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/•>'(>//:'(>/ (/ Oldicha (152^;

Léta tisícého stýho prvního. ( )klnch a LitoU <K.iioi>

(synové nkd}' Kuiir;'ul(i\i ). uslyšavše o tom, že

Boivoj tak vnáhle odjel z Morav}', a \' kní/.etst"\'í

se eské uvázal: sebravše nco lidu, liajtmany

Borivojov}' vyhnali, a sami se uvázali v ta msta,

kteráž jsú pr\-é držali. To když b_\lo oznámeno

Boivojovi, povdl, že tomu neví co uiniti, na

ten as že musí v Cechách opatrovati.

Pi tom asu \'ršovci, Božej a I^hitina. zprá- \ršovci jse

, ., ^ !• w^ ... .... v. . do Cecil
vu o tom majíce, ze bv":- Betislav jiz konec života vrátili.

vzal, a Boivoj že by byl eským uinn kníže-

tem, navrátili jsú se do Cech, a z daleka poslali

k Boivojovi své posly, od nho milosti žádajíce.

Boivoj rozváživ s nkterými staršími rozliné

píhody, uinil tak, a pijal je, — ne z lásky ani

7. milosti, — ale na ten as jako v potebu, a na-

vrátil iim jich msta, totiž k>ožcjo\i Zate a Mu-

tinoxi Litomice.

asu pak postního Oldich kníže >yi)ra\il se

k císai do ezná, jemu oznamuje zízení nkdy
pedka svého Betislava, kteréž uinil v mst
Chrudim, a Cechové že jsú za to pijali, a to pro

D^kv
budaucí pamt v knihy zemské d\ibovými dekami zemské.

Kronika III. 1
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upevnné a zamené zapsati dali. aby nejstarší

bratr z rodu knížetského zemi Ceskú zpravoval,

a že on jest starší než l-5oivoj. a tak že má eská
zem k nmu a k žádnému jinému náležeti a on

že má býti eským knížetem, a ne Boivoj. —

pi tom císae žádaje, aby mu toho píti a pj-
iti ráil, aby on — Boivoje z zem vyhnal, a

sám zemi zpravoval, pitom slibuje císai ve-

/ 153' likú sumu dáti, /též i jeho dvoanuom a pátc-

luom mnohé dary slibuje. Císa, rozváživ, co má
uiniti, ponvadž jest nkdy prvé v Mohuci Boi-
vojovi to knížetství eské dal, a dal na to i ko-

rauhev. že toho nemuož zmniti — ale však veden

jsa lakomstvím, a ntco penz již od (Oldicha

vzav. svú pedešlu vuoli zmnil, a Oldichovi

dal své vuole znamení, a eské zem korauhev.

tak však a s tau výminkau, kteréhožkoli z tch
dvau Cechové budau chtíti míti za jiána. toho

aby mli.

I navrátiv se Oldich do Morav)", i>oslal mu-
že jednoho, dosti <ij)alrnéhi> jménem Neuše. .syna

]^ol)emil<)\a, do Cech k Boivojovi, prav, že

jest Oldich starší než B(íivoj, z té píiny vedle

zízení stan^bylého Betislava 1. ped tyidcíti

a .šesti lety zízeného, aby jemu — Oldichovi
— postúi>il knížetství. v kteréž jest mu se minu)

ád a ])rávo uvázal. Boivoj, vyslyšav posla po-

kojn, odpovdl: »Píteli milý, povziž pánu



H()K'l\n.l A DLDKlLlI.

svému, a nn to vi. /e sem já se \- toto kni/.etství

eské iieii\á/al ik. jakž on i ty jfravíš, svú mo-

ci, ak' císaským jiovolenim a ro/.ká/.aním. nadto

i eským svolením, a /. jicli \ nok' jednostajné

sem do této /.emé / Mora\}' jsem })ovoh'in a

což jest mi císa pán muoj a štstí dalo. žo tím

od sebe nikterakž strkati nemohu a nechci.

«

(J^ítcst7'i Ron-'OJo7'0.)

Posek když se naxrátil. a (Oldichovi to ozná-

mil, i porozuml tomu ( )l(lich z])ráv}"i posla, že

jemu Pioivoj nechce postipiti, a Cechové že ne-

chtí vedle nho státi. 1 pijal k sob na pomoc
Zicharda tirahí z .^ála a bratra jeho. b>isingen-

ského biskup;! jménem ( )l(licha a švagra jehoa

Frydrycha, kteréž on, — Oldich — . velmi k boji

podncoval, zlaté jim slibuje hory. a prav, že

vtší jest díl lidu v Cechách znamenitého, kteíž

k nmu náchylní jsau. a jej za pána míti chtjú

Tmi slovy nachýlil jích k sob, a mnozí z Nmec
na pomoc jemu bžali, mnjíce. by v Cechách

zlatta po ulicech hromady ležaly. A sjevše se

mnozí do Cech od IMoravv vtrhli, a škodu

^ = ze zípriLvy. — - Podle Novotného (Djiny I, II,

411) jsou mínni Sjr^^hart ze Schaly, Jindich frisinský

a Friedrich z Peilsteinu.
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('kolo áslavi inili, chtíce sván \noli ])ro-

\"o/(»\ati. a i^oixoi w.bnditi k lioii. To n>l\š'tiv

kni/.c l5ori\()j, sln'oniá/.ili\- lid r\'skv n \clikcm

poin, na (han \rsích se s nimi nad mstem J\l.'i-

linem jjolo/.il, chtie zitra se s nimi potkali.

Nmci také > drnh stiMny uotoka \'is|)il/.'i, se

polc/ili, tak že js okoje \()i>ka (lol)i'e se \"idíi

mohly. I j;ozna\'še, xe všickni Cchiix pridiv.í se

svého knižete Boivoje, i ekli jsan Oldichovi:

»Kdež jsú ti Cechov /namenitjši, kteíž tob
\ íce než lMii\dio\i pejí.'' l\o/.nmime tomn, že

jsi lhal \- s\an hla\ii; t\' si n.á> poiKedl a sem

pi\edl do tohoto nebezi>eenst\i.«

Chtli Sf rádi zase obrátiti, ale nesmli, neb

taiiž cestau za nmii jel od Moravy S\atoplnk

s Ottaii bratrem s\vm. majíce dv vojska dosti

\'e]iká. Boivojovi na ])omoc. Nmci, nemohúce

žádné jiné raddy sob vymysliti, jedním \elnn

Inistým lesem a nzki ^^lezk^'], kndy chodí k lia-

brn. non j<ú se \-ykradli a nšli. Tn bisknj)

l-'iisinj,r(.'iisk\ \šeho necha\-, což tu byl .s jinými

pi\-ezl, s |)ednímí ližal.

Káiio nz':'vše Cecboxé, že se hosté rozjeli,

rychle bžax-še, po nich ]ioziistalé \ci pobrali.

Svatopluk a Ottik hned nazajti s svými haufy

' riidk- Ko.smy ITycply^d ; II. Jircrtk mini, y.v ])v])S:'i-

ni) III. Iyrj^licii = Vrchlicr, nynjší potok u Malina.



\'lTr:ZSIVl U MALÍNA.

piMtáhli a s lM»ri\(>joiii \- (lolirém pebývali [)á-

telství. \'šak j)()t(ini také b}i\' nie/.i nimi \'eliké

iR'\(ik\

koku idIio ]1() smrti (iotfrícki, krále K'ni/.;i-
l^ral je-

'

_
_

_ rnzaieni-
lemskcho, xolcii jest bratr jelid. al)\' 1)\1 králem skC dmliy

v Jeriizalcir., jemu/, bylo jir.éno ilaldixinus., Za.

jebii a-u ])iibané (>k< lo J'?ru/aleuia xelikú inili

ški.-clu. jimajiee i mordujici' ke-^aii)'. Který./.

s vlikau 1 raci iX let krali>\al. / / '53'

L. 1102. H()i^i\()j kiii/.e, uvá/av se již uiocn <Iv. 1102)

v eské kuížetstvi. éastnkrát s radami svými

to rozvažoval, kterak lu' mobl dlaulio a pokojné

to zpravovati knižetství, také kterak liv se mohl

tch knížecích morduov pomstiti. .\le obával se

více jich !>ti než moci. obával se také i svých

domácích služebníkuo\' i rádcuov, neb mnf)hé

véci, kteréž se nkdy i v tajných radclách jednaly

a zavíraly, ped Hože}jm a Aiutinau tajné nel)ý-

valy.

Téhož léta \ladislav. kníže l'ol-kv. upadl 1'olské

^^. , knížetsví
v težkn nemoc, a znamenav, že se jemu nem.í-c ta rozdlena.

ím dále více obtžuje, i povolav nkterýcli rad

1 Totiž Balduin.
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svých, a zvlášt tch, které/, /.nal l)\'ti k své vuoH

náchyhi, tu s jich povolením rozdlil kní/.etství

Polské mezi své s}'n}'. i>oleslavo\i, synu svému

jjoádnému, jenž hyl z knžny jitk)', kteráž byla

dcera krále Vratislava eského, narozený, idal

ovšem vtší i lepši díl. totiž krajiny Krakovskaii,

Sandomii^skú, Siradimskú, a Slezsku i s Vrati-

slaví. Druhému ])ak, totiž Zbilinvovi, jenž byl

z zlého lože a z nepoádné žen\' narozený, dal

Alazoveckú krajinu a \'tŠí Polsko, nco Pomo-
ské i Pruské krajiny. A b\l ovšem díl RolesLi-

vuo\' u/ilenjší, ale vsak b}lo tako\é rozdlení

jist tomu kní/et>t\i n:i škodu. Xerozvážil do-

l)rý kníže Xladislav onoho Písma: »Nebude d-
('icem syn dívk)' s synem s\obodné« — , ani toho:

»l\a/dé království v sob rozdlené zpustne.

«

Polský \'>konav i)ak své vci všeckv, ped ATarlinem.
kníže Bo- , , " , , ....

'

, . ^, .

Icslav ( ineznensk\ni arcibisku])em, také se o sve tiricny

umel. ^ j 'ánt-ui P>ohem )>ocet,.j umel 4. den msíce

erxiia a \- kuoru v kostele \- Plocku poctiv jX)-

cho\án. I 'o jhožto suu-ti P)oleslav \v.tl>'cky tesk-

li\' a Muutn chodil, Zl)ihn\- ])ak ust:ivin

s hudc-i, N ])ištci a trubai vy>okým hlasem vaj-

>kaje chodil a \e^elil se z toho. že jemu takové

bohatst\'í pišlo, kterélKJŽ i)r\é niktlá neml.

' Mhlí A.' .Sicradz. — ' = se vyrovnav, /.úti>vav,



SMRT VLADISLAVA POLSKiHO.

(Kníáci. Kiinrát iirnirclcý.)

1\. t. z rozliiiycli a ninohycli zemí kesan-
ských lidé rozlinynii cestami a najvíce po moi
do Jeruzaléma se stehovali a ty krajiny snažn
osazovali, ac pohané \elmi toho bránili, osadivše

mnohé behy pi moi a zvlášt okolo Rarg^illi a

Miletu. Ale kesanm [ximocí Boží šastné se

vedlo.

\ Še t. r. : Kunrád. syn císae Jindicha, maie

v nenávisti nékteré nepoádné skutky otce svého,

milostiv^ jej jako syn otce najjomínal, aby od

tch neslušností pestal: a on otec ml jej proto

v nená\'isti. Kterýž ]>ro tu píinu od (^tce mu-

sil odstúpiti a slúžiti knžn Machild. jejímžto

ponuknutím a raddau p<ijal sol) byl Roi^erya,

knížete z Apulí, dceru za manželku. Mládenec

krásný, o nmžto nadje byla, že po svém otci

bude císaem, ale smrt v to vkroivši tomu býti

nedala. T. r. v Florencí umel, a tu velmi poctiv

i slavn pochován msíce ervence den t^smý.

{Prznií leta Z'lá(iy Bon:'Ojo:'y.}

L. 1103. Kníže eský asto své rady pi soi) <R. 1103)

míval a s nimi se jako ustavin radil, obávaje se

netoliko svých strajcv Oldicha, Svatopluka a

1 = s láskou.
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Otika. ale najxíce domácích nep.átel \'ršov-

skýcli. Nkteí ovšem jemu radili, ab}' všeckcn

rod \'ršovcuov z s\c zem vyplenil, a jiní pravili,

/ 154' aby ti)liko Mntiini a líozeje / vyplenil, a jiní ra-

dili, aby psu(ív cbtjicích spáti ntclráždil. Kníže

l'>oi\'oj to \'secko \}'sl\Šav, odpovdl: »Pátelé

nioji milí, jist to \ím, že mi dobrlio pejete;

\ im to také jist, že pedek nuioj. kníže váš,

kterýž úkladnau snnní zab}tnil ( lietislav), lni

muž dosti opatrný, jakž mi s.uni o tom zprávy

dáváte, co jest bájnému Lnkato\i, v v^tebn mlu-

vil, že o tom má dobré vdomosti, že z nicb jeden

jej zabiti chce, a ])rot() se toho neustábl.^ l*rotož

jestli že jest mi !'. Ibuib tak uložil, aliych

tau snu-tí jako p,rcdek muoj sšcl, již to jeho

sv. milosti bud iioruéeno.^ Kadd}' knižet-

ské, sl}šíce jeho lakovú poddanost a pokoru

ped 1'. Rohem, chtli \šeck}- \ ršoxce dáti

úkladn zbiti, ak- knize jako muž milostivý nedal

toho uiniti, ka: ;>l 'onechte; když bude v tom

lioži \ nole, také se to ]iotom, což n\ní chcete

uiniti, \ ykoná.«

'[".
1. i)o sunii \ l:idisla\a, knížete l'olskéhí\

Xbibn\. syn jcbo ncp-oádn na s\t vyšlý, se-

bral mnohu lidu proti líokslaviAÍ, bratru s\ému.

'
I 'udic Kosmy Klikatil. — ^ = ])rc'S to se tolio irikIum-

iiil.
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slibuje svým ixniiocnikuni ninoln) penz dáti.

Namluvil na to také skrxe s\é poslv tajné i Px)- ^".'^f ,I
-

-J

i eske (Jal

ivoje kní/je eského, ahy jemu li\l na pomoi-. se porušiti

Který/, od Hradce a od Chrudin é nco lidu vy- pcnczi.

pravil, iiiiiiv na;l nimi jnroš-.' Chlumeckého,

hajtmanem. kterýž pojav lid ten, vedl jej a/

k hradu, jenž slov Kameniceo. To uslyšav J^o-

Icslaw ])ra\ý kníže l'ol>ký, jenž 1)}1 ádn pošlý,

i Volený, poslal mistra ^\ého, jenž >lul Skrbimír,

aby od nho.j žádal lioivoje. aby se rozpomenul

na píbuznost a že jest on íloleslav z rodu jeho,

z Jitky narozený. .\ nad to dal Skrbimír l>oi-

\ ojovi od Boleslava de.^^et pytluov j)lných. v nichž

— to bylo looo hiven; dal také dary obzvláštní

radilám líoivojovým, kterýmiž Hrabiš a Pro-

tiva, jenž byli naj\yžší radd}', jjorušeni jsúce,

pinu.tili kníže svého P)oivoje, aby Zbihnvovi

víru zrušil. Kterýž vedle jich rad\' uinil a poslal

po své bojt)\ink\-. kteréž vedl Jaroš Chlumecký;

rozkázal se jim do Cech naxrátiti.

R. t. asu letnílu) netoliko v Cechách, ale Kraupy

i \' jiných okolních zemích vtrové silní inili na kamení'

st.avení veliké škoily. \' nmeckých kronykách se

nalézá, že toho léta pi slavnosti sv. Vita v jedné

vsi a okolo ndaleko \'ircpurku pršaly kraupy

* rýiiiysl. — - Podle Kosmy Rcen. — ^ = jeho jmé-

nem.
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velmi veliké a s nimi spolu kamení jako }>est a

pi tom upadl kus ledu tak veliký, kterýž když

byl na tvero rozražen, ž.ádného z tch ty ne-

mohl jeden pacholek pozdvihnuti, ješto taková

vc byla všem lidem, kteíž to vidli, s nemalým

I)odivením.

iWilka se Sz<atoplukem.)

<R. 1104) L. 1104. Moravané spolu s Svatoplukem ura-

div.še se, též i s knížaty jinými, z vuole jedno-

stajné volili sú sob za biskupa Jana, muže vý-

Moravský ^'^'"'"'^ho. Heman biskup a kníže Boivoj o tom
slyšíce, a se bez jich vuole to dalo, však to

všecko mlením pominuvše jim toho páli.

L. t. Svatopluk uradiv se s nkterými svými

radami, povolal k sob chytejších povaleuov.

vyslal je do Cech, jim dav peníze, rozkázal, aby

obcházeli Ceskau zemi a vyšpehovali, a kudy by

do ní najsnadnjší tajný byl pístup, to aby piln
Špehéi shlédli a pi tom abv niaké bratrství shromáž-
aurady ,.,. ,. ' • ,, v. .......

,

stihovali. dili a spuntovali proti Horivojovi. Kteríz ahy

pánu svému vdnau i užitenau uinili .siužbii.

šli a jednak'' všecka eská msta procházejíce na-

mlíuali lidi lahotlnýuvi slovy ;i nékteré ])enézi po-

rušovali a jiné mnohými potomními asy dary

Iroštovali.^ Nkterým pak znamenitjším zaslibo-

* = skoro, tém — ' = téšili, budili v riiih nadéjo.
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váli. aiiady /.c míti hiulau od Svatopluka. A tak

svými / chytrostmi mnoho lidí od Boivoje od- / 154^

vedli, že sú jim slihovali. že nechtí býti proti

Svatoplukovi. A tak v tom teti celý rok pracujíce,

liti \' eské /cmi uxedii sú u \elikú ro/tržku a

v mnohé vády. Nkteí chválili Svatopluka a jiní

jej hanli, nkteí chtli Svatopluka míti za pána

a jiní pi l^oivojovi chtli zuostati. Takové rz-

nice a vá(.ly netoliko tajn ale i zjevn se daly.

L. 1105. Kníže Svatopluk, maje tu nadji, jakž <R. 1105)

bylo roku pedešlého skrze jeho ši>ehée zprave-

no, že se jemu všecko \y<y jeho vuoli povede,

i shromáždix' lid v Morav, táhl s velikým po-
tem do Cech upímo mimo áslav a eský Brod

a položil se jako jednu míli od Prahy. Lidu však

nemalý poet toho pevráceného k nmu se pi-

pojil, nkteí pak oekávali toho, až jemu budu

v Praze brány otevíny, že také k nmu pestúpi.

Ale nazajtí velmi ráno Boivoj s Vyšehradu pi-

jel do Prahy a tu zídil i opatil msto, osadiv

je lidem branným velmi piln a poruil to všecko

najvajše Hemanovi biskupovi a pikázal, aby se

jeho radau všickni zpravovali. I odjel s svými

zase na Vyšehrad. To po malé chvíli Svatopluk

s svými hauffy ukáže se zbrojn a poádn, lid

pkn šikovaný a zízený maje. Kteíž pozastavili

se na poli; ale že žádný nevyšel ani vyjel v cestu

jemu od msta, nemálo se divil, nevda, co má
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^^'^t?', initi. Kdvž pak jiz nedaleko 1)\1 od Msta Vv-
pluk pitáhl ,, . , '. ^ ,. ,

'.
. - 11'

k Praze, silio, kázal všemu lidu se zastaviti, a tu opt dlu-

h chvíli cekal. A nemoha se nic doekati, pov-
dal k s\\'m hailmanum: »Nel) sú nás špehéi

zle zpra\-o\'ali nnel) sn \'šickni lidé / ((»ho mésta

])r\c utekli. « L'o dtúhém ekáni., když žádny

z msta nevyhledl, i rozkázal lidu, al)_\' se uhnuli

na prax stranu, a tu al)_\' se ju^-es xodu pod vsí,

kteráž slo\e lUihny, ]>epra\ili a odtu pes
T.etni a pod Letni až k ]iotokn liruskému a od-

tud" až k Menšímu Mstu; a tu sú nalezli zaxené

lirány a rytíe, ani stoji na zdech — hoto\-i súce

odprati nepátelm. Málo odtud" p,(i(uktúpivše,

rozbili své stany mezi ohma msty pod mo^tem

devnným okolo ka])l>' -.v. Petra tu na tom mí-

st, kdež v sohotii ohecný trh hajxá, a té celé luud

velmi hedlivi b}li, obávajíce se, aby na n nepá-
IValui led neštkli,. .\le však ješt ta nadje pi Svati>-

t(»pliik. I'lnKo\i l)yl;i, ze li, l<leri su se spíMierum za\a-

zali, jim té noci na |)omoi- [;Uáhiu'i. A když žád-

ného se nemohli doekali, ráno ])i"osied stoje

hruiffu Svato])liik, ekl k s\'vm bojo\iiikim: »l\y-

tii moji mih, na (ento as neslnší, abych mnoh.»

mluvil, maliko ntco ])edložiin, :ib\ Mi.ad iiklo

ne^kl, že s-e smrti bojím, lolio neiu -- ale

\idí mi -e byli užitenjší o[)atriiosl mv. všetec-

' ^ r.c>b:ii]i.
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imst. I *r( •((»/. ro/va/iiji rd/.Iinc pribli}' a lidské

pilit )(!}•, nel) liych tinmi jist nechtl. ali_\' se n-
koniii z vás ani najtiicnšimu ntco niinio jeho na-

dji ];i"ihi)di(i ml<». a ponvadž snie t ito v zemi

ne)ii^átclsk. sliiši opatrnost zachovati, já jist

za to mám, ehož na tento as nám štstí pnojciti

nechtlo, jiného asu nám to všecK'o nahradí.'.;

.\ když to povdal, rozkázal se hauffnm zase

obrátiti, ab}' týmž brodem pes \'b]tavu pepra-

vili se na dndu'i stranu. To když se stalo, odtud'

obrátili se k Morax. Kníže Boixoj ]ioja\' lid ten,

kterýž byl na ob mstech Pražských i na \\vše-

hrad. rychle nepátely utíkající honiti rozkázal

a sám s nimi živ(itnj táhl.

Svatopluk s svými k Alorav ptjspíchal. Bo-

ivoj, a jej snažn stíhal, a mnohem ml \-íce

lidu než S\atoj)luk. v.šnk njakého se Svatoplu-

kova obávaje fortele s jedné, s stran}- druhé také

svým redN-il a tak l)it\'u s ]\Iora\an}' svésti

nesml; provodi\- jej až do lesuov. zase k Praze

s svými se obrátil.

(I áUca Jindhrlut i' Xuiccku.)

L. 1106. /ábel nepítel, kterýž vždycky ruoz- <R. iio6>

nice strojí, pvodem njakého Dpolta markrab /
^^o'-

1 ^ osobn.
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a Berengara hrabte . . . stala se váda mezi cisa-

Syn otci Yem Jindichem a synem jeho. — také Jindichem,
lisai se . ^ " ^. ., , ,

^ ',.,', - i

zprotivil, -^c otec cinil snad to. co/, nenalézalo, ale vsak to

mohlo raddami císaskými, ale ne synem napra-

veno býti. Ale oni navedli syna. aby se zprotivil

otci. To když uslyšal císa, v malém poctu pijel

do ezná a tu k sob obsílal mnohá knižata. jich

žádaje, aby k nmu pijeli vojensky a jim ozna-

muje, že se chce opíti synu svému. Obeslal byl

také i Boivoje, kterýžto jako poslušný pána

svého shromáždiv lid eský výborný a uiniv

nad nimi hajtmanem muže stateného p. Bohuši

Lipského, táhl s nimi (Boivoj) bez meškáni, a

když tam pijeli, položil se nedaleko i^d tnsta pi

potoku, kterýž slov Regen, blízko od vojska mar-

krabova a hrabte Berengara. s druhé pak strany

potoka ležala sú vojska syna císaova. T\ pak,

kteíž se zdáli býti pomocníci císaovi, jako Leo-

pold, markrab Rakský. Dj>olt a Berengar. pe-

pravivše se pes vodu jíoložili se vedle vojski

mladého císae. \'idiice Cechové, že sú tu sami

zuostali, a vojsko syna císaova nad míru že jest

veliké a císa odnikudž že neeká pomoci, nemálo

strašlivij byli. a iH)radiv se hajtman s knížetem,

asu veerního hntdi se odtu a upímo se do

(Vcli obrátili. Císa \i(la, co se die. hned na-

* = postrašeni.
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zajtn z íiezna vyjel k stran polední a pijel do

Cech tau cestaii. kteráž jde mimo Xetolice a

odtud' k Praze iij)nm(). Boi^i\(rj n jeho [)íšti usly-

šav, vyjel i)r()ti nmu až na Ladvaj a pijal jej

tak jakž sluši na cisare. Kterýž pobyv tu málo,

obrátil se do Saské zem a Boivoj dal jemu

poctivý prvod skrze svau zemi až k zeti jeho

\'igbertovi.i

ylniáiii Borrojc Sz'atoplukcwy

T. 1. Svatopluk Moravský, strajc Boivoje

knížete, povolav k sob do raddy tch, kteíž se

jeho pidrželi, z Cech i z Moravy, radil se s ni-

mi, kterak by mohl najlépe a najsnáze Boivoje

pemoci a jej o to knížetství eské pipraviti;

pi tom jim oznamoval, že jest všecky válené

vci pihotovil. Pi tom stoje Budivoj, syn Hro-

nuov. jenž byl mezi nimi najstarší a hotový v ei
a nad jiné zchytralý i lsti plný, takto poal mlu-

viti: »Znají to velmi dobe, kníže milostivý, ti,

kteíž v bitvách bývají, že rozliné a divné jsou

píhody v boji
;
jednak titcx je(lnak2 oni vítzství

mívají, nkdy vtší poet pemuože menší, nkdv
také malý poet nad vtším mívá vítzství i ne-

sluší se vždycky velikému potu duoviti. Pro

^ Tyto události náleží již k r. 1105. — - =: jednou ....

po druhé . .

.
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tož a máme dosti veliký poet lidu liojovného,

ale jisté mi \e. že bychom m}' dliho musili a

s naší /.namenit Škodu liojovati, než ])ych<:>m vi-

Chytrost tzství práv obdržali a nad Cecliv svítzili.
výmysle- \ • ^r -

i i
' ^^ ,-,',, , -r,

na proti "'^ J^^i ''-<? '^y ^<? P^dš nam netco nelineno od I->o-

Bi.ivo- í^ivoje aneb od jeho bojovnikuo\' jiihodilo. koho

bychom chtli z loho (le neštstí) \inniti? 1 sln-

ši nám jiné cesty pohledati. Wšak lidé a ped-

kové naši ne vždycky silau a zbrojí vítzili, nkdy
netoliko chytrostí a fortelem ale i lstí a jiodvo-

dem. Dlanho pnu ji^t Rekiixé Troje dol>vvali a

mnohem déle í)}'li b}- musili dobývati, aneb od ni

nic nedobudúc odjeti, ale chytrosti užívajíce, ve-

likán uinili sob poctivost, a podvodn, však

vítzství obdržali. Nic by jím byla neprospla

mužnost Agamenova ani statenost Proteslavova.i

ani hrdinství Achylesovo. mnohém více zpuoso-

bíl Kalkas s\ú raddau a Krysys vtíjuni a Antenor

svil chytrostí. A tak to msto slavné a ])íliš pev-

né dobyto. \-yb(tj(»\áno a rozboeno. Protož mu-

^íl by nai])r\- býti r>oi\-oi oklamán a ])otoní

zkažen. « 'Po slyše S\'ato|)hiI<, oblíbil raddu Pu-

dí vojoxii a jíní všickní ji zchválili. I ekl Svaiu-

I)hd<: /.jakým pak zpsobem bude mocí býti okla-

mán Uoix-oj.^w Tu biR'd |5u(b\iij \ysta\il jednoiio

loNka \-elmi chytrého a plného \š'jcli nc^lechet-

' .Mini .s . lyiiiii,-iiiiii>ii. rrolr.silaos, Ktilcluis, Chrysasí
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nosti, vnuka RapoUiva,. jemuž bylo jméno lln\in,

a t<imu ila\- Huclivoj /.práxu a / nauení, co a kte- I '55''

rak má mlíuiti, i poslal jei do Cech k lioixujovi. Lsnvy
.-

. ,

•
, zradcf.

Kterýž pišed ped iloixoje kní/e. ])adl k nohám

jeho, lstivými sl/.ami smáeje nohy knižte. Kní-

že vida to, co s<' dje. poihvil se a ro/.ká/al jemu,

ahy \stal a s\ú potehu oznámil. Kterýž pro j)lá

tžce odevev ústa takto mluxiti poal: »( ) mi-

lostivý kníže, jak jsem já, nehožlik hídný, \eliku

tžkost trpl a hezpra\i a ki\du nesnesitelnú

musil sem trpti bezdn! A b^clu skrze ])omoc

l-?o]ia v.šemohúciho neu.štd a neutekl z ruku a

z moci toho nešlechetníka S\atopluka, Aloravskho

knížete, [a| tomu ji^t vim, kd}by mne dnes

v své moci ml, že by mi kázal ob oi \ylú])i'.i

zúmysln a beze vší píiny, ješto ví P. Buoh.,

že sem mu nic neuinil. I protož, ponvadž se nad

ním jinak pomstiti nemohu, již i)ed P. l)ohem

i ped lidmi jeho tajn vci oznámiti chci, jako

svého úhlavního nepítele, neb vidí mi se jist, že

to slušn a spravedli\ jjro jeho iiin uinnu
kivdu uiniti mohu. Protož tob oznamuji, kto

sú v této zemi jeho ]>átelé a tvoji ne])átelé. tob

lahodíce tel)e prodávají, tob dávajíce raddu o t\'é

b/ezživotí smajšlejí. T\ sú Božej a Mutina i jiní

nkteí« — a tu svú \šecku e tvrdil najvyžšími

písahami.

^ Podle Kcsmy Hapatv. — - = kdybych byl. .

Kronika III. 2
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l\(»zhnvav se kní/.e, jxjslal pro své vrné a

celé pátely Bo/.eje a Mutinu. chté jim kázali na

zprávu toho lotra lživého hned konec uiniti. Ale

však skrze Hrahiše a I'roti\ii nebylo jich tajno,

co se o nich mluví a bez jich provinni jedná;

kteiž uslyšaxse o tom. hned na kon \'sedavše,

ujeli sú ])ed hnvem jeho a obrátili se k \'ladi-

slavovi. bratro\"i jeho mladšimu do Boleslave,

kterýž také neml chuti k bratru svému P)oivo-

jovi. i pidali mu ješt více té nechuti, aby do

konce ml \- nenávisti bratra svého. Když se puk

spolu o to namluxili a uradili, poslal \ ladislav

zjevn pro Svato])luka do Moravy njakého Po-

lána, bratra \'eIemo\'a z Medonos,. Kterýž když

Knize Bo- pijel s s\ými haufy do ech. Nladi^lav a jiní

z ech* vy- ''-iiamenití jíijeli.j sú jej (ac však na své zlé)

hnán. vdn, své krajiny a zem eské nepitele. hla-

dovitého \'lka do s\ého stáda, kterýž netoliko

o\ce trhá a dáví, ale i ])astýe. A tak Boivoj

jako tichý l>eránek s\ého kniželstxi jest zbaxen

a zuoivý a mstitedlný nedvd v n uxeden.

ilu)ni'o'] n clsdc.)

<K. ii..7> L. 1107. Takoxá vc, která se v Cechách pi-

hodila léta pedešlého, všem okolním národm

' l'o(llf Kosmy rulo, hr.itr \'i!iiim': Mcdonosy \yc\-

(\:\\ I l;ijt.k. — '^ — píij.tli.
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1>\ la > pinlixoniiii. Xcnici. lliri i Poláci tolm \(l-

iii l>_\ii. /v ti lirali a ^trajciix tak se xespolek /ky-

selili. Miio/í / rvti^tva, kteí/ sú k Hdivojovi

dobil \U()li mli. \}ili ^ú s nim \eii z zem ?.

obrátili í^e do foNk}-. \'ida také. co se dje, vSol)-

slav. tetí a najmladši bratr iioivojuv. jenž byl

krá-sný mládenec a b\tcm na Lysé Moe. jel za

bratrem svn až do Tolsk}'.

T. 1. císa jindicli l)vl \ Sask zemi. K kte- Kníže
,",,,..',

1 '.•1 r) -• • Boivoj
remuzto, málo \ lOlste i)ol)yv, obrátil se borivoj. ^g ^^^1^1

své jemu jiihod}- oznamuje a nespraxedliv od- k císai,

jaté knížetstvi eské, žátUije. aby mu je navrátil.

za to zlatta a slil^ra mnolio že jemu dáti cbce.

Císa žádostiv sa zlatta hned poslal jednoho

z znamenitjších služebníkv svých a tato slova

Svatoplukovi po\dti rozkázal: »Skrze korunu

mé hlavy rozkazuji tob i pikazuji. al)y l^ez me-

škání ke mn ])ijel. Pakli prodlíš anel) pijeti

zanedbáš, já i)ez odtahuov tvú Prahu navštívím. <'

Svatopluk to uslyšav. hned shromáždiv vojsko

jel až k lesUj a k tomu msteku, kteréž slov

Chlumek, a svolav raddy své, i)orucil jim Ottu.

bratra svého a ka jim: / >]{i sám pojecki a svú / isó"-

hlavu v nebezpeenství xyilám, a vy zde ix)e-

kajte, jaký já konec o to knížetstvi vezmu. Za lo

ir.ám, že P. Buoh všemohiicí dobe mu vc opatí,

' Míní se les pohraniní.
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andl joho niú /.praví Cstu.« l\\jav s sebú malý

poet, táhl licz strachu; a \oliká jist smlost kní-

žete toho jeti tam. znaje pri])ra\ené sobe osidlu

a vda, že jest císa již porušen penzi, že jest

lakomý
j
jako pekl(i, Když pak k nmn ])rijel. hned

hez všeho slwšení kázal jej \saditi do xzení

a zavola\- tch. kteí s ním ])iieli, dal jim liori-

voje. jim písn pikazuje, aby jej pokojn vedli

až do Trah}' a na knížet^ki \_\zd\ihli sPilici.

Kteíž když sú s ním jeli. tetí don položili sú

se nedaleko od zámku l)nidna. Uslyša\' to Otta,

že Hoi\-oj do ("ech táhne, ekl s\ým, kteíž l)}li

\' Chhnnku v stáních a na poli: »l"o ješt eka-

nx". \šak již pišlo, ehož srno se háli, p(íS])šme

a pdhledimt- na no\-ho kníže, nech ho n}n!

oháni ped mei našimi císaská uka.« .\ zídiv

s\ _\tíe. je! pes hoy.

Ale P)oi\-oj ml xýstahn od jednnhn pítele

z xojška ( )tto\a a tak s lulm mí^l i hnul ^e iion
a ujel hez škody.

Pdskai]) pak lleman, vida. že štstí \li se

sem i tam a s\'ým kolom nad míu toí. nechtje

mezi odxí^ a (Kee pstu Nstriti, ahy se ne-

iiškinnl. ohátil ^e k ( )tto\i. biskupu kostela

I 'omberskbi •;,. ])a\ ped s\vmi kan<t\niky, že

má t:nn \elmí nni( >ho inili.

' <L= hltavý. — ' = ást /.<li. <lo ní/ dvóíc vsiizcny, —
n = r?.iniI)irsk-i'ho.
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(S:\it(>l->liih cinmi ikisIoIcii.)

Uovwo], pijev d^ I'r;ili\', nbsílal -starší vl:i-

dyky. Xktoi k nniii pi jeli a nktci xidúcu ta-

kové ro/cpe a Milpury, pijeti /.ancdhali, jinlio

zpsobu oekávajíce. S\at(iplnl< pak >a v tom Ne-

zeni, uinil s eisaein snikuuu, tak al)y jemu (kd

deset tisic hrixen stilira. C"i>a jiijav p"isaliu

od S\atoi)luka. jej iiroi)Ustil a po>kd s nim do

Cech nkteró /. s\ých tl\' »anu\', ahy tu summu ovl

nho pijaH. Svatophd< kdy/, pijel do l'raliy

slavn, C'echo\ vidlice iKuan) ci>a^ké hýti ])i

nm, pijali jej poctix. lioivoj s]jati\' co se

dje, pojav >vé slu/.ehnikv toliko, ixiodstaupil Kníže

Svatopluk moci cisarsku \seno \e tech dnecn
i^upii ko-

se zmocniw hned lau])il oltáe, ká/.al hráti kali- ttely.

chy, co kde hylo zlatta neh stihra, v.secko oholil,

kostel netoliko, Pražský, ale i jiné. netoliko v m-
st Pražském, ale i v jiných mstech, v mstekách
i ve všech rozkázal pihrati. Chudý i bohatý, kn/.,

žák. lajk, kesan i žid, každý vedle knižeciho '^[\\y

šacukuj berni dáti musik Pt drahých pallío ko-

stela Pražskéht^ s oltáuov sv. \'ita a \'ács!ava

v ívezn židm v pti stech hivnách stíbra za-

staveno, a tak kdež s-e co v Cechách zablesklo,

všecko do Nmec se dáti musik ». Sedm tisíc hi-

' •= odhad, ocenní. — - palla, mešní roucho.
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ven stíbra na ten as toliko se shledalo, za osta-

tek dal bratra <\ého císai do vzení dotud, do-

kudž by tch tri lišíc hiven nezaplatil. Heman
bi^ku]> když se domuv navrátil, také kni/.eti ui-

nil pomoc. da\ jemu sedmdesát hiven výbor-

Kníže nho zlatta. IN) malm pak asu Otta mládenec
Otta ušel v , , , , ^ , '-11 'i

z vzení '''^^' ^- ^"bi~> ci>arova vezeni ])(imoci jeilnoho ^\etio

služebníka, jemuž hylo jmno l'em_\'slav, syn

Chobottuov z Nov \ sij, a k bratru >vémusedt>

l*rah\' ve zdraví navrátil.

^Císaovi- Jindiiiíi 11
'. a 1.)

k. t. kurferstov \idúce pílišn neád), kte-

rž provozoval pi vcech císaských Jindich

císa a kterak všecku íši laujl a žádny kníže

pro jeho pílišn lakomství, ani najvyžší biskup

Pinnský ])e(l ním pnl.:oje neml, \'šecky holdovaly,

šacoval a do zem stíbro a zlato schovával, a

nkter vci i sám svýma rukama zadlažil,. ješto

Císa mnnh vci tiajs.-uu a nebudau nalezeny, sjevše se

otce <lo ^^l'"'!! a «i l<i se dobe uradixše, volili mi na místo

vzení, jeho syna jeho jmnem Jindicha. A ten b)l tolio

jmna \'. \ on hned brzo ])o >\vm \'oleni tak jako

' Jména oviem vymydlena. — ' = odíral, plenil. —
' — zadláždil, zakryl v zxníí. * I vai >nyln<>n hláskovou

aual('fiií iit7'<>i'>iý — neJMtu.
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|)r\e i nnutlRMii \ ico pntlixil -^e ntci s\énui a oii

prtl nim ují/ill. S\n tak tUiilm na otce lécel,. až.

jfj jal a (llúlut u \'/cni ilržal, kterýž tam tesk-

p.nsti ume!.,.

A (til jakn mládenec (lixii svú vc v íši ()<)- / 156^

al i)rt)Vt>Z(ivati. až sobe s nim opt knižata jako

s otcem jeho stýskati ])oca!i. A (»n tomu ixtrozu-

m\-, (lt» \ laských /cmí >e obrátil a tu jeda, na té

cest mnoho kostcluv ká/.al spáliti a rozlxiiti a

biskupství ro/.dával litlem svtským, i tm, j-ešto

byli zlého zachování. .\ poslav posly své zname-

nité do íma k ])apeži. jenž slul l'aškalis, veliký-

mi a najvtšimi písahami se zavázal, že chce

s svým vojskem pátelsky a pokojn do íma
pijeti i odjeti, a žádnému nic neuškoditi. A když

do msta pijel, l^iŠkalis jej velmi poctiv pi-

vítal a slavn pijal a dal jemu velmi veliké dar\-.

Nad to ztravan i olirokem jemu i všemu dvoru

jeho hojn jej a bez nedo>tatku opatil. .\le Jin-

dich cht otcovských šlépjí následovati, povolav

svých rad a hajtmanv asu noního rozkázal

jim. aby se všem pihotoviti rozkázali a druhé

noci aby udeili na biskupy a kardynály i na pi-

peže, cht sebe jich zbožím zbohatiti. I uinili

sú tak. jakž císa rozkázal a poali domuov pev-

* = líil, úklady strojil. — - Jindich \'. ujal #e vlády

6. ledna 1106, Jind. 1\'. t 7. srpna 1106.
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ných duchovní lidi, \yl)íjti, pi tom také i mša-
nm inili škodu. Mšané /.l)auivše se snažn se

tomu násilí bránili, a té noci mnoho .set Nmcuov
Císa v mst zbili. A císa širší nev(ia raddy. roz-

utekl z Rí- 1 ' , 1 ' A ' - •

1 i- i 1

kázal bránu sv. v avrmce v\sekati, tutly s ma-ma.

lým potem z íma utekl. ímané nkteí vse-

davše na kon, císae až za osmnáct mil Vlaských

od msta vzdáli honili a mnoho tch, kteíž s ním

byli. zbili. Nkteí se domnívali, že jest se byl

císa nkde v huštinách lesních skryl a tak život

zachoval. Toho asu zapáleno jest pedmstí m-
sta ímu, ale kdo by ten ohe zažehl. Ríma-

né-li ili císaovi, toho žádný povdti neuml.

Nkteí pravili, že by to císaovi (aby utíkajíce

cestu ped sebú vidli) uinili, jiní pak, že by

ti, kteíž císae honili (aby utíkajícího spatiti

mohli), ten ohe zapálili.

{Výprara do llicr.)

<R. iio8) L. 1108. Když se zase císa do Xmeckýcli

zemí navrátil, nic mén nebyl lak()iu>l\im trápen

než jako otec jeho a ješt nad to mnohem vtší

chytrosti i)i tom užíval, neb rozlin knížata a

biskupy a rytíe bohaté šacoval.. asu jednoho

maje zprávu, kterak uiimIki stíbra otci jeho z Ce-

ské zem pivezen.) bylo a že ta zem na stíbro

' (Iik1ii)\ iiídi lidi;
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i na /latttt velmi linjna je>t, i pinajMl o to a

radil -e, kterak hy niolil. tak jako utec jeho, kníže

eského potlojiti, a pod /.i>us(íl)eni njakého pá-

tel.vtvi ahy jej mohl jiti, a šacoxati. \' tom hyio

jemu oznámeno, /eh> manželka Svatoplukova

toh(^ asu urodila syna, 1 rychle poslal své posly,

toho maje /.ádo>t, ahy t(T dít do e/.na pivezeno

hylo, že je chce dáti tam poktiti a jemu býti

kmotrem. L pivezeno jest tam na žádost jeho —

A již hylo v pti nedlích v stáí, i tak jest uinil

a byl jemu sám kmotrem a dal jemu jméno od

svého jména Jindich. T poslal jest jej zase otci

jeho Svat<ip]iiko\i a i)i tom jemu povdti roz-

"kázal, že již ten vsecken dliih t. j. 3000 hiven

stíbra, kteréž mlo na míst otce jeho jem.i

dáno býti, svému kmotrovi promíjí, odpustí a

dává. A pi tom že jeho žádá, aby proti l'hrm,

jenž se jemu protiví, mocn se pipravil. Ale

však císa pi tom obinajšlel a v své radd to uva-

žoval s pilnosti, aby Svatopluka k tomu mohl pi-

vésti, jakž bude moci, aby jemu dal dvénásob více

stíbra než otci jeho, t. j. 20.000 hiven. Svato-

pluk vyslyšav žádost cisae kmotra svého. ix)v- Svatopluk
,,,^'', ,,....

, , ,.^ v, ihl s Ce-
del. ze to chce rad ucnuti a to proto, neb jest mel ^|^y ^^

k Uhrm velikú nechut. .\ sebrav vojsko Ce- Uher.

chuov na rychlost, \'ackovi a Alutinovi zemi poru-

' ^= zaujmouti.
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iv. s tini xojskem se k Ihnim obrátil a k(l}'ž se

tam spolu s císaem sjeli, mnohem vtší škodu

inil Svatopluk iniriim s Cechy. ne/, císa s Nm-
ci, ne1> což l)}lo mezi \ áhem a Dunajem, všecko

>])álil, ])ohul)il a lidi zjímav, do C"ech je poslal.

Kd}ž se pak císa a Svatopluk jiolo/.ili \'ojen-

/ 157' sky / u 1'rešpurku, oznámeno S\'atoj)Iukovi od vr-

ných pátel jeho, kteíž h\!i i)i císai, jestliže by

jeho císa j)ozval k veei aneb na k\as. aby ni-

kterakž nechodil, jestliže by šel, jist že jat bude

a šacován. \' tom pišly noviny Svatoplukovi,

žeby ])oi\'oj s Poláky siln \trhl do Cesk zem
a že velikú iní škodu. Hned potom pisel posel

\'ackuov, žaluje Svatoplukovi na Mutinu. že by

jeho pvodem Hoivoj vtrhl do Cech. l'o>lal jest

také \'acek druhlKt iK)sla k Hoíxojoxi, kterýž

pravit, že jest utekl z vojska Svatoplukova .a že

Svatopluk siln táhne i s císaem do eské zem.
Tomu uviv Boivoj, hntl se do Polsky zase

ol)rátil. Tt» uslyšav Jindich císa, ekl k Svato-

pluko\'i: »l\.mote milý, rozumím, že jest s tebau

1*. Huoh, jediž domuov a \ y/e z své zem straj-

ce, s\'ého nepítv-le, :i jvomsti se, jakž najlé|>e umíš,

nad s\ ými nepáteli. A já tob písahám dnes, že

tebe chci nad Poláky ].( místiti. « S\atopluk jako

muž maudrý \tln to pijal a podkoval a wr/.-

žehnav se pátelsky s Jindichem, upímo táhl

do (ei-h, nemálo linvis js:i; s tžkostí ekal toho
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ánc. y ktcrm/ by ^c iiimIiI nad Mutiiiau Vvšov-

Nkvm |)(>in>titi, ncl) \clikau uOinil i>ri>ahii. '/v clico

xšecki) ri>(I MiuinuA, i. j. \ r><>\^kv ká/.ali /híli,

\ NpkMiiti a /aliladiii.

(Zá li II hit I 'rš()-'c.)

Ki\\y. se ])ak do (\c]\ na\rac<ival a / toho

k*su, který/. je>t /a Litomyšli, \>ji/.dk \)'jeli

j>au proti niiui \ acek a Aliitina. štstí a zdrávi

knížeti svému Svatopiukoxi \in>ujice. S\atopluk',

a veliký v svém srdci ml zápak však pede vše-

mi tvá veselú ukazo\'al a déko\'áiií inil s ochot-

nt)stí. Byl(j pak toho dne tikrát Alutino\i ozná- Vratislav

'i »', 1 • 1 1 --1.1 • ^r - msto
ment) ud pratel jeho. al)\' pr}c jel, toho jestliže

^^ Mýta
ricuini, nebo oi nelio život že ztratí. Ale že jsati

jej již jeho osudové k tomu táhli, všecky ty vaj-

slrahy ml za posmch, a ka: »Xeni to muž sta-

tený', kterýž i)ihod\' rozvažuje a smrti se l)OJí.«

Když jsú pak asu veerního pijeli do msta
\'ratislavi, jenž jest puol mile od \'ysokého Alaj-

ta, a kníže Svatopluk jel na hrad. jenž l)\'l velmi

pevný a pi témž mst postavený, ráno pak po-

volal kníže xšech rad svých, rozkázav, aby se se-

šli do jedné veliké jiztby. mezi kterýmiž pišel

i Alutina. Najposléze pak vsel mezi n Svatopluk Kníže

a posadil se na jednom špalku vedle kamen, více
Svatopluk

^
,

_

•* ^ mluvil Vr-
rozpálen jsa hnvem než kamna ohnm. Pohledav šovským.
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na všecky t)kol(t sel>e stojící, ekl: »() rode nešle-

chetný, 1*. Rnlui i všem dolirým lidem ohyzdný,

který/, pokojn /i v hýti neumíš, o nešlechetní sy-

no\é \'ršo\covi, našeh(» knížecího rodu domácí

nepátelé, zdaliž nmíte. že jest mí ne\domé aneb

z pamti v\'šlo to, co jsau tvoji p.vlknvc pedku

mému Jaromíre tví knížeti udlali, na \'elizu jej

uvázavše, na zemi ])oIi)žili a rozbíhajíce se nešle-

chetnici pes nho s komi skákali a potom jej

k dubu pivázavše, k nmu jako k cíli stíleli Co

já toho nevím, co jse j)ihodilo od vás bratru mé-

mu netislavo\i knížeti, kterýž byl \' této eské
zemi jako slunce v s\ém osvt,, toho j^i ty a

bratr t\ii<ij Jložej úkladn a podvodn zamordo-

vali. Co jest \ám proxinil strajc muoj, knize lio-

ivoj, kterýž skrze s\-.au d(ibroti\()>t pod \aši jsa

mocí, knížetství eské pokojn zpravoval a vše-

cko vám k vuoli jako váš nájemný pacholek inil,

a ješt nemohli ste snésti pílišné dobroty jeho,

ale mne všemi obyeji nabádajíce proti nmu, po-

koje jste mi nedtdi, tak až jsem musil vaŠim ne-

upínmým raddám ]i(»V(iliti? Znám to ped \\ llo-

hem. že jsem neshišnau \-c uinil a bich lžkv

proti I*. Kohu, že jsem jeho, :ui mi nic neza\in-

nil, z jeho kníže tské stolice vysadil, a pro len úi-

nek mé mne srdce bolí a boleti bude až na vkw

^V,7(/.
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Slyšte jest, o moji niili a xrní pátele, co jesl / ''57'

tento >yii lu-praNosti spáchnl, Mutina. kterélu)/. já

(k(l_\ / ^v'ii "- xánii táhl do IhJl-) /listavil sem na

svém nu-t, poniix' jemu, al)_\' zpi"a\i>\"al Ce^kau

zemi a on jako tlol)r\ mu/, poi-etlj se na lov, i jel

non do- ToNk}' a/ do msteka eeného S\in, a

tu sje\'še se s s\\'m sirajeem Xe\oj'jm^, pilné se

ladd. kter.d< hy mne o l-ito kní/.etst\i ("eské ])i-

praxMl. A lak na tom /.ustali, jakž. Inidau nioci

vrn nek ne\rn, /ie\n nok tajné, aky mne
o mé zdraxi i)i])i"a\ili a /i\(»t mi odjali, jako

i pedkm mvm.«

To sl}-Šice v.šickni, \eliké proti Miilinovi ui-

nili reptání a tím S\atopluko\-o srdce více a více

ro/.palovali. I maje kní/.e s katy sr( //umní, hla-

\au na n ]>ok}nu\'. ven vyšel a oni hned se na

Alutinu nenadále ohoili a s\á/avše jej ven vy-

vedli a / ro/ka/u knížecího kat jemu sekerau tetí Vršovští

, , 1 , , •
1 i"

... - . . stínáni u
ranau hlavu sraul.u. \ tu ho;lmu jati jsu v tez Vratislavi.

jistb Vnslav a Domaslav. dva hratí vlastní,

synové nkdy Boíkovi, také dva synové Muti-

novi Samorod a l.idomír.. a též jím kníže jako

jích otci rozkázal uiniti. Jeden i>ak z služehní-

kuov >Mutino\ ých, jménem Ilnvsa, kterýž nebyl

z rodu \'ršovsk\ch, vida co se dje, utekl z msta

^ I)rcdstíral . . — - = Xciiioj u K<ismy. — ^ Jméni

z ásti vymyšlená, z ásti iwkažená.
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až di) jednoho lesvi. Služebníci jiak knížecí vidúce,

an utíká, jej honili a on h}l se skryl v koví, ale

sukn jelio ervená ta jej })roradila.i Chytivše ho

k knížeti jej pivedli, kterémuž on ká/.al hned nos

ue/.ati a oi \}^:iii)ili. A tu hned ro/.ká/.al kníže

všecky /. toho rodu tak malé jako \eliké. staré

i mladé, i ty dti .stínati a jich \šecken rod v\ko-

eniti.

Potou! ke \šcui okolo sehe pístojicím ekl:

vToto \ ám ])r;i\ím: kdo chce nui milost míti.

musí mú naj)lniti \ uoli a ro/ka/. Kdožkolivk

/ahi Hožeje a jelm sxna. ode mne /.ái)latu /.lattem

míti l>ude a nad lo inidi- jemu dáno ddictxi 1)0-

žejovo. Ikv, meškání vsedavše na kon. \ akula.

Hemánek a Krása i jiní mno/.i. rychle bželi na

neštstí l)ožejo\-o a s}na jeho. Též i jiní nkteí
po \ší /.emi bhali, chtíce ten nešastný kmen vy-

j)leniti. Uožej toho asu b\'dlil na svém hrabství

v mst Jvihici: s\é píhod)' nexda. jiosadii se

s synem i s manželkau za stuol. ;iby oltdval.

\' tom pisti'ip>\- k nmu služel)nik. ekl j<.-mu;

»J*ane, nkolik jí/dných jsem. k /.ámku pe.s pole

jede bez poádku a \elmi |)ospíchají. snad by ne-

škodilo pozdxihnúti mostu. Uožej jeuni odpov-

dl: »Nech tak. neb já rozumím, že to naši je-

' =: prdzr.idila. -- - = sc-iii ; f^sulof se Iclidy s\ i jsi,

sú u jsú 1/ luh oinvlin -cm ( _r lnic).
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(lau s xojny. Kdy/, oni v ještc mluvili. l'»

ukrutný nt-pnli'! Krá^a ndcx íx-l (l\éí-c, Majskaje

dobytyui n^cui. v/.krikl; ».\ t) tu, a t} tu nešle-

chetníe. který/ jsi pi tele uilin 'roniana zabil Vršovský

1 — . 1 / .
• 1 -1

I I é ,.,. Božcj za-
ne/. i>ricui}' tiilioto po^tu UHnuleliii.« 1 v>tav ^}ii

bit v Li-

jtiio jnicnem Tniut / /ástolc. ekl: 'Co iníte. bii.

brati mi'ji? Jestli/e jest rozkázáno, abycboiii zjí-

máni byli. tohoto není potebí hmotu ani zbroje.

«

Xež to dopovdl, a/,, jej Krá^a naskrze pro-

mr.štil meeni a toliké/ Uo/eje otce jeho. Tu hned

nepátelé komory \ybijeji. statek berau té ho-

diny. Z takoxélio znamenitého l^ožejova nábytkti.j

nezi^istal ani jeden šat. kterýmž b}' se ])ikrýti

inohla jejich tla. .\ tak bez tndilw l)ez zpívání

i bez pláe tla iío/eje a liouta. s\na jeho, nahá

do jámy jsú uvržena. Toho žádný \ i)ravd pov-
dti neuiTil. kolik jest jích z toho rodu tím zp-
sobem sešlo, neb ne na jeden den ani na jedrKmi

míst jsau zhubeni. Xktei na r}ku Pražském

jsij jako hovada štvrceni. nkteí na Petín stí-

náni, jiní zbiti v domicil a jiní na ulicech.

Co pak (lim o d\au synech mladších Mutino- Dti \'r-

vvcli. Miroslavovi a \ šemilovi. kteíž sau do sovskych
'

^. zhubeni,
i raby pivezeni, velmi krásné dítky, kteréž když

s vozu vzaty byly, kat nesl jednoho každého pod

paždí až do prosted rynku, ani volají: »Matko,

* =: Než ... až, stc. zzz sotva že . . ., již. — - jmní.
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/ 158^ milá matko, pomoz a nedaj nás pry nésti I- / Tu
ukrutný kat jednoho ka/.dého vzav. \stril jemu

nuž jako praseti jiod levau paždí proti srdci,

i str'.\iil se, íd)y olima ]ila\y sekerau stínak To
\ idúce lidé vsickni. od toho hroznélio di\adla se

rtjzhlih snésti nen:ohúc té e)havn()sli, která se

nad ne\inn\mi provozmala. Jiní pak z toho rodu,

ktei^íž sú zstali, rozhélili se, nkteí do l'olsk}'

a jiní do l'her. O lom h}lo by co mnoho ])sáti, ale

aliych snad z krouyk}- rozpráxky neuinil, zase se

k j)otrehnjším \'cem na\rálím.

(Konce :'ýpr(i:'y uhciskr.)

I\. t. také císa Jindich, když odtrhl od

]'respur,!4ku a do hoejších se zemi obrátil, Kolo-

mannus, uherský král, cht se nad Svato])lukem

(že \trhl \edle císae do jeho zem ) ])omsliti,

poja\' nemalý poet Idnaiox', pustil se s iiinn do

.\lora\y a tu inil xelikú škodu netoliko zájmem,

ale i ohnm.
S\atoj)lnk o t<im zprá\n maje, |)oja\ lid e-

ský i Mora\ský, táhl \ehni pospšn a když jemu

bylo (1(1 špehéuo\' pM\dino, že tu za U-scm ne-

Kní/.f daleko král se s\ým \alním hauíem l'./.í, S\ato-

oko ztra- 1*'"''^ '-•'1'^m nocnnn kázal svému \-ojsku tajné a

til. 1>ez kikuov pes lesy láhiuiti, chtje raným ji-

trem, kd\ž by se Kolomannus nenadal, s ním
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l»it\ii sxósti. \' tíMii pospicliaiií kiií/.e, kd)/ jcšl

inia hyli), uIkkHI (jkoni na /.Kámanú vtev tak vel-

mi škodliv, až sob j)i"ol)()cll ziítelnici naskrze,

kus takó tísky ii-nin tam zuostalo, které/, jemu

tak tžce dol)\ váli, až málo neumel. Král Uher-

ský uslyšav, že sii tak blízko od nho i s svým

knižetem Cechové a Moravané, hned té hodiny

kázal se vojsku hnuti a (>l)rátiti se do lUierskc

zem. Lid pak eský a Moravský, že se to pro

úraz knížecí prodlilo, nemli se s kým potkati a

tak se zase navrátili. Kníže pro úraz nemálo

teskliv b}l a ješt více. protože se bez vítzství

domuov navrátil.

(Nová výpraz'a do Uher.)

L. 1109. \'elmi ukrutná zima byla a zvlášt <Iv. noo)

bezna msíce; ek_\- mnohé i r\by v nich byly

\elmi ški>dli\' zamrzl}' a zemelw Mlýnové jed-

nak všickni v Cechách siali,. Chleba b}i veliký

nedostatek.

Pi tom asu Svatopluk nemoha se pro tu

škodu, kteráž mu se stala v Morav, nikterakž

upokojiti, nemaje již oka, ale zhojiv se na úraz,

hned sebral vojsko, cht se nad Kolomannem a

nad jeho Uhry pomstiti, opt velmi chvátav táb.l

* ^= se zastavili.

Kronika III. 3
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a pijel k mstu, jež slov Nytr.i. a to nenadále,

a byl by hned do msta vskoil. b}- hyVi branní

tak rychle nezaveli. echové pedmstí vybíjeli

a tu dlúhú chvíli drancovali. Lid pak Uherský

z mnohých vsí k mstu (uslyšavše o nepátelích)

bžali, chtíce se tam schovati a tak sú vbhli

v ruce nepátelm a oni je zjímavše. a zvázavše

jako hovada, do Cech je poslali. — Vsi jejich

i pedmstí u Nytry za]:)álivše, zase se do Ce^n

obrátili a na té cest dív než Moravy dojeli,

mnoho laupežem, jímáním i ohnm zdlali ško-

dy. Když se pak do Prahy navrátili, kníže Sva-

topluk povolav starších zem eské, oznamoval

jim, že se chce již upokojiti a svú e.skú zemi

zíditi a v ní uiniti ten ád, kteréhož prvé ne-

bylo, a to proto, aby pamt jména jeho v té zemi

zuostala na vky.

(Výpra'1'a do Polska. Siurf Svatoplukova.)

I
15^'' / T. I. Jindich císa, maje v pamti, co jest

nkdy Svatoplukovi sliboval jiroti Boleslavovi

(jenž slul Kivoustý) knížeti Polskóniu, i pojav

s sebau Nmce, a nkteré France a lid mnohý
okolo Rajnu shromaždiv, vtrhl do Sléz a do Pol-

sky a tu velikú inil škodu. Svatopluk také s svý-

mi echy tolikéž inil okolo eky Odry a okolo

lllohova, kteréhož dobyl a tu se sjela voj.ska ci-
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sarská a eská a jedni od druhých položiH se ne-

daleko. Tu oí-^af |)os!q1 pro Svatophika, žádaje,

ahy k nimi tlo jelio stanu pišel na rozinluveni

a on to hned raným jitrem uinil. .\ když se spo-

lu sešli, mnohá mli mezi sel)au pátelská roz-

mlúvaní a zvlášt o knížetství eském, kterak

liy mohli' k náprav pijíti a býti zvelebeno, pi
loni také o knížeti Polském, kterýž jako ustavi-

n u sel e pechovává ty zhaubce knížat eských
\'ršovce. Císa povdl, že se chce v to vložiti

a uiniti pokoj mezi Svatoplukem a Boleslavetii

a takoví úkladníci aby byli vyhnáni z obojího

knížetství. Ta a taková rada mezi císaem a Sva-

toplukem trvala až do veera. Boleslav pal:

mnohem více obával se knížete eského a jeho

lidu než císae i s jeho Nmci. I sliboval dáti ve-

liké dary tomu každému, kdo by zabil úkladn

Svatopluka. Tu v}'stúpiv jeden nešlechetník (tak

jakž kronyka Polská ukazuje) Ješek, jinak Jan.

syn Tistuov, z rodu Wšovskych, kterýmž oni

nyní v Polšt Toporové íkají, slíbil to uiniti. A

když Svatopluk od císae asu veerního se do Kníže

svého voiska navracoval, a on stál na svém koni -'^'^itopliik
' zamordo-

za jedním velikým bukem, kteréhož když poznal, ván od Vr-

an jede mezi svými rytíi, ten vmísiv se mezi n ^"^'<^<^-

a spolu s nimi jeda, k nmu piblížil se a natáhl

luk siln i vstelil šíp Svatoplukovi mezi pleci .'i

uhodil jej bez pochyby v srdce, neb dív než na
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/Clili upadl. \ _\])ii'>til duši. .\ len iiešlechetnik. ma-

je kuu velmi rychlý, z nich .se \'en vytoil a ulc-

enim i život zachoval, i od liole.slava dary oh-

držal. Tu hned tlo mrtvé zd\íhaii plaíce .slii-

žebníci a ne.sau je do .stanu jeho. \' vojskách e-
ských tu celil noc byl veliký rozbroj \' lidu, \m-

ckni jako vely bez matky^ sem i tam bhajíce

rozlin naíkali, až pijel od císae i)oslaný

Purkart, hajtnian vojska císaského, a ten lid

pknými slovy upokojil.
r

(J\)lha ()//y kinSct})!.}

Nazajtí pak ráno ])ijel císa, aby i)lakal již

mrtvého kmotra svého, a vida okolo sebe lid C"e-

.ský smutn stojící a ])laící pána svého, ekl

jím: »Milí Cechové, zná T^. Ruoh mé srdce a ví.

že jest mu velmi líto méh(^ milého kmotra, a ne-

peji mu jist té a takové úkladné smrti. .\le po-

nvadž to jinak býti nemuož, již to musím V.

Rohu poruiti a vy tolikéž uite. .\ já vám dám
a dávám moc, kohožkoli chcete sob za kníže vo-

liti z knížat a synuov Svatoplukových, to bud"

])i vuoli vaší.« Tu hned pistúpív \\acek, jenž

byl lovk starý a v ei velmi lahodný i ])ívti-

vý. žádal císae, aby jím ustanovil za knize Otlu,

' stí', inalk.i vel — u. knilovn.-i.
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liratra kiii/to iiirt\li(i. C"isar tn /clnálil a li'l

ti-n ncimiilrx \ Niijskách \/kí'ikl pii tikrát: >K>-

ryelevsitii . Ilnoil he/ meškání jeclen z znaiiicni-

ijšich. jiiiénem Dtíšek, a jich niálo o tom \-

(Ilo, rvchle do Moravy ])os{)išil a málo \- nko-

liku línech ()ttu knize pivedl do Prahy, u které-

hožto \'acek a ti. kteíž bvH prvé pi nm v Mo-

rpv, pihi stáH tak. aby jej na eského knižetství

stolici posadili a za knížete zem vyzdvihli.

Ale však že se to dalo bez ])ovolení jiných, a

\'acko\i cisae za Ottn ])rositi že nel)ylo od žád-

ného z CechiiMV ])oriieno, ani Dtíškovi, aby se

poslem inil, a jim bez jích vdomí kníže do

Prahy i)ivésii ml, protož nechtli, aby taková

všetenost jich sxiioj prchod miti mla, a naj-

vajše pak proto, že jsau se echové, když Svato-

pluka za kníže ])ijímali. všickni starší pisahán

zavázali, ab}' po jeho smrti \'ladislava, bude-li

živ, za kníže pijali, a žádného jiného.

(íladislaz' kiiictciii.}

/ V takové roztržce Ileman biskup a Fabián / iSQ""

hrab, kterv-ž l)yl zprávcí na ten as \ yšehradu. Vladislav
. • I > • -,- . vv- - 1 ' 1 1 • knížetem— ti. jakoz jsu meh najvyzsi aurady. tak takc eským

jsú \-šeck}' jiné múdrostí j)evyšovali. ti o to pii- uinn.

n stáli, aby písahy nebyly porušeny. 1 pišel
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jest \'ladi,slav jjoádetn ])ráva a skrze volení

\šehn lidu eského k knížetství eskému.

(J\ilha s Polskem.}

T. . když ješt císa s svým vojskem ležal ne-

daleko Hlohova, Boleslav Kivoustý, kníže Pol-

ský, poslal své vrné ])osly k císai, jeho žádaie,

aby jemu jako s\ému potldanému škody v jeho

zemích neinil, že on mu chce všelikterakú za-

ch<i\'ati ])oddani>st. Mc/i kterými/.lo posly hyl je-

den mn/ a hrahé \fhni \ýmln\'nv, jménem .Sk.-ir-

ln-k. ( )diK)védél císa: »Nemohn Idlio niniti jinak,

musím toho ])ána vašeho nezlK-dnélio skiolili; a

kdvž \ezmn jemu knížetství l'olské. dám je,
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koniii hudii chtíti. « Poslové ix^žehnavše císaci

clitli (KÍjíti. a císa kázav jecliui truhlu odevíti,

ukázal jim mnoho zlatta a ka: »Tímto zlattem

\\ženu lioleslava z jeho knížetství.« Skarbek

maje \elmi veliký a drahý prsten zlattý na svém

prstu, stáhl jej a vrhl do té truhly pokladnice cí-

saské a ka: »Zlatto jdi tam k jinému zlattii

Císa zasmáv se ekl: »Hab dangk« — t. j. d-
kujit". Jiní s];olu poslové ])ravili, že jemu císa

pezvzdl llab dangk a tak jemu dáno jméno,

kteréž zuostalo až do dnešního dne, neb ten rod

v Polšt až do této chvíle slovu Habdangkové.

C. t. mnoho lidu z Mazovecké zem z Vtší

Polsky a z Rusi, také i z Prus pitáhlo Bolesla-

vovi na pomoc. A císa hnul se od Hlohova a po-

ložil se nedaleko od msta Vratislav tak jako za

jednu míli. Boleslav zprávu maje, že císa se

strojí Krakov oblehnuti a upímo že tam táhne,

I)ojav ten lid zbiný a bojovati nezvyklý, táhl

];roti nmu. Ale že císa ml mnohem více lidu,

z toho Boleslav byl nemálo stásliv.. Císa vida

]'()láky r<ukázal svým Nmcuom, aby staten

bojovali a žádného neživili. Boleslav také své na-

pomínal, aby své zem a svých životuov statené / 159^

bránili.

\' tom sešla se bitva, mnozí z Boleslavových

' = rozlouivše se s císaem, — - = bázlivý.
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lV)láci tlitli iitóci, ale on sám tjl)l)iliaj xojski) na koni,

^'^r\'ziH°
kial na n, ai)y neutíkali, liitva trvala (xl vý-

chodu slunce a/, do nešporní hodiny, az Nmci
])oali utékati, jrroto. neh vidli, že již jích mno-

ho /J)ito. Poláci a Rusové siln se na Nmce (jiro

okt^ik Holeslavuov) ítili.

To vida císa, s malikým pt_)ctem z toho hoje

utekl a opovrhl, v.šecka císaská znamení, ahv

i.eh}l poznán, tím })ilnjí k Nmeckým zemím
pospíšil. Boleslav i s svými Poláky z toho vítz-

ství se velmi radoval a nadto že mu císa tak

mnoho pi\ezl do jeho zem zlatta. Po takové

porážce tu, kdež ležala tla zlíitých. h}'lo se mno-

ho psuov zhhlo. tak že v tom kraji po xsvch <'•

mstekách málo psuov zuostalo; v.Šickni na to

liojišt l>žavše tam zuostali a za dlúhý cas tudy

hdé pro psy choditi nesmli.;, nel) ti jísí hýli jako

zdivoalí a kteréhož živého lovka uzeli, hned

na s])olen hžali. Proto/ to míst(»"až do tlnei^-

nilio dne s]o\e Psi Pole.

Kníže Pi tom asu Poixoj kníž-j. uslyšav o tom,
Boivoj

i^,,.,..,i, j^>,,t Svatopluk zahvnul a že iiŽ Xdadislav
opanoval

, . ,

'

,

rrahii. sedí na eského knižetstxí sti)lici, hned oháli!

' = zahodil (vlaslné zde opovrh, zahodiv). — " = sic

ntopova/.ovali.
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SI' (1«> I'()hky a lultiid do Srl) k Ni.t^lirtKvi,. je-

linž) raddy u/ivajc i nkterých neui)riin\'h CV-

cliiiov ninoliá maje pirikáni. tajn do Cech s n-
kter\iiii s\ynii pnnit icniky pijel na Štdrý (U'n

ráno. kd}/. s\ itati i)()al<> an jemu žádný neot!-

]Mrá, xskdil do l'rahy. ciu iiišan)- zlúpiti a

jích p(>l)rati statky. Toho, co se nenadále i)iho-

(HIo. mšané se vehiii ulekli a k které b}' stran

in-istúi)i'i. nevdli. Nkteí pak, (vpustivše man-

želky, ditk}- i statky, utekli jsú, jiní se z tolv)

radovali jvnuo. neb jsú statky jich s povolením

noivojoxým brali. Heman biskuj) byl jat, ne Rozepe

od nepátel, ale od svých byl ostíhán. Rozumli ^. Cechách

tomu dobe nkteí /. vládyk, že by l)yl rád od- o kníže,

jel a to proto, ab}- k žádnému nesvoloval. V ton^

také strachu Fabián, zprávce \'yšehradský. ne-

vda co má initi, anebo snad v tom užívaje

opatrnosti, radji chtl zdaleka poslúchati, ne>

zblízka sv<ilo\ati. opustiv \ yšehrad ujel a by-

dlil ve všech, oekáxaje jiné promny. Lid pak

obecný a sxobodný bhajíce po všech vybíjeli je

a lúpili lidi a berance statk}', po horách, skalách

a jamách je roznášeli, též oekávajíce jiného št-

stí. Ti pak, jenž byli povejšenjší a zprávce li-

du, a zvlášt okolo Prahy, jeli jsú k Hradu Praž-

skému, chtíce svým písahám dosti uiniti, a vi-

1 =:= \\'ipr€cht.
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dúce takové množství lidu jako bez smysla b-
hati, vidlice také i seb.e v veHkém nebezpeenství,

musili jsú bezdn pivoMti k stran Boivojov
a Boivoj jím svú milost a lásku sliboval, písa-

hu toho potvrzuje. A poruiv tu v Praze všecky

vci Hrabišovi. jel hned toho dne na místo bez-

penjší, na Vyšehrad. A odtu ráno na den

Božího Narození jel slavn do Prahy. Proti n-
mu vyšli knží a žáci s slavnau processí a jej

(jakž sluší na kníže) pijali. Kterýž peslyšav

tu mše sv., zase na \'yšehrad se obrátil.

T. . Otta kníže a \'acek hrab byli jsn

v Hradci nad Lal)em, oekávajíce Vladislava, kní-

žete Pražského, k slavnosti vánoní. A uslyšavš;"

'o tom, žeby l^(3ivoj opanoval IVahu, hned rychle

pitáhli se tmi tisíci lidu odného a u potoka,

jenž Rokytnice slov, noním asem se položili

a ráno oblehli Vyšehrad msto a všecky cest

osadili, aby žádný ven z nho nemohl také ai:i

na pomoc l>oivojovi ])il)ýti ani spíže dodati.

iBira o Prahli.)

i6o' \\y\ jest kníže \'ladislav j)edtím zpuosobil,

aby v llradci na Labi sla\il slavnost Narození

P. Krysta. \' tom ])išlo poselství od Jindicha

císae, že má toho wlikú zadost, aby \'ladisla\

se ped ním v Ke/n na obvcnéni snme postavil
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iia (len \'( tvého l.óta. t. j. v ochtáb Narozeni

Krystova. Kterýž cht žádosti cisaské dosti ui-

niti, pikázal Xackovi. když i)ijede CHta. kte-

réh<^ž on k té slavnosti jiozval, aby jej ctil ])octi-

v a ])okrnuiov i obrokni >\- jemu dal i všem jeho

bez nedostatku. A on Xladislav v\jel z 1'raby

nazajtí sv. Tomáše^ a pijel do Plzn ten den

petl í^tdrýui dn^ni a tu zuostal pi slavnosti

vánoní. Tetíhi^ pak dne. když chtl z Plzn
vyjeti, t. j. den sv. Stepána, pišlo jemu posel-

ství. ci> se v Praze dje. Poslal hned k císai své

l)osly. oznamuje jemu své píhody a sám na de.i

sv. Jana evg. (=^ 27. pros.) k Praze se obrátil to-

liko s tmi. kteíž pi nm na ten as byli. A když

pijel k mstu Menšímu, nalezl brány zavené ri

odnci ani na zdech stojí. hoto\i jsúce s nimi bo-

jovati. Kteíž pak byli na brán Bevovské,
kníže k- niiu blízko ])istúi)iv ekl: »\'šak pok<^jn

k vám jedu, znajte mne, a otevete brány pánu

vašemu! K tomu když žádný nic neodpovdl,
rozhnvav se velmi jim domlúval a zloeil i hro-

zil a obrátiv se pes potok Brusku, když vyie!

nahoru, uzel zdaleka nemalý hauf lidu odného
na poli. s kterýmžto \'ácslav, syn \'igbertuov,

táhl na ]>omoc Boivojovi. 1 poslav r}chle jed-

noho ze s\ýcli. aby zvd^D^ páte^^lédi... sú :lí

* =1 _'/, prosince. — - Tisk omylem: zvdv. — ^ Tisk

cinylem: p;!tely.
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nei)ráU'k'. a sám s s\vnii se v tom asu ])rili(»t(>-

\'al. Skrze {(ú\n posla ohoji se poznali, že sú nc-

])í'átelé. Z toho Xácslaw jako mládenec a n' bojicli

iie/.\}'klv, nemálo se ulekl a s\-ola\' své. strašH-

\\'mi, ušty iK)<:al k nim mluviti a í'ka: »Již rozu-

mti mžete všickni. že nemžeme utéci, také

na tomto poli nemžeme (neb sme nehotovi) sví-

té/iti. ale aspo to uite, bite jakž mžete, to-

liko proto, ab}' ti naši nepátelé bez pomsty ne-

zstali. A hned kázal praprM^ec bojovný rozvi-

nuli i poali velikými hlasy volati. Boha a P.

Marie za obranu žádajíce.

Kníže Xladislav z ])'irozené své dcjbrotixosti.

vždycky maje t}- domácí boje a pátelskú válku

\' ošklixosti. shše kik jich a znamenav strach

jejich, chtl jest je ])ominúti. a s nimi nemti
žádné l)it\}-. Tehda Détíšek hrab, syn Huzv.-j

jenž byl z rodu Strošova a l>i\'ojo\a. kterýž n-
kdy divokú s\ini za uši lapiv. na V}'.šehrad i)i-

nes (toho hledaj ]. /iT)), ten Dtišek. a byl mužík

malý a siary, ;ile \elmi nezbedný a vždycky liyl

jako zápal;. bit\}', ])istu]Hv Os) knížeti i ek!'

>'l\niže nuly, nexime, co se dje, znáš d(tbe, že

sú toto n;iši ne])átelé a láhnú na nás a na naše

pátel}-. ;i ty tomu nic nechceš íkati; \šickni tÍ!o

' =r h.-i/.livyini. -' ^ íilins l'.ns,i /'/.vr Kosnuis, osld-

ti'k výmysl llájhúv; vi : díl /., sir ys. •' - ])n(l]i;il,

I

<;(liu't,
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i j;'i lal<c' ni-mnn/oni se dnnix sliti, jakc l\' máš
^ nimi sr(i/.umc'ni.« I iVkl kníže: ^Takové, al)y

\(lel. že si- hojím 1'. líolia méhn a nerad l)\cli

\'\lé\;il kesanské kr\e i mých ne])álel, nel)

k-terýž jest mi (hies nepítek zítra množ hyti

(hiule-H 1'. Ihioh ráiti) pitek nadto nerad Inch,

ahy se nkomu /. \ás mýcli milých pátel co zlého

pihoditi méjo \' tuto clníli; ac /.nám, že sú

strašlixi,, ale ])rnto \-idím. že se k hránní mají.

Znáš dohe ty i každý, že jest koka veliká a

má to / ])iro/.enl, ah}- m\ši lovila a myš jest

malá a proto nékd\- koce jako svému nejiíteh

se svými zuhatiii (a ví, že nesvítzí ) nad svn

možnost hráni. Ne]>ochvhuji jist, že se i oni

hraniti hudú, ale ni}' IJoží ])omoci nad nimi zví-

tzíme. Ale však mohl 1)\- nkto dohry z vás

v této hitv hýti uražen^ aneh zabit, ješto by za

polovici tchto našich ne])áteluov vážen byl. Nad
to j)ak však sú na nás a na naše životy netáhli,

toliko se s námi náhodau potkali: ale však ah\'

nkto neekl, že já se s nimi potkati nesmím

aneb (jakž si mne i tím dotekl) že mám s nimi

srozumní . . .« Dtíšek neporadiv se s jinými,

odpovdl: »Již sme tomu všemu dobe vyrozu-

mli, protož jestliže ty své nelituješ a litovati

nechceš kivdy, ale zuosta tu a nás pus na

1 = bázliví. —^

^ =: porann.

P)itva

nad Brn skli.
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tyto .své i naše neprátely, aby aspo poznal, ži-

vi-li snie ili mrtvi. <^ ()d])Ov(.ll kni/.e: » Jist mi

v, Dtišku, že toho neuznávám, aby toho, aby-

/ i6ov chom se s nimi bíti mli, byla jaká poteba. A /

])onvadž se také jedinému tak libí, poznáš ty

i každý dobrý, co initi bude v tuto hodinu muoj

me.« A hned pochytiv štít, sám najprv vskoil

kníže mezi neprátely a tu se velmi mezi nimi

obracel staten, nejinak než jako popuzený vep
divoký mezi psy, zdrástiv^ své šttiny, na levo

i na právo tepa, jedny bode, jiné sekáa, tak že

ped ním jako snopové stojící padají tak dlúho,

až všecken odv jeho byl brozený v lidské krvi.

Jiní také jeho rytíi velmi sob mužn inili a

v té bitv vítzství obdrželi. S strany Vácslavovy

mnoho jich padki a ostatek uteklo, s strany pak

Vladislavovy také nkolik jich bylo zabito. Vi-

cen:i, muž výlvorný a starožitného rodu a jist

statený, ten tu také zahynul, kteréhož kníže vel-

mi litoval a nerad ho ztratil.

Po takovém pak vítzství pepravivše se pes

vodu Vhltavu u vsi Huben, táhli k Vyšehradu

a tu kníže Vladislav nalez Ottu kníže a Vacka

lirabí, své milé j^átely. A když jim oznámil o té

l)itv nad Brusku, že jest tu vzal vítzství, z toho

I = zježiv. — ^ v tisku týž obrázek pipojen, jako na

I. 5.7 k r. 869. — ^ LepM rukopis Koswv má Vacena.
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s vsickni radovali. \'ácslav pak syn Vigbertuov,

klcryž s to/kosti /. toho utekl boje. nkteré tu

i ztratil a nkteré vida ranné, s velikú jiibhl

do Prahy žalostí. Divná vc byla v tom boji, že

každý s jedné i s druhé strany, ktož najmén
rann byl. umel. V tom pak Vladislav, jakž byl

slíbil, poslal Hemana a Sazemu, raddy své

k císai Jindichovi, kterýž toho asu byl v mst
Pamberce. slibuje mu dáti 500 h. stíbra, a pi
tom žádaje i prose, aby JMt. ráil neb skrze se-

be neb skrze své raddy to zpsobiti, aby jemu

bezprávn skrze Boivoje ponuknutím Vigberto-

vým odjaté knížetství eské zase navrátil. Císa
pak, a velmi toho asu hnviv byl na Vigberta.

však více zapálen sa slibem stíbra a té summy,

ekl to uiniti.

(Vladislav opt knížetem.}

L. 1110. msíce ledna císa sebrav vojsko po- (U. mo)

slal je do Cech, však ped nimi pedeslav dva,

markrabí Dpolta a Berengara. jím rozkázav,

aby Boivojovi a Vladislavovi slovem jeho pís-

n pikázali, aby zachovali pokoj a pi tom on / / 161'

Boivoj a Vladislav i Heman biskup, též

i Vácslav, syn Vigbertv, i jiní starší a zname-

nitjší eské zem aby proti nmu jako proti

pánu svému a císai vyjeli až ke dvoru bisku-
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cí^.i povil, kterýž jest u Rokycan. Jeden každý /. nicli

^^slvšavše markrabí, uinili sú tak a k drnliémuRokycan.

dni msíce února pijeli sú až na místo jim ulo-

žené. Tu hned beze všeho slyšení císa rozkázal,

Boivoj a Xácslav, syn \ i^bertuov, aby byli zjí-

máni. Biskup pak. a byl nemalau vc proti cí-

sai uinil a ])}1 ponkud i píina toho rozbroje,

však jeho pe velmi zch válena, a spravedlivá ui-

nna proto, neb jest byla od nho ruka císai

dobe zlatem pomazána.

(Potrestání odpadíík.)

Odtud císa se domuov obrátil a Vladislav,

jemuž bylo knížetství eské skrze pímluvu bi-

skupovu císaem pivlastnno, obrátil se do Pra-

hy a ty, jenž se pidržali líoivoje a jemu proti

nmu ])omáhalí. zjímati rozkázal. Nlcterým dal

jich statky pobr.ati a vnésti do své pokladnice,

a jiné kázal horkým železem oslejMti a nkterým

nosy uezati, a kteréž znal najvíce býti soli od-

porné, kázal jim jich odjíti životy, mezi nimiž-

to také jat byl Jan, syn Tistv,, bratr Ješkuov.

z rodu Vršovských. Toho ponuknutím Vacko-

vým \'ladislav kázal oslepiti a uezati jemu nos.

' 'Pivta asi oiiiylciit iii. rst;i, ./(//,• ;;)(;;/ /('/'.í/ n/ /,•<</>/ \\\'

Kosuiovv.
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Nktcíi |).'ik t |)( )lii"< 'iiiy hojicf se. k S'il)>la-

\i>\i. je-n/. ])}! syn irijmladší nkdy krále C'-

ského XladisKiva (a Umí hyl na ten as p\ kní-

žeti l't)lskéin lloleskax' >\\). utekli sii, taní lepšilm

štstí ( »ek á \"aj i ce

.

Jeilen i)ak z nišanuow jenž byl starším a

/právcí msta IValiv. jnienem 1'ivitan, který/ Psa pra-
... . v" , , 1 ,

sivého
také mimo svuoj aiirad miiMho na se hra! a me/.i nosil Pi-
knížaty se vkládal, a \š:ik \ícj Horixnjnxi luv. viinu.

\'ladislav()vi hyl nakladen,, a byl jako prvni puo-

\od toho ro/hroje, ká/al jej kní/e jíti a na jeho

ramena z/.ádii hrubého, prašivého a vcíra okr-

meného psa mazati a za bradu tíkrát okolo

rynku voditi. .\ j^es na nm sed vajl., a s\éh »

nc^sie velmi škared a smrdut uprášil.; a biic

jda ped ním \-olal ka: Takiixá se stane pocti-

vost každému, ktož \'kulislav(tvi knížeti \ íry w-
zachová. Tu pak pede \šemi lidmi tomu Ti-

vitano\i na špalku uata brada a pibita na pra-

nv a on z zem \\hnán a do l'olskv se obrátib

(Zajfti /r///.:.v/ Otty.)

T. 1. a pi: tom asu lidé neupímí a nevrní

rznic a svárv roz.sevai. mezi bratr}' \'ladisla-

vem a ()ttú mni>ho (li\nvch a \\nivšlen\ch kle-

1 z= prí/.iiiv. — - r;= vyl, vyl. — ^ ~ zneistil lejny.

Kronika 111
'^
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vet nadlali, až je spolu zkyselili a svadili, tak

že jeden drnhérnn nic nevil.

asu postního byl pozván Otta od strajce

svého, aby s ním spolu slavil slavnost velikononí

v Praze. Nesmli jest pijeti, až po tetí sa povo-

lán, pijel s velikým strachem k Madislavovi

v ochtáb velikononí, tu kdež jemu uloženo bylo.

do vsi Tajnce nad Labem, a tu maje okolo sebe

své rytíe, pedstúpil ped strNxe svého. .\ tu od-

vedše se spolu sama dva celý den rokovali a po-

koj mezi sebú držeti písahami stvrdili.

R. t. \ ladislav položil snm obecný ve vsi,

jenž sh^ve Sacká, mezi lukami, ]>ikázav. aby se

.Snin ve tu všickni hrabata neb páni a rytístvem na den

''%l^,f' sv. p. Markéty nalézti dali. Povolán byl také

Sn<k:'i. i kníže Otta z Moravy, kterýž pijel jako 1)ezpe-

cen sa, v malém potu, maje veliké daufání a

duovrnost v písaze bratra svého. Když sú se

];ak všecky ^•ci (o kteréž ten sjezd byl) vyko-

i.aly. tetího dne Otta vstav ráno, a cht se do

?doravy navrátiti, rozkázal všem svým býti po-

hotov, i šel k dvoru, cht od bratra vzíti odpu-

štní a s ním se jiátelsky rozžehnali. Tu hned

pola|K'n jest i jat Otta, jako tichý beránek, od li-

1^="'''>' tého a hladovitého vlka \'ladislava. Zlé ra(M\-
zle r.-Klili. ..... . /

\'l.'ulisla\()vi radili sú jemu. aby hned bez mešká-

' =: ntodvá/.il se.
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ni (l;il ( )liu I 'slepiti. AtMiinini toho íx-kl \ l;i<li-

>la\ neclii s \' tom priroxnati i<ní/.eti rnlskc-

niu li(iIeslavovi. kterýž hratra své/ho Zl)ihnva / 161 v

[.(hI pi^imriiii a pod závazkem písahy lstiv te-

tího (lne zraku zbavil, já nechci soh 1)n(h'icí

s svým bratrem uiniti nesnázi a rznice, ale

chci jeho potrestati, aby tomu urozuml on i jeho

builúcí, že zem Moravská i její zprávce sú a býn _
, , /v ^ 1 M 1 • 1 ^ ^1 1

Kníže
maji pod uKKi knížete eského, tak jakz nkdy otta jat.

dobré pamti dd náš Betislav zídil a ustano-

vil, a on najprv Moravany svému panování pod-

manil.^ Co uinil krásný mládenec Otta? \^esele

stál mezi \'ladislavovými (odnci a když byl vá-

zán a pauta na vložena, smál se tak, jakoby na

njaké ml rozkošné hody jíti, pravil: »Nikdá

sem nevídal tak knížete strojiti. Odtu vezen

ni \'yšehrad a tu u vzení držán a mnozí rytíi

z poruení Madislavova piln jeho v tom vzení

ostíhali. K nimžto nkterého asu (^tta uinil

e tmito slovy: » Pirovnán jest k vele jazyk

lstivého pítele, od jehožto ust pochází med, ale

ocasem ukrutn štípe i panští jed. Mne jest upí-

mného takovú lstí oklamal pítel mezi štstím a

neštstím. Vacek tak jest míti chtl a tak radil

mladý Božejík; já Imdu-li živ, dá mi to P. Buoh. Kíivoklád.

že se nad nimi pomstím. - Po nedlúhém pak asu

i)\l jest dodlán zámek v lese za ekau, jenž slo-

\e Mže (a zámku jméno Burglajs aneb Kivo-
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klad), a lani 1)\1 nesen (1<> \'/.cní ( )tta ped slav-

ností s\'. \'ácsia\a, \- kterémž kyl jednak, za ti

léta dr/án.

{J\ÍIka s roláky.)

T. . když \'ladis!av s svýnii poddanými sla-

\il sla\nost ddice eského a pedka svého mi-

lého s\-. \'ácslava na llradé Pražském, pi ko-

stele sv. \'íta, posel jeden xkroéiv mezi né ekl

Xdadislavovi : »\'y tuto hocUijete l)ezpeéné a

bratr tvuoj Sobslav s knížetem Polským Pole-

sla\em zemi tuto hubí velmi škodliv, lidi jíma-

jíce i mordujíce hanebné. Já zajisté s velikú seni

utekl tžkostí, abych to tob oznámil. Tu hned

\'ladislav vstav, všem .se rozkázal ])ipraviti, a

shromáždiv vojsk(t položil se pi ])otoku. jenž

slov Cidlina, u vsi, kterúž jmeinijí Lauka; Po-

láci majíce skrze své špehée pozor na \'ladi-

s!.'i\a a znamena\'še, že jest tu kázal ])e\né roz-

biti s\'é stany, i)e])ra\i\"še se ])es Labe, k \ li-

dislavovi se piblížili. \'lad"s';n to n^lyšax ,
hned

bez meškáni i)roti nim se i obrátil. I 'olaci \idi'ice

lid ])roti sobe tábiiiiti, poslali mi k \ ladisla\o\'i

knížeti pra\íce: 1 'mé táhneš proii nám, \šak

jsme ne proid pijeli, abychom s ti'bn bojovali,

ale abvchoni tvU' > bratrem t\vm smluvili a
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modli \" ])t>k(ij. Ale ivMixadž toho od nás pijíti

necliCš. zítra v tuto hodinu zvíš. co se tob pi-

hodí. \'huHslav ()dj)ov(raI : »C'hcete m s ])ra-

treni niyni míiti, a v.šickni ste zbrojn pijeli;

z toho já i každý muož se domysliti, co vy chcete.

IVotož odejdtež. jx)slové, neb já vám nic nev-
ím a knížeti vašemu tolikéž, protož jemu po-

vzte, že já jemu za to míení brzo zaplatím. <-

Poláci zase pej^ravivše se pes T.abe, opt ])oalí

zem plundrovati, a lidi hubiti. \'ladislav slitovav

se nad svú zemi, sebral mnobi> Cecbuov a táhl

na n. A oni \í(lúce Xladislava proti sob jeti,

tak se pipravili a zšilvO\-a'ii. že Vladislav nesml,

se s nimi j)otkati, a Poláci zlaupívše zemi okolo

T-ibice a ^íželic, zase sú se svobodn navrátili.

Xladislav ])ak táhl za nimi. hledaje asu a mí-

sta píhodného, aby jim mohl uškoditi. .\ kd)'ž

již bylí Poláci u potoka, jenž slov Trutnov.!, a

Xladislav se k nim ])iblížil. l-Joleslav kázal se

naj})r\' tm. jenž laupež vezli, pes ten potok pe-

praviti, a sám s haufem svým stál \)o levé stra-

n a Sobslav s svými p< > pra\é stran. Tu \'la-

dislav zídiv své a napomenuv, stál proti Polá-

km, a Poláci též, hotovi súce se potkati^. To

vida Dtí.šek. a maje v svém hauf jako sto

rNtíuov velmi statených, piblíživ se k nepá-

* — pleniti. — - = neodvážil se. — ^ f Kosmy Tr.,

tina. — * = v boji se sraziti.
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telum a {xHiltrátiv se k svým ekl: »Rrati milí -:•.

rytíi moji vrní, má-li kto /. vás strašlivé, srdce,

Dclje na stranu; pakli kto /, vás hotov jest za

svú vlast umíti, hned i)osi)š za ninúl': A v tcMii

hned jako hladí )vit\' vlk mezi ovce xskoil do

vojska Sohslavova a Xladislav s svými dn voj-

ska Boleslavova. Tu po malé chvíli Soltslav

/ i02f s svými utíkati poal, / — neh Dtišek s svým

malým haufem na tisíc Polákv zhil. To vida

IJoleslav, také s svým haufem na hh se oddah

tak že Poláci všecko (netoliko to d) v Cechách

])ohrali. ale i co do Cech ssehú pinesli) pome-

tavše, do Polsky i s Boleslavem utíkali p Cechové

rozkázáním A'ladi^la\ii\ým i(»hra\'še laupcžné,.,

l'oIáci II vci. s veselím se do Pralu' navrátili. \^ tom hoji

i><)ra/.c'iii. í^oheslav rann 1)}1 v rameno a Detrisek Vrsov-

ský. mužíek velmi statený, mnoho zhiv T'olá-

kuo\' pro ohranu své zem, v tom hojí konec

života vza'. Jehožto smrti \ladislav velmi že'el,

proto neh jest svýma oima xidal. co jest Dti-
šek \ lom hojí provozo\al.

