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Uwcchj w zUámost wssech mUšůe kteřj še sw.

.Janrm NepomUckým w Prašskě kapitole byli, gistč
wssem ctitclům Swatojansiým UcmáťobUde wjtanč:
ano múže se ťicť,eže kašdý nad tjm potčssen bUde, do:

wčdčw fe gmen těch, kterým osud pťál š swatým pa:
tronem Uassjm w kanwnickém fpolkU býti.

Wypfal gfem wčdomost tUto ze wžácnčho rUko:
pifU Jana Michala Warlicha zBUbny, býwalčbo kan:
cljťe a archiwáťe wyfoce důstognč wšdy wčrnč kapi:

toly, pak dčkana a grUerálUjho ďikáťe, kterú 1789 ku:

stoscm neb strášným chrámU Pánč xfw. tha UčiUčn,

gak z rUkopřfůw wzácněbo kapitolnjho archiwu, gegž

žcela byl Ufpořádal, tak též z mUoba tiskem na fwěte

lo wydaUých knčh, wssech biskUpči, arcibiskupú a ka:

nownjků, od čan prwnjho pražského bisčUpa Ditma:
ra, r. 973, w nepťetršeně poslaUpnosti, až do wčkU
swěho sestawil. RUkopiš ten wede UásledUgjcj Uápiš:

Cčmlm, ššu cčubčxlt)šuš, šur čijum (Jčxpiculjjšccjšo

Zjčw prjmum cc)uššjčxcšš, ckt!mum cštjxecjmljš, pl)u

8Ue8mUm ůlšlr()pojchnšš ljxxššl!nšjš cldnšcrjptum
.šmxo 1789.

PoUžil pak gfem fpolU také Balbinowa spisU
fitš .quššliz Beckowsičho,Hammcrschmťda. Paprockču
ho, Pessiny, Pubiťky, pak Schallcra a Weleslawjna,

ňd
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a Učkolika rukopisii rodiny fwobodných páUů Mae
lowcůw.

Až do čan Karla lM, do roku 1346 žáležela
kapitola pražfká obyčcgnč gen z probossta, děkana, ar:

ctjahna, skolastika a dwau gcsstč kanownjků. Karcl

uA. gi ale na 36 rožmnožil, kteťj ale Uikdý wss!ckni

residentnjmi neťoyli, Uýbrž na skUtečnč, Urb pťi chrá:

mu Pánč w Praše obýwagjcj, pak prčbcndátnj, Ua

farách gesstť žigjcj, na poloprčďendátnj, Ua kanownjky

cum Zldš 0driučruc1čxo 1Uxčxojwru1čče,a Ua ťrstnč ka:

Uownjky bcz wssj pršbrndy, (kteťj fnad š ončmi eruxu

ďl)o l)!xčwl)ouckčxogednť a titjž bylť), fe dťlťlj.

Uwádjm poslaUpnost wssech 40. pťikládagc i rok

wstauchj gegich do kapitoly, a pak rok gich úmrtj.
Ale i tU požorowati mejme, žc wssrch tťch 40 še

fwatým Janem UagedUaU Uržilo: nýbrž, šc fc gich od

geho wywolch až do gcxdofwatomnčcdlnickč fmrti (te:

dy od rokU 1375 až do rokU 1883, lrťhcm 8mi let),

co gich z geho fpolnkanownjkň wymťelo, a Ua gich

mjsto zafc UastaUpilo, 40 poťjtáe xll)

“j Pamčti bodno gest dowčdčti se, gakč dUchownj auťaďy Karel
ljfz přl tomto chreimUPánč byl znweědl. delil tU: Arcidiskup, prox
bosst, kapitolnj dčkan, arcňjahen, a sskolostčkuš; tito čxtyčj w dústogno:
stť prelátstč; swčtjcj biskup a kaplanowč swatyně; Zš kanownjtů, 21
rosidcdntů, kteťj fpolU wenkownj faly držrlť, 8 prolxosstť: kollegčálnjch
kostelč:, 6 třtUlárnjch proldosstů, 9 arcijalxnčx, ! kanownjci krále a krá:
lowny, kustoš kostela, strážnj a podstreižnj k,xrobUsw. Wáclawa, strášnj
a podstrážnj fwat. Wogtčcha, sakrista. 19 čnstallowaných mkaristů, Zel
Uikaristů prellitstč)ch a kanownčckč)ch. 59 altarřstů k ťtenj mssj fwotých

pii Zo oltúťjche dohljžitel stawlxh, dwa dčaUžsoroxdč kanownčc!ršch reor:
cj. wrcbnj dobljžstel kapitzolnjcb statkč:, 2 kazátelowč, 4 zpowčdlnjcj.

