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Úvod
Beneš Krabice z Weitmile, jehož vypsání

Karlova panování vychází tu česky po prvé,
jako nový svazek Knihovny Pokroku,
nevyrovná se jako spisovatel prvnímu děje
pisci našemu Kosmovi, ale zasloužil jistě již
dávno, aby jeho práce došla zpřístupnění ja—
ko vzácná památka naší národní kultury. Žád—
ný milovník našich dějin neodloží bez hlu
bokého dojmu tento prostý, ale pěkný obraz
vlády Otce vlasti, viděný oddaným a císaři
blízkým a přece nezávislým představitelem
tehdejší české inteligence.

Je to, jak je skoro'samozřejmé v této době,
duchovní, kanovník pražské katedrály u sv.
Víta, syn rytířské, rodiny, která se psala po
zaniklém hradě u Smrkovic na Bydžovsku.
Byl zároveň správcem stavby katedrály, která
byla právě tehdy v největším rozmachu; za
věrnou tu práci se mu dostalo cti, že'Petr Par—
léř zařadil také jeho poprsí do slavné galerie
svatovítského triforia vedle členů panovnic
kého rodu, takže je mezi českými dějepisci
první, kterého známe jeho tváří. Ale snad
ještě více si zasloužil té pocty svou knihou.
Jí si postavil pomník trvalejší než byl náhro
bek u sv. Víta, v němž došel trvalého odpo
činku a který dávno vzal za své.



Byl již na sklonku svých dnů, když se asi
roku 1370 chopil pera, aby vyhověl přání cí
saře Karla a dovedl až do vlastní doby dílo
o českých dějinách, vzniklé u sv. Víta pro
dloužením kroniky Kosmovy a několika jeho
pokračovatelů od r. 1283. V té práci se mohl
opřít o kroniku staršího svého současníka ka
novníka Františka, která líčí ještě počátky
vlády Karlovy, ale císaři nevyhovovala pří
krýmí soudy o jeho otci Janovi. Pro vypsání
Karlova mládí a počátků jeho vladařství mohl
užít vlastního životopisu císařova, známého
u nás krásným překladem K. Hrdiny (u Laich
terů), nyní pak novým od Jak. Pavla, čímž
podstatně pokročil nad svého předchůdce.
Vlastni, téměř úplně samostatnou prací Be—
nešovou je však vylíčení Karlovy vlády od
zvolení za krále německého, které má čtenář
v rukou.

Je to živý, podrobný a některými svými po
drobnostmi neocenitelný obraz českých dějin
v letech 1346—1374. V jeho středu je v duchu
doby Karel a panovnická rodina. Veliký král
a císař byl nám snad lépe portretován cizinci,
jako byl zejména Florenčan G. Villani, u Kra
bice můžeme však Karla IV. sledovat ještě
s mnoha jiných stránek. Vidíme ho tu v ná
dheře slavností dvorských i státních, zvláště
však v každodenní tvrdé, černě práci vladař
ské, která založila jeho velikost. A vidíme ho
v růstu jeho díla, v rozmachu jeho drahé Pra
hy i celé země, jak zkvětají "v slunné pohodě,
kterou jim zabezpečil neúmornou svou prací.
Před našima očima vyrůstá Praha s Hradem,
s novou katedrálou a novou Prahou, založenou
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pro první universitu střední Evropy, i 3 no
vým prudčím životem duchovním, s počátky
náboženského hnutí, které potom uzraje Hu
sem a jeho druhy a žáky. Velké ty časy oží
vají před námi i se svými různými pohroma
mi živlů i epidemií, s těžkými starostmi a
drobnými i zlověstnými stíny, které jsou ru
bem jejich slávy.

Nepos-ledním půvabem kroniky je to, jak se
v ní zrcadlí spisovatelova povaha, zejména je
ho zdravé a ušlechtilé češství. Jak ukazuje
hned zvláštní zajímavá předmluva, která za
hajuje vypsání Karlovy vlády, byl si dobře vě
dom dějinného významu okamžiku, kdy se ko
runy německého krále a pak i císaře dostalo
po prvé českému králi, a vážil si cti, že smí
líčit tak slavné údobí českých dějin, právě
vyvrcholující po čtvrtstoletém již trvání. Toto
odpovědné vědomí i hrdost nad činy a úspě
chy velkého krále, tvůrce největšího rozma
chu české koruny, proniká celou prací, nikdy
však nevybočí 2 mezi. Hluboká oddanost, kte
rá se ráda pochlubí důvěrnostmi z dvorských
kruhů a pěkný patriotism, který podstatně
doplňuje kronikářovu oddanost panovnické
mu rodu, jsou si dobře vědomý hranic. kde
po známých slovech Lessingových patriotism
přestává býti ctnosti. »Rád chválím vlastní
národ,<< praví Beneš pěkně, když vylíčil řá
dění císařova vojska za válečné mobilisace,
»avšak v tom jej chválit nemohu, když páchá ta
kovéto surovosti na ubohých.<<A náš kanovník
je přesvědčen, že národ pykal za io spravedli
vým trestem.

Mužná tato slova jsou ke cti nejen kroniká
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řovi, ale i jeho králi. Bylať kniha psána Kar
lovi a pro něho. Císař sám ji měl dokonce
doplniti tam, kde Krabice nemohl býti po
učen s dostatek, jak nasvědčuje poznámka na
závěru vypsání druhé císařovy jízdy do
Říma, obracející se jasně na samého Karla.
Smrt pohříchu zmařila takovéto dokonání dí
la. Tuše zřejmě již blížící se skon, odkazuje
Krabice v r. 1374 hradčanský svůj dům a
z listopadu toho roku pochází poslední udá
lost, kterou napsal. Pak snad již ulehl a 27.
července 1375 zemřel, aniž možno říci, že po
dal císaři své dílo. Je nám zachováno v je
diném rukopise, který podává přepis původ
ního prvopisu, pořízený nepochybně již po
kronikářově skonu. Kronika nevešla tedy asi
do veřejnosti a nestala se základem další čin
nosti dějepisecké, jak bylo nejspíše přáním
císařovým; byl by býval zřejmě rád, aby u
svatovítské katedrály vzniklo trvalé středisko
dějepisecké práce, jak tomu bylo ve Francii
v opatství St.-Deniském. Karel IV. byl v těch—
to letech zavalen přílišnými starostmi, aby
byl mohl vyhledat zemřelému kronikářovi ná
stupce, a brzy, v listopadu 1378, následoval ho
do hrobu. V kanovníka Benešovi zemřel takto
poslední kronikář, který vzešel ze staroslavné
katedrály.

Překlad je pořízen podle vydání Jos. Em
lera ve sbírce Prameny dějin českých IV.,
1884 (nákl. Historického spolku v Praze).

F. M. Bartoš



Dříve, než přistoupím k vypsání velikých
činů Karl-ových, prosím tě, čtenáři, albyusmi
n-ezazlíval, že píši tak hru-bým & n-eumlělým
slohem o věcech tak slavných. Nikdy jsem se
totiž neučil. umění řečnickému & gramatiku
jlsem málo studoval. Uváži'l jsem však, že lidé
vzdělaní opomnzěli psáti Pražskou !kroni-ku-od'
časů krále Otakara, ježto byli zaneprázdnění
jinými, důležitými věcmi. Aby *tedryvzpomín
ka na to, co se sběhlo od. té doby, nevymizela
úplnlě, rozhodl jsem se sepsati, co jsem. nalezl
v rozličných knížkách a o čem jsem slyšel vy
pravova-ti starší. Ne že by vše bylo tak prav—
divé jako -—evangeli.um,ale věř, co l'ze v'ěřiti,
a “oprav,co třeba opraviti; a jestliže jsem snad:
v tom, co bylo nebo bude napsáno, psal
z nedopatření nebo špatně j-s-apoučen, něco,
co by bylo na újmu cti panovníka nebo mýoh
představ-ených. církevní-ch nebo vl-a'sti,či snad
třebas 1 osob soukromých, .pdktleádiámto- za ne
na-„psan'éa nevyřčené, ,protože psáno jest: »Ne
budeš zlořečit-i knížeti liildu svého-<<a jinde:
»K-do by zlořečil knížeti, 'a-ťsmrtí umře.<< O-d'
volávám to a jsem hotov napraví-ti a podro
bují sebe i to, co jsem již napsal a co napíši,
opravě svého pana arcibiskupa & kapituly
pnažskéh'o kostel-a, jejichž nařízen-í chci být :po
slušen trvale a -s veškerou úotou v tom i! ve
všem jiném. Toto jsem proto napsal. na svoji
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omluvu, protože v mnohom-luvnosti zřídka
chybí hřích a stejně těžko je vyhnouti se omy
lu tam, kde se mnoho píše a „ponejvíce 0 či
nech knnižat,do jejichž rady chu-dí nejsou při
pig—_urštěni.
i;L. P. 1346 fpan papež Kliment VI. viděl a

uvážil, že se Ludvík Bavor, který zaujímal cí
sařství, nechce se po tolikerém zločinu, jehož se
dopustil vůči. církvi- římské, olbrá-tiuti.k pokání,
nýbrž že nedbá vše-ch soud-nich nálezů apoš
tolského stolce, jako by byl .hluch, nijak si
jiiuchneváže, & dává jiným špatný příkladu
A protože již dávno byl pap-ežsukýmirozsudky
odsouzen jako Saul a složen s císařství a kní

žata a vasa-lové říše byli zproštění závazku
věrnosti k němu, aby římská církev nepostrá
dala svého ochránce a zastánce, nařídil papež
v—olit-el-ůmsvaté říše listinami 'bu-lou zpečetě
nými, aby přistoupili k volbě [bud'o-ucíihořím—
ského krále, aby mohl býti: potom povýšen
k císařství. Tito pak volitel-é, jako poslušní
synové sešli “se na místě, jehož jméno jest
Rens-e na rýnském ostrov-ě, kid'e onen akt
obyčejně bývá konán, a když byli vzývali m-i
lost sv. Ducha, totiž arcibiskup mohučský, ko
l-i'nský a trevírský, jakož i 'král' český Jan a vé
vod-a saský Rudolf, kdiežto jiní dva volitelé,
markrabí braniborský a falckrabí rýnský, byli
ze zarputilos-ti- rnep-řitom'ni, d'a-li své hlasy .ne'j—
jasnějšímu kníže-ti pan-u Karlovi, prvorozené
mu “sy-nukrále českého &markraběti! morav
skému, a zvolili jej za čekatel—ekoruny římské,
ve svá-tek svaté Markéty. Ačkoliv pak kníže
uujaiušt'oval'je svojí nedostatečnosti a od počátku
se vzpěčoval d'áti souhlas ke svému zvoleni,
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přece překonán byv prosbami knížat volitelů
i jiných knížat a neodvažuje se v-zepříti bo—
žímu řízení a zvláš-tě v zájmu- státu-, “který byl
špatně spravován., přivolil ke svému zvol-ení,
leč s podmínkou, že se to, co se v té věci
stalo, bude lízbiti apoštolské “stolici. Dych'til
totiž dosáhnouti této vrcholné hodnosti ne
vzpurnou pýchou rpo něj-aké post-ranní cestě,
ale dost-oupiti—jí hlavním vchodem, totiž skrze
zástupce Ježíše Krista. Brzy poté vyšlou kní
žata volíte-lé své zvláštní vyslance, totiž cti
hodného otce v Kristu pana Arnošta, prvního
arcibiskupa .sv. kostel-a Pražského, a vzneše
ného knížete, pana. Mikuláše, vévodu opav
ského 'a ratibořského, „s dekretem o volibě
k nejvyššímu pon-tifikovi! do města Avignonu-,
kd-e tehdy “sid-lil papežský dívůr. Ti byl-i pa
pežem i kardinály přijata při svlévr'ň'přícho-dlu
_.spoctami. A tak řečený již .pan Arnošt, pro
tože byl velmi výmluvný a vzd-ěl'an-ý,měl před
papežem .a ikardiináls'kým kolegiem ve veřej
n-ém se-děni krásné a mistrovské rkázání, jehož
th—ematembylo to, co jest psáno v knize králů:
»Na Tebe hledí oči Izraele, abys u-sou'diil,kdo
má sedět na trůnu.<< A tento výrok obrátil
skvěle na tuto volbu a na nového zvolence. Že
však arci-biskup v tomto th'em-atě nepřipojil
onen přívlastek »tvém<<, pan .papež Kliment
VI., který sám byl mistrem svaté theologie,
svolav na druhý den “svatékolegium ve veřej
ném sed'ění za přítomnosti všech prelátů zno
vu si obral totéž téma a připojil, co se nalézá
v biibl'ickém textu. totiž: »K-do "by měl sedťěti
na trůně tvéma, &ukázal jak stolice apoštolská
přenesla císařství z Řeků na Němce a že se
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proto právem mělo říci >>na.trůn-ě tvém<<,pro
tože jak podle práva, tak podle obyčeje římští
krá-lové a císař-ové mají přisahati apoštolské
stolicí úctu, poslušnost &věrnost.

Dokolnčílvtoztokázání, papež mnohonásobně
doporučil osobu pana Karla, zvoleného za
krále římského .a p'rozkouvmav, jak se slušelo,
postup a d'e-kret volební, uznal a potvrdil;
z arunt-oni'utyapoštolské a za souhlasu spolu
bratří, že volba byla provedena řádně a
o vh.o-d'=néosobě. Dal zároveň ve svých listech
jmenovaným arbi=skumům nařízení, že mají
zvoleného ustanoví-ti za krále římského a koru
nov-ati. Když přijal tyto listiny, vydal se vy
slanec, pan Arnošt od? papeže a kardinál-ů
mnoho 'byv poctěn s veselou k zvolenému panu
Karlov-i.

Tou dobou anglický král shromáždil veliké
vojsko a počal plenit-i země 'krále francouz
ského a nepřátelsky se položil táborem u měs
ta Paříže. Když mu krá-l francouzský nem'ohl
čelit, poslal posly a listy ke králi! české-muJa
novi a synovi jeho, zvolenci Karlovi, kteří
tehdy dleli v Lucembursku, žávdlajeje .s důvě
rou, aby si pospíšili mu na- pomoc se vším
lidem, který by mohli sehnati., protože nutné
je tohotřeba a nebezpečí jest v prodlení. Brzy
shromáždil český král velký .vo—jbojovníků a
se svý-m synem, zv-olence-m, vydají se na po
moc králi francouzskému. U_sl'yšev o jejich
příchodu, ustoupil anglický \král a položil se
ve velmi pevném místě mezi lesy a-vodami,
takže mu nikdo nemo-hl ško-diti. Avšak král
Jan a jeho syn., zvolen-ec, nespokojeni s tím,
že nepřátelé před jejich tváří prchli, násled'o
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val-i je přes nám-i't-ky&domluvy francouzského
krále k onomu chráněnému místu a spo-řáďali
své šiky, hodlajíce svésti s Angličany bitvu.
Ale francouzský maršálek, když spolu “sesvý
mi viděl, že se Angličané připravují k odporu,
obrátil se a dal se na hane'bn—ýútěk. Když pak
bylo sděleno králi Jano-vi, že Francouzové
prchají, a byl vyzván, aby zachránil život svůj
a svých útěkem, o'díp-ov-ědíěl»Bůih ucho-vej, aby
český král prchal, ale tam mne zaveďte, kde
je největší vřava válečná. Bůh !buď s námi,
nic se nebojm—e,jen mého- sy-na pečlivě chraň
te!<<A když byl dovede-n- na bojiště, tu zasa
žen .-byvněkolika střelami, zahynul král Jan a
mnozí- čeští šlechtici s ním “den před svatý-m
Hufem mučed-n'í-kem,dvacátého šestého srpna-.
Jiní však šlechtici“ Vidouce, že král' Jan (padl
v boji a že je mrtev, a'by nepřišli. () oba pan-Orv—
níky, vyved'ou jeho syna zvoleno-epana Karla-,
který nedaleko tam statečně bojoval a byl již
zraněn nepřátelskými oštěpy, a dovedou na
bezpečné místo. Po skončení boje, jakmile an
glický král zv—ěděl',že král Jan vpadl, d'al na—
lézti jeho tělo a když bylo nalezeno-, dal 's ve—
likým nářkem vystrojiti slavnosti! pohřeb-ní,
a když je dáva-1 vrátiti pozůstalým, pravil:
»Dn-espadla koruna rytí-řstva,nikdy nebyl ně
kde, kdo by byl pod'olbfen tomuto českému
králi.<< Rytíři upak tělo královo- přineslzi do Lru
cemburska a poch-o-valifv klášteře sv. Mamie
řádu sv. Benedikta. Avšak přilbyl' tam i syn
jeho, zvolenec Karel, který :se tam zotavoval
ze svého poranění, vyčkávaj-e návratu svých
poslů od kurie apoštolské. Téhož roku, když
se byl vrátil o-dkurie ctihodný otec pan Ar

11



nošt, pražský arcibiskup, a přinesl schválení
a souhlas k zmíněné volbě, .ct-ihrodní otcové,
páni arcibiskupové trevírský a kolínský, při
šedše „podle nařízení apoštolské stolice -do
Bon-nu na Rýně, .pomazali n'e'jjasnějuš'níhokní
žete, řečeného pan-a Karla na krále římského
a s velikou slávou jej koru-novali dne 26. lis
topadu, což byl “d'ensvaté Kateřiny, ač Lud
vík Bavor dosud žil a vládl v celé říši.

L. P. 1347 v zimě (pan Karel-, král římský,
chtěje se pom-stítfi za “bezpráví, spáchané na
jeho bratru Janovi', jnemnužLudvík odňal choť
a který byl nespravedlivě vypuzen ze země ty
rolské, přiš-el'osobně 's několika přátel-i do Ti
ro-l přestrojen za kupce a shromá—žrdtivz nena—
dání veliké množství l'i—du,zpustošil tuto zemi
ohněm a požáry, vinizce rpo-s-ekala zničil a do—
byl mnohých hradů a zámků. Když jim však
z-pů'sobil mnoho “zlého, nedůvěřuje sobě, ust-ou
pil odtamtud.

Téhož roku mliad'ík jménem Eberhard, syn
Eberharda z Kutných Hor, ztratí-1 řeč a-oně
měl. Když mu nepomohlo žádné léčení, při
vedjli jej příbuzní do Prahy k náhrobku sva
tého Václava, a sotvaže se za něhopomodlili,
tru němý nabyl opět řeči) pro zásluhy a při
mluvu svatého Václava, slavného mučedníka-.