(S)iiír kiií.ii'cicli hraií.y

(K. iiii> L. 1 1)1. Když se ty vci t.ak daly mezi hra-

tr\'. strajci a \laslníui' pátely skrze Vršovce

a jiné Ntivé lidi, nad tím tcskliva súci man-

' = bázlivé. - /(/(' locn i- tiskti lý ohrócrk jaho

11(1 1. lóo; v. 1. — * = uloupené.
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žlka nkdy Xladislavova, krále eského, jen/

byla nk(l\ (.Icera krále Polského a mát tch-

to dvi hratruov, totiž \'Iadislavova a Sobe-

slavo\a. jniénein Svatava, v\'])ravila se z Mora-

vy a jiijela ih> l'raliy. Tu > )(,] nkterých dobrých

a upímných panv a rytív i mšanv,
jen/, pokoje žádosti\ i byli, > iznáuieno jí bylo,

kterak Sobslav syn její ])ivedl do eské zem
Boleslava, kníže Polského, i s jeho Poláky na zá-

hubu V^ladislavovu a jejich a pí tom že jest kníže

polský na lidech w.al \'elikú Škodu a So1)sl'iv

v rameno rann škodliv. Kteráž asu noního ta-

kovú zprávu vyslyšavši, hned ráno jela k synu

svému Xladíslavovi na \'yšehrad a tu jesi od

nho velmi milostiv a laskav (jako mát od

.syna) j)ijata a velikú ctna poctivostí. Kteráž ta

ké jako žena maudrá k s}'nu svému velmi milo-

stivu a laskavú ukazovala tvá a pomaliku den

ode dne synu svému lahodila pravcí: »Synu nu^ij

milý. jist vz, že sem pro nižádnú jinú píinu
k tob nei)ijela než pro tu. že sem žena již se-

šlého vku a že se brzo strojím za svým manže-

lem, otcem tvým Vratislavem. Protož dív než

umru, abych pohledala na tvá synuov mých, kte-

réž sem P. Bohu ke cti a k chvále na tento svt

v}'vedla. a s rimí se pokojn rozžehnajíc šla, kdež

mne P. Buoh obrátiti ráí, a pijdúcí tam k man-

želu svému, jemu abych oz/námila, že sem Vlatli- / lO.
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>la\a a S<)lK'sla\a, s}nn<i\' niycli milýcli. /.dc na

Ulito sNt \' (lobrém pokoji a kesf-Mi^kc svor-

nosti odešla. 1'rotož, milý s^nii, pro niateskú

lásku to ui. ro/.poniena se na nnue. ze sem t
j^od s\-ým srdcem nosila v mém život. ()d])us

vinu synu mému Sol:)slavovi. neb sem i jeho to-

likéž jako i tebe v mém život nosila. Prosín"<,

neoslyšujž mne staré žen}'. s\-é milé matky.

«

\'ladislav pohledav na ni i'-ekl: »]\latko milá,

aniž by mi to slušné bylo. uiniti, abych t ml
oslyšeti, ])rotož zakoli žádáš, chci to \Šecko i

líadto ^•ice uiniti. Ona to \(ln ])ija\ši, ])i-

stii]>ila a jvolíbila syna svého a kúci: l*ro ten-

Smlauva to dnešní úinek, a tuto ]>ovolnost já tvá pr-í-

mezi kní- , ^ i ii n i 11 \ 1 i
• • '• 1

žatv skrze "nu\ce ])red 1. l)oliem budu. A odstU])ivsi o:l

máte nho. hned ])oslala do Polsky ])ro Sobslava, je-

mu bezpenost slibující od syna svého a bratra

jeho \ladislava i od každého jiného.

A když pijel, tu ona jako milostixá matka spo-

lu je smhnila a smíila, a \ ladislav dal .^obsla-

\o\i, bratru s\ému, msto ?.atec se všemi jeho ná-

ležitostmi, ab}' je z])ravo\al a jeho uži\al.

^\' \'pra:'a s císaem do /\*//;/í/ )

(\i, MU) L. 1112. Jindich \ .. císa \i>lcnv, syn Jindi-

cha J\., mnohé a /nameiiilé posly vypravil (.lu

* =: in, skutek.



VÝPRAVA ÍMSKA. 57

Kitiia, /.ádajc papc/o, klorv/. slúl l'aškalis. aby

s nini \sel \- pátclslxi, a což jesl koli on Jiiulicl'.

jToti nmu uinil, al)}' in papež jako otec milo-

sti\ a kesansky jenni odpustil a ab}' jemu da.]

s\'ol)odu do kínia pijeti i odjeti. .\ když pijed.e

do kíma. že to chce všecko, co jest peinil. ušty

svými vlastními na])ra\iti a škod)' uinné že

chce zai)latiti. Paškalis od])ovdl : »Co jest i)roti

nin uinil, to já jemu všecko milostiv a z celého

srtlce odpustím; co jest pak proti ímanm ui-

nil, nech jim to napra\í. Co pak ])roti 1'. liohn.

za to nech i)ok<'iní iní.« PosU)\é \'\slyšavše jxv

ilkovali a navrátivše se oznámiili císai. Kterýž

\yslyšav. hned se do íma strojil, aby tam koru-

nu císaská pijal. A r}"chle poslal k Ladislavo-

vi, knížeti eskému, žádaje vedle sta: •.?lAÍého jx)-

ádku. ab}- s ním také jel jemu k poctivosti. Kte-

rýž rozváživ mnohé píiny a rt^zliné píhody,

obávaje se. ab}' bez jeho pítomnosti ntco nepí-

jemného v Cechách se nezbhlo a nestalo a tudy Ti sta

rbv on snad o své knížetství nepišel, cht také Cechuov
do Rima

rád \'uoli a žádost císaská v}plniti, vybral 300 jelo.

štítuov výborných z knížetství eského a poslal

s nimi na míst svém \'ladislava, strajce svého,

syna nkdy Betislavova, kterýžto \''Iadislav b}"l

\lastní bratr \dastislavuov a muž výborné po-

stavy a takovu práci velmi rád na se pijal. A'c

že již byl císa ujel, AHadislav pojav lid rychle
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za ním pospíchal. .\ když ])íjel do msta Vero-

ny, tu nalezl císae s jeho hanfy. Císa vida lid

eský výborn a pkn odný, nemálo se podivil

a Vladislava milostiv pijal.

A tn v tom mst spolu slavnost Ducha sv.

oslavili a odtu hnuvše se, msíce srpna do ínsii

pijeli. Tu vjel do msta lid mnohý a rozliných

jazykv. Nazajtí pak vsel císa ped papeže,

pátelsky uinil jemu ])Ozdravení a on jej pijal

milostiv. 1 žádal jeho císa snažn za korunu a

za potvrzení dstojenství císaského. Papež od-

povdl: »Synu milý, chci to rád uiniti, ale však

])rve chci s tebú ntco sám tajn rozmluviti. <^ I ode-

šli sau sp(jlu do tajnéh<.> místa i ekl pa])ež: y>(^

milý synu, jak jest nebezpené tob ten úad cí-

saský zpravovati, nel) si na se svého P. Boh.'i

velice rozhnval, protože si svého milého otce,

kterýž tebe na tento svt zplodil, hanebn jímal

a u vzení držal a až do jeho snn-ti. Protož iniž

])okání a P. Boha pros, a to ráí od])ustili a tvíii

auad císaský svú Požskú mocí zpraviti. « Od-

|M)vdl císa: »\'šak sem já proto nepijel, aby

ty mne trestal a mn pokání ukládal, ale aby ty

/ iGy nine tak, jakž tvému au/adu náleží, korunoval;

pakli toho nechceš uiniti (— vytáh deku po-

Jindicli, l)oní). hned já t tanto dékau až naskrze

vTímko pronirštím.w Papež odpovdl: »Však jsem

runován. tob prvé povdl, že t korunovati budu, ale po-



CÍSA V klMl- KORUNOVÁN. 59

ncvad/. té raddy ode mno pijíti nechceš, daj/

t()l) 1'. Huoli što.stí tak, jak/, toho ped níin za-

.sluhuješ. Císa vyšel \en / pokoje hnviv jsa,

služel>níci papežovi domnivaH se. /e hy tam /ai)'il

papeže, a tak byl veliký ro/hroj v lidu.

A když se ty \ci U])okojil\', nazajtí tetí ho-

dinu na den pajxv. císae korunoval a císa dav

pajieži \eliké dary, s ním se pátelsk\- rozžehnal

a do Nmeckých .se oljrátil zemí. \'ladislav mlá-

denec výborný šastn a vesele se s svými se vše-

mi do Cech na\rátil a od papeže \'eliké pinesl

dar_\' a mnohé s\át< isti. jimiž sla\'né kostel sv. Ví-

ta < 'i)dail a o/dobil.

(Zabití J\h-ka.>

L. 1113. Xékleí lidé lstiví a kiexetiví. kteíž (K.iii3>

radí nejisté vci ri-znášejí, smyslivše sob, ozná-

mili Sol)sla\'o\i. že b}- bratr jeho Vladislav chtl

ho jíti pontiknutím a pvodem \ ackí^vým a že

jej ci.^ce poslati za Ottú na Kivoklad, tam aby i.hái

ie oba spolu u vzení držel. Tm, kdož isau mu , f,..J tr

^
j^ ohrdlopri-

to pravili, Sobslav odpovdl : »Neboi já umru pravili,

aneb ten. kdož takové vci jedná, di v než já jat

budu. To zlé a taková vc nepravá ab\' více po-

tvrzena b\ia. \' tu hodinu pišel posel k Sob-
slavovi oznamuje, že bratr jeho \dadislav má to-

1 = bud.
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lil) /..-'ulost, al)y k nmu i)nic'l (li> rrali}-. Který/

\za\' s sel)ú 300 r_\tíiii >\- s\\'ch \\l)iinivcli. ne-

chal jích \' jednom l^se nedaleko <ul \'}šehradii.

A \'ladisla\' \yjel proti hratru s\-ému. jej \-ítaie

])octi\ a tti ssetlše s koní na jeíhioni j)oli s])olu

o ])ilné \ci a o zemské dobré rokovali. A po vy-

konání toho všeho žádal \'ladislav bratra svého

Sobsla\a. ab}' jel s ním na \'yšehrad, a prav,

že jest velmi slavný, kázal na pf-ipraviti obcri,

kterýž a neád, v.šak to tiinil.

Po obd ])ak rozžehnavše se, Sobslav vsedl

na sxuoj kuo a p<>sla\' pro \'acka. žádal, aby

s ním jel a jej provodil. ])ri tom že s ním má
o pilné vci tajn rozmluviti. \'acek. co se jedná

nic ne\da. r}chle k knížeti SobslaN'ovi i)ijel a

s ním rozmhnaje jej provodil. Když byli od \'y-

Vacck šehradu jako desater}' hony. kníže \'acka pedjel.
iirabcza-

^ U{^y\ za \'ackem jeli. jej isau r\chle a nenadále
bit bez •' -' -' -' -

viny. zabili. Sobsla\- ohledl se. jakctby o tom nic ne-

vdl, ekl: jíž se jest \}konalo, tak že zlý rád-

ce zlau smrtí zah}'nul. Ale nebohý \'acek n<'-

\ inný o niemž nic nevdl, ani skutkem ani slo-

vem té smrti nezaslaužil.

^Ziijclí Sohslara a úlek.)

I I ni'd Sobslav ])o tom /.\v\\\ skutku navr;'itiv

se k svvm rvtíuinn. spiilu s nnni se do Si'l> obrá-

til, chtje tudy do |'(i|s1nv, ui'b se velnu ])ro len
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iiinck hralra s\c'h<> \ l.'i(lisl.'i\;i nl);'i\al. Kdx/ ])al<

jel i>s k'>. iK-dalckii již jsa od z.ámkii Donína.

potkal jsc s nim k.rkembert. liajtman císasko

toho/, zanikli l)<iiiina. Xcl) tulm asu t<»li<» zámku

]>y\ cisa v držení, také i Srbské krajiny. I žádal

jest týž liajtman Sobslava, aby k nmu jel na

zámek aneb do msteka, že jej chce ctíti poctiv,

a bude-li jemu jaká poteba u císai^e, že chce je-

mu býti pímluvci a všecko zjednati. Sobslav

rozvažuje svuoj úinek,, také i hn^' bratra svého,

aby aspo milost nalezl u císae, dal se Erkem-

1'erto\i namluviti: nechav svých v msteku a

ve všech. \' malém potu vjel na ten zámek a

když sedl za stolem. h>kembert pustil na mno-

ho lidu zbrojného tajn a nenadále a tu jej jal a

do vzení \saditi rozkázal a r}tíuom jeho roz- Kníže So-

I
' , 1 , 1 ^ . ,. ,

"^- f ,. ^ bslav jat
kázal. al)v lined pry jeh, — toho neucini-li. ze ^^.^

je káže všecky zbíti. .\ oni to slyšíce a majíce to- Donín.

b.o jistau zprávu, že jest i)án jích jat, hned jse

rozjeli. Nkteí do ri>lsk_\' a jiní do Tech jse

< brátili. / / ifijv

Po nemnnhých pak dnech poslal jej do Saské

zem svázanéhii na jeden velmi pe\ný hrad do

xzení. poruiv jej svému \rnéinu služebníku,

Oldichovi písai, k ostíhání. Sobslav když tam
byl v tom vzení jako za jeden msíc, znamenav.
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ž odnikiul/. iic-ká pomoci a odtu že ji/, ncbíhl
Knize So- v\-svol)o/.tMi, tu niaJL' nadji, strážného svélit». ( )'

•

beslav use! ,t- i < > , .

z vzeni, ciricha písae, snažné poal za milost i)rositi. sU-

l)nje jemu \elmi mnolio dáti. jestliže b}' skrze n-
ho mohl prázden býti toho vzeni.

Kterýž odijovedl, že se chce o to s jedním

dobrým svým pítelem Jetichem, synem Knnrá-

dovým. poraditi. I stalo se tak. že Oldich písa

z vzení Soliéslava vypustil a z hoejšího domu
^irolomiv míži, jej ven vysadil a potom po pro-

vaze v koši pes zed spustil. A sám také Oid'cb

po témž provazu se za knížetem pustil. Jetich

rytí maje s Oldichem písaem srozumní, v tu

noc bez meškání ti kon, dív než byl kníže spu-

štn, pode zdí osedlané postavil, na kteréž kníže

Sobslav a také Oldich i také on jetich rychle

vsednuvše, nejinak, než jakob\ se ptáci z klece

dol)yli. do l*olsky i)ospíšili.

{Kníže Oiío osvobozen.)

Knize T. I. msíce prasince \'ladislav rozkázal pu-
Ottazv- ^jjj- y xzení z Krivokladu Ottu. straice svéh«\
zem pru-

piištn. a to co je^t pr\'é po smrti bratra svého Svato-

])luka držal, totiž pu(tl Morav}', to jemu na\ráíil

.se všemi mst\' i s jinými k lomu náležitostmi.

tak však. aby jemu poddán byl a xérnost zachowd.

<I^I^4) L. 1114. ( )tta kníže již jsa svoboden, smajšlol

o to \t' dne i
\- noci. ab\' s \'ladislavem strajcem
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s\>in (\c\lli' /..ipisii, kterýž iia se inusil uiniti)

|H)l«)j zachoval, ale jakž bude moci najslušnjt,

;:by se nad svými pomstil ne])áteli. tmi Vršov- Kníže

,sk'ými. kteí/, jsau jej s strajcem jeho svadili, 9^A^
^°"

/c 1 1 ks. 3.

tak a/, jej vpravili do tuho vzení a nad t(\ když \'acka dal

hyl v tom vzení, mnohými kivými omlúvalii <'s!cpiti.

emi, chtjíce jej o jeho oi aneb o život pipra-

viti. K<ly/ l>\lo msíce máje. uhlédav as pihod-

ily. nvJvázal jiti Božejíka. vnuka nkdy Bože-

jova a svas^ra jeho. jenž ml jméno lehkýo Vacek,

jenž sú byli z rodu Vršovských, a kázal je oba

horkým (aneb ohnivým) železem oslepiti.

(Dobytí Kladska.)

T. r. Sobslav pojav s sebau ntco Polákuov,

pitáhl a položil se u hradu a u msta, jenž Klad-

sko slov, žádaje velikými prosbami, aby jemn

mšané msto (^tevrúce. jej tam pustili; ale oni

toho nechtli uiniti, ale on potom hrzami k to-

mu velikými pinutiti je chtl. Když pak oni ani

prosbami ani hrzami jsúce vedeni, toho neui-

nili, kázal k ním šturmovati a oni jako vrní Kladsko

pánu svému Madislavovi staten se bránili. Roz-
a dobyto,

hnvav se Sobslav, kázal duom jeden velmi si-

rý. kterýž byl blízko od zdi mstské, zapáliti. A

' ^ klevetili, oerovali. — - U Kosmy lenis.
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/. toho cliNtil se ohe al1;éii'()Vj, kteí l)\ii na

mstské /di. a potom se l)ašty za])áHly. které/

ped velikán /.dí hýly. a /- toho vítr veliký poal
se jsem i tam toiti, a/, se msto zapálilo. M-
šané a obyvatelé šir.ší raddy nevdiice. zhanhci

svémn Sobslavovi dali se na milost. Statky ztra-

tiv.še. za ži\oty toliko ])rosili. kterýmž on to tž-

ce^ prominul. Ale msto \-šecko shoalo a Sob-
slav málo na tom v/aw n/.itkn, {\o Polsky se zase

obrátil.

,^ (S)iiloii\'ii rslcDpolská.)
<R.iii5> '

/ i64r L. 1115. msíce ledna kníže l*olský Px^leslav

Vladislaxovi, knížeti C"eskému, ujci svénni, list

poslal v tato slova:

Xladislave, kníže ("esky, nje milý, prosím

tebe, usl}'š žádost nni a bratru txénm Sobsla\t»\i

odpus \inu. neb lépe jest, ab}' sxazek Xašeho

]'átelstvi a i)íbuznosti pirt^zené ])okojem upe\'-

List od nn byl, než ])y mezi \'ámi takové rznice býti

Polskho 'ii^"'>- l^dybych za nepítele žádal, ml b)-.. to pro

\'la(iisla- mne uiniti, mnohém pak \ íce, ponxadž prosím

za bratra 'r\ého, pro Txé dobi-é, tak abyste byii

\' dobré lásce, jedné \uole, jednoho srdce, neb

jest \'ás ob;i ji^dna mát pod jedním nosili

srdcem v .svém život.

' arkýe =: vykvc, výstupky, vi/ky.

stéží. — •'' — iiil Itv-'.
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\'ladislav kdy/. list peetl, piln jej rozvažo-

val, žádostí a pátelstvim obmken jsa. a ])iro-

zenaii láskán a milostí nad l)ratrem jsa pohnnr,

cdepsal zase, že to na žádost jeho a pro píin n

píhnzenství niniti chce. bratr jeho aby pijel

bezpen. To kilyž se stalo, o všecko se smluvili

pokojn. A Vladislav dal bratru svému Hradec,

msto na L.-ibi, s tymi hrady, najlílíž k nnni

píležitými i s tau se vší krajinau k ním náležitou.

T. 1. msíce ervence knížata eská, totiž Smlauva

Xiailislav Pražský a bratr jeho Sobslav, jen/ „^ezYVn^U

sjÚI kníže Hradecký, také i Otta strajc jích. jenž žaty.

slúI markrab Moravský, rok sob položili a den

jmenovitý, aby se sjeli na místo jedno nedaleko

od ]x^toka. jen(ž) slov Nysa. A tu také pod zp-

sobem bezpenosti jjijel i kníže l^olský Boleslav

a tu sjevše se ti dni poád spolu rokovali a pá-

telsky hodovali v stanu \'ladislavov a tu teprv

v dokonalé vešli pátelství a slíbili všickni držeti

j)okoj bez porušení a toho svými potvrdili písa-

hami. A davše jeden druhému štdré dary, a po-

ctiv se rozžehnavše, rozjeli se a každý z níca

vden jsa j)okoje. do svého píbytku se navrátil.

Pi tom asu Oldich, syn nkdy Kunráda

knížete, umel a bratr jeho mladší, jemuž bylo

jméno Litolt. také málo ped tím byl život vy-

konal. A to, což oni drželi, pipadlo na Vladi-

Kronika lil. ^
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sláva a Vladislav všecku tu krajinu, kterúž oni

oba po nkdy otci svém Kunrádovi držali, dal

Sobslavovi.

(Bitva s Uhry na Lucku.)

<R. ni6> L. 1116. Po smrti Kolmana. krále Uherského,

Uhí mli sú krále Štpána velmi dobrého. Tu
páni Uherští a zvlášt ti, jenž byli milovníci po-

koje, namluvili jej na to, aby s knížetem eským
Vladislavem v.šel v známost, v pokoj a pátelství,

tak aby proti sob nebývali, tak jakž bylo za

pedkuov jeho Kolmana a jiných. Král Štpán

jsa milovník pokoje, velmi rád tu od nich pijal

raddu a slíbil tak uiniti. A bez meškáni poslal

k Vladislavovi, jeho žádaje, aliy k nmu pijel až

na meze Uherské, tu že chce s ním o pátelství n

o pokoj jednati tak, aby mezi nimi utvrzen byl.

Vladislav již po mnohých nesnázích syt sa tch

nevolí, toho, aby ml pokoj se všemi, velmi byl

vden a dal poslm odpovd, že to chce rád ui-

niti tak, jakž král žádá a toho asu a v tom míst

že se chce dáti nalézti. A pojav s sebau Sobslava

a Ottu s velikými haufy Cechuov a Morava-

niiov ke dni urenému, táhl až na Llherské meze

a položil se s svým lidem u potoka eeného
Olšen. S strany druhé toho potoka již se byl

položil král Uhersky na poli, kteréž slulo Luz-
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sko,. s iicsíslnýiii iHK-lcin lidu l^lierskcho. Vla-

tlislav píik toho dne prvního nešel k králi a Uhi
to velmi tžce nesli, pravíce, žeby pohrdal krá-

lem jich a žeby snad chtl, al)y král k nmu šel

do jeho stanu.

Nazajti^í ráno poslal Vladislav Protivu Chvo-

jenského a Dalimila Kokovského, aby králi za

nho pozdravení uinili a kde chce rokovati, že

Vladislav / hned hotov jest se tu postaviti. Král / 164^

odpovdl, že nedaleko od vojska obojího za ho-

rau, eenou Orsoo, kázal stan roztáhnuti a tu že

se chce s knížetem pokojn a pátelsky sjíti. Byl

jest pak mezi Cechy nešlechetník jeden, jenž byl

vždycky zlých vcí r<)zmnožitel, jménem Sok,

kterýž nkdy pro svú Iživú nešlechetnost z Uher
byl vyhnán a dávný as lisal se k knížeti eské-

mu. Dív než král s knížetem se sešli, poslal Sok

k králi posla svého a ka jemu: »Já jsem vrný
pánu mému králi a což vím o nm zlého, to jemu

oznámím. « Protož aby to král vdl, že jakž naj- sok sva-

prvé sejde se s knížetem súkromí. od knížete jat ^''
-'^k ho

bude proto, neb jest slyšal, že na ten rok kráUn- s kníže-

ští bez zbroje pijeti mají. A sám šel do stanu

k knížeti a ka jemu: » Jist mi jest od znameni-

tých panuov Uherských tajn oznámeno, jakž

s králem rokovati budeš, král t jme. Protož kaž

* = Míní se rovina Hlucko. — - Jméno pokaženo.

tem Ce-

skvm.
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se svým do zl)roje pipraviti a ptihotov v stáních

státi.« Král i kníže tomu uvili a vedle raddy

toho falešného Soka uinili. Hned jiného opt
posla poslal k králi a ka: »Dív než budeš s kní-

žetem rokovati, rozkaž od potoka proti vojsku

eskému postaviti stelce. « Král tak vedle jeho

zprávy a raddy uiniti rozkázal. Cechové stelce

pohotov býti vidúce, z toho se domnívali, že

celá- a skutená pravda jest to, co Sok mluvi.

Král pak a kníže vedle uložení i)irení sešli sú

do stanu jednoho v malém potu, a tu ruce sob
davše, pátelsky o pokoj poali jednati. To jích

rokování spolené trvalo jako za pl h(^diny.

Vtom zšel kik a hlas, že se spolu tepu vojska..

Bitva me- Král i kníže na ruzno l)ží. kdo kam \"í. Král
zi Uliry a ^ .

, i m i
- -'

i
-

cchv /Strašen sa dopad svého kon. upruno s malým

l)otem k Hudínu 1)žal. Kníže pibhl k vojsku

svému, uzel, ano Cechové utíkají a Uhi je siln

tep a mordují. \' tom mezi Cechy jeden v bílé

sukni vzkikne a ka: »Zastavte .se, zastavte se a

neutíká jte. A sám naj])rv mezi Uhry vskoiv^,

svým meem \'hiii siln je i)or;'ižel a nkteré na-

l)oly petínal a až do lánkvo v krvi brodil. Ce-

chové to vidúce, zase se na L^hry obrátili a je tak

siln bili, až se Uhí oddali na bh a na utíkání.

* /' orig. vložen týž obrázek bilvy, jiiko i' dílr /' tui

ft)l. .y)7". — ^ =z ]xy kolníky.
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slnnuov i všeho, což v nich hylci. tii nechavše,

/hroji poiuitajice, pr} bžali. Po takové zname-

iiité hit\ a po takovém vítzství kclyž se Cecho-

vé upokojili; stan} llicrské zkaujíivše a všecko,

což v nich bylo od zlatta a stíbra, klénotiiov a

jiných koistí poliravše, s \elikaii radostí jse nato

místo navrátili, kdež jse l)yli naj])rvé položili. / / iGsr

Kníže jak velmi zarmúcen a teskliv 1)}1. když •

vidl, ani jeho Cechové utíkají, tak zase nad oby-

ej se radoval, vida že jsú zvítzili a tak mnoho
nabrali, a ka: »Moji milí rytíi, nikdá j.sem se

toho nenadal, abych za dnuov života mého ml
míti takové a tak .slavné vítzství, kteréž mám
skrze vás tento den. \le prí^sím vás, kde jest ten

a kdo jest, kteréhož jsem vidl, když jsú Cechové

ped Uhry utíkajíce IjžaM, on sám všecky zasta-

vil a zase je na Uhry obrátil. « I ekli jemu:

»Jest Jiík. ml\ná z Daupova. I rozkázal

jej kníže ped sebe pivésti. Kterýž když ped Mlyná

kníže pedstúpil. kníže sed na paezu, povstal ^
va"^"'

proti nmu a vztáhl k nmu svau ruku, kterýž

cht knížeti ruky podati, otel jí o svú bílú otáli-

lú sukni, neb v té 1)itv byli jemu u pravé ruky

tí prstové vyati. Z toho udlal sob tú ruku

na prsech na bílé sukni ti krvavé neb ervené

štrychy; a podav ruk}- knížeti, nízko se uklonil.

I ekl kníže Vladislav: »Dkování mj, ctný

hrdino, tys nás dnes všecky hanby zbavil, tys
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naše zachoval životy, tys nás Uherským zbožím,

obohatil. Za to máš v/íti od nás sluSnú odplatu.

«

A zpomenuv. že má moc sob od císae pjenu,
hned obrátiv se k Sobslavovi, bratru svému, ekl

jemu: »Co dáme za znamení tohoto vítzství to-

muto muži statenému ?« Odpovdl Sobslav:

»Co jiného, než ti štr}'chv ervené v bílém štítu,

Daupovci
. i^teréž ted, iakž sám vidíš, uinil sob na své bílé

s Daupova.
.

-"

sukni. « I ekl Vladislav: »Ty i tvoji dti i jích

])udúcío pi vcech váltených budau tohoto zname-

ní užívati. « A vyiíav svuoj me, udeil ho ti-

kráte v šíji a ka: »Zdráv bud statený rytíi ,

a tu hned dav jemu pás, ustanovil jej zprávcí m-
sta a kraje Žateokého..-., Nazajtí ]>ak jeden každý

z knížat s svým lidem do své krajiny se n:ivrátil.

(Smír iiicci kiiíaty.y

<R.iii7> L. 1117. k'dna nisicc \ okolnícii /iMuih. laké

i v ("ecbácb na innoh.\li niistcch b>'la A'eliká

'''^.T^f'^^'
/-emétesení, tak že se v nkterých krajinách, ja-

ko v Lombardy, mnohá stavení oboila, mnoho

' =r. bohatsiviiii. — * = ])()t()inci. — •' Njlší iist

vyprávHÍ jcsl ovsem 7'ýiii\s! a jiiidíii'ck Hájkv. Kosmas

na Loiwc /u'tpoiiiiiiá^ ir lii /'adi .ialccký kasliláii Jiirík.

lyii ;^.cl.'mv; Jirík.i l)ini|mvf c iiciio iiilLil Hájek j^odle

Ihiliiiiila a j^otlle .ziuiku Uonjove.

sem.



SMlR KNlZKTE S BORlVOJEM. 71

Iiradunv, kostehmv a klášternov i iinCch vyio-

kých stavení se ssulo a lidí tam zaítilo.

T. 1. Vladislav kníže eský, rozpomenuv se

na strajce svého, syna nkdy Vratislavova, prv-

ního krále eského. Boivoje, povolal ho k sob,

snad Božským vnuknutím, že jest již P. Bh po-

hledti ráil na veliké bezpráví téhož Boivoje.,

kterýž jsa vyhnán bez píiny z svého knížetství,

pokorn a trpliv takové vci snášel. Kterýž

povolán jsa, do Cech pijel a ped Vladislavem Pokoj

postaviv se jemu se pokoil. Vladislav pohledv ^^ty.

na a milosrdenstvím jsa hnut, dal jemu jednaki

polovicí svého knížetství a zvlášt hned jemu

oddlil tu stranu, pokudž Labe eka dlí, na

puol noci a sob nechal strany polední a tak se

spolu pokoin snášeli. Neb Vladislav od toho

asu nic bez vuole a raddy Boivojovy neinil.

R. t. Vladislav vyrozumv, co jest se dalo pi

té bitv, kteráž se stala mezi Cechy a Uhry na

pomezí Uherském a Moiavském, poslal posly své

vrné k králi Štpánovi, aby mu dal zprávu, že

se jest tu nestala žádná neupímnost s strany

Vladislavovy ani jeho Cechuvo, ale že njaký

Uher, jménem Sok. dával zprávu ped ním o krá-

li, že by ml tu lstiv pijeti a Uhrm svým že

jest rozkázal, když on jme Vladislava, hned aby

tém. — - Tisk Cžechum omylem.
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Cechy napoád mordín-ali. A skrze lu jeho zprá-

/ i('5'' vil Cechové se v odní pipravili. /

Král vysl}Šav posly, ekl: »\'šak jest ty/. Sok

iiihuil i)ede ninú, že má o tom dohru vdomost,

že kníže eský na tom se postavil, ahy mne jal a

Cechové na iihezpeené, mé Uhry že mají na ten

as nenadále udeiti a všecky je zmordovati. Již

jsem tomu teprv z této va.ší zprávy vyrozuml.

že jest ten ne.šlechetník svau kivú eí Uhry a

Cechy strauhil v hromadu. Protož chci já jemu

hned ])ed vámi uiniti slu.šnau odplatu. « T roz-

kázal jej hned jíti a pi pítomnosti ]íos1uov \'la-

Sok pro dislavovvch káza.1 pana Soka tvmi komi na
svu lez ^ ^. '

1 ' •

komi ctyri kusy roztrhnuti.

roztr/.cn. \'ladislavovi pak rozkázal povdti, tak jakž

jest prvé roku pede.šlého u Olšen. v stanu na

tom zstal, že chce je.št tomu dosti initi a pá-

telství s ním a pokoj až do smrti zachoxati. Dav

posliiom hojné dary, poctiv je až z své zem
vyprovoditi rozkázal.

(Po7'0(!cri a "ichicc :' /'n/r('.)

<R. iiiS) L. 1118. msíce záí v eské zemi vclici dešo-

vé pršali a z toho ])išei veliký povtxle. tak že se

nkteí domnívali, že od ])iitopy Noe laková vy-

• =: nic zlého ncUíšící. " Míní sr fka ( )ls.'iva.
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sokost v(xly v (ch mi stech nebyla. Nel) eka
Nhltav.i hýla se tak velnii vodami ro/ht^jnila, že

mnoho domiio i kostelnov. kteiž hlizko pi ece
byli, ix>hrala a s ^•ehan ven / zem nesla. Neb a
nkdy také ped tím veliká voda ii Prahy bajvala.

tak že p)odlah neb mostnic na Pražském most
na ten as devném dosáhala, ale tato více než

šesti loktuov byla nad podlahu. Arnohým také
'

domiiom v mstech Pražských uinila velikú

škodu.

T. 1. byla veliká nevole mezi králem Uher-

ským í^tpánem a bratrem jeho, kterýž sllúl

Almus. Král uznamenav. žehy bratr jeho chtl Král

iei netoliko s královské stolice ssaditi, ale i pi- ,

* '^^""'^'í^,

. ., . ^ bratra dal

])raviti o jeho život, kázal iei jíti a když se ty oslepiti.

všecky vci nan dostaten skrze svdky ukázaly,

kázal jej horkým a skvúcnn železem oslepiti.

L. 1119. srpna msíce, ve tvrtek ped sv. Ja- <R.iii9)

kubem, apoštolem Božím, blízko k veeru pišel

tak veliký a náhlý vítr od polední strany, kterýž

velmi veHkú škodu okolo Prahy i v Praze uinil,

že se tomu lidé velmi divili. Na \Všehrad jednu

ze tlustú a dosti pevnú, kteráž byla uprosted Vítr v Pra-
. .. , . , ^ ^11 1 - ',-1 ze a okolo

mezi jmymi dvma, pevrhl a z koen vyvrátil, Prahv

pední i zadní celá ostala. Puol paláce knížecího

se oboilo, kamení toliko tu zuostalo a díví se

pry povtím rozneslo. Lesy, kteréž týž vítr za-

chvátil, též i štpí z koen vyvracel a zlámal.
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Klášter
Velímov-

skv..

(Zakládání klášter 7' CcchácJi.}

T. 1. založen jest klášter Vylémovský rozkázá-

ním Vladislava knížete a to na žádost i pomoc

dvú panuov znamenitých, Vyléma a Hemana, a

ti jsú liyli hrabata z Zultzpachn. kteíž znamenité

na nakládali a jej nadali bohat a potom tu také

jsú pohbeni.

R. t. také Balduiniis de Burgo. jenž byl rodem

z Franské zem, ten od kesanuov jest zvolen a

uinn králem Jeruzalémským. A byl muž velmi

dobrý, nábožný i válený; a Saraccnové a Tur-

ci asté harce inili okolo Jeruzaléma, ale on

jako muž statený s svými kesany snažn jim

odpíral. A ten byl již král tetí po dobytí od ke-

sanóv Jeruzaléma. /

L. 1120. byli sú v Jeruzalém njaci r\tíi a

ti mli svuoj byt nedaleko od chrámu a hrobu

Božího a slauli Templái, a ti se poali tu za Ge-

lasia papeže. Kesané, Irteíž na pant k Hrobu
Božímu chodili, veliké pohodlé od nich mli, a to

v tom. a kesané Jeruzalém držali. vsak Sarace-

nové a jiní rozliní pohané mnohé škody okolo

Jeruzaléma inili a bhajíce ])o té Syrské zemi,

Tfini)Iári laupili i mordovali kesanv a zvlášt lidi cizo-
SVj \)(J-

, . , ,, ,

,

.'.,,,
, , v-

át--k vzali. I^rajnc a ])autniky. 1 rotoz oni lc'ni])lan niocnau

Král Je-
ruzalém-

ský.

/ i6br

<K. I 1 20)

' 7'i/i' //.v/v" ()iiivl''iii III. Vvlémr>vský.
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rukaii pautníky, jim svatá místa ukazujíc, vodili

a pautníci jich takcwá dobrodiní po všech ke-

sanských zen:ch r»)zhlašovali a jim /. rozliných

/cmi veliké a rozliné dary ])antnici nosili. A
jich pi poátku malý ]:!Oet byl, však v krátkém

asu brzo se rozmohli. Jednomu z nich poddáni

byli a tomu íkali mistr. Bo]e mnohé a asté tní-

vali a jednaki vždycky na Saracenich a Turcích

lioj obdržovali.

To vida Honorius ])a])ež ád jim zpsobil a

ab}' v bílých pláštích chodiH, rozkázal. Po tom

Kugenius ervený kíž jim. na l)ilý pláš pidal.

Sv. Bernart opat jim eholu složil.

T. 1. zaal se ád rytív tch. kteíž slovu

sv. Jana Jeruzalémští, jinak Johanité, a ti se zpra-

vují eholu sv. Augustina a užívají odvu erné-

ho svtský'm neb lajkovským obyejem, kíž bílý

toliko majíce na prsech. A tm uloženo jest osob-

n s nepátely víry sv. kesanské bojovati a jich

najznamenitjší místo bylo na ostrov, jenž slov

RodiS:;. neb oni všickni najvyššímu mistru Rodi- Kíižovníci

skému poddáni sú a jemu ze všech zemi kesan- ^^* J^"^-

ských, kdež sú koli, plat povinni sú platiti. Na
tento as. a sú na tom. ostrov od Turkv pe--

moženi a odtud" vytištni, však proto mistr jich.,

jsa v Tripoli, velikú Škodu Turkm na moi i-

^ := tém. — - = starý Rhodos; v AT'/, stol. i-rsL-y

Uodýz, Rodýzský atp.
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nil a zvlášt na té cest, po které/, se mají olne]

Turci plaviti, od Konstantinojiole mimo Rodis

k Jeruzalému.

R. t. také vznikla opt veliká ruoznice a nevole

mezi Madislavem a Boivojem. .\ to všecko dalo

se puovodem lidí tch lstivých \^ršovciiv. tak že

nešasný Boivoj mu sil opt ven z zem eské
ujeti.

(Hrady Doniit a Podivín.y

<lv. 1 121) L. 1121. Od slavnosti sv. Pavla na víru obrá-

cení žádný dešf v eské zemi nepršal až do slav-

Obil nosti sv. Víta. Od slavnosti sv. \'íta jednak, usta-

a hlad.
'^'icne prsalo. Najprv pro veliké sucho ruosti obile

nemohlo a co vzrostlo, toho potom pro veliké

mokro nemohli lidé skliditi a tak z toho hyl veli-

ký nedostatek chleba, až z toho lidé hladem míti

l^oali.

llrad T. 1. mezi císaem Jindichem a Vladislavem

knížetem skrze pátely Inio jednáno pátelsky

o hrad r3onín, aby zase knížeti eskému byl na-

vrácen. Císai se ovšem toho nezdálo uiniti, ale

raddy císa.ské k tomu radily, jíravíce: »]V1ilosti-

vý císai, však vám ten hrad není k žádné poteb
a kd>žk(^li bude chtíti, kníže eské jeho dobude

a jej obdržím. 1 odpoxédél císa: »l'onévadž m

tcmr,

D I Hlín
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/.a to kníže eské žádá pátelsky, clici to uiiiiti<'.

A tak jest zase pišel ten hrad v ruce a v moc

knížete eského. ^

T. r. hned ^'ladisla\ kázal ten hrad Donín / i66v

opraviti a zase vystavti, též i pod ním to mste-

ko ahy opraveno bylo i ohrazeno dostaten.

Kázal také i druhý hrad opraviti, kterýž leží nad

ekau. jenž Zvratka slov, jménem Podivín. ^^\^^ni' ^f f • ^ XT^ • 1 1 l'(i(livin.
li. t. také vesli su tajne Nemci od strany puol-

noní do eské zem a nedaleko od jedné vsi. jenž

slula Blá. na jedné velmi vysoké hoe hrad sob
postavili. To uslyšav \^ladislav, sebral lid eský
a táhl na n l)ez kikv; a tajn pišli Cechové

až ke zdem toho hradu. Nmci uzevše je, brániti

se poali, stílejíce z luiš a kamením se zdí há-

zejíce, a v tom dva znamenitá rytíe ranili, teti/

Oldicha, syna Vicemílova, a Olena. syna Boršo-

va. Však Nmci sú pemoženi a zjímáni a by byl

•Mbrecht hrab tak rychle nepijel a tak snažn za

n neprosil, bvl bv A^^ladislav kníže všecky v tom

lese zvsiti dal.

{Nový biskup Menhart.y

L. 1122. Heman, biskup Pražský devátý, <R. 1122)

umel. Ten byl muž dobrý a spravedlivý a nad p.iskup

míru milosrdný, neb velmi mnoho chudých míval Heman

na každý den u svého dvoru, netoliko obecných

žebrákv, ale i chudých emeslníkv, kterýmž
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pro o(li)lalii rioží mnolic inil |w)ni(tci a kostel

Pražský zpravoval dvaniezcítnia, Vl, a l)}i za nho
velmi dobrý ád v kostele též i v knzích i ve

všem jeho biskupství.

T. 1. vína a medu byla veliká hojnost, žita a

pšenice dosti, potom zima teplá byla tak, že dru-

hého roku žádného chovaného^ ledu neliylo.

R. t. V^ladislav kníže, povolav starších vladyk

a knžstva, ped nimi pede všemi za biskupa

vyhlásil Maynharda. Nmce velmi chytrého. Kne-
Biskup y/i;. a vladvky to slyšíce poodstau])il: na stranu

Mayiihard
i-

-' "
i ' i- t\i' i \t^ ^ i '

volen. ^ poradivše se, rozkázali iVlirkovi Vseborskemn,

obecnú potebu ped knížetem oznámiti. Kterýž

tu stoje ped ním na síni domu biskupova, ekl:

»Ctný kníže, tvoji poddaní tak duchovní jako

svtští toto sú tob poruili povdti, že to tvému

duostojenství knížetskému nenáleží, aby ty ml
osobám duchovním, také i svtským, biskupa

ustanovovati. Druhé, že tento není Cech piroze-

ný, ale Nmec, a oni se všickni ješt za dnuov

krále \'ratislava zavázali i zapsali, aliy žádného

na ten auad biskupství eského nebrali Nmc€.«
Kníže vyslyšav tn, co se mluví, odpnvdal: »Po-

nvadž sem já jeho volil, vy jej míti musíte; pakli

bo kto míti nechce, olilas se obvláštn«. A když

' = 22. — - = nakládaiu'-ho (v sklepích). — * llsk

kiiicžc omylem, '' Jmiio osohy i críá /^íliixln 7'ýiiiys'

H(ijJ:v tjioíllr píhody s l.anccm).



SPORY I^ANSTVA S KN\7AV\TM. 79

se žádný neohlásil, h-kl Mirkovi: >J\<1() jest t<>I>

jK^ruil mluviti, nech te z mých ruku \ysv()b()(lí«.

1 vzkikli všickni: »Nechcme Nmce! Nechcme

Nmce!« Knize, nemoha se konce toho kieni

doekati, odšel pojav Menharda za ruku. Po n-
kterém pak dni kníže pknými slovy najprv na-

mluvil kanovníky a po tom vladyky nkteré zna-

menitiší, tak že sú toho Nmce, a neradi, za

biskupa pijíti musili.

(Domácí rznice.)

L. 1123. ojK't nová vzešla nevole mezi knížaty, (R. 1123)

neb Vladislav z ponuknutí nkterých Vršovských Nevole me-

rozlítiv se hnvem proti Sobslavovi, sebrav voj- ,^'
i<nize-

'^ ' ' tom skrze

sko, táhl naií tak siln, až on ped ním s svými Vršovce.

se všemi z Moravy postúpitii musil. I rozdlil Vla-

dislav Moravskú zemi, jeden díl dal Kunradovi,

synu Litoltovu a dru/hý díl. kterýž ml nkdy / i^/--

Oldich, bratr Litoltuov, dal Ottovi, bratru Sva-

toplukovu. Solislav pak, aby se uvaroval hnvu
bratra svého, jel k císai do Aíohue, jeho žádaje,

aby mohl zase mocí císaskú k svému ddictví

býti navrácen. Ale však jest tam málo zjednal

proto, neb neml penz. I obrátil se do Srb a tu

pi Vigbertovi zuostal za šest msícuov, potom

msíce listopadu jel do Polsky, kteréhožto kníže

1 =3 ustoupiti.
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Boleslav vdn a milostivé ])njal. Manželka pak

Sobslavova, nevdúci co initi, jela do L^her

k králi Štpánovi, otci svému, a on jí jako dceru

pijal pívtiv.
T. 1. asu postního divná (jednaki po všem

svt) ukazovala se znaniení na nel)i. neb zdálo

se nkdy, /.e hvzdy jako des jvr.ší na zemi. ( )bilé,

ozimi i jei byla veliká hojnost, ale asem ietnlm

kraupy na mnohých místech uškodily.

(U. ii24> L. 1124. Po mnohýcli nesnázech a rozliných

tesknostech v království l'lierském kníže lioi-

Kníže \oj umel a tlo jeho do Cech p^^•ezeno a s ve-
Boivoj ... ",

. , . ,,^ ...
, , .,,,

umel. l^ku poctivosti 1 s placem hdu v kostele sv. Vita

na I Trad Pražském v kaple sv. Martina biskupa

]'ocliováno.;,

T. 1. Meynhart biskup mezi jinými svátostmi

v sakryst nalezl v truhle jedné kosti INxlivnovy,

kterýž byl nkdy služelmík i tovaryš v mnohých
utrpeních sv. Ýácslawi. jakož o nm mnoho psá-

Kosti V<^- no stojí v život sv. Xácslava, neb jakž se te, že

(
ivn<)\y.

^-]^^ j^^l^^^ vedle hrolni i)ána jeho, sv. Vácslava,

l\\'lo j>oloženo. Potom ])ak Severus, \'l. l)iskup

Pražský, kázal ])>1 rozŠiiti kaphi sv. Vácslava.

a když kruniešty;j kopaH. vyhrab sú kosti J'o-

divnovy a v sakryst je poctiv položili. A Meyn-

hart kázal je položiti s truhlau do zem mezi ol-

* = tém. — = Tý obrásek k r. .lo^js. — •• = ziikl.idy,
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tárein s\'. Mikulášo a IitíJhmii ( IcMiarta. jinak

Jaroniira ]>iskii|)a.

(Pihody S()hsla:'()7'v.)

i\. 1. císaí" Jiiulich ro/.cslal list)' své ke všem / 107^

svým kní/atuom, jim písn pikazuje, al)y vší

xanechajíce \ ýmluxy, k nmu ke dni uloženému

do l\)mberka, ]>í-ijeli. S()l)éslav uslyšav o tom.

hned p<»s])íšil a jel k Lotaryoxi, Saskému knížeti,

maje tu nadji, že skrze jeho pímluvu ped cí-

saem a císaským ro/.kázaníiu že k milosti

hratra svého naxrácen bude. kotáry us z hodných

píin (tak jakž on pravil) že se nemuož k císai

\'ypra\iti, poslal orátora^, svého s Sobslavem

k císai. Kterýž uhlédav as ]>ího(lný, stoje ped
císaem a ])ede všemi knížat}', mlu\ il tato slova:

»Královské moci a císaské velebnosti náležitá

jest vc ki\'(lu trpícímu ])omoc uiniti milostiv,

a toho. jenž jí iní. irestati a nad ním zjevnú ui-

niti ]K)mstu. A tím \'aŠe Císaská Velel)nost ji-

ným všem uiní píklad, když tomuto doí^rému

niuži a knížeti (ukázav na Sobslava) v jeho

spravedlivosti uiní i)oni(3C, s bratrem jeho \da-

dislavem, kterýž ted^ pítomný stojí, jej smíi a

pi tom, což jest jemu Sobslavovi náležitého on

\'ladislav odjal. to aby jemu zase navrátil Tvé

1 := Bamberg. — - := vyslance. ^ ^= zde, tirto.

Kronika III. ^
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Císa se Velebnosti rozkázáním, za to Vaší Milosti Cisa-
rozhnval ,i't.- ci'1'^ i

na Lota- '

''"'^ 1-otarnis. Sasky knize, skrze mne prosí.

«

rya. Yo slyše císa, velmi se rozhnval a pohleav

na všecky okolo sebe i ekl: »Slyšíle všickiii.

eho se tento domluva na císai, žádaje od^ L(»-

tarya, abych cizí vci pomstil a kivdy. Pro bych

prve své kivdy nepomstil, kteráž mi se od nho
dje, a to v tem, že on Lotaryus. maje ode mne
rozkázaní i pikázaní, aby se zde spolu s vámi

pede mnú postavil, toho jest neuinil a mé roz-

kázaní lehce vážil a je potupil. Protož vás žá-

dám a vím, že to uiníte všickni; hned ix)

slavnosti sv. Jakuba apoštola pojmúce své rytíe,

že za mnti potáhnete vojensky a v Saších že .se

zbrojn nalézti dáte.«

(Dobrodnistz'í posla Sobsla:'o:'a.)

Mda pak Sobslav, že jest tu málo zjednal,

a že štstí pomáhá více l)ratru jeho Vladislavovi

než jemu, obrátil se do Srb k Jindichovi, synu

Vijíbertovu, sestenci svému, aby jeho potšil

])ro smrt Vij^berta otce jeho. kterýž byl nedávno

umel. A když tam pijel, málo po nkterém dni

odtud vypravil k Poleslavovi, knížeti Polskému,

svého \érnéli<i r}-líe. p. I^tpána (kterýž b}! jeJM

^ z= jménem, na místo.
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niilostuik, ncl) \/(l\ck\ on jeho vci vtiu- a prá-

\ jednán, dav jemu nkteré své slu/.el>ník>', aby

> nimi jeli ))(>ctiv.

Pan í^tpán, ieda skrze les. kterýž jest mezi

Tolskú a Slezsku zemí nedaleko msta llli>h()va, INisd vjel

i vvjel s svvmi se všemi mtezi lotrv a laupežnikv. "i^'^'
,

an-

, ^ .

. i - ])ezniky.

kteíž^ ulilédavše je ])()slali k nim z daleka kiice:

>Clicme nad vámi litost uiniti a vaše zachovati

/ivoty, protož jdte svii cestau. kam jíti máte,

ale koni a což pi so1) máte, toho nám tu ne-

chajte; neb ponvadž vás málo a nás mnoho jest,

nás nebudete moci pemoci ani z ruku našich

utéci.« Štpán odpovdl: »Maliko nám prvpejte

asu, až bychom se tuto a na tomto míst o to

mohli poraditi. - A když sú jim dali prodleni a

ti dva. kteí k nim posláni byli. poodstaupili na

stranu, ekl Štpán k svým Cechm: »Xuže miii

bratí a tovaryši, již jest tuto rady potebí. Dajte

radu. co máme initi. Tuto sme nenadále vjeli

mezi t}to laupežníky a jest jich. jakž já mohu
l)orozumti. nemalv poet; neb hle hyn.j ped vá-

mi nemalý hauf jich stoji a znamení., ješt vtší,

jakž pak sami vidíte, a co jich jest po stranách,

tch ješt nevidíme; jist tžké nám jest ujíti

z rukau jejich. Tito ckI nich k nám poslaní praví,

abychom ssedali s koní jim tu všeho nechajíce,

' Tisk kterýž oiiiylni. — - = tuto. ^ ^ stopa.
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al)yc]iom prá/dní odešli, lak /.v naše lirdla luidú

zachována. Já se jist domníváni, jakž to uiní-

me, že hned zamordováni Imdeme. a kdvž se to

nám od nich stane, kto l)ude tyto naše mordée
/. kivdy nám uinné a z nezdržení slibu viniti?

A pakU nás zjímají, l>ezpochy1\\- že nás dadí do

tžkého vzení aneb snad \- \-énú shižl)n pro-

dadí, že Imdeme naíkati a litovati, že jsme radji

nezemeli. .\ by^ i to se všecko tak (jakž oni nám
slibují) stalo, nebude slušné ani hodné. al>\' kto

/
^^^' dobrý / námi dal kus chleba, jyroto že sme se dali

ustrašiti, a pro jich slova že jsme se nesmlio

brániti, budem za rozprávku a za i^osiuch všem

lidem. « To slyšíce všickni ekli sú: »Radjí

chcme zemíti — také z nich nkterý s námi

umíti musil« 1 byl jest mezi nimi jeden knz.

iménem I )o]»rosla\', kaplan ]). Stpánnow i ekl

k nmu p. itpán: »Kaplane milý, b_\lo by dobe,

ab)' nám se také i>omohi brániti a tchto nešle-

chetných ]X)hanuo\- bili; rde \'i(li nám se býti uži-

tenji a slušn ji, ponvadž si dnes svat mši

slaužil. aby tvá krev nebyla vylitá dnes na zeiui.

1'rotož tob pikazuji, aby se nebránil, ale jakž

my se ])onem brániti, aby hned pry bžal. A my

dnešní den a \- liilo hodinu I'. r»ohu našemu a

tob své duše jxH-uíun.', ly živ sa aby se za nás

' T- kilvliv. ' - ->.• iu'i)(lv.-'i/ili.
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modlil jeho sv. milosti. « To vidúce ti loti po-

hanští, že se chtí brániti, hned se na n oboili,

ale oni se jim bránili velmi staten.

Knz pak maje me. taiil a luišt, vzav kuo
na ostruhy. rAchle pry pospíšil. Vida jeden

z tch lotrv, že utíká a zbroje že na sob nemá,

za ním rychle pospíšil; a on vida že nemž utéci. Knz za-

zase obrátiv se rychle, hned koni jeho v elo
^J^f^^íi^a"'

stelku vstelil. Kterýž když spadl a lotr ten

také rychle vstáti nemohl, knz sskoiv s kon,

vytáhl svuoj me hlavu jemu sraubil a vsedl na

svuoj kuo, což mohl najrychleji l)žal k mstu
Hlohovu a tu auedníku msta toho, jménem

^^ojslavovi, co se stalo, oznámil, kterýž bez me-

škání svolav lid, na to místo, kdež se ta bitva

stala, pospíšil. A knz veda jej i ten lid, aby to

místo ukázal, naped jel a najprv na to místo

pijel, kdež ten, kterýž jej honil, bez hlavy ležal.

Potom nalezli sú í^tpána. an v potoce, kterýž

Bobr slov, na njakém roždí napoly mrtvý leží,

neb ti loti vidúce, že jest [z] jich mnoho zran-

ných i zbitých, rozhnvavše se, a mnjíce že jest

mrtvý, jej sú (aby se nad mrtvým pomstili)

uvrhli do potoka. Kteréhož Xojslav auedník,

muž velmi lítostivý, vzíti rozkázal i jiné všeckv

pobrati zranné, napoly mrtvé i zbité a do msta

je dovézti. Zbité rozkázal pohebiti a zr.anéné

dal hojiti. P. Štpán, muž velmi statený, tetí den
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umel. Sobslav j)ak /.nanicnav. že má pílišné

veliké neštstí, a že se nic po jeho vuoli nevede,

zLiostal tu u syna Vigbertova a jej jako sestence

a mládence zpraví ival.-^

(Dcera ku. riacfishira dána p. :: Cliousliiiha.)

T. I. l)}i ješt i:>án jeden eský, jenž byl mezi

lu-abaty neb pány eskými velmi znamenitý a

starožitného rodu, nkdy od Hynchvoje i)ošlý;

a Hynchvoj ])yl za tlnuov knížete Pemysla velmi

vzácný, vnuk Storohuov. hrabte Charvatského

(kterýžto Storoh nkdy b_\'l pijel s knížaty Ce-

chem a Lechem bratími d< i této krajiny, jemužto

bylo jméno Frydrych Chaustnický. Ten ped-
stúpiv ped kníže Vladislava, nízko se poklonil.

I ekl kníže: »Slavný muži Frydrxše, jaká jest

tvá ])oteba?« Odpovdl: »Žádná jiná než ta.

abych na obliej pána mého pohledl a zdraví se

jeho radoval. « J ekl kníže: » Ponvadž zdraví

mému se raduješ, znám, že mi dobrého ])eje.š. .i

l-ro t\ú píze a lásku, kterúž máš ke mn, za
mé koli mn možného požádáš, chci ])ro t rá 1

uiniti. « Odpovdl Frydrych: »C,"tný kníže, kdy-

bych já jjak požádal, ježto by bylo možné, a ty bv

ekl, že není slušné?« Kníže zasmáv se ekl: »Po-

žadaj hne(l \- tulo hodinu, af slyším. « P^rydrych

* V celku vyl>rávno vcrn podle Kosmy.
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pomlav malaii chvíli ekl: »Prosím tel^e, milý

kníže, ui tak dobe, neb jest to tob slušné

i možné uiniti; daj mi pannu Svatavu, tvú

dceru, za manželku. - Kníže Vladislav jako by se

ulekl, pohledav na všecky jiné pány a rytíe

okolo sebe stojíce ekl: »Co se A^ám zdá? Co sem

ekl, to sem ekl.« Frydrych velmi nízko až na Kníže svú

jedno koleno ped ním uiniv poklonu, podko-
^'^J^l.^y^-^

val. Kníže pohledav na biskupa ekl: »Kníže z Chaust-

Aíaynharde, kaž pinésti odv kostelní a potvr
Frydrycha s mú dceru Svatavu k sv. manžel-

ství.

«

í

Tu hned pivedena jest na rozkaz knížete

Madislava krásná panna Svatava a kníže ujav ji

za ruku ekl: »Dlúho si slaula dcera Vladisla-

vova, již budeš sluti manželka Frydrychova« a /
1^'^"

dal jí Frydrychovi do jeho ruky. A biskup, dav

jim požehnání, k manželství sv. jich potvrdil.

^

(O židu na I' jezd.)

R. t. pihodilo se: byl jeden žid velmi bo- zid na

hatý, kterýž ml svj duom v Praze na Aujezd A"jez(-e.

slavn vystavený, a ten žid byl v vcech arodj-

ných nad jiné dosplý, neb nkteí o nm píší, že

jest ml ducha služebného, a ten že byl se asto- •

1 Podle Novotného Djin II., ^33 by! io hrab Fried-

rich s Bogenu, Bavor.
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krát ukazoval, an ped ním a nkd}- vedle nho
v lidském zpiiosobu aneb tvárnosti stojí a jedná

jeho \ci jsa jemu ]x>mocníkem. 1 jx^zdvihl se

/id ten velmi v své pajše a knížete XHadislava

-e ]>idržal a za ním blízko ped jinými pány

chodil. Když nékdy kníže za stolem sedal, žid od

nho najblíže stáAal a toho. aln- najbližŠí knížete

stál. velimi pílen byl. Vida proto, že jest žid. že

v knížecí radd s jinými kesany býti nemže,

to vchn.i tžce nesl, neb všecka slova i skutkové

knižeci jelio tajni nb_\ii. krom loho, co se dá!-)

a jednalo v tajné radd.

Jednoho asu pistúpiv k knížeti, oznámil

jemu, že se chce dáti ktíti, žádaje jeho. aby je-

mu kmotrem byl, a pi tom že chce knížeti

i všemu dvoru jeho veliké hody uiniti, \nadi-

žiciovská slav na žádost jeho to uinil, žádaje biskui>a, aby

Oiczd i*-'^^'*
])oktil. Také že jest ml svú zvláštní školu.

tu kdež jest nyní klášter sv. Marie Maí^dalenské

na Aujezd. že z ní chce kaplu kesanskú ui-

niti, aby jemu jí ve jméno sv. Marie Magdaleny

posvtil.

To i)oktní a slavné hodování stalo se na

den sv. Jakuba apoštola. Protož dáno jem*!! jmé-

no Jakub ApelUi. jrd<o b}- ekl bez kuože ruieb

obezaný. Ten již jsa kesanem uinn, v svém

zboží 1 a v svých arách kauzedlných daufáni

1 = bohatství.
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maje, jxva] ješt \ice ped jinými ])ány eskými
pediti a u knížete na n tajn soiti, vymyšle-

nými emi je omluva je, (skr/e to cht knížeti

pr\nim rádci l)ýti) a již byl poal svii clixtrú

raddú židy vzdlávati a kesany kaziti. Kesan-
sk}- skutky na oko ped kesany inil, ale žido^-

ský nevry z srdce nevyjiustil. \^ nedli sv. mn i-

liými se vcmi zaneprazdoval a v soliotu svtil,

\' ])>átek i v sobotu masso jídal a tak oba zákony

zachovával. Taková vc když byla na dosta-

ten usvena, páni jej mli v ošklivosti a do

raddy knížecí nikoli jeho nechtli pipustiti, a

on se z toho velmi rozhnval. A po svém pokt-
ní ješt roku nedoekav, jedné noci všed do své

káply, oltá od bisku|)a posvcený rozboil, a žid ktný
'^' ^- 1 . '- , 1-1 1^-1 1 'u nešlechet-

svatosti, kterez tam ])isku]) vložil, vzav, do svého

záchodu vhodil. Takového ruhae a posmvae
sv. víry kesanské kníže Božským a biskupovým

i nkterých panv ponuknutím jíti kázal, a dal

do tvrdého vzení vsaditi. Kterýž když se tch

i jiných mnohých nešlechetností vyznal, na den

sv. Marie Mgd. (== 22. Vil.) poslav své služeb-

níky, kázal jeho statek pobrati a do své vnésti

pokladnice. Ach, kterak tu velmi mnoho mimo
všecku lidskú nadji mamony nepravosti nalezeno

a do komory knížecí s ])odivením vloženo!

* =: pomlouvaje.

ny,
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Jiní pak židé, jeho spolntovaryši v nešle-

chetnosti, rozlin sem i tam bhajíce, raddám

knížecím i knížeti rozHné a znamenité dary za

jeho vysvobození nosili, obávajíce se, aby muen
neb}^ a kníže aby jemu hlavu stíti nekázal, se-

Židó co brali s sebe summu a knížeti dali 3000 hiven
mhusebe

^j-fjj^j-^ ^ jq^ hiven zlatta. To kníže od nich
zastaveno,
to kníže vy- ])ijav, lotra pustiti a ven z zem vyhnati rozká-

'^ ^''
' zal. A což kto koli z kesanuov mezi židy v zá-

stav ml, všecko to kníže z té summy kázal vy-

platiti a chudin navrátiti, pikázav, aby více

žádný z kesanv niímž židinn neslaužil ani

jim jakého pohodlé inil.

T.éta téhož bylo zatmní slimce celého, z toho

lx)tom byl veliký'- mor, krav, sviní a jiných hovad

i vel mnoho zemelo a byl veliký nedostatek

medu, ozim i je velmi zhynula, hrachu a prosa

byla hojnost.

(Smíení kníšecícJi brati.)

I lÓQf
'^

•
^'- Vladislav v jedné vsi nedaleko od hr.i-

du Kivokladu, jíž íkají Stbeno, maje tu s svý-

mi služebníky zvláštní rozkoš a hodování, upadl

v tžkú nemoc. T rozkázal se hned odtud vézti

na Vyšehrad a tu ziistal a v té nemoci dlúho

trval. —
(U. 1125) L. 1125. Sobslav uslyšav, že hy bratr jeho ne-

UKjcen byl, radu o to, co má initi, uiniv s pá-
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tly, snad vnuknutím Božím z Sr1i do ech se

vším svým lidem se obrátil a položil se v jednom

lese noním asem tajn nedaleko od Bevnova.

Chtli tomu ovšem nkteí, že by v té vci

s nkterými pány znamenitjšími ml tajné sroz-

umní, neb jakž se tu položil, žádnému žádné

škody neinil, než sem i tam jezd, po paních a

rytíích pízn hledal. X^šickni zajisté Cechové,

tak duchovní jako svtští jej milovali, a jemu,

aby po \nadislavovi byl zprávcí zem a knížetem

jich, páli. Sama toliko knžna, manželka A''ladi-

slavova, a nkterý malý poet s ní i>idržali se

Otty, jeho za kníže mlíti žádajíce.

Vladislav pak kníže den ode dne vždycky

v své nemoci Atší a vtší nedostatek trpl. Páni

a rytístvo v ten as jako ryby v kalné vod po-

ali se búiti a jedni druhým initi škody. V tom

pak stará knžna Svatava, matka Vladislava kní-

žete, jsúc napomenuta od pátel Sobslavových,

šla, aby navštívila syna svého-. Kteráž všedši

i ekla k nmu : »P. Buoh dajž tob zdraví vedle

své vuole a mé dobré žádosti. Matka tvá pon-
vadž jsem a k tvým pokorn ]>istúpila jsem no-

hám, prosím za bratra tvého Sobslava, neoslyšuj

mne, ponvadž nic nežádámi proti P. Bohu, ani

proti ádu a právu, ale což P. P>()hu vdného Kné/.iia

i lidem píjemného jest. Rozpome se, milý synu, p"^,^'^*'^,^^';.

že jest P. Buoh pikázal: »Cti otce tvého i matku í-ila.
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tvú«. Protož prosím, neoslyštij mne, a mé již

svraskalé nezahanbuj tvái, neb jsem z viiole

všeho národu eského ped t pedstúpila. Mn
jsú to jíoriiili nihniti a je^hiati pmlD, nel) znají,

že jsem tvá i jeho matka, a vás oba že sem

v svém život nosila. Znám. že již brzy umití

musím. Dajž mi to milý P. Buoh, abych pr\e mé
oba syny na knížetství eského stolici sedti vi-

dla, než bych umela. « A to povdvší ped nim

slzav plakala, a tím i syna svého k ])láci vzbu-

dila. Kterýž jí odpovdl: »]Matko milá, však

znáš. že nejsem z oceli, ani z najtvrdšího ske-

mene narozen, sem tlo z tla tvého a kost

z kostí tvých, nemohu t.)ho z mého vlastního

pirození nikterakž uiniti, abych tvé slušné

žádosti neml uslyšeti, neb jsú se má steva ve

mn pohnula proti liratru mému, musím to, zac

žádáš, uiniti a pro tvú tuto snážnú a si)raved-

livú žádost rád uiním. A cožkoli žádáš a nn'ti

chceš, to všecko a -c l:'k stanj!«

(Siiirl í
' 1(1(1 ishnfoiui.)

Pi tom asu líijc! do l'rah\ biskuj) Taiubcr-

skclio, kostela a (Hta. ryti Krystno\ siatciix .

kteíž toho asu b\li i)rcniiilili \ Ponu-raný., po-

' n: Hainbcrského. - • ^= Ponioansko.



SMRT KNÍŽ. VLADISLAVA.

hany a k \íe Krystav je pivedli. Vsel jest bi-

skup ten, al)}- navštívil Vladislava, již velmi ne-

moci utrápeného. Kníže vida jej. byl toho velmi

vden a chtl hned svú duši P. Bohu a jemu po-

ruiti. I ekl biskup: »Milý kníže, chci tu práci

rád na se pijíti, mj maliké strpení. « A to pro-

ti^ uinil, neb nechtl v cizí že svého vpustiti

srpu. I poslav rychle k Maynhardovi, biskupu

kostela Pražského, od nho žádal v tom povo-

lení a Maynhard hned to rád a vdn uinil.

Tu kníže Aladislav, znamenav se znamením -'
'^"'''

kíže sv., P. Bohu a tomu biskupu s velikým ná-

boženstvím svých se vyznával híchuov. I pove-

tll k nmu biskup: »Synu milý, nikoli já tebe

z tohoto svazku auadem mým híchuov nemohu

rozvázati, le prvé všecken hnv, kterýž máš

jíroti bratru svému, z svého \'ypustíš srdce.«

Kníže hned tak uinil a l)ratru všecko od-

pustil milostiv. Biskup pedeený péi o jeho

(hiši pí^ruiv ALaynhardovi, biskupu Pražskému,

odjel, pospíchaje, aby k slavnosti velikéhoj tvrt-

ku domuov pijel.

Již se to zjevn dalo, co se prve o Sobslava

tajn puosobilo. To když uznal Otta, kníže Mo-

ravský, kterýž jako ustavin pi X^ladislavovi

bvl. obávaje se. ab}' snad i jal ncl)yi, lnu-hli\- js:i.

' = zeleného.
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(>1)r;'itil .se clo Moravy. Vladislav a Sohslav liratí

vešli jsau v pokoj a smíili jse kesansky v ste-

Kníže dli po kvtné nedlij. A Vladislav umel pu slav-

umd ^ "osti velikononí, druhau nedli.^ kteráž slovo

.Mi.sericordia', a pochován v kostele P. Marie

v Kladruljech. kterýžto on sám ke cti 1'. Bohu a

P. Marii založil a opata i mnichy tu zákona sv.

Benedvkta uvésti kázal a velmi hohat nadal. Po
jehožto smrti zstali jsú ti synové, Vladislav,

kterýž potom h\i také králem drulnin koruno-

vaným v eské zemi, Jindich a Teol)ald.

(Nast(yiif^i'iií S()hsl(i:'OT'o. Válka s Nuwi.'}

R. t. také, hned po smrti \^ladislavov, msíce
máje, l)ratr jeho mladší Sobslav, s velikau vd-
ností všech Cechuov na stolici eského knížet-

Kníže ství jest posazen. A toho celého roku byl {xvkoj
Sobslav /'• ^ ' • ^^ ^ ^-

i • i- ^^ ^

volen
^' Ceske zemi, ježto se tomu vsickni divili, a to

l)roto, ncl) málo jied tím ( )tta kníže piívodem

nkterých echuov byl se \elikau písahán zavá-

zal, že od \'y.šehradu nejiojede, le pv\é knížet-

ské stoHce dosáhne anebo tu konec žnota \'ezme.

Sobslav, a o ti mi dohrán vdomost ml, \'ša'v

proto jako milosti\'ý n pokojný kníže všecko to

/ I/"' pominul.
/

' í^ orii!. (ý ohrácrk /ohihii jako x- ífil,' I. nn I, .'.
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T. 1. ervna msíce, v stedu po slavnosti Dii- Zmna

cha sv., spadl veliký sníh a zvlášt pi horách ^asu.

v eské zemi, že se bylo emu diviti. A pi tch
suchých dnech veliká zima byla, kteráž na štpí

a na vinnicech i na t)l)ilí uinila velikú škodu,

tak že na mnohých místech štpí vymrzlo a

uschlo, neb tak velicí od stedy až do nedle aneb

slavnosti sv. Trojice mrazové byli, že na mno-
liých místech a zvlášt mezi horami menší potoí

byli pemrzli, že se led, když na lovk vstau-

pil, neprovalil.

V^še toho roku msíce kvtna Jindich císa Císa Jin

umel a tu iiž kmen císaský zahynul, snad proto. ^'"'f^

, . . ^ . .
umel.

že jest on f)tce svého v poctivosti neml, neb jej

byl jal a do vzení rozkázal vsaditi, a tam jej až
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(]() smrti (Ir/.al; sám takó bez ddicnox umel a

v Špayru pochován.

<R.ii26> L. 1126 mezi volenci císaskými veliká roze-

pe l)\ia, kdo by císaem býti ml. neb jedni míti

Císaem chtli l.otarva, kníže z Sas. jiní Kunrátla. í^vál)-

.(-tluirvus.
•'^'^*^ knize, jmi Leopolda, mar^i^rabi Kakíniskehn.

nkteí pak Karla, hrábí z Flandry, však vtší

poet volencuov volili jsú Lotharya.

R. t. tak velmi ukrutná zima b\la, že žádnv

z lidí takové nepamatoval. Neb mnoho lidí ukrul-

no.stí zimy po cestách zemelo.

(Bit-iUr II CliJlímce.}

T. 1. Otta. kníže a zpráxce ^blravskó zem,

maje v svém srdci velikú nechul z nepízn, po-

al .se velmi Sobslavovi proti\ili. A .Sobslav to

znamenav i sebral vojsko lidu ("(.'skélio a tálil

u.a do Moravy. A ()tta ])ed ním ujel a obrátil

se k Lotaryovi pedpovdnému, jeho za pomoc

žádaje proti Sobslavovi strajci. knížeti eské-

mu. Lotaryus pemožen sa nmohými jeho pros-

bami, brzo jx) volení na cí.saství cht \ílzitedlné

jméno obdržeti, také žádostiv sa ])enz a dMUinl-

vaje se, že z 1au|x^žuov v ("'eské zemi Nclmi bude

obohacen, i \'yi)ra\'il veliká vojska do eské ze-

m, kteráž jse položila blízko mstoka, kteréž

slov Chlumec, a Otta Moravsk\ ,s druhé stran\-
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téhož msteka. Sobslav maje zprávu o tom,

fmed bez odtahuov vojsko Cechuov sebrav a P.

Bohu se poruiv, táhl proti Sasuom s velikau

chtivostí. A v tom tažení ml sen, žeby sv. Voj-

tch k nmu pistúpil a jemu rozkázal, aby do / 170'

toho boje vzat byl praporec otce jeho, kterýž jest

schován v jedné díe v Vrbanském kostele. So-

bslav hned ráno vstav, poslal kaplana svého, re- Praporec

eného Dobrovít, aby jel rychle a hledal tak, jakž Vojtcha.

jemu od inuže sv. oznámeno.

I nalezen jest ten praporec Slavníkuov a vy-

zdvihli jej s velikau poctivostí. Když pak byl do

vojska pinesen a roztažen, kázal jej kníže pi-

vsiti na kopí sv. Václava a ten aby držán byl

uprosted vojska vyzdvižený v rukau Dobrovíta

kaplana toho asu, když by se bitva dala. I vy-

zdvižen jest vzhru a když uzel lid všecken štít

zlatý a pese štrychy erné a u prostedku

štrych bílý široký a na nm ti rže ervené,

vzkikli sú všickni vysokým hlasem: »Hospodi-

ne, pomiluj ný, Jezu Kryste pomiluj ný« a tak

až do konce. Když se pak upokojili, slyšali sú

hluení v povtí, jako by v veliké zvony zvo- Sv, Václav

nno bylo. Vidli sú také, ano ieden velmi veli- HJ^^f^'
se

^

•'
; . Cechuom

ký vorel leali od vojska eského a velmi na bílém

kiel proti vojsku Nmeckému. A když se '^^"'"

^ Tisk létal omylem.

Kronika III.
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již potkati mli Cechové s svými nepátely, uzeli

sil milého sv. Vácslava, an stojí nad vojskem

jich v povtí v bílém odvu na bílém koni. an

drží kopí v svých rukau, na jehožto konci byl

praporec a na praporci znamení otce sv. Vojt-

cha. To vidúce všickni vzkikli, jako iisty jed-

nmi pravíce: »Bu nám dnešní den na pomoc,

milý sv. Vácslave, kníže náš a Boží muedlníe!<

A v tom hned se s nepáteli ix)tkali a daufání

majíce v P. Bohu a v svatých ddicích, staten

bojovali a ty Nmce valem porazili. Neb zdálo

se echuom, že sú se jím nic nebránili. Napo-

sledy pak Lotharius s nemnohými svými k N-
meckým horám pospíšil. Ta bitva se skonala

v nešporní hodinu. I rozkázal Sobslav všem do

stanuov a mezi vozy jíti a najprvé P. Bohu z to-

ho vítzství aby jeden každý uinil dkování a

všickni aby se pokrmem posilnili. Nazajtí pak,

když slunce vycházeti i)oalo, rozkázal zbité zí-

sti a lau})ež s nich pobrati, i pineseny sú všecky

vci do stanu knížete Sobslava a rovným dílem

mezi bojovníky všecko to rozdleno. V tom boji

zbito jest 500 Nmcuov toliko znamenitjších,

brom pavezníkuovj a jiných obecných lidí. Tu

Knize jest také zabit Otta, kníže pedpovdný, jenž

Ottazabit
i^^j p^y,-,', pvod.j toho vojska Nmeckého. Z Ce-

1 = štítonoš. — '^ = vdce nebo podnt.
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chuov pak toliko ti osoby v té bitv zahynuly.

I navrátil se Sobslav s svými echy s velikau

koistí a radostí do Prahy.

(Smír kníšat.y

T. r. na biskupství Olomucké víjlen jest byl Biskup

l}uádn njaký muž velmi uený a vtipný, jemuž '"'""^ y-

bylo jméno Zdík, a od arcibiskupa Mohutského

na to biskupství Moravské ádn posvcen. A
pi tom jemu to jméno Zdík odjato a dáno jemu

jméno Jindich.

L. t. Sobslav, kníže eský, a Štpán, král

Uherský, sjeli jsú se spolu nedaleko od Uherské- Kníže

ho Brodu v malém potu lidu a tu spolu v dobré ^
^^J'"

''^'

lásce tyi dni rokovali a pátý den davše sob
obapoln veliké dary a pokoj mezi sebú utvrdiv-

še rozjeli se. A Sobslav navraceje se do Cech,

na té cest tu v Morav jal Betislava, syna Ol-

dichova, a dal jej na hrad Donín do vzení a po

tech msících kázal jej vézti odtu na hrad

Jaromír a tu kázal jeho piln ostíhati. Kteréhož

potom na pímluvu nkterýcn panuov a rytíuov

rozkázal pustiti a zase aby se do Moravy navrá-

til, iemu pikázal. n^^^'^^'^' Frimda,

T. r. Sobslav kázal opravovati zboený hrad msto Ta-

jménem l^imda a msto Tachov, jenž bylo spá-
g^J^Jý^ j^j

j

léno, kázal také zase vystavti. Rozkázal také na Zip.
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kostel sv. Jií, jenž byl rozboený, na hoe. kteráž

slov Zíp, postaviti. A Jindich, biskuj) Olo-

miický, na den sv. Jií jej slavn posvtil.
/

(R. 1127) L. 1127 král ímský Lotharyiis poslal posly

/ 1
71'' své ix)ctiv k Sobslavovi, aby se jeho optali,

chce-li se jemu pokoiti a s ním v mír vjíti. Od-

}X)vedl Sol>slav: »Nevím, mám-li to uiniti, po-

nvadž jsem jeho (P. Boha mého pomocí) pe-
mohl a nad ním svítzil. Ale v.sak nebylo by

slušné, ponvadž P. Buoh za mne a muoj i>e-

dek sv. Vácslav l)ojoval, abych toho neml ui-

niti. Nad to, že jsem já kníže eský a on král

ímský, vidí mi se za slušné, abych to uinil, neb

jsem slajchal. že není nanba nižšímu p>oddati se

vyžšímu. Chci to s strany P. Boha mého a jeho

auadu uiniti. « A tak, sjevše se spolu, vešli

v mír kesanský a oblehli msto eené Pom-
berk.j A tu Cechové velikau škodu Nmcuom i-

nili a 10 nedlí Bavorskau zemi od Pomberka až

do Dunaje, an žádný nebránil, plundrovali a do-

byvše msta Pomberku, s velikými a rozlinými

koistmi a laupežemi se do Cech navrátili.

T. 1. sjevše se spolu nkteí Bavoané a Švá-

bové, piln se o to radili, aby Lotharyus byl krá-

lovství zbaven. Po takových jejích dlúhých rad-

dách volili jsú na království ímské jednoho

* = Bamberg.
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z knížat Bavorských, jemuž bylo jméno Kunrád

a tak ke zlému horšího pidali. Cechové to usly-

šavše z tohO' se; veselili, majíce tu nadji, že se

budau spolu Nmci, totiž Bavoané vedle Kun-

rada a Sašové vedle Lotarya, vespolek bíti a oni

že je budau rozvazovati
i
a pi tch rozvadcích., že

zlaupí jich zem.

L. 1128 manželka Sobslavova, jménem Nva, <R- 1128)

porodila syna, kterémuž na den slavnosti veliko-

noní Lotharius byl kmotrem a dáno jemu jméno

AHadislav.

Byl také pi tom ktu jeden z pístojících jmé-

nem Jindich, syn nkdy Vigbertuov, kterýž tu

hned pi pítomnosti mnohých panuov Saských

slíbil po své smrti tomu dítti Vladislavovi, synu

Sobslavovu, dáti své zbožíg všecko a z toho ui-

nni jsú vespolek dokonalí pátelé: Lotharyus,

král ímský, Sobslav, kníže eský, a Jindich,

hrab Srbský.

(Domácí nepokoje.)

L. t. Sobslav, sebrav lid výborný v knížetství

eském, na žádost Lotarya táhnuti poal na Kun-

rada, druhého ímského krále voleného. Ale když

mu bylo od Lotharya oznámeno, že toho již není

potebí, do Cech se s svými zase obrátil.

1 smiovati. — '^ smírí pokus. — * jmní, bohatství,
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Kun rad
jat, Sob- R. 1. Sol).sIav. /namcnav nkterá proti S()1)C'

slav a Be- ^^ i •» ' • i ' i
'.• rr j t -^ i

ti-^lav zjí-
po^^tiviz-eni, 1 ro/.kazal jiti Knnrada, syna Litol-

máni. tova, bratra Oldichova, a dal jej vsaditi do

Páni eští vzení na \''yšehrad. Kázal také jíti So1>slava
zjimani. ^ Betislava, syny nkdy Kunrada. staršího bra-

Dín hrad. tra nkdy X^^ratislavova. prvního krále eského,

a dal je do vzení na zámek Donín. Pi tom také

zjímáni jsau mnozí eští páni, ti, kteí mli spolu

njaké srozumní proti knížeti Sobslavovi, a

dánr jsau na Dín do vzení a jiní do Srb k Jin-

dichovi, synu Vi^l>ertovu.

T. r. byla v Cechách veliká suchota, kteráž

i drahotu zpsobila, byla také veliká promna na

slimci i na msíci.

<R. 1129) L. 1129./ Sobslav kníže Watislava. syna Oldi-

/ 171^ chová, opt jíti kázal a na brad Kladsko dal jej

Vratislav clo vzení a tam ])iln jeho ostíhati rí>zkázal.

J^*- T. I. hrad Kladsko jest zase vzdlán a obnv)-

Hrad ven a kázal jej kníže rozliným mallováním ozdo-
Kladsko.

|^j|.j^ prav, že tam chce asem pijíždti na kra-

tochvil.

(Stavby na Vyšehrade.)

R. t. také týž Sobslav kázal obnoviti kostel

sv. Petra na Vyšehrad a krásn jej dal svému

výbornému malíi (jemuž bylo jméno mistr To-

mík) vymalovati, a nadal k nmu mnohá zboži

a službu Roží rozmnožil.
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J^uzkázal také uprosted kostela toho na pa-

mátku otce svého, krále Vratislava, korunu po-

vsiti, kteráž vážila 80 hiven stíbra a 12 hi-

ven zlatta, výborným dílem emesla zlatnického

byla udlána. Toho také asu všecken kostel i

s kaplami cihlami pikryt též i všickni domové

všech knží téhož kostela Vyšehradského. A roz-

kázal tu do toho kostela Vyšehradského tidcet

a dva knží k prvním pisaditi a dobe je opatiti.

Toho asu v tom kostele držány jsau dvénásobni

hodinyj, tak že bez pestání ve dne i v noci vždy-

cky chváHli v nm P. Boha a nikdá ten kostel

nebyl zavín; šli lidé bez pítrži dnem i nocí na

paut a na modhtby sv. Petra a Pavla apoštolv.

(Válka s eky.)

T. 1. poslán byl od knížete Sobslava Svato-

pluk kníže s velikým potem lidu eského na po-

moc Štpánovi, králli Uherskému, proti ekuom,
kteíž ustavin inili jemu v Uhích škodu a

toho asu již byli pitáhli, aby jej z jeho vyhnali

království. Štpán král, a byl také nemalé vojsko

Uhruov sebral, však prodléval se s nimi potkati-

Tetí den ped bitvau pitáhli Cechové a když

se všickni proti Rekuom sšikovali, oni Cechové

najprvé v n vskoili a šik ekuom rozrazivše bili

1 =; hodinky.
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je bez lítosti. A Uhí nadívavše se tomu. také

jim v bok udeili. Tu jsú echové svú statenost

ukázali a šastn se do Cech navrátili, majíce od

Cechové krále Uherského krom svých laupežuov jeden

razili, každý zvláštní dary. Neb žádný netoliko rytí,

ale i dráb, povozný i vozka a tak každý najmenŠí

se prázdný nenavrátil, aby ntco (zvlášt od zlat-

ta a od stíbra) nepinesl. Svatopluk, když do

Prahy pijel, znamenité koisti pivezl a ped
Sobslavem to všecko položiti rozkázal. Sobslav

na to pohledav, dal to všecko Svatoplukovi. Kte-

rýžto po tom píjezdu (Svatopluk) toliko tyi
msíce živ byl a jsa pemožen od zimnice umel.

{Drobné píhody.)

Také toho roku Maynhard, biskup Pražsky,

Hrobsv. rozkázal hrob sv. Vojtcha biskupa na svuoj ná-

fil,^^,r l<líid obnoviti zlattem a drahým kanicníni, kterýž
siavny
uinn, stál ti tisíce a sedmdesát kop jjrošuov, vše e-

ských. .\ dokonáno to dílo msíce íjna.

<H- 1 130) L. 1130. divná a neobyejná znamení ukazo-

vala se na nebi a zvlášt asu /.inmího. Nel) na

d.en slavnosti Tí králuov dennice vzcházela div-

ným obyejem tak jakoby tancovala, jednak vajš,

jednak níž, ježto žádný z YnW toho vku l;ik(i-

vého zpsobu nevidl.

T. 1. Maynhard biskup jel na paut k hrobu

Božímu do Jeruzaléma tak, aby se P. Bohu za
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svuoj lid eský snažn modlil I provodi/Ii jsú je] / 172'-

kanovníci, knží a žáci, nktei až do Bavorské

zem s velikým náboženstvím a s pláem. A na-

vrátivše se zase do Prahy, ustavin pi svých

hodinách a modlitbách památku za inili.

R. t. asu postního Lotharyus, císa volený,

obeslal k sob do ezná Sobslava. Kterýž velmi

rychle se vypravil a tak pc^spíchaje málo že na

té cest neutonul v té ece. kteráž slov Regen

aneb ezen. A když pijel do msta. Lotaryu?

jeho jako svého milého kmotra milostiv pivítal,

ale z té píhody, kteráž se jemu na té cest pi-

hodila, zarmúcen byl. Ale však že jest jeho pítel

od té zlé píhody a od toho nebezpeenství vy-

svobozen, P. Boha z toho chválil. Tu vespolek

Lotharyus a Sobslav rokovah za sedm dní.

Osmého dne pátelsky se rozžehnavše, Sobslav

vyjel s svými Cechy z ezná velmi poádn a

ozdobn, že se tomu podivil Lotharyus.

Chtli sú pak Bavoi, ti kteíž mli nechut Cechové

k Lotharyovi, posmch a škodu uiniti na té ^^P^";*^^,*.^^•' ^
^

škodu ci-

cest Sobslavovi. Ale on to skrze své špehy, kte- nili.

réž ml s zadu i s pedu, pezvav. opatil se

a maje povolení od Lotharya navracuje se do

Cech v Bavoích po všech inil velikú škodu, tak

že hrazených tvrzí a hradv vybral a zlaupil a

rozboil více než dvacet, ve zdraví a bez škody

s mnohými koistmi se do Cech navrátil.
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(Úklady proti Sobslavovi.)

A málo se v Praze zastaviv, jel do Kladska

na zámek a nalezl jej jinak vzdlaný a ohrazený

než prve byl, i byl toho velmi vden A pobyv tu

nedlúhý as umínil jeti do Moravy. A na té cest

vnuknutím Božským oznámeno jemu, že by n-
kteí o nm zle smajšleli a dávno v stranních rad-

dách to zaveli a na tom zstali, aby jej pipravili

o jeho život. Kterýž ix>volav Zdeslava, syna Bla-

hova, a Divyslava, syna Kokoova, (a to bylo prv-

ní nedli ervna msíce) i žádal jich, aby to,

což jím oznámí, v tajnosti mli.

Kteíž slíbili se tak zachovati a to vru i pí-

sahu potvrdili. Kterýmž on ekl: »Tito a tito sú

zrádce, kteiž hledají mne úkladn zamordovati;

I)rotož jakž ste mi slíbili, tak se zachovajte a ty

úkladníky zjímajíce pivete ke mn ve zdrav',

alnxh mohl na nich toho všeho skutku grunt vy-

hledati.* Kteíž tak sú uinili a polapivše jedno-

Savle je- \^q pivedli jej, an má šavli iedovatú na dva lokty
dovatá. '

,,. . , ,•', ^ ' ,.. . , , ^
vzdýli. A druhy porozumv, co se deje, i utekl. 1 n

Sobslav bez meškání povolav tajn .svých dvú

lovcv i ekl k nim: »Oznamuji vám, že jednomu

z mých komorníkv ukraden jest pláš a ten,

klož jej ukradl, v tajemném míst nkde jej scho-

val a pry utíká. Protož vezmúce psy sléd-

níky i hotež jej a l)cz kiku tajn pivete ke

nin!«



Me
zjízvený.

ZATENÍ ÚKLADNiKÚ. 107

Kteíž tak uinili a v jedné vsi jej ix>stihli a

svázavše ho, pivedli ped kníže, an má pod svým

pláštm me zjízvený^, i vzali jej od nho. Kníže

povolav k sob Jíchy Hovorce a Matje Berkov-

ce, Jíry, vnuka Boršova, a Novoslava Borkovské-

ho, a jiných panuov a rytíuov eských, a posa-

div se s nimi, rozkázal ty dva nešlechetníky pi-

vésti a ekl jim: »Cí ste služebníci a od koho tu

raddu máte, abyste mne tak nešlechetn zamor-

dovali.«? Z nichžto jeden (jemuž bylo jméno

Skoch) odpoval: »Já jsem služebník Miroslava

hrabte, syna Janova«. A druhý, jenž slul Jaroš,

ekl: »Já sem služebník Stežimíruov, bratra Mi-

roslavova, protož, milostivý kníže, ponvadž se Kníže

ptáš na píinu, iiného iá nic v pravd povdti Sobslava
^ ^ j j X i zamordo-
neumím, než: Miroslav nás nešastné na to navedl váti chtli.

a najal mnohé dal nám zlatté dary a ješt mno-

hem vtší dáti sliboval za to, abychom tob život

odjali.« Druhý, totiž Skoch, ekl : »Tak jest,

milostivý kníže, jakž praví Jaroš, a jinak není.«

A ukázav zlatto, ekl: »Hle, teda darové, kteíž

sú nám za to daní.«

Tu hned Miroslav jat jest v svém stanu a

tvrdými pauty okován. Stežimír tetí den ped
tím byl se na knížeti do ech vyprosil, prav, že

by mát jeho velmi nemocna byla, kteréhož ká-

^ := jedem napuštný. — - = zde.
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zal kníže honiti, a postižen sa v jedné vsi, jat jest

a odtu dán do vzení na Vyšehrad.

/ 17^^ To když bylo povdíno knížeti, hned kázal

také vézti na Vyšehrad Miroslava na zvláštním

voze, na druhém pak voze SktTcha a Jaroše, a

tu sú všickni tyi, páni a služebníci, do tvrdého

vsazeni vzení. A nechav kníže té jízdy do Mo-
ravy, do ech se obrátil, a zmniv odv jako n-

Kníže kdy král Nynyvitský^ bosýma nohama šel jednu

(jil^
míli až do Prahy. Tu proti nmu vyšlo všecko

množství lidu mstského, zpívajíce »Te deum
laudamus« a »Hospt)dine pomiluj ny^s radujíce

se a dkujíce P. Bohu, že jest ráil jich pána a

kníže od té úkladné smrti zachovati. Sobslav,

pomodliv se P. Bohu v kostele P. Marie ped
Tajném i šel na Vyšehrad a v kostele sv. Petra

a Pavla tolikéž se modlil a s vyléváním slz d-
kování P. Bohu inil. Nazajtí pak jako vely

k své matce Cechové bželi na Vyšehrad k Sob-
slavovi, jeho zdraví se radujíce. Opt nazajtí

So1>slav kníže shromáždil všecky lidi, tak uro-

zené jako neurozené, chudé i bohaté, na Vyšehrad.

Uyli tu také pi knížeti Pražští i Vyšehradští ka-

iiovníci a lidu okolo 3000. On sám kníže stoje

Kníže uproslctl lidu poal mluvili takto: »0, eští
mluvil, žr , . ,^ -^ , Z'. , , v -.r,

ho chtli l''"ii 'I rytístvo, vy ste stit C eske zem; Vam
zabíti.

* Podle proroctzfí Jonášova v Físm.
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jako pátelm mn píznivým oznamuji, když sem

byl v neustavinosti štstí postaven, tak že sem

jezdili sem i tam, místa žádného k svému nemaje

bydlení, však o bezživotí mém nic se nejednalo.

A nad to, když ješt Vladislav, bratr muoj, živ

byl, za pána ste mne sob volili, takže skrze milo-

srdenství Boží a vaším volením také i nápadem^

spravedlivosti obdržal sem knížectví toto. Tu
nkteí a zvlášt znamenitjší obyvatelé knížetství

tohoto puovodemo ábelským jsúce vzbuzeni mno

nevinného chtli zamordovati, tak jakž sú prve

inili pedkm mým Betislavovi, muži dobr;-mu,

a Svatoplukovi Štdrému, kterýž jir.n dával veliké

dary. Mne pak upímého, jenž jsem byl k obra-

n zem této i vám všem k poctivosti, nevím

z jakých píin chtli sú mi život odjíti a úkladn

zamordovati. Ale však Boží pomocí sem obránti

a vysvobozen, tak že sú toho, což umínili a o se

snesli, nemohli vykonati. Rozvažte, prosím, jak

nešlechetná nepravost v srdcích jejich byla, že ti,

kterýmž sem já, ne z zaslaužení, ale z milosti,

hojnjší dávají dary a nad jiné ml sem je v p>o-

ctivosti a vedle mého sázel sem je boku, tch

více zlobivá mysl jednala o mé liezživoti. Protož

aby se nkomu nezdálo, že bych z pajchy aneb

z nenávisti aneb snad zúmysln jim potupu inil

1 r= Spravedlivým nárokem. — '^ = podntem.
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(toho jist pi mn není\ z jejich vlastních

aiist jeden každý z vás to Inidete slyšeti.

