaissanční relikviář.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 44.

("/' .), ' ,
“?, ". " .,!

Renaissanční relikviář.



POKLAD SV.-\TOVÍTSKÝ. TAB. 45.

Relikviář s jazykem sv. Jana Nep.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 46.

Näprsni relikviář s obrazem Ukřižování.



POKLAD S\'.-\'|'0\f'í'rsm". TAB. 4 7.

Relikviář s řezbou v perleti.



POKLAD SVATOVÍ'I'SKÝ. TAB. 48.

0410/77..\ .n"

Gotické relikviáře závěsné.



TAB. 49.POKLAD SVATOVÍTSKÝ.

Gotické pektoraly.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 50.

Evangelium sv. Marka.



POKLAD SYNI'OVÍ'I'SKÝ. TAB. 51.

Svícen Jerusalemský.



'oqaqswalesmafnuayxsequ

"CS"uvI, '.,xxSJJAULVASuv1x0d



)OKLAD SVA'I'OVÍTSKÝ.

Svícen Vischerův.

lAB.
UI (u



POKLAD S\'AT()\'Í'I'$I\'Ý. TAB. 54.

Obraz Madonny.



Soška Madonny ze slonoviny.

POKLAD SVATOVÍ'I'SKÝ. TAB. 55.



POKLAD SVATOVÍTSKÝ. TAB. 56.

Tabulový obraz Madonny.
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Onyxová číše Karla IV.
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Renaissanční konvice.
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Renaissanční číše.
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Monstrance šperková.
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Obřadní konvice arcibiskupa Breunera.
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Barokní monstrance zlatá.
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Empirovä monstrance krále Karla X.
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Vyšívaný pohřební štít.



l.
2.

SEZNAM PŘÍLOH

Veraikon.

Zlatý kříž ostatkový.
3.—4. Kameje na ostatkovém kříži.
5.

. Křišťálový kříž processionální.

. Pektorál s ostatkem sv. Kříže.

. Zlatý kříž s částkou roucha Páně.

. Relikviáře s ostatky Páně.

. Křišťálový džbán s ubrusem Páně.

. Křišťálová schránka se závojem P. Marie.

. Vzorek'látky na rouše Svatováclavském.

. Helmice sv. Václava.

. Brnění sv. Václava.

. Meče sv. Václava a sv. Štěpána.

. Obřadní hřeben sv. Vojtěcha.

. Rukavice sv. Vojtěcha.

. Vzorek látky na rouše sv. Vojtěcha.

. Mitra sv. Vojtěcha.

. Lovecký roh ze slonoviny.

. Lovecký roh ze slonoviny.

. Schránka na okovy sv. Klimenta.

. Herma sv. Ludmily.

. Herma sv. Vojtěcha.

. Herma sv. Václava.

. Herma

. Herma sv. Anny.

. Románská deska ostatková.

deska (plenář) na evangeliáři.
. Plenář Hanuše z Kolovrat.

. Lobkovický relikviář sv. Pěti Bratři.

. Ostatková

Pacifikál s ostatkem sv. kříže.

sv. Víta.

OBRAZOVÝCH.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Románský relikviář (tumba).
Relikviář sv. Mikuláše.

Relikviář sv. Jiří (ruka).
Relikviář sv. Václava (ruka).
Relikviář sv. Barbory (ruka).
Relikviář sv. Kateřiny.
Relikviář se značkou Parléřovou.

Pacifikální kříž ostatkový.
Drobné relikviáříky gotické.
Gotické relikviáře.

Gotický relikviář.
Renaissančni relikviář monstrancový.
Renaissanční relikviář.

Relikviář s jazykem sv. Jana Nep.
Náprsni relikviář s obrazem Ukřižování.
Relikviář s řezbou v perleti.
Gotické relikviáře závěsné.

Gotické pektorály.
Evangelium sv. Marka.
Svícen „Jerusalémský“.
Noha svícnu „Jerusalémského".
Votivní svícen sv. Václava.

Obraz Madonny (sv. Lukáše).
Soška Madonny ze slonoviny.
Tabulový obraz Madonny.
Domácí oltářík.

Šperková skřinka.
Zlatá růže císařové Marie Anny.
Miniaturní obraz sv. Jana Evang.vrom.
evangeliáři z Xl. stol.



61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Vazba románského evangeliáře.
List kancionálu Arnošta z Pardubic.

List z missálu Jana ze Středy.
Onyxová číše Karla IV.
Gotický kalich emailovaný.
Kalich pozdně gotický.
Renaissančni konvice.
Renaissančni číše.

Monstrance šperkové.
Obřadní konvice arcib. Breunera.

(")

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Miska ke konvici Breunerovč.

Votivni kalich Svatojanský.
Barokní monstrance zlatá.

Empirová monstrance krále Karla X.
Perlová ozdoba mešního roucha.

Mitra císařové Eleonory.
Renaissančni mešní roucho.
Baroková mešní roucha.

Barokové mitry.
Vyšivaný pohřební štít.

Pečetidlo kapituly Apollinaiřské.
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21.
22.

23.
24.
25.

27.
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lniciála D z kodexu Ostrovského . . 3
Gotické pečetidlo kapituly Svatovítské . . . 17
lniciála T z pontifikálu biskupa Litomyšl—
ského a arcibiskupa Magdeburského Alberta

ternberka v knihovně Strahovské (v ní
klečící Karel IV. a Albert ze Šternberka). 18
Faksimile listu Karla IV. ze dne 2. ledna
1354s autografemjeho ......... 25
Faksimile listu Karlma ze dne 23. března1354................. 28

'. Faksimile listiny, kterouž opat a konven
tuálové kláštera „Paris“ v Elsasku stvrzují,
že Karlu lV. darovali ostatek sv. Kříže 33

. Faksimile listiny, kterouž patriarcha akvilej
ský Mikuláš dosvědčuje, že Karlu lV. daroval
částevangeliasv.Marka......... 37
Autograf Karla IV. na posledním listu zlomkuevangeliasv.Marka.......... 40ZlatábullaKarlaIV. .......... 54
Arnošt z Pardubic. Drobnomalba v kancionále
chrámuSvatovítského . ..... 61
PečeťArnoštaz Pnrdubic........ 67
lniciála B z missálu Jana ze Středy. 68
Někdejší kostel Božího Těla na Karlově náměst1 ............... 71
Schematumbysv. Václava..... 78
Pečeť arcibiskupa Jana z Jenštýna 82
lniciála D 2 kancionálu Roudnického . 83
Karlův Týn r. 1840. Dle současné tušovékresb' ................ 85
Ojvin.(Pohledse stranyjižní) ...... 88
Ojvín. (Pohled se sousedního vrchu na stranězápa1dn................ 89
Plzeň r. 1602. Dle soudobé pérokresby JanaWillenberga........... 93
ZnakHanušez Kolovrat. . ..... 96
lniciálaH aokrajová ozdoba z breviře HanušezKolovrat............... 97
Pečet'arcibiskupaLohelía........ 104
lniciála V z lat. bible 7.druhé pol. XV. stol. 105
Pečet' officiálů arcibiskupských z r. 1618. . lll

. lniciála P 7 lat. bible z druhé pol. XV. stol. 112
Niellovaná zlatá ozdoba na relikvií Karl—štejnské.............. .114
lniciála S 7. missálu Jana ze Středy . . . 115
Faksimile listu francouzského krále Jana
z r. 1356 o darovaném ostatku z koruny Páně 120
Relikvíová skříň v kapli sv. Václava (dle
rytinySam.Dvořáka).......... 125
Drahokam na zlatém křiži Karlově 127

32. lniciála N z Pešínova dila .Phosphorussepticornis'.............. 128
33. Nejstarší obrazová publikace pokladu Svato

vítského(mědirytínaz r. 1690 ...... 31
34. Hrobsv. Janaz Nepomuku....... 143
35.ZnakarcibiskupaBreunera........ 144
36. lniciála V 7 listiny c. kr. gubernia král.

Českého dne 14. srpna 1782 kapitule Svatovítskézaslané.......... . 145
37. Pluviálová spon.. Lichtenschopiova . . . 155
38. lniciála S 5 titulniho listu vydáni spisu

.Scríptum super apocalypsím' z r. 1873 . . 56
39. Niello na románské ostatkové desce Ností- cově.. ............ 160
40. lniciála J a ozdobný rámec z evangeliářez1X.st.ol............... 163
41. KlenotnicechrámuSvatovítského..... 164
42. lniciála N z rukopisu „S. Augustini de civitateDei"zeXll.stol........... 165
43. Druhý \eraikon Svatovítský . 166
44. Relikvie Páně ve zlatém kříži Karlově 169
45. Relikvie sv. Kříže a rouch Spasitelových . 17346.HřebKristův........... . 177
47. Ubrus Páně („mensale Domini“) ..... 181
48. Lápisovýmedailonpřirůženci ...... 183
49. lniciála Vz rukopisu. Psalterium Rudnicense' 184
50.ZávojPannyMarie........... 186
51. Relief .Zvěstováni' na pohřební koruněkráleRudolfa.............. 188
52. lniciála D z misálu Václava z Radče . . .189
53. Zbytky pektorálnich křižků, prsten a kroužeksv.Vojtěcha.............. 195
54. Schémamitrysv. Vojtěcha ...... . 19855.Hůlsv.Petra.............. 199
56. Křižácký odznak na praporci sv. Jiří 20057. Pektorálsv. Materna . . ....... . 201
58. Reliefna hřebenusv. Vojtěcha...... 203
59. lniciála C 2 latinských períkop Xll. stol. .204
60.Stříbrnépoprsísv. Václava........ 206
61. Breuncrovopoprsísv. Vojtěcha ..... 207
62. Rytina na relikviáři sv. Pěti Bratří . 211
63.Zlatýrelikviářsv. JanaNep........ 217
64. Sequensovy kresby pro relikviáře sv. Lud

milya sv.Václava . ....... 24
65. Sequensovy kresby pro relikviáře sv. Cyrillaa sv.Prokopa........... 225
66. Schránka s jazykem sv. Jana Nep. 239
67. Malba na smaltu na zadní straně monile

s perletovýmreliefem..........
68. Ozdoba starobylého relikviáře sv. Pěti bratři 249
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lniciálaD 2 kodexuOstrovského..... 250
Obraz Nejsvětější Trojice z kodexu Ostrov
ského
Sv. Petr káže sv. Markovi psáti evangelium
(Evangeliářz IX.stol.).......... 255
iniciála D 2 rukopisu „S. Augustini de civitateDei“z XII.stol. .......... 256
Zlomek liturgické knihy staroslovanské hla
holskýmpísmemsaně ......... 260
Tabula moralium. lniciála L . . . . 261
Latinská bible perg. XIV. stol. lniciála V 26-1
Missál z počátku XV.
obraz 69
Královské odznaky z hrobu krále Rudolfa I. 275

stoleti. Kanonový

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.

„Speculum humanae salvationis" (prace
česká). „Narození Páně" a ,Sen číšníkaFaraonova“............... 729
.Šestidenni“ v lat. bibli z poč. XV. stol. 282
České modlitby z r. 1521. List 37 b . . . 285
Latinský gradual 2 r. 1552. List 134 288
Autografsv. Jana Nepomuckého..... 289
Ve středověkédílněpísařské....... 290
lniciála P 7. latinských perikop XII. stol. . . 291
Mešní tácek ze sklonku XVII stoleti 294
lnicizila N 7. rukopisu „Cronica boémica“
7.prvépol.XIV.stoleti......... 301
Látka na přední desce evangelíáře 1 IX.století.................

iniciála C 2 rukopisu „Psalterium Rudni- 90. Latka na zadní desce evangeliáře 7. IX. stol. 303
cense" ................ 76 91.ŠperkmonstranceproboštaDlouhoveského308
„Speculum humanae salvationis" (práce vlaš- 92. Nejstarší pečet kostela Pražského . . . CII
ská). „Klanění se sv. Tří králů" a „Třem 93. Pečetidlo kapitoly sv. Apollínáře. . (II)
králůmzjevuje se hvězda“........ 278 94. Rytbana zadnístraněkřížovéhopaciiikálu(XVIII)

OPRAVY.

Str. 17., ř. l. zd., misto „Románské pečetidlo" čti „Gotické pečetidlo'.
Str. 36., ř. ]. sh., misto „Mikuláš“ čti „Martin'.
Na str. 47.. ř. 21. sh. doplň: „R. 1354 získal Karel IV. při návštěvě kláštera Einsiedelského ve

bvýcarech polovicihlavy sv. Zikmunda a poloviciramene sv. Mořice sjinými ještě

ostatk .ö(85cgv.E. A. Stiickelberg „Geschichte der Reliquien in der Schweiz“ (Ziirích 1902.)str.
Str. 54., ř. 13. sI1., misto ,,148 knih" čti „151 knih".
Str. 57., ř. 13. zd., misto „v níž“ čti „v němž".
Str. 69., ř. 14. zd., za slovem ,mortem" dlužno vynechat uvozovací znaménko.
Str 70., ř. 4. zd. v pozn., misto „Srv. inv. VI (ke konci)" čti „Srv. inv. XXlč
Str 79., ř.23. sh., misto ,,24'5 ><295 em" čti „26 )( 30'5 rm" ,ř. 24., misto 25^ 30 cm“čti „27 X 31 cm“

a ř. 25., místo „150 cm" čti „162 an" a misto ,,90cm' čti ,,9317171"
Str. 92., ř. 23. sh., misto „Nicolaus de Usk" čti „Nicolaus de Usti".