Téhož roku pan Kar-el, římský král, vrátiv
se z Tyrol a byv přijat velikým jásote-m od kní
žat, šlechticů a :prelátů, ifod duchovenstva &
lidu, byl spolu se svou manželkou paní Blan—
kou korunován lod' ctihodného pana Arnošta,
prvního pražského arcibiskupa, -on za krále,
ona za královnu nad čes-kon zemí;, šťastně &
slavně, v neděli nejblíže před svátkem naro
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zení .sv. panny Marie. Pro hosti-nu byl posta
ven dům v městě pražském, na tržišti u sva
tého Havla a ov-ěšensukny a hedvábnými tka
ni-n-ami,a všem bylo nádherně (přisluhováno.
Toho dne přišli. páni. království českého, kaž
d-ý podle “svého stavu, a vy-koznávali svoje úřa
dy plřeď novým král-em na krytých mimo—
chodnícílch a, jak jes-t obyčej—em, Ip-řiJslu'h-ovali
u stolu. A tak po smutku pro smrt krále Jana
byla .z této korunovace velsi-kárad-ost v lidu.
Král pak daroval korunu, kterou sám byl ko
runován, sv. Václavu, aby byla v určitých
dnech v pražském kostele vložena na jeho hla
vu, .a ustanovil-, že všichni králové čeští, jeho
nástupci, mají býti korunován-i tout-o korunou
a (užití jí jen. v den této své korunovace &ulo
žit-iji' téhož dne na moc do sakristie pražského
kostela, a to pod trestem vyloučení. z církve,
který by pro to pan rpapež vynesl. Také sta—
novil &potvrdil svými listinami, že každý z je
ho nástup-ců, který má býti v budoucich ča
sech korunován touto korunou, má“zaplati-ti
pražské kapitule za zapůjčení 300 kop ve .pro
spěch kostela a kapituly.

Téhož roku, den po této korunovaci, založil
král Kar-el nový klášter před: “bránou svato—
havel'skou a umístil v něm bratry ka-rmel-itrány
a věnoval jim stavení, jež \byla zřízena cp-ro
královskou korunovační hostinu; z toho si-vy
stavěli dřevěný kostel a pořídili různá zaři
zení, jiohž měli zapotřebí.

Téhož roku pan Karel, král římský a český,
shromáždil veliké vojsko, hodla-je napadnou-ti
zem-ě Ludvíka Bavora-. A když již král dospěl
se svým lidem k Tachovu, stalo se nejvyšším
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řízením Boha, jenž vlastní mocí šlape hrdla
zpupných b-uřičů, že Ludvík Bavor, držitel
císařství a nepřítel Boha a svaté římské ci-r
'kvle,zestaralý ve své špatností., když se vracel
z lovu do svého města Mnichova, spad'nuv ná
hle s kon-ě, na němž sed-ěl, zlo-mil vaz a hned
zemřel. V krátkém čase puřijldouke králi Kar
lovi poslové a oznamují dobrou a vítanou no—
vinu. Uslyšev tyto zvěsti-, král“ se svými vzdal
Bohu chválu, že je ráčil uch-ovati od prolévání
krve.

Potom král Karel se svým li-diempostoupil
vesele \k městu Řeznu, “kdebyl slavnostně &ra—
dostn'ě přijat ode v'šeoh, od lidu i duchoven
stva, jakožto král římský; slibuje se posluš
nost, věrnost a úcta a vše se rpo-dydávána jeho
rozhodnutí. Odtud přijde s přev'eli-kým voj
skem do Norimberka, kde je stejně skvěle přit
j-ata všichni občané a řemeslníci skládají mu
hol-d..Avšak někteří z nich., rnemysli-ce na slo
ženfou přísahu, odevzdají město-, sotva Karel
odtud odešel, v moc synu Bavo-rovu, totiž Lud
víku, markrabě-ti braniborskému, úhlavním-11
nepříteli pana Karla. Stala se ve všech měs.
teoh říše v-ěrolomn-ost Noriimrbeerských přísl-o
v-ečn—ou-,že totiž zradili krále římského, ač mu
přísahali věrnost. Protož j'iuní měšťané rt'oho-t-o
města, kteří nebyli spoluvinniky zločinu .akte
ré upřímně mrzela špatná pověst, jaká z toho
m-ěst-uvznikla, dychtíc-e znovu zisk—ati dobré
jméno, vyhnal-i jednoho dne všechny své vě
rolomné spoluobčany zlé, z nichž bylo pade
sát kterýmsi šlechticem jednoho dne najednou
a zároveň proto pověšeno. Také jin-í, kteří byli
polapeni v městě nebo jinde, byli- různými
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tresty za tento zločin zkrušeni. Druzí pak ob
čané, kteří zůstali v městě, dosáhli milosti
krále Karla &on :se smířil s tím městem, které
si zasluhovalo-, aby bylo zničeno a úplně zpus
tošeno. A když se vše řídilo .po'kysnremřeče
ného král-e, poslal svůj lid zpět do Čech a
sám obcházel po městech říšských, přijímaje
od nich .a od-knížat slib věrnosti a pečlivě se
staral o zavedení míru v-oněch krajích.

L. P. 1348 na den svatého Marka .pan Karel,
král římský a český, položil základní kámen a
založ-il Nové město pražské, d'av zřídit'i hrad
bu 's vysokými věž-emila baštami od hradu
Vyšehradu až na P—o-říč.Avšak i horu Vyše
hrad dal ob-eh'nat'ihradbou a přepev-nými vě
žemi a celé »to dílo dokončil ve dvou letech.
A okolo města Prahy dal vysázeti zahrady a
viní-ce -a pro 'ty zahrady &viní-ce .se li-d velmi
rozmnožil; zakrátko bylo zbudováno mnoho
stavení. Dal také z Rakous 'p-řivé'zti velmi
ušlechtilou .révu, kterou nrasázel tam a pod
svým hradem Karlštejnem, jejž tehdy započal
sta-větí, Na různých místech zřídil také král
četné a království prospěšné rybníky.. Vid-zou
ce to .páni, šlech—tiici,řeholníci i prostí lidé jali
se všude vysazovati zahrady a-vtinice a zřizo
vatil rybníky a vzdávali Nejvyšší-mu díky, že
jim dal takového knížete, pod! jehož vládou
vše .se jim diaří.

Téhož roku založil v tomto Novém městě
klášter řádu svatého Benediik-ta a ustanovil
v něm slovanské bratry, aby sloužili mši po—
.d-l-esl-ovans'kýc—h:pí-sem a slovansky pěli ho
dinky.

Téhož roku o svátku obrácení sv. Pavla bylo
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Veliké zemětřesení v celém světě a Zvláště
V horách korvutan'ských, kde 'se zřítilo mnoho
měst, vsí i hradů a zahynulo nesčetně lidí.
Tak ve slavném městě BěLakuzhrouceny byly
zemětřesením .azřítily se všechny domy a zdi
a jen málo obyvatel vyvázlo. Takové a tak ve
liké zemětřesení nebylo zaznamenáno v kroni
kách, co jsou lidé na světě.

Téhož roku, na den sv. Petra v okovech
zemřela královna Blanka, cho-ť pan-a Karla, a
pohřbena jest v kostele pražském.

Téhož roku dne 17. ledna bylo zatmění mě
síce a spojení některých zlověstn-ýoh plan-et a
z toho spojení a zlého postav-ení hvězd“ vznilkl
nveslýcíhaný mor či! nákaza mezi všemi lidmi
na celém světě a trval jak v Čechách, tak ve
všech částech svě-tapo 14 let po sobě jdoucích,
ať již tu či tam, v zemích křesťanský-ch i po
hanských, všude. A unrirkduenebylo útočiště,
l-id'éumírali jak na rovinách, tak na horách
i v lesích. Všude se kop-aly hluboké a četné
jámy každého toho roku a v nich byla po
hřbívána “těla zemřelých. Takový mor a tak
dloulhý nikdy nebyl- .po celý věk.

Téhož (roku přišli do Čech zvrácení lidé
z Němec, kteří se mrskalí před očima lidí a
navzájem se, laikov-é laikům, zpovídal-i z hři
ch-ů,ukládali si pokání a kázal'i lidu a sváděli
mnohé z prostých lid'í. Ctihodný otec pan Ar
nošt, .prvni pražský arcibiskup, poznav jejich
blud, zamezil & zabrání-l itím v takovém po
čínuán-í.

Téhož roku n—ehodníknížata Ludvík, syn
zemřelého Ludvíka Bavora, markrabě brani
borský, napodobuje otcovu zlovůli, a Rudolf
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falckrabí rýnský, nedbajíce papežský-oh roz-'
hodnuti, sešli; se po smrti zmíněného Ludvíka
a zvolili či jmenovali králem římským spíše
skutkem 'n-ežli podle práva Gunther-a- hrabě-te
z-e Schwarzburku, který se děomýšlivě odva
žoval .psáti se král-em římským a neostých-aje
se podrobiti .si některá m-ěst'á .říešská, shro
máždil veliké vojsko a položil se táborem mezi
městy Mohuči a Fra—n-kfurtema zdržel se tam
.po mnoho dlní, vztyčiv “své praporce & ko
rouhve. Mezitím shromáždil pant Karel vojsko
z říšských měst Mohuč-e, Špýru & Openhe—imu,
ačkoliwrmnohem men-ší, a usadil se ve městě,
zvaném Eltvil na Rýnu, takřka naproti- vojsku
hraběte ze Schwarz-burka, takže se lidé mohli
sko-ro šípem zasáhrnouti. Avšak božská prozře
t-elnnos-t,chtějí-c zachovat bez úrazu svého řád
ně voleného. knížete pro dobro státu a blaho
mnohých, zp-ůsobilavočích nepřátel tako-vý a
tak veliký strach- a hrůzu, že řečený hrabě ze
Schwarzburka, ačkoliv měl mnohem větší a
silnější vojsko-,neodvážil se řízením boží pro
zřet-elnosti napadnoutň pana Karl-a a jeho litd.
Konečně na zákrok některých mírumilovných,
řečený Gunther, zřeknuv se dobrovolně všech
práv, podrobil“ se milosti pana Karla á složil
hned na tom místě císař-ské odznaky. A říze
ním božím o.pusti.1tento svět, když minulo
málo dní, dnubý to hlavní soupeř řečennélho
pana Karla. Král Karel měl tak velikou milost
u Všemohoucího Boha, že všichni jeho hlavní
nepřátelé, jako byl Lu'd-víekBavor, onen hrabě
ze Schwarzburku, Ludvík, syn Bavorův, marr
k-rab'ěbraniborský, Jindřich, arcibiskup mo
hučský, dál-e arcibiskulp milánský a mno-ho ji
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n-ých velmi mocných krniížat zemřelo náhle,
bez krveprolití, dříve než se král proti- nim
vypravil. A 'n'aplni'lo se slo-vo Písma-, “kde 'se
praví: »Ruka moje pomůže mm .a jinde: »Bu
du nepřítelem tvých nepřátel a anděl můj tě
ochrání.<<

V té době .pa-n Karel, král uřímslkýa český,
pojal za oho-ť Annu, dcer-u f—al-c'kraiběut-erýn
ského a s ni zplodil následujícího roku prvo
rozeného syna Václava. Tento chlap-ec však
zemřel ve druhém roce svého.-věiku a byl po
hřben v pražském kostele. Jako věno dal této
královně Anně její otec falckrabě město a
kraj Sulzbach a mnohé hradíy. A pan Karel se
chopil té příležitosti a koupil? tam mno-ho
upevněný-ch měst a městeček, j'ež dal ohraditi
.přepvevnými zd'mi, jako Benn-au, Nové Město
(Nreuen'burk), Hersperk, Hers-busrk a Lauffen;
ziskal a měl celou -tu 'zemi, kterou připojil a
spojil s českou korunou na věčné časy, od
Českého Lesa až k hradbám města- Norim
berka a Bam-berka. V té zemi-: vystavěl Rot
,tenberik a mnoho jiných přepevných hradů
pro české království. Protože pak koupí těch
to hradů, měst a země bavorskéwzelmi' zatíží-1
různý-mi daněmi: své rodině království, celé
Čechy, a protože .po celou dobu .svého života
měl z říše a říšských měst, jež skoro vesměs
jsou svobodná, velmi málo nebo nic,) jako ná
hrad-ou dosáhl od volitelů svaté říše, že s :ním
zároveň listinami “ztvr-dili,aby řečená země
bavorská .se všemi—městfy, hrady a tvrzení a
celým panstvím náležela dědičným práve-m
bezprostředně a na věčné časy ke koruně a
království českému.
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Téhož roku »pan Karel, král, římský a český,
zaníoen býv zápalem boží lásky a naplněn žá
rem liá-s'kyk bližním, touže po tom, aby roz
ho-jni-l'blaho státu a chvalit-ebnfě zvelcbil své
království české, dosáhl od' papež-ské štolilce
výsad pro (generální učení v městě Pražském
a z moci' českého krále jako. pán sám povolil
nad to studentů-m mnohé výsad'iy. Přivolal ta—
ké -zrůzných cizích končin mnohé mistry sv.
theologie, doktory kanonického práva a mno
hé jin'é muže vzdšěl'anéa zběhlé v jednotlivých
uměních, aby vz-dělal—iboží církev a své bližní
v mrav-ech i- vědách Ježto si. pak přál, aby se
pražské ulčení ve všem řídilo a bylo řízeno
pod-le obyčejů a zvyklost-i pařížského učení,
na němž král “sám 'byl a- stu—dovalv chlapec
kýoh letech a aby přednášejí-cí mistři měl-i
zajištěný “každoroční a trvalý 'plzat, nejprve
sám král, pak pan. Arnošt, první arcibiskup
pražského kos-tela, a kapitola tohoto kostel-a,
pak všichni preláti a koleje jiných kostelů,
jakož i kláštery českého království složili
dosti velikou sumu- peněz a- !kou-pili. k tomu
účelu věčné důchody & platy a spojiivše je se
statky arcibiskupství, ustanovili pan-a praž
ského arcibiskupa kancléřem university a roz
h-od'li, aby jim byl on a všichni jeho „nástupci.
A aby to zůstalo na věčné časy bez porušení,
pan Kar-el, 'král český a římský, podporovat-el
a zakladatel“ tohoto luče-ní,ztvrdil zlato-u bulou
všechny svobody a výsady u—dfěle-néstu-den
tům. A vzniklo v Praze tako-vé u-čení, že mu
nebylo :rovného nikde v Německu, a přichá
zelli sem studenti i z jiných zemí, jako z An
glie, z Francie, z Lombardie, z Uher, z Polska
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a ze zemí sousedních, synové knížat &šlech
ticů &"preláti z různých zemí světa. A česká
země v-elai'ceproslula a proslavila se tímto uče
ním v cizích zemích; pro množství žáků se
živobytí v ní trošičku zdražilo, ,protože se sem
.scház-elo-velí-ké jich množství. Pan Kar-el ;pak
vi-da, že učení toto znamenitě a potěšitelné
vzrůstá, daroval universit-ě židlov-ské domy a
zřídil v nich kole-j mistrů, aby tam v jednotli
vých dnech četli a disp-uto-val-i.,a zřídil pro
ně knihovnu a udělil jim rhojn-ěknih, potřeb
ných nprostudium; a ti mistři mají zajištěny
kromě .platu, který dostávají odxstudentů, ná
ležitě nadané roční důchody.

Téhož roku povstala v zemi saské a sou
sed'ních zemích pověst, že markrabí brani
borský Valdemar, o němž se věřilo, že před
třiceti lety zemřel, nezemřel doopravdy, ný
brž že jeho smrt byla; smyšlená a nyní že se
vrátil k svému panství a že žádá, aby mu
země jeho byla vrácena jakožto jeho majetek.
Protož-e tento člověk — spíš-e pak človíček,
neboť byl malé, ale tlusté postavy — se celou
tělesnou fpodloboupodobal Val'defrnarovi a dob
ře byl poučen a dával tazzat-elům bezpečná
znamení a údaje o minulých věcech, mnozi
byli takoklamáni a pokládali jej za markra
běte, který, jak se říká, 'byl zemřel před dlou
hou do-b-ou.Leč i města v braniborské zemi
a skoro všichni mu uvěřili a přija-llijej za p-á
na. Potom když tento markrabě téměř celou
onu zemi takto získal, zmíněný Ludvík kladl
m-u odpor, jak jen mohl, a rpo-drž-el město
Frankfurt .nad' Odrou s okolím. Tu nepravý
onen Va-l'diefmarVilda, že jej nemůže odtud vy

20



huna-ti,pošle posly své 'k panu- Karlovi, králi
římskému a českému, se žádostí, aby mu ráčil
přijíti na pomoc a dopomoci !kespravedlnosti.,
protože on jest pravý d-ěd'i'ca [pán-té země a
většina m-ěst jej za .pána přijala. A pan král,
protože věřil těmto slovům i oibec-népověsti,
která letěla po všech zemích, a mysli-l, že to
jest pravý Valdemar, 'který s ním byl i spo-jen
páskou příbuzenství, “shromáždil vojsko a při
šel mu s množstvím lidu na pomoc. A kd'yž
podrobil mn-ohá města Valdemarovu pan-ství,
přirazil ke zmíněnému městu Frankfurtu, kde
se byl Ludvík uzavřel, a položil se tu tábo
rem a olbléhal město po ďevět *d'ní.A způsobil
Ludvíkovi nenapravitelně .š-kodíy,mstě svého
bratra Jana, jemuž Ludvík, jak bylo výše vy
líčeno, podvodné odňal jeho vlastní ženu a
zemi tyrovlskou, a který byl obléhání rovněž
přítomen s množstvím lidu -a o'daplatil mu. A
při tom na vrchu poblíž města byla zřízena
vysoká stavba ze dřeva a-*královský trůn byl
ozdoben purpu—rem a ověšen dřra'hoc-en-ným
su-k'nem, a když tam pan Karel se—d'ělve své
velebno—sti, přicházela vš-echina "knížata oněch
zemí, duchovní i světská, a ro-zvi'nuvše svoje
korouhve, skládala [králi říms'kému'hold- a při
sahu věrnosti, zatím co Lud'vík byl ve městě a
přihlížel na to s městských hradeb. Nebyl
mal-ý jeho zármutek, když viděl moc a sílu
svého odlpůnrc-e,jemuž nemohl čeliti. A když
viděl, že nový Valdemar přijímá léno na svou
zemi, mohlo se jeho srdce Věru bolestí roz
trhrnout. Když pak tento Valdemar pomocí
našeho pánra vskutku získal skoro celou zemi,
ponrěv-a'd'žjiž nastávala zima, vrátil se náš pán
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se 'svým bratrem a-li'dem do Čech .a onen Val
demar, ačkoli později- z-tra-til některá z měst,
přece v jiných. silnějších vládl a byl: uznáván
za pravého a zákonného knížete do své smrti.
A žil :poto-m sko-ro deset let a zemřel jako pa
nov1n-í'k,ač o něm bylo obecné mínění, že není
.paravýdřívější Valdemar, a věří se, že to byl
podvod, vymyšlený proti Ludřvíkově ničem
nosti, pro-tože tak chytrost obelistívá chytrost.
Ludiví'k sám pak, protože jeho národ neměl
k němu lásky, odevzdal markrabství braniíbor
ské svému mladšímu bratr-u Oto-vi a již se
tam nevrátil.