«

Tu hned ti synové áblovi a nešlechetnici sú

pivedeni a ped knížetem i vším Hdem tu pi-

stojícím postavení. Skoch otázán sa, pro by

Sobslava zamordovati chtl, odpovdl: »Proto,

neb sem já s tímto mým tovaryšem Jarošem od

Miroslava a Stežimíra veliké dary vzal a ješt

vtší sme vzíti mli, bychom to byli, což nám
rozkázáno, vykonali a Sobslava zabili. « ekl
Jaroš: »Tak jest. Všecko to, což mluví Skoch,

])ravdu praví. « J'iveden jest také i Miroslav a

tu též postaven. T ekl kníže Prostiborovi, jenž

b}i mnž starý a mezi znamenitými jako první,

a])y na Miroslavovi otázku uinil. T ekl Prosti-

bor: »Zl()eený love a synu Belial, te aby

povdl pe<^l P. Bohem a ped knížetem, pánem
naším, i ped všemi tmito i)ány vladykami a ry-

tíi, také i pede vším tímto lidem tuto .shromáž-

dným, z svéli nešlechetné mysli ili z ního ná-

vodu takový nešlechetný skutek spáchati si chtl,

na kterýž si. nešlechetný Jidáši, (yto i>ekelníky

navedl? A kto jest takového spiknuti ])roti tomut<:)

(•obrému a ctnému knížeti, pánu našemu, první

puovod byl?« Odpovdl Miroslav: »0 kníže

najmilostivjší. nemohuf toho zatajiti ped tebú,

že v tu zlú mysl mé jest mne uvedlo neštstí; ja-

kým zpuosobem, to chci ped tebú i pede všemi



ODSOUZENI OKLADNÍKO. 111

pístojícími oznámiti. asu pedešlého jeden z ry-

tív Betislavových, jménem Bolesa, tikrát ke

mn chodil mne na tvé bezhrdlé namlúvaje, ale

já sem toho uiniti nechtl. Naposledy pak pišel

ke mn Boík, váš kaplan, a tmito slo/vy mne / 17

y

napomínal a vedl, ka: »Mil3' synu, však víš sám,

že nad otce tvého v tomto knížetství mezi pány

žádný znamenitjší a v raddách knížetských po-

tebnjší nebyl a ty nyní skrze Sobslava mezí

týmiž pány za nic poten si. A l)ratr tvuoj od

téhož Sobslava dlúhý as bez píiny v vzení

držán byl, ježto ty nad tím ml si velikú tžkost:

protož lépe jest, abychom tohoto pyšného knížete

zbaveni byli a jiného abychom uvedli lepšího a

nám volnjšího^, u kteréhož bychom mohli zjed-

nati to, což by nám se líbilo. Protož jestli že mi

chceš viti, k takovému t uvedu, že jeho ei
budeš moci víru dáti.« Tmi a takovými slovy já

oklamán sa svolil sem. A tak pivedl mne k bi-

skupu Ma}'nhardovi, kterýž toho asu byl v svém

dvoe, ve vsi, kteráž slov Raíoves, a to on

Boík uinil pod zpuosol)em tím, jakoby mne
chtl biskupu za služebníka pikázati. Tu najprv-

njší stal se toho zlého poátek. « Otázal se jeho

sám Sobslav a ka: »Vdl-li jest o tom mého Biskup

bezhrdlé jednání skuten biskup? « Miroslav od- mordem.

^ := pízjiivéjšího.
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povdl: »Biskup Maynhard. ahy mne v tom /.léni

skutku upevnil, dva prsty na njakú svátost^ po-

ložil a takto ke mn mluvil: »Jestliže Sobslava

života zbavíš, já tob sli])uji, že od Betislava

knížete za to Zatec a Litomice míti budeš a

tím mocn i ])0ctiv budeš vládnuti. « A pi tom

byl také knz Herold, kaplan biskupa Bamberg-

ského.« —
Když pak již všecko na sebe i na jiné vyznal,

zase do vzení jest uveden. Nazajtí ráno Miro-

slav s bratrem svým Stežimírem a s nimi spolu

úkladnici Gracián léka, kterýž také ml Sobslava otráviti,

svých^^ži-
"^ rynk msta Vyšehradu sú vyvedeni, ruce a

votuov nohy sú jim usekány a tak hanebn tu zemeli.

.Skoch a Jaroš také sú aspoa po jedné hodin vy-

vedeni i jazykové jim uezáni, oi vylúpeny, hná-

tové zlámáni, do kola vpleteni a nahoru vyzdvi-

ženi a tak své bídn tu životy vykonali a do

tetího dne tu tak ohavn ležali. Kivosúd pak.

strajc Miroslavuov, a jini dva, totiž Vicemil a

Jindich, kteíž také v té radd s Miroslavem

byli, a on na n vyznal, jati jsú a když se na

n taková vc gruntovn vyhledala, také sú na

rynk vyvedeni a každému z nich sekerau hlava

slata. /\ bylo se k tomu divadlu mnoho lidí zbh-

lo, iiKv.i kterýmižto byl také pišel Boík kaplan;

* = astatek, relikvií. — '^ = asi.
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snad se chtl oistiti. A v tom od jednoho zna-

menitého rytíe jest polapen a k knížeti piveden

a když byl od knížete o ty vci tázán, odpovd
dávaje ve všem se s Miroslavem a Stežimírem

srovnal, krom toho, že jest pravil, že by biskup

Meinhard o tom nic nevdl, než že jest Miro-

slava v Raiovsi za služebníka pijímal, ale

když ušlyšal, že by se ntco o knížeti jednalo,

hned mu službu vypovdl a Miroslav se na
rozhnval a tak snad že by to ze zlosti mluvil.

Tu hned Boík svázán jest železným etzem a

veden k dkanovi a k kapitole kostela Vyšehrad-

ského a jim dán v jich ruce a oni hned té hodiny

kázali jej v vný žalá vsaditi, z kteréhož ne-

vyšel.
^

(Drobné píhody.)

Druhý pak tajden Betislav kníže, syn Kun-

raduov, z vzení vypuštn a do Prahy pivezen. Kníže

a tu hned Sobslav kázal jej oslepiti. Vratislav
o^iepen.^

také, syn Oldicha knížete, vypuštn jest z vze-

ní a svobodný uinn.

L. 1131. Kníže Sobslav, vida jednu ves v do- <Riii2i>

l)rémi položení, jížto bylo jméno Miza, i rozkázal Stíbro

tu msto založiti. Tu ke zdem mstským grunty "^esto.

kopaiíc nalezli rudu stíbrnil a odtud" dáno m-

' l'yt>rávno celkem vrn podle pokraovatele Kos-

inová.

Kronika III, 8
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stu jméno Stíbro. eka ta, Icteráž pod msto
tee, ta až do dnešního dne jmenuje se Míza.,

T. I. týž Sobslav v té krajin, kteráž slula

msto. Mileckoo. msto založiti rozkázal, kterémuž dáno

/
173V jméno Zhoelec (nyní jemu Gerlice íkají). Prvé

na tom míst byla ves dosti veliká, kteráž slula

Devnov.3

(Soud s biskupem.)

R. t. Mainhard biskup z Jeruzalémské pauti

se navrátil. To co se v Cechách roku pedešlého

dalo, když bylo jemu oznámeno, v tom ve všem

nevinným se býti pravil a smle ped kníže a

raddy jeho pedstúpiv, tomu všemu, což na
praveno bylo, odpíral a v tom ve všem saudn

Biskup Sobslavovu a raddám ieho tu vc k spravedli-
se z narku ,

, , ,

vyvodil, vemu rozeznání a rozsauzení poruil, prav, že

se chce z toho na jich všech zchválení vymiti

4

a oistiti a nadto že se jich všech i samého kní-

žete dokládá za svdomí, a to v tom, že Miro-

slav kterého asu pravil, že by se to dalo v Ra-

riovsi, že jest on, biskup, byl toho asu v Mo-

rav; než tomu neodpírá, že jest Miroslava byl

pijal za služebníka i za auedníka a na to jemu

' Podle latiny; = Mše. — = Míní se kraj Milan,
v Lužici. — =* Misto l^r-ínov. — * — ospravedlniti.

^' =.1 svdectví.
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vydal vedle obyeje písahu; a potom když uznal

pi nm býti njakú lest, auad jemu vzal a dal

mu odpuštní 1. jakož pak i knz Boík kaplan

jej, biskupa, v tom nevinného býti pravil i to

také doložil, že jest to Miroslav na biskupa ze

zlosti mluvil. A jest na tom Miroslav umel a

knz Boík na tomto také (že jest biskup nevi-

nen) umel.

Kníže a raddy jeho slyšíce takovú biskupo-

vu omluvu, pijíti toho k sob nechtli, ale to

všecko vyslyšavše, sepsati rozkázali a s tím po-

slali dva kanovníky kostela Pražského k arci-

biskupu Mohutskému a k Ijiskupu Bamberské-

mu, tak aby oni olia spolu na tu pi biskupovu

nález a výpovd uinili. A cožkoli jich vyrením

vypovdíno bude, že má na tom orteli kníže

i biskup pestati. A ti poslové byli sú jeden knz
Thuta a ten jel s strany knížete, a druhý slul

knz Herold a ten jel s strany biskupa. A ten

Herold byl kaplan biskupa Baml)erského a alci-

pištg kraje Plzeského, také kanovník kcxstela

Pražského: a jemu ta jízda nenalézala proto, neb

Miroslav pravil a na tom umel, že v kaple v Ra-

iovsi toho asu, když se ta písaha dala mezi

Miroslavem a Mainhardem biskupem a Boíkem
kaplanem, tu že jest týž Herold pítomen byl.

1 = propuštní. — ^ r= arciknz, arcijáhen.
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Když sú se pak poslové navrátili a pi pí-

tomnosti Sobslava knížete a biskupa Oloniuc-

kého a sedmi opatuov eských list toho ortele
Biskup

],y| otevín, nalezlo se, že biskup Mainhard nic
od narku .

^ . .. , .

oištn, vinen není a že jest nic jiného nejednal, než aby

Betislav 1)}'1 z toho vzení vysv()l)ozen. A tak

jest týž biskup oištn.

(Drobné píhody}

L. t. Balduinus, král Jeruzalémský po dobyti

od kesanv msta Jeruzaléma tetí, umel, na
Král Je-

^
jehožto místo volen muž vvbornv, jménem Fulko.

ruzalemský 1^,1 ' i'i't
umel. A ten lni hralie Andeiíavensky. král Jeruzalém-

ský ct\'rtý.

T. r. také slavný a mik>stivý král Uherský

Král Stj)án umel. Po nedlúhém asu LHii sjevše se,

zém^el^ volili sú sob za krále syna Almova. jemuž bylo

jméno Bela.

<l<. 1132) L. 1132. Mainhard biskuj) poú jednu veHkú

horau rozkázal na svuoj náklad postaviti kostel

Kostci ve jméno P. Marie ve vsi. která/ slo\e CJuichci.

v Chudilo.
\^\\y\^Q Q(\ svého dvoru bi.skupského. \ když by)

dokonán, pijel biskup do .svého dvoru, cht na-

zajtí ten kostel posvtiti. .\ když bylo asu ve-

erního, pi.šlii na biskupa veliká dímota, tak že

se snu nemohl obrániti, i šel clo své komory, a

na .svém se lži položil a služebníci jeho siáli
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ped nim: v tom pišel njaký divný hmot, jako-

by se njaké na té hoe nade \-sí kamení h'ima^) / 174'"

a pi tom jako kik divného hlasu. Služebníci

zstrašeni jsauce, samého l^iskupa tu nechavše,

utekli jsau. Biskup sskoiv rychle s lože pitiskl Kámen b-

se ke zdi vedle fokum,^ to kámen velmi veliký „a bi^skupn.

s té hory bže dv zdi prorazili a lože biskupovo

na kusy ztroskotal; a tu se zastavil a biskup tu

stoje bez úrazu zuostal. Požehnav se znamením

kíže sv. ven z té komory vyšel a jinde na jinéin

loži se položil. —

(Píhody a sráSky v Nmecku.}

T. 1. T.otharyus, král ímský, povolav k sob
do Bamberka mnohých knížat a hrabat, povolán

byl tam také i kníže eské Sobslav. Ten den,

kterýž byl uložen k korunování, sešli sú se

všickni na ijalác královsKý, sám toliko Lotha- F''^]''^'^

.

^
^ . , 1 • 1 / 1

císasky
ryus a Sobslav vešli sú spolu do jedné komory se oboil,

blízku paláce, aby ntco s[)nlu naj[)rv obvláštné

porokovali. Tof nevím, vetchostí-li toho díla ili

jakým jiným zpuusol)em, podlaha spodní toluj

paláce se oboila a všecky jednak lidi, kteíž na

nm byli, urazila škodliv; Nmci mnoho ruku

a noh polámali, Cecliu ovšem^ žádnénui není

* Z lat. ,focus' := vedle krbu. — * =: naprosto, vbec.
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žádný hnát zlámán, však i z Nmcuov žádný ne-

umel. Po vykonání pak toht) sjezdu ixvkojn se

rozjeli a Sobslav v dobrém zdraví se do Cecli

navrátil. Po nedlúhém opt asu král Lotharyus

nkterá knížata k sob obeslal na zámek, kterýž

slov Plays, a tu, když najpilnji rokováno bylo,

palác se s Nmci ol)oíl, ale však žádný se škod-

n neurazil.

T. r. druhý den po velikonoci takové blýska-

ní a hromobití prvé neslýchané v Cechách byl'o,

tak že se lidé velmi zstrašili, a mezi tím udeil

Hrom za- hrom na vži pi kostele sv. Víta na hrad Praž-
páhl vži ském a zapálil ji, kteráž kdvž horala, žádný jí

sv. Víta. brániti nemohl, až i shoala, ale kostelu (snad

pímluvu ped P. Bohem sv. Vácslava a Vojt-

cha) žádná se škoda nestala.

ezno Toho také asu a toho dne zapáleno jest od

sluTaío hromu na dvú místech msto ezno, kteréž krom

tidcíti domuov všecko shoalo. /

/ 174^' L. t. král Rímskýi Lotaryus do íma jeti

maje, poslal k Sobslavovi, jeho žádaje za pomoc.

Kterýž poslal s ním Jaromíra, syna Boivojova,

a dal jemu 300 rytíuov výborných i táhli sú

P.itya spolu s haufy královskými. I pihodilo se jeden

"a^Nmci.^ den, když se u jednoho msta, kteréž Ombergka

* V orig. týž ohr/az bitvy jako v díle V. na 367'. —
^ c= Amberg.



SRÁŽKA CECHO S NÉMCI. 119

slov, Cechové položili nedaleko od vody, pi-

táhli sú brzo po nich lid knížete Lotharynského

a poslali k nim, aby se jim odtu pohnuli, že

oni tu chti nocovati. Odpovdl hajtman Jaro-

míruov poslm: »Povztež svým Nmcm, od

kterýchž ste posláni, že sme my se ne proto

tuto položili, abychom se mli dnes odtu hýbati,

ale abychom tu pes noc zstali; zítra raným

jitrem chceme se jim rádi pohnauti.«

Hajtmané haufu Nnieckého vyslyšavše od-

pov, hned se poali na Cechy ítiti. Vidúce

Cechové, že je chtí s toho místa mocí stisknuti,

pochytivše zbroj staten se jim bránili. Za puol

hodiny bitva trvala, až hajtmané vojska králov-

ského pibhli a vidúce, že již Nmci utíkají a

Cechové je tep bez lítosti, mezi Cechy a Nmce
vskoivše, tu bitvu rozrazili a Cechuov snažn
žádali, aby se upokojili.

Králi když to oznámeno, ptal se na píinu
bitvy a když jemu oznámena, povolav knížete

Lotary[eJnského, o tu vc a takovú vajtržnost

píke jemu domlúval. Kníže Lotharynský do

svého se stanu navrátil a povolav svého hajt-

mana, proto že se to jeho puovodem stalo, tu

ped svým stanem stíti jej rozkázal. V té bitv

jedenácte Cechuov zahynulo a Nmcv osmdesát Sv.Gothart,

a tyi. Lotharyus uslyšav, co se v ím dje,

zase se navrátil.
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asu toho sv. Gothart v Fiildenském kostele

svatými skutky se stkvl a mnohé i veliké divy

inil, kteíž až do dnešního dne sú zuostali a

pro velikost tch skutkv mezi svatými jest po-

ten.

(Píhody na Morav^ v Uhrách a v Polsku.)

Na ten as také Vratislav kníže, jenž byl

v Morav a držal tu krajinu, kteráž slov Brnn-

sko, syn nkdy knížete Oldicha, s povolením

Knžna Sobslava knížete, strýce svého, pojal sob za

manželku \^asilku jménem, dceru vývody Ruské-

ho, jenž slul Jaropolk, o jejížto kráse velmi

mnoho se píše. Filipus Calimachus divn ji vy-

chvaluje, Joannes Kliptai všecken zpuosob krásy

její vypisuje a praví, že jest svú krásu Elenu,

nkdy ecku královnu, pevyšovala. Ale snad

jest to uinil, maje njakú neinit k Daresovi,^

jako by on se na kráse Eleny zmajlil, anebo že

jest on Klipta Vasilky nevidl, ale slyšal toliko

od tch, kteíž sú málo pkných žen vídali, aneb

k potuln své vlasti, že by zde na ten as |>-

škaredé ženy byly.

T. 1. kníže Polský ix)jav veliké han fy Tolá-

kuov, táhl s nimi do Uherské zem, chtje krále

Belu, jenž byl slepý, z království Uherského vy-

' Kroniká jenom Hájkovi ztidtný. -- - \td(n'ký
kroniká války trojské.
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hnáti a na to místo Štpána, syna nkdy Kolma-

nová, proti vuoli všech Uhriiv vsaditi. Neb n-
kdy mát téhož mládence od manžela svého Kol-

mana l^yla zapuzena a jsúci pilodem v život oIj-

tížena, navrátila se k otci svému, knížeti Pol-

skému, a tam v Krakov toho syna zplodila.

1 z té píiny chtl kníže Polské jeho jako ddice uhiPo-
na Uhersku stolici posaditi. láky honili.

Béla, slepý král Uherský, to uslyšav, mnoho

Uhrv sebral a proti Boleslavovi knížeti a tomu

lidu Polskému s svými Uhry osobn vyjel. Bo-

leslav jako muž opatrný, znamenav nerovnost

lidu, noním asem zase se do hor obrátil, kte-

léhož Uhi honíce, neuialú i'olákum utíkajícím

inili škodu. Taková škoda, kteráž se stala Bo-

leslavovi na lidech, piítala se nerozšafností

hajtmanské, neb jednoho asu, by se byli. když

sú bahna pejeli, zšikujíce zase na Uhry obrátili,

byli by je všecky polámali. Ale neopatrnost anebo

strach hajtmanuov mnoho lidí zmrhal.

asu toho Sobslav s svými Cechy vtrhl do Cechové
„ , , ^ , .. . ,,, 1 ' 1 •• 1 • krajinu
Polsky mesice listopadu a Slezsku krajinu velmi sk-zskau

pohubil. Cechové tu mmoho lauj^ežiiov na1)rali, hnhili.

vzv také odtud mnoho pivedeno.

{Války v Polsku a v Uhrách. Biskup Meinhard}

/ L. 1133 asu jarního Sobslav kníže, jsa muž <R. 1133)

statený, nemohl se upokojiti a štstím svým po- / i75r
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Cechové hrdati nechtl; opt se do Polskv obrátil. A kávz
v Polste , , .. ^ v.
škodu byl V Slezské krajin, pišly jemu vdné noviny,
cinih. ^^^y Boleslav, kníže Polský, odjel s svým lidem

do Rusi a tam s Rušany že válku vede. I pospíšil

rychle Sobslav, chtje obdržeti msto Krakov,

ale že bylo siln osazeno, nemohl tomu nic ui-

niti. I obrátil se do vsí a do msteek a inil

v nich velikú škodu; neb eští kronykái píší,

žeby okolo Krakova na ten as 300 vsí spáleno

bylo a lidé z nich všickni do Cech pivedeni,

muži, ženy i dti, a ti v vnau službu podrobeni.

L. t. pijel do Cech legát od papeže, dávaje

kladbu na Mainharda, biskupa eského, prav,

že by on mnohými a tžkými híchy byl ped pa-

Kanoyníci pežem obtížen a z tch aby se ped najvyžším.

p^Qjj biskupem ímským vyvedl a oistil; ale on tomu
biskupu, odpíral. Takové obžalování na téhož biskupa

pišlo z nkterých kanovníkuov kostela Pražské-

ho. Neb jsú se byli mnozí spuntovali proti nmu,
chtíce jej s stolice biskupské ssaditi. Ale však jsú

toho vykonati nemohli proto, neb ten úklad byl

mjiohým lidem známý uinn.

Pi tom asu Sobslav kníže, pojav nco lidu

eského, do Uher se obrátil na pomoc testi své-

mu. Uherskému králi Bélovi, kterýž toho asu
od nepátel velmi súžen^ byl. Neb Tatai

* Tisk suže.
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s strany jedné a Poláci s strany druhé veliké

inili v Uhích škody. Cechové s svým kní-

žetem byli se vedlé eky, kteráž Váh slov,

položili a Poláci s druhé strany té eky a

okolo Ilavy velikú inili škodu. Cechové aby tu

ležením neprodlévali a tm více nedívali se ško-

dám, tajn peplavivše se nenadále na Poláky

udeili a mnoho jich zbili a zjímali a ty vzn
poslali do Cech. Poláci se k své zemi zase obrá-

tili a Cechové táhli odtud na Tatary, ale již byli

Tatarové odjeli. Béla pijel až do haufu eského

pátelsky, aby s svým zetm Sobslavem rozmlu-

vil, a uiniv jemu podkování, dal jemu veliké

dary. Cechové se do Cech obrátili a mnohé lau-

peže s sebau pinesli. —
L. t. Mainhard biskup do Mohue k arci-

biskupu svému jel a tam aby se z tch žalob,

kteréž se proti nmu daly, vyvedl. I bylo se tam

na ten as sjelo mnoho biskupuov a on pede

všemi z toho ze všeho se slušn vymili a svým

kivým žalobníkuom to všecko milostiv odpu-

stil.

(Píhody v Palestin a v Itálii.}

R. t. Turci a Saracenové všecku svú moc se-

bravše, oblehli msto svaté Jeruzalém, chtíce je-

^ =: ospravedlnil.
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ho dobýti. Ale že toho asu kraloval v Jeruza-

Turci leme Falko.j ze Halduinuov, krále pedešlého, a
oblehli 11 v

1 i . - 1 i- 1 -

Jeruzalém -^ ^ "^^''^ veliiu statecnx' a chtivý na pohany, ten

vypraviv se s svými kesany nenadále z Jeru-

• zalenia na iikezpeené nepátely, všecky je pobil

a rozehnal a což tu oni Inli pivezli a pinesli,

všecko to do msta pobrati rozkázal. Na tom

dosti nemaje, zí div lid a msto dobe osadiv,

táhl na pohany, kteréž^ netoliko v Syrý, ale

i v Mezopotami i v (jkolí Armený inil veliké

škody a mnoho' mst pohanských zdobyval. Ale

však kajm <by> je osazoval, neml. Potom pak

takové vci slyšíce mnozí kesané z Europ)',

z rozliných zemí tam táhli a po moi se plavili

a \- tch mstech se osazovali.
/

/ 1
75

v

T. r. Lotaryus, král ímský a císa volený,

Císa vypravil se s poctiv3'mi haufy do íma a když

T^oiaryiis tam pijel, Innocencius jej milostiv pijal a
vKiniéko- 1^1 T T- 1- i • ^ 1 Ti

V kostele sv. Jana J^^vanf^elisty, jenz slov v Late-

ránu, jej korunau císaskau korunoval a to pro-

to, neb na ten as nesml <lo kostela sw Petra,

neb jiný chtl býti pa[Xížem a ten pi tom kostele

sv. Petra .sedl. Tu císa nový pátelsky .se s ])a-

jx*žem rozžehnav, do íše se obrátil.

R. t. pi konci Vladislav kníže, mládenec vý-

borný, jenž byl nkdy .syn Vladislava, knížete

('eského, obávaje se ukrutnosti Sobslavovy,

» Tak tisk.

rimovan.
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pojav s sebú nemalý poet výborných echuov,
ujel clo Bavor. A za ním Sobslav posílal, aby

se navrátil a žádného se nebál, slovuom tm
však víry dáti nesml.

^

(Válka 1' Polsku. Císaova návštva v Plzni)

L. 1134. Pro nezbednost Boleslava, knížete <l\. 1134)

Polského, vtrhli jsú IVÍoravané do Polsky a tam

s té strany od Moravy velikán inili škodu. Ce-

chové také nkteí, sebravše se bez vdomí kní-

žete svého, vtrhH do Polsky od Slezska, a tu ze-

mi vehni hubili železem i ohnm, až práv d(^ té

eky, jenž Odra slov, a zlaupivše tu krajinu

zase do Cech se navrátili. A nebyli jiní Cechové

než Hradetí, Chrudimští, áslavští, Boleslavští Hradetí,

a Kladští. Po malém pak asu opt se sebravše ,.yy\,
táhli. aby takovauž neb vtší škodu inili, a Pol- slavští,

ských statkuov naberúce, aby jimi zbohatli. Ale I^'ad-^ti.

kníže Boleslav takové vci nemoha vytrpti, se-

brav dvakrát vtší poet Polákv, táhl na ty

laupežníky a oni to skrze své špehy pezvdvše
a urozumvše, žeby právi nebyli, k pomezí e-
skému se ()1)rátili, ]>ospíchajíce. Poláci a je stž-

na honili, však Cechové s laupežem i s zájmem.,

jse do Cech ve zdraví navrátili.

' = se ncxivážil. — - = rychle. — ^ = tím, co

zajali dobytka.
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T. 1. císa Lotaryus jako pán milostivý veli-

kán lásku maje k Sobslavovi, nechtl jeho tím

obtížiti, aby jej k sob obeslal do Bavorské zem,
Císa jj]e pojav s seban malý poet lidu, piiel do Plzn

do Plzn ^ ' ^ , v, , ,

pijel. a tu povolav Sobslava pátelsky spolu o mnohé

a pilné poteby rokovali.

V tom pijel do Plzn k císai Petr. biskup

Ptikostelský, poslán jsa od Bély, krále Uher-

ského, o nkteré pilné poteby. Ale znaje, že by

málo zjednal, utekl se najprv k Sobslavovi, kní-

žeti eskému, jeho za pímluvu ped císaem

žádaje. Sobslav odpovdl, že to chce rád ui-

niti, i vsel s biskupem ped císae, uinil jemu

poctivé pozdravení od krále Uherského, pi tom

všecky píiny píjezdu biskuix)va poádn ozná-

mil a zvlášt to, kterak Boleslav, kníže Polský,

jsa muž nepokojný a laupežuov žádostivý, znaje

býti od P. Boha poraženého slepotau Belu, krále

Uherského, a vda že jest muž dobrotivý a po-

kojný, astokrát vtrhl do jeho zem zúmysln a

l)eze vší píiny, Uherskau zemi plundruje i na

lidech in znamenitú škodu, a to iní jako

'/. kratochvíle; oblaup a pohub, kteréž mu se

líbí, krajiny i utee zase do své zem. »Protož

on — Bela — v tom všem VCMti žádá i jirosí za

milostivé opatení.

«

Císa to vyslyšav rozkázal se blízko od sebe
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Sobslavovi i biskupovi posaditi. A dal tuto od-

povd: » Pátelé milí, jakož na mne vznášíte tu

tžkost, kterúž Béla, král Uherský, trpí i jeho

poddaní od Boleslava, knížete Polského, a od

jeho poddaných, a to, jakž oznamujete, bez pí-

iny, pi tom žádajíce od^ nho mne za opatení:

i vztež, že já to chci rád uiniti a jej Bélu opa-

titi, bych ml sám jemu proti témuž Boleslavovi

na pomoc býti.« A oni oba povstavše, nízko se

uklonili a z té a tak laskav milostivé odpovdi

podkovali. A císa ekl Sobslavovi: / »Neopau- / lyíJ'"

štj jeho, daj jemu pomoc a cožkoli v Polšt do-

budeš, to k své zemi pipojíš. « Darové pak od -Parykralc

, , v. w , iJherskeho
krále Uherského hned jsú podáni císai rozliní císai,

a mnozí od stíbra i zlata i drahého kamení. Pi
tom také ukázáni jsú a podáni dva koové bílí

výborní a nad máu ušlechtilí, a každý z nich

byl uzdau a pochvamig rozlin ozdoben. Sedla

jejich ob vážila šestmezcítma.^ hiven zlatta.

Petr biskup, vykonav všecky sob od krále

svého poruené vci, od císae a od Sobslava

poctiv vzal odpuštní. Pi tom od císae a od

císaové dáni jsú jemu mnozí a výborní darové.

Kterýž s radostí se do Uher navrátil.

^ = jménem jeho. — ^ = koským postrojem. —
=» — 26.
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(Válka s Polskou. Páielství s Uhry.}

Cechové Pi tom asn Cechové div než se kníže jich

jimalf ^ císaem z Plzn rozjel, sebravše se vojensky,

vtrhli do F*olsky a to bylo asu jarního. A Po-

láci již se byli s zámkuov a s tvrzí rozjeli, chtíce

o ddinách^ dlati a d(Mnnívajíce se, že již žádnv^

do jich zem nepítel nepitáhne. To Cechové

nenadále ve všech a na ])(3lích je zastihše, k zám-

knom jim ujíti nedali, zjímavše jich velmi mnoho
a statky jich pobravše do Cech se navrátili. Po-

láci když vedeni do Cech byli, proti knížeti své-

nni inili naíkaní, pravíce: »() bláznivv kníže

Boleslave, i>r<> zúmysln a svévoln s jinými ná-

rody pokoje míti nechceš a nás pokojn zpravo-

vati maje, sám nás hubíš a v vnú cizím náro-

dní mi pod(lá\'áš shižbul Oajž ]\ líuoh, aby ty

sám naposledy zah}nul.«

I\. t. asto imenovaný král Uéla slei)ý, al)y

sle])ú \c uinil, ])oslal ])osly své znamenité, žá-

daje Sobslava, knížete eského, zet svého, aby

to ]>ro uinil a toho (k)pustil pro gruntovnjší

krexného pátelství stvrzení, aby jemu. t. j. í^o-

l)s'lavovi, on Béla kmotrem byl. takže to dít,

kteréž má uroditi manželka Sobslavova a doera

r.éh)va, on líéla pi ktu že chce držeti na svých

rnkú. I i)(»di\'il si' .Solislav. jaké ti> má býti mezi

' := polích.
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^etm a testm j, mezi dceru a otcem, mezi vnu-

kem a ddem kmotrovství, ponvadž toho neuka-

zuje žádná zvláštní poteba. Ale však nechtje

jeho snažné a ustaviné odepíti žádosti, když

jemu manželka syna porodila, hned vypravil do

Uher Alainharda, 1)iskupa svého, a s ním svého

syna. Meinhard, a odpíral a tu neslušnú i nepo-

ádnau vc býti pravil, však nechtje rozhnvati

Sobslava i Bély, uinil tak a jel pospíchaje do

Uherské zem. A tu na den slavnosti Ducha sv. KrilUher-

biskup eský to dátko v Blehradském kostele svému

ix>krtil. A Béla, král Uherský, dd toho dátka, vnuku
, . , ^ ^ r , , . , , ,

kmotrem.
tak, jakz zadal, jemu kmotrem byl.

(Smrt biskupa Meinharda.)

Po vykonání pak toho ktu i jiných všech

vcí Mieinhard, vzav dary od krále Uherského,

do Cech s nov^ým kesanem, synem pána svého,

se navracuje, na té cest upadl v tžkú nemoc a

pijev do Moravy do vsi biskupské, kteráž Seker-

kostel slov, na loži se tžce položil. V tom Sob-

slav poslal Kunráda, strajce svého, syna nkdy
Litoldova, jenž byl na ten as zprávcí Znojemský

krajiny, k králi Uherskému, testi svému, jeho

žádaje, aby dceru svú on král dal, sestru man-

želky Sobslavovy, jemu Kunradovi, zprá\ci

^ 1= tchánem.

Kronika III.
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Znojemskému, za manželku. Na té cest uslyšav

Kunrád. že ])y biskup nemocen l)yl. aby jeho po-

tšil, u nho se /.a^ta\il a rozžehnav se s nim, jel

di) Uher a zpuosobiv tam \'šeck() dnbf-e, s chvátá

-

nim se zase navrátil, aby ješt biskupa Alainhar-

da živého zastihni^iti mohl.

A kd}'ž Kunrád do Sekerkostel ]>ijel, a tu

biskupa, svého vrného pítele, velmi trudnéhoj

nalezl, plakal nad ním. Biskup znamenav, že se

ta nemoc v nm více a více rozmáhá, všecky ty

dary, kteréž od krále Uherského vzal, dal je

Kunradovi knížeti a on to od ného vdn a s ve-

likým dkováním ])i^ija\' a s ním se žalostiv roz-

žehnav, do Cech se obrátil, l^o jeho pak odjezdu

biskup tetí den hivnu od W ImAva sob poru-

enu jelio milosti sv. zase navrátil.
/

/ i7(>'' Tu hned tlo jeho do jeho bisku])st\I vezeno

Biskup a v kostele sv. V\t3. a X^ácslava na hratl Praž-
Mainhanl

^j^^^^^^ ^,j Jindicha, biskupa Olomuckého, iK)Ctiv

pochováno.

</ 'í>lh(i hiskii/Hi Jana.)

Když <^se) ])ak již \šecken poádek ten. kte-

rýž se za mrtvé iní, až do osmi dní inil a vy-

konal; mnozí duchovní i svtští, nkteí tajn a

jiní skrze veliké dary, to u Sobslava knížeti.-

i .skrze Lotarya císae jednali, aby toho auadu

umel

1 = nemocného.
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biskupského mohli dojíti a tu svat a sv. \T)it-

cha biskupa a muedhiíka stohci skrze dary

chtíce sob osobiti.

Ale Sobslav jako muž opatrný po žádných

nechtl se uchýliti daich, ale radji rozkázal a

s tím posly své po vši eské zemi rozeslal, aby

všickni duchovní i svtští a zvlášt povajšení na

hrad Pražském na den památky umuení sv.

Vácslava v kostele sv. Víta k voleni biskupa na-

lézti se dali. Tu když jsú se sešli a mezi sebú

o to rokovali, tito toho, oni jiného hodného býti

pravili. Naposledy podáno bylo na kanovníky

kostela Pražského, koho by oni za hlavu a zpráv-

cí míti chtli. Oni uradivše se o to v své kapitole,

knížeti a stavu svtskému podali jsú na ceduli

napsáno, kdo se jim zdá toho auadu najhodnjši.

Kníže najprvé když to peetl, povdl: »Za jiné

nemám, než že všech našich srdcí duchovnícli

i svtských vuole jest jednostajná a ten, kdož

jest tuto napsán, že jest dávno od P. l:>oha za Jan pro-

biskupa ustanoven.' T pcn^olavše dkana kostela
|^i'^|^'„p_^

Pražského, jemu poruili, ab\- tu hned pede volen.

vším lidem pístojícím jméno biskupa zjevn vy-

hlásil. A on vstúpiv na vyžší místo, když se

všickni upokojili, ekl: »Tato jest vuole Boži,

také i knížete, pána našeho, i všeho lidu eského,

aby byl nám za hlavu duchovní vystaven a ten

aby zpravoval lid eský, sede na stolici sv. Yo]-
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tcha: Jan, probošt kostela Vyšehradského, on

jest biskup eský a zprávce duší naších !«

To slyše všeckem lid, vzkikli vysokými hlasy:

duchovní »Te deum laudamus« a svtští »llo-

sjx>dine, pomiluj ny« — až do konce.

T. r. asu podzimního, a zvlášt msíce li-

Vctruve stopadu. vcHcí vtrové v echách byli, tak že
velicí • , , . v, , , ., , , . , ,^, ,

v Cechách, jedne noci pisel tak silny vítr, ze muíMio drivij

v lesích vyvracel a v mstech stavení zboil, ve

všech stodoly rozmetal a snopy z stodol rozházel,

tak že jsú lidé málo toho zase shledali. Nkde
pak i kamenné vže a kostely (snad vetchostí se-

šlé) pevracel.

(K^- i'35> L. 1135. Jan, Pražský biskup volený, poslán

byl od Sobslava i ode všeho lidu, velmi poctiv

jsa vypraven, k Lotaryovi císai. Kterýž když

pijel do Haidelburgku, ped císae pedstúpil a

od Sobslava i od ol>aii stavuov, duchovního

i svtského z knížetství eského uinil slavn

pozdravení. Císa málo povstav a sav s své

hlavy epici podkování uinil a s ochotnosti se

otázal na zdraví Sobslavovo, Jan také podal

listuov od Sobslava, od prelátv i ode vší zem.
P.iskiii) Jan Císa, když listy peslyšal, hned j^octivaiu berlu
PONVCCII. 1-1 1 ' , 111 • 1 • 1 i 1

/•"•

biskupsku a prsten dal jano\i biskupu, toho Le-

' = stromoví. — ' = nádhernou.
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skélm knížete i všeho lidu velení na potvrzení, a

hned tetího dne dav jemu listy, odeslal jej

k arcibiskupu Mohutskému a nad to dal jemu

poctivý^ prvod až do Mohuce. Arcibiskup zna-

menav vli císaskú, také i žádost, hned bez od-

tahuov Jana na biskupství posvtil. Kterýž na-

vrátil se do Prahy dubna msíce a tu od knížete

i ode všeho knžstva pijat s velikau poctivostí.

A ten byl biskup eský v poádku jedenáctý.

(J^^ýsady hla7'ního msta Prahy.)

I
T. 1. msto Pražské tepruv na se poalo bráti / '7

zpsob jiných mst kesanských a ádové církve

sv. poali se v nm rozmáhati, a to skrze pílišná

pilnost Jana biskupa, neb málo ped tím ješt

mnozí obyejové pohanští se zachovávali a zvlá-

št pi pohbích tl mrtvých a obtech.

R. t. Sobslav kníže msto Pražské velmi si

zamiloval a umínil je, jakž bude moci, rozšíiti

a cizozemcuov žádných že v nm trpti nechce,

pravil. A hned té chvíle svolav všecky starší,

pány a vladyky na Vyšehrad, o ád vší zem a

zvlášt msta Pražského s nimi se velmi piln

radil. Po dlúhém pak rokování takto jest nav-

^ = nádherný.

Pražské
msto.
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zeno a mocí kní/.etskau a plným snmem za-

vi no:,

»Najprvé: Aby žádný Nmec ani jiný cizo-

zemec v Pražském mst ani v eském knížetství

nižádným auedníkem nel)\i uinn jxxl uezáním
nosu. a to ani v duchovním ani v svtském aua-
du, ale aby za hostis držáni byli.

Druhé svolení.,: Když by ddice nel) knížete

v Cechách nebylo, tehdy purtímístr l'ražský

z Vtšího msta Pražského má zemi zpravovati

v té sirob, dokavadž nebyl by kníže volen. A
v.šecka jiná msta mají k nmu zení míti, kte-

ráž k knížetství témuž náležejí. A on purgmístr

na ten as má na rathúze trvati na jj^roš ol")ecní.

.\ má míti v radd své sudího zemského a pur-

Purgmístr kral)í J'ražskéh() a auednici všickni k nmu
Pražský ., ^ , , ^. , , . .

i
'

i .• i

na miste rnaji zreni miti a zu])lna jeho ])()sluchati jako

knížete, zprávcí a vladae mocného.

3. Ab}- msto l^ražské \'tší více <h| toho casu

k ])0(lkomoímu nenalézalo, ani jakého zení m-
Prazske

j,, ^^^j |^. žá(hiému iinému auedniku. k samému
msto se

, . , " , ^ , ^.v ^

svobodilo, toliko knížeti obyvatele msta -toho ab}- utociste

mli a ve všech svobodách a právích jakožto

svobodní páni sedli. Krom bernmi zemskými

' Co následuje, jsou i. zx'. » Práva sobslavskáw,

vzniklú ()vsi't)t a v Xl\ stoleii, alr za Hájka ohrcn za

praxui pukláilaná --- - zr cizince. — ' = usnesení.
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a líránníni pomezí, tím mají poN-inni l)ýti, tak

jako jiní zemane.

4. Když by kníže k eské zemi byl volen, teh-

dy purg-místr Pražský má obeslati pány a rytí-

stvo a jiná msta, i všecky anedníky duchovní

i svtské i všecky many, kteíž k zemi eské pí-

slnšejí. ke dni uritému do Prahy. Tehdy od toho

dne po tech dnech mají sob z vuole jednostajné

kníže voliti, l^akli by v tom byli na odporu, a

obnoviti neb srovnati ,se o kníže nemohli, tehdy

k komuž konšelé IVažští (s) svau obcí ])istúpí,

a k nmu pivolé, ten má hlas míti a knížetem

eským býti.

5. Když by kníže volen v ten do zem pijel,

a vjel do msta l^ražského, prvé než by se v ze-

mi uvázal, má písahu uiniti, aby pány, rytístvo

i msta pi jich právích a svobodách zstavil.

6. Když by kníže eský dal na svú zemi sáh-

nuti bezprávn a lauj)ežem aneb jakaužkoli han-

bau, tehdy páni a rytístvo 1 msta mají k Praž-

skému mstu pístiii)iti a té kivdy brániti, kte-

ráž by se iim dala. .\ v tom asu nemají k kní-

žeti hledti ani jemu kterých daní dávati, dokj-

vadž té písahy nevyplní, kterúž jest uinil, chtc

se v zemi uvázati'. — —
Potom pak tchto šesti artykuluov svrchu

])saných jiná knížata i králové jsú potvrzovali.
/
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(Mír mezi echy a Polskem.)

I ^~l^ R. t. císa maje zprávu o tch všech nevoléch

i škodách obapolných, kteréž se daly jako usta-

vin mezi Sobslavem, knížetem eským, a Bd-

leslavem, knížetem Polským, oba je k sob ke

dni urenému obeslal, ale však prvé jest to ozná-

meno skrze nkterá knížata Sobslavovi, proto,

aby volnji Sobslav se k tomu pihotovil. Když
s pak oba pijeli na místo jim uložené, císa,

povolav k sob kmotra svého Sobslava, pátel-

sky ho napomínal, aby tch a takových a tp.k

znamenitých škod knížeti Polskému neinil. So-

bslav vyslyšav císae slíbil to uiniti, a pokudž-

koli JMC. ráí rozkázati, že se chce tak zacho-

vati. Povolán jsa také Boleslav pišel ped císae

a tu svú tžkost, kterauž trpí od sauseda svého,

knížete eského, císai a raddám jeho tžce ozna-

moval, pi tom hanje Sobslava, nesausedské a

nevrné i laupežníky jemu dávaje. ^ A pi tom

doložil, že by nic lépe jemu nenalézalo (ponvadž

tak rád lidskú krev vylévá), než aby u císae ka-

tem byl. Raddy pak císaské, pistúpivše k císai,

l)ravili, žeby žádný císai nad Sobslava vrnjší

Pokoj nebyl. Císa vyslyšav maliko ntco tch nevolí, do
mezi Cechy

(jj-j^^l^^l^Q dne toho odložil. Nazaití pak, kdvž
a Poláky

^ , ^ . , v
uinn, sc mlv jiné oliecné vci rovnati, císa j)osa(li1 se

í = nadávaje mu loupežníku
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na své císaské stolici, Sobslavovi také rozká-

záním císaovým nedaleko od nho po pravé ruce

stolice postavena, potom knížata Nmecká p(i

levé i po pravé stran jsú posazena. Boleslavovi

pak, knížeti Polskému, proti císai podál od císa-

e stolice ukázána, na míst jako nižším. Kníže

Polský, jenž byl muž dosti opatrný, znamenáv

co se dje, a piln to u sebe rozvažuje, obával se,

aby tu nebylo více pízn než spravedlivosti, So-

l>slavovi se pokoil a pO' vykonání vcí obec-

ných císa je smíil a utvrdil mezi nimi pokoj,

tak aby sob více neškodili ani svým poddaným

dopauštli initi. Tu oba, Sobslav i Boleslav,

rozžehnavše se s císaem, pátelsky se také roz-

jeli a s radostí se navrátil jeden každý z nich do

svého knížetství.

(Píhody v cizin.)

T. . pijeli sú k Lotharyovi císai poctiví

poslové od císae Konstantynopolitanského, kte-

rýž slul CaloioanneSji vznášejíce od pána svého,

že by kníže z Kalabrý s nkterým lidem z Si-

cilí velikú inil škodu v ^hirei a v jiných zemch
eckých, Konstantynopolitanskému císaství ná- 5^'^^'^

ležitých, žádajíce, aby taková vc jeho císaská

mocí byla petržena a zastavena. A pi tom uká-

* = Mini se Kaloiannes, císa Jan I^ iii8—n43-
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žali vlikt' (larw které/, sú ])inesli od císae ec-
kého. Kterýmž se on J.otharyus císa velmi divil

i iiní všickni a slíbil to, /.a /ádají (xl císae

svého, uiniti. A po malém asu strojil se císa

do Kalabrý mocn táhnuti ])<> moi, ale dív než

se taková vc /blila a \ykonala, až kníže Ka-

labrský umel.

T. r. asu letního pihodilo se \' Durynské

zemi, že kámen jeden pílišné velikosti k podol>en-

ství jednoho velikého domu z oblakuov upadl

kámen na jedno pole a velikú prudkostí neb tžkostí

z oblakuov. P"^*' j^'""^ <^k^ zem se schovalo. .\ když upad, byl

tak ohnivý jakoby ková železo horké z ohn vy-

al, a když stydl od zem, fual jakoby vel, až

za ti dni potom erný zuostal a stojí až do dnes.

(Sf^ory ))ioravskc.)

<R 1136) L. 1136. Jindich, biskup (^lomucký, umínil

stavti kostel v jedné vsi, kteráž slov Blansko,

kterúžto mnohýtni ])ed let\' pcdkoxé jeho. h:-

Kostcl skupové Morav.ští, držali. Vratislav pak, syn n-
vBlanšt.

j^.^i^. oidí-it-iniv, jenž byl jeden z knížat Morav-

ských, to když ush-šal, jjoslal i)'>sl\ své pikazuje

/ ,-xr jemu, aby tu kostela nestavl,/ ])roto/e ta ves k je-

ho dílu knížetství náleží a že on chce tu sám

na svj náklad kostel sta\'ti. Ale to uinil proto,

neb sl}'šal, že by tu do té \'si do svého dvora

biskup dal mnoho ])en/ na staxení svézti.
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I chtl ty peníze jemu dáti úkradí pobrati. Biskup

takovau vc vznesl na kníže Kunrada, syna Li-

toldova. I sjeli jsú se o to v Rajhrad a tu Vra-

tislav od svéh(^ zlého úmyslu pustiti musil. A bi-

skup navrátiv se rozkázal tu v Blanšt kostel

založiti i dokonati.

iJizda do íma.)

T. 1. pihodilo se to, což se neasto pihází.

že slavnost sv. Benedikta padla na den Bílé so-

boty a slavnost P. Marie, jinak Vtleni P. Krysta, Svátkové

v stedu po slavnosti velikononí a sv. Filipa a ^^.-^y^

Jakuba v pátek po Božím vstúpení.

R. t. T.otaryus císa, jenž bvl veliký milovník

ácUiov kesanských, psaní uinil Tnnocenciovi

papeži, jeho žádaje, jx)nvadž jest on hlava du-

chovní všeho kesanstva, aby toho pilen byl, aby

se sv. víra kesanská rozmáhala. Papež jemu

odepsal, že jeho za to žádá iako otec svého mi-

lého syna, aby k nmu pijel do íma a tu aby se

spolu urovnali a na nem jistém postavili o po-

moc lidem králi Jeruzalémskému. Císa, toho

vden jsa, hned se do íma jeti strojil. .\ v tom

poslal k Sobslavovi, kmotru svému, jeho žádaje

v tom také vedle jiných knížat za pomcx:. Sob-
slav cht hned vuoli a žádost jeho vyplniti, sebral

nemialý poet výljorného lidu eského a povolav
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Madislava knížete mladšího, kterýž byl nkdy
z Cech ujel a nedávno se navrátil, žádal jeho, a1)y

ten lid pod svau zprávu pijal a táhl s ním vedlo

císae do íma. A tu hned Sobslav v IVaze všem

Cechuom službu zaplatil až do íma. Vladislavovi

dal na jeho osobu 900 hiven peuéz a nad to

nkolik hiven stíbra, také i zlatta. Kterýž v/.av

peníze a již maje zítra vyjeti s nkterými svými

pomocníky non se pry s penzi ukradl a z ze-

m pry jel. Sobslav byl z tolio velmi hnviv
a zavolav muže jednoho znamenitého, jménem

.. ,^. ;. Mudroslava, jej na tu cestu vypravil a jemu ten

lid eský na svém míst poruil.

(Zázrak. Kostel 7' Slaiícni.)

0<. 1137) L. 1137. Pihodilo se v echách tak, jakžto

všecko od lidí víry hodných se v pravd \yhle-

dalo a popsalo, v jedné vsi, kterážto slula Hei>

lvina,j žena jedna, kteráž tu v té vsi s manželem

svým poctiv živa byla od panenství svého n/

do své starostí, ta asu jednoho upadla v t/kú

nemoc, tak že ani se zprostitÍ2 ani na svých no-

hách státi nemohla, toliko jiní ji, kamž jí ])ote-

ba byla, s lože penášeli a tak mnohá lét;i tu tž-

kost trpla. I pihodilo se na den liožího naroze-

ní, že se všecka eládka z toho dvoru, kdež ona

lislviiia. — ' := vzpímiti, postaviti.
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ležala, rozešla. A sausedy její k ní pišedše, jí žena

žádaly, aby k nini do jiného dvoru na radovánky "
jiv^g

^

dala se vnésti a spolu s nimi na ten den Božího jzdravena.

narození se radovala; a nemž ani státi ani se-

dti, ale aspo aby pi nich poležala. A ona k to-

mu svolila. Kteréž vzavše ji s ložem jejím ji do

jiného dvoru penesly, kteráž tu s nimi radovala

se až do veera. A asu veerního rozkázala se

svým dívkámg do svého dvoru i s ložem nésti.

Nazítí pak, to jest na den sv. Stepána. — a bylo

v sobotu — když opt sama toliko v svém dvoe

zuostavena byla a žádného pi ní nebylo, tu ona

ustavin se P. Bohu modlila. V tom uslyšala,

an zvon zvouí, i ekla sama k sob: »Jist bratr

muoj vera nkde na kvasu byl, že tak dlouho

dnes mše sv. slúžiti i)rodlib<, neb bratr její vlast-

ní tu v té / vsi t. . faráem byl. V tu chvíli hned / 178^

dvee toho domu, v kterém ležala, se otevely a

zvonec, kterýž prve zdaleka slyšala, zdálo se jí

jakoby tu v dom zvonil, kteráž ulekla se a po-

zdvihši hlavy uzela, ano dva muži krásné pf>-

stavy jdú do dveí, odvy majíce jako biskupské,

kteíž pistúpivše k ní Stalin a jeden z nich vztáhl

ruku a dotekl se jí huolkau, kterúž v ruce držal,

a ka: »Vsta a vzdaj chválu P. Bohu. Já sem Jan

Evangelista, jehož slavnost zítra bude po vsetu

* r= služebným. — '^ = stanuli, zastavili se. —



142 V. HAJEK, KRONIKA. R. 1137.

svt od kesanv \rn\'cli paniat(wána.« A uká-

zav na druhého d<] : >>A tento jest sv. (lothard,

i viž, že si skrze naŠe prosí)}' (k1 1'. lioha

uzdravena«. A pozdvihše jí, ])ojali ji a nccHí až

do vsi. kteráž sk)ve Slapy, j v kteréžto muž jeden

Mladota, znamenitý, jménem Mladota, kostel roku pf-edešlé-

cP"^*. , ho ve iméno sv. (lotharda bi-kupa posta\iti dal.
v blapich. ^

. , ^

Tu jistu ženu ti svati tu ped tím kostelem po-

stavili a ona stála j)evné na svých nohách, tak

jakoby nikdá i)ed tím žádný v nich lx>lesti nem-
la. A odevevše kostel a za ruce ji pojavše, tam

ji uvedli i slyšala jest, ano tu jiní njací muži

pekrásní slavn chválí 1*. Boha, a vuoni sladkau

tu uila. 2 tak že toho všeho svými ušty neumé'a

\'ypraviti.

'J'yto vci když se daly. manžel její se domuov

navrátiv, kterýž byl od.šel na kvas mezi jiné sau-

^táy, nenaležev jí na l(jži, velmi se jxxlivil a svo-

lav všecky saused}' všudy okolo vsi ]>o kovinách

a po moidlách.j hledati kázal, a nenalezše zase

jse všickni sausedé jeho navrátili a té píhody li-

tujíce sešli se do jeho domu, žalostn tu rozvažu-

jíce a pravíce: »Však jest jist sama jíti nemo-

hla, než že ntco k ní pišlo snad zlého a ji okla-

' Mínno jcsl iiicslo .Slaný, <;/<• lálo cliyha ./V.v/ ji.i

v pokraovateli l\osin(>'i'n ,
- neho llátci.- (Tp(i.

* = ucítila. — * = ryl)nícicli, lou/.icli.
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málo a s víry svedlo a ji odtu pry vzalo. « Ona

pak t. . ped svým domem ana stojí, tak se upa-

matovala a vkroí v.ši do jístby nalezla svého mu-

že s jinými sausedy ani pláí, kteíž vidúce ji

ulekli se a ptali se, kde by l)yla a kterak by byla

uzdravena. Kteráž všecko poád jim vypravovala.

Nazajtí pak, t. j. den sv. Jana, ráno šla do ko-

stela a dary P. Bohu na oltá položila a pede

všemi lidmi pravila: »Když jsem byla od tch sv.

mužv pojata a uzdravena, rozkázali sú mi i pi-

kázali, al)ych v Slapském kostele xx-íra ^-vé mod-

litby P. Bohu obtovala a z uzdravení dkování

inila, dnes pak abych tyto dary zde na oltái

v toimto kostele pi mši sv. P. Bohu obtovala

a jeho divy sv. a skutky veliké ped vámi i ped
jinými všemi lidmi vypravila«. Oni to slyšíce a

vidúce, co se stalo, P. Bohu z t(^)ho dkování

inili.

{Císa Lothar .ccmcL Konrád 'rolcn.^

T. 1. Potharyus císa, jenž byl Sobslavovi

knížeti i všemu lidu eskému velmi })íznivý, jsa

na zámku, jenž slov Rothberk, upadl v tžkú ne-

moc. A ml mnoho velmi znamenit uených a

v tch vcech zbhlých lékav, však od poátku

své nemoci den osmnáctý umel; a odtud do ,

^'^^''
'

. . ,
LotharNus

]>runšvi^d<u vezen a tu ixictiv, jakž na císae umel.



144 V. HAJEK. KRONIKA. R. 1138.

shišalo, pohben. Pro jeho prílišnii d()l)rotivost

mnozí z knížat íšských vehni jeho litovali.

<R. n^S) L. 1138. v jeden den bezna msíce i)ih()(lil',)

se po samém západu slunce, že se ukázalo zna-

mení pod oblaky na východ slunce jako drak

se Ukázal iii^JG kídla, kterýž zdvihl se a leal jako pes
všecku Ceskau zemi od východu až k západu; a

to tak znenáhla, že sú jej mnozí lidé, vybhše
z mst a ze vsí, vidli, a kudyž leal, velmi veliké

ohnivé jiskry s sebe trausil, z nichž nkteré až

na zemi padaly.

T. 1. volen byl od korferštv na stolici císa-

/ 179'' skli kníže Šváb/ský, jménem Kunrad, toho jména

Tetí, císa vedle potu dvadcátý. Tu hned po

svém volení rozkázal, aby všecka knížata ísk.á

sjeli jse na snm slavný ke dni letninému do

Ramberku a tu aby to volení utvrzeno bylo a

aby každý z knížat vidl císae nového v jeho

císaské ozdob. Ale však taková vc skrze n-
které nepoádky sjíti se nemohla a tak knížata

všecka pátelsky se s císaem rozžehnavše, do

svých knížetství se obrátili.

< Volba Vladislava knížetem.)

Sobslav pak. kníže eský, vida Kunrada, krále

ímského, k sob milostí náchylného, zuostal pi

nm za nkolik dní poctiv jemu in službu, a
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iihlédav as píhodný, |)edstúpil peden a žádíd

od nho milosti. Kunrad odpovdl: »KníŽ€ e-
ský! Jist vz, že jest mn o tvé vrnosti mnoh*)

oznámeno, i to také, že si ty pedku mému Lo-

taryovi mnohé a slavné inil služby, protož, za
mne koli požádáš, hotov sem uiniti. « A on ekl:

»\ž'elebný císai, za nic jiného neprosím! než za to, Vladislav

aby po mé smrti v knížetství eském syn pedka
^^-^ strýce

a bratra mého Vladislava Vladislav byl knížetem.- svého

,
. volen.

Císa tu hned k tomu svoHl a pi pítomnosti

Sobslava, knílete eského, strajce jeho, Vladi-

slavovi mládenci praporec znamení eského dal;

a tu všickni: Cechové, kteíž na ten as pi císai

s Sobslavem byli, na svátost ped císaem dva

prsty vloživše, písahán se zavázali, jiného žádné-

ho než Vladislava za kníže nebrati. Sobslav toho

vden sa do Cech se s chvátáním navrátil a jakž

na Vyšehrad pijel, hned prosby po vší zemi ro-

zeslal všem prvního i druhého stavu^ t. j. duchov-

ním ii svtslQTO, písn pikazuje, aby se na den

sv. Petra a Pavla apoštoluov na zámek, jenž

Sacká Hora. slov, nalézti dali. Na jeho žádost

sjeli sú se jednakg všickni. Tu Sobslav jednak

prosil, jednak hrozil i pikazoval, aby po jeho

smrti k zpravování zem Vladislava, bratrance

1 ]'yan:.cn líájkin' ( iokraovutcl Kosiiiz') mini cvšein

llechtu nižší i vyšší, — - = Míní se Sadská. — ' = tém.

Kronika III.
^^
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jeho, pipustili a žádného jiného, a na to ukázal

i císaské povolení. Oni uradivše .se na to. také

k tomu dali své povolení a nadto, že tak chtí

uiniti, toho písahami svými potvrdili.

Svadba K. t. také na den sv. \'ác<lava, ddice eského,
^ Sobslav vdal svú dceru, jménem Mariji. za Leu-

];olda. margkral)í Rakúského, a dal po ní vna
500 hiven stíbra. A ta SA''adba velmi slavn dr-

žána byla i nákladn v mst Olomci msíce

íjna. Pi tom asu rozliná sú se znamení na

obloze nebeské asy veerními ukazovala, tak že

lidé vídajíce je, z toho nemálo strašliví ^ byli.

(Hcjfinan Finiislav.}

<R. 1139) L. 1139. Sol)slav kníže vypravil se do Srbské

krajiny a zámky ty, kteíž byli nkdy od prcd-

kuov jeho \"ig^bertovi zastaveni, od Vigl>ertovy

ženy vdovy, která je v vn držala, vy])latil 700

hivnami stíbra a nadto vedle smlúvy rozkázal,

aby jí z duochodv zámku Donína až do její

snuii tetí i)eníz vytláván b>i. Na té pak cest,

kd\'ž se kníže do Cech na\ racnwil a již úo eské
zem ])es hory vjíždl a byl jako ])Uol lcsu,._, pi-

Viir veliký šel tak náhlý vítr. že se tu musil kníže i s svými
na Cechy

^.^ všemi zastaviti. A nevdúce se kde skrvti. vši-

bázliví. — ^ = i)r<)stc'(l hr;miiiih() livo/.du.
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ckni s koní ssedali a klekše P. Bcíhu se modlili.

\'itr ten více a více se rozmálnl a ti mn li > díví

velmi velikého z koen vyvracel. Hruozú pílišná

všickni tu poražení bylí. donnívajíce se tu vzíti

skonení, siln volali k P. Bohu. Mezí nimi

jeden byl nejznamenitjší a hajtman nad jinými

jménem Pimislav; ten pistúpiv k knížeti ekl:

»0 kníže muoj, pohled jaká jest moc P. Boha na-

šeho. Te na / tomto míst P. Bohu všemohúcí- /
179V

mu slibuji, a to tebú, pánem majm, osvujíi jestli-

že mi P. Buoh z této tžkosti a z tohoto nebezpe-

enství ráí pomoci a mne vysvoboditi, hned vše-

cky vcí, kteréž mám kolí na svt, že rozprodám

a ty peníze rozdám chudým lidem pro jméno P. Hajmian

Boha mého a sám puojdu do kláštera a odv
i všecken ád mníchovsk>' na se vezmu a P. Bohu

mému nálx)žn slúžiti budu, a v tom do skonení

života mého jeho sv. pomocí zuostanu.«

V tom hned se to povtí poukrotílo. kteréž

trvalo více než ti hodiny, však proto jakžkolí

veliké povtí l)ylo a díví., se lámalo veliké a na

n padalo a nkteré se z koen vyvracelo a lidi

i kon poráželo: sedm toliko mužiív tu na míst

zstalo, jíní, a úrazy mli. však se zhojili; koní

dvamezcítma;, na tom míst zstalo. Když sú s hór

sjíždjíce do vsí vjíždli, vidli sú divn ty vsi

1 = osvduji, })otvrzuji. — ^ = stromoví. — ^ = 22.

mnulum
uiiin.
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roztrhané a rozmetané, tak že se bylo emu po-

diviti. Pimislav, jakž do l'rahy pijel, od Sob-
slava vzav odpuštní, to což slíbil, vykonal, a

odezav se svta eholu a ád sv. Benedikta na

se pijal.

(.Píhody Z' Polsku a v Uhrách.)

L. t. také 'Sebravše se Rusové a Uhi spolu,

inih veliké škody knížeti Polskému v jeho zemi.

Toho snésti nemoha kníže Boleslav, pojav ne-

veliký hauf Polákuov, a s tmi laupežníky jse

staten potkal, ale že velmi mnoho bylo tch

nepátel, nkteí z Polákv poali utkat. Bole-

slav vida, že jest od svých nkterých v té bitv

opuštn, také hledl, aby uteením život zachovn'

a navrátiv se do Krakova ])orážku v svém srdci

tžce vážil, až z toho upadl v tžkú nemoc a ]>o-

volav panv a vladyk, s jich povolením to kní-

žetství i to všecko, což k nmu náleží, mezi své

syny rozdlil a zpuosobiv všecky vci k tomu ná-

ležité, umel. /\ po sob pt synv zuostavil,

totiž \'la(Hslava, lioleslava, Meislava, Jindicha

a Kazimíra.

T. \. Sobslav pobyv málo v svém knížctstvi,

obrátil se do Uher, aby test svého lU-hi, krále

Uherského, nav-štívik A když tam pijel, král

toho velmi byl vden a ctil jej jako svého milého

l)ítele a zet. A pi tom také asu on, král Uher-
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ský. vydával svú dceru za Kimrada, krále Rusín-

ského; a ta svadba pi slavnosti letniní držána

byla.

álka 7> Sasku.)

T. r. obyvatelé Saské zem: sešli se vespolek

a uradivše se. Kiinradovi se zpotivili, posla s li-

sty k nmu vypravivše, psanim jemu oznámili,

že jeho za císae ani za krále ímského míti ne-

chtí. Kiinrad když listy peetl, nemálo se podivil

a aby jejich zúmyslnost skrotil. sebral na n voj-

sko a vypravil do Cech poctivé posly, žádal So- Cisan se

1 ^ , 1
, . ^ \ . .

, ,. , protivili
beslava, aby s svymi Cechy proti jeho protivní- Nmci,

km a nepátelm jemu pitáhl na pomoc. Poslo-

vé když to poselství ped knížetem jednali, pi

konci své ei i to doložili, kce: »Neb císa

ímský, pán náš milostivý, v tob, slavný kníže

eský, a v tvých statených bojovnících sob ve-

likú sílu a nadji vítzství zakládá.« Sobslav

maliko a krátce se s svými o to uradiv, dal po-

slm odpovd, že to chce rád uiniti bez prodleni

a že chce s svým vojskem eským, prve než císa,

se tam postaviti. E^oslové podkovavše odjeli.

Sobslav sebrav lid rychle táhl k Míšni a od-

tu do Saské zem a jakž se Cechové na pomezí

Saské položili, hned poali veliké škody initi.

V tom pitáhl císa Kunrad maje dv vojska lidu

Nmeckého a se tí stran jioali velmi zemi Sasku
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plundrovati a hubiti. Sašové takové moci nemo-

húce odepíti, k zánikm pevnjším utíkali a od-

tud Kunradovi i Sobslavovi astá inili psaní,

žádajíce milosti. Ale Kunrad nikoli jich. maje

nad nimi moc, na milost pijíti nechtl. Ale So-

/ iSoi- bslav to na nm obdržal, že jest je pijal k / mi-

losti, a tak Kunrad císa pomocí Sobslavovu

nad Sasici brzo svítzil a svému panoxání je pod-

manil. Cechové dom když se navrátiti chtli,

vyjel císa z svého stanu, aby na výborný hauf

lidu eského i>ohledl, a vida podivil se. Cechové

své hajtmany k císai z sebe vyslali žádajíce,

echové aby se jim maliko ntco odpustil je.št v Nm-
7. krato-

QÍ(^|-, ^ zvlášt v Míšní popásti; kterýž zasmáv se
chvíle Nem-., ts v i • \ . . ^. ^ -vt^cm škodu ekl: »Bud tak!« A oni oboivše se na JNemce.

cmíli. veliká inili okolo Labe škodu. Tak jakž jim od

knížete Sol)slava bylo pikázáno, nemortlovali,

než jednu celu krajinu zlaui)ili a v)brali| a na-

])lnivše své vozy laui)žem, do Cech se s veselím

navrátili.

(Jhskiip Jan a Joiíc Sobshi-c' zemeli.}

l\. t. msíce sr])na Jan biskup dlúhú nemoci

trá])en sa umel a \' kaple sv. (iotharda l)isku]):i

pi kostele Pražském })<)hben. Na jehožto místo

Sylvestr, opat Sázavský, od Sobslava a od pre-

' := vydrnncovali.
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látuov kostela Pražského volen. A to volení

stalo se íjna 'msíce, ale však takové volení pro

Ijrzkú smrt knížete k skutku nemohlo hýti pi-

vedeno.

Pi toím asu Sohslav kníže vyjel s Vyše-

hradu a jel do dvora svého, klerýž Chvojno slo-

v, v kraji Hradeckém, neb t. . dal opravovati

zámek jeden, kterýž Hostin Hrádek^ jméno ml.

A to proto, jestliže by se kdy Poláci Cechm
zprotivilii, aby Cechové majíce na své hrady úto-

išt, snáze mohli se jim brániti. Protož hrady

všecky, kteíž 1>yli z té strany, opravovali.

Ale P. Buoh ten, Icterýž všecky vci vedle

své vlastní vuole jedná a puosobí, dív než Ho-

stin Hrádek se dokonal, až Sobslav se na loži

položil a tu den po dni vtší a vtší nemocí trá-

pen byl. A tu nedh ped slavností Krystova na-

rození z Chvojna na Hostin Hrádek vezen. To

slyšíce Cechové, sami mezi sebú byli roztržití a

o kníže budúcího, kto by hýú ml, poali se bú-

iti.

L. 1140. znamenitjší, jenž byli mezi Cechy, <L. 1140)

všickni sjeH se na \A'šehrad a tu spolu o liudúcí Sobslav

kníže rokovali, ti toho, oni jiného za kníže a umel.

pána míti chtjíce. Ale byl toho asu mezi nimi

jeden pán znamenitý a nad jiné ve všech vcech

opatrný, jménem Naerad; protož všickni k n-

^
f/' pramenech Hostin Hradec; nyní Hostinné.
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mn zení mli. Po dlúhých roztržkách znostali

na t(^m, kohož on za kníže vypoví, al)y toho

vzali. ^Po když se tak dalo. na Sobslavovi žád-

ného znamení, ah}' živ hýti ml. nebylo, ale den

ode dne vždycky se he ml, až trnáctý den

února msíce umel a do Prahy pivezen a po-

/ i8o^' chován v \'yšehradském kostele.^
/

loíJisla:' volcv knížetem.)

Naerad s jinými sšedše se na \'yšehrad, vo-

Vladislav
\\\\ ^ý^ y^ kníže Vladislava, svna nkdv Vladi-

7.a knize
, -11"

-i
• i-

slavo\'n, kter\ž by] nckd}- syn \ ladislavuíU',

krále ("'eského.

1 jel týž \'ladislav hned l)ez meškání k Kun-

radovi císai na ]>otvrzení. kterýžto potvrdiv h'>,

dal jemu druhý ])rap()rec eského ki"!Ížetství ; a on

to od císae vdn pijav, s veselím se (\o Cech

navrátil. A t. . S}l\estra, o])ata Sázavského,

\'oleni na bisku])st\í již zmizalo..^

(Biskiil^ Otin. Smrt kncžr.y .Idlriy.)

asu toho Otta. probošt kostela Pražského

ádn za biskujia volen a hned brzo po Nolcní

voien.

' /
' orif^. fý5 obrázek jako k r. lOQ,^. Sylvesir

zvolen 2g. sán .11S9 hiskupnii, ale />.> siiiili Sohrslmwv

jii 16. února 1 1 /o resi^^ntnuil f
liro.-ilí. iini od )ioi'ého

hniit sesazení,)
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vypraven s listy k císai a (Kltu do Mohiíce, a

tu posledni den máje msice od Albrechta arci-

biskupa Mohuckého po-vcen a do Prahy vd-
n se navrátil. A kníže Vladislav i preláti kostela

Pražského poctiv jej vítali a posadili na stolici

biskupské, vedle obyeje a poádku starobyléh(\

A ten již byl biskup eský dvanáctý.

R. t. také sjeli sú se páni Polští a vladyky

do Krakova, a tu z vuole jednostejné zvolili sú

sob za kníže vedle kšaftu a zízení Boleslava

Krivoústého za kníže a pána syna jeho Vladi-

slava, kterýž jsa knížetem, poal se všem svým

bratím puovodem své manželky Krystyny pro-

tiviti.

T. 1. ctnostná a velmi nábožná žena, knžna

Adleyda, velikú teskností po svém manželu, So-

bslavovi knížeti, jsúci utrápena, umela 15. den

msíce záí. Sedm. toliko msícuov po svém

manželu živa byla, v kostele \\\šehradském vedle

manžela svého poctiv a s pláem lidu pocho-

vána.

Vše toho roku Vladislav svolav ])ány a vla-

dyky znamenitjší eské zem, uinil jim veliké

hodování na den Božího narození ve vsi, kteráž

slov Cíhoš. To uslyšav Vácslav mládenec, syn

nkdy Sobslavuov, obávaje se od Vladislava n-

jaké zlé píhody, té noci v malém potu ujel a/

do Uher k uici svému Bektvi, králi l'herskému.
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(Dobytí Edcssy :- Asii.)

R. t. v krajinách Syrských okolo Jeruzaléma

Saracenové kesanm sjezdem^ veliké inili

škody, chtíce je z tch krajin vytlaiti. A shro-

máždivše se spolu v Mezopotamí, oblehli msto
jedno výborné, v kterémž byli kesané. jn:énem

Edyssa, kterémuž nkdy židé íkali Arach, a po

starodávnu slulo Rages, o kterémž se široká iní

zmínka v knihách Tobiášových. Odtu z toho

m.sta byl nkdy král Abagarus poslal list do

Jeruzaléma k 1^'uui našemu Ježíšovi a on, J. M.
sv., ráil jemu s\ú ruku <)(lei)sati..j Potom sv.

apoštol ludas Thadeus to 'msto k víe Kr}-stov

obrátil a tu také nkdy tlo jeho odpoívalo. Na
ten as, dobyvše jeho. všecky kesany v nm
zmordovali a poctivé i)ann}' a paní vehnavše do

kostela hlavního sv. Jana Ktitele, tu na oltái

nešlechetnici svú nešlechetnost s nimi bezdnj
provozovali a naposledy všeck}- je také zmordo-

vali.

(Drohiic píJiody.y

'^<- 1 141) L. .1141. l)éla, král Therský, vykonav dny ži-

vota svého, umel, pro jehožto smrt Wácslav. syn

Sobslavuov, velmi zarmúcen byl.

* := nájezdy. — ^ Tak vy^nívlo slrdovk podáni,

7núiiié lé se zpracování Zeyerova. — - := n;'isilm'.
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/ T. 1. asu jarního pišel náhlý rozjihi a / i8ir

k tomu veliký déš pršal a rozhojnil potoky a

eky a Vhltava svým rozvodnnim v Cechách

i v Míšni velikú uinila škodu.

li. t. Jindich, biskup Olomúcký. jinak Zdíko.

vzal kíž na pohany a shromáždiv mnoho lidu.

obrátil se na Prušany a mnoho jich odvedl od Prušané

pohanství a k sv. víe kesanské obrátil i sám
oi^j-áceni

poktil.

T. r. asu letního divná a rozliná znamení

ukazovala se asy noními v oblacích, tak že se

tomu velmi lidé divili, a nkteí z toho budúci

zlé saudili.

(Domácí 7'álka ohcajiská}

L. 1142. když Kunrad, císa volený, v N- 0<- 1142)

meckých zemích kraloval, a ješt korun au krá-

lovství ímského nebyl ozdoben, však jeho vci

stály v dobrém pokoji. A Vladislav po strajci

svým také pokojn zpravoval Ceskau zemi.

V tom páni nkteí i vladyky znamenitjší Rnzdyo-
^,. ,. ,.,. 1 ^, v, / jení lidu

vesk V nevoli a svadili se o to, neb nekteri více ^ kníže,

páli Kunradovi, kterýž byl zprá-vce krajiny Mo-

ravské a byl syn Litoltuov, syna Kunradova.

bratra nkdy Vratislavova, prvního krále eské-

ho, a jeho se velmi pidržali. Chudší pak a mlad-

ší zstali pi Vladislavovi. I položily jsú sob rok

= tání.
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na míst uritém mezi Prahaii a \^yšehradem

ob strany, chtíce tomu, al)y se o to spolen
snesli, Kunrad-li ili Vladislav pánem jich býti

má. P^i takovém rokování ti, kteí/, byli Ladi-

slavovi, vidlice, že se tu mnoho chudiny sbhlo,

a pi tom znamenavše nerovnost, k Praze po-

staupili.i

A v tom pišly noviny, že Kun rad z Moravy
^iln táhne svým na pomoc.

/
'^'^'

/ 1 shromáždivše se vespolek ti, kteíž jiomá-

hali Vladislavovi, a vešili na jednu horu, jenž

slov \'ysoká, a tu Kunrada ekali, kterýž kdy/

pitáhl, hned se na né ítil a oni se jemu silné

bráníce odj)írali, tak že bitva ta trvala více než

šest hodin. .\ tu s obau strá mnoho ]>adlo lidu,

tak z Kunrado\ých jako / \'ladislavových.

Vladislav pak s Teobaldem. liratreni svým,

hajtmanem \'yšehradským„ a s Jindichem, Ab^-

ravským bískuixím, do IVahy se obrátili a Prahu

dobe osadivše zaveli. Vladislav, obávaje se

vtších tžkostí, obrátil se sám životné:; k Kun-

radovi. císai volenému, a l)ratra svého Jindicha

]j(jslal ])(34 víc lidu do iiudešína. Císa Kunrad na

žádost \'ladislavovu shromáždi v lid táhl do Cech

proto, aby Kunrada, kníže Moravského, strajce

' =: Couvli. -' /' (frii^. tý ohrók jako na I iiS".

' = osobn. - - ' =: ])ro.
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a nepitele Vladislavova ven z zem vyhnal, kte-

rýž toho asu Prahy dobýval. To když Kiinrad

uslyšal a vida, že nezbýti, svolav všecky stelce,

rozkázal jím ohnivými šípy na msto steleti.

Tu jeden nešlechetník, jménem Bá, k kostelu

Pražskému sv. Víta stelil a jej zapálil, kterýž Kostel

z gruntu vyhoral, v nmžto mnoho od zlatta a
^^a^páferT

od stíbra i jiných klenotuov a svátostí ^ shoalo.

Kostel pak sv. Jií netoliko shoal, ale pílišným

ohnm všecken se rozboil. \'idúce to jeptišk}'. Klášter sv.

ano jích klášter i všickni pí1)ytkové shoali,

plakaly sú a volaly k P. Bohu pravíce: »Pane,

smiluj se nad námi a pohle na kivdu, která se

dje jménu tvému a píbytku sv., kterýž jsi sob
vyvolil«! I vyšly jsau ven z Hradu Pražského

aupjíce a hrozn naíkajíce až na místo pod

Petínem a tu se jich posadilo na zemi sedm-

desát a pt a odtud vstávše vešly do kostela sv.

Jana Ktitele na Aujezd a tu zuostaly a P. Bohu

se modlily ustavin ve dne i v noci. A nedaleko

odtu duom sob daly postaviti, kterýž slov až

do dnešního dne Petín.

(Nálcc tcía SI'. Lidiiiily.)

Po nedlúhém pak asu hlásní nkteí i mnozí petín,

rybái i iiní chudí emeslníci, kteíž v noci pra- duom na
' ' Aujezde.

^ := ostatk svatých.
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cují. ]>icházejic€ k ním jím oznamovali, kterak

vídají asem noním, ano / kláštera toho shoa-

lélio sv. Jií vychází ohe a nese se až k nebi, a

pí tom ohni jakoby njací duchové andlšti se

ukazovali. Tím ony jsúce napomenuty, šly spo-

len na to místo a tu se truchliv procházejíce,

oltáe svatých navštvovaly, s velikým pláem

tla sv. T.idmily ddiky hledajíce. A pistúpivše

k mistru zednickému, kterýž slul \^ervcrius, pro-

sily jeho, aby mezi kamením a rumem hledal

hrobu a tla sv. Lidmily. Kterýžto hliedaje, Bož-

Tlu sv. skýni zpuosoijem nalezl hrob celý a v nm tlo

sv. bez poskvrny a bžav rychle na l^etín, dob-

rán a vdnau novinu pannám tm oznámil, kte-

réž brzo poradivše .se s Jindichem, l)i,^ku]>eni

Moravským, ten klášter sv. Jií zase poaly

0])ravovati.

< í 'ladislav "ítseui.)

(". t. na\'rátil se \ ladislax- a s ním Kunrad

císa s velikými li;uil'\' li<ln Nmcckélin ;l položili

se u 1'lzn. Kunrad .Moraxský to uslyšav, s nimi

se ixítkati uminil. .\le však prvé posly a šj^ehéc

tajn jKjsial, aby shlédli ten lid císauov. Kteíž

navrátivše se, oznáfliiili, že je>t tak mnuhd lidn

toho Xmeckého, že jích všecka IMzcnská pole

nemohu obsáhnuti. Kunrad chytrý, znanienav že
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té moci nemuož odolati, vyjel z Prahy ped ve-

erem, jako by chtl své vojsko shlédnuti, a

v tom se tajn a non pr}' ukradl. A císa, Kun- Císa

rad, zanechav ntco lidu u Plzn a ntco u Be- Kunrad
byl na

rauna a ntco na Bílé Hoe, v malém potu pi- \'yšelira(l.

jel až na Vyšehrad v pátek ped Letnicemi. A tu

od Vladislava a od manželky jeho Kedruty,

sestry své, i od iiných milostiv pijat a slavn

ctn. Potom pak pátelsky se rozžehnavše, Kun-

rad císa i s svý'mi ve zdraví se dom navrátil.

/ iSjr

L. 1143. / Vladislav, kníže eský, rozváživ (K. 11^3)

tu kivdu, kteráž se jemu stala od Kunrada Mo-

ravského, strajce jeho, sebrav vojsko Cechuov,

vtrhl do Moravy a tu inil velikú škodu. Kunrad

lomu nemoha odolati, jezdil s zámku na zámek,

asy noními iikrajvaje se, aby jeho Vladislav

nevdl kde oblehnuti. Vladislav, pohubiv zemi,

do Cech se navrátil.

T. 1. probošt, dkan i všickni kanovníci ko-

stela TVažského ])ilnau chtivostí se o to snažili, Preláti

aby kostel sv. Víta, ten spálený a hanebn pobo- pražského,

ený, zase k náprav pivedli a najprvé na svuoj

náklad kázali jej vyrumovati. A tu jsú nalezena

tla sv. Vácslava a sv. Vojtcha i jiných svatých Tla .sv.

celá a neposkvrnná. Z toho netoliko oni, ale

i všickni Cechové se radovali.
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^Založení kláštera Stralio':'skclio a Poksaiiskclw.)

C t. \']adi.slav knize na své mysli rozvažuje,

kterak jest bylo jemn Božskaii mocí to knržet-

stvi eské odjato a tauž mocí Božskau že jest

jemu zase na\^ráceno. radil se o to s biskupem

Olomúckým Jindichem . kterak by mohl vd-
nau uiniti P. Rohu odplatu. A on stoje ped
ním nedaleko od mostu Pražského, ekl jemu:

»Ctný kníže, oznámím. co mi jest na mysli.

asu pedešléhí^, když sem b}i z píiny nábo-

ženství \' Jeruzalém, pilné sem také spatoval

zpuosob a položení msta toho svatého; jist mi

v. že sem nikdá žádného msta nevidl tak na-

jiodobn k Jeruzalému ležeti jako msto toto

Pražské, neb tyto strán a hory, kteréž vidíš na

Letni, jsú jako hory, o kterých napsal David král

v svém žaltái v žalmu 124: »lTory okolo Jeru-

zaléma a Pán vuokol lidu ^\bo.<: \'idl ^^cm také

klášter znamenitý v Jeruzalém, kterýž slov ,n:i

biíe Sión' a jest k západu slunce a stojí tak ná-

podobné nad Jeruzalémem jako uvi] Prahu Stra-

hov, v nmž jsú bratí v bílém od\u a oni

v svém iK)á(lku velmi pkn slauži P. lH)hu.«

To uslyšav kníže, ekl: »Jakož jest byl P.

Puoh okolo msta Jeruzaléma, ik aby b)l okolo

m^la mého Trahy.w .\ hned dne ieliho kázal

Klášter
/^ložiti klášter na Strahov a dal ienui jméno ,na

Strahovský ' '

založen, hoe Sión'. Poto:ii když již byl len kostel od
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gruntuov vyzdvižen, poruil to dílo kníže k opa-

trování biskupu; a kázal biskup nové devnné
celle v nm (neb komory) vzdlati, a tu najprvnjši

knz jest posazen, jménem Blažej. Biskup jako

muž pilný a opatrný jel sám osobn do Nmec-
kých zemí, maje listy od knížete svého, a vyhle-

dal klášter jeden jménem Stenffeld^ a z toho klá-

štera s povolením opata vyjednal 8 knží ádu
Premonstratenského a tu je posadil, kteíž velmi

nábožn a poctiv P. Bohu slaužili. A byl mezi

nimi jeden starší, jenž slul opat, a jméno jeho

bylo Gezo, a ten byl první opat kláštera toho na

hoe Silon, jinak Strahovského.

L. 1144. Knžna Kedruta, manželka Vladisla- <R. 1144)

vova. vidúci, co manžel její iní, jaké veliké

náklady na klášter Strahovský, asu jednoho

pistúpivši k nmu pi pítomnosti biskupa Jin-

dicha, ekla jemu: »Jest mi to -^ nemalým podi-

vením, a ráda bych, aby mi to povdl, pro taK

mnoho stíbra i zlata na stavení toho kláštera na

he Sión nakládáš? « A on odpovdl: »Manžei-

ko milá, pro nic jiného, než aby mi P. Buoh mé

odpustil híchy a miú duši pijal do onoho v-
ného píbytku. « A ona odpovdla: »Ponvadž

ty o svú duši máš takovau péi, musím já také

o svú se postarati, jestli vle tvá.« A on ekl:

1 = Steiiifdd.

Kronika III. 1^
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»Ui. jakž se koli líbí.« A ona. majici njaké

Dog'sansk.v
^^ ^- ^^^ha vnuknutí i rozkázaki kh'išter založiti

v Dogsanech, a mající poNolení od manžela své-

lio, též i 1^(1 l)ratra svého, císae Kunrada, zna-

menit jej nadala. A rozkázala do noho uvésti

panny téhož zákona Premonstratenskeho, kteréž

tu velmi nábožn, poctiv i svat P. Bohu slau-

žily. Kedruta knžna astokrát tam mezi n pi-

jíždjíc, -spolu s nimi P. Bohu slaužil}'.

(Pnhoífy 2' c'/r///í'.>

/
i82v / T. 1. pihodilo se v Englické zemi v mst,

kteréž slov Xarvik. v kterémž l)}"lo mnoho ži-

duov: a ti asu jednoho, ])ed slavností veliko-

noní, se spolu sešli a tu uradivše se ukradli dít
židé dít kesanské, jemuž bxlo jméno \'ylém. a zaveli

je do jednoho hlubokého >kle])u ]M)dzmního. do

kteréhož bylo malé okénko. A kd} ž bylo u \'e-

liký Pátek kesanský, jako tetí hodimi na den.

nkteí z starších vešli jsú tam k tomu i)acholát-

ku a pinesli kíž devnný a položivše jej na

zemi, to i)acholátko svlékli až do nahoty a pi-

bili je na ten kiž za ruce i za nohy a vy/.dvibli

jej nahoru, a vzavše njaký oštíp. bok jemu pro-

binllí a \olali \'\sokými hlasy kiíce. I pišel na

né njaký strach, že sau od toho skutku všickni

utekli. \'i(la to njaký kesan, že židé bží z toho

domu jako \ ztekli, i iMxlivil se a vše! do toho
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(Inmu, cht ohledati, co hy to bylo. A když v tom

dom nenalezl než toliko dti, i vsel do sklepu,

domnívaje se. že by se tam nkdo z kesanuov
skryl a ty židy strašil. I uhlédav dít nahé na

kíži, ven vybhl a volal na kesany. I vešli jsau

tam nkteí a vidce dít mrtvé na kíží viseti,

ven jsú je vynesli a uprosted r}'fíku postavili.

Iv tomu divadlu mnoho se sešlo lidu mstského,

jiilišnau pro ten úinek prchlivostí rozlítivše se,

všecky t}' židy zbili a hanebn zmordovali, po-

hlaví ani vku neodpustili. A tak na ten den Ve-

likého Pátku všeck}' je z svého msta vyhladili.

R. t. král Jeruzalémský, jemuž bylo jméno

Falko, umel. Xa jehožto místo volen syn jeho

Balduinus a ten byl král Jeruzalémský od do-

bytí msta pátý.

(Kostci !• Litomyšli. Zázrak na \'yšcíiradc.)

L. 1145. v eské zemi rozmáhalo se veliké <1<- 1145)

náboženství a služba P. Bohu jx) kostelích ve dne

i v noci. Bohatství veliké bylo mezi lidmi, ne-

toliko stíbra, ale i zlatta veliká hojnost a nad

to víra a láska byla velmi veliká.

Biskup pak Jindich, cht aby se takové ná- Klášter

boženství iešt více rozmáhalo a P. Bohu vtší
,

"^"
. .

dala se poctivost, a maje velmi mnoho zlatta,

rozkázal krásný kostel nad Litomyšlí založiti, tu

kde jest nyní zámek, a dal jemu jméno ,na he
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Olivetské', a tu také uvedl bratí ádu Premon-
stratenského a mnoho vsí k nmu nakaupil a

klenoty znamenitými jej bohat nadal. Vidauce

jiní lidé, co iní kníže, co iní biskup, také mno-

hé a znamenité kostely a kláštery v Cechách za-

kládajíce stavli.

R. t. knz jeden od kostela sv. Víta, jemuž

1)}1() jméno Reda (a on byl oltárník knžny
Kedruty n oltáe P. Marie Nanebevzetí) muž
nábožný, maje vku svého let 80, dne jednoho

šel na Vyšehrad a pedstúpiv ped kníže a knž-

nu, ekl jim: »Slyšte slova P. Boha vašeho a

Knz videi Marie P. Matky ieho, a píhodu, kteráž mi se
videm na ^
oltái. stala dnes, když sem sv. mši slaužil. na oltái P.

Marie, a po pozdvihání svátosti velebné stál

jsem v tajemství. j I udalo mi se pohledti, ana ra

oltái stojí krásná panna, jejížto krásy neunum

vypraviti, a ka ke mn: »Jakž tuto sv. mši d(

-

konáš, jdi a povz Vladislavovi a manželce jeho:

jakož jsau rozkázali na Jílovým Vrchu dl ud-
lati a v nm hledati /lata, kterémuž dolu íkají

šachta v Chvoji, a rychle káží pospíšiti na v\

stranu k západu slimce, neb tu mají hojnost

zlatla naleznuti.

<

/
'^3'' / Kníže a knžna vyslyšavšc tomu uviH a

hned toho dne poslavše na Jílovaj ká/.ali se dl-

' = nilcní (srv. _', 1.34).
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níkuom na západ slunce obrátiti. To když oni

uinili, osmého dne nalezli jsú velikú oblohu^

zlatta samorostlého, kteréhož kázal kníže pilné

dobývati a na Vyšehrad je voziti a klásti do Zlata
^

pokladnice. Kteréž když všecko v tom míst, kte- "
mnoho"^

réž nalezeno bylo, vybrali, kázal je kníže pevá- nalezeno,

žiti: tyi a dvadcet centnéuov vážilo. Kníže

i knžna z toho daru P. Bohu veliké inili dko-
vání a knzi Redovi za oznámení dobré noviny

dali hojné dary.

{Drohnc píhody.)

C t. Vratislav a Otta, knížata Moravská,

uznavše se sami a rozváživše, že jsú zlau a nepo-

ádnou vc ped sebe vzali v tom, že jsú se Vla-

dislavovi zprotivili a skrze to že jsú vešli v oškli-

vost Kunradovi císai, i utekli se k Jindichovi,

biskupu Moravskému, jeho žádajíce, aby je

s strajcem jích \^ladislav€m smíil. Kterýžto

uhlédav as píhodný, Vladislavovi mnohé vci

minulé i budúcí pedkládaje, na to jej namluvil,

že jest ty všecky nechuti mimo se pustil a jím

odpustil. A když k nmu pijeli, k milosti je pi-

jal a ty krajiny, kteréž prvé držali v Morav,

zase jim navrátil. A oni je, a jsú zahubené byly,

vdn pijali.

* = sloj, vrstvu.
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<R. ii46> L. 1146 Kedruta knžna, uradivši se s \'ladi-

slavem, s\om manželem, rozká/.ala slavný k'ášter

])()Sta\iti v Teplici a dala do nho uvésti ])anny

Klášter ádu sv. Benedikta, a mnolio vsí a platuov na-
^'^ '^ ^' kaupila a to všecko obrátila týmž pannám k živ-

nosti. A když byl kostel ten i duom konventskv,

všecken dostaven, kázala mnoho klene )tuov a

ozdob kostelních nadlati, na 1 terž dala looo

hiven stíbra a 30Í) hi\en zlatta.

T. 1. jeden starý muž, kterémuž bylo jméno

\'nadek, ze vsi Lhotice, chnd po horách, kteréž

leží od Teplice jako za jednu míli k stran pl-

noní, nalezl prut dlauhý a svtlý, an vyrostl

z 7,em. Domnívaje se, žcby stíbro bylo, ulomil

jej ])i šatné zemi a pinesl knžn Kedrut do

Teplice. Kteráž dala to mistrm a horníkuom
^^^j" k ohledání, kteíž ohnm toho zkusivše, j)ovdli.

nalezen
na Krupce, že jest cajn.

Knžna z:i i)rut cajnový \'nadkovi ti hivn\

stíbra dáti kázala, žádajíc, aby to místo, na

kterémž ta vyrostlina nalezena, ukázal, ^i^> k;lyž

se stalo, rozkázala na t(Mii míst koj)ati a tu

jest veliká toho kovu hojnost nalezena. Kedruta

knžna, j>úci toho vdná daru od 1*. Boha. z to-

ho veliké inila J. iM. S. dkování. O tom slyše

všecken lid C"e>ký. z toho velmi chválil T. líoha.

• = klášterní, jeptišský.
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R. t. Vladislav, kníže Polský, syn nkdy
r^oleslava Kivoustéhn, pro svú velikú pajchu a

zuivost i také ukrutnost, kterúž provozoval p-
vodem své neskrocené manželky Krystyny nad

liratími svými i také nad mnohými jinými svými

poddanými, ven z knížetstvl Krakovského i
"^

Krystynú v}hnán a na místo jeho od panv a Polský

vladyk volen jeden z l^ratrv jeho jménem Bole- vvhnán

slav. jenž ml pímí Kadeavý, kterýž pro svú

pivtivú dohrotivost u všeho lidu svého velikau

obdržal milost a Polskau zemi pokojn a milo-

stiv zpravoval.

(Pepa<h ni hiskii[>u Jiiidiclui.)

L. 1147. Jindich, biskup Moravský, shro- 'U. 1147)

máždiv nemalú sunui penz, do ínm jeti umí-

nil To uslyšav kníže Moravský Kunrad, pijel

k nmu do Olomúce, žádaje jeho, aby mu nkteré

vci jeho v Praze pi Vladislavovi, strýci jeho.

jednal, také aby mu oznámil, brzo-li se strojí do

Prahy. Kterýž odpovdl : »(3d dnes v šesti

dnech. « I ekl Kunrad: / »Já tebe až do Cech /
S3V

jírovodím, a tu na té cest s tebii o všecko roz-

mluvím«. I pijel Kunrad k l)iskuix)vi na den

uritý a biskup kázal na pipraviti slavn obd
i veei. A nazajtí vstávše ráno jeli na koních

spohi rozmlúvajíce, až do Pitomyšle a tu pes

noc ostali. Ráno pak rozžehnavše se spolu, Kun-
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rad obrátil se k Morav a objev les, stálj s svými

vedle cesty maje stráž, oekával biskupa, neb al)}-

Knize jej zabil aneb aby mu ty peníze na imskau ce-

htl zabiti
•'^'^^^ pipravené pobral. Biskup o tom nic nev-

biskupa. da, jel svú cestu. I potkal jej jeden uhlé ze vsi

Morašic a dal jemu pozdravení. A biskup zdvihl

ruku a dal jemu požehnání, a on porozumv, že

jest knz aneb biskup, ekl jemu: »Ote duostojný,

to nedaleko odsu stojí jeden jízdný a piln

hledí i poslauchá. Za ním pak také nedaleko stojí

okolo dvanácti jízdných blízko cesty velmi tiše.

Snad tebe tvoji pátelé aneb služebnici oeká-

vají. « Biskup podkovav jemu, ekl k služební-

km: »Obrame se zascg k Litomyšli*. A v tom

hned Kun rad vyskoiv za ním pospíchal. Biskuj)

vraziv jse do lesa, s svého kon sskoil a jej od

sebe pustil, a sám vlez pod klest borovú, tu se

ukryl. Kunrad uhoniv jeho služebník}-, s svými

pomocníky všecky je zl)il a hanebn zmordoval,

a což mH, všecko jim pobral a bžav k Lito-

Biskupa myšlskému dvoru, všecko, což tam ml biskup,

Kunrad. vybral a dvuor zapálil.

