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(Nový král Pemysl 11.} I
238^

eského
s králem
Uherským.

Léta tisícého, dvústého, padesátého IIII. asu ^^ 1254:y

jarního Pemysl, syn krále Vácslava, ddic eský,
markrab Moravský, Rakúský a Štýrský kníže. Pokoj krále

jsa bytem v Rakausích, mnoho lidu byl sebral,

cht dubna msíce vtrhnuti do Uherské zem a

nad Bel králem se pomstiti. Ale Bela to slyše a

rozváživ, že Tataruov ani Kumánuov na ten as
míti nemž, zprávu maje také o tom, že jest na

Pemysla království eské pipadlo a odtud že

bude míti velikú pomoc, toho se ulekl. Rychle psal

a pi tom poslal posly poctivé k Pemyslovi, žádaje

pokoje; pi tom poslal veliké dary. Pemysl, a již

ml mnoho lidu pohotov, však proto s raddau a

povolením rad svých s týmž králem •Uherským

Kronika IV .



2 V. HÁJEK, KRONIKA. R. 1254

V pokoj vsel, a ten jest mezi nimi utvrzen dosta-

ten. I jel hned t. . Pemysl do ech a pijel

s množstvím lidu až do Prahy a tu se slavn uvázal

v stolici otce svého, a páni ti, kteíž prve byli vedle

otce jeho proti nmu, z zem sú nkteí vyjeli.

Boreš Osecký, kterýž byl naj vtší obránce krále

starého, rozkázáním Pemyslovým jat jest a do

najhlubšího žaláe mostské vže na Hrad Praž-Boreš
Osecký dán
dovezení, ském vsazen

{Výprava do Prus.'}

I239r
/T. 1. ms. dubna pijel do Prahy od papeže

legát Bernart Neapolitanský, od nhožto Pe-

'"'^táhr'"^^'
mysl vzav požehnání a kíž naše pijav proti po-

Pru^áky. haum, s množstvím panuov a rytíuov eských,

Moravských, Rakúských a Štýrských, s velikými

haufy lidu bojovného táhl do Prus proti lidem víe

Krystov protivným, aby je z té vyveda nedovry,

Krystu P. poddané uinil. A když s tím množstvím

pitáhl do Vratislav, hned t. . pijel k nmu s ve-

likými haufy lidu Nmeckého Otta, markrab
Bramburský, a s ním spolu pustil se až do Prus.

A tuíjbojí lid ten inil vclikú škodu, žádnému vku
ncodpauštjíce, staré i mladé napoád mordovali.

Mocnjší z Prušanuov, vidúce, co se dje, a stra-

chem (bezpochyby) Božským pinuceni[m] jsúce.



WPKAVA DO PKIS.

Pemyslovi se poddávali a peden s velikú pokoru

pedstúpivše sv. ktu žádali; a on jako pán milo-

stivý na milost je pijal. A Bruno, biskup Morav-

ský, kterýž t. . také tam s Pemyslem b}'], dvé

knížat Pruských najprv poktil. Jednomu byl

kmotrem Pemysl a dal jemu jméno své a svých

pedkuov Ottakarus, a druhému markrab Bram-

burský, a dal jemu také jméno od svého jména Prušané

Otta. A tak Pemvsl t. r. tu všecku zemi podmanil "^ 7'^"
^ obraceni.

a pomalu všecken lid se poktil.

L. 1255. Pemysl jedno místo výborné v Prších <«. 12'}ó.}

nad eku, kteráž Progel slov, uhlédav, tu hned

na té hoe kázal zámek pevný na budúcí svú a na

vnu pamt postaviti, kázal také pi tom zámku
msto^ založiti. A optav se, kterak ta krajina slov,

(povdli jemu, že Sambin), kázal, aby msto to

Sambin jmenováno bylo. Kostel také veliký kázal

v tom mst postaviti ve jméno sv. Vojtcha, bi-
Bi.skupstvi

^ -' • v Prusich
skupa eského, na památku toho, že jest on tu král eský

v Prších zamordován; k tomu kostelu veliké na-
nadal.

dání uinil a biskupství tu založil, kteréž i do dnes

slov Sambienské biskupství. Zámku tomu (neb

hradu) dáno jméno Kúnikspergk, t. j. Králova

/Hora, protože cOg král eský postaviti rozkázal / 239^

a toho pánem byl. Odtud také nedaleko Bruno,

^ Byl to Královec (Kónigsberg), nad ekou Pregolou (Pregel).

Zem slula Sambia. — ^ Tak tisk, m. to omylem.
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biskup Moravský, msto dosti pevné založil a n-
kolik v nm domiiov dal postaviti s pomocí Pe-
myslovu a dal jemu jméno od svého jména Bruns-

pergk, t. j. Brunova Hora. A tu také biskupství

založil, kteréž slov Warmienské, a tu krásný kostel

dal také postaviti. Pemysl t. . tu v Prších kázal

mnoho tvrzí dobrých pro útoišt kesanm po-

staviti. Když pak všecko to bylo vykonáno, i také

že sú Prušané jemu, aby se k pohanství nenavraco-

vali, slíbili, poruiv je mistru^ a zákonu tomu

Pruskému, s svým lidem do ech šasn se na-

vrátil. Ale dív než pijel, téžkú nemocí byl velmi

utrápen, však ovšem2 Boží a lekauov svých pomocí

zdráv jest uinn.

{Události domácí.

y

L. 1256. Pemysl, dív než dojel do Prahy, pobyl

za nkolik dní v Kladšt a v Hradci n. L., nkteré

Cechách, '^^'ci ídil za 35 dní; a když to vykonal, obrátil se

k Praze. A když se k mstu pibližoval, nad míru

strhlo se veliké povtí, kteréž ve všech i v ms-
tekách uinilo velikii škodu, také i v Praze.

A když vjíždl na Hrad Pražský, tu rytíe jednoho

znamenitého, jenž slul Miroš z Hrádku, kterýž

' Míní se velmistr a fád Kfiíákú némeckých. — * = ziHa.



r DÁLOSTl dumAcí,

jel blízko ped králem, vítr s konm svrhl s mostu

zdvihutého do pikopá. Kuo se zabil, ale jemu

nic neškodilo. Po malé chvíli zvonice u kostela

P. Marie konec mostu Pražského^ doluov i s zvony

upadla. A tak celý léto to bylo vtrné a studené.

T. 1. Pemysl král poslal do Rakús, rozkázav,

aby manželka jeho odtud do ech pivezena byla.

To když se stalo, vyšli sú proti ní knží a žáci

i všecken lid Pražsk\> až za zdi mstské s rozlinými

hudbami a s velikú ji radostí do msta uvedli.

Když pak pijela k Hradu Pražskému, biskup Mi-

kuláš i všickni kanovníci proti ní vyšli. Tu slavná opatové

byla procesí, neb biskup šel ped ní a opat Brau- gj.^. ^^

movský a Strahovský, ti v drahé raucho jsúce strahovský,

obleeni, držíce ji poctiv, vedli ji do kostela

sv. Víta až k stolici manžela jejího.

(O zateném mnichu.y

R. t. také pijel do Prahy od Stolice Apošt.

posel s plnu mocí, jemuž íkali Petrus de Ponte

Curvo, a tu mnohé vci sob od papeže poruené

jednal a ídil mezi knžími Pražskými. V tom pi-

hodilo se, že jeden z mšanuov Pražských, njaký

1 Mini se chrám maltanský na Malé stran.— ^ Omylem tisku

Branniowsky.
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Stolice kraj í, potkav se na Pražském rynku s mni-

chem z kláštera Postoloprtského, ptal se jeho,

kterak by jemu íkali, a on odpovdl: ,,Jest mé
jméno Jan." A on chytiv jej za kápi, vedl jej ped
saudci rychtáova, prav na a žaluje, že by ped
2 lety dlal u nho za tovaryše a že jest jemu vil;

kterýž uhlédav svuoj as, vsel do jeho sklepu^ a

odevev truhlu, vzal jemu 200 zl. Mnich slyše to,

co se na žaluje, odpíral, prav se býti tím nevinen,

a že jest v jeho dom nikdá nebyl. Krají pravil, že

to chce na hned provésti hodným svdomímg,

a poslav pro svú ženu a pro svého syna, jich žádal,

aby jemu svdomí.^ dali. A oni pohledavše na,
pravili, že ten jest, kterýž takovú krádež uinil.

Saudce svdky vyslyšav, vznes to na saud mstský

vrchní, t. j. na konšely, kteíž rozkázali toho

mnicha ped sebe pustiti, též i žalobníka.

Krají žaloval tak jako prve, dokládaje, že by se

nyní mnichem uinil, snad z té píiny, aby na
nebylo svtským právem pro to zlodj ství sazeno.

Konšelé, davše u sebe žalob místo, ptali se jeho,

kam by tch 200 zl. podl. Kterýž ])ravil, že jest

toho neuinil a v toho žalobníka dom nikdá nebyl

/ 24or a že jeho nezná. Konšelé jeho holým slovm víry

dáti nechtj íce, vedle pruovodu., krajího, /svého

sauseda, toho mnicha do tvrdého vzení vsaditi

komory — - = svdectví — ^ — dkazu



o ZATENÉM MNICHU.

Pražany.

rozkázali, jej tvrdými panty okovati poniivše, ti

dni jemu jísti nic dáti nedopustili, chtíce tomu,

aby tím trápením pinucen sa, svého úinku^ se

vyznal. Taková vc když od nkter3^ch Bohusla-

vovi, opatu kláštera Postoloprtského, oznámena

byla, kterýž na ten as byl pi králi na Hrad Praž-

ském, Bohuslav uinil velikú žalobu na Pražany

králi. Král poslal svého komorníkag k Pražanm,
jim rozkazuje, aby toho mnicha pustiti rozkázali.

Pražané odpovdli, že to chtí uiniti, ale však aby í^^^^^^^ "^

on mnich tch 200 zl. prve navrátil. Pro takové ne-

poslušenství legát papežský ponuknutím králov-

ským a povolením biskupa Mikuláše vydal kládbu

na Pražany pro nepoddanost králi, pánu svému.

Král poslal po druhé písn pikazuje, aby toho

Jana mnicha ped ním a ped legátem postavili,

kteíž tak sú uinili. A když stál ped nimi, otázán

byl, jest-li tím krádežem tch dvú set zl. vinen.

Aon odpovdl a ka: ,,0 dstojný ote a slavný

králi, jakož ten dobrý muž praví, že bych u nho
dlaje emeslo krajovské ml njakú škodu ui-

niti a tomu že sú dv let, však sem já nikdá se

tomu emeslu neuil a jeho neumím, ale uil sem

se v školách literám v mst Žai, tu kdež sem

zplozen, a odtud dán sem do kláštera Postoloprt-

ského — již tomu 8 let minulo — a tu z toho kláš-

^ = inu, skutku — ^ Tisk konnornika omvlem.
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tera jsem nikdá nevyšel. A to jest mému otci opa-

tovi Bohuslavovi i všem bratím téhož kláštera

dobe vdomo, a toho krajího sem nikdá nevídal,

ani domu jeho, neb sem v tom mst Pražském

nikdá prve nebyl." Opat stoje ped králem ekl:

,,Jan, tento bratr mj, což koli praví, všecko

pravdu praví, a bude-li toho potebí, všickni bratí

mého kláštera, že tak jest, jemu svdomí dadí."

Král kázal povolati kraj ího, kterýž stoje ekl:

,,Milostivý králi, však sem já toho mnicha nikdá

nevidl, ten ktož mi jest škodu uinil, byl jest jiné

postavy." Král rozhnvav se, kázal toho mštnína
do tvrdého a hlubokého žaláe vsaditi, chtje jemu

(ponvadž jest takový omyl uinil) dáti oi vy-

lúpiti. Ale biskup a opat snažn se za ped králem

pimlúvali, pravíce, že tu nic jiného není, než že

ábel nepítel vzbudil toho krajího proti tomu

dobrému mnichu a oslepil jej tak, aby se omýlil a

takovú tžkost na a hanbu vzložil. Král jich pí-

mluvu rozváživ i to, co se od nich mluví, kázal jej

propustiti. A legát také Pražany z kladby pro-

pustil. Druhého pak roku nalezen jest ten Jan

krají, kterýž tomu mštnínu Stolicovi krajímu

tch 200 zl. ukradl, a na Pražské šibenici obšen.

T. 1. také Alexander ])apež asu postního stvrdil

jeden nový^ijUcon j kižovnický, kterýž slov ,,blaho-

• : ád. eholi



NMECKÁ KOLONISACE

hnal

slavených nmcdlníkiiov". Hned asu letního uve-

deni sil do Prahy a pi asu sv. Vácslava v Praze

klášter jim založen ve jméno sv. kíže na behu
eky Miltavy na tom míst, kdež prve nkdy slulo

,,na Rvakách"; a ten klášter jest jako hlava toho

zákona.

(^Nmecká kolotiisace.}

L. 1257. Pemysl král, maje již 3 léta v svém (r. 1257.}

zpravování esku zemi, poalbýtikNmcm velmi

nachýlen, mnohem jich ml více u svého dvora než

ech. Z toho Nmci poali se velmi vyzdvihovati ^^^^1 ^^^'

a pediti v eském království. Dne jednoho, ne- a nasadil tu

vím ím ponuknutím, král rozkázal všem e- ^emcu.

chuom z nového pedmstí Pražského se vystho-

vati a nasadil tu Nmcuov. echové, a zvlášt moc-

njší, to tžce nesúce, sjeli a sešli se spolu na rathúz

Vtšího msta Pražského a tu se uradivše, šli až

na Vyšehrad a tu poruili Hovorkovi, synu /Vele- /
240v

slavovu z Aujezda, obecnú potebUj oznámiti,

kterýž stoje ekl: ,,Slavný králi eský a pane náš!

Tvoji echové poruili sú mi ped tebú svú ozná-

miti potebu, a to v tom, že tebe žádají jako pána

svého, aby k nim lásku ml jako k svým poddaným
a vrným echm, a tch nmých lid' \t. j. Nm-

* -= žádost
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cv) sem do této zem nevnadil, a chceš-li se bu-

dúcích nesnází a ruoznic v tomto království uva-

rovati a dlúho kralovati". Král vyslyšav e, ne-

málo se pohnul a povstav ekl: ,,Hovorko i s svými

Cechy, tmi, kteíž sú to tob poruili mluviti,

vziž, že sem já král tétozem a jí vládnu, a osadím

ji, kajmž mise líbiti bude; nebyla by to vc slušná,

abyste vy echové mli králi, pánu svému, roz-

kazovati, protož jist vzte, tak echy, tak Nmce,
že já zde chci oboje míti". A Hovorka odpovdl:

,,A protož obojích zbaven budeš." To slyšíce e-
chové velmi se zbauili a hned všickni z jiztby

bžali pospíchajíce a jiným to, co dal král za od-

poved, oznámili, najprv v Praze, potom i ve vší

zemi; skrze to stalo se veliké proti králi pohnutí.

Arcibiskup T. 1. asu postního pijel do ech Kunrad, arci-

^
pije/ biskup Kolínský, a nejel do Prahy, ale zuostal hos-

do 1'raiiy. podau V kláštee na Strahov. O tom král Pemysl
uslyšav, poslal tam nkteré své dvoany a kázal

jej poctivj ztravau i obrokem opatiti. Nazajtí

pak, když ml jeti k králi na Hrad Pražský, uslyšav

o tom, že by Mikuláš biskup s kanovníky vedle

obyeje proti nmu s procesí vyjíti chtl, nechtl

toho dopustiti, ale sám pišel v svtském odvu
velmi pokorn a tu s velikým náboženstvím j najprv

vsel do kostela, poklekl na kolena ped velobnú

' = uctiv — * — nábožností
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svátostí a potom hroby svat3'^ch dediciiov s pláem
navštvoval, a vykonav své modlitby a obti, Pe-
mysla také navštívil a tetí den rozžehnavše se,

odjel až do svého arcibiskupství.

\Porážka v Bavorich.}

R. t., hned brzo po odjezdu arcibiskupov, snad Král Pemysl

(jakž se nkteí domnívali) jeho ponuknutím, Pe- ^^ Bavor,

mysl poal vojska zbrati bez raddy i vdomosti
panuov eských, ale lid obecný, ponvadž páni

o tom nevdí, ani žádný, kam by takové tažení býti

mlo, nevelmi na tu vojnu pospíchali. Král tomu
vyrozumv, poslal pro lid do Rakaus a do Moravy,

a tak shromáždiv lid z Rakaus a z Moravy a ntco
málo z ech, táhl s nimi do Bavor a tam mnoho
vsí i kosteluov vybral a spálil a zvlášt okolo Lantc-

hutu. Potom navracuje se zase, jel pes jeden de-
vný most, kterýž byli Nmci tajn podezali, tak

že se i s lidem Pemyslovým pevrátil a mnoho se

tu lidu a zvlášt Rakušanuov ztopilo, a vozové,

kteíž stany a jiné poteby vezli, s druhé strany

vody zstali. A v tom Nmci sebravše se, na Pe-
mysla udeili, kterýž s nemnohými utekl, a jiní sú

zbiti a pry se rozbhli a ntco jich pibhlo do

Meldorfuj a tu se zavevše staten bránili, a kníže

Most
podezali
Nmci.

1 = Miihldorf
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Bavorský je oblehl. Potom pak Pemysl s knížetem

smlúvu uinil a kníže ty, jenž byli v Meldorfii, i jiné

vzn svobodné uinil a propustil.

(R. 1258.}

Biskup
Mikuláš
umel.

/ 241r

Zima
ukrutná.

Oltáové
v Pražském

kostele

s. Ondeje
a s. Štípána.

<(Nový biskup.y

L. 1258. Mikuláš Ruože, biskup Pražský, vy-

konav své dny v dobré svatosti, ms. února umel.

A hned téhož msíce mocí královskú a prelátv

kostela Pražského volen jest na místo jeho Jan

t. j. III., biskup eský vedle potu dvadcátý a

tvrtý, a ten byl ped tím školastyk kostela Praž-

ského; a po volení byl brzo potvrzenj v kostele

Pražském od biskupa Olomuckého, jenž slul Bru-

no (a lid obecný íkal jemu Braum). A to tvrzení

dalo se s povolením arcibiskupa Mohutského pi
konci msíce bezna.

T. . byla veliká a píkrá zima, neb jakž se po-

ala na sv. Martina, trvala až do slavnosti veliko-

noní. Ale že ped zimau astí dešové a z toho

v ekách a v potocích vod hojnost, tím eky ne-

vymrzly. Ale však nkde byl led na dva lokty

ztlauští. Zem hluboko zmrzla, štpí a vína mnoho
vyhynulo a ovec také mnoho zemelo.

T. 1. msíce ervna Jan, biskup nový, v Pražském

kostele svtil dva oltáe, totiž sv. Ondeje a sv. í^t-

* = nastolen



NOVÝ BISKUP 13

pána. Potom také kázal na svuoj náklad udlati

slavný a velmi nákladný oltá a posvtiti jej k po-

ctivosti P. Bohu a sv. Mikuláši a sv. Lidmile.

R. t. Pemysl král, maje v pamti taková slova,

kteráž jsú k nmu mluvena od panv eských,

protože jest vyhnav echy z pedmstí Pražského

i nasadil tu Nmcuov, sebrav lid z Rakaus a z Mo-

ravy, pod zpsobem tím, jakoby se chtl opt do

Bavor obrátiti, i táhl najprv na pána z Vardý a

podmaniv jej sob, tak jakž se jemu líbilo, táhl na

pána z Plavná, a potom na pána z Geravý a tu

uinil tolikéž; a skrze takovú píinu a že byl více

Nmcuom než echuom nakladen, mlodechuov
velikú nepíze a Nmcuov mnoho v echách po-

kautn zbito.

^

Král
Premy.sl

hubil své

poddané.

< Události církevní.'}

L. 1259. Jan, biskup Pražský, cht službu Boží ^^- ^^^9-}

rozmnožiti, svtil v kostele sv.Víta na hrad Praž-

ském dva oltáe, jeden ve jméno sv. Osvalda a

druhý k poctivosti sv. Stanislava, a to pi pítom-

nosti krále Pemysla. A pi tom uinil slavné ho-

dování králi i jeho dvoanuom netoliko znameni-

tjším, ale všem spolu, také i prelátuom, kanovní-

kuom i všem osobám duchovním.

^ Podle Pitlkavy; místo z Vardý te se v orig. W(e)ida,
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Drahota T. 1. V eském království byl veliký nedostatek
v echách, jednaký všech vcí, obilé, vína, oleje a tch vécí,

kteréž jsú k pokrmuom lidským.

(^Požár na Strahov.'}

R. t. také ms. listopadu pihodilo se asem no-
ním v kláštee na Strahov, že bratr jeden ne-

opatrn svíci zhasil a jí vedle svého lože položil,

tak že z toho veliký vyšel ohe, až všecka stavení,

kteráž byla vuokol toho kláštera, shoala, též i kostel

i všecko, což od deva bylo. Na nkterých místech

i zdi se rozválely. Lidé všickni, kteíž to vidli, toho

strahovský htujíce pravili, že již nikdá takové<ho> a tak ná-
shoai. kladného stavení na tom míst nebude. Ale však

Božským zpuosobem a lidskau štdrau pomocí,

také oppatrností a pílišnau pilností knze Jana,

opata téhož kláštera. . ., kterýž ta stavení všecka

sám zpravoval a kostel ten všecken znovu vystavl

a sklenauti dal, též i duom konventskýg i všecky

pokoje krásn jsú ozdobeny. Nadto i kápla

sv. 11.UOO panen, jinak sv. p. Uršily, kteráž prvé ne-

byla, jest postavena. A tak mnohem lépe, než prvé

Ijylo, a ozdobnjí jest vystaveno a vymalováno a

od shoení v pti letech dokonáno. Ješto se tomu

* — témé — 2 ^ píbytek pro klášterníky
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Pemysl král i všickni divili, pravíce, že to jist

lidskau volí není udláno, ale Božskau mocí zpuo-

sobeno. Opat Jan, jakž to dílo dokonal, hned t. r.

umel.

{Válka s Uhry.y / 241^

/L. 1260. Pemyslovi králi oznámeno bylo, žeby <^. 1260)>

Béla, král Uherský, zapomenuv jse nad pímím
i nad tmi smluvami, kteréž byl uinil s týmž Pe-
myslem, zemi Štyrskú že by hubil a jí nco dobyl

a svému panování jí podmaniti umínil, nadto také ^^^^^^^
^

žeb}^ chtl Rakausy, Moravu i echy násilím a pí- Pemyslovi.

lišnau mocí zkaziti.

Král eský to slyše, panuov eských povolav,

s nimi vsel v pokoj a, kterýmž co pobral, navrátil.

Pi tom žádal od nich raddy, co má uiniti. Kteíž

všedše v potaz, dali jemu nauení, aby svých zemí

bránil a oni že chtí rádi pomáhati. Pemysl vedle

raddy jich shromáždiv vojsko v echách, asu
postního táhl do Moravy a položil se u eky, kteráž

slov Dye, na širokých polích a lukách. Král Uher-

ský Béla a syn jeho Štpán s druhé strany též eky
také jsú se položili, majíce veliké množství lidu bo-

jovného, kteréhož jednak ustavin pibajvalo. Neb

jím Uhruom byli pijeli na pomoc a na záhubu

Pemyslovu Tatai, Kumanové, Valaši i Turci,

avšak ješt více jích oekávali. Protož král Béla
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i Štpán poslali jsú k Pemyslovi, králi eskému,
o pokoj, jako by se chtli do Uherské zem obrátiti.

Král Pemysl, uradiv se s svými hajtmany, uinil

stáníj až do sv. Jana Kt., také ne bez svého

užitku, neb den ode dne také jemu pibývalo na

pomoc lidu mnoho z eské zem, kterýž on Pe-
mysl kázal po haufích a vojskách rozdliti, aby na

tch lukách svobodn a prostranng ležali. Uher-

ského krále vojsko také velmi široce se roztáhlo,

tak že jeho žádný nemohl pehlednuti, v kterémž

pravili, že by bylo 200.000 lidu jízdného a tolikéž

pšího. V tom pímí, dív než as uložený pišel,

Štpán, mladší král Uherský, vybrav z svých vojsk

nkteré mužnjší, skrze své špehée blízko od m-
steka Lávy nedaleko od Pemysla se tajn po-

ložil, chtje na ubezpeenýg hauf, kterýž se tu byl

nedávno položil, nenadále udeiti, v kterémžto byl

Jindich, kníže Slezský, a Vladislav Opolský a Bru-

no, biskup Olomucký, jenž byli na širokých lu-

kách podle vsi, kteráž slov Pohoalic, své roztáhli

stany. Ale ta noc že tmavá byla a déš ustavin
pršal, protož vuodcové mezi Falkenštajnem a Stož-

kom zablaudili; majíce Uhry a Kumány vésti

k Pohoelici, i vedli k Láv, tu kdež markrab
Bramburský a kníže Míšeský a Otta s Kunradem,

^ = i)íími''í -- ' voln, p(;h(Klln — ' -- domnívající se,

že je v ln-zpcí.
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hrabata z Hardeku, nedávno pitáhše byli se po-

ložili; také i haiif jeden z ech nedávno se tu také

pi vod položil. Odtud také nedaleko Pemysl, již

dávno jsa pohotov, ležal. To pibhli špehéi pra-

více, že Uhí, Kumanové, Turci a Tatarové siln

pitáhli, chtíce škodu uiniti. To slyšíce všickni,

hned se strojili a brali na se zbroji a mee pipaso-

vali, šikujíce se do poádku, a nkteí již pohotov

stáli.

(Bitva II Lávy.)

\ tom— nevím z úmysla-li ili z nedorozumní—
nkteí špehéi oznámili, že nepátel jest málo a

že již nkteí utíkají. To slyšíce všickni, jeden

každý se zase na své místo navrátil. Pedpovdnáj
pak hrabata z Hardeku a statený rytí Kadolt

z Kádova, jenž ml píjmí Sirotek, jako opatrnjší

a v tch vcech bojovných zbhlejší, toho asu no-
ního stráž držali. I pišli jsú na n špehéi Uherští

a sšedše se spolu, bíti se poali. A v tom ti Uherští

špehéi poali utékati a oni je honili až k vojsku

jích Uherskému. To nkteí z toho vojska Uher-

ského vyrazivše se. aby neušli, zaskoili je. Oni, a
se staten bránili, však takovému množství obrá-

niti se nemohli. A když z toho kik zšel, /z Pemys-

^ = díve jmenovaná

K-onika TV. i
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/
242r lových každý svú zbroji pochytiv, svým na retuk

bžel, avšak bez šiku, ale mužným srdcem, jeden

každý žádostiv sa bitvy pospíchal, ano již slunce

vycházeti poalo.

^

Na té cest uzeli j sú , ano hrabatpedpovdných

,

u Lávv ^^^ ^ Kadolta rytíe i jiných mnohých tla mrtvá
v Morav, na zemi leží a nkterá i do nahoty svleena. A více

rozlítivše se žalostí, na nepátely se valn ítili a

mnoho jich zbili. A eka ta, kteráž od pílišného

dešt byla se velmi rozvodnila, když Uhí a Ku-

manové utékati chtli, pekážku jím uinila, tak že

sú je echové do ní mocí vtlaili. A tu mnohém se

jích více ztopilo, než jích od mee zbito. Neb když

byli jí dobrovoln a pomalu pejeli, nebyla se tak

rozvodnila, jako na ten as, když je do ní echové
mocí hnali. Tak jích mnoho ležalo, že pes jích tla

a jích kon jako pes most echové na druhau

stranu vody bžali, a tu tepruv ukrutná bitva byla.

A Uhí s svými pomocníky astokrát již jsauce

s druhé strany vody se zastavovali, však echové
a jiní haufové Pemyslovi vždy dále a dále jích

potiskali. V hodinu pak nešporní, když již Bela

i Štpán poali k horám utíkati, tu teprv Pemy-
slovi haufové jako hory na ty své nepátely se valili

a ítili, všecko napoád porážejíce až do ustáníg.

Když pak bylo aspo 3 hodinu ped západem

' Tví obrázek bitvy jako na 1. 164. — * = únava •— ' = asi
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slunce, již Bély ani Štpána nebylo vidti, ani

jejích žádné koraiihve. A echové již majíce ustalé^

kon, také mordovati pestali. V tu chvíli od tch,

kteíž vojsko objíždli, oznámeno eským hajt-

manuom, že jest více než hodina, jakž jsú králové

Uherští s malým potem utekli. echové nkteí
ješt dále Uhry postíhajíce chtli táhnuti. Ale hajt-

mané vidúce, že toho není žádná poteba, pravili:

,,Milí páni a statení rytíi, však vidíte, že se není

s kým potýkati." V tu chvíli zase k svým stanm
se poali obraceti a pší Pemyslovi všecky Uherské H^""'. ,^

.
porazem od

vozy pobrali a vezli je na druh stranu eky a eského krále

obklíili jimi všecko eské vojsko. Noci té dobe se " i-avy.

špehéi a stráží opativše, pokojn odpoívali.

(^Koist po vítzství a pími.}

/Nazajtí pak ráno král rozkázal všecky vozy ne- /
242v

pátelské pehledati a laupeže do svého vnésti

stanu a ty všecky koisti rovným dílem mezi bo-

jovníky rozdliti. A tu bylo mnoho od stíbra i od

zlatta i od jiných rozliných drahých vcí, všecko

to spravedliv rozbitovánOa skrze hajtmany; tak

chudému jako bohatému, malému jako velikému

dáno. Pemysl z toho ze všeho nic sob nepozuosta-

Prst

sv. Jana.

= unavené — - = rozdleno jako koist
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vil, krom prst sv. Jana Kt., kterýmž ukázal na

P.Ježíše a ka: ,,Ej,to beránek Boží!"— Kterýžto

prst byl draze zlattem ozdobený nalezen mezi naj-

dražšími klenoty krále Uherského. Ten potom Pe-
mysl, když se do ech navrátil, sám s velikán po-

ctivostíi donesl do kláštera Oseckého, kterýž tam

poctiv, chová se až do dnešního dne.

Ty vci když se tak daly, knížata, hrabata i páni

nkteí chtli Bélu, krále Uherského, utíkajícího

honiti. Ale Pemysl jako muž rozšafný nechtl toho

uiniti ka: ,, Dosti nám všem bud na tomto od

P. Boha našeho pjeném vítzství. Zdaliž hle nevi-

díte, kterak bezíslný poet nepáteluov Božích

a našich leží ped našimi oima a z našich málo kdo

zahynul?" A tu poctiv vzavše tla Otty a Kun-

rada, hrabat z Hardeku, též i Kadolta rytíe, i ji-

ných nkterých, jenž tu konce svých životuov

vzali, nesli jsau je k pohbu do Lávy do kláštera

menších bratruov zákona a ádu sv. Františka, a

tam je s velikým pláem všeho lidu pohebili.

i^'h' Béla pak, král Uherský, obávaje se, aby Pe-

žádaii mysl s svými za ním netáhl, poslal posly své zna-

piím-í. menité a s nimi veliké dary od stíbra a zlatta

k l^emyslovi, žádaje pímí. Pemysl král, po-

volav do raddy InHpa, Salcpurgského arcibiskupa,

Jana l*ražského a Brauma Olonuického biskupuov,

* = úctou — 2 --- v úct



PÍMÍ S BELOU. 21

Oldicha, knížete Korytanského, Otty, markrabí

Bramburského, Jindicha Slezského, Vladislava

Opavského a mnoho jiných knížat, hrabat a pa-

nuov a tu se s nimi radil, má-li to, za žádá Béla,

král Uherský, uiniti. Raddy pedpovdné ma-

liko poodvedše se na stranu, co by králi za od-

povd a za nauení dáti mli, na to se poradili, a

snešse se o to spolen, biskupu Moravském.u po-

ruili potaz oznámiti. Kterýž stoje ekl: ,,Slavný

králi eský a vítziteli nad svými nepáteli! Knížat,

hrabat, panuov a rytíuov, rad tvých, spolenost

poruila jest mi to tob oznámiti: Ponvadž
P. Buoh všemohúcí dne verejšího tebe vítzitelem

nad tvými (i všech západních kesanv) nepáteli

uiniti ráil, a nadto tak, jakž jse tomu z tohoto

poselství Uherského vyrozumlo, že Béla a Štpán,

králové Uherští, i všickni Uhí toho žádají, po-

nvadž jsau již od tebe a od tvých bojovníkuov

pomocí Boží pemoženi, aby s nimi milost uinil,

a svých vojsk na n a na záhubu jich zem nepo-

sílal; muožeš tomu sám porozumti, že jest strach

Boží pipadl na n. I vidí se tvým raddám za slušné

býti, aby tak, jakž žádají, uinil a P. Bohu z tohoto

vítzství uin podkování, zase do svého krá-

lovství se navrátil, pro potšení lidu onoho, kterj/ž

jest na západ slunce a na puol noci, neb všickni

toho tak velikého vojska od Uherského krále shro-

máždného ješt se obávají, echové i všickni
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Uhruov Nmci, též i král Frantský i Englický." Pemysl

^Fransk?' vyslyšav slova a vuoli rad svých, s Belau, králem

i Englický. Uherským, od toho dne až do roku pímí uinil.

(^Zpráva Pemyslova papeži.^

I
243'- /Po takovém pímí uinném tu hned mezi Pe-

myslem a raddami jeho rokováno a rozvažováno

bylo, kterak tak velikého vojska od Bély a syna

jeho shromáždného všudy v okolních zemích se

povst roznesla a rozhlásila; a ti všickni za jiné ne-

mají, než že král eský i s svými zemmi zahlazen

bude, a potom i jiné zem od týchž Uhruov, Va-

lachuov, Muldavanuov, Kácuov, Tataruov, Ku-

manuov i Turkuov vyplundrovány i zkaženy budau.

Taková vc bezpochyby že i najvyžšího biskupa

ímského tajná není, a strach ten že trápí srdce

jeho. I zuostáno na tom a zavíno v té radd, aby

od Pemysla krále bylo do íma psaní uinno pro

potšení biskupa ímského i všeho dvoru jeho a

oznámeno takové vítzství, kteréž jest sam P. Bh
svau Božskou mocí nad pyšnými Uhry ukázati

ráil. I stala se smlauva a pímí tak, že Béla, král

Uherský, v tom pímí pro zachování ])okoje za-

stavil 8 panuov Uherských najznamenitjších a

Pemysl vzal je s sebau do Cech a držal je poctiv

až do diu- té snilaiivy (neb toho ])ímí). A tak se
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s veselím do Cech navrátil. List pak, kterýž byl

psán papeži, byl v tato slova:

,,Najsvétéjšhnu v Krystu otci a pánu, p. Alexan- ^^^^
f^F^^^

drovi, z Boží milosti svatosvatého ímského ko- Pemysla,

stela najvyžšímu biskupu: Ottagar Pemysl, z též

milosti pán království eského, kníže Rakauský a

Štýrský a markrab Moravský etc.

Milostivý zajisté pastý, když jsau jeho ovce od

vlkuov vysvobozeny, z toho zvláštní rozkoš má,

veselí se také dobrotivý otec, když synové jeho ve

zdraví jsau: tžký boj jsme mli s Bélau a s synem
jeho Štpánem, králi Uherskými osvícenými, a

s Danyelem, králem Ruským, a s syny jeho a s ji-

nými Rusy a Tatary, kteíž pijeli jemu na pomoc,

a s Boleslavem, Krakovským knížetem, a s Lest-

kem a s Mládencem^, Zaleskými^ vývodami a

s nezíslným potem nemilostivýcha Kumanuov,
Uhruov, a rozliných Slovákuov.g Sikuluov, Va-

lachuov, Muldavanuov, Berzeminuov4 a Izma-

heluov a tch odezanýchg ekv, Bulgaruov,

Ruscienskýchg a Bosenských kacíuov. Ale však

s Boží pomocí boj jsme obdrželi a z nebe od J. M.

Sv. nám vítzství dáno a po vítzství mezi námi
s strany jedné a pedeenými králi s strany druhé

^ Hájek neporozuml latinskému (Boleslaum) et Lestkonem
iuvenem, Lausacie duces— * = inhumanoruni— ' = Sclavorum
— * = Bezzerminorum, bisurmanú, mohamedánú— ' = scismati-

corum —
•

® Mini se Rascia, Raška, prvotní srbské území.
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smlaiiva a narovnání uinno. Protož Vašemu D-
stojenství tak, jakž samo v sob v pravd jest,

listem tímto umínil jsem oznámiti.

Když k té ece, kteráž Dyc^ slov, na jedno

místo od zámku a msteka eeného Humburgka

vzdálí na dv míli pijeli jsme, tu kdež jsau meze

Uherské a Rakúské, naše vojsko jsme položili.

S druhé strany té vody králové také s jích vojsky

málo ped tím byli se položili, tak že naše vojska a

nepátelská sama toliko voda dlila.

To když se tak stalo, uznali jsme, že nepátel

našich bez naší znamenité škody nemuožeme do-

jíti. A o pokoj mezi námi a týmiž králi divn a

rozlin jednáno bylo, ale oni den ode dne a hodinu

od hodiny jinak a jinak úmysly své mnili. A tak

nechýlilo se k pokoji, neb srdce jích (jako nkdy
Faraónovo) zatvrzená byla od P. Boha pro pomstu,

kteráž na n pijíti mla. Potom pak dali jsme jím

na vuoli, aby neb oni nám postaupili, abychom

k ním voln jeti mohli a s nimi bojovati, neb my
jím abychom postaupili. Ale však strana nám od-

porná volila, abychom my ]:)ovarovali.j a dali jím

místo, tak aby se pes tu eku mohli pepraviti, a

to aby jsc tak bez pekážky vykonati mohlo.

/ 2í:í v /Pedeení králové a jích bánové a hrabata^

• v orif^. Morava — * F orig. llciiiburg — * = cederemus

* = bani et comitcs
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pímí jsi uinili s námi od sv. Víta až do sv. Jana

K., od sv. Jana až do sv. p. Markéty, a toho svými

písahami potvrdih. Ale že oni své sliby a písahy

obyej mli a mají zrušovati, nalezše brody sob
píhodné, asem noním tajn na naši stranu se

s svým vojskem pepravili, a když jsme my držali

a vili, že by pokoj byl, to hned s bezíslným po-

tem, a my se nenadali^, proti nám ukázali se na

poli. Ale že byla naše nadje v pímí, jedva de-

sátý díl našeho vojska pi nás toliko pro ostíhaní

naší osoby zuostal. Neb jedni peplavivše se pes

Dunaj byli v Hemburgku, druzí na picování, jiní

v stáních, jiní pi vozích. Ti pak naši nepátelé plni

jsúce lsti, všudy vuokol nás obklíili tak, by Boží

pomoci nebylo, byli by nás za živa pohltili. Tu my
v takovém saužení jsúce postaveni, v jiném žád-

ném nemli jsme nadje než v P. Bohu všemohúcím

a v Pánu našem, P. Ježíši, nauení majíce z víry

kesanské, že on neopauští tch, kteíž v nho
daufají, ale iní jím pomoc z huory a on že dává

vítzství. Z té pak celé a dobré nadje naše pomoc-

níky a spolu rytíe na
j
prvé jsme zídivše napome-

nuli, aby v P. Bohu nadji mli, a tak že budu

moci nad svými svítziti nepáteli. V tom hned

na ty haufy tch zuivých a v svú moc daufajících

nepátel našich jsme se oboili, [z] kteréžg P. Bh

^ = contra nos improvisos — - = Quos
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náš netoliko našimi rukami a našich rytíuov muž-

ností ztrašil, ale svú mocí a svých nebeských ry-

tíuov nám pomocí uinnau na bh obrátil, tak

že takovau prudkostí utíkajíce v hromadu se stla-

ili a do eky té vbhše padali a naši je Boží po-

moci snažn bili a mordovali, až eka ta všecka

jimi (jako nkdy Ejiptskými moe) <se> naplnila

a krví ranných se zervenila, tak že tch utíka-

jících od tvái Boží híšníkuov mnoho tu zahynulo,

že pes lidská tla a ztopené kon jako pes udlané

mosty naši je hnali a mnoho tisícuov jich zmordo-

vali, a kteíž zstali, ven z svých vozuov bžíce

utíkali, jakoby je všecken svt honil. Naši pak ne-

chavše honní, na jích oboili se vozy a tu mnoho
ztravyi nabrali i jiných rozliných koistí, a to

všecko do našich stanuov vnesše vrn a práv tím

se dlili. Již pak po takovém nám od P. Boha
daném vítzství, jakž se to zetedln znáti mohlo,

království Uherské že jsme našemu panování mohli

podmaniti a v vnau nam poddati službu, ale roz-

važujíce, že jest lépe dobrého sauseda míti nežli

zlého pemoha vypleniti, jakož nkdy císa Kon-

stantyn povdl, že astokrát chutnjší bývá pá-
telství, po nepízni když srovnání pijde, protož

jsme sním v srovnání vešli radji, nežli bychom to

* = expensas. Vynechány 2 ádky originálu, se jmény

uherských knížat.
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Vorel bílý

létal nad

tak slavní' království zlehili a tím bychom snad

i Tatarm do našich zemí snadnjší zpuosobili pí-

stup. Protož ted srovnání to mezi námi a pede-
enými králi Belii a Štpánem a královnu i všemi

pány Uherskými uinné a peetmi jích utvrzené

V. Duostojenství posíláme, prosíce snažn, aby to

od Stolice V. Apošt. potvrzeno bylo, a tím utvrze-

ním aby vnu pevnost míti mohlo. j To pak ví-

tzství, kteréhož nám jeho Božská milost popíti

ráila, hodn a spravedliv, žádnému jinému než

J. Sv. Milosti ji pipisujem a svatým jeho s hodný'm

dikv inním. Chcme tomu také, aby V. Veleb-

nosti tajné nebylo to, co jest nám od lidí a mužuov
našich víry hodných oznámeno, a zvlášt od tch vojskem

sami v uši Naše sme to slyšali, kteíž v as bitvy

vojska našeho k ostíhaní z zadu postaveni byli.

Když se ml boj zaíti, že jsau vidli njakého
ptáka nad znameními bojovnými, t. j. nad korauh-

vemi, jehož byl zpuosobjako vorel a barva blejší

než sníh a ml hlavu zlattú, též i hrdlo, a vždycky

létal za korauhví sv. Vácslava, nkdy knížete a

vždycky ddice eského a slavného muedlníka
Božího, kterýžto pták zdál se jim že pomalu roste,

a když se boj zaal, tehdy tak veliký byl, že svým

^ Co následuje v listu až do konce, není v originál?. Palacký

ukázal, že Hájek do listu papežova pejal vypravování pokra-

ovatele Kosmova.

Korauhev
sv. Vácslava.
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životenii a peím pikryl všecken zástup rytístva

našeho.

/ 244 r yfpi tom asu téhož dne rytí jeden znamenitý

Nemocný a uábožný a jist muž víry hodný, Jan, syn Svoj-
videi videm, glavuov, ležal V svém dom v vehké nemoci; jako
co se dje "

v bitv, hodinu 3. na den, byl jest jako <v> vytržení mysli;

pátelé okolo nho stojíce nevdli, jest-li živ ili

mrtev, však jeho pi pokoji ležeti nechali, kterýž

potom otevev oi, jako by se ze sna probudil,

okolo sebe stojícím tu hned své vidní vypravoval,

a ka: ,,Zdálo mi se a já byl na poli v boji mezi

bojovníky postaven, a tu sem vidl náš lid eský
nedobe proti nepáteluom šikovaný; a v tom
uhlédal jsem sv. ddice, jdúcí jemu na pomoc.

Najprv šel sv. Vácslav jsa v pancí obleený a ml
lepkug na své hlav a me v pošv zlat té perlami

Sv. Vácslav. ozdobený po levé stran, v pravé ruce an nese

^^/^ "j*^^^- svuoj praporec. A za ním bral se sv. Vojtch po-

ctiv v rúcho biskupské jsa obleen. Potom sv. Pro-

kop jako opat slavný, maje v ruce berlu, hned šel

za biskupem; naposledy vidl sem 5 bratruov, sv.

mucdlníkuov, ani jdú spolu, jsiicc v své sukn
bratrské obleeni. A sv. Vácslav ohlédl seajdúcím

za sebú ekl: ,,Mdlé jest vojsko naše, protož podme
s Boží pomocí jemu na pomoc." To když povdl,
hned svuoj praporec proti nepátelm obrátil a oni

* = tlem — * — pilbici

I
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všickni pry se obrátili a utíkali." To slyšíce n-
kteí tu pístojící okolo nho, pravili: „Jeho toto

vidní nic jiného neznamenává, než že P. l^uoh

dnes dal vítzství králi, pánu našemu, skrze pí-

mluvu sv. ddicuov." Protož cožkoli tuto píši

V. Svatosti, to jist a v pravd jest tak a stalo se bez

omylu, i nemohl sem se zdržeti, abych toho V. D-
stojenství jako hlav sv. víry kesanské neozná-

mil pro zvláštní potšení a tím divem od P. Boha

uinným aby se jeho chvála sv. a est na vky
rozmáhala. Dán v Praze (S. den ms. íjna léta

etc. 1260."

(^Zázraky v biivé.y

Tu pak v Praze on král sám svými vlastními

ušty o té porážce divné vci vypravoval, též i jiná

knížata a páni i rytíi pravili: když se bitva zaíti

mla, že sú byli v velikém strachu a jednak napoly

mrtví, ale jakž se bitva poala, tak sú veseli byli,

jako by tím jisti byli, že budu vítzství míti, a tak

netoliko nepátely, ale i zdi železné porážeti hotovi

byli.

Jaroš Berka z Dub, purkrab Pražský, muž Jaroš Berka,

jist víry hodný, ped Janem biskupem a proboš-

tem a dkanem i jinými preláty a kanovníky kos-

tela Pražského v kapitole sám osobn pravil, že to

vojsko všecko, v kterémž on svými rukami, jsa
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u prostedku, korauhev zemskau na kopí sv. Vác-

slava zavšanú držal, žádného aurazAi nemlo ani

jich koové, ale kamž se koli on s tú korauhví

obrátil, nepátelé všickni utíkali. Jiní také pravili,

že hrot toho deva, na kterémž ta korauhev visala,

svítil se jako paprslek slunený.

Poslové krále Uherského ped Pemyslem to

zjevn mluvili i pede všemi pány, že když se

vojska potkala a zaala se bitva a echové vyso-

kými hlasy vzkikli, zaavše píse jim od sv. Voj-

tcha vydánu: ,,Hospodine, pomiluj ny, Jezu
Uhlí utíkali Kryste, pomilui ný" etc, že koové jich mimo jich
ped korauh- -^

, . , , v / i i i
• '

ví sv vác- všecku vuoli bezdn se nazpátek obraceli a uti-

slava.
i^.^ii_

(^Rozvod Pemyslv .y

(R. 1201} L. 1261. páni eští sešli se k Pemyslovi, králi

svému, pedkládajíce jemu, že by za slušné bylo,

aby on korunu esku pijal, také aby ddice po

sob zuostavil. Král jejich žádost rozváživ a na to

se dobe rozmysliv, dal odpovd, že chce rád vše-

214 v /cko vedle vle a žádosti jich uiniti. I posláno jest

o to k iKijvyžŠínui biskupu do Rínia, jionvadž

se to vskutku nalézá, že Pemyslova manželka

jest neplodná, aby mezi nimi rozvod byl uinn
a Pemyslovi pro zachování kmene královského

aby jinú maii/clkii |)()jíti dopuštrno bylo. Pi tom
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oznámeno bylo od }K)slnov najvyžšímu biskupu

ímskému, že táž Markéta, manželka Pemyslova,

nkdy po smrti svého prvnjšího manžela Jin-

dicha byla slib veliký uinila, že žádného nechce

sob více za manžela pijíti, ale v tom stavu vdov-

ském zstati a nad to že chce kouvrškauj býti,

jakož jest byla tak uinila, všedši do kláštera pa-

nenského eholy sv. Dominika predikatoruov.,,

odv na se vzala a tam zstati slíbila. Ale když

byla od Pemysla k manželství požádána, na slib,

kterýž P. Bohu uinila, zapomnvši, šla bez od-

poru, a snad P. Buoh z té píiny na ni dopustiti

ráil, že jest neplodná uinna. Papež vyslyšav pí-

iny také i té zprávy svdky, dal k tomu své po- Král s man-

volení. Poslové když se navrátili, oznámili to Pe- ^^gjen pro

myslovi a raddám jeho. Markéta majíci o tom neplodnost.

o všem 3, co se v ím jednalo i zjednalo, zprávu,

zase se do téhož navrátila zákona^ a týž ád a

odv na se (jako prve) pijala, ale však málo více

než rok^ v tom kláštee pobyvši, umela.

(^Nová ženitba a korunovace Pemyslova.}

Pemysl po jejím odjezdu z eské zem pojal sob
za manželku Kunhutu, dceru Rostislavovu, jenž

^ klášternicí — ^ = kazatel, dominikán — ^ Tisk ovšem

omylem — * = ehole — * Nevstoupila do kláštera, ale žila

v Kremži vdovsky: t 1267.
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byl kníže Bulgarskýj, jimžto slavná svadba na

Prešpurgku byla uinna s povolením krále Uher-

ského msíce listopadu. A odtud jel s ní Pemysl
do ech a echové proti nmu a proti ní poctiv

vyjeli a vítajíce je slavn, uvedli je do Prahy.
Korunování \ hned pi tom asu sjelo se množství lidí z roz-

Pemvsia. líných zemí do Prahy ledna msíce, pijel také

i Wernherius, arcibiskup Mohutský, k té slavnosti.

Pemysl rozkázal na den Božího narození kostel

sv. Víta pro tíse., lidu obecného zavíti. A tu toho

dne král i králová od téhož arcibiskupa sú slavn

korunováni a tu jest jemu dáno jméno Pemysl
Ottagar. Pi tom korunování byli sú také Jan,

biskup Pražský, biskup Olomucký, biskup Pasov-

ský a dva biskupové z Prus, totiž Sambienský a

Warmienský. Byl tu také Boleslav, kníže Polský,

markrab Branburský s manželku, s syny i s dce-

rami a mnoho jiných panuov a rytíuov tak z ech
jako z cizích zemí. A král kázal obd slavný strojiti

Obéd na ^1^ polích nad stránmi, jenž slovu Letn, mezi
Letni. Ovenem, Holajšovicemi a Bubny a tak bylo tu

pipraveno mnoho stavení rozliného jako msto,

že jim zima žádná nic nemohla uškoditi, také toho

asu nebyla píliš veliká zima. A tu hodovali za

ti dni, majíce všech vcí bez nedostatku.

Pi tom asu na den sv. Jana Evg. skrze téhož

' ruský —^
* — tlaenici
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arcibiskupa posvcen jest klášter sv. Jakuba
v Vtším mst Pražském pi pítomnosti krá-

lovské i tch všech biskupiiov i jiných dobrých

lidí. A po vykonání toho posvcení král jel se všemi Jakuba po-

hostmi k obdu na Letni. svcen.

tvrtého dne arcibiskup, vzav od krále dary,

k Mohuci se obrátil, té/, i jiní všickni hosté, jsúce

od krále poctiv uctni i darováni, odjeli s veselím.

iMír s Uhry.')
^^ ^262.)

L. 1262. pijeli sú slavní poslové od Bély, krále

Uherského, s velikými dary k Ottagarovi, králi

eskému, jeho žádajíce, aby již toho pímí pe-
dešle uinného více tak po málu nepidával a ne-

protahoval, ale aby uinil vnaj pokoj s pánem
/jich. Ottakar vyslyšav poselství obeslal raddy své, / 245 r

pány eské, též i rytístvo, a tu bylo dlúho roko-

váno, jakým by zpsobem ml ten pokoj býti

utvrzen. tvrtého dne na tom zavíno, aby on

Béla zápis na sebe i na všecky Uherské zem oby-

vatele uinil tak, jakž mu bude vydán od krále

eského, a ten zápis aby utvrdil svými písahami

a peetmi 20 panuov Uherských najznamenitjších. Smiauva do-

Poslové, vyslyšavše a pijavše list toho sepsání ^^^^^^^j.^^^

z ruku krále Ottakara, kterak by se ml ten list uherským,

smluvní napsati, odjeli a potom po nedlúhém asu

Kronika I\'. •>
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pijevše do Prahy, list ten na pargamen napsaný

a dostaten upeetný pinesli a ped králem es-

kým poctiv položili. Kterýž on, také žádostiv sa

pokoje, vdn pijal a dav poslm krále Uher-

ského štdré dary, od sebe je (snimi se rozžehnav)

propustil.
Suchota -p j i^yig^ y echách veliká suchota, ozim i je
veliká -^

v echách, vclmi vyhynula, kraupy na mnohých místech bez

dešt asté pršely a tak ostatek obilé zhubily po

polích. Nemli pokrmv lidé ani hovada; ohové
ástí v mstech i ve všech velikii lidem inili škodu.

(yidéní Old. Zajíce z Valdeka.y

T. 1. Oldich z Valdeka, jenž slul Zajíc, jsa na

ten as na svém hrad, jenž slov Valdek, asem
noním ležal na svém loži odpoívaje. A když sví-

tati poalo, udalo se jemu pohledti, ano dva muži

ped ním stojí, kteíž byli jako poctivé^ postavy,

i ekli k nmu: ,,01dišc, P. Buoh ví, co ty myslíš

a za žádáš, protož rychle vsta a piprav se a pod

s námi." Kterýž tak uinil, vstav oblekl se a šel

za tmi mužnii svatými; a jakž vy.šel z toho pí-

bytku, v kterýmž ležal, hned jej jako vítr letní za-

chvátil a nesl až do jednoho velikého údolí, tu

* = ušlcchlili''



v I D X f O T. D . Z A J f C E Z V A L D E K A . 35

kdež byl veliký les, a tu jest na svých nohách po-

staven a ti muži, kteíž se jemu v jeho píbytku

ukázali, stáli okolo noho. I uhlédal krásnu pannu,

ana stojí ped ním, jejíž se kráse velice podivil,

neb jest nikdá tak zpanilc a krásné panny nevídal.

Ti pak muži ekli sú jemu: ,,Vidíš-liž tuto sv. pan-

nu?", a on ekl: ,,Vidím, ale nevím, kto aneb od-

kud jest." I ekli jemu: ,,To jest matka Pána tvého,

Krysta Ježíše, kteréž ty asto prosíš, aby se za

tebe ped svým Synem pimluvila." A on padl na

svá kolena. Kteráž ekla jemu: ,,01diše, tato jest Klášter

vuole Syna mého a má, aby rozkázal postaviti na ostrw u^
míst tomto, kdež mne státi vidíš, klášter k po- nak k sv.

ctivostij jména mého. A za to budeš míti od Syna

mého. Pána tvého, kterémuž rád slaužíš, hojnu od-

platu." A v tom hned nkam se podla, též i ti

muži ztratili se od oí jeho. A on znamenav místo,

k Valdeku se obrátil. A když stál na most, volaje,

aby byl do hradu puštn, ekl k nmu vrátný:

,,Milý pane, kudy šity z tohoto hradu vyšel? Však

si doma ležal a dnes sem já tebe jíti doluov ne-

vidl." Kterýž odpovdl: ,,Boží vuole." A hned

toho dne vsed na svuoj kuo, jel do Prahy a žádal

Ottakara krále, aby jemu dopustil na zbožía k Val-

deku náležitým klášter postaviti. A pi tom jemu

oznámil všecku svú píhodu, kteráž se jemu pi-

^ = k poct — - = statek, panství
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hodila dne pedešlého. Ottakar vyslyšav, dal jemu

v tom své povolení. Oldich pak bez meškání na

tom míst nazajtí po slavnosti Zvstování

P. Marie, t. j. 26. den ms. bezna, klášter slavný

sám svú ruku založiv, postaviti rozkázal, bohat jej

nadav. Kázal do nho uvésti (tak jakž jemu bylo

ve snách od andla oznámeno) bratry pausteníky

ádu sv. Augustyna.

(^Mrskai.y

(R. 1263.} L. 1263. pišli sú do ech njací lidé odvajchodu

/ 245 v slunce, kteíž po slovansku /mluvili, tak že jim Ce-

chové ntco rozumli, a ti všichni mli tvái za-

kryté, od hlavy až do pasu nazí byli a majíce uzlo-

vatý bie, sami se jimi ukrutn až do krve mrskali
Mrskai bvli / v,/ v, , • ••'i,tj'iv/i

biudníci ^ pravice, ze tím cmí za sve i za jmých lidi hrichy

pokání a že jest to lepší pokání než knžské kázaní

ani mší slaužení; a tak tím bludem byli jednaký

všecku esku zemi nakazili, neb již knží slova

]^ožího kázati nesmlia a mše sv. tajn musili slú-

žiti. Páni eští mnozí, též i rytíi, tvá zakrytu

majíce, s nimi, též mrskajíce se, chodili, mnoho
jim dávali penz, žádajíce, aby za n Boha prosili.

Paní mnohé znamenité a mstky také v svých

li.iufícli tvái ]-)ikryté a hlx^ty obnažené majíce

* = tém— * = se neodvažovali
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chodily, však milostiv j se mrskajíce, nkteré

pak beriíce krev slepicí a holubí, svých hbctuov

pomazovaly a asem noním k jiným mužm pi-

jdiíce, vyplovaly svú chlípnost. Páni vidúce, že

sú zrna j lení, do svých domuov se navrátili a svým

ženám rozkázali doma pokání initi. Král Ottakar,

vyrozumv tm mrskam, kázal je z zem vypo-

vdti a službu Boží, též i kázaní též jako prve i-

niti rozkázal. Ale že to mrskání bylo velmi v lid

obecný a sedlský vešlo, nemohlo se snadn vyko-

eniti, neb netoliko po všech, ale i po krovinách a

lesích scházejíce se tak se mrskali, že jest o tom

ohyzdno psáti. Ti pak hostinští., nahái (neb mrs-

kai), jakž sú Rajnu došli, tak jim Nmci jinak než

Cechové vyrozumli, a hned uznavše, že sú kacíi,

všecky je zjímavše rozkázali ohnm spáliti. A tak

sú své manželky v celosti manželské zachovali.

Zlatta a stíbra, také i penz rozliných mincí

tajn pod suknmi v pytlících mnoho u nich

nalezeno, tak až sú se tomu Nmci velmi di-

vili. A súce trápeni vyznali, že sú to všecko

svými šajdy, a pokrytstvím v echách na lidech

naholdovali...

Mrskání
neádné.

vlídn, laskav — " = cizozemští — ^ = vydeli
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Drahota (Drobné události domácí.')
v Cechách.

Hlad
v Cechách. j j pj.^ konci veliká b3da drahota v eské zemi

i Morav, a to pro pedešlého roku suchotu, též

i kraupy že sú mnoho zdlaly škody a nadto že sú

Nmci Bavorští mnoho od Domažlic a Klatov obilé

do své zem vyvezli, až jim to králem zapovdíno

bylo. Však proto strych pšenice platil pl druhého

sta penz, žita strych 120 penz a nkde i dráž.

Taková tžkost na sedlácích byla ve všech, též

i na chudých emeslnících, že rozprodavše do-

bytky^ i jiné nábytkya a emeslnící šaty, peiny

a jiné vci, kteréž mli, potom nemajíce sob za
chleba kupiti, chodili po domích s ženami i s dtmi,

žebíce toliko chleba a prosíce pro jméno Boží, aby

Kápla Všech jim nedali hladem zemíti.
svatých na j^ j. ^^y^^ kápla Všech sv. na Hrad Pražském po-
Hrad ^

.
, ,

Pražském, svcena od Jana, biskupa eského, msíce února.

(R. 1264:} L. 1264. na den slavnosti sv. Vácslava král vsel

do kostela a vida, ano plný kostel sv. Víta paut-

níkv, podivil se a pobyv tu ukíIo toliko pi jedné

mši tené, nachýliv se k dkanovi, ekl: ,,()te, od-

]\rái prosil pus., maliko mn v tomto i^>ožím dom promlu-

steic Il)y°ise viti." Kterýž odpovdl: ,,Synu milý, sta se vuolc

zan I'. Hohu tvá." Tu král obrátiv se k lidu, ekl: ,,l^rosím vás
mfjíii'''-

v^ech spolu, duchovních i svtských, mjte mne

* í= majetek " jmní- '' - dovol
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V pamti pi vašich modlitbách!" A to proto uinil,

neb ml obyej ten, že nikdy nevyšel z kostela, až

se všecky mše vykonaly a on své modlitby a obti

vyplnil, léby ho jaká neobyejná a pílišná nutila

poteba.

(^Svatba netee Pemyslovy.'}

A tu hned vyšed ven, vsedl na svuoj kuo a jel

proti švagru svému, Bramburgskému markrabí, a

seste své, kteíž od nho pozváni jsúce, jeli do

Prahy a vezli s sebú dceru svú, jménem Kunhutu.

V tom pijeli již po druhé znamenití poslové od

krále /Uherského, žádajíce, aby táž panna Kunhuta / 246

dána byla za manželku Bélovi, synu Bélovu, krále

Uherského. Král eský nechtje, aby jaká naj-

menší jiskika, rznice a nevole mezi ním a krá-

lem Uherským zuostala, uinil tak, že tu Kunhutu,

svú sestenici, tak, jakž sú žádali, pro utvrzení bu-

dúcího pokoje vzav, donesl jí sám osobn až do

Prešpurgku. A tu stany své po polích kázal roztáh-

nuti, mezi nimiž byl jeden velmi veliký kostelním ^^^^] ^?^'

dílem^ postavený a tak barvami saukennými ozdo- pojal za man-

bený, jako by byl pikrytý cihlami. A tu jest pijel ^elkusestre-

Béla, syn Béluov, a s pannu Kunhutu ádn v man- slovu.

želství vstaupil pi pítomnosti tí biskupv, Praž-

1 — jako kostel
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ského, Olomuckého a Bramburského. A v tom
pišel král Uherský do téhož stanu slavn, aby vi-

dl nevstu, aml náušky zlatté vedle uší; a tu bylo

jakOjZa jednu hodinu rokováno o vno a o jiné vci
k tomu náležité. Nazajtí opt ráno do téhož stanu

pišel král v malém potu a s ním syn jeho a tu

bylo mnoho mší slauženo; po vykonání pak mše

zpívané on Béla ženich vzal s oltáe korunu zlattú

Uhersku a vstavil ji na hlavu své manželky a jeden

z pannov Uherských tak vedle obyeje Uherského

vyav me z pošvy, sal jím korunu s hlavy její.

A tu král eský passoval na rytíství tyi mar-

krabí a pátého kníže Polského a jiných mnoho
hrabat a panuov. A potom hned jel s nimi do tur-

naje a po vykonání tch vcí rytíských sedali

k stolu. A Pemysl, král eský, Bélu, krále Uher-

ského starého, posadil na prvním míst a potom
kníže Polské a jiná knížata a hrabata i ctil je roz-

linými krmmi, tak že se tomu všickni divili. Po
vykonání pak toho obdu opt byly rozliné a

slušné i poctivé kratochvíle provozovány. Nazajtí

král starý a syn jeho s Pemyslem se poctiv roz-

žehnali a pojavše pannu Kunhutu, uvedli ji na lodí

a tu se po Dvmaji s veliká radostí doluov plavili.

Ale otec její a mát, markrab Braml)urský s man-

želku svú Boženu, jenž byla dcera Vácslava, krále

* = tómO, asi
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eského, a sestra Pemyslova, rmútili se a plakali.

Ale král eský je tšil pknými a milostivými^ slovy

ka, aby mli dobru nadji, že se dcei jich a jeho

sestenici bohdá dobe a šasn pomocí Boží po-

vede. I navrátili sú se král Pemysl i markrab,

též i jiní v dobrém zdraví do Prahy a pobyvše tu

nedlííhý as do Bramburgk se obrátili.

<JPremyslovi se narodila dcera.

y

L. 1265. manželka Pemyslova Kunhuta, jenž \^- -'-''•'•>

byla dcera krále Bulgarského, Pemyslovi urodila

dceru a on toho vden sa od P. Boha, kázal na den

Oišování P. Marie,jinakHromnic, jí poktíti. A pi Krtmky

tom uinil slavné hodování a byli kmotrové ti

biskupové, t. Pražský, Olomucký a Bramburský; a

k tomu hodování pozváni byli mnozí páni eští,

Moravští i Rakauští. A na ten den šel král za pro-

cesí v korun královské a stál v kostele sv. Víta

pi mši, kteráž se dala na oltái P. Marie. A toho

dne kázal dva[d]krát obd strojiti na palácu2 Hradu
Pražského; a tu posadiv se s sv3'^mi kmotry za

stuol hodoval slavn.

laskavými -^ ^ — hlavní sí, sál
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{Válka s Bavory. 'y

T. 1. veliká vznikla nevole mezi králem eským
a knížetem Bavorským, i bylo oznámeno králi, že

Bavorové již sú na hotov, chtíce do ech vtrhnuti

vojensky a uiniti škodu. Král bez meškání kázal

pomezí osaditi, zvlášt tu, kdež by byly cesty pro-

strannjší pes hory. Tu nkteí páni eští, též

i rytístvo, majíce lidu okolo pti tisíc, položili se

pod horami Nmeckými, rozkázavše Chodm po-

mezním, aby pilni byli na horách. Ale sami ve všech

eských a zvlášt prelátských a mnichovských

/ 2-16 v
i jiných lidí duchovních inili laupežem /a holdem

velikú škodu a byli tam pes celý léto. Moravané roz-

Drábi neb kázaním královským vydali z sebe 3000 lidu k brá-

doma inili.
^^^^^ cských mezí a ti také v knžských v.sech ne-

malú škodu inili. A znamenavše, že Bavoané, a
sú hotovi, však se do ech nesmjí, majíce o tom

zprávu, že echové leží pod horami, pustiti, pi
asu sv. Havla echové se zase navracujíce mno-

hem vtší uinili škodu po všech než prve, ješto

kdyby byli Bavoi do ech vtrhli, nikdá by byli

takové škody sedlákm ve všech neuinili, léby

jim byli dvory spálili. Takové lid.ské tžkosti když

skrze mnohé žalol^y ]m\'(1 krále byly jiedloženy,

kázal j)ed sebe povolati Jiíka Vlasáka z Smol-

nice,^) jež byl najvyžší haj tman toho lidu eského,

') Jméno smyšlené, jakož i potrestáni.
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a ptal se jeho, pro by dopustil svým drábm
lidem chudým a echm takovú initi škodu. A on

odpovdl, že jest toho nikterakž nemohl obrá-

niti. I ekl král: ,,Proiž si ty mn toho neozná- ^^^^JT!^',-^ mysl kázal
mil, byl bych já dobe mohl takové laupežníky hajtmana

skrotiti." I kázal jej hned do tvrdého vzení vsa- ^^^^^•

diti a nazajtí kázal jemu hlavu stíti. A statek jeho

kázal prodati a zpenžiti a tím škody uinné pla-

titi. I divili sú se všickni a spravedlivost královskú

chválili, pravíce: ,,Dajž P. Buoh, aby král takový'

byl živ na vky."

\Druhá válka s Bavory.}

L. 1266., 7. den ms. srpna král Pemysl vyjel (R- 1266.}

z Prahy, maje s sebú veliké vojsko echuov, Mo-

ravanuov i Rakušanuov, také i Polákuov a byl

v tom vojšt eský i Moravský biskup. I táhl

upímo do Bavor. A když pijeli na Bílú Horu,

hajtmané z vuole královské všemu lidu tomu písn
a pod uttím ruky pikázali, aby žádné žádnému
neinili v echách laupežem škody ve všech ani

v mstekách ani v polích, ale aby všickni na svých

žoldích dosti mli; v Bavoích i v jiných zemch
nepátelských toho že se nebrání, ale však aby škod aby

žádný kostelm žádné neinil pekážky pod po- i^^cmih vo-

kutau hlavy ztracením. Jestliže by kto kostel za- zápovd.

pálil, také aby byl hned bez milosti upálen. To
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slyšíce všichni, tak se zachovati slíbiH, i táhli

v svém poádku až k horám Bavorským^, pes

kteréž pomalu se pepravivše, hned od Šentálu až

k samému eznu po všech a po mstekách inili

veliké škody laupežem a jímáním lidí. A zjímavše

nkolik mnoho set tch Nmcv, svázané je, do

ech navracujíce se, ped sebú hnali, muže i ženy,

také i dti, a tu je v vnu podrobili službu.

T. 1. v eské zemi byla veliká hojnost obilé, vína,

ovotcí i všech vcí k pokrmm náležitých jakoj bez

nedostatku, ale však že asté kraupy pršaly, ui-

nily v tom velik ujmu.

(^Založení msta Braniboru.')

R. t. (3tta, markrab Bramburský, jenž byl

švagr Pemysla krále, maje zprávu, že by v Pr-
ších ješt nkteí pi první zvyklosti pohanské živi

Bramliurk ^Y^'' scbrav vojsko, i táhl na n a oni to slyšíce,

v Prších, poslali k nmu, že se nechtí brániti, ale všecko ui-

niti, což jim on rozkáže. I rozkázal jim, a])y toho

zanechajíce pohanství, dali se ktíti; i uinili sú tak

a poktilo se jich nkolik tisíc. A on toho dobrého

skutku na budúcí a vnu pamt kázal na jedné

hoe tu v Prších hrad slavný postaviti a dal jcnui

jméno Bramburk.

* = Šumava — '^ takka, tcin



ZALOŽENÍ MSTA BR"ANIBORU 45

T. r. také Polská knžna, žena jist svatá, jmé-

nem Hedvika, skrze najvyžšího biskupa ímského
pro mnohé divy, kteréž inila za dnv života svého

i po smrti, jest vychválena a k potu svatým pi-

psána .

Polská
knžna
svatá.

{Legát papežský v echách.} /24-

L. 1267, den ms. dubna legát papežský jménem {R. 12G7.}

Gvido, bratr zákona Cistercienského,tytule kostela

sv. 12 apoštoluov kardynál, pijel do Prahy. A tu Legát pije

v ,.,./=., . T^v 1-1 . • • . ,
z íma do

pri krali eskem Pemyslovi nkteré veci jednal prahy.

poruené sob od papeže s preláty a kanovníky

kostela Pražského; maje také nkterá zvláštní roz-

mlúvaní, trval v tom za 18 dní. A tu vzav od stavu

duchovního puol druhého sta hiven, jel hned do

Rakaus a tu v Vídni položil snm duchovní 24. den

ms. máje, na kterémžto také byl Jan, biskup Praž-

sk}^, a s ním nkolik kanovníkuov kostela Praž-

ského. A tu tepruv týž legát požádal na knzích

Rakúských, Moravských i eských nad míru veliké

summy, aby od nich dána byla papeži. Knží vy-

slyšavše žádost a na to se poradivše, dali odpovd
skrze biskupa eského tmito slovy: ,,Ote duo-

stojný, domnívali jsme se všickni, že z poruení

papežského mezi námi (a byli-li by kteí neádové)

porovnání uiníš a to napravíš, a za tu svú práci

od nás že slušnú summu penžitú pijmeš. I po-

Legátovi
nevdná
odpovd
dána.
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nvadž se to z tvých slov nalezlo, že nás neoby-

ejn mimOj naší možnost a snad i nad poruení

obtžiti chceš, protož všickni jsú to tob povdti
knží rozkázali, že s to býti nemohau a toho ne-

obyejného a nesnesitedlného bemene na se vzíti

nemíní." A když svúe dokonal biskup, hned ven

vyšel z toho píbytku. A té hodiny vsedl na svuoj

vuoz a vyjev z Vídn, do ech se obrátil. Moravští

i Rakauští knží také se rozešli. Legat rozhorliv

se, také dne tetího po té odpovdi z Vídn vyjel a

na té cest, dív než do íma dojel, umel.

{Korutany pipadly k echám.)