Toho roku v měsíci červenci byly velmi
p!nlld'kévětry, ikteré na mnohých místech po
bořitly četná stavení.

L. P. 1349 přišel ke králi panu Karlovi muž
z města Říma, velmi vzdělaný a výborný řeč
ník (Cola di. Bien-zo), a ujišťoval, že je poslem,
vyslaxn-ým od Boha státu, a- předtp—oví-dialmno
ho do budoucna. Tento mru-ž[býva] před tím
římským t—ribunemavmužem velmi mocným,
mocně vládl svého času ve státě. V takovou
domýšliv—ofst'upadl', že Ludvíka, tehdy ještě
žijící-ho a jsoucího v držení říše, a později
pana Kánrla, římského král-e, předvol-ával ve
svých listech a upoháněl na svůj dvůr. Pode—
pisovals-e ve svý-ch dopisech: Mikuláš, tribun,
přísný i laskavý, vyvolený rytíř sv. Ducha.
Ří-kávall také, že jest korunován- n-ě'koliika k-o
tunami-. Konečně když byl před! panem krá
lem a panem Arnoštem a jinými“ preláty pro
niesl mnoho bludného & sobě navzájem old
porujícího, bylo shledáno, že bloudí u víře,
a byl uvržen —dovězení na Roudnici. A hle!
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když tam byl nějaký čas, při-šel list s-po
letského biskupa, legáta apoštolské stolice,
v němž tribun, že se, býv předvolán ve věci
víry, nedostavil na soud, byl odsouzen jako
kactř. Pan Karel, stlyšev to, poslal řečeného
tri-bunla k apoštolské stolici-».A ten tri-bun, byv
poz-dějipapežem poslán do Říma, byl zabit od'
lid-u při jeho srocení..

Toho roku byly 'do Prahy na Květnou ne
d-ělipřineseny z Bavor posvátné ostatky Říše,
totiž veliká část dřeva svatého kříže, kopí Pá
ně, jeden hJře-b,koruna sv. Karla-, meč, po
slaný mu po andělu proti pohanům, rá-mněsv.
Anny a jiné ostatky, jež mívají císařové, a by
ly slavnostně s procesim přijaty na Vyšehra
dzěa odneseny do pražského kos-tela. A řeče
ný Ka-rel, .roz-nílcen neobyčejnou zbožnosti,
vymohl u apoštolské stolice, aby byl ustano
ven p-ro uvct'iv-án'itěchto ostatků v zemi české
a německé zvláštní den, a to “slavnostně a se
zvláštním obřadem, který složil s ji.-nými:theo
logy, aby byl slaven po věčné časy každo
ročně v pátek po první neděli po velikono—
cích. A pan papež udělil na naléhání řeče
ného pana krále veliké odpustky těm, kdo by
přišli do Prahy na tu slavnost vystavování
ostatků, což v-šejest podrobněji obsaženo v pa—
pežských bulách. A opravdu v ten čas, kdy za:
oné slavnosti byly tyto odznaky císařské vy
stavovány, s-cházelose do Prahy ze všech kon.
čin světa takové množství lidí., že by .to nikdo
neuvěřil, leč ten-, kdo to- vi-d'ěl na vlastní oči..
Pro ten-to tpř-eveliký sbvěfhbyl- zaveden a na
tuto dobu rpoložen druhý roční tnh !nla No
vém městě pražském.
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Toho roku udělí-1 pem Karel, král římský a
český, markrabství moravské svému rodnému
bratru Jan-ová, kdysi vypuz-enému z Tyrol, &
ten pojal příštího roku, .s předchozí dispensí
apoštolského stolce, dzc-eruopavského vévody
Mikuláše Markétu a s ní zpl-o-diltři syny: Još
ta, Ja-nia,kterému bylo přidáno příjmení So
běslav, a Pro-kopa. Ta'ktéž dvě dcery, Kate
řinu, kterou prov-dal za vévodu *zFal'ken-b-erg-u,
a Alžbětu, kterou provdal později za mar
kraběte míš—enského.A tak 'byla smazána rpo
han-a .na něm l'pici a ukázalo se, že lhali ti,
kdož prohlašovali, že není schopen plvoditi
děti; pro—tožetehdy kníže byl ještě chlapcem
a zcela mlád 'a-tedy bez pří-činy byl připra
ven o ženu -a zemi. A nezůstal dal-eko- auniboží
tres-t, jímž je vykonáván boží soud' a sprave
dlnost a jimž každému 's-eodpláci podle jeho
skutků, nebo všichni, kdož radou nebo po
moci přispěli k tomu ošklivému podvodu,
Ludvík Bav-or, Ludvík jre'h-ocizolož-ný syn „a
všichni páni té zem-ě, zírádcové vlastního pá-_
na, zemřeli brzo poté zlou smrtí a jejich sy—
nové jsou hanbou svým sousedům.

L. P. 1350. Tot-o byl rok milosti & milosti
vého léta v městě Římě, pročež “zevšech koln
čin světa se tam sbíhali likd'é,chtějíce tam do—
jí-ti milosti a odpustků. A protože byl velmi
těžký mzor ve všech zemí-ch, pospíchali tam
všichni, kdo se chtěli =káti-a uanik-nto'utismrti;
mno-zí zemře-li na cestě tam či zpět nebo za
pobytu tam. Jedno však mru-símtna'psat, ,pro
tože tak tom-u v pravdě jest-, ž-e -hospod=ští a
řemeslníci, vrá—tivše se .z této, pouti., nejen
Češi, ale i z jiných zemí, způlsobi'li takové po

24



dražení potravin a všech životních potřeb, a
to se od těch časů tak vžilo, že všude je vše
potřebné k dostání velmi draho. '

L. P. 1351 dívka: ze Žitavy, :po několik let
slepá z bolestné nemoci oční, “byla přivede-na
do Prahy k prahu sva-téhoVáclava. Když byla
ještě V hospod-ě se svými. průvodci, se zbož
ným povzd'echem jiala se mondlliti.,řkou-c: »O,
sv. Václave, slavný náš patron-e, který jsi po
mocní-kem ubohých. a pozd-vihuj'eš ponížené,
pomoz mi, abych 'k tvému hrobu mohla jíti,
aniž by mne něk-do ve.dl.<<A brzy se otevřely
její oči a ona a její průvodci přišli k náhrob—
ku svatého Václava & vzd'áva-li' za- tak velí-ké
dobrodiní díky Bohu a sv. Václavu.

Toho roku muž ochromený na rukou a no
hou byl přiveden k náhrobku sv. Václava a
po mnohém mo'd'l-ení a unaříkání d'osáhl tam
najednou uzdravení, jehož se dožadoval, a
vzdávat dlí-kyBohu a sv. Václavu. Toho roku
pan Kar-el, římský &český král, o.pevnril'velmi
silnými hradbami. Starou Boleslav na Labi, a
protože v tom místě byl slavný mučedník, sv.
Václav od" "b\ratra svého Boleslava Ukrut-néuh-o
korunován muuč-ed-nictvím,na památku tohoto
mučednictví řeč-ený pan král učinil nadání
a ustanovil, aby u :huroibky[sv-ětcolvybyla na
věčné časy denně po=d .krynp-t'ouzpívána mše.
Toto ustanovení a opatření královo potvr-dil
panuArnošt, první pražský arcibiskup, svými
veřejnými listy a propůjčil mu- ze své moci
platnost. Skoro v téže době založil pan Karel
též klášter “bra-tří karmelitánů v Tachově
v pražské \dliecési.

Toho roku založil pan Karel, král římský a
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český, klášter ke cti jména .sv. Karla na hoře
proti Vyšehradu a ustanovil tam infulovan-ého
opata &řeholn-íkanovníky řádu sv. Augustina,
o jejichž Vhodné zaopatření se znamenitě [po
staral a spojil s ním a přivt-ělil mu vdvakos
tely, pod hradem Bezdězem a v Lysé.

Toho roku na den Neviňát-ek odešel z to—
hoto světa Václav, dvouletý chlapec, prvoro
zenec pan-a Karla, j-ehož zplodil s „paní Annou,
dcerou rýnského falckraběte. Byl pohřben
v hrobce otcově.

Toho. roku sestoupí-I', jak se vypravovalo,
oheň s nebe a strávil celé město Ankou-.

L. P. 1352 vyšlal pan' Karel vojsko nproti
pánům svého království, totiž synů-m zemře
lého Petra z Rožmberka &Janovi z Michalovic
& způsoblil jim mnohé škody, až šli' do sebe
a dali se „na jeho milost a smířili“ se s ním.

Toho roku přišla ke králi 'sl'avná posel
stva z Toskány a Lombardi-e se žádostí, aby
přišel do oněch krajin, protože byli upřespříliš
obtěžováni zlými lidmi, kteří se shromáždili
z rozličných končin světa, a utvoř-ivšvespolek,
mocí dobývali klášterů a měst a pustošili je.
Poslové dostali “kladnou odpověď a radostně
se vrátili. Věz, že toho času byly mnohé ta
kové spolky v království francouzském, lom
bardském a apulsk-ém a v sousedních zemích,
tak početné a silné, že je žadný král nebo
kníže nemohl pře-moci, a trvaly mnoho let,
potloukajíce se sem a tam a způsobovaly li
dem nekonečné škody, takže se věřil-o,že je
to zvláštní spo-hroma-a dopuštění boží pro hří
chy lidiu.

Toho roku zemřela paní Anna-, dcera- rýn
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ského falckraběte, choť pana Karla, den před
svátkem Očištěn-í sv. Panny a pohřbena je
v kostele pražském.

Toho roku byl v pražském kostele posvě
cen na olomouckého biskupa Jana Očko, pro
bošt Všech svatých, sekretářpana Karla, od
pražského arcibiskupa pana Arnošta.

Toho roku zemřel .na den sv. Mikuláše pan
pap-ež Kliment VI. a papež-em “byl zvolen pan
Štěpán, nejvyšší penitenciár, a dáno mu jmé
no papež Inocenc VI.

Toho roku bylo zatmění měsíce a po něm
následovalo velíi'ké sucho-, sklizeň špatně d'o
padla.

L. P. 1353 přišel pan Karel, král římský &
český, do kláštera mnišek řádu sv. Kláry u sv.
Františka ve měst-ěPražském a mezi jinými
ostatky byl mu předložen prst sv. Mikuláše,
který daroval parp-ež dceři krále Václava, za—
kladatelce toho kláštera, Anežce. A král Karel,
unchopivnožík, uřízl článek tohoto prstu, chtě
j-esi jej ze “zbožnosti .po-držeti. A pohlédnuv na
nožílk,viděl na něm jakoby stopy čerstvé krve,
a zděsiv se tak velikého zázraku, protože to
byla věc .stářím seschlá, odešel. Vrátí-1 se však
po několika dlnech s pražským arcibiskupem
panem Arnoštem a s velikou uctivostí a bázní
vložil odříznutý článek .na jeho místo-, a ten
tak pevně přilnul, jako by nikdy nebyl ozd
ří-znutbýval. Po uříznutí zůstala však na prstu
nepatrná jizva.

Toho roku slavil vévoda rakouský Rudolf
sňatek .s dcerou pana: Karla Kateřinou. Ten-to
zet' však nikdy až do své smrti nelbyl věren
svému tchána.
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Toho roku »pan Karel cestoval do Uher a »po
jal tam za choť pannu Annu, »d'c-eruzemřelého
vévody Svídnickéhno Bernard-a', jediné dítě a
d—ědičkuonoho vévodství a zemí ve Slezsku;
a bylo ujednáno, ustanoveno a přísahou stvrze
n-o, jestliže vévoda Bolek, bratr Bernadův a
strýc “královny, sejde se světa- bez dědiců, že
všechny jeho “zeměa jeho vévodství připadnou
plným práve-m koruně české.

L. P. 1354 založil pan Karel, král římský a
český, klášter ke cti. sv. Amibrože .na Novém
městě pražském a ustanovil tam infulovan—ého
opata a konvent manichů řádu sv. Benedikta,
jimž se postaral o dostatečné důchody a stát
ky. Také dosáhl o-d stol-ice apoštolské, že opat
a bratři toho-to “kláštera mají obřad) mše a ji
ný-oh hodinek d-o-držo-va-tia konati podle způ
soibu a zvyklosti kostela milánského podle
rubriky a obřadu sv. Amlbrože.

Toho roku .pan Karel—,král římský a český,
roznívcen jsa obdivuhodný-m citem zbožnosti-,
v různých kostelích, “kated'rálách, ika-noniích
a klášterech a jiných zhožných místech v kra
jích :němedkýc'h & francouzských získal roz
ličnlé ostatky mnohý-ch svatých, sed'm t-ěl „sv-ět
ců a velmi mrnohé hlavy a úvd'ysvětců; o'zdo
bil je zla-tem, stříbrem a drahými kameny vi
ce, než lz-e vvpověděti, a daroval pražskému
kostelu. Tyto ostatky byly do pražského kos
tela přineseny týden :po svátku sv. Štěpána
.prvomunčeduníka.Pro-to ustanovil ctihodný otec
Arno-št, pražský arcibiskup, se souhlasem klé
ru a svých lid-í, aby byl one-n den svátkem
v celé diec-ési. a slaven id'vojí mší. Potom vy
mohl pa-n Karel od apoštolské stolice zvláštní
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veliké odpustky pro ty, kdo by toho dne
navštívili pražský kostel, a svátek byl schvá
len papežskou bulou. Počet a názvy ostatků a
jiných klenotů, které pan, Karel snesl do Pra
hy, je vypsán podrobně & jmenovitě v rej
stříku či inventáři kostela.

Toho roku pan Karel, král římský a český,
vešel do Italie Vměsíci říjnu a zdržel se v těch
končinách \po devět měsíců, vyřizuje a upra
vuje říšské záležitosti, jak o tom níže bude
psáno.

L. P. 1355 „na svátek Tří králů byl pan Ka
rel, král římský a český, v klášteře svatého
Ambrože v městě Miláně s velikou slávou od
pana arcibiskupa milánského korunován že
leznou korunou, kterou obyčejně jsou koruno
váni. “králové italští. A zůstal tam po osm dní,
zahrnován jsa poctami-. Odtud) se obrátil
k městu Pise, ve kterém se zdržel až do svát
ků velikonočních, očekávaje pří-chod zvlášt
ního apoštolského legáta.. A když přec-házel
z Milána do Pisy a přec-házel Alpy, založil
v městečku Terenzo a nadlal klášter &ustano
vil v něm probošta a řeholní kanovníky řádu
sv. Augustina a jeho kapituly v cdiecélsikre
monské.

Toho roku ve středu před svátkem veliké
noci, pan Karel, maje na mysli to, co se praví
v evangeliu: »Kd-o se .poniž-uje, bývá pový
šen,<<vstoupil pokorný a ;pěšky do Říma, pře
strojen jsa za poutníka; ačkoli mu Římané při
šli vstříc s velikou slávou, přece on, pohrd'aje
světskou slávou, vstoupil “do svatého města
tajně a po tři dny obcházel skrytě s velikou
zbožnosti svatyně, a vlastní lidé jej nepoznali.
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Konečně v sobotu před: velikou nocí 0 hodině
nešporní se nejlaskavější kníže ukázal všem
ve dvoře pana papeže poblíž-e svatého- Petra
a projevil všem .svou přítomnost a sebe, upra
vu-je & nařizuje slavnostní pořad. své zítřejší
korunovace. _

Následujícího dne, což byl den sva-tého-svát
ku velikonočního V měsí-ci diubnuu, na úsvit-u
vyšel pan Karel na pole mimo město a tam
přišli k němu Římané a pře-veliké množství
z jeho lidí ze všech konvčiansvěta, všichni se
díce na-mimocho-dnících, ve zbraní a přílbách
s chocholy ena řetězec-h a připraveni jako
k válce, ukazují svou pohotovost k službě. Po
tom vystoupí prvn-í „panovník světa, pro-vá
zen velikým množstvím lidí, do města o třetí
hodině s velikolepou mocí a nádherou, obklo
pen přemnohými, ba .nnesčetnými zástupy vo
jenskými, a na schodech před kostelem sv.
Petra přijat jest radostně a velmi slavnostně
v pro-cesi za zvuků_žal-mů, zpěvů a varhan pa
nem Petrem, kardinálem ostistkým, poslan-ým
jako “zvláštní legát od pana papeže, a veške
rým duchovenstvem města Říma. Jest uveden
do kostela a po obvyklém požehnání a obřa
d-ech jest za slavných obřadů mešních timto
kardinálem pomazán a korunován za císaře
celého okršlku zemského, zároveň se svou
chotí, paní A-nnoiu,dcerou zemřelého vévody
svídnického.
_Převeliká radost a veliký jásot propukl u

všeho č-es-kéiholidu., když uviděli svého krále
na vyvýšeném trůn-ě a korunovaného císař
skou mitrou. Vši-ch'n'i volali Kyrie el'eiso-n a
zapěli Te deum laudamu-s.
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Když byly mše a korunovace skon—ceny,sla-v
ný kníže, pan. Karel Čtvrtý z laskavé přízně
boží císař římský, v-žd'y vznešený, a český
král, vsedl se svou cho-tí paní císařovnou na
ozdobené oře a .se “zástupy knížat a šlechticů
před sebou a za sebou, vesměs -s přil-bami na
hlavách a.meči v rukou, k boji připravenými,
za velikého. jásotu a veselí 'bez překážky přešli
most přes Tiberu Ipod Anid'ě-lským hradem &
přijdou ke kostelu sv. Jana na Lat-eránuě,kde
nový císař _usedlu tabule v královském maje
státu; a přišla knížata říšská, aby zastávala
své úřady na vystrojených mimo-chodnících a
přisluhovala při stole. Když tato slavnostní
hostina byla skonrčena, vyše-l rpan císař, jak
jest zvykem, z města s celým svým vojskem a
rozbil sta-n- sám osobně v klášteře a jeho lli'df
mimo klášter sv. Vavřince poblíže města. Vy
řídriv tam císařské záležitosti, vytáhl druhého
dne k městu TiVOlil a odtud' :za—mířilk městu
Pise. Na té cestě a při té slávě byli s panem
císařem jeho věrní z Čech, kteří měli své pra
por-ce nebo korouhve, nejzprve 'důs-tojní a cti
hod—ní otcové, p_a—n-Mi-k—ulálš,patriarcha akvi
lejský, levoíboční syn Jana, zesnulé-ho krále
českého, a bratr pana císaře; dále pan Ar
nošt, prvn-í arcibiskup svatého kostela praž
ského; dále pan Jan, biskup olomoucký, dále
pan Jan, “biskup litomyšlský, kancléř císař
ského dvora; udále Čeněk z Lipé, Pešek 2 Já
novic, Jindřich z Hrad-ce, pan Markvart, bis
kup augšpurský, purkrabí no-rimberský, mno
zí vévodové, knížata a hrabata z Němec a ve
liká jejich vojska, jež nebylo lze spo-čísti a o
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jejichž vydržování na cestě tam i zpět se sta
ral císař na svůj náklad.