Když pak bylo k veeru, sedlák jeden jméncn

Rado.sta, jeda tudy s vozem skrze le*^. biskupa

tu blaudícího nalezl a vzal jej na svuoj vuoz .i

vezl až do T.itomyšlc. A^ brzkém nsn ta novinn

* = stanul, zastavil se. — ' = zpt.
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V^ladislava tajná nebyla, kterýž z toho' velmi za-

rmúoen byl. A poslav své vrné služebníky do

Litomyšle pro biskupa, jemu k potšení sám

osobn proti nmu až k potoku, jenž Rokytnice

slov, vyjel a milostiv jej objav pivítal a potom

do svého píbytku ujav za ruku uvedl a prav

:

»Ote milý, jist vz, že té tvé píhody lituji, až

m mé srdce bolí, a to jist vz, že té kivdy, kte-

ráž se tob stala od strajce mého Kunrada, mu-

sím nad Kunradem pomstiti, jakž budu moci.*

L. 1148. biskup Jindich skrze tu píhodu, <R. ii^S)

kteráž mu se stala roku pedešlého, snad z ulek-

nutí, upadl v tžkú nemoc. Ale však pomocí Boži

a lékauov Vladislavových pilností jest uzdraven.

I ekl k nmu kníže: »0 milý ote! Co mi velmi

jest na mysli to, co se tob od Kunrada pihodilo!

By to byl nkdo jiný uinil, mnohém bych to

mén vážil. Neb pijde-li taková vc ped císae

a ped jeho knížata, že knížata Moravská z kme-

ne krále Vratislava nkdy eského pošlá, v eské
zemi se laupežem obírají a nad svými poddanými

úkladn provozují mordy: ó jak já se za to velmi

hanbiti budu! Protož musím toho skutku nad

Kunradem pomstiti, aby nebylo eeno snad, že

jest on to s mým vdomím uinil. « Odpovdl
biskup: »Ctný kníže, tebe za to prosím, nech té

pomsty, ale poru ji tomu, kterýž praví: »Mn
pomsta a já odplatím«, neb jestliže by ty vojsko
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zl^era chtl do Moravy nan táhnuti, on \)y ixr^^tau-

pil, do folsky neh do Uher, a to takové tažení

neindo l)y a hýti ncmoldo l>e/. lidské škody, snad

i hez krve proHti. a tak hychoni zlého ke zlému

piinili. Vidí mi se shišnji, ponvadž jse taková

vc mne dotyce, abych já to vznesl na l)isku])a

ímského a on aby jej duchovni a asnau jiokutau

pokutoval«. —
Adadislax^ to všecko od l)isku])a \'yslyša\-, dal

k tomu své i)ovolení. A po malém asu rozžehnav-

še se. biskup se k í\ímu obrátil a pijel tam ve

zdraví a šastné. A tu naj])rvé ped pap,'eženi Va\-

geniem své vci oznámil, potom to, což jemu od

\'^ladislava. eského knížete, porueno, a \ykona\-

takové vci, naposledy oznámil tu jiíhodu, kteráž

/ 1841- se jemu stala na cest od Kunrada, knížete /
Mo-

ravského. T dal jemu Eugenius na ob.-slání li-

stovní, v kterémž on papež jeniu. — Kunradovi

— rozkazuje i ])ikazuje, aby ,se ])ed níni v ávn

uritý osobn ]>osta\'il. Kterýžto list biskup i)o-

slav do Moravy, sám v Kin é okáxal. .\ když

])i.šel den k tomu uložený a Kunrad se ne-

j)OStavil, bisku]) najxyžší kesanský, \ida sebe

Kladha
,^ {,,]]) >n\ KuniTida potnpi-ného, jiiidii-ha biskujia

na kni/ctr . . , .

"

, , , ,

Kunrada. "d sebe ])ropustil. dav jemu hsly, tak ahy mohl

' := UstOUJ)Íl.
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na tcliož Kunrada kladbii dáti. Kdy/, se pak bi-

skuj) navrátil, Kunrada po všech kostelécli za

ne|m.slnšného syna matk}' církve sv. \-}li'ásiti roz-

kázal. Kunrad to usl}'šav oi)ustil svn kiajinu Mo-

ravská a jezdil sem i tam jako bludná o\ce a

mnohými ne.šastnými píhodami trápen b\l.

(Píhody 7' ciciii.y

C t. Lud\'ík. král Franský. piln nn])omínal

Kunrada císaiT, aby zbera lid, do .\sí a do kra-

jin vS}Tských al)\' jej ]>oslal na pomoc I>aldyvino- Tažen

\i, králi leruzalemskému. Ktervž tak uinil a
J^^ru-

zalemn.
mnoho lidu z rozliných zemí ]>osla] ])<> moí^i

:

kteí-í/. i)ipravivše se tam. velikú luli chtivost

na pohany a mnoho jich zmordo\ali rde však

])ro jich neposlušenství a pilišnú ne])nddanost

mnoho jich tam zhubeno a ntco se jich t. r. zase

do lMU'o])y na\rátiIo.

R. t. také lienátané mnoho lidu sebraxše.

]:oslali jej též na lodech na pomoc králi jeruza- lienátané,

lemskému a on byl toho od nich \elmi \'deu.

Xel) lidu toho jMrtiioci mnoho mst znamenitých

v tch krajinách zdobajval a b}-l by ješt mno-

hem \'íce mohl jich dobýti, ale neml, kajm, b)-

je[jj osazoval.

^ = kým.
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(Otfo biskup f. No-7'ý biskup Daniel.)

T. 1. Otta. biskup Pražsky XTL. jenž byl muž
\'elmi pokojný a clo!)rotivý. umel. Ten za dnuov

života svéh(^ mnohé inil skutky milosrdné, al-

mužny chudým lidem hojné rozdával, na kostel

Pražský velikú sumu penz vynaložil a ješt
Biskup

y^^^\ jia klášter Zderazskv, nel) k tomu místu ml
Utta umel.

zvláštní milost. A tu sob poheb vyvolil i hrob

pipravil a isa nemocen, do toho kláštera se vézti

rozkázal a vykonav život, tu iest vedle své pe-

dešlé žádosti poctiv pochován.

Po nedlúhém asu kníže Madislav, obeslav

nkteré pány a vladyky položil jim rok v kostele

sv. \'ita na hrade Pražském. A když se sjeli oba

stavové, postaviti rozkázal preláty a osoby du-

chovní všecky po pravé stran, pány a rytíe

po stran levé a sátn stál u prostedku ped oltá-

em sv. \'íta a tu byld dlauhau chvili roko-

váno. Kníže najprvé své zdání oznániii a ka:

»Vidí mi se jist býti muž hodný toho auadu
biskupského pro svú velikú pokoru Zacharyáš, syn

Jiíka Porše z Oseká, kanovník kostela Pražské-

ho.« Stav duchovní odpovdli: »Dobrý je.st jisté

muž a pok(;rný i nábožiiý Zacharyáš. al ' v rad-

dách není dosplý, ani v vcech svtských rozváž-

livý. Protož vidí se nám, žeby ten aurad l.iskuji-

ský poteboval Danyele, syna Zdislavova / Lii>i)é-

ho, jenž jest také kanovníkem tohoto kostela a
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muž nadmíru uený a hotové výmluvnosti, také

pokorný a nábožný a jist že se bojí P. Boha.'

Stav svtský, s strany své knížeti i stavu du-

chovnímu dah odpovd skrze Hoemíe z Bo-
ku: »Ki!Íže milostivý, ponvadž jsme se tuto

sešli k tvému rozkázaní o volení hlavy duchovní,

ponvadž jsú toto (ukázav na knží) audové du-

chovní, oni najlépe znaií, kdo se k tomu auadu

hodí neb nehodí: ponvadž jsú vyhlásili poctivého

Danyele toho auadu býti hodného, tito páni a

rytístvo praví, že se jim ten muž dobe líbí a

k nmu dávají své povolení. « Kníže pohledav

na všecky okolo sebe stojící, ekl: »Danyel, syn

Zdislavuov, kanovník kostela Pražského, on jest

biskup eský «. I zaal / Miroslav, dkan Praž- / •'^-i'

ského kostela, svým knžím a žákm »Te deum

laudamus« a Hoemí svým zaal »H()spodine,

pomiluj ny,« a tak zpívali až do konce. Po ne-

dlúhém pak asu kníže Vladislav vypravil Da- Biskup

nyele k císai na potvrzení a k arcibiskupu IMo-
poletí

huckému na svcení ; kterémuž když se tam vše-

cko šasn a po jeho vuoli vedlo, v krátkém asu

se s radostí do Cech navrátil. —

(Vpád do Moravy. Suiir ktiízat.)

L. 1149. kníže \'ladislav maje nechut v srdci <R. 1140)

svém, nikterakž se nemohl upokojiti, i shromáž-

div vojsko Cechuov, táhl s nimi do Moravy a tu
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Kunradovi \- jelio ]:)anství inil veliká škodu ne-

ti)lik() železem, ale i ohnm, a žádny se nesm!
Znojmo zj)rotiviti jemu. Krom Znojemští, majíce dautání
msto - , ' 1- 1 1 • t M 1 -v , , v, ^. ,

dobyto.
""' nint)zstvi lidu liostniskeno.^ kterxz l))l ])nbchl

do msta, kázali msto zavíti a poali se velmi

siln brániti, \dadislav sa tu pítomen, velmi se

rozhnval a hez meškání kázal jich šturmem (i(V

bývati, a když jich dol)yli. kázal všecky zbíti a

statky jim pobrati. Cechov ovšem jsúce hnuti

milosrdenstvím, okolo 300 jich zbili a okolo puol

druhého tisíce jich zjímaxše ped kníže je pi-

hnali a hajtmané za n .se velmi pimlúvali

Kníže rozkázal je všecky do Cech jako hovada

hnáti a v službu prodávati. A tak odtud Cechov
s velikými a rozlinými koistmi .se do Cech na-

vrátili a laujxíže mnoho na vozích pivezli.

T. 1. koo-erius, jenž b}i král Neapolský a Si-

cilský, z|)ra\'i\' sob lodí a lid lunohý, pustil se

po moi do ,\friky a \elikú tam inil škodu,

zámkv i mst znamenitých jako L't)'ky. Kolops

menší i vtší.j . . . by byl tam málo dle prodlil.

Král byl by Alelilí i Kustoný dob)l. Ale obá\aie se

<- V ^ >
jjj^^ij^j toho Barbarského a zvlášt aby z ATaurytaný

nebyla králi Barbarskému po moi pomoc uinna,

smlauvu s tvmž králem v Barbary., uinil, tak že

' = cizího. veiiki)vskch(). - TaL- tisl:. ^ Jnu'110

insl i zemi ulrichých pokartiu ; 111 tni se uvšfiii Bcibfi.
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jemu na každý mk mnoho zlatta do Sicilí platili

ninsil. 1 navrátil se zase do Neapc^li, velmi maje

l(3dí laiipežem olitížené. neb tau jízdau do Bar-

bary velmi sebe znamenit i všecku Neapoli, též

i Sicilí, obohatil.

R. t. Kunrad kníže, jsa v zloeení a vida.

ano mu se dopuštním Božím nic po jeho vuoli

nadje, i uznav se sám, rozvážil, že jest nelze než

P. Bohu se pokoiti, i obrátil se a pijel k Kun-

radovi císai, jeho prose za milost a z té mi-

losti aby se za k knížeti Vladislavovi, strýci jeho.

pimluvil a pi tom všech knížat pi císai pí-

sedících též za pímluvu prosil. I uinili sú tak

a dali jemu list pímluvní k Vladislavovi, kterýž

on hned do Cech poslal po jistém poslu.

Tu Vladislav pováživ té snažné žádosti a

prosby císaské a knížat takových, nikterakž jich

nemohl oslyšeti. i?ovolav ped sebe posla, sám

svými ušty k nmu povdl: »Povz strajci iré-

mu, a pijede ke mn a žádného, ani mne, a se

nebojí, neb na pímluvu císaskú a takových kní-

žat, rad císaských, chci mu to všecko odpustiti

a odpauštím.« Kterýž když ped Vyšehrad ])ijel,

Vladislav sebe vidti jemu nedopustil, le b\- se Kni/.ata

prve tomu, proti komuž jest více zavinu, poko-
vešla,

il; a on — Kunrad — hned toho uiniti ne-

meškal. A biskup Jindich jako milost' vý otec

to všecko jemu mik)stiv odpustil a z té jej klad-
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by propustil a mocí sob od P. Boha pjenu
rozvázal a rozhíšil. \'ladislav také jemu krajinu

jeho Moravskú, a velmi zedranú a oblú])cnu

i spálenu, opt navrátil.

< Výprava k izo-i 'á.)

R. t. bylo veliké tažení pes moe panv i kní-

/ 183'- žat na pomoc králi / Jeruzalémskému proti králi

Babilonskému. To uslyše<v> Vladislav, kníže e-
ské, sebrav mnoho lidu eského, uinil nad nimi

Kníže Via- dva hajtmany, Jindicha, bratra svého, a Spiti-

dislav táhl hnva. nkdv svna Oldichova, strvce svého, kíž
s Cechy ' '

>^ ,

k Jeru- na se vzal a poruív eské zem zprávu Teobaldo-
zaiemu.

^.j [jj-^j-^^i svému mladšímu, jel s svými haufy pes

nioe a tam staten bojoval. A t. . Ijyla bitva

mezi Jeruzalémským a Babilonským králem vel-

mi veliká a Vladislav pijel tam osm dní ped
tím a pipraviv se sám s svými jel osobn do té

bitvy. A tu je.st rytí.ské skutky nad obyej ])ro

sv. víru kesanskú nad tmi pohany iíabilonský-

Píjhané mi provozoval, že se tomu netoliko ("echové, ale

Habilonsti
•

••

j ^j^ickni národové divili. Toho (h^c v té bitv
porazem. J

okolo puol druhého sta kesanuov zuostalo, a

Ix>hanuov 50.000 tu na tom míst zmordováno.

T. . Sobslav, syn Sol:s!avuo\-, kterýž jnko

bludná o\ce po Nmeckých zemích bhal, ušly-
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šav. že Vladislav, strajc jeho, do dalekých odjel

zemí, pijev do Cech, tajn jezdil po zámcích a

po tvrzích, námluvaje rytíe i nkteré pány, ab\'

se Vladislavovi zprotivili a jej pijali za pána,

slibuje jim veliké dary. Nkteí slovm jeho

u sebe místo davše, tomu povolili, a on sebrav ne-

malý poet lidu chaterného, po všech Ceski^ch Kníže

poal bez opovdí velikých škod initi. Uslyšav •'^j^^^^A^

o tom, Teobald, ten, kterémuž byla zem eská Sobslava,

poruena, shromáždiv looo výborných mužuov

non z Prahy vyjel a pezvdv, kde se tají So-

bslav, táhl na upímo do kraje Plzeského.

To on když uslyšal, rychle svým se kázal pipra-

viti; dív než se Sobslavovi pipravili, až Teo-

baldovi v n vskoili, napoád je jako zhaubce

mordujíce. A Teobald. pitoiv se na svém koni

k Sobslavovi, jal jej a dal jej na jeden pevný zá-

mek, eený Pimda, do vzení, pikázav jej ta'n

držeti, hladem nemoiti, ale opatiti dobrým a

pevným vzením, až do šastného navrácení kní-

žete Vladislava.

(.Založení kláštera Sedleckého.)

Toho také roku Danyel biskup pojav své slu-

žebníky, obrátil se s nimi do Moravy k Jindi-

chovi, biskupu Olomouckému a tu pobyv pi nm
jel k nkterým rytíjn sob píznivým a zpuoso-

biv všecky vci sob potebné, zase do Cech se

19
Kronika lil.
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navracoval; a jeda od msta Cásla\- k mstu M:i-

línu, pišla na dímota neoí)yeiná i ekl svým
služebníkm: »Maliko uchylte se s cesty na stra-

nu« — a když pijeli do jednoho údolí v hu-

stém kse. biskup ssed s svého kon a služebníci
Idástcr
Sedlecký, tolikéž uinili a prosteli své nkteré plášt na

tráv a odsedlavše kuo bisku])ui)v, na zemi je

položili a pikryvše je plášti tak, aby na to sedlo

hlavu položil, pipravili. Biskup položiv se na pra-

vé stran usnul a služebníci málo poodšedše a ko-

n zvázavše, také zesnuli. Koniorníci toliko dva,

Jindich a Rodek, ti se najblíže od pána svého

položivše nespali'. V tom njaký velani maliký

ptáek a bílý jako sníh, zlattá maje kídla i hlavu,

pilétal a posadil se i)ed jeho tváí. \' lom biskuii

ústa otevel a ten ptáek jemu do ust vskoil a

on po nm zase ústa zavel. To vidúce komorníci

\elmi se tomu divili a jeden z nich ekl: »Pro-

bume z toho snu pána našeho, aby se jemu skrze

to, co sme vidli, ntco zlého nepihodilo.« .\ dru-

liý odpovdl: »Nei toho nikoli, neb jest to n-
jaký div Boží.« A když sú to tak, dlúho na l)iskn-

pa patíce, rozmlúvali, jakoby bylo po puol ho-

din, l)iskup poal aust otvírati a ttMi ])táek zase

vyskoiv vzlétl vzhuoru a oni ekli jeden k dru-

hému: »jist jest to andl Boží.« Po malé chvíli

biskup vstav a pohledv k nebi ekl: »Miral)ilis

Deus in suis (;peribus« — t. j. »])ivný i'. Buoh



ZALOŽENÍ KLÁŠTERA SEDLECKÉHO. 179

v skutcích svých« ; když pak všickni na kon vse-

dali, ekl komorníkm : »Prosím vás, znamenajte

toto místo velmi piln, abychom potom na n
trefili — a oni tu na ty-ech devích^ vytesali na

každém jednom kíž. Když sú pak odtu odjeli

jako za jednu míli, vida bi/skup okolo sebe své /
1H5V

služebníky, ekl jim: »Milé dti! O jak sem já

ml divný sen! Když sem byl svú hlavu na mém
sedle položil, P. Bh ráil ke mn poslati andl.i

svého, kterýž mi písn pikázal, abych jemu tu

slavný kostel postaviti rozkázal a do nho abych

dal uvésti í)ratí zákona Cistercienského. 1 mu-

sím tak uiniti.

«

Když sú pak do Prahy pijeli, Jindich a Ru-

dek tajn ped pána svého pedstúpivše, o tom

ptáku, kteréhož sú vidli, všecko poád vypra-

vili. ekl í)iskup: » Synové milí, vzdajte chválu

P. Bohu, to jest ten posel, kteréhož poslal ke

•mn P. Buoh, abych uinil, což mám uiniti. «

A hned bez meškání kázal kaniení strojiti i jiné

vci k tomu náležité a sám svú vlastní ruku tu

klášter založil. A od toho sedla, na kterémž byl

usnul, dal jemu jméno Sedlec.

(Domácí nešváry v ecJiách a 7' Polsku.)

L. 1150. Vladislav s té vojny Jeruzalémské \\<. 1150)-

navracuje se, vsel v známost s Emanuelem, císa-

^ = stromech.
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Vladislav em Konstantinop(ilitánskvm. a s jinými mnohý-
*

hnva.'' ^^ knížaty eckými, kteíž velmi poctiv jej pi-

jímali, ctili i darovali. A pibližuje se k Praze,

na té cest jal svého strajce Spitihnva pro nkte-

ré vajstupky a neády i i)rotimysln<)sti, kteréž je-

mu na té cest skrze své neposlušenstvi inil, a

dal je
i
do Azení.

T. 1. Madislav, kníže l'olský, sebrav mnoho

lidu z Rus a odjinud rozliných |X)hanuov. n^sto

jedno znamenité oblehl bratru svému J)o|. .-davoví,

jenž slulo Pozdina. Boleslav, maje o tom zprávu.

Polská sebral mnoho F^olákuov, poslal, aby Pozdinu reto-
knizata ,^^|- ^ ^^ msto dodali spíže. Tu hned od Boleslava
spolu ^

váleli, poslaní staten se s tmi Rusáky. Ta^ry a Su-

raceny jxotkali. .\ dlúho ta bit\a tr\ala. Poláci

Boleslavovi na placu zuostali a Vladislava z ze-

m vyhnali, kterýž i)ijel do Cech a tu od Vladi-

slava, knížete CVského, žádal radd}' i ])omoci. \'la-

dislav dal jemu raddu, ab}- jel <k'> Kunradovi císa-

i a jeho v tom za raddu žádal i za pomoc. 'l\aková

radda zdála se jemu velmi dobrá i jel, ])(xs])íchaje.

do Rezna a tu snažn ])rosil tak, až jej, císae,

na to namluvil a naprosil, že jemu ekl }K)moc

uiniti a uinil. T táhli sú Nmci bez meškání do

l^olsk}' na zábnl)n PoloJaNONii. \Madisl;i\- také

vetlle sxélio ])irení nemalý jvoet Cechuox' po
slal, aby hubili vSlezskú krajinu. .Me Boleslav chy-

trostí elit více než mocí svítziti, poshd mnoho
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[)enz Knnradovi císai, jeho za pokoj žádaje a

slibuje jemu vždycky slúžiti. Císa penzi jsa po-

rušen, hned poslal a rozkázal vojsku svému se do

Bavor navrátiti. Hajtmané pak vojska eského,

uslyšavše, že se Nmci z Polsky do Nmec olirá-

tili, obávajíce se, aby lid Polský, kterýž ml Bole-

slav na hotov, na n se neobrátil, také do ech
pospíšili.

Pi tom asu Sobslav, syn Sobslavuov, kte-

réhož byl jal Teobaldus a dal na Pimdu do ve-

zení, ten nkterakú neopatrností strážných vylá-

mal se a dobyl z toho vzení asem noním a

dosah njaké sudlice, ráno, když hajtman Bernart Kníže Sc-

vstav, šel z svého pokoje, jej zabil a s toho hradu ^ "vzeni,

pry ušel. Píší nkteí, že s.e to všecko dalo s po-

mocí nkterých z r}tístva i z panv tch, kte-

íž jemu páli.

(Smrt biskupa olonwuchcho a knczny Kcdruty.)

L. 1151. muž ten dobrý a opatrný, jenž byl <R. 1151 •

plnv dobrvch skiftkuov, Jindich, biskup Olomuc- líiskui.

ký (a jiným jménem Zdík), sa jiz veku dokoná- umel,

lého, umel a tak jakž žádal, na Strahov (neb

na hoe Sión) s velikú poctivostí pochován.

/ T. 1. také Kedruta, manželka Vladislavova, /
i8r»'

k"ráž bvla sestra Kunrada císie, žena velmi
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Knžna nábožná a pívtivá, mnoho pamtihodných skiit-

kedruta j-^Qy pQ gQJ^g zuostavivši, umela a také na
zemela. ^

Strahov, tak jakž na knžnu shisí, poctiv po-

hbena, s vehkú žalostí a s pláem lidu obojího

]>ohlaví. Ta jistá knžna zuostavila Vladislavovi

Kníže Via- manželu svému po sob ti syny: Frydrycha, Al-

^HsI-nT ^""rechta a Svatopluka, a dceru jednu jménem

Anežku. Tu Xdadislav po smrti její rozváživ

zpuosob svých dtí a znamenav pokoru Albrech-

ta, syna svého, dal jej na Strahov do kláštera, tu

aby se iliterám uil i všem jiným dobrým mrav-

nostem a ádu duchovnímu, a jestliže by mu se

udalo bisku|>em aneb knzem býti. Dceru pak

svú Anežku, uznamenav velmi piln, že se jí

svtslcých vcí nechce, ale že své matee v ná-

boženství následuje, dal ji na uení j^annám do

Dogsanského kláštera, Frydrycha ])<'ik a Svato-

pluka dal uiti vcem svtskýau a váleným, po-

ruiv je Grutovi rytíi; pikázal jemu také, aby

je uil saudy spravedlivé initi a sám z nich kaž-

dý jednomu každému aby to. což spravedlivého

jest, odplacovali. Jakož pak ix)tom na to pišlo,

tak že Albrecht byl proboštem Allnickým a po-

tom biskuj>em Salcpurským až do smrti. Fryd-

rych a Svatopluk l>yli sú zprávce svtští a jeden

každý z nich pojal sob za manželku dceru krále

Iuherského.
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(Výpravy clo Jerii:~alema.)

L. 1152. mnozí národové, spolu s nimi i Ce- <R. 1152).

chove mnozí, opustivše manželky, syny a dcery,

jeli do Sv. Zem bojovat proti pohanm a chtíce

vždy obrániti a kesanm obdržeti msto sv.

Jeruzalém.

T. 1. pán jeden velmi znamenitý a mezi echy
iako první, jemuž bylo jméno Hroznota,i vypra- Hroznota,

1, . 1 . r, o 1 T 1 P''" eský,
vil se vedle bojovníkv na paut do Jeruzaléma 1

nesl s sebú kápi kuorní velmi drahau, kteráž byla

zlattem, perlami a drahým krumpována kame-

ním. Kteíž ji vidH, tak pravili, že by vážila

2000 zlatých, kterúž byl dal nkdy udlati dobré

pamti Jindich biskup za dnuov života svého,

a ped svú smrtí dal ji p. Hroznotovi, jeho žá-

daje, když by jel na paut, aby ji s sebú vzal a na

hrob P. Krysta položil. A on tak uinil a zpuoso-

biv tam své vci, také i jiných echv vci sob
poruené, téhož léta zase se ve zdraví navrátil.

R. t. také Saracenové a jiní pohané i ti, jimž

íkali kesané Turci, mnohé inili škody pepla-

vujíce se z Bithyní do Romani a do Trací, tak2

že se císai eckému Emanuelovi, kterýž t. .

sedl na Konstantynopoli, s nimi velmi stýskalo,

asté žaloby a mnoho psaní inil do západních a

plnoních zemí. Byli by jemu nkterá knížata

* = Hroznatá. — * Tisk také.
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rádi pomoc uinili, ale mli dosti initi, liráníce

Jeruzaléma.

'\Drohnc píhody.)

<R. ii53>. L. 1153- poala 1)vti v Cechách veliká drahota

a nedostatek chleba. Páni a rytístvo, sjevše se

do Prahy, oznamovali knížeti Madisiavovi ten

Drahota nedostatek, žádajíce, aby to napravil a drahoi
a lacino. , . , , . ,

^ n. ^, i- i i i ^

V sve zemi bytí nedopaustel pro lid chudý a

obecný, aby hladem nehynul. I ekl kníže: »Kte-

rak by se to mohlo napraviti, prosím vás, oznam-

/ i86v te mi. <

/ A oni ekli: »Povolaj všech kovkopuov a

rýžovníkuov i flosovníkuov, a zapovz jim pod

pokután ruky uttí, aby žádný na zlatt nedlal

ani šorfoval.o ani po jakých rajžích,. dlal, ani

pral, ale aby všickni o ddinách dlali a vorali.«

Kníže vyslyšav raddu tak uinil a hned roku dru-

hého veliká hojnost obilc byla, tak že strych žita

platil tyi groše.

Pi tom asu Vladislav, povolav do svého pí-

bytku Danyele Iskupa a nkterých znamenitj-

ších, radil se s nimi o mnohé vci a zvlášt

o manželství, kteíž radili jemu vrn a práv.

Svadba -"^^ ^^^'^ vedlé raddy jich jxijal sol) za manželku
slavná. Jitku, sestru T.udvika lantkrab, kteráž když byla

do Cech slavn pinesena, slavná také svadba byla

' — kdoí tavili zlato, l^ozdéji ,$))iclcin'. • = vypí-

rati. — ' =: rýžovišt.
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uinna, kterémužto h(xlo\-ání a slavným a nad

míru nákladným krmm Nmci nemálo se divili.

(Kiíiirád f. Nový císa Fridrich..)

L. 1154. Kunrád, císa volený, dív než dosáhl <R. 1154).

koruny císaské, umel; na jehožto místo ode Král ím-
- 1

'
1 1 T- 1 1 , 1 • ' ský Kun-

vsech spolu volencuov rrydrych, toho jmena ^ad ume!
první, císa v potu jedenmezcítmýi v Frankfurt císaem
za krále ímského vyhlášen. A ten Frydrych byl uinn

syn Frydrycha, bratra Kunrr.dova, knížete ,'^vál;-

ského, a byl mládenec krásné postavy, naryšlavý,

a ml naervenú l)radu. Nkteí jemu íkali

Barbarossa, t. j. .ruožená brada'.

Vladislav, kníže eský, známost maje s týmž

Frydrychem, vdn to uslyšal, že jest dobrý

jeho pítel na tu stolici posazen, a hned bez meš-

kání poslal k nmu Danyele, biskupa svého,

jenž byl lovk velmi vtipný a nad míru uený,

kterýž donesl jemu, jako králi novému, od pána

svého, knížete eského, p<^ctivé a hojné dary,

pi tom od pána svého žádaje za milost a zasli-

buje poddanost. Frydrych to milostiv pijal a

z toho se velmi radoval, slibuje na asy budúcí

Vladislavovi to svú milostí nahrazovati. Danyel

pak biskup sa pi Frydrvchovi králi, nalezl tam
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Hrádek Oldicha, svna Sobslavova a pivedl iei s sehú
nad 1^1' • •

Sázavau, (lo Cech a Vladislav jej milostiv pijal a dal

jemu hrad jeden, jménem II ádek, nad Sázavu a

on to vdn pijal.

{Píhody v cizin.)

<R. ii5S>. L. 1155. mnoho knží se spolu spuntovalo,

kteíž jednosvorn obrátili se do zemí puolno-

ních po zemi i po moi, a spolu s nimi 1iiskup

Albanienský a tam víru Krystovu rozhlašovali a

mnoho lidu pohanského v Daci,i v Holandy a

v Norvegí na víru kesanskú svým kázáním

obrátili, a v Dací prvé kesané byli ped mno-

hými lety, ale však málo ped tím byli se od vír_\-

Krystovy ušinuli. i\ by ti sv. muži Božským po-

nuknutím nepispli, byli by do konce zpohanli.

T. 1. kníže Benátský, jménem \^etalis Mi-

chael, pojav s sebi množství lidu bojovného, táhl

po moi do Natalí,2 a tam velikú škodu inil po-

hanm a zase se téhož roku navrátil. .\ když se

k Benátkm pibližoval, lid ten služebny po;il

jemu velmi míti, a když piplavili se až do m-
sta, 13enátané jeho velmi milostiv a i">octiv

Bcnátané pijali. A v tom j^oali v mst nuditi; tu lid
kníže

, ,,,... ^ , , ,, ,

svého dali ol^ecny bunti se poal, pravice: »l rve sme zde

utopiti, nioru nemh, ale jakž tento se kníže navrátil, mor

• = Dánsko. — ' = Anatolic.
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nám pinesl do našeho msta.« Benátané javše

jeho, protože jim mor do msta jich pinesl, roz-

IvázaH jemu ruce i nohy utíti a do moe uvrci.

(J^ýf^rara do Itálie.}

L. 1156. král ímský Frydrych, žádostiv jsa <R. iisó).

na se pijíti císaskau korunu, poslal do Cech ' 187'-

pro pítele svého Vladislava, kterýž bez prodlení

velmi ozdobn k nmu pijel. Frydrych, pivítav

jej poctiv, svuoj jemu odjezd do íma oznámil,

žádaje ho, aby tu práci na míst jeho na se pi-

jal a Germaný zpravoval až do jeho šasného

navrácení. A on jako pána svého poslušný rá;l lo

uinil. Tu Frydrych, hned shromáždiv mnoho
lidu a pojav s sebau Jindicha Saského a Frydry

cha, syna Kunradova, krále pedešlého, a jiných

mnoho knížat a hrábí, obrátil se do ími
k Adryanovi papeži, aby od nho korunu císa-

skau pijal. A tak mocn jeda, vyjel z hor, kte-

réž Alpes slovau, a ])oložil se u jednoho zámku,

kterýž Gvarda slov, a všem svým pikázal, aby

žádnému žádné neinili škody.

(Potrestání Verony.}

To z Verony m^sta lidu mnoho zbrojného

likáže se proti vojsku Frydrychovu. I poslal tam

Frydrych, ptaje se, co by to bylo. Veronenští dali
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jemu odpovd, pravíce, ze oni to mají za právo,

že každý volený císa, kterýž chce tudy na po-

tvrzení do íma ieti. oni nemají jeho tudy pu-

stiti, le jím summu tu jim náležitú a od ped-

kuov jeho vysazenu dá a položí. A když se pak

zase navracovati bude, že jemu oni chtí jako cí-

sai poctivost uiniti a ne prvé. To Frydrych

vyslyšav, povola\' rad svých, takovau vc jím

oznámil a ka: »Moji vrní milí, co se vám vidi

pi tom ke mn poselství : \"eronenští praví, že

nemají tudyto žádného voleného císae do í-
ma pustiti a když by se z íma navracoval, že

jemu chtí uiniti poctÍA'ost. Rozvažte, prosím,

slova: ponvadž mu nedadí do íma. kterak se

má navracovati z íma? Za jiné nemám, než že

oni chtí každého pána svého šacovati., Nemúdrý

jist byl by ten císa, kterýž by jim takovau ui-

nil vajsadu, sám proti sol) i proti svým budú-

cím.2 Za jiné nemám, než že oni žádného práva

ani vajsady nemají, ])onvadž žádných listuov a

peetí neukazují, než že jsau to sol) na mne vy-

myslili. A jTonvadž jsau proti mne takoW- zbroj-

ný lid a mnohý vypravih. rozumí se tomu, že

by chtli nade mnau, nad svým i)áncm. svú moc

ukazovati. Snad by slušné nel)ylo. al)ych jím ml
v tom ])ov(jHti a suniinu od nich sniNŠkMUi jim

=: vyilír.ili, oluiRivati. — - = nástuiicm.
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dáti a tím tn jejich smyšlení stvrditi.* Raddy
odpovdli: >' Slavný pane. dobe nám se to líbí,

což obmajšlí Tvá Velebnost, aniž nám se za

slušné to vidí býti. aby na jích holá slova mla
jím jaká summa, ani najmenší, dána býti, neb

by tu byl veliký nepoád, aby oni mli pána své-

ho šacovati. « Císa povolav posluov, rozkázal

Veronenským povdti, že všecko chce rád, což-

koli oni mají za právo, uiniti. A oni to slyšíce,

jej skrze msto pustilir.

Frydrych císa, nazajtí položiv se s svým li-

dem na poli, poslal k \>ronenským, že jim suni-

mu dáti chce, aby pro ni poslali. A oni z toho ra-

dostni jsauce, 13 mužuov z sebe nejznamenitj-

ších pro tu summu vyslali, a s nimi bylo' mno-

ho jiných i znamenitých i velmi bohatých lidí,

kteíž pedstú]>ivše ped Frydrycha, jemu pí-

inu pijití svého oznámili. Kterýž vyslyšav,

optal se jiích ka: »Kteí jsau poslové mezi vámi

najznamenitjší? « I odstúnilo jich 13 a ti se za

najznamenitjší ]>ostavili.

Tehdy Fr}dr}'ch kázal jiné všeck\' zbíti a Císa Kry-

tech 13 na .šibenici obsiti. Jeden pak z nich pra- rorienskym
vil se býti blízký pítel Frydrychovi a to ukázal dal posly

tu hned dostaten svdomí m,i Frydrych to usly-

šav povdl: »Ponvadž jest mj krevní pítel

^ zz: svdectvím.
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byli, z té píiny mne jest šacovati neml, ale však

já jemu jako pítel píteli milost i poctivost chci

niniiti. Protož kažte jej nad jinými najvajše po-

\siti.«

{Korunovace 7' ím.)

I
r87v /As tím hned na zajtí hnul se s toho místa.

Císaská To uslvšavše Papienští a Kremonští mšané,
korunu

pj-oti nmu poctiv vyšli, jemu se jako pánu své-

korunován. mu poddávajíce a slibujíce, když zase^ pojede, že

jej chtí poctiv darovati. Káyy. ]>ak k ímu pi-

jel, nechav vojska ped mstem, v malém potu

do íma vjel a Adryanus hned bez meškání jej

na císaství korunoval a ()n jíijav korunu, ven

z msta jel. Starší pak ímští, že se to tak spš-

n a jako bez jích v to'm povolení dje, to tžce

nesúce, hned lid oliecný svolali, své i jich v tom

zlehení oznamujíce, do zl)roje se strojiti kázali

a mnoho lidu ])es eku Tvber proti vojsku Fry-

drychovu na pole vypravili. To vida Frydrych,

Imed také svým k 1)itv kázal se pipraviti a sám

se v pedním ši)icu postavil a za ním nedaleko

byla jsú knížata. I ekl Frydrych: »Neposj)íchaj-

me, až v.šickni ímane iin pole vytáhnau.« I byli

jsú mezi ímany i Mediolanští, jenž byli ped
tím té noci tajn do íma jHištni. Zaala se bit-

va. Frydrych s svýim haufein Ivíuiaiuioni .šik zka-

' = ZDt.
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žil a na ruozno rozrazil; Jindich, kníže Sasky,

vedle Tyberu ímanuom vskoil v bok a state-

n je mordoval, nkteí pak zadní poali k mstu
bžeti a pibehše k brán železné, kteráž jest

uprosted mostu, zamenu jí nalezli. A tu bídn

nkteí meem zmordováni a jiní se v Tyberti Bitva Fry-

ztopiLi, jiní pak nkteí zjímáni; a tak mnoho
^^^fg s í-

padlo v té bitv Rímanuov a císaových velmi many.

málo. nkolik, zah}'nul(). Zjímaní pak vzové
když jsú ped císae pivedeni, jichž bylo více

než 400, dal je všecky Petrovi, zprávci msta
ímského; neb on Petr nikoli k tomu svoliti ne-

chtl, aby mlo býti takové proti císai pozdvi-

žení. A on — Petr •— nkteré z nich kázal pro

jích všetenau statenost zvsiti a nkterým roz-

kázal zdi zboené v ím opravovati.

Po takovém vítzství polním dožádal se císa

skrze své posly znamenité na Adryanovi papeži,

aby k nmiu vyjel v malém potu ped bránu

mstskú. jenž slov sv. \^avince. Adryanus na

jeho žádost rád to uinil, netoliko ve dne, ale

i v noci. A tak raným jitrem sjeli se spolu a tu

dlúhú chvíli rokovali a zstali na tom, aby on

Adryanus ímanv tch. kteíž jsú se císai

zprotivili, nikoli na milost nepijímal, ani také

krále z Sicilí, kterýž, al)y Frydrych 1\vl císaem,

svohti nechtl, ani také císa bez vuole papežovy

aby jím milosti nedával. A tak se rozjeli. Císa
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v dobrém zdraví a v štstí se do svých zemí na-

vrátil, \"ladislav pak, kníže eský, kteréhož

Frydrych, jeda na to korunování, na svém míst

byl hospodáem a zprávcí zstavil, ti míle, vel-

mi slavn jej vítaje, proti nmu vyjel. Císa po-

dkování jemu uiniv, jej od sebe do Cech odpu-

stil, pi tom žádostiv jeho žádaje i rozkazuje,

když své Cechy navštíví a o])atí, ab}- k nmu
zase pijel'.

(S7'atl)a císa()7'a.)

<R. ii57>. L. 1157. Frydrych císa obecný snm v mst
Wircpurgku na den slavnosti Ducha sv. všem

oznámiti rozkázal. Obzvláštní poslové pijeli od

císae k Madíslavovi, jemu pravíce, že císa jim

rozkázal, tajn jemu oznámiti, že se má na ten

as ženiti a že žádá Vladislava a míti chce, aby

jeho b}l hostem a [svú ])ít()mn()stí
|
jako jeho ob-

zvláštní pítel aby ten kvas a satek svú pítom-

ností ozdobil. \'ladislav uctiv ))osly a dav jim

poctivé dary a nad to jednomu každému z nicli

výborný zlatý hanštán, císai, pánu s\-ému, pov-

dti ]K)ruib že to všecko, což míli ráí J.
Aí..

chce rád uiniti.

l'o nedlúhém asu \ ladislav, poja\' s sebú Da-

' hanštán, ii Wlcslavína liandštán _: llandstcin, kus

rudy. krušcc.
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nyele biskupa a Gervasia, probošta V^^yšehradské-

ho, a 200 jízdných výborných muž, a zpanilc

postavy a pknú zbrojí okrášlených, jel do Virc-

purgku a piijel tam v pátek ped slavností Du-

cha sv. — Vida lid takový a takovú zbrojí od-
ný, císa i jiní všickni divili se. Císa poctiv jej

pivítal a prav, že jest velmi jeho píští / vd- /
i88r

cen a z toho že se raduje. Nazajtí pak, t. j.

v sobotu, pinesena jest velmi slavn a poctiv

panna Beatrix, dcera knížete Burgundského, cí-

sai za manželku, jenž byla velmi krásné tvái

nad obyej. Neb všickni, kteíž sú na ten as pi
té svadb byli', pravili, že sú tak krásné panny

nikdá nevidli, neb zdálo se jist nkterým, že

jest svú krásu lidský zpuoisob pevyšovala. Císa
toho také nebyl nevden. — Pi té svadb veliká Svadba

hojnost byla všech vcí bez nedostatku. dsae
'^

A po vvkonání té s\adl)v císa povolav na v Wirc-

místo zvláštní knizat, hrabat i panu<n' znameni-

tjších, vsel s nimi v tajnú ratldu. oznamuje jim

I)íHšnú a jemu nesnesitedlnú pajchu mšanuov
Miediolanských, kterúž zúmysln vedau proti n-
mu, dávajíce miu píiny.^ tak jakoljy ho sob nic

nevážih, nadto chtíce jemu pi jeho korunování

v ím pekážku uiniti, pozdvihli a ponukli

proti nmu ímanuov a pomoc jim velikú ui-

^ = podnty.

Kronika lU. 13
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nili lidem, tajn chtíce jej i o hrdlo pipraviti, tak

al)v v té bitv ímské byl zamordován. Pi tom
jích žádal, aby jemu radni i pomocní byli. že by

chtl jich tu zuivú pajchu skrotiti. Oni vyslyšav-

.še takové píiny, také i žádost císae svého,

slíbili všickni i jeden každý vedle své možnosti

proti nim pomoc /namenitú dáti. Nazajtí pak

ráno. povolav císa do svého píl)ytku biskupa

Danyele a Gervasia, probošta \'}'šehradského,

m]u\il k nim tato slova: »Moji rmilí otcové a

pátelé, žádám vás a té sem nadje, že tak ui-

níte, knížeti svému, píteli mému milému, že ra-

diti budete, aby mi na tu jízdu Medyolanskú po-

moc toliko lidmi uinil, a pakli sám bude chtíti

osobn s nimi jeti, vidí mi se jist, že mi tiím

bude moci mnoho prosi)éti, neb jist rozumím,

že z jelio šastné pítomnosti xítzství míti budu.

To jestliže se tak stane, slil)uji vám, že jeho chci

tu hned královskú korunu korunovatii a vaši ze-

mi, jenž knížetství jest, v kráhnství promniti a

Xladislava krále slavného chci uiniti a nad to

chci jemu k témuž král'ovst\'i hrad l:)U(leŠín

i s jeho pí slušen st\' i in i se všemi náležitostmi

pispojiti. Biskup a j)rob()št. vyslyšavše císae,

slíbili, že u ])ána svého \ladislava chtí to jednati

a té sú nadje, že zjednají.

Po vykonání pak té islavné svadby i jiných

všech vcí Vladislav, biskup i prolKDŠt jx>ctiv a
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pátelsky se s císaem i s císaovu, také i s ji-

nými všemi rozžehnavše, pátý den msíce er-

vence z Wircpurgku, an na to císa i císaová

hledí, vyjeli a šastn i vesele se do Prahy na-

vrátili.

{]'ýprara do Polska.)

L. 1158. Císa Frydrych, lítost maje nad Via- <R. ii5Í>-

dislavem. knížetem Polským, že jest tak jezdil

jako bludná ovce, nemoha do knížetství svého

i^olského uhoditi, 1 sebral vojsko veliké a vtrhl

mocn do Polské zem a ji velmi hubiti poal.

Knížata pak Polská, bratí Vladislavovi, takové

síle odepíti nemohúce, poslali posly své k Vla-

dislavovi, knížeti eskému, jeho za pímluvu

ped císaem žádajíce, tak že se chtí císai, pánu

svému, pokoiti a Vladislava do zem pustiti.

Vladislav, kníže eský, na žádost jich to uiniti

slíbil a uinil. Tak když císa Frydrych pitáhl

s svými Nmci až do jedné vsi v \'tší Polšt.

kteráž slov Kížová, mezi Vratislavem a Po-

znaní, tu kníže eský snažn jeho za milost kní- Polská

žatm Polským prosil. Císa, jako pán na \ hub- smluvena,

sláva e.ského laskavý, tak uinil a jim to od-

pustil. I byli sú ped císae pivedeni Boleslav,

Mislav a Jindich, knížata Polská, jeden každý

^ = se dostati.
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/ nicli an nese nahý tne na s\é šíji. Tu stojíce

ped císaem, slíbili všem tm žoldném císa-

skými všecken žold jich zaplatiti a Vladislava,

hratra svého, v knížetství jeho Krakovské vpu-

stiti. A na to písahu se zavázali, když by jim

koli od císae bylO' oznámeno, ])roti IMedyolan-

ským aby císai na pomoc 300 výbortiých rytí-v a dobe odných jK)slali. Potom ])ak, když

se ty véci ujMvkojily, \'ladislav strojil se do ]\)1-

sky, do svého knížetství. navrátiti; v tom upadl

v téžkau neimoc. A lékai o nm velikau péi

mli, však pílišnau nemcxri sa ]>emožen, umel
/ 188^ a \" Aldenburku ])octi\é y)ocho\án.

/

(Jladislaz' po-rýšcii ca krále.)

(R. ii5Q>. L. 1159. Císa Frydrych sjezd položil v ez-
n, pikázav všem náliežícímj k císaství kníža-

tm, aby se tu na den jim uložený sjeli. T uinili

sú tak a j>ijeli všickni, jim'ž nalézalo, a na ten

den |)ed císaem se ])ostavili. Císa, posadiv .se

v svém císaském odvu na své císaské stolici,

rozkázal se všem okolb sebe knížatiiin |Kvsaditi.

1\> když se stalo, císa sám .svými ušty oznamo-

\'al jim, jakú tžkost trpí od mšfanuv tch Me-

dyolan.ských nepoddaných^ a že on nikoli té kiv-

dy déle snésti nmuž, kterúž oni nad nimi i nad

* = vzpiirtiých.
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nkterými jeho poddanými provozuji z své pyšné

zuivosti. Pi tom jak prvé tak i nyní že jich

žádá jako svých vrných milých, aby jemu proti

týmž Medyolanským pomoc uinili. Knížata vy-

sllyšavše žádost pána svého císae, všickni jedno-

svorn to uiniti slíbili. Vladislav pak, kníže

eský, obvlášt oznámil císai, kterak má již

mnoho lidu pipraveného na hotov a že s ním

hned chce táhnuti a ped Medyolánem sám osole-

né se postaviti. V tom císa pohledl na Danyele

biskupa a on odpovdl: » Milostivý císai, i já

také se pánem mým knížetem rád tu práci chci

podniknuti. Císa takového zakazování^ velmi

vden sa, pohledv na Vladislava i na všecky

knížata písedící, ekl: wPoiivadž mnohá dobro-

diní sme poznaili a ješt poznáváme od Vladi-

slava, tohoto našeho vrného a celého pítele,

knížete eského, jest jist za spravedlivé, aby-

chom jemu také njakú zvláštní uinili milost.

1 chcme tomu, aby on více neslul kníže, ale král.

neb jest toho hoden, abychom my ušty našimi

])ed vámi pede všemi jej za krále vyhlásili a

korunu královskú vstavili na hlavu jeho.«

Nazajtí pak ráno, když se opt císa posadil

na svém palácua a knížata (^kolo nho v svém po-

ádku, císa povstav i ekl: »Slyšte, všecka kní-

1 = nahídkv. — - = hlavní sí, sál.
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žata, hrabata a páni, i jini všickni vrni císa-

ství ímského: Vladislav, kníže eský, on jest

král eský. « A vzav korunu zlattú na stole, vsta-

vil ji na hlavu jeho. Tu všickni vzkikli: »Te

deum laudamus. 1 pojav jej císa i posadil jej
Xv t* 1 1 t P Q K v

Druhý. ^'^^ ^' ^^ korun vedle sebe a tu se opt vci ol)ec-

n jednal}'. A po vykonáni toho všeho dán jest

list králi \'ladislavovi, jeho/ jest tuto vajpis

/ iSpr slíjvo od slo\a:
/

»Ve jméno sv. a nerozdílné Trojice Amen.

My, Frydrych, z Boží milosti ímský císa,

vždycky rozmnožitel. l'onvadž máme nauení

z pirozeného zákona, abychom všem six)lu dol)e

inili, zvlášt pak tm, ješto se nás vrn a práv

])ídr/í a nám proti \ šcni nt.']tátlnom pomáhají
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a aby císaství naše rozšíili, o to staten usi-

lují a bojují, i v rozliná se nebezpeenství vy-

dávají, zvláštní milostí naší takových poctíti a

povýšiti povinni sme. Protož snažn o to pemy-

šlujíce. slušn i spravedliv to jsme sob z do-

brotivosti naší vymyslili, aby kdož více pracuje a

bojuje, také aby vtší nadje k hojnjší odplat ListVladi-

iník Protož známo bud nyniším i budiicím, že
j''^vovi na

•^ > ' království

My, Frydrych, Vladislavovi, knížeti eskému, eské,

i jeho budúcími pro jeho i jiných pedkuov jeho

nám i pedkuom našim hodné služby ozdobu

duostojemství, kteréhož nkdy požíval Vratislav,

dd jeho, navracujeme a dáváme korunau 'krá-

lovskau se ozdobovati a jí na hlav nositi, tytule

královského požívati jemu i jeho budúcím,i nyní

i na vné asy, to neporušitedln ustanovujíce

i pikazujíce, aby on XHadislav i jeho budúcí té

koruny královské tak, jakž my požíváme, poží-

vati mohl a ji nositi, totiž: na den slavný Božího

Narození, na den Božího vzkíšení a pi slav-

nosti Ducha sv., na den sv. \'ácslava, též i na

den sv. Vojtcha, aby také i tím ti sv. ddicové

vtší chválau poctni byli. Nad to také jako my

od arcibiskupuov a biskupuov korunováni a ma-

záni býváme, též Vladislavovi i jeho buducínij

' = nástupcm.
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toho pjujeme, a dáváme, chtíce tomu. aby (f)d

Danyele. biskupa eského, a nd Jana. biskupa

Moravského, korunován a ma/.án b\'l \'ladislav

vedle á(hi a obyeje v Pražském kostele, též

i jeho budúci od Inidúcich biskuimov. Pakli by tu

Olomucký iMskup i)ítomen býti nemohl, ak
1'ražský po vtším duostojenství obú biskupuov

místo aby zastal. Též i Olomucký uiniti má,

jestli že 1)y Pražský nebyl pi tom. Nad to také

])idáváme jemu, Vladislavovi, i jeho ])udúcím,

al)y tu tlaii, kterauž od dávnýcli asuov z Polsky

jeho pedkové brali a jí požívali, ješt aby on

Vladislav jí bral, jí požíval i jeho potomkové na

asy vné a ])udúcí. Protož aby tato milost naše

i toto dání jemu \nadislavovi i budúcím jeho

vnau pevnost obdrželo, list tento kázali sme

zpuosobiti a jej naší peetí císaskú upevniti a

utvrditi, pi pítomnosti duostojnýcli mužuov

Erharda, arcibiskupa Strospurgského, Firmiana,

arcibiskupa Maydburjrského, a pi pítomnosti

jiných knížat a hrabat vrných našich milých.

Dán v ezné. L. B. i i 5<)- -

Touni každý aby jist vil, že tento list jest

až tlo dnešního dne pi dskách zemských na i>er-

j^anien litterami latinskými napsaný, celý a ne-

^ = povolujeme. — ^ Listina vcrn pelocím s latiny,

jest dusnd dochována, ale vydána i8. ledna 1158.
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porušený s peetí na bílém vosku Frydrychca cí-

sae, kterýž jsem já vidl a jej v svých rukau

m/l a tento vajpis z iieho jsem vypsal.

(l'ýf>ra::'a proti Milánu.}

Když pak vykonal se ten sjezd ezenský, již

svtle po všech krajinách se rozhlašovalo, že cí-

sa má táhnuti k Medyolánu; a tak odevšud

k uritému asu zbírala se vojska a táhli pomalu

do Lombardy. XHadislav, král nový, také ne-

meškal a on první s svým lidem eským petáhl

hory. kteréž Bílé neb Snžné aneb Alpes slovau.

a položil se u msta, kteréž slov Bryx, jemuž

Latiníci íkají Emopontus.i Bryksenští to vidau-

ce, zbrojn se proti nmu z msta vypravili, ale

vidauce nerovnost býti, potkati se nesmli. Ale

obrátivše se zase, na zdi mstské vešli a tch

umínili brániti.

/ Cechové pak vidúce, ano žádný nebrání, / iSqv

krajinu tu všecku Bryksenskú vybrali a pohubili.

Mšané Bryksenští majíce skrze své špehy zprá-

vu, že císa táhne a s svým haufem k horám se

piibližuje, poslali sú posly své do vojska eské-

ho, žádajíce pokojného rozmluvení. To když jím

dopuštno bylo, žádali jsú s Danyelem, biskupem

Pražským, a s Gervaziem, proboštem \'yšehrad-

1 " Innsbruck, lat. Oenopontus.
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skvrn, obvláštni rozmluviti. I pistúpivše tajn

najprv uinili pozdravení od Otty kardynála a

potom od Bryksenských, žádajíce, aby on Danyel

a Gervazius u krále, pána svého, jednali, abv on

Vladislav jim u císae milost zpuosobil. .\ pi
tom dali jsú králi veliké dary, kterýž dal od|K)-

vd skrze téhož Daniele, že to chce rád jednati

a že jest nadje, že jim pokoj a milost zjedná.

V tom pak císa s svými haufy pijel a Vladi-

slav tu již ležal 14 dní a všecko iw»plenil.

Král nový Vladislav, píští císaova sa vden,
slavn proti nmu vyjel a poctiv jej vítal. Císa
pak s svým vojskem položil se u té eky, kteráž

slov Olea neb Oliva, a tu krásní stanové císaští

jsú roztaženi. Bryksenští._, to vidúce velmi m.-

zstrašili, domnívajíce se, že císa káže hned k m-
stu jich šturm pustiti. Bylo by to jist, neb se

byli Nmci již k tomu pipravili. Ale však skrze

pímluvu krále eského milost jim zjednána.

To kd}ž jím skrze jK)sly txl Danyele bylo ozná-

meno, vyslali jsú k císai poctivé pdsly a dali

veliké dary a nadto rukojm postavili a písa-

hami velikými se zavázali, že chtí protii Medyo-

lánským býti a na n císai lidem i penzi ui-

niti slušnú {x>moc.

* = soukromé. - * Zde se mini Rrescia.
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(PecJwd pes Addii.)

Odtud hnula se vojska krále eského i císa-

ská a položili se u jedné prudké a hluboké eky.

kteréž Páv^ íkají, pes kterúžto žádného brodu

nebylo a mostové všickni smetáni a podsekáni;

tu se pi té ece položila vojska eská i císaská.

Cechuom dostalo se místo na polích výborných.

Tu lid krále eského a Danyele biskupa, Gerva-

zia probošta, jinVxh knížat a panuov Ceskvch Medyolán

/, ,. '
1, ' - 1 -1 -1 T

"

oblehlcísa
stanové roztahu se vedle reky jako za jednu Lom- ^ i-rái

bardskúo míli a tu odpoívali, jedli, pili i hodo- eský,

váli. Vojsko císaské položilo se pi luzíchg a ko-
vinách. Medyolánští poali k vojsku císaskému

zhusta steleti, ale že ta eka široká byla, nemohli

žádné škody uiniti.

Cechové znamenavše, že tu ležíce Medyolan-

ským málo budau moci uškoditi a Medyolánští

jím tolikéž, piln se o to radih, aby mohli s druhé

strany eky se položiti. Mnozí se snažn o to i>o-

kaušeli, aby mohli tu eku pejeti. Ale pro hlu-

bokost a prudkost té vody nikoli nemohli toho

uiniti. Jednoho dne tí muži statení na to se

oddali, aby brod aneb njakú mlinu nalézti

mohli. Po dlúhém hledání a brození znamenavše

místo jedno, tudy se pes eku pustili. A když

byli uprosted eky, jeden z nich (snad že ml

^ = Adda^ -^ - = vlaskou. — ^ = lesích,
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malý kuon anebo srdce), zase se k behu obrátil.

l-)va pejevše až na druhaii stranu, zatoivše se

na behu, zase se do vody pustili a ten brod pihi

vyhledávali, tak až se opt k behu navrátili.

;V pijeli do vojska eského, (k)l)rau oznamujice

novinu. Tu vyšla e po všem vojšt, kterak Odo-
lán, syn Stryžkuovj z Chýš, a Bernart. syn So-

bslavuóv z Hodjova, nalezli brod. pes kterýž

muož se všecko vojsko eské pomalu na druh
stranu pepraviti. Král také to vdn uslyšav

a povolav jich ped selie, otázal' se jich, byli-ii

jsú s druhé strany eky. A oni odpovdli, že jsú

byli a že jsú t(^ docela spatili, žeby eské vojsko

mohlo se tudy jiepraviti. Král hned kázal v voi-

jenský buben udeiti a všem byli [)ohotov, na

druh stranu eky aby se strojili. .\ když všickni

stali na behu. ()d(^lan a Bernart jirvni se do

l'á\u pustili, Nladislav král hned za nimi, též

i jiní všickni až do posledního a tak šasn jsau

a Boží pomocí tu eku pejeli; nkolik ovšem

])r(»to jích v té vod (snad strachem aneb pro

mdlobu jích koní) zahynulo. Kd}ž již všickni z té

vo<ly ven vyjeli, a osušovali se, chtli stany rozbí-

jeti. V tom pitáhli Medyolanští, chtíce brodu brá-

niti. Cechové je vidauce hned zbroji pochytivše,

/ igof beze všeho šiku statené se s ni/mi j)otkali, tej)au-

* = Stíznvic.
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ce je a mordujíce bez lítosti, boj na nich obdr-

zali a mnoho jích zjímali. A bžavše nkteí s po-

vokním svých hajtmanuov do vsí a do msteek,

vybrali je a mnoho rozlinajch vcí do vojska

pinesli.

Vladislav král obrátil se s svými nahoru ac-

dle vody< neb slyšal, že císa kázal mast pes eku

dlati, aby jemu toho díla byl nápomocen, ^^1jska

císaská uhlédavše Cech}- s druhé stran}' V(jdy,

domnívali se. zeby nkdo láhl Míedyolanským

na poinívc, dali to rychle \'dti císai. Císa po-

spíchaje vsedl na s\uoj kno. aby \}jel na \ršek

jeden, odtu aby to Mjjsko nepátelské UKjhl

spatiti. 1 poznal znamení krále eského, velmi se

tomu divil on i jiní všickni, kde sú se a kterak

Cechové s druhé strany té tak prudké a hluboké

eky vzali.

Medyolanští uslyšavše, žeby císa most pes

vodu dlati rozkázal, poslali veliký hauf lidu

zbrojného, aby tomu dílu i)ekazili a na druh
stranu jemu s jeho lidem nikoli nedopúštli. Ce-

chové proti vojsku císaovu na behu hotoví sto-

jíce, s Medyolanskými se opt staten potkali,

an císa na to s svým vojskem hledí a jim pomoci

nemuož, tepau, mordují a za tmi Vlachy jako

psi za zajíci se shánjí. Tu co bylo jich, všecky

zbili, krom tch, kteíž se na bh oddali a co
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bylo znamenitjších 7. Medyolanii, ty zjímali a

pivedli je ped krále svého.

Po vykonání pak druhé bitvy \'ladislav kázal

svým Cechm díví nositi a osekávati a nkte-

rým koléi bíti a tak s druhé strany proti císai

most dlati, al\v od obú stran jej dlajíce, brzo

spojiti mohli; však noc temná oboje dlníky od

toho díla odvedla. Opt jakž svítati {>oalo. e-
chové piln trámy nosili: to noviny pijdu, že

Medyolanští na Cechy valn táhnu. Cechové, ne-

chavše díla mostu, k jinému se dílu pihotovivše,

stali a když se Medyolanští haufové piblížili, tu

již po tetí mužn se na n oboivše, staten

se na n valili, jako snopy je porážejíce. Tu s

strany Medyolanských mnoho jich padlo, Cechuov

také nkolik v té bitv zabito, mezi nvmiž zabit

jeden z Cechuov. muž velmi statený, jménem

Zvst, hrab Mlnický, jehožto smrti cht pomsti-

ti jeden rytí statený, Dýna.^ jménem, bžal r.a

tím rychle, kto jej zabil, až jej na behu eky po-

stihl a hned jej v hlavu s\ým meem (an na to

císa stoje s druhé strau}- eky hledí) uhodil, až

jej jnko \'epe nrifiiii}' ro7.|)(iltil.

(Ohlfluiiii Milána

y

Cechové jich tu mn<.>ho již po tetí zbivše 70

znamenitjších jali a je k svému králi i)ivedli, kte-

^ =: kly zatloukntii — ' ;=; T)iva.
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rýž pijal je v císaské vzení. A opt se o to pil-

n staral, aby byl most dodlán. Když jej pak

dokonali, najprv jela sú pese vojska Bavorská,

potom císa a za ním jiní národové, naposledy

pak když veliká tišeny byla, most se zlámal a tu

se minolio lidí a najvíce Uhruov ztopilo. Císa
sjev se s Vladislavem, dali sob pátelské po-

zdravení a ten den spolu obdvali. Po obd král

kázal Medyolanské (kteréž Cechové zjímali) v..>

n pivésti a tu je v moc JCMti propustil' a dal

k jeho poctivosti. Císa je pijav, kázal' vzením
opatiti. A obrátiv se zase k Vladislavovi, ekl

jemu: »Králi eský, slušalo by jist tvé veliké

štstí a tvých Cechuov takovú statenost v knihy

památné a v kronyky napsati, že dív než sem

já pitáhl s svými k Medyolanu, až sú od tebe

a od tvých Cechuov Medyolanští tikrát poraze

-

ni.« Odpovdal král Vladislav: »Veleslavený cí-

sai, všecko se to dje k tvé poctivosti. « ekl
císa : »Ty i tvoji mají toho na budúcí vný asy
dobrým užíti.« Hned pak té noci poslal císa n-
které z vojska svého a kázal (tblehnúíi pevný zá-

mek Aíedyolanskych, jménem Trekg, a ten jest má-

lo v nkoliku dnech dobyt. Císa maje zprávu o n-
jakém pustém mstu, eeném Lauda,3 kteréž né-

kdy velmi slavné l)ylo a odtu vycházely pe-

* = tlaenice. — ^ = Trezzo. — ' = Lodi.
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dešlym císam mnohé pomoci, to že sú Medyo-

lanští spáliji, rozboili a pusté zuostavili, vjev

tam, kázal na rynku toho msta stany své rozbiti,

a hled na jeho zkažení a na ty zíceniny pevy-

sokých nkdy vží a krásných kosteluov i výbor-

/ i^c^ nych domuov, vi/ce se proti iMedyolanským hn-
vem rozpálil a navrátiv se do vojska hlavního.

Vladislavovi takové vci vypravoval, žaluje na

Medyolanské horliv. T. c. pišli sú poslové od

Aíedyolanskýcli k císai, píiní žádajíce, toliko

na rozmhnení. Císa uradiv se o to najvíce s krá-

lem eským, dal k tomu s\é povolení. \'yslaní

Medyolanšti. pedstúpivše ped císae a radd}

jeho poklonu a/ na kolena uriniv.še. ,od ]\Jedyolan-

.ských za milost císae a rad jeho za pímluM:

prosili, pravíce a slibujíce, že chtí císai jako

j)ánu svému všelikú poddanost initi, nyní i na

budúci vné asy, a škod} , útraty i náklaily vše-

cky napraviti i zaplatiti, jediné aby jun to. což

sú koli })roti j. M. j)rovinili, ráil milostiv pro-

minuli a odpustiti.

K(l}ž sú |)ak poodstú])ili. cisa od spolu s nim

jiiisedicich žádal raddy v tom. co má Med_\ftlan

ským býti dáno za odpovd. Knížata, vidúce jich

pokoru a slyšíce takové jich zakazování, a ])ri-

íkání. — a snad také z té j>iciny. aby každv

* = Dífbídkv.
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7. nich spíše se do své krajiny navrátil, dali císai

raddu. aby je na milost pijal a toho tak slavného

msta nekazil a lidu s obú stran nehubil. Anzhel-

mus pak, Ravenatský arcibiskup, najposléze po-

vstav, tuto e uinil a ka: »Najmilostivjší cí-

sai, knížata a páni, nedivím se tomu. že se tak

pimlúvati ráí ; neb neráí znáti zpuosobu a oby-

ejuov ^ledyolanských. Ale mne jest jisté dobe

známa jejich lstivá nepravost, l^méjí mnoho sli-

bovati, ale když tonui, což slibují, dosti neuiní,

stydti se za to neumjí; nehlaupé sú se jist

domyslili, vidúce tak'né množství lidu bojovného

okolo sebe. Mne se \idi. puné\adž sú smli zámky

a msta znamenitá k císaství náležitá kaditi a

toiti, že jest za slušné, aby také Medyolan zbo-

en by] a jich pajcha aby skrocena byla a nevole

budúci aby na tento as l)}ly petrženy. A ne-

bude-li toho, zvíte potom, že mnohých kesanv
skrze to bude krev i>rolévána.«

To slyše císa s svýmii knížaty, pivolil k té

radd a vedle starodávního obyeje císaského

vyhodil z ruky své rukavici, tím in vajpovd

a oznamuje Medyolanské býti zje\iié nepátely

císaství. Mladší pak a ti, jimž chtivost bojování

v srdci byla, toho sú velmi vdni byli a rycVile

se strojili do zbroje. Ilajtmané a li, jimiž l)yla

v©jska [Kjruena, hned sú lid na tch rovinácii

Kronika III.
'"^



210 V. HAJEK. KRONIKA. R. 1159.

a na výborných poléch Medyolanských poádn
šikovali.

\' prvním haufé byl postaven Ludvík, bratr

císauov. jenž byl falckrab z Rajnu. mládenec

velmi krásné tvái, jenž ml pod svú zprávu Pa-

penské a Kremonské, kteíž toho tažení na Me-

dyolanské najvtší pvodové byli. ten první

s svým haufem na plac vyjel. V druhém hauf
postaven b}i í^rydrych, bratr nkdy Kunrada.

krále ímského, kníže z Rotenburku s svými

dobe odnými r}tíi. a pro velikost toho haufu

b}ii jemu pidáni k zpravoxání lidu Hugo mar-

krab Fararský, jenž ml v své zpráv Veronen-

.ské, Bryksenské a Mantuanské. V tetím hauf
byl Vladislav, král eský, s svými Cechy, k bitv

velmi chtivými. V tvrtém hauf byl Jindich,

markrab Rakúský, muž k boji hotový a v sta-

tenosti zkušený. V pátém šiku byl (^tta, lu-ab.

I'alatynský.j jenž Rezenské a jiný lid Bavorský

ml pod .svú zprávu. V šestém hauf byl sám

císa Frydrych a lid okolo nhc) vehui znamenitý

a mnohý, jehož dlúhosti a širokosti žádný ne-

mohl pehlédnuti. V sedmém haufé 1)}'1 Frydr)cli

kníže. Kolínský arcibiskup, jenž ml pod s\i'i ruki

veliké množství Nmcu\- i Lombarduow.^ .\ tal;

poádn šikovaní ti haufoxé hnuli se jako jed-

' ^ fHlckryl.i. .- » = Vlacliri.
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I

ním cukem až k mstu Medyolanu a tu se kladli

nedaleko od msta. IMedyolanšti spativše lid

mnoh}'- i jich zpsob, s nimi se v poli potkati ne-

smli, ale zdi své a píkopy dobe osadivše, tu

se brániti umínili. To znamenav císa, že ven

nesmjí, rozkázal ped branú, kteráž slov ím-
ská, své rozbiti stany a tak u každé brány rozká-

zal, aby se jeden hauf položil, tak, aby všickni

roztáhli své stany a všecko obklíili msto.

/ Medyolanští spativše piln, kde kto leží / lyi-

s sv3'm haufem, nemeškali odporu uiniti, proto

aby se nedomníval císa i jiní jich nepátelé

všickni, že by žádného v mst nebylo aneb snad

že by se brániti nesmli. asu nešporního ode-

vevše bránu, jenž slov sv. Dyonysí, proti kteréž

ležal s svým haufem Ludvík, bratr císauov, muž-

n sú vyskoili a na Ludvíka a lid jeho velmi

ukrutn poali steleti. A on s sv3''mi staten

proti nim bojuje odpíral. Jednak Ludvíkovi zpát-

kem postupovali, jednak Medyolanští zase do

brány ustupovali, až vyrazivše se, mocn poali

se na vojska Ludvíkovo valiti. To vida Ludvík,

rychle poslal k králi eskému, žádaje retuku.

^

Vladislav hned bez meškání rozkázal v bubny ve-

liké udeiti. Cechové rychle se pihotovivše, hned

se šikovah a táhli Ludvíkovi na pomoc. Uhlédav

' = záchraiiv.
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T.udvík lid eský, hned statenji bojoval proti

ATedyolanským. neb oni Medyolanští již ho byli

daleko od jeho staniiov odtlaili. V tom Cechové

z ponuknutí krále svého Medyolanským v bok

vskoili. a \'la(lislav král sám najprv se mezi n
vtlail, mnohé ])orá/eje. a toho, kterýž korauhev

Medyolanskú držal, svým hrotem v l)ok uhixliv.

naskrze jej prohnal, až na zemi padev tu umel.

A tak byla tu veliká bitva, neb s obú stran mno-

ho jich padlo Frydrychových i Medyolanských.

však více Medyolanských; naposledy pak poali

Medyolanští utékati do mésta, jedni druhéhoj po-

rážeje. A ta bitva od ne.šporni hoíliny až do sau-

mraku trvala a v tom hned brána zavína.

A Medyolanští, jsiíce trápeni vn meósm a

v mst strachem, nesmli ani ven vyhlédnuli,

neb radji by byH toho asu v hustém lese než

v tom mst. Císa pak sátn na každý den msto
(ibjiždl spatuje, aby žádný ven z mésta ujíti ne-

mohl, a také, s kteréby strany bylo naJi)íhodnéii

k nmu šturm ]>usliti.

(\'púd Ciliii do Milána.)

Když ])ak s obú stran veliké mlení byl<».

král eský dne jednoho vedle eského obyeje

kázal ebíky pinésti a níxním asem je ke zdem

' l\ik iisk.
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mstským stavti. Tu jeden rytí velmi statený,

jménem Jetich z Chaustníka, na ebík vstaupil

a najprv do msta vlezl a jiní Cechové za ním,

a když se, jich mnoho na zdi sekalo, všedše do

msta, bili, mordovali a brali. Vlachové slyšíce

hmot a kik, v mst do sklepuov se schovávali,

domnívajíce se, žehy všecka ta vojska již v m-
st byla. A když tam aspo na ti hodiny Cechové

hospodaili, Medyolanští npamatovavše se, zbhli

se k rathauzu a tu pochopivše^ zbroji, na Cechy

se oboili a oni vysekavše bránu, tudy aby ujíti

mohli, staten se jim bránili. Medyolanští jim

pozadu piskakujíce škodu inili a najvíce tím,

že jim ty vzatky odjímali, ale však proto mnoho

odnesli, neb nkterých vcí nésti nemohúce, kon
z marštalí utínajíce, mnoho na n nakládali a z m-
sta je ven s bemeny vedli. Medyolanští, obávají-

ce se, aby ješt jim do msta nevskoili, zkikli

na povžného, aby peal provaz, na kterémž vi-

sala míže nad branú. To když on uinil, jeden

ješt s svým konm se opozdil, tak že ta míže
na ten kuo upadla a jej napoly peala. A on

p(x:h}tiv své vzatky a na se vzav, za jiíiými po-

spíšil. A Medyolanští zatarasovavše bránu opt

se upokojili.

Ráno pak císa poslal pro krále eského, žá-

^ = chytivše.
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/ 191^

daje, aby pišel do jeho stanu. Kterýž to hned ui-

nil a tu dlúhú chvíli spolu rokovali. A mezi jinú

eí ekl císa: » Nemohu se domysliti, jaký to

byl kik i teskot v mst této noci." Odpovdl
Vladislav: »Moji nkteí mne žádali, abych je

odpustil do msta na kratochvil a že by chtli

s Vlachy pohráti, a já to uinil. Tu oni aspoi

o puolnoci majíce ebíky, do msta vlezli jich

r)kolo tisíce a tu povadivše se s Medyolanskýini,

bránu vysekali a tudy zase vyšli, a žádný prázd-

ný z nich nepišel, jeden z nich, jako najchudší,

500 dukátuov za adry pinesl. « Císa to slyše

zasmál se ka: »A tvoji vždy prvé než moji! Pro-

tož tebe za to jirosím, nenechávaj jich bez jíocti-

vosti, ale pasuj je na rytíství dncs.« \'ladislav

K^dp-ovdl, že to chce rád uiniti.

A jakž pišel do svého stanu, p(i\iila\' k / sob

statenjších, jxisadil se. A tii je hned na rytíství

l)aso\al.

Jlrhové Ce-
chuom dá-

váni v Mt-
dyolaini. )

Najpr\é (KinkMia /. l"h)'š. A ká-

zal jemu nositi na štítu modrý aneb

jako plavý štrych, v bílém ])<iH d(3-

hiov pes všecken štít. Neb modrost

mkIu znamená vá.
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Druhému Bernartovi, synu Sob-
slavovu z Hodjova, rozkázal zlatý

kapr v modrém poli na štítu míti,

proto, že jest on sml rychle s Odo-

laném do vody vskoiti.

Tetímu Jetichovi pak, synu

Huzovu z Chaustníka, kázal, na bu-

dúcí pamit toho skutku aby nosil

zlatý ebík na modrém štítu.

tvrtému Dýnovi také, synu Bo-

huslavovu z Strážišt, pikázal no-

siti na erveném štítku ruku celu

s myšku 1 i s plechovicío ana drží

me svtlý, proto, že jest ped oima
Frydrycha císae jednoho z Medyn-

lanských uhoniv, sml jej rozpoltiti.

Pátému Jiíkovi Trošickému bí-

lau ruku, ana drží svtlý me v zla-

tém štítu, proto, neb se tomu sám

císa díval, kterak jest on v bitv

svým meem Vlachuov dojímal.

3

Šestému Benešovi, synu Hrozko-

vu z Lubna, dal nositi sekeru rohatú

stíbrnú v erveném poli proto, neb

on staten dvee u vže mramorové

vvraubal.

- ^ = brnnií chrámci loket,

^ = dorážel.

železná rukavice.
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Sedmému Ješkovi pak, synu Ko-
tauovu, kázal nositi na helm puol

zlatého kon s uzdau ervenán.

A tak mnohým jiným svým ry-

tiuom král kázal rozliná nositi na

štítcích znamení a erhy jiro hudúcí

pamét jejich statenosti.

(Milán se 7'::(Ial.)

Ti^etíht) dne po tom \ kažení Cecluiov do m-
sta Medyolanští téhož se ol^ávajíce a jiné nemo-

hauce sob vymysliti raddy, poslali k \''ladislavo-

vi králi, jeho za to žádajíce, aby mezi nimi a

císaem smlauvu uinil, že oni clití rádi jemu se

poddati a jeho za pána míti. Nladislav to císai

/ 192'" oznámil. A císa s Vladislavem a s jinými / kní-

žaty svými na to se uradiv, k lomu svolil. V tom

Ravenatský arcibiskup tu v tíMu obležení ume!.

Z toho po všech stáních rozprávka byla, že by

jej j>roto P. Buoh jxjrazil, že jest Medyolanské

oblehnuti radil. Knížata mnohá, nevdnij jsúce

toho boje, aby se do svých krajin a píbytkuov

navrátili, tuto sú cestu k smlúv vymyslili, aby

oni AledyolanŠtí za své provinní císai se po-

koili a dali za vinu 10.000 hiven zlalta a proti

= neradi.
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císai pánu svému tomuto i budúcímu aby nikda

nebajvali, Laudanské msto, aby zase vystavli a

císai vystaveného postaupili a více se v n ne-

vkládali, ani v jiná která císaská msta, ani jicii

sob osobovali, vzn všecky Papianské i Kre-

monské aby propustili skrze ruce krále eského
a uinili je svobodné, nic sob pi nich nepoz-

stavujíce, paláce císaské tu v svém mst aby

zase dali vystavti, též i zámek. A t2 konšelv

Medyolanských aby pišli ped císae, jeden kaž-

dý na své šíjii nahý me nesa, tak aby se J. M. C.

pokoili a toho všeho na zdržení aby uinili písa-

hy a nad to 300 rukojmí aby postavili. S taková

vcí posláni sú do msta Medyolanu pod pím-
ím poctiví poslové, arcibiskup Pomberský a Da-

nyel, biskup Pražský. Když sú do msta vešli, po-

ctivá procesí proti nim uinna. Arcibiskup, kn-
zi, mniši, žácio i konšelé proti nim vyšedše, po-

ctiv j'e vítali a vdn pijali. Když sú pak po-

slové poselství oznámili, oni Medyolanští vdn
i radostn to pijali. A to všecko, což jim od cí-

sae a knížat skrze ústa Danyele podáno a ozná-

meno bylo, zdržeti slíbili. Navracujíce se poslové

pivedli s sebú ped císae arcibiskupa Medyolan-

ského, kterýž ped císaem velikú uinil poklonu

a na znamení pokoje jej políbil. A císa jako pán

^ =:: Lodi. — - = klerikové.
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milostivý vdn jej na milost pijal a mezi arci-

biskupy rozkázal posaditi. Potom 12 konšelóv Mt-
dyolanských v lnném odvu bosými nohami nahé

mee na svých šíjích nesúce, ped cisae, an na

své stolici sedí, pokorn pedstúpili, z nichžto

jeden, jménem Obert, tato slova promluvil: »Naj-

nepemozenjší císai, proti V. "Rohu a Tvé mi-

losti zavinili sme. neprav sme uinili a skrze

to hrdla i statky naše tvému panování i pomst
poddáváme. < Cisa vzav <>d nich mee, svým roz-

dal je dvoanm a Afedyolanské na milost pijal.

A tn h\]n ráno na den nanel)evzetí W .Marie.

^

A když se to všecko vykonalo, císa do msta

l-fzpen vjel. .A tu arcibiskup Medyolanský pi-

])raviv se v zlattú ozdobu ped císaem i pede

všemi jinými, v kostele sv. Dyonysí obyejem

Ambrosianským o P. Marii sv. mši slúžil. A tu

císa sedal pi té mši v majestátu, maje na své

hlav drahú a ozdobn pipravenu korunu, kterú/.

jemu byl poslal král Englický. Král Vladislav

také slavn maje i)ij>ravenú stolici, na ní nedale-

ko od císae poctiv byl posazen, ale bez koruny.

Cisa dal Císa vzav tu korunu, kteráž na hlav jcIkj byla,

saskúkáii P^^^'^1 i'
Vladislavovi kráH, aby na lilavu vsta-

Ccbkímu. véna byla a tu aby jí také pi té mši okrášlen

' 8. zúii 1 158.
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byl, a Ž€ niiu ji císa darem dává, to povdti
rozkázal.

Vladislav, aby mu vstavena l)yla na hlavu, pro

vyplnní vle císaské neodpíral, ale rychle vstav,

sal ji s hlavy a drže ji ped sebú, nízko se ped
císaem (z té milosti dkuje) uklonil a císa hla-

vau pokynutí uinil. A Vladislav vstaviv ji na

svú hlavu, zase se na své místo i>osadil a v ní

sedal, až se mše i jiné vci všecky vykonaly. Kdy/

pak císa vstal a šel ven z kostela, král eský
v korun císaské najblíže za ním a když Vifedi-

slav pes práh kostelní ven vykroil, pistúpiv

Danyel biskup, poctiv ji sal s hlavy jeho a do-

be opatil. Na zajtí pák Medyolanští cisai

písahu stvrdili a rukojm za zdržení pokoje a

smluv zastavili a pinesli lo.ooo hiven zlatta.

(Nárrat ech a 7'ysnamencm\.)

Když se ty všecky vci urovnaly, a císa se

strojil odjeti do Nmeckých zemí, Vladislav ob-

tížen sa nemoci, odpuštní od císae žádal. Císa

uslyšav o jeho zdraví nedostatku, osobn pišel

do jeho stanu, / in jemu z té služby veliké /
19-2^"

dkování, a pi tom povdl tato slova:

»Vladislave, slavný králi eský! Na znamení

Tvé mužnosti i všech Tvvch Cechuov statenosti
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. . -i aby opust tu ernú plamenem prorážející

v bílém poli orlici, ly i každý král eský na v-
Lev bílý né a budúcí asy za znamení bílého lva o dvú oca-

V erveném , . ^ , ,.

poli. "^ich v erveném poli, an ma na sve hlav zlatu

korunu, požíval « a nad to mimo jiné vseckv dary

looo hiven zlatta jemu dal.

Medyolanští také jemu z té smlauvy, kteráž

jeho pímluvau se stala, velmi dkovali a dar

jemu poctivý pinesli, lo.ooo hiven stíbra, žá-

dajíce, aby to od nich vdn pijal.

Danyele pak, biskupa eského, Medyolanští

mnohými dary od zlatta a drahého kamení a roz-

liných klenotuov darovali. Arcibiskui> také Me-
dyolanský Danyelovi dal mnohem vtší než Me-

dyolanští dary, mezi nimižto dal jemu nohu svíc-

nová mosaznú, dílem velmi misterným, kterúž

byli nkdy Medyolanští v Jeruzalém v chrám
j^alomúnov vzali, když byli s Týtem a \^espe-

zianem na židy jeli. A ta pivezena až do Prahy,

a dána do kostela sv. Vita a stojí ped oltáem,

na níž jest postaven pulpit, na kterémž se tení^

zpívá. Danyel biskup na žádost Frydrycha císao

i Vladislava zstal pi císai, neb jej císa nail

jiné miloval, protože jest latinský jazyk i vlaskú

e velmi dobe umil.

\'ladislav král. rnz/ehnav se s císaem, i jel

1 Tisk asi nco vynechal. — * = evangeliiun.
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pry od Medyolanu o plnoci a císa dal jemu

poctivý prvod a tak se šastn do ech navrátil.

Císa zídiv své vci pi Medyolanských. obrátil

se do Páví. A odtu rozeslal posly a listy po

všech krajinách \'laské zem, všem rozkazuje a

])ikazuje, tak panuom jako mšanuom. aby se

na snm oliecný na den sv. Martina sjeli a u Pla-

cencí postavili pod uvarováním hnvu císa-

ského.

To když sú na žádost jeho všickni uinili, cí-

sa se tu také nalézti dal. Na den sv. Brykcíj po-

volav k sob panuov, rytíuov i mšannov a

/.\lášt Medyolanských, kteiž uprosted jiných

stáli, žádaje za raddu a nauení, kterak hy (po-

nvadž jest od P. Boha i od ladí na ten úad cí-

saský vyzdvižen") své poddané v doljréni pokoji

mohl zpravovati. I dali sú jemu raddu a zvlášt

Medyolanští, aby pijeda ) každého msta vlas-

kého, konšely k s\'é ruce zavázal, písahu od nich

pijal a nad nimi jednoho potestata.^ ustanovil.

Císai S ta radda nezle líhila, na tom se jfo-

stavii, aby tak uinil a tudy ahy se \'laská zem
uix>kojila a císa jako pán hezjjen ahy všecka

Maska msta navštvovati nidhl.

li. listoljadu. — -' _ náécliiika, il. podesta.
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{Nová vzpoura Milánských .)

<R. ii6g>. L. 1160. Císa Frydrych tak vedle rady pe-
dešlé Medyolanských poslal Danyele biskupa,

Raynalda kanclée. Hemana, \'erdenského bis-

kupa, a Gvidu, hrabi z Flandry, a nkteré jiné pi
nich, poruiv, aby od jednoho každého mésta na

míst J. C. M., závazek jemu k ruce pijali a jím

mšanm ab}' potestata usadili. Kteíž aby vuoli

císae, pána svého, a rozkaz vykonali, to sú ui-

nili i Kremon. v Papi a v Placencí i v jiných

mstech \'Ia?kých a Lombardských.

Pijeli také i do Medyolanu a svolavše kon-

šely a starší, jim vuoli císaskú oznámili. Kteíž

to slyšíce, žádali sú prodlení za malý as, že se

chtí na to poraditi a uradivše se, dali sú za od-

povd, že se jim toho tak nezdá uiniti, než k to-

muto že by svoliti chtli tak. jakž mezi nimi a

císaem roku pedešlého smlúva uinná, sepsa-

ná a speetná to osobn ukazuje, aby oni sob
jednoho z sebe za jxjtestata volili a ten aby cí-

.sai písahu uinil. (^dpov<r dána od i)osUuvv

skrze biskupa eského Danyele. že to tak býti

nemu<»ž z té j)íin\', iMjnvadž oni sami Medyo-

lanští pítomni súce v IMacencí na snme obec-

/ 193'- ném tu raddu císai tak vydali, aby své raddy /

do každého msta poslal a ti aby • potestata usta-

novili. To slyše lid f)l)ecný. sešli jsan se do klá-

štera !'. Maric a to ro/.\á/ivše vvsokýnii hlasv
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vedle obyeje vlaského kieti poali a hmot
uinili veliký, pravíce: »Ti poslové hned a jsau

ven z msta vyvedeni a ukamenováni.« — A n-
kteí již poali na n kamením házeti. V tom

konšelé pribhše k jich hospod takovau bauku
ukrotili, pravíce k posluom, že se to zbauení

stalo bez vuole starších, pi tom jich žádajíce,

aby toho císai neoznamovali, viké jím za to

peníze dáti slibujíce. Poslové, a byli nad míru

strachem nakrmeni, proto (jakoby sob toho nic

nevážili) pravili, že na ten hmot nic nedbají. x\le

však dokavše noci, tajn pry odjeli a pijevše

k císai všecku jsau píhodu poád vypravovali,

která se jím stala v Medyolan. Císa z toho ne-

málo hnviv jsa, všecka knížata a rady své k so-

b obeslal, a co se poslm jeho pihodilo v Me-

dyolan, jím oznámil. Knížata a rady císa-

ské to vyslyšavše radijli, aby Medyolanští byli obe-

sláni, z jakých píin jsau to uinili, toho aby se

zpravili. 1 Když jsau pak pijeli a postavili se ped
císaem a otázka na nich o tom zbauení a hmo-
tu na posly císaské uinna byla, žádné odpo-

\'di na to dáti nechtli a n'ic jiného nepravili,

než že císae. J. M., jako pána svého milostného,

l)okorn prosí za milost a rad jeho za pímluvu,

slibujíce podlé vuole císaovy za to dosti uiniti.

^ =; (isiiravedliiili.
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Císa uradiv se na to s svými raddami a chtjt

radji pokoji než válce, smlúvu opt s nimi o to

uinil a pijali od nich na to písahu. A tak dav

jím milost, svobodné je od sebe do Medyolanu
propustil a na tu písahu se ubezpeiv, táh' do

Mantui a tu slavnost velikononí okvasiti umí-

nil. V sobotu pak ped Kvtnau nedlí císa

Biskupu
""' jednom msteku niili od Bonony. jenž slov

eskému u sv. T^^leny, nocoval. A tu té noci Danyelova ko-

^škoda^ ií^<^i"^' Pražského biskupa, píhodau zapálila se

ohnm, a shoala a on sám toliko v jednom jilášti z to-

ho ohn tžce \}i)hl. To císa a knížata uslyšav-

še, velikau nad tím mli tžkost. .\ císa jemu

k ])Otšení velikými jej dary daroval, též i kní-

žata a hrabata i nino/í mšané, a tak l)yía rai-

dostná Veliká noc, neb všickni tu veseli byli a ho-

dovali. Pi Umí veselí v auterý velikononí, když

byl tanec najvzácnjších knížat a císa se tomu

tanil /. okna di\a] a velmi \esel 1)}1, ])išt'l posel

(./.namuje. že ten /.ámek velmi pevný, kterýž cí-

Medyolan- sa osadil znamenitými rytíi, kterýž slo\e Trek,,
ští zrušili 1 ^ I 1 1 1 ' 1 1 • -1 - - 1 1 -

písahu. "^' Medyolan.skych \elmi silne a mocné oblezen.

Z pijití t(t1io posla lined ten ])re<lai tanec a kaž-

dý z knížat i z panuov svau zbroji chystati kázal.

Nazajtí ráno císa s knížaty v raddu vsel a naj-

pr\é toto povdl: »Moji vrní inili, za jiné ne

' . I tZZl).
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mám, než že to všickni v pamti máte, co jest

nkdy ped námi i vámi svtle mluvil dobré pa-

mti Anzhelmus, arcibiskup z Ravenatu, o Me-

dyolanských, že umjí mnoho slibovati a tomu

když dosti neuiní, neumjí se za to stydti. B\'

nyní živ byl, chtli bychom jeho za ta slova jeho

pravá jako muže pravdomluvného dary znameni-

tými darovati, neb se to nyní po jeho smrti vše-

cko skutkem vyplnilo. Protož dajte raddu, za to

prosím, co máme s tmi nekonenými Medyolan-

skýnii uiniti.

«

Knížata a raddy k tomu raddili, aby najprvé

tm obleženým byl retuk uinn. V sobotu pak

ped ochtábem velikononím pijel jiný posel

prav, že hrad Trek jest dobyt a jako z koen

vyvrácen a ti, kdož na nm byli, že jsau haneb-

n zmordováni a nkteí do Medyolanu vedena

/ Císa to slyše obeslal všecka msta Maska '93'

i Lombardská do Mantui a tu se s nimi radil,

co oiniti má s tmi lidmi neupímnými Medyo-

lanskými a kterak by mohl se nad nimi pomstiti.

Oni vyslyšavše, tak jemu radili: ponvadž oni

nechtí dáti jiným pokoje, sami aby ho také ne-

mli. A zvlášt Kremonští a Papianští k tomu

radili, neb sú byli jejich nepátelé a vždy na tom

stáli, aby byl Medyolan ol)ehnán.

Kiouika III.
1^
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(Noz^á z'ýpra:'a proti Milánu.)

Nkteí z knížat radili, aby obehnán byl hrad

Krema a d()l)yt proto, neb jest byl velmi ])evný

a jako nedobitý. A tak o to se snesli, aby najprve

byl Krema hrad obležen; a hned rychle císa vy-

pravil lid u velikém potu. al)y ten hrad oblehli.

Ti pak, jenž na tom hrad byli, císaovu lidu jed-

nak se položiti nedali, až na n s toho hradu vy-

l)ehše, hned uinili ]x)átek. Císaští, a bez siku.

však se s nimi staten potkali a ta l)itva trvala

od nešpor až do veera. asem veerním ti, jenž

l)vli s hradu, zase, na hrad postau])ili, a všedše na

hrad, koho mezi nimi není a kdo jest rann, pil-

n vyhledávali a mnoho se jích nedotli..^ Mezi

císaskými tak jícli mnoho padlo a tu jeden lo-

\ k zabit velmi znamenitý, Lukanský hrab, je-

iiož císa velmi litoval a pro nbo více že se nad

Medyolanskými ])omstiti chce, pravil. .\ vzav

raddu s Papianskými. poslal nemalý hauf lidu

níjn, aby se |k>1oží1í nedaleko od Medyolanu

y jednom audolí a tu uinili jako zá]<')hu. Té i)ak

noci Mapianští a Kremonští nkteí pibhli až

k samému Medyolanu a tu ]X)ali tiol)\tky za-

jímati. Hlásní .Medyolanští to slyšíce, v mst to

oznámili. MedNolanští s])atívše (neb msíc sví-

til) že jícb mnobi» není. o(k"\evšc brány na n

' = zpt . . . tistoupili. ' =r nedopnítnli.



DOBYTI KRÉMY. 227

vyskoili a ítíce se na n, staten je bili. Pa-

pianští a Kremonští oddali se na utíkaní, ale

však nevelmi bžali, a ranni i jímáni nkteí

z nich od Aledyolanských byli, až je pivedli na

zálohu. Císa.ští zaskoivše od msta Medyo-

lansk, všecky je zjímali, tak že ani jeden ne-

ušel, a svázavše je provazy, všecky je císai po-

slali. xMedyolanští, kteíž na mst zstali, ne-

mohli se tomu nadiviti, že se jejích, kteíž ho-

nili nepátely, tak dlauho nevracují.

Nazajtí císa ten s\uoj lid poslal, al)y Kr-
mu dostatenjí oblehli. Medyolanští tomu hradu

nemohli dáti žádného retuku a njsmli, zna-

jíce, že císaových pibajvá. Vidúce pak ti, jenž

v obležení byli, že jim císaští mnoho zdí podlá-

mali a zboili, dali se císai na milost a uinivše

smlauvu, (^dtu aby byli pokojn propuštni. A
tak prázdni a všeho tu nechavše s hradu sú ode-

šli. A císa kázal ten hrad vybrati a rozboiti,

a tím velikú protimyslnost Medyolanským uinil.

(Dz'ojpapcž:stz'í.}

T. 1. krajiny ležící na puolnoci, jako Ilalan-

dya, Gotlandya, Norbeg-ia, skrze Adryana, kar-

dvnála od papeže ])oslaného, na víru kesanskau

jsú obráceny. A sú tu prvé také v tch kraji-

nách nkteí kesané málo ped tím byli, al---
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však pro ídké slyšení a neasté slova Božího

byli zase zpohanli.

<R. 1161). L. 1161. veliká roztržka byla mezi volenci a

Roztržky kardynály o papeže, kdo by na ten auad hod-
o papeže.