T. 1. Oldich, kníže Korytanský, nemaje dtí,

ani žádných pátel píbuzných, za svého zdravého

Korytany života uinil poízení tak, že Pemysla Ottakara,

králi krále eského, uinil najvyžšího poruníka, ddice
nalézaly,

i nápadníka k tomu knížetství Korytanskému.

<^Novc míry a váhy.}

/R.120}i.} L. 1268, Pemysl Ottakar, král eský, jsa muž

dobrotivý a spravedlivý, maje vclikau milost k krá-

lovství eskému, smajšlel o to a na to se s svými

vrnými raddami radil, kterak by mohl to krá-

1 = nad
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lovství rozšíiti za dniiov života svého, také i upo-

kojiti. Raddy jeho, to co by pán jích míti chtl

rozváživše, dah jemu odpovd skrze Boislava Ve-

selského z Hrádku tmito slovy: ,,Slavný králi

eský a pane náš! Kmetové tvoji poruili jsú tob
povdti: Ponvadž chceš království své eské roz-

šíiti, oni neznají, aby ty je mohl lépe a snáze roz- ^^^^^ a váhy

šíiti než skrze zízení a zachování v nm spraved- srovnány.

livosti a pokoje. I ustanoviž v nm nkterá práva

tak, aby se dala v nm jednostajná chudému jako

bohatému spravedlivost. A kdož by koli tvého usta-

novení a pikázaní nezachoval, aby byl písn a

tžce pokutován." I líbila se tae králi a tu hned
rozkázal, aby ve všem království všecky míry

i váhy byly zmeny a zváženy a jeho znamením
cajchovány, a zpuosob toho mení aby byl takov3^•

I
Míry zemské a lesní i dedinné. j 247 ^

Najprvé, aby 4 zrna jemenná vedle sebe polo-

žena byla a ta jích širokost aby slula prst; 4 prstové
' -^ í-

' Mení ddin
vedle sebe položeni — ta širokost aby jmenována v echách.

byla dla; 10 prstuov vedle sebe položených aby
slula píd. A 3 pídi aby jmenován byl loket Pražsk}^

aneb esk}^. Provazec zemský i lesní každý aby
vzdélí byl na 42 loket a k tomu po každém pro-

vázel, když se mí, aby se pidalo ,,nadl Buoh" a

to jest vzdýlí na 2 psti aneb aby byl na 2 psti
delší provazec. A k tomu aby byli zvláštní aued-
níci, kteí by mili a aby mli písahu na to
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obvláštn vydanau. Také mi lesní i zemský,

každý z nich aby ml provazec etízkový, aby jeho

rosu neb vlhkostí nemohlo ubýti ani suchem pibýti

a ten etízek aby byl z mdi neb z mosazi, aby ne-

rzavl deštm ani rosau. A když se namí 5 pro-

vazc, to aby slaulo jitro, a jitro aby mlo o sob
200 loket a 10 loket. A tak aby bylo v jitru 600

pdí a 30 pdí. A když se namí 5 jiter, to aby

slulo prut. A v tom prutu bude 25 provazc.

A prut bude míti v sob 1000 loket a 50 loket.

A tak v prutu bude 3000 pdí a puol druhého sta

pdí. A když se namí 3 pruty, to slauti bude tvrt

a bude v té tvrti 15 jiter, a bude ve tvrti 75 pro-

vazc a v tvrti bude 3000 a puol druhého sta

loket a tak bude ve tvrti 9000 a puol pátá sta

pdí. Když se namí 4 tvrti, to slauti bude lán,

a v lánu bude 12 prut, a bude v lánu 60 jiter, a

bude v lánu 300 provazc a bude v lánu 12.000

loket a 600 loket. A tak se dostane v lánu 37.000

pdí a (SOO pdí.

DédÍ7iy také všecky vorné aby na záhony rozdleny

Záhon každý jeden aby ml 7 brázd a druhý

8 brázd a tak v každé mírné rolí aby byk) ve 2 zá-

hon ích 15 brázd.

V lánu dobrém vorném kráknském a jest 12

kop záhon.

V lánu knžském vornéin al)ybyl() 1 1 kopzálion.
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V lánu panském neb zemanskem svobodném a
jest 10 kop záhon.

\' lánu secUském platném a jest 8 kop záhon.

A tak v královském lánu bude 5000 brázd a 400

brázd.

V knžském lánu bude 1000 brázd, OóO brázd.

V zemanskem lánu svobodném bude 1000 brázd

a 500 brázd.

\' sedlském lánu podaurcním bude 3000 brázd

a GOO brázd.

/Ponvadž pak ti, kteíž jsú mocnjší, obyej / 248

mají jiným ddiny rozdlujíce lepších a úrodnj-

ších sob zanechávati, z té píiny aby ídce šili

pro odnože, aby volnji ruosti mohly a hojnjší

užitek jím vydaly, tehdy na mdlejší ddinu musí

se haušt síti a na neúrodnau najhauš pro vyhy-

nutí. A tak bude se síti na knžských ddinách

hauš než na královských, a na zemanských ješt

hauš a na sedlských najhauš, protož jest najmén.

A tak vyrovná se, aby na lán královský, knžský,

zemanský i sedlský jednostajn padlo 64 strychy

pšenice.

Poítajíce pak na hon}^: Hony jest 5 provazc

vzdýlí a bude v honech 200 loket a 10 loket a tak

v honech bude 600 pdí a 30 pdí.

Koleko plužné také aby bylo mírné, tak aby se

v honech 60 X obrátilo, v míli aby bylo 60 honuov

a tak bude v míli 300 provazcuov a bude v míli
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12.000 loket a 600 loket. A tak v míli bude 37.000

a 800 pédí.

Rybnikáský pak provazec též má býti na Praž-

ský típídní loket men. Ale nemá býti vzdclí než

na 22 loket a též po každém provazci, když se mí,
aby bylo nadl Buoh.

Míry Slitého ohilé takto aby se mély:

^^'P' ,

w''^^ Pšenice co by mohl na dv hrsti spolu složené,

t. j. na pehršlí, nabrati, to aby slulo eška.

Když se namí dv ešky, to aby slulo epice.

Dv epice, to slauti bude tvrtce; 4 tvrtce, to má
slauti vrtel;4 vrtele, to aby slaulo strych. Obilé

všecka, kteráž se na zimu sejí do zem, mají se na

každé míe štrýchholcem štrychovatij, jako pšenice

a rež neb žito. Obilé pak jarní jako jemen a oves,

proso, ber, mák, heduše neb pohanka, to se nemá
štrychovati, ale každámíra vrchovatá miti. Jestliže

by pak jemen byl setaj na zimu, jemuž íkají

ozimaj,tense má na každé míe do puol mír}^ štry-

chovati a puol vrchu na míe zanechati. Též pše-

nice neb žito, jestliže by z jara síto bylo, též má
puol vrchu na míe zuostati. Míry takové všecky

aby byly spravedlivé a znamením královským caj-

chované. Pak-li ])y se kdo tak nezachoval a míra

jakážkoli n nho nes])ra\('(lli\;i nale/.cna l)yla, m;í

ped rychtáe j)i nesena býti a ten lovk ncspra-

shánkt)u smcsti
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vedlivý dá rychtái pokutu, t. lUO grošuov širo-

kých obecn berných. Po druhé byl-li by v tom

postižen, a dá 2 kop gr. JestU že by pak i po

tetí v tom nalezen byl, dáti má 10 kop gr.: odtud

dva díly rychtái a tetí k obci náležeti má. / 248 v

IVáhy kramáské i jiné všecky také aby zváženy Váhy kra-

,, v,i,,v V i'i , ' V \ máskéiiiné
byly a pri nich tez ve všem království našem jed- ^ Cechách

nostajnost aby zachovávána byla, a to takto: Co ustanoveny,

by mohl v hrst nabrati pepe, to aby slulo lot, a

(Slotuov, to aby jmenováno bylo tvrt. Dv tvrti

t. j . 1() lotuov, to aby slulo puol váhy, a tak 4 tvrti

aby mly celau váhu neb libru, t. j . 30 lotuov a dva

loty. 10 vah aneb liber to aby slulo puol kamene

vážného a kamen celý aby ml v sob 20 liber, t. j.

600 lot a 40 lotu; 6 kamenuov aby jmenován byl

centné. A centné aby držal 120 liber, t. j. 3840

lotuov.

Váhy zlatta a stíbra i jiných koinlv.

Ty a se prodávají a váží na hivny a hivna a Váhy na

váží 16 lotu váhy kramáské. Pi témž vážení zlatta '

^latto

'

i stíbra, též ipivcech krámských budiž pro nespra-
vedlivú váhu táž pokuta jako pi míe zachována.

Pakli by se kdo toho po tvrté dopustil, budiž

ven z msta V5^hnán, a statek jeho a jest položen

do pokladnice královské

.

Míry pak židkých^ vcí, jako medií, oleje a vína,

tímto zpuosobem aby byly meny:
^ = tekutých
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Míry sudv, Vína CO by mohl na niku neb na hrst nahti, to
pinet a glove kvarta. Dvé kvartkv, to slov puolka.

zejdlikuov. " ^

Dv puolky, to jest zajdlík a tak zajdlík bude

míti 4 kvart3% 4 žejdlíky to aby slulo pinta.

Lahvice mírná má v sob míti 3 pinty, t. j. 12

zajdlíkuov. Saudek mírný bude míti v sob dv
lahvici, t. j. 6 pinet aneb tymezcítma zajdlíkuov.

Achtel a má v sob 2 saudky, t. j. 12 pinet, t. j.

48 zajdlíkuov.

\'dro bude míti v sob dva achtele, t. j. tyi
saudky aneb tymezcítma pinet a bude 96 zaj-

dlík. Láká ma míti v sob toliko 3() pinet, t. j.

2 kop a 24 zajdlíkuov.

Tajnskaj spravedlivý ma míti v sob 64 pinty,

t. j. 4 kopy a 16 zajdlíkuov.

Vrtel a má v sob dva tajnská, t. j. 2 kop a

8 pinet, a tak bude v vrteli 8 kop zajdlíkuov, 32.

Svídnický má v sob míti dva vrtele, a bude

v nm 4 kopy pinet a 16 pinet na zajdlík poítajíc,

bude 17 kop zajdlíkuov a 4 zajdlíky.

/ 2-19 r /Žitavskaj bude míti v sob 8 kop pinet, dv a

tidcet pinet. A tak bude ,30 kop a 1 kopy zajdlík

a 8 zajdlíkii.

Drajlink má míti toliko 10 kop piiut a 10 pinet,

t. j. 10 ko]) /.ajdlíku a dv kop zajdlík a 10 zaj-

dlíku.



M f R v V C f T E K U T V C H . 53

Poet lidí.

Ptmezcítma niu/.uov, to slov spolek. Poet lidu

Dva a padesát spolkiiov, to slov hluk a hluk

bude tináct set.

Deset hlukiiov, to slov tem, a tem udlá tináct

tisíc.

Desetkrát sto tisíc, to slov mileon.

(Drohié tidálosti domácí.y

L. 1269. král Pemysl upokojiv se v svém krá- (r. 1269.}

lo\-ství eském, rozkázal všecky hrady i tvrze

v Cechách opravovati, také nkolik hraduov i tvrzí

nových v místech píhodných kázal na svuoj ná-

klad postaviti. Msta eská také znamenit se opra-

vovala, nkterá jsú pi tom asu zdmi odlána.

T. 1. veliké množství v echách bylo vlkv, tak vikv

že sob lidé s nimi velmi stáj skali, neb skrze vsi a
^ ^"hách

msteka nehrazená v noci i ve dne bhajíce, na do-

bytcích inili velikú škodu, také i lidi kausali a n-
které dávili až do smrti.

Král Pemysl o tom zprávu maje, rozkázal okolo

vsí a msteek jámy dlati a na n husy, kaice neb

prasata sázeti; a tak jest jích mnoho pohubeno.

R. t. na den sv. Martina biskup Jan svtil oltáe oitáí-e svtil

ty, kteréž dal na svuoj náklad udlati a postaviti
biskup,

k poctivosti sv. Matje a sv. doktoruov Jeronýma,
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ehoe, Ambrože a Angustýna a jiných svatých

v kostele sv. Víta na Hrad Pražským.

<^A'Ový král v I 'li ruch.

y

</?. 1270.) L. 1270. na den Nalezení sv. Stepána^ Béla, král

Král Uherský, umel a v kláštee P. Marye Menších bra-
Lherský

^j-^qv V Ostehomi poctiv pochován. Neb on ten
I ela umel. ^ ^

klášter za dnuov života svého svým nákladem po-

staviti' rozkázal. A tu sob a manželce své, jenž

slula Marya, kteráž byla dcera císae eckého, též

i synu svému Bélovi poheb.^ vyvolil a pipravil.

T. 1. Štpán, syn Beluov, na království Uherské

Král slavn jest korunován a pi tom korunování slib

Uherský uinil panuom Uherským, že chce Uherskau zemi

rozšíiti a jinak než otec jeho zbohatiti. A hned

potom brzo, sebrav neveliký poet lidu, poslal jej,

aby hubili Moravskauzemi. Kteíž udlavše zájemg

na pomezí Moravském zase do Uher ujeli. Po nich

hned pitáhli Kumanové a uinili tolikéž.

(Válka s Uhry:)

Takové vci když oznámeny byly Ottakarovi,

on hned bez meškání poslal posly své k Štpánovi,

kráh' Uherskému novému, jeho žádaje, aby tch

' .{ kvtna — '* lir()l)ku -- ' lun
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/ 249 v

Vácslav se

narodil

tžkostí na jeho poddané nedopauštl. Štpán od-

povdl poslm a ka: „Povzte králi svému, že já

nejsem povinen jeho poddaných opatrovati, nech

on je opatruje, jakž umí." To když jsú poslové na-

vrátivše se oznámili, Ottakar se rozhnval. Poslové

dále povdli, že Štpán má mnoho lidu pohotov,

a tak že jest hlas v Uherské zemi, že by chtl ne-

nadále vtrhnuti silnú mocí do Moravy.

/V tom královna Kunhuta urodila Ottakarovi

syna ten den ped slavností sv. Vácslava a dáno

jemu jméno Vácslav. A král kázal uiniti slavné

hodování. Po vykonání pak toho kvasu hned, což Pemyslovi

mohl, naj rychleji sebrav vojsko, táhl a oblehl PreŠ-

purgk a to uinil pro trojí píinu: Naj prvé že král

Uherský tu vojnu zaal a škodu initi svým v Mo-

rav dopustil, druhé že jest skrze posly jeho jemu,

aby své poddané sám opatroval, vzkázal, a tetí, že

jest o tom ml dobrau vdomost Ottakar, že jsú

tu na Prešpurce všickni pokladové a klenotové

krále Uherského položeni. I dobyl jeho velmi rychle

a pobral mnoho od stíbra i od zlatta i od jiných

rozliných klénotuov. A tak všecku komoru krále

Uherského oblaupil a ty všecky vci na vozích do

Prahy vézti kázal a hrad ten z koen vyvrátil. A
odtud pustil se dále do Uherské zem a pitáhl

k jedné ece, jenž slov Rapcha, a tu nalezl Štpána

s Uhry pohotov. echové málo pozastavivše se

k bitv se šikovali, Uhí, neb prvé pohotov byli.

Cechové
Uherské
klenoty
pobrali.
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prvé bitvu zaali a také prvé utekli. echove když

silnau mocí poali se na né valiti, Uhínechavšepo

zemi utíkaní clo vody s behv padali a tu se jích

Bitva mezi
jy^nolio ztopilo. Štpán král k Budínu pospíšil, ale

a Uhry. Ottakar jeho honiti nechtl, neb zima byla, radji

se s svým lidem do Vídn obrátil.

j

R. t. pihodilo se v Polšt nedaleko od Krakova,

že jedna dobrá a ctná žena ádu rytíského, jmé-
Dt semno- ^^^ Markéta, manželka Viroslavova, ve vsi, kteráž
ho pojed-

nou nirodilo. slov Nákel, 36 dtí jednoho dne urodila, kteréž

všecky živé byly, a toho dne také všecky zemely.

Tak mistr Matj Mchovský píše v své kronice.

<^Dékan Vit.y

(R. 1271.} L. 1271., 1 . den máje ms., t. j. den sv. app. Filipa

i):-kan a Jakuba, poctivý a nábožný v Krystu otec, knz

sSho^kní ^'^^' dkan kostela Pražského, umel a tu v témž

Vít. kostele poctiv pochován. O jehožto obcování pro

píklad jiným umínil j.sem ntco povdti. Ten d-
kan zajisté ml jest zvláštní milost pi rozsívaní

slova Božího od P. Boha, neb všickni, tak urození

jako neurození, páni jako emeslníci, do kostela

sv. Víta s velikým nfiboženstvím bželi, od nho
aby slyšeli slovo líoží. A on vydal se všecken k po-

sluhování kostelnímu pro jméno Krysta Ježíše a

') o válce té z jiných pramrn vcvimc nic.
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pro odplatu života vného. Neb za asu auadu
svého mnoho dobrého kostehi Pražskému uinil

i jiným. Najprvé udlal knihy, kteréž slovau Lee- ^^^^7^,*^

cionarius, :
]^.otom na svuoj vlastní náklad kázal Pražského,

mnoho napsati mšáluov, žaltáuov, graduálv,

antyfonáuov, domatykuov, breviáuov a kázání,

kteréž sám skládal a psal svú vlastní rukií, a tmi
knhami ozdobil kostel Pražský i jiné kostely farní

i kláštery mnohé. Pi kostele pak Pražském dal na

svuoj vlastní náklad postaviti kaplu sv. Michala, Páníjpo-

V kteréž se knží obláejí, a sklep pod ní a v ní oltá, "

ygech

též k poctivosti sv. Michala, a tu ustanovil oltá- svatých.

nika a kaupil jemu plat, totiž ves Hornotice-j a

Peboje. A ustanovil také jednoho vikáe k d-
kanství Pražskému a kaupil jemu ves Bykoš. Na-

mluvily také na topánaCíe, sudího zemského, aby

dal postaviti znovu a pknji, než prvé byla po-

stavena, kaplu Všech sv. na Hrad Pražským proti

domu královském, a on tak uinil.

/Týž dkan ustanovil dva knží koraly^ a kaupil / 250 r

1 = lekcioná, kniha obsahující jednotlivé oddíly z Písmapi

bohoslužb ítané. Podobn dále uvádjí se ostatní knihy litur-

gické. Jména erpal Hájek zPokra. Kosmova k r. 1271; lekcioná

se tam však jmenuje matutinale; 'domatiky' jmenovány nejsou,

místo nich se uvádjí 'hymnáe', 'kollektáe', 'baptistáe';

slovo vzniklo omylem z 'musica' (= hudební), jež v originále

pipojeno k antiphonaria. — ^ Tisk Cžyc omylem. — ^ Orig.

Horntice, Pieboj. — * = pohnul— ^ = chorales, krní pvce



58 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1271

jim dv vsi, Vyšín a Drchkov. Ml také u svého

stolu ti chudé svtské na každý den a v nedli

tyi, almužny hojné rozdával súkromí, ohlédaje

se, aby žádný nevidl, neb v tom nehledal chvály

svtské, ale odplaty Boží. Noním asem sám zvo-

níky budíval, aby jitní o puol noci zvonili, po ko-

morách knžských chod tlaukl na dvee, aby vsta-

nauc jitní íkali a modlili se P. Bohu, neb on

v služb Boží svú zvláštní rozkoš ml, pi svtském

saudu nikdá nebyl. Zpucsobil^ také 12 žákuov,

kteíž slovu Bonifantes, ti aby ustavin tli žaltá

v kostele sv. Víta ve dne i v noci, a kaupil jim spolu

ves, kteráž slov Veliká ves, toho platu užívajíce

aby na to živi byli. Také on, knz Vít dkan, n-
jakým (jakž sám pravil) ponuknutím ve snách

sv. Vavince rozkázal opraviti a vyklenuti kostel

sv. Vavince na Petín. Postaviti také rozkázal na

svj náklad krásný kostel v své vsi Kojcticích k po-

ctivosti sv. Víta. Také postaviti dal na své vlastní

peníze kostel ve vsi Sluhách ve jméno sv. Vojtcha

a na Strahov oltá ve jméno sv. Matje, a to

všecko pkn ozdobil a platy nadal. A tak uiniv

mnoho dobrého P. Bohu k poctivosti a lidem

k užitku, svuoj život dokonal a skrze ty skutky

milosrdiií' milosrdenství l)()žíli() l)c/i)()chyby došel.

ustanovil
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(JSJahidka císaství Premyslov i.

y

T. 1. ms. srpna pijel do ech arcibiskup Ko-

línský a mnozí páni znamenití s ním, posláni súce }^^^^ eský
•^ ^ '^

~ Ottagar aby
od korferštv k Pemyslovi Ottakarovi, králi Ces- byl císaem.

kémii, od týchž volencuov, jeho žádajíce, aby duo-

stojenství císaské na se pijal, pi tom oznamu-

jíce, že sú se o to všickni snesli a na tom postavili,

že jej a žádného jiného chtí za císae a pána všeho

kesanstva vyvoliti. Král pijav poselství, obeslal

pány eské, raddy své, a jim to, co jemu od posluov

íských podáno, oznámil, pi tom od nich žádaje

raddy, co má týmž poslm dáti za odpovd. Páni

takovú otázku královskú u sebe dlúho rozvažujíce

a rozjímajíce véci minulé, pítomné i budúcí, o to

se snesli, aby král toho neinil. A Ondej z ían,
komorník království eského, jenž byl výmluv-

ností odP. Boha nad jiné obdaený, panský potaz^

vvnesl tmito slovy: ,,0 veleslavený a najnepe- ^^^^ ^^^^^
^ ,-^ ,vv. králi radili,

moženéjší králi eský a pane nas, rozvaž, prosím, abynebajval

sám u sebe, kto z lidí smrtedlných muož se Tvé císaem,

pirovnati moci. P. Buoh na nebi kraluje a ty na

zemi povolením jeho panuješ i nad knížaty a není

žádného, kto by se mohl a sml tvé zprotiviti vli.

Neznámé a nepíjemné sú tuto tob vci, k kterýmž

t potahují cizí národové; pi takových vcech

divné bývají píhody. Sed na stolici otcv Tvých,

• ^ — úsudek.
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však moc kralování tvého po všech stranách svta
se rozhlašuje. Tvé jméno slavné i po bezích mo-
ských jest oznámeno. Co jest nad to tob více po-

tebí, ano i knížata Tob poddanost zachovávají!

Zdaliž i císa neuiní Tob pomoci lidem k tvému

rozkázáni,a byla-li by tob toho poteba?" Otta-

kar slyše chválu svú, také i království svého moc-

nost, pivolil k tm eem a na ten as k tako-

vému dstojenství císaskému voln a svobodn
pijíti moha, tím od sebe stril, dav odpovd slovy

tmito: ,,Páni a pátelé moji milí! Z této práce,

kterúž ste ke mn sem do tohoto mého království

mn dobrého žádajíce uinili, vám veliké iním d-
kování, tolikéž i tm všem, z jichžto vuole sem ste

pijeli. Vás žádám i prosím, vuoli mu, kterúž vám
oznamuji, jim také oznámíte: Ponvadž P. Buoh
z své milosti mn toho, což mám, popíti ráil,

z toho sv. milosti jeho dkuji, na tom dosti míti

žádostiv sem, a kdožkoli na to diistojenství volen

bude, já jemu také tak, pokudž mi jest náležité,

/ 250 v poddanost zachovám". /Poslové to slyšíce zarmútili

se. Král ty posly uctiv poctiv, dary jim dal veliké

od zlatta i stíbra i drahého kamení, kon krásné a

jiné nmohé ozdoby, nadto i novým odvem odíl jich

všecky služebníky, pi rozžehnání pak kázal uiniti

od sebe i ode vŠeho svého kr;il()\-ství korferštúm

pátelské ])ozdravcní a z té milosti, jiodkování.

1 = láskv
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(^Dyohnc píliody domácí^

Pii tom asu páni nkteí a zvlášt ti, kteíž v té

radd nebyli, takovú raddii i odpovd tžce nesli,

a zvlášt Oldich Zajíc tak, jakž na ten as tomu Oldich Zajíc

nkteí chtli, že jest proto teskností a hoem "mel.

umel na Valdece a v kláštee P. Marie pod Val-

dekem, jenž slov na Ostrov, kterýž on na svuoj

náklad postaviti dal, pochován. Kterýž když ml
umíti, dal k tomu klášteru s povolením králov-

ským dvuor poplužní, jenž slov Všeradice.

L. 1272. v eském království veliké pršky byly (R.i272:y

asu zimního a snhuov mnoho napadlo. V nedli Sníh veliký

pak masopustní na to na všecko spadl sníh velmi ^j^Tp^^^'

veliký. První tajden v post poalo vnáhle jihnauti, ský voda

po tom i déš pršal, z toho eka Pražská velmi se klamala.

rozvodnila, až na den sv. ehoe most Pražský

zlámala, tak že mnoho kamení od nho s sebú pry
odnesla.

'(Volba Rudolfa císaem.

y

T, 1. msíce íjna po mnohých a rozliných ha-

druncíchj, kteíž se dáli v íši, Rudolf hrab císaem uí-

z Habspurgku, muž jist opatrný, z vle všech kor- nn Rudolf,

ferštuov na císaství jest volen, tak aby hned bez

meškání ímského krále korunu pijal a druhého

1 = hádkách, sporech



62 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1272

roku asu jarního aby jel do íma a tu aby byl

potvrzen, a tak aby ty všecky nevole v Germaný

tím dív pestaly. To dobré aby se neprodlévalo,

hned sú korferštové s Rudolfem a s manželku jeho

Annu, jenž byla dcera hrabte z Heygerlachu, jeli

do Cách a tu jest Rudolf i s manželku svú na krá-

lovství ímské vedle starodávního obyeje ko-

runován.

R. t. msíce záí pršení dešuov veliké bylo a

eky se byly v echách nad obyej rozvodnily, tak

že u msta, jenž Písek slov, povode vzala dva
^'°^p ^f^^^^^^kostely, jeden kamenný a druhý devnný. UPrahy

také všecky mlýny polámala a pobrala i mnoho

lidí ztopila, zahrad okolo Prahy mnoho zkazila, do

Vtšího msta Pražského vkroila až na práh kos-

tela sv. Jiljí. Šla také mimo kostel sv. Mikuláše,

jenž slov na Kurném trhu, a skrze všecku ulici

židovskú až do kláštera panenského sv. Františka.

(^Koncil lyoíiský.y

(R. 1273.} L. 1273. papež eho, t. j . X. a v potu papežuov

Konciiium lOl., (hžal koncilium neb snm duchovní v Lug-
V Lugdiinii.

,1,,!,,, j(.n; jt>st msto v Franské zemi. A ten sjezd

byl prve ped dvma lety vyhlášen a všudy v zemích

kesanských oznamován, ak' teprv zaal se 1. den

máje msíce. A tu najprv o to, aby kesanm
Hrob Boží mohl navrácen býti, jednáno bylo.
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Pi t. . a k tomu jednání do Liigdunu pijel Snm
také císa ecký z Konstantinopolis, jenž slul Mi-

chal, s velikými lodími po moi, maje s sebú mnoho
/biskupuov eckých, a tu jest široce o to rokováno, / 251 r

kdež sú prve držali ekové, že Duch sv. nepochází

od Syna Božího, než toliko od Boha Otce, ale tu

jest se stalo narovnání tak, že sú se s Latiníky

srovnali a uvili, že Duch sv. pochází od Boha
Otce i od Syna a tak od obého. Pi tom i nkteré

jiné artykule s týmiž eky sú narovnány pro roz-

šíení a upevnní sv. víry kesanské. Kto by ísti

chtl, co sú ekové na tom snme více jednali,

EmiliuSi v knihách VII. a Blondus^ v knihách

\'III. o tom šíe vypisují.

Císa Rudolf, jenž byl v nov volený, pijev také ^''^^^ ^y^ "^

1 . v 1
koncilium

na to koncilmm, rozkázal k sob povolati všech v Lugdunu.

potestátuovg. Král eský, maje mnohá zaneprázd-

nní a rovnání v svém na ten as království, vy-

praviti se tam bezelstng nemohl, neb se opt
Uhrm chtlo do Moravy, však na svém míst po-

slal nkteré raddy své znamenitjší, kteíž tam pi-

jevše, poctiv uinili omluvu, pravíce, že pán jich,

Pemysl Otakar, král eský, z hodných píin se

^ Aemilius (Paolo Emilio ) a Blondus (Flavio Biondo)

,

humanistití historikovéXV . století; Blondus napsal v pol. XV.
stol. v Itálii djiny stedovká, Aemilius kolem r. 1500 ve Francii

djiny svtové—•
^Z lat.; pozdji potentát, mocnáství, mocná—

^ opravdu, skuten
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nemuož ped jeho Cis. Mtí. postaviti. Rudolfus,

vyslyšav posly, pijal to, co se od pána jich skrze

n mluvilo, vdn a ctíti rozkázal ty posly po-

ctiv. Nazajtí pak, t. j. den sv. Víta, Rudolf po-

sadiv se, všem knížatm okolo sebe kázal se (tak

jakž obyej) posaditi. A stolice krále eského,

kteráž po pravé stran postavena byla, ta prázdna

zuostala. Tu bylo mnoho o rozmnožení víry kes-

anské rokováno, též také o vysvobození msta
Jeruzaléma, a jakým zpuosobem takové pes moe
tažení ped sebe^ vzato býti mlo. Jedni takto,

jiní jinak radu k tomu dávali. Když to také na

raddu krále eského podáno bylo, i oni také pi
tom své zdání oznámili a taková radda jich jest

od knížat a hrabat pijata. Druhého pak dne opt
v témž míst takové vci byly rozvažovány a ja-

kým zpuosobem by mla vojska býti shromáždna

a žold odkud by jim placen býti ml. Tu také jest

radda posluov eských zchválena.

(Turnaj v Lyone.}

Hron z Ná- Jctího duc, když se císa posadila jiní vŠickni,
tlKxla, muž , ^ v , , . 1 , ,

,
'1

múdrý ;i cisar zuamcnav prcmudru raddu posluov krále

výmluvný, (^e.ského a výbornú výmluvnost, \n\ lom jednoho

z nich, jenž slul Hron z Náchoda, povolav ho k sol^

* Asi nwyliin tisku iii. se by.
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kázal se jemu posaditi na stolici pána svého, krále

eského, a tu opt bylo vyhledáváno, kudy by ta-

kové tažení k Jeruzalému býti mlo, po moi-li

toliko na lodech ili také po zemi. Po dlúhém tch
vcí rozjímaní radda Hronova jest ode všech i od

Rudolfa vychválena. A když se to všecko vykonalo,

zavelo a sepsalo, císa cht sob i jiným krato-

chvil uiniti, kázal se strojiti do turnaje. V tom
turnaji mnozí z knížat a z hrabat poctiv svú sta-

tenost ukazovali, ale Havel Jablonský nade

všecky jiné pi tom jméno a chválu od Rudolfa

i ode všech jiných obdržal. Nazajtí opt na témž

placu knížata a páni honbami a kolbami své uka-

zovali hrdinstvo, mezi nimiž Smil Svtlický naj-

vtší obdržal chválu a poctivost. A to proto, neb

jest toho dne trináctkrát se s ostrým hrotem potkal

a vždycky na svém koni osedl^ a svého odporníka

s kon svalil. Xaj posléze pak kníže Brabantský,

hnvem se rozlítiv, proti témuž Smilovi se postavil

a velmi tuze rozbhl, kteréhož Smil velmi daleko

za kuo vyhodil. Císa to vida, hned té kratochvíli

kázal konec uiniti. Smil vida císae na pavlai

státi, zabodl svuoj kuo k jedné zdi tak siln, až

své devo., nadmíru tlusté na ti kusy pelomil.

Císa to vida, tomu se velmi podivil, též i jiní

všickni. Po vykonání pak toho všeho raddy krále

Havel Ja-
blonský
v turnaji

poctivost

obdržal.

Smil Svt-
lický kolec

výborný.

* — zstal sedti — - = kopí

Kronika IV.
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eského peclstúpivše ped Rudolfa, od nho žá-

daH odpuštní^. Kterýmž on najprvé štíty zmniv,

Hronovi z Náchoda místo ostrve kázal nositi na

štítu v zlattém poli lva erného. A Havlovi Jablon-

skému kázal užívati štítu zlattého, na póly, rozd-

leného. A Smilovi Svtlickému kázal užívati na

všech svých vcech bojovných v erveném poli

kapra stíbrného. Pi tom dav jim veliké dary, od

sebe je (pátelsky se s nimi rozžehnav) propustil

a Ottakara jim od sebe pozdraviti rozkázal.

/ 251 ^ 1]^^' biskup eský, kterýž také byl t. . na tom

siaupv v koncilium a nkteí kanovníci kostela Pražského

eských s ním, všickni spolu s týmiž pány raddami krále
kostelech.

^ggj^^;.hQ jy Prahy se navrátili. A tu hned biskup

kázal všudy slaupy devnné po kostelech stavti,

aby lidé do nich peníze kladli a tu sv. almužnu na

vysvobození zem sv. dávali.

(Ríšskc sjezdy.}

</. 1274.} L. 1274. RudolfUS císa položil snm v Norm-

Snóm v herce a tu se sjelo mnoho knížat a hral)í a panv,
Normberce. i^udolfovi jako králi ímskému a císai novému

se poddávajíce. Ottagar, král eský, a Jindich,

kníže Bavorský, ti sú k tomu sjezdu nepijeli a

tu sú ped Rudolfem od nkterých knížat za ne-

' propiištnf * nn dv piilo
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poslušné položeni; a jiní pravili, že by se Rudolfovi

zprotiviti^ chtli.

T. 1. opt Rudolf uložil sjezd v Aušpurgku, a

tu skrze poctivé posly Rudolfovy Ottakar povo-

lán jest na ten sjezd poctiv, též i Jindich Ba-

vorský. A když pišel den, v kterémž mli se ped
císaem voleným postaviti, on posadiv se slavn

na své stolici, oekával, zdali by Ottakar a Jin-

dich jakú svého neposlušenství ped ním výmluvu

uinili. Jindich, pedstúpiv ped Rudolfa, a dlú-

hými slovy, však dosti poctiv se vymlúval a na

as potomní se velmi zakazuje a to slibuje na-

hraditi. Oratorovég pak Ottakarovi také sú ped-
stúpili a Bernartg, jenž byl jako první mezi orá-

tory, královskými, uinil e latinským jazykem,

prav, že by Rudolf byl nepoádn^ volen na stolici

císaskú a z té píiny že by jemu nemlo poslu-

šenství zachováno býti; a mnoho jiného mluvil na

potupu Rudolfovi. Jemužto Rudolfus sám odpo-

vdl: ,,Máte-li pi vésti proti nkteré osob du-

chovní aneb ped biskupem, mluvte latin, pak-li

proti mn neb proti císaství, mluvte eí, kteréž

by všickni mohli porozumti. Rozumím tomu, že

to iníte pro posly ímské, chtíce proti mn papeže

zbúiti." Knížata tu písedící, a nkteí, co se

^ — na odpor postaviti — * = vyslanci — ^ Bemhard-

biskup sekovský — * = nesprávn
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mluví, nerozumli, ale od jiných majíce zprávu,

velmi se o to na téhož orátora i na Ottagara, tu

pístojícího, pohnuli. AtakOttagar s svými echy,
nerozžehnav se s Rudolfem, do ech se navrátily.

<^Rada králova v Praze.}

<i. 127ó.y L. 1275. král eský obeslal k sob všecky pány
Boreš radil a rytístvo do Prahy k slavnosti sv. Víta a tu se

jiní zle ^ nimi o to piln radil, Rudolfovi má-li uiniti pod-

danost ili jemu mocnu ruku odprati. I byl jest

t. . v království eském muž jeden velmi zna-

menitý, kterýž múdrostí, raddau i vkem jiné pe-
vyšoval, jménem Boreš, syn Boršvz Oseká, kterýž

rozkázáním královským a ponuknutím jiných

první vystúpiv, dal raddu králi a ka: ,, Králi, pane

náš, jist mi se vidí za slušné býti, aby ty se s Ru-

dolfem smluvil a s ním vsel v pátelství, neb po-

nvadž jest od korferštuov a od íše (tak jakž se

slyší) poádn za císae vyzdvižen: budeš-li se

chtíti s ním zavražditig a boj vésti, ti, ktož sú jej

sob za pána volili, jeho neopustí (a by to uiniti

chtli, nebylo by jim slušné) a on vezma k tob
nechu, potáhne s nimi na tvú i naši záhubu. Po-

nvadž si ty král a on císa, však není žádná hanba

* Otakar ovSfm nebyl pfitomen; Hájek neporozumíl pra-

menm.--* — Eiiciiiátt-liti
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nižšímu pokoiti se vyžšímu; ale aby nkto neekl,

že to mluvím proto, jako bych se bál, nebojím se

za mií osobu, ale za tebe, pane muoj, aby se tob
tudy a skrze to nestal njaký posmch. Avšak,

když raddu jiných vyslyšíš, uiníš, což se tob
líbiti bude."

Jiní mnozí radili, aby král byl králem v echách /
252-

/a císa císaem v Nmcích, dokládajíce i to, kterak

sú echové, pedkové jich, císae nkdy z ech
vyhánli. Pi tom nkteí, chtíce raddu Boršovu

zlehiti a ji z nepízn zrušiti, všemi obyeji jej

i raddu jeho ped králem ošklivili, dokládajíce, že

by on snad ml míti s Nmci (s kterými drží po-

mezí), snad i s Rudolfem, srozumní. A tak král

jejich ponuknutím Borše do vže mostské na

Hrad Pražském vsaditi rozkázaly, a po dvadcíti

dnech jej z zem vypovdl.

(^Žádost Rudolfova^

L. 1276. asu jarního pijeli sú do Prahy od cí- <-^- 1'^^^'}

sae poctiví poslové, mezi nimiž byl Jindich, pur-

krab Normbersk<^ a pedstúpivše ped Ottakara Poslové od

krále, pozdravení poctivé od císae uinili a pi^joi^faíotta

tom oznámili, že J. M. C. má toho žádost, a pá- garovi.

1 Boeš uvznn mnohem díve (1254), ale Hájek snad ml
nkteré, nám neznámé prameny, z nichž erpal podobné zprávy

o Boršovi také Dalimil.
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telsky prosí, aby on Ottakar jemu navrátil kní-

žetství Rakúské, Štýrsko, Korutany, Karneoli^,

Beh Naonskýa, Fioletum, Forum Juliig, pi tom

dokládajíce, že by to všecko k císastvÍ4 nalézalo

a Ottakar že by toho již ptmezcítmag let požíval

a císai že se líbí toho také na ten as ntco užiti.

Ottakar, vyslyšav poselství, takovú (praví že by)

dal poslm odpovd: ,,Ty zem, kteréž Rudolf ode

mne míti žádá, však jest jich nikdá nedržal a ješt

držeti nebude, ale mn sú dány v vn na onen as,

když sem já byl pojal sob za manželku Markétu,

dceru Leopoldovu, knížete Rakúského; a nkte-

rých sem, obrauje jich ped nepátely jich a ná-

silníky, mocnu ruku dosáhl. I oznamtež jemu, a
on v zemch svého císaství jest císaem, v ze-

mch tchto mn poddaných on nikdá nebude

císaovati."

(Válka s Rudolfem.y

Poslové krátce s králem se rozžehnavše odjeli

a to, co jim od Ottakara za odpovd dáno, po-

ádn oznámili Rudolfovi. Rudolf rozváživ slova,

porozuml tomu, že slovy málo zjedná; rozkázal

hned vojsko zbrati a vésti je až k Pašovu a tu

^ Krajina — ^ Pordcnonr v Itálii (Portus Naonis )
— ' Hzemi

Friaiilslié v Itálii ---* Majetek císaský; tak tehdy í království,

kláštcrství, l)iskuj)ství - )ii(ijrlck kiálfti' ald .

— '' = 25
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aby se všickni bojovníci sekalii. Ottagar o tom

zprávu maje, hned poslal vojsko až k Teplé, tu

rozkázav, aby se položili a nepáteluom do zem
pes hory vtrhnuti nedali. Rudolf zvdv, že král

hory pomezní dobe osadil, aby on do zem jemu

vtrhnuti nemohl, i obrátil svuoj úmysl a táhl po

oné stran Dunaje k Rakausm, a tu hubil vsi,

tvrze, hrady i kláštery, až pitáhl k Linci a tu se

s svými vojsky mocné položil. To když bylo po-

vcdíno Ottagarovi, hned rychle poslal, aby se

vojska bez meškání hnula, aby táhli chvátajíce

od Teplé k Drozdovicuom. A oni, aby vuoli a roz-

kaz krále pána svého vyplnili. Plzeský, Pra-

chenský a Bechynský kraj , táhli upímo pes hory ^^-^^^^^qÍ^^^'

a lesy s velikú tžkostí a škody ve všech neoby- garovo

ejné inili. A když pitáhli na místo jim uložené, " Lince,

položili se na dél i na ší za tyi míle a tu své

prostrann roztáhli stany a páni eští naj zname-

nitjší mli své stany na behu nad Dunajem

a Ottagar mezi nimi uprostedkaj. S druhé strany

také nad Dunajem Rudolfus byl osobn nedaleko

od Lince. Když již pak tu za sedm nedlí ležali,

nic sob neškodíce, neb jedni k druhým nemohli

a s obú stran trpli veliký hlad, tak že lidem i ho-

vadm se pokrmv nedostávalo, skrze posly pí-

mí mezi nimi uinno a bezpenost jedni dru-

^ = na sebe pokali— ^ Snad m. u prostedku tiskovou chybou ?
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hým slíbili a místo jedno k rokování na jednom

ostrov v Dunaji, jenž Kamberk slov, vyvolili.

<MzV kamberský.y

Ke dni uloženému peplaviti se rozkázal v ma-

lém potu na ten ostrov Rudolfus a Ottagar
Smlauvame-g

^ýjj^^ notem, tak jakž smlauva ukazovala, tu se
zi Rudolfem j f > j

^ ^ .

aOttagarem. také postavil a tu oba spolu sšedše se rokovali

dlúhú chvíli a takto sú mezi sebií narovnali, aby

Vácslav, syn krále eského, dceru Rudolfovu po-

jal sobe za manželku a syn Rudolfuov dceru Otta-

garovu; a tu smlúvu sob ped biskupy a pány

nkterými držeti slíbili a toho písahami pojistili

a listy i také peetmi pro lepší toho pevnost

utvrdili. Ottagar pak pro dokonalejší toho stálost

/ 252 v a cht tomu, aby to /srovnání i láskau upevnno
bylo, vzav o to radu s nkterými pány eskými,
Rudolfovi pt korauhví vrátil na znamení podda-

nosti, té ovšem sa nadje, že jemu Rudolf také

z té milosti je zase i s zemmi navrátí. Ale Rudolf,

uradiv se s Nmci, dv toliko korauhve i s zemmi,
totiž eskau a Moravskau, zase navrátil, a jiné

sob zuostavil, prav, že jich na ten as velmi

potcl)uje; ale když se dokonale v císaství uváže,

že mu je navnltiti chce. A tak sú se rozjeli, Ottagar

do ("('(11 ;i Rudolf do Ríšc se ii.ivr.it il. Mnozí pak

a zvlášt ti, jcii/. z zlýfli píiIkmI lidskxS h j)()t('šrní
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mívají, ped krále pedstupujíc, mnohé nepravé

vci ped ním oznamovali, pravíce, že Rudolf má
z toho posmch, že krále eského pod sebe pod-

manil, Rakúsy, Štýrsko, Korutany bez boje jemu

že sú navráceny. Eneas Silvius^ píše, že by man-

želka Ottagarova to najvíce jednala a tch ruoznic

najvtší byla píina.

(Píhody v Cechdch.y

T. 1. \'ítkovci z Rožmbergka, nevím z jakých

píin, odstúpili od krále Ottagara, pána svého, Vítkovciod

1 >vTv 1, v, 1-1 ivvv,i krále Otta-
a shromazdivse nemalý poet lidu zbericnehOa, ve- ga^a

likú sjezdy3 inili v echách škodu, po všech chu- odstúpili.

dinu trápíce; i kostelm neodpúštli. A král z toho

byl velmi zarmúcen, neb na ten as byl by jich

pomoci poteboval. Ale že ten obyej jest, když se

knížata vadí, v tu chvíli nepáteluom jich dobe
se dje.

R. t. divný zázrak byl v eské zemi. Množství

veliké vlkuov bylo tak, že lidé, a zvlášt ženy, po vikuov

cestách neb po polích choditi nesmli^, muži zbrojn ^, cechách

a haufn choditi musili. asem noním veliké

množství jich jednakg každú noc ped brány

Hradu Pražského picházeli a tu vajli tak hrozn,

1 Hájek vypráví skoro doslovné podle Pulkavy, s nkterými

omyly a doplky — ^ = chátry — ^ = nájezdy — * ~ se ne-

odvažovali — ^ = tém
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Že se lidé strašili^; a múdejší pravili, že ten zázrak

ntco budúcího zlého echm znamenává.

(^Sfory s císaem.'}

(R. 1277.') Léta 1277. Ottagar, rozvažuje rozliné píhody,

tak budúcí jako minulé, i tu smliívu také, kterúž

uinil s Rudolfem, a najvíce to, kterak jest ml
široké panství a již jemu nezstala než eská a

Král otta- Moravská zem, rozvažoval také zlu raddu svých
gar litoval panuov tch, kteíž jemu radili, aby se v císaství
císaství. v / 1 • VI v 1 /

neuvazoval a na tom, coz ma, dosti mel, astokrát

íkával: ,,Bych byl sám svého rozumu užíval a

mého srdce raddau se zpravoval a tím, což mi

štstí podávalo, od sebe nestrkal a zlé rádce dal

stínati, byl bych pánem všeho kesanstva, byl

bych esku zemi zvelebil i zbohatli i nad jiné

zem slavnú uinil. Syn miioj i budcí moji byli

by poslaupn císaovali, byl bych tak jednal, aby

z eské zem kmen císaský nevyšel na vky. Již

na tento as znám, že sem mnoho zlého eské
zemi uinil, znám i to také, co sú na onen as
myslili a tím mínili ti, kteíž mi takovú zhi raddu

dávali; musím se nad nimi pomstiti, bych ml
hrdlo ztratiti." Páíii nékteí, jichž se to dotajkalo,

slyšíce to, myslili o to, kterak by zlého ke zlému

• dt'siii. báli
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piinili, i jednaji tak, že tm panm, kterýmž

král najvíce vil, tm tajn radu dávali, aby krále

na to navedli, aby Rudolfovi smlauvy nedržal a

jemu se zprotivil, že oni chtí vojsko sebrati a Ru-

dolfa z tch všech zemí, kteréž králi odjal, vyhnati,

a tak že budu k echm zase snadn pipojeny

a navráceny. Král nevda se kam obrátiti, kterýmž

prvé nic nevil, ty již za naj vrnjší rádce ml. Kráiotta-

Po tak dlhých raddách král dceru svú, kterž ^dcerudo

ml míti syn Rudolfuov, rozkázal s jinými 10 pan- kláštera.

námi uvésti do kláštera sv. Františka a tu jest

P. Bohu obtována. To uslyšavše netoliko mú-

dejší, ale i všecken lid obecný, z toho skutku že

bude veliká nevole, pravili. /Ale král pravil, že jest / 253

ji radji dal P. Bohu než synu Rudolfovu. Ru-

dolfus o tom uslyšav, psaním napomenutí Otta-

garovi uinil, aby v smlauv stál a jí držal

a dceru svú zase z toho kláštera vyvésti rozkázal.

Král z toho' psaní byl velmi hnviv a z ponuk-

nutí nkterých neupímných rádcuov horlivé^

psaní Rudolfovi uinil, prav, že jedva muož toho

dne dokati, v kterémž by se nad Rudolfem po-

mstil. Rudolf, a se do ech táhnuti vojensky ne-

strojil, však proto ml lid Nmecký na hotov.

T. 1. opat kláštera Strahovského i s konventem

svým uradivše se, povolali jednoho velmi mister-

1 = rozhorlené
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ného mlynáe, kázali sob postaviti v své zahrad

mlajn vtrný velmi mistern udlaný, tak že se

tomu dílu všickni lidé divili. A ten mlajn dával

dosti mauky všem obývajícím v témž kláštee

Strahovském.

(Válka s Rudolfem.y

L. 1278. Král Ottagar shromáždiv mnoho lidu

eského, vytáhl s Prahy s tím lidem 3. den ms.
ervence a táhl upímo k Morav a položil se

u Brna, tu oekávaje Boleslava, knížete Polského,

vcdlé jeho pirení, také i lidu Moravského.

Z jichžto shromáždní jisté domníval se míti ví-

tzství, a tch zemí, kteréž dobrovoln dal Rudol-

fovi, že zase dobude. A když pijeli Poláci, ale

však menší poet, než se král nadál, u Modic se

položili. Položili se také i Moravané odtud neda-

leko. A král uinil nad lidem Moravským hajtma-

nem Milotu z Ddic, domnívaje se, že jest to velmi

dobe uinil, ale na to nepomysHl, že on Milota

od dávních asuov k králi má velikú nechut. I pojal

Ottagar lid ten všecken a položil se s ním u Lávy

blízko od eky, jenž slov T)ye; a tu pobyvše dotud,

dokudž obrokové koíiin a jim ztrava z toho kraje

a z laupcžuov chudých lidí vystaiti mohla,

potom se hnuli odtud a oblehli tvrz a msteko,
kteréž Nmci jmenovali Droscndorf, jinak jx) mo-

ravsku Drozdovicc, a tu dla jjolo/ili, chtíce do-
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bývati. Ale Messenar^, kterýž toho msteka
v držení byl, vida že se obrániti nemuož, poddal se

se vším králi Ottagarovi.

(Bitva na Moravském poli.}

Rudolfovi pak když to oznámeno bylo, maje

vojska dávno pohotov, pitáhl a položil se u Du-

naje, maje veliké vojsko Bavoruov. Pitáhli také

jemu na pomoc Uhí, Tatarové, Rakušané, Švábi,

Sašové i Mišnai a pomalu peplavili se pes Dunaj

.

A král již byl se s svými Cechy, Moravany a Po-

láky položil u toho místa, kteréž slov Sad, neda-

leko od té hory, jíž íkají Královo Lovištg, bhzko

od ekv Moravy, o Rudolfovi nic nevda, ale maje

úmysl zem Rakouské pomalu dobývati. To pišli

špehéi Rudolfovi, o kterýchž Milota neupímý
dobe vdl, a shlédli zpuosob vojska Ottagarova.

Ottagar pak ubezpeiv se^, žádné vdomosti ani

nadje neml o nepáteléch. A echové byli se roz-

jeli napicovánÍ4 a na braní po všech, tak jakž jich

obyej, takže král s malým potem v stáních

zuostal. Milota uhlédav as pnhodn<^ rychle k Ru-

dolfovi poslal, aby nemeškaje k bitv se strojil.

^ = Štpán z Meisova, podle Palackého; Kosmúv pokrao-

vatel iMessauer. — ^ Kosmúv pokraovatel: .locus qui dicitur

vulgariter: ,,Vsadu u králova lovišt".
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Bitva mezi
císaem

To Rudolfus nenadále s svými haufy se pitoil

a vojsko Ottagarovo obklíil, tak že pojednán se

ítili a eské pevraceli vozy i stany, ale Morav-

skému vojsku, jehož byl Milota hajtmanem, nic

neškodili.

1

/ 2r)3 \-

/Poláci vidlice, že se Moravané nehajbío, také

stáli pohotov. Z toho hmotu pišel veliký strach

na rytíe královské, neb již tomu všickni po-

Rudoifem rozumli. Že mezi nimi jest neupímnost, ponvadž

densv^Rufa. jí^ Moravané a Poláci nepomáhají, než stojí,

jejích neštstí se dívajíce. I nemohauce sami Ce-

chové té síle a moci pílišné odprati, utékati po-

ali a Rudolfovi haufové na n siln tiskli, tepauce

je a mordujíce, nkteré ovšem jímali. Naposledy

pak mnoho echuov Nmci do vody vtlaili, kteíž

se tam musili ztopiti. Ottagar král kterak jest tu

zahynul, žádný o tom v pravd povdti neumí,

a mnozí z Nmcuov pravili (jakož o tom i Jan

NaukleruSi Tubingenský píše), že by Bertold

z Emerverku, truksas Rudolfuov, jej svým de-

vem jezdeckým s kon svalil. Jiní pak tomu na

odpor píší, pravíce, že by on sám ten truksas to

o sob pravil a sob k poctivosti^ to pipisoval.

Když se pak bitva vykonala, král mezi svými ry-

^ Zde iýž obrázek jako na 1. 160.' — ' = nehýbají— ^ Huma

nisHcký historik nmecký: n Palackého onen rylí slov Berthold

Sclienk z luiicrljerka. -— * záshizc
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tíi zbitými mrtvý jest nalezen. Jehož smrti Ru-

dolfus velmi litoval a tlo jeho pod Znojmo do

kláštera vézti a poctiv ped oltáem pochovati

rozkázal. Po nkterém pak asu též tlo odtud

vzato a vezeno do Prahy a v kláštee sv. Františka

a sv. Anežky v krásném hrob žalostiv^ pohbeno.

A tu mezi tmi dvma kláštery pod prampauchem2

pes hrob peklenutým leží až do dnešního dne.

Ta bitva Cechuom nešastná stala se 27. den ms.
srpna, t. j. den sv. Rufa. Tu Nmci mnoho koistí

a laupežuov nabrali, zvlášt od stíbra a od zlatta,

také i od jiných drahých vcí.

(Plenéní v Cechách.'}

Taková zlá píhoda když byla v Cechách ozná-

mena, divný a neobyejný strach pišel na lidi,

kterýž nebyl nikdá od toho asu, jakž kníže ech
s svým haufem jel do té zem. Neb ti všickni

haufové valili se do toho zarmúceného a osialého

království. A echové ztrativše krále svého, jako

ovce bez pastýe, kam kdo vdl, ped nepáteli

utíkali, a oni zemi hubili, plundrovali, páléce vsi

i msteka. O msta a hrady ovšem nesmlig se

pokusiti, než klášteruov nad míru pilni byli,

chtíce je zlúpiti a jako z koen vyvrátiti.

1 = se zármutkem— ^ _ oblouk, klenutí— ^ = neodvažovali
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/254'- /U klášteraVylmovského Rudolfus dvakráte se

Klášter zastavil, chtje jeho dobýti, ale že na nm bylo

mf mnoo^ samých toliko mnichuov 180 a ti se velmi mužn
mnichuov. bránili, tak že Nmci jim nemohli nic uškoditi, a
Ostrov^sk'

^^ dvakrát o n šturmem pokaušeli, nic nemohli

dobyt, jim udlati, více než na puol druhého sta tu Nm-
cuov od mnichuov kamením až do smrti ubito,

Rudolf kázal dále do zem táhnuti.

Klášter Ostrovský, kterýž ležal uprosted eky
Vhltavy, ten jsú také Nmci siln oblehli a jeho

velmi ukrutn dobajvali a tvrtého dne jeho se

zmocnili. Neb mniší ped týmž dnem, asem noním,

z nho byli se pes vodu na lodí vykradli. Nmci
vlezše tam, nic v nm nenalezli krom toho, což

k jídlu náleželo.

I zuostali tu za 6 nedlí, a když odešli, ani

jedna srstj ani jedno zrno obilné po nich nebylo

nalezeno. A pokudž tu byli, veliké sjezdem., okolo

Prahy inili škody tak dlúho, až klášter Zderazský

Kiá.štcr skrze zradu vybrali i vypálili, a Pražané na n
Zderazský pcs zdi mstské vyhlédnuti nesmli. Klášter sv.

išhilter^^sv. Koruuy, kterýž byl na ten as Ottagar dal v nov
Koruny, postaviti, také oblehli a jeho se zmocnivše, mnichy

v nm zbili a nkteré spálili, ješto se ])i tom jích

pálení divní dáli divové a nkteí zuostali až do

této chvíle. Naposledy pak i klášter vypálili a roz-

' = chivp — * — nájezdem
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boili tak hanebn, že nebylo znáti, kde jest byl

diu)ni konventský. Klášter Osecký také, kterýž týž

Ottagar byl z hor stíbrných Ilrobsk^žch slavn Klášter

OsGckv
a nákladn vystavti dal, ten od týchž Nmcuov Klášter

z gruntu vypálen. Též klášter Teplický, Svtecký, Teplický.

Dogsanský a j. mnoho. Rudolfus již maje v své svteckv.

moci eskau i Moravskau zemi, rozdloval jí aroz- Klášter

,
. . ,,, ., Dogsanský.

dával, tak jak se jemu líbilo. Království

Bramburský markrab obdržal hrad Pražský eské

a vtší díl eské zem, kníže Polský Kladsko a tu

krajinu všecku sob osobil. Králová s synem Otta-

garovým Vácslavem, jenž bylo pacholátko v osmi

letech, také kus eské zem obdržala. A tak to

království rozdlené velmi pustlo a hynulo.

Morava také velmi šeredn roztrhána byla. Pán

Milota také za svú službu jí díl obdržal a Nmci
vždy hubili a plundrovali. A tak veliký a nevý-

mluvný^ strach a hruoza na lidech v echách i v Mo-

rav byla. Neb Nmci na tch škodách, kteréž i-

nili, dosti nemajíce, ješt že budau v echách
i v Morav vtší initi, hrozili, pravíce, že se chtí

asem jarním navrátiti a ostatek dokaziti a po-

hubiti, mst a hraduov všech dobýti, všecky echy
i Moravany zbíti, žádnému vku ani pohlaví že

nechtí odpustiti.

^ = nevylíitelný

Kronika TV.
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(^Panství Oty Braniborského.^

Biskup Jan
umel.

<R. 1279.}

Biskupem
uinn
Tobiáš.

/ 254 v

Markrab
Bram-
burgský
lstivý

R. t. také biskup Jan, jenž byl muž nábožný,

dobrý a spravedlixý, vida, co se dje v Cechách,

z toho byl velmi zarmúcen a jakOj ustaviné se

P. Bohu modlil, až skrze ustavinau tesknost tak,

jakž se nékteí domnívali, upadl v téžkú nemoc

a ms. prasinccg umel a v Pražském kostele po-

chován.

L. 1279. Tobiáš, probošt kostela Pražského,

volen jest za biskupa od kapitoly téhož kostela,

ale však s povolením arcibiskupa Mohutského.

Biskup pak Moravský, vzav moc a povolení od

téhož /arcibiskupa, jeho Tobiáše na též biskupství

Pražské neb eské posvtil.

3

T. 1. a pi tom asu Otta, markrab Bramburský,

jenž byl švagr dobré pamti krále Ottagara, pijev

na Hrad Pražský a tu shromáždiv jednak všecky

echy, mluvil k nim tato slova: ,,echové milí!

Víte všickni, co jest byl nkdy král Ottagar, pán

váš, kterýž za vás za všecky bojoval staten, až

do pemožení. Ale ponvadž se jest tak líbilo P.

Bohu, aby on snad pro vaše rozhnvání J. Mti sv.

tu padl a zahynul, a mládenek na tento as let

maje vku svého devt, vám ani sám sob raddy

^ = tém— 2 správn 21 . íjna; hil. árii;. XII. Kal. Novembr.

— ' Volcu 75. lis/op í'}{t~
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(láti neumí, jist jest záslužné, abychom jemu jako

sirotku já i vy pomoc uinili. Protož zdá-li se vám,

já, ponvadž mám za manželku sestru nkdy otce

jeho Ottagara a tohoto Vácslava vlastní tetku,

abych se za životn a osobn i spolu s vámi

postavil proti takovému úhlavnímu jeho nepíteli

a vrahu otce jeho, také i zhaubci tohoto osialého

království, Rudolfovi císai za odporníka a ne-

pítele, tak, abych vás maje na pomoc, s ním se

polem potkal staten a jej i s tmi jeho Nmci
z této zem vyhnal a tomu sirotku jí oistil a vám
uinil pokoj."

echové slyšíce ta slova a pokoje jsúce žá-

dostiví, na to se krátce uradivše, k tomu svolili,

a jemu Ottovi, markrabí Bramburskému, k zpra-

vování a opatrování pána svého Vácslava poruili

a sami se hned strojili, aby se s Rudolfovými

Nmci staten potkali^. V tom markrab, maje již

ddice eského i všecky Cechy v své moci, tajn

a rychle poslal k císai Rudolfovi, kterýž na ten

as s svými Nmci dobýval kláštera Kladrubského,

aby shromážd Nmcuov, jakž muož na jvtší

poet míti, k Praze se obrátil, a on markrab že

chce s strašlivýmia echy proti nmu až na Bílau

Horu vyjeti a potkati se vojensky, tak, aby tu

byli všickni echové zbiti i ten ddic také aby

^ = utkali — '^ — bázlivými
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zahynul, a tu zemi aby Nmci osadili a jí vládli

Císa lítost až na vky. Císa Rudolf jako pán milostivý vy-
mel nad

giygay poselství, odpovdl: ,,Ponvadž jest mi
Ceskauzemi. j sr ' r j

P. Buoh Z své Božské dobrotivosti toho puojiti

ráil, že jsem vítzství obdržal nad Ottagarem, krá-

lem eským, z toho Jeho sv. milosti dkuji. A jest

mi toho velmi líto, že jest ten a takový dobrý

muž tak hanebn zahynul a krev královská že jest

vylita na zemi, z toho mne srdce bolí. Nad to pak,

že taková slavná zem skrze mne jest zhubena,

ano i mnohá místa sv. v ní jsii hanebn porušena.

Nedajž mi toho P. Bh, abych ml lid ten tak

krásný a mužný vykoeniti, nad to abych ml za-

hubiti i toho mládence bez viny, an mi nic zlého

neuinil; za jiné nemám, než že by P. Biih nade

mnu tžkú skrze to uinil pomstu. A ponvadž jest

Otta na se pijal zprávu toho království a opatro-

vání toho sirotka, nech hospodauje lépe, než

myslí." A hned toho dne kázal se svému vojsku

odtud hnauti a ven z zem eské vysthovati.

Poslové když se navrátili a oznámili to Ottovi,

co dal za odpovd Rudolfus, z toho se velmi roz-

hnval a najvíce proto, že Rudolfus nechtl toho

poselství tajn slyšeti, ale zjevn vyslyšav, zjevnau

také dal odpovd, kterauž nkteí echové, jsiíce

pi císai Rudolfovi, také slj^šali a hned to všecko,

co se dalo, ('echuoni jiným, a zvlášt mocnjším,

()/.ii;lniili. Otta pro takový úklad, ()]);i\aje se v e-
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chách njakého nebezpeenství, nkterým svým
hajtmaniiom Ncmcuom na míst svém zprávu

zemskú poruiv, do Bramburk odjel. A hned od

toho dne poal eskau zemi Nmcuom svoboditij,

cht z ní vytisknauti všecky Cechy a Nmcnov
v ní nasaditi, jako motají hausenek.

/Nmci pak vuoli jeho znamenavše, a zvlášt / 255 r

Brambiirci, Sašové, Mišnai, Durynci, Hessové, , Nmci
,, , , , r p , , . .. , , , .. , , esku zemi
ryzove a \ estfalane i jmi mnozí z krajm západ- hubili.

nich, do ech sjezdy 2 inili a tu zemi hubili lau-

pežem, ohnm i rozlinými mordy. Obyvatelé pak

té zem a zvlášt lid veský, opustivše své píbytky,

s manželkami a s dítkami v skalách a v hust3>ch

lesích bydlili a tak dding žádný nevoral a z toho

hlad veliký pišel na tu všecku zemi.

(^Dva biskupové v Cechách.

y

R. t. asu postního Tobiáš, biskup eský, již jsa

na duostojenství biskupské posvcen, umínil svau

první mši biskupskú na den Zvstování P. Marie ,^^^f
prvm

'^ ^
.

biskupova
V kostele Pražském sv. \'íta slúžiti. Ale toho jemu na Strahov.

auedníci Otty Bramburského nechtli dopustiti.

Neb jakž pijel k Hradu Pražskému, most ped
ním byl zdvižen a dvée hradové zavíny. A on

obrátiv se odtud, jel na Strahov a tu své prvotiny^

1 = svobodnou, volnou initi — ^ = nájezdy — ^ = polí

í =r první bohoslužba
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P. Bohu obtoval pi pítomnosti mnohých

panuov eských a rytíiiov; a Hdu obecného k té

slavnosti bylo se sešlo velmi mnoho a tu s velikým

náboženstvím i s pláem P. Boha, aby je od tch
ukrutných Nmcuov vysvoboditi ráil, prosili.

Po slavnosti pak velikononí pijel do ech bi-

Biskup skup Bramburský a slavn na Hrad Pražský puštn
Brambursky ^ -'

.

uvázal jse i poctiv uvcdeu. Po osmi dnech pijel také Otta,
v biskupství jT^arkrab Bramburský a eského království gu-

bernátor, a na Hrad Pražském slavn se posadil.

A hned tvrtého dne píjezdu svého témuž biskupu

Bramburskému zprávu biskupství eského po-

ruil. A Tobiáš, biskup eský, pi kostele P. Marie

konec mostu mezi Kižovníky tiše sedl.

(^Drobné události doma i v cizin.^

T. 1. Boleslav, kníže Polský, jemuž íkali vStyd-

i'oiský kníže livý Bolcslav, kterýž nedávno byl se v Kladsko

a v tu krajinu uvázal, v Krakov umel A hned

jakž byl pohben, páni a rytístvo sjeli se do Kra-

kova a tu spolu s Pavlem, biskupem Krakovským,

namluvivše se, z vuole jednostajné za pána sob
volili jednoho z knížat, jenž slul Lestko erný.

^R. 1280.y Léta 1280. Jindicli kníže, jenž byl pánem vší

Kladsko. Slezské zcnic, uvázal se v z;imck Kladsko i v msto,

také i v tu ve všecku krajinu, a to z té ])íiny, nel)

])r('(l tím ml sinl;iu\'u s Ottagaicm kiiilcm dobré
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pamti a to takovau: Jestliže by on Jindich

umel prvé než Ottagar, aby knížetství Slezské

všecko pipadlo na krále Ottagara i jeho potomky

až na budúcí vné asy. Pakli by Ottagar prvé

než Jindich smrtí zachvácen byl, on Jindich aby

se v Kladsko a v tu krajinu uvázal a jí držal až do

svého života.

T. 1. asu letního vtrové velicí a neobyejní

v Cechách byli, mnoho hraduov, kosteluov i do-

mnov v mstech zboili, vsi nkteré po polích a po

lesích se roznesly, lesové mnozí se z koen vy-

vraceli.

/R. t. páni eští a rytístvo položivše sob snm,
sjeli se do Prahy ke dni sv. panny Kateiny a tu

všedše do domu kižovnického k biskupu, s ním

spolu rokovali a snesše se, nazajtí z vle jedno-

stajné poslali na Hrad Pražský Bohuslava z Le-

de a Maršíka z Kruhlova a Jana Baštu z Psár

k Ottovi, gubernátorovi, jeho žádajíce, naj-

prvé aby kníže^ do kostela sv. V^íta na Hrad
Pražském pustil, tak aby mohli službu Boží initi

svobodn, druhé aby jím ddice vydal, aby oni jej

i mater jeho zpravovali a opatrovali. Tetí, aby ta

lotrovství a laupeže v echách petrhl a zastavil.

Otta vyslyšav poselství, za žádají, to uiniti

a ve tyech nedlích poád zbhlých vyplniti

Vtrové
v echách.

Snm u
Kižov-
níkuov
v Praze.

1 Patrné m. knží njakým omylem.
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slíbil. Ale tomu niemuž, když se oni rozjeli, dosti

neuinil.

(^Zajetí královny a králevice.'}

{R.1281.y L. 1281. Markrab Bramburský, zlý zprávce

eské zemé, tu noc ped sv. Pavlem na víru obrá-

cení, kázal povolati ped sebe tu na Hrad Praž-

Krái mladý ském Kuntiuty, manželky nkdy Ottagarovy,

jat i s mateí, a Vácslava, syna jejího, ddice eského, pikázav

jim, tu když budu podáni, odtud aby nevycházeli

bez povolení hajtmana téhož hradu. A v tom hned

kázal je na vuoz vsaditi a na hrad, jenž Bezdzi

slov, tajn vézti. echy služebníky jích všecky

od nich odlauiv, dal jím za eledíny, Nmce, pi-

kázav jím, aby jích piln ostíhali, tak aby bez

odpuštní jích nikam neodcházeli. I vezli jsau je

v chaterném odvu, ano je veliká zima i tma trá-

pila. Jaký pak plá byl od královny a od syna

jejího i ode všech jích vrných služebníkuov,

žádný toho nemuož vypraviti. Když sú je pak na

Bezdzi pivezli, po nmeku ztenka jím jísti dá-

vali, jedinký toliko služebník, kterýž jim jísti

nosil, esky uml; atak v velikém zármutku a trá-

pení ctná královna i s synem byla. Páni zemští

takové vci slyšíce, astokrát ped Ottú pedstu-

pujíce milosti jím prosili, pi tom také žádajíce,

1 = 25. ledna — * služcbníkv
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aby Vácslav. ddic a pán jích, v jích moc jím vy-

dán byl, slibujíce, že chtí jeho dobe a poctiv

i chvalitebn chovati. Tmi a takovými prosbami

nic jiného nezjednali, než že více Ottu k hnvu
popudili. Jednoho asu páni a rytístvo, sšedše se

spolu, o to se uradili a na tom zuostali, aby ped-

stúpíceped markrabí, bud vdk neb nevdk, aby

mluvili bez strachu, to což iím jest i naší zemi za ^'^"'
^*r^,'''

" * mluvili k

potebné. I uinivše tak, vešli do jizby markra- markrabovi.

bovy na Hrad Pražském bez opovdí. A posta-

vivše se ped ním, Zdislav Berka z Dube z ponuk-

nutí jiných mluvil k nmu tato slova: ,,Slavný

markrab a pane, toto jsau tob kázali echové
povdti, že jsau již za tvého zpravování eské
zem mnoho zlého zkusili a snášeli a toho již déle

snésti a trpti nemohli a nechtí. A toho pak naj-

vajše, aby pán jích ddiný takovú kivdu ne-

obyejnú a nadto i vzení trpti ml. Ponvadž
se jest v Praze narodil a tu vychován, a Praha jest

stolice královská, ne Bezdzi, tu a jest posazen.

Pakli by se toho nestalo, již by echové v té vci
musili se jinak zpraviti a opatiti."