Když takto věci se měly a vše se poddávalo
k rozhodnutí novému césarovi, tu nepřítel lid
ského pokolení, kte-rý záv—id-ě-ljeho št'a-stnému
počínání, prostřednictvím zlých lid-í způsobil
nemalý zmatek. Tak přijdou někteří tyranové,
plní ďábelské lsti a zběhlí v zločinech všeho
druhu-, František de Gambavcurta, jeho bratři
a přátelé, pisánští měšťané, v_s-kutku však d.ě—
dici pekel; ti namluvili císaři, aby svá vojska
poslal domů a jen s malým množstvím l-iud'u
přišel do Pisy, neboť všichni jsou ho .poslušn-i.
A pan cí-sa-řna špatnou ra-drujeji-ch a ještě ji
ných, -dav .se jimi oklamati, proto-že chtěl uše
třiti výdajů, aby se tím více napln-ily váčky
jiných, učinil tak a nařídil, aby se bez oud
kladu a bez odml-uvy vrátili všichni do své
ho domova, mimo ty, kteří patřili ke dvoru a
byli v jeho vlastním žoldu; stalo se tak a kaž
dý šel svou cestou. I „přišel císař d'o Pisy jen
s málo lidmi-, ježto pisán'ským uvěřil víc než
bylo prospěšn-o. A jednoho dne, když se císař
domníval, že se těší útpluném-u'bezpečí a n-o
coval s paní císařovnou v městské rad-nici, ni.—
čemní tamní obyvatelé, použivše příležitosti,
zapálili radnici, a císař s císařovnou a čeledí
skoro nazí stěží ulnik-lido domu jakéhosi dob
rého člověka & zachránili život. Když se .toto
stalo, namluvili oni tyranové lindu,že císař sám
zapálil proto radnici, aby ohnn-ěmbyly zni
čeny zbraně tam uložen-é a aby Pi-sánští se ne
mohli 'opří-ti svým „nepřátelům ťlorentským,
jimiž prý, jak lživě říkali., byl slíbil dáti město
Lufkku a některé hrady. A tito bezbožníci tak

32



převrátili—smýšlení Veškerého lidu, že všichni
smrtelnou nanávistí počali nenávilděti pana ci
saře. A všichni, velcí i malí, se spi'kli, aby ho
zabili-.. A “když una-dešl'avhodná chvíle, kdy ci
sař a jeho lidé v (poledne :se procházeli tru &
tam .b-eze zbraně, nestarajice se, co by se
mohlo přiho-diti, tu nálhlve vznítil zmíněný
František ve středu města spolu se svými přá
teli a celou obcí sbě-h a pokři'k a volali: »At'
žije lid, at' zhyne císař!<<

Touto chvílí ]byl císař v domě, kde byl uby
tován pan Jan, biskup litomyšlský, a uslyšev
poplach, svolal narychlo veškerý lid, který
byl po ruce, &ozbrojivše se, chystají se na oda
por, a. na pomoc j'im přijdou rtil,kteří byli na
druhé straně mostu, to-tiž.pan "biskup augšpur
ský s žoldnéři a pan Jindřich z Hradce. Po
mnohých srážkách, v nichž mnozí byli zabiti,
dostali se k panu císaři a zároveň s nim pro—
nikli zbroj-ně na. p-iazzu, to jes-t prostranství
uprostřed města, a když ltyranové viděli sta
tečnost císaře a odvahu jeho lidu, rozptýlili
se a utekli do svých domů, kde se uzavřeli;
mno—hovšak a nespočetně z nich bylo zabito
v boji. Leč oni zrádcové, František a šest ji—
ných, kteří bylí původci a vojenští vůdcové
tohoto shěhu, byli zajati a- císař z-vítězil. Po
tom byli oni zrádšcové daní na mučení a vy
znali se z veš-kerézrady, a jak ji připravovali
a za jakým účelem. A pan- císař idal je stiti
uprostřed města. A stalo se známým v Lom
bardzsku a Toskánsku, kterak měšťané _pisanšt—í,
kteří vždy byli Ghibelini. a stoupenci císař
s-tví, stali .se Guelfy a zrádci! svaté říše.

Potom odešel pan císař do města, které se
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nazývá Pietra Santa, a vyřídiv tam veškeré
říšské záležitosti, vrátil se odtud s vítězosla
vou do *ěmlec a potom k sladké půd—ěrodné
země, do Čech; při vstupu do Prahy přijat byl
s velikým jásotem a slávou od—duchovenstva
i lidu.

Toho roku, dokud císař d'l-elv Miláně, po
sla-l do ' města Pavie slavnostní poselství,
v němž byl pan Bohuš, litoměřický probošt a

“vlastní bratr pana Arnošta, pražského arci
biskupa, a dosáhl, že mu bylo dáno tělo sv.
Víta mučedníka, patrona království českého,
které .tam odpočívalo po mnoho let v klášteře
sv. Augustina, a “přinesl s sebou jak toto tělo
sv. Víta, .ta-kněkoli-k těl jiných svatých a jiné
ostatky do kostela pražského a ozdobil je
zla-tem,stříbrem a drahými kameny.

Toho roku založil pa-n císař nov-ý klášter
sv. panny Kateřiny na Novém městě praž
ském a usadil v něm řeholnice řádu sv. Au—
gustina 'bratří poustevníků.

L. P. 1356 pan Karel, císař římský .a král
český, uváž—iv,že v jeho království českém by
lo spácháno mnoho loupeží &že zločiny špat
ných lidí, jichž se objevilo veliké množství,
zůstávají bez tre-stu,'a chtěj-e zameziti tako-vé
zlo, svolal velí-ký sněm knížat, pánů, šlechticů,
vlady-ků a měšťanů, kiteři náleželi pod českou
korunu, a podl-e jeji-ch obecného mínění a s je
jich souhlasem stanovil a potvrdil zákonem,
aby na věčné časy to bylo za-c'hováváno a -—
abychom použili slo-v domácího jazyka —
nalezl právem, aby: kdokoliv z pánů, šlech
ticů, vladyků nebo měšťanů nebo kterákoliv
jiná osoba l-aickákteréhokoliv stavu nebo vy
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nikajícího postavení, která by byla obžalo
vána ze zločinu krádeže, loupež-eneb úchvatu
nebo pohnána neb odsouzena a nemohla se
v lhůtě jí stanovené podle práva zemského
očistiti, nebo jestliže by její [přeči-ny byly
obecně známé' a zjevné, aby potom ta osoba
byla na věky bezectná a bezprávná a nebyla
připouštěna k nižádným právním nebo čest
ným úkonům, jak u soudů tak mimo ně, kde
koli, b-ezohledu na to, jestliže císař sám nebo
jeho nástupci nebo dědicové, králové čeští, ta
kovému člo-v—ěku,odsouzenému, \pohnanuému,
obžalovanému nebo vypověděnému udělí od
puštění toho, co spáchal, nebo milost v jaké
koliv formě slovní nebo písemné, protože ta
ková milost nebo obnova cti bude pokládána
za soukromoprávní. Tak totiž, že onen člověk,
jem-uždáno bylo o'b-novenía náprava z milosti
královské, nepo-dstoupi pro knížecí shovíva—
vost čas—nousmrt, jalkou by zas-luihoval za své
provinění, odškodní však podle výše svého
majetku ty, které poškodil. A i když všechno
nahradí, přece ať zůstane b-ezec-t-ným& bez
právným a nepočestným po celý svůj život.
S tím se shodují církevní zákony & kanony,
jež praví, že “sou-d'cenemůže zprůso'bi-ti,aby od
souzení pro krádež nebylo provázeno ztrátou
cti, a opět praví: »Ačko-li'můžeme .pokáním
zachrániti duše, nemůžeme přece zrušiti be
zectnost.<<A když tento zákon byl slavnostně
prohlášen a vešel ve známost, ustálí m-n-ozíod
ůchvatů a podobných zločinů a přiměli i. jiné,
aby ustali. Na tomto sněmu bylo také ustano
veno, aby chudým, jimž se až dosud :na zem
ském sould-ědostávalo málo spravedlnosti nebo
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vůbec žádné, bylo učiněno po právu i proti
bohatým a kterýmkoliv pánům a výkon spra
vedlnosti- se náležitě pro-vedl. A stalo se tak,
že mocní páni a šlechticové, byli-li ve věci
chuďasa pohnánni před zemský soud:, přichá
zeli všichni a řídili se soudním rozhodnutím.

Toho času císař .pan Karel, milovník spra
vedlnosti a míru, protože často osobně před
sedal sou-dům,pohnut jsa stížnostmi chudáků,
projevil ostrost svého hněvu a rozhořčení vůči
zlodějům a lotrům a zvláště vůči těm, kdo ta
kové lidí chránili a apodfporovali.A prochá
zeje královstvím čes-kýmmnoho tako-vých tvrzí
dobyl, spálil a do základů zbořil- a osobně
pronásledoval zločince, stíhaj-e je rozmanitý—
mi tresty, a neušetřil zlých. Ba, rytíře Jana,
řečeného Pancéř, císař, který jej dříve byl
vyznamenal rytířským pasem, když jej zajal
jako loupežníka, vlastnoručně pověsil. A na
stal v království českém a sousedních zemích
takový mír, jaký nepamatoval žádný věk a ne
bylo nik-de v kronikách zapsáno. Před tím se
totiž na hradech .docela veřejn—ězdržovali zíbě—
hové a hned toho, hn-ed' onoho zajímal-i
a na výkupné posílali do Bavor, do Míšně, do
Polska, do Rakous, a tam si také tak počínali.
Chodili také ozbrojení z-běhové v tlupách še—
desáti .i sto mužů najednou a velmi škodili
nevinným. Od toho času se řízení-m Nejvyš
šího vše utišilo a nastal dobrý mír, nejlepší
v Čechách po všechny časy, pokud žil pan
císař.

Nicméně jakkoliv sám byl dobrým tento
panovník, jak bylo vyloženo, kdykoliv se :po
hnulo jeho vojsko k nějaké výpravě, když pro—
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eházelo Čechami ta-m nebo zpět, dopouštělo se
mnohých lou'peží “na statcích d'u-ch-ov-enských
a klášterních &olupovalo chud'asy o věci i do
bytek; Někdy je mučili, aby od- nich d'ostali
peníze, ženy ohavné ze šatů svlé'ka-iíce obna
žovali, pa-nnám činí-li násilí a způsobovali Ane
konečné zlo. Nemohl pak do=b-rýpanovník za
meziti takové výstřelkv. když byla naléhavá
potřeba, neboť přetěžké jes-t napravovati
zvrhlé. Potom se odebral do Německa a rov
něž zde s-epostaral o zavedení míru mezi kní
žaty a městy říšskými a' všichni mírumilovní
se zaradovali a v celém svě-tě zněla pověst
o n-ěm,že j-est milovník spravedlnosti a kníže
mír-u. A k vůl-i němu udržovali všichni kní
žata ve svých zemích. mír.

L. P. 1357 prodléval císař, pan Karel, skoro
celý rok v Německu, stara-je se o mír a vyři
zuje zálvežitosti-říše. Potom v měsíci listopad'u
toho roku vstoupil do velikého a proslave
ného města Met, kam po tři sta let, jak vyklá
d'a'li, nepřišel korunovaný císař, a “byl slavně
uvítán knížaty, šlechtici a měšťany. Měšťané
tohoto města také vyšli mu vstříc na tři míle,
a- po-dro'buj'í-ce se velmi ochotně se vším, co
bylo jeji-ch, jeho 'panování, rpodali mu klíče
města a všech bran. A při vstupu pana císaře
zavládla veliká radost, veškeré duchovenstvo
a všechen lifď vyšel mu vstříc s velikým jráuso
tem & veselím, radostně jej přijmou & dov—e
dou za zvurků hymen a zpěvů &s ostatky sva
tých až k domu 'bisskupov-u,kde byl ubytován.
Potom .pan císař, zdržuje ,se v tom městě, ohlá
sil, že se tam má na svátek Kristova narození
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tehdy příští-ho konati dvorský sjezd &-sněm
říšských knížat.

Když =tedy nastával “svátek Narození Kris
tova, přišli k dvorskému sjezdu císařovu vy
slanci pana papeže, totiž kardinál tetra-gors-ký
a opat clunyacenský, dva synové francouzské
ho krále, prvorozený a druhorozený, sestřen
ci pana císaře, arcibiskup kolínský, trevírský
a mohučský, vévoda lucemburský, který za
stupoval českého krále, jenž jest arcičíšník—em,
vévodia saský, arcivmaršálek, markrabí brani
borský, arlcíkomorník, falckrabí rýnský, arci
jídlonoš, markrabě míšenský, arcilovčí _—
úředníci to svaté říše. Na svátek pak Narození
Páně. při ranni bohoslužbě četl .pan císař,
oděn jsa všemi odznaky císařskými, před tě
mito knížaty evangelium »Vy-šloporu-čení od
císaře Aug-u-sta<<a .pan kardinál zapě-l před cí
sařem první mši. a z jeho rukou přijal pak
pan císař pokorně a zbožně svatou večeří Pá
ně. Potom zapěl arci-biskup ikolínský hlavní
mši toho dne, a 'když ta byla slavnostně skon
čena, d'ovedou všichni arcibiskupové, bisku
pové, preláti, jakož .i světští knížata císaře a
paní císařovnu, od-ěn-écísařskými šaty a od
znaky, slavnostně až k hod-ovnímu domu, při
pravenému na náměstí uprostřed? města a vel
mi krásně ozdlobenému, kde byly četné tabule
a stoly pro hosty. Když tak císař seděl u ta
bule. na vyvýšeném místě, přijdou k němu říš
šti hodnostáři, vyk'onávajíce podle obyčeje své
úřady; nejprve oni arci-“biskupové -s císařský
mi' upečet'mi, protože jsou kancléři, každý na
svém místě. Dále přijel arcimaršálek vévoda
saský na velikém koni před stůl, nesa ve stří
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brné nádobě oves pro císařovy koně, a usadil
každého z knížat ke stolu na místa pro ně při
pravená. Dále přijel .na koni arcikovmorní-k
markrabí braniborský, rne-sa zlatou mísu a
krásné ručníky, a podal císaři sedícímu na
trůně, vody. Po té přišel falckrabí, nesa na
zlatých miskách lahůdky, a předloživ je císaři,
posloužili mu při. jídle. Dále přišel Václav, vé
voda lucemburský a brabantský, který jako
bratr 'pa-na císaře představoval osobnost čes
kého pana fkrále, jenž jest arcičíšníkem, nesa
víno ve zlatých číších, a dal císaři pití. a rpo
sloužil mu. Na konec přišli knížata arcilovčí
markrabí m—íšenský a podlovčí hrabě ze
Schwarztburku s loveckými psy a rohy, způso
b-u-jíce vel-ký halas, a přinesli“ hibitě k panov
níkovu stolu jelena a kance. I nastalo toho dne
veliké hodování, že nikdo nepamatuje jemu
podobného. A když byly hedly s-končen'y, ob
daroval pa—ncísař různá knížata rozmanitými
velikol-epými dary a s veselím a j'ásotem od'e
šli každý do svého obydlí. Toho roku položil
pani císař základní či.první kámen v základu
nov-ého mostu pražského na :břehu u kláštera
svatého Klimenta—.

L. P. 1358 přišel pan císař do Čech a vysta
věl na různých.-místech hrady, v nichž umís
til své purkrabí, aby udržovali zem-skýmír a
VYhUIbilizločince. Toho roku dal pan císař z-e
zvláštní zbožnosti 'k sv. Václavu, svému ob
zvláštnímu ochránci a pomocníku, o-bložiti
zlatem hlavu sv. Václava a dal mu zhotoviti
náhrobek z ryzího zlata a drahokamů a vybra
ných kamenů a tak jej vyzdobil, že se pod-'Ob
ného nenalezne na celém světě. Nad to vy
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ZdObÍili náhrobky jiných. světců zlatem, stří
jbrem a půvabnými drahokamy & daroval je
pražskému kos-telu.

L. P. 1359 k svátku sv. Jiljí byla převeliká
povodeň a voda vnikla do Starého města praž—
ského až ke kostelu sv. Mikuláše na Kurném
trhu; a po té povodni byla teplá zima.

L. P. 1360 císař pan Kar-cl ustanovil v 'kos
tele pražském duchovní, aby kromě kanonic
kých hodinek dnem i noci četli .po-vzneseným
hlasem či. recitova-Ii žaltář.

Toho roku den před Zvěstován-ímsv. Panny
usadil císař pa-n-Karel bratry mnich-y, kteří
.se nazývají sluhy sv. Marie, v kapli sv. Panny
pod horou Vyšehradem »Na zelené<<a založil
tu klášter.
„ Toho roku obehnal pan císař horu Petřín,
Strahov a-Hradlčany přepevnou zdí. Toho ro
ku uslyšel pan císař, 'že vasal říše, hrabě
z Virtemíber'ka uzavřel: spolek s- vévodou ra
kouským Rudolf-em, zetěm císařovým, proti
císaři..Proto se velmi rozhněval nad tou pro
ra—d-ností,a shromáždív veliké množství lidu,
vytrhl proti tomuto hraběti z Virtemb-erka, a'
když zpustošil jeho země ohněm, vzal „si to
hrabě 1ksrdci“ a vyžádal si milost, třeba pozdě
_ažpo velikých závd'avách. Podoibzn-ěučinil i vé
v—od'arakouský. Nicméně proto-že kdysi Švá
bové prý zpustošili Čechy, Čechové jim nyní
cest-ou tam a zpět způsobili: v-elinkéškody.

L. P. 1361, když se pan cís—a-řzdržoval ve
městě Norimberku se svou chotí císařovnou
pan-í Annou, narodil se mu syn jménem Vác—
lav pojmenovaný při křtu v pátek, nazítří po
svátku sv. Matěje apoštola.
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Toho roku, .protože osení všude špatně vzešlo,
nastala veliká drahota, takže míra čili. strych
ječmene se v Praze platila půl kopy a mnoho
tisíc lidí zemřelo hlady a jiní morem, který
tehdy ještě řádil. Tu' se přihodilo, že na po
pud ďáblův día-lrychtář a konšelé Větší-ho měs
ta pražského veřejně utopiti v měchu kněze
jménem Martina, služebníka pražského kos
tela. Když se zvěst o tomto skutku donesla
k sluchu pana císaře, těžce .to nesl a dal se
sadiutirs úřadů rychtáře a kon-š-ely a všechny
spol-uvinníky toho ohavného skutku. A ne—
chtěl dříve vkročiti do města Pražského, než
až by všichni- z města od'ešli. Ti pak poslali
později 'k apoštolskému stolci a dosáhli listu
0 rozhřešení k panu Arnoštovi, pražskému
arcibiskupovi. Ten- jim pak při; rozhřešení
ulož-il za pokání, aby rozdělili chudým jako
almužnu- sedm tisíc stry-chů ječmen-e a obsta—
rali za takový zločin dvě věčná světla v praž
ském kostele. To učinil-i- a brzo poté zemřeli.