Str. 104., i'. 9.lsl;., místo „Petr Kokr" čti „Petr Roker a místo „hebarovýho' čti „hebanovýho (: ebenove 10
Str. 113., ř. 16. zd., místo „když leta 1634 a zase leta 1634" čti „když leta 1631 a zase leta 1634".
Str. 146., ř. 17. sh, misto „ani Prusové r. 1648" čti „ani Švédové r. 1648
Str. 157., ř. 7. zd., misto „rytiž“ čti „rytíř“.
Str. 158., ř. 13. sh., misto „Emanuel' čti „Ěduard".
Str. 158., ř. 25. sh., misto „varoval“ čti ,daroval".
Str. 178., ř. 20. zd., misto Urban IV." čti „Urban V.".
Str. 219., ř. 3. zd. v pozn., misto „Hebejské“ čti „Thebejské“.
Str. VII., ř. 21. sh. misto ,,"notatam čti „no".tatum

Str. X_XIV.,ř. 16. zd. (v pozn.), misto „Kihn Patrol. " čti „Bardenhewer Patrol."ř. 4. zd. (v pozn.), místo „"nno čti „no"n
— ř. 1. zd. (v textu) misto „animabus' čti ,,animalibus".

Str. XLV. ř. 26. zd., misto „Usk“ čti „Ústi'.
ř. 27. zd., misto „Planass“ čti „Planan“.

Str. XLVIII., ř. 20. zd., misto „Hmaczkonis“ čti „Hinaczkonis“.



REJSTŘÍK JMENNÝ A VĚCNÝ.

Abrahama ostatky 59, 223.
sv. Abundantie ostatky 118.
sv. Adaukta ostatky 117, 148.
Adalricus viz Oldřich.
sv. Adriana ostatky 7.
sv. Airy (Aiiry) ostatky 117, 118.
sv. Agathy ostatky 47, 118, X, XV.
Agaunum 58.

agenda, agendář (aä-ndarius) 11,284, VII, XXIII, V.
Agrikolmá Anna 138.
sv. Achacius muč. 56, 117.

Albana ostatky 24, 119, IX;
utumba 28, XVII, XXXIII.
Albert ze Šternberka viz Šternberk.
Albrecht, král 88, 89, 90.
alby 51, 62, 65, 69, VI, XXI,

XXIX, XL.
sv. Alexandra ostatky 11.
Alexandra Josefovna, velkokněžna

158, 263.
Alsterlová ?. Astieldu Barbora 150.
Althanová hrab. 138.
sv. Alžběty ostatky 8, 57, 118.
Alžběta Kristína, císařovna 137.
Alžběta polská 63, královna uher

ská XXX, XXXIX.
Alžběta Pomořská 60, 69, 76,

XXXI
Alžběta Hradecká (Rejčka) 12, Vl,

VII, XIX XXII XXXIX.
Alžběta, manželka uh. krále 63,

XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXIV,
XXXVIII, XL, XLI, XLII.

Ambros Aug. dr. 159, 160.
sv. Ambrože spisy 54, ostatky 58,

118
s. Ambrosii Exameron 69; de s.

Trinitate X, XXIII; de incarna
tione dominica X, XXIII; de bono
mortis X, XXIII.

Ambrož ?. Plzně, kap. děkan 99.
ampulky 14, 64, 90, 98, 101, 129,

13 , V.
Ananiáše, proroka, ostatky 46, XII,

X, LXIII.
Andelach 23.
Anders, střibrnik 274.
sv. Anežky ostatky 11, 57, 118.

z Angoulému vévodkyně 157.
angularia52,1.
Annales Boemorum XI, XXIV.
sv. Anny ostatky 20, 47, 56, 59,

116, 174, XIV; herma (socha)

129130131, 148, 211, tab.2
Anna Falcká 49, IV, VII.
Anna S\idnická 49, VI, XIX, XX,

XXI, XXII, XXVI, XX,VIII XL.
Anna, manželka Jakuba, præten

denta angl. 144.
Anna, královna anglická 69, XLI.
Anna, manželka krále Ferdinanda

1 1.

Anselmi Quaestiones de prædesti
natione XI./.

antependile, antipendium 93, 97,
98, 99, 102, 104, 129, 136, 140,
149,154, 59.

antiionář 8, 11, 13, 54, 62, VII,
XXIII, XX X.

Antiochenský patriarcha 72.
sv. Antonie ostatky 21, 117, 118,

III, XII, XXXI.
sv. Antonína ostatky 59, 117, 240.
Apokalypse (Apocalypsis) 160, 282,

, XIII.
sv. Apollonie ostatky 117, 18,

134, 135, 238; soeha 153.
sv. apoštolů sochy 15; hlavy 249.
Aquilej 38, 250.
archa úmluvy 116.
archiv kapitulní 134, 135, 289.
Aristoteles. Liber tractatuum super

Iibros de animalibus XXIV; Li
ber problematum secundum A.
X 1 .

Aritmeticae liber XI, XXIV.
Arles
Amo, Sermones XI, XXIV.
Arnošt z Pardubic 19, 20, 27, 31,

33, 34, 49, 60, 61, 62, 67, 75,
79, 280, 111,VI, XVIII, XXI, XXV,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXXVII,
XXXVIII, XLIV, XLVI, tab. 62.

sv. Arnulfa ostatky 117: tumba
84, LX.

Aronova hůl 116

Arsenius z Radbu7iy Kašpar 104,105,109,111, 112.
astronomický trakta't 54.
Auerspergová kněžna 139, 141.
Augia maior: Rychnov.
Augšpurk 22.
sv. Augustina ostatky 11,58, 118;

spisy 54.
Au ustinus, super psalterio 69,
X, XIII; de civitate Dei 69, 283,
X, XXIII; supra Johannem 69, X,
XXIV; liber retractationum X,
XXIV; de concordia evangeli
orum X, XXIV, de doctrina chri
stiana X; de fide ad Petrum X,
XXIV; de sermone Domini X,
XXIV; contra Faustum X, XXIV;
de Trinitate X, XXIV; de libero
arbitrio X, XXIV; super quatuor
evangelia XXIV; de perfectione

iustitiævlwminis contra Pelagium

.*

, l .

sv. Aurea rámě 24, 28, IX, X, XV.
Aurora, quae est annexa bibliae

XXIII.
autenticorum liber XXIV.
autograf Karla IV. 25, 26, 39, 40;

autograf sv. Jana Nep. 289.
Averroes Super ,de coelo et mundo.

XXV, super physicorum, super
posteriora, de coelo et mundo,
super de eneratione et cor
ruptíone X V.

Avignon 17, 58.
Axlar Pavel Jos. Ant 134, 167.

sv. Baccha, část těla 24, 27, VIII,
XXXIII.

Badenská markraběnka 140.
Balbus Filip 140.
baldachýn,paldykýn :hedvábna

látka 15, 3.
baldachýn 149,152.
Balduin, arcibiskup Trevirský 30.
na balsam korunovační schránka

22, III, XVI; ua balsam nádobka, V.
Baltazar, kupec 87.
Bamberk 58.



bancale 53, VII.
baptistář 8.
Barbarossa 7.
sv. Barbory ostatky 118, 154;

socha (herma) 64, 130, 148,
XXVII, XXXII, LXIII; rukovitý
relikviář 154, 227, 240, tab. 36.

sv. Barnabáse ap. ostatky 134.
Bartlik Václav 95.
Bartoloměj, kanovník XXIII.
Bartoloměj, oltářnik sv. Chriso

ona
sv. Bartoloměje hlava 23, 27, VIII,

IX, XII, XXX, LXIII; jiné ostatky
64, 84, LXIII,LXIV, socha(herma)
21,130,13l,132,l48,111,X111,
XXV, XXXII, LXIII.

Bartoš z Tachova 99.
sv. Basilius Vel. 117.
Bavoři 145.
Beda Ven. spisy 54; B. de die

judicii metrice X; B. de aedifica
tione templi Salomonis X, XXIV.

Bedřich viz Fridrich.
z Bechyně viz Tobiáš.
Benátky 158, 251.
benedictiones XXV, XXVIII.
benedikci kniha 65.
sv. Benedikta ostatky 57,

LXIV; herma 130.
sv. Benedikta kostel na Hradča

nech 102, 106.
Benedikt, papež 4.
Benedikt XII., papež 36.
Beneš, arcijáhen Hradecký XLV.
Beneš z Kravař 62, XXXVIII, XL.
Beneš, děkan Karlštejnský, kanov

ník XILVIII.
Beneš Uborek 70.
Beneš : Weitmile viz Weitmile.
Benešov 95.
sv. Benigny ostatky 117, 118,134.
Berceto 46.

Berglliauer J. Tomáš Vojtěch 134,

118,

Berka z Dubé Hynek, purkrabí 11,
49, V; probošt 13, VII, XVII;
Anna 49, VII, XIX, XXII; Anežka
49, VII, XXII; Zbyněk 102, 103,

012 .

berla biskupská 4, 10, 12, 15, 31,
9, 84, 103, 130, 132, 133,

136, 139, 140, 158, 297, VII,
VXIII, XXXVI, XLII; sv. Vojtěcha
viz sv. Vojtěcha berla.

sv. Bernarda ostatky 118; spisy 54.
s. Bernardus ,Super ,Missus est'"

X, XXIV; De consideratione X,
X, XXIV; Liber de diligendo
Deo XI, XXIV, L. de praecepto
et dispensatione XI; De vita
contemplativa XXIV.

Bernard, notář Padovský, 43.
Bětka z Byšice 95.
Bianchini Josef 251, 252.
2 Biberichu Jiří Bedřich a Anna

Marie Susanna 139.
bible 54, 91, 93, 94, 264, 284, 286,

287, X, XXIII.

— (VI)

Bílá Hora 112.
bílé roucho Kristovo viz Krista

Pána ostatky.
z Bilenberka Bilek Matouš Ferdi

nand 129, 133.
Bironová. kněžna 137.
birrus 53.
z Bířkova Racek 84, 90.
Blancllinus viz Bianchiui.
Blanka, královna 15, 303, VI, VII,

XIX, XXII, XXVI, XXXIX, XL.
sv. Blažej, ostatky 6, 57, 233.
Blažej, zlatník 101.
Blezdovský klášter v Polsku 136.
z Blumenberka viz Coelestin.
Bock Fr. dr. 159, 160.
Boehm J., medailleur 270
Bohunko 70, XXXIX.
Bohuslav, děkan kapitulní, 81,

XXX.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

119.
Bohuš, probošt Litoměřický 43, 44.
Bohuta (Bohuslav), kanovník 13,

53, XX, XXII.
Bochov Jan 92.
Boleslav III.,

64, XXIX.
Boleslav Mladá 138.
Boleslav Stará, obraz P. Marie 128.
Bonaventurae Scriptum super se

cundum sententiarum 284.
sv. Bonifáce ostatky 118.
Bonifác IX, 72.
z Booru viz Dvořáková.
Borssnicz Jan 70.
Boreš (Borsso), kanovník XLV.
Božího Těla den 14, 59, 101;

chrám 71, 88.
z Braitenberka Jiří Bartold 102,

135, 218, 289.
Braniborci 9.
bratři pět sv. viz Pět sv. bratři.
Breuner Jan Josef hr. 132, 133,

138, 144, 212, 295, 296.
Breviarium decrelalium XI, XXIV.
breviář, brevíarius, 8, 54, 96, VII,

XXIII.

vévoda Mazovský

sv. Brigitty ostatky 118.
Brigitta, řeholnice 286.
Brix, stříbrnik 274.
z Brlohu viz Záhorský.
brnění viz sv. Václava brnění.

Broglio, rnaršal francouzský 146.
Brosius z Horšteina Šimon 104,

109,112.
Brozanský farář 85.
Brullus Jan Jiří 141.
Brum Jakub, kanovník XLIV.
Brus Antonin 103.
z Brusnice Jan, kanovník XLIV.
Břetislav 4, 5.
z Bubna 138; Petr 93.
z Bubna Michal, děkan kap. 155.
Buczko viz Buzek.
Budějovice 92, 98, 151.
z Budic, hrabě 137.
Budko, měšťan Pražský 50, XX,

XXXV.III

bulla zlatá Karla IV. 54, 267.
sv. Burgharda (Burcharda) ostatk

46, 117, 148, XII, XIV, XXX.
Burchardi Wormac. Explorationes

ex canonibus diversarum syn
odornm Xl; Praecepta et statuta
synodalia XI.

Burchardüv Collectarius 54.
bursa u oltáře sv. Václava V.
Buršnic (Burssnycz) Mikuláš, ka

novník XLVIII.
z Buřenic viz Králik, Tluksa.
Bušek, kanovnik 62, XXVII, XLVI.
Buzek, sakrista 65, XXVI.

byisäva látka 179, 185, XIX,
Bystřický 99.
z Byšice Bětka 95.

Cáhlov 151.
Cáchy 4, 58.
Cajo Ant. Michael 142.
Calcidius, Super Platonem XI,

XXIV.
caligae VII.
Calixtus viz Kalixtus.
Calvus viz Mikuláš Calvus.
Campídunum, Campidona : Kern

pten.
Camuci Jan Bapt., hr. 252.
sv. Candidus 118.
Canonicae epistolae viz Epistolae.
Cantor Jan 86.
cappa 4, 5, 10, 12, 13, 52, 53, 60,

62, 65, 70, 74, 75, 89, 91, 92,
93, 94, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 139, 140, 151,
VI, V11,V111, XX, XXVI, XLIII.

capsae 50, V, XV, XXXV.
sv. Carponia tělo 23,V111.
da Carrara Jacopo 43.
Cařihrad 36.
sv. Cassia ruka 47, XIII, XXXII.
Cavallerius Jan 10I.
sv. Cecilie ostatky 118, 134, 144,

148.
sv. celsa ostatky 6.
cendát_— tkanina polohedvábná 15.
de Cesulius Jakub 287.
ciborium 74,104, 136, 152, 157, 297.
Cicero M. T. 54; Philippicae ora

tiones XI; De officiis XI, XXIV.
cilicium s. Wenceslai 6.
Cividale 250.
CIary-ová hraběnka Anna Ludmila

136, 152.
clavus Domini viz hřeb.
Cobian viz Kobian.

Colešestin z Blumenberka VáclavO.

collectarius, collectorium viz Kol
lektář.

Colloredo hrabě 137.
Colman viz Kolman.
Comestor viz Pterus Comestor.
Commentum super decretum XI,

XXIV.
Comoretti Ant. 254 a násl.
Compilatio antiqua decreti XXIV.



Concordantiae quarumdam mate
riarum X1, XXIV; concordantiae
canonum XXIV.