(Vyloupení chrámu sv. VUa.y

Otta vyslyšav žádost jich i všecka slova, odpo-

vdl, že to všecko, za žádají, chce rád milostiv

a bez odtahuov vyplniti, ale nevyplnil; ale když
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sú se rozjeli, poslal nkteré své lotry do kostela

Pražského, kteíž pravili, aby jim sklepové odem-

eni byli, že by njakých listuov neb privilejí hle-

dati chtli. A všedše do zákištyj, uzeli tam mnoho

truhel, neb mnozí páni zemští obávajíce se lotrv

/ 256 r alaupežníkuov /a paliuov, své statky, peníze i kle-

noty, kteréž mli na stíbe a zlatt, byli svezli do

kostela Pražského. I oznámili to služebníci Ottovi,

a on poslal více Nmcuov, kázal ty truhly vysekati

a peníze pobrati, též i jiné všecky vci, kteréž tam

byly nalezeny od stíbra i od zlatta a drahého

kamení. A oni tak uinili a všecko to pinesše, ped
jeho oima položili. Dkan a kanovníci to vidúce,

nic íci nesmli, ale všedše do kostela, klekli na

holá kolena ped oltáem sv. Víta, P. Bohu svému

Kostel toho násile žalujíce. A ti nešlechetnici nosili

^jlj^^^^^J'^^^"'^ všecky vci ven z kostela do domu Ottova jako.^

ziaupen. bez pestání a služebníky kostelní uhánli a n-
které ubih bez lítosti. A bžavše do káply sv. Vác-

slava, na jeho hrob se oboili.,, jeho sv. tlem haj-

bajíce, pod ním pokladuov hledali, ale tu nic ne-

nalezli. Jeden pak z tch lotruov ukradl kadidlnici

stí])rnú v kaple sv. Vácslava, ale noním asem,

jsa skrze sv. Vácslava napomenut, nazajtí ji

vele zase navrátil. Skrajši také sv. Kozmy a Da-

miána oteveli a tak celý den a celii noc opt na-

' =- sakristie — ' ~- témé — * - vrlili
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zajtí celý den bhajíce brali a k pánu svému

nosili, ani knihám ani svícnm ani svícem vosko-

vým neodpustilij; brali všecko napoád. Tu sii

vzaty a vysekány p. Prosincoví dv truhly velmi

veliké, v kterýchž praví že bylo od zlatta a stíbra

a od rozliných klenotuov více než za 50.000. Atak
poítali preláti i jiní, kteíž o tom, co jest tu po-

bráno bylo, dobrau vdomost mli, že od toho

kostela kostelního i panského i jiných dobrých

lidí pobráno a odneseno více než za dvakrát sto

tisíc a to všecko do Bramburgk dovezeno.

Hrob sv.

Vácslava
pehledán.

(jJték Kimhuty z vezení.)'

T. 1. královna Kunhuta, súci v tom vzení v ve-

liké tesknosti, žádala Hemana, kterýž t. . hajt-

manem byl na Bezdzi, aby ji odpustily do ms-
teka, kteréž slov Vryštotg, jenž jest nedaleko

od Bezdzi, v nmž jest kostel sv. Jií muedlníka,

aby na ten den tu v Božím dom P. Bohu své

mohla obtovati modlitby. A on Heman tak uinil

a jí odpustil, aby šla neb jela, kdež se jí koli líbí,

ale aby tu nechala svých dtí, a zvlášt Vácslava

ddice, a zjednajíc svú potebu aby se zase k d-
tem navrátila. A ona to slíbila uiniti, i šla a na-

Královna
ušla

z vzení.

1 = pokoje nedali — - = dovolil — ^ Míní se Freistadt;

ale místa toho jména v okolí Bezdzu dnes neznáme.



92 V. HÁJEK. KRONIKA, R. 1281

vrátila se. Opt po nkterém asu žádala téhož

hajtmana, aby ji odpustil k bratím ádu sv. Fran-

tiška do kláštera Hradišt^ a on tak uinil, i šla

a pomodlivši se tam a pojedši, navrátila se zase.

Po tetí prosila, aby ji odpustil do Mlníka, neb

to její msto bylo. Ti dni tam pobyvši, na Bezdzi

se navrátila. Potom pak prosila, aby ji odpustil

do Prahy k seste Anýžce, kteráž byla jeptiška

v kláštee sv. Františka; a on to uinil a na voze

ji tam poslal, a ona tu zpuosobivši své vci, pra-

vila, že chce jeti do Moravy, tam že chce navštviti

v Znojemském kláštee hrob manžela svého, krále

Ottagara. I majíci jeti z Prahy do Moravy i jela

do Opavy a tu pijevši k Mikulášovi knížeti, synu

také nkdy Ottagarovu, u nho zstala a tak ušla

z ruku tch Nmcv ncmilostivých.

K. t. veliká drahota v eské zemi byla, tak že

Drahota, jedva mohl dv vajce za peníz kupiti, a nedávných
dv vajce jg^ ped tím, ješto to lidé dobe v pamti mli, že
Z3. T3GT11Z

a 50. jich bylo 50 za jeden peníz.

'Loupeže Branihor v Cechách.^

L. 1282. Otta luarkrahc, povolav k sob Ebr-

harda, biskupa Braml)urského, mocným jej poru-

níkem na svém míst nade vší esku zemí uinil,

pikázav jemu, aby zlé vci sstavoval a lotrm

1 :. .Mnich. Hradišt
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viiole nedal a nad zlodji aby svtským právem Biskup

inil pomstu. I odjel prav, že má v Saších mnoho ^'^^'"^"'^^^^'

initi a potebné jednati vci. Biskup to poruenství vechách

na se od markrab pijav, tak se zachovati slíbil,
^"spo^^''''

ale žádostiv sa zlých vcí eských, vida, ano se zle

dje, všecko, jakž markrab odjel, pehlédl a jako

by o tom nic nevdl, a vdl, ale vdti nechtl.

T. . zlaupeni sií jednak všickni v eské zemi

klášterové i farní kostelové, také i vsi, koové,
krávy i jiní dobytkové pobráni i jiné všecko, což echové

mohlo nalezeno býti, nkteré pak vsi netoliko vy- "!^í^ vehkú
-' r^ -J úzkost od

brány, ale i spáleny. Dkan kostela Pražského, Xmcúv.

jménem eho, pojav s sebú nkteré kanovníky,

pokorn pedstúpil ped téhož biskupa Ebrharta,

žádaje i prose, i pro P. Boha, aby aspo tch vsí

nedopúštl kaziti a páliti, kteréž náležejí k pro-

boštství kostela Pražského, neb jich jest mnoho
pohubeno. Biskup vyslyšav prosbu, eí velmi

prchlivú odpovdl: ,,Netoliko vsi Gotfryda pro-

bošta, ale i všech kanovníkv a kaplanv, také i té

knžny Kunhuty musí zkaženy a vnive obrá-

ceny býti; i toho Tobiáše, biskupa vašeho, neto-

liko vsi a tvrze kázal sem pohubiti, ale i ohnm
spáliti. A osoba jeho, kterýž den nalezena a po-

stižena bude, ten den musí konec života vzíti, "j

^ Všechna tato vypravování, jakož i následující, o dobách bra-

niborských doslovn vtšinou pekládají text pokraovatel Kos-

mových.
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Oni to slyšíce, odešli, jsúce smutni. A všedše

opt do kostela ped oltáem sv. Víta padše roz-

prosteli se, a své tvái na zemi položivše, plakali

volajíce k P. Bohu a pravíce: ,,Smiluj se nad námi,

Pane, smiluj se nad lidem tímto a nedaj ddictví

tvého v zahubení!" Když pak bylo pi slavnosti

Na nebe vzetí P. Marie, biskup kázal svým Nm-
cuom, aby se v haufích po vší zemi rozešli a roz-

jeli a všecky echy hubili a mordovali. echové
to slyšíce a zvlášt ti, kteíž ve všech neohrazených

bydlili, opustivše své píbytky s ženami a s dtmi
a s svými dobytky v hustých lesích a skrýších

obývali tak dlúho, až zima pišla a snhové spadli;

tu je tepruv Nmci jako slední
j
psi zv lesní vy-

hledali a je jímali, laupili, svláeli, muili rozli-

Némci tžce nými mukami, chtíc od nich peníze míti; kteíž co

eskau ^^'^^^ nemli, šaty z nich pobrali, netoliko sukn
zemi. neb kytle, ale i košile, a oni v pytlích a v rohožích

a nkteí v sítnných toliko šorcíchg chodíce tak

svú hanbu pikrývali. Nkteí pak pi velikých

horách a skalách s ženami a s dítkami bydleli, tu

kdež mli nadji, že se ped Nmci ukryjí, pi
ohních léhali a tak se ohívali, až na nich odvové
shnili a opálili se, že luiisiH nazí choditi, a ti také

l.id" lidi hlad veliký trpli. asem nkdy sho scházejíce,
jedli hladem,

yyjj^j^jj^jj^ mohIi-li by koho jdúcího cestu uzíti,

^ — honící — -' = zástrách ze sítí
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aby na vystiípili a jej jali a pivedli do svého pí-

bytku, a tu zabij íce jej, na kusy rozsekali, vaili

neb pekli a jedli a jeho odvem se rozdlili. A tak

mnoho zlého nad obyej dalo se skrze ty Nmce
v eském království. Okolo Mlníka Nmci sed-

láky chudé takto muili: Svížíce je kladli je na

kolesaJako snopy pt neb šest spolu a s najvyžšího

vrchu panštli je do Labe, aby se šacovali., A když

nemli co dáti, ztopili je; a tak Nmekové sob
kratochvil inili.

(^Hlad a mor.)

Ddin žádný nevoral, z toho hlad velmi veliký

v zemi byl. Zpráva se iní, že by na mnohých
místech matee své vlastní dti jedly.

T. 1. poal býti veliký a náhlý mor a Nmci po-

ali velmi míti na morní bolesti. To vidúce jiní,

hned se poali ven z zem eské hostitig, také i toho

ukrutného biskupa ten mor ven z zem vyhnal.

Taková rána Boží když se více a více rozmáhala, náhlý

v Praze nkteí domové, z kterýchž lidé vymeli,

pusti zstali.

(^Boue v Praze.}

Konšelé msta Pražského na vtším díle ze-

meli, a ti, kteíž pozuostali, na rathauz k saudu

1 = vozík — - = vypláceli — ^ = sthovati, pr\x se bráti

Mor velmi
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se scházeti nechtli, pravíce, že by jich byl malý

.
SST"- poet. Obec Pražská, /opustivše saud konšelský,

jiné zprávce sob volili, jím rozkázavše, aby se

pi saudu chovali spravedliv. V tom stala se pí-

hoda, že ti noví saudce obcí ustanovení truhly

obecní pehledujíc práv napsaných msta toho

nemohli naleznuti. To když obci oznámeno bylo,

povolali jsú prvnjších pti konšeluov a jích se

ptali, kam jsú práva podli, j A oni pravili, že sú

tu v truhle kížové zuostaveny. Saudce pak obcí

ustanovení pravili, že sú jích tu nenalezli a ne-

vidli. Z toho nemalé pišlo zbauení, tak až jsú

v Praze nkteí z prvních i posledních konšeluov zvšeni

a zvlášt Hans Flašar, kterémuž klí od té truhly

byl poruen. Msto Pražské na ten as žádného

rychtáe, purgmístra ani konšela nemlo, každý

inil, což se jemu zdálo. Dobrým a spravedlivým

lidem asu toho živu býti stajskalo se, neb se již

byly všecky zlé vci zbhly, mordové rozliní a

pílišná nebezpeenství, drahota veliká a hlad ne-

obyejný, k tomu také i mor.

R. t. Starší neb Menší Msto Pražské, a bylo

také tžkostmi od Nmcuov, morem i hladem

trápeno, však tch a takových roztržitostíj mezi

mšany nebylo, a tak stálo dobe a pokojn

v svém poádku. Neb Maík Krásek, první z kon-

' ílali uložili — * roztržek
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šeluov, to msto svú opatrností dobe zpravoval

a radda jeho, též i sandové jeho spravedliví líbili

se všem. Obyvatelé Vtšího Msta Pražského

astokrát se, k rozeznání svých odporuov^ a tžkých

rozepí do Menšího Msta picházejíce, jeho saudu

poddávali. Nkteí pak z pozstalých konšeluov

Vtšího Msta pro takovau vc, že se k jinému

právu obec jích utíká, \-fhiii liiié\-ivi ])yli, a lidu

Pražského popúzeli, aby zberúce se mocn, to msto
Petínské a Svinskéa vybrali a rozboili. A toho byli

naj vtší puovodové Matj Baue a Hans Longkffedr,

ti s nkterými na voích raným jitrem peplavivše

se pes vodu, na den Narození P. M. do brány

Podhradské, jinak Písecké, vskoili, kterých bylo

okolo puol tetího sta. A tu poali domuov vybíjeti

a statkuov lidem bráti. Menšího Msta obyvatelé

zrotivše se za pavezami.,, proti ním se postavili

a kázavše bránu zavíti, aby ti laupežníci ujíti

nemohli, snažn, jích bíti poali. Ale ti, kteíž jsú ^J:^^^^
. . ,^ v,^ Vtšího

šli na braní, mnoho jsú s sebú zbroje a zvlášt kuší Msta Praž-

a luiš nemli a tak jích tu 18 jali a jiné smrtedln ^^^í^° '^^'^°"
•' ^ ^

Clil do
postíleli a jinak zmordovali, a ty zjímané dne Menšího.

tetího kázal Maík Krásek na krásném dubí na

Letni nad Prahau zvsiti. Z toho opt pošla nová

a veliká ruoznice a váda v lidu v Vtším Mst,

1 = spor — ^ = Malá strana, podle trh — ' ^ štíty —
* — usilovn
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neb nkteí (a zvlášt jichž jsú pátelé zbiti a

zvšeni) chtli s vtším potem lidu do Menšího

Msta vskoiti a napoád mordovati, jiní múdejší

toho uiniti nedali. V tom obyvatelé Menšího

Msta Pražského, také hladem a morem jsúce

utrápeni, bez velikého nebyli strachu. Na den

,/V?^^^^ ^ sv. Matúše obec Pražská všecka sešla se na rathauz
Male Stranv

saudii
' a tu múdejší nepokojné ukrotili a smíili, a tak

v Vetsi spolu na tom zstali, aby Maík Krásek z Menšího
Praze. ^

Msta s nkter3'mi z Vtšího Msta k nmu pi-

danými jako muž maudrý a spravedlivý v pon-

dlí, v stedu a v pátek na rathúze Vtšího Msta
všecku obec saudil a v Menším Mst také v auterý

a ve tvrtek aby s svými na saud sedl. Nkteí
ovšem všetenjší], a k tomu svolili, však to tžce

nesli. Múdejší pak jích všetenosti a zlé píhody
se obávajíce, proti témuž Kráskovi až k kaple sv.

Ducha, kteráž jest na ])re]ui, s zl)rojí vycluizeli

a jj jioctiv až na rathauz též i zase^ pro\'odiH.

A on Krásek spravedHv se k jednonui každénui

zachoval a dar}^ mi u \c'lik('' ()škli\'()sti; a v té

spravedlivosti a poctivosti trval až do své smrti.

Potom lid obojího msta jeho smrt za dlúhý as
pipomínaje želel. Nkteí jxak praxili, by byl P.

I^uoh jeho na ten as lidu lomu hladovitému za

zprávci nedal, snad /c by obr ta msta k p;i(lu

1 = opovážlivjší — ''^ — zpt



SPRÁVCEM ZEM BISKUP TOBIÁŠ. 99

a k zkáze byla pivedena, protož jeho múdrost a

spravedlivost, kteriíž mel pi saudu, za dlúhý as
v tch mstech pipomínána byla.j

(^správcem zem biskup Tobiáš.} / 257 v

/L. 1283. první den ledna msíce Otta Bram- </?. 1283.}

burský pijel do Prahy a Nmci ustavin za ním

z Nmeckých zemí bželi, až opt eskau zemi

jako mauchy naplnili. I rozkázal všech echuov
na snm do Prahy zavolati, aby se všickni na den

slavnosti Tí Králuov, páni i rytístvo, vládyky

i jiní znamenitjší ped ním na Hrad Pražském

postavili. To když se stalo, markrab oznámil

echuom, že má úmysl v brzkém asu ven z eské
zem vyjeti, a že neví, kterého asu se zase na- ^ J^^.y^'

-> J '
' lobias a

vrátí. Protož, aby mu oznámili, chtjí-li jemu Teobald

a tomu, kohož by on na svém míst z Cechuov po- ='-pravce.

stavil, poddanost zachovati. A oni uradivše se

dali odpovd skrze Zbyka Dubského, že to chtí

rádi uiniti. A on markrab ustanovil jím dva

zprávce, t. biskupa Tobiáše a Teobalda, neb D-
polta, sudího zemského, pikázav jím, aby lotry

a laupežníky trestali a té zem více nedali hubiti.

Cechové ty pány za zprávce vdn pijavše po-

dkovali. Ale biskup jako muž opatrný svolav

^ o tom všem jiných zpráv není.
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pány a starší, namluvil je na to, aby markrab
žádali, aby rozkázal pro uvarování budúcího zlého

Nmcuom z ech vyjíti.

Markrab maje zprávu netoliko od echuov,
ale i od Nmcuov, co se v echách páchalo, hned

bez meškání rozeslal posly po všech mstech
eských, jím pikazuje, aby kázali biicuom volati,

že markrab písn rozkazuje, aby všickni Nmci
i jiní cizozemci z eské zem ve tech dnech se

ven vyhostili a bez pekážky vyšli. A kteíž by
Nt-mci z Cechj^Q^

• -^g tetí den zuostali, aby byli jímáni a jako
jiti musili. ^

_ ^ . .

jiní zlodji a laupežníci zvšeni. Nmci to usly-

šavše, hned z Cech bžali a jako netopajové,

když svítá, se rozkrylij. Aechové se brali pomalu

z hor a z lesuov a strojili se k vorání. Též i e-
meslníci svá emesla napravovali.

Pi témž snmu bylo rokováno a mezi markrabí

a echy tak narovnáno, aby echové markra-

bovi jako pánu svému (na ten as) vrchnímu pod-

danost zachovali a pi slavnosti ss. Filipa a Jakuba

apoštolv aby sebrali berni a markrabovi 15.000

Bcrn('mark- hiven stíbrných dali a on markrab aby jim

burskmu V acslava ddice pivezl a na stolici otce jeho,

krále Ottagara, posadil a Tobiášovi biskupu a n-
kterým pánm eským, také i nkterým osobám

z markrabství Bramburského, též i z mšanv

í = rozprchli, na rzná místa ukryli
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pražských, aby jej k opatrování poruil. A na tom

se rozjeli. Pišel as ss. Filipa a Jakuba, markrab
poslal posly své a pi tom listy, omlúvaje se a

prav, že z hodných píin Vácslava ddice posta-

viti nemuož a že by rád, aby jemu ta summa pi-

rená poslána byla, a že on konené pi slavnosti

sv. Jana Ktitele s ním do Prahy pijede a to, což

má uiniti, že uiní. To slyšíce Cechové, velmi se

búiti poali, j Ale múdejší rozváživše vci budúcí,

skrze též posly markrabovi dali odpovd, že jeho

prosebn žádají, aby tomu, což jím slíbil, dosti

uinil, že oni také pi též slavnosti sv. Jana, což

dáti mají, rádi chtí vyplniti. Pišel den sv. Jana,

opt markrab tomu dosti neuinil.

Pi tom asu hlad velmi veliký a neobyejný ^^f^J*^
í"°^

ješt trápil Ceskú zemi a to tak ukrutn, že lidé kau zemi.

nkteí vynaloživše na ztravu všecko, což mli,

již sob chleba za ani kde kupiti nemajíce, jiné

lidi a hosti do svých domuov pijímajíce, tajn
je mordovali, vaili a jedli. Mor také a byl po-

pestala, opt asu zimního vnáhle lidé míti poali.

(Menší píhody.}

T. . královna Kunhuta, manželka nkdy Otta-

garova, kteráž v Šlezích byla, navrátila se do

^ Ve skutenosti byl sice Václav do ech pivezen, ale ježto

nedošlo k finanní dohod, sven k opatrováni míšeskému mar-

krabí Jindichovi. Bylo to již r. uSi. — ^ = ponkud pestal
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ech, majíci úmysl tu zuostati, ale znamenavši

, r,-g r veliký /nedostatek pokrmiiov, také i mor, obrátila

se do Moravy a pijevši do Znojma tu zuostala.

L. t. Lukarda, Pemysla knížete (jenž byl

v Vtší Polšt) manželka, 14. den ms. listopadu

Královna skrzc nenávist (tak jakž se nkteí domnívali)

Polská od svého manžela, od svých služebnic na hrad Poz-

zamor- naském jest udušena. Skrze to manžel její byl

dována. q(^q všech lidí V Velikém podezení, že žádné z týchž

služebnic pro takovú úkladnú smrt své manželky

nekázal trestati.

. t. byl jeden z rodu Vítkovcuov, muž velmi

znamenitý a nad jiné bohatý', jménem Závis, kte-

réhož nkdy král Ottagar ml v nenávisti a byl

z^Rožm" jeniu i nkterá zboží (jakž o tom zpráva byla) 1 ez

bergka. píiny odjal. Ten domnívaje se, že skrze krá-

lovnu zase k svému zboží pijde, i jel k ní do Mo-

ravy a poal jí snažn shížiti a mimo jiné všecky

rytíe ml k ní volnjší pístup, astjší také míval

s ní rozmlúvaní. Králová, znamenavši jej býti

nad jiné všecky kražší tvái a výborné postavy,

a že vždycky vesel jest, žádala s in'ni míti úasten-

ství v veselí a jeho pi sob zdržahij tak dlúho,

až z nho synem poala a porodivši rozkázala jemu

na ktu dáti jméno Jan. Kterýžto Jan potom po

* Hdjek nedodává, íe se dala královna vdova se Zdvišetn tajn

oddati, nýbrž vzpomíná jejího síialku Icprvc li r. ijS§.
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mnohých letech byl kižovníkem a pánem Strako-

nickým zákona Kodýzského.i

R. t. pi konci den sv. Štpána muedlníka Duha jasná
'^ ^ nad Prahau.

duha velmi veliká a jasná ukázala se a všecko

msto Pražské obklíila; ode zdí, kteréž sú na po-

ledne, až k Letni se ztáhla. Taková vc že se

asu zimního ukázala, všickni se divili a z toho

mnozí pravili, že bude pokoj v eské zemi, neb

jako duha baue zastavuje, tak P. Buoh všemo-

húcí svil milostí takové bauky a tžkosti lidské že

zastaviti a petrhnuti rái.

-Návrat krále Václava.'}

L. 1284. ukázalo se druhé znamení 5. den ms. <R-1284.)>

dubna, t. j. tu noc po sv. Ambroži hvzda velmi

jasná na jednom rohu msíce stojící velmi svítila.

To vidlice lidé múdrejší, píští Vácslava, syna Otta-

garova, ddice eského, v brzkém asu býti pra-

vili a z toho se radovali, pravíce: ,,Již pán náš

Božskú pomocí z vzení a z ruku ukrutného mar-

krab Bramburského bude vysvobozen."

T. 1. 18. den ms. ervna.,, pijeli poslové do

Prahy, pravíce, že Otta Bramburský a kníže

Vácslav esk}' do ech jedau. To uslyšav biskup,

rychle všecky pány a rytíe i msta obeslal, kteíž

^ ^= ádu (nyní) maltského — ^ Skuten však pijel Václav

24. kvtna 1283.

Hvzda na
msíci.
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bez meškání do Prahy pijeli a všickni v svém po-

ádku dvamezcítmý den toho msíce proti pánu

svému velmi poctiv a poádn vyšli až ped brány

Hradu Pražského. Biskup, kanovníci, knží a páni

Markrab jej slavn a velmi poctiv vítali, Ottu Brambur-

kníže vác-^ s^*^ho netak. Potom opatové bevnovský, ostrov-

siava e- ský, sázavský, strahovský, sedlecký, skalský a j

.

chm vrátil. , ,.,. /-i ,v/-,^v- 11
mnozí, vsickni s svymi bratnmi, tez 1 predyka-

torové, Františkové^, faráové, kaplanové, oltá-

nícig i všickni žáci zpívajíce: ,,Advenisti desidera-

bilis, te enim expectabamus"3 etc. a jiná zpívání

mnohá. Lid obecný také zpíval píse sv. Vojtcha:

,,Hospodine, pomiluj ný", emeslníci všickni pod

svými korauhvemi a praporci ádn šli a poctiv

se svému pánu klanli. Markrab pak, zprávce

/ 258 v a poruníkVácslava knížete, vedle /poádku práva

z auadu svého poet maje uiniti, tak jakž práva

císaská o porunících ukazují, vzav 15.000 hiven
stíbrných z bern obecní, ješt lakomstvím sa

veden, 20.000 hiven stíbrn3''ch od téhož Vácslava

za své zpravování míti požádal. Vácslav žádostiv

sa býti svoboden, byl by rád dal, ale neml odkud.

Páni poradivše se, smlauvu s markrabí uinili,

jediné aby jeho prázdni byli, tyto zámky i s msty

^ = františkáni; jinak Hájek mnoho pidal; kroniky souvíké

jmenuji jen dva opaty: hfcvnovshého a slrahovského. — * = ka-

plani — ' = ,,Pišel jsi, vytoužený, tebe jsme oekávali" —
zpv církev ni.
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až do vyplnní té summy v základ^ dali, Dín,
Aiistí, Most, Ronov a Bezdzíg, a tak markrab
Braniburský s svými Nmci z eské zem vyjel

a Cechové ho slavn i vdn požehnali a za to

prosili P. Boha, aby se do ní zase i s svými po-

tomky na vky nenavrátil.

Závišovi

královna
milost

uprosila.

^Královnin návrat. Závis správcem zemé.}

Léta 1285. L. t. královna, obávající se syna <^- 1285.)

svého, posly poctivé s velikými prosbami za milost

žádající k nmu poslala. Vácslav kníže, již zbaven

sa otce, za dlúhý as byv v cizí zemi v úzkostech

bez matee milostivý, jako dít matku svú, tu

kteráž jeho porodila, žádostiv sa vidti, milostiv

jí to všecko odpustil a aby k nmu pijela, rozkázal.

Kteráž hned bez odtahuov vsedši na vuoz, pijela

do Prahy a ped synem se velmi pokoila. Ale

Závis Vácslava se boje, aby jemu toho, co proti

nmu i proti otci jeho zavinil, zlým nezpomenul,

v Morav zstal. Královna pak asem píhodným
s pány nkter3'mi a pímluvci ped kníže, syna

svého, pedstúpila, za milost Závišovi snažn pro-

seci. Vácslav matee své lahodnými a panuov

velikými prosbami sa obmken, též Závišovi to

všecko z srdce odpustil. Závis pijev z Moravy a

^ = zástavou, rukojemstvín\ ^ ^ Tisk Bediezy, omylem.
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ped kníže pistúpiv, nízko se uklonil a slovy

velmi lahodnými se pokoil. Kníže, slyše jeho

prosbu a vida jeho výbornú postavu, pijal jej

za dvoenína a mnohá dobrodiní jemu inil a po

malém asu uinil jej svého dvoru hajtmanem.

Po nkterém pak asu mnozí jemu více slaužili

a poddáni byli než samému knížeti, a on mnohé
nadávaly a nkter^^m auady rozdával, toho pur-

krabí, onoho komorníkem, jiného maršálkem a

jiného truksasem uinil, a kníže samého dtin-

ským hrám hráti uil. Páni, vzavše od nho auady,

ped knížetem jej vychvalovali a nad míru vele-

záviš z bili tak dlúho, až to, že královu za manželku po-
líožmbergka . , ., ,. . ,, .v,/, . .IV,
pojal krá- J^^' 7.]ednali, a véno, ktercz králové nalezi, pri

lov za nich zuostalo. Kníže, dav jemu mater svú za man-

želku, již jeho poslauchal jako otce. Múdejší toho

ovšem nechválili, pravíce, že taková vc jest v té

zemi neslýchaná, aniž se to kdy pihodilo, aby

pán ml pojíti král()\'nu s jxn-okMiím jejího syna.

{Svatba králova.}

T. 1. Jitka, dcera Rudolfova, krále ímského,

(vedle pedešlé smlauvy, kteráž nkdy stala se

mezi týmž Rudolfem a králem Ottagarem léta etc.

li), na ostrov eeném Kaml)erk) jiinesena jest

' — diK hody ()])ati"oval
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za manželku \'ácslavovi knížeti až na pomezí

eské do msta, jenž slov Cheb. Tu Vácslav, vácsiav, syn

, ... rj. .. -1 v , ,,, . Pemysluov.
pojav mater svu, tez i Závise, jel az do tenoz poj^i dceru

msta, aby té smlauv otce svého dosti uinil. Rudolfa

A pijev tam, nalezl tu Rudolfa s jeho manželku,

také i s dcerku, a tu sú se pátelsky a milostiv

vítali a pozdravovali. Ale Závis, obávaje se snad

od Rudolfa njaké pnotky^ do msta nechtl vjeti,

ale zuostal v jedné vsi, sedlané vždycky maje kon,

byla-li by toho poteba, aby zase.2 pospíšil. Mezi

Rudolfem a jeho radami, též i Vácslavem araddami

jeho tak dliiho rokováno bylo, až Vácslav a Jitka

v manželství ádn vstúpili. Ale Rudolfus pro

mladost jich obú nechtl toho, aby se spolu sklá-

dali, dopustiti, neb A^ácslav toliko v patnáctém

lét byl a panna v dvanáctém. A tak svatbu vy-

konavše, /Rudolfus, král ímský, mater Vácsla- /259r

vovu maje v njakém podezení, snad aby se od

ní ntco dcei jeho nenadálého nepihodilo, Jitku

zase s sebú vzal a \'ácslav se s mateí do ech na-

vrátil.

(Drobné píhody.

y

R. t. nábožní muži, bratí pausteníci zákona

sv. Augustýna, s povolením Tobiáše biskupa uve-

deni jsú do Prahy a klášter sv. TomášCa v Men-

^ = útoku — - = zpt — ^ Hájek v tomto kláštee bydlíval.
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erví
jedovatí

v Prších.

ším Mst Pražském pijali, kterýžto nkdy Otta-

Klášter sv. gar, otec Vácslava knížete, byl dal slavn vysta-

Menším vtl. To místo také byli jsú nkdy držali bratí
Mst zákona sv. Benedykta a byl tu jejich klášter ma-

Pražskvm. i-v,, , , . t-w ,t-v-,heky postaveny ve jmeno sv. p. Doroty. 1. c. ]su

odtud do kláštera sv. p. Markéty na Bevnov pod-

dáni a Augustynarové na místo jích uvedeni.

T. r. v Prších a v jiných krajinách puolnoních

ms. ervna dopuštním Božím mnoho škodlivých

ervuov se zplodilo, kteíž byli nápodobní k ští-

ruom a každý ml ocas jako rak, a kohožkoli jeden

uštípl, hned ten lovk druhého neb tetího dne

umel. A tak sob lidé velmi s nimi stýskalij, neb

netoliko po lesích aneb po polích, ale i do pí-

bytkuov lidských lezli. Zimního pak asu všickni

zhynuli.

iSmrt hr. Kunhuty. Nová královna^

Toho také roku pi konci králová Kunhuta,

mát Vácslavova, umela a u sv. Františka v kláš-

tee v Vtším mst Pražském slavn pochována.

L. 1286. Páni vrní a znamenitjší ped pána

svého Vácslava pcdstúpivše, jemu radili, aby pro

Jitku, svil manželku, poslal, pcdkhidajíc jemu,

pinesena, že oni Z té milosti a lásky, kterauž k nmu mají,

jako ku pánu svému milostivému, rádi by jeho

Královna
Kunhuta
umela.

</e. 1280>y

Jitka Vác
slavovi

^ = jimi trpli
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V dobrém štéstí a v dlúhém zdraví vidli. Ale roz-

važujíce rozliné píhody svta tohoto, obávají

se, aby mu se snad ntco mimo jeho i jích nadji

od Závise nepihodilo, ješto by oni z toho byli

tžce zarmúccni a zem eská mohla by snad

kmene královského býti zbavena. Vácslav, roz-

váživ jích slova i žádost, odpovdl, že to chce

hned uiniti. I posláni jsú poctiví poslové k Ru-

dolfovi, kteí od pána svého Vácslava žádali jeho,

aby mu svau dceru, jeho manželku, vydal. Rudolf

vyslyšav prosby a zprávu o tom jistau maje, že

Kunhuta, mát Vácslavova umela, hned všecky

vci k tomu náležité pipraviv, zeti svému man-

želku jeho poslal, ^'ácslav proti Jitce, své manželce,

poctiv až na pomezí vyjel a odtud jí slavn až do

Prahy uvedl a na stolici královské v kostele sv.

Víta posaditi rozkázal a odtud do dvoru králov-

ského. A tu bylo slavné hodování.

(^Nepravý císa.}

T. 1. roztržka byla divná mezi lidmi v íši, neb

jeden velmi chytrý Nmec, kterýž byl velmi po-

dobný obliejem k nkdy Frydrychovi císai, mlu-

viti poal a ka: ,,Já sem Frydrych císa" ^ — a

^ Za té doby vystottpilo nkolik podvodník v úloze císae Fried-

richa, nejvíce na Rýn. Tento slul Dietrich Holzschuh, privržence

ml hlavn v Reussu. Ale i pak vystupovali noví ..Friedrichové"

.
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Císaem se knížata i hrabata nkterá, majíce nechut k Rudol-

"vk inii° fovi, toho jemu potvrzovali. A ten jistý Nmec
bydlil blízko Rajnu v jednom msteku, kteréž

slov Maisen, až za dv lét. I jelo k nmu mnoho
panuov, též i z mst, a on svú chytrú eí pivedl

je k tomu, že mu se holdovali^ a nkteí jemu

dobrovoln dávali veliké dary. Takové noviny

když pišly k Rudolfovi, smál se tomu a pravil:

,,Jest njaký blázen a ti sú také blázni, kteíž jemu

dary dávají." Po malém asu ten jistý svú chyt-

rostí, lstivými a lahodnými emi zpsobil takový

blud v lidu, takže vtší strana lidu nevdli, kte-

rého z tch dvú mají míti za císae a kterého za

blázna. V tom pišlo k Rudolfovi od nkterých

knížat poselství, aby takové omylné.2 ei zastavil

a ten blud z lidí vyvedl a takovú vc petrhl; neb

jestli že toho v brzkém asu neopatí, že všecky

zem Nmecké jemu se poddají.

/ 2.59 v /To hned pi tom asu ten císa omylný poslal

k Rudolfovi, aby ped nho pijel a léno od nho
jako od pravého ímského císae pijal; pakli by

toho neuinil, že by se on vdl k nnni kterak

vedle práva císaského zachovati. Z toho Rudolfus

se velmi rozhnval a jel tam k nmu pospíchaje,

a nalezl jej v tom mst, jenž slov Vetílorg a hned

oblehl to msto. Tetího pak dne dali se jemu

1 r= se mu ])ii(l(l;ili - kl;imn<'' ^'^prdrn Wctzlar.
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mšané na milost a toho falešného císae jemu

vydali, a on vyslyšav ho, kázal jej spáliti jako fa-

leŠníka, a tak zase k sobe lid obrátil. A odtud táhl

k Kolínu, uch Kolínští byli se také tomu lovku
holdovali. 1 vyšli jsú Kolínští proti Rudolfovi

prosíce za milost a dali jemu 4000 h. st., a on tím

jich potrestav, odjel.

{Úklady proti Závisovi. Válka domácí. )>

L. 1287. Páni nkteí eští, znamenavše píliš- (J^- 1287.}

nau pajchu a zpurnost mysli ZáviŠovy, tžce to

u sebe vážili, a aby on jím ml více rozkazovati,

než pán jich král, toho nikoli nemohli vytrpti,

a na krále takové své tžkosti astokrát vznášeli.

Nkteí pak z pátel Závišových proti tm ^^m proti

panucm povstali a tak bylo v Cechách nemalé roz-

dvojení, až jedni druhým laupežem i ohnm poali

rozliných škod initi, a zvlášt ti, kteíž byli

s strany Závišovy, majíce v nm (že jest naj-

bližší pi králi) nadji, i ohe v zemi panštli.

Ti pak, kteíž tu od nich trpli škodu, takové své

tžkosti na pána svého vznášeti chtli, ale nebylo

jím to od Závise dopuštno. Mocnjší pak nkteí
as píhodný uhlédajíce, a zvlášt když tu Závise

neb\do, veliké a hrozné žaloby inili na nho.

Vácslav pravil, že to chce opatiti. asu jednoho

vojsko Závisovi sebrati kázal a s tím vojskem do
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Klášter

Rajhrad
dobyt.

Moravy na zlodje a zhaubce zemské aby se vy-

pravil a tam je hubil, písn pikázal. Závis, ne

tak poslušenstvím hnut jsa, jako tím, aby se nad

nkter^^mi svými nepátely pomstil, hned bez

meškání to uinil. A když pitáhl k klášteru ee-
nému Rajhrad, nalezl v nm mnoho lotrv a lau-

pežníkv, neb oni vyhnavše a nkteré zmordo-

vavše mnichy, klášter byli osadili. Závis dobyv

jích, kázal je všecky zvsiti. Vácslav kníže také

s svým haufem okolo Litomyšle zemi istil, tak

až Tebové Moravské dobyl a mnoho pi tom mst
laupežníkuov zvsiti rozkázal a pána msta toho,

Frydrycha z HomburkUj, jíti kázal a ped sebe

pivésti. Tu pátelé jeho za se pimlúvali, aby

dán nebyl do vzení. I slíbil jest on Frydrych,

že takových laupežuov chce pestati, a laupcž-

níkuom že nedá u sebe stanovišt; a za to postavil

Moravská knížeti Vácslavovi rukojm. A hned brzo potom .se

dobyta.
^^]^ nezachoval. Ti rukojmové jej vzavše, ped kní-

žetem v Praze postavili. Kníže rozváživ to, že

jest on skrze své zlé skutky v pokutu smrti upadl,

ale milosrdenstvím hnut sa a prosluli nkterých

pemožen jsa, rozkázal jemu toliko u levé ruky

jeden prst utíti; a on jsa tak potrestán, knížeti

vrn slau/.il; potom mimo jiné všecky byl mi-

lostníkcni.

Tebová

Správm' / Sunihiiiku.



K A K ( ) Z 1-; N f I ) i; I ) I c 1-: t u i n r . 113

\Narození ddice fnhiu.')

T. 1. Jitka, manželka Vácslavova, porodila

\'ácslav()vi, inaii/A'Iu svému, k potšení syna velmi

krásného, kterémuž aby byl kmotrem, žádal

biskupa Tobiáše a Jaroslava, komorníka zem-

ského; a dal jemu jméno otce svého, Ottagar.

Kterýž potom, dív než rok pišel, umel a u sv.

Františka v kláštee pochován.

R. t. asu podzimního opt Vácslav, sebrav

vojsko, musil táhnuti do Moravy a ty lotry, kteíž ,

^'^^^'''^y
•* ^ j ^ laupczniky

od své laupežné zvyklosti pestati nechtli, skro- dal vsiti

titi. To oni uslyšavše, zbhli se na jeden hrad^

jménem Helfenštajn, a tu se zaveli. Kníže dla
k ním zasaditi a jako bez pestání steleti roz-

kázal. Dne osmého echové toho hradu jsú do-

byli a ty laupežníky zjímali. Anazajtí všecky dali

zvsiti. A tak se kníže opt do ech navrátil.

(Zasnoubení sesfrv královy.

y

<R. 1288.}

L. 1288. kníže aneb král Vácslav eský, zna- / 260 r

mnav Rudolfa, krále ímského a císae voleného,

test svého, velikú a pílišnú milostí k sob na-

chýleného, vždycky o to pemyšloval, kterak by

mu se zachoval a žádné ani naj menší aby jemu

nedal k rozhnvání píiny, cht tomu, aby takové

mezi nimi uinné pátelství a píbuzností krve
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spojené trvalo na vky. S pilností o to stál,

aby i ta smlauva nkdy mezi týmž Rudolfem a

otcem jeho Ottagarem na ostrov Dunajském

uinná v své celosti zuostala; kázal sestru svú

Kunhutu z kláštera sv. Františka (kteráž byla od

otce svého tam dána) vzíti a synu císaovu dáti

jí za manželku, aby tu smlauvu, kterúž otec jeho

zrušil, vyplnil. Však potom táž Kunhuta po smrti

manžela svého zase se do téhož kláštera (vdovau

jsúc) navrátila a tu nábožn slaužila P. Bohu až

do své smrti a tu jest také pohbena.

(^Svatba Závisova s princeznou ii/ierskoii.}

Pi tom asu Závis z Rožmbergka, sám u sebe

to rozvažuje, že má velikú nepíze pro svau

zpurnost mezi pány eskými, znamenav také, že

i kníže Vácslav na chuten není, ale že jej má ne-

toliko v nenávisti, ale i v podezení proto, neb se

to již po dvakrát uznamenalo, že jest chtl kníže

Vácslava, pána svého, života zbaviti, ale utMuohl

toho vykonati, však proto mysli jeho vysokost

nikoli nechtla od své pajchy pustiti, a to proto,

neb jest to asto na své mysli rozvažoval, že jest

byl mocn v rod královský vkroil, mater knížete

a manželku nkdy krále eského za manželku ml.

I nezdálo se jemu z tch píin žádné j)anny ani

vd(jvy z j):mskéli() s(a\ii i'<»jíti, ab}' líni poní/cn
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neb}!. Ale posly poctivé do Uher vypraviv, sestru

krále Ladislava Uherského, kteráž dávno v kláš-

tee obleena, professována^ i obleena byla, za

manželku sob míti žádal. Poslové když se na-

vrátili, dobré noviny, že král k tomu svolil, ozná-

mili. Ale Závis, že netoliko manželku, ale i také ^^y^.^
f^"^''^'

miti dceru
poklady, ale i pípravUg všecku nkdy krále Otta- krále

gara dobré pamti byl sob osobil, slavn a krá-

lovským zpuosobem umínil se do Uher vypra-

viti z té píiny. Ponvadž sestru královu sob
za manželku vzíti a do Cech jí pinésti ml, v krá-

lovské také ozdob v cizí zemi chtl se ukázati.

Protož maje neveliký poet lidu, toliko 80 vý-

borných mužuov jízdných a 12 vozuov, druhý

den ms. máje z Prahy vyjel, an na to král i krá-

lová hledí, a táhl upímo k Morav, odtud chtje

k Budínu. A když pijel na Železné Hory, to muž
jeden znamenitý z Cechuov, jménem Hajman
z Lichtenburgka, lidem jej pemnoživg a tu jeho

ekaje, na vyskoil a služebníky jeho (jenž na

žádného pée nemli) rozraziv rozehnal a kteréž

mohl postihnuti, zlaupil, truhly i s vozy pobral,

klenotuov od zlatta a stíbra mnoho nabral. Závis,

s svým toliko utíkaje životem s pti toliko slu-

žebníky, nezastavil se až v Vylémovském^ kláš-

^ t. vykonala sliby ádové— ^ = výstroj, výbavu — ^ = více

idu maje — * Správn: Opatovském
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tee. Však proto od vci zaaté nezdálo mu se pe-

stati, ale zpiiosobiv služebníky a to, což k té cest

nalézalo, do Uher pijel a tam svadbu okvasivi

do ech se navrátil, svii s sebú veza manželku,

kteruož na zámku, kterýž Vuršternbercho slov,

posadil a tu s ní slavn pebýval.

(Václav získal Opolsko.}

{R.mo.y L. 1289. /Veliká milost a láska byla všech

/260V knížat a panuov okolních k Vácslavovi, synu

Ottagarovu, knížeti eskému, tak že mnozí, i ne-

pátelé byvše pedkuov jeho, jemu se dobrovoln

poddávali, mezi nimižto Kazimír, kníže Opolskýg,

netoliko jemu, ale i jeho budúcím dobrovoln se

i s svým knížectvím poddal, list na to uiniv

v tato slova:

,,Velebnému a slavnému knížeti a pánu svému,

králi Vácslavovi, služba má vrná. Minulé i ny-

njší, také i potomní vci rozvažuje, kterak nkdy
List na slavný král eský Ottagar, dobré pamti, i ped-

^"noiíkJ' kove jeho otci mému i jiným pcdkuom jeho radní

a pomocní jsú bývali v jích potebách, protož já,

cht otce svého šlépjí následovati a chtje mn
a synuoni mým i mým j)()ddaným i v.šemu kní-

žetství mému pokoj zpuosobiti, neb znám, že ped-

^ = oslaviv — * = Fiirstenberg, nyní Svojanov - ' Sire

syn knížete Opahkého, ale vlddee jenom území liylomsklio.
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kové moji i já astokrát jsme násile trpli, i z té

píiny s dobrým rozmyslem a raddau i povo-

lením pannov a pátel mých i jiných poddaných

knížetství mé bez všeho pinucení, ale dobro-

voln, tím cht zpuosobiti pokoj i všecko dobré

syniiom mvm i všem poddaným, dal jsem a dá-

vám knížetství Opolské i poddávám Vácslavovi

králi i jeho budúcím, králuom eským, s hrady,

s msty hrazenými i nehrazenými i se vším jm-
ním mým i s pány a poddanými mými nynjšími

i budúcími. A manství všecka, kteráž jsú k mým
pedkm i ke mn nalézala, všecka propauštím

a svobodna iním od sebe i od svých budúcích

a králi eskému i jeho budúcím je poddávám,

též i jiné všecky svobody a listy i vajsady mé
zem i mých pedkuov, v manství se poddávaje

na budúcí vné asy. Toho na potvrzení list

tento mau vlastní peetí jsem kázal upevniti,

požádav, aby k tomu své peeti pitiskli dstojní

muži Pražský a Olomucký biskupové, Bevnovský,

Strahovský, Kladrubský a Osecký opatové, pro-

boštové mnozí i dkanové. Dalo se to v Praze na

králov síni pede všemi pány a auedníky mé
zem, též i ped pány eskými i zákoníky^ i mš-
any i jinými mnohými lidmi, jenž k tomu byli

povoláni. L. P. 1289, ms. ledna."2

1 = eholníky •— * Peklad listiny, pejaté z kroniky Piil-

kavovy, jest jednak nepesný, jednak neúplný.
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Drahota j g drahota velmi veliká v echách i v Polšt
v Cechách.

byla, takže lidé hladem meli. Nkteí se pak

muži z lidu obecného do Uher (slyšíce tam o hoj-

nosti chleba) obrátili a Uhí je jímajíce, Tata-

ruom i jiným pohanským národm v vnau
službu prodávali; a ten hlad dv let eskau zemi

trápil. Potom veliká hojnost byla, netoliko chleba,

ale i jiných všech vcí.

(^Krtiny syna Zdvišova.y

R. t. manželka Závišova, dceraj krále Uher-

ského, porodila syna a Závis z toho byl velmi po-

tšen, a položil den, cht slavné hody uiniti,

v kterémž by syn jeho byl poktn. I žádal obau

králuov, Vladislava Uherského, test svého, též

i Vácslava eského, pastorka svého, také i Jind-

KráieVác- icha. Vratislavského knížete, aby na ten den té

sláva chtli giavuosti pítomni byli. I dal odpovd Vácslav
života ^ -^

.

zbaviti, skrze posly jeho, že ho žada, aby k nmu pnjel

do Prahy a odtud že chce s ním až na jeho hrad

jeti. Závis maje v srdci zlé svdomí, toho uiniti

nesml 2, neb se již byli ped tím král Uherský a

kníže Vratislavský i Závis o to snesli a zuostali

na tom, aby na tom kvasu, jakž ])U(lau moi,Vác-

^ Správné: (nejmladSí) sestra; tak také níže m. teste- má

býti švakra. — * = se neodvážil
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sláva krále života zbavili. Ale takov}^ úkkid tajný

nebyl krále \'ácslava. Z toho velmi zarmúcen jsa,

nesml toho zármutku píiny žádnému oznámiti,

neb všickni jeho rádce strajcové a pátelé Závi-

šovi byli a píbuznému svému byli by rádi do-

pomohli, aby byl eským králem. Tu kníže Vác-

slav, již jsa ode vší rady lidské opuštn, vsel do

svého pokoje a rozprostel se na zemi, slzami svými

ji smáeje, P. Boha za milost a za prodlení života

prosil a od té úkladné smrti aby byl vysvobozen,

pii tom žádaje bl. P. Marie, Rodiky Boží, ped Sy- / 261 r

nem jejím za pímluvu, slibuje její sv. milosti, že

chce rozkázati P. Bohu k poctivosti ve jméno její

sv. milosti slavný klášter postaviti. Když pak

Závis do Prahy pijeti zanedbal, král Vácslav

k nmu také jeti se nestrojil. Jindich Vratislavský zrušil

porozumv, co se tu dje, do ech jeti nesml, král

Uherský také doma zuostal a tak se ten kvas

zrušil, a Závis byl z toho velmi hnviv.^

'(Smlouvy s Rudolfem.y

Pi tom asu maje o tch o všech vcech Ru-

dolfus, král ímský, zprávu, nemálo z toho byl

teskliv a \'ácslavovi pro potšení astá inil psaní,

^ Vyprávní mylné; Václav dal Závise v Praze vrolomn

zatknouti.

Závišuov
kvas se
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O to vždycky smajšleje, kterak by eskau zemi

obohatil a Vácslava, krále eského, panství roz-

šíil. I pihodilo se toho asu, že markrab Mí-

šeský vzdal nkterá manství jemu Rudolfovi, a on

je dal králi Vácslavovi, dav jemu na to list v tato

slova

:

,, Rudolf, z Boží milosti ímskj/ král, vždycky
List ci- rozmnožitel, všem sv. ímského císaství vrným.

sarsky na _
_

-^ '

manství na jcnž tento list vidti budau, milost svau i všecko
pomezi

ciobré! Všem spolu vám aby vdomé bylo, žádáme,Míšeském. ^ -^ j > >

Že pedstúpiv ped Duostojenství Našeho pítom-
nost, osvícený Frydrych, Míšeské vajchodní kra-

jiny markrab, ddic zem Lužické, osvíceného

nkdy Jindicha, markrab Míšeského, syn mladší,

vrný náš milý. Nás jest pokorn prosil, abychom,

vzhlednúce na jeho prosby, všecka zboží manská,

kteráž drží od císaství, kdežkoli položená, od nho
v ruce Naše pijíti ráili. My pak k takovým jeho

snažným prosbám naklonni jsiíce, takové jeho

vzdání v ruce Naše pijíti jsme ráili na žádost po-

vdného markrab a prosby; jmenovaná zboží

Nám vzdaná slavnému králi eskému Vácslavovi,

knížeti a synu Našemu najmilcjšímu, jích právem

manským jsme propuojili. Ty vci když se tak

vykonaly, týž markrab opt znovu Naší Veleb-

nosti prosil, abychom takové zmnní neb fraj-

mark o zemch, mstech, hradích, stíbrných do-

lích aneb o jakýcli/koli jinýcli vcech k ncmu
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vlastn náležitých biuT po otci neb po matei
obdržených aneb nadaných aneb jakýmžkoli zpuo-

sobem dosažených jemu z Naší obyejné dobro-

tivosti potvrdili. Jehožto žádostem milostiv po-

volivše, povdné zmnní tvrdíme a tímto listem

na svdomí zchvalujeme. Svdkové toho jsú

poctiví Kunrád, Štrospurgský biskup, osvícený

Rudolf, kníže Rakúský, syn Náš najmilejší, a zna-

menití muži Ludvík z Ottyngu a Emich z Li-

nygen, hrabata; Jan z Lichtenbergku a Valtý
z Geroldseku; statení pak muži Otta, purkrab
z Donína, Ranold z Nemaus, Heman z Grun-

bochu, Heman z Maletic a Heman písa a jiní

mnozí. Toho na svdomí list tento Majestátu

Našeho peetí kázali jsme upevniti. Dán ve Chb,
den 13. ms. bezna, L. P. 1289, království Našeho

léta 16."

(Zdvišovy plány a jeho zajetí.}

L. 1290. Když taková zúmyslná zlobivost proti <-S- 1290.}

Vácslavovi králi v Závišovi i v jiných den ode dne

více a více se rozncovala, neb on mnohých pa-

nuov srdcí tak pozdvihl proti Vácslavovi, že neto-

liko, aby jemu poslušní nebyli, o to se radili, ale

i spolen se sjíždjíce o to, kterak by \"ácslava,

pána svého, tajn a úkladn života zbavili, roz-

mlúvali. Nkteí pak z nich, ne bez vuole jiných

panv a rytístva, k knížeti Jindichovi Vratislav-
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skému, jenž ml píjmí ,,Statený", jezdili a jcmn,

aby do ech pi"ijel, radili, pravíce, jestliže to bez

meškání uiní, království eské bez odporu že míti

bude. Kníže Jindich z toho slibování jích nemálo

byl potšen a s svými pány a radami na to se

uradiv, do ech bez prodlení pijeti slíbil. /Ale však

/ 2(Uv Q gyé sfjg a moci pochybuje, tak veliké vci ped
sebe vzíti nesml, avšak vzav s svými raddu,

poslal rychle posly své k Ladislavovi, králi Uher-

skému, od nho v tom netoliko raddy,ale i pomoci

žádaje. Král Uherský povolav svých rad, takovau

žádost Jindichovu jím oznámil. Tu dlúho roko-

váno bylo i rozvažováno a zvlášt to, kterak nkdy
Uhí byli jeli proti Ottagarovi, otci Vácslavovu,

Rudolfovi, ímskému králi, na pomoc. Jestliže by
oni jeli Jindichovi na pomoc a \'ácslav, král eský,
že by (bud svú mocí aneb Rudolfo\'ú pomocí) ví-

tzství obdržal, snad by pro tuto ]M)moc i })ro snu't

otce svého, vezma Rudolfa, test svého, nápomoc,

nad Uhry se pomstil.

Vladislav, vyslyšav tu raddu, ekl k svVmu rad-

dám Uhersk^/m: ,,Mjte to v tajnosti, niám já

jimi a snadnjší cestu z nauení nkterých echv,
kterak bude moci ten Vácslav zbaven býti ži-

vota." 1 j)ovolav ])oslu()\' Jiudichových, dal jíui

(Klpovíf, že chce rád jiánu jích, knížeti, j^juioc

uiniti. Po malém pak asu skrze astá poselství

snesli se o to, aby na as urený oba mocn do
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Cech vtrhli a sihiaii mocí bojujíce, Vácslava aby

jiemohH a ki'álo\-st\'í eské aby sobe osobili. A již

poali v Uhích vojska zbrati, též i v Slezšt.

\' tt)in pihodilo se, že kníže Polský Léstko

erný umel a v kláštee sv. Trojice u predyka-

toruov s knížetskau poctivostíj pochován. Ale Po-

láci nkteí a zvlášt mšané Krakovští voHli jsú

na místo jeho Jindicha, kníže Vratislavského. Ale

že \'ácslav \'ždycky od své mladosti svú nadji

zakládal v P. Hohu, kterýž nikdá v se daufajících

neopauští, a tak jakýms divným zpuosobem téhož

Vácslava Jeho sv. milost od tch osidel jeho ne-

páteluov vysvoboditi ráil, neb po té radd v jed-

nom msíci král Uherský Ladislav od svých vlast-

ních panuov Uherských meem jest zamordován

a Jindich, Vratislavský kníže, od služebníkuov

svých jedem otráven a v kostele sv. Kíže ve Vra-

tislavi, kterýž on na svuoj náklad postaviti dal

a bohat nadal, slavn pochován. A Vácslav Zá-

vise jíti kázal a na Bílú Vži nad branú Hradu
Pražského do vzení vsaditi, v kterémž dv let

sedl; a tu mnoho rozliných písní složil, neb byl

muž dosti uený a výborný zpvák.

\Nové smlouvy s Rudolfon.

}

T. 1. král Vácslav vedle pedešlé smlauvy, kteráž

byla uinna mezi Ottagarem, otcem jeho, a Jind-

1 = poctou
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ichem Vratislavským o knížetství Slezské, též

i o Kladsko, chtl se uvázati v též knížetství. Ale

Rudolfus k nmu poslal, aby toho neinil, že to

jemu po témž Jindichovi náleží jako císai.

Tu hned Vácslav, vzav svú manželku, jel k nmu
do Erfordu. A tu král Vácslav ukázal jemu listy

smluvní a peeti. Vida to Rudolfus, hned od toho

pustil a Vácslavovi králi, aby se v to knížetství

Slezské jako pravý nápadníky uvázal, mocn do-

pustil a toho potvrdil listem tímto:

,,Rudolf, z Boží milosti ímský král, vždycky
r.ist na rozmnožitel, všem sv. ímského císaství vrným,

knížetství . ^ ^, , ... ^ ^ . \
Vratislavské. jPHz tcuto list uzH, svu milost 1 vsccko dobrc vzka-

zuje. spolenosti Vaší aby oznámeno bylo, že My
to zpsobení a naízení o zemi aneb knížetství Vra-

tislavském a Slezském, kteréž Nám a císaství ná-

leží v manství, vidli jsme, kterak nkdy osvícený

Jindich, knížeVratislavský, Náš milý, s osvíceným

Ottagarem, králem eským ... totiž že týž král

eský v knížetství Slezské má se uvázati, jestliže

by téhož Jindicha P. Buoh smrtí ráil zachvátiti,

a tu krajinu Slezsku sob i svým potomkm oso-

])iti.. . I ponvadž taková vc a též právo vedle též

/ 262 r smlauvy pipadlo na tento as na Vácslava, /syna

Našeho najmilejšího, a on v to vkroiti chce,

protož My tf)ho vdni jsúce, jemu toho potvrzu-

* = nástupce, ddic
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jeme a pevné iníme z plnosti Naší království ím-
ského, a na to jemu tento list Náš vydáváme, pe-

etí Naší utvrzený a upevnný.

Dán v Erford, den ptmezcítmý msíce, jenž

slov záí, L. B. 1290, království pak Našeho

léta 17."

Druhý list, také od téhož Rudolfa, krále ím-
ského, vydán a dán témuž králi Vácslavovi a krá-

lovství eskému, jenž jest psán v tato slova:

,, Rudolf, z Boží milosti ímský král, vždycky

rozmnožitel, všem sv. ímského císaství vrným,
jenž tento list uzí, milost Naši i všecko dobré. . ,'''\"f
' ' senkstvi a

Když se listové od Díistojenství Našeho vydávají, volení císae

piln to má vyhledáno býti, aby z toho budúcích ,} ^^'"
-^ J ' J kemu.

ptek nebylo, ale to aby se na ten as piln vy-

hledalo, tOj pi volení císae náleží králi eskému,
knížeti a synu Našemu najmilejšímu, a ddicuom
jeho. A tak dostaten od knížat, panv a rytí
našich v císaství od starodávna obývajících sme
se gruntu pravdy doptali, to že sú ped námi jed-

nosvorn vyznali, že král eský jest šekg císaský

pi volení císae a ten auad šekství má pi nm
a pi budúcích jeho na asy vné zstati. Protož

se to svtle vyhlašuje, že eský král i jeho ddi-
cové sú a býti mají ímských králuov na císaství

volenci, spolu s jinými aby volili, tak jako jiný

^ Snad ni. co — - ^ íšník
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který, a v tom volení aby mli plnu moc a plné

právo i hlas. A toho práva i hlasu aby on mohl po-

žívati i jeho budúcí, tak jakž jest prvé toho bylo

požíváno od jeho ddiciiov^ a pradduov, tak aby

se žádný v ten auad jeho a v právo jich nevpletl

všeten. Jestli že by pak ntco tuto nebylo dolo-

ženo, to všecko vlí Naší Královské Velebnosti

doplujeme. Toho všeho na svdomí list tento

zpuosobili sme, jejž sme kázali peetí Naší utvrditi.

Dáno vErfordé, den ptmezcítmý ms. záí, L. B.

1290., království Našeho 1. 17."

{Události v Uhrách a v Polsku.

y

j^qjK L. 1291. Uhí sjeli se na rákušo a tu po smrti

krále Ladislava, kteréhož úkladn zamordovali,

rokovali, kto by jich pánem býti ml,— a pi tom
byly mezi nimi veliké nesnáze. Potom pak po dlú-

hých hadruncích \-olili na stolici královskú Ondeje
z Escen, jenž l)yl také z rodu králv Uherských

narozený. Ten pijav království Uherské, poznal

divný zpuosob Uherský, ano ho žádný poslúchati

nechce, chudí a súžení nebožátka ani ped ním
Král ("skv IV/ / ... ,,. , v- •!

a iJhcTskv plnicí, prosicc, aby ]nn za .spravedlivé ucmil, on
sjeli.se .si)oiu. pak ani mohl koho nezbedného trestati ani kivdu

trpícím jakú nápra\'u uiniti. Od vrných nkte-

rých sa napomenut, 1< ki";íli \';icslavovi eskému

* = pedk — * z nia. = snm
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poslal, jeho žádaje, aby k nmu na pomezí Mo-

ravské a Uherské pijel. Vácslav z své pirozené

dobrotivosti to uinil, a když se spolu sjeli u Hodo-

nína, tu se pátelsky pozdraxili a spolu rokovali

a tak narovnali, aby jeden proti druhému nikdá

nebýval, a byla-li by jaká poteba, aby jeden

druhému pomoc uinil. Od toho dne Uhi, jakž

to uslyšali, hned skrotli a pánu svému poddanjší

byli, a žádný z nich tak jako prve nesml se

Ondejovi králi opíti.

T. 1. Gryfíina, Krakovská a Sandomirská knž-
na, jenž byla nkdy dcera krále Bulgarského a

sestra Kunhuty, manželky nkdy Ottagarovy,

matee krále Vácslava eského, nemající žádného

s manželem svým plodu ... A manžel její, on

Lestko erný, nad tmi knížetstvími byl ji mocnu
porunicí uinil až do /jejího života, a ona povc-

lavši k sob do Krakova Vácslava, krále eského,

své sestry syna, mocn jemu to všecko vzdala;

a on uvázav se v Krakovské i v Sandomiské kní-

žetství, a uiniv na svém míst poruníka moc-

ného Tobiáše, biskupa eského, jemu rozkázal, aby

tu zpravoval až do jeho zase do Polsky šastného

navrácení, a sám se i s knžnu Gryffinú do Prahy

obrátil. Kterážto Gryffina potom mnoho let v Pra-

ze jsúci živa byla, a když umela, v kláštee

sv. Františka vedle své sestry Kunhuty poctiv

jest pochována.

Polská
knžna
Gryffina,

tetka

Vácslava
krále,

umela.

/ 262 v

Král Vác-
slav kníže-

tem Polským
uinn.
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(^Události doma i v cizin.}

R. t., tu noc ped sv. Ambrožem, Praha Menší
Msto menší všecka domácím ohnm vyhoala, tak že ani jeden

shoaio. duom nezuostal. Král nad mšany h'tost maje,

všech platiiov je zprostil a to jim na biidaucí

vné asy svým majestátem utvrdil.

Pi tom asu král eský poslal k Mikulášovi,

knížeti Opavskýmu, aby jemu to knížetství Opav-

ské dobrovoln pustil. Neb nkdy Ottagar král,

otec Vácslavuov, ml toho syna Mikuláše, ale ne

s poádnú manželku, a odlauiv od Moravy díl

zem i uinil z nho knížetství Opav.ské i dal je

Mikulášovi v manství a tím jej jako nepoádné

zplozeného syna oddlil. Mikuláš vyslyšav posly,

uiniti toho nechtl. Vácslav král, sebrav vojsko,

na se oboil a jej vyhnal z toho knížetství a sám

se v n uvázal.

(^Smrt Rudolfova. Spory o trn v íši.y

Rudolf, ^'^^ toho roku: Rudolfus, král ímský, u vigiljí

král ímský, sv. apoštoluov rozcslání jsa velmi nemocen pijel

do Špajru a nazajtíj pi pítomnosti své man-

želky a své dcery Jitky, eské královny, umel a tu

den sv. Arnolfa ]iorti\ pochován.

• l.'). ('ervcíK ( 1'2!ll
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R. t. hned po smrti Rudolfov korferštové z na-

bádaní nkterých knížat Ríských o to mezi sebú

jednah, aby stoHce císaská prázdna nebyla, pro

všelikteraká nebezpeenství, neb mnozí z pový-

šených lidí žádostiví byli takové duostojenství na

se vztáhnuti, zvlášt pak arcibiskup Mohutský

jako jeden korferšt korferštu druhému psaní o to

uinil v tato slova:

,,Velikomocnému knížeti a pánu Vácslavovi,

knížeti Krakovskému a Sandomiskému, markrabí

Moravskému: Gerhard, z Boží milosti Mohutského

kostela arcibiskup, sv. ímského císaství po ze-

mch Nmeckých arcikanclí, služby hotové k Va-

šemu rozkázaní vzkazuje. Matka církev sv. du- List králi

chovními a asnými vcmi jsúci obdaena, dvojím vácslavovi

meem ped tmi, jenž by jí netoliko rukama, ale biskupa :\io-

i skípíce na ni zubami chtli uškoditi, má obra- huského.

ována býti, totiž meem pokuty duchovní, též

i meem svtským, aby trápeni a pokutováni byli

tak, jestliže by nkterých nezbedných strach pe-

kelní duchovními ranami od zlých skutkuov ne-

mohl odvésti, aspo takoví meem svtské pokuty

a ukrutnosti aby mohli býti ztrestáni a napra-

veni. I ponvadž skrze smrt a odjití s tohoto svta

dobré pamti nkdy pána Rudolfa, krále ím-
ského (tak jakž se P. Bohu líbilo), církev kesan-
ská toho mee svtského nebezpen jest zbavena,

protož ponvadž z pítomnosti císaské v císaství
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uznává se kvísti pokoj, zápalové nenávisti že se

daleko zahánjí, za slušné i za potebné býti v-
íme, aby kníže krajinám Nmeckým ustanoven

byl, kterýž by je v spolené lásce ozdobuje, obra-

oval a nepokojné uzdau moci svtské zdržoval.

Protož to rozváživše, k volení budúcího krále ím-
ského as nazajtí po slavnosti sv. Filipa a Jakuba

apoštoluov jednau, druhé, tetí i místo v Frank-

/
203

r furt, tak jak knížetskému našemu auadu, též

i arcikanclíství císaství ímského náležité jest,

tímto listem oznamujeme. Vám as i místo vyhla-

šujíce. Dán v Novém Domu, den 7. ms. listopadu

L. P. 1291."

Druhý také list Vácslavovi, králi eskému, pi-

nesen a podán byl o tauž vc, v kterémž se te toto:

,,My, Albrecht, z Boží milosti kníže Sasky, Du-
List vác- rýnský a Westfalský, hrab Bremenský, purkrab

od knížete Majtburský, sv. ímského císaství kníže a mar-

Saského. šálek etc", v kterémžto listu toto se zavírá, že týž

Albrecht žádá krále eského, jestliže by on

Albrecht ])i x-olcní kr;ÍK' ímského na ten as
•v Frankfurt pítomen býti nemohl, summy té,

kteráž .se dává volencuom od krále ímského vo-

leného, díl jeho a jemu náležitý, totiž puol pátá

tisíce hiven istého stíbra, aby jemu listem

ujistil, a posly jeho, kteíž na jeho míst budu

])osláni k tomu noIciií (t. 10 rytíuov, 2 ka])l;iiio\é

a S dvoanuov) kr;il eský aby je lam odNcin,



I.ISTV K UKFIRSTSKÉ. 131

ztravau a obrokem opatil, a on že na žádného ji-

ného hlasu svého nedá a dáti neporuí než na toho,

kohož on král eský voliti bude etc. ,,Dán v Sic-

tauie, L. P. 1291, u vigiljí sv. Ondeje apoštola. "j

Tn^tí pak list též pi tom asu Vácslavovi králi

pinesen od hrabete z Rajnu, jehož jest poátek
tmito slovy:

,,Velikomocnému knížeti, bratru svému najmi- i>ist kráh

1-v, TT/ -, ^1-;^ 1. /v -T" Vácslavovi
lejsunu, vácslavovi, krali eskému, kmzeti Kra- od hrabte

kovskému a Sandomískému, markrabí Morav- ^ Haj nu.

skému. Ludvík, z Boží milosti hrab s Rajnu

a kníže Bavorský, víru a lásku vzkazuje" etc,

v kterémž listu on Ludvík oznamuje králi es-
kému, též jako v prvním, o volení nového krále

ímského v Frankfurt, žádaje, aby on Vácslav

král též k tomu asu se tu najíti dal a spolu s ji-

nými k tomu zízenými volil. ,,Dáno v Ingolštottu

léta Pán tisícého dvústého devadesátého prv-

ního, na zajtí po sv. Mikuláši."

(^Smrt Závišova.y

L. 1292. král \'ácslav položil snm v Praze pi (R. 1292.}

st-edopostí, rozkázav všem pánm, rytím, vla-

dykám i zemanm, aby se tu a na ten as sjeli.

To když se na rozkaz královský vyplnilo, král

všed mezi své poddané, poal s nimi jednati.

1 29. listop. 1291, v Žitav
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Najprvé o pokoj, aby uinn byl v eské zemi

a laupežové, kteíž ješt od nkterých tajn

a aukradí djí se, aby pestali. Pi tom všecky ne-

vole, ruoznice a vády, kteréž sú mezi povýšenými,

aby pestaly; pakli by kto mimo to jaké vci
takové, ješto by se k ruoznici vztahovaly, ped
sebe bral aneb bráti chtl, na takového každého

že chce král (jako na odboj nika pokoje) táhnuti.

Pi témž také rokování povolán byl z vzení Závis.

A tu také páni mnozí jemu radili, aby se králi,

pánu svému, pokoil. Ale on toho nikoli nechtl

Závis uiniti. Král vida jeho neústupnost, kázal jej na
echtei se

ygg^j^y zámky, kteréž držal, i ty, iešto královna
•ah svému j j j j

^

pokoiti, jemu po sob vnovala, svázaného voditi, a ty

musil všecky králi vzdáti a jich ziíplna v jeho moc
postúpiti. A když byl zase piveden, opt páni

jemu radili, aby se pokoil, a on maje doufání

v svých pátelích, nechtl toho uiniti. Bratí

/ 2fi3 v
i pátelé jeho poali se na 'kr;Uc i na ty, kteíž jemu

k tomu radiH, biiiti, a král kázal jej zase na Bílú

vži vésti a tam mnohem pilnji než prve zavíti

a ostíhati. Po slavnosti pak velikononí král

poslal své raddy k Závišovi rozkázav, aby se jeho

otázali, chce-li se jemu pokoiti, že on chce jemu

všecky zámky navrátiti, tak aby je on Závis mohl

až do svého života držeti a jich užívati a po jeho

smrti aby molily pijíti na královnu, manželku

jeho Jit kil, iicl) jí spra\('(lli\c k \nu ("cskýcli krá-
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loven náležejí. Závis vyslyšav poselství, zpurnými

slovy odpovdl: ,,Povztež tomu knížeti, že já

toho nechci uiniti a neuiním, neb vím dobe, že

ten as pijde, že ten kníže chtj neb nechtj musí

mne z toho vzení propustiti." Král vzav radu

s vrnými a sebrav vojsko lidu, táhl k Budjo-
vicuom a potom ped tím hradem, jenž Froburgk

slov, jinak Hluboká, kázal své rozbíti stany; a tu

bylo rokováno s páteh^ Závišovými, aby od nich

v moc králi hrad ten puštn byl a král že hned

chce kázati jim v jejich moc Závise pustiti. Ale

oni dali odpovd, že toho nechtí uiniti a neuiní.

Král poradiv se, kázal do Prahy pro Závise jeti,

a tu iei pinesli a tu ješt bylo jemu od nkterých ^^^'^^ "^'^^^

^ -/ j
. konec svého

rad královských mnoho pedkládáno, ale on když života,

stál na svém úmyslu neústupn, tu kázal jej pod

zámek pivésti a tu jemu (ani na to pátelé jeho

hledí) prknem hlavu sraziti. Ale té smrti jeho byla

najvtší píina, že jest sml^ o královu Kunhutu
se pokusiti a ji poskvrniti a potom za manželku

pojíti. Odtud Závis slavn vezen k pohebu do Klášter

kláštera, jenž Višový, jinak Vyžší, Brod slov,

kterýž on sám založil, postavil, nadal i poheb
sob v nm zvolil. Nazajtí pak kázal král Hlu-

boké nelítostiv dobývati. Pátelé Závišovi vidúce,

že se nemohli obrániti, toho zámku králi postau-

pili. Od té chvíle poal v echách pokoj rsti.