L. P. 1362 trva-la ještě draho-ta až do žní a
nebýti oné almužny, bylo by zemřelo mnoho
hodný-ch řemeslníků hladem. Avšak dík ob
divuzho-d-néboží laskavosti, když .přišla doba
žní, tak hojná byla sklizeň toho roku, že
stryoh ječmene stál v Praze :groš a chudí se
mohli zotaviti. a chválili Pána na výsostech.

Toho roku osmý den-po svátku sv. Prokopa
zemřela císařovna Anna a byla pohřbena
v Pražském kostele. Po její smrti pojal císař
za manželku Alžbětu, dceru dcery polské-ho
král-e Kazimíra.

L. P. 1363 na den sv. Víta dal císař koru
novati svého syna Václava v druhém roce jeho
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věku za krále českého a třetího.- dne potom
svou chot' paní Alžbětu od pana Arnošta, praž
ského arcibiskupa.

L. P. 1364 opustil tento svět ctihodný otec
pan Arnošt, r_prvnípražský arcibiskup, dlouho
byv trá-pen zim-nicí. Byl to muž milý Bohu
i lidem.

Když tedy zemřel .tento ctihodný otec, je
hož památka bude požehnána na věky v'ěků,
a drobné tělo jeho bylo po velikolepém po
hřbu uloženo do hrobu, aby pražský kostel
nebyl na dlouho zbaven útěchy své-hopastýře,
sešli se děkan a kapitula tohoto kostela a sta
novili dobu vol-by budoucí-ho velekněze na
den před sv. Markétou. A když p-řilšelten- čas,
shromáždil se děkan a- rkapitula v kapitulní
síni, a když byli“ vzývali milost sv. Ducha,
bez jakéhokoli předchozího ujednání, ale jako
z vnuknutí Ducha sv. brzy všichni jedino
myslně, „takže sotva kdo byl proti, sou-stře
di-li své hlasy na n'ejdůstojnějšího otce v Kris
tu, pana Jana, biskupa olomouckého, sekre
táře a radu našeho pana císaře, který od dob
své mladosti., ještě když byl nižšího věk-u i
v nižší hod-nosti, vždy věrně ln-ul k tomuto
pánovi a byl jako věrný služebník účast-en
všech jeho útrap a nesnází. Proto jej pan cí
sař a všichni knížata a paní, šlechtici a měš
t'ané a hlavně duchovenstvo a- lid nad jin-é
milovali. Toho pak pana biskupa olomouckého
navrhli kanonický “za arcibiskupa. Ačkoli se
zpěčoval přivoliti- k tomuto návrhu, uváděje
svůj věk, .pře'ko'nán j-sa hrozbami pana císaře
a knížat i děkana a “kapituly pražského kos—
tela, složil svoji vůli a přivolení do rukóu pa
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na- papeže. Burzy vysláni jso-u poslové k apo-š
tolské stolici. A pan upap'ež, zpraven jisa
o vhodnosti a správnosti jak navrhované oso
by, tak způsobu navrhování, dal“souhlas k ná
vrhu a udělil svolení, aíb'ynavržený přešel od“
olomouckého kostela k pražském-u. Povolil mu
také, aby ih-n-edvedl správu věcí duchovních
i světského majetku, než obdrží pallium. A po
slal mu potom pallium po důstojném biskupu
špýrském, což značí plnost arcibiskupské dů
stojnosti. Dosáhnuv hodnosti arcibiskupské,
nezměnil však tento muž nic na své laskavostí
a mírnos-ti, jakou měl před tím. Když byl ještě
v nižším rpostav-ení, řidě Ise pří—kladiemcísaře,
svého pána, miloval sv. Václava, a zakoupil
důchody ze svých peněz pro kostel vratislav
ský, kde byl tehdy kanovníkem, a postaral se
o to, aby svátek tohoto patrona byl uctěn dvojí
mší, čtenou a- zpívanou, podle o*byčeje pražw
ského kostela. Proto si. sám zasloužil, aby za
kročením sv. Václava, svatého mučedníka a
našeho patrona, který vždy pozd'vihuje a po
vyšuje sobě od-d'a-né,byl povznesen k této hod
nosti. Dokud“ ještě :požíval cti-hodný otec bis
kupské důstojnosti v olomouc. kostele, zřídil
v pražském kostele kapli podivuhodného díla
a v ní ustanovil 'kapla-na či-stálého služebníka,
zaopatřeného dostatečnými důchody. Tento
ctihodný otec založil také, ještě než byl po
vznesenvk zmíněné hodnosti, špitál pro chudé
muže i ženy, a to takové, “kte-říkdy-si byli- bo
hatí a vážení, ale později z-chu-dl-i,aby ne
musi-li k han'bě své a svých přátel žebrati. od=e
dveří ke dveřím. A vybaviv tento špitál dost-a
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tečnými důchody, umístil jej pod horou Vyše
hradem na místě .dosti pěkném.

Toho roku vyžádal si pan, císař po poslech
od“.pana papeže Urbana V. velmi čestné privi
legium pro pražský kostel: slouží-li arcibiskup
pražský osobně mši! v pražském kostele, kd-y—
koli a jakkoli často, mají při. tom býti. pokud
možno všichni preláti a kanovníci, kteří tu
mají oxb-ročí,jakož i arcijáhni, kteří se po
čítají k pražskému koste-lu, a mají býti v bí
lých infulích, jako mají kardinálové, přislu
hující panu“ papeži v Římě. Kde pak slouží
pražský arcibiskup mši ve své provincii nebo
na území, podléhajícím jeho legátské pravo
moci, mají mu přislu-hovati dva kanovníci je
ho pražského “kostelav takových in-fulích jako
jáhen a podjáhe-nl. Dále mo'hou preláti a ka
novníci pražského íkos-telasloužiti v takových
bílých 'infulich služby boží v pražském kost-ele
ve svátečních a slavnostních dlnech. Kdyby
však v pražském kost-ele sloužil mši jiný vele
kn'ěz odkudkoli, nebudou preláti a- kanovníci
míti “těchto i:n\fu\lí,leč by služ'bám božím byl
přítomen pan císař nebo jeho nástupce, král
český, aby tak byla u-ctěna královská důstoj
nost. To vše jest plněji a podrobněji obsaženo
v p-rivilegiích, poskytnutých .pa-nem papežem
Urbanem V. pražskému kostelu.

L. P. 1365 v neděli- po OlbřezázníPáně po
světil ctifho-d'nýotec pan Jan, arcibiskup praž
ský, který již obdržel pallium, dva oltáře
v pražském kostele, oltář sv. Víta a oltář sv.
Marie v novém kůru pražském. V neděli po
svátku O'čixštění posvětil větší kap-li; ve věži
hra-du Karlštejna. Vystavěl totiž císař tento
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hrad-, podivuhodné to dílo s přegpevnýmihrad
bami, ja-k je až posud vid'no, a v hořejší věži
zřídil velikou kapli, jejíž stěny dal o'bložiti
ryzím zlatem a cennými drahokamy & okráš
lil ji jak ostatky svatých, ita-kornáty :pro dě
kana a kapitulu či kolegium, které tu zřídil,
a vyzdobil ji; d'rahocennými obrazy. V celém
širé-m světě není hradu a kaple tak nádherně
vystrojené, a to jes-t správné, neboť zde chová
císař říšské klenoty a poklady celého krá
lov—ství.

Toho roku vydal se císař, při-brav četné
šlechtice z království českého, v měsíci květ
nu do Avignonu k panu papeži Urbanu V. a
byl přijat velmi čestně & v-elikol-epě. Z úcty
k císařskému důstojenství slouži—ltaké pan pa
pež o l-etnicích mši před císařem, který seděl
ve své v-el—ebnosti, odíěn jcsa císařskými od
znaky, na „stolcikrálovském naproti trůnu pa—
pežovu a naplnila se slova Písma, kde se pra—
ví: >>SLuncea měsíc v olbydlí svém zastavily
s'e<<(Habakuk 3, 11). A když se tam pan císař
zdržel, d'yc-htězvelebiti a povýšiti svůj kos-tel
pražský, dosáhl od pana papeže, aby ctihodný
otec pan Ja-n, arcibiskup pražský, & všichni
jeho nástupci byli l_egátyve své pražské pro
vincii,.jakož i v provincii ř-ezenské,bamber
ské .a mišens'ké na věčné časy. A na znamení
toho :pos-lalpan papež pa—nuJanovi, pražskému
arcibiskupovi, stříbrný pozlacený kříž a Š-llI'O
ký černý klobouk a .kápi z červeného sukna,
aby on i jeho nástupci. užívali t-ěehto-odznaků
na území své lie-gace.A když :pan pražský arci—
biskup dostal tyto insignie, psal se odtud- ve
svý-ch listech legátem apoštolské stolice. Na
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vštívil s těmito odznaky jako legát svoji p—ro
Vinci-i a města a d'iecése své legace; všichni
jej poslouchali a nikdo nebyl nespokojen.

Toho roku korunován císař korunou králov
ství arelatského, jež je podrobeno římské říši,
a to s velikou “slávou v městě Arles. Když pak
císař vyřid-iils panem papežem ke spokojenosti
všechny své a říšské záležitosti, dos-tal p-ro'puš
tění a odešel s veselou a radostnou myslí. Od
tud při-šel ze zbožnosti do Agau'nu, aby navští
vil sv. mučedníky the-bské; ítam tehdy spo.
číval drahocenný poklad, totiž tělo sv. Zik
munda, krále burgundského. I dosáhl, že mu
je dali, a při—vezls sebou do Prahy, kde bylo
na den sv. Augustina procesím přiljato. A to
tělo sv. Zikmunda proslulo velikými zázraky,
jež před námi byly osvědčený a ověřeny d“o
statečným svědectvím li-dí věrohodných &
o nichž bude níže psáno. O těchto zázracích
jest v pražské sakristii zvláštní traktát či
knížka.

L. P. 1366 zabili d'va měšťané z města Ja
roměře v únoru kněze, protož-e byli jím upo-'
hnáni před arcibiskupského ofic-Lála.Ty pa'k
poručil ;pan císař s—títí,jakkoli“ nabízeli veli
kou sumu za svůj život. Téhož roku a času
vylou'pal vlady-ka u Jindřichova Hradce obě
oči svému plebán-ovi, pro-.tože „prováděl otfi
clálovo rozhodnutí proti němu. A když císař
zvěděl o tomto skutku, nařídil, aby mu byly
v Praze přede všem-ilvyloupány ob-ěoči; a on
2 přílišné bolesti zemřel třetího dne. A třebas
byli na jeho záchranu — byl totiž znám —
mnozí šlechtici a knížata u císaře za něj mno
honásolbně prosili a nabízeli" peníze a zadosti
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učinění knězi, jemuž bylo ublíženo, přece se
nedal .pan císař jako spravedlivý soudce po
hnoulti an-i „prosbami ani penězi, ale vykoná
vaje spravedlnost, zasloužil. si božího požeh
nání a zůstavil nástupcům příklad, jak vyko
návati spravedlnost.

Toho roku ve čtvrtek po páté neděli v po-s
tě provdal pan císař svoji starší dceru, kterou
zplodil z paní Blanky, Kateřinu, vdovu po-vé
vodovi rakouském Rudolfovi, za Otu, mar
kraběte braniborského, a téhož dne provdal
svou druhou dceru pannu Alžbětu, kterou
zplo-dilspaní Annou Svídnickou, za Albrechta
nejstaršího vévodu rakouského-.

Toho rok-u 3. června o hodině neš'porní by
la taková vichřice, blesky s-ekřižovaly a hřmě
lo, že toho nikdo nedo-ved'evypovědět, zvláště
nad Pra-hou; v polí-ch bylo mnoho lidí zabito
bleskem a .na různých místech zninčila tato
bouře domy do základů.

Toho roku byla den před sv. Václavem do
končena v pražském kostele znovu a podivu
hodně zřízena kaple sv. Václava. Toho roku
na den sv. Michala bratr Mikuláš, kantor
kláštera sv. Jakuba Menších bratří v městě
Pražském, který po dlouhý čas trpěl průtrží,
doufaje v pomoc milosrdenství Boha a sv.
Václava, mučedníka jeho, přistoupil s důvě
rou k h-robu sv. Václava, a když se nějaký
čas modlil o navrácení zdravi, tu pojednou
se -mu na přímluvu sv. mučedníka Václava do—
stalo dobrodiní ozdravění a on před veške
rým lid'em oslavoval Pána a sv. mučedníka
Václava.

Toho roku den- po svátku jedenác-ti tisíc
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panen od rána do jedné hodiny bylo viděti,
jako 'by ustavičně upadaly :s nebe hvězdy v ta
kovém množství, že nelze vypov-ěděti.

Toho roku a času ustanovil pan císař, pro
dlévaje v Norimberce, vikářem svaté říše řím
ské v Německu svého bratra Václava, vévodu
brabantského a lucemburského, a vrátilv se do
Čech, zřídil a vybudoval pod hradem Bezdě
zem rybník, obdivuhodně velí-ký jako jezero.
Toho času se také objevil v Čechách dosu-d
nevídaný druh ryb, lidov-ě zvaný parmy či
vousáči, u veliké hojnosti, takže všechny vody
jimi oplývaly.

Toho času založil císař pan Karel nový
klášter na svém hradě Ojvín-ěu Žitavy a usa
díl v něm mnichy, zvané cele-stíny, a postaral
se náležitě o jejich výživu a vydržování.

Toho času vnikli zlí lidé noční dobou do
kláštera ve Skalici a zar-dousili opata toho
místa, člověka dobrého a zbožného. Toho roku
zřídili urození pánové, Pet-r, Jošt, Oldřich a
Jan, synové zemřelého pan-a Petra z Rožm
berka, se souhlasem pana císaře a pana arci
biskupa z farního kostela na svém panství Wi
tíngau čili Třeboň klášter řeholních kanov
níků a bohatě jej nada-li.

L. P. 1367. To jest rok, na nějž bylo pro
rokováno mnoho zlého a většinou se splnilo.
Toho roku bylo na svátek blahoslavené Anež
ky o druhé hodině v noci úplné “zatemněníměa
síce & trvalo tři. hodiny. Toho roku byla
v březnu v Čechách tak veliká povodeň, že
voda zaplavila polovici Pražského města a do
stala se až ke kostelu sv. Mikuláše na Kurném
trhu a ke kostelu sv. Jiljí a v těch ulicích se
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chytaly ryby u dveří kostelů. A ta potopa
způsobila mnoho zlého a mnohým nenapravi—
teLnéškodry.Ve dvoře pana arcibiskupa zapla
vila všechny sklepy až po vrchol a na praž
ském mostě před- domem saského vévody to
nuli “kon-ě.Strhla ataké pražský mo-st dřevěný
na mnoha místech, kdežto nový jen -vjediném
pilíři, a odplavila nespočetně domů a dřev-ě—
ný-ch stavení. Avšak utonuli- i mnozí lidé na
pražském přívoze a na mnohých jiný-ch mís
tech. Hned (po té potopě přišla náhlá nákaza
na všechny lidi a byl ve měst-ech a na vsích
jen málokdo, kdo by neonemocn-ěl; laskavostí
boží však trvala jen 3 neb 4 dni- 3 jen málo
kteří z toho zemřeli. Ale onemocněl-i vesměs
všichni lidé.

Toho roku způsobena jest nemalá proměna
pravi-ce Nejvyššího. Pan papež Urban V. změ
nil totiž misto pobyt-u a [přesídlil s dvorem
proti vůli téměř všech kardinálů z Avignonu
do Vinterba a “zůstal tam až do října. Potom,
když tam vzniklo proti němu a jeho. kardiná
lům a jejich č-eledi veliké vzbouření a mnozí
byli zabiti a zločinci konečně potrestáni, v—e
šel papež na den sv. Havla do města Říma a
byl tam přijat- s velikým jásotem a usadil se
na stolci sv. Petra.

Toho roku bylo na různých. stranách světa
veliké krveprolévání. Neboť papež, posílaj-e
svůj lid na pomoc královně sicilské, zničil ve
liký svaz bran-ný, z něhož bylo mnoho zajato
&mnozi zabiti. Dále byly veliké válrky'a boje
mezi králem španělským a navarským, mezi
biskupem balsilejským a městyr porýnskými,
mezi hrabětem z Eygen a některými městy
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rýnský-mi &švábskými, mezi biskupem padov
ským a jeho měšťany. Dále převel-ká válka
mezi biskupem hildesheimský—m a arcibisku
pem magd—eburským, v níž byli i jiní bis-ku—
pové a vévodové, a menší přemohl většího,
neboť magdeburské vojsko .prchlo. V Čechách
bylo toho roku zahubeno mnoho lotrů a zlo
dějů. Také byl tento rok neplodný a sklizně
dopadly špatně.

Toho roku vydal se v říjnu syn pana císaře,
Václav IV., desátý král český, v sedmém roce
svého věku, v pátém „pak„roce 'svého kralování,
do země lužické, aby přijal hol-d' a sliby věr
nosti od (pánů a měšťanů té zem-ě,kterou jeho
otec získal pro království české. Na cestě tam
i zpátky jej doprovázel- ctihodný otec pan Jan,
arcibiskup pražský, první legát apoštolské
stolice, vy-konávaje svůj l-egátský úřad v oněch
kraji-ch, ježto ona země je v míš'e-nské diecési.

Toho roku předposled'ního dne měsíce listo
padu, totiž v neděli po- svátku :sv. Kateřiny,
vysvětil ctihodný otec pan Jan arcibiskup
pražský za přítomnosti “pana císaře na No
vém měst-ěpražském klášter sv. Kateřiny, kte
rý založil a vystavěl pan císař, jak bylo ře
čenro.

Toho roku na den sv. Ondřeje apoštol-a vy—
světil aodevzd'al ctihodný otec pan Jan, praž
ský arcibiskup, ke cti sv. Jana evangelisty a
sv. Václava kapli, v níž odpočívá tělo sv. Vác
lava, v kostele pražském za .přítomnosti pana
císaře. Avša'k slavnost odevzdání kaple odložil
podle starého zvy-ku na třetí den po svátku
sv. Panny. .

Toho roku v prosinci dal pan císař strh
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nouti brány a vchody a zd'it i věže a zasypat-ti
při-kopy Starého města, protože chtěl, .aby
Staré 1 Nové město byla pro dobro míru a
svornosti sjednocena, a těšice se stejným prá;
vům, aby snášela rovná břemena. I stalo se,
jak pan císař nařídil a chtěl. _

Toho roku obnovil ctihodný otec pražský
arcibiskup pan Jan velikou síň v arcibiskup
ském dvoře v Menším městě pražském dole
a jinou nádherným a vybraným dílem. A vy
stavěl mnoho potřebných světnic a staveb
v arcibiskupském dvoře v Men-ším městě a
dokončil v Roudnici velikou věž, kterou počal
stavěti jeho předchůdce pan Arnošt.