Gonstancie viz Konstaucie.
Coniurationes contra obsessos

Constantius, De natura oculorum
XXIV.

corporale viz korporal.
Corpus iuris 284.
Corradini Antonin 141;
cortinae viz kortýny.
Cronica Boemorum 286, XI.
cronica Pragensis 65, XXX.
cronica Romanorum XI, XXIV.
Cubin viz Kubin.
Cukrová z Tamfeldu, hraběnka 137.
culcitrum XXII.
cultrae, cultrianae : koltry.
cursus planetarum, de c-u pl. trac

tatus XI, IV.
sv. Cyrilla ostatky 64, XXV, XXXII;

socha 132, 133, 149; poprsi 212.

čalloun 10, 12, 14, 15, 49, 53, 91,13
Čáslav 86, xrv.
Černín z Čhudenic Frant. Jos. 138.
Černínová hr Isabela 137, 305.

erniuová- Paarova hraběnka 159.
číše stříbrná 95, tab. 68; onyxová

šiř/"onyxová číše; alabastrová

Dalibor, kanovník XLV.
dalmatika 60, 70, 94, 95, 136, 140.
Damasci sententiae X, XXIII.
Daniel I. z Lipé 7.
Daniel II. biskup 7, XX, XXIII,

XXXIX.
Dědínek Frant. 136.
decretales XXIV, XXV.
decretalia cum gIossis Bernhardi X.
decretum XI, XXIV.
dekretálů kniha 81.
dekretů kniha (decretum) 81, XXV.
dekret(:in glossované 54.
sv. Demetria krev 11,1V, XIV,

«XXIXDeseti tisic vojínův ostatky 57,
"90, 117, 118, 226 L
desky (ostatkove') stříbrné,

aj. 10, 13, 22, 58,
84, 89, 91, 94,102,6
153,157,21,2 215, 218, IV, XIII,
XVI, XXXII, tab. 28.—30

dešky (tabulae) hrobu sv. Václava

zhně

deska k polibeni míru 80.
Dětlev viz Stormer.
Dětřich, biskup Olomoucký 11.
Deuteronomium X, XXII.
Dientzenhoffer KíIian Ignác 150.
z Dietrichsteina 102, 137, 140, 307.
s. Digny ostatky 118.

sv.)(lšiolnlysiusAreop. 48, XIV, XXV,
sv. Dionysius, biskup Augš. 22, 27

117, 118, VIII, XIV, LXIII.

— (VII) —

Dionysii Areop. De coelesti Ier
archia 69, X, XXIV.

Dionysii Opuscula XI, XXIV.
Dittrich Frant., kanovník 158, 255.
divum: nebesa.
Dlouhoveský z DIouhe' Vsi Jan

Ign. 133, 294
Dnespeky 151.
Dobříš 151.
sv. Dobrotivá viz Benigna.
Dobroxsky Josef 202 a násl.
Dohalský Jan Josef, hrabě 153.
Dominica oratio viz Oratio.
Dominik, rytec 132.
Doms Josef 262.
sv. Donata ostatky ll, 118
Doria Klement 137.
sv. Doroty ostatky 11, 118;

89, LX V.
dorsale 15, 53, VI, VII,

XXVI.

růže

XXII,

drat—13%,drap d' or : zlatotkaná látka1

Drážďany 138,141.
z Dražic viz Jan z Dražic.
Druzův Jan 81,
Držislav, probošt Pražský12, VI, VII.
z Dube' viz Berka.
z Dube' Hynek Hlaváč 84, 86.
z Dubé Jan 86, 90, 91
Duchek Šimon 100.
Dvořák Samuel, rytec 125, 126.
Dvořáková z Booru Anna 141.
Dyonisius viz Dionysius.
džbán křišťálový viz konvice.

Eberhard, biskup braniborský 9,10.
Eberth (Ebert) Václav Mich. Josef

Ekhard (Helikard), biskup pražský 4.
Ebner, stříbrník 187, 262, 273, 299.
Electus V:ic1av 84.
Eleonora, císař. 113, 303, tab. 76.
Eliška, královna 12, 21, XVII, XX.
Ernerama ostatky 117.
sv. Emerentiány ostatky 57.
z EuglIlusu Serv:ic 129.
Epifauius scholasticus, cirkevni hi

storie 54; viz i Epiphanius.
sv. Epimach 22, 27, VIII, XIV
Epiphanius scolasticus, Ecclesiastica

historia XI, XXIV.
epistolář 11, 81, VIII, XXV.
Epistolae canonicae X, XXIII.
Epistolae secundum ofIicíum eccle

siae XXIV.
epistolare XXIII.,

per annum 283.
sv. Erasma ostatky 58, 118.
Eresheím 24.
Erford, kanovník 65, XXVIII.
sv. Erhard viz Gerhard.
sv. Ermetes viz Hermetus.
Esdras X, XXIII.
Eslingerová Anna 237.
Ester X, XXIII.
sv. Euagristy tělo 23,V111.
sv. Eufeuie ostatky 21, 56,117, 119

127.130, 111,X111,XXX11,LX1V.

E. et evangelia

sv. Eustachius 118, 153.
Eustathius ad Sincletam X, XXIV.
evangelia 81; e. Mathei X; Evan

äelia quatuor in uno volumine, XXIII; e. Mathei et Marci
X; Marcus glossatus X; Johannes
glossatus X; Lucas glossatus X,
XXIII; Ev. Johannis XXIII.

evan eliář ll,
z . stol.,
29.: zXI. stol. 277, tab. 60361;
e. 2 r. 1293 str. 284.

Exceptiones ecclesiasticarum regu
larum V.

excerpta viz Sententiarum l.
exorcistář 81.
Expositio missae metrica X.
sv. Ezechiela ostatky 56.
Ezichyapharis liber XI.

sv. Fabiana a Šebastiana ostatky
117,

Faber Jan 100.
sv. Fadlin muč., ostatky VIII.
fanon viz phanon.
sv. Faustulus, ostatky 118.
sv. Felicissimus 118.
sv. Felixa ostatky 6,48, 117, 134,

X, XV.
Feltri 39, 42.
Ferdinand I.,

113; F. 111. 113,
12.8

král, 100, 120; F. II.
122 a násl.,

Ferdinand Tyrolský, arcivévoda
rakouský 101. '

Ferdinand Karel Ant., arcivévoda
rakouský 155.

Ferdinand I., císař 156, 268.
fibule 51,
Filibert 88, 89.
Filip, kaplan Jošta markrabí mo

ravského XLV.
Filip, kanovník XLVIII.
sv. Filipa apoštola ostatky 21, 30,

34, 57, 58, 117, 118,111, IX, XII,
XVI, XXXI; herma 130, 131, 132,
148

sv. Filipa vyzn. a poust. ostatky
2 , , .

sv. Filipa a Jakuba polovypukliny
13 IV

Fiolk'a:.Viola 12.
Fischer z Erlachu Jos. Em. 141.
Flavius Jos., spisy jeho 54, X,

III
flétna 158.
sv. Florentina tělo 23, 27, VIII;

ruka 13, 117, 134, IV, XIII, XXXI;
čelist 27, IX, X; žebro 27; tumba
23, XVII, XXXIII, LXII.

Florentská vévodkyně 139.
sv. Floriana ostatky 118.
sv. Florina ostatky 118.
Fontaninus Justus 251.
Forma synodalium conciliorum XI,

Fortner, střlbrnik 156.
sv. Fortunata ostatk 23, 118, 222,

VIII; tumba 23, VII.



Francie, 102, 119.
Francouzi 145, 155.
Frankl imon 151.
sv. Františka ostatky 118.
František, císař německý 151.
František, kanovník 65, XXVI,

XXVII, XLVII.
František I. 154, 156, 268.
František, měšt'an Staroměstský 81.
sv. Františky ostatky 153.
Frey Frant. Vilém 141
Fridman, kanovník XLIII.
sv. Fridolina ostatky 23, XV.
Fridrich, císař 6, 7.
Fridrich IV, 95.
Fridrich, král pruský 151.
Fridrich, zimni král 105, 110, 112.
Friedland, továrník 187.
Fuchs eb. dr. 137.
Fuck Krišpín 122.
Fiinfkirchenová, hrab. 138.
z Fiirstenberka, kněžna 150.

Gandolf 118.
Gaudentius 4.
sv. Gebharda ostatky VIII, XIII,

XV.
sv. Geminiana ostatky 47,117,

XIII, XXXII.
Gemma animae XI, XXIV.
sv. Genesius ostatky 118.
Georgius viz Jiří.
Gerbilský klášter 59.
sv. Gereona ostatky 58, 90,117,

134, LXVII.
sv. Gerharda ostatk 22,

27, 47, 57, IX, XIII,XXXXII.
sv. Gertrudy ostatky 1.18
Giacchetti Val. 251.
de Goito Ondřej 46.
Gonzaga Guido, Ludvik Frt. 46.
sv. Gordian 22, 27, VIII, XIV.
Gostko, kanovnik, 1.55
Gracianüv dekret 54.
graduál, 8, 54, 62, 287, VII, VIII,

XXIII, XXIX
Gratiani epistola ad Ambrosium

, ll.
sct. Gregorii supra Ezechielem X,

XXIII, Omeliae X, XXIII; Mo
ralia X, XXIV, XXV; Registri

egistolarum libri XXIII, XXV.regorii Nazianzeni liber Xl.
gremiál 306.
sv. Grisancia hlava XIV.
Grisogon v. Chrisogon.
Grohmann, zlatník 300.
Groskurt H. P. medailleur, 270.
Gschwandtner Kašpar 141.
Guta, královna 11, Vl.
Gylbert VII.
Habard, kanovnik 65, XXVI.

Hajdyš Václav 95.
Hájek Václav 115.
Hamilton, hrabě 137.
Hanek, farář v Plaňanech XLV.
Hanuš z Jindř. Hradce 95.
Hanzelin 86.

— (vm) —

Hanzlik Mik. 86.
Harant Krištof 109.

z Hardeka ([de Herdek), hrabě 70,140, XXX
Harrach kardinál 122,123, 129.
Hartlová z Minenberga Antonie

158, 274.
z Hasenburka viz Zajic.
Haslach 23.
Hašek z Kněžnic, kanovník XLV.
Hašek ze Zvířetic 32
Havel mistr, kanovník XLlV.

sv.)uIGavla ostatky 22, 127, IX,
sv. Havelský klášter 22.
Haymo (840—853) „Super aposto

lum“ X.
sv. Hedviky ostatky 118, 134.
Hegesippns Cronica XI, XXIV.
Hejnic z Hyršperka Karel Vilém

121.
sv. Helena 36, 118, 135, 172, 175.
Helikard viz Ekhard.
helmice viz sv. Václava přilba.
Henlin, vikář arcibiskupský 63,

XXX
Hennegarová ze Seeberkn Kate

řina 139.
Herbek Marek, zlatník, 210, 212.
de Herbipoli viz z Wiirzbnrku.
Herbst 133.
Herbord, oltářnik XLVI.
herma viz poprsí.
sv. Hermagory ostatky 13,118,

IV, XIII, XXXI.
sv. Hermeta ostatky 58, 117, XV.
sv. Hermigardis 30.
Heřman, biskup 5.
Heřman ze Saska, kanovník 65,

XXVI, XLIV.
Heřman, farář v Hustopečí, ka

novník XLV.
Heřman (Hermannus), kožešnik 13.
Hartenberger z Lokte Jan 99.
Hester viz Ester.
Heuberger L., medailleur 265.
Heymo viz Haymo.
s. Hieronymus, Super Ecclesiasten

S))Ěj, XXIV; De viris illustribusv. Hilarie, část hlavy 22, 27, VIII,
11. XXXI.

sv. Hilarius ostatky 118.
Hilarius Litoměřický 92, 93.
Hildebert, písař 283. 290.
sv. Hildegardy vidění (5. Hilde

ïze/iis visiones) 54, XI, XXV,
Hinaczkonis viz z Risenburka.
Hippolyt 118.
Hiserlová, baronka 317
Historia scholastica X, XXIII, XXV.
H. satirica XXVIII.
Hlaholské zlomky 260, 282.
Hložek (Hlosko) Oldřich, kanov

nik XLV.
Hnězdno 4.
Hofmann Jan, vyšívač 152.
z Hohenlohe Ludvík 39.

z Hochü Marie Klára 140.
Hollan Matěj Jan 144, 228.
z Holul)ic Mikuláš 50, XIII.
holubice; schránka v podobě 11.

pro Nejsvětější Svátost 14, V,
X

Hölzel, zlatník 156.
homilie 54, 81 viz take ,omeliac'.
Hora Ant., probošt 159, 263.
Horác XXIV.
Hora Kutná 99.
z Horštejna viz Brosius.
Horšův 'I'ýn viz Týn Horšův.
honba, již Kristus napájen viz

Krista Pána ostatky.
Houska Mikuláš 100.
Hradec Jindřichův 95, 99.
Hradecká, baronka 140.
ze Hrádku Velislav, kanovník

XLVII.
Hrbek viz Herbek.
Hrzan, hrabě 140.
Hržanová z Harasu 141, Marie

Josefa 138.
hřeb Páně víz Krista Pána ostatky.
hřeben obřadní 134, tab. 6.
hnmerál 48, 49, 50, 51, 65,80,

92, 93, 95, 96, 98, 99, Vl, XX.
husitské bouře 83.
Hybel Jakub 105.
Hynáček, kanovník XLlV.
Hynek, biskup Olom. 6.
Hynek, suffragán Pražský XXXVI.
Hynek, farář Brozanský 86.
z Hyršperka viz Hejnic.
Hyspanus (Hispan) Martín, kanov

nik XLIV '

Chadt Josef, emaillenr 222.
Chanická Magdalena 95.
Chhnnčanský Václ. Leop. 287.
Chomútov 101, .
z Chocně Pavel XXIX.
Chotěšov 153, 305.
Chřepický z Modliškovic Zdeněk

Jiří 150.
sv. Chrisogona (Chrysogona), stři—

brne' poprsí 13, IV, XII, XXX,
I

sv. Christicoly ostatky 117.
Chromatius Xl.

s. IChrysostomus de reparationelapsi X, XXIV, De compunctione
ad Demetrium X.

sv. Ignáce ostatky, herma, 21, 117,
118,,III XI, XXXI.

infule viz mitra.
Innocentius III (1198—1216) De

miseria conditionis humanae; De
nuptiis Christi et ecclesiae; De
claustro XI.