1 = se odvážil

Vyší Brod.
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(Události v Polsku.

y

Král vác- 7, ] králVácslav, povolav panv najznameni-

odknížetstvítjších do své raddy, radil se s nimi, co má uiniti

Polského, s tím knížetstvím Polským. Po dlúhém o to roko-

vání a rozvažování na tom jest zuostáno, aby

králi radda dána byla, aby od toho pustil, i mlu-

veno jest od p. Tobiáše, eského biskupa, slovy

tmito: ,, Králi, pane náš, kmetové tvojí poruili

sú tob obecnú potebu oznámiti, že se jim jist

vidí za slušné, aby tch knížetství Polských za-

nechal a od nich pustil."

Král vyslyšav raddu, odpovdl: ,,Ano mi se

samému zdá býti za slušné, abych na tom dosti

ml, což mi P. Buoh z své milosti v tom království

eském a markrabství Moravském z své milosti

popíti ráil." A tu hned poslán jest do Polsky

Tobiáš biskup, aby to na míst královském zpra-

vil a od toho pustil.

(^Nový císa Adolf.}

R. t. když se pibližoval as volení krále ím-
ského, Vácslav, král eský, pro svá mnohá za-

neprázdnní k tomu asu a volení vypraviti se

\okní krále nemoha, na míst svém poslal nkteré z panuov
Kímskriio. (eských, rad svých, kteíž tam na míst pána

svého krále všecky vci poctiv vykonavše, ra-
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dosti se do Cech navrátili a listy nkteré s sebú

odtud králi pinesli, jako ten najprvé od arci-

biskupa Mohutského. jenž jest psán v tato slova:

,,My Gerhard, z Boží milosti Mohutské stolice

arcibiskup, sv. ímského císaství po zemích N-
meckých arcikanclé, oznamujem tímto listem,

že L. B. 1292 v pátek první po slavnosti sv. Filipa
^hutskéh?"

a Jakuba, apoštoluov Božích, uložili jsme byli den arcibiskupa,

a cíl spolu knížatm našim v Frankgfurt k vo-

leni krále ímského, kterýžto as prodlil se až do

pondlího po slavnosti týchž sv. Filipa a Jakuba,

však s povolením naším a spolu knížat našich,

kterémž takové náleží volení, pi kostele v domu
bratruov kazateluov ádu sv. Dominyka v Frank-

furt. /Poctiví muži Bernart, probošt Míšeský, '

~'^'^'^

Heman z Lipého, najvyžší komorník království

eského, Albrecht z Žebráku, purkrab na Ka-

dani, a Tobiáš z Bechyn, purkrab na Froburgku,

postavili se poslové a zprávce obzvláštní k tomu

s plnu mocí rozkázaní majíce od krále eského,

oznamujíce ped naší a jiných knížat našich pí-

tomností výmluvu velikomocného knížete a pána

Vácslava, krále eského, markrabí Moravského,

knížete Krakovského a Sandomiského, že pro

nedostatek zdraví svého takovému volení krále

ímského pítomen býti nemuož, a toho skutenau

potvrdili písahu. A téhož krále svého hlas, kte-

réhož on jako kníže císaství a šek pi volení



136 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1292

krále ímského obyej má požívati, nám poruili

a na nás vzložili, a my sme místo jeho pijali s po-

volením spolu knížat našich. Tu my tak naším

jménem jako jménem krále eského povdného,
najjasnjšího pána Adolfa, hrábí Nássovského, za

krále ímského sme vyvolili. Toho na svdomí
a pro lepší pamt tento list zpsobiti sme rozká-

zali a peetí naší upevniti. Dán v Frankfurtu,

10. den ms. máje, L. B. 1292."

Druhý také list skrze též pány posl}^ od nového

ímského <krále> Adolfa pinesen byl, kterýž jest

psán tmito slovy:

,,Adolf, z Boží milosti král ímský, vždycky
ListVac- rozmnožitel, všem sv. císaství vrným, milost
slavovi od -^

Adolfa, krále svú i všccko dobrél Pro mnohá zaslaužení a slavné
ímského, gkutky, kterýmižto pi Nás a sv. císaství osvícený

pánVácslav, král eský, slavný kníže Náš a šek,

rozlin se stkvl, jeho chtíce j^racem a nákladm
uskrovniti, všelikteraká manství, kdežkoli aneb

jakýmižkoli by jmény jmenována byla, kteréž

od Nás a sv. ímského císaství povdný král

má a drží, vládne aneb vládnauti má, témuž králi

skrze znamenitého muže Rubina z Konrujj, pí-

buzného našeho, kterýž toho listu podává, zvláštní

NašíKrálovskéVelebnostÍ2..avšaknepítomnému,

kázali sme poslati; chcme tomu však, aby osví-

' v lal.UA.iii (W Coxcrna. - Vynecháno .gracia' ( milo.stí).
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cený král již jmenovaný, když se uprázdní a

s Námi osobn se shledá, potvrzení na svá manství

tak, jakž obyej jest, aby pijal. Dán v Frank-

furtu nis. máje den 10. L. B. 1292, království

Našeho léta prvního."

Tetí pak list, také pi témž asu od téhož

Adolfa, krále ímského, skrze též posly pinesen

a jemu Vácslavovi králi podán, jenž jest napsán

slovy tmito:

,,My, Adolf, z Boží milosti ímský král, vždycky ^^^'^^^ °^^j^

rozmnožitel, oznamujem tímto listem a vysvdu- ímského.

jem, že osvícený Vácslav, král esk3>, markrab
Moravský, kníže Krakovský a Sandomiský,

10.000 h. st., kteréž za vno dcery své slavnému

Rupertovi, synu Našemu, dáti povinen jest, s strany

pátelství abychom pedešli as ten, v kterémž

dluh ten plniti se ml, totiž pi slavnosti Nanebe-

vzetí P. Marie a pi slavnosti Tí králuov najprv

píštích tak jakž se mlo dáti a položiti: My pak

kraj Plzeský^ totiž hrad a msteko Aldemburgk,

Kempnici, Cvikavu i všecken kraj Plzeský s jeho

many, lidmi, zbožím manským neb nemanským,
s saudy, cly, právy a poctivostmi i s jinými pí-

ležitostmi k tomu náležitými tím právem, tak jakž

králm ímským náležeti se uznává, také i Cheb

^ Mini se krajina Plisenská (Pleissen) v Sasku, podle eky

Pleisse (Plisnaj. Text latinský je v peklade popleten.
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msto i zámek s jeho krajinau, s zámky, lidmi,

s manstvími, many i nápravníky^, kteréžto všecky

véci k králi ímskému náležeti se uznávají, pod

výmink zastavujeme a to zastavení tímto listem

oznamujeme a dáváme povdnému pánu Vácsla-

/ 2tí4v vovi, králi eskému, i jeho ddicm v penzích

/pedpovdnýchg, kterážto zástava zmizí i pomine

na ten as, když svadba ta mezi synem Naším

a dcerau uinna bude a vykoná se. Toto také jest

vymínno, jestliže tu co aneb jaké práva králi

eskému pi témž panství Chebském náležeti bude

a to že by mohl slušn listy ukázati aneb jin3>m

hodným pruovodem, to jemu všecko propustiti

chcme bez nesnáze a odporu. Toho na svdomí
tento list napsati sme rozkázali a jej peetí Naší

utvrditi. Dán v Frankfurtu, 9. den msíce máje

L. B. 1292., kralování Našeho léta prvního."

{Vláda Adolfova ly

</í. 1293>/ L. 1293. Války veliké byly mezi Filipem, králem

Král ím- Franským, a Edvardem, králem Englickým. Král

ský se Englický byl poslal lOO.OUO h. st. Adolfovi, králi
lK)s \rni

.

J'^j'j^í^i^(5j^y^ jgj^Q žádaje, aby s nkterými knížaty

a hrabaty pijel jemu na pomoc. A on vzav, slíbil

to uiniti, i kaupil za n jedno hrabství k íši;

potom, a byl lid sebral, ale nemaje ím žold-

1 = vasaly — * = naped eených
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ném platiti a hrabata také s ním darmo a na

svuoj náklad nechtli táhnuti, a on musil služebný

lid rozpustiti, i obmeškal velmi krále Englického,

ješto on na tom ml velikú škodu, a skrze to

mnoho lidu ztratil, protož jemu mnozí lidé múdí
v tom velmi za zlé mli a pravili, že jest tím úin-

kem netoliko sebe, ale i íše poskvrnil.

T. 1. \'ácslav, král eský, velmi snažn P. Bohu ^^fj, í^^^ý
nábožný.

slúžiti poal a službu Boží v kostelech P. Bohu
a svatým jeho k poctivosti vžd3'cky''den ode dne

rozmnožoval. V kostele když byl a P. Bohu svému

poal se modliti, vcdlé svého obyeje nikdá ne-

chtl s žádným nic mluviti; páni, rytístvo, také

i lid obecný, jeho takové dobré i chvalitebné vi-

dlice obyeje pi inní poctivosti P. Bohu, také

se tak zachovali. Král pak mimo jiné cht více

P. Bohu svému se zachovati, nkdy jednoho dne

pi mšech sv. dvanácti neb šestnácti byl a neodšel,

až se poslední dokonala. Svého pak náboženství

cht pamt vnu zstaviti a k tomu ve snách sa

napomenut od bl. P. Marie, klášter nkde v pí-

hodném míst k poctivosti rodiky Boží postaviti

umínil. Protož k opatovi do Sedlce bez meškání

jel a s ním i s jeho konventem se o to radil.

L. 1294. Adolfus, ímský král, pijel do Míšn (r. 1294.}

a tu obeslal k sob Vácslava, krále eského, i sjeli

se spolu v Grumhaiui a tajn ntco rozmlúvali

1 Klášter Grunhain v Sasku
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a raddám královským (že se to bez nich dje)

bylo to s nemalým podivením, ale však proto vtší

strana lidí domnívali se, že by tu bylo rozmlúváno

a jednáno, jakým by se to zpuosobem vykonalo,

když by dána býti mla dcera krále Vácslava za

Ruprechta, syna Adolfova.

{Založení kláštera zbraslavského^

T. 1. když se z Míšn král Vácslav navrátil do

Prahy, hned se upokojil a cht svuoj slib, kterýž

uinil P. Bohu a bl. P. Marii, vyplniti, vydal se na

pst a na plativé modlitby, žádaje P. Boha, aby

mu ráil zjeviti a místo ukázati, na kterémž by
ml k poctivosti jména jeho sv. a Matky jeho,

Rodiky sv., klášter rozkázati postaviti. Po vyko-

nání pak toho, na den sv. Floriána pojav s sebú

/ 265 r Jeticha, opata Sedleckého, a Kunrada, /pevora

téhož kláštera, i jiných mnoho brati téhož

ádu Cistercienského, i vsedl s nimi na jednu
Klášter velikú lodí a plavil se s nimi od Prahy vzhuoru

po ece Vhltav až do kláštera Ostrovského, kdež

jsu obývali bratí ádu sv. Benedikta. A když jsú

to místo shlédli a obešli všecken ostrov, zase sú

na lodí vsedli, však nebyli jsú tolio liinyslu, aby
ten klášter prvé P. Bohu a sv. Janu oddaný mli
zboiti neb zrušiti, ak> chtl král ádu ("istercien-

skéniu jej poddati, a tomu r;l(lu sv. Px-ncdikta

Ostrovský.
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klášter jinde dáti postaviti. I plavíce se doliiov

vystaiipili na beh, tu, kdež byl nkdy mnohými
ped lety njaký rytí jménem Zbraslav dvuor

sob postavil a v nm až do své smrti sedl.

A když se k smrti pibližoval, kanovníkuom

kostela Pražského jej kšaftem poádným mocn
poruil a dal. Potom král Ottagar ten dvr na

týchž kanovnících za ves Butovice vyfrajmaril^

a z toho dvoru Zbraslavova dvuor lovecký sob
i budúcím králuom uinil, jestliže by kdy na lov

jeli, tuaby mívali noclehy a odpoinutí. Spativše

zpuosob toho dvoru a položení toho místa, opt
vešli na lodí a po ece, která Mizag slov, až do

Radotína se plavili a tu též místo shlédli a na lodí

vsedše plavili se až do Prahy.

Nazajtí dal král opatovi a bratím tm pro-

dlení až za ti dni, aby se dobe rozmyslili a z tch
tí míst vyvolili sob jedno, a poslav do všech kos-

telv Pražských, kázal na den sv. Stanislava

o Duchu sv. a o P. Marii všem knžím mše sv.

slúžiti a prositi snažn P. Boha, aby on sám ráil

sob místo k stavení kláštera vyvoliti. Po vykonání

pak tch tí dnv opat a bratí ped krále pedstú-

pivše, to místo, kdež dvuor Zbraslav jest, aby jím

dáno bylo, za to žádali. Král k tomu svolil milo-

stiv, ale jakž oni odešli, nkteí z dvoanv krá-

Zbraslav
dvuor.

Radotín
dvuor.

vykoupil, vj-mnil — ^ jv/ie, nyní Berounka
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lovských, duchem áblovým súce vedeni, ped-
stúpivše žádali, aby toho král neinil; neb v tom
dvoe výborná že jsú králi i jeho lovcm odpo-

inutí a stanovišt, pravili, a že tu Ottagar, otec

jeho, míval své zvláštní potšení. A tak jsú jeho

na to namluvili, že jest svú mysl od dobrého za-

atého odvrátil.

(^Snahy o universitu. )>

<R. 1295.} L. 1295. král Vácslav, jako pán milostivý a

milovník pokoje a spravedlivosti, asu postního

povolav nkterých starších a znamenitjších rad

svých na palác \'yšehradský, tu se posadil a když

oni všichni žádostiví byli slyšeti píinu toho

shromáždní, král jím oznámil prav, že se jest na

tom postavil, že chce nespravedlivost kaziti a spra-

vedlivosti pomocníkem býti a ji rozmnožovati

a práva zem eské s raddau jích že chce kázati

sepsati a zíditi tak, aby Božská spravedlivost

pod jeho zpravováním také svuoj prchod mla.
Druhé oznámil jím, že chce do Prahy uení uvésti,

tak aby tu byla škola k podobenství Paížského
Uení uení; a tu echové uíce se latin, doma zuostanau

a v své zemi utráceti budau peníze, ješto tudy

eská zem o mnoho set zlatých každého roku

bohatjší bude. Páni a starší, vyslyšavše takové

vznešení a lu \iili kr.ilox-skii, dali odpoxcd skr/.e
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pana Marika z Castalovic, kterýž na míst všech

prosil krále, aby toho neinil, a ka: ,,Ctný králi,

kmetové tvoji to jsú tob poruili oznámiti, že

zem tato eská má svá práva od Pemysla a Li-

buše zízená a jím vydaná, kterýchž není potebí

opravovati, ani jiných potebí ustanovovati. Byl-li

by ovšem jaký pi tch právích nedostatek, že se to

nuiož z vlastních jejich hlav a rozumuov vyplniti

a napraviti. /Uení toho také v echách že potebí / 26í

není a to z píin tch, že byNmci i jiní národové

pod zpuosobem uení sem do této eské zem vešli a

tak by snad Prahu i jiná msta sob mohli osobití,

ješto bychom je potom musili s velikau prací ven

vyhnati a v\'pleniti. Protož králi, pane náš, páni

tito a tvoji poddaní tak praví, že k jednomu ani

k druhému nemohau a nechtí svoliti."

Král vyslyšav odpovd a tu omluvu, poroz-

uml tomu, že nechtí k poadu práva kesanského
svoliti proto, že by musili to, což drží, ješto králi

spravedliv náleží, pustiti. A tak král tím prodlil

až do jiného asu.

<5y. Anežka a Kiinhnta. Polský král.'}

T. 1. nábožná panna, jist v Boží nadji i svatá,

panna Anežka, dcera nkdy krále Ottagara, a panna

sestra Vácslava, krále pítomného, v kláštee sv. Anežka

T- -v, v , . . ,
druha.

rrantiska umela a tu poctiv pochovaná.
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Pi tom také asu páni Polští sšedše se vespolek,

radili se spolen, kterak by to pedešli a zpravili,

Poláci aby království Polské k dalším tžkostem a zá-

viadisiava hubám nebylo pivedeno. A po dlúhém rokování

Pemysla, na tom se postavili, aby sob krále a pána poádn
volili. Tu pak tetí den po sv. Janu Ktiteli volili

jsau a vyhlásili za krále Pemysla, jenž byl kníže

Veliké PolskyaPomeraníj. A ten jest bez odtahuov

od Jakuba arcibiskupa v Gneznenském kostele

i s manželkau svau Rychsau na království Polské

korunován.

T. r. také msíce listopadu umela ctná a velmi

Sv. nábožná vdova, jenž byla také dcera Ottagarova,

jménem Kunhuta, kdež byla nkdy mocí krále

Vácslava z téhož kláštera vzata a dána za manželku

synu Rudolfovu, knížeti Švábskému. Ta po smrti

manžela svého do téhož kláštera navrátivši se, tu

svat P. Bohu slaužila. Tu jest také od ty bisku-

puov klášterským neb jeptiším obyejem v odve
sv. Kláry pochována.

(^Boue židovské.'}

{1290.') L. 1296. Nedaleko od iMankfurlu pihodilo se

v msteku jednom, jménem Rotýl, že lotr jeden

všed non áo kostela farního, i ukradl tam ástku

Tla Božího v svátosti velebné a po nkterém asu
prodal to židuom. Kteíž majíce to v své moci,

1 = Pomoansko
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divn s tím nakládali, rozliný z toho iníce po-

smch. Jeden z nich vzav nuož i bodl tak, až z toho

ukázala se krev. A oni ulekše se, odtud pry b- židé mordo-

žali. To když zvedíno bylo od kesanuov a od Ng^ig^j^ýj-h

knží, ta svátost Tla Božího zase poctiv jest do krajinách.

téhož kostela donesena. Tu jeden ezník, sa lovk
chudý, jenž ml píjmí Ryntslajch, rodem z Frank-

furtu, tžce váže takový úinek židovský, vzkikl

a zbauil lid v Rotýli na židy, takže se mnoho lidu

obecného zbhlo na rynk toho msteka, a n-
kteí z nich vbhše do kostela, pochytili korauhev,

na níž byl namalován obraz umuení Božího,

i kázali jej ped sebú nositi. A sami za ním b-
hajíce, domy židovské vybíjeli a židy mordovali.

/V brzkém asu veliké množství lidu zbhlo se / 266 f

k tomu mordéi židovskému, tak že jích byl veliký

hauf uinn, a jdúce za tau korauhví a za svým

hajtmanem Ryntslaysem^ jeho jako pána svého

poslauchali. Odtud pak obrátili se do Vircburgku,

do Rotemburgku i do Normberku, také i do jiných

mnohvch mst a msteek, v kterýchžto židy te-

púce, žádnému pohlaví ani vku neodpustili. Píšíi

ovšem nkteí, že jsú jich zbili okolo 10.000; kte-

íž pak k zámkuom a ke všem utíkali, proto smrti

neušli. Z toho veliký byl pipadl strach na všecky

židy, kteíž jsú i v dalekých obývali krajinách.

^ Vyprávno podle Kroniky zbraslavské; ezník slul Rinifleisch,

mi sto nyní Rottweil.

Kronika W. lii
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(^Vražda krále Pemysla. Nový král i' Polsku.'}

T. 1. nkteí nešlechetnici závistiví, vidúce, že

se Pemyslovi, králi Polskému, v jeho království

dobe a šastn dje, velmi jemu toho závidli a

okolních knížat pozdvihovali proti nmu a zvlášt

markrabuov Bramburských tak dliiho, až se o to

snesli, aby, jakž budau moci, jej života zbavili.

Pemysl král, snad že jej jeho osudové táhli, ozná-

mil nkterým, že chce as masopustní okvasitii

v Rohožn, a tak uinil. To Otta Dlúhý a druhý

Otta a Jan, markrabové Bramburští, spikše se,

tajn táhli skrze lesy aukradí asem noním a pi-

bravše se k Rohožnu raným jitrem první stedu

v post, jenž byl den sv. panny Doroty, ani se

opovdvše ani své poctivosti ohradivše, vnáhle

na královský dvuor se oboili. Páni Polští a dvoané
královští jsúce verajšími pokrmy, snad i pitím

obtíženi, ješt spali. Král ovšem, nkterý malý

poet svých vrných maje pi sob, bránil se sta-

ten a mnohé zranil a nkteré Nmce, ty své

nepátely, \'lastní rukau zmordoxal. Ale vŠak jsa

svých nepáteluov množst\ím obklíen a velmi

mnohými ranami zrann, padl, kteréhož pochy-
i\rál Polský

tjyC-e ^i^ jeden kuo vsadili, chtíce živého pry
Pemysl '

. .

zamordován. odnésti. Ale on velikýiiii a innohýnii j.sa ubit ra-

^ = stráviti
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na ni i, pro mdlobu upadl s toho kon na zemi a oni

znamenavše, že živ nebude, mei svými nkoli-

krát jej probodše, tu ukrutn zamordovali a od-

jeli. Tlo jeho nazajtí vezeno bylo do Poznaní

a v hlavním kostele v hrobích pedkuov jeho

poctiv pochováno. Páni nkteí Polští takového

úkladu a hanebného skutku (píše Matj Mchovský
v své kronice) že by také píina a první puovo-

dové byli. Týž Pemysl žádného ddice po sob
nezuostavil, než toliko jedinkú v osmi letech

dcerku, jížto jméno bylo Rychsa. Preláti a páni

království Polského, obávajíce se njaké vtší

aneb snad horší píhody, pi slavnosti sv. Vojtcha

sjeli jsú se spolu v Poznaní a tu z vuole jedno-

stajné volili sob za pána jednoho z kmene pe-
dešlých králuov Polských, t. Vladislava, pímím
Loktek, kníže Kujavského, syna nkdy Kujav-

ského knížete Kazimíra, jehožto dd byl nkdy
Kunrád Mazovetský a Kujavský kníže. A ten

Kunrád byl bratr Lestky Bílého, jenž byl šestý

zprávce Polsky po Boleslavovi, králi Polském,

kterýž zabil sv. Stanislava. Poláci volili

Z toho volení domnívali se Poláci, že bude jích
za pana

království Polské zase napraveno. Neb Vácslav,

král eský, ješt nkteré zámky, ale málo, okolo

Krakova držal a po nich psal se knížetem Kra-

kovským a Sandomiským. A on Loktek z té pí-

iny nechtl se dáti korunovati, až by to všecko
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zase zpraveno a navráceno bylo. A tak psal se

knížetem a ddicem království Polského.

(Události v Cechách i v cizin.y

Král vác- Král Vácslav eský o tom, co se v jiných zemích

^šacoval^' déje, uslyšav, kázal všecky židy v Praze i ve všem

království zjímati; a jích životuov nezbavil, nez-

íslný poet penz a zlattých od nich vzal. Též

i jiná okolní knížata inili.

/ 266 v /Vácslav král pi tom asu oznamoval kaplanu

Král otta- svému 1 jiným knžím, že by ve snách vidní vidal,

^do pSn^ a" otec jeho Ottagar, pistúpiv k nmu, žádal i roz-

kázal, aby tlo jeho vzato bylo z kláštera Znojem-

ského a do Prahy peneseno. Kterýž vzav o to

raddu, rychle pospíšil tam do Moravy, a kázav

jako tajn tlo to vykopati, kteréž tam 18 let léza-

lo, vzal je poctiv a položiti rozkázal v kostele sv-

Víta na Hrad Pražském s velikým náboženstvím.

T. 1. král poslav nkteré své raddy, kázal zalo-

žiti klášter Zbraslavský a dav tam uvésti mnoho
Klášter zcdníkuov, kamcníkuov a tesau<n' i jiných dlní-

Zbraslavskv i i . -^ - i - i i.
--•

i ^ \'\

založen kuov, piluo a spcsne kázal stavti domy toliko

k obývaní opatovi a jiným bratím; a místo, kde

by kostel státi ml, sám vymil a krumfeštyj pe-

velmi lihiboko kopati dal. I zbhlo se \-eIik množ-

* = základy
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ství k tomu dílu (llníkuov, nkteí z nich z penéZj

a jiní pro P. Boha dlah. Formanuov a sedkíkuov

na každý den vehiii mnoho s vozy pijelo, nkteí
také z penz a jiní pro odplatu Boží kamení, vápno,

hlínu, cihly, díví a jiné poteby k tomu dílu ná-

ležité vezli. Nkteí pak lidé chlebuov napekauce

vezli na vozích a dlníkuom pro P. Boha rozdá-

vali. Xa každý den ženy ze vsí koláe v bemenách
nesly a mezi dlníky je rozdlovaly pro P. Boha.

Každého dne byl mezi dlníky trh všech vcí; což

k pokrmuom a jích potebám nalézalo, mohl sob
každý kupiti, což mu se líbilo. Z toho Pražané se

obávali, aby tam trhové a jiná sláva msta jích

nebyla penesena.

R. t. poctivý a nábožný muž, Tobiáš, biskup

kostela Pražského, jenž byl pán z Bechvn, umel í!^^}'"?

.

" Tobias
a v Pražském kostele poctiv pohben. Ten za umel.

dnuov života svého mnoho dobrého uinil v svém
biskupství. Kostely farní mnohé postavil, jako

v Raudnici, v Tajn Horšov, v Tajn na Vltav,

v Rokycanech, v eici, v Štpánov, v Kivsau-
dov, v Vyskytne, v Heraig. A knh také mnoho,

jako mšáluov a jiných kostelních, dal Pražskému

kostelu i jiným. Po jehožto slavném pohbu ká-

novníci kostela Pražského, sšedše se v jedno, po-

žádavše k tomu milosti a pomoci Ducha sv., z vuole

^ = za peníze — ^ Míní se asi Herálec.
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Biskupem jednostajné volili jsú na místo jeho za biskupa m.

eho ehoe, dkana kostela Pražského, jenž byl muž
krásné postavy a rodu znamenitého, však ne pro

jeho postavu ani urození, ale že byl lovk opatrný

a poctivý a bál se P. Boha; a ml již vku svého

let 60. Král o tom uslyšav, s vdností jej za bi-

skupa pijal a pravil: ,,On jest toho auradu jist

hoden."

T. r. také Poláci se sšedše, Vladislava, kterýž

slaul Loktek, kníže Kujavský, jenž byl syn Ka-

zimíruov, knížete Kujavského, sob za pána zvo-

lili, kterýž vdn to pijav, po malém asu byl

velmi nedbanlivý uinn a svých zemí a krajuov

obraovati nechtl, toliko frejv a porušování

panen a vdov pilen byl. Z toho když od duchovních

i od svtských napomínán i trestán byl, slíbil na-

praviti a chudým za spravedlivé initi; potom ne-

inil a tudy Polákuom vsel v velikú ošklivost.

Polský
kníže

neádný.

</?. 1297:)

I 2(37 r

Korunování
krále

Vácsiava

(^Korunovace Václava 11.}

/L. 1297. \'ácslav, jsa král eský rozený, také

i poádn volený, korunováním svým prodlil až

do toho asu. Na ten as pak uradiv se s P. Bohem
a s svými naj milejšími a najvrnjšími pátely a

raddami, poslal posly své vrné k stolici apoštolské

do Ríina, k Bonifaciovi VIII., od nho žádaje po-

žehnání a cht tomu, aby v církvi sv. nebylo tajné
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uinno jeho korunování. Poslové když se navrá-

tili a bulle pinesli, hned opt poslal jiné posly pro

Gerarda, arcibiskupa Mohutského, jeho žádaje, aby

vedle úadu svého jej na království pomazal a ko-

runoval. Rozeslal i jiné posly po všech krajinách

okolních, všem den svého korunování oznamuje,

chudého i bohatého pi tom každého pítomna

míti žádaje. Když se pak pibližoval den uložený,

sjelo se lidu velmi mnoho znamenitého, a rozli-

n3Th ádv a dstojenství do Prahy, t. pán Ge-

rard, arcibiskup Mohutský, a Berohardus^, arcibi-

skup Majdburský, eho Pražský, Jetich Olo-

múcký, iVlbrecht Míšeský, Jindich Konstantský,

1 Vlastn Herman.
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Petr Bazilejský, Kunrad Frisingenský, Jan Kra-

kovský, Ondej Poznaský, Jan Vratislavský, Jan

Lublínský biskupové, opatové ádu Cistercien-

ského, Premonstratenského, sv. Benedikta, a ji-

ných jednaký všech zákonv., opatové a pevorové,

proboštové, dkanové, faráové, kaplanové, oltá-

níci a tak velmi veliký poet lidí duchovních. Také

i osvícený Albrecht Rakúský, Bolek Slezský^, Hlo-

hovský, Opolský knížata, a jiných mnoho knížat,

velikomocní pak Heman Bramburský, Otík Du-

rynský, Frydrych Míšeský markrabové, hrabat

a panuov znamenitých z rozliných zemí. A tch
všech bylo srdce jedno a vuolc jedna.

Tu na den slavný letniní, t. j . v nedli, den Ducha

sv., jenž byl 2. den ervna ms., t. j. den sv. Mar-

cellina, král Vácslav, maje vku svého let dvadcet

a sedm, vsel slavn do kostela sv. Víta na Hrad
Pražském a s ním pedpovdní, arcibiskupové a

jiní všickni preláti. Za ním vedena jest Jitka, man-

želka jeho, jenž byla dcera nkdy Rudolfa císae,

velmi poctiv, a tu jsú oba ped oltáem sv. Víta

postaveni a od pedpovdného arcibiskupa Mo-

hutského pede vším lidem pístojícím tak, jakž

obyej jest, slavn korunován<i>.A po vykonání mší

sv. i toho všeho jeli jsú všickni k obdu na místo

^ = tém, skoro — * = ád — ' Správné: Svídnický.

= jmenovaní
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jím pipraventS kteréž bylo na poli a lukách mezi

Petínem a Zléchovem na behu eky Vhltavy, a

to proto, neb toho lidu Pražské msto snésti ne-

mohlo. Tu byli pipraveni domové a palácové

divným zpuosobem z díví tesaného a železy spo-

jováno, prkny hoblovanými obito a táflováno, tak

jako by to mlo tu za mnohá léta trvati, zchodové,

stolové, stolice, všeho toho bez nedostatku. Stny vácslava

nkteré rozliných barev, sukny a postavy^ byly

obestené. Pokrmuov mnohých a rozkošných všem

dáno do sytosti, vína rozliného z jiných i z zá-

moských zemí pivezeného všem dáno k pití bez

nedostatku, trubauov, bubenníkuov, pištcuov a

hudcuov nkolik set pi tom bylo. Po vykonání

pak obdu páni a rytíi, rychle pipravivše se v své

zbroje, kolby a honby divné provozovali, tak že

každý, komuž byl mil svt, ml se tu emu podí-

vati. A tak ten den od obduov až do veera v roz-

liném kratochvílení ztrávili a vykonali./ / 267 v

(^Stavba kláštera Zbraslavského.

y

Nazajtí pak, t. j . v pondlí svatodušní, raným ji- yu^^ j
^,^1.

'

trém král v nov korunovaný j el slavn na Zbraslav slavn

do kláštera, a pijel tam, ano slunce z hory vycházeti zakládán.

poalo. Assedavše s koní on i biskupové, pistúpili

^ dlouhý kus tkaniny nebo sukna
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jsú k píkopuom hlubokým, kteíž byli vymetáni

proto, aby se v nich grantové kostelní zakládali.

I vsel jest tam clo toho dolu najprv arcibiskup

Mohutský a za ním král Vácslav a po nich Kunrad,

první opat téhož kláštera, a vzavše kámen, na

nmž bylo napsáno zlattými litterami ,,Jezus Krys-

tus", všickní tí spolu položili jsú jej jako základ

a první kamen toho kláštera P. Marie. A arcibiskup

tu stoje, toho kamene požehnal a ka: ,,Fundamen-
I. Korintm tum enim nemo potest aliud ponere, preter id, qucd

^^^- positum est, quod est Christus Jesus" (= ,
.Zá-

kladu zajisté žádný nemuož jiného položiti, krom

toho, což jest položeno, jenž jest Krystus Ježíš").

A vyšedše ven, tu arcibiskup pedpovdný v bi-

skupské mešné rúcho sa obleen, na tom míst,

kdež veliký oltá býti ml, pi pítomnosti krále,

an stojí v královské ozdob, a jiných všech bi-

skupuov, knížat, hrábí a panuov i všeho lidu obec-

ného mši o P. Mariji t. ,,Koráte celi desuper"j

etc. s velikau slavností slúžil. A tu sedm biskupuov

spolu zpívali ,,Alleluja"; tak za to mám, že žádný,

kdož jest koli byl pi korunování, tohoto zaklá-

dání kláštera nezmeškal. Po vykonání pak mše té

slavné král v korun, sceptrum, v ruce nesa, šel

okolo toho všeho píkopu, t. j. gruntu kostelního,

již založeného a za ním šlo dv st a tyidcet

* = Rosu dojte, oblakové aid. — * = žezlo
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pannoV a n^tíiiov eských pasovaných. A v tom

pivezeny jsú na vozích rozHné svátostij, mon-

strancí, kalichové, pacifikálové, ornátové, mšálové,

graduálové, antifonáové, žaltáové, domatikové,

breviáové. To všecko král dal darem opatovi a

bratím téhož kláštera. A hned po tom posazen jest

král slavn na stolici a tu mnoho panuov a vladyk

z rozliných zemí na rytíství pasoval, a každému
z nich dalo štdré dary. A vykonav to všecko, vstal

a rozkázal, aby více tu dvr Zbraslav nebyl jme-

nován. A dal jméno klášteru tomu ,,Aula regia",

t. j. palác královský, a od toho asu aby králové

tu svuoj poheb mli; a jav., Kunrada/ opata sám /
-^8''

svau rukau král uvedl jej s jeho 70 bratími do

konventu a tu jemu mocn zprávu toho kláštera a

týchž bratí poruil a vsed na svuoj kuo v zlaté

korun jel mezi haufy vrných echuov. A hosté

všickni za ním jeli, až zase na to místo, kdež jsau

prvé slavn hodovali. tvrtého a pátého dne po

korunování hosté poali se rozjíždti.

(^Smrt královnina.}

V tom králová Jitka upadla v tžkú nemoc a i^raiova

^ Jitka
po korunování 1 / . den umela a v Pražském kostele den 17. po

ped kaplú sv. Martina vedle hrobu krále Ottagara korunování
umela.

1 =: bohoslužebné poteby — " tisk dali, omylem— ^ = uchopiv
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s velikým pláem všeho lidu pohbena. Jejíž potom

tlo do káply sv. Šimona a Judy apoštoluov bylo

peloženo. Ta ctná královna Jitka zstavila po

sob Vácslavovi králi, manželu svému, syna jmé-

nem Vácslava (kterýž potom byl na Uherské krá-

lovství korunován) a ti dcery: první Annu, kteráž

potom dána byla Jindichovi, knížeti Korytan-

skému, za manželku, jenž byl hrab z Tyrolí; druhií

Markétu, kteráž potom byla oddána Boleslavovi,

Slezskému knížeti, a tetí Alžbtu, kterúž ml Jan
zLucemburgku,syn Jindicha císae. Král Vácslav

po smrti své manželky svým nkterým radám byl

to tajn oznámil, že chce tlo otce svého a man-

želky své i jiných nkterých pedkuov svých, jakž

kostel kláštera Zbraslavského doklenut bude, hned

tam dáti penésti, ale toho potom (a se astokrát

pokaušel) pro jiná zaneprázdnní nemohl vykonati.

T. 1. bratí Menší ádu sv. Františka uvedeni

jsú do nového kláštera, kterýž jim byl postaven

v Novém Plzni.

iLokýtek, knize pohký!)

asu toho Vladislav I.oktck, král Polský volený,

sebrav ntco lidu, obrátil jej na auedníky krále
Polský kníže

^^gj^j^,jjQ kteíž držali zámky nkteré okolo Kra-
Loktek zle

, . , .

zpravoval, kova k rucc králi Vácslavovi, pi tom také na n-
které ])ány Polské, kteréž znal býti iiiiciiylnr mi-
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lostí k témuž eskriiiii králi. Po m;ik'm pak asu
obrátil se do Slezské krajiny a tu krajinu Vrati-

slavskú velmi hubil a tím inil Vácslavovi eskému
nemalú protimyslnost. Kterýž poslav nétco lidu

eského, téhož Vladislava i s jeho pomocníky

z Slezské krajiny vyhnal, kterýž obrátil se do

Vtší Polsky, rozkázav svým, aby se upokojili.

Ale oni inili doma svým Polákm mnohem vtší

než nepátelm škody, netoliko chudým lidem, ale

ani kostelm neodpauštéjíce, pi tom zemanuov

mnoho na jich tvrzech zdobajvali. Vladislav Lok-

tek o tom zprávu maje, všemu tomu se posmíval,

sausedé pak o tom, co se dje, uslyšavše, a zvlášt

Mišnai a Sašové, vtrhli silnú mocí do Pomoské
krajiny a škod tch initi pomáhali. Vladislav na

ten as vydal se na freje a na hodování i ožralství

a o tom, co se dje poddaným jeho, vdti nechtl.

A byl astokrát od biskupuov a panuov, aby toho

zanechal, napomínán, sliboval ovšem, ale nevy-

plnil. Ondej, biskup kostela Poznaského, déle té

kivdy, kteráž se dje poddaným jeho od bojov-

níkuov Vladislavových, vytrpti nemoha, vydal

na téhož Vladislava i na jeho laupežníky kladbu,

kterýž to slyše, kázal pestati, a smluviv se s bi-

skupem, odtu kázal odtrhnuti a táhnuti do Menší

Polsky. Bojovníci jeho znamenavše, že se jim

žádná od Vladislava služba neplatí, okolo Krakova

laupežem živi byli.
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Páni Polští, vidúce, že svého pána svými rad-

dami ani prosbami nemohu napraviti, sšedše se

spohi, o jiného pána rokovali.

(^S)nrt krále Adolfa.'}

(R. 1298.y L. 1298. Korferštové, sjevše se do Mohuce, tu

/ 2G8 v spolu rozvažovali nedbanlivost Adolfovu,/ také i ne-

zbednost^, pravíce, že by on poddán býti nechtl

najvyžšímu biskupu ímskému a císaských vcí
Král ím- že by zanedbával, nad to pak i tu neupímnost,

kterúž uinil králi Englickému ped pti lety (jakožssazen.

o tom stojí naped psáno 1. 1293.), tžce vážili, a

po dlúhém rokování Gerard, arcibiskup Mohutský,

u vigiljí sv. Jana Kt.2, posadiv se na arcibiskupské

stolici v Mohutském kostele, ne bez povolení Bo-

nifacia papeže, pi pítomnosti všech volencuov,

téhož Adolfa s království ímského ssadil a na

místo jeho jich rozkázáním Albrechta, kníže Ra-

kúského, syna nkdy Rudolfova, krále ímského,
Kníže AI- na ten auad království ímského vyhlásil. Naj-

kúskv kráiem'^^^^'' pícinu tohoto složcuí Adolfova tito korfer-

Rímským štové pokládali pravíce, že jest králi Englickému

víry nezachoval, a že jest za slušné, aby ta nad ním

pokuta byla uinna. Ale však to muož každý

svtle uznati, že tuto pomstu tito korferštové nad

tímto Adolfem více z nepízn než z dobrého po-

' = svévolnost — ^ — 23. ervna
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ádku sú uinili, neb král Englický jich za to ne-

žádal. A tak jakž nkteí kronikái o tom píši, že

sú se byli nkteí z nepízn proti nmu spuntovali

a na jeho smrt spikli i písahami zavázali, jako Ge-

rardus, arcibiskup Mohutský, Kunrád, biskup

í^trospurský, Albrecht, kníže Rakúský, Albrecht,

hrab z Hajgerlochu, hrab z Linyngen, hrab
z Wajburgku, Otta z Ochsenštajna. A sebravše

tajn vojsko, Albrecht Rakúský se nedaleko od

Vormacíj s Adolfem vojensky potkal. A tak že jest

v té bitv Adolfus ponkud úkladn pemožen, a ^^^^} \a^^'

bitva tu veliká byla, kteráž letního puol dne trvala, v bitv

Adolfus jest po bitv mrtvý mezi mrtvými nalezen

a tak se tomu vyrozumlo, že jest od svých vlast-

ních bojovníkuov tu úkladn zamordováug.

Potom žádný z tch úkladníkuov dobru smrtí

nesšel. Neb najprv Albrecht, hrab z Hajgerlochu,

na té cest, když se domuov navracoval, od Otty,

markrab Bramburgského, zet svého, úkladn za-

bit. Hrab z Ochsenštajnu v té bitv a málo rann
byl, však od té rány nenadále umel. Gerardus,

arcibiskup Mohutský, ten sed na své stolici, pi
pítomnosti svých služebníkuov a pátel hned ^^^^^adnici
^ -' ^ zlu smrti
téhož roku náhle umel. Hrab z Vajburgku v jed- zhynuli,

nom malém potoce nenadále se utopil. Hrab z Li-

nyngen, ten se zbláznil, až do smrti nebyl k rozumu

^ Worms; ve skutenosti u Gollheimu ped Wormsem. —
Povést nesprávná.

úkladn
zahynul.
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navrácen. Biskup Štrospurgský od jednoho sedláka

u Frýdburgkii proboden a od toho umel. Albrecht

Rakúský potom sa císaem, od Jana, bratrance

svého, také úkladn zamordován.

Jiní pak píší, že by to Buoh na Adolfa dopustiti

Krále Adolfa ráil pro tyto píiny: Jedno, že jest vzal od krále
ímského Englického 100.000 h. st. a, což jemu slíbil, že

smrti °
.

píiny, tomu dosti neuinil. Druhé, že jest tajn kázal bíti^

falešnú minci a tím podvodem chudil všecky lidi.

Tetí, že jest dal jednoho znamenitého kníže na

kivé obžalování stíti. tvrté, že jest laupil kostely,

bera od nich zlatto a stíbro. Ti-li sú pak artyku-

lové byli za píinu jeho .smrti, P. Buoh, kterýž

všecky véci zná, jako saudce spravedlivý nech to

rozsúditi ráí.

{Král Albyecht.y

(R. 1299.} L. 1299. Albreclit, král ímský vnov volený,

aby oznámen byl v íši, páni volenci, snesše se

s ním spolu, položili dvuor v Normberce. Tu když

sú se sjeli, on, král ímský, Vácslav, král eský,

i knížata jiná všecka, jimž tu býti nalézalo, Al-

brecht král, když byl na majestátu j)(«azcn, kor-

ferštové všickni, též i jiná knížata, vedle svých

auaduov jenni když sú služl)n()st inili, též i kr;íl

eský svým auadem, t. j. šekstvím, jenui v s\é

korun královské slaužil, ješto tak (aby ml korunu

' ~ raziti
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na hlav) povinen slúžiti nebyl, ale však, aby ten

a takový skutek nebyl uinn na j^ohoršení bu-

dúcím králm eským, Albrecht, král ímský, ráil

to svým listem ohraditi takto

:

/,,Albrecht, z Boží milosti ímský král, vždycky / -^^ '

rozmnožitel, všem sv. ímského císaství vrným,
jenž tento list uzí, milost Naši i všecko dobré! Tak

Nám sluší, knížatm avolencm Našim, pátelr.om List eským
. , ,

kraluom od
Našim milým, abychom njaké pohodlé uinili, po- Albrechta,

névadž Nám od nich zízena a zpuosobena jest po- ,^,,^'^^^?,

^ , . ,
Iviniskeho.

ctivost, tak aby oni i jich budúcí od Nás riiilostí

jsúce obdaeni, z toho se více radovali. I protož

všem to vdomé aby bylo, žádáme a tímto listem

oznamujeme, že osvícení králové eští, když by

skrze císae aneb krále ímské ke dvoru povoláni

byli a král ímský neb císa sedl by v korun,

též oni mohli, a chtí-li, korunu pi svém poslu-

hování císai šekstvím nositi; pakli by nechtli,

nemají k tomu nuceni býti. A však Vácslav, král

eský, bratr Náš naj milejší, v Normberce když sme

dvuor držali v nedli po sv. Martinu a pod korunu

sme sedli, k žádosti Naší pod svú korunu Nám
slaužil auadem šekství, ale ne z práva ani z po-

vinnosti, ale z pravé lásky, kterúž ml a má k osob
Naší, protož aby on ani budúcí jeho nebyli tím více

povinni ani k tomu zavázáni ani potahováni od

budúcích králuov ímských a císauov, námst-
kuov Našich; neb jim nemá to nic na škodu býti.

Kronika IV. 11
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Dán V Normberce, 1. 1299, ms. prasince, království

Našeho léta prvního."

Druhý list dán od téhož krále ímského v tato slo-

List Vac- y^. Albrecht, z Boží milosti král ímský, vždycky
slavovikrali

• ht
od AI- rozmnožitel, tímto listem všem oznamu]em, že My

brechta, krále j, tomu trhu, kterýž sc stal mezi biskupem Míšen-
Kimskcho. -^

^

ským a kapitol jeho a mezi králem Vacslavem

eským a knížetem Krakovským a Sandomiským,

markrabí Moravským, bratrem Naším najmilejším,

a ddici jeho o msto, jenž slov Perno, i s hradem

i se všemi, což k tomu písluší, jakož jemu na to

list od téhož biskupa a kapitoly pod peetmi ui-

nný to v sob plnji obsahuje, to vdné a pevné

majíce, k tomu dali sme své povolení a toho po-

tvrzujeme, chtíce aby to msto k království es-
kému na budúcí vné asy nálcžalo a jemu pi-

spojeno bylo. Toho na svdomí list tento /puoso-

bitiapsáti sme rozkázali a peetí Majestátu Našeho

jej sme utvrdili. Dán v Normberce L. B. 1299. ms.
prasince, království Našeho léta prvního."

(Nová mince v echách.}

<i. 1300} L. 1300. Znanunav král \'ácslav, ano se jemu

všecko z vuole Božské dobe dje, ki .ilovství eské
za jeho zpravování jako ktve, a nachnírn velmi

bohatne, a Hory Kutny any^ z sebe velmi velikú

* = kvete — * = tisk ani
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hojnost stíbra vydávají, umínil kostely rozmno-

žiti, ád duchovní a službu Boží v svém království

eském rozšíiti, mimo všecka jiná pedešlá kní-

žata i krále eské pedky své cht zemi eskii zbo-

hatiti, rad svých k sob povolav, na nich dotázku

uinil, ím najvíce a kterak naj snáze zem ta mohla

by se zbožímij rozhojniti, tak aby netoliko po-

výšení, ale i obchodníci a emeslníci, také i všickni

z lidu obecného každý aby se v svém jmní roz-

množil. Raddy královské daly odpovd, že taková

vc není v moci králov^ské, ale v moci Boží a v pil-

nosti jedné každé osoby. Král odpovdl: ,,Moji

vrní milí! Pišlo mi na pamt to, co se te v spisich

pedkuov našich, kterak (již jest tomu nyní 300

let) Boleslav Milostivý, vzdávaje knížetství eské
Boleslavovi, synu svému, jemu oznamoval, ím
by naj snáze mohlo to knížetství vzdláno a vy-

zdviženo býti. Pi tom také, ím by najvíce/ za- /
2(59

v

vedeno a zleheno býti mohlo, povdl: že knížetem

tím, kterýž by své poddané danmi a bernmi as-

tými obtžoval a lehkau dlal minci; i vidí mi se Mince nová
IV, f_ v . /=<i'vi IV ,, zaražena

za slusne, aby naše mmce eska byla zlepšena . krále vác-

Raddy to slyšíce, dali tomu místo a k tomu svo- sláva,

livše to zchválili. Tu král hned poslal do Florencí

a odtud pivedli jemu 6 mužuov mincíuov v pro-

bístvía velmi dosplýchg, kterýmž on kázal nový

^ = bohatstvím — - = zkoušení kov •— ^ = vysplých,

zkušených .
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groš dobrý stíbrný beze vší písady zaraziti, na

némž také rozkázal aby text napsán byl: ,,Ven-

ceslaus secundus, rex Bohemie". Kázal také dlati

i halée stíbrné, aby jich platilo 12 za ten groš. A
ta byla na j lepší mince v echách a toho lidé všickni

tak chudí jako bohatí byli velmi vdni a zvlášt

kupci. Potom pak po smrti jeho tu mincí písa-

dami mdnnými velmi zlehili a lidé to vidúce, tu

všecku minci lepší rozkrylij a do zem rozschovávali.

<iVáclav zvolen králem polským.}

T. 1. páni znamenitjší království Polského, vi-

dúce v své zemi býti takový neád, jedni druhým

oznámili, že snm obecní držán bude u msta Po-

znaní. Tu sjevše se, pilišnú nezbednost
2
pána svého,

Poslové z knížete Loketka, rozvažovali a vyhledavše k tomu

Polského^ mnohé píiny, i to také, že není ješt jich králem

do ech. korunovaným, o to se snesli, aby jej opustíce jako

neužiteného, jiného sob za pána volili. Po dlu-

hem rokování vyhlásili sú Vácslava, krále eského,

i vzkikl lid všecken, že toho míti chtí a ne jiného.

I vysláni sú do ech slavní poslové, kteíž ped-

stúpivše ped Vácslava krále oznamovali, kterak

nkdy pán jejich, král Pemysl, zahynul bez d-
dicuov, nezuostaviv po sob než toliko jedinú d-
diku, jménem Rychsu, jinak Rajku, kteráž také

^ = po rúznu skryli — " — svévolnost



v A C L A \' K R A LEM P O T. S K \" M . I(i5

slula Alžbta, kteráž toliko 8 let vku svého má.

I prosili sú snažn, aby ji ráil za manželku pojíti

a v zemi Polsku se uvázati a obraovati je od ne-

pátel; a Vladislav Loktek, kníže Kujavský, jenž

byl od nich za krále volen, on že jich pánem není

a více nebude, neb všickni obyvatele Polské zem
na tom se postavili, že z hodných píin jeho

nechtí míti. Král vyslyšav poselství, panv es-
kých, rad svých, povolati kázal a s nimi se

posadiv rozkázal, aby opt tíž poslové posel-

ství své opáili. To když se stalo, král na to

s týmiž raddami svými uradiv se, dal sám posluom

odpovd tmito slovy: ,,Prosby vaše slyšali sme,

kterýmiž nás, abychom království Polského zprávu

na se pijali, napomínáte. Víte dobe, že sme asuov
pedešlých jeho v držení byli, však zdálo nám se

to za obtížné, protož sme od nho dobrovoln

pustili. Ponvadž pak na tento as opt, abychom
je v svú obranu pijali, nás žádáte, aniž by nám
slušné bylo vás i tch, kteíž sú vás k nám poslah,

oslyšeti, i oznamujeme vám, piíkajíce, že k vám
silnú mocí pijedeme. Protož vy naped jedte, a

kteréž vci k tomu náležejí, pipravte. Pannu také

a ddiku království vašeho na žádost vaši a pro

potšení lidu vašeho, kterýž vás sem poslal, za

manželku ádn pijmeme a míti budeme."

Poslové, pijavše od krále odpovd i dary, s ra-

dostí se do Polsky navrátili a tm, od nichž byli
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posláni, vdné
j
pinesli noviny. Tu hned brzo za

nimi král Vácslav, sebrav vojsko, jel až na pomezí

Polské a Slezské a tu mnoho posádek laupežných

kázal zdobývati, z nichž inih do krajin Slezských

veliké škody. Ty laupežníky kázal stínati, a kteíž

pokojní byli, ti se jemu poddávali dobrovoln. A
tak milostí i mocí všecku tu zemi sob podmaniv,

táhl s tím se vším lidem do Vtší Polsky, do msta
hlavního, kteréž slovo Gnizdno, a tu sú k nmu
všickni mocnjší Polské zem shromáždni, jej

slavn jako pána svého vítajíce.

(^Korunovace a svatba Václavova.^

tvrtého pak dne jeho píjezdu uveden jest po-

Poiskvm tiv do kostela hlavního a tu skrze Jakuba, e-
kraiem ucí- ^e^ého Svika, arcibiskupa Gnizdnenského, jenž
ncn \ ac- ^ •'

slav, král byl Z rodu Vepkuov, slavn jest korunován pi
eský, pítomnosti Vojslava Vladislavského, Ondeje Po-

znaského, Jana Romky Vratislavského bisku-

puov. A po vykonání toho korunovííní nuioho

panuov a vládyk Polských na rytíství pasoval.

/ 270'- /Odtud na zajtí vyjev, obrátil se do Poznaní a tu

nalezl krásnu pannu Rychsu, jinak Alžbtu, krá-

lovství Polského ddiku. A s tau ádn v svaté

vstiipil manželství a byla jim tu slavná svadba

uinna. Ale však vk její nihidý manželského spo-

* = radostnc', milé
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jení nedopustil, ale po vykonání té svadby týž

král \'ácslav hned se uvázal v Polsko i v Pomoské
zem všecky a jich se zmocnil. Též i zámky, kteíž

\'ladislavovi Loketkovi k ruce držáni byli, všecky

sob osobil, také i knížetství Kujavské a Lanci-

cienskéj jemu odjal a jej ven z tch ze všech vy-

hnal zemí; a tak upokojiv ty všecky krajiny, Hynka
Berku z Dube na míst svém hajtmanem uiniv,

do eského království se obrátil. Loktek pak od

toho asu, jakž král Vácslav v království Polské

vpuštn, nikdýž na jednom míst nebyl, ale po

lesích a po pustinách s nktery^mi svými jezd, po-

krýval se, echv i Polákuov se boje, aby neupadl

v ruce jejich, a najvíce ped Oldichem Bozkovcem, Berka hajt-
j j ' J i^ manem

jenž byl hajtmanem po Berkovi prvním na Kra- prvním,

kove, a jemu bylo o tom obvláštn od krále po- Bozkovec
' j ' r druhým.

rueno, aby Loketka, jakž bude moci, jal a obsiti

rozkázal. Loktek o tom o všem od svých špehév
zprávu maje, a co se o nm jedná, slyše, obrátil se

do Uherské zem a pijel k pánu jednomu Uher-

skému uenému Amadeus a tu pi nm zuostal,

aby štstí svým kolem hnulo, oekávaje.

(Potvrzení císaské.}

T. r. král Vácslav vypravil své posly poctiv

k Albrechtovi, králi ímskému, kterýmž poruil,

^ polsky L^czyca
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ab}^ na míst jeho žádali téhož Albrechta, aby

k tomu, že jest Vácslav uinn králem Polským

na žádost panuov i všech obyvateluov království

Polského ráil dáti své povolení. Král ímský vy-

slyšav posly, byl toho velmi vden a pravil, že

chce dáti a dává \'ácslavovi, králi eskému, švagru

svému milému, v tom své povolení. A to hned

sv3>m listem pod peetí tmito slov}' upevnil:

,,Albrecht, z Boží milosti ímsk}' král, vždycky

rozmnožitel, velikomocnému knížeti Vácslavovi,

králi eskému, osvícenému bratru Našemu naj-

milejšímu: Milost Naši i všecko dobré! Neomylná

Tvé pravé víry upímnost, kterúž nade všecky

krále a ímského císaství knížata pi Nás a témž

Polské, císaství uznalo se že máš, a to Nás vzbuzuje

a k tomu vede, což by k rozmnožení Tvé pocti-

vosti bylo, abychom to inili; i uznavše to Naše

\'elebnost, Tob zvláštní milostí Naší toho puoj-

iti a píti ráíme, aby ty zem, kterýchž si do-

sáhl v Vtší Polšt po nkdy Vladislavovi kní-

žeti, kteréž držíš, aby je mohl rozšíiti, od Nás

i od císaství ímského toho Tob, aby je mold

držeti, i s svými ddici a potomky, pjuje-
me a míti chcme na vné asy zpuosobem

manským. Toho na svdomí tento list sme ui-

niti a jej peetí Naší upevniti rozkázali. Dán
v Mohuci ms. ervence I,. 15. l.'5()(), království

Našeho Ita dniliélio."

List na
království
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(Poátky Turecka.'}

K. t. zaalo se Turecké panování. Neb pedešlých

let od Machometa až do toho asu jednak za 600

let Saracenové (neb Turci) byli sú jako ovce bez

pastýe blaudícc, ale roku toho pihodilo se v Azí,

v té krajin, kteráž slov Okyazý, že sedlák jeden

lehkého ádu, jménem Ottoman, syn Zychuov,

kter\'-ž ml veliký okrŠlek zem a byl pilný hos-

podá pi ddinách a dobytcích, maje pacholkuov

30 zprávn^^ch, kterýmž ddiny vorání voly po- Turecká

rúel, také i pastvy, sám astokrát posad se na zaala.

paezu, pemajšlel, kterak by mohl své panování

rozšíiti a na tch polích mezi lesy nebydleti. I bylo

jest nedaleko od jeho píbytku msto jedno a zá-

mek pi nm, jménem Zrn, a na tom zámku jedna

paní vdova, jménem Karavida, mocná, na zlato a

stíbro velmi bohatá, ale obilé v tom mst/ byl / 270 v

vždycky nedostatek. I šel asu jednoho Ottoman,

aby shlédl msto to i zámek, a tak chodil sám
druhý toliko, ohleduje zpuosob toho msta i jeho

položení, také i pevnost. Znamenavši paní skrze

své služebníky, že on se tu prochází, kázala ho
odtud nepoctiv^ odehnati. Ottoman rozváživ, co

mu se tu bez jeho provinní (té paní rozkázáním)

pihodilo, myslil na to, kterak by se mohl pomstiti

a msta toho i hradu se zmocniti. Ale však zdála

^ = s hanbou
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se jemu k tomu cesta velmi nesnadná z té píiny,
ponvadž ta paní i její služebníci ten obyej za-

chovávají, že žádnému netoliko na zámek, ale i do

msta s zbrojí (neb s braní) jíti nedadí. I uhlédav

as píhodný, kázal mnoho pytluov obilím naplniti

a pojav doma sto a dvadcet koní a nétco velblau-

duov, rozkázal na n pytluov s obilím naklásti a

do 50 pytluov 50 kyjv vložiti a zavázati. I pojav

ty kon s tím obilím, dal je až k tomu mstu vésti

a tu pod zámkem se na jednch lukách jako kupec

položil. Mšané to vidúce, to obilé od nho ku-

povali a paní též poslala, aby jí od nho 50 pytluov

mírných toho obilé kaupili a na zámek je nésti

rozkázali. Ottoman, když se trh stal, 50 svým pa-

cholkuom na zámek 50 pytluov, v nichž kyjové

duboví byli, nésti rozkázal a sám s nimi (aby za

obilé peníze vzal) také šel. A kdy obilé všickni

na místo jim uložené vysypali, kyje pochytivše

všecky, jenž na tom hrad byli, napoád tepiice

tak ukrutn, až je všecky umrtvili, a tak se Otto-

man toho hradu zmocnil a paní Karavidu s naj-

vyžší vže sstriti rozkázal. Mšané to slyšíce i vi-

dúce, co se dje, Ottomanovi se poddali. Ottoman

hned bez prodlení kázal ten hrad i msto piln opa-

trovati a své panství rozšiovati. A tomu hradu

dal jméno Ottoman, kterýž tak jmenuje se až do

dnešního dne. Sebe pak rozkázal králem jmenovati

a byl k svým poddaným xclini inil()s(i\'ý, ale sau-
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sedm okolním laupežem inil veliké škody. Za

dnnov života svého mnoho tvrzí, hraduov i mst KráiTurec-

zdobýval a kralování své znamenit rošíil. Kra- ottoman
loval let 2<Sj; zuostaviv ddictví svému synu, kte-

rémuž bylo jméno Orchanes (neb Orkan), umel. Od
ného jednak všickni kronykái o to se snášejí, že

sú vzali Turci poátek svého kralování.

<(^Nový biskup pražský.}

L. 1301. eho, biskup Pražský, jenž byl muž (^r. 1301.}

velmi dobrotivý a nábožný a kostel Pražský velmi Biskup

dobe a poádné zpravoval a kázal v nm lidu Kehor
^ ' umel.

slovo Boží, umel. Tu hned brzo potom na místo Biskupem

jeho volen jest Jan, kanovník kostela Pražského, "^i^^cn Jan.

jenž byl syn pána ehoe z Dražíc, a ten byl toho

jména IV. a biskup eský v^ poádku 27.

(^Králevic Václav voleni králem uherským.}

T. 1. král Uherský Ondej umel a v Budíne

u sv. Jana v kláštee Menších Bratruov pochován.

Hned po jeho smrti Uhi se na dvé rozdlili. N-
kteí chtli míti za krále Karla, kterýž byl z rodu

králuov Uherských, jiní chtli Vácslava, syna Otta-

1 Osman, zakladatel moci turecké, vládl 1288—1326;

titul sultána pijal 1307. Syn jeho Urchán penesl tlo otcovo

i sídlo íše 1326 do Brussy v ^I. Asii.
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garova, krále eského, pravíce jej býti k tomu krá-

lovství nápadníkem^, a to tak, že nkdy Ottagar,

otec jeho, mel za manželku dceru Anny, dcery

Bély, tvrtého toho jména krále Uherského; kte-

rýžto Ottagar ml s ní toho syna Vácslava, jenž

nyní jest králem eským. A tak po dlúhém roko-

vání o to se snesli, aby do ech bylo posláno k Vác-

slavovi, aby jich pánem milostivým býti ráil.

I pijeli sú páni poslové Uherští do Prahy tito:

Matj z Trenína, AmodeuSg a Demetryus aVer-

verus s mnohými jinými pány a rytíi Uherské

zem. A pedstúpivše ped krále, snažn sú jeho

/ 271 r žádali /i prosili, ab}^ na se království Uherského

vstaviti dopustil a lidu všeho Uherského zprávu

na se pijal. Kterýž vyslyšav žádost jích a s svými

raddami na to se uradiv, dal jím odpovd, že jemu

to není slušné uiniti, ponvadž drží eské i Polské

království, Uherského jemu že se nezdá pijíti

proto, že by tomu všemu nemohl dosti uiniti. Po-

slové vyslyšavše odpor a chtíce tomu, ab}^ jích

práce do krákwství eského nebyla nadarmo ui-

nna, prosih jsú, ponvadž sám král Vácslav toho

k sob pijíti neráí, ale aspo aby jím dal za pána

Vácslava, syna svého. Vácslav král, rozvažuje na

své mysli, že má dvoje království a jednoho syna,

dlnuho jím odjiovch' prodHl; apomysli\', také s rad-

' ~- oj)r;ivn('nvin <l<li(rin — * — Amadeus
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dami svými uiniv o to rozmluvení, dal jím od-

povd, že syn jeho mládenec jest a že v tom vku
tomu by dosti nemohl uiniti, aby tak znamenitého

zprávcí byl království. Poslové jemu odpovdli

a ekli: ,,Známe to, milostivý králi, že jest zname-

nité a velmi mocné Uherské království, jehožto

moc nemuož zmena býti. Ale jist ra vdti, že

eské království lépe a více nemuož býti zvelebeno,

jediné když tvuoj syn v Uhích kralovati bude.

A tak v Uherském, eském i Polském království

kralovati bude jedna moc a jedna vuole." Král

opt vyslyšav je, tetí den že jím odpovd dáti

chce konenú, povdl. A uradiv se na to dosta-

ten s raddami svými, dal jím syna svého a uctiv

je dary poctiv, do jích zem je propustil a syna

svého s nimi pustil jako bez vesla na moe, dav

jemu mnoho lidu eského, kteíž s ním jeli až do

Budína. A král sám osobn provodil jej až do Ho-

donína. Po nedlúhém pak asu, den sv. Rufa mu- ^^5.''^^^^^ ' Uheskym
edlníka, od arcibiskupa Kolocenského^ vBlehrad uinn syn

Královském sv. Uhersku korunu ten mládenec

Vácslav, vku svého maje let 13, jest korunován.

Uhí ovšem poali na laskaví býti, protože byl

mládenec velmi ctnostný a v jazyku Latinském

též jako i jeho otec nad obyej vycviený.

R. t. asu podzimního hvzda vlasatá, kteráž

krále

eského.

Kaloský
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Korneta, kometa slove, na znamení Štíra ukázala se; pa-

ocasatá. prsky své jednak k vaj chodu, jednak k poledni

obracujíc, za jeden msíc trvala.

T. r. také pi konci zaal se mor v Polšt, v Mo-
rav, také i v echách; lidu v mstech i ve všech

mnoho zemelo.

(Úklady Albrechtovy a papežovy.'}

<R.1302.') L. 1302. Papež Bonifacius t. j. VIII., maje n-
jaké s Albrechtem, králem ímským, srozumní,

Králi es- Karla mládence, syna nkdy Karlova, krále Ši-

kému Rím- cilského, do Uher Uhruom za krále poslal. K ne-

závidl, rnužto nkterý poet Uhruov svolil a zvlášt moc-

njší, kteí (tak jakž se nkteí domnívali) mli
poselství od Albrechta, krále ímského, aby tak

uinili; neb on Albrecht jednal to spolu s papežem
pro nic jiného, než že sú oba závidli králieskému,
že se jemu tak dobe a šastn i po vuoli jeho všecko

vede, a že jíž pod jeho zprávu jest netoliko krá-

lovství eské, ale Polské, Uherské i Míšeská
krajina jemu vešla v držení a nad to nade všecko,

že Hory Kutny velikú nadmíru hojnost stíbra

z sebe vydávají. Albrecht, a se k nmu pátelsky

ukazoval, ale pílišným lakonist\ íin sa veden toho

jemu nepál a na protimyslnost^ byl by rád syna

jehoVácslava z Uherského království vybyl. Král

* — naopak
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eský, a to všecko, co se o nm jedná, velmi

dobe znal a vodal, však proto tím prodlil až do

jiného asu.

/T. 1. Bonifacius, snad pro svú neupímnost, /-'i'

jakýms divným zpsobem od Filipa, krále Fran-

ského, byl jat a dán do vzení. Potom brzo bez

vdomí téhož krále byl propuštn a navrátiv se

do íma, upadl v tžkú nemoc, z kteréž nepovstal,

až umel. Nkteí ovšem píší, jako Pulkava v své

kronice, že by byl v té nemoci od ímanuov skrze

njaké zbauení lidu zamordován^.

(^Korunovace královnina.y

R. t. Rajka neb Alžbta, dcera nkdy Pe-
mysla, krále Polského, a manželka krále Vácslava

eského, do Prahy slavn pinesena a tu poctiv

chována.

T. r. sestra krále Vácslava II. vstaupila v zákon

a ád sv. Benedikta v kláštee sv. Jií na Hrad
a^^batvše

Pražském a tu jest obleena. Kteráž potom po Kunhuta,

mnohých letech byla abatyší v témž kláštee, a

tomu klášteru mnoho dobrého uinila a znamenit

jej s povolením bratra svého nadala.

L. 1303. Král Vácslav II. t. j., jenž byl král <R- 1303.}

eský korunovaný VI., rozkázal, aby byla manžel-

1 o smrti Bcniidce VIII. (11. íjna 1303) kolovalo mnoho

povstí, jistoty není.
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Králová ka jeho Rajka slavné na den slavnosti Ducha sv.
Alžbta,

korunována koninována v kostele sv. Víta na Hrade Pražském.

To korunování dalo se skrze Jindicha, biskupa

Vratislavského, ale však s povolením Mohutského

arcibiskupa. A tu (a bylo té pann dáno jméno

na ktu Rychsa, neb Rejka) královským roz-

kázáním skrze téhož biskupa stala se vajpovdj,

aby jí žádný tím jménem nejmenoval, ale tak,

jakž jsú jí Poláci jmenovati poali, aby slula

Alžbta. A po vykonání toho korunování šel

král i s manželkau svau na místo jím (mezi kos-

telem sv. Víta a klášterem sv. Jií) pipravené

z prken na vysokých podlahách, na nichž stáli

stolové a stolice velmi mistrn k tomu pipravené,

a tu hodovali slavn. A po vykonání toho 'hodo-

vání král vzav jeden koflík do své ruky, napil se

a podal také své manželce na znamení lásky. A tu

Kredenc hned ekl." ,,Tohoto toliko koflíku sob zanechá-

n'^"* w^" vám" a jiný všechen kredenc, kázal dáti kostelu
I ražskcmu. ^ j l

sv. Víta, kterýž vážil <S0()0 h. st.

<0 Vlku a Tasovi.')

L. t. j)riho(lilo se v Cechách, že sú byli dva sau-

sedé spolu. Jednomu jméno Tas zWaysenburgku —
a ten byl království eského komorník a nad jiné

bohatý — a druhý slul Jan, píjnu'm \'lk, a ten

1 = vyhláška — * Nádobí stolní.
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byl lovk sprostný a upímný a nevelmi bohatý,

kterýž ml své zbožíkoi blízko pi zboží Tasov,

na kteréž asto Tas vzhledal žádostivými oima.

Nkterého asu Tas, žádostí toho zbožíka Mkova ^'^^^ ^„^^'^

pana lasa
pemožen jsa, pravil, že jest on Jan Vlk se jemu ped kiáš-

s tím se vším poddal a že to zbožíko již jeho j!''.^'"^
Y'i ^ -" Klimcnta.

vlastní spravedliv jest. Vlk tomu odpíral prav,

že jest mu toho nikdá nepoddával, a tak Tas, což

uchvátí, to držal. Jan Vlk maje takovú od sauseda

tžkost, na oprávccj zemské takovú vc vznesl.

Kteí slyšíce jeho žalobu a Tasv odpor, poznavše,

že jest chudý Vlk spravedliv a bohatý Tas že jest

mu to bezprávn vzal, všecko to mlením pomi-

nuli a nadto chudému, aby mlal a pána pi
tom nechal, tajn rozkázali. Jan Vlk lítostí hnut

sa, téhož Tasa astokrát potkávaje, aby mu jeho

zbožíko navrátil, pro P. Boha prosil, ale nic

nezjednal. I pedstúpiv ped krále jednu i druhé,

prosil, aby Tasovi jemu jeho statek navrátiti roz-

kázal. Král nechtje bohatému ublížiti, chudého

oslyšal a tak \'lk sviij as darmo zmail. Najpo-

sléze pak, když král byl v kláštee sv. Klimenta

u predikátorv3, Jan Vlk, plný sa žalosti, ped
krále pedstúpiv, v tom pro P. Boha za milost

prosil, aby jemu jeho chudý statek navrácen byl,

a uslyšav od krále sob danú nepijemnú odpovd,

^ stateek — ^ = poprávci, soudcové krajští — "* = do-

minikán

Kronika IV. 12
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velikým hlasem pede všemi vzkikl: ,,Ztratil sem
mj statek, nebude-li mi P. Bh pomocníkem,

jist že dnes i mj život ztratím." A hned šed

k knzi, svých se híchv P. Bohu ped ním
vyznával a Tlo Boží od nho pijímal s velikým

náboženstvímj. A všecko, což ml, chudým rozdal,

jediný toliko me, kterýž ml pod sukní, ten sob
zstavil. Nadje k životu nemaje, stál ped ko-

272 r stelem sv. Klimenta hotov sa umíti. /To nepítel

jeho vedle boku králova jde z kostela a za ním

hauf služebníkuov. A odšed málo, chtl vsístig na

kuo, aby jel do své hospody. A když jednu nohu

vstril do stimenu, pistpiv k nmu Vlk, ekl
jemu: ,,Pokáj, zlý a laupežný love, mne jsi

chudého zbavil mého stateku, já tebe zbavím

dnes života tvého." I trhl jím za kuklu, až jej

pevrhl na zemi, a vytrhl svuoj vostrý me,
vstril jej v srdce Tasovo; než on odšcl, až duše

vyšla z tla jeho. V tom obrátiv se bžel (ano na

to všickni služebníci Tasovi hledí) tak, jako by

z njakého ohn utíkal, a tím uteením svuoj

život zachoval.