Toho roku bylo v prosinci pohřbeno v praž
ském kostele na místě zvláštněupraveném vně
u zdi poblíž kaple sv. Václava tělo ctihodné
a zbožné paní Přibyslavy, vlastní :sestry sv.
Václava, jež po smrti svého bratra žila ve
svrchované čistotě a zdrželivosti, sloužíc Bo—
hu a dobročin-ění Odda-ná, a v křesťanské víře
odešla .k Bohu; d-ále tělo věrného a oddaného
rytíře sv. Václava Podivína, který byl samo
jed'iný povědom dob-rých skutků svého pána
a účasten jeho strasti, dokud ten byl na “zemi,
a zakončil svůj život skvělým mzu-čedznictvím.

Toho roku a v ten čas bylo dokončeno a do
vršeno krásné a nákladné d'ílo, :totiž veliký
portál & sloupoví u kaple sv. Václava, tesa
né práce & svrchu nová sakristie.

Toho čas-uosvojili si lidé po způsobu opic,
které dělají a snaží se napodobiti, co u lidí
vidí, špatný a škodlivý obyčej cizozemský a
ve způsobu odívání zanechali „příkladu před
ků a pořizovali si šaty krátké, ba nes-toudně
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zkrácené, takž-ečasto bylo viděti stehna a za
dek, a tak těsné, že mohli sotva 'dýchati. Ko
lem osr-dí měli. velikou vyvcpávku z měkkých
látek, takže se zdálo, jakoby měli ženská prsa.
Kolem břicha byli staženi jako honící psi,
jimž se říká chrti. Na zadtku byli tak sešn-ě
-rová,ni, že sotva mohli .choditi pomalu. Uží
vali malých kápí, jakých se z lo'ktu nadnělalo
po čtyřech, se širokými! ozdobami nebo veli
kými písmeny kolem krku, jako mají venkov
ští psi na ochranu proti, v-lčímukousnutí. Po
dobně nosili zoba-té střevíce s dlouhými nosci,
takže mohli špatně zdvih-ati nohy a chodití.
Zem-ěčeská byla poskvrněna těmito vynálezy
a zlozvyky a jinými četnými. pověrami více,
než sluší VMPI'áVěÍ.A jed-enkaždý se řídil li
bosti s'vého srdce, .nespra-vedlílvíbyli chválení,
a jejich tužby a jejich pýcha ustavičně vzrůs
taly. Stalo "setaké, že minulého měsíce tohoto
roku se vydali někteří čeští šlechticové krá
lovství českého-, shromáždívše něco. lidu, do
Saska proti pánu z Wedrova, a když nastal
boj, sestoupili podle tamního zvyku na obou
stranách s koni a začali bojovati- pěšky, a pro
těsné šaty a zobákovi-t'é střevíce byli Čechové
nepřáteli přemožení a zajati nebo pobiti. T'o
ať si přičtou sami, že nenechali doma úzké a
těsné šaty a zobanovité střevíc-e, když šli do
boj-e.

L. P. 1368 v měsíci lednu zemřel náhle ple
bán kostela v Pelhřimově, městě .pa-na a-rci
biskupa, když tančil a vedl tanec. Hled'te, kle
rikové, jak Bůh miluje tančící, a _nap-ravtepo
dle toho příkladu svoje mravy!

Toho roku shlédl Bůh na'čes-kou zemi, a
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vida, jak je rozsáhlá a že jí zbývá jediný dě
dic, dal nám i jiného. Neboť dřn—e15. února se
narodil panu císaři našem-u z císařovny paní
Alžběty, jeho choti, syn třetí v pořadí, jemuž
na křtu bylo dáno jméno Zi'kmu-nd. A právem
byl nazván tímto jménem, protože jeho oba
rodiče, kte-ří obzvláštní úctou ctili sv. Zik
mund-a, o-d'počíva'jícího v pražském kost-ele,
bez jakékoli pochybnosti dostali tohoto syna
pro zásluhy &na přímluvu .sv. mučedníka. A
jeho hrob dal císař skvěle ozdobiti zlatem a
stříbrem a v den hochova křtu daroval tisíc
dukát-ů, aby za to byly koupeny d'ů-c-h'o-dťypro
světcův oltář. Pražské kapitule pak dal deset
hřiven, aby “bylyrozděleny po dílec-h.

Toho roku poslal \pan papež Urban V.
zvláštní vyslance a posly k našemu panu cí
saři a d-ůt'klivě žádal, aby ráčil při-jíti na .po
moc sv. římské církvi, jelikož zem-ěsv. římské
cí-rkv-e jsou proti Bohu i spravedlivosti ne
řádn-ě zabírány a znepokoljovány zločinnými
spoleky v Toskáně a Lomfbard'ii a zvláště Ba-r
nabem Milánským. A pan císař, přivoliv “bla
hos'klonnvě 'k těmto častým žádostem, jež-tvobyl
fojtem & ochráncem cirkve, shromáždil pře
v-elikémnožství lidu svého i německého na po
moc panu papeži .proti morono-sným těm lidem
a na květnou neděli, což bylo druhého dubna,
vydal se na cestu z Prahy, o-děnzbrojí váleč
nou; v českém království a zemích k němu ná
ležejících zůstavilv jako Vladaře .a správce cti
hodného otce pana Jana, pražského arcibis
kupa, a ten šťastně řídil záležitosti duchovní
i světské. Avšak čeští páni a- šl-ech-tico-vé, k-t—eří
šli s panem císařem, způsob-ili mno-ho škod
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na statcích duchovních a klášterních, pročež
z dopuštění božího mnozí z.nich zemřeli v Ita
lii a cestou odtud. Neboť “křiksirotků a vdov
vystupuje k nebi a Pán jej slyší a tres-tá.

A viz, co zaslouží, aby bylo řádně zazna
menáno-. Když urozený pán Petr z Michalovic
následoval císaře se svojí druží-nou do Italie,
mladý ten šlechtic způsobil, procházeje pan
stvím kostela Pražského, mnoho škod chudým
lidem, jejichž úpění a nářek vystupoval :k ne—
bi k nelibosti Boha, spravedlivého soudce.
Pročež po jeho odchodu jeho paní choť uči
nila slib pro jeho spásu a šťastný návrat, že
půjde "k sv. patronů-m v pražském .ko-stel-e,a
ten splnila. Kndyž o'ubešl'acelý pražský kostel
a chtěla posléze vs—tou'pitido kaple sv. Vác
lava a mod'l-i-tise tam k Pánu pro spásu svého
muž-e, tu hle! kaple byla tak pevné uzavřena,
že klíčník ji .nem-ohl svými klíči otevříti. Jes—t

' zavolán děkan pan Wrativoj &jiní kanovníci
a služebníci pražského kost-ela, avšak nikdo
nemohl nižádným způsobem skapl-e otevříti.
Pošlo-u pro kováře, ale ani ten toho nemůže
dokázat, leč by vylomitl železná vrata. Odloží
se !tedy ta věc s otevřením a vylomením na
jiný čas. A hle, když .paní odešla, vrata kaple
lze otevříti jako jindy bez jakékoli nesnáze.
Všichni se diví tomuto zázraku, předzvěsti t-o
budoucího neštěstí. Neboť '.pan Petr z Micha
lovi-c zemřel v Italii skoro v témže čase, co-se
toto v Praze stalo, a byl do Čech donesen
mrtev. Takovou odplatu dává Bůh škůdcům
pražského kost-ela pro zásluhy jeho patronů
sv. mučedníků, alby potrestání těch, kteří ze
mřeli ve vojště zlou smrti, bylo výstrahou ži—
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vým a budoucím. Uváživ tyto- a—jiné slavné zá
zraky sv. Václava, udělil cti-hodný otec pan
Jan, pražský arcibiskup a legát apoštolské
stolice, čtyřiceti-denní odpustky pro věčné ča
sy všem opravdově se ka—jicím,vyzpovídavším
se a zkroušeným, kteří by zazpívali ke cti
světcově níže vypsanou \.píseň,odíe dávna zpí
vanou. Znění této písně v lidovém jazyce jest:

Svatý Václave, vévoda české země,
kníže naše,
pros “za nás Boha,
svatého Ducha,. kyrie eleyson.

Pomocí tvé žádamy,
smiluj se nad námi,
utěš smutné, odveď vše zlé,
svatý Václave, kyrie eleyso'n.

Nebeské jest dvorstvo krásné,
blaze tomu, kdož tam pojde,
život věčný, oheň jasný,
svatého Ducha, kyrie eleyson.

A zpívá se třikrát.

Toho času, když ještě pan císař meškal
v Čechách, moudře shledal, že se dějí mnohé
pod-vody a klamy pro znění přísahy v mm
ském právu českém, pro-tože je příliš dlouhé
a nebezpečné. Chtěje zameziti' takové podvo
d'y a odstraniti klamy zlých lidí, zkrátil
s obecným souhlasem a svolením pánů šlech
ticů a vladyků království českého znění pří
sahy a ustanovil, aby tak-to zkrácená byla
u zemského soudu na věky užívána.
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A jest to tato formule: »Na tom přísahám,
čím mine N. viní v této žalobě, že tím jsem je
mu ni-čímž nevinen. Tak mi Bůh .pomáhej &
vši-ch-nisvatík Dřívější však stará formule ža
loby se se—stavovala podle žaloby & byla tak
dlouhá, že ji málokdo dovedl“rpronésti. Proto
bylo nutno čelizti ztěmto podvodlům.

Toho roku v neděli v týdnu sv. Prokopa,
což bylo 9. července, posvětil- ctihodný otec
pan Jan-, arci-biskup pražský a legát apoštol
ské stolice, vcho-d-většího pražského kostela.
Téhož dne posvětil císařskou- kapli v čele no
vého kůru pražského kostela ke cti sv. 3 ne
dílné Trojice a- ustanovil, aby výročí posvě
cení bylo slaveno každoročně ve svátek sv.
Trojice.

Toho roku se v dubnu objevovala. na zá
npa-dni straně po mnoho dní kom-eta, po- níž
následovalo veliké sucho a sklizeň v létě špat
ně dopad-la.

Toho roku 28. července zemřel “bezdětí vé
vod'a slezský Bolek, rpán Svídnice; jeho smrtí
připadlo jeho vévodství a všech-ny jeho země
právem dědického nástupnictví jas-nému kni
žeti Václavu IV., českému “králi-.,jelikož nebylo
bl-ižší'ho dědice, a pan císař to potvrdil &sta
novil nálezem, že ty země mají na věky ná
ležeti “kčeské koruně.

Toho roku na svátek Nanebevzetí sv. Panny
počal se rok milosti či odpustků v pražském
kostele. Náš pan císař, zv-el-e'buj-euctíváni Bo
ha a čest pražského kostela-, když zavítal do
města Trevíru, dostal v klášteře Heleny krá
lovny třetinu závoj-esv. Panny, který přinesla
sama sv. Helena: sem z Jerusalema, a dosáhl
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u pana papeže, že má býti ta část závoje uka
zována vždy v sedmiletí, a ti, kdož toho dne
přijdou 've zb-ožném úmyslu do kostela, mají
míti z odpustků sv. stolice tři roky a tři ka
re-ny.Ato má býti na věčné časy od „sedmileti
do sedmiletí, jak je úplnějí řečeno v papežské
bule. Pro-to nastal vel-ilký sběh lindu do praž
ského kostela po celý ten rok, a to i z cizích
zemí.

Toho roku se odebral císař, když byl sjed
nal mír mezi římskou církví na jedné a mi
lánskými a-jinými t'y-rany na druhé straně, do
zem-ě toskánské, rozpustív vojsko, a když se
tam nějaký čas zdržel, zamířil k měst-uŘímu,
kde byl v-elíkoliepěpřijat duchovenstvem í li
d'em. A v krátkém čase následoval jej pa-n pa
pež. Když však císař uslyšel, že .pan papež
přichází k městu Římu, vyšel mu s duchoven
stvem a lidem vstříc a velmi slavně jej při
jal. A pamětlifv jsa toho, :co učí-mívalijeho před
chůdci, římští katoličtí císařové, následuje
v tom jejich příkladu, císař sestoupil s koně
a pěšky vedl za uzdu koně pana papeže až ke
stupňů-m kostela sv. Petra. Veliká to pokora
tak velikého panovníka, ale ne 'nezaslou-ženě,
neboť je zj-evno,že tak učinil v naději na bu
doucí oplatu. Pravít' Pravda v evangeliu:
>>Čím větší jsi, tím více se pokoř ve vše-m.<<
A ježto byl.. »nejkřest'ann-št—ější,chtěl uctíti ná
městka Ježíše Krista. A zde do-p l-ň ty,
kdož jsi viděl a znáš!

Potom na den Všech svatých sloužil sám
pan rpapež osobn-ě mši v kostele sv. Petra a za
přítomnosti pana císaře, stkvítciho se ve své
velebnosti, a korunoval paní Alžbětu, ch-ot'
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pán-ě císařovu, za veliké slávy a jásotu na řím
skou císařovnu. A pan císař zůstal tam v Rí
mě v témže paláci: s panem papežem u kostela
sv. Petra ode dne korunovace až do Narození
Páně, jedznajíce vespolek a vyřizujíce “záleži
tosti církve a sv. říše. Odtud se odebral císař
do města Sieny, kde “sneslmnohá pro-tivenství
pro jejich zradu. Potom přišel do města Lu-k
ky, kde se s paní císařovnou dlouho zdržel.

L. P. 1369 bylo tu-h-ázima a velmi dlouhá.
Víno, které se pak urodilo v českých krajích,
předčilo jakostí rakouská vína, protož-e v Če
chách bylo příliš sucho, v Rakousích však
přílišné vlh'ko.

Toho roku počátkem března byla v kostele
pražském ve zdi kaple sv. Václava nad oltá
řem Kříže, kde jest viděti. obraz a zlatý kříž,
uložen-a hlava ctihodného otce pana Ondřej-e,
osmnáctého biskupa—pražského. Biskup On
dřej, jak bylo svým mís-tem vypsáno, byl za
pu'zen do vyhnanství pro obranu- svobod'
pražského kostela &umřel v městě Cassamare.
Jeho hlavu přinesl později do Prahy jeho ná
stupce Mikuláš, třiardvacátý biskup pražský.
Ustanovil, aby na pamět muže tak veliké-ho a
pro jeho du-ši bylo každoročně slaveno jeho
výročí, a určil pro to důchod-. Mnozí počestní
staří lid-é věří o biskupu Ond'řejovi, že je sva
tý a nazývají jej svatým člověk-em a vypra
vují, že se kdysi zastkv-ěl zázraky.

Toho roku byl ve svátek ukazování ostatků
tak velký sbě-hlidí, že veliké náměstí Nového
města vypadalo, jako by 'bylo úplně naplněno
lidmi. Obecně se říkalo, že nikdo ještě neviděl
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takové množství lidí, na jednom mist-ě shro
má-žděných.

.Toho roku, když náš pan císař sídlí-l se
svým dvorem v městě Lu'kce v Toskáně, vy
slal svůj lid na pomoc panu papeži a ten se
utkal u města Rieti se Svazem a porazil jej na
hlavu-, _že většina padla v boji, ostatní pak
byli zajati a později popraveni. K tomuto boji
a vítězství. nad .těmi- zlo-syny a ni-čemn—í—kydo
šl-o v den sv. Víta slavného našeho patro-na
českého, a jak věříme, nepochybně jeho při—
spěním a pomocí. Pan papež, bla-hopřejepanu
císaři k tak velikému vítězství, napsal mu
vlastnoruční list.

Toho roku týden před svátkem Nanebe
vzetí &ve svátek sám, 'kd'yž končil rok milosti
čili odpustků, byl tak veliký nával do praž
ského kostela, že toho nepamatuje žádný v-ěk.

Toho roku přijela do Prahy dne 20. srpna
paní Alžběta, císařovna římská, v tomto roce
korunovaná, jak řečeno, :pa-nem papežem, a
byla slavně přijata v městě i kostele pražském
duchovenstvem i lidem. Císař však, protože
byl v Čechách mor, zdržel se po návratu
z Lombard'ie v Polsku. A protože někteří vé
vodové sl—ezštísi o-sobovali nástupnické právo
ve svíd-n-i-ckémvévodství a král polský si po
čítal veliké dluhy, kterými prý mu zůstal svíd
nický vévoda zavázán—,pan císař, aby vykou
pil tyto závazky, uložil obecnou berní v Če—
chách a splatil dluhy a vykoupil dědické ná
roky jak oď vlastní dcery, vévodkyně rakous—
ké, tak od jiných vévod slezských. A když na
to byly vydány lis-tiny, přísahali páni a města
ve vévodství Václavu Čtvrtému, synu císařovu,
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králi českému, že budou nál—ežetike koruně
království čes-kého, trvale a nedílně.

Dále koupil císař tehdy ve Fo-jtlandu u Míš
ně &Duryňska mnoho pevný-ch. hradů a krá
lovství na všechny strany byly rozšířeno a
zvelebeno. Toho roku 5. listopadu byly V kos
tele pražském v kapli. sv. Šimona a Judy ulo
ženy =kosti dvou biskupů pražského kostela,
totiž Kosmy a Jana I., protože pro pobo-ření
zdí starého kostela bylo nutno je přenést-i a
jin-de umístit.

Toho roku zemřel ve svátek sv. Panny Ma
rie vynikají-cí kazatel bratr Konrád, správce
kostela P. Marie před Týnem, a byl tam po
hřben na hřbitově. Pocházel z Rakous tento
muž velmi vzdělaný a velmi výmluvný, přišel
do Čech, a viďa, že lidé jsou přespříliš oddá
n-i:roz-košni'ctví a překro-čují v mnohém míru,
jak jsme se o tom zmínili, svým kázáním na
pravil mravy našich krajanů tak, že mnozí
zanechali světských marnosti- a jali se .pi-ln-ě
sloužiti Bohu. Mezi jinými dobrými skutky,
j-ež vykon-al tento muž, zaslouží si, aby bylo
toho vzrp-omenuto, ž—epražské měštky, které
před tím nosívaly veliké a nádherné závoje
a šaty přenádherně vyšperkované, odkládaly
ie a navštěvovaly denně kázání tohoto vyni
kajícího kazatele a učitele v ša'tě dosti skrom
ném. Kázal také neohroženě proti liichvářům
a jiným, kteří zneužívají majetku, a zvláště
Droti řeholním osobám obojího pohlaví, jež
byly do řádu přijaty podle svatokupeckého ne
mravu. Když proto mnohé tlakové oso-by žá
daly dispens od apoštolské stolice, pohnuty
jsouce tímto svajtým kázání-m, a jiní se zdrá
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halí dávati napříště své děti. řádům na smlou
vu, pozdvihli se proti němu bratří Všech žeb
ravých řádů a vznesli proti němu mno-ho o.'b
viněn-í. Protože však to byl muž v lásce dro
konalý, vše snášel klidně pro Pána a 5 dob
rým vědomím odešel ke Kristu. Nechť odpo
čívá v pokoji. Amen.