Innocenc VI, 27, 28, 29, 34, 35,
116,119.

lnnocentiil Breviarium decretaliumV.
Insig'nie královské nalezené v hrob

ce českého krále Rudolfa Habs
burského 159, 271-272.



Institutiones XXIV.
lnstitutionum liber XXV.
inventář 49, 65, 81, 99, 100, 139,

144; i. zroku 1354, 111a n:'1s1.;
i. zroku 1355, XII. násl.; i.z r.
1365, XXV; i. z r. 1368, XXVI
násl.; i. zr. 1374, XXIX; i. z r.
1387, XXX misi.; i. 2 r. 1396
(1413) LVII; i. 2 r. 1420, LX
násl.; i. z r. 1420, IX;II i. 7 r.
1421, LXIII, i. zr. 1438, LXIV;
i. z r. 1441, LXV, i. z r. 1454,
LXVIII; i. z r. 1455, LXVIII;
7. r. 1454, LXIX násl.; i. 7. r.
1465, LXX násl.; i. 7. 1. 1476
LXXII misi.; i. z konce XV. stol
LXXIX; i. z r. 1843, LXXXVIII
násl.: i. z r. 1496, XC; i. 7. r.
1503, XCII násl.; i. 2 r. 1649,
C násl.; i. z r. 1683, Cl.

sv. Irmina 30.
Isaias X, XXIII.
sv. Isáka patriarchy ostatky 56,

IsidoI Sevillský (560—636); jeho

encykl. d110(Fty1uoIog1arum libri)54, XI, XXIII, XXIV

jablko krá10\ské84, 112, 121, IV,
XXXV.

Jaenig Karel 272.
Jakeš ze Stříbra, kanovník XLIV.
Jakoubek (Jacobcllus), probošt

Olomoucký XLV.
Jakub z Karlova 100.
Jakub z Vrabíslavě, kanovník XLV.
Jakub, nejvyšší písař, kanovník

XLVIII.
sv. Jakuba patriarchy ostatky 56,

223.
sv. Jakub ap. ostatky 7, 58, 59.
Jakubec (Jacubco), korrektor arci

biskupský XLIV.
sv. Jana Evang. řetěz 56,

56], ostatky 56.sv. Jana Křtitele ostatky 6, 20,56,
IV, XIII, XXXII, 57, 116, socha
57

sukně

Jan Lucemburský 12, 15, VIII,
XXV 1.

Jan, král francouzský 119.
sv. Jan Nep.75,95,107, 114,

133, LXXXIV; jazyk 240; hrob
133, 135, 136.138; XLVII; stři—
brné mausoleum 141 až 143,150,
152, 156, 204 a násl.; socha (po
prsi) 136, 139, 149; schránka na
jazyk 136, 137,157,239;1110n
strancovitý relikviář 138, 153,
tab. 45; zlatý relikviář 217, 218;
oltář 140, autogrrat 289.

Jan XIII, papež, 4.
Jan II, biskup 8.
Jan z Dražic, biskup 12, 13, 4,9

50, 286, VI, VII, XVII, XVIII,
XXXVIII.

Jan z Jenštýna viz 7. Jenštýna.
Jan, biskup Litomyšlský 39.
Jan, biskup Olomoucký 19.

_ (IX)_

Jan, kanovník, kazatel XLVIII.
Jan, kaplan vévody saského, ka

novník XLVIII.
sv. Jan Zlatoústý, ostatky 7, 57,

117, 118, 119; spisy 54. Viz
Chrysostomus.

Jan Očko z Vlašimi 49, 62, 81,
VII, XXVI, XXIX, XXX, XXXV,
XXXVI, XL, XLII, XLIX.

sv. Jana a Pavla ostatky 7.
Jan Jindřich, markrabě mor. 60,

XXV
Jan, vévoda Zhořelický, 77, 79,

XLIII
Jan-Sádlo, probošt u Všech Sva

tých XLI I.
Jan, děkan u sv. Appolináře viz

Kantor.
Jan, děkan Vyšehradský 92.
Jan, knihtiskař 99.
Jan, kustos 95.
Jan Ondřejův z Horšova Týna

100
Jan z Opavy, kanovník 281.
sv. Januaria ostatky 23, 27, 241, VIII;

tumba 23, XVII, XXXIII, LXII.
jaspísová miska, loďka 14, V, XVI.
Jastaris liber XXIV
jazyk stříbrný 136.
sv. Jedenáct tisic panen viz svaté

Voršily družky.

Jenec (Jenczlo) Jan 49, 70, XII,
Jenec Závišův z Újezdce 36, 49,

65.
Jenek z Prahy, kanovník, mistr

svobodného umění XLIV.
z Jenštýna Jan 69, 75, 82, 272,

XXXIX, XLIX, L; Václav 75, XLIV.
Jeremias XXIV.
„Jerišské“ trouby 118.
sv. Jeronym ostatky 58, 118; 50—

cha (poprsi) 129, 149; sv. J-a
spisy viz Hieronymus.

.Jerusalemský' svícen viz svícen.
jesle Kristovy 22, 56, 182, VIII,

XX , IX.
Jihlava 87.
Jilek Josef 144.
Jiljí (Egidius), biskup Vincentský

39.
Jindřich, král něm. 3.
Jindřich V 5
Jindřich, biskup 7.
Jindřich, děkan kapituly Pražské

12, VII, XXII, XXIII.
Jindřich Břetislav 7, XVIII, XXXVII.
Jindřich Korutanský 12, V.
Jindřich VII Lucemburský 30.
Jindřich, kanovník a arcibiskupský

officiál 53, XX.
Jindřich zJindřichova Hradce, ka

novnik XLV.
Jindřich Vladislav,

ravský .
Jindřich Sturmův, kanovník 12.
Jindřich, zlatník 66
sv. Jiří ostatky 11, 57; prapor

(korouhev) 48, 50, 56, 118, 102,

markrabi mo

XVIII, XXXVII,XLI:rámě153,
226, tab. 34

sv. Jíří klášter v Praze 153.
Jiří z Poděbrad 91, 93.
Jiří z Prahy, kanovník 90.
Jiří (Georgius) zlatník 66.
Jiří z Plané 100.
Jiří V, král hannoverský 158.
Johanna, královna, manželka Vá

clava IV, 69, XLI, XLVII.
Johannes glossatus X, XXIII.
John Jan Nep. kanovník, 254.
Jonis liber XXIV.
Josef I, císař 133.
Josephus Flavius viz Flavius.
Jošt, markrabí mor. 70, 77, LX.
sv. Juda a Šimon ostatky 117.
Judicum .
Judith XXIII.
sv. Juliany ostatky 11, 1118
junkerové 70, 71, 95, 230, XCVI.
sv. Justina ostatky 28, IX, XV,

XXXIII.
Justinianovy Instituce 54.
Justiniani Liber autenticorum XI;

Instituta XI, XXIV.
sv. Justiny ostatky 24, 28, 117,

118, 127, 148, IX, XX, XXV
XXXI.

Kadaň 101.
na kadidlo schránka 48, V, VI, IX.
kaditelnice 14, 66,74, 84,99,132,

V, XVII, XXV.
Kaiserberg (Kayserberg) 35.
kalich 9, 14, 60, 63, 64, 73, 81,

sv. Kalixta pap. ostatky 117,14.8
kameje 170—17.
2 Kamenice Tobiáš 19.
kancionál Arnošta z Pardubic 62,

81, 280, tab. 62.
Kantor Jan z Litomyšle,

u sv. Appolináře XXIX,
kápě viz cappa.
kapitula metropolitní 31, 33,

98, 100,107,1(3)8,
III), 112, 133, 145, 15,9 XIX, XL.

Karel Veliký; meč jeho 20, 56;
královské roucho 20; koruna 20,
56; ostatky 118.

Karel II. Lysý 23.
Karel IV. 15, 16, 18—67, 77, 84,

115, 116, 119, 120,121, 122,
131, 135, 165, 178, 250, 267, 291,

děkan
LV.

111, VIII, IX, XI, XII, XV—XXI,
XXV, XXVI, XXVIII, XXXIV,
XXXV, XXX XL.

Karel V., král francouzský 59.
Karel III., kr:iI španělský 133.
Karel Vl., císař 136, 140, 141.
Karel Albert bavorský 145, 146.
Karel X. bourb. 157, 299, tab. 74.
Karel Filip, falckrabí porýnský 271.
Karlov v Praze 85, 100.



Karlovo náměstí 55.
Karlšteín (Karlův Týn) 55, 8,2 83

až 85,86, 87, 91, 94, 115, 118
až 120, 122, 153.

Karlštejnská reliquie 114, 115 až
27 219

Karlštein viz Jan Nos ze Žitavy 95.
kasule viz mešní roucho.
sv. Kateřiny socha 63, XXIX; mon

strance 84, 229, LXII; olej 57,
87, ostatky 117,118; relikviář
tab 37

Kateřina, ínarkraběnka Braniborská
60, XXVII, XXX, XXXI.

KateřinaOpalinská, královna polská
151, 298. ,

Kathedralis Petr z Uterého 81.
Kaunicova hraběnka 137.
Kautsch Eduard 158, 299.
Kavka Jan z Říčan 121,122;Lid

mila, dcera jeho 121; Marie
Eusebie 121.

Kazimír, král polský 89.
Kemptenský klášter 22.
Khevenhiillerová hraběnka Arnošt—

ka 138.
Khuenburg arcibiskup 136, 297.
sv. Kilian 118.
Kinský hrabě 133, 137, 140; Kin

ská Teresie 141.
z Kladrub Prokop 90, 91.
Kladruby 151.
z Kladska Mikuláš 86.
sv. Kláry ostatky 21, 118, III, XIV.
klassičtí spisovatelé 54.
sv. Klementa okovy (řetěz) 47, 56,

207, VI, XVII, tab. 22; ostatky
117, 118, 119.

sv. Klementa, biskupa Metského,
ostatky 226.

Klementova Anna Johanna 136.
Klement VI., papež 16, 18, 19.
klenoty říšské 19, 112, 113, 121.
kleštičky na podávání Nejsvětější

Svátosti 14, V, XVI, XXXIV.
sv. Kliment viz Klement.
knihy, knihovna 54, 65, 81, 91,

93, 94, 96, 99, 129, 134, 135,
140, 277 a násl., X, XXIII, XLIX.

koberec 12, 13, 53, 64, 80, 137,
XXII, XL I.

Kobian (Cobian) 95.
z Koldic paní 95.
kollektář 8, 54, VIII, XXIII, XXV.

sv.xKolmana ostatky 27, 118, IX,V
7 Kolovrat 133, 138, 141, 295;

Hanuš 93, 96, 216, LXXII; No
vohradský Jan 104; Kolovra
tová Marie Josefa 138; Vilém
Albrecht Krakovský z Kolovrat
140.

koltry 15, 53, VII.
Kolweys Sigmund 95.
kompilace pograciánské 54.
König Kristian Konrád 141.
sv. Konráda, biskupa, rámě a ostatky

22, 27, VIII, IX, XV; část ka
sule X.

(X) .,.

Konrád viz Kunrát Otto.
Konrád, kupec 87.
Konrád z Turnova (Kuneš), kano

wmik XXVI.Konstancie 48, 58, 59, 66, 131,
132 135, 207, IX, XIV, XXI.

Konstancie, kráíovna čes.
VIII, XVI. XX, XXI, XLI.

Konstantin, velkokníže ruský, 263.

9, V,

konvice stříbrné a j. 50, 132, 133,
293, XXXIV, tab. 67, 70; kři

šfá10\ié)19, 21, 84,18(),111,X1V,tab.
konvičkly?mešní 84, 130, 150, 297

II.

kopi 271; kopí, jimž Kristus byl
proklán \iz Krista P. ostatky.

korál, korálový stromek 22, 118,
IV.

kord 271.
Kořenský z Terešova Rudolf Josef

138, 140, 142: Kořenská Filipína
Florentie 139.

sv. Kornelia, muč.,4ostatky 57.korouhve 4,13, 56,62,
65, 91, 98, 118, VIII, XXI, XXVI,
XLI.

korporál 14, 52, 62, 101, V, XXI,
XXX.

kortýny 49, 53, 65, 66, 69, 76,
101, 130, 133, VI, VII, XXII,
XXVI, XXVIII, XL.

koruna pro hlavu sv. Sigmunda 60,
73; koruna trnová viz Krista
Pána ostatky

koruna královská 15—17, 74, 83,
112 113,120, 121, III,

IV, XVI,I XXXV, k. pohřební
krále Rudolfa I. 271.

koruna Anny Falcké 49.
korunovační klenoty 55, 86, 87,

IV, XVII, XXXV.
korunovační nádobka na křižmo 22

sv. Kosmy a Damiana ostatky 117,118,
Kostnice 422.
Koula J. 159.
Kozmánek Václav František 106.
Krabice z Weitmile Beneš, kano

vník .
Kraebkl Jan 139.
krajky 307.
Králík 7. Buřenic Václav 70, XLII,

XLIV.
z Kralovic Václav 80; Jan 81.
královské odznaky pohřební 271.
Kraus F., brusič drahokamů 222.
Krauss Václav Ant., zlatníkl 53, 240.
z Kravař Beneš 62.
Krčinský Václav 144, 148, 252.
Krebs lgn. Jan, kanovník 252.
Krejčí Petr 158.
sv. Krescentie ostatky 118.
Kristian August, vévoda saský 136.
sv. Kristiny ostatky 118.
Krista Pána ostatky, kříž jeho 13,

20, 22, 30, 56, 116, 127, 134,
135, 153, 167, 170, 174, 175,
176, IV, IX, XVI, XLIX, tab. 2,

5; krev jeho VIII, XIV; ubrus
(mensale) 19,56, 64,84, 89,
180,181, 182, III, XXV, LXII,
LXXXIII; pohřební roucho 58;
„sudarium' 24, 27, 48. 56, 116,
130, 180, 182, X, XIII, XLIX;
roucho zkrvácené 179; hřeb 20,
28, 29,48, 56, 57, 116, 168,
177, XIII, XLIX; provaz 56, 57,
116; sloup 58, XVII; kopí 20,
28, 56, 183; rudýplášt', purpurový
šat (purpurea vestis) 22,27, 56,
116, VIII, XIV; houba 56,90,
116, 127,168, 178, LXVI; třtina
127; koruna trnová 21, :)6, 57,
90, 116, 119, 168, 178; bílé rou—
cho 24, 27, 56, IX, XIV, XLIX,
nesešitá sukně 22, 27, 56, VIII,
XIV, XLIX; jesle 22, 56, 182,
VIII, XIII, XLIX; plenky 22.
24, 27, 28, VIII, XIV; část stolu
posledni večeře 24, 28, :):), 57,
180, IX, XIV, XLIX, t..)b 9;

roucho, jimž tna kříži byl opásán56,57,178, 9.

sv.l Krištofa ostatky 58,117,
kroniky 81, 91.
kronika římská, česká 54; pražská

kropenka14,84,1),3( V.
Krumlov 86, 92, 96, 98, 101,151,

159.
7 Krum10\a Václav 91,92; Jan 92.
křeslo biskupské 53.
křištálová nádoba 14, 22, V,XXXIV;

konvice 19, 21, 84, 180, XIV,
XLIX, tab. 10; schránka 20, tab.