W mansionářů. a sice 12 kUrčšj,q! jol).xů a 6 podjalǧnů,ll!ů pčwců
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Dťjwe ale, nežli kapitolU ončch čtyřidceti ka:

Uoijkň UwedU, ža slUssUěa řádnč Uznáwám, abych
takč těch tťj arcibiskupň:gmenowal, pod kterými fwatý

Jan na knčžstwj byl wyfwěcen,do kapitoly wywolen,
a mUčedlnictwjm oslawene

Krátký žiwotopiš gich gcst Uáslchgjcj:
l. Nrnosst š Pardnbic a že Skčdry, pokrewnj

swobodných páUňw Malowcň, pocházcl z UrozeUýchro:

dičň slawně powěsti, kterým měsio Črský Brod, a od

něl)o š KUnětickaU boraU, čxž kU GlackU mnoho statků

pťinálcželo. Otec geho, miláčck pťi dwoťe králowském

Karla uA., Učiněn byl neywyšssjm ťrditelem w Gla:

ckU,kterýžto, gak Balbjn Uwádj, U fw. tha w Pra:
ze čakrťstii a weyš po fobč čtyři kaple Ua fwůg ná:

klad wystawěl, a protoš ť U cjfaťe U welikě milosti
pa

sw. žalmů, 1 týdnjct k farnj službč. !e: knčžj na zastaUpenl nepťj:
lomných; Zo bonifantů. čili pěwců hodinek Ucybladosl. Pannp Marie.
mistr bontfantů„ e rertoči a 1 dtkarčsté kapltolnjch statksa lřtenšch se
tenkráte we wssech oddjlech na 280 pořjtalo, nynj ale gich gen ťthť
pozůstáwú). 1 kapelnjcj, 2 ministronti, wardunjk še swými pťjruťnjmi,
2 kaditrlnjcle 1 fwčllonofiťi, 2 žwonjci še swými pčiručnjmj. 1 mašť:
stcr pjsma fwatčbo, 1 sskolnj učitel, 1 sskolnj zpčwár, 1 sikolnj dohlj:
žitcle 12 hlldetxnjků a zpčwáků, 1 kapitolnj syndikuše a 1 weťegnj
notáť. Z tobo lze poznati, gaká sláwa a welebnost fe teddáž w krá:
lowskěm, atcjbifkupfkšm chrcimu Pánč Pmžskčm ďržela; gak wraucnl
bhl zde Bčxh welcben, a gak dorliwč zde Uctčni Swatj gcho. Neb zde
žalmy po wssec!y hodiny, ncptctržrnč, we dne w noci,od stťjdagjtjbo se
duchowenstwa slowUě zpjwány byly. xxx Bylotč tenkráte na 380 knčžj
picwrlebný chrám Pánč tcnto obsluhugjcjchi kde gich nynj gen Zo po:
zůstáwá. Kostel nynčgssj bhl gen jdre:šdžxtčxrjnm pro ono knčžstwoo
B dwč ttctjny mčl gesslč dálc pro lid stawčn býti; coť smrtj Karlo:
waue a brzo na to wppuklými dusitskými rozbrogi přttržcno bylo.
Kč)ž fe toho dostawenj brzký wčk dočká. u Což tjm che danatč se
dá. kdel w npnčgssjch ťafech w Praze tak ptcslawnč wčck se poďnikagj.
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sťál. Kde fe práwť Ronsst Uarodil, newj fe gistť;
nčkteťj saUdj, že U Českčho BrodU w zámkU Hostjně,