</?. 1304:} iÚstup kralevice Václava z Uher.}

Král Vác- L. 1304.Vácslav, král eský, maje tolio ziirávu,

Uhrm ^^ ^^ ^ Uhích djc, a kterak ten Karel s nkterými
krále, syna pány Uherskými o to dnem i nocí usiluje, aby

svc'ho. —
' = nábožností — * = v.sednouli
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Vácslava, krále Uherského ádn voleného a

slavn korunovaného, s stolice královské stiskl

a sám na ní sedl, obávaje se nad to, aby synu

jeho jednorozenému ntco v tom nenadálého se

nepihodilo, sebrav vojsko lidu výborného a po-

volav Hemana, markrabí Bramburgského, krev-

ního svého pítele, své zem jemu (až do svého

šasného navrácení) poruiv a nad nimi jej hajt-

manem uiniv, do Uher se s tím se vším lidem

obrátil. P. Boha za vuodci maje, na Uhry se

mocn a hrozn valil, ptaje se, kde by byl syn

jeho. A když se ped Budínem položil, nechtl

král otec (v tom opatrnosti užívaje) krále syna

vidti jediné v korun a v tom ve všem odvu,
jehož mají obyej králové Uherští pi svém ko-

runování požívati. I ozdoben jest korunau syn

tak, jakž otec rozkázal, a Uhí to (obávajíce se

vojska eského) uiniti musili. I bylo jest místo

ozdobn pipravené tu, kdež se sjíti spolu mli,

v jednom nadmíru velikém stanu. A když jsú

okolo nich stáli všickni páni eští i Uherští, syn

najprvé pistúpiv k otci poctiv^ se poklonil a ekl
k nmu Latinským jazykem: ,Advenisti desidera-

bilis, quem expectabamus quasi constituti in

tenebris, te nostra vocabant suspiria ac require-

bant lamenta. Tu factus es spes, qui tuamexpecta-

bant presenciam, universis." A to se naší eskau
^ = uctiv



180 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1304

eí takto vykládá: „Pišel jsi, žádostivý, kteréhož

jsme oekávali jako ve tmách postaveni, tebe

naše volaly vzdychání i také hledaly naíkání.

Ty uinn jsi nadje všem, kteíž oekávali tvé

pítomnosti."

Otec také pohledv na syna, a blíže k nmu
pistúpiv, políbil jej a ka též Latinským jazykem:

,,Fili, omnia mea tua šunt; solacium unicum vité

mee, sufficit michi te vidisse. Solicitudinem

postpone. Ego enim tibi consolacio et tu michi

eris." A to se takto rozumí: ,,Synu, všecky mé
vci tvé jsú, tys jedinké potšení života mého,

dosti mám na tom, že jsem t uhlídal. Již nepeuj.

Já tob za potšení a ty mn budeš." A tak v tom

rozmlúvaní oba nemohli se od pláe zdržeti. A po

nedlúhém asu král eský se do ech strojil a

pojav s sebú syna svého, se vší tau královskau

pípravau, syn s otcem jsú se do ech navrátili

a do Prahy pijeli vesele.

(Válka s Albrechtem.'}

Král ím- 7 j Albrecht, král ímský, jenž byl švagr
skvod krále . . i i i

eského, krále Vácslava eského, nerozvažuje tch dobro-

diní, kteráž jemu inil týž Vácslav, švagr jeho,

ješto by on byl nikdá k dstojenství císaskému

tomu nej)rišcl, kdyby on Vácslav na hlasu nedal

uoto tak j)iln nestál, poslal posly své znamenité,
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Žádaje na nm, aby jemu Hor Gutten s tmi doly

stíbrnými za 6 let k držení postúpil, aneb 80.000

hr. dal a zaplatil dluh a plat za léta pedešlá

zadržalý, kterýž jemu platiti a vyplniti že by

povinen byl na zpuosob desátku, kterýž k císaství

píleží. K tomu také aby jemu pustil a navrátil

msto, jenž Egra slov (jinak Cheb), a msto
Míše, také Uherské i Polské království.

/Na takovú neupímnú žádost toho krále N- /
2'

meckého dal Vácslav poslm tuto odpovd:
,,
Jist

a cele to znám, že Albrecht, švagr Náš milý, jest

král ímský volený a pán íše, — eská zem
nikdák nmu nenalézala a nenáleží. Knížata eská,

též i králové eské zem, nikdá jsú jemu tribu-

tái^ nebyli; s kovuov žádných, kteréž jím i Nám
. P. Buoh z své milosti v této zemi dáti ráil, nikdá

pedkuom jeho nic neplatili, aniž se kdy pedkové
jeho o to (aby toho žádali) pokusiti smli. On
toliko sám na tento as praví, že jemu tu pi
horách stíbrných desátek náleží — však všickni

víme, že desátek jest plat lidem duchovním.

Albrecht, ímský král, nikdá biskupem nebyl, aniž

jest kdy sv. mše slaužil, protož jemu tu nic ne-

náleží spravedliv a odtud také (tak jemu povzte)

že nic míti nebude.

Co se pak mst a krajin i království tch dotýe,

však nkteré u vn držíme a nkteré jsme kau-

1 = poplatní
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pili a zaplatili, nkteré pak nápadem jsaii spra-

vedliv na nás pišly. I z tch píin není nám
náležité ani možné, abychom jemu na jeho holá

slova a njakú hriiozii tak lehce jích postúpiti a

od nich pustiti mli."

Taková odpovd když Albrechtovi oznámena

byla, velmi jím pohnula a k hnvu jej vzbudila.

A hned povolav nkterých k sob náchylných kní-

žat, raddu s nimi vzal a což mohl naj rychleji vojsko

shromaždiv, skrze Bavorsku zemi táhl k Linci a

odtud pes Dunaj až k Budjovicuom, a tu roz-

táhnuti rozkázal své stany, syna svého, knížete

Rakúského, s lidem jeho sob na pomoc oekávaje.
\' tom bez meškání pitáhl syn jeho, maje s sebú

Uhry, Bulgary i pohany, kteíž táhnúce v Morav
i v Cechách inili veliké škody netoliko laupežem,

ale i mordy rozlinými tak, jakž nkteí píší, že
Nmci y^^^ j^g^ ^^ 4000 lidu obojího pohlaví ti ukrutní

hteh Horu ' ^

Kutnu opa- pohané zmordovali. A když se tu všecka sjela

novati. vojska, táhli odtud až k Hoe Kutn, chtíce jí

i s tmi doly stíbrnými sob a Albrechtovi, králi

ímskému, ]xínu svému, osol^iti. I položila jsú se

všecka vojska ta na plnoci okolo kláštera Sedlec-

kého a Malina pi potoku, kterýž Pach slov,

toho vdni jsúce, že ten potok tak bystrý, kterýž

s sebú písek i kamení nese, jím i jích kouom
k jiití píhodný bude. I myslili jsú s obau strá,

kterak by mohli snáze a spšnji zkaziti své ne-
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pátely. Nmci, Uhi, Bulgai, pibližujíce se

k tloiniioin hornickým, na n stíleli a urburéi,

jinak horníci, týmž se jím zase odplacovali. Hor-

níci znamenavše tak veliká a silná býti vojska

nepátelská okolo sebe, bez velikého nebyli stra-

chu a scházejíce se spolu o to astá mívali roz-

mlúvaní, kterak by své nepátely mohli pemoci
aneb zahnati. I vymyslili sob tuto chytrost:

Berúce hutrajchj, kteréhož byli mnoho nachovali,

a k tomu faul., a jiné od stíbra trsky jedovaté,

to spolu v kotléch vaili a nkdy potok zastavíce,

místo vody to do potoka lili. Nepátelé jích ten

jed (a byl sladký) pijíce, meli napoád i hovada

jích a tak se jích mnoho tisícuov tím otrávilo a

zemelo. Neb to za spravedlivúvc jím Horníkuom
se býti zdálo nemilostivým nepáteluom nemi-

lostiv se ukázati, a ti, jenž jsú stíbra žíznili,

trsky od stíbra aby pili, že slušná vc jest. Král Horníci

eský, cht svým pomoc uiniti, mnoho lidu sebral "Némce
™

z ech a z Polsky. Markrab Bramburský Heman trávili,

s 5000 lidu jízdného u Nymburgka pohotov
stál, oekávaje, co má dále initi, v tom rozkazu

krále eského. Král Vácslav s svými byl se

pod Kankem s svým lidem eským a Polským
položil. A oznámiv skrze posly markrabovi,

aby rychle táhl jemu na pomoc, nazajtí s ne-

páteli bitvu svésti chtl. Ale oni Albrechtovi,

^ = utrejch, arsenik — ^ _ ssedlina
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hladu, zimy a tohokausání v svých životích, také

i moru toho náhlého snésti nemohúce a nad to

obávajíce se moci krále eského, non se odtud

hnuli. Král, a se již byl na n pipravil, cht se

s nimi raným jitrem povaditi^, ale když jsú se

hanebn pry ukradli, neml se s kým potkati.

Nmci a Uhi utíkajíce, echové a Poláci do-

muov se navracejíce, všickni veliké škody v e-
chách inili po všech.

/ 273 r |L. 1305. KrálVácslav, znamenavpisvém zdraví

</?. 1305.y býti nedostatek, povolav k sob do Prahy Kun-

rada, opata kláštera Zbraslavského, mluvil k nmu
tato slova: ,,Ote muoj, oznamuji tob, že se

neduh rozmáhá v mém tle, a znám to jist na

sob, že živ dlúho nebudu. A snad již osudové moji

, . , , ,. mne táhnau a P. Bohu, stvoiteli mému, tak
Kšaft krále

\ácslava. se líbí; Jeho Milosti sv. bud v tom vuole. A po-

nvadž sem se tob své duše svil, i toho také

duovrn se svuji a vím, že tak uiníš, když

já umru, že mé tlo v kápi konvrsskúgobleeš vedle

zpsobu zákona a ádu Cistercienského a v tom

míst, kdež se mniší neb konvrši pochovávají,

pohrbíš; pakli se zdá, nkde v lehejším míst
neb na dešti, toliko v ohrad kláštera Zbraslav-

ského, za to prosím. Neb já jist znám, že nejsem

hodcn ])ro své hícliy mezi dobrými kesany býti

pohben. Také prosím, když budu umrati, aby ty

' iilkali - iniiišsUdii
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til s tvými bratími pítomen sa P. Boha za mne
prosil tak, aby mi jako milostivý Pán ráil milostiv

býti." A s tím rozžehnav se s ním, od sebe jej pro-

pustil. Nazajtí povolav k sob Jana, probošta

Vyšehradského, Jindicha, opata Sedleckého, Hyn-

ka z Dube, komorníka zemského, Jaroslava z Li-

pého, sudího, a nkterých také Moravských aued-

níkuov, kteíž na ten as v Praze byli, jako Tobiáše

z erné Hory, hajtmana Moravského, Jindicha

í^turma písae, Pemysla, syna Oldichova z Vic-

kova, auedníka saudu Brnnského, a Matje Zvol-

ského z Rataj, auedníka dvoru markrabského . .

.

A ti když stáli ped králem, kázal povolati syna

svého, rozkázav také, aby s ním pišli Petr kanclé a

Hajman Berka z Dube aTobiáš z Bechyn a Jindich

z Rožmbergka. To když se stalo, obrátiv se k synu

svému, ekl: ,,Tob, synu muoj, porauím krá-

lovství mé, ponvadž jsi pravý a poádný plod

bicha mého, ty sedti budeš na mé stolici a

kralovati místo mne, otce svého. Bojž se P. Boha
a zachovávaj jeho pikázaní! — Víš dobe, muoj

milý synu, že jsem byl té vuole, abych postavil

duom k poctivosti P. Boha mého, ve jméno sv.

Rodiky jeho, bl. P. Marie, na Zbraslavi, ale toho

jsem nemohl vykonati, snad pro mé híchy aneb

snad Božím zpuosobem, to aby tob k dokonání

zachováno a zanecháno bylo. Prosím tebe, do-

konajž to dílo, a P. Buoh tebe v tvém království
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ostíhá od zlé píhody, tak jako mne ostíhal. P.

Boha tvého se boj, ctnosti miluj, žádnému kivdy
nei, k poddaným svým chovej se spravedliv

a písahu mi ui, že ty všecky dluhy, kteréž jsem

já dlužen, zaplatíš, a což komu káži dáti, že tak

uiníš." Pohledav pak na pány a raddy své tu

okolo sebe stojící, ekl: ,,A vás, moji vrní milí,

žádám i prosím a vím, že tak uiníte, túž pod-

danost a poslušenství, kteréž jste mi z lásky inili,

že mému synu také budete initi a k nmu jako

ku pánu svému ddinému že se budete chovati

tak, jakž náleží, pi tom, což já tuto synu mému
a vám porauím a rozkazuji, že tak uiníte." Tu
Vácslav mládenec srdnat^ zaplakav i oni všickni,

ekli jako ústy jednmi: ,,Chcme rádi všecko

uiniti!" Král povolav kaplanuov, rozkázal jim

pinésti hlavu sv. Vácslava; kteráž když na stole

ped králem postavena byla, ekl synu svému
i všem tm raddám svým svrchu jmenovaným:

,,Synu milý i každý z vás polož dva prsty na tuto

sv. h]a\u milého sv. Vácslava, eského nkdy
knížete a muedlníka." Tu všickni uinivše pí-

sahu poádnú, ten kšaft že chtí vyplniti, slíbili.

I ekl král: ,,Toho žádám, kdyžkoli P. Bh vše-

mohúcí mne s tohoto svta povolati ráí a duši

/ '27.3 v mú do vných píme píbytkuov, /tlo mé a
jest položeno \- kl;'išlfie Zbraslavském tak, jakž

1 -- srdené, upímn
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jsem o tom o všem poruení uinil otci mému
milému, opatovi téhož kláštera, a ten klášter a
jest nákladem syna mého dodlán. Sedmý díl

z dchodv Hory Kutny a se dává každého týho-

dne na zaplacení mých dluhv mým vitelm.
Alžbt, manželce mé milé, a se dá vno jí ná-

ležité aneb místo vna 20.000 h. Osobám kostel-

ním pi mém pohbu a se dá jeden tisíc. Z odvv
mých všech a nadlají odvv kostelních, kte-

rýchž vtší poet a se dá klášteruZbraslavskému."

Když král pestal mluviti, páni pokynuli na opata

Sedleckého Jindicha, kterýž stoje ekl: ,,Dajž P.

Buoh všemohúcí, aby král pán náš Božskú mocí

byl uzdraven a povstana z této nemoci, dlúho

a šasn kraloval nad námi. Pakli by vle Jeho

Milosti byla, aby král, pán náš, s tohoto svta
povolán byl do onoho svrchovaného a vného
píbytku, tu kdež andlé P. Boha svého chválí a

chváliti budu na vky, chcme to vedle našich

písah všecko rádi uiniti a vyplniti."

Král v té nemoci trvaje více než 6 msícv a

vida, ano mu se hodina pibližuje, svú duši v ruce

P. Boha svého poruiv, umel ms. ervna den

jedenmezcítmý, na den jako hodinu první. A tetí

den na lodí vnesen a od Prahy až na Zbraslav

plaven s pláem všeho lidu a tu slavn pochován;

kterýž byl živ tidcet let a t^^i mén tí msícuov.i

^ v textu následuje týž obrázek pohfbu jako na 1. 228.

Král Vác-
slav umel.
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(Polsko ztracetio; vládcem Lokýtek.y

R. t., asu podzimního, páni a rytístvo Pol-

ského království uslyšavše, že král eský a Polský

\^ácslav umel, spolu se sešli a o to, kdo by pánem
Poláci za

j|j,j^ býti ml, dlúho radu držali, tito toho, oni
krále prijali •'

Loketka. jiného hodného býti pravili a tak o žádnu osobu se

nesnesše, rozjeli se. Po malém asu páni Vtší

Polsky sjevše se do Poznaní, Jindicha, kníže Hlo-

hovského, syna nkdy Kunrádova, Hlohovského

knížete, sob za pána volili proto, neb jest on byl

nkdy z vSalomé, sestry vlastní Pemysla, krále

Polského, narozený a on pedtím vždycky psal se

po svém otci knížetem Slezským, po matei a po

svém ujci Pemyslovi knížetem psal se Poznaským
a Kališienským. Jakž o tom uslyšali jiní Poláci, to-

tiž Krakovští, Sandomienští, Siradienští, Lancici-

/
274

r enští, Kujavští, Dobínští, Pomoští /a jiní všickni,

zbauili se a shromáždivše se skrze posly do Kra-

kova, tu z vle jednostajné Vladislava, jenž sliil

Loktek, zase do království pijali, kterýž potom
druhého roku Jindichovi v vSlezšt inil veliké

škody.

(Král Václav 111.}

(li. ViOG.y L. 1306. Po smrti krále Vácslava, toho jména

krále 1 1., jenž byl král eský 6. korunovaný,

Vácslav, syn jeho, kterýž byl prvé kr;ílcin Tlier-
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ským, V království eském na míst otce svého

kralovati poal, léta vku svého 16. Ten mládenec

byl velmi krásné tvái a výborné postavy, jeho

zpuosobu a krásnému oblieji divili se i jiní náro-

dové a výmluvný byl velmi: jazyk Latinský, e
Nmecku, Uhersku i esku dobe uml, jak jednu

tak druhau, k lidem duchovním zvláštní ml lásku,

Jindicha, opata Sedleckého, a Kunrada, opata

Zbraslavského, nad jiné miloval, a kteréž otec jeho

miloval, on na ty obvláštn laskav byl. Služby

Boží nikdá neobmeškal, P. Bohu se rád modlil,

hodiny jako jiný knz íkal tak, jako od svého

otce to initi vídal, milosrdný a milostivý byl

nad obyej. Avšak nevím z jakých píin, páni

naj znamenitjší k nmu žádné chuti nemli, raddy

Král Vác-
slav hodiny

íkal.
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jeho rozlin jím sem i tam haj báli, nkteí jemu

radili, aby to, což míti chtí páni zemští, inil. Jiní

radili, aby on ta všecka zboží královská, kteráž sú

sob páni za živnosti^ otce jeho i po smrti osobili,

jim odjal a k svému obrátil užitku. Král ovšem

jako mládenec upímý byl se na tom, aby zámky
královské pánm zodjímal, postavil a s nkterými
to jako v tajné rad zavel, alevšak taková rada

panuov tajná nebj^la, kteíž více se proti nmu
zostili. Dne jednoho král, sa v svém pokoji na

Král bil Hrad Pražském a cht niakú kratochvil uiniti,
hrnce. •'

povolav k sob toliko dvú komorníkuov, kázal sob
pinésti nkolik hrncuov a postavil je poádá ^'^^

lavici; dával jim jména panská, tak jakž sú páni

zemští sluli, a vzav kaj, bil je po jednom, a ka:

/ 274 v ,,A ty pane (tak /jeho jmenuje), vra mi zámek,

který držíš!" I rozbil jej, až všecky, a ka: ,,Tak

ztluku hlavy panuov tch, jenž mi se protiví!"

A pi té jeho kratochvíli byli toliko dvakomorníci,

však panv taková vc tajná nebyla, kteíž spo-

len sjíždjíce se, obvláštní raddy mívali, n-
kteí z nich snad i nedobe my.slili.

Kníže Kory- T. 1. Jindich, syn knížete Korytanského (tak

^"Jl
^ U"/^ jakž se tomu j)otom vyrozmnlo), puox-odcm n-

kého krále, kterých panuov Ceskýcli ;\imu, sestru kníle Vác-

slava, žádal míti za manželku. Král, snad nteho
zlého se obávaje, poal tomu na odpor býti, ale páni

' = za života — * — do ady
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k tomu raddili velmi piln, snad ntco pod tím

svého obmajšlejíce, tak až k tomu pivedeno bylo,

že jest jím v Praze slavná byla svadba uinna.

(^Svatba králova.)

Po vykonání té svatby, dív než se páni rozjeli, Kráivác-

rokováno bylo, aby Vácslav král nkterého zna- „'
,^j dJem

menitého krále dceru vzal sob za manželku. .^^'^^^,^

,.,, , v T , , 11' Tšínského.
\ acslav, aby se ve všem volny svým raddam na-

lézti dal, povdl, že to chce uiniti. Tu hned bez

meškání dána jemu za manželku dcera knížete

Tšínského, jíž bylo jméno Fiola; potom jí jméno

zmnno a nazvána jest Alžbta. Tu v Praze také

jim byla slavná uinna svadba. Divili se tomu
mnozí, pro tento Vácslav, jsa tak mocný a zna-

menitý král, tak chudého knížete dceru pojal sob
za manželku. Nebyl by toho jist uinil, neb tomu
poal i na odpor býti, ale že mnozí páni jemu k tomu
radili, snad proto, jestliže by kterého mocného

dceru pojal, z pátelství toho mocnjším byl by
uinn a tak by je sob snáze podmanil. Protož

tomu chtli, aby jim král mdel byl a oni aby inili

to, což by se jim zdálo a líbilo.

(Výprava do Polska a smrt králova.)

R. t. hned brzo po svadb královské páni nkteí,
pedstúpivše ped krále svého, žádali, aby krá- na Poláky

lovství svého nesužoval, ale aby radji rozšioval,

Král Vác-
slav táhl
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tak jako otec jeho, a zvlášt království Polské,

kteréž, tak jakž se slyší, že by Vladislav Loktek

sob osobil a jeho se zmocnil. Král vyslyšav radu

i žádost, poruil sebrati vojsko, cht táhnuti do

Polsky a tam aby Loketkovu všetenost skrotil,

požádal jest také sob na pomoc Otty, knížete

Bavorského, kterýž pojav lid z Bavor, táhl po-

spíchaje. A sjeli se spolu v Brn. Tu král znamenav
jeho hotovost, a vida, že jest on z rodu králuov

Uherských, povolav panuov eských, nkterých

Koruna rad svých, s nimi se na to uradiv, dal Ottovi sv.

Uherska ^orunu Uherskú, kterúž byl s sebú pinesl z Uher

echách, až do Prahy; též i jiná arma^ i odv k tomu ná-

ležitý i právo své všecko, kteréž ml k tomu krá-

lovství Uherskému, tu v Brn pede všemi pány

jemu Ottovi vzdal. Potom pak Otta (léta Božího

tisícího trístého jedenáctého), vzav korunu a jiné

poteby, do Uher vtrhl a tu brzo králem uinn
i korunován.

Když sú pak král Vácslav a Otta i jiní do msta
Olomúce pijeli a tu chtli odpoinuti, lid všecken

po ])()lích se okolo msta položil. Králi ukázána

hosj)oda2 v domu dkanov a že bylo asu letního

a den dlúliý, král ])()l()žil se, aby usnul; a málo

ntco pospav, vstal a v košili toliko a v plášti po

m;i/.liaii/,('., se prodi.i/.cl. lO njaký lotr zrádný,

' odznaky dstojcnsU-í - nocleli •' hl;i\iií iiíodsí

v jirvníni pate domu
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zabiv, po nem kraloval — a sam také tuto od sve í^rái ím-
,, , , , , M 1 . 1 '^'1 -i ský Albrecht

vlastni krve kralovaní svého léta desátého jest za- zamordo-

mordován. "^^^•

a Jílovaj.

'(Máda Jindicha Kom/íniskcJio.')

/Pi tom easii Jindich Korytanský, král eský iiory Kutny

volený, z toho, co se Albrechtovi pihodilo, nemálo

jsa potšen, poslal pro Annu, svú manželku, do

Korytan, aby k nmu do Prahy pijela, kteráž (tak

jakž od svého manžela mla nauení i rozkázaní) po-

javši veliké haufy rozliných Nmcuov, pijela do

ech. Pražané jejíhopiští jakoddiky velmivdní
jsúce, ale budúcího zlého nerozvažujíce, radovali se.

R. t. dolové Jílovští velikú hojnost zlatta z sebe

vydávali, Hory Kutny nad obyej stíbrem se

blštly, zlatto i stíbro na vozích se ven z eské
zem do Korytan vezlo. echové na to (a zvlášt

múdejší) žalostiv hledli.

Toho také roku založen jest nový kuor kostela

neb kláštera sv. Jakuba v Vtším mst Pražském

na den sv. Gottharda, nákladem njakého Boži-

slava z Rosic, kterýž ml veliké bohatství na Ho-

rách Kutnách.

Klášter

sv. Jakuba
v Praze.

(JSIový ímský král Jindich.y

Také toho roku sjeli jsú se volenci spolu, však Císaem

bez vdomí Jindicha Korytanského, a tu z vuole Jindich

jednostajné volili Jindicha, hrábí z Lucemburgku, Vil.
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na království ímské, kterýž hned bez prodlení

korunován jest korunau železnau, tak jakž nalé-

zalo, v Cáchách od arcibiskupa Kolínského. A ten

byl Jindich císa t. j. VIL, muž velmi dobrotivý.

Císaoval toliko 6 let.

L. t. brzo po svém na ímské království koru-

nování pijel do Štrospurgku a tetího dne zase

z msta vyjel. Mšané ovšem Štrospurgští domní-

vali se, že by tu ml déle zuostati. I poslali jsú za

^J^^ , ním posly své, žádajíce, aby jím jích svobod po-

purgku. tvrdil. A když ti poslové na jednom noclehu knmu
pistúpili a ekli: ,,Slavný císai, páni z Štrospurgku

nás poslali k Tvé Milosti a žádají, aby jím jích pri-

vilegií, listuov a svobod ráil potvrditi tak, jakž

jsú pedkové tvoji císaové jím to též initi rá-

ili" — a on mlal a nedal jím žádné odpovdi.

I jeli ti poslové za králem až do Kolína a vždy na

každém noclehu týmiž slovy prosili a divili se,

pro jím nechce dáti žádné odpovdi. Tu v Kol-

maru, pistúpivše k jednomu sekretái, ptali se jeho

tejn, pro by neráil Císa J. M. s nimi mluviti?

Kterýž ekl jím: ,,Chcete-li mne slyšeti, já vám
dám raddu, že s vámi mluviti bude; zmte svú

orací, a neíkajíc
,
.poslali nás páni z Štrospurgku"

— rccte ,,mšané z Štrospurgku!" A tak ti poslové

té raddy uposlechše, šli .sú k císai a ekli jemu:

i.NajjasnjŠí a najmilostivjší císai a pane náš!

1 = e
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Tvoji poddaní mšané z ŠtrospurglcUj poslali nás

k V. M., žádajíce, abyste jím svobod jích a privi-

legií ráil jako pán jejich milostivý milostiv po-

tvrditi." I ekl císa: „Jakož jste prvé pravili, že

jste tch panuov z Strospurgku— i nevdli jsme,

které vy to pány jmenujete, ale když již pravíte,

že jste mých mšanuov poslové z Strospurgku, ty

já dobe znám, má se tak státi, jakž žádáte."

(^Nepoádky v echách.} I 279 r

/L. 1309. páni eští a rytístvo a zvlášt ti, kteí <-^- 1309.}

pánu svému Jindichovi, králi volenému, pisedti

v raddách mli, vydali se na veliké zahálení a pí-

lišní! nedbanlivost; netoliko vcí zemských a obec- l^á^i eští

ného dobrého, ale i svých vlastních užitkuov za-

nedbávali. \ tom nkteí Nmci nevážní, ti, kteíž

do Cech z Korytan pijeli, pinesli s sebau vc novu

a prvé v eské zemi neslýchánu tu, že na šestihra-

ných kostech jakés punkty aneb voka majíce na-

psané, poali meíce jimi na stuol v n (kdo více

vok uvržCa) hráti. Cechové té nové vci žádostiví

jsúce, beladky a tauše, i kaule opustivše, té hrv, ^\^

za svými stoly sedíce, se pichytili a tak jedni v echách

druhým peníze z mšcuov vybírali. Knží a kaza- zaala.

1 Originál Trospurgku omylem tisku. — ^ = hodí —
^ = koule kovová, házecí, disk (beladka = koule sklenná,

koule = asi kuželky)
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tlové pro takový neslušný zpuosob poali panuov

velmi duotkliv hanti, pravíce, pro takové jích

zahálení a ty kostky eská zem že velmi hynuti

bude. Ale páni na to nic nedbali, nkteí, opustivše

svá zboží i manželky, v mstských hospodách lé-

zali a hráli v kostky ustavin. Z toho poaly mezi

nimi býti mnohé ruoznice, vády a rozliné nevole,

také i mordové. Rytíi pak a ti, jenž zemi rytísky

ped nepáteli a zhaubcemi obraovati mli, vy-

dali se na rozliné kratochvílení, kolby a honby

provozujíce na koních bez sedel, jiní v škraboškách

(jinak v larvách )s puklíi a s drevnnými mei roz-

lin a více posmšn než staten se potkávah.

Rytíi eští Panny králové, kteréž nkdy obyej mly state-

^^byli^"'
ným rytíuom veliké a drahé poselati dary, na ten

as posílaly jím branky a chrausty.

Pi tom asu Jindich Korytanský, vida, co se

v echách dje a zvlášt pi lidech povýšených,

všecko to mlením pominul a svých užitkv byl

velmi pilen a zvlášt v tom, aby se zlattoa stíbro

ustavin ven z zem do Korytan vezlo.

T. 1. Korytanští a jiní Nmci, kteíž s Jindichem

do ech pijeli, jezdíce po v.sech, lidi z penz ša-

covalij a nkteré laupežn po cestách mordovali.

Nkteí ovšem páni takovú nešlechetnost, kteráž

v echách 56 V te zcmi od Nemcuov pase, na Jmdricha vzna-
hdi šacovali.

^gjj'^,g^ Žádné opravy, ale \'\cc hnv jclio i^roti sob

1 obírali
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vzbudili. A Nmci vždycky den ode dne více a

více hubili tu zemi Horníci i Pražané jím toho

pomocní byli.

Pi tom asu byl na Horách Kutnách veliký rod

jeden a dosti bohatý, jenž sluli Ruthardové, a ti

byli od njakého Rutharda Horníka^ pošlí a svú Ruthardové

vc nkteí z nich tak slavn vedli, jako by byli Kutnách.

najznamenitjši páni a hrabata. A Jindicha Ko-

rytanského, pána svého, málo sob vážili, neb jím

zboží dávalo pajchu. Ti jednoho asu udlali sob
postranní snm v Malin a tu s nktervmi, jenž se

jích pidržali, sšedše se mluvili mezi sebú: ,, Krále

toho, kteréhož máme, málo se bojíme; by nám
páni nkteí na odpor nebyli, stíbra, kteréž se na-

lézá na Horách a v dolech našich, bráti bychom
jemu nedali, ponvadž jeho neobrací k užitku zem-

skému, ale z této je ven veze zem, a k našemu
bychom je obrátili užitku. Chtl-li by on nám toho / 279 v

brániti, lid bychom proti nmu sebrali v takovém

potu, že by on nám nemohl i s svými Nmci odo-

lati, a páni mnozí k nmu chuti nemají, protože

jim sahá na jich statky. Ale sú ovšem ješt nkteí
z panuov, ješto nemžem vyrozumti, nám-li by
ili králi tomu Nmci pomáhali a zvlášt ti, kteíž

Nmeckue umjí." I líbila se ta raddankter3''m,

kteíž pravili: ,,Nebylo by nic lepšího, než aby-

chom ty pány, naše odporníkya, jenž sú nám té vci

^) = z Kutné Hory — '^ ~ odprce
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na pekážku, nkterak zjímali a k naší abychom

je pipravili vuoli." V té radd týchž Riithardv...

nkteí z mšanv Pražských, jako Peregrin, Pusa

od Srpuov, Jakub, syn Wolflinv, Arnošt od Zla-

tého Jelena, Jan od ervených Kížuov a Mikuláš

Tusmmark. Ruthardové pak tito toho pední byli

puovodové, Kunrád Albrecht s Hoejšího rynku,

Jiík od Zlatté husi, Markvart od erného Vorla,

a ti všickni ekali asu píhodného. V tom, snad

njakým neštstím, pihodilo se, že páni nkteí
zemští pijeli na rozmluvení k opatovi do kláštera

Sedleckého. Úkladníci ti hned toho dne o tom usly-

šavše, rychle jedni druhým to vdti dali a jednak

j

tu celu noc držali o to raddu v domu Jarošov,

starého Rutharda, na Kolmarkug, ráno pak pi-

pravivše se zbrojn a majíce s sebú nemalý poet
lidu zbrojného, jako3 hodinu první na den z Hory

vyšedše, na klášter Sedlecký udeili a vrata i dvee
Pani Cesti

j^^j^^-gj-^ vvbili, a tu Jindicha z Lippého, království
zjímaní od .

-^ ^
^

^ '^

Horníkuov. Ccského komomíka, a Jana z Wartmbcrgka a Jana,

Strakonického kižovníka z Klimbcrgka, ani ješt

spí, nalezše, zjímali a svázané poslali je na hrad,

jenž slov Lutice, a Jana, rychtáe z Hory, kterýž

tomu chtl na odpor býti, tu hned zabili a roz-

Horníci
sekali. ;\ Iloiiiíci . ieduak všickui z svých donniov

klášter
, v ^ . .

"
. .

Sfíliccký vyl)(''hŠ(', na týž klášter se oboili a jej vybrali.

/Jaui)ili. Opat pak kláštera toho byl se ukryl v jedné skrajši,

' — tém — * — Zelný trh — ' = asi — * = Kutiujhurští
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kteréhož piln hledajíce ten celý i druhý den ne-

mohli naleznuti. A by jej byli nalezli, za týmiž pány

byli by jej poslali na Luticij.

Vše toho asu Pražané nkteí, majíce s týmiž

Ruthardy a Horníky srozumní, též sebravše se

zbrojn, na domy panské v Praze udeili a tu jali

Petra, království eského kanclée, Rajmunda
z Lichtemburgka, Oldicha z ían, Haj mana,

syna Haj manová z Dube, a panty železnými je

spínavše, na rathauz je vsaditi rozkázali. A to ^"^^^ ^'^^^^

v , 1-1 .1 , T- IV 1 , , .v zjímáni od
všecko dalo se s vedomnn Jmdrichovym, kteryz pražanuov.

inil, jako by o tom nic nevdl. Z toho pak vzení

nikterakž jich pustili nechtli, le by se s nimi

smluvili po jich vli a nadto pátelstvím svateb-

ním spojili. Páni ti, a k tomu za nkolik dnv od-

pírajíce nechtli svoliti, ale vyrozumvše, co jest ^'^"^ ^^

T- 1^- I.
• ' U '

\ A ^
Pražany

v Jmdrichovi, panu jich, a neznajíce v tom od- rodem

nikudž raddy a pomoci, dali k tomu povolení. spojih.

A tu hned Rajmund Lichtcmburgský Jienu, dceru

Jakubovu od vže, za manželku pojíti musil a

dcera Jindicha z Lippého za manželku synu rych-

táe Pražského mla oddána býti. Ale však potom

se to rozešlo. V tom Pražané se s Horníky svadili

a tak ti páni sú z tch vzení propuštni. Od toho

asu poala býti veliká nechut od panuov proti

králi svému Jindichovi Korytanskému a více

jemu páni nic viti nechtli, ani k jeho dvoru jez-

1 = hrad Litice
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diti, ani ho chtli za pána míti, ale o to na každý

den se radili, kterak by ho mohh' z království

svého vybýti^.

(^Jindch a princezna Alžbta.}

Jindich ovšem nebyl tak nerozumný, aby toho,

co se o nm jedná, neznal, avšak ne tak se panuov

strašil
2
jako toho, aby nkdo z knížat znamenitých

pann Alžbt nebyl dán za manžela a tak, ktož

by ml takovú ddiku jako i on, aby se po též

ddice na království eské nepotahoval a jej z té

stolice nevysadil. I namluvil., jednoho pána z rodu

Berkuov, jenž slaul Hynek z Dube, aby ji vzal za
Alžbta manželku, a slibuje jemu po ní dobré vno dáti.

pana Berkv j j í

za manžela To když Alžbt oznámcuo bylo, ekla jemu:

^°}^\\ ,,Zprávu mám, že mne vdáti chceš: to jestliže ui-
nechtela. " ^ ' >

niti žádostiv si, prosím tebe pro mého dobrého otce,

/ 280 r krák' nkdy eského, /nej^onižuj mne, ale ui se

mmi, jakž nakr;i]()\'u dceru sluší, — i>akli co myslíš

jiného, prosím, radji mne daj do kláštera, a já

tamP. Bohu mému slaužímaž do mé smrti." Jind-

ich k ní odpovdl: ,,Prosím tebe, ui to a vezmi

toho dobrého a ctného pána za manžela!" A ona

ekla: ,,Vím to sama dobe, že pán Hynek jest

dobrý a ctný muž, a jest toho hoden, aby jemu,

kteráž jest v CccIkícIi iiajixkiirjší j)anna iiel) j)aní

' = (}ostati pry — * = bál — ' = navedl
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ádu panského, dána byla za manželku." I ekl

Jindich: „Jestliže tomu neodepeš, jist vz, že

budeš míti vždycky mú milost." Panna Alžbta

odpovdla: ,,Již znám, co myslíš, že mne chceš

(vda že sem knžna) paní uiniti a tudy snížiti a

potupiti, a ty aby v echách kraloval a sedal (jsa

cizozemec) v ddictví otce mého a mém, ponvadž

sem se toho doptala. Jist vz, že chci tvuoj zjevný

a úhlavní nepítel býti a chci o to ve dne i v noci

mysliti, abych t s Boží pomoci z tohoto království,

ddictví mého, hanebn vykydala^."

(Útk Alžbty do Nymburka^

To slyše Jindich, rozhnval se a hned ji kázal

jíti a s Hradu do Prahy vésti a tam poctiv v v-
zení držeti. A ona jsúci v tom vzení, byla velmi

teskliva, až jednoho asu skrze nkteré, kteíž jí

páli, to zpuosobila, aby jí brána mstská v noci

byla odevína a probošt Vyšehradský, jenž byl syn

otce jejího Vácslava, ale s neoddávánu manželku,

ab}' ji tu s šesti komi ekal. Protož vstávši v noci,

Berengaria, knze starého, jenž byl kaplan ješt Nymburgští

otce jejího, vzbudila a pojavši jednu pannu a toho

starce, k brán šla a odevenu nalezši, ven vyšla,

ano knz probošt pedeený, bratr její, jí tu eká
a vzav ji s jejím kaplanem a s její pannu navuoz,

> = vyhnala
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jel s ní až do msta Nymburgka. A když tam pi-

vezena byla, kázala všecky svolati mšany a k nim

takto mluvila: „Víte vy všickni, že otec muoj,

Vácslav král, velikú milost vám uinil: z nuzného

msteka, jenž Svinský Brod slulo, slavné toto

uinil msto. Protož i vy uite milost se mnú,

sirau a opuštnu dívku, neb sem v P. Bohu mém
a v vás svú položila nadji a k vám sem z vzení

ušla." Atak všecku svú píhodu jim poádn ozná-

mila. Oni mšané Nymburgští to slyšíce ulekli se;

s jedné strany báli se pána svého Jindicha, krále

voleného, s strany druhé hroznu žalost slyšíce,

lítost mli nad osialú dceru krále Vácslava, nkdy
svého milostivého pána; z té však lítosti vzali sú ji

v svú obranu a slíbili pro ni svých životuov ne-

litovati jeden každý až do smrti. Páni zemští usly-

šavše, že panna Alžbta z vzení ušla, nemálo toho

byli vdní a sebravše nco lidu okolo Hradce a

Nymburgka, proti Jindichovi se postavili.

{Boje v Praze.}

Jindich porozumv, co se dje, k Míšeskému
knížeti poslal, jeho žádaje, aby jemu na pomoc do

Prahypijel a jej rotoval,, že jemu chce i jehoNm-
cuom poctivý žold dáti. Míšeský kníže rozváživ,

že on má v echách mnoho stíbra (neb Hora

* = chránil
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Kutna nikdá pedtím tak bohatc- ani potom jako

na ten as ncshi), slíbil to uiniti a pitáhl velmi

rychle, maje 500 lidu jízdného a dobe odného.

Páni to zvdvše, na Hrad Pražský jemu dojeti

nedali, ale na Hradanech se s ním mužsky potkali

a ty Nmce tak snažn bili, že se bylo emu po- ,,^^^y^ "\
^ ' ^ I- Hraclcanech

diviti. Jindich, a se na to s hradské Bílé vže s Nmci,

díval, z toho nebyl velmi vesel, neb tch v kukli-

kách málo zuostalo. Tu Jindicha z Haufmštajna,

hajtmana tch MiŠnauov, ranného jali a vedli jej

až do Xymburgka. Kníže Míšeský, kterýž s vt-
ším potem Nmcv pitáhl byl až do Slaného,

uslyšav, co se jeho Mišnauom pihodilo, již nejsa

žádostiv eského stíbra, rychle se zase^ obrátil.

\' tom páni nkteí, sjevše se do Nymburgka, tu

spolu rokovali, rozvažujíc, bude-litona dlúze,žeta

hojnost stíbra, kteráž na každý den se z Hory
Kutny do komory královské vydává, pitáhne sem
netoliko Mišnary, ale i jiné národy Korytanskému
na pomoc; po dlúhém tu rokování a vyhledávaní

píiny na tom zstali, aby panna Alžbta svo-

bodn do Prahy jela a zjevn chodila po mst,
a on, Jindich, jestliže ji jíti rozkáže, to vezmúce
/za píinu, hned zberúce lid, kterýž by mohli naj- / 280 v

vtší poet, aby jí jako ddiky neopauštjíce do-

bývali a pi tom téhož Jindicha i s jeho Nmci
z zem vyhnalig. Ale Jindich jako chytrý mužík

1 = zpt — ^ V originále týž obraz bitvy jako na 1. 206'.
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zprávu maje, že panna Alžbta do Prahy pijela

a tu že svobodn chodí, snad tu njaképolékyjSe

obávaje, panny pi pokoji nechal, kteráž tu zuo-

stala.

(^Jedndní o nového krále.')

</?. 1310.} L. 1310. V království eském velicí a rozliní

dáli se laupežové; knz, pán, mštnín, vorá —
žádný nikdýž bezpeen nebyl, všem spolu i jed-

nomu každému se stýskaloa, mordové neobyejní

dáli se na každý den. Jindich Korytanský o tom

vda, nic vdti nechtl. Páni nkteí již toho déle

nemohúce trpti, pravili jedni k druhým: ,,Pro

takovú tžkost trpíme, pro toto tak slavné krá-

lovství hubiti dopauštíme a na to, co se dje, hle-

díme, jako bychom toho brániti povinni nebyli?"

Jiní ekli: ,,Pravda jest, neb stíbra mnoho set

centnéuov od nás do Korytan vyvezeno, zlatto

z hor Jílovských též na vozích se do Korytan po-

dává, a my na to hledíme. Proto-liž smc ho za krále

nám volili, al)y naši laupil a s\-ú bohatil zemi?

Nmci jeho svobodn jezdíce, chud lidi laupí a

šacují, a on to moha nechce zastaviti. Ponvadž
jsme jeho mohli voliti, muožem jej také ssaditi."

Jiní opt odpovdli: ,,Však Jindich, král ímský,
jest král slavný a zprávu máme, že jest dobrotivý

i milostivý, a má syna Jana a bratra VValráma;po-

^ — léky — • = každý si stýskal, naíkal

echové
o jiného

krále

rokovali.



NOVÝ KRÁL. 221

Šleme k nmu posly a od nho jednoho z tch dvíi,

nám aby za pána dán byl, žádajme. A dáme jemu

pannu Alžbtu za manželku. Bude-li P. Buoh ráiti

a to se stane, nový král udlá nám nová práva, ty

hanebné laupeže v ád promní." Jiní opt ekli:

,, Mládenec ten, když zde bude, brzo obyejm této

zem zvykne, když s našimi dtmi ruosti bude.

lUide je milovati tak, jakoby se v tomto království

urodil a od lidí též milován bude." — I sešli sú se

o to páni znamenitjší, také i z mst. /Pražané, a /
^^^

se Jindicha obávali, však také k tomu pistaupili

tajn. Horníci, znamenavše pílišnii Korytanského

na Horách Kutnách laupež, také k tomu svolení

nechtli na odpor býti. I sešli se o to páni najhlav-

njší, též i z rytístva, také i z mst do domu Jana

biskupa a tu rokovali, koho by s tím poselstvím

k ímskému králi poslati mli, však zuostali na

tom, aby jel Jindich, opat Sedlecký, a Kunrad,

opat Zbraslavský. Taková radda,a se dosti ukryt
vedla, však tajná nebyla Korytanského, kterýž

byl t. . v Praze. I poslal dva ukrutníky k opatm,
Albrechta z Hyršištaj na a Jindicha z Rotmburgku,

kteíž slovem krále eského jim pikázali, aby nic

takového ped seb proti králi nebrali a tch vcí,

jenž sunan vzloženy, nejednali, — pakli pes to

pojedu k králi ímskému, na té cest že smrti

ukrutné ujíti nebudu moci. Opatové to slyšíce,

velmi se ulekli, a když oni odešli, ekli sú sami
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k sob: „Ponvadž již tato tajná radda najevo

vyšla, pojedeme-li, snad na té cest smrt naše bude;

pakli nepojedeme, však proto tžké pokuty, snad

i smrti od krále neujdeme. Ale však lépe jest nám
na té cest smrt pro vysvobození naše vzíti, než jí

doma ekati."

(Poselství k Jindichovi do íše.'}

A tak se na tom postavili, Pražané a Horníci

také sú nkteré posly s nimi s své strany vypravili,

List vící davše jim list vící v tato slova: ,,Najjasnjšímu

od Pražanv knížeti a pánu, p. Jindichovi, ímskému králi,

okále Jana. vždycky rozmuožiteli, Wolfram rychtá a spole-

nost písežných^ a také mšanuov msta Vtšího
Prahy služby své vrné a hotovosti vzkazuji. Roz-

linými trápeními súženi jsauce a královstvíeské
bemenem zpuštní obtížené vidúce, k V. Král.

Milostiduostojenství z nadje potšení a že milosti

dosáhnuti moci budeme, našich sme pozdvihli oí.

l^rotož posílámetyto naše spolumšany, listu toho-

to ukazatele, v našem poselství, davše jim zj^rávu,

aby potebu naši oznámili ped V. Velebností;

protož všemi obyeji prosíme, abyste k jich po-

selství, kteréž ped Velebností V. oznamovati budu,

uší Vašich milostiv nakloniti ráili, žádosti a

prosby naše i jich \'aše Milostivost aby ráila pi-

^ — konšel
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vésti k skutku, neb cožkolivk skrze též naše posly

jrdnáno, mluveno i slibováno bude,vdn i pevn
zaehovánie nyní i vždycky. Dán v Praze dvadcátý

a devátý den ms. ervence L. B. 1310."

Takovýž také list svým poslm dali sú Horníci;

páni zemští také list vící dali svým poslm.

(^Sesazení Ji)idicha.y

Poslové k králi ímskému byli sú posláni tito:

Jindich Sedlecký, Kunrad Zbraslavský, Jan
Plaský, opatové ádu Cistercienského, Jan z War_
tmbergka, Bohuslav z Boru z pánuov a Otta, muž
velmi opatrný, na míst Vyléma Zajíce. Z Prahy

pak byli sú Kunrad Kornpulp OttíkFigulešg, Ebirs-

lyn, syn Poplinuov, Ebirlin s Kamene. Z Hory
pak Tylman, syn Lukášuov, a Kunrad, bratr fa-

ráe Horského. Tch 12 s jejich eledí vyjeli

z Prahy v ochtáb sv. Janag a jeli upímo, Kory-

tanského pohržek se nebojíce, k Jindichovi,

králi ímskému, a 12. den k nmu do Frankfurtu

pijeli. Uslyšav král o piští jejich, slavný obd
nazajtí jím v kláštee u kazateluov4 pipravit

kázal. Tetí pak den rozkázal jich ped sebe povo-

lati a ml na ten as pi sob Mohutského a Kolín-

ského arcibiskupy, Štrospurgského, Laodynen-

^ = Kornbiihl — ^ _ wigalois — ^ = 1. ervence 1310
* = dominikán
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skéhoj, Monasterienského, Špajrského, Ajšteten-

ského biskupy, Jindicha, Waldsakského opata,

a jiných mnoho. Byl tu také Rudolf, hrab z Rajnu,

aBertold, kníže Bavorskýj, a jiných mnoho hrabat,

kterýchžto král na ten as do své raddy povolal,

ped nimi cht slyšeti poselství. Tu asem pí-

/ 281^ hodným povoláni sií poslové /království eského

a pedstúpivše, poruili su opatovi Zbraslavskému,

aby jich potebu oznámil. Kterýžto sa postaven

ped jinými, ekl:
,
.Obyejná jest vc lidem zdra-

vých oí, že utíkají z temností a k svtlu pistu-

pují. Království eské ve tmách a úzkostech i v roz-

liných zámutcích postavené útoišt jiného na-

lézti nemohlo, jediné k svtlu slavného jména

Tvého aby se obrátilo, od kteréhož se jednakg

všecken svt osvcuje. Protož vzhledniž na n Tvá

Velebnost okem svého milosrdenství, tak aby-

chom mohli slúžiti Tob, králi Našemu. Máme
v echách ovšem krále, — Jindicha, kníže z Ko-

rytan, — pod kterýmž zahynul pokoj i spravedli-

Kmcn vost, snad })ro híchy naše i všeho lidu eského.
královský Yy^i ^^^ p j^^,^,i^ |^„-jp,^ královský, kterýž trval
v Cechách

i /
zahynul, od Pemysla, prvního knížete od pluhu vole-

ného, ;)()() let, osmdesát a tyi léta. Král Vácslav

dobré pamti, když umel, zuostavil po sob syna

Vácslava, ddice, a dv ddiky, Annu a Alžbtu.

1 Lcodium = Lutych, I.ifcRc — * Vlastné Berthold v. Hcn-

ncberg — ' --- tcm



Král Vác-
slav zabit

Š.Mirr v ÁCLAVA III. !!):{

vida jej samého, vytáh me, ti rány smrtelné jemu

uinil, až hned tu upadl a duši vypustil. A on hned

utekl. A na ten as nebyl vidin, kto by ten skutek

spáchal nešlechetný, však té chvíle jeden rytí,

jménem Kunrád z Potštajna, rodem sa z Duryk, v oiomúci

vybhl z toho mázhauzu (tak jakž nkteí pravili),

me krvavý v své ruce nesa, a ti, kteí ped máz-

hauzem byli, jej sú chytili a dív, než se v skutku

poznalp ani on-li jest to uinil, ili kto jiný, aneb

kto jest jej na to navedl, ani žádného slova nepro-

mluvil, hned jest od nich zamordován a na kusy

rozsekán. Byl-li jest pak ten smrtí královskú vinen,

ili kto jiný, toho se neví v jistot až do dnešního

dne. /A to se stalo 4. den msíce srpna. / 275 r

Skrze takový nepoádnýg úinek zhasla svíce

hoící království eského, neb již kmen králuov

eských, kterýž ml svuoj poátek od Pemysla,

tu jest petržen a zahynul. Divná jest jist vc,

kterak se to pihodilo, že jest král samotný ležal;

kde sú byli kubikulái neb sauložové, tak že jest

sám toliko na tom se procházel mázhauze? kde

sú byli na ten as auedníci královští, kteíž mají

ostíhati krále? kde jest byl toho asu hofmistr,

kde komorník, kde maršálek, ješto takoví sú první

ktomu, od krále aby dary brali? Atén král nebohý

týmž auedníkuom i jiným panuom eské zem
mimOg jiné všecky své pedky inil mnoho dobrého,

^ = piznal, vyznal — ^ ^ zloinný — ' = nad

Kronika IV. 13
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zámky králi náležité jim zapisoval, rozdával i na

vnost. Jiní národové okolní, také i nepátelé,

jako Poláci, proti kterýmž takové tažení býti mlo,
z toho méli veliké zarmúcení, že jest takový

mládenec a král slavný jako nevinný beránek bez

píiny tak hanebnú smrtí úkladn zamordován,

ješto žádný z lidí smrtedlných neuml se toho

domysliti, co by té a takové smrti za píinu bylo.

Nkteí ovšem (sprostnjší lid), že by to, že hrnce

tlaukl, zapíinu bylo, domnívali se. P. Buoh, kterýž

zná a ví všecky vci, nech on to sám rozsúditi ráí!

Tlo jeho odtucT když vzato bylo, poctiv bylo

v odv královský pipraveno, ode všeho lidu

eského i Moravského tu pítomného plá nad

ním veliký byl uinn a tak poctiv jest v kostele

Olomúckém ped velikým oltáem pochováno.

Potom pak sestra jeho Alžbta kázala je na Zbra-

slav pinésti a tu vedle otce jeho poctiv pohebiti.

Král Polský T. r. \'ladislav Loktek, znamenav, které sú se

smrti krále
"^^'^^ ^ cchách i V Morav pihodily, nic se z toho

eského, neradoval, ale nad tím byl truchliv a povolav

k sob panuov Polských, rad svých, ped nimi

pravil: ,,Moji vrní milí, ji>t mi toho vte, že té

snnli iu'})(.'ji tomu dobrému mhulciici, králi es-
kému, ar jest na mne táhl, cht mn i vám škodu

uinili, jist vzte, že jest on všecko inil z ná-

vodu nkterýcli paiuiov ("cských a zvlášt tch,

kteíž sú jcuni nir dobílio n('j)f;lli. .\ by sem l)}'l
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pitáhl do této naší Polské zem, jisté vím, že by

se byl se mnú o všecko pátelsky smluvil."

Pi tom asu echové, též i Bavoané Ottovi,

od Olomice se domuov navracujíce, inili po

všech píliš veliké škody netoliko blízko cesty, ale

i daleko od cesty lidi holdovali a šacovalij, a tak

b\ii Ceski zemi velmi zlaupili a pohubili.

iVolbii krále.}

Téhož také léta páni eští znamenitjší, zvlášt '®^ ^, ^f^^^ > ' o voleni

ti, kteí V Praze obyt svuoj mli a Pražské auady krále,

držali, položili rok v Praze v ochtáb Nanebevzetí

P. Marie^ a obeslali všecky pány, rytístvo i msta
království eského. A když sjevše se vešli do

domu biskupova blízko mostu PražskéhOg, a tu

rokovali o budúcího krále eského. A byla mezi

nimi veliká rozepe, neb nkteí míti chtli Ru-

dolfa, kníže Rakúského, syna krále Albrechta

ímského, jiní Jindicha, kníže Korytanského,

hrábí z Tyrolí, kterýž ml Annu, dceru nkdy
krále Vácslava a sestru zabitého, za manželku.

Sestry pak tyto dv, totiž Anna a panna Alžbta,

dcera krále Vácslava, pedstúpivše ped pány

i všecken lid tu shromáždný, žádaly snažn i pro-

sily, aby Rudolf nebyl volen, ale Jindich Kory-

1 = peníze olupovali a obírali — ^ =22. srpna — ^ Nct

malostranském konci mostu Karlova.
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tanský za krále aby do ech pijat byl, pi tom
pipomínajíce ustanovení císaské a privilegia,

kteráž sú na to echm vydána, když by nemohlo

býti po ddici, ale aspo po ddice aby byli voleni.

Ale lid obecný, kterýž se tii sšel, kiali velikými

hlasy: ,,Dajte nám Rudolfa, chcme míti za krále

Rudolfa"! Páni a rytístvo jedni vedle Rudolfa

a jiní proti Rudolfovi; komorník pak zemský,

jménem Tobiáš z Bechyn, kterýž toho asu ml
/ 275 v bolest v nohách (jenž slov podagra), pi /tom roko-

vání ležel na luožku biskupov na vtším pa-

lácUj tu, kdež se byli všickni páni s biskupem sešli,

odevev ústa ekl: ,,Páni a pátelé milí! Ponvadž
se o krále ssrovnati ncMuuožeme, a již kmen od

Pemysla pošlý zahynul, volme sob za pána

sedláka z StatiCg, ponvadž jest Pemysl, první

kníže této zem, odtud pošel, a nech jest dánpann
Alžbt, dcei králov, za manžela." I nelíbila se

ta e mnohým proto, aby nad nimi ml sedlák

kralovati, a jiní se tomu smáli.

Po malém asu ten jistý Tobiáš z Bechyn, neb

byl Nmec velmi chytrý, povolav k sob nkte-

r^^ch panuov lajn, i radil jim, aby volili za krále

I'"ridricha, brati a Kiulolfova. A když to ti páni

jiným í)známili, tepruov poala býti veliká ruoz-

nice i váda. Tehdy Tobiáš Krušina z Lichtemburka

pistiipiv k loži, ekl: ,,() Tobiáši cizozemce, dlií-

» Veliká sí — * Omýleni lis/m in. Stadic.



VOLBA KRÁLE 197

ho-liž ty s\'ú chytrostí Xrmeckú nepátely a vrahy

našich kráhiov do zem vnaditi budeš a je sám

voliti?" A než tue dokonal, vytrhl me i probodl Krušina

jím Tobiáše komorníka až naskrze pede všemi Tobiáše

pány, ano všickni volají: ,,Nechcme Rakušanuov, z Bechyn.

radji chcme se navrátiti k rodu krále, nkdy pána

našeho. Anna, dcera jeho, bude naše královna!"

A tak na tom se postavili, a poslali pro Jindicha

Korytanského, kterýž pijel bez meškání do Prahy.
^

O mord, kterýž se stal pi tom volení, poala býti

nevole, neb pátelé komorníkovi tžce sob vážili

úinek Krušinuov, ale páni, rozváživše neupím-
nost a ty Nmecké Tobiášovy obyeje, pikázali,

aby Krušinovi o to dali pokoj, neb jest za spra-

vedlivé, aby Nmci, a zvlášt vnov do ech pi-

lezlí, v echách z zadu stávali a echm krále

neustanovovali.

<^Nový král Rudolf .y

Uslyšav o tom král ímský Albrecht, že Vácslav Král ím-
král, jenž byl syn sestry jeho, zahynul, pi tom co ^ky Albrecht

se .v Cechách dje a jaké sú rozepe o krále bu- ech.

dúcíhó, shromáždiv vojsko, vtrhl do ech mocn,
cht tomu, aby syn jeho Rudolf byl eským krá-

lem, a rozbil své stany nenadále u msta, kteréž

slov Luna, jinak Launy. V tom asu hned syn jeho

^ Výklad mylný; snm se rozešel bez volby a na novém,

v ijnu, volen Rudolf

.
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/ 2H]

Rudolf,

kníže

Kakúský,
volen za

krále

eského.

Rudolf, kníže Rakúský, sebrav lid v Kakiisích, táhl

do Cech a u mesía, jenž slovc ]ihkn'a. . . A tak

jeden od východu a druhý od západu slunce pi-

táhli, sužujíce Ceskií zemi. To uslyŠav Jindich

Korytanský, /vyjelis Anni,nian/elki svií, z Prahy

a skrze Bavory kudyž doCech pijel, tudy se také

zase do Korytan navrátil. A echové vidúcc, že by
odolati nemohli, také abyzem jich nebyla od Nm-
cuov opt zplundrována, pijali za jxina Rudolfa.

Kterýž když do Prahy pijel, hned .sob Alžbtu,

vdovu nkdy pozuostalú po králi \'ácslavovi prv-

njším (kteráž prve Rajka slula a dcera byla krále

Pemysla Polského), za manželku pojal. Vojska

Albrechtova i Rudolfova zase, sú se navrátila; a
> =- zpét
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jiin b\'lo rozkázáno pokojn', však proto tím vtrže-

ním Albrechtovým a Rudolfovým eská zem
vzala nemalú škodu.

•(Vláda Rudolfova a smrt.y

Po nialém pak asu Rudolfus ten poal svú vc
v echách dosti opatrn zpravovati a dluhy, kteréž

po sob zuostavili králové, pedkové jeho, poal

platiti, z Hory Kutny dávaje na každý tajden vé-

iteluom lUOO h., a tak inil až do smrti. Víno,

olej, slady a jiné poteby všecky k svému dvoru

náležité kázal sob z Rakaus vézti; z toho mnozí

z msta Pražského jemu se posmívali, kupcem

jeho nazývajíce, ale však to kupectví, kdyby to

bylo na dlauze, bylo by s jeho velikým užitkem a

eské zemi velmi s znamenitú škodu, neb na ten

as dolové stíbrní na Horách Kutnách nad míru

hojnost z sebe stíbra vydávali a tak víno neb obilé

i jiné vci lehejší do ech pivezúce, stíbra zase

na též vozy naláduj íce, do Rakaus svobodn vezli.

L. 1307. Rudolfus, cht se mocn v království <^- i55'?'>

eské vkoeniti, a znamenav, že nkteí páni chuti

k nmu nemají a nkteí, jsauce ímským králem

pinuceni, že sú j ej za pánabezdn^ volili, i obeslal

k sob do Prahy všecky pány eské zem a zvlášt
^^^^izkn(k\

ty, kteíž, aby on v echách byl králem, nechtli královské.'

svoliti proto, neb sú nkteré zámky králi náležité

^ = proti své vli
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držali. Jako Bavor Strakonický, kterýž maje pod

svú zprávu zákon^ Rodýzský,, a Tempkiskýg,

držal zámek Zvíkov, a Vylém z Hazmburgka a

z Valdeka, kterýž Kivoklad držal, a jiní mnozí,

kteíž se jichpidržali, vše pod zákonem Templá-
ským, ti nechtli do Prahy na ten snm pijeti.

I rozhnvav se Rudolfiis, shromáždil veliké vojsko

a táhl na n a obehnal Bavorovi Strakonickému

Horažovice, cht jich mocnu ruku dob3>ti.

Rudolf, A v tom se roznemohl a pišla na náhlá úplavice,

limel
' kteréž jemu žádný léka nemohl zastaviti, a z toho

umdlcn sa,tu v vojšt v svém stanu umel, a odtud

na Hrad Pražský vezen4 a v kostele sv. /Víta po-

hben, 3. den msíce ervence.

Týž Rudolf pi svém skonení in poízení, a
ješt úpln nebyl rok s svú manželku, rozkázal jí dáti

vno, totiž prvních 20.000, kteréž jíVácslav král

oddlil, a nad to svého vna také 20.000, i držala

jest táž Alžbta v tch 10.000 msta tato: Hradec,

Chrudim a Majto a Poliku s nkterú jinú zástav.

Potom pak táž králová Alžbta za duše svých

manželuov, Vácslava a Rudolfa, oltá v kostele

sv. Víta na Hrad Pražském ve jméno sv. j^imona

a Judy apoštoluov postaviti rozkázala a je^ velmi

bohat nadala.

/ 27U'

Vno
králové.

Oltá sv.

imona
a Judy.

* = rytíský ád — « nyní MalídnšH rytíi — ' Zrušen

r. J3Í2 papf^cni. — * V originále obraz pohbu jako nu 1.2'.

— * Místo jej.
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T. 1. od mt's. bezna až clo íjna žádný déš v Ce-

chách ani v Morav nepršal a z toho byla veliká Suchota

suchota, neb pílišnými horky nad míru vyprahla v echách
zem a obilé tak jaré jako ozimé vyhynulo, až lidé

nemli co žíti; skrze to pisel na lid veliký hlad.

^Zklíza teuiplá.^

R. t. z rozkázaní Klimenta papeže, kterýž všem Templái

králuom kesanským dal v tom tajnými listy

svými povolení, aby Templái i s svým zákonem,

byli zkaženi, atak jednákj jednoho asu všickni po

všem kesanstvu sú zmordováni a zahlazeni. Co

by za píinu bylo jich zkažení, žádný z kronykáv
o tom gruntovn nepíše, ^ mnozí ovšem o nich

široké iní zmínky. Nkteí praví, že by oni proti

Turkuom z povinnosti osobn bojovati mli a toho

že sú zanedbávali a jiné na svých místech posílali;

píší nkteí, že sú oni místo obrany kesany k Tur-

kuom zrazovali. Jiní praví, že sú se modlám kla-

nli a lidskú krev že sú asy svými dábluom obto-
vali a áry mnohé provozovali s pomocí dáblv.

Mnozí zajisté z nich, a zvlášt vFranské zemi, roz-

^ = ádem — ^ = tém — * Tvagický pid templá ml
hlavní píinou lakotu francouzského krále Filipa a slabost tehdej-

šího papeže Klimenta. Velmistr templá, Jakub Molay, zemel

1313 hrdinsky na hranicí v Paíži. I\Iimo Francii ovšem nebylo

vraždni.
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linými mukami byli trápeni a pomalu páleni a n-
kteí až do smrti upeeni, aby se svých tch zlých

skutkuov vyznali; nic nepravili, než že sú toho, co

se proti nim vede a mluví, nikdá neinili, a že jich

zákon jest dobrý a svatý, na tom zemeli. Ale já,

jakž z kronyk všech, kteréž mi ped oi pišly,

vyhledati mohu, domnívám se, že jest ten zákon

jich déle státi nemohl pro tyto píiny:

Najprve, že nepoádek se v jich zákon nalézal

tento: Jakož jim uloženo v nm bylo, aby oni za

všecky jiné kesany s Turky a pohany bojovali

tak, jakž nkdy to jich pedkové initi obyej mli:

ale tito nynjší netoliko toho zanedbávali aneb

že by jiné na míst svém lidi svtské posílali, ale

oni toho initi nechtli a jsauce již mocni, tomu se

zpovali.

Druhý nepoád, že sú oni Temjjlái nebyli knží,

ale lajkové, a chovali sob kaplany, kteíž jim mše

slaužili a za n se P. Bohu modlili.

Tetí že sú v své rubricej velmi krátké mli
hodiny íkaní; neb místo jitn, vejdúc do kostela

neb své káply, íkali sj^olu devtkrát Otenáš a

tikrát Zdráva Maria a jednau Vím v Boha; na

prime tikrát Otenáš a jednau Zdráva Maria, na

tercí tolikéž, na sext tolikéž, na iion tolikéž, na

nešpoe ptkrát Otenáš a dvakrát Zdráva Maria,

na komj)let tikrát Otenáš a jednau Zdráva

• * = reguli ádové. Další jména jsou názvy hodinek knžských.
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Maria. Potom i toho ]io;ulkii nczachová\'ali, ale

ráno, vejdúce do káply, všecko to pojednau od-

íkali a potom celý den hodovali.

tvrtý nepoád v jich zákone byl, že každý,

chudý i bohatý, mohl se dáti se vším svým statkem

do toho zákona; potom pak nechtli chudých do

toho zákona pijímati a z míry sob a nad obyej

dobrá bydla inili a páni mnozí bohatí dávali se

mezi n. A nkdy otec, svád se s svým synem, i dal

se se vším statkem a zbožím do zákona mezi Tem-

pláe a syn nuzníkem zuostati musil.

/Pátý nepoád byl ten, že oni, kteréž bohaté lidi / 277

byli znali, ty k sob laudili a namlúvali, aby na

jích statky hodovali, a kdožkoli ml peníze nebo

statek, každý se mezi n na hodování dáti chtl.

A tak po malém asu byli by všickni lidé chtli býti

Templái, i bohatí sedláci, a tak by žádný ddin
nechtl vorati.

Šestý nepoád ten byl, neb již Templái jednak

po všech zemch kesanských naj lepší i naj pev-

njší hrady držali, v nichž majíce daufání, byli by

se mohli všemu kesanstvu zprotiviti, neb jsú již

na ten as žádnému nechtli býti poddáni. Protož

duchovní i svtští sjevše se potestátovéj, o to se

snesli, aby takové vci neádné z církve sv. kes-

anské byly vykoenny a to jako tajn a jednoho

^ = vládcové. Míní se koncil ve '['icnne 1312, kde nátlakem

krále Filipa templái zrušeni.
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asu každý král i kníže v své zemi ab}^ na n po-

jednán a nenadále hmot pustil, aby jedni druhým,

zberauce lid, nemohli dáti retuku. Atak snad i P.

Buoh neráil jích déle trpti i položil jim ten cíl,

kteréhož nemohli pominuti.

{Válka s Albrechtem.}

T. r. také, když uslyšal Albrecht, král ímský,
že Rudolf, syn jeho, volený král eský, umel,

Císa AI- druhého syna Fridricha, kníže Rakiiského, za krále
brecht vtrhl /=. ,

",
- • ' -i t i - i -i ^ -'

do ech Cechuom dati unnnil. Jakož pak nekteri z panuov,

též i z rytístva, puovodem njakého \'olframa,

mštnína Pražského, k tomu byli svolili, a zvlášt

ti, kteíž v Praze domy a své obydlé mli a Praž-

ského konšelství držali auady, ale však vtší

strana panuov a rytístva Fridricha míti nechtli.

Albrecht sebrav vojsko veliké, vtrhl do ech a

mezi Horau Kutnau a Kolínem roztáhnuti kázal

své stany, odtud cht vší eské zemi initi škodu;

a pravil, odtud že neodjede, až Hory Kutny do-

bude a jí sob i s tmi všemi užitky osobí. Tu Jin-

dich z Lippého a Jan z Wartmbergka velikú jemu

na lidech inili škodu, tak že žádný ten Nmec ne-

sml z svého obvozUj vyhlédnuti. A páni, pustivše

lid do Hory Kutny a do Kolína, tch mst staten
brániti rozkázali. Nmci Albrechtovi asu jednoho

pustili Šturnij k H<je Kutn, ale nic nejirospli.

' k-žciií, tábor — * - podnikli útok
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Hornícij, nabivše se jích ii svých sríibiiov, hnaH je

až k Nebovidiiom. Tetího dne asu veerního po-

ali Nmci k Koh'nu šturmovati, ale lid služebný,

kterýž byl na mst i na kláštee, staten se brá-

nili a obránili. Nmcuov Albrechtových tu okolo

puol tetího sta zuostalo, kteíž jsú zbiti v šturmu.

Alžbta, vdova pozuostalá po Rudolfovi, ta v Praze

byla, kteráž ped tím od Jindicha Korytanského

mnohá protivenství a bezpráví (a tu byl nedlúhý

as) trpla. Protož více Fridrichovi pála a asu
jednoho s Volframem mštnínem a s jinými tajn

z Prahy vyjela, dceru svú Anežku nesúci na svých

ruku, a tak, jakž to prvé zpuosobeno bylo, s Fri-

drichem se proti klášteru Zderažskému potkala a

hned s ním jela. A poddala jemu svá všecka msta,

totiž Hradec, Majto, Poliku a Chrudim a jiné

k nim náležitosti.

Albrecht, král ímský, znamenav, že se zima

pibližuje, lid svuoj nkterý statenjší na tch
mstech pedeených zuostavil a sám s svým

synem Fridrichem obrátil se do Rakaus, úmysl

maje, asem jarním zase do ech se navrátiti, a lidu Nmci m-
v sti, C^Gslcs.

mnohem více (pravil) že chce do Cech pivésti a osadili,

toho všeho království se zmocniti.

asu zimního ti Švábi, kteíž byli na mstech
králové, sjezdema okolo Hradce, Majta, Chrudim
a Poliky inili veliké škody a vsí mnoho pohubili.

1 = obyvatelé Kutné Hory — * = nájezdy
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/ 277 v (Volba Jindicha Koriitanského.y

Kníže Jiri'

(liich Kory.

tanský.

(R.1308.y /L, 1308. Pražané povolavše nkterých mst
k sob náchylných do Prahy, tu s nimi spolu všedše

v raddu, tajn poslali po Jindicha do Korytan,

kterýž pijel s velikými haufy lidu Nmeckého.

Pražané jeho píjezdu radujíce se poctiv jej vítali.