Toho času císař vida, že pražský hrad,
v němž měl veliký poklad a mnoho ostatků
svatých, není dostatečně opevněn zvláště na
jihu, dal zří'dijti veliký a velmi nutný příkop
mezi hra-džema Menším městem pražským.

Toho roku byl, jak jsm-ese zmínili, z dopuš
tění božího pro hříchy lidské v Čechách ve
liký mo-r,zvláště na stran-ě k Rakousku, a trval
po celý rok. A když se již 'blížil Pra-ze a začal
tu vzrůstati, byla určena procesí & pos-ty, a
Pán Bůh, přelaskavý a milosrdný, byl usmířeng
a mor postupně přestali,protože se lidé poko
řili jako Ninivští. Hle, co zmůže .p-okora a po
kání vůči božímu hněvu!

L. P. 1370 vrátil se pan císař, kníže míru,
k sladké rodné zemi-,když 'byl dlouho prodlel
v Itálii, staraje se o mír a pokoj římské cír
kv-e a sv. říše, v mnohých námachách a stras
tech, jež tam zakusil, .a na den Tří králů V'StOu
pil pokorně a zbožně do pražského hradu i
kostela, a duchovenstvem i lidem byl přijat
velikým jásotem a radostí.

Tohlo času koupil pan císař, velmi jsa za—
ujat pro obecné učení a studenty v Praze, za
100 hřiven 114 svazků knih =sv.theologie, ka—
noni-ckého práva & svobodných umění. Ty
knihy náležely panu Vilémovi ctné paměti,
děkanovi vyšehradskému, zesnulému ten rok,
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který je koupil v Avignonu a jiný-ch konči
nách světa. Ty knihy daroval pan císař stu
dentské koleji V Praze. Vysoké učení bylo roz
šířen-o a .proslulo v sousedních. zemích a kra
jích, že císař je mil-uje a prokazuje mu zvlášt
ní přízeň. Aby pak studenti pražského učení
horlivěji studovali, když by věděli, že dojdou
obročí, pan císař ustanovil a „potvrdil ve
svých listinách, aby k pr-elatuře nebo k pr-e
bendám královského kuostela či kaple Všech
svatých na pražském hradě byli jeho nástup
ci českými králi na věčné časy navrhování
toliko mistři ze studentské koleje pražského
učení. A jen ti a ne jiní aby 'byli -skrálovským
souhlasem na tato obročí ustanovováni a po
tvrzování. A pan papež Urban V. potvrdil 'to
to císařské ustanovení zvláštními „svými výsa
dami, a aby bylo zachováváno .va všechny bu
doucí časy.

Toho roku koupil náš pan císař jakési mě-s
to v Lužici na řece Od'ře, blízko města Frank
furtu — to město .se v jejich jazyku nazývá
Fůrstenberg —- -a vystavěl na břehu té řeky
velmi „pevný hrad, opevnil i město &vystavěl
i most .přes řeku. Tím byli velmi polvekáni
knížata a mocní těch lkraji—n.Aby se ta práce
dařila, pobyl tam pan císař skoro po celou
dobu jara.

Toho roku v sobotu sv. Víta mučedníka, to—
tiž 22 června narodil se našemu panu císaři
z jeho manželky paní Alžběty syn na praž
ském »h-rad-ěo hodině večerní. Nan křtu bylo
mu dáno jméno Jan, protože následoval svá
tek sv. Jana Křtitele, nebo pro zásluhy a na
pamět jeho děda, zesnulého král-e českého pa
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na Jana. Toho roku za přítomnosti našeho
pana císaře a jeho syna, našeho pána Václa
va, českého krále, dal ctihodný otec pan J-a-n,
pražský arcibiskup a legát apoštolské stolice,
vysvětiti svou nov-ou klapli, kter-ou nedávno
znovuz-řídilpodivuhodným krásným a nádher
ným dílem v hořejší síni, či sálu svého arci—
biskupského dvora na Menším městě praž
ském ke cti Kristových zbraní. Přítomni byli
tomu posvěcení mnozí jiní biskupové a svět
ští knížata, jimž tam potom byl-a_vystrojena
skvělá hostina. Brzy poté se odebral náš pan
císař do Porýní, kde provdal dceru .bavo-r
ského vévody 3 hraběte holandského Alberta
za svého syna, našeha pána, českého krále
Václava.

Toho roku byla na svátek Nanebevzetí sv.
Panny v Čechách veliká zátopa, takže Vltava
vystoupila z břehů a zaplavila velikou část
Starého města a způsobila .mn—ohoškod—na po
lích a ve vesnicích, (ležících poblíž řečiště, a
zvláště v Praze. Celý ten rok byl totiž deštivý.

Toho roku chtěl náš plan císař ukáza-ti velip
kolepost a slávu českého království, protože se
k němu 'sjíždvělize všech končin světa knížata,
panovníci a šlechtici, a daň pokrýti d'v-ěvěže
pražského královského hradu, východní a zá
padní, olovem a navrch pozlatiti, takže v pod
večer ty věže svítily &leskly se na velikou
vzdálenost.

V ten čas d.-a1také pan císař pořiditi a vy
malova-ti nad portálem Pražského kostela po
řeckém způsobu obraz na skle, velmi krásný
a s velikým nákladem. Toho roku v neděli
nazítří po sv. Vavřinci mučed'níku, nejjasnější
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kníže Václav IV., král český, povolán byv
svým otcem pan-em císařem ke dvorskému
sjezdu do Norimberka, [přišel tam s velí-kým
množstvím lidí a při svém příchodu podle
obyčeje .svýeh předků, českých knížat a králů,
da—lzapálití na- dvou- místech mohutný oheň,
aby všichni věděli o příchodu českého krále.
Od staro—dávnasi tak počínají čeští knížata a
krá-lové, že přicházejí v :pila'meni.a oh.ni,\prot0
nosi-li za 'starodávna černou orlici“ v ohni-vém
poli, což je až tDOS'lldznak české země. Příčina
toho byla snnad, aby český kníže nebo krán
nebyl ke dvoru nejvyššího panovníka povolá
ván z nějaké malicherné příčiny.

K přivítání českého. krále vyšla .toho dne
všechna německá knížata a šlechtici a měš
ťané, kteří byli přítomni a přijali jej velmi
slavně a s nesmírným jásotem. Těm všem vy
strojil potom třetího dne velikou hostinu a
jeho slávou se rozezvu'čely o-n-ykraje a sou
sední země.

Toho roku se na svátek sv. Václava sešlo jen
málo lidí. Ochladla totiž láska a zbožnost a
lidé oddaní rozkoš-em, abych tak řekl, méně
ct-itliBoha a svaté. Proto z dopuštění Božího
vypukl veliký mor všude a také v Čechách.

Toho roku pan papež Urban V., Vilda, že
v Římě a vůbec v tom kraji církev římská ne
prospívá pro tvrdost a zl-obu tamních obyva
tel, naopak že spíše hrozí jemu i jeho li-dem
nebezpečí, vrátil se šťastně a bez překážky
se svým dvorem a kolegiem kardiná-lským dro
Avignonu. Toho roku v neděli 17. listopadu,
nejjasnější paní Jana, dcera bavorského vé
vody a hraběte holandského Allberta, po mat
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ce vnučka vévody slezského Ludvíka, pána
lehnického, která byla již, obdrževši řádnou
zá-konitou d'ispens “apoštolského stolce, ježto
byla příbuznou pana cí-sa-ře,provdána v No
rimberce za našeho pána českého krále Vác
lava, byl-a s velikou slávou korunována v praž
kém kostel-eza čes-kou královnu od ctihodného
otce v Kristu pana Jana, pražského arcibis
kupa a legáta apoštolské stolice. Přítomen byl
náš pan císař a jeho syn-, náš 'král pan Vác
lav ve své vel-ebnosti, a po osm dní byla „stro
jena hostina na pražském hradě a v městě
Praze.

Toho roku nej-důstojnější otec v Kristu, pan
Jan, arci-biskup sv. pražského kostela a legát
apoštolské stolice, uváživ se zbožnou a laska
vou myslí, že chudí klerikové pražského kos
tela a jiných části jeho di—ecésenemají v ne
moci, kam by se uchýlili, ale jsou nuceni jíti
d-o obecných špitálů laiků, kteří přece bývají
prudce nevraživí na kl-er-iky, založil pro ch—u
dé nemoc-né kleriky špitál na Hradčanech
před pražským hra-dem, pevný a nákladný, &
n—adaljej sdostatek lůžky, zařízením, .platy a
jiným potřebným.

Toho roku ve čtvrtek před svátkem naro
zeni Kristova, 19. pro-since vydechl v Aviňoně
naposledy pan papež Urban V. a předposled
ního dne toho měsíce byl za římského papeže
jednomyslně zvolen pankard'inál Petr B—el
for-t, obzvláštní přítel našeho pana císaře, a
dáno mu jméno Řehoř XI.

L. P. 1371 byla dosti mírná a teplá zima.
Toho roku slavil pan císař velikonoce na
pražském hradě s nejjasnější svou choti, paní
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císařovnou Alžbětou. Tato pa-ní císařovna mě
la v rukou obrovskou sil-u. Stalo se asi v tém
že čase, za přítomnosti mnoha knížat, .pánů a
šlechticů, že si dala přinésti pod-kovu, pro ve
likého koně udělanou, kterou nejsilnější mu
žové celou svou silou nemohli oh-nouti, ona
však ji- vlastnoručně zlomila. Pokud se týkalo
lámání železných věcí, předčila paní císa
řovna- si'lou i nejsilnější z mužů. A to nebylo
jen .t-ento'krát jednou, kdy jsem to viděl a za
psal, ale děla-la to již dříve a mnohokráte .po
zději ještě víc svýma vlastníma rukama udě
lala, že se ji žádný z mužů neodvážil napo—
do-biti. Tlusté a silné tesáfky vojáků a kuchařů
lámala v rukou jako mrkve. Kru-nýře čili pan
cíře rytířů a dvořanů pana císaře roztrhla se
shora až dolů. Všichni se pod-ivovali její síle,
říkajíc-e, že od: ča-sů Libuše nebylo v Čechách
silnější ženy. A jakkoli byla převelice silná
tělesně, nechlu'bíl-a se tim, ani se ve svém
srdci nepyšnila, ale připis-ujíc svou sílu Nej
vyššímu, neukazovala ji často, l-eč když .pa-n
císař tak nařídil.

Nej-laskavější císař, moudře se řídě slovem
prorokovým: »Činíte-li soud mezi člověkem a
jeho blíž-ním, neu=blížíte-l.i;vdově a sirotkovi,
s vámi budu<<a jinde »Blahoslavení, kdož sou
dí spravedlivě v každý čas<<,sám jakožto pa—
novník předsedal v pašijovém týdnu i v týdnu
velikonočním a později osobně soudu a roz
suzoval pře chudáků, vdov a sirotků a zjedná
va-lsoud a spravedlnost bez prů-tahu každému,
kdo si stěžoval, a zůstavoval tak svým dědi
cům a nástupcům, českým králům, velikolepý
a pamětihodný “příklad, aby řidice se tímto
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příkladem, neod-kazovali vždy pře svých chu
dých pod-daných jiným, ale sami se častěji
snažili osobně vys-lechnouti je a rozhodovati
pořadem .práva a spravedlnosti. Často totiž
soudcové, pověřeni vyřízením záležitostí chu
dých, z lásky, nenávisti neb i ze strachu před
mocnými, jichž se pře týká, neprovedou nebo
aspoň odloží rozhodnutí. Je tedy vhodno, aby
panovník sám a ne skrze jiné, co nejčastěji
může, vyslý-chal a rozhodoval po příkladu to
hoto slavného císaře, pokud ch—ceza své d'o-b—
ré skutky dostati nyní i v budoucnosti odmě
nu od Boha Všemohoucího.

Toho roku v neděli, kdy se zpívá Cantate,
což bylo 4. května, ctihodný otec v Kristu, pan
Jan, arcibirs'ku-psv. pražského kostela a legát
apoštolské stolice, zasvětil a vysvětil kole
giátní kostel sv. Jiljí ve Větším městě praž
ském. Tento kostel počal sta-větí bl. .paměti
pan Jan IV., pražský biskup 27., a vysvěcení
byl přítomen n-áš pan císař.

Toho roku 10. května, v sobotu po neděli
Cantate Domino, dopustil“ Bůh :pro hříchy lid
ské, aby město Slaný úplně shořelo, neboť
v domácnosti vznikl požár; když v den trhu
bylo tam shromážděno veliké množství lidí, a
zahynulo jich tu na dva tisíce. Oheň se totiž
náhle vzmohl, protože vál silný vítr, a že měs
to hořelo na několika místech, vozy s obilím,
přivezeným na trh, zatarasily natolik náměstí,
ulice a brány, že málokdo mohl vyváznouti;
a tak zahynuli bídně lidé i dobytek. Také jin
de způs'obil toho času oheň veliké škody, pro
tože bylo sucho a veliké větry a lidé si poči
nali nerozumně a neopatrně.
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Toho roku a v ten čas u-padl pan císař, když
dlel na svém :h—ra-děKarlštejně, do veliké ne
;moci, takže lékaři vesměs již zoufalí nad jeho
uzdravením. Když pak jeho manželka pan-í
císařovna viděla, že je na prahu smrtia žádné
.léčení že mu neprospívá, utekla se s věřícím
srdcem o .pomoc k sv. mučedníkovi Zikmun
dovi. Učinila slib, že půjde pěšky z Karlštej
na do Prahy k hrobu sv. Zikmunda a věnuje
pro záchranu svého pána 8 misek ryzího zla
ta, jinak co do obsahu 23 hřiven a 5 lotů zlata
v ceně 1650 zlatých, pro hlavu sv. Zikmunda.
A když splnila 51in a věnovala zlato, aby byla
zhotovena hlava sv. Zikmunda, nabyl císař
z milosti boží a pro zásluhy sv. Zikmunda dři
v-ějšího zdravi. Toho roku 8. června posvětil
ctihodný otec pan Jan, arcibiskup sv. praž
ského kostela, větší oltář v klášteře sv. Jiří .na
pražském hradě, ke cti sv. Jiří a sv. mučed
nice Ludmily. Dále vysvětil 15. téhož měsíce
novou kapli ve veliké v—ěžisvého hradu
-vRoudnici ke cti sv..Panny Marie a sv. patro
nů pražského kostela Víta, Václava, Vojtě
cha a Zikmunda. Toho roku byl dokončen ob
zvláštní o-braz, který dal pan císař potříditi
v sloupoví pražského kostela jako mosaiku
podle řecké-hozpůsobu; čím častěji jej omývá
déšť, tím je krásnější a s'kvěl'ejší.

Toho roku 22. června pan Jan, mohučský
arcibiskup, kterého pan císař předtím byl po
výšil k tomu kostelu, složil s korouhvemi ci
saři hold uprostřed města Prahy. Tu jsme
uzřeli velikou přízeň boží, prokázanou nám
a české zemi; vždyť ještě nedávno arcibiskup
mohučský jako metropolita obyčejně koru
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noval a-pomazával českého krále a arcibisku
pové mohučti potvrzovali také v minulých do-.
bách volbu biskupů k pražském-u kostelu, vy
s'věcovali je a uváděli je v držení kostela prá
vem metropolitů; nyní však díky laskavé pří—
zni boží byl to důstojný otec v Kristu, arci
biskup. pražského kostela pan Jan, který se
vypravil z rozkazu pana papeže a pana císaře
osobně do Mohuče, když byl hold složen, jak
pověd-ěno, aby tam uvedl arcibiskupa toho
kostela v držení práv duchovních i světských;
Bohu díky!

Při tom jest si bedlivě povšimnouti a zazna
m—enatijako pamětihodné, že pro ty, kdož mi.
lují Boha, vše se obrací v dolbro; .tak totiž, že
Bůh neviditelně bojuje za ty, “kdož jej miluji
z celého svého srdce, z celé duše a z celé své
síly, ikdyž odstraňuje 'bez krveprolití a bez
boje jejich protivníky. Ačkoliv totiž pan pa—
pež Urban V. byl zprvu při svém povýšení
velikým přítelem pana císaře, přece se asi dva
roky před svou smrtí, jakkoli jinak byl sp-ra
vedl-ivý a po své smrti se zaskvěl zázraky, ne-'
málo rozhněval na pana císaře, protože pan
císař nemohl, či spíše proto, že by to vyžado
valo veliké krveprolití, nechtěl zahubiti. Bar
naba Milánského. A Kazimír, král “polský, av
arcibiskup mohučský Gerlach Nassavský, kteří
v té věci přáli .panu papeži, stali se úhlavními
nepřátelihnašeho pana císaře. Avšak Bůh, k—te
rý neopouští ty, kdo v něho doufají, odvolal.
v jediném čtvrtletí tohoto roku předNaroze
ním Kristovým všechny tři, pana-papeže Ur—
bana, muž-e vesměs spravedlivého a svatého,.
polského krále Kazimíra i mohučského arci
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biskupa G. Nassavského. Na jeho místě pový—
šil, jak bylo řečeno, pan císař ke kostelu mo
hučskému pana Jana, o němž byla řeč, rodem
z Lucemburska, svého příbuzného, který byl
dříve biskupem štrasburským.

Toho roku v červenci a srpnu vyslal náš
pan .císař vojsko :proti svému zeti branibor
skému markraběti Otovi, “který se spikl spolu
s uherským králem Ludvíkem proti našemu
panu císaři. Vojáci, jdouce na tuto výpravu,
způsobili neslýchané a neobyčejné škody chu
dákům. Nikdy nenad—ělalichudým toli-k škod
cizinci, vpadli-li do země. Jako nepřátelé do
bývali i kostelů Kristových, do nichž se utekli
chuďasové se svým majetkem, ty, jichž ne—
mohli dobýti, zapalovali, a lou-pili, co mo-hli'.
Olupovali chudé ženy a vdovy o šaty, nebohé
sedláky mučili pro peníze, v klášterní-ch a kos
telní'ch dvorech vyml—átiliobilí a posílali i
s vozy a koňmi nebo dobyt-kem domů. A tak
procházeli zemi a sužova-li vesnice, způsobu—
jíce chud'asům nevýslovné a nenapravitelně
škody. Mnozí, kdo měli .před-tím dostatečnou
obživu, byli nuceni vyžeb-rávatí si svůj chléb.
Nad to se nik-do nenašel, a'by pomstil Kristo
vých chudých nebo bránil těm, “kteří se do
pouštěli zla vůči kostelům, ač ,se lidé mají sta
rati o své bližní. Ale na co se kdo ohlédl, to
si jako vlastní přisvo-joval. Co mám říci?
Chválím rád svůj národ, ale v tóm jej nechvá
lim, že se lidé obrátili jako kdysi jej-ich ot
cové k nepravosti, dopouštějíce se takových
ohavnosti vůči Kristovým chudým. Nářek
chuďasů p-ro křivdy a násilí jim způsobená
stoupá tedy k uším Všemohoucího a sestu
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pu-je jeho hněv na čes-ké království. I seslal
Pán na všechny kraje Čech přetěžký mor i
zemřely nesčetné tisíce lidí, a jako by se ni—
kdo neu-kryl před těmi lotry, tak umírali mo
rem vesměs stejně loupežníci a Bůh sám po—
mstil věc svých chudých.