neb na zámkU Skarech bljše Hostjna, ginssi že něco
dále od .BrodU wzámku Cl)otúnském, (w kterčm mjstč

iswarý Prokop se Uarodil), a to sice ke konci tťináctče:

do stolctj. Byltč prý žrůstu wysokěho a pťewclmi spac

Uilébo; mrawů wysoce wždťlaných, pťeusslechtilých;

ljbrznú, a wewssem počinánj milostiwý. Od mladosti

neywýš pobošný a zwlásstslj ctitel NodičkyBožj. Prw:
nj litcrni cwičeni měl we sskole Česio:brodskč. Ma:
lé latinskč sskoly stUdowal w GlackU, dále U Benedik:

tinú w Braunowč, pak wyfokš sskoly w Praze. K
wyšssimU wzdčlánj odebral se do Wlach, a tam dťjwe

w Bononii, pak wPadUi wyfoké sskolyansstčwowal;
poslčze č do Řjma se odebrar. Po Učrolčrráte při paa

pešfkěm dworU w Aďiňoml, we FrancaUzich fe zdržU:

ge, pťigal tak lepč mrawy, že fe gak U papežskěho
dworae tak U dwora králowskčho w Prazc miláčkem

siat. Od Jana M. pána zDrašic, biskUpaprašskčbo
Ua knčžstwj poswčcen, brzy ša kanoijka zwolcn. Co
kazatel, byl nad mer wýmlmeZe a proto od krále i
od lidU nrywýš milowaný. Wj se, že pťed Karlem

M. kážal ! těchto wčcech: č) „Gak Bčch dobrč krále
chránj, zlé pak pomstj. b) Králowstwj že Bčxh rozu

dáwá, zase ale č rakč odgjmá. c) Že Bůh králei
ncfnázemi zkaUssi.“

Bržo byl za kapčtolnjho dčkana wywolen, a giš

r. 1343, na žádost .skarla uš U papežskébo dworU w
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Aoiňoma, na biskUpstwt poswčcen; rok pak na to od

Urbana 7. dle žádosti králowy, za prwnjho arcibisiu:
pa Pražského gmenowán. W den fwč arcibisiUpskě
intronizacj pološil š králem Janem LUcembUrským,a

fyncm gel)o markdrabjm motawským, brzy na to cjfau
ťem ťjmskýrm a králem ťeským Karlem Usl, základnj

kámcU Uynťgssj Uádherně siawby chrámU PáUť fwa:

tčho tha, kU krerčmnš 8000 marek stťjbra pťispťl;
pro kterčžto záslnby Karel ls. w klenutj chodby pťed

kaplj fňj. Anny, na wččnaU památku Znak Pardnbi:
ckýcha Malowcú, púl bjlčho konč w modrčm poli, pou

wýssiti dal, a gemU nad wsse, město Přjbram 8 45
wefnicemi k Ušjwánj wykázal, kdrž Arnossr hornicrwj

welice pozdwibl. Držel snčm na zlepssenj práw a
mrawů DUchowenstwa, dal fwč kapitole pražsié maUe
drá stacma, a kázar w 13. knčt)ách sepfacř udwg e.

xoocri(mum wssech kostelůw, klássterňw, far a oltáťůw

wČechách, ktrrě knihy na neyweš gfaU dúležitč, wzá:
cně, a pťed kaťdúm práwrm wsscckuwjer magj. Dě:
kana .skošmafa kronikU ťxesian dal Uěkolikráte bedliwč

opfati; kterau kapitola 1783 tčskem wydala.

W GlackU založilprobosststwj; gak mťlekostelfw.
Giďgj U Dominikánů w Praze dostawčl, exbnowil Ua
Sadskč, w Jaromřťi, w Nokycanech a w Glacku klá:
sstery. WČrskčm Brodč, w Přjbramč;, w Libáni sspčx

tály pro chudé zťjdil. Na fw. Hoťe, r. li98 odPá:
Uú Malowců ke cti Rodičky Bošj whstawěný kosteljr