Po malém asu žádali jeho, aby ty Nmce Šváby,
Bitva mezi

]^l^.f{r^^ jsau na mstech králové, skrotil a je ven
Majtem •

i / i i i -i v- • •

a ( hniiiimí. Z zcm vyhual, a on to na jich žádost slíbil ucíniti,

ale neuinil.

i'i toui asu echové ti, kteí jsii byli v kraji

Hradeckém okolo Pardubic a Litomy.šle, takových

tžkostí od týchž Šv;il)Uov trj^ti nemohúce, sebrali

sesjxilu, ( litícc Majta \'ys()kéli() ;i jjotoiii Cín udim
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dobývati a ty Nmce odtud vykoeniti. A toho

byl naj vtší puovod Ctibor Zánirskský z Uherska

a Jaroshiv z l^olehrádkii. Ti shroináždivše ntco
h(.hi, položiH se u \'osti'etína. í^vábi ChriuHmští,

PohŠtí, Majtští i Hradetí o tom uslyšavše a svá

msta dobe osadivše, hned upímo na echy táhh,

pravíce, že každý z nich chce deset echuov v boji

podstúpiti. I sjeU se všickni Nmci mezi Majtem

a Chrudimí, echové také se k ním piblížiH, seški

se bitva mezi Oponem a Turovem. A tu jsú Nmci
od echuov na hlavu poraženi a zmordováni. Ja-

roslav vzuov na Bolehrádek s sebú puol tetího

sta pojal a Ctibor na Uhersko tolikéž jích hnal

v té bitv. Nmcuov 3000 a ntco více býti po-

ítali, echuov toliko dvanáct set; avšak pro jích

pajchu snad na n P. Buoh dopustil, že jsú tu ha-

nebn zhynuli. Jiní pak, kteí na mstech zuostali,

o tom uslyšavše, pomalu se také z ech vykradli,
j

(^Zavraždní krále Albrechta.

y

/ 278

/T. 1. Albrecht, král Rímsk3>, maje o tom zprávu,

co se v echách dje, pi tom také, že jsú echové
pro Jindicha Korytanského poslali a jej nkteí
pijali za pána, z toho byl velmi hnviv i poal
vojsko zbrati, cht silnau mocí vtrhnuti do eské
zem a Korytanského Jindicha z ní vyhnati a

^ V orig. týž obvaz bitvy jako na 1. 53^.
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Fridricha, syna svého, vsaditi na stoHci eského
království. Ale jsa mnohými jinými vcmi (kteréž

se jemu v íši ne po jeho vli vedly) zaneprázdnn,

nemohl se nikterakž do ech vypraviti. A v tom

zastihla jej smrtedlná píhoda a to tímto zpuo-

sobem: Týž Albrecht, ímský král, ml jest bratra

staršího, jménem Rudolfa, a ten ml syna Jana.

Albrecht pak ml dva syny, Rudolfa, kterýž v e-
chách umel, a Fridricha, kteréhož eským králem

uiniti chtl. Jsa ímským králem, synuom svým
Rudolfovi a Fridrichovi rozdlil Rakúskau zemi a

Janovi, synu Rudolfovu, bratra svého, žádného dílu

dáti nechtl. Ale on jsa pi nm, astokrát ho jako

strajce za njaký maliký podíl prosil, ale nic nemoh
uprositi, než musil jemu, jsa jeho bratra syn, jako

jiný pacholek slúžiti, a maje po .svém otci Rudolfovi

takovýž díl v Rakausích, jako synovce Albrechtovi.

Když pak Albrecht byl v Švábské zemi, odtud

cht do Rakaus a potom do ech pustiti se, 1. dne

máje ms., jeda ped svými haufy v poli skrze žito

a s nkterými rozmlúvaje, v tom pitoili se k nmu
Jan, bratranec jeho, a nkteí jeho tovaiši. Tu
najprvé Jan me svuoj jemu v hrdlo vstril a Ru-

dolf, hrab z Vratu,, jej naskrze prol)odl, a Oldich

z Palmy2 hlavu jenui sal. A tak jak/, on .\li)rccht

nkdy Adolfa, pedka svého, krále ímského, též

s jinými svými pomocníky úkladn meem na jioli

' = von Wart — * = von Palm
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Dopuštním Ho/.ím tý/. \'ácshiv Mladší zahynul,

žádného ddice ani ddiky nepozuostaviv, pe-
dešlého pak Vácslava dceru xA.nnu kníže Kory-

tanský pojal sob za manželku a po též ddice
osobil sob království eské a je drží a zpravuje

velmi nepoádn, neb laupežové i mordové se

v nm pod jeho zpravováním rozliní djí a on

o tom nic vdti nechce. Stíbro i zlato jednak na

každý den z toho království do Korytan veze a

pannu Alžbtu, sestru své manželky, rozlinými

trápeními, také i vzením sužuje. A ta ddika
panna Alžbta jest ctná a šlechetná, dobrotivá

i krásná a nad jiné všecky panny jako perlami

ctnostmi ozdobena. Kteráž prosí spolu s námi:

ra se smilovati nad námi." Král pomlav i odpo-

vdl: ,,Sv. ímské císaství, kteréhož Nám Bož-

ská \'elebnost pjiti ráila, toho sme nezaslúžili,

ale ponvadž je držíme, rozšiovati je povinni

jsme; ale však My nic bez vuole J. Milosti svaté

i vdomí i povolení rad Našich neiníme a nemí-

níme initi. Bude-li v tom vle P. Boha Našeho

a rad Našich, to což oznamujete a za žádáte, bez

pochyby bude moci býti pivedeno k náprav, neb

království eské (tak jakž oznamujete) ponvadž
jest ddice zbaveno, Nám se vidí že jest na císae,

jenž jest hlava všech králuov i království, spra-

vedliv pipadlo. Tak jak práva císaská ukazují,

budeme je moci dáti, komuž se Nám líbiti bude.

Kronika IV. 15



226 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1310

Všel jest v to království Jindich, syn Menhar-

duov, nkdy knížete Korytanského, ale ne dvemi,

a jakž tam vsel (tak jakž slyšíme), hned s sebú do

nho uvedl neád a nespravedlivost a pokoj z nho
ven vyhnal. Nadto Albrechtovi, pedku našemu,

byl se zúmysln a všeten zprotivil a až do dnes

císaství se protiviti nepestává. Mocná jest ruka

Boží, mocná jest také ruka císae ímského,

kterýmiž ten Korytanský muož v krátkém asu
skrocen býti; však bez vuole Sv. Milosti a rad

Mých nic toho nechci ped sebe bráti. Protož pi-

stupte sem" (ekl král) ,,knížata a raddy císaství

ímského a dajte raddu, jakým zpuosobem to

tak zarmúcené a zahubené království eské mohlo

by k náprav pivedeno býti." Odpovdli kní-

žata: ,,Znáti ráí Tvá Velebnost zpsob práva

císaského, že ten každý, kdož se protivil a pro-

tiví císai a císaství, upadá v pokutu nemilosti-

vosti, tak aby toho, což má, i života zbaven byl.

Jindich pak, syn knížete Korytanského, kterýž

království eské na odpor sv. císaství sob sám

svévoln osobil a ješt je drží... protož vyhla-

šujeme a vypovídáme, že jest on tím úinkem
všecko své právo pi témž království i ten nápad,

po manželce ztratil, neb není hodné, aby slul král

ten, ktož se právu císaskému protiví, aniž kní-

žetem má jmenován býti, jionvadž jest léna od

' nárok
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císav nepijal aniž žádá pijíti. Protož ra Tvá

Velebnost to království eské i knížetství Kory-

tanské jemu odejma, opatiti." Král vyslyšav své

raddy a obrátiv se k poslm ekl: „Pann pak té,

jejíž vychvalujete mravy, jist pejeme, aby na

stolici otce svého sedla jako ddika a královna,

a my bratra Našeho Walrama, muže /zpanilého, / 282 r

dáme jí za manžela, aby spolu s ní to zpravoval

království." Poslové to slyšíce, nízko se uklonili

a králi (že toho pann peje) podkovali. I ekl

Kunrád opat:
,,
Jakož nám V. Král. Milost ráíte

podávati bratra, rate nám za pána dáti radji

syna." Odpovdl král: ,,Bratr Náš jest muž vku
dosplého a syn mládenec; a bda zemi, v kteréž

jest král dít." I ekli rychle poslové: ,,Ne bda,
ale blaze by bylo zemi naší i všemu lidu toho

království eského." I ekl opat:
,,
Jestliže toho

mládence Tvá Velebnost nám za pána dáti ráí,

my poddáni budeme jeho rozkázaní a on Tvú
vuoli initi bude, a tak Tvá múdrost bude jeho

i nás zpravovati." I vstav král a zavolal samého

Kunráda opata obvlastn do pokoje a ekl jemu:

,,Pro bratra mého za krále vzíti nechcete a za syna

žádáte?" Jemuž opat odpovdl: ,, Proto, neb Tob,
králi, pánu mému, bližší tlem jest než bratr. Aby-
chom koho jiného Tob bližšího, vdli, toho by-

chom, abynám za krále dán byl, odV. Milosti žádali;

'

I ekl král: ,,A já sám mn naj bližší sem,
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chcete-li mne za krále míti?" „Dobe" — (ekl

opat) „mluviti ráíte; by to možné bylo, na zemi

padnúce za to bychom prosili, abyste naším ráili

býti králem, ale již vysoko ste ráili vstúpiti, nech
syn za vás v echách kraluje! Z toho také, králi

milostivý, rmútiti se nerate, že jest panna Alžbta

syna Vašeho vkem pedešla, neb syn Váš má let

14 a panna 18, ale on vtší postavy jest. Prosím,

ra mi odpustiti, králi, pane muoj. Tvá Velebnost:

Nemli byste takového a tak slavného království

z rukií syna Vašeho vypustiti, takovú ctnú pannu

mli byste jemu dáti za manželku, by mla let 50!"

Zasmál se král a vyšel zase k posluom. Druhého

pak dne král, povolav opatuov Sedleckého a Zbra-

slavského saukromí, ekl jim: ,,Vy dva muži ste

jist dobré povsti a ste opatové, osoby duchovní;

protož zaklínám vás skrze Boha živého a hrozný

den saudný, jakož jemu budete v ten den odpo-

vídati, abyste mi povdli tuto jeden každý z vás

tajn, jest-li to slušné, abychom syna Našeho ui-

nili eským králem?" Opatové jakoby se ulekli a

pomlavše ekli: ,,Toto Vám pravíme v slovu

Pán, že nic jiného ncsmajšlímc v srdcích našich,

jediné to, aby syn Váš byl eským králem." I odšel

král od nich a šel k svým knížatuom do raddy^.

* Všecko toto i následující vyprávní s malými zmnami a

omyly je vyprávno (vtšinou doslovn) podle kroniky zbra-

slavské Petra Žilavského.
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iJan Lucemburský krcílem. )>

Patnáctý pak den píjezdu jejich do Frank-

furtu král, sed v radde s knížaty a arcibiskupy,

kázal poslv zavolati. A když se všickni upokojili,

po dluhem mlení král odevev ústa svá ekl:

,,Jan, syn muoj prvorozený, Alžbtu pannu, krále

Vácslava eského nkdy dceru, vzíti má ádn
za manželku." A poslové odpovdli: ,,Alžbta

panna, krále eského Vácslava nkdy dcera, Jana,

syna Jindicha císae, pijíti má ádn za man-

žela!" I vzkikli všickni ,,Te Deum laudamus"

a tu hned ty všecky vci se dostaten utvrdily.

I rozkázal král, aby panna do Špajru, jenž jest

msto císaské, pivezena byla a tu aby 1. den

ms. záí jim svadba uinna byla, a ka: ,,Neb

my dlúho dlíti nemžeme, máme zajisté cestu do

Vlach ped sebú^ musíme ji vykonati." I ekli sú

poslové: ,, Králi, pane náš, ra T. Milost jist vdti,
že naše zem brzkého opatení potebuje, nech syn

váš, pán náš, hned jede s námi, by pak i vmále^

pijel, království to bez boje obdrží a tam bude

jemu slavná uinna svadba." Král jim odpo-

vdl: ,,Nedaj toho P. Buoh, abych prvé neml
vidti Alžbty, dcery mé, než bych odjel do da-

lekých zemí, neb tu bude mé žádostivé a zvláštní

potšení, když syn mj Jan radovati se bude

1 ^ s malým prvode m
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Ženich z nevsty a dcera má Alžbta radovati se

bude z ženicha, i mne vidúc, ze mne, a já vida je,

veseHti se budu v nich. Protož radji jedte a po-

spšte a dceru mú mihi mn a synu mému man-

želku sem pineste." Tu hned poslové chvátajíc

z Frankfurtu vyjeli a v Normberce zstali, po-

/ 282 v slavše nkteré z sebe, kteí vjevše /do Prahy hned

rychle u kupcv 1000 h. vypjili. A pipravivše

všecky vci na tu cestu náležité, panna z Prahy

vyjela, an Jindich Korytanský na to hledí; a on

ani žádný neptal se, kam jeti míní. Ale nkteí ne-

pátelé její tajn mluvili: ,,Již jest neteba ji ven

z zem hnáti, již sama jede a zase^ se na vky ne-

navrátí." A jiní pravili: ,,Pojede-li ona k králi

ímskému, ten ji za nkoho lehkého z svých slu-

žebníkuov vstrí; my jí toho pcjem, nech tam
ostane a my zde."

(^Svatba královská.'}

Když pak pijela k posluom do Normbergka

a oni s ní až do ^pajru, neb král byl v Hembachu,
a odtud poslal do j^])ajru posly poctivé, žádost

maje, aby panna k nnui ])ijela. A ona vstávši

ráno, hned bez meškání jela a s ní spolu Walr.nn,

bratr králv. Král také poslal jMoti ní mnoho
knížat, hrabat a rozliných lidí, a tak v velikém

» = zpt — * = llaiiil)a(li



SVATBA KRÁLOVSKÁ. 231

potu lidu jízdnrho \-jela do msta, ano na to sám

král radostné hledí. A když ssazcna byla s vozu,

král \'yšel proti ní a uja\- jí za ruku, uvedl ji do

píbytku svého a ekl k ní: ,,Panno milá, tys byla

dcera krále eského a již budeš dcera má, já tob
budu za otce a ty mn za dceru. Te, hle, stojí

syn muoj jednorozený a manžel tvuoj." A ona

pohledavši na i zaplakala. Král tak dlúho na n
na oba vzhledal, až se také nemohl od pláce zdržeti.

Pobyvše tu nkterý den v Hembachu, do Špajru

se všickni obrátili a tu slavnost veliká byla. Jan,

arcibiskup Kolínský, Jana, syna krále ímského,

s Alžbtu, dceru nkdy Vácslava, krále eského,

potvrdil k sv. manželství — a tu byla svadba nad

obyej znamenitá a hodování velmi nákladné.

A když se ty vci všecky vykonaly, král se s svým
synem Janem rozžehnal a Jan se do ech obrátil,

maje s sebú mnoho knížat a hrabat z rozliných

zemí a jednaký ze vší íše. A tak bylo více než

na 3000 lidu jízdného a dobe zbrojí odného
krom tch, kteíž jemu v echách na pomoc pi-

jeli. A jeli všickni spolu vedle eky Ohe mimo
Budyni a odtud až do Hory Kutny (kterúž byl

Korytanský po odjezdu poslv dobe osadil) pijeli,

a nepátelé, kteíž uvnit byli, vjeti jim tam ne-

dali. A oni tam chtli mocí vskoiti a tak tu byla

veliká bitva.

^ = tém
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<(Dohyií Prahy.'}

Tu Jindich z Lippého, kterýž pi králi Janovi

ustavin byl, z kuše velmi škodn, ale však ne

smrtedln postelen. I vidúce ti, kteíž vn byli,

že jest s tmi, kteíž sú v mst, nerovná válka,

neb již dosti ukrutná zima nastávala, hned na-

zajtísek Kolínu obrátili. A již byla ped tím stala

se s Kolínskými námluvaj, že sú mli tam Jana

pustiti; a když pijel, nechtli toho uiniti. Mo-

hutský arcibiskup poslal k mšanm a ka: „Však

sme pro obecné dobré pijeli a nic jiného, než

pokoj abychom zpuosobili v tomto království;

Kolínští puste nás do msta, budem v nm hned krále

do msta Vašcho korunovati a on potom jako pán milostivý

pustiti budeVám to nahrazovati svií milostí." A oni od-

povdli: ,,Nechcme, aby on kralo\'al nad námi,

ale k komuž Praha, naše hlavní msto, pivolí,

toho i my za pána míti budeme."

Tu král Jan s svými pobyv 6 dní, ano ho zima

nutí, k Praze se obrátil s velikým hmotem. Jin-

dich Korytanský, nevdný.^ král eský, a

Fridrich, syn markrab Míšeského, byli sú s svým
lidem v Praze; a o tom uslyšavše, všickni .se j i-

pravili.,, aby ()(lj)írali X vojšt Janov bylo mnoho
mšanu Pražských, kterýmž Korytanský bez-

' iiiuluva — * = nvít.iný, nemilý — ^ Tisk pypawili
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právn pobral jich statky, protož ti najvíce na

to Jana vedli, aby dobýval Prahy, tím nad Ko-

rytanským, svým zhaubcí, aby se pomstili. Když

pak okolo Prahy položivše se již (S dní ležali a

Nmcm se velmi stýskaloj a zvlášt zimu sob
ztžujíce... r byl toho asu v Praze pi kostele

P. Marie ped Týnem knz jeden velmi starý,

jménem Berengarius, kterýž byl nkdy kaplanem

krále Vácslava a potom panny Alžbty. Ten pi-

stúpivk strážným, prosil jich, aby jemu odpustilia

asem z msta vycházeti, prav, že má ntco

o svuoj oltá pi arcibiskupu Mohutském jednati.

A oni znajíce, že jest muž dobrý a zachovalý,

jemu v tom dali povolení. Kterýž jednoho asu ekl

arcibiskupu Mohutskému: ,,Ote duostojný, jist

vz, že sú mnozí v Praze, ješto by rádi Jana, /syna /
'^^'-^ '

krále ímského, za pána mli, a já také. Pi tom

také nechci, aby Tebe taj no bylo, že jsem já již

s nkterými námluvu uinil, aby vás mocnu ruku

do Prahy pustili. Protož zítra v tuto hodinu, když

bude u kostela P. Marie u velkýg zvon zvonno,

budtež pohotov; a když po druhé se zazvoní,

stuojte u bran mstských. Po tetí pak když bude

zvonno, do msta vskoiti hotovi budte."

Když pak s nkterými mšany to všecko na-

jednáno bylo, on kaplan, všed s nkterými na vži,

jednu, druhé i po tetí zvoniti kázal. V tom ez-

1 = teskno bylc> —r ' == dovolili — ' asi omylem m. veliký
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ezníci níci Pražští pibhli a bránu mstskau u sv. Fran-

tiška vysekali a Jana s lidem jeho valem pustili

do Prahy. A nepátelé ti, kteíž se Korytanského

pidrželi, jedni na špitál, n mostu a jiní na hrad
Král Jan g^. Vácslava i s Korytanskvm utekli. Král Jan
dobvl

. .

Prahy, kázal všem kieti: „Pokoj, pokoj" a tak se lidé

upokojili, a kteíž byli skrze Korytanského z Prahy

vyhnáni, do svých se navrátili domuov. A to se

stalo 3. den ms. prosince. Korytanský vida, ano

mu se ne po jeho vuoli vede, 9. den msíce toho,

noci pedešlé, pojav svau ženu Annu, s nkte-

rými svými tajn se s Hradu vykradl a ujel,

pojav s sebau Jindicha, mštnína Pražského,

jenž slul s Kamene, a mnoho jiných mládencuov,

dtí Pražských, kázav je pauty okovati, aby je

vedl do Korytan. AleVylém Zajíc, jako muž hor-

livý, raným jitrem kázav nkterým na kon vse-

dati a za sebau rychle bžeti, Korytanského snažn
lan Zajíc honil a nkteré jeho služebníky a pomocník}^ jenž
vzn odial. . . y, . /t •, v, ."

jej Z Cech provázeli, zraniv, ty všecky vezne jemu

odjal.

(^Korunovace Janova.}

L. 1311. Pi poátku února msíce sjeli se páni
''/, l-ilJ.)

,^ rytíi i msta království eského do Prahy

k pánu svému, a již syti jsúce válek, nepoko-

jtiov a laupežuv, žádostiví byli pokoje. A pi-

' = chudobinec, chorobinec
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stupujíce k Janovi, jemu se poddávali, lásky

a milosti od nho žádajíce, vrnost slibovali.

Jednoho pak dne piln se o to spolu ura-

divše, pedstúpili ped arcibiskupa Mohutského,

jeho skrze Vylma Zajíce snažn žádajíce, po-

nvadž jím P. Bh všemohúcí dáti ráil toho Jana

za krále, aby on jeho na království vedle úadu
svého potvrdil a korunoval, slibujíce také jemu

ty dary, kteréž jích pedkové od staradávna obyej

mli pedkuom jeho dávati, dáti. Kterýžto arci-

biskup odpovdl: ,,Páni echové, veliké vci na

mn žádáte; já toho jist nesmím uiniti. Neb

J. M. Císaská ráil pi rozžehnání synu svému

i mn oznámiti, že ráí doech pijeti a sám osobn
s nkterými knížaty ískými b3^ti pi jeho koru-
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nování." Oni to slyšíce, více jsú žádali, aby pán

jích byl korunován, a volajíce všickni pravili:

,
.Spadla jest koruna s hlavy království našeho,

však jsme již dosti bez hlavy byli. Protož, milos-

tivý ote, tohoto Jana nám za hlavu a krále ui,
za to všickni prosíme!" Arcibiskup vzav prodlení

o to do druhého dne, v tom asu rozváživ vci a

píhody budúcí, snad aby skrze takové prodlé-

vaní a odtahy vtší nebyl rozbroj v lidu aneb

snad aby sob mládence toho nezošklivili, dal od-

povd, ponvadž k' nmu jako ku pánu svému
mají tu a takovú milost, chut i lásku, že to chce

na žádost jích rád uiniti a pán jích že bude

v brzkém asu vidin od nich v korun, tak jakž na
krále sluší. I obesláni jsau obvlastn také n-
kteí páni, též i z rytístva i z mst, aby se sjeli

valn do Prahy k nedli po slavnosti P. Marie

Oišování, jinak Hromnic. Takové noviny všickni,

jimž byl mil pokoj, rádi a vdn uslyšali, a když

se sjeli, pi takovém jích shromáždní na Hrad
sv. Vácslava v kostele sv. Víta od téhož /arci-

/ 28:í v biskupa Jan, syn Jindicha císae, slavn jest ko-

runován, ano všickni chvále P. Boha a zpívají
Král Jan j^ Deum laudamus" a lid obecný ..Hospodine

korunován. j " i

pomiluj ný". Pi tom (aké korunována jest i Alž-

bta, manželka jeho. Po korunování pak jel král

i králová pod nebesy velmi poctiv, do Vtší Prahy

* = u veliké sláv
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až do kláštera sv. Jakuba k Františkuom a tu jím

i jiným všem slavný a nákladný obd byl pi-

praven, netoliko tu v konvente, ale i v mnohých
jiných domích a jistbách (neb zima byla) rozkošn

hodovali. A když se to všecko vykonalo, páni

mnozí, kteíž byli s králem do ech pijeli, sním,

též i s královu, také i s pány eskými se pátelsky

rozžehnavše, do svých se zemí navrátili.

(^Vláda Janova.}

T. 1. ms. máje král s velikým vojskem vyjel

z Prahy, aby navštívil Moravu, neb též nepravosti

a laupežové dáli se v ní jako v echách. A pijel

najprvé k mstu Olomúci a tu jeho vdn do

msta pustivše pijali, pokorn za milost prosíce,

jemu slibovali poddanost, tak jakž králi náleží.

I pobyl tu 12 dní. A v tom asu pijel k nmu Bole- oiomutí

slav, kníže Vratislavský, kterýž držal knížetství

Opavské. A tu král a kníže o všecko jsau se pá-
telsky snesli. A Boleslav králi dobrovoln to

Opavské knížetství navrátil, neb jest od staro-

dávna k království eskému nalézalo. Král také

Boleslavovi dáti slíbil a na nkteré jisté roky

8000 h. st., ne za to, že jest jemu to knížetství

pustil, ale proto, že byl obyej králm eským
po svých dcerách po 10.000 h. st. vna dávati.

A Boleslav ml Markétu, dceru nkdy Vácslava
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krále, kterýž Zbraslavský klášter stavl. Protož

aby toho vna nežádal, ta se stala smlauva. Odtud
Krai Jan pg^j^ ]^j.,^ hnul se do Brna a tu také mnohá narov-

spravedlivy. ^

nání uinil, a tak mnoho mst a msteek i hraduov

zjezdil a všudy puosobil pokoj, vdovám a si-

rotkm velmi byl nápomocen, a inil jím za spra-

vedlivé bez odtahuov, a oni za vysokými hlasy

P. Boha (aby jemu dlúhé zdraví dáti ráil) prosili.

A on šasn a ve zdraví t. 1. se do Prahy navrátil.

/ 284 r
I (^Výprava na Moravn.y

{R. 1312.} L. 1312. pineseny jsú noviny do ech králi Ja-

novi, že by opt v Morav skrze laupežníky dáli se

rozliní neádové. Král Jan, a byl mládenec,

však slyše takové vci nemálo byl hnviv. A sebrav

vojsko, rychle pustil se do Moravy, aby ty nevole

petrhl a laupežníky skrotil. Neb ješt mnoho
zámkuov a tvrzí zuostalo, na nichž se tajili lau-

pežníci. Byl také toho asu jeden nepítel Mo-

ravský i královský, jménem Jan^ z Bozkovic,

kterýž ml hrad jeden dosti tvrdýa nedaleko od

kláštera Tebíe, jenž slul Ungersprech. A ten že
Hrad

^^^ |j j ^^ cest, kázal král jeho mocn dobývati
Uní^ersprccn j > j j

v Morav a dobýli. To když se stalo, nalezeno na nm tch
dobyt, zhaubcuov zemských 18, kteí když sú doluov

svedeni, král hned kázal je všecky stínati. Jcdu

') Správn Jimram; hnul Ungersberg. — * = pevný
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pak mezi nimi šel na smrt s radostí a poskakuje; i.aupežník

a isa veden mimo ieden strom krásný a velmi f^'^^^• • 'na krásnem
rozkvetlý, zastavil se a snažné žádal i prosil, aby stromu

byl na nm obšen. Král kázal jeho žádost vy- viseti.

plniti a jej tu povsiti.

Odtud král jel do Brna a tu jemu povdíno, že

Fridrich z Deblína veliké škody laupežem iní.

Král hned bez meškání kázal na táhnauti aHradDeblín

jeho písn dobývati. Ale že Deblín hrad byl

tvrdý, s nižádný strany ped ním dla nemohla

položena býti. Ti, kteíž se na nm byli zaveli,

siln a staten se bránili. Král rozkázal dvakrát

dne jednoho k nim mocn šturm pustiti, ale oble-

žení všecky své nepátely, mnoho jich zbivše, jiné

od sebe odehnali. Král rozhnvav se, rychle poslal

pro havée, kázal se pod zemí k nmu kopati.

Fridrich znamená v, že se neobrání, poslal k králi,

jemu se dávaje na milost. Král maje o nm zprávu,

že jest muž v své vci nestálý a k laupežným

vcem vždycky hotový, vzkázal jemu, že jej na

milost chce pijíti, ale hrady jeho všecky že chce

kázati zboiti. On pak znamenav, že se obrániti

nemuož, i k tomu dal své povolení, a tak král roz-

kázal hrad, jenž slul Drahotauš, hrad eici i hrad

Deblín oboiti.

T. 1. déš žádný od msíce máje až do prasince Hlad

v echách ani v Morav nepršal, a horka píliš v^echách
ukrutná, takže všecka obilé vyhynula. Z toho i v Morav.
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pišla veliká drahota, tak že strych žita platil puol

hivny. Lidu obecného mnoho hladem zemelo

a král Jan to slyše, z toho byl velmi teskliv.

(^Korunování a snui císae Jindficha.y

R. t. také Jindich, král ímský, otec krále

Jana eského, jel do íma, tam aby byl císaskau
Jindich korunau korunován. A maje veliký zástup lidu,

korunován ^^^ ^^ ^^ cest všecku Lombardy i jiné ty krajiny

svému panování podmanil. ímané pak vzbudili

proti nmu Ruprechta, krále z Apulí, kterýž pitáhl

mocné k ímu, cht tomu korunování pekážku
uiniti, a tu nkolikrát nalid JindichuovpotržkUj

uinil. Ale Jindich s svými vždycky nad ním sví-

tzil. Naposledy pak zahnal jej tak daleko od íma,
že se víek nmu nenavrátil, a tak Jindich pokojn
korunován na den sv. Petra a Pavla apoštoluov.

(R. 1313.} L. 1313. /Král Jan, pojav nemalý poet vý-

/
284V horných ("echuov, jel s nimi do Normbergka a tu

obeslal k sob mnohá íšská knížata, jích žádaje,

aby se k nmu sjeli ke dni slavnosti Božího ktníg.

Tu když se všickni na žádost jeho voln., nalézti

dali, vsel s nimi v raddu. A po dhíhém rokování

na tom /nostali, aby Iin(h'"ich()\'i císai, kterýž

na ten as oblehl msto hlorencí, postního asu
lidem pomoc uinili.

* = útok — « = 6. ledna — ' = ochotn
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T. 1. na den sv. Kyliána Alžbta, královna eská,

urodila dceru prvorozenií, jíž král Jan, otec její,

pro milost své matee kázal dáti jméno Markéta.

R. t. král eský vedle pedešlého s knížaty zstaní

prihotoviv se a veliký eského lidu poet shro-

máždiv, vyjel z Prahy nazajtí po slavnosti Na-

nebevzetí P. MariCp cht se do Vlach k císai, otci

svému, skrze Švábskau zemi pustiti. A když byl

mezi Ulmem a Konstancí, pijeli k nmu smutní

poslové, žalostiv oznamujíce, že císa Jindich, t-^T^^^.u

otec jeho, tak jakž se nkteí domnívali, jedem otráven.

otráven jsa umel. Král té nevdnéa noviny velmi

se ulekl a obávaje se, aby mu ntco také nena-

dálého v tch zemch se nepihodilo, odtud po-

spíšil a do ech se navrátil.

L. 1314. Upokojilo se království eské, lau- (-R*- ISU.y

pežové i mordové pestali a král Jan z toho byl

nemálo potšen; a králová Alžbta urodila jemu

dceru a on kázal jí dáti jméno Jitka.

(Spory o císaství v íši.}

T. 1. když byla prázdna císaská stolice, Petr,

arcibiskup Mohutsk}^ obeslal korferšty (neb vo-

lence) Baldyvina Treverského a Jindicha Ko-

línského arcibiskupy, Jana, krále eského, Ru-

dolfa, kníže Saského, Valdemara, markrabí Bram-

^ = 15. srpna — ^ == nepíjemné

KruQÍka IV. 16
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burského, Rudolfa, kníže Bavorského a hrábí

z Rajnu. Sjevše se v Frankfurtu, tu jsú o biidúcího

císae rokovah. Pijeli také na ten as do Frank-

furtu kníže Fridrich Rakúský a bratí jeho Leo-

pold a Albrecht, jeden každý z nich císaské duo-

stojenství sobe osobuje. Ale Mohutský a Trever-

ský arcibiskupové a král eský byli jím na odpor,

Ludvík, kníže Bavorský, také ten auad na se vzta-

hoval. A tak nkteí jsú volili Fridricha Rakúského

a jiní Ludvíka Bavorského. I byly skrze to veliké

,.,„ rozepe a nesnáze v íši, neb ti dva volení váleli,
v alka ^

o císaství, spolu jednak za 9 let a skrze to s obau strá mnoho

lidu zmordováno. Naposledy pak pemohl Ludvík

Bavorský Fridricha Rakúského a jal jej. Také

panuov Rakúských pi tom a v té bitv mnoho

zjímáno. A tak Ludvík uinn jest po mnohých

válkách ímským králem.

(Válka v Uhrách.}

u. i:'jh',.y L. 1315. Matj z Trenína, jeden z panuov

Uherských, sebrav ntco lidu Uherského, vtrhl

Mati ^^ Moravy a inil Moravanuom velikú škodu,

z Trenína. Králi eskému to když povdíno bylo, shro-

máždiv ])uol druhého tisíce výborných nuižuov

Cechuov, jenž každý z nich sml ti Uhry pod-

niknriti,,, i vyjel s nimi z Prahy jedenmczcítmý den

iiiiiji' msíce. A když pijel do Moravy, Uhí, ti

* = válili — • = proti se postaviti
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Škdce Moravští, to uslyšavše, k Trenínu se

obrátili. A vojsko krále eského u zámku, kterýž

slov \'eselé, položilo se a na zajtí šturmem jeho

dobyli. A odtud táhli k zámku, kterýž slov Belus,

jenž jest na Uherském a Moravském pomezí, a

poali jeho silnau mocí dobývati.

/Vtom Matj Trenínský,cht obleženým retuk j / 28.5 r

uiniti, pitáhl s velikú mocí nenadále s kikem
a hmotem takovým, až se všickni Cechové ulekli

a jednak toho hmotu bojíce se utékati chtli, ^i"'^"??'
• ' z Lippého

Ale Jindich z Lippého, jenž byl muž smlého napomínal

srdce, velmi jích posiloval, pedkládaje, že by Cechy.

jím nebylo slušné ani poctivéo utéci a krále, svého

pána milostivého, tu nechati a bez nho do Cech

se navrátiti. To kdyby se stalo, netoliko svým

otcuom, bratrm, synuom a jiným na ten as
všempáteluom že by hanbu uinili, ale i budúcím,

a oni sami utíkající že by vešli ve zlu povst a

v rozprávku hanebnau všem jiným okolním ná-

rodm. Také doložil a ka: ,,Však by nám bylo

slušnjí, jednomu každému z nás se ctí umíti,

než bez cti na svt býti; ale však toho nebude,

abychom tuto zahynuti mli, a nedá toho P. Buoh,

aby tento hanebný národ Uherský nad námi ví-

tzství míti ml." Z napomenutí toho ctného pána

vzavše posilnní, hned proti nepáteluom se šiko-

vali. Uhi pak bez šiku bžali jako motajlové

^ = záchrana, pomoc — * = estné
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domnívajíce se, že budau Cechové utékati. Tu
echové mezi n vskoivše biU je a mordovah

j

a oni se nebránih, jediné jakž byh naueni, ki-

Bitva mezi ^''^li vysokými hlasy, jsem i tam bhajíce. Ale

echy echové stáh pod svau korauhví a ty béhavé
^" Uhry s koní srážeh. Uhi vidúce, že echuov ne-

mohu rozraziti, ani j ích prošívanica z svých luiš
prostelovati, na bh se oddali. echové jích ne-

chtli honiti, ale na svém zuostali placu. Tu ten

den zbito Uhruov pl druhého sta a pt, vzuov
vzato 132, ranných mnoho ušlo. Z echuov toliko

jediný zabit atyi ranní. I nezdálo se králi es-
kému dále do Uher táhnuti pro nedostatek chleba.

Karel, král Uherský, málo ped tím slíbil byl Ja-

novi, králi eskému, proti Matjovi Trenínskému,

svému nepíteli, pomoc lidem uiniti, ale tomu

dosti neuinil. Matj však, obávaje se echuov,

poslal posly své, že chce pímí s králem eským
uiniti. Král Jan, uradiv se s echy, k tomu svolil.

I vydali jsú po 8 osobách a ti mezi nimi pokoj do

roka utvrdili a zaruili. I obrátiv se král, zase

])ijel do Brna na den sv. Jakuba.

(^Bludai. Vznlsi Némc.}

I
28.')V

i'i\ I pi slavnosti sv. Marie Magdalenské a sv.

i'ovodov Jakubag po takovém suchotném letu pršali velicí
po suchém

'•^t"- ' V orii^. týž obrázek bitvy jako na str. 278^- — * = pancíe

jirošíviiiic, obyejné smolou pokryté — '' J2. a 25. ervence.
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a náhlí dešové a z toho pišH v echách veh'cí po-

vodové, též i v Morav. A zvlášt Labe eka, ta

se byla velmi nad míru vodami rozhojnila.

R. t. byli se zjevili v echách njací bludníci,

kteíž tajn chodíce po krajích, lidi sprostné od

víry sv. kesanské odvozujíce a asy noními

spolen scházejíce se, jedni druhým se svých

híchuov vyznávali zjevn. A když jím to vešlo Biudníky

v obyej, jedni ped druhými zjevn ohyzdné pá- jairnáiiti.

chali híchy. Po nedlúhém asu takový neád vsel

i do Prahy. Pražané majíce takovú nešlechetnost

v ohyzdnosti, kázali takové jímati, a ten neád
aby vykoenili, v jednom msíci 14 osob obojího

pohlaví ohnm rozkázali spáliti. A nkteí, jenž

byli té sekty, rozbhli se a nkteí vzavše na se

kíž, inili pokání.

Toho také roku král Jan maliko zmocniv se Nmci

v echách, poal eským zbožím Nmce darovati.

A echy (tak jakž se tomu vyrozumlo) ml v ne-

návisti a raddau Nmeckau se v echách zpra-

vuje, nemohl nikterakž toho království eského
urovnati a upokojiti proto, neb jsú Nmci zpuo-

sobu eského a eských obyejuov neznali. e-
chové tomu, co se dje, porozumvše, spolu se

sjeli a pedstúpivše ped krále nkteí znameni-

tjší, krále jako pána svého lahodnými slovy na-

pomínali, aby své milosti a lásky od echuov ne-

odluoval a tch Nmcuov do ech nevnadil.

v eské
radd.
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Král to vyslyšav, ješt více se proti echuom za-

zlobil a Nmcuom eské auady rozdával; maje

Nmce již svtle a zjevn v své radd, jimi se zpra-

voval. echové, co se dje, vidúce, tžce to nesli

a to sob najvíce ztžovali, že nkdy nkter3'm

echuom asem rozkázáno bývalo, aby ven z raddy

vyšli a zvlášt, když se ntco o zemské vci

jednalo.

I nemohúce toho vytrpti, opt se o to sjeli do

Prahy, a tajn i asy noními v svých domích schá-

zejíce se, rozlin to rozjímali a tžce vážili, chtíce

rádi tch Nmcuov z ech prázdni býti. Po dlu-

hem rokování o to se snesli, aby pedstúpíce ped
krále a jemu, že toho neádu trpti nemohau, zjevn

oznámili. I pistúpivše, Jindich z Lippého vli a

žádost panuov eských oznámil a ka: ,,Milostivý

králi, znáti ráíte již zpuosob království tohoto,

také i naši pi V. Král. Milosti vrnost. Tito hosté

jsúcc, zde nezuostávající, vci náležité V. M. Krá-

lovské lakom k sob pijímají, pokladnici Vaši

vyprazdují, dobe neb zle, jakž mohau, sob
zboží shromažujíce, hrady V. M. náležité oni drží,

o pokoj nic nedbají. Nám pak, milostivý králi,

kdybyste ráili také ntco viti a auady také n-
jaké zemské k zpravování poruiti, jist že bychom
my lépe než Nmci umli trestati ty laupežníky,

a ]ok()j chtli bychom v tomto království zpuoso-

l)iti. Také peníze, kteréž byste nám za naši vrnau
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službu dáti ráili, pi nás i pi V. Milosti v této

by zemi zuostaly. Ale tito cizozemci, jenž jsú zde

do asu, ven z zem je nesu a ty se zasCj nena-

vracují."

(^Rznice v echách mezi pány.'}

Král to vyslyšav, vedle raddy jích uinil a Auíadové

Bertoldovi, hrábí z Hennembureku, Oldichovi, ^echuom
'

. , navraceni,

hrábí z Lucemburgku, a Dytenovi mladšímu z Ka-

stello odpuštní dal, a ti se do svých panství na-

vrátili. A pánm eským zpravování zemské po-

rueno.

Po malém pak asu všecky vci královské i zem-

ské byly zleheny a mnohem /vtší neád než prvé. / 286 r

Jindich z Lippého v echách a Ješek z Vartn-

bergka v Morav žádného pokoje nezpuosobili;

z Hory Kutny prvé dávalo se králi na každý

tajden pt aneb šest set hiven, na ten as 16 neb

20 jedva králi na ztravug vycházelo. A tak v krát-

.

kém asu vtší hauf chodil služebníkuov za Jind-

ichem z Lippého než za králem, Jindichovu

rozkázaní všickni poddáni byli. A když najvejše

na kole štstí sedl, páni zemští nkteí (jichžto

na tento as jmenovati není slušné) ped krále ped- páni e^tí

stúpivše, oznamovali tain, že by Jindich z Lip- ^^^^V*^^"^®^ j -/ j r ped králem
pého njakú lest o králi smajšlel a o jeho bez- ošklivili.

životí jednal. Král i králová brzo tomu uvili;

^ = zpt — ^ — útratu, vydání
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povolán jest týž Jindich na Hrad Pražský pt-
mezcítmý den ms. listopadu a tu ped králem

královským rozkázáním od Vyléma z Valdeku jat

a tak, jakž král rozkázal, na hrad, jenž slov An-

gerbach, jinak Tajov, vezen a tam dán do vzení
Jindich a 12 Strážným, aby jeho piln hledali, poruen.

iat"^^°
Pátelé Jindichovi to uslyšavše, zbauili se a

zvlášt ti, jenž se píší z Ronova, s svými pomoc-

níky a pijavše k sob i laupežníky, na odpor králi

se v eském Brod sjeli, majíce více než 500 lidu

jízdného dobe odného, chtíce pestrašiti aneb

i'áni z Hory Kutny a z jiných mst ntco vyšacovatij.
onova.

j^j.^j pf j slavnosti Božího Narozenía k Ludvíkovi,

jenž byl hned druhého roku na Boží Ktní g na

ímské království korunován, poslal, od nho po-

moci žádaje. A on král sVylémem zValdeka, ee-
ným Zajíc, a s Petrem z Rožmbcrgka a s Tobi-

iVini eští ášem z Bechyn nepátelm odpíral. Královna
])roti králi ,aiviv • ^ \ i '^ ,

válku vedli. P^k Alžbta, ]enz byla po dvu králích vdova, a

msta ta, kteráž k vnu náležejí, držela, ta Jind-

icha z Lippého pro jeho jí vdné služby velmi

milovala a vedle strany odporné proti králi stála

a pomoc inila; král o tom maje zprávu, z toho byl
Králové vclmi hnviv a poslav mocnii ruku, Majta.,, Po-

(lobyto. liky a Jaromíe, tch mst, dobýti kázal. A z toho

opt velicí laupežové v zemi povstali a veHká

^ =- vyloupiti — 2 =r 2r^. prnsiiK (". C. Inlna ' Vy-
solte Mýto
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záhuba. Jan z \'artmbergka, syn Benešv, byl na

ten as hajtmanem vojska králi odporného, jenž

byl muž v vcech válených velmi opatrný i sta-

tený.

(Smír krále s pány.y

L. 1316. Po dobytí mst pedpovdných, když <^- i-il6.}

se zase navracovali \'()jáci královští, po všech i po

mstekách velikú inili Škodu. Nepátelé královští

a jich, shromáždivše nemalý poet lidu sedlského

a zvlášt tch, jimž sú královští škodu iníce je

zchudili, piln hledali místa píhodného, aby ui-

níce na n zálohu škodu jim uinili. A když krá-

lovští do jednoho msteka nedaleko od hradu

Rychnova, jenž slov Kostelec, vjeli, tu chtíce

škodu uiniti, to nepátelé nenadále se k msteku
pitoili. A královští zmocnivše se kostela, hust
z kuší poali doluov steleti, až v tom Jana z Var-

tmberka hajtmana u vigiljí Božího Ktní v tvá
z kuše šípem postelili, kterýž na zaj tí od té rány tmber<^ka

umel. zastelen.

T. 1. Petr z Rožmbergka nadji maje, že Jindich

z Lippého za dlúhý as v tom vzení bude, dcery

jeho, s kterúž ml manželský slib, pojíti nechtl,

ale zapomenuv se nad slibem, Fiolu, dceru knížete Petr

Tšínského, krále Vácslava nkdy manželku, na ^ Ro^mberg-
^ ka vsel

ten as vdovu, ponuknutím krále Jana sob za v rod králi.

manželku pojal. A z té píiny, že jest v rod krá-
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lovský vkroil, krále se více pidržal. Král shro-

máždiv ntco lidu z Polsky, z Míšn i odjinud,

u Budyn se položil, a na ten as více se svých

domácích než cizích obával; a vzav radu s nkte-

r3'mi, odtud /posly své vypravil k Baldyvinovi,

; 28G v arcibiskupu Treverskému, strajci svému, a k Pe-

trovi Mohutskému, též arcibiskupu, jich žádaje,

aby k nmu pijeli. Kteí žádosti jeho nemohúce

oslyšeti, msíce dubna do ech pijevše, nedaleko

od jeho vojska se položili, majíce 400 velikých

koní a tolikéž výborných rytíuov. Tu sšedše se

s králem, oba spolu najprv o vysvobození Jindi-

cha z Lippého rokovali. Král, a poal velmi tvrd

býti a na své mysli státi neústupn, ale když jemu
Arcibi.sku- arcibiskupové mnoho pedkládali a zvlášt to, že

lana s pány J^^t toho dobrého pána jíti i vsaditi do vzení
eskými jako viuného rozkázal, kterýž nebyl v skutku
rovnali. , • ^ ^^ v v" •

, /

polapen, ani svdky pemožen j, ani o to (co se

proti nmu tajn ped králem mluvilo, snad

i úkladn jednalo) .slyšán, a tak, by pak i ntco
vinen byl, že jest mu se tu stalo od krále (vedle

práv císaských) nemalé ublížení. I odmkivše
krále, takové uinili narovnání, aby on, Jindich,

šest hraduov králi zastavil a šest rytíuov. Jestliže

by králi poddiin nebyl, a ntco zúmysln skutkem

neb raddau proti nmu inil neb jednal, bud zjevn

neb tajn, aby ty hrady propadl a ti rytíi aby jej

' - usv-den
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V moc králi postavili a týchž hradv s pomocí krá- Jindrkii

lovskú zmocníce se, králi aby jich postaupili. Pakli \ vVzení'

by také král iitco proti témuž Jindichovi ped sebe propuštn

bral, bezprávn a bez píiny, jemu na obtížení,

to aby hned bylo na též pány arcibiskupy jakožto

smlauvce vzneseno a odtud dále, kdež náleží. A tak

Jindich, byv v tom vzení na Tajov 6 msícuov,

na den sv. Tiburcíj z toho vzení propuštn.

T. . kometa veliká, t. j. hvzda ocasatá, od

puolnoní strany vycházela; mnozí tak saudili,

že by v eské zemi hlad býti vyznamenávala.

Kometa
veliká.

(Narozeni kralevice Karla.

y

L. t. na den sv. Tiburcíj ohnm domácím,

kter\''ž vyšel z židovské ulice, z domu jednoho žida,

jenž slul Levi Natan, polovice msta Prahy od

strany polední shoalo až do brány Zderazské,

kteráž jest blízko káply sv. Martina ve zdi mstské.

Po témž ohni 12. den nedaleko odtud, opt jako

prvé, zapálilo se tak, až ta druhá strana, v kteréž

jest kostel sv. \^alentina, se všemi kaplami i kostely p ,

až do též brány Zderazské shoala, takže žádného všecka

domu celého nezuostalo, rathúz i dvuor královský "^y^oreia.

i jiné všecko týž ohe pohubil. O témž ohni roz-

liná sú b3'la u lidí domnívaní; nkteí pravili, že

by to židé zúmysln v ten den vtrný uinili, jiní

1 = 17. dubna
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Že by se to z píhodVí stalo, a tak o poátku té zlé

píhody žádný nic jistého povdti neuml. A ži-

duov se mnoho pry z Prahy (neb se báli pokuty)

rozbhlo.

Pi tom asu v nedli tetí po slavnosti veliko-

noní, jenž slov Jubilate, rozkázáním královským

posvcen jest kuor kláštera sv. Tomáše, jenž stojí

na zdi mstské Menšího msta Pražského, skrze

Petra, arcibiskupa Mohutského, pi pítomnosti
Klášter^ krále Tana a pi pítomnosti Baldyvina, arcibiskupa

sv. Tomase ^ r r -> i.

posvcen. Treverského, a Jana, Pražského biskupa, a Filipa,

biskupa Ayštetenského, a Petra, eeného Brada-

vice, biskupa Olomuckého, a pi pítomnosti jiných

mnoho panuov a rytíuov výborných. Z toho

skutku všickni chválili P. Boha a pi tom lid

eský zpíval píse sv. Vojtcha ,,Hospodine, po-

miluj ný". Po vykonání tch slavností král roz-

kázal všech tch panuov k svému obdu povolati

a tu na hrad Pražském hodovali velmi slavn,

chválíce P. Boha.

/
287

r

/R. t. 14. den ms. máje, t. j. ten den ped sv.

Žoíií, hodinu první na noc, v mst Pražském

narodil se králi Janovi z Alžbty syn prvorozený

a z toho uinna veliká radost tm všem, jenž sú

králi a království eskému dobrého páli. Potom

brzo na den slavný Ducha sv.j v kostele Pražském

lilavním pi jiítomnosti I^aldvína, arcibiskupa

' - uúIuhIou — - — 30. kvtiKi
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Trev^erského, a Hemana, Pražského arcibiskupa,, Vácsiav.

a Jana, Olomiického biskupa, skrze Petra, arci- \;^.n\i.áie

biskupa Mohutského, poktn a dáno jemu jméno J'"i'i'

Vácsiav. Potom msíce íjna na Kivoklad vezen

i s chuovami a Vylemoví Zajícovi k ostíhaní po-

ruen. Opt potom zase druhého roku, bezna
msíce, pivezen a tu v Praze poctiv chován.

Po nkterém pak lét dán byl Karlovi, Franskému

králi, kterýž ml za manželku dceru nkdy Jind-

icha císae a sestru krále Jana a tetku toho mlá-

deneka Vácslava, když byl v sedmém lét, tam

aby byl vychován; a on Karel kázal ho v kesan-
ství potvrditi, totiž bimovati, a tu jemu od svého

jména Karel jméno dáti kázal.

{Válka v Nmcích.'}

Vše toho roku Ludvík, král ímský, usly.šav,

že by Fridrich, kníže Rakúský, nepítel jeho, mnoho
lidu sebral a skrze Švábsku zemi pitáhl a vedle

Rajnu se položil, hned k králi Janovi eskému,
k arcibiskupu Mohutskému a Treverskému, jenž

na ten as v echách byli, listy poslal, jich žádaje
, . ^. ... -r^ '1 T v^ / Arcibiskup

1 prose, aby jemu pomoc ucínili. Král Jan, poízem >iohutský

v království eském i Polském uiniv, Petra, místo
" královslíG

Mohutského arcibiskupa, na svém míst v Cechách ^, cechách

hajtmanem ustanovil, a sám s strajcem svým Bal- držai.

^ Místo biskupa omylem (tisku?); jmenoval se nikoli He-
man, nýbrž Jan (z Dražic).
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dyvinem, Treverským arcibiskupem, v ochtáb sv.

Vavince^ z Prahy vyjel a k ímskému králi se

obrátil, nemnoho však lidu, a zvlášt rytíského,

s sebú z ech pojal, ale lid vzal Treverského arci-

biskupa z Nmeckých zemí. Atak král a arcibiskup

msíce záí s králem ímským u Normberga se

sjeli a odtud do Šváb k mstu Zeling2, kdež kníže

Rakúský roztáhnuti dal své stany. A když pijeli

k ece, kteráž slov NectaruSg, tu se položili na
Bitva mezi behu, vidúce vojsko Fridrichovo s druhé strany.

Fridrichem ^ když spolu tak od sebe blízko za pt dní leželi,

v švábích, potom na se s obú stran steleti poali. A v nedli

nazajtí sv. Lamperta4 jako hodinu nešporní stal

se kik a zaala se bitva. Neb ti, kteíž byli s strany

Ludvíkovy, nalezše brod, najprv boj zaali, Fri-

drichovi tak staten odpírali, a tak naj vtší bitva

uprosted té eky byla. Nkteí meem zbiti a jiní

se ztopili; kteíž pak z té vody utíkali, od nepátel

byli jímáni a mordováni, a tak ta bitva až do zá-

padu slunce trvala. Ludvík s svými boj obdržal

a z tch, jenž s Fridrichem byli, nemalý tu poet
od mee a od vody zahynul; dvanáct hrábí, sto

a tyidcet znamenitých rytíuov zjínKino bylo,

patnáct set koní v té bitv zaliynulo. Když se

pak ty vci vykonaly, kníl Jan s Treverským

arcibisku])cm obrátili se do Lucemburgku.

' — 17. srpna — * — ICsslingcn — ' = Ncckar —
* = lU. záí
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(Nepokoje v echách.'}

Arcibiskup Mohiitský, jenž na ten as ml v zprá-

v eské království, znamenav, že žádnii lahodnú

eí, ani milostivým napomínáním, také ani pros-

bami zuivých a nezbedných^ echuov nemuož

upokojiti, poslal posly a listy k Janovi králi do

Lucemburgka, ven z zem vyjel a na žádost Lud-

víka ^ nmu se obrátil. Na cest když byl na ho-

rách pomezních, obrátiv se zasCa a pohledv na Klatba na

eskau zemi ekl: ,,Zem tato jest peúrodná, 5^^?^.*^"?

stíbra, zlatta a jiných kovuov plná, obilím a ji- arcibiskupa

nými potravinami k živnostem4 lidským nad míru ^ioii"<^skeho.

hojná, snad skrze zásluhu \^ojtcha, Vácslava, Pro-

kopa, tchpesvatých mužuov, kterýmžbu chvála

na vky. A té zemi daj P. Buoh své požehnání,

ale lidu tomu zlému, nezbednému a neskrocenému

daj P. Buoh místo požehnání zloeení!"

/L. 1317. Po odjezdu arcibiskupa Mohutského <'^- 1-^17

y

mnoho opt zlého se v království eském zaalo, ''

^^~ '

laupežové, mordové, pálení, tak že žádný dobrý Nepokoj

nesml z svého vyhlédnuti obydlí. A král jsa
^

v Lucemburgku, velmi tam dlauho prodléval, až

nkteí páni zemští se rozdvojili a velmi zkyselili

vespolek, neb nkteí byli vedle krále a králové

1 = svévolných — -Asi misio Ludvíkovu omylem, nebo
k nému do Xorimberka odjel, 8. dubna 1317 . — ' = zpt —

•

= životu
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Alžbty a jiní s Jindichem z Lippého; a skrze to

mnoho zlého se v echách páchalo. Neb t. . byli

Míšnai s jedné strany a Bavoi s druhé do zem
vskoili a vidúce, ano žádný nebrání, velikú škodu

laupežem i zájmem^ uinili. Ti, kteí byli s strany

krále a králové a jí se pidržali, chtli rádi pokoj

uiniti a tím aby milost u pána svého krále, když

by pijel, obdrželi, a byli sú tito: Kunrad, biskup

Olomucký, Jindich z Voseka, kanclé, Vylém
Zajíc z Valdeka, Petr z Rožmbergka, l^avor z Stra-

jmenují. konic, Jan z Dobrušky a bratí z Jablonné a pi
nich mnozí jiní z rytístva. Na odpor pak králové

a tm pedpovdným byli sú: Jindich z Lippého

s syny svými, Beneš z Michelsperku, Albrecht

z Bechyn, Vilém z Landštajna, Jiík Berka

z Dub s bratremg Hajmanem, Jindich z Lich-

temburgka, Zdeslav z Švambergka, Vylém Kru-

šina z Lichtemburgka, též i jiní mnozí z rytístva

jich se pidržející. A ti všickni jedni druhým inili

veliké škody a ješt vtší initi se strojili.

(^Návrat králv.'}

Králová pik Alžbta, vidlici takový jednch

])r()ti druliýni odjxjr a i^kI tím píílišný ncriíd,

v svém srdci z toho mki v^elikau žalost; jiné

žádné rady sol^ dáti ncvdúci, vzavši Markétu

* = odháiu-iiíiii ilobytka — * Tisk uiiiylcDi líradcin.



X A v K A 1 K K A L r V 257

a Jitku, dcery své, též i Vácslava, syna svého,

obrátila se tajn na jeden hrad dosti pevný,

jménem Loket, a pobyvši tam ti mésíce, odtud

poslala do Lucemburgku k manželu svému, jemu

oznamujíc, co se v echách dje a kterak to krá-

lovství vždycky den ode dne více a více hyne a

pustne, pi tom jeho žádajíc, aby aspo pro man-

želskú lásku a rozpomena se na dobrého otce jejího,

krále Vácslava, test svého, pi tom i na to dátko
\'ácslava, syna svého, do svého království aby

pospíšil a nedopustil jeho dokonce zahubiti.

Král uslyšav nevdné^ noviny, hned se do Cech

strojil a pojav s sebú nemalý poet Nmcuov
i echuov, do Prahy pijel. A sebrav více lidu,

na Zdeslava z Štermbergka se obrátil, kterýž vida

takovú sílu a nerovnost, shromáždiv své všecky

pátely, proti králi vyjel, se vším svým rodem

ierbovníky se poddávaje a slibuje vrnost i hoto-

vost a každau poddanost jako pánu svému milo-

stivému a králi, pi tom dokládaje, že se více jemu

ani jeho budúcím on i s svými pátely nynjšími

i budúcími na asy vné nechce protiviti. Král

uváživ jeho takovú poddanost, pi tom nkterých

rad svvch slyše snažnú pímluvu, to všecko jemu

milostiv odpustil, rozkázav, aby se tak, jakž

slibuje, zachoval. A tu hned kázal se svému vojsku

zase do Prahy obrátiti.

^ = nemilé

Kronikn IV 1 7

Zdeslav
z Šterr.1-

bergka se

pokoil.
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T. 1. protože byl velrni veliký sníh asu zimního

a ležal až do slavnosti velikononí a tím tak dlú-

hým ležením uinil na obilí velikú škodu, z toho

poal býti chleba veliký nedostatek, také i veliká

drahota i hlad.

(\^álky domácí. )>

(R. 1318.} L. 1318 asu postního král kázal sebrati vojsko,

an žádný neví, kam se chce s lidem tím obrátiti,

i povolav nkterých hajtmanuov svých a zvlášt

/ 288 r Vácslava /Hoešovce, jenž byl muž velmi v vcech

válených opatrný a nad jiné statený, to vojsko

jemu poruiv, kázal táhnauti na \'yléma z Lan-

štajna. Vácslav, hotov sa vuoli a rozkaz krále,

pána svého, vyplniti, poal Vylémova zboží hu-

biti a plundrovatii- To uslyšav Petr z Rožmbergka,

lítost ml nad Vylémem z Lanštajna i umínil to

zlé, kteréž se jemu dalo, eí petrhnuti. Pojav

neveliký poet svých služebníkuov, pijel k králi;

hajtman, prcdstupiv pripommal sve verne služby krali, pri

Vyl('m tom jeho žádaje i prose, aby neráil takové tž-
-ans djna.

j^^g^-j ^^ \'ylcma dopauštti, tak hanebn aby jeho

statek ml býti plundrován; aonVylém že se chce

jemu jako pánu svému pokoiti. Král to vy.slyšav,

odpovdl: ,,Vítku, znám já tvú chytrost; avšak

chci to, za žádáš, uiniti a Lanštajnskému milost

* = drancovati
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dáti, s tú výmink, aby ty mi najprvé všeho zboží

královského mne náležitého v mú moc postaupil

a pustil." Petr z Rožmbergka vyslyšav to, co se

k nmu od krále mluví, dal odpovd, že se chce

na to poraditi a dáti odpovd dne tetího. A tak

uinil; poslav posla, povdti rozkázal, že toho, ,, J''"^""
^

,

COŽ král míti chce od nho, nechce uiniti, ale že se

chce jemu staten brániti. A tu hned Vylémovi

pomoc lidem uinil. Král pak tu nkterých zdo-

bývav tvrzí, do Moravy se obrátil a tam mnoho
svých sob podmanil nepátel.

(Porážka Nemetl.

y

T. . když král byl v Morav, Nmci Míšeští

a jiní, majíce s králem srozumní, vtrhli do kraje

Žateckého velmi mocn, chtíce echy králi od-

porné hubiti. To uslyšav V3dém Zajíc z Valdeka, "^yiemZajic

ten a mimo jiné všecky pány eské králi dobrého na Nmce.

pál, však obával se, aby odtud také vedle Ohe
eky ti nepátelé na jeho se zboží nepostavili,

sebrav veliký hauf výborných echuov, táhl na

ty Nmce osobn. A když se k nim piblížil. Ce-

chové je vidlice, nemálo se ulekli a pozastavivše se,

vešli v radu hajtmané a rotmajsti, též i desátníci,

jedni k druhým kúce: ,,Co máme initi? Však

jest tchto Nmcuov deset na naši jednu každú

osobu." Múdejší ekli: ,,Oni sú pijeli na naši
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záhubu, ale my bráníce našich statkuov i životuov,

jim chcme odprati. I bude P. Buoh s námi proti

nim bojovati." I ekl pán Vylém: „Ssedajte

/ 288 v všichni s svých koníj /a jeden každý poklekni na

svá kolena a prosme všickni P. Boha za milost a za

vítzství dnes nad tmito našimi nepátely a mi-

lého našeho ddice sv. Vácslava také žádajme za

pomoc." Jakž on tu e dokonal, tak hned všickni

ssedše klekli, srdci nábožnými P. Bohu se porú-

ejíce, a vykonavše své modlitb}^ hned zase na

své kon vsedali. V tu chvíli hned ukázal se jim

sv. Vácslav jako muž krásný v zlatté zbroji, an
Sv. Vácsiav

jg^jg pfg(j j^jj^j ^^ bílém koni, jako stíbrné kopí
na bilem •"

^
. „ . , , ^ , • , •

koni. a na nm zlattý hrot maje. 1 o viduce, vsickni velmi

se radovali a z toho vzali posilnní a zmužilost,

takžehotovbylkaždýznich20Nmcuovpodstúpiti.

V tom táhli až k vojsku Nmeckému pospícha-

jíce. A když se již dívím^ s nepátely potýkati

mli, pán Zajíc zaal píse sv. Vojtcha: ,,Hospo-

echové
(Jiné pomiluj ný" a sv. Vácslav první vskoil do

Nmce jiora-
. ^ / , , , t v, , • ^ ^ j.

žili u žaCe. vojska nepratclskcho. I sešla se bitva velmi ukrut-

ná, kteráž trvala od tetí hodiny na den až do

hodiny nešporní, a tu sú jednaký všickni Nmci
zmordováni, cchuov okolo 12 osob v tom boji

/aliynulo. Král jsa v Morav, když to uslyšal,

z toho l)yl vchni zarmúcen. Nkteí se domnívali,

' r lixi /V.Í filir(i:</i hitvy jako tia 1. 2S0^- .
— * = kopími

' tém
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Že by byl radji pál echm než Nmcm toho

zahynutí. A od toho asu echové poali bráti

velikú nechut k králi, pánu svému, a ješt vtší

k Nmcuom.

(^Neshody krále s panstvem^

T. I. v echách i v Morav bylo veliké v lidu

zbauení, kteréž ped tím nikdá nebylo, ani k tomu

podobné, neb všickni, staí i mladí i ty dti, u ve-

likém bvli zarmúcení proto, neb nkteí klevetníci ^^^^^^lí"!^!
-

\ , . .
zbaunh lid

a ti, jenž mli pokoj v nenávisti, to sob smy- proti králi,

slivše, mezi lidi rozsívali, pravíce, že by král chtl

všecky echy ven z zem vyhnati a je vyhladiti

a tu zemi že chce osaditi Nmci a jinými národy.

Tu páni a rytístvo i jiní všickni, kteíž byli na

odpor, na ten as se smíili a v pokoj vešli a proti

králi se puntovali; tajn jeho poklínajíce, pravili:

,,Dajž P. Buoh, aby se k nám na vky nenavrátil;

lépe jest nám zemíti, než z naší zem, v níž sme
se zrodili, vyhnánu hýá." A tak se byla všecka

zem proti králi pozdvihla. Ale toho pozdvižení

tato byla naj vtší píina, že král Jan maje toho

zprávu, jaký jest obyej v jiných zemch a kterak

králové jiní své poddané mnohými a rozlinými

bernmi, cly a vojnami do cizích zemí, pokudž se

jim líbí, obtžují, také i panuom i rytíuom na

jich statky, bud spravedliv neb nespravedliv,

sahají — a echové zastírajíce se svými právy
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a svobodami, králi svému nechtí býti povolni; a

tak král, maje nad tím velikú tžkost, také i ne-

chut v svém srdci proti všem echm, a pravé, že

pro jich nezbednost smlauvii byl uinil s Ludvíkem

Bavorským, jenž byl králem ímským voleným,

aby frajmarkj uinili tak, aby Ludvík byl králem

irTk''^^-
eským a král Jan aby byl pánem v hrabství

ství eské Palacinskémg na Rajnu, a to sob listy i peetmi
proíraj- dokonale stvrdili. Ale Alžbta, když o tom usly-
marciti. .

-^

Šala, nikoli nechtla k tomu svoliti, pravcí, že

chce v ddictví otce svého a svém, v království

eském, umíti. Král nkdy prosbami a nkdy
i hrzamia v to ji chtl uvésti, ale ona jako naj-

tvrdší skála stála na své mysli nepohnutedln.

(^Jednáni v Lokti.y

Král znamenav, že jejího srdce žádným oby-

ejem nemuož obmkiti, musil od té smlauvy

pustiti. A rozváživ, že jest jemu v echách býti

a s echy zuostati, i to také, že jest dal echm
mnohé (aby k iicmu nochut mli) píiny, a vida

to, že skrze to nmoho zlého .se v jeho království

páše, umínil to zlé petrhnuti a v dobré promniti

a zpuosobiti pokoj. Obeslav k sob do Lokte

Sjezd všecky pány, rytístvo, msta i mnoho lidu obec-

V J.okti. ného, kázal k tomu povolati též i pátely i nepá-

* — výménu, koupi — * = Horní Falc — ' = hrozbami
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tly, všem svobodný glejti dávaje pijíti i odjíti,

také i mluviti to, což by se komu líbilo. A kd}'/

se sjelo a sešlo veliké množství lidu duchovního

i svtského, povýšeného i obecného, král posadiv

se na stolici vedle obyeje, oratorovio svému po-

ruil svú potebu pede všemi oznámiti. Kterýž

svú orací uinil tmito slovy: /,,Duostojní, vele- /
289r

slavení a ctihodní, urození, povýšení a opatrní

páni stavu obojího, duchovního i svtského! Král,

pán \'áš milostivý, toto poruil Vám povdti:

Jakož jest o nm vbec mluveno bylo, že by on

ráil se na tom postaviti, aby všecky obyvatele

z této zem, jenž se v ní zrodili, chtl kázati ven

vyhnati a Nmci jí osaditi, on praví, že jest na Král Jan se

tom nikdá nebyl a není, aniž iest na to, jak jest vymiauvai
a se panv

Živ, pomyslil a mysliti nechce, a kdož jest to koli, smíiti chtl,

aneb kteížkoli jsú sob to smyslivše, o J. Milosti

mluvili a tím jej lidu ošklivili, on jako pán mi-

lostivý, takovému každému a takovým všem to

milostiv odpauští a niímž zlým toho nyní i na

asy budúcí a vné zpomínati nechce. A nepá-
tely své všecky, kteíž jsú se jemu bu eí neb

skutkem z píiny neb z úmysla zprotivili, na mi-

lost pijímá, mír a pokoj kesanský vždycky k ním

že chce zachovati." Páni to vyslyšavše, žádali

potazUa a poradivše se dali tuto odpovd: ,, Králi

1 = prvod, prvodní list — ^ = eník, zmocnnec —

-

' = aby se smli poraditi
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se nechtli
s králem
Janem
smíiti.

milostivý, znáti ráíte, že jsme žádné píiny ne-

dali k tomu, abyste nás, své vrné a poddané,

Páni eští míti mli v takové ošklivosti, o kteréž my jistaii

zprávu máme. Také nevíme, kudy a kterak jsme

toho zaslaužili, abyste nám naše práva a svobody

rušili, kteráž máme od staradávna od králuov

a císauov, že sob mžeme za pána a krále voliti

a vzíti, kohož se nám líbí, jakož jsme pak i tak

uinili, a vy o tom dobru vdomost máte, že jste

nás mocí, abyste pánem naším byli, k tomu ne-

pinutili, ale vás jsme z milosti a lásky nám za

pána vzali. I jest nám to s nemalým podivením,.

že jste bez našeho vdomí nám Ludvíka Bavor-

ského za pána vystavili a jej králem naším uinili

jakýms frajmarkem, chtíce nás naší svobody zba-

viti a z volení vytáhnuti, ješto my se toho nikoli

ncmuožem a nechcme do])ustiti. Jestliže se \'ám

líbí, tak jakž Vaše ()l)ap()lná smlauva ukazuje,

v hrabství Palatinském býti, myt Vám toho pe-

jem. Ludvík, král ímský, králem naším nebude,

le by toho na nás mocnau rukau dobyl aneb že

bychom jej sob dobrovoln za pána a krále volili.

A ponvadž jste se tmi smluvami z panování nad

námi vytahovali a vytáhli, chválíme z toho I*.

Boha, že jsme Vám odpuštní iiik(l;í nedávali ani

žádné píiny, abyste od nás odstiipiti mli.

("hcctc-li té smlauv dosti initi, to ])ri vuoli Vaší

bud. Toto také abyste vdli, že my na tento as
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nikterakž s V. Král. Milostí v dokonalé pímí
vjíti nemuožeme, le to prvé na Fridricha, kníže

Rakúského, vzneseni, neb sme s ním tak smlauvu

uinili a jemu se zavázali." Král to slyše, velmi

se zarmútil, obávaje se, aby se proti nmu ne-

spikli a jeho i o hrdlo nepipravili: minulé i budúcí

píhody rozvažuje, že jest s svými poddanými a

vrnými tak písn nakládal, toho želel. A to jemu

najvíce na mysli bylo, že on z panv eských
žádného a zvlášt pak Jindicha z Lippého svú

mocí skrotiti nemuož, ani jemu odprati. Však ^"^^"^^ J^"
. v • , T ^ , v , více vil

uvaziv to na sve mysli, pro uvarovaní vetsiho pražanum

nebezpeenství s manželku svú Alžbtu z Lokte ^^^ pánm,

vyjel a do Prahy se obrátil, prav, že sebe chce

Pražanuom mimo všecky jiné duoviti.

(Píhoda u Žatce.y

T. r. Ludvík, král ímský, pijel do Egry, jinak

do Chba, a odtud poslal své posly do Prahy, žá-

daje krále Jana, aby k nmu pijel. Král rozvažo-

val to, jestliže nepojede, tím neposlušenstvím že

nemálo urazí krále ímského i své svdomí; pakli

pojede, že bude od panuov eských v podezení,

jakoby se tu opt s Nmci ntco proti ním jednati

mlo. Ale však kázav se svým pihotoviti, jed- Vyiém Zajíc

noho dne jel až do Žae, a v tom mst byl toho hajtmaL
asu veliký nedostatek chlebuov i koských obro- královského.
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kuov. Tu jeden Nmec, jenž byl maršálkem i hof-

mistrem dvoru královského, pojav s sebau mnohý
poet Nmcuov královských, jel do vsí, aby

ovsem a senem holdovaly sedlák3^ A kdež jemu

/
289V dáti nechtli, bral jím bezdng. /To Vylém Zajíc

asem veerním piblížil se, udeil na s sv^^mi

v jedné vsi a za píinau toho násile jal jej a

všecky kon jeho i královské pobral. Král o tom
uslyšav, opt byl teskliv, však jel ped se i s krá-

lovu až do Chba, a tu rokovali s ímským králem

za sedm dní. A po vykonání toho sjezdu král se

zase do Prahy ne bez strachu navrátil.

<(Hlad v echách.)'

asu toho Petr z Rožmbergka oblehl msto Bu-

djovice velmi siln a okolo nho laupežem i mor-

dem velikú záhubu inil. Žádný na ten as obecných

vcí neídil, každý inil, což se jemu líbilo. Lidé

robotní síti ani vorati nesmli.,. Vtom pišla veliká

v Cechách, drahota i lilad, tak že strych žita Pražské míry

platil puol kopy grošuov Pražských. To zlé aby

samo nezuostalo, dopustil P. Buoh na lid ten

eský pro jích híchy, snad i pro nepoddanost

králi, pánu svému, mor vehni vcHký a náhlý

v mstech, ve v.sech i na luadích, takže veliké a

hluboké jámy kopah a jk) nmoha stech lidu, jenž

1 = vydíral— * = proti jejich vli — ^ = se neodvažovali
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nkteí morními bolestmi a jiní hladem zemeli,

do nich kladli.