L. P. 1372 shlédl Bůh na zkrouše-nost svého
lid-u a seslal těm, kteří byli- válkami těmi
zk-rušeni a ztrýzněni, mír a vykoupení. Když
totiž byl v březnu pan císař ve Vratislavi, po
slal uherský král Ludvík zvláštní vyslance
k panu císaři“ se žádostí, aby jeho dcer-a Ma
rie byla provdána za syna pana císaře Zik—
munda. Byl tedy sjednán mír mezi naším
panem císařem s jedné strany a uherským
králem 'a vévody bavorskými s druhé strany
a všichni se zaradovali.

Toho roku v sobotu před nedělí Judica, dne
13. března, dal Bůh našemu panu císaři muž
ského potomka. Jeho přejas-ná choť, císařov
na paní Alžběta porodila Sličného syna, je
muž -na křtu bylo dáno jméno Karel.

Toho roku pan císař, vrátiv se ze Slezska,
slavil velikonoce na pražském hradě, kde v je
ho přítomnosti-.posvětil na Květnou neděli ra
tolesti důstojný otec pan Jan, patri-archa ale
xandrijský, kterého pan papež poslal k císaři
ve velmi svízelných záležitostech římské cír
kve. A na pří—štíVelký pátek slou—žilpatriar
cha v pražském kostele mši a na Velikou so
botu posvětil vodu a sám pokřtil nedávno na
rozeného syna páně císařova, jemuž, jak ře
čeno, na křtu dal jméno "Ka-rel. Patriarcha
sloužil také sám v pražském kostele hlavni
mši na Boží hod a měl latinské kázání k du—
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chovenstvu. Přítomen byl pan císař v císař—
ské velebnosti a ozdoben jsa říšskými odzna—
ky, a s-ním byli jeho syn Václav, král český,
ve své královské velebnosti, dále jasný kníže
Václav,“vévoda saský, říšský arcimaršálek,
při-sluhujíce podle svého úřadu císařské ve
lebnosti; s druhé strany stáli při císaři dů
stojný otec .pan Jan, arcibiskup mohučský-,
volitel sv. říše, a důstojní otcové páni arcibis
kupové pražský a ostři'homský, jakož i bis
kwpové mets-ký, augšpurský, pařížský, naume
burský a jiní světští knížata ve velkém počtu;
mezi nimi. byli vyslanci uherského krále arci
biskup ostřihomský a vévoda opolský, uber-
ský palatin. V pondělí velikonoční vysvětil
ctihodný otec v Kristu pan Jan, arcibiskup
sv. pražského kostela, legát apoštolské stolice,
slovanský klášter řádu sv. Benedikta na No
vém městě pražském, založ-ený .panem císa
řem a obdivuhodně zřízený a velikolepě na
daný. Vysvěcení byl přítomen sám pan císař
a jmenovaná knížata.

Toho roku v červnu se stalo cosi pozoru
hodného, co sluší zaznamenatí pro pamět.
Ježto skoro všichni mladí. šlechtici, jsouce
oddáni marnosti obecné, nosili střevíce se 20-
baný čili dlouhými nosci, dopustil VšemOe
houcí Bůh, jemuž se neli-bí pýcha, že šlechtici
Vojtěchu ze Slav-ětín'aml., púrkrabímu na hra
d-ě Košťálu u-Li-tom—ěřic,a jeho manželce ura
zi-l blesk ná-hl'e 's neb-e u-deřivší jednim rázem
& najednou zobce či-nosy na střevíc-ích, lidem
však nijak neublížil-, nežli že byli poděšeni a
nechtěli zůstati v hradě. Avšak veliká je lid“
ská tvrdošíjnost. _Ačkoliv.t-ento zázrak lidem;
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byl zjevný, nikdo neustal „od této marnosti,
ale nosili dále krátké" šaty a zobanovité stře
více a proti Bohu pozdvihovali šíje.

Toho roku a .v ten čas, kdy byl pan císař
v Mohuči, dopustili se někteří z jeho dvořanů
zpupnosti ve hře v kostky vůči několika měš
t'anům,-a.ti hněvem rozpálení nenadále se
shromáždili pod praporci a vpadli na ně,
prchající pak je pronásledovali jako nepřá
tele až k příbytku paní císařovny a jednoho
z našich, který se utek-l do lože ;paní císařov
ny, zabili na lůžku. Mnohé jin-é zabili &v tom
poplachu se dostali až k „příbytku pana císa
ře. Když konečně při-šli úředníci “města, s ne—
snází ukrotili dav a později svoje lidi těžce
potrestali. Také pan císař zapudil ty hráče
od svého dvora a měšťané jen velmi nesnadno
dosáhli milosti od pana císaře a paní císa—
řovny. Odtud se odebral pan císař do Cách
a' osvobodil ze zajetí svého bratra Václava, vé
vodu brabantského a lucemburského, který
byl minulého „roku zajat ve válce -s vévodou
julišs'kým. Potom se vrátil pan cínsařdo Pra
hy a dal'kapli sv..Václava v pražském kostele
vyzdobiti obrazy, zlatem, drahokamy a cen
nými kameny ke cti Boha a mučedníka sv.
Václava, svého ochránce a pomocníka.

Toho “roku, když císař pobýval na Rýně,
vypadl mu — ve spánku a zcela bezbolestně
-— zub, stolička, a .na jejím místě vyrostl
nový zub, ač .panu císaři bylo tehdy 57 let.
Nebývalá a neslýchaná to věc aby v takovém

věku rostly zuby, a přece pravdu píši, neboťjsem to sám vid'ěl.
Téhož. roku 3 měsíce pan císař dal na radu
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některých kněží světských, kteří svými kázá—
nimi v Praze vykonali mnoho dobrého a o je
jichž dobrých skutcích a chvályhodném počí
nání bude řeč po jejich smrti, strhnouti starý
nevěstinec v Praze na místě řečeném Benátky,
a vyhnav nevěstky, dal tam postaviti oratoř
ke cti sv. Marie Magdaleny, Afry a Marie
Egyptské.

L. P. 1373 slavil pan císař velikonoce
v pražském kostele a na hradě. Toho roku,
protože zeť pana císaře Oto, markrabě brani
borský, ned-održel svých slibů, že totiž, pro
tože neměl dědiců, jeho země přinpadn'e sy
nům pana císaře, ale proti výslovným smlou
vám a ujednáním dal městům přísahati věr
nost bavorskému vévodovi Bedřichovi, svému
strýci, a vůbec vyloučil pana císaře a jeho sy
ny, jimž města před tím přísa'hala, císař shro
máždil vojsko a vpadl s velikou »silou do Bra
niborska. A když dobyl několika města hradů
a markrabě viděl, že se zklamal v naději, kte—
rou kladl v pomoc uherského krále, vzdal se
Braniborska do rukou pana císaře a jeho sy
nů, zří-kaje se na věky všeho práva, které by
mohlo do budoucna připadnoutí jemu nebo
jeho potomkům nebo jeho strýců-m, vévodům
bavorským. A .při-šeddo Prahy, ustoupil ode
vzdáním korouhve svobodně 'z markrabství
Braniborského synům pana císaře. A za sou
hlasu a na žádost Otovu ud-ělilcísař markrab
ství podánim praporce té země svým synům,
totiž králi Václavovi a jeho bratřím dosud"
dětského věku. Zikmundovi a Janovi, a pro
případ, že by zemřel-i, panu Janovi, markra
běti moravskému a jeho synům Joštovi, Jano
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vi, řeč. Soběslav, a Prokopovi. Otovi dal císař
hrad -a město Sulzbach, dál-e města Hersfeld,
Hersbur—ka Lauf, jakož i hrady v Bavorsku
Flos a Stauf a přidal mnoho peněz, jež těžko
spočítati. A tak Braniborsko, země výborná a
cenná, zůstala synům pana císaře, aby ji dě
dičně měli oni, nebo kdy-by zemřeli bez dě
diců, synové pana markraběte moravského.

Toho roku v ten čas, kdy císař meškal se
svým lidem v Branilborsku, využí-li bavorští
vévodové příznivého okamžiku a vpadli náhle
a kradi do Čech až k Do-maž-licům, k-drespálili
předměstí a 13 vesnic. Nepíši ani tak o škodě,
která tím vznikla, jako o hanbě a nedbalosti
těch, kdo špatně hlidali pomezí jim svěřené.

Toho roku den před sv. Jaku-bem zemřel
císařův syn Karel ve druhém roce svého věku.

Toho roku .na „svátek Narození sv. Panny ze
mřela dcera pana císaře Alžběta, kterou měl
za manžel-ku vévoda rakouský Rudolf, bez dětí.
Toho rok-u ve svátek sv. Michala narodila se
panu císaři dcera jménem Markéta.

Toho roku v prosinci byla na rozkaz pana
císaře přenesena těla dávných knížat a králů
českých z dřívějších hrobů &pohřbena v no
vém kůru pražského kos-tela. Nejprve bylo
v kapli sv. Trojice, tak zvané císařské, po
straně vchodu kaple pohřbeno tělo českého
vévody Břetislava, syna Oldřichova, a jeho
manželky Judity, kterou ulouupil z kláštera,
jak se čte v kronice. Po levé straně leží Spy
tihněv, prvorozenec Břetislavův, který rozší
řil pražský kostel. V kapli sv. Antonína leží
Břetislav ml., sy—n'krále Vratislava, prvniho
krále, jehož zabili Vršovci, když se ve Zbeč
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ně vracel z lovu. Na .pravé straně kaple-' pak
leží Bořivoj, syn králeVratislava. Bořivoj da—í
rova-l pražskému kostelu a kapitule Týnský'
dvůr se všemi: právy., V kapli sv. Doroty, k-t-e-š
rá se nazývá kaplí saského vévody, u vchodu.
leží Přemysl, třetí čes. král, vpravo; nalevo leží.
Přemysl, jinak Ota-kar, pátý český král, vév'oa
da rakouský, korutanskýa štyrský, zabitý po-í
sléze ve válce s Rudolfem, římským králem.
V.kapli sv. Šimona-aJudy po levicí leží krá
lovna čes—káGuta, manželka Václava II., š'es—V
tého krále českého, dcera římského krále Ru—
dolfa. V téže kapli po. pravé straně leží dva
v jednom hrobě: na východ Rudolf, zvolenýí
za českého krále, manžel vdovy po Václavuf
II., Alžběty, řečené Hradecká královna, která
zřídila a nadala oltář pro spásu duše Rudel-»
fa, pojmenovaného Kaše. V témže hrobě na
západ leží Rudo-If,vévoda rakouský a šváfbský,
bratr královny Guty. Věz, že v každém z těch-..
to hrobů jsou olověné desky s vyrytými j-mé-f
ny těchto knížat.

Toho roku slavil pan císař svátek Narození
Páně v Praze, ale pro-tože měl bolesti v nohou,-„.
nemohl, jak jest zvykem, čísti evangelium:
»Vyšlo poručení atd'. << '

L. P. 1374 v únoru odebral se pan císař
s celým. svým dvorem do marky braniborské,
a zjednávaje tam mír, zdržel se tam až do;

srpna. Potom se vrátil do Prahy a přijat s po-;ctami, jak náleží. 
Toho roku jsem já, Beneš, přenesl z naří-š

zení pana arcibiskupaa pražské kapituly těla;
pánů biskupů pražských,“jejichž jména jsou:
níže vypsána, z dosavadních míst, kde leželiš
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jednotlivě a porůznu, dosti nedbale & nedů—
stojně .pohřbeni, a uložil jsem je v novém ků
ru pražského kostela mezi hrobem sv. Víta a
císařskou kapli sv. Troji-ce, !každ'é tělo zvláště
v- kamenné rakvi a s vloženou olověnou des
kou,.na níž bylo pro věčnou pamět vyryto
jméno. Tyto hroby jsem pokryl mramorovými
deskami. A protože jsem nemohl nalézti těla
mnohých biskupů, která byla zasypána a ztra
cena v. kryptě sv. Gaud—encie,když se kdysi
bořil starý 'kostel Pražský, nýbrž toliko ta,
která ležela dosti nedůstojně po různých kou
:tech, sebral jsem je a takto pohřbil: v hořejší
řadě, která se dotýká sv. Víta, počínajíc od
jihu, leží po řadě: Šebíř, Gelbhard', Kosmas,
Menhart, Jan I., Daniel a Bedřich. V druhé
čáře, která se dotýká kaple sv. Trojice, leží:
Valentin, Jan II., Bernard, Mikuláš, Jan III.,
Tobiáš a Řehoř. Těchto 14 biskupů leží po
hromadě na tomto místě. Jin-,de totiž v kapli
sv. Silvestra, leží .pan Jan, 27. biskup. Hlava
biskupa Ondřeje je uložena ve zdi kaple sv.
Václava nad oltářem_ sv. Kříže, rpan Pelhřim
u -sv._Klimenta, pan Jindřich, jinak Břetislav,
Pražský biskup a vévoda český, leží v Doksa
nech. Pan Arnošt, první arcibiskup pražský,

“leží v Kladsku. A tak je 18 biskupů, jejichž
těla lze nalézti. Ostatních 10 jsem nemohl na
lézti. A přiznávám, ačkoli jsem napsal jejich
jména na olověných deskách uvnitř a na mě
děných zvenčí, že nemám jistoty o všech jmé
nech leč o těchto: Menhart, Jan I., Valentin,
Bernard, Mikuláš, Jan III., Tobiáš a Řehoř.
Ostatní jména jsem psal podle dohadu a sdě
lení jiných. Doufám však, že pravdivěji a lé
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pe jsou jejich jména zapsána v knize života
tam, kde odpočívají v pokoji, spolu s devíti
biskupy, jejichž těla jsem nemohl nalézti. Pro
to byla i tato těla přenesena, aby během času
zároveň s oněmi neupadla v zapomenutí 2 ne
dbalosti, když by se boři'la stará stavba.

Toho roku, 16. července, zasvětil důstojný
otec pan Jan, pražský arcibiskup a legát apoš
tolské stolice, klášter Menšich lbratři u sv. Ja.
ku-ba v Pra-ze. Téhož roku zasvětil ctihodný
otec na den sv. Alžběty nový špitál na Hrad
čanech ke cti sv. Antonína a Alžběty, který
byl sám založil a velikolepě nadal, aby tam
našli útulek chudí kněží a nemocní kteri-kové
pražského kostela a jeho diecése.

*

Úmrtí našeho kronikáře je zapsáno v nápi
se, který zdobí jeho poprsí v svatovítské ka
tedrále a jehož snímek je v čele této knížky,
těmito slovy:

Beneš, zvaný Krabice, pražský ka
novník a horlivý ředitel stavby to
hoto chrámu, v pořadí třetí, zesnul
léta Páně 1375 dne 27. měsíce čer

vence.
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Několik poznámek.
O životě a díle Beneše Krabice bylo častěji

psáno, posledněJos. Emlerem v úvodě k vydání
jeho kroniky, jmenovanému v předmluvě. Zvlá
ště pěkně charakterisoval kronikářovu práci i
osobnost r. 1830 mladý Palacký ve své klasické
Wiirdigung der alten bóhmischen Geschichts
schreiber, kterou si konečně bude brzy moci
přečíst i český čtenář v souboru spisů Palacké
ho, -chystaxném nakladatelstvím Mazáčovým.
Čtvrtý svazek sbírky Prameny dějin českých,
založené Palackým, aby zpřístupnila památky
českého dějepisectví, obsahuje mimo to kroniku
staršího kolegy Krabicova Františka a zvláště
velké dílo o posledních Přemyslovcich a Janu
Lucemburském z péra zbraslavských opatů Oty
a Petra Zitavského, vesměs latinské.

V poznámkách vydání Emlerova jest upozor
něno na některé omyly hlavně v udání času, ja
ké se přihodily kronikářovi v první části jeho
díla, která zde přeložena, jež však nejsou veli
kého dosahu, aby tu byly připomenuty. Zato
přijde snad vhod mnohému čtenáři těchto něko
lik vysvětlení. Číslice na začátku řádky znam-e
ná stránku této knížky.

13. Klášter před branou havelskou je dnešní
františkánský 11P. Marie Sněžné.

19—20. Generální učení — universita. Kolejí
studentů se rozumí Karolinum, založené r. 1366
a umístěné původně v židovské čtvrti, r. 1383
pak přenesené na nynější místo.“

21. Císařův bratr Jan Jindřich byl zapuzen
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prvou svou choti Markétou Tyrolskou, kterou
pojal potom syn Ludvíka Bavora Ludvík a tim
nabyl její země. O tom vypravuje Krabice
v části dřívější, do našeho překladu nepojaté,
neostýchaje se nikterak zdůraznit se vší otevře—
nosti, že mladý princ usvědčil utrhače tím, že
zplodil nemanželského syna,. kterému pak vy
mohl u papeže bohaté proboštství vyšehradské.

23. Cola di Rienze zahynul r. 1354.
27. Nejvyšší penitenciář je kardinál, zmocněný

rozřešovat na místě papežově v případech, kte
ré byly vyňaty z pravomoci biskupů a vyhraze
ny pouze jemu.

31. Kancléř Jan'je známý podpůrce snah ra
ného humanismu a také německý spisovatel
Jan ze Středy, rodem z Vys. Mýta, zemřelý ro
ku 1380.

42. Po zprávě o smrti arcibiskupa Arnošta
z Pardubic vkládá kronikář obsáhlé vypsání je
ho života z péra svého kolegy, svatovítského
děkana Viléma z Lestkova, které bylo v našem
překladě vypuštěno.

55. To je nejstarší zápis svatováclavského
chorálu.

60. Kazatel Konrád je slavný Waldhauser.
74. Světšti kazatelé, o nichž je tu zmínka,

jsou druhové a žáci Miliče z Kroměříže, zemře
lého u papežského dvora v Avignoně 29. června
1374. Splnit slib, který tu dává kronikář, zabrá
nily mu pohříchu asi rozpaky preláta i snad
ohled na císaře a arcibiskupa Očka, kteří ne
měli odvahy zastat se smělého předchůdce Hu
sova, když byl na žaloby odpůrců příkře obe
slán na soud papežského dvora, z něhož se již
nevrátil.