ťck U wcliký chrám Pánč pťrstawčl. Tamnj malá zá:
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zraťUá socha od Učho prú gest řezaná. Založil arci:

biskUpskaUknihownn. Města swá, Čefčý Brod, RaU:
dnici a Teyn Horssňw zďmi obchUal. Dcnnč 12 chU:
dým občd posiytowal. U Paprže wygrdnal, by Karel
sl. za cjsaťe zwolen, pak za krále čcskčho potwrzen

byl. Obdržcl práwo cjfaťe a králc korUnowatť.
Na Uniocrfj Karlem zřjzenaU, pťemnoho občto:

wal,proto pro swaU osobU kcmcljřem a ochráncem stU:

dij od nčho zwolen a titUlem knjžecjm poctčn byl Pro

chndé studenty platil zwlásstUj Učitele, Uač stasek Zlat:
Ujk bljžc Prahy odkážal. SektU mrskačň.z wlastč wy:

pUdil; mUčidlo, (žhawým kotljčkcm žkaUssetierťnnost
obžalowaněho, což Bťetislaw l. r. 1040 zawcdl), za
Karla uš zrussil. PáUwici tu we zdi kaplc fw. Wác:
lčxwa dosawáde widčti gcst. PokUty Ua chudě obracel.

Zamezil zafnanchm Karťauš š AlžbčtaUŠtčtiUsčaU
hrozjcj krutaU wálkU. R. 1338 do Lirwy, Ua obrácca
nj tamUjho lidn Ua wjrlt kťefťaUskaU,se odcbral. W

čaš morU 1359 o lid fwůg milostnč pečowal a fe po:
staral. To zpčwnj Rorcitee kterě fe po králowéhra:
deckč, djlem i litomčťické a bUděgowickě dičccfj po 500

let dršjp wPrazc ale pťed Učkolika 150ti lety ochabox

wati počalo, (gež gsme ale pťed tťemi lcty w kapli

fw. Wogtčcha žasc obnowili), pak i takč 8čxlro Uc:šiučx

wťesičm gažka, gak Králowěhradccký biskUpskýkostel

ge dofawádc zpjwá, Arnossc w Prazc zawedl; a tak se
iobljbenápjscň:„Swatý Wáclawe, patrone
českč šemě“ gch pťipingc; a izpčw „Narodil
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se Kristm Páne“ par „Wscalť gest této
chwjlc“ z ťan gebo pocházj. Sepsal krásmu pobož:
Uost k Rodičce Božj , dlmxi:xle nazwana:l, která se w

knčl)ownš Uárodnjl)o MUchm ža wyfokaU wzácUost cho:

wá. Pod gcho rukama stal se zázrak š hlawaU fwat.

Wáclawae J dUchem prorockým nadal ho Hospodin.
deržcl důstognost primasa králowstwj, pak i za kardi:
Uála zwoleUbyl. Pťi woler .JUUochrc ll. za pa:
prže, málem oU by byl zwaen. Q Učm sslo U dwora
ťjmskčho pťjslowj: Mc:m lxčxdoxxototčxm ť!cc:lc!šjňm ť)c!i

tčxlcxmFxxňšlštuuxx, quj conšl!rr:xr:xt lššlšm řšxolšlšie

MUž plný čistč pokory, kterú z tě famě pťjčin i arr

cibisiupstwj složiti chtčl. Rok na to, rokU wčkUdgeho

64, když byl pťeď dworcm Karla M. pťekrásné Uěmeo

ckěkázan držel, zimnicj zachwácen, w RaUdUici, w zám:

kU swěm, w powčsli mUše swatčho zemř“el, a dle poa

slcdnj wůle swš w GlackU pochowáU byl; wyfoce slawu

Uč wedenčeho arcibisčUpstwj 21 let počjtagc. WkssaftU

gesstě 1000 marck stťjb. Ua kostel porUťil. Slawný
BalbiU trnto hrobnj nápiš mU napsal:

dlčuxjčw ácxxx()tjššjmu.o: xronč!ličxdijiš úrmšštu:e,

l)xxjůluš xdxc:lxiqdišc()puš j)jičxšolxšjš ř)colončxo,

8andlu8 Gčuxf)lj Cučxšci dljrúšcč!r,

ldrj!slčxšlš()bmxxičxč!,l)ťijncq)š, GZrájn:xjj!š,
8um31j 1P0nlj6cčxtuš jšolučxl! 0čxnl1jc1čxtu8.