Y\éjši byl, až jsau pro císae, aby do íma pijel,

poslali. Kterýž takovú roztržku znamenav, jel

bez meškání a pijev do msta. ])oznal. ano n-
kteí Oktaviana a jiní Viktora, jiní Kalixta. no-

/ I94I' kteí pak Innocencia za papeže míti chtií. / \ ])<>-

znav císa takové býti roztržení, obávaje se z to-

ho budúcích nevolí a válek, všed o to v raddu

s nkterými znamenitjšími, povolav také tcii

všech, kteíž jsú žádostiví byli míti za papeže to-

hoto neb onoho, žádal jich, aby to jemu a raddám

jeho dali v moc, kteíž tak uinili. A on dosta-

ten se na to uradiv, jednoho znamenitého h.

velmi ueného muže, rodem z Senes, jménem Ale-

xandra, svými ušty za papeže^ vyhlásil, a tak .se

ty nevole, kteréž nemalý as trvaly, upokojily.

T. 1. Danyel. biskup eský, byl poslán od cí-

.sae v poselství k králi l'herskému, kterýž zp-

sobiv to všecko. Což jcnni bylo ])orueno. do

Cech pijel. Vladislav, a na velmi proto, že tak

dlúho po nm ])i císai zstal, hnviv byl, však

proto poctiv proti nmu vyjel a slavn jej, jako

' Barbarossa nikoli Alexandra III.. nýbr.i ]'iktora 11'.

(v Se^nis) uznával za pravho f^apce.
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otce svého duchovního, vítal a vdn pijal. Da-

nyel pak, kterak mu se tam pi císai vedlo i kte-

rak se s císaem rozžehnal i jaké dary odtud

pinesl, všecko to poádn králi svému Vla-

dislavovi vypravoval.

{Mor a boui' .ii(hrc'ské.}

R. t. z nakazilého povtí poali lidé v Ce-

chách velmi zhusta míti. A na ten as i má'o

ped tím bylo nkolik znamenitých i velmi ro;:-

umných a lidem potebných lékauov umelo a židé lék

tak nebyl, kdo by lidi v jejich neduzích opatroval, kresfany
-^ -^

-" -^

' 1 ' • trávili.

1 zjevili se židé njací v Praze, pravice se bytí

lékai, a ti poali lidi znamenit uzdravovati.

V malém asu tch lékauov židv po mstech

eských, po mstekách i po všech mnoho bylo.

Jiní pak židé po kesanech bhajíce, kdež kte-

rého nemocného pezvdli, piln jeho napomí-

nali, aby se dal židuom hojiti. To v malém asu

pišel veliký na kesany mor a jakýs neoby-

ejný: žádných bolestí morních nebylo a lidé vel-

mi zhusta meli. Židovští lékai pravili, že ta-

kové nemoci picházejí na lidi z píin hvzd a

jich spojení, že ty bolesti nejsau vn, ale vnit

v životích lidských. Pi tom asu pak žádný

v židech na takový nedostatek neumel ani kdo

mezi nimi byl nemocen.

ari
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Taková vc 'hýla Hdeni s neinalvin jxxliveníni.

V tom pijeli /. krajin Vnaských dva muži zname-

nití Cechové, totiž Vácslav z Chodnov a Jaroš

Pozdenský, kteíž byli ped šesti lety z Cech

\yieli tam na není, a ti pinesli listy od dokto-

rnov Maských, že jsan oba dva v vcech léka-

ských zkušení. Lidé o nich, a zvlášt znameni-

tjší, uslyšavše, v svých nedostatcích se k ním

utíkali, žádajíce, aby jích opatrovali tla, kteíž

tu ])ráci na se vzavše, nedostatky ty ohledovali

a pravili, že tu neuznávají žádného morního ne-

dostatku, ale njaké tráveniny; však proto mnoho

lidem pi tom prospívali; a kohož židé h(^jili,

málo kdo neumel. I pedstúpivše ped krále, žá-

dali, aby zapovdl tm židuom více kesanuov
hojiti (— ne hojiti, ale tráviti). Král vzav od

nich zprávu, rozkázal židuom, aby od toho léka-

ství pestali. Kteíž a zjevn nesmli, však taj-

n ])rovozovali svau nešlechetnost a jednoho

znamenitého pána. jménem Božislava. svým nu-

strovstvím umrtvili. Král maje o totn den ode

dne vtší z])rá\u, co židé ])rovozují, povolav

z nich jednoho lékae nejznamenitjšího, jemuž

bylo jméno Mayer. kázal ho hned té hodiny

vzíti a zmuiti, kterýž mnoho vyznal na jiné ži-

dy ze jména. Král ])oslav do l'rahy. kázal jích jíti

dvadcet a sedm, a hned je kázal ohnm ])álili.

Kteí tak vyznali, že jsau na 3000 kesanuov
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svým lékastvím otrávili (— neb se byli tak

s]nmtovali. ahv jednoho zhojili a dva umoili). Pi
tom vyznali, že sú netoliko traky neb nápojem,

ale i ])ovtím v jiztbách lidi trávili, nadto že sú

mli i krále Vladislava otiáviti. / Když jsú byli / i^n"^

tázáni, kdo by je na to navedl, pravili, že žádný

jiný než pauhá jejich zlobivost, kterauž mají

v svých srdcích proti kesanm. I kázal jích

král ped branau V}-šehradskau 86, kteíž o tc

nešlechetnosti vdli, ohnm spáliti. Pi tom a-

su málo židuov zstalo, z msteek a ze vsí

všickni lékai se rozbhli. Král Vladislav kázal

takovau vc pro pamt a Imdúcí výstrahu v kni-

hy památné zapsati a nadto rozkázal i pikázal

pod pokutau nosu uezání, aby žádný z kesa-

nuov ve vší eské zemi nedal se v nižádné ne-

moci židm hojiti, chleba od nich aby žádný ne-

kupoval, pokrmuv ani nápojuv žádných od nich

žádný kesan nepijímal.

T. 1. msíce íjna ctná knžna Gedruta. man-

želka krále Vladislava, jenž byla sestra Kunrada

cí-sae, umela, a v kláštee na hoe Sión, jinak

na Strahov, pochována. Kterážto ti syny Vladi-

slavovi zstavila: Frydrycha, Albrechta a Svato-

pluka, a dv dcery: kalenu a Anežku.

1 Umela u Hájka již r. 1131 — tehdy mla jen jednu

dceru.
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Msto
Olomúc
vybránu.

{Nové výpravy na Milán a proti Jeruzalému.}

L. 1162. císa Frydrych poslal k Vladislavovi

králi, žádaje proti Medy* blanským od nho pomo-

ci. Kterýž sebrav vojsko echuov i poslal s nimi

Frydrycha, syna svého, a bratra svého Teobalda.

A vypraviv je, sám je provázel až na meze Ba-

vorské. A v tom pijel posel, jemu oznamuje,

žeby Sobslav, syn Sobslavuov, v Morav veli-

kán bauku uinil a msto Olomúc (d(^ nho ne-

nadále vskoiv) vybral a v nm nco lidí zmor-

doval. Madislav to slyše a na to piln pomysliv'

a s nkterými se uradiv, to vojsko ped se pustil

a navrátiv se do Prahy, druhé sebrav vojsko,

do Moravy se obrátil a položil se u Olomúce.

Sobslav poznav, že moci králov se obrániti

neniuož, poslal k Ottovi a k Kunradovi, jích žá-

daje, aby mu milost u krále uprosili. Kteíž pi-

jevše k Vladislavovi, jednali tak, aby jej na mi-

lost pijal a ntco zem Moravské jemu udlil.

Král, a byl velmi pro jeho nezbedné skutky

hnviv, však na žádost jích pijal jej na milost

a v Olomúc sám se uvázal a jej dobe osadiv,

do ech se navrátil a Sobslava s sebau pojal.

.\ když jsú na Vyšehrad pijeli, toho dne jedli,

pili, hodovali a byli ve.seli. Nazajtí pak, když

bylo po mši, Vladislav odšel do své komory a

Sobslav oekával v hoejší síni l)iskupov, na-

dji maje. že jemu král njaké dary pošle. Tóf
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pišli profúsové, jinak poprávce, a jej jali a do Král

vtší vže doluov spustili. A ti všickni, kteíž ''^^^^V'*'^
, . .

Sobslava.
s ním pijeli z Moravy, pry sú utekli. Po osmi

pak nedlech odtu vytažen a na Pimdu dán do

vzení, a tam opaten, aby ujíti a takové véci

jako prvé nemohl provozovati; a tak král se

upokojil.

{Druhé obleeni Milána.)

T. . císa, maje mnoho lidu, oblehnuti ká-

zal Medyolan. Medyolanští ovšem byli se tuze

zaveli, spíží se mnohu opativše, na mst brá-

niti se umínili. Nepátelé okolo msta ležíce ve-

liká inili škodu, vinnice a štpnice zkazili, do-

bytkuov mnoho zajali, mnoho okolo msta zjí- Medyíílan

mali lidu, nkteré dali i zvsiti. Medyolanští, a
^,';]-,ie^en^

to tžce nesli, však je ta nadje zdržovala, že asu

zimního ta vojska nebudau tu moci zstati. Ja-

kož pak Frydrych, syn krále eského, a Teobald,

bratr téhož krále, asu podzimního s svým lidem

eským s povolením císaovým do Cech se na-

vrátili a král je oba vdn a radostn pijal.

L. 1163. / asu jarního Frydrych a Teobaldus. <r. 1163).

pojavše lid eský najstatenjší, táhli zase (tak / i95i'

jakž na tom s císaem zuostali) k Medyolanu a

tu se na svém prvním míst položili. Medyolan- echové

ští, vidauce se zdí, že jsau pitáhli Cechové, z toho ^v°P5 ^P*^'|.

opt byli více zstrašeni. neb se jména eského k Medyo-
.. , , j 1 ,,. - lamí.

mimoi jme národy balí.

^ = nad.
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echové když <> tom nslyšali, že se jich Mc-

dvíilanští tak vehni strachují, poali až k píko-

puom sjezdy initi a liarc(»\ati, nkd}' slatnau se

místo zbroje ošivajíce, nkdy v larvách, nkdy
v košilcch toliko a nkdy nazí na koních bez sedel

až na píko])y pibíhajíce, smích z Medyolan-

ských inili.

jedné noci Cechové Medyolanským tajn i)n-

kop zametá vse., ebíky ke zdem pi^istavili By
byli Medyolanští hlásní toho neshlédli a ATedyo-

lanští se v tom tak rychle neopatili, byli by jín-.

Cechové opt msto zlezli. Takové se píhody

po druhé obávajíce, hned skrze své posly poali

11 císae milosti hledati. Dána jím odpovd. že

milosti žádné míti nebudau. le chtí císai msto
dáti a sami se také j)oddati, tak aby jím císa

kázal hlavy stínati, aneb chtí-li tam zuostati a

.\U(ly<>l.-m- zemíti hladem. Neb císa od nich odtrhnuti rte-

stísecisari
,iij,,', |,v ui ml dcsct let ležeti. l'oslo\ navra-

poddali. ^ , . . , ^ , .

ti vše se. t<> v mst oznámili. Z toho i>oal b>ti

veliký kik a aupní, až v vojskách bylo sly.šeti.

Starší uradivše se a znamenavše. že se nemohau

obrániti, oj)t k císai ])oslali: ponvadž jinak

býti nemž. že k tomu chtí svoliti, aby císa

všecky statky jejich pobrati rozkázal a oni aby

smrl vzali jcdt-n každý z nich, an na to císa

' = zaházevše, z.isypavše.
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hledí. To vyslvšav císa, položil jim toho drn a

hodinu, tak aby najprvé k(^nšelé vyšli a konec

svých životuov vzali v jeho stanu ped jeho oi-

ma. Ten as jim uložený když se pibližoval, cí-

sa se v svém stanu na stolici posadil. A kon-

šeluov dvanáct k nmu z msta vyšlo v lnném

lauše bosýma nohama, kteíž když byli do stanu

puštni, klekli a jeden z nich jménem Almmerus,

zbledlý, napoly mrtvý, otevev ústa svá takt(3

promluvil: »Zavinili jsme a neprav jsme uinili

proti P. Bohu našemu a ímskému císai, pánu

našemu ddinému, a válku sme proti nmu
zdvihli bez píiny. Vinné se býti známe, mihxsti

prosíme, aby se ráil pro milosrdenství Boží, \)Y0

duostojnau P. Rodiku Boží, i)ro svaté všecky,

a zvlášt pro ty, jichž tla v tomto mst jsau

položena, nad tím mstem a nad námi smilovati,

a životuov nám maliko puojiti; statky naše aby

kázal pobrati všecky, za to prosíme. « Císa vzav

od nich klíe msta Medyolanského, takto odpo-

vdl: »Chci tomu, aby každý vdl, že sem nic

zúmysln a všeten ped sebe nevzal. Ale pon-

vadž to sami uznáváte, že jste k tomu, aby vaše

msto zkaženo bylo, píinu dali, ta vina budiž

na vás a na hlavy vaše.« I rozkázal jím list dáti

pod císaskau peetí, aby jej nesli do msta, jenž

byl psán v tato slova:



236 V. HAJEK. KRONIKA, R. 1163.

» Jakož jsú IVIedyolanští sami to vyznali, že

I.ist od jsú svévoln a všeten se svému ddinému pá-
cisare

^^^^^ císai ímskému, zprotivili, protož pobe-

lanským. rauce sve statky, jeden každý na svá ramena,

lak bohatí jako chudí, i služební muži i ženy,

aby šli, kamž se jim koli libí, a jiného všeho,

zvlášt obecného a kostelního aby tu nechali a

msta císai aby v moc jeho postaupili, a kdež

se koli na všecky tyi strany svta obrátí, aby

pravili, že jsau svá hrdla pro svau pajchu ztra-

tili, ale milostí císaován že jsau jím životové

navráceni a statkové nkteí pjeni, aby svobod-

n šli, a kdež sob byt oblíbí, aby pokoj na tlech

a životích i na zboží mli.«

To u.slyšavše Medyolanští, vdn to pijali

a císai, padše na své tváe, podkování uinili.

Když jsau pak, list pijavše, do msta se navrá-

tili, všem obyvateluom Medyolanským vdné
pinesli noviny, tak že se z toho všickni (že jim

jích životové mají býti zachováni) radovali.,

(Zkása Milána.}

I
195'' / Císa pak sed na své stolici, povolal k sob

Cechové knížat Nmeckých, mšanunv l'apienských a

\'? j í' ^ I^^remonských i iiných všech z Lombard v, radil
Mcdyolan-

_ , ^. . . . ,

skýcli. se s nimi, co má s Medyolanem uiniti. Oni málo

1 Ovsem jenom podle mínJni Hájkovo.
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poodstaupivše a poradivše se, dali jemu odpovd:

»Ponvadž jsaii oni Medyolanští jiná kazili m-
sta a hrady, aby také jich msto bylo zkaženo.

«

Když sú pak vyšli Medyolanští z msta, svá

bemena nesúce, tak mladí jako staí, vedle zn-

ní listu císaova, a obrátili se, kam se jím líbilo:

císa kázal pedkem Cechuom a po nich Nm-
cuom a potom Vlachuom a jiným národuom do

msta vjíti a pozstalé vci Medyolanských po-

brati pokojn a bez vády. A když jsú ve dvau

dnech všecky vci z msta vyneseny, a každý,

což kdo vzal, to jeho vlastní bylo, tetího dne

císa rozkázal na nkolika místech msto Me-

dyolan zapáliti. .\ sám císa stoje na jednom

poli, tomu se díval ohní.j Když sú uslyšali všick-

ni Vlachové, že pro takové neposlušenství a zú-

myslnau nezbednost rozkázal císa takové slav-

né a starodávní msto zkaziti, všickni se toho

ulekli a velmi se jeho báli. Cechové pak poctiv

od císae odpuštní vzavše, od nho jsú milosti-

v propuštni a podkování jim od J. M. slavné

uinno, Frydrychovi a Teobaldovi poctiví jsr.

dáni darové a tak jsú se šasn a vesele do Cech

navrátili.

Císa také zídiv a ustanoviv po mstech

Vlaských a Lombardských své úedníky, obrátil

' I. dubna 1162.
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se s svým lidem po moi do Sicili a odtu do

Neapolí.

(J^ýprwu do Ulicr.y

h(m)- L. 1164. ])o smrti dej/.}', krále inierského.

L'hí sje\'še se. s{)olii \'olili sob za krále StpáiTi.

syna jeho v mladém veku. i byl jest pcjzuostal

po nékdy Bélov'i, sle])ém králi Uherském, jenž

byl ped (íejzú, s}n, také jméncj maje Stepán.

Ten žádostiv jsa království Iherskéhtj, a

nápad maje po svém otci. umínil toho krále vo-

leného, syna Cíej/o\a. \_\ hnuti /. království. A se-

brav vojsko, poslal k císai^i eckému lunanuelovi

do Konstant}'no])ole, v t(jm žádaje jeho pomoci.

To uslyšavsi Tendella,, manželka nékdy (lej/.ova

a máte nového krále l^herského. velmi se idek-

la a svolav.ši ])ány nkteré, \' raddu s nimi vešla.

1 poslali jsú posly od krále LUierského a od pa-

nv IHierských k králi \'ladislavovi. žádajíce od

ného j)roti !>tépáno\i, s}nu Uelovu. a proti luiia-

nuelovi. eckému císai, pomoci. Král eský po-

volav do l*rah}' panv a zemanuov i vladyk, rad

svých, s nimi se o to radil, má-li to uiniti ili

nic. Kteíž ekli jemu:
»
Jak nesluší králi l'her-

skému krále eského ustanov(»vati. tak není sluš-

né králi (''eskému krále Uherského tam potvrzo-

vati. \ sak jednu e umjí, nech m' sami smlau-

• — Inni-ina.
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vají.« Král odpovdl: »Však já jeho jím nechci

ustanovovati a. bych chtl, nebylo by mi to sluš-

né a také toho oni na mne^ nežádají. Ale vidí

mi se za slušné, abych jemu i jím na jích žádor^t

pomoc uinil.

«

To uslyšav lid obecný, vzkikli jsú všickni

;

» Hotovi jsme táhnauti s králem naším, kamžkoli
1 '- 1 1 1 -,','• • - T- I

echove
rozkaze, uy pak chtl táhnuti i za more.« i o sly- ^A^\^\\ jo

šice starší z vladyk i dali k tomu své povolení. Uherské

^ zemc.
Král sebrav lid, táhl s lidem Ceskym a syn

jeho s druhým vojskem lidu Moravského, a tak

dvma vojsky vtrhše do l^herské zem i položil

se Vladislav s Cech}' u N^ácova a Frydrych s IVTo-

ravany u eky, kteráž slov Gran. Štpán, král

Uherský, i se všemi LHiry sa v velikém strachu,

ujel a položil se s oné strany eky Tisy. Ale

když uslyšel, žel)y ta dv vojska nebyla jemu na

odpor, ale že sau ])itáhla jemu na pomoc, rád to

uslyšal Al IHií poali se velmi ])lašiti. pravíce

králi svému: / »Nebudeme-li od ekv pemože- / m/.v

ni, ale budem naposledy od Cechuov zmordováni.

«

Král Uherský mladý a v nov volený, vzav na-

uení od panuov l'herských, králi eskému po-

slal veliké dary a s nimi pány své znamenité,

aby jej jako host do l^herské zem pivítali,

a tu aby na nm a z ei jeho vyrozumli, ja-

kým jest úmyslem pijel do jich zem. \dadislav

' Tak tisk.
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pijav dary veliké, rozkázal králi Uherskému

uiniti podkování a pi tom že jemu chce s lidem

svým uiniti pomoc proti králi eckému, to aby

jemu oznámili. Štpán král to slyše radoval se.

(Jednáni s Reky.)

Cechuov Císa ecký, slyšav, zeb)' král eský s sv>m

fteck''^^'^
lidem eským a Moravským pitáhl mocn na

pomoc Štpánovi králi, a zprávu maje o slavnýc^i

skutcích eských i o tom. co se dalo od nich

pi Medyolanu i jinde, nemálo se ulekl, avšak ab}'

se tím dostaten ujistil, ml u svého dvoru jed-

noho echa znamenitého, jemuž jméno by'.'. Ro-

kyta. j kterýž byl nkdy dvoenín Kunraduov,

knížete Moravského, a jeda po dobrodružství,

pijel až k císai eckému a pro jeho ctné skut-

ky byl té poctivosti došel, že ml místo me/i

prvními dvoany. Toho poslal k králi Ce.skému.

al)y jeho žádal od nho^ aln' ])ro tu známost ri

píze, kterúž s})olu jedúce na ])aut do Jeruza-

léma mli, proti nmu nebýval. Rokyta když to

s králem mluvil, jmIu vojsko shledoval, cht d(>-

bre spatiti jeho velikost. \''ladislav povdti cí-

sai eckému rozkázal, že by chtl rád s ním

dobré zachovati pátelství, ale že on Štpána,

krále Uher.ského, ádn vnlenclio, nikttrakž v je-

' r= Bohut:i. -- - =: }Vh'iicin jeho, I. císae.
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ho spravedlivosti .slušn opustiti nemuož. Nebo

lo jestliže by uinil, že by i on sám císa jemu

toho nechválil. Rokyta navrátiv se, oznamoval

to, co slyšal od Vladislava, císai a pi tom do-

ložil, netoliko on, král eský, tu osobn že jest

pijel, ale i syn jeho Frydrych. a oba že sú pi-

táhli králi Štpánovi a Uhrm na pomoc, majíce

veliká dva haufy lidu eského a Moravského

výborného a k bitv hotového a nepemoženého.
\' tom hned král a syn jeho položili sú se s svým

lidem nedaleko od vojska císaova, jako by zítra

chtli s ním bitvu míti.

Císa rozváživ slova Rokyty, posla svého,

hned té noci zpátkem se obrátil a pes Dunaj

s svými haufy se peplavil, nechav tu vojska

Štpánova. syna Bélova, kterémuž ml pomoc

uiniti. Štpán to vida, velikým byl naplnn Cechuov

strachem a nechav l^itvy, kterak mohl najspš-
uiiVr

nji s svým lidem pry bžal. Cechové to usly-

šavše, za ním pospíšili a dohonivše se jich bili a

mordovali a vzali jim korúhev a koistí rozli-

ných nabrali a navrátivše se do stanuov Uher-

ských, což tam nalezli, všecko pobravše do svého

vojska pesthovali. Král eský tím nemálo byl

potšen a rozkázal uprosted stanuov Uherských

své všecky korauhve roztáhnuti. Císa ecký to

vida, nemálo se podivil a hned své poslal poctivé

posly k Vladislavovi, králi eskému, jeho žádaje.

Kronika III. 'O
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aby s ním pokoj zachoval, oinlvaje se. že jest

cn pro bitvu do Uher nepijel, než al)y mezi t-

mi strajci í^tpány pokoj uinil. A že chtl pro-

siti, aby Štpán, syn dejzuov, Štpánovi, synu

líelovu. njaký díl, jakž sám chce. zem l'hersk

oddlil.

T. . Danyel biskup sa v Praze, na každý pá-

tek za krále a lid jeho snažn postiti se rozkázal

a sám s knžími za téhož krále a jeho bojovníky

ustavin se P. Bohu modlil. Tž i královna

s svými pannami na každý den P. Bohu se ko-

fci. volala, žádajíc za zdraví a vítzství man-

želu svému. To pak poselství, kteréž král od cí-

sae pijal, králi Uherskému a raddám jeho ozná-

mil, kterýž, rozváživše všecko, to mocn.j jemu.

\^ladislavovi. a raddám jeho poruili. A on král

narovnání mezi nimi uinil, tak že oba Štpá-

nov toho pochválili a to vdn ])ijali.

Smlauva P^i tom asu hned bez meškání král Vladi^

mezi cisa- slav poslal k císai lunanuelovi Martina, lovka
eni Rrc- . ^ , • - i , i r- \r ^

kým a krá- velnu ucenclio, jcnz b\] z rodu dervazia. \ ysc-

'c'n ^'eíik.v'11- hradského ])robošta. s nkterými raddami svými.

jehož císa poctiv pijal a znamenit daroval.

/ nj(,v lakové pozdravení a ])átelské zakazování pra/v

že od krále eského milostiv a \(ln i)ijímá a

týmž jemu že se odplatili i nad to vtším chce.

* Tak tisk. — ' = s plnou mocí.
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Raddy a páni poslové navrátivše se, to vše p(«-

ád skrze Martina králi svému oznámili.

(Safck eské priiiccciiy s princem eckým.)

Císa pak, cht vtší a dokonalejší pátelství

s králem eským míti, poslal k nmu posly své

poctivé, žádaje, aby za vnuka jeho, t. j. Petra,

syna Jindichova, dána byla vnuka jeho, t. j.

dcera Frydrychova, syna Vladislavova. Král ]jo-

radiv se o to s svým synem a s jinými svými

raddami, k tomu svolil. A to jest hned zapsáno a

peetmi stvrzeno. Toho císa sa velmi vden,
na znamení té vdnosti poslal Vladislavovi ve-

liké dary a manželce jeho, králové eské, což

mohl najrychleji, do Cech poslal nkolik vozuov

damaškuov a aksamituov i zlattohlavuov, také ho- _ Císa
- 1 ' 1 ,...,, 111 , 1 ' 1 eckv po-

tových ornatuov a kapi i jmych ozdob koste.nicli
^j^l j^^^l,,^^

z perel a drahého kamení, kteréžto vci od mú- C\-ské dary.

drých šacovány byly na loo.ooo zlj Tu král

X^ladislav, smluviv císae eckého s králeir.

Uherským, pokojn a pátelsky se rozžehnali

a rozjeli. Král pak eský šel s králem Uher-

ským k jeho matei, manželce nkdy Gejzy,

krále Uherského, a u ní slavn hodoval. A

po vykonání toho všeho králová stará, roz-

žehnávajíci se s \'ladislavem, dala jemu veliké

^ =: diikátú.
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dary, tak že ty dary králové na mnoho vozich

za králem \'ladislavem d(j Cech vezli. A tak když

se král radostn s svými Cechy do Prahy navra-

coval, biskup Daniel až do C. Brodu proti n-
mu vyjel. \'}jla také i králová až do vsi. kteráž

sl<n'e Kyje. Knží i žáci vyšli až do Mezihoi,

krále s\ch<> \ítajíce. Král, uch\'"li\- se <>d \'yše-

hradu. najprve vsel do kostela sv. \'íta a Vácsl?.-

va i jiných ddicuov. a tu P. Bohu veliké dko-

vání inil, že se on i lid jeho navrátil do Cech ve

zdraví. Potom také vsel do kíjstela sv. Petra na

Xyšehrad. A k tomu asu mnoho vladyk a ze-

manuov sjelo se do Prahy a na Vyšehrad, kteíž

milostiv a laskav pána svého, krále Vladislava.

\'ítajice jeho zdraxí a šastnému navrácení rado-

vali .se. A tak /. toho bylo potšení i radost všem

Cechm, že jich bojovníci a pátelé se ve zdraví

navrátili.

K- ii05>. L. 1165 slavní poslové byli sú ]X)sláni do

Cech k \'ladislavovi králi <u] cisac eckého,

žádajíce, ab)' dcera k^r\diychova, syna jeho,

tak jakž r> to roku pedešlého byla námluva

uinna, dal, za Tetra. \nuka jeho. Král. \\-

slyšav ix)sl)-. žádné nechtl l)ez ])anuov a vla-

dyk jim dáti odpovdi. .Me povolav starších a

s nimi se o tu uiadív, ])o\al, že tak (jakž o to

' lldjfwvský sloh (m. dána l)yl;i.j.
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l)rve námluva liyla v IHierské zemi) uiniti chce.

A kázav všecky vci k tomu náležité pipraviti a

zpuosobiti. poslal ji velmi poctiv, poruciv ji n-
kterým raddám svým. totiž Frydrychovi Berkov-

covi z Devíce, jenž také slul Ostrvec, a Jindi-

chovi Veselickému a Bornikovi z Dvoišt a Ji-

íkovi Chvojenskému z Robaus, rozkázav jim,

aby ji poctiv doprovodili až na místo a dali ji

v moc a v ruce císai eckému a žádnému ji-

nému. A s nimi poslal 200 jízdných mužuov vý-

borných a dary poctivé. Kteíž když pijeli do

Konstantynopole. velmi poctiv sú pijati a nad

obyej i nad zpsol) eský byla jim inna pocti-

vost. Panna Elena že jest byla velmi ušlechtilá Cisaí-

a krásné tvái, všem lidem toho msta za diva-

dlo byla. Páni poslové pak pi té svadb mezi

hodokvašeny první místo mli a to hodování té

svadby trvalo za osm dní. Jaké krm. jací ná-

pojové pi tom hodování l)\ii, mnoho o tom

b»ylo by psáti. Když se ])ak svadba vykonala i jiné

všecky vci. patryarcha Konstantynopolitanský

na míst císae svého poctíván omluvu i pod-

kování poslm eským uinil. Když sú se již

pry strojili, císa jim dal veliké dary a / císao- / ig

vá. jenž slula. Deocara. ješt vtší, tak že žádný

z nich. ani služebník ani vozka, bez znamenitého

odtu daru nevyjel. .\ tak s velikú se radosti

do Cech navrátili a vesele do Trahy pijeli.

ecky ctil

((.-chv.
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<R. ii66>. L. 1166. opt 1>}1(> rozdlení mezi kardynály

liiskiip ímskými, tak že se na takové roztržce kesané
esky iniI nemálo lioršili. Frvdr^-ch císa, jsa velikv milov-

V Rime
., , . . , ,, ' . . ",.,..

narovnání, 'iik krestanskelio pokoje a svornosti, nmmil jeti

do lvíma, tam al)_\- ])orovnání ncínik A znamenav,

že jest k tomu \elmi potel)ný Danyel, biskup e-
sky, poslal k nmu své jxisly, žádaje jeho, aby

s ním ješt jednu práci \ážil až do íma. Hiskuií

jako muž volný, vzav povolení od \'ladislava

krále, lined bez odtabuov obrátil se do AHach

a když pijel až do vojska, kteréž jednoho zna-

menitého msta dobajvalo, tu nalezl císae, a

hned nazajtí spolu vy{)ravili se a jeli až do í-
ma. A liyli tam spolu za jeden msíc a tu skrze

vtipnost Danyele biskupa všecky ruoznice sn

upokojeny. A tudy stala se v církvi sv. kesan-

ské veliká náprava, tak že jest zase víra Kry-

stova kvisti poala.

Tu |)otom vyjeli z íma císa Frydrych a Da-

nyel bi.skup a pijeli sy)olu až do íma. A Da-

nyel vzav fnlpuštní od císae, s pláem se s ním

rozžehnal a .šastn se do Cech navrátil.

•'K 116;). L. 1167 i)išli listov od Frydrvcha císae

k Danyelovi bi.skupu i také k Vladislavovi, králi

('eskmu. velmi žádostiví, v nichžto císa ozna-

muje, kterak opt ruoznice jiovstaly veliké me/.i

knížaty a pány v \'la.ských a Lombardských kra-

jinácli, pi tom žádaje krále, aby odpustil Da
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nyele, biskupa svého k rovnání takových rznic

a nevolí. Danyelovi tak psaní uinil, že jeho žádá

i prosí, aby jemu takových vcí pomohl rovnati

a ukrotiti. Neb on — Danyel — byl muž velmi

uený a v latinském jazyku píliš zbhlý, vlaskú

e nad jiné dobe uml, plný sa vtipuov, rad a

výmluvnosti, neb jeho vtipným dumysluom a ná-

lezm mnozí se divili; jakúž ktožkoli na nm
otázku uinil, hned Danyel s vtipnau maudrú od-

povdí byl hotov, z nhož Cechové ped jinými

národy mli velikú chválu a poctivost.

Vladislav ukázal své psaní od císae Danye-

lovi a Danyel Vladislavovi, i snesli se na tom,

aby císae tím nehnvali; tu rozžehnav se s V\a.-

dislavem, Danyel jel k císai a pijel tam velmi

vdn,! ^ t^^ císa hned se dal v to, aby takové

rznice upokojil. .V svolav knížata nkterá, vel-

mi v brzkém asu uinil mezi nimi narovnání,

tak že se všecky nevole v nkolika dnech šastné

zpsobily a zídily i upokojily.

(Smrt Tcohaldova a Danielova.)

Teobaldus, bratr krále Vladislava, jsa na ten

as pi císai, povolav k sob Danyele. svau ne-

moc jemu oznámil a potom 1)rzo tam v Lombar- Teobaldus

dý umel, zstavív po sob v Cechách syna, jmé- "niel.

* .— vhod.
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nem Teolialda, od nhož ])otoni veliký rod vze-

šel a sluli Teo])aldici. Tent() Teobald za dnv
života svého b}l od bratra svého, Vladislava

krále, oddlen a vzal za podíl kraj Klatovský,

kterýž nyní slov Plzeský, a obyt ml na Rá])l

a byl {)ánem kraje Klatovského a Prachenského.

/ 197^ /
Kterýžto vzav podíl od \Madisla-

va. také se znamením neb erbem od

nho oddlil. Nesl na štítu er-

veném ti bílé štrychy, t. j. p!
štítu erveného a na ])l štry-

chv ti, jenž znamenávají vody,

kteréž tekly skrze panství jeho, totiž Vo-

tavu, Úhlavu a Miltavu. a toho znamení potom

i synové užívali, též i strajcové jako Boleslav.

Kišan a mladší Teobaldus. Starší i)ak 'reobald.

jenž byl bratr Vladislava krále, pro odplatu Ho-

Kláster_ /J a vnau pamt dal byl ])ostaviti slavný klášter
atovs-y.

^ svém panství v Klatovech, ve jméno sv. Va-

vince muedlníka, a rozkázal do nho uvésti

1/ratry ádu sv. Dominika (a ti všickni byli ádu

rytí.ského a potom žádného nepijímali než á-

du povýšeného) a tu jest také z Kombardý i)i-

vezen a tu poctiv pochován. Tu také leží blaht>-

slavená Amabilia, .se.stra jeho. kteráž mnoho let

v témž zákon jsúc až do .smrti trvala, za dnuov

života svého i po .sunii mnohými s\atýmí skutky

se stkvla. Tu jest také ])oli!H'n Proti\a. biskup
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Senííuienský. jenž l)}i syn Teobalda pedee-
ného. Potom pak Betislav, syn Betislava

z Ryžmbergka, syna Teobaldova, pojal sob za

manželku Maenu, dceru vývody Ruského, a ta

zemi Rusku zpravoval a vládl až do smrti, jakož

o tom Ruský letopis aneb kronyka ukazuje. Po
jehožto smrti zuostali malí ddicové. Rušáci

ovšem, nechtjíce let jejich ekati, jiného sob za

pána volili. A tak Maena, (vídávající se za své

dti, do Cech s nimi k jejich strajcm, totiž

k Vácslavovi a Oldichovi, ujela. I zuostal jest

erb po témž Betislavovi v Ruské zemi až do této

chvíle, kteréhož vývodíwé ruští užívali, jedno-

stajnéh(^ spolu s pány tmi, kteíž se psali

z Ryžmbergka a z Škály, kteréhožto erbu král

Polský mezi jinými erby svých zemí užívá až

do tohoto asu.i

Po smrti pak pedeeného Teobalda, prvního

bratra \'Iadislavova, po jednom msíci rozne-

mohl se Danyel biskup, milostník císauov, maje

bolest morní ; velmi truchliv byl, patnáctý den

umel. x\ tanio umel, ale že b\i cizozemec. žá'.l-
t^iskup

Danyel
ná se zaií obt P. Bohu nedala, vedle obyeje nníVl.

biskupského. Po nkterém pak lét ukázal se na

' Celá tata gí'iu'alo}(ie mipinna omyly a zrýniysly

I íújkovýiiti. — - V Jlalii^ 9. srpna ii6j.
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modlitb jednomu muži d(jbrému. Lokšalkovi, •

opatí^vi, prose jeho. aln' ro/.kázal kosti jeho vézti

do iVažského kostela a tu aby za služba Hoži

uinna byla ádem biskupským. A tak se stalo.

Potom po nkterém asu ukázal se tém^ opato-

vi, prav, že jest od toho trápení, v kterémž byl,

vysvobozen a k milosti Boží pijat.

<R. ii68>. L. 1168. mor veliký a nablý ])Oal býti v Ce-

Mor veliký chách n:síce dubna a trval až do konce listopa-
V Cechách. , ^. , ,, • , ^ ^ '

du. asu letního, jako ervence a srpna, divna a

neobyejná se ukazovala znamení na nebi i na

zemi.

(Probošt Albrecht. Biskiif^ E.vpolt.)

T. 1. jeden z synuov krále Xdadislava. jemuž

jméno bylo Albrecht, kteréhož otec nad jiné mi-

loval a hned od mladosti dal jej byl uiti litte-

rám a po tom i na veliké uení, kterýž ])ijal na

Probošt se ád duchovní, a jsa knzem, ])}1 uinn ^íl-

svnVladi- iTÍ^'l<ým proboštem: jiro jeho ])ak d<jbré obcování

siavuov. od ])relátv Ravor.ských roku toho bylo povolán

na arcibiskupství Salcpur^ské. Kterýž tomu od-

pírati iK)al, ale však sa pemožen ]>rosbami, svolil

a pedstúpiv j)ed Vladislava, otce svého, žádal,

aby jemu maliko své milosti udliti ráil a to

v tom, aby jemu Mlnické proboštství zanecháno

' III. Gotšalk; vymySlefto. — ' = taktéž.
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l)ylo až do jeho života^ a to proto, jestli že hy

niii se kdy ndálo / k svým bratím do Cech pi- / iqS'-

jeti, aby v svém dvoe Mlnickém mohl míti

hospodu.Vladislav tomu odepel a ka: »Synu

milý, bylo by to j)roti právu a ádu duchovnímu,

ab}- ty ml míti tak slavné dva auady, totiž arci-

biskupství Salcpurgské a proboštství Mlnické i

s jejich užitky, a to proboštví aby držán(j býti

mlo k Salcpurg-ku a tam užitkové aby obraceni

byli, však by se to netrefilo, .^ neb ty již sluti budeš

rodem ech a ol)cováním cizozemec, a moji ped-
kové i já nechtli sú a nechciue, a1)y zde cizozemci

jaké vládnutí mli.« Ale All)recht o to ustavin
prosil. Král uradiv se s preláty kostela Pražské-

ho k tomu svolil, tak však, aby to bylo v knihy

j)aiTiátné zapsáno, aby od toho asu až na vky
nikdá žádný cizozemec žádného panství duchov-

ního, jenž jest v eském biskupství, do cizí zem
nedržal a král žádný aby k tomu nedával svého

povolení ani biskup; pakli by král svolil, skrze

preláty kostela Pražského to aby bylo zrušeno n

odvoláno.

L. 1169. Horyslav, opat kláštera Sedleckého, <R. lU.fj}.

jenž byl muž velmi znamenitý a uený, imiel.

Na jehožto místo volen b}i od bratruov téhož

zákona a adu Pausonius, jenž byl pevor toho

* = doživotn. — ^ = nehodilo, neslušelo.
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také kláštera, o nmž 1i}ia veliká povst, že jest

toho cliiostojenst\'i hoclen. Královna Jitka o tom

uslyša\'ši. že jest Moryslav umel a 1'ausoniii.s

volen, hned tam ])osly své ])oslala pika/.ujíc.

ah}- ten imiž dohry Pausoniius nikoli tvr/.en ne-

hyl. To když se stalo, tn ona hned na ten auad
jednoho mnicha Nmce, jemuž jméno hylo h>x-

polt, proti vuoli všech hrati vstrila a hned ká-

zala stvrditi. Bratí téhož ádu to mezi sehú

rozvažujíce, o to se radili, kterak hy toho opata

in'inn'c^pat
^^ého hezdného, prázdni hýli. 1\ak dlauho se

Sedlecký to ])rodlévalo. až královna kázala ped -ehe star-

ších toho zákona ptwolati a kázala se jich otá-

zati, chtí-li míti Kxjx^lta za opata vSedleckého.

A oni odpovdli, že hy jej rádi míti chtli, kdy-

hy hyl ádn volen. Královna to sly.šeci rozhn-

va:la se; tak o to jednala, ahy jim i jiným, jenž

ho za opata míti nechtli, protimyslnost uinila.

Zpusohjila to skrze radd}' královské, že jest ten

Expoilt za hiskupa eského vyhlášen. Nkteí
pak znamenitjší Cechové sjeli se do í^-ahy hez

])ovolení krakovského na protimyslnost králové

a tu v raddu všedše pravili: »Však naše dti n-
které mnohém sú uenjší než tento holý K;uic;._,

pro .sú zavrženy a tento vyzdvižen.' Nechcmo

' = vmícrcho. - Hájek si fol>leil hiskupa Got!-

poldu //(//.-, nr lixfolt I ~^ l.;incein, <; urtii: 7'\!t»'ávi^l k r.

1065.
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loho trpti, aby cizozemci zpravovali eské ko-

stely.- A hned poslali k králové, za to ji žádají-

ce, aby biskupa Cechiim iieustanovovala, a ona

nedala na to žádné odpovdi. Z toho Cecilové

poali velmi zrivi býti. Ale P. Buoh, kterýž

takových ruoznic nemiluje, ráil to zpuosobiti, Kxpolt, bi-

že dív než ten Expolt k stvrzení pišel, umel., skup voleny,

. . ^ , í- umrcl.
Po svém volení tnlikíj jeden msíc živ byl. A ten

jest v Sedleckém kláštee mezi svými bratími

velmi pyšn — (jako by byl již stvrzený biskup)

— pochován.

T. 1. 5. den n^síce záí ukázaly sú se ti slun-

ce a všecky zdály se býti jednostajné jasnosti

a stály tak málo více než za dv hodin a po-

tom v jedno se sjjoj-Jy. A prostední zstalo a

tn jediné toliko zapadlo. Mnozí lidé ten div \'i-

dúce, P. Boha, ab}' ráil v dobré obrátiti, za to

snažn prosili.

(O Vojslavovi.)

L. 1170. / b}'l jeden muž v eské zemi velmi <R. 1170).

znamenitý a nad jiné vyzdvižený v sláv skrze / 198^'

krále AHadislava. jménem \'ojslav, hrab z Prc^-

see. kterémužto, ne\'ím z jakých píin, král

dával veliké zboží. To vidúce nkteí páni a vla-

dyky, tžce to nesli a astá o to mli n:ezi sebú

JO. beziia 1160.
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rozmlúvaní, až jednoho asu tu t/.kost. kterú/.

mli u se1>e. oznámili králi. Král se z toho po-

hnul proti nkterým, prav že by hledali proti

nmu ])íin>'., Páni ovšem nechtjíce krále, pána

svého, hnvati, žádali sú syna jeVio, Svatopluka

knížete, aby s králem o to tajn promluvil. I-^ry-

drych.j cht panuov a Niadyk a'uo1í Avkonati.

])rosil otce svého, ab>' království eského nechii-

dil a Vojslavovi tak mnoho nedával. Král sl}še

pokojní! žádost s}na svého, odpovdl: »Synu,

aby vdl, že toho pro tebe ani pro vladyky ne-

chci uiniti, ])ro tu píinu, že sem král Ce-;ký.

iním v Cechách, což mi se líbí, a dávám své,

komu chci. A ty. budeš-li kdy králem v Cechácii.

budeš také rozdávati, komuž budeš chtíti. « vSvato-

pluk, slyše odjxivd, byl z toho hnviv a dne

jednoho, utkav se s Vojslavem, ekl jemu: »Dlii-

holiž ty skrze dary královské lúinti bideš Ceskú

zemi^« Vojslav odjwvdl: »l)otud' dokud/ tN

králem v Cechách nebudeš. « Svatopluk se z toh~)

pohnul a Vojslava zabiti chtl, kterýž vida, /c

ádu není, k králi do jeho komory b/.al a l''ry-

dr}'ch za ním. až jej jednak.j v ruku královských

svým poboníkem^ \- hlavu ranil. \ tom král-,

* = záminky. ' T. j. Svatopluk. •' = skoro.

* = poboní zhraní, no/i-in. — '' Ne ke králi, air K-r L-ní-

lovn se utekl J'ujslíiv.
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vzkikl:
» Jmte mordée, chyte se jeho.; — ale Kníže

/ádný nechtl toho uiniti, nébrž s pomocí n-
J],^gi ^ailiti

kterých panuov ušel s paláce \'^yšehradského a Vojslava.

dosah kon ujel až na hrad Ohel) a odtud" po

nkterém asu jel až k králi l.'herskému a po-

byv tam nedlhý as, dceru jeho. jménem Hulich^

pojal sol> za manželku. A tak Frydrych i Svato-

pluk, dva l)ratí, mli sú dv sestry, dcery krále

Uherského. A tam jemu byla slavná svaclba ui-

nna. Páni nkteí a rady krále Vladislava, pi-

stúpivše k nmu. jemu radili, ab}- Svatophika

pijal k milosti, aby on nepojma Uhrv a pi

tom jiných národv, nehubil Moravy, snad i e-
ské zem. Král vyslyšav radu i žádost, tak ui-

nil. Svatopluk otci svému pokoiv se, z vuole

otce svého odjel do Nmeckých zemí a tam

umel.

(Biskup Frydrych.}

T. 1. král Vladislav iX)ložil snm v Praze. Tu

když sú se sjeli, za nkolik dní rokováno bylo

o biskupa. Preláti i všecky osoby duchovní o to

se snesli a z vuole jednostajné volili Petra Ro- .Snm

hovice, muže ueného a od P. Boha obdaeného <> volem

. ^ .
1 1 v. , , . • biskupa

výmluvnosti, jesto jeho dobri skutkové jej toho eského.

' Omyl Hájkv iii. Helichu a toto jiiténo of^t omyl

l'ulkavitv; j-inna jejího neznáme.



256 V. HAJEK. KRONIKA. R. Ii7u— 1171.

aiiradu hodného býti vysvdovaly. Svt.ští pak

chtli míti Jana, syna Hrochova z adie. A ten

byl velmii milostivý a ke všem pívtivý, neb ho

i duchovní lidé nehyzdili. A sšedše se oba sta-

vové, tak se urovnali, aby tm dvma mužm
dáni byli losové, na kohož padne los, ten aby

byl biskupem.! Ale královna Jitka opt se v to

(což jí nenáleželo) vloživši, njakého Frydrycha.

Nmce z Sas, píbuzného svého, za biskupa vy-

lijskup stavila. Duchovní i svtští takovv nepoád vel-
Cesky .v
Nmec. ^^ tžce nesli, pravíce jedni k druhým: »Ale

dlauholiž naše duše tito Nmci zpravovati budau

a naším zbožím se živiti a své v cizích zemích

bohatitii prátely?« Král znamenav, že takové

volení manželky jeho Cechm se nevelmi líbí a

Biskup ten Frydrvch Sasic že jim není píjemný, pá-
1'rydrych

, , , -i .• - - -• i i
• -i

^,,,lp,^
telsky a mihxstive se zan prmilauva! i prosil.

Stav duchovní i svtský, nechtjíce králové hn-
vati a krále pi té pímluv zarmútiti, také (a
neradi) dali k tomu své povolení. .\ ten byl tolK^

jména první biskup Pražský, v poádku trnáctý.

Ale však proto, že jest ei eské aneb Slovan

-

skéh(» jazyku neuml, mialý prospch v Cechách

uinil, jedno, že Ceskú zemi dobe laupil a Sas-

ku bohatil, (^sm let biskupem byl, svú smrtí Ce-

chm uinil velikú vdnost.

' ]\u'ch-o i'ýiii\'sl lláikih'.
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(PíJwdy Z' ciciii.}

I
R. t. asn zimního jedné noci ukázali jsn / i99'"

se ti msícové, tak že od mnohých lidí za osm
hodin isú vidíni.

T. c. Boleslav Kadea\ý, kníže Tolský, jenž

velikán nad svými provozoval iikrutnost, umel,

na jehožto místo volen Kazimír. A ten byl muž Polský

nábožný a dobrotivý, jemuž Poláci íkali Spra- '^'^' ""irel.

vedlivý Kazimír.

L. 1171. Tomáš, arcibiskup Kanthur^enský, /r. 1171).

kterýž byl jist muž svatý. dál>elským ponuknu- Tomáš,

tím a povolením Tindicha, krále Ensflického, l^^anturyen-
' '

. ,
sky arci-

úkladn zamordován. Po jehožto smrti mnozí a biskup,

rozliní dáli se divové, z nichž jest uznáno, že

jest to byl lovk nad jiné svatý. O nmž kdož

ísti chce. více najde v legend jeho.

T. 1. bylo po krajinách veliké a hrozné zem-
tesení, zvlášt v Syrý a v vSicilí. Mnoho mst Zem
znamenitých se oboilo a lidí se v nich zaítilo teseni,

jako bez potu a z toho b)l strach veliký ve'

všech krajinách okolních.

(Siicsciil siiiiw:'iií o hiskii fvt.)

T. 1. i)áni a rytístvo eské zem. sjevše se Cechové

k kráh, oznamovali jemu. velikú že mají nad nechteh

... ^ . / ^^, miti bi-

tím tžkost, že ten Nmec biskup šacuje knezi a skupa

Inu])! kostely a žádných služebníkuov nechová, Nemcc.

Kronikám. 17
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sluol ne biskupský, ale žebrácký mívá, peníze

toliko hromaždí, shromáždné do Saské zem
posílá a esku zemi chudí — a krátce, že jsau

se na iom postavili, že chtí míti jiného biskupa.

Král, vyslyšav slova od svých Cechuov pro-

povdná, odpovdl a ka: »Vrní moji milí,

takové pedsevzetí vaše mn se nic nelíbí, neb

netoliko P. Buoh, ale i okolní národové mlii by

nám v tom za zlé a za nemaudré by nás poí-

tali, že jsme sob biskupa volili a již na tento

as jeho mi ti nechceme. Kudeme-li jiného vo-

liti, snad se nám opt líbiti nebude. Protož mn
se vidí. abychom toho tak zanechali; když ten

ume, l)udeme moci jiného, toho. kterýž se vám

líbiti bude, na tu stolici posaditii.« Páni a rytí-

stvo, vyslyšavše odpov a uznavše \\\\\ krále

svého, z toho se velmi rozhnvali a odešli na

stranu. Po jedné pak hodin pedstúpili jsú ped
krále a Ješek Poršikovec, pokloniv se, ekl

:

»Ctný králi! Poddaní tvoji vuoli svú poruili

jsú ped tebau povdti Jarkovi, synu Dobro-

horovu.« I vystúpiv Jarek, pedstúpil ped krále',

poctiv se jemu ])oklonil. Tu mnozí vzkikli:

»IVnuv, co máš mluviti, a tak, jakž jest poru-

T,. ,
eno!« Ktervž otevev ústa svá, ekl: »Veleslav-

Nmec aby ný králi a pane náš! Kmetové tvoji mn nehod-
V Cechách

j^^j^j^, ^ nedostatenému v rozumu i v ei ped
nebýval. '

T. M. iwruili jsau toto povdti: Biskup Fry-
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dr}'ch ten, kterýž k nám do této pišel zem jed-

naký napoly nahý, nic s sebau sem nepines,

vkroil v auad biskupský ne dvemi, ale neád-

n. Neb stav duchovní i svtský o jeho voleni

nic neví, TMKá i s svau manželkau ráili jste

se za pimlúvati i voliti, a on vlaudiv se v ten *

auad pod pláštm králové Jitky, jako mys do

stodoly, hubí zemi tuto. Stíl)ro i zlatto naše do

Saské posílá zem, nás všecky laupí a své pá-
tely a naše nepátely nadává^ a bohatí. Ti)
vSickni i jiní obyvatelé této eské zem že toho

snésti nemohou a ncchtí, tak jsau poruili po-

vedt i.

«

Král uslyšav e Jarkovu a poznav vuoli sta-

vu obojího, rozváživ také, co by z toho mohlo

se pihoditi, odpovdl: / »Neodpírám tomu, co / 19'/

se tuto miuví, ale kdyby ten Frydrychovi auad
odjat býti ml skrze mne aneb vás, žeby se to

netrefilo. Snad by ekl císa i Mohutský arci-

biskup, že sme toho nemli a nemohli slušn ui-

niti. Za to vás všech six)lcn žádám, vytrpte jeho

život, však jest již dosti sešlého vku, a já vám

l>iíkám od sebe i od své manželky na ten au-

ad biskupský, ani na kteraj jinaj duchovní, žád-

ného neustanovovati bez povolení vašeho. « Pre-

láti, páni a rytístvo, slyšíce takové královské

^ = tém. — - = obdaruje.
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poddání, dali od sel)e o^K-t Jarkovi ])ovdti:

»Králi slavný, spolenost obojího stavu poruila

tob toto oznámiti, že to chtí na Ta'ii žádost

Prelát (aby ten hltavý I^ancman biskupem byl až do
žádny smrti) rádi uiniti a iei aspo, zavrúce oi, vy-

a])v nebyl ^ . , , ,

v echách' trpti. Ale aby Ijyk) v knihy památné zapsáno to,

n?z Cech.
^^^ cemž jsme všickni spolu zstali a to rrnezi

sbau zaxeli a utvrdili ab}- ])() dnešní dcUj /.ád-

ný cizozemec v této eské zemji biskupem nebý-

val, ani který Nmec jakého velikého ani malého

držal auadti duchovního, tak aby nebýval ani

l.r<»l)nštm. dkanem, krnioxníkem ani jakým prc-

l>endáleiu. i*akli by kdo (echem se býti ]>rav

vsel v to pochodn, aby b}l z zem vyhnán, a

statek, kterýž by po nm byl nalezen, aby vzat

byl do pokladnice králov.ské. Jestliže pak který

z ]>relátv eských, maje zde preliendu. na jinú

do jiné zem žeby b}i ])ovolán a on že b\- ji sob

oblíbil, od této. kteriž /.(k- ml, aby hned pustil,

— krom syna vašeho .Mhrechta, arcibiskupa

Salcpiu-iíského. který/, dr/.í ])roboštvi Mlni-

cké a má držeti až do snu-ti.«

Vladislav král to všecko vyslyšav. kázal [>

pro i)amt budiicí a vcn trvající v knihy pa-

mtné dubovými dekami ui)evnné a zamené

zapsati.

' = od dnešního Hne,
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(Stavba }nos{ii r' Praze. Drobné píhody.)

Králová Jitka ziianicnavši', že Cecho\-c k ní

skrze voleni toho biskupa velikú mají nechut,

umínihi ntco ped se1)e vzíti, al)y je z té ne-

chuti vyvedhi. [ rozkázala od Menšího Msta do

Vtšího pes eku \^hltavu most kamenný na

svuoj náklad udlati. A zaavši jej roku toho.

ve tech letech dokonala a potom hrzo' umela.

L. 1172. v eské zemi 1)}1 pokoj a veliká <K- U72).

hojnost \'šech \cí, a z\'lášt obilé. Neb pšenice

strych prodávali za tyi groše a žita za pul te- Lacino

tího groše, jemene za 12 penz, ovsa za 5 pe- ^ eciaci.

nz, hrachu za lo penz, slepice za 6 iiené/. a

kaucj za 2 peníze.

T. 1. mnoho v eské zemi poali kostelu"

stavti a nkteí pak okolo Jílového vrchu na

zlatt dlali a nkteí chodíce po eské zemi Zlata dosti

1- ' 1 1 , , I • . 1 ' 1- 1 ' í- v Cechách.
prali pisky a zlatta hojnost vybírali a prodavnii

do komory královské za peníze. A skrze takové

dlníky vehni znamenit bohatla ta zem.

T. r. asu letního (lála se lidem v CVchách

veliká škoda ohnm skrze hromobití v mstech Hromobití

^^, ,,. , ,,v^ . 1^^ echách.
a v mstekách 1 ve všech, a zvlaste na mistecli

vysokých aneb kdež jsú byli hradové neb msta

na horách postavena. Kostel krásný Mlnický

od též píhody shoaL

i = kuíe.
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iPíhody v Palestin.)

R. t. kesané, kteíž Inii v Syrý a v Jeru-

xalem. velikú tr[)li t/.k<^st od Saraceniiov a

Turkuov i jiných jích poniocníkuov, tak že sob

kesané vehni stajskali a astá psaní iuiU ilo

Europy, t. j. do zemí puohioních, žádajíce po-

moci. Ale pro dalekost cesty, také i pro nesvor-

nost kesfanskn, císa, králové i knížata tolio

zanedbávali.

/ 2oo>- / ]^\'i tlím asu jeden hajtman znamenitý,

kterýž ml pod svú zpravil mnoho laui>ežníkuov,

jemuž bylo jméno Saladyn, jinak Žoldán, shrc;-

máždiv mnnh.o Saracenuov, Turkuov, Arapuovi

a rincenatuov,^ ])ustil se do krajiny Ejiptske a

oblehl msto jedno znamenité a velmi veliké

jménem Kayr, jinak Alkero. A toho dobyl více

.Sf)l;lan fortelem než mocí a zmocniv se jeho, pánem
Kjipsky.

j^^jj^^ i^^j .^2 do smrti. A od nho jt-ho ])otomkové

sluli Saladynové neb Žoldanové.

C"asu toho také král Jeruzalémský l^aldiiinus

umel, na jehožto místo vstúpil T*al<lninus, toho

jména tvrtý.

^Spiiry o )iislc(liiict'i'í irfniii.)

(H, 1173/. L. 1173. Král \ladislav, jenž b\ 1 muž plného

tla, k tomu i vkem sešlý, takové práce a jízdy,

• Jah- Hájek lil. Anib. — " Omylem piidáni = Pc-

CMKzi.
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kteréž z mladosti iníval, již se jemu obtžovaly

i umínil odpoívati. A svolav dlníky, kázal

sob krásný píbytek postaviti na Strahov a

v nm ix>al již bydliti, tu skonení života svého

clit ekati. A povolav syna svého Frydrycha, tu

pede všemi pány a vladykami zpravování zem
eské jemu poruil a jej na svém míst pánem

nad zemí uinil. On ovšem vdn to pijal, a

s raddau otce svého všecko initi slíbil. Frydrych

ten byl jist muž dobrý a spravedlivý, však proto

v krátkém asu panuom nkterým eským se

nelíbil, neb se byl proti nmu spuntovali a na

tom zuostali, aby byl úkladn zamordován, a za

pána nkoho jiného míti chtli.

T. . bvl pi dvoe císaském jeden z knížat Kmže
- 1 ' , Ai 1-- , '1 <- 1 - 1 ^ Oldich vy-
Ceskych, Oldich, syn starého Sobslava, a ten siúžíi na cí~

ml mnoho tajnvch pátel v Cechách a on mno- sai eskau
zeniL

há léta slaužil Frydrychovi císai. Uhlédav as
píhodný, ped císae pedstúpil a prosil za mi-

lost. I optal se císa, co by žádal? Kterýž odpo-

vdl: »Aby mi nkterý maliký díl dán byl

v eské zemi a bratr mj Sobslav, kterýž již

12 let v vzení od Vladislava jest držán, aby jej

ráil rozkázati propustiti. « Císa odpovdl, že

to chce rád rozkázati uiniti. V tom Oldich po-

al tajn do Cech jezditi a kteréž znal sob býti

píznivé, namlauval je, prose, aby jemu v jeho

poteb radní a pomocní byli, že chce na asy
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íhicIcí jím to milosti svaii nalirazovati a odpla-

covati. . Oldich opct iihlédav as píhodný, cí-

sai' své služby pipomínaje a hralra svéhi) tž-

kost vzení... k nmužto císa ekl: ^>Kd()žko]i

jest nám vrn slaužil, nikdú jsme jeho l>ez od-

platy nenechali. I tob to také v brzkém asu
uiníme. Protož toto al)y \dl, že jsme na to

dávno myslili. Ale dokavadž Madislav nK)hl

zemi zpravovati, nechtli jsme toho uiniti pr<i

jeho k nám víru a starodávní pátelství, aniž

sme chtli co jemu vczmúce v Cechách tob dáti.

Ale ponvadž známe, že již jsa vku sešléh(\ té

zem zpravo\ati nemuož, také ]><~)nvadž se

k nám, tak jakž sluší, nezachoval a bez \uV-

naší i vdomí našeho s\rui svému zpra\»jvání

eské zem postaupil, budem také my té hledat:

cesty, skrze kterúž bychom Tvé žádosti mohli

dosti uiniti.

«

<K. 1174). L. 1174. císa Fr^drych pijel do Normber.L;-

ka a odtud poslal do Cech k \ladislavovi, jemu

j-ikazuje, aby z paniív a vladyk eských naj-

znamenitjších 30 osol) k nmu poslal, že má

/
200V s nimi o pilné \ci míti rozmluvení. / A za nimi

hned jioslal jiné posly, mocí císaskau jemu roz-

kazuje, aby hned bez meškání Sobslava kníže

kázal z vzení ])roi)UStiti, tak aby byl ^v;»bo(l-

uým uinn.
To si vše \'ladislav král i l^ydrych syn jeho,
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velmi z toho byli zarmúcetn a iievdúce sob co

užitenjšího vymysliti, poslali rychle pro Fry-

drycha biskupa a pro Vanuka,^ hrabte Pšovské-

ho, jinak Mlnickélro. I žádali jích. aby oni

rychle k císai jeli a J. M. C. žádali a prosili za

milost Vladislavovi a Frydrychovi. A oni vza\'-

še od krále velikau sumu penz, císai dali, mi-

losti od nho hledajíce a snažn .prosíce, aby

ráil svuoj úmysl promniti. Císa ani prosbau

ani penzi nechtl jinak svého úmyslu zmniti,

ale stál na tom \elmi piln, aby Sobslav byl

z vzení vypuštn. Král pak a kníže syn jeho,

nesmjíce se vuoH císaské déle protiviti, ui-

nili jsú tak, jakž on rozkázal, a vypustivše jeho

z toho vzení, kázali jej do IVahy ^ Pimdy pi- Kmže
, . , ^ . , ^. v T^ ,', , OM' Sobslav

vezti. \ yjel proti nmu rrydrych az na -duu
z vzení

Horu, též i mnozí páni a rytíi. On, Sobslav propuštn,

když ssedl s vozu, nai|)rvé vsel áo kostela sv.

\'íta a tu hr(il)y ^vátých bosými nohami navšt-

v(A'al, políbení j:m in, a P. Bohu, že jeho rá-

il toho vzení zprostiti, dkuje. Potom od Vla-

dislava krále i od Frydrxcha syna jeho milostiv

pivítán a pijat a do hospody poctiv veden.

A tu hn€d asu veerního oznámeno jemu Sob-
slavovi od nkterých, kteíž jemu páli, žeby

^ Zkaženo s lltek; (ifad mu ['Níhil 1 1 tijek. Bylo to

ješt r. ii^S-
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Frydrych se na to postavil, aby zítra kázal jej

oslepiti. Sobslav to jist a z jistých svdkuov
znamenav, té noci vscd na kuo, toliko sáni tetí

z Prahy tajn njel a obrátil se k císai, l^^-ydrych.

to uslyšav, hned bez meškání za ním jel a jei

honil až na Bavorské hory. Ale Sobslav, al)y oti

i život zachoval, ijospí.šil. A když do Anšpurgku

pijel, povdí no jemu, že bratr jeho Oldich

víra na knížetství eské potvrzen a Frydrych

že jest odsauzen proto, že otec jeho \'ladislav

jej bez viiole císaovy a bez vdomí panuov a

vladyk eských po sob /.právcí iieinil. Po n-
kterém pak dni Sobslav a Oldich pedstaupili

jsau ped císae a Oldich císai oznámil, že

Sobslavovi, jakožto staršímu bratru, knížetství

Kni/.e ^ té zprávy eské zem postupuje a to proto,
Sobslav

j>Qj-i^vadž iest mnohá léta h\\ v tžkém vzení
knížetem ^ -'

eským držán a ml tam mnoho zarmúcení, také aby jsa
uinn. ' ' /^ i ' ^ , • .

zpravci Ceskc zemc, více mohl se radovati. A tu

oba spolu prosili v tom císaského iX)Volení, sli-

bujíce, když by koli toho Ijyla poteba, že by

chtli a chlí i-oclivé vojsko z ech sebrati a cí-

sai poslati k poteb, kamžkóli rozkáže. Také

že chtí Vladislava, krále eského starého,

vrn a prá\' i ])oeli\' až do snu-ti chovati a

opatrovati. Císa to .slyše, b\ I z toho vden a

k trnnu ke nšimiui dal s\'é po\()lení. Sobslav a
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Oldich vzavše od císae odpuštní, do ech se

obrátih'.

(Smrt ] 'hKlishtzuyva.y

( ) všem o tom V ladislay zprávu maje, nechtl

jich doekati; pojav ntco málo dvoanv, do

Nmec se obrátil na* své zboží, kteréž ml v vé-

n po své manželce, a na zám.ek, jenž slov

Meer,^ pijel. A tu s Jitkau, manželkau svau, a

s Alžbtau, manželkau Frydrychovau, bydlil, ji-

ného zpsobu štstí oekávaje. tyi msíos to-

liko žiiv bvl. xV tu v jednom kláštee tak, jakž na Král

krále slušalo, poctiv pochován. A potom d(3
^i^^ef^

Prahy penesen a dopuštním Sobslavovým na

hoe Sión, jinak na Strahov, v kláštee, kterýž

on postaviti dal, slavn jako král eský pohben.

Frydrych, s}n jeho, ten byl nkdy pi králi

Uherském a nkdy na dvoe císaov. A tak

tyi léta jsem i tam jezdil a Sobslav eskau
zemi zpravoval.

2

/ Tento pak Vladislav, kterýž sa knížetem a / -'oi''

potom králem eským tidcet a pt let esku
zemi zpravoval, mnoho dol)rého i poctivého

s manželkami svými obma zpsobil. Neb on

postavil klášter Strahovský na hoe Sión a dru-

^ Praiiioiy mají Mccraii--\ místo neznámé. - - Týž
|

obláek pohibit jalco na I. iSor. ,»
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hý, spolu s hiskiijx-in, naci Litoinyšlí, jen/, slovo

na hoe Olivetské, a dal do nho uvésti brath

zákona Premonstratenského; manželka pak jt,"!)"

(íedruta dala slavný klášter postaviti \- Dogsa-

nech a dala do ucho n\és(i panny zákona též

Premonstratenského, a druliý v Teplici pannám

zákona sv. Jíonedikta —- a každý ten klášter l>o-

hat nadali. A ona, (Íedruta, když umela, z-
stavila po S(>l) \'ladisla\i)\i ti syny, l-^rydrycha,

Albrechta a Svatopluka, a v kláštee Do.q-san-

ském slavné pochována. Oruhá pak manželka

jeho, Jitka, ta most Pražský kamenný když

svým nákladem dokonala, unu"ela, /usta\ivši po

sol é dva sMiy. Xiadislava a Pemysla.
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{Paiiorán í Sobslavovo}

R. t. Sobslav uvázav se v zpravováni eské /
^on'

zem, povolal k sob pana Šturma, haitmana ^-^".'^^
'

, v Sobslav
s Pimdy, kterýž jej ml v svém vezení na tom uvázal se

zámku 12 let a k vuoli králi V^ladislavovi yp- ^ knizetstvi

Ceske.
likú jemu kivdu inil. Kterýž když peden ped-

stúpil, uzev jej, hned se hnvem zapálil a zcho- Kníže

,, , , ,. 1 - . . , zabil
]Mv se v náhle s sve stohce, hned jej sam svau hajtmana

rukau zabil. j Biskup IVažský a probošt \Vše- s Pimdy.

hradský i jiní preláti v tom jemu velmi za zlé

mli. že jest sám své mstil ki\d\' a vylil krev

urozenau sám svau rukau na zemi, praxíce jemu,

že toho P. Buoli nenechá bez pomst}' a tudy že

žádného štstí v knížetství eském mít' nebude.

A tak jej na to namluvili, al)y se ])ro ten haneb-

ný úineka P. Bohu p<ik<>il. A mi to ekl ui-

niti a uinil. \'zav na se žini.o želel toho s pláem,

pro-il P. Boha, aby mu to odpustil.

(Porážka Cech prcd ('Imciii.}

L. 1175. Xlachové a T.onibardov nechtli' se <'K- ii75>-

upokojiti, ale vždy ustaviné proti ])ánu svému,

Frydr\cho\i císai, válku vedli. Císa i)ak cht

jích ^krotiti nezbednost, p(_)slal k Sobsla\'(n'i,

^ Sohslaz' ho dal popraviti, ale sám tiezabil.

)ha\n\' in. — ' = žínný, kajícnj' šat.
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knížeti eskému, žádaje od nho vedle pirení
pomoci. Sobslav pamtliv jsa na to, což císai

uiniti slíbil, shromáždiv vojsko Cechuov, Oldi-

cha, bratra svého, nad nimi zprávcí uiniv, po-

slal je císai na pomoc, dav a zaplativ každému
z nich službu na dva msíce, tak, jakž na jeho

eští drábi osobu slušalo. Cechové v tom tažení poali v-
doma inili ...

, ,
. , ^ A- 1 '

škodu. likau nezbednost ukazovati. Driv nez z Ceske

zem vytáhli, lau^ježe veliké inili, lidem chudým

mocí a násilím jich statky l)erauce. Oldich kní-

že, a toho snážn bránil, nemohl obrániti, neb

mnozí haufn a rotné proti nmu se postavivše,

i jeho zabiti chtli. I piliodilo se, když jsú táhli

mimo msto, kteréž Ulm slov, tu okolo Dunaji'

velikau škodu inili. Mšané k ním poslali, vjt

jich žádají, aby pedse^ táhli, a tu té škody i-

niti pestali. Oni v svau moc daufajíce, dali jsau

odpovd, že toho mají vunli škoditi a bráti, aneb

nechati. Mšané 1'lmští, sebravše lid na ty

škuodce, z msta jej vyslali, kteíž echy tak
echove hanebn pobili, že iich více než na "^oo tu na
jíorazeni. , ^ ^

míst zuostalo a mnoho jich bylo zranno.

S ostatkem Oldich táhl k císai, jxispíchaje, a

tam byl ti msíce a v t<>m asu také na laupe-

žech, jinak na pi(~>vání, mnoho jich zbito. l'otoni

pišel na n hlad, žo jsau nemli kde co za pe-

1 = vped.
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níže kupiti. Oldich vzav odpuštní od císae,

do ech se ol)rátil a dív než na eské meze

pišli a pijeli, pišel na n náhlý mor. A tak

sau byli pro svú neádnú nezbednost divn trá-

peni. A nkteí nechavše tam Oldicha, od nho
se rozkradli a do ech se nuzn navrátili; a jiní

zmnivše odv, jakoby b}'li pautníci, tak do ech
pilezli. Oldich sám osmý toliko do ech se

navrátil.

Sííbslav pak povolav k sol> tch vojákuov,

jakoby jim službu zaplatiti chtl, sám k nim

mluvil: »Však jsem já vás lúpit neposlal; kdež

ste \y tu smlost vzali, abyste lidem brali stat-

ky jich l>ezprávn a násilím, a nadto hajtmana

vašeho mnau ustanoveného, bratra mého, jste

zabiti chtli ?« Tu hned kázal ie zjímati a za Vv- Vojáci ccsti

, , , ' zVeseni.
šehradem nad Krí na dubí ti a sedmdesát dal

jích obsiti.

{Výprava do Rakous.)

L. 1176 kníže Sobslav žádostiv sa penz a <R. 1176).

statku, poslal pro Kunrada, kníže Znojemského,

žádaje, aby se s ním spolu sjel na pomezí eském
a Moravském, ne/daleko ode vsi, kteráž slula / 202^

J^olná. A tu sú spolu rokovali a na tom zuostali,

aby jeden každý z nich, sbera vojsko, vtrhl do

Rakús nenadále a tu uiníce škodu zase se na-

vrátili. A tak sú uinili. Pohubivše železem
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Cechové
^

i ohnm, s velikým laupežem obrátili se jeden do

v Rakaii- ^^ch a druhy do Moravy. Jindich pak, markra-
sích inili b Rakúský. když se oni rozjeli', nenadále \ trhl

do Moravy a okolo Znojma uinil tak velikú ško-

du sám s Rakušany, jako Cechové s Moravany

v Rakúsích. Nel) jest skrze nho mnoho vsí spá-

leno i lidu zmordováno. Soljslav. jakž to usly-

šil, i)ojav veliké ^'()jsko Cechiiv, siln mocí se

olK>il na Rakušan}- a pohubil všecku Rakúskú

zemi až do Dunaje, l^es Dunaj se ovšem pustiti

nesml, aby tam nebyl od Rakušanuov zastižen.

Jindich, nemoha nad Tech}, chtl se nad ]\h)ra-

vany jKmistíti. ale píli( ulilo se jemu, že s ním

kuo upadl a on zlámal nohu, lak že od tt)ho au-

razu málo neumel. Císa Frydrych, jsa toho

asu ve \'laších, o píhod Jindichov uslyšav,

i také to, co jest jemu Sobslav uinil, velmi byl

z toho hnviv, neb Jindicha nad jiné miloval.

,\ z toho j)oátek b}!, že jest Sobslav u císae

milost, /tratil.

Sncliota
I ( i,v|,-, v ('"eské /euii \eliká suchota proto.

n dráno.
ne!) (]vší nepršal od slaxiiosli \elikon(H'-ní až do

s\-. \'a\ince: a /, toho asu pod/inmího \eliká

• Iraliota, tak /.e ^trych žita i)latil kopu a o\si

puol koj)y.

' = píze, lásku.
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<0 J'aldeiiskýcli.}

T. 1. stalo se, že njaký Petr A^aldenský

v Franské zemi, mštnín msta Lugdunu,! jsa

lovk bohatý a neuený, rozkázal sob bibli la-

tinskú peložiti v e Franskú. A tak ta a ne-

rozumje, upadl v mnohé bludy, kteréž i jiným

rozsival. Lid sprostný jeho uení a falešné písem

sv. vykládaní když sob obliboval, on domnívaje Valdensl<ý.

se, že jest najmisternjší zákona vyklada,

mnohých k sob povolávaje, jim etl a pracoval,

snad domnívaje se skrze to od lidí chválu a od

P. Boha odplatu míti. Když se pak mnozí lidé

neuení a sprostní k nmu hrnuli, on Petr vzdav

manželce a pátelm statek, z Lugdunu odšel a

osobiv sob auad apoštolský, kázal a uil lidi

po všech a po mstekách, tak že v malém asu
velicí za ním chodili haufové. Tu Petr, vybrav

z nich nkteré, kteíž mu se zdáli býti múdejší

a výmluvnjší, poslal je, aby kázali. A oni šedše,

rozliné bludy jako hlaupí a neuení lidu sprost-

nému rozsívali, mnoho z svého mozku pidáva-

jíce, proti ádm kesanským a ustanovení Bo-

žímu a církve sv. Jiní potom, nejsúce od Petra

\''al(lenského ani posláni ani voleni, kázali roz-

liná rauhaní netoliko proti víe, ale i proti roz-

umu, a to všichni téhož Petra pidržujíce se;

1 = Lyon. •
.

-

Kronika III. 18
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slauli Chudí z Liigdunu, a nkteí jim íkali

Valdenští. A najvíce se jich obrátilo k stran

západní do té krajiny Franské zem, kteráž slov

Pikardya, mezi nimiž pak povstal njaký Jero-

ným, lovk velmi nad jiné výmluvný, rodem
Pikharti y Pikardý, z msta, kteréž slov Rothomagus,i

z PÍkardý. a ten v té krajin mnoho lidu svým kázáním

svedl a msta nkterá, jako msto Rothomagus,

a druhé, kteréž slov Amicus,^ po sob obrátil,

tak že v nich lidé nechtli nic dlati ani praco-

vati, ani komu jakých poplatkuov dávati, pravíce,

že sú všickni svobodni. Ludvík, král Franský,

o tom uslyšav, poslal mocnu ruku do Pikardý

a rozkázal ty všecky kazatele vyhnati, zápovdg

uiniv, jestliže by kto více té sekty nalezen byl,

aby byl ohnm sjjálen. Kazatelé ti obrátili se

odtud" do zemí východních a okolo l^^rankfurtu

a Mohuce poali kázati. Mohutský arcibiskuj),

kázav nkterých ped sebe povolati a vyšlyšav je

a poznav je bludné býti, rozkázal, aby odtu
odešli a lidí pi sv. kesanské víe neporušovali;

kteíž pravili: »Však víš, že sv. Petr pravil

(v Skutcích apošt. napsáno), že více sluší poslú-

/
202V chati lk)ha než lidí,« kterýž }X)z/nav jich rau-

haní a neústupnost, ká/.al jich i8 ohnm spáliti. A.

jiní se rozbhli a okolo Normbergku poali kázati,

» = Rouen. — ' Amiens. — ' = rozkaj.
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ale majíce vejstrahu. že by Normbergkané chtli

je dáti zjímati a spáliti, pnstúpili až do Cech a

okolo Zae msta a Laun poali nezjevn (ale taj-

n) kázati a hanti svátostí Krystových, áduov jamníci

duchovních a knží. Ale že ty bludy po stodolách P° J^™^^^
.

"^
,

^ . a stodolách
a po jamách tajn rozsívali, Jamnici slauli. kázali.

Po tom pak po nkterých asích, scházejíce

se spolu, nazí chodili muži i ženy, pravíce, že

Adam a Eva tak chodili a P. Buoh že jim ekl:

» Roste a množte se a naplte zemi!« A tak spo-

lu hovadsky obývali a lidé jim íkali Adamníci.

Opt po asu nkterém pišli mezi ty Jamníky

dva muži neznámí a kázali jim divné a neslýcha-

né vci proti všemu ádu kesanskému, i zák<:)-

nem dovozujíce, pravíce, že nic neškodí, aby lidé

hešili. Až njaký velmi nábožný fará z Veselé

dal se s nimi v hádaní a poznal, že sú áblové. kázali

I zaklel je a Boží mocí jim zapovdl, aby více v Cechách,

nekázali a lidu sprostného nesvozovali; a tak sú

pestali. O tch pak Jamnicích a Adamnících na

svých místech bude obšírnji položeno.

(Zajetí uherského prince.)

L. 1177. král Uherský Bela, t. jm. LU., ml <r, n;;).

velikú nevoli s Emerykem, bratrem svým, a to

proto, neb mnozí z panuov Uherských povstali

proti Bélovi, chtíce jej z království vyhnati

a ua to místo Emervka vsaditi. Nkteí pak
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Knize byli s králem proti Emerykovi. Jednoho pak

ia? bratra ^'^^^' chtc'1 Emeryk úkladn krále, bratra své-

krále ho. zabiti. Král to /ved\', kázal jej jiti a
Uherskélu

hned nazajtrí kázati chtl jemu stiti hlavu.

Ale on (nexim liozskau-li ili lidskú pomoci)

z toho vzeni se dobyl a ušel az k Sobslavovi,

knížeti eskému; jemu samému se sviv, svú

píhodu všecku ])red ním oznámil, v tom žádaje

jeho za raddu i pomoc, prose i za dobru pímlu-

vu k císai, J. M., tak, aby mohl pijíti k krá-

lovství Uherskému.

Sobslav píhodu i vŠelikú žádost jeho vysly-

šav, kázal jej hned tu jíti a svázaného poslal jej

];ratru jeho, králi Uherskému. Táni eští, když

o tom uslyšali, též i nkteí z rytístva, nechvá-

lili jemu toho, nébrž mli jemu za zlé. nkteí
jjak a zvlášt ti. kteíž jenui nemnoho páli, toho

nemeškali oznámiti císai, ])i tom dokládajíce,

že by tím úinkem knižetství eskému nemalé

uinil zleheni.

(Subslav T' iwiiiilosli a scsii.':i'n.y

Cisa z toh'í ješt xlŠi než pr\é \ zal nechul

k S<»l)slavovi. Sobslav to znaje, kolikrátkoli cí-

sa knížat k svému dvoru j)ovolal, on .Sobslav

nesml se posta\ili.

Pi tom asu knize Eryilrych, syn nkdy Vla-

dislava, krále eského, piln se pidržal císae,
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a jemu snažn slauxiK mimo jiné všecky pány a;

rytíe a z toho velikú pi nm obdržal milosr.

Toho také asu stala se váda mezi Sobsla-

vem eským a Kimradem, knížetem Moravským.

Sobslav sebrav mnoho Cechnov, vtrhl do Mo-

ravy a poal velikých škod initi; neb se byl na

tom postavil, že chce všecku Moravu vyplun-

(Irovati. Ale Kunrad vsel v mír a pokoj s Jindi-

chem Rakúským, vzal jej sob na pomoc a w-
hnal Sobslava z ]\roravy. A 1)yli, se nco Ce-

chové pozastavili a Aloravané s Rakušany do jich

vojska škodliv vskakovali a oni vidúce, že by Moravané

i:>rávi nebvli, i s Sobslavem pospíšili do Cech; í-echy
^

. . v. , . z PVC zem
a by se bylí málo obmeškali, b}'liby tam vsickni vyhnali,

zstali.

L. 1178. / císa, slyše asté žaloby na Sobsla- <R. 1178).

va a dokonalau zprávu maje o jeho skutcích ne- /
203>'

poádných, takové vci s svými raddami uváživ,

poslal do Cech posly ty, kterým taková vc ná-

ležela, a po nich jemu eské knížetství vypovdl

á dal je zase Frydrychovi, strajci jeho. A dal

jemu list toho na potvrzení a praporec knížet-

ství eského.

{]^pád friílricliii:' do CecJi.)

Sobslav to zvdv, že Frydrych má pijeti Kníže Fry-

do zem, ale kterého asu, toho nemohl vdti,
i,,-,ai z Cech

však proto bedliv sa, a1)y knížetství neztratil, Sobslava.
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svolav mnoho eských rytíuov, piln cesty a

hory osaditi rozkázal, aby jemu nikudy do zem
jeti nedali. A když se taková vec dlúho prodlé-

vala, Sobslav domnívaje se, že Frydrych, obá-

vaje se tch rytív a zásekuov, již nepijede,

lid ten pomezní rozpustil. To po malém asu
Frydrych s velikými haufy Nmcuov i Cechuov,

kteíž byli z ech vybhli a k Frydrychovi se

pivinuli, pitáhl a upímo k Praze jel, pospí-

chaje. Cechové, kteíž pi Sobslavovi byli, již

na žádné pée nemvše, nemálo byli strašliví.

i

Sobslav na tak krátký as žádného lidu shro-

mážditi nemoha, nevdl, co má initi; však proto

malý nkterý poet lidu sebrav, vyjel až na Hlu-

boký Duol, cht hosti vítati. Ale poznav nerov-

nost, s svými se k Praze nazpátek obrátil. N-
kteí jemu radili, aby se tu zavel, a on odpov-

dl: » Nevím, komu bych se tu prve brániti ml,

tm-li, s kterými bych se zavel, ili tm, kteí

by mne dobývali. « A vsed na svuoj kuo a maje

okolo pltetího sta koní, k Slezským horám po-

spíchal. Frydrych, nezastaviv se v Praze, Sob-
slava utíkajícího honil až k jednomu hradu, kte-

llj]^. ^ý'^ slov Skalý,o a znamenav skrze své honce.a že

se nechce Sobslav zastaviti, zase se obratu.

A vzav zprávu, že by žena Sobslavova v Praze

» = bázliví, pokkini. » Asi m. Skály omylem. —
' = pední stráže.



NOVÝ KNI2E FRIEDRICH. 279

byla, domníval se, že jí tu musí diúho dobývati,

i rozkázal se svým pod Prahau pi vod položiti

ve vsi, kteráž slov Poíany.j Pražané uváživše

v své radd, ponvadž Sobslav, pán jich, s nimi

se tu zavíti nechtl a jim neduovil a od nich

ujel, že oni nejsú povinni za nho bojovati,

Frydrychovi se poddali. Po nkolika pak dnech

obeslal Frydrych pány a rytíe, vladyky a zema-

ny, ukázal jim list Frydrycha císae, také i pra- Prahy

porec eské zem; kteíž málo poodstúpivše, Prydrych.

uradili se a tu hned jej jako ddice po nkdy
Vladislavovi králi, otci jeho, za pána pijali a

uvedli jej na \"yšehrad a na knížetskú stolici po-

sadili. Tetího pak dne poslal pro svú ženu

Alžbtu do / Alttemburgku; a když se navraco- /
203V

vála, vyjel proti ní až f]n Knžovsi a pijal ji

poctiv i vdn.
T. 1. Frydrych, biskup Pražský, umel a Biskup

v kostele Pražském pochován. Na jehožto místo Frydrych

, ^^ umel,
hned toho rokii (ne volen, ale mocí knžny
Alžbty) vstren Valentin, kaplan její, a byl lo-

vk neuený. Preláti kostela Pražského i jiní též

páni i rytístvo takovú všetenost knžny Alžb-

ty tžce nesli, ale však že byl muž dobrotivý,

nábožný a pívtivý, snášeli jej ; a ten již byl

biskup kostela Pražského patnáctý.

^ := Poí.
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' / 'úlka obanská.}

n;j . L. 1179. i'"rydr3ch cisa povolal k sobe Im-)-

(Iryclia, knížete eského. Kterýžto, aby se ukázal

]-(l pánem svým jioctiv, ]><">jav veliký hauf C"e-

cluiov zbrojných a jako k bitv hotových, táhl

s nimi di) Bavor a tu ])e(l pánem svým se po-

sta\'il. Cisa jxdiledx" na lid ("esky výbnrný, h\'y-

dr}'cho\-i ])odkování / té hotovosti uinil a ])i

tom <)/.nam(>\al ji-mu, že néklcrá mésta Svál)ská,

jako Znrych, Lucern a l'nder\al(l. velmi sú sob
na iHlpin" a jedni druhým již veliké iní škody.

J že chce (run jeti a me/.i nimi narovnání ui-

niti, žádaje ]'ry(hycha. lé práce pro aby sob
neztžoval a s ním hne(l jel. I''ry(lrych, a nerad,
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obávaje se v Cechách njaké píhody, však aby

j>ánn svému císai vdnost uinil, s ním jen

nemeškal. Sobslav, jakž o tom uslyšal. hned

velmi veliké vojsko rozliného lidn shromáždiv,

položil se u Prahy od strany vajchodní a poal

velmi ukrutn dobývati, neb tikrát jednoho dne

s té strany od Poían kázal šturmovati. Ale

I^-ažané, majíce takuvc asté knížat promny,

již sob to nemálo ztžujíce, staten jemu od-

pírali. Sobslav to vida, poslal k nim, žádaje

s nimi pátelsky rokovati. Pražané, aby nebyli

nezbední nalezeni, dali k tomu své povolení a

nazajtí ráno vyslali' do vojska a do stanu Sob-
slavova tyi osoby vážné a maudré. žádost kní-

žete aby vyslyšali. Kterýžto žádal jich i prosil,

aby oni obec na to namluvili, tak aby msto je-

mu odevrúce jej do msta pustili a za pána pi-

jali, slibuje jim veliké dáti dary a .nadto msto
to že chce mnohými svobodami osvoboditi. Vy- Pražané

slaní když se navrátili a to, co jim od Sobslava
^^^^j svému

mluveno, zjevn oznámili: starší i všecka obec zachovali,

nechtli k tomu svoliti, aby se mli pánu svému

Frydrychovi l)ez vší píiny zprotiviti a prone-

viti. A vyslavše posla s listem, oznámili Sob-

S:avovi', že toho nemohu a ncchtí uiniti, ale že

chtí vrnost zachovati |)ánu svému. Sobslav

znamenav, že tím zpuosobem nic nemuož pro,-

spti, poal se strojiti, jakoby chtl odtrhnuti, a
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v tu noc na tyecli místech pokusil se, cht taj-

n msto Prahu /.lézti. Ale /e Pražané velmi

bedliví byli, nemohl toho, což umínil, vykonati.

I rozhnval se a písahu se zavázal, že se chce

nad Pražany pomstiti. 1 obrátil se s svým voj-

skem k horám Bavorským, aby Frydrychovi ká-

zal cesty zarúbati.

(fíitva n Lodnice,)

Frydrych, když to zvdl, jinými cestami s ve-

likými haufy Nmcuov pijel do eské zem a

pepraviv se pes eko Mízu,i u msta Rerauna

rozbiti své stany rozkázal pod Hlubokým na

behu eky, kteráž slov Lodinice. Sobslavovi

když to oznámeno bylo, tajn a non se na ty

Nmce pipraviv, položil se v Chrastinách naJ

ITlubokým. A najprvé Sobslavovi echové
stráž Frydrychovu zjímali a nkteré zbili; a

Frydrych o tom nic nevdl.

Knize Tof Sobslav nenadále na ul)e/.|X'ené N-
Sobslav mecké pipadl haufy a na n se rychle c)l)oil. Tu
porazil ^, , , , ^ , XT- .

Krydryclia C echove svu statccnost nad Ncmci provozorah
s jeho a mnoho jich zbili a jiní se na bh oddali tak

haiiei)n, ze ani dva sjk)1u nezstali. Druhy hauf

/ 204' ležal u IToelicc, a ti nevdiice, co .se zadu

dje, také kam kto vdl, bžali. echm skrze

1 ;= Mže. e lat.
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jich špehyc oznámeno bylo, žeby ješt jedno

vojsko u Dušník ležalo. Cechové s chvátáním na

n pispli, ano již svítati poalo. Tu se Nmci
staten brániti poali a ta bitva trvala až do

vajchodu slunce. Cechové na placu ^ zuostali a

málo poodpoinuvše, táhli nazpátek až k Lodi-

nici a tu, což bylo v Nmeckých stáních, všecko

pobrali, též i stany zbírajíce, na vozy kladli, a

vzv mnoho jízdných i pších s sebú hnali,

mezi nimiž byl jeden Nmec veliké postavy v ce-

lém kyrysu na koni velmi velikém ladrovaném.2

I rozkázal Sobslav nedaleko od Dušník, aby je-

den každý z vojska jeho nabral zem do lepky^

a aby všickni tu zemi sypali okolo toho jízdné-

ho. Tak dlúho sypali, až jej tam živého i s tím

konm zasypali, a tak vždy nahoru sypíce, vel-

mi veliký vrch nasypali, kterýž jest tak nasutý

u vsi Dušník, a ten odnec tam s tím konm
stojí až do dnešního dne. Frydrych pak, pry
utíkaje a nkde aby se ukryl, pibhl do mste-
ka Price i nalezl tu Kunrada, kníže Morav- Price

TTl GS t C KO
ského, jinak Znojemského, s kterýmž nedávno

byl vsel v dokonalé pátelství, an pitáhl s svý-

mi Moravany a tu se položil, cht dále nazajtí

táhnauti a jemu Frydrychovi uiniti pomoc. Tu
Frydrych zuostal a hned rychle posly své po m-

* 1= bojišti. — - =: obrnném. — ^ = pílbice.
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Stech a po mstekách i po A^sech rozeslal, ahy

jeho bojovníkiiov. kteíž se rozprchli. hledali, a

jim (aby rychle do Price táhli) rozkázali.

I sbhlo se mnoho lidn Frydrychova k nmu a

k Kunradovi a tu se zase zpravili.

Pišly sú noviny k Sobslavovi, že by Fr}-

drych zase vojsko sebral a že msti ti se chce a

Kunrad z Moravy že pitáhl jemu na pomoc.

Sobslav s svými vzav raddii, nad Prahaii na

jednom míst k stran polední, jenž nyní Bojišt

slov, se položil tím úmyslem, cht tu svých ne-

pátel ekati a jim odprati; pakli by se nesmli

s ním potkati, že l)y ješt jednau chtl siln

k mstu Pražskému šturm pustiti, l jsa nadje,

že jeho dobude a když se jeho zmocní, starší

všecky i t>', jenž msto /j)ravují, že chce dáti

zvsiti proto, že sú jt-lio do msta pustiti' nc-

clitli. Frydrych a Kuiuad n lom majíce zprá\ii.

že !>}• se tu blízko od Praby pnlnžil Sol>slav.

táhli k nmu, pospíchajíce, \e dne i \' nnci. a pi-

jevše do \'^ršovic a tu zrídivše s\á \(ijsko. odluíF

tábli jeden každý v svém jioádku a šiku.

(Hil:'(i na Jhijlšti.

\' tu chvíli n/náuiemi Sobslavovi, že nepá-

telé táhnu a již sú nedaleko. \ on kázal se svým

pihotoviti a k;i ..Rychle bcle na se hávy.
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I)rkvanty.i brustplechya i pláty a uzdobte se pí-

paskami,3 neb nepátele naši jsú od nás jedva

šestery hony a k nám se pibližují, chtíce od nás

biti býti jako prve; prutož piložte svú pilnost

k tomu, ab}' z nich žádný nemolit utéci, abyste

s nimi' po tetí práce nemli I « V tom vyniknau Kníže

haufové pospíchajíce a hned bez odtahu(jv s voj- Fiydrych

^ , s, ,
porazil

skem Sobslavovým se potkali a mužn nad oby- Sobslava

ej bojovaH. Frydrych ustavin své velikým "^ Bojisti.

hlasem esky i nmecky napomínal a ka: »Bíte,

zal)ite a žádného neživte !« Solislav vida. ano se

lid Frydrychuín^ valn na jeho vojsko ítí, po-

stupovatÍ4 poal a déle toho snésti nemoha, ni

l;h se i s svými oddal. Jehož Fr}'drvch až dc

Prosíka ncpátelsk}' k'i>a honil. A tu u kostela

sv. Aácslava, dobrav se jeho, sám. svým meem
v hlav jeho ránu Tovšeni. nevehni škodnú) ui-

nil. Ale protože ml rychlejší kuoií, Sobslav

utíkaje vyhrál, tak. že jest jeho zachován život.

.Mžbta, manželka Frydrychova, málo ped
tím byla slil) P. Rohu uinila, jestliže P. Buoh
dáti ráí vítzství manželu jejímu, že tu chce na Kostel

tom míst kostel P. Bohu ke cti a chvále a sv. Jf".^."^
Bojisti.