]; loďka 21
kříže zlaté a stříbrné a jiné 84,

87, 89, 90, 93, 95, 103, 107,
130,132,135, 137, 139, 140,
144, 272 násl., IV, XV1,XLV111,
XXXII, tab 39.

křiž s kamejemi 13, 91, 167.
kříž ebenový 104.

kříž křišt'álmýG 13, 101, 176, IV,XXXII,
kříž procession;Gílní 11, 13, 104, 109.
kříž zlatý velký 57.
kříž větši Karlštejnský 116, 119

až 121, 130, 131, 133, 135, 136,
147, 149, 167—170, tab. 2—4.

kříž menší Karlštejnský 116, 119
až 121, 10,3 131, 178, tab. 8.

kříž zlatý mezi římskými klenoty 20.
kříž stříbrný 64, 69,
kříž dutý s krví Páně 23, VIII, XIV.
kříž zlatý s částečkou dřeva sv.

kříže 34.
kříž zlatý darovaný

Urbana 57.
kříž vyšívaný 98.
Křižanovský Václav 93.
kříže Kristova ostatky 13, 20, 22,

30, 33, 34, 56, 57, 64, 70, 116,
127, 134, 135,167,170,173, 176,
IV, IX, XXV; z kláštera „Paris“
35—37.

od papeže



na křížmo korunovační nádobka 22,

Kubín (Cubin), zlatník 66.
Ktíffer z Asmansvilly 158.
Kuffmann Dominik 139.
Ku eš, kanovník, XXVI, XLIV.
Kuneš, farář Kouřimský, vyvolený

kanovník XLVI.
Kuneš, děkan Vyšehradský XLVI.
Kunrát Otto 7, XVIII, XXXVII.
kůr P. Marie v chrámu Svatovít

ském 53, 65.
Kůrka 7. Korkyně Jan.
Kutnauer ze Sonnenšteina 105.

Labaun Jiří 126.
Lacenbok Jaroš XXIX.
Ladislav, kra'l 91.
z Lachausse viz Verner.
Lamingerová 137, 140.
Lammers z Lipspringu František

Antonín 133, 295.

laulígš stříbrné a zlaté 113,132,
1237až 140,150, 151,156,158,

z Landš2teina Vilém 19.
lapisový medailon 183.
Lauermann Josef, kamenník 150.
lavabo 295.
Lavante Ivan Jos. 262.
sv. Lazara ostatky 23, 27, 47, 117

až 119, 134, 148, relikviář, 233,
VIII, IX, XIII, XXXII, LXIII ; tumba
XVII, XXXIII, LXII.

legendy 54.
legenda s. Martini XI.
legenda aestivalis XXV.
Lehner Ferd. J. 159, 280.
Leiblfíng Maxim. 137
lekcíonář (lectíonale) 49, 62, VIII,

XXIII, XLIX.
Leonis epistolae de fermettato et

vazimo XI, XXIV.Leodegara ostatky, herma 59,
s\..117, 118, IX, XII, XIV, XXXI.
sv. Leonarda ostatky 64, 66, 118,

XXVII, XXXI; viz i Linhart.
Leopold I. 129, 263; Leopold II. 154.
Leopold Vilém, arcivévoda, 113,

122, 257.
Leopoldina Iileonora,

bavorská 139.
Leszczynski Stanislav 151.
sv. Lva, ostatky 118
Lev XIII, 159.
Leviticus X, XXIII.
Liczko dictus Nos VII.
ligiae : punčochy pontifikální.
Líchtenschopf Leop.,
z Líchtcnšteínu Václav Josef 140;

Jan Arnošt, biskup Olomoucký
149; kněžna 149.

Lilium medicinae XXV.
„límbus' 51, 52.
z Lindy Petr 102.
Linhart, vika'ř84; Linhart, arcija'hen

žatecký XLIV; z Lipé Daniel 7;
7. Lipé pání 13, 49, 65, VII,
XXXIV, XLI.

vévodkyně

zlatnik 305.

-—- (Xl) _

Lípsko 101, 113, 136.
z Lipspringu viz Lammers.
z Lísonu viz Miseron.
listiny 89, 91.
z Litic viz Bubna.
Litoměřice 102,139.
liturgické knihy 81.
z Lobkovic Děpolt 94; Popel 100,

Oldřich 102; Markéta 102; Zde
něk a Polyxena 104, 218; Vile'm
107; Bohuslav Hasištejnský 119;
Filip 137; Vilemína 138; Krištof
308, tab. 80.

loďka na kadidlo 48, 98, XVI,
XXXIV

Lohelius, arcibiskup 104, 108, 287.
Loket 99.
loktuše viz peplum.
z Lomnice Martin, kanovník 91.
sv. Lon ina ostatky44,6 64,117,

119),(' II, XIII, XIV, XV, XXVII,

Lucasxxlgllossatus X ; L.-ae evangelium
z Lucemburka Jan 79.
sv. Lucie ostatky 21, 56, 117, 118,

Il, XIV.
Luckův (Lutzko) viz Mikuláš.
sv. Ludmily ostatky a herma 5,

50, 118, 134, 153, 208, 227, IV,
XIII, XXXII, tab. 23; korouhev
4, XXI,XLI; životopis 54; passio
XXIV.

sv. Ludvika socha 21, 111, XIII.
Ludvik bavorský 19.
Ludvík, falckrabí rýnský 98.
Ludvík Jiří,markrabě bádenský 140.
Ludvík, král uherský 19, 22, 48,

59, 63, 131, V, XIX, XX, XXVIII,
XXIX, XXXII, XXXVIII.

Ludvik, král český 100, 120.
sv. Lukáše hlava (herma) 43, 44,

56, 131, 132, 135, XII, XXVII,
XXXI, LXIII; ostatky 57, 117,
134; obraz P. Marie 59, 84,131,

139; obraz Krista P. 139; socha9.
Lutzko viz Luckův.
Lyon 151, 156.

Macrobius Ambrosius Theodosius,
Saturnalia XI, XXI .

Mádl K. B. 159
Magdeburg 59.
sv. Magnus, vévoda 58.
Mahometi lex XXV.
Machabeorum libri X, XXIII.
Machategní liber viz Matathegyn.
sv. Makaria ostatky 11.
Makarius Josef 109, 113.
z Malesic Jan, scholastik XLVII.
z Malovar Habart, kanovník XIX.
sv. Malusía ostatky 117, 119, XII,

XXXI.
hrabě z Manderscheidu Mořic Gu

stav, arcibiskup 145, 157
manicalia 74.
manipul 10, 49,51.
manna 22, 30, 34, 57, 90, 111,XIV.

Mansfeld hr. Filip Arnošt 281.
sv. Mansveta ostatky a kasule 48,

Mantova 46.
manutergium 60, 62, 65, 70, XXI,

XLII.
mappae viz ubrusy oltářní.
Marcus glosatus X, XXIII.
P. Marie ostatky 184 a násl.; šlo

jíř (loktuše, závoj) „peplum cru
entatum' 21,56, 116, 118, 131,
184, III, XIV, LXIV; peplum jiné
30, 34, 35, 57, 85, 66, 116, 129,
131, 184—187, IX, XIV; peplum
vpektorálu 90, 187, LXVI, pás,
opasek 22, 24, 27, 57,94,
116, 187, VIII, IX, XIV, XLIX,
oděv 134, obraz 59, 71,84,
131; Staroboleslavský 128; ko
šile 116, pektoral 57, XLIX;
sukně 116; socha 70, 80,10,3
129, 130, 133, 140, 259, IX, XIII,
LXIII, tab. 55; mléko 23,27, 57,
90, 116, 188, VIII; palma 57,
116, 187; svíce 116; část vlasů
57, 116; tumba 84, LXII; obraz
tabulový, 259, tab. 56; obraz sv.
Lukáše 258, LXII, tab. 54.

Marie Magd. socha 57; ostatky 59,
117, 118, XIII, XXXII.

Marie Josefa, arcikněžna rakouská
141

Marie Amalie, kněžna saská 144.

Malria, manželka krále Ludvika00.
Marie, manželka Maximiliána II.

101.
Marie Terezie, císařovna 147, 149.
Marie Anna, císařovna 156, 157,

158, 267, tab. 59.
sv. Marka ostatky 23, 27, 57, 127,

140, VIII; hlava (henna) 50,56,
135, IX, XII, XX, XXVII, XXX,
LXIII; žebro 27; tumba 80, XVII,
XXXIII; evangehum 37 38—42,
74, 79, 135, 158, 245, 250 XV,
tab. 50; plenař XV, XXXVII;
socha, stříbr. 139.

sv. Markéty ostatky 9, 50, 57, 58,
117, 118, 127, 135, IV, XIII,
XXXII; socha 64; XIII, XXXII.

Markéta, kněžna norímberská 77,
XLIII

Marke'ta, sestra Jana biskupa Olo
mouckého 49, VII.

sv. Marona ostatky 118.
Marquard, biskup Augšp. 39.
Marquard, sakrista 13, VII.
Marseille 23, 59.
sv. Marty ostatky 58, 59, 118.
sv. Martina biskupa ostatky 7, 48

117, 118, 134, 228, XIII, XXXII
s. Martini legenda X .
Martin, kanovník 75.
Martin, kanovník, kancléř clsa

řovnín _XLIII.
Martin z Chomútova 101.

Mzzgin z Lomnice, kanovník 91,



Martin (Martinus de cancellaria),
kanovník XLVIII.

Martin, opat kláštera Paris 36, 135.
Martin, zlatnik 94, 216.
Martini Jan Mauricius 144, 151,

176, 247.
Martini Faustin, vyšívač 307.
z Martinic 133; Bořita Jaroslav

104; Jiří 307; Bernhard lgnác
126, 129; Jiří Adam 241.

sv. Matěje apoštola socha 21,111,
XIII, XXXII, LXIII, ostatk 30,
34, 56, 241, IX, XII, XXX.

sv. Maternus 202, IX, jeho ostatky
134, LXXXVI.

s. Mathei evang. X, XXIII.
sv. Matouše ostatky 117, 118;

cha 21, III, XIII, XXXII, LXIII.
matutinale XXIII.
Matyáš, král 103.
sv. Maura ostatky 57, 59.
sv. Mauricius viz Mořic.
mausoleum sv. Jana viz sv. Jana

Nep. mausoleum.
Maximilian II, 101, 120.
Maximilian bavorský 111, 112.
sv. Maximina ostatky 134, 148.
sv. Maximina klášter v Treviru 30.
Mayer Daniel Josef 139, 247.
meč 271; viz svatý Václav, svatý

těpán.
medaillon 266.
sv. Medarda ostatky 58, 118.
Medek Martin 103, 272.
Medek Oldřich, kanovník XLV.
sv. Me inarda (Meinharda) ostatky

řX, XV, LXIII.
melchisedech 137, 138.
Melusius viz Malusius.
Menhart, bisku 5, 6.
mensa coenae omini a mensale

Domini viz Krista Pána ostatky.
mensalia viz ubrusy oltářní.
sv. Merauda ostatky 48, XV.
mešní roucho 7, 9—12, 14, 15, 48

až 51, 59, 60, 62, 63, 65, 69,
70, 74, 80, 81, 89, 90, 93, až
95, 97—100, 102, 104, 113, 129,
130, 132, 136—140, 141, 149,
150,153,154, 156, 157, 158,
189, 304, V, VIII, XVIII, XXVI,
XXVIII, XXXVII, XXXIX, tab. 12,
18, 77a 78.

Mäathegyn, Summa ex libro M.I

sv. Mctella část hlavy 22, 27, 48,
XIV.

sv. Methoda a Cyrilla ostatky 64,
XXVII, XXXII.

Mety (Metz) 32, 64.
Meziříčský Jan 100.
Mezlecký Jan Václav 144, 149.
Michael, scholastik 53.
Michael, minorita 109.
sv. Michaele kaple 51, 54,81, 163,

VI, VIII, XLVIII.
Michal, scholastik XX.
Michnová Kateřina 138.
Mikossová, hraběnka 136.

_ (xu) __

sv. Mikuláše ostatky 58, 87, 117,
118, 163, 223; relikviář 223, 232,
tab. 33.

Mikuláš Calvus
XXX, XLV.

Mikuláš z Holubíe viz 7. Holubic.
Mikuláš Luekův z Brna 49, XXIII.
Mikuláš, probošt pražský, později

patriarcha aquilejský, 37, 38,
43, 79, VI, XX, XXXVIII.