0nmjbu8 ju ljtuljď nc)lnjna dl0ťi1le ťxčxdot.
Emw l)omjuj l36e1 thjnm memjď .junjj Uxoro

luuď ršte
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Tento UtUšBožj fw. Jmta Nepomncke“hoUa

knčšstwj pofwétil.
ll. Jan Qčko, fonbodUý pčm ž Wlafsinm,

byl staťem Karlcm lU. zwolcný nástUpccArnosstůw.
Pán Učený, maudrú, opatrný, borliwý, wysoce wzdě:
laUý, nábošný i dobročinný.

Karel uč wzal Jana co gťnochakfobč za prů:
wodčjho Ua cestowáni fwá; gmenowal ho swým ta:
gemnjkem a rádccm. Z dčkana pak a probossta UWssrch

Swatých w Praze byl r. 1Z53 od Nrnossta za bi:
skUpa olomaUckčhopofwěcen, pťi tom od Karla 17.

(z olomaUckých biskUpů prwnj), hrabětem čcskč kaple

U Wssech Swatých gmenowán; gfa fpolU kanownjkem
Wratislawskúm. Po smrti Arnosstowě wywolřla ho

kapitola prašfká 1864 gcdnohlafně ža nástUpce geur

ho w arcibiskUpstwj; Uaťež od Urbana M. r. 1378. za
kardinála zwolen, a nad biskUpstwjmť,Pražským, Qo
lomaUckým, Litomyssťským, Bambersiým, Řezenským a

Mjssenskúm. špráwem pro nástUpUjkyUstawičUým, pao
pežským wyslanccm Ustanwen; pťi čemš od Urbana
M skrze rUce Karla M. požlacený stťjbrný kťjž, gaký

se pťcd arcibiskUpem Uosi, obdržel.

o Kaplť sw. Erdarda a Qtitie, proti ť)robUswat.
Jana, Uij takč Swatojanskan nazwemau, gesstě
gako bisiUp olomaUcký na fwůg Uáklad wystawěti dal;

kamš aby po smrri swé Uložcn byl, Ustanowil.

Byl wcliký ctirel fwatěho Wáclawa, kterěmU ke

cti we Sťeku a Mjssni zwlásstnř pobožnost scgci ůue



plici.eewymohl a zawedl. W čaš morU r. 1369 oká:
zal fe owrťkám arcidiécesi swé býti prawúm otcem.

Qd něho pocházj w metropolitnjm kostele, po každý
deU o 7mč bodinč, ke cti Rodičky Božj zpjwaná msse

fwatá, Ulčxcuxxčanažwaná. Na HradčaUech, U fw. An:

tonjna, pro chnrawé kUčšj sspitál, takš č dr:chý U Alžu

bťtťUckpod Wyssehradem pro chudš založil. Wyfwčq

tťl r. 1385 oltáť swf tha, tčš i r. 1365 kosiel karlu
sstcynský. Wymohl kapťtole Užjwatť inful bjlých, a

pak arcibťsknpowť, by po celě diécesje wždy dwa kau
Uoijci w infUljch ašsistowali. Zrmťel, gfa 77 let stár,
r. 1880, w powčsti blahoslawextěho, a w kapli od nťho
wystawčné, w nákladnč mramorowé hrobce pochowán.

Za nébo fw. .Jcm Neponn:ckýša kanijka
zwolen.

!ll. ZcmzGenzeUsstthn,tťetj arcčbťsknpprašu
skú, byl od Wáclawa lM. (gfa biskUp Mjssensiý)e ťo