Janu Fvangelistu kázati postaviti. iV tak uinila

a platy jej dobe opativši, kižovník}- Rodýzské

1 = Berggewand, kožené zástry havíské. — - r=

kjTvs. — ^ =z odznaky barev vdcovj^ch. — * = ustu-

]'(jvati.
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s bílým kížem do nho uvésti rozkázala. Kterýž-

to kostel až clo dnešního dne stojí v Novým
Mst Pražském blízko Svinské brány a slovc

sv. Jana na Bojišti. Potom po mnohých letech

tíž Kižovníci, založivše kostel v Menším, mst
Pražském nedaleko od mostu Pražského, ve jmé-

/ 204^ no bl. P. Marie Rodiky Boží, tami se pistho-

vali a kostel ten sv. Jana toliko 12 knžínii, bratry

svého zákona, osadili, aby tu své modlitby usta-

vin P. Bohu oljtovali.

<0 lidech.)

<R. ii8o>. L. 1180. mnozí dešové v Cechách astí pršali,

Povode lak že z toho veliká mokrost i povodové byli. Na
u Prahy.

^|^j^ ^^ Vavince tak veliká voda u Prahy byla

a díví s sebú nesla, že musili všickni obyvatele

Pražští bžeti a brániti, aby se ten nový most

nezlámal. A tak s velikú tžkostí jeho obránili.

asu toho když ta bauivá voda ix>miriula.

židé msíce íjna rybái I'ražští lovíce ryby, dít
krcsfanskc

y^^\-^^ asDo, jakoby ve tech letech bvti mohlo,
(lite zabili 'iij v^.
a utopili, nalezli u vod a vyavše je piln ohledali, ano

všecko tlo bylo zbodeno njakými špicemi.

A vzavše je, nesli do domu rychtáova a ped
ním položivše, žádali, aby to rozsaudil, co by to

bylo a kto by tlo toho nevinátka tak ukrutn

1 = asi.
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zbodl. Rychtá ortel vydal, prav, že by to dít

kesanské neobezané bylo a že sú to židé ui-

nili. Židé to slyšíce, mnozí se z Prahy rozbhli.

pomsty se bojíce, a ti, kteí v Praze zuostali, veli-

ku summit sebravše, tím rychtáuov hnv ukrotili

a saud jeho porušili. Však proto druhého roku

sú z Prahy vyhnáni.

(Klášter v Kounickh.}

L. 1181. byl v Morav jeden muž velmi zna- <R- ii8i>-

menitý, jménem Vylém z Pulin, hrab z Drnhol-

ce; ten se ustavin pidržal Kunrada, knížete

Moravského, a s ním spolu jízdy inil do Ra-

kaus a tam veliké škody i mordy páchal a n-
kolik mnoho vsí a kosteluov svú vlastní ruku za- ^

pálil. Když se pak ty vci poupokojily, sestra

jeho, panna velmi nábožná, jménem Miroslava,

z toho jej asto trestala, napomínajíc, aby inil

pokání a toho želel, že jest Boží službu na mnof-

kých místech petrhl, kostely pále a rozliouje,

ano tu lidé nkteí i svatí své obtovali P. Bohu

modlitby. Mnohými tmi slovy jejími hnut sa,

pojav kaplana svého Bohuchvala, jel do íma,

a pijev tam, dovolal se toho žádostiv na naj-

vyžším biskupu kesanském, aby jej v jeho tž-

kostech vyslyšal. Tu on, biskup najvyžší, jemu

radu dal, aby za mordy ti léta plativ pokání

inil, za pálení kosteluov aby kostel postavil a do
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nho lidi duchovní aby uvedl, oni' za aby se tu

P. Bohu snažn modHH. Kterýž slíbil to uiniti
Klastcr

-^ navrátiv se do IVIoravy, klášter v Kauicích
postaviti dal a panny zákona Premonstraten-

ského do nho uvésti rozkázal a všecka svá zboží

jim k tomu klášteru mocn dal, tak aby ony tu

za jeho híchy modlitby své ped P. Bohem vy-

lévaly.

(Císa Alr.vius.y

T. I. pán jeden kesanský velmi znamenitý,

totiž Ivmanuel, císa ecký, jinak Konstantyno-

politanský, umel, zuostaviv p(.) sob ddice, je-

muž bylo jméno Alexius, jenž byl ješt díttem.

Protož otec jelm, maje umíti, ustanovil nad ním

njakého Andronyka, kterýž také byl Uek a

/. královské krve narozený, aln- jej ()i)atroval až

do jelu> let rozumných. Kterýž tak uinil. A když

-Mexius jako mládenec dosti opatrn a chvalHeb-

n to království zpravoval. Rekové a zvlášt m-
šané a obyvatelé Konstantyn(.|K)litanští, byli na
velmi laskaví, jichžto puovodem Filip, král Fran-

/ 205'- ^kv. dceru svú Anežku dal jemu za manželku.
/

Po nkterém pak asu znamenav Androny-

kus, že potestáové LatinŠi k .\leximu dobru

vli mají. a nad jiné pedky jeho jemu pejí, a

že sú se s ním i rodem spolili, toho jemu závi-

dl i smluviv s-v^- s nklrvmi a uhlédav k lomu
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as píhodný, kázal Alexiho jíti a hned u vod Císa

utopiti. A tu hned císaství ecké sobe osobil a
rn^a^ý

vkoeniv se v n. nkteré zprávce starší a mož- utopen.

njší v KonstantynopoH kázal zjímati a statky

jich pobrav, rozkázal je zmordovati.

{Nový biskiíp pražský.)

L. 1182. X^alentin, biskup eský, sa utrá- <;r. ii82>.

I^en tvrtého dne zimnicí, umel a v kostele sv.
,., , 1- -Ti - 1 ' JI ' •• ' 1 i- - Biskup
\ I ta na hrade rrazskem vedle jm\ch poctivé po- Valentýn

chován. Na jehožto stolici biskupskú vy\^ol€n jest umel.

Frydrychem knížetem a Teobaldem, s}'nem Teo-

l:,aldovým, a jinými osobami duchovními i svét-

.skými Jindich, jenž ml píjmí Betislav, pro-

bošt \'yšehradský, kterýž byl nedávno pijel z Pa- Biskupem

íze s uení, muž velmii uený a opatrný, kterýž
'^vo^en"^

byl z rodu knížecího, syn Jindichv, bratra krále Jindich.

Vladislava, a tak byl strajenec Frydrycha kní-

žete. Ten vzav listy od Frydrycha a od jiných,

k císai se obrátil a ped ním milost obdržal, tak

že jeho pomocí a rozkázáním potvrzení svého

auadu obdržal a dosáhl a šasn se do Cech

naxTátil.

{Knize í'ri(lrich v\h.uáu. Konrád.)

T. 1. pihodilo se, že páni eští, nemajíce chu- Páni eští

ti k Frydrychovi, knížeti svému dobrému, an jim
'^kníže

žádné kivdy neinil, poslušenství žádného jemu vyhnali.

Kronika III. 19
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initi nechtli a tak bez všelikteraké píiny jej

jedni druhým hyzdili, až jej sob všickni napo-

ád zvošklivili, a takovaii jemu zúmysln inili

protismyslnost. až jej vždy^ svévoln z eské zem
vytiskli. Po jeho pak odjezdu volili sob za pána

kníže Kunrada z Moravy a posadili jej na Vy-
Pražané šehrad. Ale Pražané nechtli k Kunradovi pi-

svoliti. voliti, pravíce, žeby jim to nebylo slušné ui-

niti, aby se mli pánu svému zprotiviti beze vší

píiny a jiného sob bráti za pána, žeby radji

chtli se zavíti'. A tak sú uinili.

A když již tu na Vyšehrad sedl Kunrad

pl pátá msíce, sjeli sú se páni nkteí, též

i z rytístva k Kunradovi a s ním spolu oblehli

Prahu a piln jí dobývati poali. Druhého pak

msíce toho obležení Pražané uradivše se, pod-

dali se Kunradovi a vrnost i poddanost jemu

slibovali jako bezdn.

(Císa sesadiv Konráda, dosadil of^l í'ridnclia.)

Po dobytí pak Prahy })o jednom msíci pijel

do Prahy falckrab z Bavor, maje listy vící od

Frydrycha císae k Kunradovi i ke všem pánm
/.emským. jim slovem císae J. M. rozkazuje

i pikazuje, aby šestý den msíce ervence ped

J. M. se v ezn postavili.

' = pece jen.
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Páni dali odpovd, že se jim toho nezdá ui-

niti, aby mli i Bohu. i papeži, i císai, i knížeti

poddáni l)ýti. dosti chtí míti na tom, aby P. Bohu

svému a knížeti eskému byli poddáni. Falckrab

j)ijav odpovd, odjel a císai to oznámil. Páni

po jeho odjezdu vzavše o to lepší radu, šest osob

jako najznamenitjších z sebe vyvolili, totiž Jin-

dicíia Vítkovce, Zdislava Lipského, Zbynu Dub-

ského. Betislava Teobaldice, Znajboha z Dlú-

hé.vsi a Domahosta z Otradova.j a ti sami toliko

bez Kunrada pijevše, ped císae pedstiipili a

poctiv od Kunrada i ode vší eské zem uinili

pozdravení a omluvy; ale císa, sed s svými ra-

dami, nic neodpovdl. Po dlúhém mlení, kolikž

bylo posl eských, tolik jest prken., pineseno. Císa Cechy

jako by každému mla hlava prknem býti sražena. Pestrašil.

Oni to uzevše, ped císaem všichni klekli na

svá kclena, milosti prosíce. Knížata tu písedící

povstavše spolen nízko se uklonili, za n se pí-

mlúvajíce. Císa pohledv na jich krásné osoby,

všecko to jim milostiv odpustil, tak však, aby

Frydrycha, kníže svého, zase za pána pijeli, íí

to hned bez výmluvy i všelikterakého prodlévání,

a oni hned to uiniti slíbili, písahami toho po-

tvrdivše. A pojavše jej hned sú s ním do ech
jeli. A na té cest za veliké a najvtší štstí to

1 Jména zrymyšlena. — - Byly to sekery katovské.
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sob pokládali, že sú skrze rozhnvání císaovo

svých hlav neztratili.

Jel jest s nimi také pecleený falckrab

Bavorský a pijev do Prahy, slovem císaovým

a jeho císaskú mocí rozkázal Kunradovi, ab}'

hned ten den Frydrychovi eského knížetství

postaupil a sám na Morav, pokudž jemu císa-

em prvé bylo vymeno, aby dosti ml. A tak

/
205V se jest stalo. —

C. t. msíce máje kostel Strahovský skrze

Klášter Albrechta, arcibiskupa Salcpurgského, posvcen.
Strahovský

j^terýžto Albrecht byl z rodu knížat Ceskvch a
posvcen. "^

1 ^ m- ^ .

l)ratr vlastní Frydrycha knížete. To posvceni

kostela toho již podruhé bylo proto, neb prvé

kr dodlán nebyl, také že se oltáem velikým

hajbalo. Pi tom }>osvcení byli všickni preláti

kostela sv. Víta a opatové mnozí. Albrecht ped-

eený byl t. c. v Cechách, neb byl skrze císae

zbaven svého arcibiskupství Salcpiirg:skéh(> jed-

naki za 15 let, toliko probošství Mlnickýho uží-

val, až potom skrze císae zase k témuž arci-

biskupství byl navrácen.

(l''l()ly 11(1 rralni odražen.)

<R. ii83>. L. 1183. Frydrych kníže, již maje nadji, že

pokoj míti bude, poal Prahu velmi rozšiovati

» = skoro, tém.
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a mnohá stavení na žádost své manželky stavti.

A v tom obeslán sa od císae, jako poslušný jel

a ped ním se postavil. To Vácslav kníže, syn

nkdy onoho starého Sobslava, syna Vratisla-

vova, a Oldich, bratr téhož Vácslava, spolu se

spuntovavše^ i sebrali mnoho lidu chaterného

z Uher, z Moravy i z Polsky a s nimi oblehli Pra-

hu jednak2 nenadále. Knžna Alžbta to uslyšavši,

lid Pražský rychle svolati kázala, brány a zdi

mstské piln poruila osaditi. Takový lid zb-

inýa a nevážný chtli toho msta rychle štur-

mem dobýti. Ale Pražané se staten bránili, tak-

že ta chasa nic nemohla uškoditi. Ale však to

obležení puoltetího msíce trvalo. A v tom Praha

Frydrych rozeslal své posly po pátelích, po ze-

mích Nmeckých returiku4 žádaje. I pitáhl

Frydrych do Cech s velikými haufy lidu rozli-

ného, a Leopold, mladý kníže Rakúský, s druh.é

strany. A dív než oni Prahy dojeli, až Albrecht.

arcibiiskup Salcpurgský, jenž byl probošt Mlni-

cký, bratr Frydrychuov, sebrav ntco lidu e-
ského, táhl pospšn k Praze, Vácslava a Oldicha

i s tau chasau pry odehnal. tvrtého dne pi-

táhl také kníže Frydrych a Leopold také toho

dne a ped Prahau se položili. Páni eští, vidúce

takový lid a takovú moc knížete Frydrycha, pána

^ = spojivše. — - == skoro. — ^ = holota. — * = zá-

chrana.

obležena.
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svého, ulekli se, hned odstaupili od Kunrada a

Frydrycha za pána držeti slíbili. Frydrych, povo-

lav do rady nkterých svých vrný-ch, s nimi se

radil, co má s tím lidem shromáždným (pon-

vadž se zima pibližuje) initi. Nkteí jemu ra-

dili, aby jej rozpustil, aby se zase do Nmeckých
zemí obrátili, ale on neuinil toho, ale službu jim

dával a pes zimu je ])edržal.

(Vpád do Moravy. Vrsovci.)

<R. 1184). L. 1184, hned asu jarního Frydrych, roz-

Kníže váživ tu nezbednost Kunradovu, lid ten léta pe-

Frydrych c^^šlého shromáždný poslal do Moravy na zá-

poslal lid hubu Kunrada, strajce svého. Kunrad shromá-
"^ ^^' zdiv mnoho Moravanuov a maje mnoho lidu

z Uherské zem, umínil té moci Frydrychov

odprati. Frydrych maje zprávu, že Kunrad od-

prati chce, tím nemálo byl zstrašen, obávaje se,

aby tam ten lid nel)yl poražen, a zvlášt Pemysl,

bratr jeho mladší, kterýž nad tím vojskem byl

hajtmanem, aby tu nezahynul.

V tom pišly sú jemu vdné noviny, žeby

njaký Ratibo z rodu Vršovských, nepítel

nkdy knížat eských, lidu maje z Polsky

a z Slezska rozliného veliký jioet, táhl do

Moravy Frydrychovi na pomoc a tudy že

by se chtl Frydrychovi zalíbiti a s ním

vjíti v doluau vuoli a v pokoj. Frydrych ovšem
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nebyl toho nevden a mluvil jednoho asu
ped svými raddami a ka: » Jestliže skrze pomoc

mn uinnu téhož Ratibora vítzství obdržím

nad Kunradem a Moravany, uiním s ním smlú- Ratibo

vu a vný pokoj. A jsú byli jeho pedkové mým Vrsovský.

pedkuom nepátelé, ale již snad z nepátel bu-

dau uinni pátelé. « Taková slova skrze nkteré

osoby nebyla jsú tajná Ratibora Vršovského.

Po nkterém pak asu poslové Frydrychovi / /
2061-

oznamovali to, co se dje v Morav a že lid Fry-

drychuov okolo Znojma zdlal veliké škody, a

zvlášt Poláci a Slezáci Ratiborovi. A on — Ra-

tibo — že jest ped tmi, kteíž se jemu opeli,

mnoho hrdinských skutkv ukazoval a zvlášt

okolo Bítova. Ti pak haufové od Frydrycha vy-

slaní zplundrovavše^ jednak všecku Moravskú

zemi a Frydrychovi ji podmanivše, do Cech se

navrátili. A Ratibo s svými také pijel do Prahy

a všecky laupeže, kterýchž nabyl v Morav, kázal

ped knížetem Frydrychem položiti. Kníže nic

toho vzíti nechtl, ale uinil jemn Ratiborovi z té

pomoci podkování.

Páni nkteí v to se vloživše, mezi kní- Smlúva

žetem i vším rodem jeho a mezi Ratiborem
^ v"šovd

na míst všech Vršovcuov smlauvu uinili. A
on Frydrych takové upokojení a tu smlau\'u

1 = poplenivše.

.
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svým listem upevnil, jenž jest v tato slova:

> Aíy Frydrych, kníže eský a vlada vlasti^ Mo-

ravské až do konin Uherských, vysvdujem
o úmluv s šlechtici a hrabaty Vršovci, s raddau

a volí šlechticuov a zemanuov našich, o všecky

ruoznice a nesnáze, kteréž jsau byly vzešly mezi

pedky našimi, knížaty eskými, a Božejem, Ko-

chanem a Janem Tistau Vršovci: o všecky mordy

a bezhrdlé s obau stran, kteréž sú se zbhly, aby

na vné asy jím Vršovcm od žádného z pod-

daných našich ani potomních knížat a vládauov

vlastii eské a Moravské zpomínána nebyla a to

pod ztracením hrdla. A ponvadž Ratibo Vršovic,

* := krajiny.
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udatn}' šlechtic, sa nám ukázán za vuodcí lidu do

vlasti Moravské, svým vtipem a Božím zjednáním

nám dopomohl, že jsme boj obdržali a Moravu

k Cechuotn pipojili, jemu i rodu i potomkm
jeho dv sekery bradatice na štít sme dali kí-

žem peložené v modrém poli a na helmu též dv
na kíž peložené; a dv kídla vorlová aby nosiH

na vnau pamt. A hrad náš Pím jemu sme za

jeho mužství pidali, aby s Nmci Bavory vné-
ho stáníj neml. Té úmluvy na pamt vnu svú

sme peetí tento list upevnili, kterýž jest vydán

z rozkazu našeho, potu let 1184. «2

T. 1. mezi; knížaty kesanskými v Jeruzalém Knížata

o panování byla veliká nevole. Soldan, král Ejipt- ^y.^ ^, t~_

ský, ml z toho veliké potšení, neb ped tím ni- ruzalém.

kterakž nemohl dosáhnauti toho svatého msta.

Ale když se oni vaditi poali, hned lid zbíral, aby

jednomu z nich proti druhému byl na pomoc a

pe/moha jednoho i druhého aby pemohl, o to / 206^'

vždycky myslil, jakož pak tak uinil.

R. t. Gedeon, biskup Krakovský, kterémuž ^ Biskup

Poláci íkah Gedka, ten s povolením Lucia pa-
'"^ '°^s >•

peže z íma pivezl do Krakova teto sv. Flo-

ryana, kteréhož Poláci pijali s velikau poctivostí

tak, jakž nalézalo, a ješt jemu jako ddici své-

niu iní velikau p(3ctivost až do dnešního dne.

* =; pokoje. — - Všecko vymyšleno.
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iVáíka echli s Moravany}

<R. 1185). L. 1185. kníže Ktinrad Znojemský, a byl muž
velmi dobrý, milostivý i nábožný, ale velmi ne-

trplivý; spravedlivost prii nm ustavin byla,

ale k pomst byl hotový. Protož ustavin o to

smajšlel, aby se nad Frydrychem i nad Cechy

pro záhubu zem Moravské, kteráž se stala loku

pedešlého, pomstil. K cht takovau vc ped sebe

tajn vžiti, poslal pro lid do Slezska, do Uher

i do Polsky. A když se ten lid položil všeckeii

v Morav, rozkázal, aby se všickni spolu stáhli

u Jaromiic a odtu že se chce mocn do ech
pustiti a tu uiniti takový zájem^ a lidi hnáti jako

d<ibytek do Moravy. A se taková vc dosti opatr-

n jednala, však to všecko knížeti eskému skrze

jeho špehée bylo oznámeno.

Frydrych, znamenav nezbednost Kunradovu,

sebrav opt vojsko lidu eského, Pemysla, bratra

svého, nad nimi hajtmanem uiniv, do Moravy je

na záhubu Kunradovu poslal. Kunradovi, že táh-

nau Cechové do Moravy, když byla o tom zpráva

uinna, nemálo se Frydrychov hotovosti podivil

a znamenav, kudy by se Pemysl s Cechy k Znoj-

mu pustiti chtl, pojav Moravany a Niuce i ten

všecken lid, s kterýmž se chtl do Cech pustiti,

položil se u Ludomie a tu Pemysla s jeho li-

• = loupež dobytka.



BITVA U KOUNIC. m
dem oekával. Pemysl jakž vjel do Moravy,

hned jemu bylo oznámeno, že Kimrad kníže, maje

mnoho lidu pohotov, jeho oekává; Kunradovi

také oznámeno bylo, že jsú již echové meze

Moravské pejeli. ^ / Když jsú se pak Cechové / 2071-

k Moravanuom piblížili, Pemysl kázav se svým
"

zastaviti, velmi poádn je k bitv šikoval. Kim-

rad, vida své nepátely, hned tolikéž uiniti ne-
i^aj\^j^a'„

meškal, maje s sebau Vika, 'muže stateného, Moravský,

kterýž také lid jeho šikoval po haufích velmi

poádn. A tak s-ašli jsau se haufové spolu oboji

a bitva byla velmi veliká, tak že hmot a vaní

koské a teskot od zbroje a meuov i jiný dusot

slyšán byl v Kaunicích, více odtu než za míli.

Tu jest mnoho eských i Moravských panuov

zbito, mnozí rytíi statení tu sú zmordováni.

Všech spolu tu ten den bojovníkuov padlo a zmor-

dováno více než na 4000. Když je pak pochová-

vali, po mnoho spolu jích do jednoho hrobu

kladli. Kdo by v té bitvé byl pemožen aneb kdo

vítzitelem, jednaks se neznalo, neb Kunrad z té

bitvy s malým potem ujel a pi Pemyslovi jich

nemnoho zuostalo.

Potom pak Frydrych i Kunrad, to, co se pi-

hodilo, rozvažujíce, z toho oba mli zarmúceni.

^ Následuje týž obrázek bitvy jako v díle IV. na
1. 280. — 2 = tém.
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Hrad
Vickov.

Pi té bitv Cechové že by na placu zstali, tak

pravili, ale ze by mnohem více z vojska Pemy-
slova než z Kiinradova jich tu zahynulo, domní-

vali se.

T. 1. Viek, muž statený a nad jiné b<ihatý,

s povolením knížete Kunrada dal sob postaviti

hrad na jedné hoe mezi Ždírcem a Kvtnicí a

druhého roku jej dokonal a dal jemu jméno od

svého jména Vickov a svému synu Pemyslovi

jej darem dal a sám sedl na Strážku. A on Vi-

ek byl najvyžší radda Kunrada knížete a mezi

jinými znamenitý. Kterýžto po

svých pedcích za znamení užíval

erveného štítu puol a na druhé

polovici 2 bílá a 2 erná štrychy,

tímto obyejem.

(Smíení Konráda s FryilrycJicm:)

<R. ii86>. L. 1186 asu jarního kníže Kunrad pro pe-
dešlého roku porážku byl \elmi teskliv, obá-

vaje se, aby Frydrych, kníže eský, s vtším po-

tem nepitáhl než prvé a jeho z M(^ravy nevy-

hn.'d. Nesmly ani z msta Znojma \')hléd-

núti. Pi tom asu r^rydrych maje zprávu, že

Kunrad jest mdel a žádného lidu že míti ne-

• = neopovažoval se.
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muož, ml nad ním lítost a na tom se postavil,

že jeho chce na Znojm pokojn nechati. A po-

jav ntco málo lidu, jel až do Moravy a pijel až

na Kaunicc, cht tu o nkteré vcí s Moravany

narovnání uiniti. Nkteí pak radili Kunradovi

(a zvlášt ti, kteí bylí války, murdv a krve

prolévaní žádostiví), aby ješt jednau zbera lid

táhl na Frydrycha a že jemu z Uher znamenitá

pomoc bude uinna. A on odpovdl, že toho

nechce uiniti, a ka: » Jestliže Boží vle jest, aby

Frydrych panoval v Cechách i v Morav, kterak

já budu moci jemu odolati? Neb jest velmi tžká

vc (a nad tu tžší býti nemuož než) Bohu se pro-

tiviti.« Pi tom uslyšav o tom, že Frydrych jest

na Kaunících a o nkteré vci iní narovnání,

uhlédav as píhodný, zmniv odv, vsedl na svuoj

kuo i pijel k nmu až na Kaunice a ssed s ko-

n, nechal jeho na dvoe a vstúpiv do jiztby, ped
Frydrycha pedstúpil a vyav list z ader, Fry-

drychovi ukázal a ka: »Ctný kníže, pi tomto

listu mám tob ntco tajn oznámiti. « Frydrych

domnívaje se, že jest posel, kázal všem ven vy-

stúpiti. Kunrad sav s sebe kuklu, dal se znáti

Frydrychovi a padl ped ním, milosti žádaje. Kníže

Frydrych pohledav na a milosrdenstvím hnut
^ Kunrád

jsa nad ním, všecko jemu milostiv odpustil. A se smíili,

od toho asu vždycky v dobrém pátelství trvali.
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(Drolié píhody.)

I
207^^ / T. 1. byla na slunci veliká promna, již La-

Slunce tinici íkaji eclipsis.i a potom pi konci t. r. byla

a^drahota ^ Ceské zemi \-eliká drahota. Strych pšenice pla-

til 70 gr. a žita strych brali za kopu, jemene

i ovsa za 20 gr. na trhu ped Pražskými branami.

(R. 1187). L. 1187 opt bylo veliké slunce zatmni a z to-

ho potom byl veliký mor jednako po všech kraji-

nách kesanskjxh, též ii v IVaze. A když se ten

Mor j-nor zaínal, židé z Prahv ped tim niorem
v Cechách. ^. , . , , ^.^, • ,.

' ^,. , ,., ,.,

vsickni bohatejsi vyjeli a vysli. chudsi toliko tu

zuostali. kterýmž bohati odjití;; majíce své poru-

ili statky. V jednu noc nkteí kesané sebravše

2idé se, na ty židy pozuostalé udeili a zjímavše je,

statky tch vybhlých jím pobravše, pi jích stat-

cích jích zanechali. Taková vc když pišla i)ed

kníže Frydrycha, piln se tázal4 na to. kdo 1)y ti

byli, kteí jsau židy zlaupili aneb kdo by byl

puovod toho laupeže. A nic se nemohl doptati

(P()l)yfí J cnizalcuia.)

T. 1. Soidan, král bljiptský, s velikými haufy

{X)hanuov pitáhl k Jeruzalému a s strany poled-

ní se položil a velmi ukrutn poal msta dobý-

vati. Kesané ovšem, kteíž na míst l)yli, sta-

* = zatrnní slunce. — '^ zir tém. — ^ Tak tisk. —
* Tisk Kázal omylem.

zlaupeni
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ten se bránili. Ale že od polední strany usta-

vin pohané šturmovali a od puolnoní strany

z velikých dl zdi mstské boili a pevraceli, až

jednoho dne na zdech mnoho zbili kesfanuov a

vži jednu opanovali a praporec z ni vyvsili, na

nmž bylo znamení Soldanovo, rytí jeden vel-

mi statený, jménem Jetich, s nkterými sob
poddanými na tu vži se oboil a jí dobyl a po-

hany všecky v ní zmordoval, a tím úinkem dal

kesanuom veliké posilnní že jsau se všickni

staten (to vidúce) bránili. Ale však. nemajíce

odnikudž žádného retuku, ani pomoci ani jaké

nadje, najprvé pímí uinili a potom i smlau-

vu, tak, aby jeden každý z nich vezma, což muož

unésti, z msta ven vyšli a pohanuom jeho po-

staupili. I tak se stalo, že jsau se pohané toho

msta zmocnili 2. <3.!> den msíce íjna.

Tu Soldan kázal najprvé zvony s vží sme-

tati a kon i jiná hovada postaviti v kostelech. Jeruzalém

Obyvatelé pak té zem, totiž Syryanové, mnoho pohanuov.

zlatta shromáždivše, ped Soldana pinesli pro-

síce, aby kostela vzkíšení Božího a hrobu sv.

nedopauštl kaziti. Kterýž to uiniti slíbil a ui-

nil, a nad to povdl, chtí-li kteí kesané v Je-

ruzalém zuostati a jemu plat platiti, že jím to-

ho rád chce píti. I zuostali jsú nkteí, kterýmž

oni íkali Syryanové, Arménové, Jakobitové, Ge-

orgianové^ Rekové a jiní mnozí. Ale Heraklius
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patryarcha pojav lid Latinský, do Tripoli se s pti

velikými lodimi po moi obrátil, maje tu nadji,

že tu bude bezpeen. A když se k mstu pibli-

žovali té krajiny Tripolitanské, nkteí lotí na

n se sebravše, zlaupili je a všecko to, což jim

pohané z milosti nechali, pobrali. A tak Soldan

opanoval msto sv. Jeruzalém, kteréž jsau ke-

sané drželi v své moci od dobytí Gotfridova až

do toho asu let osmdesát a osm.

(Píhody fry(iryclu)7'y.)

Snm R. t. Frydrych císa všem prelátm a osobám

^berce"' duchovním, také králm, knížatm a jiným, kte-

réž ml pod svým císastvím, snm v Normberce

položil, všem oznamuje, že se tu o vci duchovni

a o ády všeho kesanstva rovnati bude. Na kte-

rýžto sjezd Frydrych, kníže eské, ke dnii ulože-

nému pijeti nemeškal, též i Jindich, jinak Be-
tislav, biskup Pražský, i jiní mnozí z Cech opa-

tové a preláti. A tu když se sjeli, císa jako mi-

/ 208'" lovník j)okoje všem svú / vuoli oznámil a že

jim rozkazuje i také míti chce, aby od toho dne

žádný více ve všem jeho císaství s žádným se

nevadil, chudaj ani bohataj, železem ani ohnm
žádný aby druhému neškodil, ani jaké války po-

zdvihoval a zaínal, než aby se všickni ui)okojili

\)oá milosti jeho, ])()d zbavením hrdla. i'i tom že
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netco ješt jiného s strany kesanského nábožen-

ství J. M. Císaská ped sebe vzíti chce, kterýžto

vci také v brzkém, asu budu vyhlášeny. Pote-

statovéi všickni to, co míti císa ráí, vyslyšavše,

tak se zachovati slíbili a zase na svá obydlé se

rozjeli.

Pi tom asu kníže Frydrych. když se Kníže

s svými do Cech navrátid, nkterý lid nepravý a
chtl^fít/

lznic rozsévai ntco jemu tajn oznamovali Teobalda.

o knížeti Teobaldovi, synu Teobaldovu, jenž byl

muž dobrý a spravedlivý, pravíce, že by chtl

knížetství Pražské sob osobití a pipojiti je

k hradu eenému Škála. Frydrych, dav tm e-

emi u sebe místo, umínil jítii Teobalda, ale on

maje od pátel vajstrahu, pojav malý poet dvo-

anuov jel ven z zem, oekávaje tam lepšího

štstí.

{Zázrak sv. Petra.}

Tuho také roku pihodilo se, že jeden z ry-

tív eských, jménem Habrovec, pedstúpiv ped
kníže Frydrycha a znaje, že jest u nho milost-

níkem, žádal, aby jemu jednu ves prodal aneb za- Kníže

stavil od kostela Vyšehradského, iménem Svr3- Frydrych
-'

_

' •'

^ , ^, zastavil ves

vice, prav, že jemu k jeho zboží dobe náleží, od kostela

Kníže odpovdl: »N€smím toho uiniti, aby se ^^'•- ^'^''^

^ z= vladai, mocnái; podobn pozdji potentát, obé

c latiny.

Kronika UI. 20
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na mne P. Buoh a sv. Petr, aneb snad i pedek
mj, král Watislav, kterýž tu ves tomu kostelu

sv. Petra nadal, nerozhnval. « Habrovec odpo-

vdl: »Ani P. Buoh, anii sv. Petr, ani Vratislav

již jí nepotebuje, ale já ji potebuji.* Frydrych,

nechtje jeho (a neslušné) žádosti pro svú ve-

Iikr)mocnost oslyšeti, zastavil jemu tu ves Svro-

vice ve 300 h. penz obecn berných. — Jedné

pak noci ukázal se jemu sv. Petr ve spaní a pro-

ííudiv jej. ekl jemu: »Pro si ty smb to uiniti

a ves od kostela mého nešlechetníkovi zastaviti?

«

Fr)'dr}"ch vidní t<> jak(^ v smích obrátil a na-

zajtí spolu písedícím pi obd to oznamoval a

ka: »Divná mi se píhoda stala této noci, nctak

ve spaní jako na jev. 2 Pistúpil k mému loži

njaký muž starý, ovšem jako poctivé^ postavy,

šedivý a lysý, maje na sob pláš (a nevím, do-

he-li pamatuji) ervený a ekl ke mn: »Pro si

ty sml ves od kostela mého nešlechetnému lo-

vku zastaviti ?« — a já sem jemu nic neodpo-

vdl.'' Páni tu ])ísedící nic k tomu neodpov-

dli a nkteí se tomu zasmáli. Vn vykonání pak

obdu pistúi)iv k knížeti knz Krystofor, kaplan

icho, ekl: »Kníže šlechetný, takového vidní,

kteréž tob ukázal P. Buoh, jist sob málo nevaž,

ale navra zase a ui pokání !« Kníže jemu od-

* .— opovážil se. — ' = v bdní. — '^ = poestné,

slušné.
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povdl: »Snacl ty také chceš býti služebníkem

SV. Petra a kanovníkem kostela Vyšehradského?

Když ty tu kol i dkanem budeš, tehdy já Svro-

vice ves vyplatím a tomu kostelu zase navrátím;

pakli nebudeš, Habrovec jí i rod jeho bude držeti

za dlúhé asy.«

Druhé pak noci Frydrych kníže když usnul.

SV. Petr pistúpil k loži jeho jako tlesn a jej

vzbudil, ka jemu: »Vsta, nenapravitedlný lo- Sv. Petr

ve!<'; ktervž když se na svém loži posadil, sv.
, Tl*"^^'^ ' knize rry-

Petr jej biem ve hl)et velmi ukrutn mrskal, drycha.

A po mnohých a tžkých ranách jemu, aby ves

zase kostelu navrátil, rozkázal. Kterýž vstav

ráno, všecko svým dvoanuom, co se jemu pi-

hodilo, vypravoval a rány toho mr.skání na svém

hbet ukazoval. Kteíž ohledujíce divili se a

praviili: »Ale milostivý kníže, když jsi byl tak

velmi mrskán, pro jsi na nkterého z svých

komorníkuov nezavolal ?« A on odpovdl: » Ne-

toliko volati, aniž jsem mohl jednoho slova pro-

mluviti. « — A hned té hodiny kázal povolati

Habrovce a kázal jemu dáti 300 h. penz, a ves

aliy hned tomu kostelu navrátil, rozkázal. A toho

dne povolav dkana a kapitoly kostela Vyšehrad-

ského, / též jim píhodu svú oznámil a rány své / 208^

ukázal, jich prose, aby se za P. Bohu modlili,

též u milého sv. Petra aby jemu uprosili milost,

neb toho více nechce uiniti, a v svú ves Svro-



308 V. HAJEK. KRONIKA, R. 1188.

vice aby se hned zase uvázali. A pi tom žádal

jich, aby to na budúcí vné asy. co se jemu od

sv. Petra pihodilo, v své pamti mli a toho na

dokonalej.ší jistotu al)y to, an kníže na loži sedí

a sv. Petr an jej biem mrská, na peeti kapi-

tolní mli. A tak jest na jich jx^eti až do dnes.

A jemu, Frydrychovi knížeti, rány aneb šrámové

toho mrskání na hbet až do smrti zaostaly.

(Tetí výprava kížová.)

<R. ii88>. L. 1188. papež Urban, toho jména 111., když

Zákoníci byl v Fararý, pišli jsú k nmu tí bratí zákoníci

Ro^žUio
^Tobu Božího Jeruzalémského, majíce plášt er-

vené a na nich kíže zlatté dvojité, prosíce otce

sv., aby s nich ten odv sal a dal jim ruocho

smutné, protože jest jim vzat hrob Boží a Jeru-

zalém dobyt od pohanuov. To uslyšav papež, že

jest Jeruzalém od pohanuov vzat kesaniim, vel-

mi se ulekl a z toho upadl v tžkú nemoc. Však

proto bratím tm, jichžto jména byla sú Vylém

Jiík a Seneka, rozkázal jim nositi odv smutný,

erný neb šerý, a kíže ervené na lodice dotu,

až by opt msto sv. pišlo v moc kesanm, tu

zase aby ervené plášt a na nich zlatté kíže

nosili. Však z té nemoci nepovstal, až umel, na

jehožto mí^to volen eho, toho jména Vlil.

Ten liiicfj li(v. meškání li.sly své a posly k Fry-
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drychovi císai a k jiným knížatuom kesan-
ským rozeslal, jich žádaje, aby Jeruzalém, msto
sv., retovali a hrob Pána našeho vysvobodili z ru-

ku ukrutných pohanuov a nepátel sv. víry ke-

sanské. Sám také aby lid shromáždil, jel do Pi-

sis a tu v tom mst umel, biskupství svého den

padesátý a sedmý.

T. 1. Kliment, t. j. TIL, auad najvyžšíhr) l)i-

skupství na se pijal a hned listy svými císai

i všem jiným kesanm do krajin plnoních

oznamoval, že jíž Soldan s svými pohany okolo

Anthyochv ptmezcítma mst dobvl a patrvar-
'

'- 1-1 Concilium
cha ze jest mnoho lidu kesanského .shromáždil ^- paíži.

do Anthyochý a tu že se chce tomu víry ke-

sanské nepíteli brániti až do retuku kesan-

ského. Proto aby táhli bez meškání a že on chce

všemi poklady papežskými hnuti a proti tomu

vSoldanovi, nepíteli víry Krystovy, je vynaložiti.

V tom hned položili concilium v Paíži, a tu se

mnoho knížat kesanských sjelo a tu kíže na ?e

proti pohanm brali. Najprvé Frydrych císa, syn

jeho Jindich, král ímský, Filip, král Franský,

Rykhardus, král Englický, Otta, kníže Burgund-

ský, arcibiskup a biskup velmi mnoho, Benát-

ané a Pizanští a jiná msta znamenitá. A tu pi

tom sjezdu svoleno a zpuosobeno, aby každý,

ktožby chtl doma zuostati a zuostal, aby dal de-

sátý díl ze všech duochoduov roních bojovníkm
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na pomoc. A ty peníze sluly desátky Soldanovy.

Tankredus, král Sicilský, poslal mnoho posl do

Enropy, t. j. d(^ zemi a krajin plnoních, <k)

králm a k knížatm, jich žádaje, aby toho ne-

obmeškávali, ale táhli se vsí pilností, pi tom že

jim to pipovídá, ktož ])y kolii táhl na lodech po

moi mimo Apolí a Sicilí, že jim chce dáti hoj-

nu potravu a jim jich lodi obilím a chlebem na-

plniti. Pi tom asu Dakové, Fryzové a Flandren-

stí s 50 lodími, majíce rozHné bojovné pípravy,

/ 2091- vypravili se až do Afriky. /

C. t., když to a takové svolení od císae ozná-

meno bylo Bélovi, králi Uherskému, a v zemi

Uherské veliké rznice a nesnáze byly, hned ká-

zal se všem upokojiti
,
prav, že chce býti ke-

saníim na pomoc. Jakož pak tak uiaiil, neb

když sú táhli kesané z horních zemí skrze krá-

lovství Uherské, veliké jim inil pohodlé ztravú

i jinými všemi potebami k tomu náležitými.

<R. 1189). L. 1189. Frydrych císa, shromáždiv mnoho
lidu, jjuslil se s ním po Dunaji až do Vídn a tu

Taženi na se sjeli všickní spolu, totiž Frydrych, císa Jin-
pohany

i]y\c\), svn ieho, kníže Svábskv, kníže Kunrad
k Jeru- - J

zalemii. Moravský, biskup Vircj>ur.Líský, biskujv Mona-

sterienský, biskup r*asovský, biskup Altsburgský,

biskup Míšeský. Ileman, markrab z Bóden.

b^rydrych z Berlínu. Kunrad z Norndochu a j.

mnozí táhli skrze Llierskú zemi a skrze Dalma-
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cí. Král Dalmacký, jménem Kaymus, veliká inil

tomu lidu pohodlé ztravami a obroky i jinými

vcmi a tu pi nm císa Frydrych zstal za n-
kolik dní. A odtu poslal do Konstantynopole

k císai eckému, který'' slaul Isacius Angelus.

jeho žádaje, aby jej skrze Trací pokojn pustil

na nepátely všeho kesanstva, kterýž to vdn
a rád uinil. Tu se všecko vojsko Frydrycha pes
zátoky moské, jenž slov Hellespontus, do Asi

peplavilo a odtud" hned poali velikú škodu i-

niti až do Antyochý a do Cilicí a tu dosti šastn

se jim vedlo, až pitáhH k mstu eenému Filo-

melisi a toho ve tech dnech dobyli.

(S)nrt císae a papeže.)

Jiní pak kesané mnohem v vtším potu

táhli sú spolu a jedni po druhých, totiž: Filip,

Franský král, Rykhardu.^. král Englický, Otta

Burgundský jako s nesíslným potem arcibi-

skupuov a biskupv a jiných prelátv, jimžto

také Valdymarus,2 Dácký král, na pomoc poslal

mnoho lidu bojovného. Byli tu také Flandrenští

a Frýzové. Také se k nim pimísili Benátané,

Genuenští, Pisanští, Florentští a tak jako nesí-

slný poet lidu bojovného, nad kterýmžto byl naj-

* == Finiminum, blísc Ikouia v M. Asii. — - = Wal-

demar n., král Dánský.
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vyžším hajtmanem uinn Bonyfacius z Tesali.

A ti se všickni pustili po moi mimo Krétu a

Rodys, chtíce tudy do Asi a do Armený, jakož

pak poali okolo mst Euidus a Aliletu velikých

.škod imiti. V tom pihodilo se, že císa Fry-

drych s svým lidem pitáhl do Armený a tu od

knížete Arménského poctiv pivítán a pijat.

.Soldan o tom uslyšav, nemálo byl zstrašen. \
Frydrych, oekávaje krále Franského a Englickc-

ho a jiných, zíistal tu v Armený za nkolik dní,

cht tomu, aby také lid jeho odpoinul. Kníže

Armensk}', cht císai kratochvil uiniti, pozval

jeho na lov. /\ toho asu bylo veliké horko. Cí-

sa, cht se prochladiti, pijel k jednomu

malému, ale velmi prudkému potoku a roz-

kázal sob .kuo držeti. Svlekl s sebe odv a do

toho potoku vstaupil a praud jej zachvátil a po-

Císa jal, tak že sob sám ani jiný žádný nemohl jemu
se utopil; pomoci, až' tu utonul. Z toho veliký kik pošel od
v Antyo- *

, , , v ,

chý pohben.kesanuov a žalost i naíkáni, neb škoda nena-

bytái tudy stala se kesanm.
Soldan zajisté obávaje se jeho, byl umínil

hned z Syrských krajin ven s svými všemi poha-

ny vyjeti a do Fjiptu se navrátiti, ale jakž o té

píhod uslyšal, svých nejjátel tu ekal. Vojska

pak císaova do Antyochý se navrátila a tu od-

' = nc'n;ihr;'7.ená, ncii;ilir;ulitilii;i.



SMRT BARBAROSSOVA. 313

poívajíce hodovali. V tom pišel na n náhlý

mor, tak že sú tu meli, až jich málo zaostalo.

Císa Frydr}'ch tu v Antyochý poctiv pohben,

tak jakž na císae slušalo, na tom míst, kdež byl

sv. Petr stolován^. Kníže pak Arménský velmi

jeho plakal a veliké za inil obti. V druhém

pak vojšt mezi Filipem, králem Franským, a

Rykhardem, králem Fnglickým, vzešla veliká

nevole / a ta pišla z pajchy, neb každý z nich / 209^

pední chtl míti poctivost, a ti se všickni haufové Krétu
... v, 1 , v , , . , . . •• ostrov

pro Jich roztržku do krestanskych zemi návratní. Benátané

Bonifacius pak, hajtman najvyší, z toho velmi kupili,

teskliv byl, ale však aby svj úmysl vykonal,

ostrov pekrásný a velmi veliký, kterýž byl jemn^

nkdy Alexius, císa Konstantynopolitanský, da-

rem dal, jenž slov Kréta, jinak Kandya, ten

Benátanm prodal, kterýž oni drží až do dnes.

A vzav peníze, inil na n pohanm velikú škodu

a, by jemu b}'li kesané na ten as nepíliš velikú

inili pomoc, byl by Jeruzalém opanoval.

L. 1190. Cclest3'nus, t. j. ITL, papežské d- <r. 1190).

stojenství pijal. Jindich, syn císae Frydrycha,

volen sa na stolici císaskú, do íma jel. A tu od

Celestýna i ode všech jeho kardynáluov pátelsky Císa

a milostiv pijat a korunován, on i manželka "^[^g

jeho, Konstancia jménem, a ten byl Jindich, korunován,

toho jména šestý.

* := nastolen.



314 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1190-1191.

(Konrád knížetem.)

Kníže T. 1. muž dobrý a spravedlivý, Frydrych. kní-
Frydrych r,^ Ceskv, umel a v kostele sv. Víta na Hrad
umel. ^ ^ , .

l^ražskem poctivé pochován. Jehož smrti želel

všecken lid eský, nejinak každý, než jako otce

svého.

1

Kníže Pi tom asu Kunrad, kníže Moravský, povo-
Kunrad

i/^j-, ^^ ^^j panuov a vladyk eských stavu du-

chovního i svtského, posazen jest na stolici kní-

žetské a tak zprávu knižetství eského pijal

vdn. Teobaldus pak s povolením Kunradovým
uvázal se v krajinu Moravskú. A ti se oba spo-

lu zapsali, aby jeden proti druhému nebýval.

o

/ 2ior Císa Jindich z nkterých hodnjxh píin
umínil jeti vojensky do Vlach i požádal Kun-

rada, knížete eského, aby pojma nkterý lid

z eské zem, jel s ním. Kunrad, sebrav nemalý

poet lidu, táhl až k Benátkm a odtu spolu

skrze všecky Vlaské krajiny až za ím. A tam

oblehli msto jedno znamenité v krajin, jenž

Knize Kun- ^love Kampania, a mstu jméno Neapolis. V tom.
rad umel. ,, . , , . - . -,^ i i

-- /^ i
-

oblezeni den petmezcitny Kunrad, knize esky,

utrápen sa nemocí umel a odtucT v truhle za-

smolený d(j Prahy pivezen a vedle hrobuov kni-

žetských poctiv pohben. Císa v tom dobývaní

' V orÍR. tý obrázek jako v diU' I. ! ?>'. — * T tisku

tý obrázek jako na 1. ijor.
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msta toho trval až za tri msíce. V tom veliký

pišel mor na lid jeho, tak že musel, odtu od-

trhnuti.

^

Toho také asu a pi tom dobývaní Otta, kní- /
^lo^

že Ce.ský, syn nkdy Ottv, pestylencíg sa pemo- Kmze Otta

žen umel, syna jménem Vladislava, mládenekn

po sob zuostavil.

iVáclaz' a Pemysl.}

L. 1191. Vácslav, nkdy syn Sobslava stár- <R. iipO-

šího, knížetství eské sob osobil, prav se býti

ddicem. To když uslyšal Pemysl, syn nkdy
krále Vladislava, sebrav vojsko, pitáhl k Prar-^e

a poal toho msta násilím dobývati.

Pražané ovšem staten se bránili a kníže

Vácslav, sa v zavení, nic toho pílen nebyl. Dne

jednoho Pražané sšedše se pedstúpili ped kní-

že, jeho žádajíce, aby pány zemské a rytíe obe-

slal a jim rozkázal, aljy oni sberúce se, Pemy-
sla od nich odehnali. \^áclav kníže odpovdl:
>'Chci na to pomysliti a dne tetího dám vám na

to odpovd.« A nazajtí ráno vsed na svuoj kuo
a pojav nkteré své služebníky, ven z Prahy vv- Kníže Vác-

jel. A ti msíce byv v Cechách pánem, Pemy-
y^cechách

slovi Prahy spolu i knížetství postaupil a sám knížetem
, , ^. -f. .^. . . . ... ^^ • 1 -^ -'1 ti msíce,

se k cisari Jmdnchovi obrátil, isa jehožto zadost

* V orig. obrázek jako na str. 20ir. — * = morem.
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a proslju císa posly své do Cech poslal. Kteiž
Pemysl j^dyž piieli, hned oznámili vuoli císaskú Pe-
knizetem

. , ^ ,

uinn, myslovi tmito slovy: »Kniže esky, my nepo-

chybujeme, že si ty kníže eský rozený, ale však

že si též knížetství sml sob bez povolení císa-

ského osobití a v n se uvázati a jiného z nho,

sebrav vojsko, vyhnati, protož z té píiny roz-

kázáním císaským aby jeho hned prázen byl . . .

Biskupovi Pakli by toho, což J. M. míti ráí, neuinil, jist
Jindichovi ^ ^ \ ^' i-i ' ^ a . ^i

zpráva ^^^' ^^ '~'y *"^ "^ "^^ popudil cisare a nad to mel

zemská j,,. j^.; nhiavnilio nepítele. « A hned povolavše
poruena, .,,

bi.skupa eského Jindicha, jinak Betislava, jenž

byl z rodu knížat Ce.ských, rozkázáním císao-

vým jemu zprá\u knížetství C"eského poruili a
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Cechm všem, aby jeho poslušní byH, slovem

císaským rozkázavše, z eské zem ven vyjeli.

Pemysl kníže, byv pánem eské zem 4 m-
síce a 8 dní, opustil ji a do Moravy se obrátil.

/

Vácslav pak kníže, jeda od císae k Budešl-

nu, od markrab té krajiny úkladn jest jat

s mnohými svými a do tvrdého vsazen vzeni,

z kteréhož žádný nevyšel, jedinký kníže Spiti-

hnv.

Pemysl pak, hnvaje se na císae i na Cech)

,

sebrav mnoho lotruov, velikú s nimi v Cechách

inil škodu a tím zpuosobem mnohem vtší hnv
císauov proti sob vzbudil.

Pemysl
kníže.

/ 2II'"

Vácslav
kníže.
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i

(Kníze-biskup Jindich.)

<R. 1192). L. 1192. Jindich liiskup, maje po sob n-
které pány eské, shromáždil lid mstský, velmi

piln kázal osazovati v lesích silnice. A ty škiidci

zemské, kteíž se Pemysla pidržali, kázal jí-

Hrad máti, a kteréžkoli zjímali, všech kázal podávati

Ruzyn, do vzení na \^yšehrad. A tu jích mnoho v v-
zení držáno bylo. Pemysl znamenav, že Bohomil

Dobrovodský najvíce proti nmu radí biskupovi.

i poal jemu hradu Ruzyn dobývati, domnívaje

se, že by se tam Bohomil schoval.

Biskup to uslyšav, hned lidu okolo 500 sebral

a rychle je poslal retovat Ruzyn. Pemysl vida

je zdaleka, jích nedokav, ale kázav rychle zatrú-

biti, sám s pedními pry pospíšil. Biskup kázal

za ním pospšiti a tak jej Pražané honili až do

Kroihlav a tu jeho všudy vkol oskoili. Ale

on se svým meem staten bránil, až jích tu

nkolik dosti znamenitých zabil, a vybiv se z nich

mocn ujel. Biskupovi a Pražané za ním jeli usta-

vin, tak až jej ven z zem vy])rovodili. Pemysl
znaje, že v Cechách nic nemuo/ i)rospti. obrátil

se do Nmeckých zemí a tam s svými dráljy lau-

pežem velikau inil škodu. Pilij). kníže í^válxský,

takového plundroxání a záhuby, kteráž se dala

po všech jeho, snésti nemoha, sebrav lid, Pe-
mysla z í^vábské zem vyhnal a kterýžkoli z jeho

/ 21 1^ byl postižen, každého kázal obsiti.
/
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L. 1193. Jindich císa obeslal k sob Jindi- (^- ii93)-

cha biskupa, kterýž poniiv zpravování zemské

Sobslavovi a zpravování kostelní Vitoslavovi,

k císai se obrátil a odtud na paut k sv. Jakubu

do Kampostelii jeti umínil. Ale když k císai

pijel, císa jeho napomínal, aby mu tu sumu,

kterúž dáti slíbil, vyplnil. Biskup dal odpovd,

že to chce. až se zase z Hyspaný navrátí, rád ui-

niti a vyplniti. Císa nechtl toho ekati, protož

biskup musil se zase navrátiti do eské zem a

tomu slibu dosti uiniti.

T. 1. byli sú v Cechách xelicí dešové a po-

vodové asu podzimního, tak že nemohli lidé

vorati ani síti, až do msíce listopadu.

R. t. svadba velmi slavná v Uherské zemi by-

la pipravena. Neb král Emeryk, syn Bélv, mel

míti za manželku Konstancí, dceru krále Ara-

gonského. Ale když jsú pro ní slavní poslové

Uherští posláni byli, nic jsau nezpuosobili, neb

taková vc byla papežem i císaem (nevím z ja-

kých píin) petržena. Byl na tu svadbu pozván

i Jindich biskup a kníže eský, kterýž slavn do

Ostehomu pijel, a tu uslyšav, že z té svadby nic

nebude a že jest to všecko rozrušeno, zase se do

Cech obrátil. A když skrze Moravu jel, Mora-

^ = S. lago de Compostella ve Španlsku.
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Moravané váné na dvú místech jsú na zálohu uinili, ale

však od nkterých

osidel jest pominul.

na biskupa ^ , j ^i . - i - - i . ^ • ^ ,

eského, vsak od nkterých vern>ch výstrahu maje, tecli

(Výprava do Moravy.)

<R. ii94>- L. 1194. Nkteí pak echové jsúce války žá-

dostiví, piln Jindicha biskupa napomínali, aby

sbera ntco lidu, táhl do Moravy a nad tmi,

kteíž jsau jej chtli roku pedešlého, když jel

z Uherské zem, úkladn zamordovati, aby se

pomstil. Ale on, jako muž dobrý, nechtl toho

uiniti a ka: »Budeli vuole Boží, sám P. Buoh

nad nimi mstíti bude.« Slyšíce to nkteí, na bi-

skupa se rozhnvali, rozliných na píin hleda-

jíce, tak že on chtj neb nechtj musil k tomu

dáti své povolení, aby vojsko na Moravany se-

Biskupu bráno bvlo a hajtmanuom porueno a zvlášt
eskému i' i

poddala se Bdkovskemu Z Rohožníce. lo když se stalo, Ce-
Morava.

^j^^^.^^ ^^j^jj vojensky do Moravy. Ale však Jin-

dich písn pikázal, aby žádnému žádné škody

na té cest neinili, ani v Morav, le by se kdo

nechtl poddati. A tak v krátkém asu všecka

msta Moravská, hradové i tvrze Jindichovi se

poddali. On když to uslyšel, hned tam poslal

pikazuje, aby se do ech pokorn navrátili, a

oni bojovníci, a neádi, musili to uiniti.



VÝPRAVA DO LUŽICE. 321

{Výpraz'a do Lužice.)

Tu již biskup chtl se uj)ukojiti a P. Bohu po-

kojn slúžiti, pikázav všemu Hdu eskému, aby

se také upokojiU. V tom pijeli jsú poslové od

císae, Jindichovi biskupu písn pikazujíce,

aby hned bez odtahv sbera vojsko, táhl sáui

osobn jako kníže eský na markrabí Srbského,

odporníka císaova, a jej aby z té krajiny vy- Biskup i-

hnal a sob ji osobil a mocn ji pipojil k kní- "*
gkodi/^

žetství eskému. Táni a vládyk}' (a zvlášt nepo-

kojní) rádi to slyšali a z toho se radovali. Ale bi-

skup, a toho nic vden nebyl, však nechtje

v tom rozkázaní císaova pominuti, sebrav lid

z Cech i z Moravy, dvma vojsky vtrhl do Srb

a tam inil velikú škodu. Srbové takového bez-

práví trpti nemohauce, iM-ánili se a Cechové

i Moravané mnoho jich zbili. / Pí tom také koste- / 2121-

luov Srbských mnoho vybráno, spáleno i roz!)o-

eno, ješto biskup nad tím velmi teskliv byl. Když

se pak do Cech navrátil, kázal za ty mrtvé, kteíž

jsú tam z Srbuov, z Cechuov a z Moravanuov Biskup

, , . ,., . , ^, , ^ . ^. . . , chtl pokoji,
zmordovaní, veliké služby a obeti ciniti a sam

svýma rukama hojné almužny rozdával. A kázav

všech panuov a vlad>k na snm do Prahy povo-

lati, za to jích snažn prosil, aby za jeho dnuov

byl pokoj zachován, pipomínaje jím, jaká se

škoda na kostelech a na klášteích v Srbích stala

a jací mordové kesanstva, toho srden želel a

Kronika III. »•''



322 V. HÁJEK, KRONIKA. R. 1194-1195.

plakal pede všemi, jích žádaje, aby se za V.

Bohu modlili.

{No7'ý král z- Polslai.)

Toho také léta Ka/.imír. kníže Polský, vedle

starodávního obyeje na den sv. Floryana chu-

dým lidem slavný uinil obd. Nazajtí pak S'i-

zval mnohé pány Polské a s nimi vesel sa slavn
Kníže Pol- hodoval. A" tom pihodilo se, že jest on Kazimír

umel, divné a posmšné i nekesanské pohádky^ bisku-

puom o nesmrtedhií^sti duší lidských vydával,

že by duše z tl lidských vyšlé živy býti ml}',

radovati se aneb pekelnau manku trpti, z toho

veliký posmch in. Pi tom hodování první

trunk pijav, maliko se napil a hned s pevrátil

a umel. Nejistá vc psáti, neduhem-li ili jedem

aneb zvláštním líožím dopuštním na to pišlo.

\' Krak(n'ském kostele ])i stran v zdném hrob
s královskau poctivostí pochován.

Vše t. r. sešli sú se páni Poláci k \-olení no-

vého knížete a \olíli jsú z \uole jednostajné sob

za pána Lestka J'>ílého, staršího s}na Kazitní-

rova \- mladém \ku, a toho k zpravování hád-

kovi, l)iskuj)u Krakovskému, a Mikulášovi hra-

bti poruili.

' -^ h.-idniiKv.
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(Douiácí íidálosti.)

L. 1195. biskup, maje pokoj v eské zemi, <R. 1195).

kázal kostel sv. Víta znamenit opravovati a ol- Biskupský
.'^ ^ •• '1 ^ j^i' j.- ' ^1 v ,^ dmvPraze.
tare v nem jmak pedlávati a sam všecky ped-
lané znovu svtil. Rozkázal sob duom krásný

v Menším mst Pražským na behu eky Vhlta-

vy postaviti a kaplu v nm velmi draze okrášle-

nu k poctivosti P. Bohu a bl. Marii P., Rodice

jeho sv., a tu uvedl zpváky krní, aby všecky

hodiny tu poád zpívali a ustavin chválili P.

Boha. A na Vyšehrad v kostele sv. Petra také

služby Boží velmi rozšíil a služebníky kostelní

poctivau živností opatil a platy velikými nadal.

T. 1. byla veliká suchota v eské zemi, skrze Hlad

kterauž pišla drahota a hlad. Chudých lidí mm 17 ^^1 7,
^^ ^

-^ v Cechách.
ho, zvlášt ve všech a pi horách [mnoho] , hla-

dem zemelo a nkteí šli k mstuom, prosíce

chleba. To když bylo povdíno 1)iskupovi, poslal

po krajích eské zem a do vsí, aby hledáno bylo,

mají-li kde sedláci zatvrdilí obilé v stodolách

aneb na podlahách. ^ A kdežkoli bylo nalezeno, ká-

zal bezdn mlátiti a obilé, což bylo pes potebu

toho hospodáe, rozkázal pobrati a dobe zapla-

titi. A nahromaždiv tak obilé ze vší eské ze-

m i rozkázal mleti a chleb péci a lidem chudým
a nemocným i dtem pro jméno Boží o jej rc^zdá-

piidách. -- - r= zadarmo.
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Biskupova vati. A tak mnoho chudvch lidí zachoval, že sú
opatrnost, j^j^^^^ nezemeli.

(J\vpra:'a kíáozuí.)

R. t. R}khardus, král luiglický, a Filip, král

Franský, spolu vešli v smlauvu a v dokonalé pá-
telství a s ním Robert z Flandry a jiných mnoho;

Taženi ^ shromáždívše mnoho lidu, pustili se po moi
zalemu. na ta místa, kdež jsú prvé byli. A odtu majíce

píhodný vítr, táhli na lodech až k Cypru a pi-

stáli k behu u Baffy a nkteí z nich u msta
Salamis. A tu zpravivše .se, pustili .se do Syrý.

A tu s svými lodími k behm pistáli u Laodyka,

msta dosti velikého. Kteréhož hned, v.skoivše

tam, dobyli a jeho .se zmocniH a tu pevn se za-

veli, odtu iníce v Syrské zemi i okolo Jeru-

salema .sjezdem^ toliko veliké škod\. A tak své

/ 212^ msto T.aodyku piln spíží opatrovaH.
/

<R. 1196). L. 1196. Jindich bi.skup, jenž byl na míst

knížete zprávcí zem eské, slyše o tom, že l)y

Pemysl kníže žádostiv byl zi)rávy eské zem,

chtl jemu rád to knížetství jxjstúpiti. Ale páni

a vladyky nikterakž k tomu svohti nechtli, lii-

skup obávaje se, aby za asu jeho zpravování

v té zemi njaké nebyly nevole a krev kesanská

aby vylévána nebyla, zprávu o tom maje, že Fi-

* = nájezdy.
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lip a Rykhard, králové kesanští, mnoho mst
okolo Jeruzaléma zdobajvali a Soldan, král

Ejiptský, že se jím staten brání, tak že nemo-

hau Jeruzaléma dobýti, i sebrav mnoho lidu e-
ského, umínil tm králuom jeti na pomoc. Ale

dív než z Prahy vyjel, píkrau nemoci byl ob-

tížen, tak že toho, což umínil, nemohl vykonati.

I rozkázal ten lid rozpustiti a službu jím zapla-

titi za ti msíce a nadto kázal jednomu každému

dáti I zl.

(Píhody Z' cizin.}

T. 1. v krajinách Vlaských velicí a astí de-

šové poali a spolu s nimi kraupy, ledové i ve-

liké kamení padalo a velikau inilo škodu lidem

i hovaduom.

R. t. také ten lid sbiný, kterýž byl v Na- Císa

talí,i v Bithyný a v Pamfilí, totiž Arménové,
báT^st

Arapové, Saracenové i Turci, peplavujíce se pohanuov.

pes Pontické moe a zvlášt u Helespontu, i-

nili veliké škody kesanuom v Europ a zvlášt

v Trací a v Romany okolo Traianopole a Kon-
stantynopole. Ješto císa ecký Isacius AngehiS,

kterýž byl na Konstantynopoli, ml nad tím vo-

likú tžkost, nébrž obával se takových haufních

sjezduov a nkdy asem domníval se, že i na

Konstantynopoli bezpeen není, a ml penz

^ = Anatolie.
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dosti, ale lidu málo, protož kázal msto to slavné

piln opatrovati a brány jeho pevn zavrati.

(llsitacc kardinála Petra.)

<R. ii97>. L- 1197. Petr. kardyiiál kostela P. Marye.

jenž slov ,na široké cest' od papeže Celestyna

Kardynál Z íma jsa poslán, pijel do Cech. Jindich bi-

^'prah^°
skup, akoli nemocí byl velmi obtížen, však proto

vynésti se prcati nmu rozkázal a zástup veliký

prelátuov, kanovníkuov, opatuov, knží, mni-

chuov i žákuov, také i lid obecný, okolo nho šel.

A tak uinivše poctivé vítaní, jej slavn do Pra-

hy uvedli. A to bylo na konec masopustu; v post

pak pi suchých dnech postních s dopuštním bi-

skupovým ten kardynál svtil žáky na knžství.

A pi tom mimo obyej první ustanovil jím ád
a právo, jím rozkazuje, aby každý z nich istotu

zachoval až do smrti; pakli by se který z nich

tak nezachoval, ten aby v pokutu papeži upadl a

mše aby dotud' neslaužil, až by byl o to pai)ežem

ohledán a rozvázán a papež až by jenui zase i-

Kn/.í se -^^totii navrátil. Knží to slyšíce, svým starším

zbauili na a faráuom to oznámili, kteížto tak se zbauili.
legáta pa- , , , , , -

,

- 'i i

'

pežského. '>>' se l)yl ten kardynál na ten cas v sve nos|X)ue

neukryl, byli by jej jist ukamenovali. Neb tomu

dobe vyrozumli, že on tu více hledá papežova

užitku než jích spasení. Když .se pak knží a žáci
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od kardynálovy hospody rozešli, on asem no-
ním vsed na svú mezkyni k Bavoruom pospíchal.

cpoiira Pí'cniysloz'a.}

T. 1. Pemysl, maje zprávu, žehy biskup Jin-

dich tžce byl nemocen, maje nemalý poet lidu.

jel k Praze non, cht jí dobýti a zmocniti se. Bitva na

I pijel na Bojišt a tu se položil. Biskup, a vel- Bojišti,

mi nemocen byl, však proto svolav pány, rytí-

stvo a Pražany, opatrování toho msta jím po-

ruil. Oni pak pipravivše se v mst, táhli

v svém poádku, jízdní i ]:ší ])roti Pemyslovi

až na Bojišt. Kterýž o tom vytažení prvé, než

sú Pražané vyjeli, dva dni skrze své špehée na-

ped vdl, a tak hotov jsa, Pemysl svých ne-

pátel ekal.
/

Když jsau se pak vojska sešla a bitva se za- / 21 3r

ala, jednaký Pražané, jednaký Pemyslovi zpát-

kem postaupili. Ale že z Prahy bžal lid odný
i neodný, Nmci t<,> vidúce, oddali se na '.'.cikaní

a }-*emysl bžal s pedními. Cechové je piln ho-

nili a provázeli do kraje Žateckého.

(Smrt kitiict hiskiipa.)

Biskup, leže na svém loži. oj)t k sol) panuov,

vladyk i Pražanuov povolal a poruil jím zprávu

^ =: brz^"^ — brzy —

.
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a obhajování vší zem, a .sám cht míti pokoj, do

Egry, jinak do Chba, nésti se kázal. A tam jsa,

Biskup 14. den ms. ervna, t. j. ten den ped sv. \'ítem,

"^umef^ umel. A odtu vezeno tlo jeho do Dogsan a tu

vedle své matee poctiv pochován. Ten 5 let e-
skau zemi na míst knížete zpravoval a v 15.

let svého biskupství život dokonal.

^

(J^olba VladisJora kiitzctcui.)

R. t. páni zemští sjevše se do Prahy, piln se

o to radili, koho by mli sob za pána voliti. Zna-

menitjší z nich Pemysla míti nechtli, obávajíce

se od nho njaké tžkosti, také i pomsty, proto,

že jsau s ním bojovali a že jsú jemu uinili ten

posmch, jej z zem vyhnavše, také i proto, že

císa ml k nmu velikú nechut.

Vladislav ^yl t. . Madislav kníže pro Pemysla bratra

knížetem svého V vzení, kterého páni iiropustiti rozkázali
uinn.

, ,, _ ,, ,.,. . . , ^

a v ochtab sv. V itag volili jej soIk' za pana, zprava

vší zem jemu poruivše. Nkterým pak, a zvlá-

št chudším z rytístva, bylo to \clnii i)r(»ti my-

sli; na den sv. Petra sjevše se do L'rali}', l*ra-

žany na to namlúvali, aby tomu volení byli na

(xlpor. Pražané, nevdiice, k Pemyslov-li stra-

n ili k Vladislavov mli by pistúpiti, dlúho se

o to radili. Nkteí pravili: »Biide-li Pemysl

* V tisku týž obrázek, jako nn I. 30iv. — 2 ^:r 23.

ervna.
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knížetem, ten nad námi (protože sme jeho Nm-
ce pobili a jej z zem vyhnali) jist pomstu uiní.'-:

A jiní: »K(lyž skrze nás na knížetství volen bu-

de, rád nám tu vinnu odpustí. < Nkteí pak pra-

vili: »Ponechme toho tak; a jest na tento as
V^ladislav volen, snad se to nkterak zmní « —
a tak jsú toho pri tom panském volení zanechali. ^ /

-213^

(J^^olba nového biskupa.)

I
Po nedlúhém pak asu Vladislav kníže po-

volav nkterých panv a starších, radil se s nimi

o biskupa. Nkteí toho, jiní jiného hodného

býti pravili. Vladislav pak z ponuknutí nkterých

pochlebníkuov dal jím za biskupa kaplana svého,

jenž slul Milík; tomu dáno jméno Danyel, biskup

toho jména druhý.

Stav duchovní spolu sšedše se, na to se ura-

dili a pedstúpivše ped kníže, ped ním svau po-

tebu poruili povdti Bohušovi, dkanovi ko-

stela Vyšehradského, kterýž ekl: » Slavný kníže

eský! Otcové tito duchovní mn jako kaplanu

tvému poruili s potebu svú ped tebú ozná-

miti. Jakož jsi jím vystavil za biskupa Milíka, Preláti,

jinak Danyele, i vidí se jim tu býti nepoád, voleného

nébrž aniž se kdy taková vc v této zemi pi- knížetem

hodila, aby kníže sám svévoln biskupa volil. Neb poslauchati.

•^ Tisk má týš obrázek, jako v díle I. na 1. 36V.
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by to bylo i proti právuom všem, aby osoba svt-

ská lidem duchovním mla pána a zprávci usazo-

vati. « Odpovdl Vladislav: »Ponvadž jsem

skrze pány a vladyky zmocnn tohoto knížetství,

mn se vidí, že já v nm to i jiné uiniti mohii.

Však jest vyžší kníže pirozený (a nad to pánem

sa v této zemi) než biskup, a tak muož vyžší vo-

liti nižšího. « Odpovdl dkan: »Ctný kníže, zle

mluvíš; jestli že jest vtšího duostojenství kníže

než biskup, tehdy jest vtší vc tlo než duše.-:

I ekl Vladislav: »Jeho jsem zvolil a jeho míti

chci.« Odpovdl dkan: »Ponvadž jsi jeho

sob zvolil, ty jeho poslauchaj a my sob jiného

volíme a toho budeme rádi jako otce a pána na-

šeho ádn voleného poslauchati. neb ten, kterýž

víra byl pod mocí naší, dnes aby bez vdomí
našeho pánem naším býti ml, to by se netre-

filo.* A s tím hned odešli. Kníže znamenav, že

jest uinil vc nepoádnú a skrze to mohla l)v

býti njaká nevole, obávaje se také, ab}' i o kní-

Biskupcm žetství nepišel, povolav nkterých panuo\ , po-

iicinen
^^^] ]^ stavu duchovnímu, abv o/.námili, že kní-

Danyel. -"
,

^ ,

'
^ . . . . ,

že panští od svého volení, a kohožkoh oni budu

voliti, že on chce initi jemu nálcžitau j)oddanost.

rreláti to k sol) ])ijavše, dne jednoho sešli se

do kostela sv. ddicuov a tu pomodlivše se V.

liohu, spolen se o to uradili tak, aby knížetského

voleni nezlehili. téhož Danyele za l)iskupa vo-
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lili a poádn vyhlásili. A ten byl biskup Pražský

v poádku sedmnáctý. / 2r4'-

(Smrt císae Jindicha.)

Pi tom asu císa Jindich veliká a mnohá

vojska vypravil po moi do sv. zem na retuk

kesanm, ale sám se tam jeti obleoval a v N-
meckých zemích jezd sem i tam, nechvalitebný

vedl život. I pihodilo se dne jednoho, že jest

vyjel na lov. A toho dne bylo veliké horko, a on

žízní utrápen sa, pil bez míry a tím nápojem Císa

ochvátiv se, upadl v tžkú nenoc, kteráž slov Jindich
' ^

^ ^
umel,

vodnotelnost. A ml mnoho rozumných léka-

uov, však sú všickni málo jemu prospli; málo

nco jejich umním podržán byl na svt. Když

pak umel, do Špajru vezen a tu pohben.

{Vladislav postoupil trnu Pemyslovi.)

Uslyšav Pemysl, že císa, nepítel jeho,

umel a Vladislav na knížetství eské vyzdvi-

žen, sebrav ntc(^ lidu rozliného, upímo k Pra-

ze táhl, písahu uiniv, neb že Prahy dobude neb

že tu života konec vezme. Vladislav o tom usly-

šav, nemálo se ulekl a svolav starší, s nimi se

radil, co má uiniti. V tom Pemysl poslal k Vla-

dislavovi, aby mu povdl, chce-li mu dobrovoln

knížetství postúpiti, ili se chce brániti. Páni na

otázku Vladislavovu odpovdli: »Nám není

slušné, mezi bratry se vkládati, ty ui, jakž se



332 V. HÁJEK, KRONIKA. R. 1197—1198.

tob líbí.« Povolav \^ladislav posluov, dal jim

tuto odpovd: » Povzte Pemyslovi, chce-li ke

mn pijeti pod glejtem bezpeným, aneb já k n-
mu abych vyjel, chci s ním o to o všecko osobn
a pátelsky rozmluviti. « A tak skrze posly polo-

žen rok na den sv. panny Barbory v Hostivici.

Tu pijel k Pemyslovi Vladislav a Danyel bi-

Knizata ^i^^p a jiných mnoho. Po dlúhém rokování na
eska se ^ ^ -"^

, , .

smluvila, tom zstáno pro obecné dobré a pro pokoj, aby

Vladislav Pemyslovi eského knížetství postii-

pil a v Moravu všecku aby se uvázal a ji pokojn

držal, a on Pemysl jako bratr a1>y nic v knížet-

ství eském bez vdomí a vuole Vladislavovy

neinil, a tak jich obau aby jedno bylo zpravo-

vání. Tu on \^ladislav uvedl poctiv a slavn Pe-
mysla, bratra svého, i s jeho lidem do Prahy a

Kníže knížetství eského, kteréž držal od ochtábu sv.
i remysl

v knížetství Víta až do slavnosti sv. Mikuláše, J'emyslovi
eské se pokojn postaupil a do Moravy se obrátiv, v ní

se pokojn uvázal a ji dobe zpravoval.

<R. 1 198). L. 1198. byl pokoj v Cechách a v Morav a

všickni lidé obrátili se k })ráci; nkteí lesy pla-

nili, jiní ddiny vorali, nkteí i)ak kovíiv pod-

zemních, t. j. zlatta a stíbra, mdí a j. hledali.

(Volba císae. ]'ýprava dtí.)

L. t. sjeli sú se sj)olu korferštové. aby krále

r^ímského volili, i byla mezi nimi veliká roz-



smír KNÍ2AT ESKÝCH. 333

trzka. neb nekteri volili Filipa, knize z Šváb, Roztržka

, T ,^. , , ^ ^ , ^, M .. , ,.,• mezi vo-
bratra Jindicha cisare pedešlého, a jini volili lenci císae.

Ottii, kníže Saského. I když sii k tomu oba po-

spíchali, aby každý z nich byl na ímské králov-

ství korunován, Filip pomocí krále Franského

na rychlost sebrav 3000 koní, poslal je k Cáchm,
aby se tu Ottovi nedali korunovati. I pijel

v tom Otta s velikú mocí, kterúž ml od krále

Englického, a odehnal tch 3000 lidu jízdného a

dobyl msta Cách a tu jest od arcibiskupa Kolín-

ského korunován. Téhož také dne korunován jest

Filip v Mohuci <xl arcibiskupa Mohutského. On
pak Filip, vyptav se na ty dostaten, kteí sú

k Ottovi svolovali, shromáždiv mnoho lidu, do-

byl mnoho mst i panuov znamenitých v Nmec-
kých zemích, tak že se musili jemu holdovati jako

králi ímskému; pitáhl také k Štrospurgku a

oblehl to msto siln. Ale však nemoha jeho do-

býti, pohubil tu všecku krajinu okolo nho, pro-

tože oni mšané Štrospurgští také vedle jiných

jeho za krále ímského míti nechtli.

R. t. také ábelským ponuknutím sebralo se

mnoho pacholat v N/meckých zemch a brali na / 214^

se kíže, pravíce, že jim P. Buoh rozkázal, aby Pacholata

sv. zem bránili, a že skrze n má bvti vysvobo- ^"í^'' ^\^"
' ' -^

tc zem
zena. Když jich bylo shromáždno okolo 20.000, dobýti,

táhli sú až k moi. To uslyšavše pirátové, jenž

sú zlodji moští, pijeli s lodími, jako by je
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chtli do sv. zem plaviti, pobrali je na lodí ii m-
sta, kteréž slov Genna, a oddali se s nimi na

moe. Potom nkteré ztopili a jiné do Turek

v vnu službu prodali.

(Vpád Sos do Cech.)

<n. iifQ). L. 1199. Filip položil snm v Mohuci a obe-

slal všecka knížata, hrabata, pány i msta, ale sje-

lo se jích na jeho rozkaz velmi málo. I rozeslal

Sisové listy hnvu svého a tak byla veliká roztržka

ech. ^' Nmeckých zemích, ale v Cechách pokoj, a e-
chové mnozí na ten as byli sú žádostivjší války

než pokoje. A v tom stalo se, že nkteí Nmci
pomezní vtrhli do ech a mnoho vsí vybravše,

ujeli. Pemysl kníže maje o tom z])rávu, poslal

k Ottovi, Saskému knížeti, kterýž se také králem

ímským jmenoval, jemu oznamuje, pi tom i ža-

luje, že jeho Sasicové škodu jemu v zemi eské
uinili bez opovdí. Otta vyslyšav žalobu, odpov-

dl a ka: »Jest mi to s nemalým podivením, že

kníže eský žaluje na Sasice a vda, že zem Sas-

ka na tento as jest velmi zahubena a lid slu-

žebný nemá kde l)ráti, i nnisí tu bráti, kde jest.«

Pemysl pro takovú svévolnú a posmšnú odpo-

vd velmi se rozhnval a myslil i o t(j se radil, co

by ml vzíti za píinu, al)y se nad Sasici po-

mstil a Ottovi aby ])ri)timyslnost také uinil.

Y tniTi j)ijeli sú ])octi\í p<Kl(né (u1 1'ilipri k Pe-
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myslovi, oznamujíce, že Filip, král ímský, žádá

i prosí jeho, jako svého milého pítele, aby jemu

byl proti Ottovi, knížeti Saskému, pomocníkem, a

jestliže jemu P. Buoh pomoci ráí k tomu duo-

stojenství císaskému, že mu to chce vším dob-

rým odplacovati a na budúcí vcné asy svú mi-

lostí nahrazovati. Pemysl vyslyšav takové pá-

telské a laskavé poselství, jsa toho vden, slíbil

to uiniti a jakž ti poslové odjeli, hned na zajtí

vypravil posla svého k Ottovi, jemu se za nepí-

tele postavuje, a pi tom rozkázal povdti, že

také chce bráti tu, kde jest. A hned bez meškání

])Ovolav k sob Protivína z Škály, syna nkdy
Teobaldova, a Vácslava Berkovce, dal jim 300(j

výborných echv, všecko jízdných, a rozkázal

jim do Saské zem jeti a ji hubiti. Vácslav a Pro-

tivín, aby vdnú službu pánu svému knížeti ui-

nili, jevše do Sas, všecko napoád kazili a hubili,

ješto by co bylo mnoho o tom psáti, tak až kníže Cechové

Otta musil ped nimi z své vlastní a ddiné zem Saskúzemi.

ujeti. A tak Cechové, potrestavše knížete Saskéh'>

a Sasice zlaupivše, s velikým laupežem a radostné

se do Cech navrátili. Taková novina když pišla

k Filipovi, byl toh(j velmi vden a vždycky o to

smajšlel, kudy by taková vdnú službu Pemy-
slovi i všem Cechm napravil.

^

' := odmnil.



336 V. HAJEK, KRONIKA, R. 1200.

(Pei)iysl krále}}!.)

(R. i2oo>. L. 1200 opt Filip rozeslal listy své k mno-

hým knížatm okolním, jich žádaje, aby k nmu
do Mohuce pijeli ; a v t(^m psaní mnoho se jim

zakazoval. 1 Pemysl pojav 200 rytííív výl)i>rných

a krásnu odných zbrojí, táhl s nimi až do Mo-
huce. Filip píjezdu jeho velmi byl vden a jej

vítaje za takové poslušenství a tu vdnú hoto-

vost mnohé jemu pipovídal milosti i dary zasli-

boval. Pi tom sjezdu Filip všem knížatm, kteíž

se ped ním postavili, jích spravedlivostí potvrz^D-

val a listy (a v nich mnoho milostí) dával. A Pe-

/ 2i5'' myslovi, knížeti eskému, dal / korunu zlattú a

])ede všemi knížaty íšskými tu písedícími svý-

Knížeti '^^' ^'^^^y vlastními jej králem vyhlásil a to svými
Pemyslovi Hsty dostaten upevnil a utvrdil, a1)y to kní-

konin.i žetství pro mužnost Pemyslovu a lidu eského
na budúcí vné asy království l)\li) neporuší-

tedln, tak aby oni Cechové po smrti Pemyslov
mohli sol) sami krále v(^liti. Kdyžto pak mluve-

no bylo od Filipa nmeckau eí, že to iní proto,

že jest on svú statenost ukázal nad Ottú Sa-

ským a bys byl dále d»> jeho zem jel, byl by

Ottu se všemi Sasici z té zem vyi)udil. A když

tak asto Filip jmenoval ( )ttu a všecky ty Sa-

sice, prav ()tt<> gar, Cechcjvé to slyšíce a ei

* = sliboval vdnost. — ^ = kdyby.
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nmecké nerozumjíce pravili, že Filip Pemy-
slovi dal jméno Ottagar. a tak íkali jemu a/, do

smrti. Pemysl Ottagar, ten král nový, do Cech

se navraceje, když se k IVaze s svým lidem pi-

bližoval, jel naped v krásné zbroji, maje zlattú

korunu na své hlav, proti nmu biskup se všemi

pány vyjel, poctiv jej vítaje, kterýž uinil jim

milostivé podkování a naposledy ekl: »Kterak

se to líbí, Danyeli?« Odpovdl biskup: »Korun;i

království eského budiž požehnána až na vky.<

A odtu hned pojali sú jej a vedli do kostela

sv. ddicv, zpívajíce knží a žáci »Te Deum
laudamus« a lid obecný » Hospodine, pomiluj ny«.

R. t. také v Polské zemi bylo veliké zem te-

sení, 5. den ms. máje, tak že sú se mnohá boila

KronilalII. 22

Kníže
Pemysl
králem
uinn.

Zem
tesení

v Pf)lšt.
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stavení a zvlášt v Krakov; a to trvalo za n-
kolik dní.

(7.ázrak 7' Ý.aici.)

<R. i2oi>. L. 1201. divní a neobyejní v Cechách uka-

2ate m- zovali se zázrakové a zvlášt v kraji Žateckéni
sto oblehli ^ ^ , . ij^'1111 v
zlí duchové, ^^^y nocnimi, o kterých bylo by co mnoho psati.

Ale abych z poádku kroniky nevyšel a v posmš-

né se nedal rozprávky, maliko ntco oznámím,

že dne jednoho ped slavností velikononí pi zá-

padu slunce pitáhlo k mstu Žai mnoho jízd-

ných i pších a poali se klásti okolo msta. Ža-

/
215V tetí to vidúce, / rychle kázali brány i fortny za-

víti a pevn závorami i jiným dívím zatara-

sovati. Starší msta sšedše se, vší obci kázali se

na rynku postaviti a všedše v radu, tajn poslali

na vže a na zdi mstské nkteré opatrnjší, aby

to shlédli a piln spatili, co se to dje. A oni na-

vrátivše se pravili, že a msíc svítí, však pro

tmu noní nic jiného nemohli znamenati, než že

veliké vojsko lidu bojovného pitáhlo a tu se kla-

dau. I hledali sú mezi sebú, koho by z sebe vy-

slali, aby, co se dje ped mstem, zvdl, a jací

sú to nepátelé, mohli by .se^ na nkom tam vy-

ptati. Žádný toho nechtl uiniti, aby se vydal

zate m- y takové nebezpeenství. I mli sú v svém
sto obllili ^ ,, ,,. .^ ^.. . , .

zlí duchové, vezeni dva zlocmce, jenz meh bytí na smrt

* = moh-Ii, mohl-ii. — ' Opakováno.



ZÁZRAK V ŽATCI. 339

odsauzeni, jichž jména byla Šíba a Hrobek.

Ty z vzení vyvésti rozkázali, z nichž kaž-

dému život slibujice i dary, aby spolu šli

a kto by ti nepátelé byli, aby vyzvdali

a zpuosob jich aby piln spatili. Šiba a

Hrobek slibili sú tak uiniti a navrátiti se. Kte-

íž když byli fortnou ven tajn vypuštní, uhlé-

dali sú jízdné i pší, vozy i stany. Tajn prošedše

a obšedše vojsko, slyšali lidi esky i nmecky mlu-

viti, ale optati se, kto by byli, nesmli. Navrátivše

se zase do msta, oznamovali, že mnoho tisícv

nepátel tu se položilo a že sú hotovi k dobývaní

msta. Žatetí, a byli strachem naplnni, však pro-

to aby se jim bránili, pihotovili se na zdech mst-

ských piln lidem branným osadivše, upokojili se

tak, jakoby žádného v mst nebylo. Stáli na

rynku a po ulicích, pohotov jeden každý s svú

braní, ekajíce od nepátel poátku. Ale když se

nemohli doekati, ráno když svítati poalo, pilné

kázali s vží a se zdí mstských shledovati, k e-

mu se mají ti nepátelé. Strážní a špehéi žádného

sú nevidli. Když pak slunce vycházelo, jednak

všecken lid z msta vyšel a žádného sú nena-

lezli, aniž se jaké znamení ukázalo, krom že tlo

jednoho obšeného lovka s šibenice sato bylo

a blízko od msta u jedné vrby postaveno. Ší-

bovi a Hrobkoví dary davše, tlo to vzíti a do
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šibenice vložiti rozkázali a zase aby se do msta
nenavracovali, jim ])ikázali.

(Píhody Z' cizin.)

Karmeli- X. 1. zaal se ád mnichiiov Karmelitských
tové se

zaali. V Syrské zemi, nedaleko od hory, jenž slov Kar-

melo, jichžto odv byl bílý a šerý, divn faldo-

vaný, a oni pravili, že by tak a v takové kukle

chodil Eliáš i Elizeus prorokové. Tak se te, že

kesané potom, kteí v tom odvu v Syrské zemi

okolo Jeruzaléma chodili, od Soldana, krále

Egyptského, u veliké poctivosti držáni byli a ve-

liké jim almužny rozdávati kázal. Ale potom,

když Honoryus papež, t. j. III., jim odv zmnil

a místo kukel faldovaných k poctivosti P. Marie

odv bílý mnichovský nositi rozkázal, dav jim

jméno 'služebníci P. Marie z hory Karmelo, ty

potom Sf)ldan vida, ani kukel nemají Eliášovým

obyejem, ven je z svých zemí vyhnati rozkázal.

R. t. den sv. Gotharda^ pi jxjledni bylo v Ce-
Zemé chách na mnohých místech hrozm' zonitcsení a
tesem. , ^

*

., , ,,

k veeru .spadl velmi veliký snui.

Pi tom asu Saracenové, A rapi a Turci v ze-

mích eckých kesanm inili veliké škody a

jezdíce v velkých haufích mnohých mst dobý-

vali, ješto i císa Kon.stantynoj)o]itanský byl ped

• = 5. kvéln.i.
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nimi v nemalém strachu, a to proto, neb jich

vždycky den ode dne pibývalo a ekové tch
asuov byli velikými a astými mory vyhynuli.

{Rozvod Pemysla s Adlétoii.)

L. 1202. Nmci, sebravše se tajn, du eské <R- 1202).

zem pes hory vskoili a okolo msta /Chba /
2itjr

uinili velikú škodu. Pemysl, nemoha toho trpti,

poslal k markrabí Míšeskému, švagru svému,

žádaje od nho pomoci, a pravil, že chce ty své

nezbedné sausedy Sasice z té zem vyhnati a svý-

mi Cechy jí osaditi a jemu také k markrabství

Míšeskému ntco jí udliti. Markrab jemu od-

povdl, že toho uiniti nechce, ale že by radji

chtl Sasicm, svým sausediim a pátelm, a tm,
s kterýmiž se umí smluviti, pomoc proti Ce-

chm uiniti. Král Pemysl pro takovú odpovd Kníže

byl velmi hnviv a vzav svú manželku, jménem ^5^^^^ "^^""

, , , . ., zelku svu
Abdu,i jemu markrabí Míšeskému, bratru její- zase vrátil

mu, ji zase poslal a navrátil a ka: » Ponvadž ^ ••'"" P^J^'-

nemáme býti pátelé, nebudme ani švagrové. •:<

A hned poslal do íma, žádaje od P. Boha a od

stolice Apošt. v tom povolení, pro takové píiny,

aby sob mohl jinú manželku pojíti. Innocencius,

píiny rozváživ, dal k tomu své povolení. A Pe-

* = Adlétu; ;(? to chybné tení jednoho rukopisu

FulkavovQ-



342 V. HÁJEK, KRONIKA. R. 1202.

mysl vzal sob za manželku dceru Bély, krále

Uherského, jíž bylo jméno Konstancia.

{íše ecká v nebezpeensiri.)

T. 1. patryarcha, kterýž s jinými kesany vy-

tištn byl z Jeruzaléma, pi tom mnozí biskupové

tak eští jako latinští, vedle nich také mnozí ry-

tíi, psaní inili do zemí západních a plnoních,

žádajíce i prosíce kesanv, aby jim retuk :i

pomoc uinili, pedkládajíce mnohé své tžkostí,

kteréž trpli od ukrutných pohanuov. Ale kesa-
né v zemch plnoních sami mezi sebú nemajíce

pokoje, nemohli jim pro nesvornost žádné po-

moci uiniti. Císa také ecký Izák, obávaje se

])ohanuov, al)y od nich zkažen nebyl, psaní inil

do zemí západních, také pomoci žádaje, kteréžto

psaní nalézá se takto slovo od slova:

»Pánu a slavnému hrabti Flanderskému Ro-

bertovi i všem téhož hrabstxí i jiných knížetství

knížatm, tak duchovním jako svtským, sv. víry

kesanské milovníkm, císa Konstantynopoli-

tanský pozdravení a pokoj v témž P. Ježíši Kry-

List císae stu a Otci jeho i Duchu sv.! O najslavnjší hrab
Rcckclio, ^ naivtší víry kesanské potšiteli! Oznanuiii
poslán v . . ^ ^.^, , ^ ' '

o returVk. dstojenství vašemu, kterak najsvetejsi císaství

kesanské ecké auzkost velikú od neádných

pohanuov a Turkuov na každý den trpí, neb roz-

liní lau])e/o\é jako bez ])estání i mordové a
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posmchové nevýmluvní provozují se nad kesa-

ny. A jest toho, což se dje, velmi mnoho a jako

bez potu, ješto se jednak vymluviti ^ nemuož, ale

však nkteré vci maliko oznámím, a sú hrozné

poslúchati, neb takové vci i to povtí porušují.

Neb dítky kesanské berauc a mládeneky jíma-

jíce, je obezují nad ktidlnicemi a tu krev do

ktidlnic lejí k posmchu P. Krystu. Nkteí pak

musí do ktidlnic moit choditi a nadto pojmauce

je, Turci vodí je okolo kosteluov, bezdn je nu-

tíce, aby se jménu Trojice sv. rauhali, a kteíž

toho nechtí uiniti, rozlinými je trápí mukami a

naposledy je zmordují. Znamenité pak paní a je-

jich dcery, kteréž zjímají, jako hovada smilstvím

porušují, nkteí pak nešlechetnici nešlechetnost

svú s pannami provozují pi pítomnosti iejich

mateí, a oni na to hledti musejí, nadto velejí

jim ohyzdné zpvati písn. Tak se te, že sú n-
kdy nemilostiví Babylonští inili lidu Božímu:

po rozliném posmívaní pravili: »Zpívajte nám

písniky Sionské«! — tak tito pi takových

ohyzdných mrzkostech velejí matkám jejich zp-

vati, kteréž více nebožátka pláí než zpívají. Tak

bylo nkdy pi smrti mláátek: »Hlas na výso-

sti slyšán jest, plá a naíkaní mnohé. Ráchel

plaící synuov svých, nechtla se potšiti, neb

^ = vysloviti.
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jich není. < Však ovšem matky mláátek, kteréž

skrze Ráchel sú vyznamenány, a se nemohly od

pláe a naíkaní zdržeti pro smrt svých synuov,

ale mohly se potšiti pro spasení duší jejich, ale

tyto nebohé na tlech i na dušecli hynu. Ješt

horší vci všech vkuov a áduov oznámiti chci:

Muže. mládence i dítky, mladé i staré, povýšené

i služebníky, hanebnými Sod<.)mskými híchy po-

/ 2i6v škvrují, nadto i hanebn/ji knží i mnichy zjí-

majíce, mimo jich xiioli tak svú nešlechetnost

provozují, též i biskupv tím nepomíjejí, jakož

pak te nedávno jednoho dobrého a ctného muže

biskupa tau nešlechetností umrtvili. Místa pak

svatá di\nými a nevýmluvnými obyeji potupují

a kazí, a ješt nadto více a he že initi chtí, hro-

zí. Ale milí kesané, kto by toho neželel, kto by

nelitoval, kto by toho neplakal, kto by se takových

vcí nestrachoval, ale kto by za to P. Boha, aby

to v lepší promniti ráil, neprosil, neb jednak

již všecky krajiny od Jeruzaléma až do ecké
zem i všecka zem ecká s svými krajinami ho-

ejšími, jenž sú Kapadocia menší a druhá vtší,

Fry^ia a J'amfilia, Isauria, Licia a ostrovovc

znamenití Chyo a Mitylén a mnohé jiné krajiny

a ostrovy, jichžto na tento as neumíme vypra-

viti, až do Trací oni všecko zplundrovali a již

jednak nic neostalo, než toliko samo msto Kon-

stantynoj)olis, kteréž oni hrozí že nám clití brzo
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odjíti, nebude-li Boži a vrných latinských ke-

.

sanv rychlé pomoci. Neb nedávno po zátoce

moské, kteráž nedaleko od Konstantynopole

vchází do velikého moe, piplavili se, majíce 200

lodí, chtíce nám škodu uiniti. Ale Boží pomocí

ekové je pemohli, ale však oni nepestávajíce,

chtí nás pemoci tak po moi jako po zemi a chtí

nám Konstantynopol vzíti. Nyní maliko snie

toho zlého, co ten nešlechetný lid iní, tob, milý

hrab Flanderský, oznámili, jiných pak vcí pro

tesknost túcích zanecháváme. Protož pro mi-

lost Boží a pro lítost všech ekv kesanv pro-

síme, kteréžkoli budeš moci Krystu vrné bojov-

níky hledati, mn k pomoci a eckým kesanm,
pive je sem. A jakož si nkteré západní krajiny

a království roku pedešlého obránil a vysvobo-

dil z ruku nešlechetných pohanuov, tak i nyní

pro spasení vašich duši království ecké abyste

vysvobodili. Neb já, a sem císa, však v tom

žádné sob raddy dáti nemohu, ale vždycky ped
pohany a Turky utíkám a do kteréhožkoli msta
pijedu, dotud sem v nm, dokudž Turci .nepi

-

táhnau. Protož radji chci vašim latinským á-

dm poddán býti, nežli ty hanebnosti od nich trp-

ti; z té píiny dív než by od nich vzata byla Kon-

stantynopolis, bojujte všemi silami vašimi, abyste

za to nevýmluvnú odplatu v nebesích radujíce se
,^^j^sf*J^.

vzíti mohli Neb jist lépe a náležitji jest, abyste tynopoli.
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vy držali Konstantynopol než pohané; neb tu

sau v tom mst pekrásné svátosti pozuostalé

Pána našeho, totiž: Slaup, k kterémuž byl pivá-

zán, bi, kterým byl J. S. Milost mrskán, pláš

zlatohlavový, v kterýž byl obleen k posmívaní,

koruna hlohová, kteriiž byl korunován, trest,

kterúž jemu místo berly do ruky dali, všecken

odv jeho, z kteréhož, když ml býti na kíž pi-

bit, svleen, kus veliký kíže, na kterém byl uki-

žován, hebové, kterýmiž byl pibit, prostradla,

kterýmiž byl obvinut, kteráž sú po jeho z mrtvých

vstání v hrob nalezena, 12 košuv drobtuov, hla-

va celá s vlasy a s bradau sv. Jana Kt., tla mno-

hých mláátek a nkterých prorokuov, apošto-

luov, muedlníkuov a zvlášt sv. Štpána, prvního

muedlníka, a vyznavauov, také i panen, kte-

rýchž pro zaneprázdnní nezdálo mi se jednoho

každého obvláštn jmenovati. Kteréžto vci ped-

povdné náležité sú míti kesanm více než

pohanm. A odplata veliká za to bude kesa-
nm, jestliže to míti budau. škoda nenabytá i po
kuta t)d P. Boha, to jestliže ztratí a zmrhají.