Mikuláš z Kroměříže 37, 45, 281,
XXV

Míkulář, lékař, kanovník, XLIV.
Mikuláš z Lucemburku 13, VIII.
Mikuláš, opat v Padue 43.
Mikuláš, podkomoři XLVII.
Mikuláš, podpřevor Ojvinský 85.
Mikuláš z Kladska (de Glacz) 86.
Mikuláš z Riesenburka 284.
Mikuláš Sas, kanovník XLV.
Mikuláš, vikarista XLVII.
Mikuláš, sedlář 90.
Mikuláš z Usti 91, 92.
Mikuláš z Týna 92.
Mikuláš, zlatník 49, VII. "
Mikuláš ze Znojma,
Milán 6, 44, 47, 306
Mile'vsko 151.
milostivě léto 58.
mince korunovační 268,honosné 270.
Míseronzljsonu Ferdinand Euseb

(Holohlavý) 81,

130.
Misa k lavabo 296, tab. 71, miska 98.
missá18, 11, 63, 69, 70, 80 81,

91, 95, 99—101, 138, 270, 286,
300, VII, XXIII, XXV XXX; Jana
ze Středy 280, tab. 63.

mitra 4, 5, 12, 15, 48, 49, 52, 62,
69, 84, 93, 103, 113,134, 138,
304, VII, XVII, XXVII, XXXV,
t.ab 19, 76, 79.

z Mitrovic vi7 Vratislav.
Mlada 4
Mlaďátek ostatky 30, 34, 56, 118,153,

6 IX, XIII, XV, XXXI, LXIII.
Mladota ze Solopisk Adam 135, 290.
mle'ko P. Marie viz Panny Marie

ostatky.
z Mlékovic viz Vrativoj.
Mnichov 19.
Mníšek 151.
Mock Matyáš 139.
Mocker Josef, architekt 158, 159,

222, 274.
Modena 47.
sv. Modesta ostatky 48, XV.
Modlitby české zr. 1521, str. 285.
Mohuč 24,30, 139.
Mszlšovahul22 57, 90, 116,199,

III, XIV, XLIX.
Molari, hrabě 137.
monile 60, 241 a násl.
monstrance 84, 99, 100, 132, 133,

134, 144, 158, 293, 298, 299,
301, tab. 69, 73 a 74.

monstrance reliquiová 24,47 64,
70, 84, 87, 89, 90, 91,117,. 118,
138, 182, 234, XXVII, XXXII tab.
37, 38, 45.

kanovník 49. ,

monstrance pro Tělo Páně k ne
mocným 14, IV, XVI.

monstrance ro den Božího Těla
14, 59,8, 101.

Moravcová Johanna 158, 299.
sv. Mořice (Mauritia) ostatk 6, 7,

117, 118, 135, IV, XIII, XXI.
meč 6, 20, 50, 56, 84, 89, IV,

XVIII, 4XXXVll, LXIII; herma139,
Mořic Adoll, vévoda saský 139,

140,147.
z Morzinu, hr. 136; Jos. Karel 137.
Moser Josef 141.
Mstídruh ze Chluma 9, VII.
Mutěnin 102.

sv. Nabora ostatky 6.
nádoby na svěcení olejů 14, V.
nach (nacho) 9, 76, 77, XLII.
sv. Narciscus (Narcissus) 22, VIII,

XII, XXXI.
naseč (purpura) 11, 12
Náz Jan, kanovník XLVIII.
sv. Nazaria, ostatk 6, 57.
nebesa 76,91, 97, 101, XLIII.
Negrelli, rytiř157, 187.
Nehemias X, XXIII.
Neplach, opat 32.
nesešitá sukně Kristova vi7. Krista

P. ostatky.
Neumarkt 151.
sv. Neviňátko viz Mlad'átko.
sv. Nicasia ostatky 57, 117.
Nicedus (Nicetas) X, XXIII.
Nimptschová, lir. 139, 156, 262.
Nitra 144.
Noemova archa 116.
sv. Norberta ostatek 246.
Norimberk 36, 58, 83, 100.
Nos Jan ze Žitavy 95, XLVIII.
Nostic hrabě Albert Frant. 157, 212.
Novák Ignác, stříbrník 152.
NovumTestamentum v. Testamen—

tum.
Numeri X, XXIII.

oboediencie 91.
Obořišlě 151.
Obraz Madonny 54.
Obrazy 261 ; skládací 94;

viz tabulove' obrazy.
Octavius, papežský nuncius 102.
Očko z Vlašimi viz Jan; Marke'ta,

sestra jeho 49.
officiorum liber XXIV.
Ojvín (Mojvín) 84, 88, 89, 91, 92,

101, LXIII, LXVIII
z Olbramovic Kuneš 82.
sv. Oldřicha korouhev 22, VIII;

rámě 22, 27, VIII, XIII, XXXII;
část hlavy 22, 117, VIII, XIV.

Oldřich, probošt 11, IV.
Oldřich, krejčí 100.
Olivetský klášter ve Slezsku 139.
Olomoucký biskup nejmenovaný“

tabulové

oltář'ostatkový 248.
oltáříčky stříbrné 136.



oltářik cestovni 14, 48, IV, IX, XV,
XXXVII.

oltářik domácí 157, 263, tab. 57.
oltářní prostěradla viz ubrusy
omelíae (homilíe) XI, XXIII.
Ondřej, biskup Pražský, prsten

jeho 8 VII, XVIII, XXV, XXVIII,
XXXVII,XXXIX, mitra5, 8, 197;

viz i .S\. Vojtěch, mitra"; ka
sule 8, XIX.

sv. Ondřeje apoštola socha 21, 58,
III, XIII, XXXII, LXIII; ostatky
30, 87, 118, 133, 203, 237

Ondřej, kanovník XLVII.
Ondřej, subtumbarius 84.
Ondřejův Jan z Horšova Týna 100.
Ondřej z Tachova 101.
sv. OnoIrias (Onufrius) prst jeho 48,

57, 64, X XXII.
onyxová číše 21, 291, IV, XVI,

XXXIV, tab. 64.
Opalinská Kateřina, královna pol

ská 151.
Opitz, kanovník 133.
2 Oppersdorfu, hrabě 137.
Oratio domínica glossata X.
ordinář (ordinarius liber) 81, XXIII,

XXVIII.
ordinarius pontificalis 12, XXIII,

XXV.
Origenes, Origenovy spisy 54.
Omelíae X.
ornát viz mešní roucho.
Osecký klášter 21.
z Ostešova, hrabě Frant. 139.
Ostrovský klášter 87, opat 7, IV,

kodex 253, 283.
ostrožné 68, 98.
Ostřihom 64, 136, XXX.
Osvalda ostatky 118.
Ota Braniborský 9.
Otakar \íz Přemysl.
sv. Otlunara ostatky 23, 27, 118,

127, VIII, IX, Xll, XXXI, LXIII.
sv. Otilie (Ott1lrc)ostatky 47,118,

119, IX, Xlll, XXXII.
Ottislavová, baronka 141.
Otto ll, císař 4.

paciíikál 84,99, 101, 118, 129
13, 132,135,155,1,75 tab. 5,

Packeniové J.1n a Frant. zlatnici

Padua 42.
palassius (palazium) 10, 34.
paldykyn viz baldachýn.
palla 11, 51, 63, 64, 65,70, 76,

80, 81, 101, 306, VI, XXI, XXIX,
X , XLI.

Pallas de Lauro, František, kano
vnik

palma 57, 132, 140, LXIV.
sv.PaImati115116, 117, 127,134.
z Pambergka Harluš 99.
pánvice (lavabo) XVII.
pánev s jaspisy k ofěrám 14, IV.
sv. Pangratius viz Pankratius.
panici (paniczii) 71, LXXXVII.

(xm)

panisellus 52, XVIII, XXXVI.
sv. Pankrác (sv. Pancratius) 118,

135, 174.
panni ad legendum evangelium

VI.
panni super patenas VI.
pannus tartaricus 15.
sv. Pantaleona ostatky 134.
Papušek Jan 92.
Paralipomenon X,XX111.
Paris, klášter v Elsassku 33, 35,

, XIII.
Parléř Petr, Václav 70, 230, XXXIV.
Paschal II, papež .
pásnice (panisellus) 52, XVIII,

XXXVI.
Pasovští 121.
passionál 54, 81, XXIII, XXV.
Passionale sanctorum XI, XXIV.
Passiones beatorum Wencezslai 111.

et Mathiae ap. XI.
Passiones Adalberti, Ludmilae m.

X.
patena 64, 73, 293.
patriarchové 59, 223, XXXIII.

. sv. Patricia část hlavy 22, 27, 48,

sv. patronové. Památky po sv. patronech 189 násl.
sv. Pauliny ostatky 135, 153, 228.
Paulus glossatus X, XXIII.
s. Pauli epistolae X, XXIII.
in epistolas Pauli tractatus X,

XXIII.
Pavel zJanovic, arcijáhen Pražský

Pavel, arcijáhen Žatecký 53, XX.
Pavel Radkův 99.
Pavel z Rakovníka,

XLVIII.
Pavel z Vlašimi 77.
sv. Pavla apoštola ostatky 57; hůl

59, 84, XXVIII, XXXVI, LXIII;
řetěz 56.

sv. Pavel, poustevník 117.
pečet kostela Pražského CII.
pečetídlo kapituly Svatovítské 17,

91, 92. 136, 270; p. kapituly
appolínářské 270.

pečetidlo zemské 136.
pedum viz berla.
pektorál 14, 22, 52, 62, 73, 90,93,

94, 99, 130, 134, 136, 138 až
140,151,152, 157, 158, 177,
178, 202, 210, 246, V, VII, XIV,
XVIII, XXIX, XXXVI; lab. 7 a 49.

sv. Pela ius 22, 27, 64,VIII, XIV,
XXV %(XXIII.

kanovnik,

Pelhřim, děkan Lípnický, kanovník
XLVIII.

Pelhřimov 138, 139.
Pellet Jan 156.
Pelzel Fr. M. 252.
penize stříbrné a zlaté 138, 156.
peplum viz P. Marie ostatky.
v pektorálu 90, 187, LXVI.
v pixídce 185
Peregrinus viz Pelhřim.
Perikopy latinské 283.

perlové vyšívání 15, 69, 91 až 94,
97, 9, 100, tab. 75.

Pes Bohtlnko, kanovník 70, XXXIX,
Jan, kanovnik XXV.

Pešina z Čechorodu Tomáš 126,
129, 130. Pešina Václav 157,176,
240, 247, 259, 299, 300, 306.

sv. Pěti bratři ostatky 4, 118, 135,
IV, XVI; deskovitý relikviář 5,
135, 152,215, XVI, XXVII, XXXII,
LXIV; tumba 84, LXII; relikviář
Lobkovický 104,130, 218, tab. 31.

sv. Petra hůl 30,31, 34, 132, 198,
IX, XVIII; lodička 21, III, XIII,
XXXII, XXXVI; prsten XVIII,
XXXVI; okovy (řetěz) 30, 34,

56,7XVIII; socha 57; čelist 57,11 .

sv. Petra ř. sv. D. 17, XIV.
Petrášová Kateřina 139.
Petr, biskup olomoucký 12, XVIII.
Petr, oltářnik 80.
Petr z Janovic, probošt pražský

Petr z Kadaně 101.
Petrhausen 22.
Petri, Parisiensis episcopi, Sermones

de adventu domini XI, XXIV
Petrus Comestor viz Historia schol.
Petrus Damiani De consecratione

Peíold Heřman, kanovník, 53,X.
Phancza 13, VII.
phanon : manipul 10, 51, 65, Vl,

XXI.
Philippoví Vojtěch a Anna 133.
Phosphorus septicornis 129.
Picetinus Václav 101.
sv. Pigmenia ostatky 47, 134, X,

, LXIII.
Pisa 47.
Pisek 151.
sv. Pius; ostatky jeho 117.
pi.\is v podobě holubice V.
pixides 50.
ixis na Tělo Páně 59, 74, XXXII.
lacentini Summa irlstitutionum
XI.

Planá 100.
Planer Václav, kanovník 65, XXVI,

XLIII.
Plasy 136.
plášt viz cappa.
plenář 14, 39, 42, 50, 74, 78, 84,

87, 90, 93, 94, 102, 212, 215,
184, IV, XV, XXXVII, tab. 30.

plenky Kristovy 22, VIII, XIII, IX;
jiná část (v soše P. M.) 24, 28,
IX, XIII, XXXII.

Pleskot Václav, kanovnik XLIV.
Plichta, kanovník 49, 63, 65, XII,

XX , XL.
Pluh Tammo, kanovník XX.
plumaria ars, -um opus 51.
pluviál viz cappa.
Plzeň 86, 93, 94, 95, 99, 138, LXXII.
počtářská kniha 54
bl. Podivín 5, 132.



podolky 65, XLI.
podušky XXI, XLII; pod knihu

evangelii 53, 98, VIII.
.pohanske" litery 75, 76, 77.
pohřební roucho Kristovo 58.
pohřební štít viz štít pohřební.
Poklad (Thesauri) Jindřich, kano

\nik 65, XXVI.

pollrälsdnice (komora pokladní) 5, 9,
pokrývky na hroby sv. Patronů

114; na hrob sv. Václava
8, 13, 15, 97; na hrob sv. Voj
těcha 98; na hrob sv. Sigmunda
98; na hrob královský 98.

Polák (Polonus) Jan, kanovník
XXXVIII, Jakub XLVII.

Pöllner Frant., kanovník 232.
Polsko 137,139.

Bolštáře viz poduškyomuk Johanco viz sv. Jan Nepo
mucký.

Pontan viz z Braitenberka.
ontifíkálni kniha 74, XXXVII.
opel z Lobkovic viz z Lobkovic.

poprsi (herma) 13 21, 22, 23, 24,
8, 46, 47 59, 60, 64,

66, 84, 89, 98,106, 117, 129,
132, 139,148,149, 280

III, IV, XII, tabulky

de P-ortia.Marie Eusebíe 121.
z Pořešína Přibík XLVIII; Jaroslav

XLVII.
Poříčí Spálené viz Spálené Poříčí.

Bostavník viz svícen žerdový.ostillae super Proverbía Salomo—
nis X, XXIII.

sv. Potenciany ruka LXXIII.
Pouček Pavel, probošt 99.
prapor viz korouhev.
sv. Praxedy kosf 57.
Prešpurk 138.
Preys Jan 99.
sv. Prima ostatky 117.
sv. Prisciana tělo 23, VIII.