R. t. pihodilo se na nkolika místech, že sed- ^'^'í'^','",
'

^
v Cechách

láci ve vsedl chudší, vytrávivšei obilíko své, lidé lidi jedli.

dobytek všecken rozprodali, chléb za ty peníze

kupujíce. A když to všecko nepostailo, hladem

jsúce pinuceni, ven vyšli a v lesích pod skalami

nadlajíce sob stanuov z vtví, s ženami a s dtmi
tu bydleli, a zvlášt tu, kdež by jím mohla voda

k pití býti nalezena. Trávu neb listí bukového

natrhajíce, to vaili a toho za pokrm užívali.

A nkteí pak lidi jdúcí pes lesy aneb po cestách

utkávajíce mordovali a vaíce je i pekauce jedli.

Král to slyše srden plakal. Knží pak a žáci,2

též i lid obecní, scházejíce se do kosteluov, plakali

a hlasy velikými k P. Bohu volajíce prosili, aby se

ráil nad lidem eským pro své milosrdenství sv.

a pro pímluvu ddicuov sv. Vácslava a Vojtcha
i Prokopa smilovati.

(Pokoj v Cechách.

y

L. t. na den sv. Remigia pijeli jsú poslové do

Cech od Ludvíka, krále ímského, k králi Janovi,

jemu i všem panm eským od téhož Ludvíka

písn pikazujíce, aby na den sv. Kalixta král

1 = zpotebovavše — ' = nižší duchovní, studenti, mini-

stranti
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Smiauya i oni všickni V Domažlicích ped ním se postavili,

^janem^" To když se stalo, Ludvík, král ímský, njakým
všecha pany

eskými.

Pokoj
v echách.

Klá.šter

sv. Jakuba
v Praze.

divným Božským zpuosobem hned beze

žalob a odporuov mezi králem Janem a podda-

nými jeho narovnání uinil a je upokojil a smíil,

takže jsú oni všickni králi, pánu svému, vrnost

a poddanost slíbili. A král jím všem vrn a práv
svú milost pipovdl. A to se všecko listy a pe-

etmi dostaten utvrdilo a pi tom smlauva aneb

list frajmarkuj o zem mezi Ludvíkem a Ja-

nem králi uinný. . . Ludvík králi eskému zase

zjevn pede všemi navrátil a z toho jej kvitoval

a propustil. Petr z Rožmbergka od Budjovic od-

trhnuti rozkázal a tak spolu mordové, laupežové

i mor pestal. Nmci, kteíž byli do ech zjímáni,

ti jsú propuštni. Vylém Zajíc hofmistra svobod-

ného uinil, Jindich z Lippého podkomoím ui-
nn. A od toho asu on všecko rád k vuoli králi

inil. Již na ten as všickni lidé, jako by byli

z njakého vzení propuštni, tak se tomu pokoji

radovali.

Toho také roku královna Alžbta manželu své-

mu Janovi urodila syna, kterémuž on jméno dáti

rozkázal Pemysl. A hned na památku jeho na-

rození kázal založiti nový kuor a veliký oltá
u menších bratruov v kláštee sv. Iakul)a v \'tšíin

mst Pražským.

* = výmna, koup
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\Si)il()iri'a s M ikiihíscDi Opavským.^

/Ješt tolu) roku asu potlziiniíího vykonaly jsii / 290 r

se smlauvy, kteréž se byly pedešle staly mezi

Janem, králem eským, a Mikulášem, synem nkdy
krále Ottagara (a však nepoádným), o knížetství

Opavské, kteréž nkdy bylo jemu Mikulášovi od-

jato, na tento as dáno jemu v manství a on na

to na sebe i na své budúcí list uinil v tato slova:

,,Tá Mikuláš, z Boží milosti kníže Opavský, _.,^^fí^.
..

j' Mikuláše,
oznamuji všem tak pítomným jako budúcím, že knížete

naiiasniší pán náŠ, pán Tan, král eský a Polský, opavského,
-^

• krali Janovi.
také Lucemburský kníže osvícený, znamenav slu-

žebností našich zásluhy, poznal, že jsme od nho
zvláštní milosti zaslúžili, abychom osvobozeni byli,

a tak svobodni jsúce, abychom jemu i jeho bu-

dúcím svobodnjší služby initi mohli.

Protož z své svobodné dobrotivosti dal nám
i našim budúcím ddicuom v purkrecht aneb

v službu zemi aneb knížetství Opavské s duosto-

jenstvím a titulem téhož knížetství. Jakož na to

list od J. M. uinný to v sob plnji svdí, tak

jak jsme my to nám i našim v purkrecht a v man-
ství od téhož krále pijali, abychom služby hodné

jemu i jeho budúcím i námstkm^ jako pánu a

panuom našim inili a iníme, poddanost a vr-
nost i poctivost zachovati a initi slibujíce na

^ = nástupcm
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budúcí vné asy, tak jakož jsme to písahán

naší ntvrdili. Protož to zpuosobujem a tímto lis-

tem naším utvrznjem, aby synové naši i jích

bndúcí vždycky manstva a léna od krále J. M. a od

jeho námstkuov pijímali a jím služby vdné
inili, nadto i písahy. A když by koli král roz-

kázal aneb budúcí jeho, kamžkolia proti komuž-

koli pomoci aneb pomoc jemu dáti my i naši bu-

dúcí vší naší silau jako vrní poddaní a manové,

tak jakož právo manské ukazuje, povinn a hotov
máme uiniti.

Toto také obvláštn jest vymínno: jestliže by-

chom my neb naši budúcí námstkové smrtí za-

chváceni byli bez ddicuov spravedlivých, totiž

bez synv, tehdy ihned též manství se všemi

právy s plným panstvím má na krále eského i na

jeho námstky pipadnuti. Protož na tento as
naším jménem i našich budúcích slíbili jsme a pi-

sáhli, tyto všecky vci svrchu psané zdržeti a na

budúcí vné asy zachovati. Tito svdkové pi
tom jsú byli: Boleslav a Hynek, Slezská knížata,

ráni efití se Qi^fjcl^ hrab z Haganau, Otta z Holandy, Petr
tu jmenuji. ,, , -,

Z Rožmbergka, najvyžší komorník království es-

kého, Jindich z Lippého, podkomoí, Oldich z Že-

bráka, Beneš z Vartmbergka, purkrab Pražský,

Oldich z ían, šck královský, Heman z MiHína,

truksas královský, Tym z Koldic, sudí zemský, Jin-

dich /, Liclitcinburgka, Hermana 1 lynek bratí, .sy-
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nové Piitovi z Frýdlantu , a j iných mnohopanvCes-
kých. Nadto list tento kázali jsme peetí naší utvr-

diti. Jenž jest dán den 3. ms. ervence, 1. B. 1318."

Spor krále s královnou a panstvem.

L. 1319. Mezi Alžbtau, dceru nkdy Pemy- <^- /•^^•9>

slovu, krále Polského, jenž byla vdova pozuostalá

po nkdy králi Vácslavovi starším, a Alžbtau,

manželkau na ten as krále Jana, vznikla veliká

nepíze, tak, že bezpochyby ponuknutím dábel-

ským skrze psaní rozliná sob vespolek inily ha-

nní, až skrze to nkteí se zbúili páni, a zvlášt Páni eští

Jindich z Lippého, kterýž držal stranu staré
^^raiove se

^ -^ ^ •' zprotivili.

králové, jenž slula Hradecká knžna, a pál jí tak

mnoho jako sám sob. A skrze to byl královny

Alžbty, manželky krále Jana, veliký, ale tajný

nepítel. Ten jednoho asu s svými, jenž se jeho

pidržali, pedstúpiv ped krále, slovy velmi po-

kornými mluvil a ka: ,, Králi, pane náš, rate V. M.

Král. to jist vdti, že my všickni to známe: ty

rznice, kteréž sú se daly pedešle mezi V. M.

a námi v království tomto , nebyly z žádných j iných

píin, ale z toho koene vyrostly, že jste Vy
užívali raddy Vaší manželky. /Protož jste nemli /

^^^^

pokoje, ale mnohé ruoznice, nevole a vády s svými , . - . ,

poddanými. Na tento as pak my majíce nad svadili krále

^'ámi jako nad pánem svým lítost, dáváme Vám s kráiovau.
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zdravu raddu, neb j ist slušné j est , abyste se opatili,

dokudž jest as, abyste takového zanedbání po-

tomn snad i s námi tžce neželeli. ManželkaVaše

a paní naše Alžbta s nkterými pány Vám tajn

odpornými asté a tajné mívá raddy o to, aby

syna svého prvorozeného Vácslava jím dala k opa-

trování a chování, a oni, a jest dít, aby jej sob
za pána a krále jako pravého po ní ddice volili

a Vás, jakž budu moci, jako cizozemce a nepítele

aby z zem vyplenili a pozbyli^ a v tom asu, aby

oni sami až do let jeho rozumných tuto zpravovali

zemi. Protož nám se vidí, abyste to, jakž najlépe

znáti ráíte, spolu s raddami svými bez prodlení

opatili. Neb ona, že jest ddika naše a Vy náš

pán volený a skrze ní že jste dosáhli tohoto krá-

lovství, z té píiny mnoho o sob smajšlí a že

sedí na stolici otce svého Vácslava, nkdy krále

eského, mní, že nebe dosahá, aVás i nás sob málo

váží. Jist rate vdti, abychom skrze ní Vás mli

býti zbaveni, že by nám to byla vc nesnesitedlná.

Nech Vaše manželka ženské vci jí náležité zpra-

vuje; není nám zde potebí na tento as Libuše,

dosti nám jest král Jan za pána."

Tmi a takovými slovy od nich více než jcdnau

jsa nabádán, k vení se iM)hnul a velmi nachýlil.

Až jcdnolio asu jel z Prahy do Lokte, kdež Alžbta

manželka jeho s dtmi svuoj byt mla. A ]iijev

* — se zbavili
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Karel díté

tam, kázal, aby jemu msta i hradu postaupila.

Králová to slyšeci, tomu se velmi, co se to dje,

di\ila, však vuoli krále, pána svého, aby vyplnila,

bez meškání, pojavši své dítky, rozkázala se vézti

až na Mlník. Ale Vácslav, syn její prvorozený, tu

na Lokti zuostati musil; ješt nejsa v tvrtém let

vku svého, vznm býti musil, neb král otec jeho '^
svého

'^'^

v jednom sklep, do kteréhož malé okénko, jako '^ráie jana

by mohl pst prostriti, toliko bylo, jej zavíti roz-

kázal a tu jeho piln ostíhati. I byl jest v tom v-
zení za dva msíce, potom byl puštn tak, že po

\-šem zámku mohl voln a svobodn choditi, avšak

jsú jeho nkteí králi vrní piln ostíhali. Ale on

jako dít v tom vzení dtinské vci provozoval.

T. 1. Pražané, kteíž byli mezi sebau Vtší i Menší

msto v veliké nevoli, znamenavše tu jakús krá-

lovskú neustavinost a lehkomyslnost, obávajíce

se pi tom ntco horšího, spolu se pátelsky smíili

a pokoj utvrdili. Po nedlúhém pak asu, když král

byl v Beraun, pišly k nmu lživé noviny, že by

se Pražané spolu ob msta spuntovali a zapsali

tajnými zápisy, aby se králi zprotivili, a Hrad Praž-

ský že chtí osaditi a krále že tam pustiti nemíní, oniiuvenii

Král tm eem dav u sebe místo, vojsko na rych-

lost sebrav, táhl od Berauna k Praze pospíchaje

a na den sv. Jana Ktitele oblehl Hrad Pražský a

jeho se zmocnil, neb ho žádný nebránil. Pražané

^ = pomluveni

Krouika IV. • 18

Pražané
lživ ped
králem
Janem
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pak znamenavše nechut královskau býti k sob,

poslali pro Alžbtu královu na Mlník, žádajíce,

aby do Prahy pijela, a ukrotila hnv královský.

Kteráž když do Prahy byla pivezena, z toho král

se velmi rozhnval, domnívaje se, že by oni man-

želky jeho proti nmu pozdvihovali. A hned pustiv

se k Praze, pedmstí, kteréž bylo pod Zderazem,

jím spálil a na den sv. Sedmi Bratruov Pražanuom

velikú škodu na lidech uinil. Páni nkteí múdejší

a zvlášt ti, kteíž takový nepokoj mli v nená-

visti, krále z toho trestali^, pravíce, že by on sám

nepokoj v zemi inil a své poddané na lecjakás

lživá a posmšná obžalování hubil. /Král vyslyšav

^
^^^

' takovú raddu, Pražany na Hrad Pražský ke dni

sv. Alexía obeslal. A tu se stala smlauva dokonalá
Pokoj

rnezi králem, královu, pánv, rytístvem a Pražanv
mezi králem i

- ./

lanem, O všccko tak, Že jsú V mír vešli. A král od svých
pány. rytin

j..^^^ vmých tu ])i tom tajn bvl prošen, napo-
a Pražany. -^ '

, ' •
i i , ^ '

míiián i trestán, aby ty .své obyeje lehkomyslné

a brzo vící zmnil a z slov omylných nebýval

tak prchlivý (a zvlášt proti svým poddaným) ui-

nén. A on slíbil to uiniti.

(Ludvík nmecký a král Jan.y

K. t. Ludvík, král ímský, a Fridrich, kníže Ka-

kúský, jeden každý z nich žádostiv jsa chiosto-

* = kárali — * = 17. ervence
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jenství císaského, sebrali lid mnohý a u msta,

jenž slov Mildorf, proti sob se položili. I žádal

Ludvík krále eského velikými a jako najvyžšími

prosbami, aby vedle vší své možnosti shromážd

lid v Cechách i v Morav, pomoc jemu uinil, sli-

buje jemu, jestliže P. Buoh všemohúcí dá jemu

vítzství nad Fridrichem, že chce jemu dáti od

markrabství Bramburského, kteréž na ten as pána

nemlo, ale skrze smrt Valdemara bylo na krále

ímského pipadlo, nkteré krajiny a msta a ty

aby na budúcí asy k království eskému pivlast-

nny byly. Slíbil jemu je dáti aneb prodati za n-
jakau jistau summu penz pod zpuosobem zástavy

a to jemu dostaten svými listy utvrdil tímto

zpuosobem: ,,My, Jan, z Boží milosti Olomúcký List od krále

biskup, a Rudolf, z též milosti kníže Sasky, ozna- Ludvíka

mujem tímto listem, že pana Ludvíka, ímského i^ráii Janovi,

krále, vidli jsme list pod majestátem Jeho Veleb-

nosti upevnný, nezezaný, nevystruhovaný a ne-

porušený, ale v svém prvním zpuosobu zuostáva-

jící, jehož byl zpsob tento: My Ludvík, z Boží

milosti ímský král, vždycky rozmnožitel, všem

spolu tímto listem chcme aby známo bylo, že My
osvíceného Jana, eského a Polského krále a Lu-

cem.burského knížete, píbuzného Našeho naj mi-

lejšího, žádost a snažnau pelivost, kterauž pi Nás

a císaství vede ustavin, rozvažujíce, témuž pak

Janovi aby dosáhnuti mohl nkterého užitku a po-
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ctivosti od císaství i odplaty, dopomoci chtíce,

jemuiddicuominámstkuom^ jeho, králuom es-

kým, markrabství a krajinu Budešínskú a msto
Kamenici se vším panstvím jích, kteréžto na tento

as k císaství z té píiny nalézalo, že nkdy Val-

demarus bez ddicuov umel, dáváme s jistým Na-

ším vdomím v manství právem manským k držení

vnému s msty, platy, zámky, tvrzemi a mste-
ky, vesnicemi, mlýny, lesy, lovy, kovinami. lu-

kami, pastvinami, potoky, vodotoky, a summau
se všemi a každými právy, kterýmižkoli jmény

mohly by se jmenovati a na emž by koli záležaly,

ješto že k té krajin Budešínské a mstu Kamenici

uznalo by se že náleží. Chtíce tomu, aby on Jan

i ddicové a budúcí jeho králové eští krajinu a

msto pedpovdné se všemi náležitostmi a právy

pedpovdnými míti, držeti a vládnuti na asy
budúcí mohli, Nám a císaství povinnau vrnost

služby zpsobem práva manského z té krajiny a

mst pedpovdných initi aby povinen byl. Té

vci na svdomÍ2 tento list zpuosobiti jsme a pe-

etí majestátu Našeho utvrditi rozkázali. Dán

v vojšt ])h'zko vsi eené Hašlach, ms. záí, L. B.

llilO, království Našeho 1. 5. Toho, že jsme ten list

vidli, na svdonn' k listu tomuto a vidinuis peetí

jsme naše pivsiti rozkázali".

= nástupcm — * = svdectví
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(^Bitva II Muhldorfa.y

Král Jan, toho vden jsa, sebral velikc' vojsko /
-í'1^

lidu eského a Moravského. Páni eští mnozí, též

i z rytístva, s ním vdné jeli všickni, vedle krále,

pána svého, statené bojovati slibujíce. A když se

nedaleko od vojska Ludvíkova echové položili,

výbornému lidu eskému a dostatené odénému

všickni se Némci divili, Fridrichovi pak Rakušané

a jiní jeho pomocníci z píští krále eského ne-

málo se ulekli, neb jích vždycky na každý den

z ech na pomoc králi Janovi pibajvalo. Napo-

sledy pak pijel Plichta Žirotinský, rytí velmi sta-

tený, po jehožto píjezdu tetího dne bitva se stala Plichta

na den sv. Františka. echové mnozí tu svú sta- ^^^^j^j-jj^ství

tenost ukazovali, neb dív než se první haufové ukázal,

potkali. Plichta jsa zavín v plné zbroji a kuo
maje výborný a železem ledrovaný, do kteréhož

ledrováníj bylo nožuov, bitev jako kos ostrých

mnoho nabito pevelmi špiatých, pro kteréž žádný

nemohl k nmu pístúpiti. Když ješt haufové od

sebe vzdálí, jako by mohlo za jedny hony býti, po-

hotov stáli a každý z rytíuov pedních v svém

šiku, oekávajíce bližšího pístupu a té bitvy po-

átku. Plichta promluviv ekl: ,,Pohle na to.

eský králi," a v tom zabodl svuoj bujný kuo,
devo své složiva, obrátil je proti svým nepáte-

^ ladrovati, ledrovati = obrniti, vystrojiti — ^ — kopí skloniv
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luom a vskoiv do Rakúského haiifu, tyNmce tak

prudce svým devem a hrotem peostrým doluov

s koní srážel, a nkteré i s komi porážel; a pozbyv

deva, mnohé svým meem na póly petínal, takže

se ml Ludvík, král ímský, i Jan, král eský, také

i všickni echové emu dívati, až ten hauf všecken

naskrze probhl. Aobrátiv se zase, tolikéž inila

Nmce s komi jích pevracel a porážel, až se zase

mezi své echy navrátil. A ped králem svým se

postavil a výdech sob a koni svému odpoinutí

uiniv, když jemu jiné devo podáno bylo, opt
mezi Nmce vskoil až do prostedku a tu svým
meem Rakúskú sal korúhev a korauhevníka

i s konm porazil a mezi jinými pána Raichberen-

gara zabil. A opt se k svému králi navrátil a v šiku

postavil. Když pak za dlúhau chvíli žádní nehajbali

se s svého místa haufové, až se k samému nachýlilo

poledni, v tom asu podáni jsú z vozv Rakušanm
etzové, kterýmiž na nkoliku místech své haufy

petáhli. Plichta když mezi n po tetí vskoil,

veliký nad míru mezi nimi mord uinil. A když na
Plichta v fgtzy a zákopy pišel, tu s ním jeho padl k a

Nmci jej palicemi a kladivy železnými až do smrti

/ 292'- umlátili.
1
/V tom hned potkali se valní haufové, bitva

veliká byla, kteráž od poledne až k saniénui veeru
i'.iiva mezi trvala. Tu a mnoho jich s ob stran zbito, však

( echy .
"

a KakuSany. Ludvík, král ímský, skrze statenost krále Jana

* V orig. týž obraz bitvy jalio na 1. 285 ^.
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a mužnost Cechiiov boj obdržal. Nazajtí král Jan

od Ludvíka na rytíství pasován proto, neb jest

svaii vlastní ruku v tom boji jal Jindicha, kníže

Rakúskóho, bratra Fridrichova. Pasováni sú také

na ten as mnozí Cechové, jako Zdeslav z Dube a

Jaroš z Lippého, Bohuslav z Vartmberka, Jan Zajíc Pasováno

z \'aldeka, Jaroslav z Kolovrat a Jind. z ían, ^''^' """"'^^
' ^ ^ 'na rytue.

Jan a Jiík bratí z Klinštajna, Bohuše eený
Lekno z ían, Jind. Letovec z Bozkovic, Maík
z Kraví Hory, Vilém z Lomnice, Smil z Námšt,
Jan z Lichtumburgka, Božek z Kolovrat, Old.

z Ludánic, Mauric z Kunštátu, Jiík z Šelmí Hory,

Pemysl z \"aldeka, Jan Trnka z Bozkovic, Jind.

Pivek z Sovinic, Burjan z Rychnova, Štpán
z Templštajna, Jind. a Puta bratí Teobaldové

z Ryžmbergka, Petr z Kravkova, Jan z Martinic,

Vácslav Holaubek z Dubí, Bohuše Krabice z Vajt-

mile, Pemysl z Hrádku, Jiík z Hrochova, Mik.

\'elrybec z Hodkova, Burjan Kaplé z Sulevic,

Hynek a Jan z Dlauhé Vsi, Mik. z Tisové, Vít

z Hlohynic, Jiík z Bukoviny, Jiík z Svabenic,

Mik. z Olbramovic, Mik. z \'ickova, Jan z Vichrová,

Božek z Tasova, Dobeš z Bystice, Jan Heralt

z Kaunic, Vacek z Námšt, Jiík Starodubský

z Honbic, Burjan Šmuha z Hrochova, Jan Ci-

helka z Rorova, \'ácslav z Skomolna, Jan Dusík

z Chrastiny, Petr z Strážku, Vitoslav z Kamenicky,

Zdislav z Kunovic, Jan Hrošek z Skomelna, Já-
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rošek z Kornic, Dobeš z Makován, Jiík a Dpolt
z Humniš a jiných velmi mnoho. Tetího pak dne

král Jan kázal svých vrných, kteíž v té bitv

zhynuli, hledati a tu jest nalezen mrtvý Vylém
Zajíc z Valdeka, kteréhož král kázal do Cech vésti

a ten jest pod Valdekem na Ostrov v kláštee P.

Marie, jinak Sv. Dobrotivé, kterýž on postaviti dal,

poctiv pochován. Nalezen jest také i Plichta od

Nmcuov zbitý a velmi ztlaený^, kteréhož král

ímský i eský velmi želel; jeho také tlo do Cech

vezeno a v kláštee, kterýž on založil a nákladn
(pannám zákona a ádu sv. Františka v Tajnci)

stavti poal, poctiv as pláem všeho lidu pohben.

Mnoho jiných slavných a statených rytíuov tu

zh^aiulo; nkteí sú do ech na svých pedkuov
pohbyg vezeni a nkteí na tom bojišti pohbeni;

mnozí pak z echv, kteíž po té bitv zuostali,

mnoho od zlatta a stíbra nabrali a tím se nkteí nad
míru zbohatili. Vzové také mnozí sú do ech ve-

deni, mnozí z chudých drábuov zjímali sú znamenité

pány, kteíž se jím velikými summami zhitta a stíb-

ra musili vypláceti. Jindich pak, kníže Rakúský,

kteréhož sám král jal, ten také do ech piveden a na

Burgiejs, jinak na Kivoklad, do vzení dán a tam
držán až za ti k>ta poctiv tak, jakž na knížeslušalo.3

• — sešlapaný — ' — hroby — ^ Události Hájek popletl;

pan Zajíc zemfel (na zranní v Bavorsku utržené ) jií r. 1319;

bitva u MiihldoyJH víak byla svedena 28. záfí r. 1322.
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(^Drobné píhody doma i v cizin.^

Kiiíl Jan s králem ímským })octiv se rozžeh-

navše rozjeli se. Král eský vedle smlauvy pedešlé

a zápisv uinných požádal na Ludvíkovi, aby

jemu krajin3'Budešínské tak, jakž listové jeho zá-

pisní to v sob ukazují, i s témi msty postaupil.

Ludvík jakés posmšné šermy j v to vloživ, nie- Král Ludvík

muž tomu, co sliboval, ani zápisuom dosti uiniti siibu^

nechtl, ale tu krajinu dal Ludvíkovi, synu svému, nezdržai.

a msta ta, jako Aldemburgk a Cvikavu, na které

byl také list zvláštní uinil (kteréhož jsem psáti

se oblenil2),dal po své dcei u vn knížeti Míše-
skému. Pro takové pak jeho svým slibm a zá-

pisuom dosti ncinní král Jan i všickni echové
mli k nmu velikú nechut.

Toho také roku Anna, královna L'herská, jmé-

nem Beatrix, jenž byla manželka krále Karla

Uherského a sestra krále Jana, pracující k porodu

umela, ale /však plod živý zstavila po sob man- /292v

želu svému a Uhrm k potšení. Tlo její v hlav-

ním kostele v Varadin pochováno.

Také t. r. královna Alžbta, manželka krále Jana,

rozkázala postavitivelikú sí,jenžsloverefectorium,

v kláštee sv. Jakuba v Vtším mst Pražském Klášter

sv. Jakuba
proto, neb na ten as bylo v témž kláštee bratrv v staré

ádu sv. Františka v potu sedmdesát a sedm. Praze.

^ = okolky, kliky == ? r^; Qpominul
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Lacino obiié . t. V mstech Pražských poalo rsti veliké ná-

V echách, boženstvíj a P. Biioh dával všech vcí hojnost, a

zvlášt obilé (neb chleba) i ovotcí; strych žita platil

1 groš eský a strych ovsa 4 peníze.

<i?. í320.y L. 1320. Král Jan, maje zprávu, že by njací

biskupové okolo Lucemburgku jemu škodu inili

a msto Lantsburgk že by vypáleno bylo, povolav

Jindicha z Lippcho, jemu esku zemi poruil a

sám se obrátil do Lucemburgku a tam ty nevole,

kteréž byly z píiny mšanuov Lantsburských po-

vstaly, ukrotil. Jindich pak z Lippého, maje moc,

trápil laupežníky a nedal jim žádného pokoje; ani

v mstech ani na hradích skrýti se nemohli, i poal

ruosti pokoj . Z toho se všickni radovali a chválili

Jindicha z Lippého, neb na ten as všech vcí

a zvlášt, což k jídlu nalézalo, veliká hojnost byla.

T. 1. pi poátku Pemysl, syn krále Jana druho-

rozený, umel a v kostele sv. Víta na Hrad Praž-

ském pochován.

Pi tom asu vyšel list z kláštera, jenž slov

Porta Apostolorum, jinak Postoloprty, jenž jest

dán Vršovcuom v tato slova: ,,My Jan, z Božího

smilování opat, Jakub probošt, Bušek, Matj, Jan,

i.ist Petr, Mikuláš, Aleš, bratí starší, i všecken konvent
na poheb kiáj^tcra P. Marie Postoloprtského, ádu sv. Bene-
Sekerkuov ,, ^ . ^ /,• vi
v 1'ostolo- dikta, vyznáváme všem zjevné listem tmito i svd-
prtech,

t;ínie, ktož jej uzí aneb tiice slyšeti budií, že Se-

^ — nábožnost
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kerky, urození Z Seic, ti poheb ^ i jich pedci mají

v našem kláštee. A tomu na svdomí peeti naše

vlastník tonuito listu smc pitiskli. Dán vetvrtek

ped nedlí, jenž slov Invocavit, L.B. 1320."

R. t. Petr, arcibiskup Mohutský, o kterémž na-

ped mnoho psáno stojí, kterýž také ml v své

zpráv eskii zemi a pál echm nad jiné národy

a inil jim mnoho dobrého, umel.

<F/. Lokýtek králem polským.)^

T. r. Vladislav Loktek, kníže Polský a Sudo-

míský, poslal své posly k Ludvíkovi, králi ím-
skému, a jiné posly k Janovi papeži t. j. dvamez-

cítmému, kterémuž slíbil, že chce platiti peníz

sv. Petra, jestliže jemu dopuštno bude, aby mohl

užívati titule královského. Papež k tomu svolil

vdng. Císa rozváživ, že sú pedkové jeho téhož

užívali titule, také tomu na odpor nechtl býti.

To uslyšavše Slezská a Opolská knížata, to Janovi

králi oznámili, kterýž hned pojav lid eský, táhl

až k Krakovu a Vladislav, kníže Polský, skrze n-
které pány dal se s ním v rokování, a knížata ped-
povdná, majíce velikú milost k králi eskému,
piln vedle nhog stáli. Ale kníže Polský pemohl je

/dary, tak že sú oni již ne vedle krále, ale prosted- / 293'

kove a smlúvce té vci byli. A král vedle jich rady

vzav nemalú summu penz od Loketka, též i od

* = hrobku — - = rád — ^ = pi nm
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Kazimíra, knížat Polských, od toho titule pustil a

více se král Polský psáti pestal. Ale po nkterém
asu zase psal se králem Polským. Když se pak

král do ech navracoval, knížata Slezská uinivše

jemu slavné hodování i všem jeho dvoanuom,
slib sú jemu uinili nabudúcívné asy, od koruny

eské, tak jakž sú se zapsali, aby se neodtrhali,

ale vždycky v tom manství, jakž se svrchu píše,

aby zuostali.

Vladislav pak, jenž slul Loktek, maje povolení

od Jana papeže a od Ludvíka, krále ímského, též

i od Jana, krále eského, pozbyv echuov, nevd-
nýchj hostí, z své zem, poslav nkteré z svých

palatýnuov do Gnízdna, rozkázal pinésti korunu

královskú, též jabko i berlu i jiné všecky ozdoby
Polsky knize

j, ^omu náležité až do Krakova, a položiv den k té
Loktek kra- '^

lem uinn, slavnosti tu V kostclc Krakovském, od Janislava,

arcibiskupa Gnízenského, slavn jest korunován,

též i Hedvika, manželka jeho, jenž b^da dcera Bo-

leslava, knížete Kališského. Koruna pak království

Polského, též i jiná armag k tomu náležitá, zuo-

stala sú v Krakov vedle zemského svolení až do

tohoto asu.

<0 tureckých špehéích.}

L. t. sebrali .se njací pastýové v hVanské zemi,

a bylo jich okolo dvú .set, i volali k sob jiné Hdi,

^ = nemilých, odporných — • = odznaky, klenoty
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pravíce, že chtí táhnuti do Syí a dobýti zem sv.

a opanovati Jerusalem. A tak scházeli se pomalu,

až se jich sešlo, že jich bylo vŠech spolu více než

4000. A když pitáhli k ímu, žádali Jana papeže.
^^''^{Jjf

aby jim dal poklad obecní, kterýž se proti nev- Turetí.

ícím zákonu Božímu v ím shromažuje. Papež

tomu odepel, prav: ,,Jest ovšem poklad ten, po

kterýmž vy se ptáte, ped rukama, ale by ml
vám jako neznámým tak lehce vydán býti, to by

se netrefilo." A oni odpovdli: ,,Pán náš Jona-

pario rozkázal tob, Jene, biskupe ímský, pov-
dti, aby ten poklad nám vydal; pakli by toho ne-

uinil, že by on chtl jeho mocí od tebe dobýti."

Papež žádal v tom za prodlení až do trnácti dní,

však lidu toho do msta ímu pustiti nedopustil.

To když se tak stalo, vždycky jich pibajvalo;

v tom pišli listové od krále Franského k papeži,

aby se v tom opatil, že sú to lidé bludní a že více

pejí Turkuom než kesanm a hajtman jich naj-

vyžší, ten Jonapario, že jest špehé Turecký. Papež

uváživ to v své radd, kázal týchž posluov povo-

lati, že jim chce dáti odpovd. Kteíž když ped
ním stálil, kázal jim povdti, že hajtmanu jich

chce ten poklad vydati, tak však, chce-li mu se on

svými listy zapsati a na to písahu uiniti, že to

všecko chce na tu cestu Jeruzalemskú vynaložiti.

Tehdy aby zítra sám tidcát^ pišel s svými raddami

1 = stanuli — 2 = s devtadvacíti prvodci
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najznamenitjšími a tak uinil. Jonapario toho

uiniti nezmeškal a papež, povolav ímanuov,
kázal msto i hrad sv. Andla zavíti a toho hajt-

mana i rady jeho zjímati a hned muiti. On jsa

trápen i jiní všickni jednostajn vyznali, že mají

žold od Turkuov, aby vyšpehovali a piln shlédli

všecky krajiny kesanské a zvlášt Vlaskú zemi

okolo íma, tu kdež hlava kesanství jest. í-
mané povolením papežovým na ten lid ležící ped
branami msta svého snažn se pipravivše vy-

bhli a na n se oboili je tepúce i mordujíce a oni

vidúce nerovnost utíkali a naruozno bžali. Když
jsú pak vešli do stanu, kterýž byl Jonapariuov,

nalezli sú v nm mnoho stíbra i zlatta i také listy,

kteréž byly od Ottomana, jenž se psal králem Tu-

reckým, i od syna jeho, jenž slul Orchanes. Ty pak

zmuené ímané vzavše v svii moc, pilnji mnohem
než prvé kázali se jich vyptávati a to, co sú vyznali,

všecko v knihy pro budiicí pamt a výstrahu se-

psati. A ty špehée a Turecké žoldnée ohnm dali

spáliti.

(Rozmanité píhody cioiiia i v cizin.')

I
29.3V L. 1321 na den P. Marie Oišování, jinak Hrom-

</(". 1S21.y nic, král Jan pijel do Prahy z Lucemburgka a tu

nkterých vcí poídiv, vyjel z Prah}' nazajtí po

sv. Janu Ktiteli; zase .se do Luccmhurgku obrátil,

neb jej tam táhla jeho vlast a zdálo se jemu tam
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mnohem býti veseleji než v Praze. Jakož pak sám

asto íkával, že by mnohem radji byl v Lucem-

burgkii než v echách a že jest té nadje, že v e-
chách neume, ale v Lucemburgku že pohben
bude — jakož se potom tak stalo.

T. 1. v Franské zemi poal býti veliký a náhlý

mor, kterémuž se netoliko lid obecný, ale i mnozí Tureckým

uení a lékai velmi divili, neb žádných bolestí ,.*'^'\!''
' -^ kest any.

morních na lidech nebylo, než každý, ktož stonati

poal, hned vnáhle otekl a brzo umel. Nkteí
pak chtíce takové vci vyšlakovati^ odkud by svuoj

mly poátek, pravili, že ani z píiny hvzd spo-

jení ani z nakaženého aneb smrdlavého povtí
takové vci sú nepišly, než že njakými jedova-

tinami [že] se lidé tráví. V tom zastižen jest jeden

žid, an sype njaký prach do kesanské studnice^

i stal se po nm pokik, tak že jest polapen a veden

ped saudci a tu hned trápen. Kterýž vyznal, že

kesané proto otkají a mrau, neb na 80 jest ži-

duov v Franské zemi, kteíž mají ten a takový

prach, a sypí jej (jsúce od Turkuov navedeni a na-

jati) do studnic kesanských. I rozkázal král Fran-

ský piln jich hledati a takové travie jímati a

ohnm je páliti; i zahubeno jest jich ve tyech m-
sících 75 a jiní mnozí židé, kteíž o tom trávení

také vdli, pry se rozbhli.

R. t. ctná, nábožná i svatá panna, knžna Kun-

1 = vyzkoumati
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Abatyše hy^^ abatyše kláštera sv. Tií na Hrad Pražském,
kláštera sv. -^ ^ '

jiíKunhutajenž byla sestra nkdy Ottagara krále, umela a
umela, y témž kláštee s velikú poctivostí a s nábožen-

stvím všeho lidu eského pochována.

T. r. asu jarního dveka njaká z Kolína
^^;^^°^.°P s Rajnu pivezena byla na voze (neb byla slepá)

do Prahy a odtud vedena do kláštera na Sázavu,

kdež leží tlo sv. Prokopa, a tu se P. Bohu snažn
modlila a pijala hned tu zrnk a vidla tak jako

jiný lovk.
Vše toho roku na den sv. Prokopa: Žena jedna

slepá, kteráž ti léta nic nevidla, pivedena z Brodu

eského k hrobu sv. Prokopa a tu prostevši se na

zemi s velikým náboženstvím a slzí vyléváním na

zemi, P. Bohu se modlila aspo za ti hodiny. A
vstávši prohledla, ano na to všickni lidé (kteíž

na ten as byli v tom kostele) hledli a z toho divu

velebili P. Boha.

(^Návrat krále Jana.}

L. t. král Jan když se navrátil z Lucemburgku,

povolav panuov a vladyk do Prahy, a tu jim ozna-

moval, že má k nim lásku jako k svým milým vr-
ným a poddaným a pi tom ke všem obyvaleluom

království eského a že by touni ( litl a z toho že

by byl velmi potšen, kdyby se obyvatelé téhož

království upokojili a spolu byli v dobré lásce a

svornosti. A že jest to j)iln vylilcdal a rozvážil,
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odkud" takoví nepokojové, ruoznice a iednch proti Deky
^ '

" ^ zemské
druhým pozdvíhnní pocházejí, že z toho, že každý napraveny

z nich necht na svém, což má, dosti míti, ale vci ^^ ^^^'^

Jana.
jinému náležité sob osobuje nepoádn. I že by za

slušné bylo, aby všelikteraké smliivy a trhové i pro-

daj ové zboží a statkuv pozemských ne v pamtech
lidských ani v listech a peetech držani byli, ale

aby jedny knihy zpuosobeny byly a tu aby všickni

obyvatelé z obojího stavu tak duchovního jako

svtského, ku])ujíce sob msta, /zámky, tvrze, vsi / 294 r

nebo dvory aneb jakéžkoli ddiny, krom ddin
vorných, lidem pod plat vysazen3'ch, všecky sob
tu zapisovali, tak jakž bylo za pedkuov našich

krále Ottagara, dobré pamti, také i knížete So-

bslava, nkdy také i za pohanuov i za najprvnj-

šího knížete zem této Pemysla, ješto tudy byl

pokoj v této zemi i hojnost všech vcí. Páni vy-

slyševše takovu péi a opatrování krále, pána

svého, všickni jednosvorn dali k tomu své povo-

lení. A dív než se rozjeli, zpuosobeny sú knihy a

dáno jim jméno deky zemské. Pi tom ustanoveni

sú auedníci, kteíž takové knihy odvírali a zaví-

rali, také i peetili. Knihy pak pedpovdné po-

loženy sú v Vtším mst Pražském v kláštee sv.

Klimenta v domu saudném proti kaple P. Marie

na Lúži, tu kdež sú prvé knihy takové chovány

bývaly. A tak od toho léta zaaly se prvé deky
zemské, kteréž zuostávají až do tohoto asu.

Kronikn IV. 19
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Vše toho asu Jan, král eský, poídiv takových

vcí v svém království, opt na zimu obrátil se do

Lucemburgku, ješto takový jemu a tak astý od-

jezd ven z království páni mnozí a zvlášt, ti jenž

pokoj milovali, tžce nesli, pravíce jedni k druhým:

,,Pán náš kdyby s námi astji býval, mnoho by
dobrého v tomto království zpuosobil."

(^Nový návrat kr. Jana do ech.}

(R.1322.') L. 1322. ms. dubna pijeli sú do Prahy slavní

muži a poslové z Franské zem, majíce puol tetího

sta koní. A desátý den z Prahy vyjeli, vzavše s sebú

Marii, sestru krále Jana, pánu svému Karlovi, králi

Franskému, za manželku, kteráž hned toho roku

bylaFranskú korunau slavn korunována. Ale však

hned druhého roku, pracující k porodu, žádného

syna ani dcery po sob nepozuostavivši, umela.

T. 1. králi Janovi narodil se syn tetí v Praze,

kterémuž dáno jméno Jan. A z toho král byl velmi

potšen a kázal uiniti sla\nr hodování.

Pi tom asu Markéta, dcera nkdy krále Vác-

slava Staršího, kteráž byla dána za manželku Bo-

leslavovi, knížeti Lehnickému, la ležeci v šesti ne-

dlích, v Králové Hradci umela a na Zbrashni

poctiv pochována.

1 . r. král Jan, vr;itiv se z Lucenihur^ku, dceru

svii najstarší, jménem Markétu, usiu'il»il jiudri-
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chovi, knížeti Bavorskému, za manželku, a ješt

nebyla \-ku dosplého, však proto smliivy doko-

nalé Oto ucinény byly peetmi i rukojmmi stvrzené.

-(Svatba míšeská a její následky.}

R. t. Fridrich, markrab Míšeský, poctivé vy-

pravil do ech posly, kteíž ped krále pedstú-

pivše jeho žádali, aby dceru svú, jménem Jitku,

dal pánu jich za manželku. A pi tom ukázali listy Poslové do

vící od téhož Fridricha, nadto i list od téhož pi- markrabé

nesený králi Janovi, že ji za manželku míti žádá. ^líšenského.

Král uradiv se s raddami svými vrnými, po dlú-

hých jich žádostech a mnohém o to rokování [král]

dal k tomu své povolení. Páni poslové Míšeští

majíce v tom rozkaz od pána svého i ode všeho

markrabství, odjeti nechtli, až se ty všecky vci

dostaten vedle obyeje upevnily a utvrdily.

A pann Jitce najprv od manžela jejího, potom od

obyvateluov téhož markrabství dali poctivé dary,

kteréž /ona jako panna mladá a stydlivá poctiv / 294 v

a vdn pijala. Poslové pak navrátivše se, Frid-

richovi to, co sú zjednali, poádn oznámili a od

panny Jitky, jeho manželky, jemu poctivé i vdné
dali dary. Po nedlúhémpak asu Fridrich, žádostiv

sa svú manželku vidti, poslal veliký poet lidu

jízdného, žádaje krále eského, aby mu jeho milú

vydal manželku. Král povolav panuov nkterých
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eských, rad svých, co má uiniti, s nimi se o to

radil, pedkládaje, ponvadž jest ješt velmi mladá

a jako^ dít. Páni radili, aby jemu to, což jemu ná-

leží, vydáno bylo. I stalo se narovnání tak, aby

panna Jitka do Míšn vzata byla a tam byla po-

ctiv až do let (v kterýchž by za slušné bylo, aby

v stav manželský uvedena byla) chována. To když

se tak všecko stalo a vykonáno bylo a panna

z ech do Míšn vzata byla a tam poctiv opa-

tena, Ludvík, král ímský, zapomenuv na to dob-

rodiní, kteréž jemu král Jan uinil (neváživ svých

rytív i svého života ztratiti), tajn to jednal, aby

on Fridrich králi eskému jeho dceru navrátil, až
Markrab ^^ vždy zpuosobil. Kteráž když byla pivezena,
míšesky j r j j r

^

vrátil králi král Jan, otec její, z toho byl velmi hnviv, veliký
Ceskcmu ^ ^.qj^ q^ uho sob uiuný pokládaje posmch.

Páni ti, kteíž králi páli dobrého, snažn prosili,

aby toho asem svým nenechával bez pomsty.

Fridrich nemeškav, hned sob pojal za manželku

dceru Ludvíka pedpovdného a skrze to lest

krále ímského, kteráž byla proti králi eskému,
zjevná jest uinna. Ale však P. Buoh takovú vc
v lepší promniti ráil a k lepšímu užitku krá-

lovství eského. Neb túg Jitku.,, kterúž markrab
pohrdal, potom vzal za man/olku Jan, syn j)rvo-

rozený nkdy krále l''ranskéli(), kterýž polom také

byl králem Franským.

1 = témé — * Tak tisk.
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T. r. král Jan, jsa mu/ liorlivý, mnoho choval na

svém žoldu li(hi služebného, kterýž asem posílal

na své nepátely a skrze to vedl velikú útratu; páni

vrni jej z toho trestali^ a nkteí jemu to chválili,

a zvlášt ti, kterýmž on, od nich bera peníze, zámky
i jiná zboží královská zastavoval, tak až ochudil

království, též i véno králové, že Alžbta, nemající eská.

na živa býti, musila se obrátiti k své dcei do

Bavor a tam bydlila.

. t. král eský, nemoha toho nikterakž z svého

srdce vypustiti, co se jemu pihodilo od Ludvíka,

krále ímského, pro kteréhož jest své hrdlo vážil

a mnoho svých znamenitých a statených ztratil

rytíuov, a on dav to v zapomenutí, slibuov tch,

kteréž jemu uinil, také i zápisuov nechtl držeti,

rozvažuje také i ten posmch, kterýž se jemu stal

od Fridricha Míšeského pvodem téhož Ludvíka,

také snad sa potebu pinucen, aby sebe zbohatil

i své rytíe, sebrav vojsko echuov a Moravanuov,

táhl s nimi do krajiny Budešínské a tam velikú

záhubu inil, prav, že z nho nechce vyjeti, až je

sob podmaní, proto, neb jest prvé to markrabství

Budešínské poádnj a spravedliv nalézalo k krá-

lovství eskému, a Otta, nkdy markrabí Bram-
burský, jsa poruníkem království eského, po

smrti Ottagara krále synu jeho Vácslavovi, jakož

o tom naped psáno stojí, jemu jeho nenavrátil,

^ ^^ kárali — ^ = po právu
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ale zuostavil je sob nepoádnj. Z té píiny poal

od Lublína a Budešína, Zitavy, Gerlice, všech mst
i zámkiiv zdobýval a k království eskému to mar-

krabství Srbské, j inak Lužické, zase pispoj il. A opa-

tiv dobe msta i hrady, zase se do ech navrátil.

<0 proboštu Janovi.')

Pi tom asu poctivý muž Jan, probošt Vyše-

hradský, syn nkdy krále Vácslava, ale nepoádn
,^^°'^°^^,,, zplozený, že by ntco stranníhog o králi jednal, tím

pred králem byl ped králem obvinín a tžce obžalován. Král
obžalován, obeslavho k sob, kázal jej jíti a do ukrutného vsa-

diti vzení a piln ostíhati, rozvažuje, jakú smrt
/ 295 r ^^ /jemu rozkázati uiniti, a proboštví jeho dal

jinému. A on v tom ušel z toho vzení Boží pomocí

divným zpuosobem a obrátil se do Bavor a tam
pi králové Alžbt bydlil, neb byl bratr její po

otci, a však nepoádný^. Potom v brzkém asu
král se toho dovdl, že ti páni, jenž byli nepátelé

královny Alžbty, toho probošta ped ním kiv
obžalovali a na to kivé i falešné vedli svdky z té

píiny, neb na králová pro jeho dobrotivost las-

kavá byla, a pánitonaprotimyslnost, králové ui-

nili a jej tak omluvilig. I rozkázal ho král povolati,

sIíIjív jemu bezpenost, a tak k své milosti jej na-

* = proti ádu, právu — * = nesprávného — ' = nezá-

konný, nemanželský — * - na vzdory — " = pomluvili,

oklcvctiii
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vrátil. A navrátil jemu jeho proboštví a z toho po

malém asu byl uinn první mezi radami krá-

lovskými. Potom pak byl biskupem Olomuckým
a on mnoho dobrého biskupství (Jlomuckému uinil

a v biskupství Olomuckém na svuoj náklad po-

staviti rozkázal klášter pannám zákona sv. Bene- Klášter

dikta na rustimiri, v kterémžto kláštere zízena v Morav
jest mše jedna, kteráž se slauží asem veerním, Mše v Bíiú

u vigiljí Božího \'zkíšení, t. j. v Bílau sobotu, pi
západu slunce. A on Jan, biskup svrchu psaný, když

umel, v tom kláštee pedeeném jest pohben.

(^Smlouvy s Ludvíkem a s Rakousy.}

L. t. Ludvík, král ímský, nevím z jakých píin,

posly nkteré jako tajn vypravil k Janovi, králi

eskému, jemu oznamuje, že by s ním chtl vjíti

v dokonalé pátelství. Král eský povolav rad

svých, spolu s nimi to rozvažoval a ka: ,,Moji

vrní milí, nemohu se nadiviti, co toho lovka ne-

upímého nutí k tomu, aby se mnú v pátelství

vkroil: zdali se mne bojí, také i vás, vida to, že

jsme mocnau rukau markrabství a tu krajinu Bu-

dešínsku všecku obdržali, abychom jemu vtších

škod neinili, aneb snad se na mú i vaší (kterauž

jsme jemu uinili) rozpomenul službu. Neb to

dobe zná on i vy všickni, by našich eských po-

mocí nebylo, že by on toho království ímského
nikterakž neobdržal, ale byl by od Fridricha Ra-
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kúského jist pemožen a na hlavu poražen, snad

i tu v té bitv zamordován. Aneb snad ohledá se

na tu neupímnost, kterúž jest mn ukázal, zapsav

se svými listy, tomu dosti neuinil." Raddy krá-

lovské to vyslyšavše odpovdli: ,,Ctný králi a

pán náš! Tak jest, jakž pravíte, ale ponvadž jest

on v íši a vy v Cechách, on vám muož málo uško-

diti a vy jemu tolikéž. Avšak bude-li on chtíti

upímnost zachovati, lépe jest míti pítele než ne-

pítele." Král, oblíbiv raddu jích, kázal posluov
Smiauva povolati a dal se s nimi v rokování; a oni majíce
mezi

Ludvíkem mocnost^ od pána svého, tak narovnání uinili a to

a králem i^jieA tu Upevnili a utvrdili na míst krále ím-
ského, aby on Jan, král eský, ujal a mocn se

uvázal v msto Cheb i s tau se vší krajinu, a to

držal pod zpuosobem zástavy ve dvadcíti tisících

hivnách penz obecn berných, a to za ty škody,

kteréž vzal král Jan, pomáhaje jemu k císaství.

<7. 1323} Léta 1323. kníže Jindich Rakúský, jenž byl

v vzení na Kivoklad, postaváv králi rukojm
nkteré pány eské, odpuštno jemu, aby dojel

do Rakús k bratím svým. I žádal jest jích, aby jej

z toho vzení vypravili, ale oni více milujíce peníze

než bratra, toho uiniti zanedbali. I navrátiv se

Jindich na den uritý, do téhož se vzení postavil.

/ 2í).'j v / T. r. Moravané z nkterých hodných píin vy-

slali nkteré posly z sebe k králi, pánu svému, jeho

* = plnou moc
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Žádajíce, aby pijel do Olomúce a tu nkterá mezi

nimi (pro uvarování budúcího zlého) narovnání

uinil. To když se stalo, pijel tu také Karel, král

Uherský, na žádost krále eského a tu mezi

sebú mnohá inili narovnání, tak aby králov-

ství Uherské i eské mohlo míti pokoj na asy
budiící. V tom pijela jsau knížata Rakúská a

skrze krále Uherského dali se s králem eským
v rokování o vzn. A po dlúhém a tžkém roko-

vání takto jest narovnáno, aby oni bratí, Ra-

kúská knížata, dali králi eskému za toho vzn
Jindicha, bratra svého, 9000 h. a msto Znojmo,

kteréž od krále Jana v zástav držali, to aby zase

darmo navrátili. Také aby vrátili echuom ty

listy a peeti, kterýmiž jsú se nkdy byli páni

eští bez raddy a vdomí královského škodliv Zapsali se

králi Albrechtovi ímskému zapsali, aby žádného
j-j-áie bí-aii

jiného sob za krále a pána nebrali, než z knížat z Rakús.

a knížetství Rakúského. A tu když se ty všecky

vci smluvily a vykonaly, také i listy obau králuov,

též i knížat pedeených peetmi utvrdily,

Jindich jest z vzení, v kterémž byl více než ti

léta, propuštn.

<0 rodin královské a králevici Karlovi.^

R. t. královna Alžbta, manželka krále eského,

jsúci v Bavoích v mst eeném Kambia, na den

slavnosti velikononí dv dcery spolu urodila.
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Annu a Alžbtu, kterážto Anna potom dána byla

za manželku Ottovi, knížeti Rakúskému. Ale

Alžbta druhého léta vku svého umela.

L. t. Vácslav, prvorozený syn krále eského,

mládenek výborné postavy, maje vku svého let

sedm, vezen z ech rozkázáním otcovým k králi

Karlovi Franskému, kterýž ml za manželku

Mariji, sestru krále Jana a tetku téhož Vácslava.

Král Franský jakž jej uhlédal, velmi jej zamiloval,

neb s svau manželkau neml žádného dítte.

Vácslav, syn A když byl k nmu piveden, políbil jej a ka:

dán kráif ,>Toto dít jcst Z kmene Nmeckého a z rodu

Franskému. eského, dajž jemu P. Buoh své požehnání."

A povolav jednoho kaplana svého, jenž slaul

Joannes de Kára, poruil jej jemu k ostíhaní,

rozkázav, aby jej uil, kterak má slúžiti P. Bohu.

Pi tom aby jej uil litterám^, neb Karel, král

Franský, a sám byl lovk neuený a neuml ani

ísti, však nad míru laskav byl na uené lidi.

Kaplan v tom cht se zalíbiti králi, pánu svému,

byl ho velmi pilen a nauil jej v brzkém asu ísti

a hned jej uil jazyku latinskému, ustanoviv jemu,

aby na každý den íkal desetkrát modlitbu vy-

dánu od P. Krista, totiž ,,Ote náš", a pi tom

hodinky P. Marie, jenž slovau cursus. Jednoho

pak asu kázal ho král ten v kesanském po-

ádku biskupu potvrditi, t. j. l)imovati. A pi

* = //. litteris /. /. víd, umní
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tom zménil jemu jméno, dav jemu jméno od svého Vácslavovi

. ,.^ . 1/1 T' iAi-1 - 1- <Jáno jméno
jmcna, totiz aby slul Karel. A byl nan velmi Karel.

laska\' a astokrát íkával: ,, Karle, dajž tob
P. Buoh, aby byl následovník \'elikého Karla."

Usnúbil jemu také i smlúvami svadebními upevnil

za manželku dceru Karlovu, strýce svého, jenž

slula Markéta, jinak Blanka. A tak v krátkém

asu mládenec ten nauil se Franské ei tak, že

se tomu všickni divili.

T. r. králová Alžbta stará, jenž slula Hra-

decká královna, založiti rozkázala klášter slavný

pannám zákona Premonstratenského v Starém

Brné a dala jemu jméno Aula Marie, t. j. palác

P. Marie, a mnohá i veliká zboží k nmu nadala,

chtíi tomu, aby .se tu budiící a vná za ní i za

její pedky P. Bohu k poctivosti služba a pa-

mátka dala.

/C. t. pihodilo se, že eská zem byla bez hlavy,

a to bylo všem lidem s nemalým podivením; neb

král Jan byl odjel do Lucemburgku a králová,

manželka jeho, bydlila v Bavoích a biskup Jan
byl v ím a Karel, syn králuov, v Franské zemi.

R. t. pi konci Maria, sestra krále Jana eského,

jenž byla manželka Karla, krále Franského, pra-

cuj íci k porodu, upadla v tžkú a náhlú nemoc
a nezuostavivši po sob žádného plodu, umela.

Karel pak mládenec rozvažuje, že jest v cizí zemi,

pro smrt své tetky velmi teskliv byl.

Klášter

v Starém
Brn.

/
2961-

eská zem
byla bez
lilavy.
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(Války s papežem a v Bavoích.y

<i?. 1324.} L, 1324. mnohé a tžké vznikly nevole mezi

Janem papežem a Ludvíkem, králem ímským,
z té píiny, že Ludvík byl lovk velmi vrtký

a v své ei nestálý, nadto žádnému žádných
Papež slibuov ani zápisuov nechtl držeti. Papež jeho

králem vedl nechtl na císaství ímské potvrditi a on papeži

válku, velmi hrozil. Z toho v kesanstvu veliké bylo

pohnutí, neb nkteí vedléj papeže a jiní vedle

Ludvíka byli. A tak z píin tch mnohá krve

prolévaní pocházela: papež krále klelg a král pa-

peži zloeil.

. t. král Jan, sebrav mnoho lidu chaterného,

okolo Rajnu inil veliké škody mnohým lidem a

zvlášt na zboží biskupském a nkde i bez pí-

iny i bez opovdí jako laupežným zpuosobem.

^^^^ J^^,", Dne jednoho sebravše se tyi biskupové, zálohu.,
v Jiavorich •'

.

poražen, na téhož Jana a na lid jeho nedaleko od Virc-

purgku uinivše, hanebn jej polámali,^, tak že

král z té bitvy s velikau ušel tžkostí. 1() toliko

koní maje do ech se navrátil.

T. 1. Alžbta, dcera krále Jana, jenž bylo d-
átko krásné postavy, umela a v kláštee na

Zbraslavi pochována.

^ = na stran — ' = dal do klatby — ^ — nástrahu —
* = porazili
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(^Stihání židli v Cechách.

y

T. . když se ty vci tak daly a král eský sem

i tam jezdil, v echách opt poaly býti nevole

a mnozí laupežové, oklamávaní rozliná. A židé

na j více pod tím svých užitkuov hledali lichvami

rozlinými a chyte vymyšlenými píinami lid

eský oklamávali, a zvlášt v Praze skrze falešné

svdky a kivé a jakés podvodné písahy lidi ne-

toliko oklamávali, ale i o znamenité a veliké pipra- ^'^^,
^'^^'

,^
^
^ o statky jich

vovali statky, tak že mnozí z mšanuov i z vládyk, pipravo-

mvše statky, skrze židy tak ochudli, že žebrati

chleba musili. Taková vc když byla na krále

vznešená, kázal takové vci spravedliv vyhle-

dávati a opatrovati, až jsau skrze to nkteí z bo-

hatých židuov byli i ohnm trápeni. A ti divné

vci prvé v té zemi neslýchané vyznali, kterak jsú

lidi pipravovali (ty jenž jím vili) o jích statky.

Král povolav do své raddy lidí múdejšich,

svtských i duchovních, rozkázal, aby pi svých

saudech tžší písahy vydávali^ židuom než ke-
sanuom. I zstáno jest na tom, aby židuom v e- písaha

chách, jestliže by ím takovým naeni byli a oni "^*^"°^®"^-

toho jistým a pravým nemohli odvésti svdomímg,
písaha, kteráž jest napsána v knihách a v pravích

Justiniana císae, kteráž slov dvénásobní aneb

^ = ukládali — ^ = svdectvím

Židuom
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Židovská
písaha
vtší.

vtší písaha, aby jím vydána byla, a žid, kterýž

by jí vykonal, zadost aby své písaze uinil; kte-

rážto písaha aby takto a tím zpsobem uinna
byla, jakž se tuto píše slovo od slova:

/,,Žid každý má písahati sám druhý a to takto:

Ten žid, kterýž písahá, má státi bosýma nohama

na svinské kuoži vnov odené toliko v košili.

A druhý žid má státi proti nmu na zemi, a tvrditi^

jeho písahu.

Písahající má takto mluviti:

,,
Jakož jsem naen od N., že jsem statek jeho,

totiž klenoty tyto a tyto, šaty tyto a tyto, tak,

jakž jest od nho N. mluveno a proti mn vedeno,

k sob pijal a jej mám a o nm vím, i písahám

P. Bohu, kterýž stvoil nebe a zemi i všecky vci,

kteréž v nich jsú; písahám skrze všecka jeho

jména sv., kteráž napsal Mojžíš, služebník jeho;

})rísaliám skrze paterý kníliy Mojžíšovy, v nichž

jest napsáno desatero pikázaní jeho, kteréž jest

sám Buoh svau pravau rukau napsal a mn kiv
písahati zapovdl, že já toho statku N. nemám,

ani tch klénotuov ani šatuov, jakž on N. praví,

a nic jsem od nho N. ani od žádného jiného toho

k soIk" nepijal a toho nemám aniž jsem ml.

To) 1(1 mi dopomáliaj P)Uoh, jenž jest poátek

i koiRT, jehož jest jméno y\donai."

Tehdy druhý žid, stoje proti nmu, má íci:

1 = dotvrzovati
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,,N., jakož jsi písahu uinil, že tím statkem N.

nejsi vinen a jeho k sob že jsi nepijal, aniž jsi

jeho v své zpráv choval, ani v svých stnách,

ani v svých zdech, ani v své zemi, ani žádná eled

tvá: Jestliže práv písaháš, tak tob Buoh po-

máhaj, ten, kterýž stvoil z niehž nebe i zemi,

hory i doly, povtí i vody, listí i trávu, také

i tebe. — Jestliže neprav a kiv písaháš, dajž

P. Buoh tob za dobroeení zloeení, tak aby

tob tvá modlitba, kteráž jest v knihách Tafr-

kassim napsaná, nic neprospla, a aby na tebe

žádná milost Boží nepišla, ale aby usechl jako

hory Gelboe, kteréž proklel David, na kterýchž

zamordován jest Saul a tí synové jeho, ale aby

t napadlo Malchymelech a pestúpilo na t jako

na Gezi malomocenství Namanovo a aby na t
pišla Yskopa, též i na tvú ženu i na tvé dti, i na

tvuoj všecken rod.

Jestliže kiv písaháš, dajž Buoh, aby na t
padala síra, smola a ohe plápolající, jako padala

na Sodomu 9 dní a 9 nocí, a aby t spálil ohe jako

Nadaba a Abiu a jako 50 mužuov na žádost

Eliáše proroka a aby zem tvé kivé písahy

snésti nemohla, ale tebe jako Datana a Abirona

živého pozela.

Jestliže kiv písaháš, dajž P. Buoh, aby tvé

dti i tvoji všickni pátelé i tvuoj rod nepišli

mezi dti Abrahamovy a ty aby nikdá nepišel
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do Jeruzaléma a Mojžíš v búdúcím život aby

tob nedal jísti Šerabara a Leulacham^^. Tak tob
pomahaj Buoh vný, jehož jest sv. jméno Adonai,

Amen."

(^Nepoádná vláda Janova a rozbroje domácí.}

<i?. 1320.} L. 1325. král Jan vyjel z Prahy nazajtí po

slavnosti Tí králuov a táhl stžng upímo k Lu-

cemburgku a zpuosobiv tam nkteré vci, pijel

Král Jan k slavnosti velikononí zase do Prahy, maje
hnval se na ^ sebau nemalý poet rozliných Nmcuov, kte-

ho nevítali, rýchž páni eští nebyli velmi vdnig. Pijela také

i králová Alžbta, manželka jeho, z Bavor a píští

jejímu radoval se všecken lid, neb sii jí všickni

milovali.

Páni pak nkteí, majíce k ní lásku, obvlastn

jí vítali, ješto krále žádný z nich nepivítal. Král

tomu urozumv, nkterých ped sebe povolati

rozkázal, a když ped ním stáli, ekl jim:

,,Moji vrní milí, co se to dje, že jste mne ne-

/ 297 r /pivítali, jako byste mého píjezdu nebyli vdni,
a manželku mú jste velmi slavn vítali a nkteí
z vás jí i dary pinesli." Páni i vládyky, spolu

i Pražané, poradivše se, pánu Ješkovi Zvetickém
poruili odpovd králi dáti a omluvu uiniti, kterýž

stoje ekl: „Slavný králi eský! Tvoji vrní poruili

^ = Leviathan — * = kvapné, spšn — ^ = rádi nevidli
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Tvé Mti toto povdti: ,,Kdež se diviti ráíš, že jsme

Tvú manželku tak skivn vítali, a Tebe ne tak,

uinili jsme to z té píiny, neb T. Mt. Královská

asto odjíždje, asto se k nám navracuje. I není

toho poteb), abychom pi každém píjezdu ví-

tání initi mli, a také, aby T. Mt. nám toho ne-

pietl k njakému pochlebenství. Manželky Tvé

píjezdu sme velmi vdni a jí sme vítali proto,

neb ona byla v Bavoích puol tetího léta a my
sme jí nevidli, protož sme jí tak slavn vítali,

i té jsúce nadje, že tím vdnauj službu uiníme

T. Král. Mti. Tato pak naj vtší byla píina, že

sme Tebe nepivítali, neb sme se toho obávali, aby

se ti Nmci, naši nepátelé, kteíž s Tebau sem , ™x"}l,^ pani Cesti

pijeli, nedomnívali, že sme my proti ním, jích v echách

se bojíce, vyšli, a je snad, aby nám milostivi byli,

tak poctiv vítali. Vdni sme my všickni Tvého

k nám píjezdu, a kdyby s Tebau Cechové sem

pijeli a ti Nmci tam zstali, mnohém bychom
toho vdnjší byli. Ale však snad sme ntím P.

Boha našeho tak tžce rozhnvali, že toho na

Jeho Sv. Milosti i na králi, pánu našem, vyprositi

nemuožeme, aby Nmci naší zem prázdni byli.

Kdyžkoli T. Mt. k nám bez tch lantsman pi-

jede, chcme rádi, každý z nás poklekna na jedno

koleno, T. Mt. jako našeho milostivého pána pi-

vítati."

^ = milou

Kronika IV. 20

nenávidli.
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Král vyslyšav odpovd, a z toho nemálo hnviv
byl, však zasmáv se povdl, že to pijímá od nich

vdn.
Pi tom asu Alžbta královna, slyšeci o té otázce,

kterúž král na paních eských uinil, také i o té

odpovdi, kteráž byla od panuov králi dána, z toho

velmi byla truchlivá. Ale však jako žena múdrá
mlením to všecko pominula a svú snesitedlnostíj

pemohla a manželu svému, tomu prchlivému a

zuivému, velmi se koila. Kterýž potom, znaje

její býti takovúksob náchylnost, k ní pokoj zacho-

vati slíbil a od toho asu s ní manželsky nakládal.

T. 1. král, shromáždiv v echách opt velikú

sumu penz, pojav své Nmce, obrátil se s nimi

do Lucemburgku. Po jehožto odjezdu echové
znamenitjší, sjevše se spolu do Prahy, tžce to

vážili a pi tom nkteí radili, aby ho zase do
Krai Jan yQ^Yi nepauštli pro tu píinu: ,,Neb on zlaup
laupil r r I i

eskau zemi. naši zemi, peníze nese do Lucemburgku a tam

Nmce jimi daruje." Ale múdejší tomu byli na

odpor a královna ustavin pány krotila, pravcí,

že ona sama chce to na])raviti a manžela svého

z toho vyvésti, aby tch Nmcuov nechaje, svých

poddaných, nad nimiž jest krákán, se pidržal.

IMiii lo slyšíce svá sr(k'c obmkili, pravíce, že

chtí té nápravy pockati, majíce tu víru, [že] což

královna mluví, že se tomu dosti stane.

* = snášenlivostí
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(^Drobné píhody cizí i domácí.^

L. 1326. \ladislav Loktck, král Polský, shro- {R- 1326.}

máždiv mnoho Polákv^ Rusuov, Litvanv i ji-

ných rozliných národuov, poslal je do mark-

rabství Bramburského a oni tam velikú škodu ivrái Polský

inili a odtud mnoho lidu obojího pohlaví jako do- Brambrky
bytkuov veliké haufy do Polsky pihnali.

T. 1. opt vznikl}' veliké nevole a války mezi

Ludvíkem, králem ímským, a papežem. Ludvík

zavázal se velikými písahami, že chce papeže

z íma vyhnati, ale toho nemohl vykonati proto,

neb ml mnoho nepátel pro svú neupímnost a

tak pro ty jích obapolní rznice mnozí se dáli ve

Vlaších i v Lombardy mordové.
/R. t. královna Alžbta tlo bratra svého, krále / 297 v

Vácslava mladšího, kterýž bvl v Olomúci úkladn \f? ^^^^'^

, , .
Vacslava

zamordován, kázala vyzdvihnuti a do Prahy pi- do ech
vézti. A tetího dne z Prahy vezeno na Zbraslav Povezeno

do kláštera a tu poctiv pochováno.

L. t. Kunrád. biskup Olomoucký, jenž byl muž
jist dobrého obcování a domnním svatý, vy-

konav dny své vkem, umel.

T. r. byla zima velmi tvrdá a snhové nad míru

velicí. Letního pak asu na mnohých místech

v echách bylo veliké zem tesení a zvlášt okolo

Žate a Litomic.

Pi tom asu Karel, král Franský, jenž byl muž
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Trn velmi dobrotivý, poslal do ech Jeticha, opata
^
koruny^ kláštera Waldsaského, kterýž pinesl králové Alž-

poslán bet dar od téhož krále Franského, totiž trn z ko-

° ^^ runy hlohové P. Krysta, velmi draze zlatem a dra-

hým kamením ozdobený.

T. r. také poctivý otec Oldich, dkan kostela

Pražského, jenž byl syn vlastní nkdy Vyléma

z Valdeka, umel a v Pražském kostele pochován.

Ten nkdy za dnuov života svého zpuosobil byl,

Klášter sv. do echžejest pivezeno tlo sv. Dobrotivé, a on
Dobrotivé.

^^^^ j^ bratím ádu paustenického do kláštera

P. Marie, jenž jest na ostrov pod Valdekem.

Kterýžto klášter byl nkdy založil Oldich Zajíc

z Valdeka léta 1263. A též tlo odpoívá tu až do

tohoto asu. A z té píiny klášter ten obdržal

jméno klášter Sv. Dobrotivé.

(^Nepoádkv doma i v Slezsku; pipojení Slezska.}

(R. 1327.} L. 1327. Král eský znamenav, že již echové

takové ty jeho asté lozungky^ a bern velmi

sob ztžují a nkteí že se spolu spuntovali

i zavázali, aby králi více žádné pomoci penžité

neinili, povolav k sob nkterých znamenitjších,

kteréž znal, že mají peníze, královská zboží

i nmoliá duchovenství jím zastavoval, ješto skrze

to nmohé v tom království vznikly ruoznice a

* = l)laty, dávky
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vády. A on na ty peníze shromáždi v lid, táhl do

Bavor a tu opCt okolo Rajnii inil veliká škodu, í'^'''^! Jan
,v-v VI - iv 1 -ii-i zastavoval

tak a/. 1 msta nkterá tu sobe podmanil a biskup- panm
ství mnohá zkazil. Odtud pak obrátil se do Lu- království

cemburgku a tch všech koistí a laupežuov, kte-
j^^ví.

rýchž v Bavoích nabyl, v Lucemburgku zanechal

a opt se laný a s prázdným mšcem do Cech na-

vrátil. Chudí Cechové a sprostnjší toho, co se

dje, neznali a té záhuby toho království neumli

rozvažovati. Páni pak znamenitjší, jenž mli co

králi na zástavy puojovati, ti, že království hy-

nulo a jejích hradové se vzdlávali, tomu se smáli.

Prostední ovšem, vidúce takovií záhubu eské
koruny, toho, co se dje, litovali. A tak v tom
království skrze takové zástavy a duchovních

zboží paniiom zapisování veliká byla ruoznice.

T. 1. stala se váda a roztržka mezi Boleslavem

a Jindichem a Vladislavem bratími, knížaty Knížata

Slezsk^^mi, o rozdíly. Neb Boleslav, ten, kterýž ml ' ^. nevoli

za manželku Markétu, sestru králové Alžbty, ml me^i sebú.

za díl msto Beh a zámky, vsi k nmu náležející.

A ml s túž Markétu, dceru krále Vácslava nkdy
eského, /dva syny, Vácslava a Ludvíka. Jindich, 298^

bratr jeho, ml za díl msto Vratislav i s jeho ná-

ležitostmi a za manželku ml sestru knížat Ra-

kúských, s kteníž neml žádného syna ani dcery.