Pokladové Jestliže by pak i proto l)ojovati nechtH a nad to
v Konstan- ^ , 1 ^^ ' -i i- ^ 1 •

1

tynopoli '^-^ ^y zlatto vice milovali, tu ho najdau více nez

ve všem svt. Neb pokladové toliko kosteluov

Konstantynopolských na zlatt a stíbe, na per-

lách a drahém kamení a odvech hedvábných,

jenž sú ornátové, káp krní a pally, mohly by
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staiti všeho svta kostelm. Ješt ty všecky po-

klady pevyšuje nestihlý poklad našeho kostela

sv. Sofie, totiž Božské maudrosti, kterýžto jist a

bez pochyby muož se pokladuom chrámu Šalo-

múnova pirovnati. Co pak dím o nevýmluvném

lidí znamenitých a urozených pokladu, s pokla-

dy kupeckými a li/du obecného, kto by to mohl / 2171

vypraviti? Nade všecky pak takové vci najdau

se pokladové pedešlých císauov; jist vám pra-

vím, že není jazyk na svt, co tu jest, aby to

mohl vypraviti. Nebo netoliko Konstantynopoli-

tanských císauov tu jsú pokladové, ale všech

starých ímských císauov tam jsau pokladové

peneseni a na paláci schováni. Kdybyste pak

vidli, co ped lidskýma jest oima, mnohem více,

než co skrytého jest. Protož pospšte se vším

lidem vaším a všemi silami vašimi bojujte, aby
takoví pokladové v ruce Turkuov a nešlechetných

pohanuov nepišli, neb a jest tch nešlechetní-

kuov velmi mnoho a jako bez potu, však toliko

40.000, jakoi na každý den objíždjí a oekávají

pádu našeho. Bojím se zajisté, aby skrze takové

poklady pomalu našich lakomých a zlatta žádo-

stivých nesvedli rytíuov, jakož tak nkdy ui-

nil Julius Císa, kterýž království Franské dary

obdržal, a jakož i Antykrystus má obdržeti vše-

^ r= CO, kteí.
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cken svt penzi a dary pi skonání svta. Po-

spšte, prosím, dokudž as máte, abyste takového

a tak znamenitého království kesanského, jako

hrobu P. neztratili, skrze to abyste od P. Boha

pímluvy nemli, ale odplatu u vném život

až na vky. Dán v Konstantynopoli, léta od na-

rození Syna B. 1202, den 21. ms. ledna, císaství

našeho léta druhého.

«

(Dobytí Cailiradii Latiny.)

L. t. vzešla veliká nevole mezi t3'mž Izákem

a Alexím. bratrem jeho, o císaství Konstantyno-

politanské. Listové a psaní pedpovdná kdy^

jsú pišla až k Filipovi, králi Franskému, sebrav

mnoho lidu z rozliných zemí a poruiv jej

k zpravování Baldyvínovi, hrabti Flanderskému,

bratru Robertovu, a Jindichovi, hrabti od sv.

Pavla, a Ludvíkovi, knížeti Sabaudskému,i kte-

íž pojavše lid ten táhli až k Benátkuom a tu

spolu s nimi Benátané mnoho lidu na lodech p-j

moi vypravili až k Moreí a odtud mimo Nygro-

pont až do Trací k Konstantynopoli. Alexius,

již sa jiné mysli, zavel se ped nimi, kteréhož

v šedesáti a v osmi dnech dobyli. A tu jest Ale-

xius pro svú neupímnost a ukrutnost, kterúž

nad bratrem svým Izákem provozoval, zamordo-

' = Savojskému,
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ván a Baldyvinus z vuole všech tu pítomných Balduinus

kesanuov císaem uinn. A Tomáš Maurocen- Konstanty-

ský, jenž byl rodi Benátský, za patryarchu po- nopolitan-

^, , ^ , ,11 ., , . M skýmiicinen.
radné vyvolen, a ten hned l)ez meškaní noveno

císae korunoval. ekové, a zvlášt znamenitjší,

vidúce to, co se dje, také k novému císai pi-

staupivše, jej za pána pijali. Benátané pak za

takovú pomoc, kterúž jsú uinili, všeho, což jsú

na ten as dobyli, vzali tvrtý díl k svému vd-
nému držení, mnohé krajiny a znamenité ostro-

vy. A od toho asu Benátané síliti se poali, neb

nkteré ty krajiny drží až do dnešního dne.

{Píhody domácí.)

T. r. Egilbertus, muž dobrý a spravedlivý, do- Biskup

mnním i svatý, l)iskup Moravský, umel. Na je-
^^l^^^x

^

hožto místo volen byl njaký Jan, jiným jménem

Bavor. A ten byl také muž toho auadu hodný,

ale velmi vkem sešlý.

L. 1203 v eské zemi jednak ustavin déš <R. 1203).

pršal a z toho pišlo veliké ek a potokuov roz-

hoinní, kteížto povodové velmi mnoho vsí zka- '^°^\'^,

/ T • • • •• j T1 V Cechách.
zili a zvlášt okolo Austi a Litomic 1 jmde. i <)

upokojení pak tch vod mnohé vsi, kteréž byly

blízko ekám, a zvlášt Labi písedící, odtu na

jiná místa se pesadily, jako Štty a Rozhovice.
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{Pvod íše tatarské.)

I
217V

/ T. 1. lovk jeden v Perské zemi narozený a

ne z znamenitých rodiuov pošlý, jménem David,

ten jako lovk obecný prošed a zvandrovav

mnohé zem kesanské a spativ zpsob jich

i obyeje lidí, navrátiv se do Persidý a pobyv tu

málo, šel mezi Tatary a seznámiv se s nimi, ne-

malý poet jích nahromáždil, pustil se s nimi do

kesanských zemí, v kterýchž znám byl a tu inil
Král Tatar- znamenité Škody. Z toho Tatai jej velmi milo-
sky první.

.

-^

,

vali a pejevše pes hory Indské, uinili jej nad

sebú králem. A on pak jsa povýšen a své králov-

ství cht rozšíiti, pojav veliký poet svých pod-

daných, Medskú zemi a Syrskú hoejší kazil.

Po nkterých pak asích obrátil se do Sar-

mací a do Rusí a tu mnoho lidu zajal a hnal do

svých zemí. A skrze nho zaalo se kralování Ta-

tarské, neb o Tataích prvé nebylo v zemch ke-
sanských žádné vdomosti. Až potom po mno-

hých letech námstek^ jeho, veliký Tamberlanus,

velmi Tatary rozmnožil. Jakož pak od té chvíle

žádných mst nestavjí, ale jako bojovníci obý-

vají v stáních a odtu sjezdy iní do jiných ze-

mí, nkdy i ženy okron na koních spolu s mu-

ži na laupeže a mordy kesanské se jeti nestydí.

Již jxik na tento as to království Tatarské tak se

* 1= )i<ísi tipce.
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rozšíilo, že ve všem svt vtšího není, ale lidu

málo, než veliké pustiny a nauze od chlebuov

i od jiných vcí píliš veliká.

(Píhody (loniácí.)

R. t. Jan Bavor, biskup Moravský, umel a to Biskup
^

dstojenství biskupské ujal njaký Ruprecht, muž Ruprecht.

velmi nábožný, jenž byl rodem z Englické zem,
a nkteí íkali jemu Ruprecht Engliš. Ten málo

ped tím byl v Nepomuckém kláštee pod Zelenán

Horau pevorem.

L, 1204. Otta, kníže Sasky, císa od nkte- <R. 1204).

rých volený, ale nestvrzený, protivil se Filipovi,

císai ádn volenému, a arcibiskup Kolínský

vedle nho. Císa, cht takovú jích nezbednost

skrotiti, požádal Pemysla, krále eského, aby

pijel jemu k pomoci. Král sebrav 2000 výbor-

ného lidu, pijel k císai. A odtu jeli spolu na

Ottu Saského a na arcibiskupa Kolínského, je-

muž bylo jméno Bruno.

Kterýži že táhne císa Filip i král eský, usly-

šavše, do Vlach ped nimi ustaupili, domnívajíce

se, že by tam za nimi Filip ani Pemysl nesmli

táhnauti. Ale oni vždycky táhli za nimi až do f,^^'j^*y^/5^ "^
. . ^ Vlaších bi-

Fryvoli. A u jednoho msta pod horami, jenž tvu obdržali.

Akvilea slov, Otta a arcibiskup se zastavili, snad

* Tisk místo kteiž omylem.
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nemohúce dále pro hory a pro moe. Tu Bavoi
a Cechové staten se s nimi potkaH a je pe-
mohli, takže utíkali. Odtu císa obrátil se do

Bavor a Pemysl do Cech, a Cechové zlaupivše

vozy Ottovy a arcibiskupovy, s velikými a roz-

linými koistmi se do Cech navrátili.

T. 1. kostel biskupský v Olomúci njakú ne-

opatrností shoal, ale však pílišnú pilností a ná-

kladem biskupa Ruprechta druhého roku mnohem
ozdobnjí než prve byl zase postaven.

{Roztržka Peiiiysla s Filipein.)

<R. i205>. L. 1205. jeden lstivý biskup, jménem Arnolf

/. Tarfonu, obžaloval Pemysla ped císaem Fili-

pem tžkými slovy, prav, že Pemysl, navracuje

se s svý-mi Cechy od té i)orážky, která se stali

ve Vlaších, v tch krajinách Vlaských i

v Bavoích inil tak velikú škodu, . . . do-

sti by toho bylo, aby zjevní nepátelé ta-

kové mli initi plundrování, a že on pro nižád-

nú píinu nejezdí císai na pomoc, než aby jeho

/ 2i8r zem lúj)il. / A z toho že má na se on Pemysl
i císa veliký pokik, a jestliže by jeh(^ ješt jedi-

naui císa žádal sob na pomoc, že by se chtla

íše pohnauti a císai zprotiviti. To císa slyše,

* = jc(liiikr;'it.
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dal tomu ii sebe místo a hned Pemyslovi dtkli- Císa králi

vé psaní uinil, zapovídaje, aby více jemu ne- službu"

jezdil na pomoc. Taková ošklivost, kteráž vešla vypovdl,

mezi Filipa a Pemysla, nebyla tajná Otty, kní-

žete Saského, snad skrze téhož biskupa, kterýž

více pál Ottovi než Filipovi. Otta jako muž mú-

drv bez meškání poslal své posly vrné k Pemy-
slovi králi, jeho žádaje i prose, aby s ním vsel

zase v pátelství a aby jemu na pomoc pijel proti

Filipovi, jeho nepíteli.

Král eský, vyšlyšav poselství, svých vrných

Cechuov do raddy povolav, psaní od Filipa císae

jim ukázal, také i poselství od Otty Saského ozná-

mil, pi tom nemálo sob takové psaní bez pí-

iny uinné ztžuje. x\ oni to obé rozváživše,

vrn ra-^Hli pánu svému, kterýž vedle jích raddy

po týf' z poslech vzkázal Ottovi, že to chce na

žá"' st jeho rád uiniti. A jakž poslové odjeli, ui-

-lí psaní císai, ped ním i ped každým ohrazuje

svú u svých poddaných poctivost, a pi tom
v svém psaní dokládaje: >- Ponvadž jsi mi takové

psaní zúmysln a bez mého všeho provinní ui-

nil a nechtl jsi mne míti za pítele a pomocníka,

již mne budeš míti nepítele a protivníka. « V tom

rychle sebrav vojsko, táhl Ottovi na pomoc

i s Svatoplukem, bratrem svým, markrabí Morav-

ským, proti Filipovi císai. A toho asu a žádná

valní l)itva nebyla, však proto Pemysl Filipovi

Kronika in. 2:?
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v jeho zemch velikú inil škodu a okolní zem
velmi zhubil a tam své Cechy zbohativ, s velikými

a drah^^mi koistmi se do Cech navrátil. Z toho

Bavoi, Švábi i jiní Nmci astá ])oselství inili

Cechové N- k Filipovi, žalujíce na Cechy, že jím iní zname-
mecké zem -^ ' ^i j t i i- ^ i i' - ^ ^ -

zlaupili "'^^ škody, a nebude-li to v l)rzkem asu petrže-

no, že Bavorská zem bude netoliko zahubena,

ale i pusta uinna. Císa Filij), jiné raddy ne-

vda, uinil psaní Pemyslovi, pipomínaje jemu,

že jest králem eským uinn skrze nho, protož

aby na to dobrodiní nezapomínal a jemu i jeho

poddaným aby té a takové škody neinil. Pemysl

hned zase odepsal tmito slovy: » Filipe, císai

volený, znám to, že jsi ty mne králem eským
umil, a ty také znáš, že jsem toho tob dobe

a vrn zaslaužil, neb kdyby mne nebylo, co ú
ty? Byl by Otta, kníže Sasky, a ty by nikdá císa-

em nebyl; nevážil jsem sebe i svého lidu, pustil

jsem .se dosti nebez])en i do Vlaských zemí,

tob jsem vítzství zpuosobil a ty jako nevdný
psaní jsi mi uinil, abych tob více na pomoc ne-

jezdil. Více jsi sob vážil lživá slova biskupa

Tarfonského než mau vždycky vrnau službu;

kterýž tak jednal, aby mne s tebau svadil a mne
pomocníkem Ottovi uinil — a tak se jest stalo.

«

Císa, rozvá/i\' ])íin}', ])oslal be/. meškáni pr*)

Arníjlfa biskupa, cht jemu za tu radu zaplatiti.

\ iiii nic '> Mii, f() se dje, n('\(l;i, lincd jrl bc*/



VÝPRAVA PROTI FILIPOVÍ. 3.55

meškání a na té cest upadl v tžkú nemoc, a

pijev clo msta Švoce umel a tu pochován.

(Svatoeeni sz'. Prokopa.')

T. 1. znamenav Pemysl, kterak mnozí a ve-

licí divové se djí pi tle milého sv. Prokopa a

kterak mnoho nemocných od rozliných nemocí

skrze jeho ped P. Bohem zaslauženi jest uzdra- Prokop,

111- ' 1 • ' 1 s

'

opat Sá-
veno, poslal listy sve a posly poctivé do Rimn zavský, za

k papeži Innocencovi, t. j. III., leho žádaje, aby svatého
vyzdvižen,

opat nkdy kláštera Sázavského, jménem Prokop,

v poet sv. vyznavauov zapsán hyl. / Papež ne- / 2i8v

chtje jeho snažné žádosti oslyšeti, poslal jed-

noho z svých kardynál, aby pijma svdectví od

lidí víry hodných o skutcích a svátosti téhož

opata, jej za svatého vedle obyeje vyzdvihl. Kar-

dynál, když pijel do Cech, piln se vyptával na

všecken poádek obcování téhož Prokopa a vzav

toho dostatenou zprávu, které a jaké jest divy

inil živ jsa a kterak jest moc Božskú ukazoval

nad lidmi i nad ábly, též i po vykonání tohoto

života pi uzdravování lidí nemocných až do toho

dne inil a iní, téhož opata vedle ádu kesan-
ského vykopal a tlo jeho vyzdvihl a duši ped
P. Bohem býti v nebesích vysvdil. A tu jej ve-

dle auadu svého všem Cechuom za ddice a spo-

mocníka i pímluvci ped P. lioliem vyhlásil. A to

se dalo v 4. den msíce ervence.
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(Rodina Pinyshra.y

<R. 120O). L. 1206. Konstancia královna urodila Peniy-
Dít, syna slovi syna a dáno jemu jméno Vácslav. Toho
svého, Pe- d- '1

, • 1-- • i.'- -' i i.-

invsi dal
' remvsl velmi vdecen jsa. tez 1 zadostiv jsa miti

korunovati, po sob ddice, hned t. r. svolav pán}' a vladyky.

rozkázal syna sNeho. t^ dátko, na den slavnosti

Ducha sv. královskau korunau korunovati. Tá/

královna Konstancia byla manželu ped tím sy-

nem vy\-edla na svt ti dcery, totiž Božislavu.

Annu a Anežku. Po nkterých pak letech knížeti

Kor}'tanskmu Božislava dána za manželku, a

knížeti Polskému Anna; Anežka pak v Cechácli

umela. .\nna, svrchu psaná dcera t^emyslova

a Konstancí, manželka knížete Polského, žena

Klášter a bvla velmi bohobojná a nábožná, kteráž milosrdné
špitál v Vra- '

, / , , v ., , , , v v , , t^i -

tislav. i"iiohe skutky cmíla: klášter radu sv. Kláry pan-

nám a špitál sv. Matje kižoNníkuoni s hvz-

daii i)osta\ila \' Nratislavi. a tu jest pohbena.

<R. 1207). L. 1207. J^emysl. král eský, cht se ujjoko-

jiti. povolal C"echu(>\- znamenitjších na \'yšehra(i

a tu s nimi vsel \- raddu. kterak b\- mohl králov-

st\i eský rozšíiti; nkteí tak a jiní jinak ra

tlili. .\le jeden mezi nimi jako miidejší. jemuž

bylo jméno Bohauš z Chvojna. ekl: »Milý králi

eský, dosti jest království eské rozšíené me

zemi. b\lo by toho ninohem pot(.'biiji. aby .se

ro/šíilo dobr\ni prát<.'lslvím. Klál odpovdl:
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^^\'šak na tento as /.ádných v okolních zenich

nemámci našich býti nepáteL« Páni a vladyk\

poodstúpivše na stranu, poradih se a pedstúpivše

l)ed stohci královu, ekli: »Slavný králi eský, Smlúva Pe-
. . . , ' M • • ' 1 - i

- 1 -• 1
niysla krále

ac JSI nam oznámil, ze zadnycii svycn i nasicn g strajci.

býti neznáš nepátel v zemch okolních, prosíme

tebe všichni spc^lu. vejdi také v mír a v pátelství

s svými domácími nei)átely. ale pirozenými

pátely.« Král na jích žádost rozkázal povolali

Teobalda, syna Teobaldova, a Kunrada, syna So-

bslavova. Oni. když jsú do ech pijeli, skrze

pány nkteré vešli jsau s Pemyslem, strajcem

svým, v smlauvu a pátelství dokonalé.

{Loupežní kižáci.)

T. 1. b}i(j se sešlo sjxtlu v krajinách Hyspan-

skvch velmi mnoho pastvuov, a ti brali na se Pastýové
hubili knež-

kíže. jakoby proti pohaniioni bojovati chtli. Po ská zboží.

nedlúhém asu pimísili se k ním i jiní, tak že

jích bylo okolo 20.000. Poali najprvé tu v Hy-

spaný škod velikých initi a zvlášt na zboží lidí

duchovních, tak že mnohá biskupství i jiná du-

chovenství zlaupivše a vyplundrovavše zahubili. / /
2191"

Odtud majíce se dáti na moe i obrátili se

Tisk misto neznáme omylem.
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do Aragoný a tu tolikéž inili. A tu i)ohubivše a

vypálivše nkteré kláštery, k horám pomezním p,e

obrátili a pitáhli do Franské zem a položili se

nedaleko msta, jenž slov Tolosa, a odtu žád-

nému svtskému lovku na jeho panství neinili

žádné škody, než kláštery a jich lidi hubili, a již

jích bylo okolo 60.000. Král Franský, maje o tom.

co se dje, vdomost, i s nkterými pány tomu se

posmíval. Pastuchové vidúce, že jím žádný ne-

odporuje, hnuli se odtud" a táhli až do knížetství

Barbonského a potom nedaleko se od Paíže po-

ložili, majíce v svém hauf na 100.000, a tu hubili

všecko na poád, tak svtské jako duchovní, až

v malém asu poali okolo znamenitých mst bar

covati. Páni a raddy královské, nemohúce tolij

vytrpti, krále na to namluvili, aby proti ním

vojsko sebral. To když se stalo, potkalo se voj-

sko královské s pastuchami u msta Turonu a tu

jsau královští od pastuchuov na hlavu poraženi.

Král, uslyšav o lom, nemálo b}i strašliv a sebrav

jiné vojsko na rychlost, a dvakrát vtší než prvé,

však se s tmi zhauljceiui potkati strachoval. Ale

pastuchové v svú mužnost a v pedešlé vítzství

úfajíce, táhli pospíchajíce j)roti vojsku králov-

skému. A když se spolu potkali a bitva se zaala,

jednak královští, jednak pastuchové utíkali. Ta

bitva celý den trvala; královští Francúsov na
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placu zaostali. 1 Ntco více než 200.000 v té bitv

/e by Hdu zahynulo, poítají.

(O doniinikánech.)

L. 1208 zaal se ád mnichuov zákona sv. Do- <. i2oé>.

minyka. Dominyk sv. byl jest rodem z Hyspaný, Dominyka

ze vsi, kteráž slov Kalogura. Otci jeho bylo jme- ^^- ^^

no Felix a matei Johanna. Od nich jsa dán na

uení, toho velmi pilen byl a nábožn se uil a

maje let vku svého tymezcítma,2 vsel do zá-

kona kanovníkv eholních a po nkterém asu

vyšel s 12 bratími svými a založil ád bratruov,

jenž slovu kazatelé, proto, neb on s bratími svý-

mi kázal staten proti lidem bludným slovo Bo-

ží a je pemohl. Když pak Dominyk (jako muž
sv.) mnohé procházeje krajiny slovo Boží rozsí-

val, nedaleko od Bononý umel, 1. B. 1223.

{echy a íše.)

T. 1. Filip císa vypravil posly své nkteré^

a dosti znamenité, ale v malém potu a jako taj •

n, do ech k Pemyslovi, jeho za pátelství žá-

daje tak, aby proti nmu nebýval, že chce on cí-

sa také k nmu pátelsky se chovati. A pi tom

že jeho žádá, aby jemu pomocníkem byl proti

1 = zvítzili. — 2 = 24.
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jeho nepáteluom a pi tuni aby jemu pjil

7000 h., že jemu ten dluh chce hodnými ujistiti

rukojmmi. 1 optal se Pemysl na rukojm a když

jemu o/námili, zasmál se t(~>mu Pemysl a to

vdn pijal a té summy hned pjiti slíbil a po-

tom tak uinil. Po nedlúhém asu. když uslyšal

(Jtta Sasky, že by se l'emysl smluvil s Filipem,

jeho nepítelem, ponukl svých Nmcuov, aby

v Cechách tak jako prvé inili škodu. To kdy/

se dalo, Pemysl sebrav vojsko v Cechách, táhl

Pemysl Opt upímo do Saské krajiny a tam inil mno-
opet byl

Y^QYn vtší škodu než Nmci v Cechách. A zlaupiv
s císaem

. ,
.

^

proti Ottovi. Sasice a pohubiv, s mnohými se laiipežemi do

Cech navrátil.

(Císaova dcera zasnoubena í 'árhivoui.)

Císa Filip maje o tom zprávu, že jeho nepí-

tel Otta takovii tžkost trpí od krále eského, byl

toho vden a o to myslil, kterak by Pemyslovi

uinil za to slušnú odjjlatu. 1 postavil jest tak.

jokž slíbil, za summu pedpovdnu rukojm, dav

\^'ics]avovi, synu jeho, dceru svú Kunhutu z;i

manželku, pro jejížto pínos^ veliká byla slavnost

v Cechách, neb se tomu všickni radovali. Ta pa-

nenka ctná a velnii šlechetná byla a Vácslav mlá-
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deneek, a byl ješt dít, ale krásné postavy, a

tch obé chováno bylo ne tak v rozkoši, jako

v bázni B. a poctivosti.
/

/ 219^

(J-rada císae.)

L. 1209. Otta, hrab z Rajnu, uslyšav, že by <r. 1209).

císa Filip dal svú dceru Kunhutu za syna krále

eského, z toho se velmi rozhnval proto, neb Císa Filip

jeho synu ji prve za manželku dáti slíbil. I pijev

k jeho dvoru ervna msíce, nedaleko od Pam-

bergku nechal svých koní a jsa tu v mst pi cí-

sai, uhlédav as pihodný, asem noním tajn

zabil Filipa císae a vyšel ven z toho msta pod-

vodn, kázav sob brány (dív než kdo zvdl, by

cisa byl zamordován) odevíti; a pišed k svým

kom, ujel pry pospíchaje. I*otom po nkterém

asu Jindich, maršálek nkdy Filipa císae, cht

pomstiti krve císaské, pána svého, tajn s n-
kterými rytíi ukryv se v Rajnu na jednom ostro-

v ... a když se tam Otta pevézti kázal a kra-

tochvil svau provozoval, Jindich s svými vysko-

iv jej zabil, též i jeho tu služebníky všecky, kte-

íž pi nm byli, zmordoval.

T. 1. sv. František vyzdvihl zákon šerých mni- ád sv.

chuov. Potom pak u jednoho msta, kteréž slov ^''^"tiska.

iVsisium, umel 1. 1227.
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(Cí.ui Ol I o.)

R. t. Otta, kníže Sasky, jenž 1)}1 dávno od vo-

lencuov králem ímským volen, po smrti pak Fi-

lipov vyzdvižen jest za císae a hned bez odta-
Lisarem j^iov jel do íma a tu také bez odiioru od Inno-

ticinen Otta.
. ,

^

cencia papeže císaskau korunau korunován. í-
mané pak vedle obyeje svého požádali od císae

nového tch daruov, kteréž (tak jakž oni pravili)

že vždycky mli obyej jeho pedkové po svém

korunování jím dávati. Císa odpovdl, pon-
vadž Tnnocencius jako otec milostivý ne z daruov

ale z milosti jeho korunoval, ímanuom že on

žádnými není povinovat dary. ímané to slyšíce,

velmi se rozhnvali. Po malé chvíli stal se veliký

kik v mst, neb všickni volali, i dti, pravíce:

v Rini. '^^ Nmce! Na Nmce !« Vlachové najprve na

.se zbroji brali, potom Nmci císaští také se ši-

kovali a tak byla veliká bitva v ím, že jsú tu

mnozí a znamenití páni, kteíž byli pi císai,

zhynulí. \' té bitv praví, že by s obau strá jích

I loo zahynulo. Císa hnviv jsa, z ftíma vyjel vel-

mi kvapn. Totom papež povolav auedníkuov

svých svtských, rozkázal ty buie na statcích i

na hrdlích trestati.

R. t. také asu letního v eské zemi velicí a

náhlí i astí byli j)ívalové, také veliká i hrozná

hromobití, zima potom velmi tvrdá a ukrutná,

kteráž trvala až blízko k s\'. lií. 7. toho velikv
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n(li>statek oliilí i jiných pokrnmov i trávy a-
sem letním, také i sena /.imním asem se hova-

dnom nedostávalo.

(Spor císae s papežem.}

L. 1210. Císa Otta, maje Innocencia papeže <R. i2io>.

v podezení a domnívaje se, že by jeho ponuknu-

tí (m> taková potržka proti nmu od ímanuov
se stala, pi tom také z nabádaní nkterých nepo-

kojných lidí zemí tch, kteréž k ímskému ko-

stelu- náležejí, poal velmi hubiti a kaziti. Inno-

cencius, maje o tom zprávu, poslal k nmu poctivé

posly, jeho žádaje, aby toho neinil a svému otci

se neprotivil a dobro/dinci se zlým neodplacoval. / 220^

Císa, vyslyšav posly, odpovdl, že nechce pe-
stati, protože se na tom postavil, že chce papeže

z íma vyhnati a ímany že káže všecky zmor-

dovati. A hned vtrhl s svými vojsky do Apuli a

mnohá msta, kteráž nalézala králi Sicilskému,

píteli papežovu, zkazil a lidu mnoho skrze to

zmordováno bez píiny. Opt po druhé sa napo-

menut a žádán i prosbami od papeže, aby cizích

vcí sob neosoboval, ale na svém císaství dosti

ml, ješt více hnvem se popudil a pestati ne-

chtl. Innocencius znamenav, že jeho milostivým-

napomínáním ani prosbami napraviti nemuož,

vydal na kladbu a z ádu kesanského jej pro l>'adl^a na-

jeho neposlušenství a nezbednost, kterúž provo-
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xoval proti kesanm, vyobcoval. Knízatiini a

hrabatm mnohým jehoj psaní uiniv pikázal, aby

jemu jako nezbednému a církve sv. kesanské ne-

poslušnému a ])r<ili\niku i laupežníku. také i ke-

sanské krve vylevaci žádného neinili poslušen-

ství a nadto aby jeho císaem nejmenovali. Kní-

žata íšská znamenavše takovú zápovd býti po-

radnu a spravedlivú, tak se zachovali. Ale (^tto

to všecko málo sob vážil.

Mniši sv. T. 1. ád mnichv sv. Dominika, jenž slovu ka-

do"pr"aln^
zatelové, uveden jest do Cech skrze Pemysla,

uvedeni, krále Ceskélio, a klášter jim založen v Poianech
ped Prahau proti dvoru královskému, jinak

v Poíí, kdež byla ves královská a tu jest nyní

Nové iMsto Pražské, ve jméno sv. Klimenta; a

])i t(^m duom šircjký kázal král založiti, tak aby

tu spolu tch bratruov mohlo sto bydleti. Dal jest

také J*emysl klášteru tomu hojné dary od stí-

bra a zlatta, z nichž kázal hned 24 kalichuov ud-
lati a kíž z 15 h. st. na oltá sv. Klimenta po-

staviti. Po malém pak asu více a více bratrv

tch pibývalo, tak že jim to místo tsné bylo;

17 let tu toliko pob} vše, to místo opustili a do

msta Pražského Xtšího se obrátili a tu jim klá-

šter nedaleko mostu Pražského slavný založen,

též ve jméno sv. Klimenta.

1

—

,;,.;.'

' := jeho iwíslušniUrini, podd.inyni.
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(J\'ilka 7' Itálii. Císa sesazen.)

L. 1211. Otta málo sob to všecko váže, co se <R. 121 t>.

jemu od l)iskupa ímského pedkládalo, netoliko

v Apulí ale i v Kalabrý mnohá msta a msteka
sob podmaoval a svým pomocníkm je rozdá-

val, nad to také i toho dobrého muže Frydrycha,

Sicilského a Apulského krále, syna nkdy cisae Cisa Otta

lindicha \'[., zkaziti a vyhnati z ieho království škodu cinil

. .
v Apuh

umínil. Kterýžto Frydrych astá psaní o to inil a v Kalabrý

Innocenciovi žaluje, že mu se takové násilí iní

bez jeho provinní. Innocencius jako otec sprave-

dlivý a milostivý, nechtje, a])y se od nho nkomu
ntco ublížilo, vypravil znamenité posly, osoby

duchovní i svtské, kteíž p(3ctiv pedstúpivše,

poklonu a pozdravení, jakž císai nalézalo, ui-

nivše, od biskupa ímského žádali i prosili, abv

ml lítost nad A])ulskými a Kalabskými, a jich

tak ukrutn mordovati nedoi)úštl. Kterýž dal

odpovd, když ty krajiny pohubí, že se chce nad

ímany i nad papežeui (pro tu bitvu, kteráž so

v ím stala) pomstiti. Papež znamenav, že u n-
ho nic nemuož prospti, hledal jiné cesty a j)saní

rychle uinil Sifr}'dovi, arcibiskupu Mohutskému.

jemu oznamuje, že v ím koncilium držáno bylo

a tu že jest Otta Sasky s císaství z hodných pí-

in složen, jemu pikazuje, al)y to po všech zemích

Nmeckých svými posl\- a listy rozhlásil. Sifrydus

tak uinil, všudy o/naiuuje ímské svolení a pi-
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kazLije, aby se žádný nevdomím nevymlúval. Jin-

dich pak, hra]) z Rajnn, a kníže Rrabantský i

jiná knížata a páni, kteíž se Otty pidržali, to

/
220V uslyšavše, na Sifryda se oboili a

/
jemu jeho zboží

hubili, tak že krom mst a hraduov jednak vsi

všecky laupežem a ohnm poplenili. Biskup vida,

co se dje skrze to, že on uposlechl biskupa ím-
ského, nemálo byl strašliv a žádnému, ani svým

mšanm Mohutským nevil, ale radji obrati!

se k Hemanovi, knížeti Durynskému, jenž byl

Ottuov úhlavní nepítel.

Pi tom asu Viterbští mšané a ímané, též

i nkterá msta z Neapoli, sebravše se, chtli ty

škodlivé Nmce i s tím nezbedným císaem za-

táhnuti, aby nikterakž ujíti ncnK^lili ; ale Otta

uslyšav o tom, zpuosobiv nkolik hxlí, pustil se

s tím lidem mimo ostrov Korffiku, až k Janui, a

když z lodí vyšli, Otta hned poslal posly své do

Nmeckých zemí. aby pezvdli, co se tam dje:

kteíž navrátivše se, velikú roztržku mezi lidem

jemu býti oznámili. Tu on píhod rozliných se

obávaje, do íše jeti prodlil.

T. 1. pitáhli sú do nkterých krajin knížeti?

Poláci l^olského 'i\'itai, o kterýchž prve v 1'olšt nikda

1 atary ^ slýcháno nebylo, a poali velikých škod inili.
/- sve zcnic

, . .,

vyliiiali. Ale lV)láci majíce o tom /.právu praviH, že su

' Tah li.sk tr/nyiím (lu. Ki>ri3ÍUu).
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o tom národu nikda neslyšali, nkteí se divili a

nkteí sjevše se v hromadu, na n se pipravili

a upímo proti nim táhli. Ale oni Tatai vidúce

je proti sob, nikoli se s Poláky potkati nechtli,

ale hned ped nimi utekli. Poláci za nkolik ne-

dlí jezdili za nimi, až je vždjí z své zem vytiskli.

(Smrt Otty. Volba císae.)

L. 1212. pi slavnosti letniní Otta snm po- <R. 1212).

ložil v Normberce, oznamuje všem íšanuom, že

tu sám pítomen býti chce. Když sú se pak sjeli,

poátek toho mluvení a jednání sám císa skrze

svú osobu uinil a sám svými ušty mluviti poal,

mnoho vypravuje i žaluje na papeže Innocencia,

kterak by on mimo poad práva tak duchovního

jako svtského to, což jemu nenáleží, sob osobo-

val, cht, když by se jemu líbilo, císae s duosto-

jenství jeho vyvésti a ssaditi, ježto císae voliti

i ustanovovati i složiti samým toliko knížatm
Nmeckým jest náležité. Oni to slyšíce, nkteí
tak býti pravili a jiní tomu odpírali a tak byl ve-

liký rozbroj v lidu. Otta znamenav, že na ten as
nic neprospje, lid ten shromáždný rozpustil a

sebrav lid bojovný, obrátil se na Hemana, kníže

Durynského, a jemu jeho zemi hubil. A odtu jel

do Švábské zem a v mst, jenž Northauzen

' - |)rccp.
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slov, slavnú svadbu inil, pojímaje sob za nian-

CísaOtta želkii dceru nkdy císae Filipa. Nazajtí pak po

"svadb° svadb hned se roznemohl a tvrtého dne umel.

Knížata nkterá, rozvazujíce lioží d(»i.)uštní.

])ri) nei)t)slušenství a neustujmost i zuivost, kte-

rúž pr(3vozoval v Apolí a v Kalabrý, že jest to

na [)išlo, domnívali se. Hned bez meškání sjev-

še se znaíiienitjší a ti, jimž nalézalo, jako Sifry-

dus, arcibiskup Mohutský, arcibiskup Treverský

íi Heman a jiná knížata, poslali pro Frydrycha,

syna nkd}- Jindichova, i sjevše se korferštov

volili sú jeho za krále ímského, pi tom pak i za

císae. A toho najvtší b\'l ])uovod ]'em)sl, král

Císaem Ceský, kterýž k tomu také 1)}1 povolán. A on víta-

FrvT-cIi J^ '^ navštvuje všecka knížata a volence, tak du-

chovní i svtské, v jejich hospodách, jich žádá! i

prosil, aby žádného jiného nexolili než h'rydr}'cha.

Když se pak ty vci dokon.-d}-, i)ot.'in Inkt- brzo

jel Frydrych do Kíma a od llonorya ])a])ežc

vdn pijat a sla\'n korunován.

(ccJiy A' /'(//o: '.í/r ','/;;.)

K. t. císa I"r_\(lrych ziiamenav. kterak ])i

svém volení ml mnoho nepátel, kteíž jeh<j cí-

saování odpírrdi, ale král Ce.ský že jest mnohé
\olciKc- ]M"<isl»anii ,'i nlstcré (lar\' k nénni obrátil,

j2\' toho (|i ibi" idnii nejsa nepamtliw d\ir / císasKý

v ria/ili dr/.al a in ko^leršt^' všeck\' k sob obeslal
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i jiná mnohá knížata, také i Pemysla, krále e-
ského, a uradiv se s raddami svými, tu milost

králi eskému uinil, aby on i jeho budúcí mohli

královského duostojenstvi ne dánim císaovým,

ale volením požívati. A na to jemu i budúcím dáti

rozkázal list v tato slova:

»Frydrych, Božské dobrotivosti povolením

ímský císa volený. A^ždycky rozmnožitel, král

Sicilský, kníže Apulský, též i kníže Kapuanský:

I)onvadž ozdoba a moc císaství Našeho to v sob
nese, aby pedcházela a od ní netoliko knížetství,

ale i zlattem^ ozdobených království aby pocháze-

la duostojnost, za velikú vc to majíce, že z tako-

vého Našeho duostojenstvi a auadu i jiným ve-

lebnost pispouje se královského duostojenstvi

a Naše ovšem císaské duostojenstvi skrze to žád- List na

né újmy netrpí, ale více se množí, z toho My ^g ^J^^^^

znamenavše, kterak snažné a slavné služby daly Frydrycha.

sú se od starodávna ode všeho národu eského cí-

saství ímskému, mezi kterýmižto službami tak

vrn jako snažn osvícený král eský Ottakar

najprve mezi všemi jinými knížaty obvláštn nad

jiné na císaské duostojenstvi jest Nás vyvolil a

Našemu volení ustavin piln a užiten vždycky

pístojící byl: protož jakož nkdy milý strajc náš

dobré pamti král Filip z vuole a raddy všech

^ zlattem oz. král. = sceptra regalia originál.

Kronika III. 24
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knížat skrze .své stvrzení jej králem uinil, My
pak takového a tak duostojného uinní a stvrzení

potvrzujeme a to svaté a dstojné ustanovení

zchvalujeme. Království pak eské svobodné a

bez všelikého penžitého placení a obtžování i oby-

ejného dvoru Našemu a budúcím Xašim iníme

spravedliv, jemu i námstkm jeho i budúcím

toho pjujeme, chtíce tomu také. aby každý,

ktožkolivk (^d nich za krále byl by volen, toliko

k Nám a k budúcím Našim aby pijel a korunu krá-

lovskú vedle ol)yeje a jakž sluší al)}' ])ijal. Také

všecky meze, kteréž k tomu království jakýmžkoli

obyejem píslušejí, by pak i njakým zpsobem
na tento as ntco odcizeno bylo, toho všeho jemu

a budúcím jeho k užívaní pivlastujeme, svobo-

du všecku a moc jeiuu dáváme i budúcím, aby

mohli v svém království biskupy stvrzovati. A
nad to pak, aby oni mohli se tau svobodau bez-

pen radovati, kterúž sú od pedkuov Našich

mli a mají. z Naší také Císaské svobodné Veleb-

nosti je tím osvobozujeme, aby osvícený král e-
ský pedpovdný i ddicové jeho k žádnému dvo-

ru Našemu nebyli povinni ani zavázáni jezditi,

jediné le bychom My v Pamberce a v Norml)erc
aneb v Mer.semburku domov aneb sjezd položili,

' ()bt/(wání ob. dv. našvnui -^ coiisikí.i lurii' iiostro

iiistiia originál.
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tu oni toliko pijeti povinni budu. A jestliže by

kníže Polský od Nás ke dvoru povolán byl, oni

jemu pruovod dáti mají, tak jakž sú pedkové

jich, nkdy králové eští, to za obyej initi mli.

ale s tú výmink, že jim má takový píjezd 6 ne-

dlí prvé oznámen býti. Toto také aby zachováno

bylo, jestliže bychom My na korunování aneb bu-

dúcí námstkové^ Naši do íma jeli. on pedeený
Ottakar král i jeho budúcí na vuoli míti budu

neb 300 odncuov pi tom poslati aneb 300 h.

dáti. Toto naše zízení a utvrzení pamt a pev-

nost vn trvající al)}' míti mohlo, list tento Nás

skrze ruce Jindicha z Paíže, kanclée a vrného

Našeho napsati a bullí Naší zlattau rozkázali sme

upevniti léta, msíce a indikuo níž psaného. Svd-
kové tchto vcí sú arcibiskup Barenský, biskup

Trydentský, biskup Basiliensk3% biskup Kon-

stantský, biskup Kuryenský, opat Auggenský,

opat sv. Havla, opat z Vicerbergku, Bertold

z Nýmfen,3 dvoru Našeho najvyžší písa, Oldich

hrab z Chyburgku, Rudolf hrab z }{anesburgku4

a lantkrab z Alsací, hrabata Ludvík a Heman
z Fryburgku, hrab Vernherus z Hombergku, Ar-

nold z Vart, Rudolf, Náš eník. 5 Rudolf z Ta-

^ — nástupcové. — - Tak tisk m. indikcí omylem. —
3 = Neuffen ve Vtrtemhersku. — * Orig. Habeches-

burc (= Habsburg). — ^ eník orig. advocatus de Ra-

prehteshiwilare (= Rapperswil ve Švýcarsku).
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/ 22IV neshauzu, komorník a j. mnozí velikomocní, / uro-

zení a svobodní, jichžto svdectvím tento list jest

utvrzen. Tyto vci daly se léta Vtlení P. 1212,

íjna^ ms.. indyku 15. kralování najosvícenjšího

císae ímského Frydrycha vždycky ro/.množitele

léta I. a Sicilského kralování léta 15. Dán v slav-

ném mst Basilejském skrze ruce místopísae,

šestú kalendn ms. íjna « (= 26. IX.).

Druhý pak list od téhož císae pi tcníz asu

l.istod dán jest v tato slova: »\'e jméno sv. a nerozdílné

iia zá^mkv
Trojice, amen. Frydrych, Božské dobrotivosti po-

pomezní. volením ímský císa volený, vždycky rozmnoži-

tel, král Sicilský, kníže Apulský a Kapuanský.

k vyvajšení královského duostojenství a nápisuov

jejich hojnji sme se nachýliti umínili. Kterýchž

vrnost pi všech potebách Našich vždycky celu

a neporušitedlnú sme v jistot uznali, hodné 1

slušné býti uznáváme, abychom tm, kteíž od

l)oátku, aby Nás vyvajšili, snažn sú o to stáli,

tim snažnji také, abychom jim slušnú odplatu

uinili, také abychom tím píkladem mnohé jiné

k ])í/.ni Naši obrátili: My zajisté rozváživše slav-

né skutk}- a služby, kteréž osvícený král esky
(Jttakar z upimélu) srdce žádosti se vším lideui

eským tim zpuosobem jest Nám inil, i také boh-

dá na asy budúcí initi bude, i chtíce na tento

' orig. septcinbris.
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as vedle niožnosli Naší jemu odplatu uiniti,

oznamujem tak pítomným jako budúcím, že My
témuž krcáli eskému puojujeme a potvrzujeme i

k vnému držení dáváme ddictví vlastní Naše,

Flos hrad se všemi služebnostmi jeho a náležitost-

mi, jakéž by koli byly, i se vším právem a celostí,

tak jakž nkdy dd Náš Frydrych, milostivé pa-

mti slavný ímský císa a rozmnožitel, jej byl

kaupil od Adleydy, hrabinky z Kléven. Item

dáváme jemu a potvrzujeme hrad Náš Švarc-

burgk s manstvími a služebnostmi jeho, jakéžby

kolivk byly, i se všemi právy i s jich celostmi a

užíváním, tak jakž jest povdný dd Náš jej

kaupil od knížete Jindicha z Medeliku. Item dá-

váme všecku krajinu tu, kteráž Milín a Reichen-

l)ach slov. Item dáváme také a toho potvrzujeme

hrad Lichtenštain se všemi jeho píležitostmi..

Témuž také králi dali sme hrad Donín se všemi

jeho náležitostmi, dáváme a potvrzujeme, bude-

me-li jej moci od markrabí Míšeského vyplatiti.

Jestliže bychom ho pak vyplatiti nemohli, což by

koli tí od téhož krále smlauvce volení a od Nás

tí se tmi prostedky^ vykli, tak uiníme. Aby

pak Naše vysvobození, puojení, dání a potvr-

zení vtší vzalo a mlo pevnost a na as budúci

zetedlnjší mlo utvrzení, list tento skrze Jin-

Tu dva ádky orig. vynechány. — ^ Grig. supanis.
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dicha z Paíže kanclée« (etc, též jako první;

léta. msíce jako svrchu).

(íše slcá. Zázrak szk Prokopa.)

{U. iJi.O- L. 1213. Pemysl Ottakar. slavný král eský,
všemi obyeji královstvi eské rozšiovati poal,

hrad}' nkteré staré a pro starobylost sešlé dal

zase a mnichem lépe, než prvé bylo, opravovati a

nkteré pak, kdež znal místa j)ríhodnjší, znovu

stavti kázal.

Lacino T. 1. v eském království \-eliká hojnost obilé
v Cechách.

|^^,j^^ strych pšenice i)latil 3 gr a žita 2 gr. a

ovsa strych za i gr. Protož král rozkázal všem
/
222f svým dlníkuom hojnu ztravu dávati.

/

Kostel R- t. byl v starší Praze, jinak v Menším M-
sv. Prokopa ^^^ Pražském, lovk jeden velmi bohatv a ná-
V .\fensim

, . , c r i
• ' - u • umst l)ozny, jménem bulislav, a jmeno manželky jeho

l'razskym. ])obromila, kterýmžto jedné noci ve spaní ukázal

se sv. Prokop, rozkazuje jim, aby z svého domu
udlati dali duom k poctivosti P. Bohu a sv.

J^rokopu, a tudy že velikú milost obdrží ped P.

Bohem oni i všecken nár<'Kl eský, a to na })a-

mátku tu, neb na tom míst založen jest první

duom msta Pražského skrze Pemysla a Libuši,

když jest dlal práh otec s synem, od nhož Pra-

ha nazvána. Dobromila vstávši ráno (a byl ten

4. den ms. ervence) manželu svému .sen vypríi-

vovala. Sulislav jí odpovdl: "Nejinaký, aU'
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spolu s tebú ml sem sen jednostajný. Protož po-

nvadž P. Buoh tak míti ráí, tak uime. '^

.v hned nazajtí kázali kamení s Petínu spúštti

a kostel krásný z kamene tesaného k poctivosti

P. Bohu a SV. Prokopu postaviti, kterýž potorn

druhého roku téhož dne 4. ervnai ms. biskup

Danyel pi pítomnosti krále Pemysla Ottakara

a mnohých panuov slavn posvtil.

(Nový biskup. J^^álky na západ.)

L. 1214. biskup Danyel, t. j. II., vykonav dny <R. 1214).

své, v dobré starostig umel, na jehožto místo vo- Biskup Dá-

len jest od krále i vší kapitoly kostela Pražského

i z jednostajné vle všeho lidu Ondej, probošt Ondei
kostela Pražského, muž dobrý a nábožný a toho volen,

duostojenství biskupského nad jiné hodný.

T. 1. nesnáze veliké a války byly mezi Fili-

pem, králem Franským, a Janem, králem Engli-

ckým. Král Englický již dvakrát jsa od krále

Franského pemožen v boji, utekl se do íms
k papeži Innocencovi. t. j. III., žádaje od nho
pomoci, a on slíbil uiniti. Král pak Englický

s povolením všeho království toho v moc pape-

žovu se poddal, plat na budúcí asy jemu platiti

slíbil. Také ped tím nkdy Adolfus byl to krá-

lovství papeži Lvovi IV. v tžké poplatky uvedl.

* .St. erven též = ervenec. — "^ =r stáí.



376 V. HÁJEK. KRONIKA, R. 1215 1216.

Nkdy také Jindich, král Englický, pro zamor-

dování sv. Tomáše, l)isknpa Kanturienského, to

království od selie i svých budúcích papeží v man-

ství poddal.

(Koncil ímský.}

<R. I2i5>. L. 1215. Innocenciiis papež koncílium aneb

Concilium snm duchovních lidí v ím, v kostele sv. Jana,
v Rime.

jgj^- slov v Lateránu, položil, na kterýž pijel

patryarcha Jeruzalémský, patryarcha Konstan-

tynopolitanský, arcíbiskupuov tu bylo 70 a bískii-

puov 412, opatuov, pevoruov a konventualuov

800, etí í latinští poslové. Byli tu také krále

Jeruzalémského, Hyspanského, Eni^lického, Franc

ského a Cypského orátorové. ^ A tu mnoho ro-

kováno l)ylo o vysvobození zem sv. a msta Je-

ruzaléma, a hrob Pána našeho aby z ruku haneb-

ných pohanuov byl vysvobozen. Pi tom roková-

ní a sú ty cesty vyhledány byly, že by se to jist

státi mohlo, ale však pro pajchu a nesvornost

nkterých kesanuov a zvlášt v krajinách \'la-

ských takové jednání nemohlo býti pivedeno

k skutku. .\ najvíce proto, neb (jenuenští a Pi-

sanští tak po moi jako po zemi jednak ustavin
boj proti sob vedli. Tak ovšem narovnáno bylo.

aby najprvé ta msta pedeená v pokoj byla uve-

' =: v>'slanci.
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clena. Innocencius papež takového jednání první

a najvtší byl puovod; protož jemu to
/
porueno / 222*

bylo, aby on mezi týmiž Genuenskými a Pisan-

skými narovnání uinil. Kterýž, pijav to k sob,

hned jel do Peruzi a tu nkteré znamenité osoby

k sob pipojiv, chtl tak, jakž mu bylo porueno,

smlauvu a pokoj mezi nimi uiniti. A v tom jed-

náni smrtí sa zachvácen, toho nevykonal. Umel
biskupství svého léta 18.

T. 1. v témž concilium napraven jest zase ád
, ^.^ ,, T 1 lili. -'^ -1 j Kižovníci
krizovnikuov Jeruzalémských, kteríz nkdy za jeruzalem-

Konstantina císae a Eleny skrze Cyryaka knze ští.

a muedlníka byl znamenit vyzdvižen, pcjtom

skrze dobytí msta Jeruzaléma byl velmi siižen.

tak že toliko ti bratí zuostali toho ádu kižov-

nického, ale pi tomto shromáždní zase byl zve-

leben.

(Penesení bratí si'. Vojtcha.}

R. t. ms. listopadu den 21. Ondej probošt

kostela Pražského na biskupství eské v ím
posvcen.

L. 1216. tla synuov Slavníkových a Stežisla- <R. 1216).

vy, jenž byli brati vlastní bl. Vojtcha, nkdy bi- ^^ratí

1 ^ 1 '1 11 1 1 T-i A r • sv. Vojtcha.
skupa eského, z hrobuov v kostele P. Alane

v Libici jsú vyzdvižena a odtu pivezena do

Prahy, pi tom i nkteí jejich odvové. I zdálo

se Ondejovi, l)iskui)u Pražskému, j^nnvadž sú
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na onen as za dnuov sv. Vojtcha (léta "qSo.

hledaj!) (^d ukrutných pohanuov pr<i víru sv.

kesanskú zmordováni, zeby mH k svatým pi-

psáni býti, i ro/.kázal jich tla. též i odvy, pocti-

v v kláštee sv. Jií na Hrad IVažském ped
^•elikým oltáem v oltái prostedním položiti.

Král 1 • 1- asti dešové v eské zemi pršali a velmi
Pražské náhli, tak že eka Miltava nad míru z behuov
zdi kázal

, , , ., v •,

opravovati, sv^xh vychazela a v domich obojdio msta cmíla

velikú škodu. Potom když ta voda zase na své

místo vstaupila, rozkázal král Vtší msto Praž-

ské na píkopích i na zdech znamenit opravovati.

(Události v cizin.)

R. t. kesanstvo v rozliných zemch proti

pohanuom poalo se velmi hýbati. Králové a kní-

žata jedni k druhým listy psali a nkteí posílali

posly, o vysvobození hrobu Krystova jednajíce a

napomínajíce se vespolek, aby se k tomu piinili,

aby ta sv. zem Syrská z ruku nešlechetných po-

hanuov byla vNtržena. Ale však nemohlo se nic

zpsobiti z té píiny, že Vlachové pro svú paj-

chu rozlin proti soli na mnohých místech vedli

váik}

.

Toho také rf»ku Ondej, král Uherský, byl se

oddal na rozliná putování, tak až se piplavil

s jinými pautník)- i <lo Jeruzaléma, a tu zpraviv
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své vci modlitbami svatými, zase se obrátil

A když pijel do íma. Honoryus. papež nový.

jej poctiv pijal a ctil tak, jakž na krále shišalo.

A tu jemu papež darem dal poctivé svátosti, kteréž

jeho pedkm málo ped tím byly z Konstantyno-

pole poslány. Totiž: hlavu sv. Štpána, prvního

muedlníka, hlavu sv. Markéty a ruku sv. Bárto- Král Ondej

lomje. Když se pak do svého království navra-
^'^{jher

°

coval, nkteí z prelátuov proti nmu vyjíti ne- svátosti.

chtli a nkteí vyšli; a kteíž vyšli, tm rozdal

ty svátosti, kteréž pi jich kostelích zuostaly.

(Císa Petr ecký.}

I
Pi tom asu, když umel Jindich, císa Kon- / 22y

stantynopolitanský, syn jeho, jménem Petr. od

ekuov na též císaství jest volen, a ten, jakž

národ Franský v císaství ecké se uvázal, byl

císa tetí.

L. 1217. pijel do íma Petr, volený od e- (R. 1217).

kuov na císaství Konstantynopolitanské, s man- Císa Kon-

želkau svau, jíž jméno bylo lola, také i s dcerami poiitanský

svými, a tu poctiv od Honoria papeže pijat n i-it-

na císaství ecké slavn v ím v kostele sv.

Vavince ped branau, kteráž slov Delpopul(\

korunován. Po nkterém pak asu vyjel z íma.
aby se do Konstantynopole navrátil, maje s sebau

výborného lidu eckého 160.000, a pojal s sebau
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Jana, kardynála z Kolumny. I maje zprávu, že

by na bylo osazeno a na té cest že l)y chtli

jemu nkteí posmch i škodu uiniti, poslal po-

sly své k Benátanuom, jích pátelsky žádaje, aby

jej i s lidem jeho pokojn do Konstantynopole

skrze své porty^ pustili a dali jemu prvod. Be-

nátané odpovdli, že to chtí rádi uiniti, tak

však, chce-li jím to msto Dyrachyum, kteréž se

jemu zprotivilo a poddalo se Jindichovi, Epirot-

skému knížeti, dáti a jím pomoc uiniti, aby ho

sob dobyli. Petr císa, vyslyšav žádost jích,

vdn k tomu svolil a sám osobn že chce po-

moci, slíbil. Kteížto hned. poslavše mnoho lidu

na lodech po moi, to msto oblehnuti rozkázali.

A císa poslav svú ženu a dcery, také i Jana kar-

dynála do Konstantynopole s lidem svým, kterýž

toho asu ml pi sob, pomáhal toho msta dobý-

vati. Ale když za mnoho dní šturmujíce jeho do-

býti neniobli. císa od nho odtáhl a k Konstan-

tyn()])oli se obrátil a jel skrze lipirotum, maje od

Jindicha, knížete té krajiny, pirený pokoj

i glejt bezpený. A když do Tmavé Hory pijel,

lstí Jetichovú jsa oklamán, jat jest a do tvrdého

žaláe vsazen, v kterémž dv let držán byl.

A v tom ve všem asu ](Ma, manželka jeho, vý-

born císaství ecké zi)ravovala.

' =r pístavy.
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ió. výprava kížová^

T. 1. pímí, kteráž jsú byla mezi kesany a

pohany, všecka toho asu vyšla, a Honoryus

papež velmi toho byl pilen i všech nákladuov ne-

lituje odevšud kesany volal do íma a hojnu

jim platil službu, ustaviná psaní in k potesta-

tuom, jích napomínaje, prosil i hrozil, aby toho

neomeškávali, ale hned táhli na takové úhlavní

víry Krystovy nepátely.

L. 1218. ponuknutím téhož papeže mnoho ti- <R. i2i8>.

sic lidu kesanského, vsedavše na moe, plavili se

do Afriky. Najprvé král Ondej Uherský, maje Tažení roz-

mnoho lidu Uherského i jiného, vsedali na lodí
'j-o^^j^v do'

u Škardoný. jenž jest msto mezi Slovanskau a zem sv.

Bosenskau zemí ležící pi moi. Kníže Rakúsky

s svým lidem vsedl na moe v Vindišmarku,

knížata Bavorská u Benátek; Valterus, krále

Franskéhó komorník, ten maje mnoho tisíc Fran-

cúsv, vstúpil na moe v Marsilí. I sjeli se spolu

u Modonu a u Mesivy.i a tu pitáhl k ním Jan,

král Jeruzalémský, a tak pustili se spolen až

k Cypru. Gundoforus, král Cyprský, ten jim dal

mnoho na jích lodí potravy a sám také maje

20.000 lidu, dobe na moi bojovati zvyklého,

táhl s nimi až k behuom nepátelským. V tom

pitáhl patryarcha Jeruzalémský s velikými lodí-

* = Messina.
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mi, na nichž ml mnoho lidu. 1 hnuli se opt dále

a pistáli u uista, jenž slov Eliopolis a jiným

jménem Damiata, a tu pro nedostatek pokrmuov
Váda mezi a více pro svú pajchu a zvlášt kterauž Francú-

skými boiov- '^'^vé a Uhi provozovali ... A tak mezi tmi dv-
ník.v. ma národy ustaviná váda l)ýti poala, tak že se

rotami bíti poali; jiní národové chtli je rádi

/ 223' uríwnati, / ale Vhh nechtli než ve všem pediti

a svú stateuíxst ukazovati bez poádku i bez

rozumu. A tak skrze takový neád a pajchu jed-

nak všickni se vespolek zkyselili a jedni na druh>''

velmi nevrazili. Patryarcha i král Jeruzalémský

nad tím velmi teskliv byl. Král Uherský rozhn-

vav se poal pry táhnauti. až patryarcha za ním

])oslal, prose, aby se zase ol)rátil, pakli b}' toho

neuinil, že by na chtl dáti kladbu. A on obá-

vaje se také. aby i papeže tím nerozhnval, na-

vrátil se. Narovnání o ty vády domácí. mezi sebú

uinivše, oblehli msto Damiatu, ale pro rozvod-

nní potoka, kterýž slov Nylus, mli veliký ne-

dostatek pokrmuov, tak že hlad trpli. A v tom

.Sojdan položil se s svým vojskem od nich neda-

leko. Oni to zvdvše, než by hlad trj)li, radji se

chtli s pohany bojem ])Otkati. Ale jakž se k jeho

\-ojsku piblížili. Soldan s svými utekl ilo Jeruza-

k-ma a odblii lu všech vcí bojovných i potravy

jim velikú hojnost zstavil. .\le potom pojav více

pohanuov i 'J"urkuov tch, kleíž jemu z Armený
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na pomoc pitáhli, kesany od Damiaty odehnal,

kteíž vidlice, že tam žádného prospchu nemo-

hau uiniti, zase se do svých zemí, znamenavše

vítr píhodný, navrátili.

L. 1219. pohnuli jsau se opt Tatai z svých <R. 1219).

obydlí a pustili se do rozliných stran svta, neto-

liko do kesanských zemí, ale i do pohanských Tatai
rp, , o ^. .,. 1-1 ' ^1 j A ' • x^ mnohé zem

a 1 urkum cmíli veliku škodu v Armény 1 v i\a- hubili,

talí. ekové také okolo Konstantynopole tžce se

jím bránili. Do Uherské zem také dvma vojsky

vtrhli, v Rusi, v Podolí i v Polšt velikú a jako

nenabytu inili škodu a divn svú ukrutnost nad

kesany provozovali rozkázáním knížete svého,

jenž slul Kangvista.i

(Spor biskupa s králeín.)

T. 1. poal se veliký neád v království e-
ském pro nepítomnost biskupa Ondeje, kterýž

byl odjel na žádost královskú do cizích zemí.

A král, a pi poátku svého kralování ml se pi
poádcích kesanských dosti poctiv, ale na tento Král

, • ,^^ , ^ ^. ., ^. , ^, ^ jj ^, , Pemysl
cas velmi nevazne sobe cinil pn sluzbe Bozi a do nevážný

Božího domu na modlitby neasto chodil a nkdy v kostele.

maje pijíti, kázal sebe se mší kaplanu aneb s ne-

šporem 2 neb 3 hodiny mimo pedešlý obyej

ekati. Ješto se taková vc P. Bohu ne velmi lí-

* Míní se Džingis-chán.
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bila. protož jej rozlinými píhodami jemu od-

pornými trestati ráil a t. 1. jej velmi tžkú ob-

tížil nemocí. A když se pozhojil a z své tžké

povstal nemoci a biskup se do Prahy navrátil,

asu jednoho pistúpil k nmu tajn a trestal jej

jako otec syna, napomínaje, aby takových P. Bo-

hu protimyslných vcí ped sebe nebral. A on

král toho se odmlal a po tom skrze to ml bi-

skupa, otce svého, v nenávisti a astokrát hledal

na píiny, aby jej z své zem vyhnal.

(Císa pcxhithé korunován}

<R. i22o>. L. 1220. Frydrych císa, nemaje na ten as
Císa Fry- žádných zaneprázdnní, obrátil se s malým po-
drych po tem lidu do íma. Papež Honoryus o tom usly-
druhe ko- ^ . , . ^ ^ ^ , ^ . . ,

'

runován. sav, vyjel proti nmu az ped msto a tu jej vítal

poctiv a jeli spolu až na dvuor papežský. Na-

zajtí pak Frydrych pišel do kostela sv. Petra

a tu žádal papeže, aby na vstavil korunu císa-

skú. A on odpovdl: »Synu milý, není toho po-

tebí, však jest prvé tvá hlava od pedka mého
Innocencia korunau císaskau ozdobena. « A on

ekl: »Milý ote, prosím tebe, ui to na znamení

dobrého pátelství. « Papež odpovdl: »Synu mi-

lý, nemohu tvé žádosti oslyšeti, zítra v tuto ho-

dinu chci to uiniti. A tob také vím, že mne
v mé žádosti neoslyšíš.^^ ekl císa: »Chci to ui-

niti. ^ Na zajtrí pak císa všed do kostela, pemy-
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šloval. l)ucle-li to jemu možné uiniti, za bude

od papeže žádán. / A když mše o Duchu sv. slav- / 224"-

n z])ívána byla, llonoryus poctiv vstavil Fry-

drychovi na hlavu korunu císaskú. A když bylo

pi) vykonání té slavnosti, ekl císa: »Ote d-
stojný, zaiž mne žádati budeš ?« A on odpov-

dl: Za to, aby mi se zapsal, že nikdá až do své

smrti proti mn ani proti mým námstkuom ne-

budeš, a já se tob takovým také zapíši zápisem. -

Odpovdl císa: »Milý ote, to já chci uiniti

hned v tuto hodinu. « A Honoryus ekl: »A já

také, milý synu.« A když jsú to vykonali, císa

se vesele a šasn do Nmeckých zemí navrátil.

T. 1. Rusové vtrhli s nemalým potem do Pol-

ské zem s strany jedné a Prušáci s strany druhé tT^J^k'.

a tak inili velikú škodu, že jsau jednak tu všecku a Prušáky

Polsku zemi pohubili. Ale však proto málo se jích porazili,

do Rus i do Prus navrátilo, neb jsú je po málu

Poláci zmordovali a naposledy jednak se jích

zmocnili, až je jsem i tam na ruozno rozehnali.

(Spory s církví t' ccJiácJi.}

L. 1221. král Pemysl, nevím jakým ponuk- <R. 1221).

nutím, velikú úzkost a tžkost neol)}ejnú inil

mimo všecku spravedlivost lidem duchovním. To
vidúce páni eští i vladyky, poali kosteluov far-

ních i klášteruov míti v nenávisti a je lúpiti a

nkteré boiti. Takové vci asto byly na krále

Kronika III. 2ó
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Král a páni vznášinv. ale on inil z toho posmch. A tak ieho
eští , . "

, ,

^

kostelv pani lehkomyslného býti poznavše a že se P. Bo-
a knzi j-^^ nebojí, mnoho klášteruov i kostehiov zboili a

knží, služebníky Boží, všemi obyeji sužovali ;i

trápili a nad to rozlinými a vymyšlenými ber-

nmi je obtžovali, tak žt se jím již stajskalo živu

býti. Biskup Ondej, to vida, krále i pány napo-

mínal, prose, aby takových vcí nekesanských

ped sebe nebrali, písma zákona jím pivozuje.

že nkdy král Perský pohanuom pikázal, aby od

knží židovských žádných berní nebrali, nad to

pak že knží kesanští mají býti svobodní. Pe-
m}'sl i páni z toho napomenutí smích uinili.

I vida biskup, že pkným napomínáním nic pro-

spti nemuož, vydal na krále kladbu i na pány

a službu Boží v zeiui zapovdl a zastavil a jev

do íma, najvyžšíiuu biskupu kesanskému toho

bezpráví a té kivdy žaloval, l^apež milostiv

i horliv ])saní králi Ceskéiuu i jjanuoiu uinil.

a tak ti nátiskové a kivdy lidem duchovním se

])Opetrhli a ntco ()l)lehení. A zvlášt boení ko-

steluo král zastavil, berní a lozunkuovj knží

aby nedávali, ])ikázal; ale však cla na mostech.

Knží '^'^ silnicech neb v branách dávati musili a ty jim

s pleší rlo hýly dosti posmšn vymeny. Neb každý žid
l»latiti ,,^v,,,. i,i ,,'v ^,
musili. '' pkistc haler a s kukly halcr všudy na moste

' = |)0|)!alkú.
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cla dáti musil, žák s kalamáe lo penz a knz
s pleše 30 penz. A mnohém radji a lacinjí židu

prodali, než žáku neb knzi, a židé z toho byli

velmi pozdviženi. A to proto byl dabel to zp-
sobil, aby lid eský zase k pohanské vire se na-

vrátil.

L. 1222. Pemysl král a páni ešti, vidúce <R. 122.2).

v své zemi býti veliký neád skrze zleheni svá-

tosti a áduov kostelních i otcuov svých duchov-

ních, že nkteí tm, od nichž jsú byli poktni,

velikú kivdu inili, a také ano jím pi jích stat-

cích P. Buoh všeho ujímá, lid obecný se jím pro-

tiví a poddanosti žádné initi nechce, ani auro-

kuov ani jakých poplatkuov jím dávati, nébrž

i sedláci ve všech puntovali se vespolek, pravíce,

že jsú všickni lidé od Adama pošlí a všickni že

mají býti jedno a vrchnosti žádné že není po-

tebí, panuov ani králuov, a ddiny, též i lesy

jím tak dobe náležejí jako panuom neb komu
jinému.

/
/
224V

I sjeli se vespolek do Prahy, jedni druhým ta-

kové neády a pi tom své tžkosti oznamujíce a

pedstpivše ped krále za to, aby ten neád na-

pravil, prosili. Kterýž odpovdl: »Sám já to
-^"em o na-

,,^ ^ , , ,
praveni

uznávám, že dobe není, ale nesmím té cesty na- áduov kíe-

lézti, kterak by se to napraviti mohlo, neb již n-
y^^^d^^ch

kteí lidé ve všech i v mstech ktíti svých dtí

nedadí, ani se s ženami ádem knžským potvr-
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zují, ani na krchnvícli ]')ohebují.« Alúdejší ovšem

vydali raddu. ahy bylo i)r() biskupa do íma po-

sláno. Kr.il odpovdl: »Sami /.nati muožete. ])0-

nvadz jsme jeho neuctiv v}bili a z jeho biskup-

ství jako vyhnali, tžce to uiní, aby na mú i na

vaši žádost se navrátil. « Po dlúhém rokování na

tom zstáno, aby byli poctiví poslové do íma
vypraveni a listové aby jím byli dáni, jeden k lío-

noryovi papeži a druhý k Ond^ejovi bisku])u. I na-

])sali a poslali, žádajíce biskupa, aby k ním i)rijel

na meze Rakauské a Moravské toliko na rozmlu-

vení, a že jemu slibují král i páni všickni, jeden

každý pod svú ctí a vírau, pokojn se k nmu
zachovati a s ním toliko o iX)koj a o všecko do-

bré rozmluviti a uiniti narovnání. Biskup roz-

váživ vci minulé, pítomné i l)udúcí, také aby

nedal ])nin}' ke zlému, snad i k jích pádu, a luaje

býti prostedkem mezi Bohem a svým stádem,

více aby na n hnvu Božího nevzbudil, tak ui-

nil a hned jel s tmi posly, a krále eského i i)á-

ny. ani na ekají, tu nalezl. Ti dni bylo roko-

váno, král v té smlauv velmi tvrd nebyl, páni

starší a rozumnjší, uznavše pi sob nkteré

scestné býti artikule, uleviti a napraviti chtli.

-Ale mladší, jímž neád vdnjší byl než pokoj,

zlého zaatého nechtli uleviti a pro jích i)lachosti

' =. divokost, zuivost.
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král i starší s biskupem nic nenarovnavše, roz-

jeli se a biskup do íiua se navrátil.

(l^olba císae budoucího.)'

T. 1. Frvdrvch císa položil snm v Stros- l^ral
" ^ , . . , . ... 1 '1 ' Knnskv

purs^ku a tu s raddarni svymi volil na království Jindich

ímské Jindicha, syna svého, majícího let 12, korunován.

a ten skrze Engelberta, arcibiskupa Kolínského,

v echách slavn pomazán i korunován. Pemysl,

král Cesk}^ také na ten snm do Štrospuri^ku byl

povolán od Frydrycha císae. Ale obávaje se, aby

se ntco bez pítomnosti jeho v Cechách neoby-

ejného pi té roztržce [se] nezbhlo, také snad

aby pro takové bludy, kteréž se v jeho zemi zaí-

naly, trestán nebyl, poslal na svém míst Beti-

slava, bratra Teobaldova, jenž byl kníže eský a .

pán z Škály a z Rabí, dav jemu 200 výborných

helmuov. Kterýž když tam pijel, byl od císae

i ode všech knížat íských poctiv vítán i da-

rován.

{Narovnání s církví. Nový spor s biskupem.)

L. 1223. mezi pány eskými a páteli píbuz- <R. 1223).

nými veliká vznikla nevole proto, neb Jaroš Ko-
ovský zabil Domaslava, faráe z Kamenice, bra- K(jovska.i

Til 1
^'^- T ) 1 1 ^ zabil knze

tra Levkolova l)ez ])riciny — a on Levkol rozhn-

vav se i spábl jemu jeho /bo/í všecko. A lak- i)rá-
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tele s obau strá o to se zbauivše, mnohé mor-

dy mezi sebau inili. Pemysl král z toho velmi

teskliv byl a jiné raddy nevda, poslal tajn do

íma pro Ondeje biskupa, jemu se poddávaje a

v.šecko to zlé napraviti i zastaviti slibuje, na to

aby se ubezpeil a bezpen pijel až do Prahy.

Ondej jakn milostivý otec takové žádosti nemoha

oslyšeti a takoxé jjoddávaní rozváživ. [K)jav s se-

bau ehoe kardynála z Krescencí. ])ijel až ni

pomezi eské a dále jeti nechtl on ani kard}'nál.

Tu král proti nim s pány vyjel a tu rokíwali, až

tak narovnali, aby v dobrém j)oádku kesanském
biskupu svému a otcuom duchovním pi opatro-

vání jích duší poddanost zachovávali. A odtud"

pojavše kardynála i svého biskupa, slavn je do

/ 22sr Prahy uvedli. / Kardynál od kladby zemi rozvá-

zal a službu l^oží (kázav kostely (jtevíti) zase

navrátil a napravil, a ])ijav od krále a od pn-

nuov ])odkování a s biskupem se rozžehnav,

do íma se obrátil. Hiskuj) ])ak, cht zase

služl)U Boži zpraviti a v první ád uvésti,

opt upadl |>anuom tm, kteíž žádostiví byli

zboží knž.ská a duchovenství držeti, v nenávist.

I oznámeno jest jemu biskupovi od tch, kteíž

.se báli I'. Ilolia, žeby král i s pány nkterými

raddami svými na tom znslali, aby jej biskupa,

jakž budau moci, úkhuln života zl)avili. Takovú

od vniýcli niaji' výslriilin, l:i)n / zem vyjel a
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do íma se obrátil a tam vrchnímu saudci vcí

duchovních na Boží i své nepátely žaloval. Pa-

])ež pány nkteré eské, a zvlášt ty, kteíž tch

rzníc najvlší Ijylí pvodové, ped sebe povolal

a je obeslal, cht, aby se toho, což se na n ža-

luje, zpravili. Nkteí jeti zanedbali a jiní íneb t.

. byl v Cechách veliký mor) v náhle zemeli, a

zem eská s svými obyvateli, kteíž pozstali

po tom moru, málo se lepšila.

L. 1224. Ondej biskup, nemoha se žádného <R. 1224).

z obyvateluov eských, obeslaných ped saud pa- Biskup

, ^ 1 ,. , tS' - - 1 - 1
Ondej

pezuv, doekati, tu v Rime umel a sel onom li „mel.

svrchovanému a najspravedlivjšímu Saudci na

nezbednost eskau žalovati. Jehožto tlo tak,

jakž ped smrtí žádal, do Moravy z íma vezeno

a v kláštee P. Marye v Velehrad poctiv pocho-

váno. Kterýžto klášter on za dnuov životy svého

slavn byl ozdobil a bohat nadal.

olbu nového biskupa.)

T. 1. páni a vladyky království eského sjeli

se k králi a tu dlauhý as mezí sebú rozvažovali,

koho by mli voliti za biskupa. Nkterým múdej-

ším vidlo se, aby byl volen njaký muž uený a

maudrý, spravedlivý i podstatný, tak aby ml
moc duchovní, jako na biskupa sluší. Jiným pak

vidlo se, aby byl volen nkdo z osob lehejších,

kterýž by moci žádné ani ixxlstat}' po sob ne-
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ml, toliko aby bylo jméno, že jest biskup, a to

proto, aby na zboží, jenž jsii P. Bohu a kosteluoru

jeho odjata, sahati nemohl. Král pak, obávaje se

více svých poddaných než P. Boha, také k tomu

pivoHl. Nkteí, a zvlášt chudší, kteí tch vc:

P. Bohu oddaných a (j])Iakaných nedržali, odstau-

pivše na stranu, uradili se a pedstúpivše ped
krále a jiné pány, svuoj potaz Ješkovi Ilodkov-

skému ])orucili o/námiti. Kterýž stoje ekl: »Ctný

králi ("esky! Tato spolenost tcclil<j knicluov

tvých tuto pístojících poruila jest mi o/námiti.

že oni své vuole k tomu dáti nemohu a nechtí, aby

\' tomto tvém království ml býti takový neád,

vuodce a z])rá\ce duší našich ten vrchní, t. bi-

skup, ab}' ml býti hluchý, némý a sle]>ý, tak jakž

tito ])áni od nás oddlení míti chtí. Ro/važ. ]")rosí-

me. Co hv z (oho v\'šlo dobrého: na tento éas bi-

skupa a ])otom i krále takového niemného b}

míti chtli, aby jím nic nero/ka/ovrd. rohled,

o koho tu bží, že o tvélio syna, a >nad ješt za

tvé živnosti mohla by se taková vc tob piho-

diti, žehy oni chléb, aby ty nevládl, snad ani roz-

kazr)val. Xdádní ly a bud mužem a vol sob za bi-

skupa muže liodnébo, kterýž by se bál I*. i>oha i

U"be i t\noi lid z])ravov;d v dobré a kesanské

lásce a upímnosti, a my l(jb jako tvoji vrní

budem pomáliati. .Strana odporná, slyšíce ta slo-

va, velmi se pobnuli a lak b) 1 veliký ro/broj ne-
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toliko mezi povýšenými, ale i v obecném lidu. / / 225^-

Král upokojiv je vespolek, nechtl jich rozpustiti,

než ahy hned byl volen biskup. Takové však vo-

lení prodlévalo se až do dne tetího. Páni stranní
^

podávali toho volení jednak na krále, jednak na Biskuiicm

kanovníky kostela Pražského, chtíce vždy na n- Peregrýn

koho mdlého uhoditi. A v tom nkteí [k] králi

a jiní kanovníkuom raddu dávali i dary zaslibo-

vali. A tak po dlúhém rokování vyhlášen jest za

biskupa jeden z kanovníkuov kostela Pražského,

jménem Perej^-rýn, a ten rychle l\vl poslán k arci-

biskupu Mohutskému pro potvrzení.

R. t. |)išli jsau najprvé do ech l)ratí menši

zákona sv. Františka a král Pemysl dal jim po-

staviti tu v mst Pražském Vtším za svým dvo-

rem maliký klášter ve jméno sv. Františka, a tu

jsú ti l)ratí spolu InclHli až za Q let a velmi snaž-

n slaužili P. Bohu.

L. 1225 uslyšav papež Honoryus, co se v Ce- (r. 1225).

chách dje a kterak pod takovými eskými roz-

tržkami hynau vci duchovní a že jsú sob echo- složen

vé krále svého zlehili a biskupa volili jako žá1)y ^ '''-^'-^"p^^tvi.

špalka, aby jím nic nerozkazoval, ale aby mu ])od

jeho zprávau s vcmi duchovními a od králuov

])edešlých i jícli ])ed]<uov nadanými inili, co by

se jim lil)iIo a zdálo, poslav do ech. toho biskupa

=^ neupnmni.
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Peregrýna s biskupství ssadil, kterýž, a byl muž
uený a poctivý, ale velmi sprostný a milovník

pokoje a v vcech svtských žádné známosti ne-

ml. Ten to, což mu bylo od papeže uloženo a roz-

kázáno, vdn pijav, mezi bratí zákona sv. Do-

minyka do kláštera sv. Klimenta do Poían, ji-

nak na Poíí, se obrátil a tak s nimi spolu P. Bo-

hu slaužil až do smrti.

(Drobné píhody.)

T. 1. když se tak nepoádn vci duchovní

v království eském jednaly, ten neád také svt-

ských pominuti nechtl. Páni zemští jedni nad dru-

hé se vyzdvihovali, každý z nich cht býti prvnj-

ší a starožitnjšího rodu, jakoby jiní rodové z je-

ho pedkuov a rodu pojíti mli . . . netoliko rz-

nice a saudové, ale i l^tvy a mordové skrze t<t se

Svinské daly. A zvlášt ti. kteíž za znamení svého rodu
hlavy se o ^y[^{ hlavu nesli, žádný nad n, pravili, žeby d-
crb roz-

' "
. / i

-

dlily. stojnjši nebyl. Netoliko pak juiym, ale sami sobe

ti, jenž toho znamení užívaH, l)yli na odpor. Su-

(loslav Tešínský velmi se protivil Zbihnvovi

Klai)skému, také i Brzyslavovi Košálovskému,

kterémuž nkteí ríkaH \'epek. Král l'eiu\sl

rozváživ, že by skrze to mohly býti vtší rznice

a války, snad i zkáza té zem, jinvolav všech pá-

nuov na snm, narovnání nuv.i lýmiž vepi ui-
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niv, tak aby se tím znamením jedni od druíiých

oddlili: Temšínští, Drštkovští a Lopatští pi
sviní hlav aby zuostali, Vranovští a Huorkovští

i Truslovští aby pi té hlav lvici za znamení na

jednom nosili štítu, Košálovští a Klapští i Vlasti-

slavští též pi hlav na štítu aby mli bžícího

zajíce. A tak stalo se mezi nimi narovnání a upo-

kojení.

R. t. Pemysl král, rozváživ, že takový neád
duchovní jest proti P. Rohu, obrátil se od nho
a dal se na službu Boží, prav, že jí chce rozmno- Klášter

žovati. j\ hned kázal nedaleko od svého dvoru sv. Jakuba
V fríizc.

slavný klášter založiti v Praze ve jméno sv. Ja-

kuba apoštola. /
226''
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{]'áchw volen králem a potvrzen.)

<R. i_'_'6>. L. 1226. král eský a Jindich Moravský,

páni a vladyky království eského, na žádost a

rozkaz krále Pemysla sjeli se do l'rahy a tu mezi

Králem sebú Spolen rokovali a jednali, aliy Xácslav, syn

.*r^'f^-V7! Pemysluov, za živnosti otce svého bvl poádné
ucínen Vac- ' '

. , ,

slav, syn za krále zvolen. Král l'emysl s strany jedné rád
'remysluov

^^^ yJdal a synu svému toho vdn pál. aby ])()

nm byl v království ddicem, ale s strany druhé

obával se, aby nkteí z ])ánuov eských neod-

trhli se od otce a syna se nepidržali, jako tak n-
kdy prve se pihodilo. Clitcl tomu, aby to bylo bez

])ovolení císaského, ])roto, jestliže 1)y se kdy syn

otci chtl zprotiviti aneb z])rotivil, on Pemvsl

jako starší a (Uec aby jej mohl vysaditi z králov-

ství. Páni uradivše se vespolek, nechtli tomu

svoliti, ale žádali T?emysla, aby byli poslové vy-

])raveni ])ro ])otvrzení krále nového. Král. ac ne-

rad, však dal k tomu své p(n'olení. Císa, vyslyšav

poselství a rozváživ krále Pemysla i vší zem
žádost býti slušnú. svú milostí a majestátem toho

ráil i)otvr(liti, kterýž jest ])sán v tato slova:

»hVv(lrych IL, pízní Božské dobrotivosti

f'{ímský král, vždycky rozmnožitel. a kr;il .Sicil-

.ský. Ponvadž obvláštn vrným a nulým našim

zvláštní milost naši ukazovati a initi ráíme, i

není to neslušné, ale píhodné i s])ravedlivé: pro-

tož všem císaství našeho vrným, tak nynjším



VÁCLAV I. KORUNOVÁN. 397

jako biidúcim, na vnost oznamujeme, že nyni List na kr;

ac-
na tento as pijel, poslán sa k nám, Beneš, duo-- ^eskYvá
stojný alcipišt Bilínský. oznamuje Velebnosti slavovi.

Naši, kterak vrní naši milí Jindich, markralie

Moravský, i všickni i)áni i vladyky zem eské
z vle jednostajné a s povolením milého našeho

Ottakara, krále eského osvíceného, volili jsú so-

b za krále Vácslava, syna téhož krále eského

prvorozeného. Protož Velebnosti Naší snažn sú

prosili, abychom My k tomu jich volení své povo-

leni dáti ráili, a tnho téhož Vácslava za krále vy-

vo/Iení milostiv ráili upevniti i utvrditi. Uznáme- /
226V

navše My slušnú žádost téhož Ottakara, krále

eského, a rozváživše mnohé nám i císaství ui-

nné služby, rozvažujeme také a prohledáme k to-

mu, kterak on Vácslav, sestenec Náš milý, bude

moci s svými pány a rytíi císaství vdné initi

služby, protož z obyejné Naší milosti s povolením

knížat a panuov císaství našeho, kteíž na ten

as Nám byli pistojící, to pedeené volení tvrdí-

me a pevné i celé míti chcme. .V nadto puojuje-

me témuž Vácslavovi a dáváme všecko království

eské s jeho mezemi a právy i se vší poctiv ná-

ležitostí k témuž království pináležející tak, jakož

jest téhož království otec jeho i jiní jeho ped-

kové, knížata i králové užíval a užívali a je držali.

IVotož pikazujeme a pevn ustanovujeme, ab>

žádný duchovní ani svtský tomuto Našemu dání
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a potvrzení zprotiviti se nesml, ani jakú marno-

stí neb všeteností tomu na odpor býti se pol<n-

sil. Pakli by kto toho se dopustiti sml, looo lib.

zlatta istého aby položil a dal, jichžto polovice

bude ke dvoru Našemu a druhá polovice tomu.

komu jest kivdu uinil, a to pevné a neporušitedl-

né od nás ustanovení aby zuostalo. List tento

psáti a bullí Naší zlattú jej sme utvrditi rozkázali.

Toho svdkové sú etc. Stalo se od nar. Syna 1>.

1226, ms. máje. Dán v mst, eeném Ulm,

skrze ruce Pertolda z Nerff, císaského paláce

najvyžšího písae, léta a msíce, tak jakž se svr-

chu píše.«

(Nový biskup Budislav.)

<R. i227>. L* 1227. v království eském zaínal se pok'.>j

mezi stavem duchovním a svtským a již lid zase

(lávarziato P*^'^' otcuov svých duchovních milovati a nábo-

Ceclnioni. ženství kesanské, kteréž již v tom království

jako udušeno bylo, zase poalo rsti i kvísti. P.

Buoh také z své zvláštní milosti Cechm pokla-

dy své odevíti ráil. Zlatta veliká hojnost na ho-

rách Jílovských ukazovala se a k užitku všem

té zem obyvatelm picházela a lid takových da-

ruov vdní jsúce, chválili P. P>oha. domy Boží

znamenit stavli.

T. 1. .sjeli sú se páni a vladyky do Prahy a tu

ped králem Pemyslem, též ped Vácslavem, sy-
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nem jeho, králi eskými, mnoho bylo rokování^

o náboženství kesanském a rozšíení službv

Boží a poctivosti J\ Rohu a lidském [u] spasení.

Pi tom z vuole kráhiov a kanovníkuov kostela

Pražského i jiných osob duchovních i svtskvcíi B"dislav

. 'a hned
volen jest jeden z kapitoly kostela Pražského na umel,

duostojenství biskupské, jemuž bylo jméno Bu-

dislav, miuž domnnímj^ svatý, a ten byl biskup ko-

stela Pražského vedle potu 20., ale že byl velmi

sešlého vku, protož téhož léta i msíce, kteréhož

byl volen, umel a v kláštee sv. Petra a Pavla na

Zderazu tak, jakž žádal, poctiv pochován.

(Události v íši.)

R. t. Jindich, syn Frydrycha císae, s povole-

ním otce svého uložil sjezd v Cáchách asu post- Sjezd o re-

,
tovani Je-

niho. A tu o retováni msta Jeruzaléma mnoho ruzalema.

bylo rokováno. Pi tom sjezdu byla jednak všecka

Nmeckých zemí knížata tak duchovní jako svt-

ští a zvlášt znamenitjší, totiž Sifryd Mohutský,

Dtrich Treverský, Jindich Kolínský, Salcpurg-

ský, Majtburgský a Bremenský arcibiskupové,

všickni s svými suffragany, také kníže Rakauský,

kterýž byl nedávno pijel od Jeruzaléma, kníže

Bavorský, kníže Korytanský, kníže Brabantsky,

kníže Lotorynský, Jindich hrab z Rajnu, lant-

podle obecného mínní.
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/ 2271- kral) Dnrynský, kní/xe z k^kmdrý, kterýž t2 let

11 vzení krále í'ranskcli') byl \- l'aíži. I^"i tom

sjezdu téhož Jindiclia krále manželka, jenž b}ia

dcera ÍAnijMildoNa. knížete Rakauskéhí^, skrze Jin

dricha, arcibiskupa Kolínského, jako krákn-na

ímská vedle krále slavn b}ia jxjsazena a koru-

nována.

F^i tom asu z nabádaní l-íehofe |)a])eže Fry-

drych a Jindich pro obranu zem sv. mnoh(^ lidu

shrí^máždili, ale mor veliký, kterýž b}i mezi kf-e-

sany. tomu tažení pekazil. Na té cest také lant-

krab Duryntský zemel.

(Klášter sv. Klinwnfd.)

T. r. také bratí predykatorové zákona sv.

Dominika s povolením krále Pemysla i \'ácslava

krále, také i njakým jjonuknutím Tíož.ským (tak

jakž sú oni pravili) hnuli se z kláštera sv. Kli-

Klášter .sv. menta z Poian, kterýž sú ly let držali, a obrátili

v'l''"a"?
^^ '^^" ^'tšího msta PražskélK^ a ])isthovali .se

s svými vcmi kostelními do káply také sv. Kli-

menta, kteráž b\l nkdy Vladislav, král eský,

dal ])ro njaké od andla Božího napomenutí po-

^taviti. .\ tu sob klášter veliký a velmi slavnv

nedaleko od eky aneb od mostu založili, též ve

jméno sv. Klimenta. a tu \elmi nábožn I'. l>o1iii

slaužili. .V bylo toh(.) asu bratruov na i)oéet, kle-
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íž mše slaužili, 126, zprávce jich najvyžší slul

Adryaniis. l-)isl<up také Peregrýn t. . se s nimi

pisthoval a tu dal slavnú kaplu postaviti k po-

ctivosti P. Bohu a 1)1. P. Maryji Nanebevzetí a

kaplana tu ustanovil, jemuž bylo jméno Jindich

z ian, a dal jemu 18 kop platu roního. Potom

pak kázal druh kaplu postaviti ve jméno sv. 1 Bar-

tolomje, apoštola Božího, a dal ji krásn

ozdobiti zlatem a drahými barvami, a kapla-

na do ní uvedl Jaroslava z Roztok, a kaupi!

jemu dv a dvadcet kop platu roního. Po nkte-

rých pak asích, když se již k smrti pibližoval,

kaupil tm bratím téhož kláštera platu roního

30 kop gr. . a potom vykonav své dny, v P. Bo-

hu umel a tu v témž kláštee pochován s biskup-

skú poctivostí.

(Nový í)iskiip. J^ýprava kíšová.)

L. 1228. Pemysl, povolav starších a znamení- <R. 1228).

tjších na hrad sv. V^ácslava, a sšedše se spolu

s kanovníky a j)reláty, z vle jednostajné volili za

biskupa Jana, školastyka kostela Pražského, jenž

byl muž výborné postavy a bál se P. Px^ha. A to-

mu úadu dlúhý as odpíral, však prosbami pe iiiskup Jan

možen sa a jako násilím to, což chtl míti král \

všecka obec eská, na se pijíti musil.

T. 1. Pemysl, maje snažnú péi a cht tomu.

;iby syn jeho Vácslav, král eský volený i císaem

Kronika lil. 2U

VollMl.
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Král Vác- stvrzený, dokonale za dnnov života otce svého
slav mladv i n ^ i- i 'i i ' • 11 1 i- -

korLi(no>ván
'''*'^^*'' "^ stolici kralovskii, 1 p(xslal posly poctivé

pro Sifryda, arcibiskupa kostela Mohntského, kte-

r\/. kdy/ tlo Prahy ])ijel. na žádnst Pemyslovu

i ^•šeho lidu eského poslední nedli masopustní

\ ácsla\"a, syna Petnyslova. slavn na království

eské pomazal i ki.runoval.

R. t. také 1-^rydrych císa na žád(^st nkterých

])átel a nauením ehoe papeže, pojav lidu vel-

Císa 1'ry- nii mnoho, pustil se po moi do Svrý, t. j. do sv.
drych táhl ^ , ,^ . ^ , ^, ' ',.v , , / ,

retDvat Je- zeme, V kterez jest Jeruzalém, iempiari také (^h-

nizak-ma. \láštn na s\ých lodích, hotovi jsúce zem s\-.

dobývati a Jeruzaléma, když pit.áhli a s svúni

lodími pistáli k mstu Joppen, tu hned noali ve-

/
227V likých škod pohanuom initi. \' tom nja/ký Ray-

naldus de Spoleto, t. . maje sob od h>ydrych:i

j)oruené království Sicilské, ])onuknutím nja-

kých zlých lidí, jenž slauli de Kalorum, sebrav lid

vtrhl do \'lach a msta ímskému kostelu nále-

žitá kazil a hubil. Papež sebrav lid. jemu se brá-

nil., Císa jsa v zemi sv. a o tom zprávu maje,

z toho byl \lmi zarmúcen a posly své poslav, pa-

peže velmi sna/n prositi poruil, aby na ten a>^

lé války zanechal, a Uayualdovi i)od /i ráením

hrdla i)ikázal, aby jjestal. Raynaldus nechtl pe

' ]'í'(i iiifly S(' chrácrii. ^a/y^'.i iipiíliuiiiih.) lisa'

)l(il do khilhy (I dobýval jeho .mtií.
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stati, až jednoh^ asu pi dolivvaní jednoho msta
šípem z luišt sa zastelen,, umel. A papež do-

mnívaje se, že by té škody, kteráž se jemu dala,

b^i první pu()\nd |''r}(lr}cli císa, na nho se vel-

mi hnval.