Priscianus Grammaticus (poč. VI.stol. po Kr.) XI,
privilegii kniha 65, XXVIII
processionální kříž viz kříž
sv. Prokopa ostatky 7, 50, 84, 117,

118,119, 148, IV, XIII, XXXII,
LXIII; hůl 198, socha 89, LXIV;
kápě 104, 198.

Prokop, opat kláštera sv Karla
v Praze 69.

Prokop, farář Kralohradecký, ka
novník XLVll.

Prokop viz z Kladrub 90, 91.
Prokop z Plzně 95
Prophetarum duodecim libri X,

XXIII; p-ae omnes glossatí X,
XXIII.

prostěradla oltářní viz ubrusy ol
ta m.

sv. Prothasia rámě 27, 134, IX, X,
XV.

Protivin 151.
Proverbia Salomonis X, XXIII.

_ (XIV) _

prsten pontifikální 4, 8, ll, 344,52,
130, 134, 139, 152, 247, VII, XVIII,
XXV, XXXVI, Vojtěcha viz
sv. Vojtěcha prssten.

prsten korunovační 64, IV, XVII.
Prudentius Hymnorum X1, XXIV.
Prusové 151, 152, 159.
de Prussnicz viz z Brusnice.
prvotisky 94.
Předboj (Předvoj), děkan kap. 33,

, ,64, 65, XII, XIII, XXII,
XXV, XXVI.

Předslav, biskup Vratislavský 48,
XV, XXXVII.

Předvoj víz Předboj
Přemysl Otakarl. 7;

XXXVIII.
přenesení ostatků Karlštejnských

11. 7, 9, XIX,

Přeštický Jan 101.
Přibík (Přibyslav), kanovník 80.
Přibík z Pořešina, děkan kapitulní

XLIII
Příbram 151.
Přibyslav, suffra án Pražský 12,

VII, XVIII, XX 11, XXXVI.
bl. Přibyslava 132, 222.

Přícggvský Antonin Petr, hrabě1 .

příkrov zlatohlavový 100; hrobů
královských 101.

přilba viz sv. Václava přilba.

přiž17eseníostatků, výroční slavnost
psalterium viz žaltář.
z Puczu viz z Putzu.
punčochy pontifikální 52.
sv. Purchard viz Burchard.
purpura (naseč) 11.
purpurový šat Kristův viz Krista

Pána ostatky.
z Putzu lgnác 134, 298.

„Quatuor in unum“ X.

z Rabštejna Prokop 95.
Racek z Bířkova 84.
racionale biskupské 14, 49, 69, V,

VI XXXVII; jáhenské 14, V,

Ráček Jan 95.
z Radče Václav 69, 70, 75, 286,

XLIII, XLIV.
Radküv Pavel 99.
sv. Rainold viz sv. Reginald.
rakvice: mušle 54
rámečky stříbrné 179.
Raschfeldová 140.

z Rzššinua z Rizemburku Jan Vilém1 .

Ratzenbeck šl. 159, 274.
Ravenna 47.
Raždowská, hraběnka 139.
sv. Reginalda de Monte Albano

ostatky 117, 229.
sv. Reginy ostatky 117.
Regula antiqua XXV.
regulae liber VIII, XXIII.
sv. Reguly ostatek 48, X, XV.

Regum libri X, XXIII.
Rejčka viz Alžběta Hradecká.
relikviář3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 21,

118, 148, 177, 182, 204 a násl.
tab. 40.-—48.; v podobě srdce
95; v podobě ruky viz rukovité
rel.; monstrancovíté viz mon

Wstrance relikvíové.Remigia ostatky 57,118.
s.mRcmigii vita X, XXIV.

sx. Richarda, krále angl",lhlava, 47,XII, XIV, XXXI,
bl. Richarda 23.
z Ríesenburka Mikuláš 8, 284;

Hyneksyn Hynáčkův, kanovník
XLVIII.

z Rizemburku viz Rašín.
sv. Roberta ostatky 117.
Roder Petr 104.
Rodič Jan 93.
rohy ze slonoviny 50,118 211,

199—201, XVIII, XXXVILt.:1b
20 a 21.

Rokycanská 95.
Roland 118, 121, 201
S\. Romana muč. ostatky 47,117,

Xll, XXXI.
z Rosenberka viz z Rožemberka.
sv. Rosy ostatky 117.
Rotlin, kanovník 53 XX.
Rott Oswald, zlatník Vratislavský

().

z Rottalu, hraběnka 150.
rotule 91.
Roudnice 81, 85; R—ckýžaltář 281.
z Roupova Václav Vilém 108.
rourky ku přijímání kn e Páně 14,V.
z Rožmberka 13, 65; Petr 49, VII;

Jošt 93.
z Rožmitála Zdeněk Lev 98, 100.
Rubertus (Rudbertus) viz Rupertus.
ručník viz manntergium.
Rudolf, vévoda rakouský 159, 281.
Rudolf I., král český 12, 159, 271,

VII,XX11, XL. Rudolf 11.120,121.
rudý plášt Kristův viz Krista P.

ostatk
ruka; relikviář v podobě ruky 4

, 7, 9, 13,. 21, 34, 46, 47, 50,
59, 89, 92, 130, 144, 148, 226,
IV, tab. 34.—36.

rukavice pontifikální 12, 49, 52, 74,
134, XVIII, XXXVII, tah. 17.

rukopisy 277 a násl.
Rulík J. 287.
Rupertus, abb. Tuít ('i' 1135), De

lorificatione Trinitatís X, XXIII;
e divinis officiis XI, XXIV,

Suae/r Canticum canticorum XI,

sv. Ruplerlal(Rudberta) ostatky 48,56, ,.XV
růže zilaltá 158, 267, tab. 59
sv. Růže viz Rosa.
růženec 134, 136, 265.
Růžička Jakub 133.
Rychnov (Augia maior) 23.
sv. Rynolda de Monte Albano

ostatky 57, 58.



Řelčicoký Karel Dom. 138, 139,
z Řehnic Vančura 136.
Řehoř, arcijahen Bilinský XLVII.
sv. Řehoře, část hlavy 22, 27, 50,

56, VIII, IX, X", XXVII, XXXI,
LXII, ostatky58, 118; spisy 54;
viz 5. Gregorius.

Řehoř XII. papež 81,' XVI.,
158

z Řepnic Anežka 95.
Ře_zn05,86,106,110,111.
. Říčan viz Ka\ ka.
'Šičanský 95.
Ričanmá, hraběnka 141.
11i1n46, 47.
říšské klenoty n. svátosti 19.

papež

sv. Sába ostatky 6.
sacramentalis liber viz sakramentář.
Sžtckingen (Sekym) 23
Saint—Didier, de la Motlie 59.
sakramentář XXIII, XXV.
Salerova Dorota 140.
Salomonis proverbia viz Proverbia.
Salzburk 139.
sandály (sandaligiae) 52, VII, XVIII,

XXXVI.
Sapieha, kníže 141.
sv. Sapiencie ostatky, henna 21,
80, 117, 118, 111,XII, XXXI; tumba

21,80, XVII, XXXIII, LXII, LXIV.
Sapientiae liber X, XXIII.
sarace'nská látka 75.
Sasové 113, 146.
saský vévoda XXVI.
Satiríca historia viz Historia.
sv. Saturnia ostatky 118.
sv. Saturnina rámě 47, XV.
ze Satzenhoiienu Frant. Zikmund

Bedřich 138.

Scipioníslsompnus, tractatus in —Vl,
Scivías 54, XI, XXV.
Scoticum psalIerium XXIII.
Scolus, Super lihros philosophiae

XXV
Scriba Jan 95.
Scultetus 107.
Sdeslav (Zdislav), scholastik 33, V.

vaXSIIebnlda žebro 58, XXXIII,
sv. Secundy ostatky 118.
Sedlmayer Jerem. Jakub 141.
Sedulius XI, XXIV.
ze Seeberin \iz Hennegarová.
Seitz Josef, stříbrnik 150.
Seneca 54; De virtutibus cardina

libus XI, XXIV; De naturalibus
quaestionibus XI.

Segšštrey, biskup Řezenský 158,
Sententiarum liber X, XXIII; de

libro s. excerpta X, XXIII.
Sequens Fr., malíř 222.
sequentiae XXIX.
sv. Sergia, část těla 24, 27, VIII;

tumba 24, XVII, XXXIII, LXII.
Sermones super psalterio X.

_ (XV)_

Sermones et omelíae s. doctorum X,
XXIV. S. et omeliae XI, XXIV.
S-um liber Xl, XXIII. S-es de
tempore X1, XI, XXIV.

sv. Serusa žebro 84, LXIII.
sv. Serváce (Servatíus) ostatky 118,

129, 130, 131.
Schaubach Jakub 151.
Schittra z Ehrenheimu 156.
Schmidhofier Jan 100.
sv. Scholastiky ostatky 237.
Sclmika Theodor Heřman 137.
Scholastica historia viz Historia.
Schönborn Frant., hrabě 158, 159,

176, 207.
ze Schönieldu Kateřina 138.
schránky ostatk0\é 50.
Schrenk, arcibiskup 157, 263.
ze Schwarzenberka138,140,141,

144,297, 305; Frant. Adam 136;
Bedřich 158; Eleonora Amalie
Magdalena 137, 140; Vilemína
138.

Sc111veiberer Matouš, kanovník 152.
Sickov.'1Annal.
sv. Sigmunda část hlavy 47, 566,

60, IX, Xll, XIV, XXVII, XXXI;
tělo 58; ostatky 140; ruka 59,
XXVII, XXXI; socha 59, XXIX;
jine' dvě sochy 64, XXIX; hrob
65, 93, 107, 207; kaple 95.

sv. Sigmunda manželka viz Kon
stantíe.

Sigmund, císař 83, 84, 86, 87, 88,
89, 118, 122.

Sigmund z Jindřichova Hradce,
sakristián 99.

ze Sikingů Damian 137.
Sinapova viz Klementova.
sv. Sixta část hlavy 24, 27, 57,

VIII, X V.
skřínka šperková 266, tab. 58.
Skřítek, malíř 96, LXXXVII.
Sladkovský Jan N. 157.
slamou vyšité roucho 141, 304.
Slaný 53, 152, V
Slavonice 99.
ze slonoviny pixidy V; skřínky

(cistulae) 14, V; plenář 93; rohy
50, 118.

Smilo 70, 81, XXX, XXXIV.
Smutek viz Prokop z Plzně.

sv. Sofie| ostatky 71, 90, 148. XXXIII,
sochy (lilniagines) XXXII.
Solnohrad 159.
soudeček křišťálový 266.
Spálené Poříčí 151, 152.
specialis liber 91.
Speculum ecclesiae Xl, XXIV; s.

histonae 284; s. humanae salva
tionis 284.

Sporck Jan Rudoli, světici biskup
51.

Spytihněv 5.
srdce stříbrná a zlatá 136, 137,

139, 140, 144
srdcovítý relikviář 95.
srzapky : konvičky XXXIV.

sv. Stanislava ostatky 8, 117,LXXV;
tumba 21.

Stanislav Leszczynski 151.
Stanislav z Velvar 95.
ze Starenberka Guntakarová 137.
Steger, kanovnik 158.
Stehlik Frant. 144.
Steinbach, baron 138.
Steyer Jan Ludvik 136.
Stibor, oltářník sv. Doroty XLVIII.
Stomer Dětleb 77, XXV, XLII.
Stradoměřský (Stradomiríus) Jan,

děkan Karlštejnský 115.
Strahovský klášter v Praze 153.
Strachovský Frant. Xav., kapitulní

probošt 152, 247.
ze Středy Jan 63, 280.
ze Střely Jan, kanovník XLXIII.
stříbrohlav 98.
stůl poslední

Pána ostatky.
sv. Sturmía ostatky 118.
Sturmův Jindřich, kanovník 12, VI.
subtile 9, 12, XXXVI.
sudarium Dni 24, 48, 56, 116, 130,

152, 180, 182, IX, X, XIII.
sudarium : panisellus.
sukně nesešitá J. K.

Pána ostatky.
Summa institutionum XXIV.
Summae collectorum ex decretis

et libris summarum XI, V.
superpellicea 98.
sv. Susanna viz Zuzana.
Svatopluk 5.
svatostánek viz tabernakel.
svátosti říšské 19, 83, 86; den

svátostí 55.
na svěcenou vodu nádoba 98.
sv. Sveta hlava IX.
svícny 13, 14, 65, 98, 103, 129,

132, 133, 136, 138, 140, 148,
156, 296, V, VII, XVII; svicen
„Jerusalemský“ 6, 108,114, 256,
tab 51. a5.2

svícen žerďový 98,103.
svicen Vischer1'1v 100, 257, tab. 53.
Synodalia XXIV.

večeře viz Krista

viz Krista

šamlat 99.
šaty korunovační 137.

ebestíána a Fabiána ostatky
v117,118,130,148. 237, 238,

Šebíř, biskup 5.
enovec z Ungerswerthu Felix 138.

Šícha Jan 287
šilhéř 70.
„ímon a Juda 117.

Dim? z Wíirzburka, kanovník 53,x .

Šiška v(Slliska) Mikuláš, kanovník
Škoaníclel Matěj 90.

ze xŠkvorce Wolfram 70, XXXIX,XLv.
ze Šleinic Arnošt 100,101.
Šlik Kašpar 87; František 137;

líková hraběnka 138.
šlojiř viz Marie Panny ostatky.



Špork viz Sporck.
těpána,prvomučennikapstatky

v22, 47, 56, 117, 130, IV, XII,
XV, XXV, XXXI.

sv. Štěpán král uherský XIV, pek
torál 22, XV, meč 50, 56, 89,
194, XVIII, XXXVII, LXIV, tab. 15.

tčpán, kanovník 65, XXIII, XXIV,
XXV.