1379 zwolen, a od UrbaUa Csil.potwrzen. Byt pán

nábošUý, sstčdrý, w powolánj swěm horlťwúe práw
cjrkwe, práw swých a dUchoweUstwabedliwý; aže gich

proti Wáclawu u! statečně hágťl, proto od Uťl)ow
nenáwist wzat a pronásledowáne ano i UkrUtUčzlaU:

peU a zleyráU byl. Mťmo lělesUé trýznčnj, posskozea

nj fwč Ua 560,000 zl. Ua stť. počjtal. Pro obhágeu
Uj práw a zlepsser mrawů duchowellstwa, r. 138l,
1384 a l392 cjrkewnj snčm držct. Dostmeočný kostet

sw. tha r. 1385 wwfwčtil, pťi ktesé slawnosti 600
chUdúch obědrm občcrstwil. Ncmoba UťrUtcnsiwj Wác:
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lawowa sncsti, od Učho giž Učkolikráte z Prahy wy:

powězrxn byw, do SUpl hory se Utckl, pak i 1891 do

Řjma se odebral, tam aUtoťisstč, zastánj a Ulehčenj

hledage. uw Nemoha ale, i po anrácenj fwčm, Uátia
siúw che snčstť, podčkowal fc, po 17 letech (k pro:

spťchU sesiťence swěho. Wolframa ze Skworce, děkaUa

U sw. Apolináťe w Praze, býwalého kancljťe JaUa z

Hořelčce) z arcibiskUpstwi, a žafe do Řjma fe odebral,

dšdodBencdikta lx. titUl patriarchy Alcrandrťnskčho okd:

dršew, kdeš r. 1400 U welikč chUQoběžemťx:t.

Za Učho float. ZaU Reponmcký mUěen, a
Utopen bl,pť.

abj qu

NhUj misichge kapitola ncďoliž sadldrnzi w
kanownčctwjše sio. Janrm Ncpomnckým.

l. Probosst.Petr z Janwťc, aUťchjk arcibi:
siUpskčho kanceláťee r. 1358 kanownj:
kem UťiUčn, 1379 ža probossta zwoleU,

1397 zemťel.
2. Dčkan. Pťuibyslaw zPoťessina, synMark:

warda, marssálka Wáclawa M., 1380
zwolen, 1386 ďčkaUstwj se odťekl.

Z. ArcijcchcšnaPawel z Janowic, Doktor, šil od
rokU 1378 do 1381.

1. Skolastik.Wogtčch Rankoniš zEmičin,
stUdowal Ua wyfokých sskolách w Paťi:

ži. tnm Doktorem pjfma Uťinčn, mUž



ulg.u
wysoce Učený a kazatel wýborný, od

Karla lM. wášený. MUoho knčb sepsal,

gcž klássteru bťcwnowskémU darowal.

Užjwal prebenbU WyfočanskaU a Ned:

wězy U Prahy. Žil w kapitole od r.
1378 do 1388.

čx.Kanwnjci. Pťibyflaw, býwalý arcijahen w

6.

l0.

1l.

Hoťowicjch, od r. 1343 do 1387.
Beneš Krabice z Weitmile, ar:
cijahen Žatccký od r. 1355. Dohljžitel
pťi stawěnj nyUčgssjho kostela sw. Wju

ta. MUž wysoce wzdělanú, fpisowatel

žnamenitý,w auťadč swčmhorliwý. Žil
w kapitole od r. 1340 do 1384; lešj
pťed kaplj fwatčbo Wáclawa.
Mach ek zM Utiny. doktor, arcijahen
litomčťický, od r. lZ78 un. l384.

Qndťeg Kotljk, od r. lZ76 dohlj:
žitel nad siawčnjm kostcla, pak oicedě:
kan od r. 1379 do 1386.

Ulrich že SUlžbachU, doktor, dě:
kan U Wssech Swat!)ch, od r. 1378 do
r. 1384.

th ž Černčic, dktr.,arcijahenBěu
linskš), od r. 1378 do 1383.

Fridman zUsk, dktr. fwob. Um. a
bakaláť; arcijahen Bčlinfký, kanownjk

U Wssech Swatých a U sw. Chriskofora



j2.

13.

j4.

l6.

leťe

l8.

l9.

.xmnj.jp..p.

Týnsiěho. Žil w kapitole od r. 1378
ďo l388.

Jan, UrozenýzGeťan, bakaláť, faráť
w Massowč, 1378 do 1389.
Wáclaw zRadec, bakaláť,arcijau
hen Boleslawský, dčkan U sw. Apolináx

ťe, kUstoš, dol)ljšťtel pťi stawťnj kostcla

sw. tha, po arcibjsillpUZbynkowč adu
ministrátor arcibifknpstwj, od r. 1379
do 1389.