T. r. a ])i lom asu muž jeden dol)rho i sv.

obcování, jemuž bylo jméno Gerlacus, kterémuž

nkteí z lidu obecného íkali Arloch, ten byv

opatem kláštera Milevského 2<S let, umel a v tvmž

kláštee pochován. A on jist mnohé divy za

dnuov života svého inil a vci budaucí mnohým

a zvlášt svým bratím oznamoval, kteréž potom

v pravd se vyplnily. Po smrti pak jeho pi jeho

tle (neb hrol)) rozliní dáli se divové, neb mnozí

nemocní pistupujíce z vír}' k hrobu jeho, l)ývali

uzdravovaní.

L. 1229. mezi císaem Frydrychem a Soldanem (^- i-2^o>.

skrze posly stala se smlúva taková, al)y Soldan

])okojn a l)ez díjbajvaní Fr\-dr}chova postaupil

msta Jeruzaléma i všeho, což v nm jest, krom

užitku(^v chrámu, \- kterémž jest hrob líoží, také

aby jemu té vší krajiuy Syrské ])ostau])iI, krom

nkterých hraduov. A ])iuií mezi nimi stvrzeno

Tiž za lo let tak, aby žádný z pohanuov ani z ke-

sanuov žádné vajtržky neinil. .\ to když upev-

nno bylo, hnul se císa s svým vojskem k Jeru-

postelen, zrann.
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Císa ke- zalemii. A Templái naped jeli a ti císae s jeho

ruzalem
''<^^'''"' ^ivedli do mesta. Kteryz kdvy. jiz bvl v moc-

koninován. ném drženi nista jeruzalenia. korunoxati se roz-

kázal tu v mst o stedopostí s velikú slavností,

i

a hned po v}'konání toho korunování poslal posly

své slavn k ehoovi papeži, jemu sehe býti krá-

lem jeruzalémském korunovaným oznamuje. Po
malém j)ak asu zuostaviv tu v Jeruzalém Fry-

drych hajtmana vojska svého, \s(ll na dv ííaleji

a plavil se zase do Apulí a tu skroliv nkterá

sob odporná msta, s papežem se sjel a v mír

kesanský uveden, takže sú spolu paj)e/. a císa

za jedním stolem obdvali.^

i]'^pátí ecJifi do I\íil:,iiis.y

'V. I. usl}-ša\- král \'ácslav eský mladý, /e by

Leopold, kníže Kakúský, pi císai byl v Apulí a

tam že jedná pokoj mezi císaem a ])a])ežem i ji-

c-cliov nými, sebrav veliké množství Oechuv, vtrhl do
/-l.iiipili ]<a- l^Jakús ri hubil tu zemi meem a ohnm, i)oav oil
kalisku zemi. .... ' i ti

krcmže, naskrze ji projel až do p(imezi L her-

ského, a vybrav ji. s velikú se koistí do Cech na-

vrátil. To když T-eopoldovi povdíno bylo, císai

' Patriarcha JcrusaJcmský po pání pnpcíovS cisar

prnklcl a Jeruzalém stihl intrrdihh-in ; ris.ii se horiifi(>':-'il

sdvi. — 2 Papež doninri! ristncui h- mini 7' .V. (irniinno

.'.?. ervence 1230.
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to oznámil, jeho žádaje, aby té kivdy a škody

jemu uinné nad echy pomstil. Císa to slíl)!l

uiniti. Ty noviny když více a více do Apulí

k Leopoldovi neseny byly, rozžali )stiv se, upadl

v tžkú nemoc a umel. Jehož tlo do Rakús pi-

vezeno a v kláštee, jenž Konfeld slov, poctivé

pohbeno.

(Bludy v ivi.)

L. 1230. knz jeden, jménem Hannybak zna- <R. 1230).

menitého ádu, muž velmi uený, chytrý i pyšný,

íile bludný ... a tmi svými chytrými bludy mno-

ho lidu v tom slavném m/st nakazil, tak že ni- /
2j8r

kdá, jakž se kesané v tom mst rozmohli, ta-

koví bludové nebvli, nel) i mnozí knží k nmu se Bludové

])rivn'iuli a spolu s nim tak smajslejice biaudíh.

A již mnozí duchovní i svtští na tom byli zuo-

stali, aby papeže jmauce v kostele, jej nebo usmr-

tili aneb k svému pivedli l)lu(lu. .\le P. Buc^b

to ráil zmniti, nel) bned v náhle eka Tyberis

tak se rozvodnila, že píliš nad míru velikú iniln

škodu, a z toho veliký a náhlý pišel mor, tak že

aspoj na svt zuostal lovk desátý. Když pak

mor pestal a papež se zase do íma navrátil, li-

dem tm pozuostalým všecku tu vinu jM-oti nmu
uinnu odpustil, a Hannybala úadu zbavil knz-
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>kólii> a jiné kiuví pkným a laskavým na])om:-

nanini a ])Lsmy sv. napravik A tak se ti bhulové

x^ykof-enili. —

{Smrt rcinvshi I. NasioupU Wtcíai'.)

T. k Pemysk jinak ()ttakar, skixný král Ce-

Kiál J'c- ský, ms. lechia iimek \' kostele Pražském s\".

mysl Ota- y^^.^ slavn, tak jak/ na lakového krále slušalo
kar iiinrel. •

.

])ohel)en, jehož smrti netoliko s\n, ale i jini mno-

zí clol)í lidé velmi litovali.^

(K. iJ3i>. L. 1231. po smrti Pemyslov Ottakarovc \''á(:-

slav, syn jeho, již sa j)í-e(l tím slavn korunoxán,

mocn se uvázal v království eské a chtl po-

kojn kralovati. Ale k^rydrych, kníže Ivakúský,

syn Leopolduov, \'z]!omenuv na tu kixdu, l<lcn'iž

ninil \'ácski\-, král C'e.ský, otci jeho LeopoUlovi.

že jest jemu z])hin(lroval a vybral l^Jakúskú zemi,

])oav od Kremže až do konin Uherských, un.ií-

nil se pomstiti, a tak jel tajn a \- malém i)otu

do Moraxy k l'emyslo\'i, zprávci Moravskému,

synu nkd\' I 'emyslo\u, jenž h)l \lastni bratr

krále \ ácslawa, a tu se spolu proii \'acslav')\i,

králi eskému, tajn ur:i(lili, ab\' jej z zem C e-

ské \'yhnali, a on, i''r\(lr\t"li, že chrt' toho dojio

moci, al)\- on, knižr rennsl, b\l jako ddic po

svém otci remyslov i ("eskym králem.

' Týž obrázek pohbu jako lui fol. sior.
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A smluvivše se o to i vtrlil l-^rNdrych do \\o-

ra\'y, clit tudy do Cech. l'olozil se s svým lidem

u hradu, iemu.ž íkají Hítov, a l*rem_\'sl kníže, ji-

nak markral)e Mora\'ský, hned toho dne ne / dále- / 228^

ko od nho. Tetího pak dne ])itáhl k nim hi-

skuj) I5ambergský a hrab z Tyrolí a patryarclri

z Akvilejí a jiných mnoho panuov a knížat N-
meckých, kteíž strhše se v hroniadu, oblehli Bí-

tov a jeho siln dobývali, z prakv veliké kameir.

na házejíce, a to jako bez pestání ve dne i v no-

ci. Obležení t náhle tžkosti snésti nemohnce,

hradu smluvn v moc Frydrychovi postau])ih.

Nazajtí pak l)}'lo v vojšt skrze .šj)ehée ozná-

meno, že V^ácslav, král eský, lidu eského ne-

zíslný maje poet, ])od lesem nedaleko odtud leží

a že chce zítra bitvu svésti.

Z té noviny l)^'l strach veliký Nmcm uinn. Hrad i;í>v

Nkteí pak eští páni dali sú raddu králi, abv ká- ^ M"''''ve
' '

v. . ,
ol)Iczcn.

zal na úsvit ve všecky bubny udeiti, ])ravíce,

že Nmci to slyšíce, nemálo budu zstrašeni, ale to

proto uinili, neb sú Pemyslovi markrabí více

než pánu svému páli. I chtli tomu, aby Nmci
slyšíce bubny, neb odtud tím spšnji odtrhli, aneb

abv se tím dív k bitv pihotovili. .\ líoek C hra-

stovský, Jar(jiuír z Ploského a r>ohusla\ Uabinov-

skv b_\'H té radd) nei!;)ím ])r\-ní rádce. Nepá-

telé |)ak C'eštl lalso\\ líniol biibnuov uslyšavše.
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velmi se užasli, divíce se, kde sú se tak rvclile e-
ští vzali haiifové. a hned nkteí z hajtmaniiov

Nmeckých ten hlas v vojšt ])iistili, že jest Fry.-

1'aiii Lešti (Irvch kníže \elmi nemocen; a tak pospíchajíce
králi svému ' , • ,- ai r i - !>- i i ' i-
zle radili. P^'}"*-"

-"^ rozjeh. Alarkrali I rem\sl také se s rr\ -

(Irychem do J\akús obrátil. Král n.sadix lirad l>íto\'.

a jej lépe našpiho\av,, do Cech se navrátil. .\ jakž

])ijel na \'}šehrad, povolav k sob rad vrnj-
ších, ptal se jich, co jest se to dalo a jaká se

zbhla vc neobyejná, že sú jenui rádce jeho

])olní radili, al)y kázal na bubn}' v Morav ude-

iti, dív než sú nepátelé vidíni. Rádce vrní

oznámili jemu, že ])ro tu píinu. al)\' tudy nepá-

telm návští a vystrrdia l)_\ia dána. Král ])t)r<)z-

um\-. kto sú \rní rádce a kto nejsau. v své'u

srdci to schoval až do líného asu.

(Události církiit.)

<R. 1232). L. 1232. -Mžbta, jenž byla nkdy dcera On-

Al/.l)ta sv. deje, krále Idierského, a manželka lantkrabé Dii-

rynského, kterýž na i)auti v Jeruzalém, jsa tam

za svatého držán, umel, žena jist nábožná a

bohabojící, skrze ehoe papeže vedle skutkuov

jejich a divuov, kteréž inila, za svatau také je'^t

vyzdvižena a k potu svatých ])ipsána.

' = opíilriv.
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T. 1. Bosáci naii)rve vešli do eské zem a Bosáci do

l)edstiipiv.še j)red \'ácslava krále, jeho za milost '"''
^

'"^'"^ ''

žádali, aby jim r»hydlé v své zemi dopustil. I ká-

zal jim král u Prah}' na pedmstí s strany vaj-

chodní ve jméno sv. Ambrože ])(^staviti klá.^ter.

rozkázal pm také (y jich modlitbu se poruciv)

])okrm}' k živnosti dávati, kterýchžto oni skrovn

užívajíc, asté modlitby za sebe a za krále i za

\'šecken lid P. Rohu s slz vyléváním obtovali.

R, t. v lidu eském [)néal<) ruosti veliké ná Templáský

boženství, kteréžto podvÁzelo z hojnosti zlatta a
^;^^[J,'J,^'^\"'

stíbra a velikébo bohatství, tak že sú páni naj-

znamenitjší \' království eském opauštjíce

manželky, (lá\ali se do zákonuov. zvlášt do zá-

kona ádu Templáského. Mnozí z svých ])evných

hraduov dlali kláštery a tu pijmúce k sob n-
které os(^by též rádu povajšeného se všemi statkv

jich. tu slaužili V. Bohu ve dne i v noci. Nkteí
pak chudší "stavti dali na svj náklad v svých

v^ech kostel} farní hojné pm od])latu Boží. a jich

poddaní i jiní ab}' tu za né i za sebe své P. Bohu Nábo/custví

obtovali n-iodlitl)y. Lid i)ak obecný, vida takové ^'
^^^^j',',^^*^'^

náboženství, také chválil P. P.oha. Pomáhali lidé

velmi rádi tm modlitebníkuom vcmi asnými,

chtíce býti úastni jejích modliteb, a P. / Buoh / 22y

dával všech vcí velikú hojuíjst, obilé, vína a

oleje, a otvíral na ten as velmi štde lidem svc

podzemn poklady.
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(Události 7' íši.)

<K. i_M3>. ^' 1233. císaí" b^rvclrych /. .^icilí a / Anuli

navracuje se, pijel do Xtiieckych zemí a tu

zvdl, že Jiiidicb, s}n jeho, král Ivíniský, s n-
kterými sob povolujícími spuntoval se proti otci

s\mu, cht císaství obdržeti a otce svého ven

\-\hnati, anel) jma umoiti u vzení, jakož tak

b_\l nkdy uinil Jindich císa, t. j. \ ., Jindi-

cho\i W., otci svému. T ])o\'olav Frydr}'ch vo-

lencuo\- a knížat mnohých, a když se sjeli. ž;'idal

jích, ab}' se ])osadili do saudných lavic a tu ab}"

mezi ním a synem jeh<j i)i a odpor shšali a jí

\'ážili i nález uinili spravedlixý. Císa xcdl sám

s\-ú pi svými ust}' vlastními, žaluje na syna. Syn

Císa I'!-}'- tomu odpíral a ])rav, že tím, což se ]iroti nmu
(Irvcli jal ... ' \i - 1 1 • 1 1 • '

syna a dal 'uhni. \inen není. .\a zalol)U i odjjor \e(leni jmi

jej do v- s\-dk()vé. S\'n \' s\ém od|)oru mnohými jest svd-
zcní. , ^ ^

' ,,.. ,.
K}' pemožen a tak tynuz saudci ^ tom, cemuz

oflpíral, za kivého odsauzen a otci k trestání

dán v jeho ruce. Císa tu hned kázal jej jíti a

vézti do Apulí, a tam aby byl \- milostivém, ale

jistém, vzení držán. rozkázal. 1 b\ 1 jest tam, a/

i unu\'l.

n^nhody 7' CccJiáf}!.)

Klášter 'p
] l,i--iii-j nu-nší ádu sv. b'rantiska uvedeni

sv. Jakulia

v Praze, sú do kláštera sw |;ikuba v \'l.šim Mst l*raž-
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ském, kter3'žto klášter stavti zaal Pemysl Otta-

kar, král eský, otec krále Vácslava.

\\. t. také l)rati tchuž zákona tí pišli ze Klášter

... , , ,, ,
., ,. . , ,, , sv. Jakuba

\ lach clo rrahy, majíce listy poctivé svého ol)- ^ i"itom-

cováni od ehoe, ])isku])a ímského. Jan, bisku]i ících.

Ceskj^, vida je ped sel)au, rozkázal je uvésti do

msta Litomic a sám hned jel za nimi a za-

ložil jím klášter slavný sám svau rukau ve jméno

sv. Jakuba ap. v mst Litomicích; a hned jej

kázal na svj náklad vlastní piln stavti i do-

stavti. Ti i)ak bratí tí z se1)e jednoho volili za

staršíhí) a správci, jemu/, jméno 1)ylo Khment.

(S7'afha císaova.)

L. 1234. Frydrych císa, když již tetí manžel- <R- i-'34>-

ku soI)é i)oiímal, sestru krále h2ní>iicského, slav- Král

, , - 1
1 1

Vacslav jcl

nú svadltu uinil v v ormaci a k tomu satku hyl ^ cisai na

])ovolal mnohých knížat a jako všech najzname- svadbu.

nitjších v íši. l't)zval také i Vácslava. krále es-

kého. Pi tom bvlo jemu oznámeno, žeby císa jej

chtl ])octiv a jako nad jiné ctíti. Kterýž to sly-

še, umínil se také jjoctiv k poctivosti pánu svému

císai na tu svadí )u vypraviti. T povolav Cechuov

najznamenitjších do Trah}', vybral z nich loo

mužuov výborných a každému tomu rytíi dal

dva výborné postavy služebník}-; a odiv je tak,

jakž slušalo, vypravil se s nimi na tu svadbu,
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maje v svém haiif 300 výborných koni. A když

pijel do \^)rmaci v sobotu ped slavnosti Du-

cha sv., cisa vyhledal z okna s svými knižaty

a vida krále eského v takové ozdob, nemálo

se divil a že jest tak nenadále do msta vjel a on

že jest proti nmu nevyjel, sám toho císa velmi

litoval. Hospoda jemu s druhé strany rynku proti

hospod cisaov ukázána. Kterýž rozhostiv^ jsc

/ 229V
/ z své zbroje a vzav na se poctivý odv, tak jakž

na krále slušalo, šel ped císae, maje za sebú 100

krásných mužuov. jichžto zpanilým postavám ci-

sa se velmi divil.

.\ on pedstúi)iv, níz]<<) a velmi poctiv se

uklonil a ka: »Zdrá\' bud". sla\ný a \clikoniocný

pane a císai kesanský, pane mn milostiv

píznivý! .\ on od])o\dl: »Zdrá\- bud také.

poctivý králi C^eský, I'. Uohu i mn milý!* A tu

podavše sob rukau, ])átelsky se objali a ne dlu-

h chvíli porokovavše, rozešli se. Král do své

Cisa krále hospody všel a císa za ním ])oslal mnohé rozliné

darov^V*
a veliké dary, kteréž on vdn pijav, tu hned je

všeck}' s\ýni (Koannom rozdal. Na/ajlrí pak, t.

j. na den letniní, slavný a hojný b}i uinn
obd, tak že jsú \-^ickni hodujíce \eseli byli, a

král \edle císae za stok-m b\'l ])osa/en. Ti tom

lio(|(i\áni cisa velikú a širokú inil zmínku

' — svléknuv.



SVATBA CÍSASKÁ. 413

o Pemyslovi, králi eském, otci krále Vácslava,

mnohými jej vyzdvihuje již po smrti chválami

a pravé, kdyby v t<»m veliké Pemyslovy pilnosti

nebylo, žel)y on Fr}(lrycli nikdá císaem nebyl.

Protož že na to dobrodiní i po smrti jeho nikte-

rakž nemuož zapomenuti a na \^ácslava krále j)ro

jeho dobrého otce až do své smrti že chce laskav

býti a všecko vedle své možnosti pro i pro

všecky echy že chce rád uiniti. Vácslav král

také zakazoval se císai, když l)y koli jemu jaká

poteba Ijyla, že chce rád všecko uiniti, l)y ml
se všemi echy k pomoci J. M. C, žádných prací

i nákladuov nelituje, táhnauti. Když se pak ta-

ková slavnost svatební vykonala, král chtl od-

jeti, císa nikoli jeho od sel)e pustiti nechtl; a
nkolikrát se potrhl rozlinými píinami se vy-

mlauvaje, císa jej u sebe z milosti a z lásky

zdržoval.

Když pak již byl tu pi císai 45 dní, žádal

i prosil od císae odpuštní. Císa jako muž do-

brotivý a mil(^stivý pátelsky se s ním rozžehnal

a pi tom rozžehnání opt císa mnoho se jemu

zakazoval a dal jemu ctí a darem 1000 h. st.

Král to od nho vdn pijal a z toho daru poc-

tivé podkování uiniv, to všecko stíbro svým

(tu hned) dvoanuoni rozdal. Jeho štdrosti a

takové velikomocnosti císa se všemi knížaty se

velmi divil.
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<^() /rlíiric}io7'i rakouskrni.^

T. 1. k též ,sla\n<)Sti .s\atlel)ni byl také ohe.sk'!!!

k^rydr^cli. kníže Rakaii.^ky. klerýžti) potupiv žá-

dost cisaskau, nepijel a jako hnvaje se na cí-

sae, že jest Jindicha, zet jeho a syna svého,

do vzení dáti rozkázal.

<R. 1235). L. 1235. císa jako pán milostivý opt olieslal

k sob Fr}'drvclia Rakniského. jeho prose i mocí

cisaskau pikazuje, ab}- k néniu ])iicl. j 'oslové

navrátivše se jiravili, že toho uiniti nechce a že

Kníže Ra- '''^i"''' ^^^' na protimyslnost císai velikú škodu

kusky v sye ^j^-,',_ l<|ášter\- \- zemi Rakauské plundruje. i)álí
zemi kla- •

v •
"

v •

stery 1)oil i boí a lid duchovní velikými danmi obtžuje,

tak že jedna každá osoba jemu s hl;i\y na msíc

60 penz dáti musí. To slyše císa, odjxtvdl"

»Ponvadž .se jemu zdá lépe zboené než celé to

knížetství míti, musíme my jemu také jeho po-

moci boiti. \ tom ])ak i)ijcli jsú k císai z ze-

m Kakauské mnozí opatové, ])reláti a jiní zpráv-

ce duchoxní i svtští, jemu na b^-}'drycha žalujíc^

a oznamujíce své tžkosti a jeho ukrutnosli. Císa.

vyslyšav je milostiv, rozkázal jím, aby se do s\é

zem na\rátili a \' brzkém, asu od nho sob re-

tuku a pomoci ekali, a hne<l toho asu i)oal

/ 2^r^T \'ojska zbrati.
/
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(Židoz'ské boue t' Prase.)

L. t. pišli js listové znamenití do Prahy

židovskými litterami napsaní, kteíž byli velikými

peetmi upeetní a neseni do židovské ulice.

Celní královští, kteí majto vybírali, oznámili

králi, žeby njaký žid s tmi pijel listy. Král

kázal ped sebe povolati Kajna, syna Jozefova.

a jiných starších židovských, ptaje .se jich, ti li-

stové, kteíž jsú k ním na ten as pineseni, od

koho by byli a co by se v nich zavíralo. Oni

odpovdli, že o žádných listech nevdí a žádní

listové takoví že nejsau do jích rukau podáni, židuom li-

T--,,^. , ^ ,v 1' •- --^ -'1 stové oinyl-
Kral \ acslav, ponvadž odpírají, pn tom Jicn

j^j (j,, Prahv

zanechal. Tetího a tvrtého dne bylo oznámeno pineseni,

králi, že jsú se židé velmi zplašili a vtrej í a

mnoho vci (jako by se ])ry strojili) prodávají

a zvlášt ty, kteíž, by nésti nemohli, a kupují

sob za to mee. sápe a emdihy, jak(^ by se na

njaká vojnu strojili. Král odpox-dl: »Bv pak

i na nás se strojili, však s n máme dosti moci. >

t6. dne od toho asu. jakž jsú celní pravili, že by

listové byli pineseni, židé všickni s ženami

i s dtmi, tak malí jako velicí, až do posledního

zdvihše se, táhli z IVahy pod ervenán korauíiví,

na kteréž byl makován štít T)aviduo^ a peet í^a-

lomúnova. A oni všickni opustivše doni}' i jiné

1 Tak tisk.
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Ziclc se na nál)\tk\ ijolo/ili se nad kostelem s\ . lana na Ro-
Hojišti 11 ._ ; '

'

Praliy vo- jisti. Král o tom uslysav, poslal k nim, 'ptaje se.

j'^"'^'^y,.r"'' Co 1)\- to l)\]o. A oni odpovdli, že nic iinélv),
lozí li.

"
'

.

,

než to, že mají ])roroctví, když kesané obdrž:

msto Jernzalem. že jím je mají v moc pnstiti a

dáti j)roto. že oni chtí tu na tom míst radovati

se a veseliti až za jeden msíc. A kd\ž svú radost

\}konají, že se chtí zase d<:t msta naxrátiti. l\.rál

rozváživ to s raddami svými, ponvadž jsú se

jemu ani žádnému v tom neopovdli, k tonra

že sú se na tu i'adost zl)rojn a vojensky vypra-

vili, že tu ntco musí jiného býti ... i ])Ovolav

starších židovských na Xyšehrad, i)tal se jích, co

by to bylo, a])y jenui v ])ravd ])ovdlí. Kteíž

na témž stah jako prvé. Král ])osla\' pro zhaubce,

t. j. pro katy, kázal je ohnm a smolau muiti.

Kteíž vvznali, že jsú jím listové z ])oledních ze-

mi od naj\_\žších z])rá\'Cuo\- žido\ských ])inc-

seni, v kterých se cte, že se jest jist Mesiáš na-

rodil a že má již let vku svého 30 a ( io!^- a Abi-

'fioí::, kteíž nkdy byli od Alexandra \'el. v h(v-

1 ách Kas])ios zavíni, ti že jsú již vyšli, a nás,

abychom se s nimi (kteíž jsme v zeméch puol

noních) spojili, ])obízejí. Král kázal t\ hšl\

k sob pinésti a )e peísti, a ro/váživ, že to me

není a že jest jím je nkd<í na ])osmc]i poslal,

' = jiniií.
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ztrápené židy rozkázal zase na Bojišt propu-

stiti a jím všem pikázal, aby se žádny, malý ani

veliký, více do Prahy nenavracoval. A oni po-

b3^še tu za nkolik dní, po všech a po mstekách
se rozlezli.

(Válka s Rakousy.)

L. 1236 pijeli jsú poslové od Frydrycha cí- <R. 1236).

sae do Prahy k králi Vácslavovi, oznamujíce

vuoli a žádost císaskau, také i rozkaz, aby hned

bez meškání sbera Cechuov vojsko vtrhl ruku

mocnu do Rakús spolu s knížetem Bavorským,

kterémuž jest od císae tolikéž porueno a rozká-

záno, Frydrycha, Rakúského kníže, odtud aby vy-

hnali a zámky ty, kteíž by byli íší ke škod,

aby zboili a v nive obrátili. Oni oba, král e-
ský i kníže Bavorský, uposlechše císae, s vd-
ností táhli, a zvlášt Cechové na cizí záhubu zemi

Rakúskau kazili tak dlúho, až sám císa pijel a

podmanil sob všecka Rakúská msta krom No-

vého Msta, na kterémž jse kníže Rakauský muž-

n bránil.
/ /

^3^^'

Po nkterém asu vyjel císa s svým lidem Víde m-
z Rakauské zem, poruiv králi eskému Víde a

p^„^niTn;i

jiná msta Rakúská, kterýchž zdobýval. A jakž

vyjel ven z mezí Rakúských, povolav nkterých

knížat, zpsobil list pro vnu pamt, aby msto
Víde, kteréhož on sám dobyl, nikdá na asy

Kronika UI. 27
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budúcí jemu ani biiclúcím císanom z moci nevy-

šlo, ale vždycky k císaství nalézalo.

(Volba biskupa.)

Píiskup Jan T . 1. Jan, biskii]) Pražský, jenž 1)yl muž velmi

dobrotivý a nábožný, umel a v Pražském kostele

pochován. Král Vácslav den i8. po smrti jeho,

všed mezi kanovníky do kostela sv. Víta a spolu

s nimi se uradÍN'. z vuole jednostajné volili jsú

za biskupa téhož kostela Purkarta z Sulevic, ško-

líiskupem Jastyka kostela Pražského, a na tu slavnú stolici
uinn . . ,.,. , v . • ' -n, v

Bernart. J^J posadili, davse jemu jmeno Bernart. A ten

byl vedle poádku biskup Pražský neb eský
dvadcátý a druhý.

(Píhody v íši.)

R. t. knížata nkterá íská, vloživše se v to.

což bylo mezi císaem Frydrychem a Frydry-

chem, knížetem Rakúským, spolu jsú je smluvili

a urovnali. Neb kníže, jsa k tomu povolán, ped
císaem se pokoil a císa jemu to všecko odpu-

stil a Víde i jiná msta Rakúská navrátil.

'; i_"7>- L. 1237. pišly jsú noviny Frydrychovi císai

že by Jindich, syn jeho, v Apulí, tam jsa u v-
zení, umel. Kterýž povolav Alanfreda, z nepo-

ádné manželky narozeného syna svého, do
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Apiilí jej s orátory
1

poslal, pikázav, aby na mí-

st toho již mrtvého syna jeho Kunrada za pána

a zprávci v Apuli pijali. Kteížto, uposlechše cí-

sae, tak jsú uinili.

(Dobytí Bítova.)

T. 1. král Vácslav, sebrav mnoho lidu eského, Král Vác-

táhl k Morav, cht se nad svýva bratrem po- ^y^]'
ilr^ji,

mstíti proto, že se byl spuntoval proti nmu Bítova

T- 1 ,
,,^' T-.i'T' 1-i-v Morav.

s rrvdrychem, knížetem Rakuskym, a chtl jej

l)ez píin}' z zem eské vyhnati. I táhl upínm
k Bítovu. I zvdv to Pemysl, markrab Mo-
ravský, svým vrným hrad poruiv, i jel k králi

Uherskému. Vácslav král, pijev tam. hned bez

meškání kázal jeho vnáhle dobývati. Ale ti, kteíž

na nm byli, staten se bránili

T vida, že jeho nemuož dobýri, kázal (Vicolo

nho nedaleko bašty z díví, z hlíny i z kamení

zdlati a tu piln ostíhati, aby žádný s zámku

nemohl ujíti ani na zámek pibýti. A tak dne 2)7-

ten zámek skrze smlauvu poddán jest králi e-
skému. V tom král Uherský Béla. t. j. i V'., syn

Ondejuov, mezi bratry se vložil a je smluvil tak,

?.1\y Pemysl krajinu Olomuckú a Opavsku vzal

za podíl a na tum na ten as dosti ml. Kterýž

tak uinil a potom brzo umel

'. = vyslanci.
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(Válka v Itálii.)

<R. 1238). L. 1238. opt poala nevole býti mezi papežem

a císaem proto, že cisa válku zpsobil v kraji-

nách Vlaských. V tom nkterá msta v Lombardy

zprotivila se císai, jako Medyolán, Tortona.

Kremona, Mutyna i Bononya. A on shromáždiv

lid z rozliných zemí, poslal je do Lombardy.
.Mésta yia- Medyolanští s jinými sebravše vojsko, táhli proti
ská se císai . , , ^ t .1 1 • ' 1 -i
zprotivila, vojsku cisarovu. 1 potkala jsu se spolu vojska

v jednom širokém údolí, jenž slov Nový Dvuor.^

Tu veliká bitva byla, ale Medyolanští s jinými

jsau pemoženi, nkteí zbiti a jiní zjímáni, jako

hajtman Medyolanských.o jenž slaul Sironius a

<byl) syn knížete Benátského, a jíní mnozí a zna-

/ 23 if mniti lidé z Vlaských zemí. / Ty všecky kázal cí-

sa vésti do Apulí a tam najprvé rozkázal syna

Benátského knížete na jedné vysoké vži, kteráž

In-la nad portem na behu moském postavena,

obsiti a jiné stínati i jinak zmordovati, cht tudy

císa knížete Benátského i Benátanuov proti so-

b popuditi, a je vzbuditi k boji; ale to se státi

nemohlo, neb t. 1. mezi Benátany a Genuenskými

veliké války po moi i po zemi byly, s strany

druhé, že Benátané veliké do eckých zemí po

' HZ Corte nuova ; bitva svedena 27. listop. 1237. —
- l'ier Tiepolo, podesta v Milán, byl syn doie benátského.
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moi vedli války. V tom pak císa Medyolanským

,

Bononyenským, též i Parmenským jednak všecka

zboži zodjímal, jakož o tom dosti obširnjí píše

Blondus-i

L. 1239. papež eho, obávaje se císae, s Be- <R. 1239).

nátany se spvmtoval a jím velikých 25 lodí zp-
sobil, aby císai v Apulí i Sicilí po moi škodu

inili, a pi tom vydal na i na lid jeho bojovný

kladbu. Ale však proto císa Kremony dobývati

nepestal.

(Volba nového biskupa.)

T. 1. Purkart, jinak Bernart, biskup Pražský

XXII., ms. záí umel a v kostele Pražskén:

poctiv pochován. Tetího dne po jeho pohbu
král Vácslav po vykonání mší sv. v kostele Praž- Biskup Ber-

. , ^ , , , ^ ,., ., , nart umel.
skem ped oltáem sv. Vita se postavil a povolav

prelátuov a kanovníkuov téhož kostela, uinil

k ním e tuto: »Otcové moji milí, vám všem v-
domé jest, že dnes tetí den stratili sme hlavu

naši duchovní, Bernarta biskupa, muže ctného a

milého Bohu i lidem, jehož památka v požehnaní

jest. I nesluší nám, abychom byli jako dítky bez

otce, bez vuodce a zprávce i hlav}^ duchovní. Po-

^ Flavio Biondo (1388— 146];), italský humanista,

první historik stedovku.
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nvadž nás k tomu vede zákon a nutí isnio t ),'i-

vida sv., kdež praví: »Biskupstv'i jeho a vezme

jiný!«, protož vás žádám, oznamte mi to, kdo by

byl v této naší eské zemi najhodnjší z osob

duchovních, vzíti místo posluhování toho, ješto

by nám i jiným všem ukazoval cestu k životu

vnému?* 1 jmenoval jest jeden každý osobu,

kteráž se jemu zdála najpíhodnjší k tomu
Biskupem auadu. A tak po dlúhém rokování z vuole jedno-
uinén . , ,.,.., ... •

i i i

Mikuláš stajne vobli jsu za biskupa jednoho z kanovni-

kuov kapitoly kostela Pražského, t. Mikuláše,

jenž byl z rodu Vítkovic, jemuž nkteí íkali

Ruože, a ten byl muž dobrj^ a spravedlivý a vel-

mi ml lakomství v nenávisti. Po nkterém pak

asu, když jsú se páni a vladyky i jiní sjeli do

Prahy, týž Mikuláš pede všemi zjevn za bi-

skupa skrze krále jest vyhlášen.

(Zakládání klášteru a hrad.)

\i. i24o>. L. 1240. králová Konstancia, manželka nkd\'

Pemyslova a matka Vácslava krále, jenž byla

ctná a šlechetná i velmi nábožná vdova, íjna

msíce umela, kteráž mnt)ho pamtihodného po

sob zústavda. Neb jest dva znamenitá kláštery

pannám v Morav za dnuov života svého posta-

viti rozkázala a bohat je nadala, jeden slovc
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Tišnov a drn.liý Voslovany.i Postaviti dala také Klášter

ti hrady: najprvé tu, kdež ])yl malý hrad a slaiil
isnov

.

Jedín,2 ten ona jako msto rozšíiti rozkázala a y^^^-^^^anv,
dala jemu jméno Hodonín; druhý Betislav a Hrad
tetí, jenž Bystice slov. Msto také Trnavu ká- Hodonín.

žala dobe opraviti a zdí cihelní obezdíti. A tu Trnava

v mst poctivý kostel dala postaviti k poctivosti

P. Bohu a sv. Janu. / 23 1^

(l^^álky na Východ.)

T. 1. .Saracenové, ekové, spolu i Turci v ze-

mích eckých a zvlášt okolo Konstantynopole

inili sjezdem veliké škody. Balduinus, t. j. II., a

jakž Latiníci neb Francúzové to císaství ecké
ujali, císa pátý, z toho velmi teskliv byl, neb

jednak všickni pokladové, jenž byli od zlatta a

stíbra i drahého kamení i jiných drahých a Svátosti do

rozliných vcí, byli do zem Franské z Kon- ^em
stantynopole po moi na lodech tajn vyvezeni, pivezeny.

I nemaje Balduinus lidu ani penz, žádal Benát-

anuov, aby jej založili. A v tom zastavil jím zá-

klad, syna svého mládence v 18. lét, a veliký kus

kíže, na kterémž umel P. Ježíš, a kopí, kterýmž

byl proklán bok jeho sv., a haubu, z kteréž byl

napájen na kíži. Ludvík pak. král Franský. ta-

kovú zástavu s povolením Balduina od Benáta-

^ = Oslavany. — - = Goding, c. Hodonín.
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nuov vyplatil a do Franské zem pivezl. A když

opt byl u Balduina, Konstantynopolytanského

císae, žoldnéuov i penz nedostatek, njaký
Paleologus, jenž byl ješt nkdy z rodu císauov

eckých, shromáždiv mnoho lidu rozliného, na

Balduina se oboil a jej z Konstantynopole i z cí-

Biskup sastvi eckého vyhnal a sám se v n mocn
Olomucky

^

-'

umel, uvázal. Francúsové neb Latiníci, kteíž je 38 let

dižali, na ten as jsú jeho zbaveni.

(Drahné píhody.)

R. t. také umel Ruprecht, biskup Olomucky,

kterýž za asu svého zpravování toho auadu bi-

skupského mnoho dobrého tomu biskupství uinil.

<R. 1241). L. 1241, eho papež umel a Frydrych císa

v kladb zuostal.

T. 1. ms. íjna dne jednoho pi poledni bylo

zatmní slunce tak velmi, že se lidé saumrak

býti domnívali.

(I ^
pády tatarské.)

R. t. vtrhli Tatai velmi siln do Uherské ze-

m, kterýchž bylo v poet jako okolo 500.000, a

tu zemi velmi hubili. Bela, král t. j. IV., sebrav

lid Uherský, ])<)lem se s nimi potkal statené

u eky, jenž slov Sáva,, ale však takové síle ne-

' =z iiwrf. Sajn.



VPÁD TATARU DO UMER. 425

moha odolati, od nich jest pemožen a tu v tom

boji z Uhruov najstatenjši jsú zmordováni.

Král se s malým potem oddal na utíkaní. Ale

Tatai, jeho lid ukrutn mordujíce, honiti ne- Tatai

pestali, až k moi skalnatému. I zstali jsú Ta- j,emi plun-

taí v zemi Uherské až za ti léta, iníce to. což drovali.

jse jím líbilo, ale že se v tom asu nic nemohlo

roditi ani síti, po jich odjetí mnohem více lidu

zemelo hladem, než jsú jích zajali i zmordovali.

T. také r. Tatai silnau mocí do Polsky pi-

táhli a velikú inili železem i ohnm škodu. N-
kteí z rytístva Polského, sebravše se na n dosti

v velikém potu, ale vidúce, že tch nešlechetní-

kuov jest jako bez potu, však proto staten ri

rytísky se s nimi potkali a mnoho jích zbili. Alo

v té bitv (tak jakž nkteí poítali) že jest bylo

20 Tataruov na jednoho Poláka, a tak jsú tu ti

všickni Poláci poraženi. To uslyšav Boleslav,

jenž ml píjmí Ctnostný, kníže Krakovský, po-

jav manželku svú, kteráž slula Kinga, také i svú

mater Kimislavu, vyjel ven z Krakova, též i lid

všecken, tak že žádný nesml se jím zprotiviti.

Tatai pitáhše k Krakovu první stedu v post,

msto bez obyvateluov nalezli a což v nm bylo,

všecko vybravše zapálili. Majíce takové štstí,

ješt dále pustiti se smli a když pitáhli k Vra-

tislavi a též nalezše msto bez obyvateluov, vy-

brali je a domy spálili ohnm a pohospoflao-
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vavše v tch ve všech krajinách, zase se k svým
píbytkiiom obrátili, ra(,hijíce se a mnoho koisti

s sebau nesauce a ženauce muže, ženy, mládence

/ 23_"' krásné i panny — jako hovada.
/

(Válka s Rakousy.}

<R. 1242). L. 1242. kníže Polský Boleslav vypravil posly

své k Vácslavovi, králi eskému, jeho žádaje, aby

jemu proti tm Tatarm, úhlavním víry kesan-

ské nepáteluom pomoc uinil. Král poslm od-

povdl, že by to chtl rád uiniti, ale že nemuož

proto, neb Frydrych, Rakúský kníže, jako usta-

vin hubí jemu Moravskú zemi a že se toho obá-

vá, kdyb}' lid eský táhl králi Polskému na po-

moc, žeby on zbera svú všecku moc a silu,

vtrhl netoliko do Moravy, ale i do Cech a on

nemohl odprati; i z té píiny že toho nemuož

a nesmí uiniti. Poslové navrátivše se, nevdné
noviny pánu svému oznámili.

T. . oznámeno Vácslavovi králi, že by Ra-

kušané v Morav inili škodu. Kterýž rozhnvav

se, na rychlost sebral vojska dv, jedn) poslal

k Zn(jjmu a k Sinifeldu.j rozkázav se jim tu polo-

žiti jako tajn a ekati, v kterémžto vojšt bylo

puol druhého tisíce výborných mužuov. Druhé

^ Místo Simfeld = Schónfeld.
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vojsko poslal k Námšti, tu kdež sii néi)rátelé Bitva mezi

škodu inili, v kterémž bylo toliko 1700 lidu ^ Rakušany,

jízdného. Rakušané, spativše lid eský, bitvy

svésti nechtli, ale obrátili se k Rakausuom.

A král s lidem jízdným je stžn^ hmi! a pši,

kteíž byli u íimfeldu, zatáhše je, ujíti jim nedali.

A tak Rakušané, a jich bylo okolo 5000. všickni

sú tu zm()rdnváni a málo jich z té bitvy ušlo.

o

(Boje s Tatary.)

T. 1. opt Tatai jiní, než ti, kteíž v Uhích Poláci

byli, pustili se do Rus, do Podole i do Polsky a porazili

tu také inili velikú škodu, lid ten kesanský Tatary,

velmi sprostný hanebn mordujíce a nkteré že-

nauce jako dobytek, mnoho tisíc jich do svých

zemí zajali. Peta, hajtman a vuodce jejich, umínil

a tak svým Tataruom mluvil, že chce všecky ty

zem západní až do moe protáhnauti. Kolman,

bratr krále Uherského, lítost maje nad takovú

hanebnú záhubu kesanskú, pojav ntco l'hri:v

a Polákuov, chtl Podole retovati a když svedl

bitvu s Tatary, tu jest od nich nedaleko od m-
sta Kamence zastelen. 3 A tu Tatarv nad míru

mnoho od Polákv / a Uhruov zmordováno, ale / 232^

— spšn. — 2 Týž obrázek jako na 1. 2o6v. —
rann.
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však Kolnian od té rány neb zástely v vojšt

mezi svými Uliry a Poláky umel.

Jindich pak, Polský vývodic, sebrav 7o.O(X)

Polákuov, staten se potkal s Tatary u Halie,

a tu jest od nich pemožen a v tom boji zabit.

Tatarové vedle svého obyeje jemu hlavu sav.še

a na jezdecké devOo vstrivše, s sebú ji do Tater

nesli. Z toho boje málo Polákuov vyšlo.

<;r. i243>. L. 1243. král Vácslav, maje v pamti žádost

knižete Polského, a také slyše, co se v Polšt d-
je, shromáždiv v echách mnoho lidu branného^

i táhl s nimi do Polsky a pijel k Krakovu 2.

den ms. dubna a odtu hned dále táhnuti umí-

1
atari Mo- ^jl Tatai to zvavše, obrátili se do Moravy,

ravii luii)ili. , ^ o , _., , , -t v ,

k svým tovaryšm do Uher pospíchajíce, vsak nn

té cest jednak polovice zem Moravské pohubili

a lidí mnoho zmordovali.

{Válka v Rakousích.)

T. 1. opt Rakúský kníže Frydrych vtrhl do

Moravy a eho sú Tatarové nezkazili, to on po-

hubil, zlaupil a pobral, také i lidí okolo Znojma

mnoho zmordoval. Král Vácslav zprávu o tom

maje, velmi se hnval a hnul se s tím se všim li-

dem do Moravy a upímo na táhl, ale on jeho

' Jindich Pobožný pudl u Lehnice g. dubna J241. —
^ = kopí.
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nedoekav ujel do Rakús. Král, a byl se na toin

postavil, aby táhl za ním, ale rozváživ, že se on

na nkterém mst bude chtíti zavíti a jenui

brániti, nemaje ím by jeho dobajval, zanechal

a osadiv v Morav lidem bojovným, do ech se

obrátil.

(Jeruzalém dobyt.}

R. t. pohané Babilonští, njaké majíce sroz

umní s Soldanem Ejiptským, pitáhli do sv. ze-

m a tu znamenité inili škody. Soldan jako by

toho byl velmi nevden, pitáhl také do též ze- Pohané

m a položil se od nich nedaleko, jako by chtl "„1^^"^

s nimi bojovati. Ale smluvivše se, táhli spolu obdržali.

k Jeruzalému a jeho poali silnú mocí dobývati.

Kesané, a se snažn bránili, ale že mnoho po-

hanuov v mst bylo, pemoženi jsú a msto do-

byto a kesané v nm zlaupeni a zmordováni.

(Válka uhersko-rakouská.y

L. 1244. Bela, král Uherský, kterýž byl málo <R. 1244).

ped tím odjel do zámoských zemí, zase se do

Uher navracoval a pijel až k jednomu potoku,

kterýž slov Mark.i A tu jeho Frydrych Rakúský

s velikými haufy ekal. To zvdv Bela, poslal

^ = March. Morava.
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k nmu své posly poctivé, jeho žádaje, aby jej

tudy s lidem jeho do zem Uherské pokojn pu-

stil, slibuje, jemu ani žádnému žádné ze nechce

uiniti škody. Frydrych odpovdl: »Pro jest sem

Bela pijel, však sem já pro neposlal? A pon-
vadž tudy (jakž jjravite) jede, mn majto dáti

musí.« Poslové navrátivše se, oznámili to pánu

svému, králi Uherskému, kterýž rozváživ slova

ekl: »Snad chce míti ode mne dary, i jeíež

rychle a povztež jenni. že jakéžkoli chce míti

ode mne clo neb majto ancl) dary, že jemu je chci

dáti jako píteli a sausedu svému milému dn.cs

poslati.* Poslové opt jeli a to oznámili Frydry-

chovi, kterýž vyslyšav ekl: »Povztež jemu.

Bela, král Uherský, ponvadž jest mi se v mu
moc dostal, že nebude více v Uhich kralovati.

Poslové rychle navrátivše se, to co se mluvilo od

/ 233'- Frydrycha, Belo/vi oznámili, kterýž velmi zstra-

šen sa ]iro malý poet lidu svého, však kázal se

spšn svým Uhrm k l)itv strojiti. I sešla sú

se vojska, Uhi i Nmci jedni druhé poráželi.

dlúho bojováno bylo, vítzství jednak k Uhruom,
liitva mezi jednak k Nmcuom se nachylovalo. \^ tom 1'Oji

a R ikiišány Pi'ydrych chtl svú statenost ukázati a krále

Uherskéh) se chtl (jenž byl u prostedku svých

Uhruov) dobiti, aby jej mohl svú vlastní ruku

jíti aneb zabiti. .\le že L'hri jjána svého staten

bránili, Frydr\cli v lom od jednoho Uhra, je-
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muž bylo jméno Petr Bák, v levé líce šavli skrze

nálicek^ rann. Tak dlúho bitva trvala, až se Uhi
na bh oddali, král ped nim [i] pry utíkal.

Nmci, a jich pes polovici zbito bylo, vsa!<: sú

vítzství obdržali. A kníže od té rány umel.

(Cisa papežem sesazen.)

L. 1245. papež Innocencius, t. j. IV., položil (R. 1245).

snm neb concilium všem knížatm v Lugdunn

a tu se sjeli mnozí biskupové a opatové. Tu jest

])ijel Ludvík, král Franský, oznamuje, že jest

\' své nemoci slib uinil P. Bohu, že chce kíž

vzíti a táhnauti do Syrské zem a tam Soldanovi

odprati, tak bude-li vuole Boží, že by chtl Je-

ruzalém a hrob Boží zase kesanm navrátiti.

K tomu sjezdu Frydrych císa, obsílán sa více

než jednau, jeti nechtl, nemocí se vymlúvaje, ale

poslal na svém míst oratory,2 t. biskupa Štros-

purského, a Hugona, m. zákona;. Pruského z Ma-

rie<n>burgku, a m. Petra de Vincio, kterýž byl na

ten as slavn vznešený orato, a ten císae vel-

mi snažn vymlauval, prav, že chce císa hned

roku druhého na Soldana táhnauti. Tu rozváživ

naivyžší biskup spolu s potestátv, kterak císa ^"ísa/ Fo'-

s- , . . I ,-1 1 ^ 1
'

1 vr , drych složen
astokrát svých slibuov nezdrzal, a skrze to raa g císaství.

^ = ochranná ást pílbice. — ^ ^= vyslanec. — '^ ^=:

ádu.
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kesanský že jest velmi hynul a hyne, povolavše

korferštv, o to se snesli tak, že sú Frydrycha

s císaství složili, též i syna jeho s království

ímského; a tu hned Jindich, lantkrab Duryn-

ský, králem ímským volen a hned brzo potom

na den sv. Osvalda nedaleko od Frankfurtu Kun-

rada, syna Frydrychova, s pole hanebn sehnal.

(Píhody na Morav a v Rakousích.)

Biskup T. 1. pi témž concilium Kunrad, biskup Olo-
Olomucký. niucký, jenž byl mocí krále Vácslava na to bi-

skupství osazen, jest jeho zbaven mocí papežskú

a concilium, a skrze též osoby njaký Bruno bi-

skupem uinn Olomuckým.

<R 1246). L. 1246, jakož asu pedešlého Frydrych, kní-

že Rakúský, byl umel, po sob nezuostaviv žád-

ného ddice, jedinkú toliko dceru jménem Mar-

kétu, potom brzo také umel Frydrych, bratr

jeho, žádného ddice ani ddiky po sob nepo-

zuostaviv, páni Rakušané nad tím tesklivi byli,

ale však nkteí nechtjíce, aby byl kmen knížet-

ský zahlazen, také chtj íce s Cechy i s Mora-

vany míti pokoj, pi králi eským Vácslavovi

tak jednali, až to zpuosobili, že syn jeho, Vladi-

slav totiž, pannu Markétu, dceru nkdy Frydry-

chovu, vzal sob za manželku a po též ddice

v knížetství Rakúské se uvázal.
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(Papežovo poselství k Tatarm.)

T. 1. pijel do Cech posel papežský z Lugdu- Posel

nu, jménem Ascelinus, jenž byl mnich ádu Do- k°Xata'rm
minika sv., kterýž ml s sebú njaký poet du-

chovních i svtských lidi. A ten jest velmi laskav

od krále eského Vácslava pijat / a od biskupa / 22>y

slavn pivítán, a tu pi králi poídiv vcí sob
od papeže poruených, do Polsky se obrátil a tam

od Boleslava, poctivého knížete Krakovského, a

manželky jeho Kimislavy skrze biskupa jich

Prandotu poctiv pivítán a milostiv fedrován.

Kterýž odtu ml prvod až do Kyjova a odtud

obrátil se do Asi k Kánovi, císai Tatarskému,

kteréhožto žádal od Innocencia papeže, aby se

jménu Krista Ježíše neprotivil, ale radji víru

kesanská oblíbil a jí pijma držal, a s kesany
se srovnaje, jich hubiti pestal. Kterýž vyslyšav

poselství, dal odpovd, že toho nikterakž nemuož

uiniti a s kesany že se nechce u víe srovnati,

ale však ponvadž se ten dobrý otec Innocencius

o jeho stará spasení, že to chce na žádost jeho

uiniti a za pt let od záhuby kesanské se zdr-

žeti. Ascelinus, nemoha více sjednati, s Kánem se

rozžehnav, tauž cestau skrze Mazoveckú zemi,

Polsko, Slezsko a esku i Bavorsku zemi až do

Lugdunu k papeži tu, kdež concilium držáno

l)ylo, se navrátil.

Kronika III. 28
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{Drobné pnliody doma i :' cisiiié.)

Pi tom asu bratí menší ádu sv. l^^rantiška

uvedeni sú do kláštera Benešovského s povolením

Innocencia papeže skrze Tobiáše, probošta Vyše-

hradského, kterýž potom ten ád sv. Františka

na se pijal.

R. t. Boleslav, kníže Polský, umel, žádného

dítte po sol) nepozstaviv. Na jehožto místo (tak

jakž od staradávna slušalo), vstúpil týž Vladislav,

kníže Rakúský, syn \'ácslava, krále eského.

T. r.. když Kunrad bisku])ství Moravského na

rozkaz papežuov postúpiti nechtl, pro takové roz-

tržení Moravská zem ten celý rok bez služby

Boží byla.

(S})irt k)iíctc nuílislaz'a a král Z' íši.)

(R. i247>. I- 1247. \'ladislav. syn krále Vácslava, již sa

Polským i Rakúským knížetem, poal velmi paj-

chati, netoliko proti lidem ale i proti P. Bohu,

astokrát mluv rauhavá slova. Jednoho dne sed
Maucha pfj svém obdu s svvmi dvoan^, mluvil mnoho
vletla . ,^,^ . . ,' ^ . . ^,

'
., v- v > ,

do knížete, proti Vire krestanske, az jej nekteri z prisedicicn

starší trestali,! ale on nadto ješt více mluvil.

V tom pilétala njaká maucha, a když on ústa

odevel. do nho vletla a ta skrze jeho všecka

prošla steva a po malé chvíli zase z nho zadkem

» — kár.-ili.
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vylétala. A hned po ní vyšla krev z nho zpod- y,^el

kem. kteréž jemu nemohl žádný léka zastaviti.

Po velikém pak trápení lo. dne umel.

T. 1. Jindich, volený král ímský, námstek Jiiulíicli,

-, ^ j ' 1111-", -> 1 T^i ^ král ímský
Kunraduov, oblehl msto, kterez slov Lim, a tu volený

s msta jest náhodau stelau neb šípem postelen umel.

a od té rány truchliv sa 4. den umel. Na jehožto

místo volenci bez meškání volili \ yléma, hrábí

z Holandy, kteréhož potom brzo Frýzové bojem

(neb jich zemi chtl sob podmaniti) pemohli a

zabili. Protož ti uba dva nepoítají se mezi císai,

neb sú sešli a zh}nuli l)ez požehnání.

{Domácí války Z' ccJiách.)

L. 1248. král V^ácslav velmi nemilostiv s svý- <r. 1^48)

mi poddanými nakládal, a nkteré pány na statcích

a jiné vzením trestal, rytístvo válkami do jiných

zemí a jíz/dami rozlinými trápil, lid obyejný / 234'-

bernmi neobyejnými sužoval. Obyvatelé jednak

všickni eské zem toho snésti nemohúce, sjezd

v mst Kauimi uinili a spolu o tu tžkost ne-

snesitelná krále, aby se ujiokojil, napomínali i

prošili.

Král takovéto napomenutí pijíti nechtl, ale

znamenav. kteíž sú toho sjezdu proti nmu naj-

vtší byli puovodové, kázal je zjímati, Rohlovce a

llaška do vzení vsaditi rozkázal. Páni jiní se za

u j)iuilauvali a snažn prosih, však nic nemolv;
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/jednati. Znamenavše pílišnú zatvrdilost a ukrut-

ní )St pána svéh*,), ti^etílio dne všickni se sjeli na

])olích mezi Strahovem a Bevnovem a tu sú sob
Pemysla, syna krále Vácslava, jenž byl volený

kníže Rakúský a Polský, za pána volili. Ale všik

nkteí rodové z Lambergku. z Ryžmbergku r!

z ^vambergku a l^oreš z Oseká i mnozí jiní pi
králi zuostali a k Pemyslovi svoliti hechtli. Král

Vácslav to zvdav, hned bez meškání k Oldi-

chovi, sestenci svému, synu nkdy knížete Ko-
rytanského, jenž byl na ten as zprávcí Morav-
ským, poslal (jehožto Moravané velmi milovali, a

jako samého krále poslauchali) a jemu pikázal,

aby rychle sbera vojsko v Morav, vtrhl do Ra-

kús mocn a Pemysla syna jeho aby trápil a

mž-li. aby jej i zahubil.

(Vpád Pemysla do Rakous.)

Tu hned Oldich, aby žádost krále svého vy-

plnil, sebrav lidu 4000, vtrhl do Rakaus, však ne-

daleko od Moravy, nic/.i Znojmem a Neuperg-
kem, v jednom audolí se položil a tu stany roz-

biti kázal, odtu cht nazajtí svuoj píjezd Pe-
myslovi (jznániiii a .svú ])ed ním oliraditi pocti-

vost, aby snad neekl. že by laupežn vskoil do
jeho zem. I^emysl (nevím kterak) to tak rychle

skrze své špehée pezvdl a neleiiiv sa, hned té

iioc-i táhl tajn a tiše tak, že dív než svítati po-
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alo, blízko se s svými Rakušany od vojska Oldi-

chova položil, an Oldich aniž žádný z Morava-

nuov o tom nic nevdl. A tu pihotovivše se,

dív než slunce z hory vvšlo, Rakušané nenadále Bitva mezi

^, ,
'

1 ^.,. . ^ ^ ^, ^, Rakušany
na ubezpeené neprately udenli, am jeste nekteri a Moravany.

z Moravanuov spali, tak v rychlosti stany jich

najprvé stelci obklíili a kik veliký uinili.

V tom pokiku Oldich toliko v košili, nic v ruku

nemaje, z stanu svého vyskoil, cht k lesu utéci,

ale Pemysl seznav jej, po nm se pustil a jej sám

svú ruku jal, též i jiní Moravané zjímáni sú od

RakuŠanuov. A do Rakaus všecky pšky svázané

a Oldicha naped ped svými jdúcího do Vídn
pivedli. A kteí v té náhlosti pochytivše zbrt)ji

bránili se, ti sú zbiti. Málo jich ntco v prvním

okikli do lesv ušlo a ti se nezastavili až v Mo-

rav. Rakušané o ty koisti tu pozuostalé se roz-

dlili a tm zjímaným nkterým, aby proti Raku-

šanm nebajvali, nosy a uši obezavše, do Mora-

vy je pustili. Nkteí pak znamenitjší, penzi se

vyplativše, do Moravy se navrátili a zámky krá-

lovské zase piln osadili, ale však dív než byli

z Vídn puštni, mnohými tžkostmi byli trápeni,

proto aby zámky jim od krále svené Pemy-
slovi pustili, nkteí z nich asu zimního nazí a

svázáni byli na led nošeni, ukrutností zimy jsúce

pemoženi aby z tch hraduov postaupili. Ale oni

toho nikoli nechtli uiniti proto, aby vrnost
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pánu svému zachovali; a ti sii byli Kravaští,

Bozkovšti, Lomnití, Daubravitští, Cimburgšti a

Ha.itman jiní mnozí. Jeden pak z nich, jménem Cirek, nez-
vérnydal

j^^. j^^.^^^^ Aíadl^erk. snhv cd kr.úle pornéenv a svc-
sobe oko - '

vylanpiti. ený [justil, radji dal sob levé oko vylúpiti. A
tak všickni j)ravili, že chti radji zemíti, než se

])ánu svému proneviti. Taková pi nich vrnost

b}-la a tak sú ])r(»pnstni.

(Pemysl : Cccluích.)

<\'<. i249>. L. 1249. Pemysl, syn Wácslava krále, puovo-

dem nkterých panv eských, jichž jmenovati

ze jména není slušné, pitáhl do Cech velmi piln.

234V maje s sebú Raku/šany, Uhry i Cechy, ped \'}'-

šehradem se položil a 26. den jeho d(.)byl. A U\ p(^-

Páni eští byv za nkolik dní. hnul se s vojskem a táhl miiriO

ncm prmi 1^'^íany a tu se všickni pod vsí. jenž slov Bub-

otci. ny, pes brod pepravili a odtud táhli a i)oložili

se mezi Strahovem a Bevnovem, a odtud veliké

škody inili tm, jenž se krále pidržali, laupežem

i ohnm. Po nedKihém asu Pemysl, obrátiv se

s svými k Žai, toho msta dobyl a tu všecku kra-

žatec msto jinu Zatecskú svému panování ])odinanil. Zname-
(lobyto.

,-,^ygg páni, zvlášt kteíž byli s strany krále \'ác-

slava, žehy skrze tu kyselost, kteráž byla mezi

otcem a synem, nic jinélK^ zpuosobeno neb}io, než

zkáza království eského, krále namlauvali, aby

.se s synem up<»kojil a srovnal, s}nu také skrzi- uc-
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které prostedky^ radili, aby se otci neprotivil, a

tak mezi n se vloživše, smlanvu uinili tak. že

otec synu království postaupil, zuostaviv sob to-

liko Cheb, Loket a Most, na tom dosti miti slibil.

1 zdálo se pak nkterým a zvlášt tm, kteíž byli

s strany Pemyslovy, aby otec na tu smlauvu pí-

sahu uinil, a toho byl naj vtší puovod Stibor

z Stochova, jenž ml píjmí Múdrá Hlava, a syn

jeho, Jaroš z Kladna. Ale Vácslav toho nechtl

uiniti a ka: » Ješt sem se toho nikdá od žádného

nedoptal. abv to kto slaichal, abv otec svnu ml se Stibor

w , ,

'

. . ,
' . 'o. , ,. Múdrá

písahu zavazovati; protož chce-li syn muj, necnt hlava.

mi toho ví, pakli nechce, nech sob povolí.'

Páni nkteí chtíce rádi pokoji, nechtli té smlau-

vy petrhnauti, ale vykonali s povolením otce i

syna. Otec hned obrátil se do Litomic prav,

že tu chce za nkterý ne dlúhý as pobýti, a po

tom že chce se obrátiti k králi L^herskému a s ním

tam že chce bydleti a do své smrti zuostati. Pe-
mysl cht sob království eské osvoboditi a je

pokojn držeti, vzav radu s Stiborem Stochov-

ským, hned otci svému nechtl držeti smlauvy,

ale v zámky v smlauv dotené chtl se uvazovati.

A když pijel k Egru, kterýž také Cheb slov,

Heman Švambergk z Krasikova, maje ten hrad
^^J^^^^j^^^^^

sob od krále poruený, nechtl jeho postúpiti.

* = prostedníky.
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Pemysl z toho byl nemálo hnviv a obrátil se

hned k Loktu a tu, nechav v jedné vsi svých dvo-

anuov, chtl tajn na ten zámek vjeti, ale Vylém
Vylém Teobaldic z Ryžmbergka dobe ten hrad opatil,

berRka. tak aby jemu žádný žádné nemohl uiniti škody,

ale radji aby byl zachován králi Vácslavovi v ce-

losti. Druhého dne poslal Pemysl k Boršovi

Oseckému, jemu rozkazuje, aby mu hned hradu

Mostského postaupil dobrovoln, pakli toho ne-

uiní, že uiniti musí bezdn a tu vinu nepcslu-

šenství že musí zaplatiti svým životem. Bore.s

Osecký, na tu hruozu^ se neobrátiv, hrad ten usta-

vin špížoval a muži statenými jej dobe osadil,

a nad nimi Blahauna, syna svého, hajtmanem

uinil. Pemysl rozlítiv se, hned poslal Jaroše

Kladenského a Miroše Makotaského, aby hned

bez meškání lid sebrali a vedli jej do ]\Iostské kra-

jiny. To když se stalo, Pemysl maje 3300 lidii,

oblehl ten hrad Mostský a sám uprosted vojska

své stany rozbiti kázal. A tetího dne svolav svú

raddu, tázal se jich, co má uiniti tm odporníkm,

kteíž sú se ped ním na tom hrad Mostském

zaveli. ekl Stibor: »Co jiného, králi a pane, sluš-

njšího jim za odplatu dáno býti má, než aby je

potupnú smrtí kázal zhubiti, a kdež tvj stan stojí,

U\ aby kázal šibenici postaviti a tu je zvsiti, a

' = hrozbu..
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Blahúna, syna Boršova, najvajše povsiti rozkaž.

«

Líbila se ta radda l*emyslovi i všem pístojícím.

iVáclai) vítzem.)

To když se tak á{\\o, Boreš Osecký a Heman
Švamberský, A'ylém Ryžmberský a Vácslav

Lamberský a jiní králi vrní, sebravše vojsko

z Cech i z Míšn, jedné noci na Pemysla nena-

dále udeili. Pemysl neopativ se stráží, uslyšav

hmot a vida, ano jeho lid velmi ukrutn mordují,

ztrativ vítzství nadji, pry bžal a raddy jeho

nkteré s ním též utíkali a Pemysla se držíce,

tepruv se v jiztb Stiborov na Stochov zasta-

vili. Páni pak, kteíž nad Pemyslem zvítzili,

pobravše pod hradem Mostským pozuostalé koi-

sti, mezi lid svj bojovný to všecko rozdlili.

V tom král Vácslav, sebrav / lid v Rakausích, táhl / 235'-

upímo k Praze. A Pražané slyšíce to, co se Pe- Král

myslovi pihodilo, hned se nebránili, ale odevevše
^^ navrTtil

brány mstské, pustili tam krále Vácslava svo- do Prahy,

bodn^ Pemysl málo ped tím byl pijel na hrad

Pražský; ten uslyšav o píští otce svého, pry
(hledaje místa bezpenjšího) pospíšil. Ti pak,

kteíž byli duom biskupský blízko od mostu Praž-

ského osadili, vidúce co se dje, duom ten zapá-

livše, pry jsú utekli. Mikuláš z Rožmbergka, bi-

skup Pražskv, ktervž t. . byt svuoj ml v kláštee .^''''"P^J'^'
' • • -^ ' dum snoral.

sv. Františka, svolav kanovníky, knží i mnichy,
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šel s nimi, aby krále pi^ivítal. vden jsa jeh<i pí-

jezdu. Neb on ped tim málo velikán b}l pomoc

s knžími tajn stíbrem a zlattem na žoldnýe

jemu uinil. Král j~)<> takovém vítaní jemu i všem

osobám duchovním veliké uinil dkování i slib.

Druhého pak dne kázal král tu vži, kteráž jest

konec mostu Pražského blízk<~) od domu bisku-

pova, opraviti a žoldnéi osaditi. Také ty, kteíž

byli zuostali na hrad Pražském po Pemyslovi,

chtíce z jeho rozkázaní se tu brániti, kázal obleh-

nauti. tak aby žádný nemohl nikterakž ujíti. Avšak

potom také s nimi smlauva uinna, tak abv

prázdní odešli.

(Sinloii:'a obou kráhl.)

<R. i25o>. L. 1250. Pemysl rozváživ, že jest neslušnú i

P. Bohem vc zapovdnau uinil, netoliko že ne-

uctil otce svého, ale že se jemu zprotivil, nkte-

rých nemúdrých rad z ponuknuti, vsed na svuoj

kuo, v malém potu jel až do Prahy a šel ujíimo

k otci svému, jemu se na milost dávaje, Xyšehrad

a jiné zámky slibuje hned navrátiti a jích bez od-

poru postúpiti a všecko uiniti, cožkoli otec roz-

káže. Otec toho od nho nechtl pijíti a hned jej

tu jíti rozkázal a na hrad Tajov jej do vzeni

vézti a ka jemu: »Chci já tebe skrotiti i s tvými

raddami a pomocníky. "^ Potom po dnech i8 kázal

jej \é/,ti na Pimdu n tam jej dal k jednc^mu slau-
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[m /a iinliii etzeni pikovati a piln jeho Dstí- Král

hati. Ale když jsn jemn povdli, kterak se jemu ^J|^ ^^j

l^^emysl velmi knv\. a praví i slibuje, pomno/.li dovezení.

jemu P. P)n<)h z toho vzeni, že chce otci svému

na vky poddanost zachovati, král jako otec nad

synem hnut jsa milosrdenstvím, kázal jej pustiti

a do Prahy pivézti a ped sebau postaviti a tu

sám v iizb A^všehradské s ním se zavev roko- Smlauva
,

."'^
,

' .,
,

. , . , ^, mezi otcem
val, tak ze oba litujíce toho, co se mezi nmii zbeh- ^ synem.

lo, žalostiv plakali a o všecko <se> mezi sebú

narovnali pátelsky. A syn otci svú víru písahu

utvrdil a jemu poddanost jako otci po všecky dny

života svého zachovati slíbil. Otec, pijav pokora

od syna,, porozuml, že Pemysl tak daleko vinen

nebyl, jako ti, kteí jsú jej na to (aby se otci zpro-

tivil) vedli. Protož dal jemu markrabství ]\torav-

ské, pikázav, aby je dobe zpravoval a bez vuole

jeho nic neinil; a tak potom byli jsú spolu otec a

syn v dobré svornosti až do smrti.

áclav .cjKKni kontii():'ái<. Císa ::í'iin-c!.)

T. 1. vidlo se králi Vácslavovi, ponvadž jest

byl synu svému království eské vzdal, žeby již Král

králem eským nebyl. I nechtje tomu, aby skrze p^ ^^^^^^^

to ml býti jaký v lidu omyl, povolav biskupuov korunován.

Pražského a Olomuckého, žádal jich, aby ho jako

znovu na království eské potvrdili. I veden jest

z svého dvora slavn do kláštera sv. Františka,



444 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 125U.

kterýž on sám zaal stavti. A tu jest znovu a vel-

mi poctiv korunován, po koruncivání zase do

dvoru svého pod korunau uveden. A hned toho

dne rozkázal všecky žoldnée i)r(^])ustiti Pemy-
/ ^^^"^ slovy, kteiž byli držáni na hrad sv. Vácslava,

/

A nazajtí opt s velikán a slavnau procesí šel

pšky pod korunau na hrad sv. Vácslava a uvj-

den do kostela sv. \'íta a tu své (s velikým ná-

boženstvím) vyléval slzy ped hrobem sv. \\'\csla-

va. Po vykonání pak tch a takových P. Bohu

obti šel zase pod korunu. A když scházel s mo-

stu Pražského, Pražané proti nmu vyšli, jej vi-

tajíce a nesauce jemu jako králi korunovanén.'u

poctivé dary, kteréž on pijal s velikau vd-
ností.

Císa R. t. Frydrych císa, kterýž ml veliké ne-

mncl^ štstí a ml jednak ode všech velikú nepíze,

obrátil se do dalekých zemí a jezdil jsem i tam,

jako bludná ovce, až pijel do Neapoli. A tu umel
tak tajn, že málo lidí o tom vdlo, tajn také i

pohben, neb mnozí za dlúhý as pravili, že živ

jest a že nkde po pantech chodí, in za své hí-

chy pokání.

(Mír v 2emi.)

T. r., když král Vácslav pokojn a slavn v Ce-

chách kraloval a lidi duchovní a dftmy Roží v ve-

liké ml poctivosti, jiní jeho poddaní to vidúce,

na veliké vvd;'ivnli so náboženství. Neb t. . kdož
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nábožnjší byl, více se králi líbil a P. Buoh jim

v eské zemi velikú hojnost stíbra i zlatta dával.

Všickni v té zemi bohatí byli, domy Boží k pocti-

vosti P. Bohu slavn a nákladn stavli. Klášter

sv. Klimenta t. . v Vtším Mst Pražském ná-

kladným stavením až k nebi se vyzdvihoval.

Král v nm kázal proti kapli P. Marye na

l^úži duom veliký a nákladný postaviti a tu všecky

knihy zemské, jinak deky zápisné, saudné i pa-

mátné položiti, rozkázav, aby saudové zemští a

vrchní tu držáni byli a každý tak chudý jako bo-

hatý aby své spravedlivosti tu ve tech msících spravedlivý,

mohl dosáhnuti a sudí zemský pod ztracením

hlavy aby toho neobmeškával. Sám král osobn
astokrát tu picházeje, na saud sedával a svému

komorníku mnohokrát pikazoval, aby žádnému

lovku, i najchudšímu, ped jeho osobu pístu])

bránn nebyl, a íkával asto pede všemi saudci:

>' Ponvadž já toho žádám na P. Bohu, aby mne
spravedliv a milostiv súditi ráil, také i já máin

spravedliv a milostiv súditi každého lovka.

Též i vy ite, a chcete-li se pomsty Boží i mé
uvarovati. « A tak za toho krále veliká spravedli-

vost byla i náboženství.

R. t. také klášter sv. lakuba v \'tší Praze
, ^/ ^, ^, , - •»! 1 - ' Klášter
bratrmi mensmi radu sv. L rantiska slavné a na-

j;;^ jaki-iba

kladn se stavl z komory královské a pomocmi

znamenitými mnohých dobrých lidí, a již t. .
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126 mešných knží v tom kláštee na almužny

držáno bylo.

FrtnSkT f"" t- '^^ l<l'^šter sv. Františka král X^ácslav

svým nákladem stavti dal, nechtje a písn pi-

kazuje, aby žádný jiný tu nic nepidával, že on

chce míti to slovo ped W Bohem i ped lidmi,

že jeho nákladem jest postaven. Bohatjší. bojíce

se pokuty a trestáni, musili se tak zachovati. iVle

lid obecný pijdúce, sami vlastními rukami dlali

Lidé rádi a záplaty bráti nechtli. Nkteí pak dodlajíce
darmo ^ / • ^ ^1 ii- 1 •' ' 1

'

dlali ^ecera, tajne se pr}'c ukradli, aby jmi peníze daný

nebyly, chtjíce radji j)ed P. Bohem toho díla

l\vti úastni a od nho vzíti ten denní peníz ži-

/ 236'- vQta vného.
/

(Nepokoje doinácí.)

<R. i_'5i). L. 1251. porozumv král Vácslav, že se opt
ntco strann jedná proti nmu od nkterých ne-

upímých lidí, kázal k sob povolati tch, kteréž

znal, že sú syna jeho l^emysla vzbuzovali proti

nmu. A když ped ním postaveni byli, k kaž-

dému z nich zvláštní e sám svými ušty uinil,

\}'pravuje jemu jeho nešlechetnost. A potom

všem spolu ekl: »Ale dlúholiž já ty a takové

vaše nešlechetnosti trpti budu?« I rozkázal je

i<add\ krá- tu na Hrad Pražském do vže uKxstské vsázeti.

lovskc zle
^,^,j|, 2A. :í káz.-il ie rozlin trái)iti. A kdvž se toho

o krali ^ •
"

. , . .

iednali. všeho skiv.e trápení i bi-ov iln \\/nali, /e jsn
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to oni v své tajné radd jednali a zaveli, aby naj-

prve otce skrze syna z království vyhnali a po-

tom i syna aby zbavili života a sami zemi zpra-

vovali, i kázal je král pu dvau ven z hradu voditi

a z nich nkteré za zdi hradovú stínati a jiným

(kteí více vinni byli) kolem vezním hnáty pe-

rážeti a do kola je vplésti, mezi nimiž byl Jaroš,

syn Stiboruov. Stibora pak, jenž Ijyl sudí pí krá-

lovských a toho zlého první a najvtší puovod.

kázal na Petín vyvésti a hlavu jemu meem stí ti.

Stibor tento, iakž isem toho nahoe dotekl, ml ^^''^?'',

\ ^ v Maudra
píjmí Maudrá hlava proto, neb jest byl lovk hlava.

dosti vtipný a nad jiné pyšný, o své múdr(_isti

mnoho smajšleje, neb byla ta povst o nm me/i

lidmi, že by se ne jednau, ale nkolikrát dal v tom

slyšeti, an praví: »Kdyby ml P. Buoh ntco pil-

ného jednati, vidí mi se jist, že by mne mohl

v svau raddu potebovati. « Ale když byl na smrt

veden, tak jest mluvil:

»0 jak jsem sob dal zlú raddu,

by mi bylo nyní voliti,

nechtl bych prstu mezi dvee a veeje vstrili,

ani mezi otce a syna se piinili. «i

L. 1252. král, maje V domnní Mikuláše bisku- (r. 1^52).

pa, že by byl proti nmu s Stiborem a s jinými.

^ Vcrí skóru sh>"i'}i podle IhiUniilu.
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;i>kiii) jat. rozkázal jej jiti a zavázati, tak aby slibil pod

svým duostojenstvíni, ven z svého domu nevy-

cházeti. To když se stalo, zbaurilo se všecko

množství lidí duchovních, pravíce: »Otec jeho

Pemysl divné pokuty, divná cla vvniajslel na

stav duchovní, tak že knzi s pleší a žáci s ka-

lamáuov cla neobyejná platiti musili. A tento

bídný a lakomý král lid obecný petžkými utrápil

Ijernmi a ssvadiv se s synem, snad na to, aby

páni vinní i nevinní utrpli. Pohled každý do-

brý, že všecky stavy zjezdil a naposledy nesty-

dl se na hlavu duchovní nespravedliv sáhnauti,

ješto taková vc dje se \ íce z moci než z spra-

vedlivosti, neb nevyslyšav jeho ani jakého proti

nmu slyše žalobníka, toliko z domnní tu tž-

kost na pipustil.* Lid obecný, to slyše, po-

al se na krále ježiti. V tom sešlo se vel-

mi mnoho knží ])ed duom biskupuov, v kte-

rémž byl na z:'ivazku, a l)iskup po svém slu-

žebníku poslal jím list pod svým znamením, jím

pikazuje, aby služba Boží zastavena byla, krom

"mší
*^ jedné mše, a ve dva malá zvonce toliko aby zvo-

nno bylo; a pi tom na krále kladba vydána. Lid

obecný, Boží služby a sv. obtí jsa žádostiv, po-

,, ,
al se více a více búiti. Král obávaje se njakv

'rajr)v, pohromy, non jel s Vyšehradu až na Tajov.

Ten rozbroj když trval od i. stedy v post až

do pátku ])e(l Icvtnrin nedli, král navrátiv se,
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kázal biskupa svobodna uiniti. A 1)iskup krále

i všecku zemi od toho svazku rozvázal.

(Drobné píhody.)

R. t. 10. den ms. ervence kraupy veliké spa- Kraupy

dly jednak v pl eské zemi a všecky byly hra- škodu

naté, velikú škodu na obilí uinily i na stromích uinily.

i na hovadech, / kteréž na polích byly neb na lu- / 236^

kách zastiženy, i na ptácích, nkdy i lesní zbily

zvr. Lidi také, kteréž na polích zastihly, zbily

škodliv, tak že nkteí od toho, zvlášt okolo

Prahy, zemeli. Ty kraupy ležaly za sedm dní,

potom pišlo náhlé horko a z toho veliký povo-

de, také i drahota, neb lidé nemli co žíti.

T. 1. 17. den ms. prosince jeden z rytístva Krkavci

velmi znamenitý a muž jist chvály hodný, ktervž
^^ dobrého

byl milostník krále ^ Vácslava. jménem Pertolt lovka

z Pertoltic, kterémuž nkteí íkali Šrak, proto,

neb jest na svém štítu tohoto znamení požívali —
ten jeda [)es most Pražský, pijel k vži, kteráž

byla nad mostem blíž Msta Menšího. Tu dva

krkavci spolu bojujíce, svalili kámen veliký, kte-

rýž upadl jemu na hlavu. A on spadl s kon a

tu hned umel, jehož jsú mnozí dobí lidé velmi

(té píhod se divíce) litovali. Král Vácslav také

pro tu jeho neobyejná smrt žalostiv byl.

^ Píslušný erb pipojen.

Kronika III. 29

svalili.
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i]'^pád do Bavor.

y

<R. 1253). L. 1253. Ravoí, nec^povdvše se žádnénni a

ped králem eským svých neohradivše poctivo-

stí, vtrhli do Cech nenadále a velikú škodu a zá-

jem okolo ] V'mažlic uinili. \'ácslav král. tt) slyše.

rozhn\'al se a na rychlost sebrav vojsko Cechuov,

království svého brániti umínil a táhl pospíchaje.

Ale Bavoi^í. majíce špehy netoliko na té cest ale

v Praze, to všecko, co král inil, pezvdli a uhlé-

davše as. tu krajinu \ }j)lundrovavše. d(j Bavor

se navrátili. Ale král rozváživ škody svých pod-

daných, také aby nadarmo vojska nesebral, rychle

poslal pro syna do Alnravy a s tím vojskem jej

bez lUškání do Tíavor poslal. Kterýž když tam

vtrhl, hntl bez (xli)oru velikú inil škodu a tu

Cechové Bavorskau zemi všecku až do Dunaje huliil. Kní-
Bavorskau . ,, 1-1' . 1 11 • „

zemi Inibili.
''^ iiavorsky. btost maje nad sv>iui ixuUlnnynu a

již toho déle snésti nemoha, s Pemyslem pímí
uinil a tak ("echové s velikým laupežem do Cech

se na\rátili a tim se mnozi zbohatili. Krav, vo-

luov, ovec i s\-ini \eliké množstxi odtud do ("ech

])ihnali a zvlášt j'lzenští. Cechuov pak ze všeho

toho vojska \- Baxoích toliko 7 zahynulo.

(rciiiysl ri'7u>dt)ii Štyrshýiu.)

T 1. I 'emysl. markrab .Moravský, ml k sob

poselslxí z l'(ilsi<\ o to, ab}- se jako kníže Polský
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volený (1() svélu) knižetst\'i Krakovského obrátik

Kterýž odpovdk že to nemiiož uiniti, než že

chce dosti míti na tom. což jemu P. Ruoh a f)tec

jeho popíti ráik a páni Poláci (že jím toho mi-

lostiv ])eje) aby se pánem opatili.

T. . také Pemysl, necht toho vojska roz-

pustiti, (jbrátil se do Štýrska, a to proto, neb jest

žádného pána ani nápadníka k té zemi pohlaví

mužského nebylo. I poddali sú se jemu obyvatelé Pemysl

té krajinv beze všeho krve prolití i odporu. Tu štýrsko
•' -

, , , .
opanoval,

on hned poal lidem kivdu trpícím pomáhati a

v té zemi initi pokoj a tak v krátkém asu vy-

plenil z ní laupežníky a zhaubce zemské všecky

skrotil a rozehnal a poniysliv, kterak í)y to jemu

v dokonalé držení a ddictví vešlo, aby mohly

i dti jeho i budúcí býti v pokojném držení beze

všech odpor, i táhl do Rakús a položil se u Nov.

Msta, a tu k sob obeslal znamenitjší Raku-

šany, jich se ptaje. / chtí-li jeho míti za pána ili '22,1^

nic, ponvadž ty zem jemu i)o \'ladislavovi, bra-

tru jeho, spravedliv náležejí. Rakušané uradivše

se a rozváživše, že by z odporu luohly pijíti ve-

liké nesnáze i krve prolití. Pemysla za pána pi-

jali.

(rdálosti církevní.)

R. t. papež Innocencius, maje zprávu od mno-

hých pautnikuov tch, kteíž jsú putovali z Cech

do íma. iaké svatosti jest a jaké divy iní za
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Svátosti dnuov života svého pi lidech nemocných v Pra-

pi neseny. '^^ ^''- ^^"^žka. dcera nkdy Pemysla Ottakara a

sestra krále \^ácslava eského, jeptiška v kláštee

sv. Františka, i poslal jí z íma mnoho reliquí.

t. j. svátostí, pozuostalých zde na svt kostí lidí

sv. i jiných vcí. kteréž ])ineseny hýly od meti-

ších l)ratí ádu sv. Františka až nad ves. kteráž

slov Kr. a tn jím byl stuol poctivý jakcj oltá

pipraven. I vyšel jest tam s procesí Mikuláš bi-

skup a s ním kanovníci kostela Pražského i \^y-

šehradského i jim \šickni knží, též i lid obecný,

a pijaxše ly \éci. i)octiv nesli jmi je sla\n. zpí-

vajíce: lsti šunt sancti. a potom: Te J)eum lau-

damus. a lid \'šecken kiel vysokými hlasy: » Ho-

spodine, poniilui ný . a tak šli až do kláštera sv.

Františka, jenž jest \ \'tším .Mst Praž.ském,

a tu isi ty dar} na oltái poctiv položili.

T. 1. iej)tiška Anežka s bratrem svým. králem

Špitál \'ácslavem. založila špitál \- Traze na behu u mo-
u mosui

^^j^ ^.^, jméno Ducha sv. a rozkázala do nho uvé-
Prazskelio. •'

^

sti kižovník\' s hvzdau, a to u papeže. ab\' tn

toho zákona najvyžši prelát, jenž by jiným téhož

ádu byl za b.lavu. sedal, z])Usobila. A vsi mnohé

také i dvory k tomu nadala.

Ti t. . bratí zákona Templáského svuoj

klášter, jenž slul sv. Vavince v Jeruzalém,
Templái ^. y-f-, pi-a/f nákladné siavéli. ,\ IoIk. díla bvl
v Praze.

1 1 i
• -

najvétší puoxod Tetr ()stre\. jmak l.rka. jenz
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byl t. . naj\}ž.Šlm mistrem zákona Templá-
ského.

T. r. kižovníci s hvzdaii. majíce dvuor \
v.si Póíanech blízko Prahy k stran východní.

rozkázali pi nm poctivý kostel ve iméno sv. Pe- Kostel

. . .
' .v- .

sv. Petra
tra apoštola postaviti. .\ z tch kižovnikuov na Poíí.

mnozí jsi byli znamenitých rodnov a Ixjhatství

i zboží veliká mli a ta všecka zl)oží obrátili k to-

mu kostelu.

{]'pá(l I 'hni do Moravy.)

Tž t. 1. P>éla, I\'. t. j. král llierský, pókaušel

se. chtje Rakauskau a Štyrskau zemi odjíti Pe-
m-sslovi. ale svau mocí toho nemohl uiniti. I svo- Král Lher-

, T '1 , ' ^ ^. . , , , skv chtl
lav pany L herske na jedno siroke místo necla- zahubiti

leko od Peštu, tu s nimi se radil, kterak bv mohl Moravskú
- ,

' - , v . . 1 - ' TI- 1 1 Ceskau
ty zem, kterýchž jest n)-ni v drženi rremysl, zemi.

syn krále Vácslava, sob podmaniti. .\ oni jemu

dali raddu. ah}' zl)era Hd v Uherské zemi u ve-

bkém potu, s tím lidem najprve aby zkazil Ab^-

ravskau a Ceskau zemi, a navraceje se zase, že

bude moci lehce Rakiisy i Štyr.sko sob podma-

niti. To uslyšavše nkteí Cechové, kteíž u Bely

na služb byli, ano se na tom míst o Rakú.sko

jedná a tak asto .se jmenuje, jedni k druhým

ekli: »Slyšíte-li, že vždy praví Uhí Rakuš, Ra-

kuš — i ])evzdli tomu místu Rakuš. Potom

l'hí také tak íkali a íkají až do dnešního dne
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Rakuš.j Cechové bez meškání to, co se dje a

jedná. 1'emyslovi a \'áslav<)vi jx) tainých po-

slech uznámiH.

Tu l)ela pedpovdny mnoho ])()hanu()v. ienž

Kunianové slauli, i Tataruov shromáždiv, vtrhl

do Moravy a ji všecku krom mst a hradúv ])(>-

l)lenil, neb když pibral se k Olomúci, tu lidé

ped ním utíkajíce, veliké množství se jích v ece.

/ 22,T' jenž Al( tráva slov, ztopilo. / Neb ti pohané ani

mladým ani starým neodpauštli. ale všecky na

poád mordovali a nkteré na potupu kesanskú
a Kry.<?tovu nahé na kíži roztainijíc pibíjeli a

tak je kižovali, kalichy, ornáty i jiné klenoty ko-

stelní, také i zvony l)rali a do L'her vezli. Neto-

liko ])ak v Morav ale i v Cechách \eliký l)yl

strach na lidech. Král \'ácslav o takovém množ-

ství lidu, kterýchž byl jako nezíslný poet, zprávu

maje, také nemálo byl strašliv. kázal Vyšehrad

i llrad sv. Xácslava jiiln o])alrovati. Menší M-
sto i-*ražské rozkázal dosti vysokau a velmi tlu-

Klášter stau zdí na rychlost obezdíti, poav od kláštera

konec mostu -^^^ ^l^rie až do ^rchu l)líž dolejší brány Hradu
l'ra/.skéhí.. Pražského. Klášter P. Marie dal velikýnn pi-

Zcd okolo '^^^Py ^ 'valy osy])ati i obaŠtovati a jej dobe š|)íži

Menšího a potravau naplniti. Klášter sv. |ií také kázal
.Msta

. .

Pražského opravUi. zdi hradské ztvrditi, alkécg a stílnice

' ma(J rákos - vnmovišt. -- a = výstupky, ví/.ky.
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zdlati. Pi tom položil král berni na v.šcky Bern

své aiiedník}' obilnaii, též i na faráe, aby každý *"'
'

^'

dal s své far\" lo. díl obilé. Tak jeho mnoho pi-

vezeno bylo, že v kostele sv. Jií okna prkny za-

stavivše, plný kostel jeho nasypali bez potu i bez

míry, též i v sklepích i v jiztbách i ve všech po-

kojích, tak že jeptišky musily z kláštera vyjíti a

v mésté bydliti.

^Fítc-srí 11 Olonioncc.}

Král l'herský pak s týmiž pedeenými p<i-

hany hul)i\' Aloravskvi zemi více než za 3 m-
síce, umínil se (.lo (ech ol)rátiti a tu uiniti to-

hkéž. Ale hajtmané pohanští obávali se toho, když

by se eské zem zmocnili a zase se navracovali,

al)}- lid ten Moraxský zlau])ený a zahubený ne-

shromáždil se do msta Brna a do Olomice.

i zdálo se jím ])r\é tch obau mst dobýti a j._'

zkaziti. I pitáhli jsú k ( )lomúci a tu okolo m-
sta klásti se poali, (.tdtud nechtíce odjeti, až jeho

dobudau. I bylo jest na t. . velmi tunoho lidu Olomúc

vnit hostinského.! kterýž se tam s1)hl, nadje se *

tu bezpenosti. Jeden pak muž velmi statený byl Jaroslav

v mst hajttuanem, jenž shil Jaroslav z $term- z Stemi-

bergka. Ten povolav na rynk mstský všech ry-

tíuov. kteíž s ním tam na t. . v tom zavení

* = venkovského.
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byli, též i starších mšanuov, a s nimi se radil,

co má uiniti. Nkteí se chtli brániti a jiní se

chtli tm pohaniiom ixKldati. Po dlúhém roko-

vání na tom znosiali, al)y se bránili, a ar/, on Ja-

roslav rozkáže, aby tak inili.

Když pak tch Uhruov a Tataruov více a více

pibajvalo ten celý den až do veera, asu veer-
ního rozkázal bajtman, aby hned po puol noci

v.šickni ve zbroji hotovi byli. rytíi aby na kon
vsedali. Ráno pak pi msíci Jaroslav, zídiv své

haufy, jízdné zvlá.š a pší také zvláš, poruiv je

rotmajstruom, ])o haufícb kázal je z msta pú-

štti a sám s jízdnými v ])rvním hauf. A když

svítati ])oalo, bajtman Jaroslav s svými rytíi a

s Olomuany i se všemi, což jich v mst bylo,

Bitva mezi na ul)ezj)eené nepátely mocn udeili a staten
pohany ^^ Tatarv a Uhrv bili a velmi mnoho iich zbili.

a .Moravany. '
.

' ' -'

.\ ta bitva trvala jako za dv hodin. Tepruv po-

hané na kon vsedali a svému mn(vství úfajíce,

saten se bránili as|)ofí za druhé dv hodin.

V tom Jaroslav bajtman dobral se v té bitv naj-

^'yžšího hajtmana. jemuž bylo jméno Belzait, a

hned první ranau Jaroslav svým meem jemu ru-

ku nad loktetn i s šavlí jelio ufal. V tom jiní jej

zaskoili a lielzait obrat i
\' kuon utékati j)oal.

.\ jiní to vidúce. za ním se obrátili a Moravané

je staten bili a poráželi, tak že se jích mnoho
ztopilo, neb se jinn byla reka zastavila i zkrva-
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vila. Když pak již ti všickni pohané utíkali, Olo-

muané se po nich více než za dv míli mordu-

jíce je, vezli. Té noci a nazajtí Moravané ty ne-

šlechetníky z své zem vyplenili; Belzait nazajtí

v tom utíkaní na cest v Napajedlích od té rány

umi^el a tak ta šelma^ pestala.
.3 / / 23i>^

echové, slyšíce o takovém vítzství, velmi

toho vdní byli a radovali se z toho, že sú již

toho strachu, kterýž pi nich byl, zbaveni.

Po nedlúhém asu král Vácslav do Moravy se

obrátil a pijel až do Olomúce a p. Jaroslavovi,

muži statenému, uinil slavné dkování a veliký-

mi dary jej daroval. Uinil také dkování i Olo-

muanm za takovú jich statenost prav, že jim

chce svú milostí na budúcí asy nahraziwati a

odplacovati. Naposledy i všem bojovníkm král

podkování uinil. Jaroslav pak hajtnian na v-
nu pamt toho skutku hrad krásný nedaleko od tt ,^ -^ Hrad novy
Olomúce kázal sob postaviti i dal jemu jméno štermbergk

Nový Štermbergk, a hajtmanství to rozkázáním ''^ orave.

královským až do své smrti držal. A od toho asu ^^ .

- 1 -11- ' 11 'AT Hajtmane
vzešel aurad hajtmanství v markrabstvi iVLorav- Moravští.

ském a trvá až do tohoto asu.

R. t. Stanislav, nkdy biskup Krakovský, od 5^ ^^^_

Boleslava krále zamordovaný, skrze Innocencia nislav.

^ =: morová rána, pohroma. — 2 Týž obrázek jako na

1. 160V.
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papeže na den P. Marie Nar. za svatého jest vy-

zdvižen a Polákm za ddice vydán.

(Smrt krále ]'\uiava.)

T. 1. král Vácsla.v, slavný král eský, vyko-

,^^''^' nav <let> kralování svého 2S. 2^. den ms. íjna
Vacslav ^ ,

"
,

Jednovoky umel. Kterýž sluol Jednovoký proto, neb byl od
umel, aurazu vtve oko. hon zv, ztratil, jemuž také

íkali po jeho otci Ottakar. A tu jest v kláštee

sv. Františka, kterýž on na žádost sestry své

Anežky postaviti dal. a l)ohat je nadal, nedaleko

od královského dvoru v Vtším Mst Pražským

tak, jakž na takového slavného krále slušalo, slav-

/
238V n a poctiv pochován.

^ /

Svátost sv. Vše t. r. ms. listopadu pivezeny sú svátosti

Stanislava,
j^y Stanislava, biskupa nkd\' Krakovského, do

Prahy, a s veliká slavností a poctivostí vyšel proti

nim Mikuláš biskup s knžimi a iuil()sti\' je pi-

jal a v i^ražském kostele sv. \'íla s velikým ná-

boženstvím je položil. — —

• TýS obfáeek jako na 1. 2ior.















DB

204
H3

sv,3

Hájek, Václav
Kronika eská.

3V..

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