Štěpán, vévoda bavorský 80.
Štěpán, kanovník XLVIII.
Štěpán, kanovník a mistopisař zem—

ský XLVIII. 
Šternberk, hrad 109.

ternberka 119, 134; Jan, ka
Lenovník XLV; Albert 59, 62, 79;

Lidmila 121; Damian 136; hrr.—
běnka 150.

štít válečný 50, 60, XVIII,XXXVII.
štít pohřební 80, 307, 308, tab. 80.
štóla 10, 48, 49, 51, 65, VI, XX.
ze Švamberka 95, 99; Jan, kano

vník
varzenber viz Schwarzenberk.

Švédové 1 8, 145, 146.

tabernakl z drahokamů 130, 263;
stříbrný 132, 149.

Tábor 151
Táborský Jan 287.
Tabula moralium 264, 284.
tabulae : tabulové obrazy.
tabulae reliquiarum viz desky

ostatkové.
tabulové obrazy 71, 80, 93, 94;

P. Marie 258, tab. 54 a 56.
sv. Tadeáše ruka 7, IV, XII, XXXI.
Tachov 99, 101.
Talacková hraběnka 140.
Talmbergová Markéta. hraběnka

z Tamfeldu viz Cukrová.

Tašnmo Pluh (Flug), kanovník 53,X.
z Tandorffu Theodorich 100.
tapecia : koberce 53, VII, XXII.
tatarská látka 15, 53, V, XIX, XXII.
Tatek imon 100.
Taxísová kněžna 140.
z Tenčína hraběnka 141.
Tersch, dr. Ed. 159, 206.
Testamentum novum X, XXIII.

Thebanská legie (Theblejcí)48, 118,148, XV, LXI.II
sv. Theobalda ostatky 27, IX, XIV.
sv. Theodora ostatky 57, 58, 117,

118, 119, 134, XIV.
Theodorich z Tandorffu 100.
Thesauri viz Poklad.
s. Thiebaldus v. Theobald.
Thobias X, XXIII.
Thomas de Aquino, Su er secundo

Sententiarum X, XXFI.
Thunová, hraběnka 141.
thuribulum viz kaditelnice.
Thym Ant. Jakub, zlatník 152.
sv. Timothea ostatky 117.
Tittel Eugen 136, 156.
Tluksa z Buřenic Zdeslav 86.

_ (xv1) -

Tobíáš z Bechyně, biskup pražský
1,1 284, V, VII, VIII, XVIII,

XX, XXI, XXIII, XXXVI, XLIX.
Tobiáš, děkan kapitulní 53, XX.
Tobiáš z Kamenice 19.
sv. Tomáše, apoštola, ostatky 7,57,

64, X I, XXV.
51. Tomáše socha 21, III, XIII, XXV,

XXXII, LXIII
sv Tomáše kostel 1' Praze XXV.
sv. Tomáše Aquinského prsten 64,

XXV, XXVIII, XXXVII; spisy viz
Thomas.

sv. Tomáše Kantuarienského ostatky

Tomáš, arcibiskup Oslřihomský 64,
XXX.

Tomáš, převor Roudnický 86.
della Torre Raymund 250, Vavřinec

252
Toskánská vévodkyně 140.
Trautsonova Claudia 138.
Trčka Jan Rudolf 110, 112.
Třebnický klášter 139.
Trevír 30, 31, 157, 214, IX, XX.
Trevisanato Jos. Alois 39.
trnová koruna viz koruna.
,.trup“ 11, 63, XXIII.
třicet tisíc mučedníků 117.
tumbář 91.
turnby 23, 24, 28, 47, 49, 50, 64,

77—80, 84, 89, 219—222, XVII,
XXXIII, tab. 32.

tunica inconsutilis 27, VIII, XIV,
XXIX

Tunkl Frant. Arnošt 286.
Tvrdý František, kanovník 152.
Týn Horšův 86,1
Týn nad Vltavou 151.

Úborek Beneš 70, XXXIX.
ubrus oltářní 52, 63, 65, VI, XIV,

XXI, XLI .
ubrus Páně viz Krista P. ostatky.
účty kostelní 65.
Udine (Utínum) 38, 39.
Uhry 6, 11, 63, 64, 80, 86, 87, 98,

144, V, XXV, XXIX, XXX, XLI,
XLII

z Újezdce Jenec Závišův 36, 49,

Újezdec Žďárský 102.
ukazování ostatkův 56 násl.,
Ulrich, převor Ojvinský 85.
umývadlo 98.
z Ungerswerthu viz Šenovec.
Untzovská, hraběnka 139.
sv. Urbana, papeže, část těla a část

hlavy 24, 27, 50, 56, VIII, IX,
XII, XXVII, XXXI, LXIII; tumba
80, XVII, XXXIII, LXII.

UrbanV., papež 57, 58, 117, 118,
119, 120, 131, 178, 258.

urbář 92.
sv. Ursula viz Voršila.
ÚslíI .
z Ústí Mikulaš91 92; OndřerLV.
z Útereho Petr Kathedrahs 81 XXX,

Jan 94, 99

71, 87.

sv. Václav 3, 4; sv. V—a hlava
(herma) 4, 16, 17,56, 111, XII,
XVII, XXX, LXIV, 98, 130, 131,
149, 210, tab. 25; ostatky IV,
XIII, 57, 117; ruka 4, 92, 103,
227, IV, XII, XXXI, LXIV, tab.
35; žebro 4, IV, XIV; krev 56;
zbroj 13, 50; nákrčník 56, 118;
brnění (krunýř) 4, 13, 84, 89,

'191, 192, IV, XVIII, XXXVII,
LXIII, LXIV, tab. 14, ciliciumG;
meč 4, 13, 56 84, 89, 90, 103,
105, 112, 192, IV, XVIII, XXXVII,
LXII, IXIV, tah. 15; ornát 102,
189—190, tah. 12; pektorál 56;
křížek XVI; prsten 56; kopí 4,
50, IV, XVI; číše (pohár) 56,
118, 195; přilba 4, 13,56, 89,
190, 191, IV, XVIII, XXXVII,
LXIV, tab. 13; prapor 56:011ář
140,1,V V; kaple 51,63, 80,
99, 100, 101, 108,112,121, 126,
136, 148, VI, XVI, XVII, XXII,
XXV, XL; hrob (tumba) 8, 13, 15

107, 129, IV, VIII, XIII, XV, XVI,
XVII, XXII, XXXVII, LIII a násl.;
sochá 64, 129, 132, 148, XXVII,
XXXII, LXIII; poprsi 206, 212;
životopis 54; passio XXIV.

Václav I., král 7.
Václav II. 10, 11, 50, XVI, XXII.
Václav III. 11, V, VI, XIX, XXIII.
Václav IV. 68, 81, 82, 84
Václav, farář Benešovský 95.
Václav, biskup Níkopolský, suffra

gán Pražský XXXV.
Václav, podsakristán 80,81, XXX,

I, XXXIII, XXXVI.
Václav, řečený „Electus' 84.
Václav, probošt Míšenský XLV.
Václav, farář Kolinsky, kanov nik

XLV.
Václav z Krumlova 91, 92, 227.
Václav, kanovník XLVII.
Václav z Budějovic, zlatník 98, 210.
Wachsmann Bedřich 158, 299.
z Valdštýna Joh. Emilie 129; Jan

Josef 140; Jan Bedřich 130;
Kateřina 134 ; Marie Marke'ta 136.

sv. Valentin 100, 117, 118.
sv. Valeria hlava 28, IX, XIV, LXIII.
Valerii epistola ad Augustinum

XXIV.
sv. Valpurgy ostatky 118
Vančura viz z Řehnic.
Wanková Anna 157.
z Wartenberka Jan, kanovník XLV.
sv. Vavřince ostatky 58, 59, 118,

134, 144, 148, 228, 240.
Vavřinec, opat v Mantově 46.
Vavřinec, vikarista 65, XXVI.
Vavřinec, kanovník 101.
Weissenbur 24.
zWeítmile, enešKrabíce53,XXVI,

XLVI; Wlachnik 75, XLV; Jan,
arcijáhen Hradecký (před tím
farář v Lípě) XLIV.



Velislav, kanovník 32.
Velislav, kustos 81, XXX.
velum postni 9, kalichové 306.
Velvary 95.
sv. Vendelína ostatky 118.
veraikon, veronika 58, 93, 94, 115,

116, 119, 120, 121, 152, 165,
166, tab. 1.

Verner z Lachausse Jan 138.
Wernher,

XX
Versus supra offertoria 280, XXV.
Vestfa'l Jan, kanovník XLVIII.
Vetturini Albert 43.
Věžníková, hraběnka Barbora 137.

viatíclus líber 11, 63, 80, 84, 94,VI
Viktor, kanovník XLVIII.
sv. Viktora (Victoria) ostatk

42, 47, 118, 148, XII XIV, XXXI,
LXII.

sv. Viktorina ostatky 153, 234.Videň1141.
Vilém z Landšteina 19.
Vilém, biskup Nicopolsky 99.
sv. Wilibrorda ostatky 118.
Villatícus Šimon 100.
sv. Vincence ostatky 24, 28, 57,

90, 118, IX, XII, XXXI, LXIV,

(LXVI; tumba 64, XXXIII; herma
Winkler Matyáš 141.
Viola královna 12, XIX.
Vírcpurk (Wiirzburk) 46; z Wiirz

burka viz Šimon.
Virth J. N., medaileur 268.
Vischer Hanuš 100, 257, tab. 53.
sv. Víta ruka (rámě) 4, 130, IV,

XII, XXXI; hlava (henna) 44, 46,
56, 66, 72, 98, 130, 131, 149,
210, XII, XXX, LXII, LXIV, tab.
26; tumba 47, XV, XVII, XXXIII,
LXII; ostatky 44, 71, 117, 127,
XXXIII; oltář 65, 97; hrob 97,
101, 107; poprsi 212.

Vit, kapitulní děkan 8.
Vitae patrum XI, XXIV.
sv. Vitalise ostatky 28, 47, 134,

IX, X, XV.
Vitruvius I)e architectura XI.
Vladislav 5.
Vladislav II, 6, 7.

kanovník 49, 53, VIII;

_ (xvn)_

Vladislav, král 94, 97, 98, 100,
115, 120.

Vlachnik z Weitmile 75, XLV,
XLVIII.

z Vlašimi Pavel 77, XLIII.
Vlk (Lupus), sakrista XXVII; Bla

žej, kanovník XLVII.
Voboček 99.
Vocel Erazim '158, 245, 251.
sv. Vojtěcha ostatky 4; hlava (her

ma) 6, 56, 66, 98,130,131,149,
209, IV, XII, XXX, LXII, LXIV.
Tab. 24; socha 132; mitra 4, 5,
134, 197, XXVIII, XXXVI. Tab.
19; ruka 6, IV, XII, XXXI; alba
4; rukavice 134, 196. Tab. 17;
prsten 4, 134, 195, V; dalma
tika 4; kápě (pluvial) 4,V; ma—
nipul 4; ornát 102, 197. Tab.
18; pedum (berla) 4, 34, V,
XVIII, XXXVI; zrnko růžence
134, 196; křížky 4, 134, 177,
196, XVI; hřeben 134, 195. 203,
Tab. 16; tumba 50, 93, 221, XVII,
XXXIII; hrob ve Hnězdně 4;
v Praze 5, 15, 98, 107; životo
pis 54, 65; passio XXIV; poprsí
207, 212.

Vojtěch z Moravy, kanovník XLIV.
z Vokova 87.

sv.15Wol2fjŠangaostatky 118,134,
Wolfram arcibiskup viz ze Škvorce.
Vořikovská Anna 141.
sv. Voršily ostatky 57, 134, 236.
sv. Voršily družky 48 64,94, 107,

118, 153, XV, XXVIII, XXXIII,
[XIII.

VolrŠílek, klášter na Hradčanech4
Votice 151.
Vratislav, kníže 5.
Vratislav, město 36, 93, 140.
Vratislav z Mitrovic Frant. Karel

Vratislavová z Mitrovic, hraběnka
Anna Ludmila 136, 138,

Vrativoj z Mle'kovic 65, XXVI.
Vrbnová, hraběnka 141.
z Vrtby, hrabě 133, 137,'139; hra

běnka 212.

ze Všerub Petr, kanovník XLV.
Wiírfl, probošt 158.
Wiirth Josef 141, 205.
Vyšehrad 20.
vyšívání perlové viz perlové vy

šíváni.

Zábgěský z Brlohu František Ign.
Zajíc z Hasenburka Vilém, kano

vník 65, XXVIII, XLVIII; Zbyněk

Zálleůký Frant. Mik.' Dismas 136,
Zárubová, hraběnka 140.
záslony—_ ltry.
Závěta ze Z ětic Jiří 103.

ZávišůňlJenec z Újezdce 36, 49,
závoj P. Marie viz Marie P. ostatky.
zbraně 50, XVIII, XXXVII.
Zbraslav 87,151.
Zbyněk viz Zajíc a Berka z Dubé.
Zdena 95.
Zderaz 55.
Zdislav viz Sdeslav.
sv. Zebald viz Sebald.
Zeiss Jan 141.
Zikmund viz Sigmund.
zlatá bulla Karla IV, 54.
zlatník 66, 94, 98, 101, 141.
ze Znojma Mikuláš, kanovník 86.
sv. Zuzanny ostatky 117, 134, 148.
zvonky mešní 130.
Zvěřin 62.

žaltář 8, 49, 54, 63, 94, VII, XXIII,
XXX; psalterium glossatum X,
XXIII; expositio psalterii X;
psalterium scoticum X, XXIII,
XXIV; sermones super ps. X;
ž. Roudnický 281; ž. Brigittin286.

Žampach z Potšteina, kanovník
XLVII.

žerďový svícen viz svícen.
žezlo královské 84, 112, 120,121,

; ž. pohřební krále Ru

itava 95.
sv. Žofie viz Sofie.
Žofie, královna 72, XXXVI.