BeUeš zChobolic, od r.1374 do
1384.

Wáclaw z Morawec, faráťz Be:
ncssowa, od ru 1378 do 1389.
Heťman z Merowa, ginak žUa
geždce, faráť z HUstopeťeU MikUlo:
wa Ua Morawč, od r. 1380 do 1389.

Oldťich Hložek z Hlošowa, ka:
plan a průwodťi Wáclawa lf., faráť
Srbický w Praze, od s. 1379 do 1388.
Jan, arcťjahm Hradický, od r. 1380
do 1384.

MikUláš, faráť z Wrbčan, altarista
U sw. Anny. od r. 1380 do 1383.
MikUl áš, faráť U fwat. Wogtčcha w
Podfkaxj, od r. 1380 do 1384.
Wogtčch z Ottaslawic, kanow:
njk QlomaUcký, od r. 1380 do 1384.



99werp

27.

28.

..u„le;p

.stUn eš z Tkebowl e, doktore1ď64
kanownjkem Učinčn , pak KUstofem a
Generálnjm oikáťeme od r. 1380 do
1395.

Hawel, neb Hassko z Kněšic, fa:
ráť z Chodčgic, dčkan U sw. Apolináťe,
1380 do 1388.
J an Wáclaw, zPrahy, bakaláť,a
doťtor swob. Umčnj. Žil w kapitole od
r. 1380 do 1389.

Qldťich Medek, faráť z AUgezdaw
arcťdiécesj, od r. 1381 do 1389.
JaU Hasil zRepomUkU, doktor cjro
kenmjch průw, 1375 za kanownjka
zwolen, 1381, 21. Mňge pťissel do
porcj. tha kapitolUjboarchiwn U:
ločxděgjho čthťikrůte. 4. Mňge, Ua
fw. Gotx:xharda,we fwatwečer pťed
Ua Uebe wstanperm Peině r. 1383,
od Wáclawa ue. pro mlčeliwosi
zpowédnickau š mosřU do Wltawh
BhozeU a Utopen. lde)

eu thek z Černťic, probosstU swat.
Gilgj w Praze, od r. 1381 do 1389.
Martin Fridolin, z QlomaUcee
od r. 1381 do 1387.

ee) W kapktolnjm archčwu ležj rukopsš, o !terčm fe saubje lebh
modl pochšzets od swalčho Zana. Gmčrw geho se tam nacházj.



30. w

40. n

.uzg.m

Martin Bor, Špaňbel Uazwrmýpoťd
r. 1.381 do 1389.

Petr z Wsserob, dktr. swob. Uměni,
arcijrchen Hoťowický , fpolU kanownsk

Wratislawsiý, QlomaUcký a Wyssebradu
ský, od r. 1381 do 1408.

Bcrthold z Homolc, faráťzHlou
howa w arcčdčšccsi, od r. 1382 do 1.389.
MčkUláš Kollckta, od rokU1382
do l387.

Qnďťeg z Usk, faráť z Čáslawi, od
r. 1383 do 1389.

W á c l a w , probosst od fw. Kristofora
w Týně, oď r. 1388 do 1387.
Matěg, doktor, probosstQlomaUcký,od
r. 1382 do 1386.
MikUláš, ginakJenko, z Nowčho
Koljna, oicedčkcm1382 do 1387.

KUneeš z Witic, byl wkapitole 1383.
Wáclaw z KnoblochU, probosst
Mjssenský, od r. 1898 do 1889. o
Wolfram z Prahye byl w kaplto:
le r. DZKZ.

Wogtčch, žwauú Herin ge byl w ka:
pitole od r. 1::83 do 1384.

che fe o Uoslednjch Ucwi.
Na chodbč kostela, kolkolem, Uacházcgi fe .poprs:

ni wypnklá wyobrazerú, gak zde Uwedeslýchetsi arcc:
diskllpčl, tak tčš i kanowniků, kteťj pťi staweslj kostfc:
la aUťad dohljžrnj zastáwali.

AQMP w
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