Vladislav pak ml msto Lehnig s jeho píslu-

^ = dlení — ^ = Lehnice, nm. Liegnitz
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šenstvím, ale že byl najmladší, protož bratr naj-

starší dal byl jeho k uení cht, aby byl posvcen

na biskupství a tak aby díl jeho pi nm zuostal.

K Jindichovi ml také nevoli obávaje se, kdyby

on Jindich umíti ml, aby dílu a statku svého

(ponvadž dtí nemá) mimo nho nkomu jinému

neporuil. A tak chtl on Boleslav Jindicha

i Vladislava k zápisu pinutiti tak, jestliže by bez

ddicuov byli, . . . jemu a jeho ddicuom jako svým

bratrancuom díly své zapsali a kšaftem vuole

své poslední odkázali. Jindich rozhnvav se na

Boleslava pro ty a takové mnohé píiny a útisky,

jel do ech, a pijev k králi Janovi, jemu se poddal

a s ním smlúvu uinil tak, aby on král Jan jeho,

Jindicha, za mana k korun eské pijal a za to

aby jemu msto Kladsko i, což k tomu náleží, do

života dal a po smrti jeho aby Vratislav msto
i s píslušenstvím jeho na krále a království eské
pipadlo a na asy budúcí a vné eským králm
v manství zuostalo, též i Kladsko aby zase králi

eskému a té korun bylo navráceno. A ta smlúva

jest na majestátu^ peetmi utvrzená. A o tom

také v pedešlých letech byla námluva^ uinna,

ale pro nedbánlivost echv po smrti Jindi-

chov, nkdy otce tchto bratrv, strajc jich

Jindich, jenž ml píjmí Bichatý, v to knížetství

Vratislavské byl nenáležit vkroil a sob je osobil,

1 = královská listina — * ^ úmluva
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ale již na tento as to k korun eské jest pispo-

jeno a listy utvrzeno. Po malém pak asu také

tito dva bratí, totiž Boleslav —Vladislav, též .sú

uinili a králi Janovi knížetství svá Lehni, Beh
a Kozle v manství poddali a to listy svými na

vnost utvrdili.

<AVrt7 Ludvík císaem.')

R. t. Ludvík Bavorský, ten, jenž se psal králem

ímským, opt s svými vojsky vtrhl do Vlach Papeži
... , , -I ^ v. M v, 1 ,^ • v dávána byla

a tam veliku zúmyslné cmíl škodu tem, ]enz se bern od

papeže pídržali. x\ papež sebrav berni od lidí knží.

duchovních, kteíž byli pod jeho zprávu, krom

Bavorských a Švábských knží — ti bern jemu

dáti nechtli — tomu násilí, kteréž mu se dalo

od Ludvíka, staten se bránil, a chovaje žold-

née, svých poddaných hubiti nedopustil dotud,

dokudž ímané nad ním nepiernilij,.

T. r. král eský vedle njaké pedešlé a tajné

námluvy syna svého Jana, jenž ml vku svého

pt let, kázal vézti do Korytan a tam jemu usnú-

bena za manželku dcera Jindicha Korytan-

ského. Alžbta královna i mnozí z panuov eských Janovi,

slyšíce, mli nad tím velikú tžkost a pravili, že ^^
jana"^^

takové vci, kteréž král ped sebe bére tajn zasnúbena

a bez vdomí jiných, nebudau bráti dobrého

konce.

^ = se neprohešili
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Biskup
Olomúcký
Berka

z Dube.

<i?. 132S.}

' 298 v

l>u(ivík

Bavorský
korunován
v ím

nepoádné.

l'apož

byl lotr i

.s kardynály

Vše toho roku Hynek Berka z Diibé, jenž byl

probošt kostela Pražského, muž velmi uený a

dobrotivý, kterýž mnoho dobrého inil kostelu

Pražskému, ten uinn jest biskupem kostela Olo-

múckého.

L. 1328. Na den slavný Tí králuov nkteí
z knížat, sjevše se spolu na žádost Ludvíka, krále

ímského, jej sú, aby byl císaem, tvrdili a pi
tom rozlinými vyzdvihovali chválami. V tom
biskup Benátský, sebe samého kardynálem Ostien-

ským zvoliv, téhož Ludvíka se pidržal. Ludvík,

a dosti nepoádn byl volený /a ješt nepoádnji
tvrzený, pijav tajn listy od Rímanuov, hned

se do íma strojil, cht Jana papeže pod sebe

podmaniti a jej k tomu, aby jeho na císaství

potvrdil, pinutiti bezdn; neb i smrtí jemu

hrozil. Uslyšav o tom njaký Adryanus, jenž byl

krevní pítel papežuov, proti Ludvíkovi veliká

vojska vypravil a mnoho lidu jemu porazil.

Však proto Ludvík s ])omocí ímanv do íma
vskoil (a papež byl toho asu v Viterbi) a tak

ten biskup Benátský toho Ludvíka na císaství

korunoval. A on jsa korunován, nového papeže

ustanovil, jednoho velikého zúfalce, Petra z Kar-

bona, jenž sob dal jméno Mikuláš. Ten pak ne-

ádný papež ncj^ravých sob udlal 12 kardi-

nálv, ješto / nich mnozí nebyli literáti, než

laj kove a zaulaki.
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[Události ve Francii. Wílky Janovy.')

T. 1. umel král Franský Karel, toho jména

II. poady, na jehožto místo vstúpil a království

Franské pijal Filip, ten, kteréhož ml sestru za

manželku \'ácslav, jinak Karel, syn krále Jana

prvorozený, jejíž jméno bylo Blanka.

R. t. nkteré krajiny Filipovi králi, již volenému,

se protivily. To král Jan uslyšav, hned bez meškání

s svými echy jemu táhl na pomoc. A tak král

eský Filipovi Flandrskú krajinu podmanil a do

Cech s svými se šasn navrátil.

L. t. byla veliká nevole mezi knížaty Rakúskými

a Karel, král Uherský, mnoho lidu byl poslal

Ottovi, jednomu z knížat Rakúských, na pomoc
proti Frydrychovi a Albrechtovi bratím, též kní-

žatm Rakúským. A král Jan, jakž se z Flandry

navrátil, tak hned pojav echy, proti Ottovi

bratím jeho na pomoc táhl, a mnoho jemu v Ra-

kausích tvrzí a hraduov dobyv, s mnohými ko-

istmi do ech se navrátil.

Pi tom asu král Jan, svolav pány, rytíe a

msta, položil na n velmi velikú berni, k kteréž

nkteí svolovali a jiní odpírali. A skrze takovú

nesvornost dáti jí musili a položiti v jednom m-
síci. Tu vzav král, táhl s velikým lidem až do Prus

a odtu do dolejší Litvy a tam velikú inil škodu

Karel,

Franský
král, umel.

Filip

Franský
králem
uinn.

Král Jan
táhl na

Rakušany.

Král Jan
berni vybral

na Prušákv.

poadem, adou
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a zajav okolo tí tisíc lidu, hnáti je kázal do Prus,

jako jiný dobytek v stadích a tu v Prších kázal

je poktíti.

T. r. pi konci první král Turecký, jménem Otto-

manus, umel, jenž první nad Turky kralovati
lurecký

r)Q^^\ ^ kraloval let dvadcet a osm. Toho hned
kral jirvni. ^

roku na stolici otce svého vstúpil syn jeho Orkanes

(neb Orkan) a kraloval let dvamezcítmaj. A on do-

byv msta jednoho velikého v Kappadocí, eeného
Sebastya, jeho se zmocnil a tu své panování rozši-

oval. A tenb}^ první, kterýž se pustil do Europy,

a tu v zemích eckých inil veliké škody.

(Události a mravy v echách.y

ÍR.1S29^ L. 1329. král Jan, navracuje se z Prus, pijel

Bern se báli do Prahy s velikú slavností a lid všecken duchovní
echove, yy^gj proti nmu s slavnú procesí a velikú inili

jemu poctivost, proto že jest mnoho tisíc lidu po-

hanského k víe kesanské napravil. Ale lid svtský

jeho píjezdu neliyl velmi vden, neb se báli za své

mstce a pravili: ,,Již k n;ini opt pro berni jede."

/ 2U9r /T. 1. bylo v eském království všech vcí hoj-

nost; Hory Jilovské a Kutnpergkg zlattem a

stíbrem kvetly, obilé veliká hojnost, strych žita

míry Pražské platil 4 groše a ovsa strych za 16
Lacino . , - y v, /,

v Cechách pcncz, slepice za ;) penz, petmezcitma^ vajec za

jeden peníz.

' = 22 — « = Hora Kutná — » = 25
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R. t. mésto Gerlicej zase k Ceskc zemi pi-

spojeno, kteréžto ped mnohými lety bylo od-

cizeno skrze njaké vno.

Pi tom asu Jindich z Lippého, o kterémž Jindich

mnoho naped položeno, pro nkteré své pilné umel
poteby byl se vypravil do Moravy a tam sa, upadl

v njaký vnitní neduh, od kteréhož v Brn den

sv. Rufa umel.

R. t. pro velikú hojnost chleba, také snad i ji-

ných vcí, a na j více proto, že byl pokoj v eské
zemi, lidé poali velmi pajchati, divné a vy-

myšlené kroje sob dlajíce, z rozliných barev

sukn sob šíti kázali a divn faldované. A jakýž

byl zpsob v krojích, takový i v mravích, a to

najvíce rytíi, chudých lidí laupežníci, inili. Ti Pajcha

najprve dlúhé brady nositi poali, ješto je ped
tím všickni dali holiti. Nkteí pak frausy.^ jako

psi aneb koky mívali, obyej v tom pohanský

zachovávajíce. Jiní pak, aby svú mužnost zhyzdili,

zpuosob brali na se ženský, dlúhé vlasy nosili,

a ešíce mokré na slunci, tak je bílili. Nkteí
pak, tím aby slavnjší a ozdobnjší byli, berauce

horké železo, kterémuž íkali calamistrum ^, na

nm vlasy toili a pipalovali a tím je kadeavili;

a ím kto kražší vlasy ml, tím se slavnjšího

býti domníval. Taková rozlinost jich v odvích
a v vlasích byla, že se jím jiní národové posmívali

^ = Zboelec — ^ = kníry — ' = kadeítko

Kadee
a frausy,.
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ak opicem je pirovnávali, pravíce: ,,Hle,to eské
opice: co jedna na druhé vidí, tolikéž chce i na

sob vidti."

<0 biskupu Janovi.y

L. t. Jan, biskup eský, jenž byl t. j. I\'. a

Biskup Jan y poádku biskup Pražský dvadcátý a sedmý, na-

vrátil vrátil se z íma, obdržav tam ped papežem ví-

tzství v saudu nad svými nepátely. Neb ped
tím byla veliká nevole mezi týmž biskupem a

Jindichem z Šonburgku, proboštem Litom-
ickým, o njaký náek,, kteráž pe mezi nimi

trvala 11 let. Když pak pijel do Prahy, s velikú

poctivostí ode všeho stavu duchovního pijat na

den sv. Protasia. A když vjel na hrad Pražský

a ssedl s svého kon, klekl holými kolenami na

prahu kostela sv. Víta, P. Bohu dkuje, že jest jej

od tch jeho nepátel a z té tžkosti, v kteréž byl

tak dlúhý as, vysvoboditi ráil, pi tom Jeho Sv.

Milosti v svém úadu vrnost zachovati slibuje

a to biskupství Pražské od té hodiny že chce roz-

šiovati. A hned druhého dne kaupil k témuž

biskupství a kostelu Pražskému hrad, jménem
Herštajn, kterýž leží v lesích a v horách nedaleko

Hradové od mezí Bavorských. Druhý hrad ])()t<)m také
hisku]K)vi , ., 'li.' '

1 í 11 i.
'

Herštajn k'i"P" za sve vlastni peníze a k tonni biskuj^stvi

a Kašperk. jej j)ij)ojil, jménem Kašperk.^, jinak Suj)í Hora,

' = naknutí žalobu - - liiiciio itiylii.
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a dal jemu jméno Biskupská Hora. A jiné hrady,

také biskupské, kteíž byli již pro dlúhovnost se

jednakj rozváleli, kázal zase opraviti a vsi ku-

puie k nim, nadával vedle náležitosti. Svatým ^'^^riovnicke

' •'

_

-^ jirebendv
pak dédicuom, totiž sv. Vojtchu, sv. Vácslavu ti nadal

a jiným, slíbil zvláštní poctivost initi. Protož ti J'in biskup.

kanovnické prebendy nad první poet v kostele

sv. \'íta zpuosobil a nadal a na vnost utvrdil.

L. 1330. Alžbta, eská královna, manželka (^-^330.}
I 299 v

Janova, vnuknutím Božským a skrze njaké vidní

aneb zjevení v svém dvoe, kterýž mla pod horu

Petínskú na Auiezd, rozkázala klášter založiti l^laster
•' sv. Annv

i stavti ve jménu sv. Anny a uvésti do nho roz- na Aujez.

kázala panny ádu predykatorského sv. Domi-

nika a hojným platem je opatila, jich žádající,

aby za ni snažn prosily P. Boha. A sama to také

spolu s nimi v témž kostele initi obyej mla.

T. 1. Frydrych, kníže Rakúský, jenž se psal

králem ímským, kterýž byl píina rznic

mnohých a válek, a skrze nho dala se veliká

krveprolití, upadl v velikú nemoc. A ml mnoho

dosplých., lékav, umel avAburbachu pohben.

R. t. v eském království ustavin jednak

dešové pršali a z toho veliká pišla ek rozvodnní,

zem velmi rozmokla, obilé i jiné zemské úrody

jednak všecky vyhynuly, s polí lidé nic skliditi }^°^^^V^.,.
J

_

j j j j ' r
^

všecka obile

nemohli a z toho pišlo veliké draho. Vtší stranag zhynula.

^ = tém — ^ := zkušených — * =; ást
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lidu domnívali se, že by to P. Buoh na echy pro

jich velikú pajchu dopustiti ráil.

(JJtok na krále uherského. )>

L. t. Karel, král Uherský, jsa muž dobrotivý

a milovník pokoje, království své Uherské tak

Krále upokojil, Že aby kto ml jeden k druhému jakú
Uherského nechut, nic O tom slyšeti nebylo. Ale dábel, ne-

Feiician. pítel a zvlášt lidí dobrých a spravedlivých a roz-

séva rznic a svárv, nad tím maje velikú tžkost,

zlý a nešlechetný byl vpustil úmysl v srdce nja-

kého Feliciana, jenž byl pán Uherský a rodu zna-

menitého, jenž sluli Zaach. Ten již jsa v starém

vku a šedivau maje hlavu, vida, že jest vzáctným

a že snadný má pístup k králi, umínil zabíti krále

i královu i také Ondeje a Lays, dva syny krá-

lovy, v jeden den. A tak král a Alžbta, manželka

jeho, a dva synové jich pedpovdní ten den ped
sv. Valeriánem, jenž bylo v stedu po slavnosti

ochtábu velikononím, pod Vyšehradem v svém

domu královském sedli za stolem a obdvali.

To tiše pišel nešastný Felician a stál ped sto-

lem a po malé chvíli vytáh svú peostrú šavli, jako

vzteklý pes na krále .se oboil, krále najprv, potom

královu, též i oba syny jich zahladiti cht v jednu

liodinu. Ale P. P)U()h núlosrdný toho jemu do-

pustiti neráil: a tu jest krále (však nevelmi

škodn) v lukii ranil, ale dobré a sv. žen krá-
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lovn 11 pravé ruky všecky tyi prsty krom palce

(kterýmižto chudým a nuzným lidem hojné roz-

dávala almužny) ual, kterýmižto také prsty šila

a rozliné kostelm a oltám strojila pípravy.

Když pak nešlechetný Felician na dti se obrátil,

dva pstúnové jich, Penesych, syn Giuluov, a Mi-

kuláš, tu stojíce, ty mládeneky pochytili, ven

s nimi utíkajíce, od téhož Feliciana sú oba smrte-

dln zranni. Tu pitom sa mládenec jeden, jmé-

nem Jan, syn Alexandrv, z rodu Potokovských,

jenž byl místotruksas králové, na toho Feliciana

se oboil a velmi siln jej pod krk mezi ramena

buzygánm^ uhodil a na zemi porazil. A v tom jiní

rytíi královští pibhše, toho Feliciana na kusy

rozsekali a po malých kuších ven vymetali. Hlavu

jeho do Budína a ruce i nohy poslali do jiných

mst. Syn pak Felicianv, kterýž jedinký byl syn pokuta svna

otce svého, uslyšev tu nevdnúo novinu, s jedním Feiiciánova.

toliko služebníkem utíkaje, utéci nemohl, neb sú

oba polapeni a k ocasm koským za nohy pi-

vázáni a po mst celý den vláeni. A tak syn pro

otce svého a služebník pro pána svého zlý úinek
konec každý z nich života vzal a tla jich ne-

pohbená psm k sndení sú zstavena.

Dcera pak téhož Feliciana, jménem Klára, panna ^
,^ ' ^ Pokuta

výborné postavy, kteráž u králové vzáctná slu- nad dceru

žebnice byla, od králova dvora jest vzata, chíp Fehcianovu.

^ = železnou palicí, palcátem — ^ =; neradostnou
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i pysky okolo ziibv sú jí hanebn obezány, toliko

/
300r

jí /zubové zstaveni. Utíti jí kázali u každé ruky

tyi prsty, palcové jí toliko zstali. Na kii po-

právcovéj ji vsadivše, po všem mst po ryncích

i ulicích sú jí (ana již napoly mrtvá bídná nebo-

žika byla) vodili a biicové ped ní jdúce volali

pravíce: ,,Ktož králi, pánu svému, nevrn slauží,

tak se má státi každému." Druhá pak dcera Feli-

ciánova, starší, kteráž již dávno vdaná byla za

jednoho pána, jménem Kopay, kteráž slula Sebe,

ta jest také i s manželem svým jata a na hrad

eený Leva oba sú do tžkého vzení vsazeni. A pán

Emeryk, jenž byl hejtman toho hradu, paní Sebe

hlavu stíti kázal, manžel její Kopay v tom vzení
umoen. Synové jich dva, tis kižovníkuom dáni,

aby je s sebú na moské ostrovy vyvezli, a ti,

pokud by živi byli, nikdá na budúcí vné asy
aby se do Uherské zem nenavracovali, slíbili. A tak

Felician za nevrnu službu vzal zlé skonení a tím

úinkem svuoj rod zhasil i udusil, psíím za pokrm
uinn, všemu svtu a sob zlú povst uinil a ne-

vrným služebníkm vný ])íklad zu()sta\'il.

^Sílili královny Alžbcty.}

Vše toho roku Jan, král eský, všudy vkol
jezdil {)() Nmeckých zemích, pokoj jednaje a pá-
telství mezi knížaty, hrabaty i pány a Ludvíkem

' - = vykonavatelé rozsudku
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všecky
míil.

Králová
Alžbta
umela.

císaem. A z toho vyšlo písloví, že žádný nic sob Král Jan

zjednati nemnoze bez krále eského; neb jist P.

Buoh byl dal jemn takovú na ten as milost ped
císaem, králi a knížaty ímskými, že sú jeho

všickni jako otce milovali a v veliké mli pocti-

vosti.

L. t. ctná, dobrotivá a milosrdná i sv. krá-

lovna Alžbta, když král Jan, manžel její, byl

v Korytanech, na den s\\ Michala archandla

v tlomu probošta vyšehradského na Vyšehrad
umela a v kláštee P. Marie na Zbraslavi s veliki

poctivostí a pláem všeho lidu eského bez pí-

tomnosti manžela jejího pochována. Ta ovšem
královna od mnohých panuov eských byla v ve-

liké nenávisti, a mnoho protimyslnéhoj od nich

trpla bez píiny. Králi pánu svému jako vrná
manželka vrn poddána byla a s ním ti syny a Král Jan ml
v, VI v, , ^ 1^1 ,• s manželkau
ctyri dcery mela a tak po mnohých protiven-

^^.^ g ^

Stvích P. Bohu se dostala. tyi dcery.

\Ceské panství v Italii.

y

L. 1331. císa Ludvík pijel do Bavor a tu po- <^- -?-3-?-?.>

volav nkterých knížat z íše, rokování s nimi

uinil o knížetství Korytanské. Po dlúhých roz-

važováních tak na tom zuostáno, aby to knížetství

k Rakúsm náleželo. To uslyšav král Jan, byl

z toho na Ludvíka velmi hnviv a to proto, neb

1 = protivného

Kronika TV. 21
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Janovi zdálo se, že by jemu po švagrovství nalézalo,

ponvadž ml Alžbtu, vlastní sestru Anny, man-

želky knížete Korytanského; i chtl tomu, aby

Karel, jenž ml dceru Filipovu, krále Franského,

byl markrabí Moravským, a Jan, kterýž ml dceru

Jindicha Korytanského, aby byl jako ddic aneb

nápadník po manželce knížetem Korytanským.

Ale císa Ludvík sa velmi vrtkéj mysli, nechtl

k tomu na žádost krále Jana ani na pímluvu n-
kterých knížat svoliti. Král Jan, jsa muž ovšem

zivýg, ale raddy plný, poal císai v tom initi

pekážky a podtínig s nkterými okohiími a sob
píznivými páteli tak jednal, až to zpuosobil, že

se hrabství Tyrolské Janovi, synu jeho, poddalo.

Císa pak vida, že se to jedná proti vuoli jeho,

a znamenav sebe býti mocného, a znaje, že bude

míti po sob podstatu knížat nkterých, králi

eskému (a snad chtje jej ustrašiti) inil veliké

pohruožky. Ale král Jan jako obr nestrašlivý^,

shromáždiv veliké vojsko lidu eského a Morav-

ského, také i jiných národv, pospíchaje, jako vep
zdraštnýs kly své naostiv, mocnu ruku táhl

do Lombardy a do Vlach, a tu mnohá msta sly-

/
3()0v šice o jeho moci beze /všeho dobývaní jemu se

})()(ldávala a to tato: Brixia, Párgama, Cremona,

l';i))i;i, I^'lrma, l^egium, Mutynag aLuca, se všemi

' — nestálé — '^ - prudký — ' ~ zatím — ' lu-lx)-

jácný — " = zježený, rozzuený — * = Modena
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jich hrady i náležitostmi. I znamenav král Jan, Králi Janovi

že se jemu po viioli jeho vede, poslal do Liicem- msta
burgkii pro Karla, svna svého prvorozeného, kterýž poddala

..„11 ' . 1 X ^ 1 ' 1 1 • 1 ' ' ve Vlaších a
]iz byl V patnáctém lete a mládenec velmi krasne ^ i^ombardý.

postavy a k lidem velmi pívtivý; i oekával

jeho otec v Parm. I udalo se Karlovi pijeti do

msta Papi u Veliký Pátek, kterýž povdl k svým
služebníkm: ,,Dnes jest den Božího umuení a

v nedli bude slavný den jeho vzkíšení, já tuto

musím zstati." Tu všickni se rozhostili^ z té pí-

iny, že tu mcli za nkolik dní pobýti. Na den

pak velikononí Karel s nkterými staršími vsel

do kostela a jiná eled v hospodách zuostala. Kte-

rýž na den té slavnosti pipraviv se modlitbami,

sv. svátost velebnú tu v kostele pijímal a tu

zuostal, až se všecky mše vykonaly. Kterýž když

vycházel z kostela, oznámeno jemu bylo, že by

toho dne okolo dvadcíti služebníkuov jeho již Karla kníže

umelo a ješt nkteí umírají, a zvlášt ti, kteíž otráviti,

jedli dív, než se mše vykonaly. Z toho Karel byl

nemálo strašliv^ a obrátil se do jiné hospody a

kázal kuchai svému obvláštní krm pipraviti.

A pomodliv se P. Bohu, jedl s bázní Boží a služeb-

níci stáli okolo nho. V tom uhlédal jednoho veli-

kého mládence holého, an chodí tu a posluhuje Nmým se

...... , , , 11-iA -VIT dlal travi.
mezi jmymi, i optal se, kto by ten byl.-^ A oni rekli:

,,Jest nmý a již od dávné chvíle drží se tu pi nás

^ = svékli, pevlékli — ^ ^ ustrašen
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a nám posluhuje." ,,Nech jest jat a vsazen do

vzení." Tetího pak dne, když byl trápen, pro-

mluvil a vyznal, že jest on návodem Acovým, ná-

mstka hrábí Medyolánského, všed do kuchyn,

jed vpustil do hrncuov, cht kníže Karla otráviti;

a on Aco z té píiny to uinil, neb jemu na ten

as král Jan byl poruil zprávu tch hradv a

mst, kteráž se jemu na ten as poddávala, a když

by Karel pijel do Parmy, že by jemu snad ta

zpráva odjata byla a dána Karlovi. Od toho pak

jedu zemeli nkteí znamenití páni, jako Jan

z Bergov, hofmistr dvoru knížete Karla, a Jan de

Alta Ecclesia, truksas, Šimon z Keyla, kráje (a ti

byli jako naj znamenitjší auedníci) a pi tom ji-

ných okolo padesáti. Když se pak otec a syn

sjeli v Parm, tu málo spolu pobyvše, ntco tajn

rokovali. Aco otomuslyšav, co se v Papi pihodilo,

odtud, aby život zachoval, pospíšil. Král Jan po-

ruiv ta msta Karlovi, synu svému, a Ludvíkovi,

hrábí z Sabaudý^, obrátil se do Franské zem a

tam jednal vci potebné.

(Válka 7' Rakoiisích.y

Císa, zprávu maje, co .se ve Vlaších dje, nemálo

se krále eského obával a rozváživ, že jemu nemž
zjevn uškoditi, tajn o to smajšlel i jednal; a byv

nepítel knížat Rakúských, s nimi vsel v pokoj,

^ = Savojsko
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k králi Uhorskému, též i králi Polskému posly své

vypravil, jich, aby proti nmu nebývali, žádaje.

A za to jim skrze též posly veliké dary sliboval

proto, jestliže by on sám císa Ludvík nemohl

krále eského pemoci, to aby oni vykonali. Ta-

ková vc když krála Jana tajná nebyla, do Lom-
bardy se navrátil a porozumv, že by Rakúská

knížata chtla jemu škodu v Cechách uiniti, ne-

chav tu v mstech pedeených syna svého za

hajtmana, k Cechm se obrátil; a pezvdv, že

Ludvík Bavorský jest v ezn toho asu, k nmu
upím^ táhl, aby se s ním sjel a pátelsky roz-

mhul.,. A tak se stalo, ale však s strany Ludvíkovy

proti králi Janovi lstivá byla myšlení i jednání,

kteráž jse potom skutkem vykonala. Mezi jiným

jako pátelským jednáním i o to bylo rokováno,

aby syn Ludvíkuov prvorozený pojal za manželku

Jitku, dceru krále eského, ale proto podtíma

tak jednal, aby kníže Rakúský ntco protimyslného

a nepátelského králi eskému uinil a tudy aby

dána byla píina k nevoli. A tak Frydrych Ra-

kúský, sebrav vojsko, v Morav i v Cechách škody

poal initi laupežem i mordem. Král eský, po-

rozumv tomu, že to Ludvíkovo s ním rokování

bylo plné lsti, a kteréž pi tom domníval se míti

pátely, uinni sú nepátelé, hned se do Cech

obrátil a pijev do Prahy, /veliký lid shromáždi), / 301

1 = pímo — ^ = pojednal — ^ = zatím
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nepáteluom aby odpíral. A bez odtahuov i všeli-

kterakého prodlívaní táhl a u msta Lávy se

položil na poli proti vojskám knížat Rakúských,

kteíž s sebú mli mnoho lidu z Uher i z Polsky.

Špehéi královští oznámili, že Rakúská knížata

mnohém více mají lidu nežli on, král eský. Rad-

dy královské raddili jemu, ponvadž má velmi

malý poet lidu a nepáteluom daleko nerovný,

aby s pole lidem hnuti rozkázal a rozdaly jej na

msta Moravská. Král Jan, jako muž bez stra-

chu, nechtl toho uiniti. A v tom pišly noviny,

ale nepravé, do vojsk knížat Rakúsk^/ch, že by lid

velmi mnohý táhl z Cech opt králi svému na

^^^^^^J
'^í^^' pornoc. A tím jsúce zstrašeni, poali se najprv

ped echy Nmci, potom Uhi i Poláci s pole hýbati. To
utekli,

j^j-^j uslyšav, za nimi s svými pospíšil a honil je

až k Dunaji, mst hrazených i zámkv pevných

nepátel svých silni mocí dobývaje. A dobyv

nkterých mst i vybrav je, zase se navrátil. Ne-

chav pak lidu svého na mezech.. eských a Mo-

ravských, pijel do Prahy a tu shromáždiv lid

eský na snm, velmi velikú berni na n položil

a mimo3 míru jako šacuk^; pány, rytístvo i msta,

,..,-, též i kláštery i všecken lid obecný tím velmi ob-
Kral Jan

_

-^

_

-'

na všecku tížil, jcšto všickni poali j)r()ti tomu reptati. Ale
zemi položil

i^(jy^ uznali, žc tu všccku berni mezi lid eský
berní. _

^ = rozeslal — " — hranicích — •' -- nad — * = po-

platek, plat, da
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slu/.l)nv pro obranu toho království rozdlil, od

takého reptání pestali. Král zpsobiv v echách
všecky vci potebné, do Franské zem se obrátil

a tam velmi brzo (tak jakž jeho obyej byl, rychle

na koních jezditi) pijel. Po odjezdu jeho zstal

v království eském hajtmanem Oldich Pfiugk; Piugk
v • , 1 , v, 1 1 1 / 1 ', T -1 hajtman.

ten ac jest l)vl nkdy chudý, král Jan pro jeho

statenost jej velmi obohatil a znameními ob-

vláŠtními obdail.

T. 1. slavní dva kazatelé byli ádu sv. Františka

v kláštee sv. Jakuba v Vtším mst Pražském:

jednomu jméno bratr Jan Mravík a druhému

Jindich, jenž se psal z Lubna. Ti od nkterých

neupímných knží byli (že by bludné vci kázati T^^^^^-^f-**; -

f
-^ ^ v ^

^ ^
Prazsti dam

mli) ped biskupem obžalováni a dáni do vzení, do vzení.

tak jakž se tomu vyrozumlo, více z závisti než

z kesanské nápravy. Z toho poal nemalý roz-

broj v lidu býti a biskup, obávaje se zbauení,

rozkázal je z toho vzení, v nmž šest dní byli,

propustiti.

L, 1332. Když ta válka, kteráž se roku pe- (-i?- 1332.}

dešlého mezi králem Janem a Rakušany zaala,

ješt trvala, mnohé potržky^ jedni na druhé sjez-

dem., inili, jednak Rakušané do Moravy, jednak

Moravané i echové vskakovali do Rakús. asu
postního nkteí z echv pipravivše se, tajn

do Rakús vskoili, iníce nemalú okolo Dunaje

1 = vpády — * = nájezdy
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zahubil]. Rakušané jako by o tom nemli žádné

vdomosti, pokojn v mstech i na zámcích sedh,

však jedné noci zatáhli Cechy od Moravy a tu jích

dlúhú chvíli ekali. Cechové navracujíce se zase

s koistmi, to na n Rakušané nenadále pod

Kracištunem.^ vyskoili, napoád je mordujíce.

Ale však echové zpravivše se^, staten se bránili

a mnoho tu zbili Rakušanv, ale však sií od nich

více fortelem4 než stateností pemoženi a zjímáni

nkteí znamenití echové, jako Jindich, syn

nkdy Jindich z Lippého, a Jan, bratr jeho,

zjímáni. Beneš zVartinberka, Maršík zVlašimé, Smil z Pi-

byslav, a též i z rytístva nemalý poet; a ti sú

na Víde vedeni a tam držáni v rytíském vzení.

Ale jakž se král Jan do ech navrátil, hned uinil

smlúvu o ty vzn s Rakušany; dav mnoho penz
Rakušanm, nkteré hrady i msta jim navrátiv,

tak ty vzn vypravily. Kteíž svi pak v té bitv

z echv zahynuli, jako Jan, syn Benešv z Vartm-

bergka, Jaroš, bratr Maršíkv z Vlašim, Ježek

z Polian, Zbynk z Dúbravice a Danyel z Kostelce

i jiní mnozí, ti sú všickni v Kremži poctiv po-

chovííni byli. A král o tom zprávu maje, kázal

tu v Kremži krásný oltá postaviti a nadal jej

bohat, aby na každý den na vné asy jedna

mše za n byla ped P. JSohem obtována.

» = škodu — * TI Mailhn/tn. II. bezna IS32 — » =
vzchopivše se — * lstí, úklad v — " = vyprostil



JAN A I. r DVÍ K 329

(^Král Jan a Ludvík císa.

y

Rakúského.

Císa
Ludvík
lstivý.

/Téhož léta král Jan uinil pímí i pokoj s Ra- /
30iv

kušany a pi tom bylo o tom jednáno, aby on král

Tan, jestliže by stolice ímská dopustila, pojal za ^y^\ J^".
-*

'
J - ' y i ^Y\i\ vzíti

manželkudceruFrydrycha, knížete Rakúského, jenž za manželku

byl nkdy král ímský volený. Ale Rakušané tomu ^f^" ^"j^^*^^

vyrozumvše, že by králeský chtl tudy knížetství

Rakúského dosáhnuti, nikoli k tomu svoliti nechtli.

R. t. Ludvík, král ímský, jenž byl na císa-

ství potvrzen, ale nepoádn, maje nechut k králi

eskému, byl by jemu velmi rád uškodil, ale

neml moci ani píiny. Ale však aby vždy jemu

njakú protimyslnost uinil, i vzbudil proti Jind-

ichovi, knížeti Bavorskému, jenž ml dceru

krále eského, druhého Jindicha, jenž byl také

kníže Bavorský, tak že oni povstavše proti sob
poali svých knížetství obapoln hubiti. Král Jan
to uslyšav, rychle poslal k strýci svému, arcibi-

skupu Treverskému, jeho žádaje, aby táhl s voj-

skem do Bavor na pomoc zeti jeho. Kterýž bez

meškání tak uinil a on Jan s druhé strany s svými

echy táhl jemu na pomoc a tam do Bavor pi-

jevše, obé tch knížat upokojili a srovnali.

T. r. také Ludvík znamenav, že krále eského
nikterakž nemuož žádnými fortely oklamati ani

jemu uškoditi, poslal k nmu své posly poctivé,

jeho žádaje, aby k nrni; pijel do ezná. Král

Poslové
z ech do
íma.
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Jan beze všeho strachu hned s nemalým potem
lidu eského na jeho žádost tam pijev, položil

se na polích okolo msta a tu oekával Ludvíka

v svém stanu. Kterýž když k nmu vyjel a do

stanu jeho vsel, dali sob oba spolu poctivé vítání

i pozdravení. Tu Ludvík mnohá inil Janovi za-

kazováníj, pi tom jeho žádaje i prose, aby se v to

vložil a mezi týmž Ludvíkem a papežem aby pokoj

zpsobil a uinil narovnání, tak aby on Ludvík

byl na císaství od téhož papeže poádn koru-

nován. Král Jan, ntco pro jeho neupímnost pi-

kukavo témuž Ludvíkovi, slíbil se v to skuten
vložiti. A pijev do ech, hned poslal z Prahy do

íma nkteré doktory a mistry a poctivé preláty.

Kteíž když do íma pijeli, poctiv jsú pijati

i ctni, ale však nic zjednati nemohli proto, neb

jest jím to vím svtle ukázáno, že ten Ludvík,

cožkoli komužkoli, i najvyžšímu biskupu kesan-
skému, sliboval, toho nikdá nezdržal, ale všecko

sliboval lstiv, ješto taková vc jest velmi neni-

ležitá nejvyžšímu pánu svtskému kesanskému,

jenž jest hlava všeho kesanstva. A tak utrativše

10.000 zlattých, zase se navrátili. To když bylo

oznámeno Ludvíkovi, že sú tíž poslové se prázdní,

nic nezjednavše, navrátili, z toho vzal k králi

eskému vclikú nechut a jemu se protiviti za-

pisáhl až do své smrti.

* = sliby — * = domluviv
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(^Karel v Itálii zvítzil.'}

L. 1333. (S. den bezna msíce král vyjel z krá- <^- i->>3.>

lovství eského a jednaký ten celý rok v ném
nebvl. Pod hajtmanstvím pak Oldicha Fliika

dobe se vedlo, pokoi byl v zemi, náboženství ke- „
' ^ J -J

_
Berne sobe

sanské se rozmáhalo, bohatství nad obyej rostlo, lidé neobt-

A nkterým se zdálo, že sú bernmi a pomocmi, zovah.

kteréž inili pánu svému, obtžováni, ale však proto ^ , ,^
.

Lacino bylo
dobrotiv to nesli, neb sú stíbra i zlatta hojnost obiié

mli. Pšenice strych míry Pražské platil 5 gr., žita ^ Cechách.

4 gr., jemene 2 gr. a ovsa 9 penz.

T. 1. král Jan, když odjel do Lucemburgku,

proti synu jeho, knížeti Karlovi, jenž byl v 17. lét,

spuntovali se a sebrali mnozí ukrutníci z Lombar-

dy, z Tuscí, ze Vlach s velikými vojsky a jako

s nesíslným lidem z Medyolánu, z Verony, z Mu-

tyny, z Fararý, z Florencí a s jinými jích se

pidržujícími a pomocníky; a položili se na polích

nedaleko od Mutyny pi msteku a zámku sv.

Felixe na panství krále Jana.

/Osvícený pak kníže Karel pedeený, jsa súžen /
302

r

se všech strá, nemaje nadje v žádném lovku
ani v svém vlastním otci, neb byl odtud daleko,

než toliko v samém P. Bohu, maje mnohém menší

poet echuov a Nmcuov, než byloVlachuov a

Lombarduov, tch jeho nepáteluov, však proto

1 = tém
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bitvu svedl na den sv. panny Kateiny. Tu bitva

veliká s obau strá byla, vítzství jednak jsem,

jednak tam se nachylovalo, jednak Máši a Lom-
bardové, jednak Nmci a echové utíkali. Kníže

v tom boji nad míru a nad zpsob svého vku muž-

nost svú ukazoval, neb nepátelé pod ním v té

bitv dva kon zabili a na tetím vítzství ob-

držal. Když již Tuškové^ utékati valn poali,

kníže volal (svých ponaukaje, esky i nmecky
Karel kníže pravil): ,,Za nimi, za nimi a nedajte se jim zpraviti.,

stvíobdržai. ^ ^^^c obrátiti!" Lombardové a Vlachové vidúce,

že Tuscianštíj bží, také za nimi s velikým stra-

chem utíkajíce bželi a tak životy své zachovali.

Zbitých mnoho tu zstalo. Tu více než tisíc zbroj-

ných kopiníkuov v moc Karlovu vzuov pišlo a

6000 zbrojných pších též vzuov zajato a tu jsau3

naj vtší a najúhlavnjší nepátelé krále Jana es-
kého a Karla knížete, syna jeho, v tom boji zmor-

dováni. Toho asu král Jan byl veliký lid shro-

máždil, synu svému s ním táhna na pomoc. Ale

když uslyšal, že syn jeho Karel šasným od P.

Boha obdaen jest vítzstvím, z toho velmi se ra-

doval, a Karel P. Bohu in dkování jemu sli-

boval, že chce v eské zemi nedaleko msta Prahy

^ Tu.scia = Etrurie; Tuškové = lidé z Etrurie. Nyní To-

skána. -—
•

* - - vzchopiti, .sebrati — ^ V orig. vloíeti týž ohrdzefi

Intvy ialiu na I 2SS^

.
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k poctivosti Jeho Sv. Milosti v míst slušném dáti

klášter postaviti.

asu pak adventního pitáhl do Lombardy a tu

velikú škodu inil svým nepáteluom; a pijev do

svého msta Parmy, syna svého pede všemi na Kard

rytíství pasoval, tez i mnoho jmych, ktcríz jemu, uinn.

že jsú byli v tom boji statenjší, ukázáni. A veli-

kými je daroval dary.

/T. r. Vladislav Loktek, král Polský, umel a /

'^'^'^''

v Krakov pochován. Na jehožto místo (neb Král Polský

království) vstúpil syn jeho Kazimír, jenž byl '^^^^j

pojal za manželku dceru knížete Litevského, po-

hanku, kteráž když se víe nauila, kázal ji poktíti

msíce listopadu.

{Karel markrabím Moravským.}

Toho také asu král Jan a Karel kníže zpuoso- Karel

bivše všecky vci a upokojivše ve Vlaších i v Lom- markrabí

bardý,doech spolu pijeli. A král Jan dal Karlovi, uinn.
synu svému, markrabství Moravské, tak aby je

mocn a ddin držal a psal se markrab Mo-

ravský. Království pak eské jemu poruiv toliko

k zpravování, obrátil se sám do Lucemburgku.

Kníže Karel již maje v své zpráv eskau i Mo-

ravskau zemi, všecko velmi pkn a poádn ídil,

tak že sú jej všickni, chudí i bohatí, milovali a

snažn ctili a mnozí, aby dobrý byl, prosili za
P. Boha. A on s velikau pilností pokoj jednal.
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Karel lotry a zlodje všudy hubil, peníze z dchoduov

dchody zemských a odkudž koli pišlé a shromáždné na
zemské tyi díly rozdlil: jeden jích díl otci svému, kterýž

v j iných kraj inách byl, posílal, druhý k svému užit-

ku a na své služebníky obracel a na to se choval,

tetí díl na Boží domy, kdež kostely staré a dávno

zboené vidl, opravoval i nové stavti dal, tvrtým
dílem zboží , od království rozzastavovaná, vyplácel.

L. 1334. Hynek z Dub, biskup Olomúcký,

v Praze umel a v kostele Pražském sv. Víta po-

ctiv pochován. Byl toho zajisté hoden, neb mnoho
dobrého uinil tomu kostelu. Oltá sv. Materny

udlati rozkázal, jej pcsvtil a bohat z svého

vlastního dílu, kterýž ml po svém otci, nadal.

T. 1. 12. den ms. ervna pivezena jest do

Prahy s velikú slavností Blanka, sestra Filippa,

krále Franského, a manželka Karla knížete a mar-

krabí Moravského a na Hrad 1'ražský uvedena

ode všech knží i od lidu obecného poctiv a s ve-

likými chválami radostn j)ijata.

(^Spory mezi mnichy a farái.')

i"aráové ^^- t- pi slavuosti SV. Jakuba povstali opt fa-

i)ra/.ští se ráové kostcluoN' Pražských proti zákoníkuom
s mnichy vi,/ ^ . -v. i-

svadih. zebrotmm i)r() kazani a mnisi Augustmarovoj a

Františkové nechtli než kázati, až ta rznice vešla

mezi lajky. Nkteí ovšem držali s mnichy a jiní

* = augustiniáni, podle ném. Augustinianer.

<fí. 1334.}

Biskup
Berka

Olomúcký
umel.

Blanka
do l'rahy

])íivezena.
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s farái, a tak astokrát se o to bíjeli rotamij, až

skrze to nemálo lidu zbito. Taková vc když pišla

ped Karla kníže a ped Jana biskupa, sšedše se

spolu, povolali všech faráuov i všech mnichuov

a takový odpor., mezi nimi sh^šali. Faráové uká-

zali svuoj pvodg zákonem, pravíce, že jsú oni na

míst appoštolském a tm že jest Krystus roz-

kázal lidi víe uiti a ktíti, a mnich že se vykládá

strážce sám své duše a že jím není náležité o jiných

lidí duše pée míti, ale knžím svtským, neb oni

jsú pastýové. Bratí zákoníci také svj odpor^

ukázali listy, kteréž mli od najvyžšího biskupa

ímského z jeho povolení, aby svobodn ten,

kdož by mezi nimi od P. Boha byl obdaen tau

milostí, pi rozsívaní slova Božího kázal a lid uil

vedle poádku kesanského. Biskup Jan i Karel

kníže vyslyšavše pvodg i odpor^, a to, což uka-

zováno bylo, rozváživše rozkázali, aby faráové

kázali a ktili lid svobodn, mniši aby kázali, ale

nektili v nižádném kláštee, a v kázaní i v sv.

teních aby se srovnali s rubrikau kostela Praž-

ského. Pi tom, ponvadž jest zem eská a ná-

rodu Slovanskému neb eskému náležitá, ve všech

kostelech farních i klášterních aby se kázalo esky.

Chtl-li by pak kdo kázati nmecky aneb uher-

sky aneb jakúžkoli jinú eí, aby kázal v kaple

^ = v houfech rvah — 2 _. spor — ^ = žalobu —
* = námitky — odpov (na žalobu)
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neb v ambitj bez pekážky kazatele eského, a to

však s povolením opatovým neb pevorovým aneb

jiného zprávci vrchního téhož kláštera.

/ 303 r /Kníže pak Karel kázal povolati tch buiuov
a ruoznic podntitehiov, kázal je písn trestati a

nkteré biicuom mrskati metlami. A pi najprv-

njším sjezdu takovú vc tžce zapovdl, pi-

kázav, aby žádný z lidí svtských v nižádné roze-

pe a nevole lidí duchovních se nevkládal ani pi-

mšoval, než aby král neb kníže lidi svtské a

biskup duchovní osoby zpravoval.

Toho také roku Oldich z Pabnic, jenž byl

doktor v právích duchovních, muž velmi slavný,

uený a výmluvný, umel a v Pražském kostele po-

Mše každého chován proto, neb on tomu kostelu inil mnohá do-

skérn\osteie
^^^^^^^ '^ nadal plat na to, aby každý den na úsvit

o P. Marii, v tom kostclc sv. Víta mše o P. Marii zpívána byla.

T. r. pi konci král Jan, otec Karluov, se oženil,

pojav sob za manželku dceru knížete Borbonského,

oat druh 1*'^^° ^^ylo jméno Bcatrix; a ta byla z rodu nkdy
ženu. králv Franských.

(^Karlovo vladaství v echách.}

/R. ].33.5.y L. 1335. Alžbta, kteráž byla nkdy eská a

,. ,, Polsk;í kríilovna, vd()\'a pozuostalá po nkdy králi
Královna ' ' -^

Hradecká Vácskivovi, jenž slula také na ten as Hradecká
umela, královna, v Hradci Králové umela a odtud do

' = ochoze
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Briui vezena a tu v kláštere králové, jenž slov

Palác P. Marie v Starém Brn, kterýž ona slavn

vystavla a bohat nadala, pochována.

T. 1. Jindich, kníže Slezský a pán Vratislav-

ský, umel a krajiny ty, kterýchž on živ jsa byl

v držení, na království eské pipadly, v kteréžto .?^^^^'í^
^^f:'^ ^ -^ jiny pipadly

Karel, markrab Moravský, na míst otce svého, na krále

krále Jana, bez meškání se uvázal. eského.

R. t. asu postního jednak na každý den pi-

cházely k Karlovi markrabí tžké žaloby, kterak

laupežníci v království eském i markrabství Mo-

ravském hraduov nkterých a zvlášt tch, jenž

k království i k markrabství náležejí, sjíždj íce^

iní lidem po cestách pracujícím i ve všech obý-

vajícím veliké škody. Karel poja vntco lidu,

kterýmž žold platil (a nkteí táhli s ním na svú

škodu), najprvé v království aby porovnání uinil,

dobyl hraduov Tajova, Lichtemburga, LuticCg,

Hradce, Písku, Nedštin, Zbiroha, Tachova a Trut-

nova, odtud táhl do Moravy a dobyl hraduov

Olomuckého, Brnnského, Znojemského, Lukova, Karel hrad

Tele a Veveí a mnoho jiných mst a hraduov, ^ Cechách
> -^ IV Morav

kteíž byli od království a od markrabství roz- zdobývai.

zastavováni. I mli jsu všickni dobí a spravedliví

lidé k Karlovi velikú milost a ti, jenž milovali

laupeže a nepokoj, nesmli hlavy pozdvihnuti.

3

1 = nájezdy podnikajíce — ^ -_ LiHce ve vých. Cechách.

— ^ Vypraveno slovné podle autobiografie Karla I\'.
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(Vklady panstva proti Karlovi.'}

T. r. když se ješt Karel s té vojny nenavrátil,

král Jan pijel clo ech a pivezl s sebú svú man-

želku Blaženu, s kterauž ml potom syna, jménem

Páni eští Vácslava. Tu nkteí lstiví rádce, a zvlášt ti, kte-

kráie Jana
^.ý^^ ^yjj pro jích nešlechetné skutky hradové ped-

svadiii. povdní zodjímáni, znamenavše, že tu Karel pí-

tomen není, pedstúpivše ped krále, mluvili k n-
mu, jako tajn výstrahu jemu dávajíce, tato slova:

/ 303 v /,, Králi, pane náš milostivý, my jako vrní to, což

víme a známe, že by bylo na ublížení Vaší Král.

Mti, to jsme povinni, jako nám pánu milostivému

oznámiti. Protož vidí nám se za slušné, abyste svú

vc za asUj opatil, dív, než by bylo pozd. Syn

\'áš Karel, markrab Moravský, po odjezdu ven

z zem \. Kr. Mti.— nevíme, s povolením-li ili

bez povolení \' ašeho, — mnohé hrady v království

tomto sob podmanil a osobil a již je drží a lid

mnohý po sob potáhl a svými lahodnými emi
namluvila a k sob obrátil, že jemu mnohém více

dobrého pejí. Neb to svtle mluví a vuobec roz-

hlašují pravíce: »Ten jest náš pán a náš ddic, ten

nás bude iniloNati a iu'l)ude nás tak hipiti, ber-

nmi jako ten král Jan Nmec obtžovati. « On

jest ech a ddic, a Ty si cizozemec; jist, bude-li

toiio na dlii/c, za jiné ncnKime, než že všeckeii Hd

i = vas — * -- pcnilmil, /.ískal
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eský i Moravský k nmu pistúpí a Tob se

zprotiví^. A kdyby se pihodilo to (ehož P. Bože

zachovaj),abyT z království vyhnah, komu chceš

žalovati? Zdali Ludvíkovi, králi ímskému? —
Víš sám dobe, že u nho žádné pízn nemáš. Bu-

deš-li pak chtíti tomu svii mocí odprati — když

budu pi nm echové a Moravané, kterak je

chceš pemoci? Protož Tvá Mt. Král. tím ra se

zpravitig." Ale to všecko mluvili, své dobré pod

tím obmajšlejíce, aby jím hradové ti navráceni

byli. Král Jan vyslyšav raddu, dal tomu místo

v svém srdci, a jakž Karel se navrátil a pijel do

Prahy, tak hned otce svého poctiv vítal, jeho se

zdraví raduje. Nazajtí pak král, povolav syna

svého, odjal jemu všecky hrady v echách i v Mo-

rav, krom hrádku Kivokladu, tak že jemu nic

nezuostalo, jediné sám titul markrabství Morav-

ského bez užitku. Karel pobyv tu v hospod Karel

v Praze a jako pohostinu nkolik dní, poctiv se markrabství

s otcem rozžehnav, k manželce své se na Kivoklad Moravského.

obrátil, všecko to, co se jemu od otce jeho skrze

kivú omluvUg tch neupímných lidí pihodilo,

dobrotiv snášeje.

(Podivná píhoda Karlova.^

Po nkolika dnech král povolal k sob syna a on

jel bez meškání a nemoha míti pro hosti, kteíž

^ = od tebe se odvrátí — ^ = íditi — ^ = pomluvu



340 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1336

s otcem jeho do Prahy pijeli, píhodné hospodyj

ani místa na Hrad Pražském — neb Hradu

Pražského stály toliko paustky a zíceniny a palác,

kterýž se na ten as zaal stavti, ješt nebyl

dodlán — i vjel do jednoho starého domu, jenž

slul purkrabský duom; a tu že pozd pijel, maliko

poveeav, šel do jedné komory veliké, v kteréž

byly toliko dv lože ustlané a jemu pipravené.

A tu se položil na jednom loži a Bušek starší z Vil-

hartic, komorník jeho, udlav veliký ohe pod

focumg, t. j. pod kautním komínem, mnoho svc
osvítil a uzavírav všecka okna, na druhém se loži

také položil. To po malé chvíli, když spáti poali,
Div njaký

j^^^^qq chodilo po té komoe tak chmotn, až oni
ukázal se v ii

oba procítili. I ekl Karel: ,,Bušku, vsta a ohlé-

daj, co by to bylo!" Aon zchytiv se,, chodil po vší

komoe a nic nemohl naleznuti ani vidti. A ui-

niv ješt vtší ohe a více svc osvítil; a pi.stúpiv

k flašem, kteréž stály na lavici plné vína, nalil

do koflíku a napiv se, postavil koflík pi jedné

veliké svíci hoící, i položí se na svém I0ŽÍ4 a Karel

markrab posadiv se na Iži, posliíchal a ka:

,,Nkto jeden chodí okolo nás."

V tom ntco vzalo ten koflík a pes lože Buškovo

Karlovi
knížeti.

Bušek
z Vilhartic.

^ = písteší, ubydlení — * Vypraveno, jakož napfed i po-

zdji, podle autobiografie Karlovy; ale v ní slov 'sub focum' není.

— ' —
: vzchopiv se — * V st. aM/oí)ío/,')'«/ii 'opt s jjoloži na

lože' (= položil, aor.).
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hodilo jím pes všecku komoru, až obraziv^ se

o stnu, upadl prosted komory. Z toho se oba

nemálo ulekli a vždy chodícího po komoe sly-

šali, a uaposlauchavše se, znamenali se oba zna-

mením sv. kíže a zesnuli.^ a ráno vstávše, koflík

ztluený prosted komory nalezli. A ráno, když

tam jiní komorníci vkroili, ukázavše jim koflík,

to, co se té noci dalo, všecko poád vypravovali.

Kaplan pak Jana, hrabte Tyrolského, na ten as tu

pítomen sa pravil, že by ti pístrachové njací

skítkové aneb diblíkové byli. O tom obšírnji

psáno stojí v knihách téhož Karla, jenž slov

Diarium Karoli.5.

(^Výpravy do Polska a UJier.'}

/T. 1. král Jan, když po smrti Jindicha, knížete

Vratislavského, to knížetství, tak jakž o tom naped
psáno stojí, sob podmaniv, a knížata jiná Slezská

také se jemu poddala, Bolek, kníže Minstrmberský,

nikoli se jemu poddati nechtl. Ale král nemalý

poet sebrav lidu, Karla, syna svého, nad nimi haj t-

manem uiniv poslal jej tam, aby toho Bolka skrotil.

Karel tak, jakž se otci jeho líbilo, uinil a plun-

drovav i pohubiv jeho zemi, jej Bolka k tomu pi-

vedl, že se musil králi eskému v manství poddati

^ = odraziv — '^ = usnuli— ^ Míní se tím pipomenutá již

shora autobiografie Karla IV., z niž Hájek erpá hojn a do-

slovn; ale práv zpráva poslední o kaplanu Janovi v ní není.

I 3U4:

Kníže
]\Iinstrm-

berský
Bolek.
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týmž zápisem, jako jiná všecka Slezská knížata, na

vnost aby se od koruny eské neodtrhal.

R. t. když se Karel s lidem sob poruen3>m do

Cech navrátil, pišli sú k nmu listové od otce

jeho, v nichžto král Jan jemu oznamoval, že jede

k Karlovi, králi Uherskému, a jemu rozkazuje, aby

také za ním jel do Uher bez meškání. Karel, jako

syn poslušný otce svého, hned vzav ntco málo

lidu výborného, jel skrze Moravu až do království

Uherského a pijel pod Vyšehrad ten den ped
sv. Martinem. I sjeli sú se tu na ten as Karel, král

Uherský, Jan, král eský, Kazimír, král Polský,

Karel, markrab Moravský, a tu mezi sebú utvrdili

vný pokoj; a na Ludvíka Bavorského, krále ím-
ského voleného, jenž se císaem inil, vrn a práv
slíbili sob pomáhati; a to proto, neb on žádnému

z nich nedal pokoje a, což komu z nich slíbil, žád-

nému nic nezdržal. Též i proti jeho pomocníkm,

Rakúským knížatm, kteráž ponuknutím jeho

byla povstala proti Janovi knížeti a hrábí Tyrol-

skému, jenž byl syn krále eského a bratr mar-

krab Moravského. . . Pi tom sjezdu král Jan dal

darem Kazimírovi, králi Polskému, 20.000 h. a

král Polský odekl se msta Vratislavi i všech

knížetství Slezských i Opolí, jakož o tom a na to

zvláštní sú listové uinni.

T. . král Uherský velmi znaincnih (til t\to své

milé hosti a pátely, jakož o tom kroiiyka Uherská
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plnéji svdí, že dáváno bylo od krále Uherského Dar krále

ke dvoru krále eského na každý den pl tetího
j^j-áii

tisíce pecniiov chleba výborného a jiných po- Uherskému,

krnniov vŠech bez nedostatku, kom ovsa na

každý den ptmezcítmaj strychuov a jiného obro-

ku dosti, k stolm pak krále Polského dávalo se na

každý den pl druhého tisíce chlebuov a jiného

všeho bez nedostatku, též i obroku; za ten as,

pokudž sú tam byli ti hosti, vypili sto a osmdesát

suduov vína. Když se pak rozjeti mli, Jan, král

eský, králi Uherskému dal krásný dár, totiž

hantštán.2Z Hor Jílovských, tak veliký a výborn
druzami a zlatem prorostlý, že se bylo emu diviti.

Uhi pravili, že o takovém nikdá na Uherských

zlatých horách slýcháno nebylo; kterýž šacovali

8000 Uherských zlatých. Dal jest také král Uher-

ský králi eskému veliké, rozliné a slavné dary,

totiž SOkoflíkuov stíbrných a 8 zlatých, dva luky

výborná se dvma sajdaky neb tauly draze krá-

šlenvmi, dva pasy rytíské z holého zlata, dv H^f^'^'-'
H'!^'^

. ^ -^ -^
_

Uherského
sedla velmi draze zlattem okovaná a jeden busga, králi Janovi,

jinak palcát, kterýž vážil 200 h. st. Dal jemu
také tabuli neb šachovnici zlattú s šachy zlattými,

velmi misterným dílem udlánu, a jednu matku
perlovú, divným a píliš misterným dílem vye-
zanau. Ale Kazimír, král Polský, i pedkové jeho

^ = 25 — - = kus zlaté žiloviny horní. Veleslavín o tom

vypráví k 10. listop., že vážil tolik.
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byli sú poplatnicí a tributái králi eskému a král

^'^y^T^J^," Uhersky mel jest na ten as sestru krále Polského;
od titule .

Polského i bylo tu také rokováno, aby král Jan, vezma od
pustil. Kazimíra summu urenu, od toho platu pustil a

na se více nepotahoval i jeho budúcí . Tu král Uher-

sk}'^ dal králi eskému za švagra svého Kazimíra

500 h. zlatta istého a král eský to pijav, z toho

tributu krále Polského propustil a od titule pustil

a od toho dne více králem Polským psáti se pestal.

(JJdálosti v echách.
'y

I
304V /T. r. asu letního krúpy veliké spadly okolo

Prahy, z nich nkteré byly jako vajce slepií, kteréž

mnoho po polích škody uinily i po zahradách.

</i'. i:i36.y L. 1336. uslyšav Karel, markrab Moravský, že

knížata Rakauská bratru jeho Janovi, knížeti Ko-

rytanskému a hrábí Tyrolskému, znamenitú škodu

iní a jeho zem plundrují, pojav lid z ech i táhl

jemu na pomoc a týmž knížatm na jich zboží

velikú inil škodu.

Král ím- T. 1. Ludvík Bavorský, již ne tajný, ale zjevný

králi Janovi 'i^'p'^<^l králc cskélio a markrabí Moravského,
protivil, poslal posly své, aby jemu msto Cheb i s tii kra-

jinu navrátil, a pakli by toho hned neuinil, že

on toho chce mocí dobývati. Král Jan, vyslyšav

posly, dal odpoved, ka: ,,Povztcž tomu Ludví-

kovi, že já jeho nic nedržím a také jemu nic ne-
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vrátím; a biide-li on mého vlastního mocí dobývati,

budu já jemu mocí brániti."

R. t. král Jan znamenav, že knížata Rakúská

Korytan a Tyrol i krajin tch Janovi, synu jeho,

náležitých, hubiti nepestávají, sebrav lid eský,

táhl do Rakús a od Moravy po té stran Dunaje

všecku tu zemi pohubil. A uslyšav, že knížata po-

lem leží a mají lidu 14.000, k nim se pibližoval; a

oni to uslyšavše, ped ním pry ujeli. A by se byli

odtud nehnuli, a ml toliko puol sedma tisíce, ve

tech dnech byl by s nimi bitvu svedl a bylo by

na den sv. Jií. Tu on osadiv msta a zámky, kte-

rýchž zdobyval, svými hajtmany, do Prahy se na-

vrátil.

</íi; v Cechách peníze vydíral; oslepl.}

C. t. pro pílišnú zuivost krále Jana eského
všickni okolní sausedé byli jeho nepátelé: najprv *^^^^"°"^'.

•' -^
'^ •'

^

se vsickni
Ludvík Bavorský, kterýž císaství dosti mocn okolní báli.

zpravoval, také knížata Rakúská, též i nkterá

Slezská knížata, markrab Bramburský, syn Lud-

víkuov, a jiní mnozí. Ale však nikdá žádný z tch
nepátel na záhubu eské zem nesml se pustiti,

neb se toho zuivého krále a lidu eského bitev-

ného nemálo obávali, protož on všem okolním

tžkost inil a nkdy z malých píin a snad zú-

mysln. A lid služebný ustavin choval a na ten

as jim ím služby platiti nemaje, divné vci vy-
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Ungelt majšlel. Ungelty zpuosobil, o kterém prvé nikdá

zamysH? ^^ echách slýcháno nebylo, cla s formanuov, s vína,

s soli a s jiných kupeckých vcí tžká po všem krá-

lovství bráti kázal, kláštery a msta rozlin ša-

cia, bern, coval, bern na lid obecný asté pokládal, protož
s,acun .y. ^^ ^^^^ ^^ ^-^^^ velikýml pokik. Ale nkteí pravili

,

že jest ten pokik nepoádnýg a že jest lépe ntco
penz na pomoc proti nepáteluom dáti, než by

mli sami nepátelé všecko mocí a násilím bráti.

T. r. pihodilo se, že židé Pražští nkteí spolu

se svadivše, jedni na druhé mnoho tajných a ne-

šlechetných vcí vynášeli. Král o tom vzav, co se

mezi židy dje, zprávu, a že oni kesanských dtí

krev vylévají, kostely kradmo a non odmykají
Židovské

2. kostelní vci ven vynášejí, mnozí z nich zdlavše
poklady král ,,, ^. ,. ,. , ., , , ..... , . .

lan pobral, sc Ickari, lidi hoji a podtmi.j je hubiti a tráviti

obyej mají, kázal jich osm najznamenitjších jíti

a muiti, a oni iniiohé (Hvné sv^é nešlechetnosti na

.sebe i na jiné vyznali. I zjímáno jich tyicet a pt,

kteíž když se též ve všem seznali^, kázal je král

;
305

r všecky /ohnm spáliti a jiní se všickni rozbhli.

Tetího dne kázal král v jich škole kopati a hledati

Némci pokladuov. A nalezeno jest sto a patnáct h. zlata,

navdli.abv •^'*^'^* '"• ^^. a 7000 li. Ccské mince a jiných kle-

bral kostelní notuow To všccko král kiizal do své komory po-

brati a odtud štde daroval své Nmeky. A Ce-

' celnice — * = ncujiráx nný — ^ = zatím — * =
piznali
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chove vidlice, že se to ven z zem nese, tžce to

vážili, ale Nmci^uvnadivše se, v to na tom dosti

míti nechtli, na to krále navedli, aby kázal okolo

hrobuov sv. Vojtcha i sv. Vácslava kopati, také

i v zákišt i v divizoia, a on tak uinil. A když

nic nenalezl, rozhnval se a kázal vzíti z kostela

Pražského 12 obrazv apoštolských, jenž byli stí-

brní, tak velicí jako veliký lovk, kteréž nedávno

Karel, syn jeho, shromáždiv peníze z almužen a

z odúmrtí, kázal slíti a u hrobu sv. Vácslava je

postaviti. Njaký pak Jindich z Alttorfu, rodem

z Nmec, jenž byl jako pední rada královská, ten

tch vcí byl na
j
pilnjší puovod a sám tch obra-

zuov pomáhal do komory královské nositi. Toho

dne ekl jemu jeden z služebníkuov jeho: ,,Pane,

oblaupení toho kostela jist jest vc neslušná,

neml si k tomu raditi ani toho pomáhati!" A on ^adce zlý

•rozhnvav se pro to trestáníg, poal ho bíti. Tu slu-

žebník zbránil se pánu svému a on jej ješt více

bil; a v tom než se pán nadál, až jej služebník

dékau probodl a utekl, a tak zlý rádce a pomocník

toho skutku do západu slunce umel. Král Tan ^\^,^^ J^"
^ ^ svého zraku

pak, a astokrát na svých oích nedostatek trpl, zbaven.

toho dne hned oslepl a od té chvíle až do své

smrti svtla nebeského nevidl. A to snad na
pišla od P. Boha tžká pomsta, neb posílal pro

^ ^= navnadivše se — ^ = v zakristii a v pedsíni

(= diversorium) — ^ = káráni
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Puost
v echách
složen.

mnohé a rozliné lékae i do jiných zemí, avšak

žádný nemohl jeho uzdraviti; a on hnvaje se na

né, kázal jich nkolik tajn do Pražské eky uvrci

a utopiti. Ale však ped lidmi kryl té slepoty všemi,

obyeji a ukazoval se, jakoby vidl. Mnozí zajisté

na hledíce domnívali se, že on vidí jako jiný

zdravého zraku lovk^.

(yálka v Rakousich a v Bavoích.}

L. t. Jan, biskup Pražský, znamenav obtížení

lidu svého, jednal to skrze listy a posly pi stolici

apoštolské s velikú pilností, aby vigilia Božího

ktní, též i vigilia sv. Víta mocí námstka sv.

Petra byla v království eském složena tak, aby

se lid v království eském v ty dva dni nepostil. Po

dluhem o to jednání pineseni sú listové od Be-

nedikta, t. j. XII. papeže, že se všem echuom
v tom dává povolení.

Také toho roku král Jan, již sa slepý, shromáždiv

vojsko pi slavnosti sv. Jakuba, do Rakús táhl a

tam velikú škodu inil. To uslyšav Ludvík Ba-

vorský, jinak král ímský, sebrav lidu mnohém
vtší vojsko vnáhle, i táhl na Jindicha Bavorského,

zet Janova. Janovi pak když to povdíno bylo,

hned nechav Rakušan, táhl na pomoc Jindichovi;

a když tam pitáhl, položil se u kláštera, jenž slov

A(lirŠ])ach. A tak vojska ležala od sebe nedaleko

' Král Jan oslepl úplné teprve r. 1340 v Montpellieru ve Francii.
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20 dní a asté harcováni\ spolu inili, a tii jich

s obú stran mnoho zbito. V tom Otta, kníže Ra-

kúský, pitáhl Ludvíkovi na pomoc, maje 9000 Ra-

kušanuov. echové o tom majíce zprávu, k bitv

se pipravili, té jsúce nadje, že bitva hned na-

zajtí svedena bude. To hned té noci Ludvík i Otta

s svými se všemi s pole se tajn ukradH; Ludvík

k Rajnšpurgku a Otta mimo Pasov dol až k Linci

a odtud cht (tak jakž na tom s Ludvíkem zuostali)

v echách škodu uiniti. Ale taková lest a jich

tajné o to snesení krále tajno nebylo dív ješt,

než se byli s pole hnuli, i pojav Jindicha, zet
svého, i s jeho lidem táhl k echuom pospšn,
cht ty hosti pivítati. Ludvík, a byl umínil také

do ech táhnuti a položiti se okolo Egry., a odtu
dále do ech initi škody, však znamenav, /po-

nvadž se echové tak kvapn domuov navracují,

že by málo prospl, kázal lid rozpustiti a sám s ma-

lým potem se do íše obrátil. Otta pak vida, že

ani skrze Ludvíka, jenž císaství držal, ani skrze

žádného jiného nic sob nemuož prospti, ani

Janovi jaké uiniti škody, dal se v jednání skrze

krále L'herského, aby s eským králem vjíti mohl

v pokoj. I stala se smlúva tak, aby Jan, syn krále

eského, hrábí Tyrolský, ntco držal Korytan a

kníže Rakúský také nkteré hrady v Korytanech,

a tak sú se o to pátelsky smluvili.

Nmci se

s echy
potkati

nesmli.

/
305V

potyky Chebu
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{Karel v Itálii.}

. t. Karel, markrab Moravský, s povolením

otce svého byl v Lombardy a ve Vlaších, tam in
mnohá narovnání. A vykonav to, což mu od otce,

krále Jana, porueno bylo, do ech se navrátil a

vida otce svého j iž zraku zbaveného, z toho byl velmi

zarmúcen. A když malý as v Cechách pobyl,

pišly sú noviny, že opt vznikly veliké nevole mezi

Benátany a Florentskými, Medyolanskými, Farar-

skými, Mantuánskými, Bononyentskými a nkte-
rými jinými s jedné, a Mastynem, zprávcí Vero-

nenským a Padevským, a jich pomocníky s strany

druhé, pro kteriižto píinu Karel musil se tam
zase navrátiti. A pojav s sebú neveliký poet,

chtl skrze Rakúskú zemi do Lombardy, ale obá-

val se Rakušanv, aby mu se od nich ntco ne-

pihodilo, i pustil se s svými na lodí po Dunaji

až do Budína, a král Uherský dal jemu prvod
skrze Uhersku zemi, Charváty a Slováky^ až do

SegnÍ2; a tu vsedavše na moe, chtli k Aryminu
a odtud k Bononý. V tom hajtmané Benátští,

majíce mnoho velikých galeí^ana nich nkolik set

žoldnéuov, obklíili tu galeí, na kteréž byl mar-

krab Moravský s svými Cechy, se všech stran,

chtíce jej jíti a plaviti se s ním do Benátek. Karel

* Nyní Slavonie. — ' = Se v bývalé Voj. Hranici, na

pobeží Jaderského moe. — ^ ^ lodí
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rozváživ, že s Benátany nemá žádné nevole,

však jim proto nedvil a nebyl bez strachu.

A když se oni ptali, kam by se ta lodí obrátiti cht-

la, hajtmane Karlovi pravili, že k Benátkm, a oni

táhli s svými lodími velikými okolo té lodí obá-

vajíce se, aby jim ta lodí aneb galej, na kteréž byl

Karel, neutekla. Karel s svými uradiv se, kázal,

aby, odevrúce okno, jeho hajtmane dali se v ro-

kování s hajtmany Benátskými, tmito slovy:

,,Páni a pátelé milí, rozumíme tomu, žo od nás

odjeti nechcete, avšak my s vámi jeti chcme až

do Benátek. Za to prosíme, pošlete naped na

menších lodech, aby pezvdíno bylo, na jaký

zpuosob nás do msta vašeho pijíti chcete." O to

kdvž tak pátelsky rokováno bylo, v tom Karel
. Karel vysel

ztégalei zadkem tajn vystúpil, sam tetí toliko z lodí tajn.

s Bartolomjem, hrabtem z Segni, a s Janem
Lipským a vpadl do jedné maliké bárky rybáské.

Tu všickni ti se položili a rybá ten pikryl je

njakými pytli a sítmi, i jel s nimi skrze všecky

lodí Benátské, až je piplavil k jednomu behu
ttinnatému, , a oni odtud šli pšky až do Akvileji.

A Benátané všecky ty, kteíž byli na té lodi tam
piplaveni, zjímali a držali je nkolik dní uvzení;
a nemohúce se Karla doptati i propustili je. Karel Benátané

^ ' chtli Karla
]sa s hrabtem a Janem Lipským v Akvileji, ozná- jíti.

mil se hospodái, v kteréhož byl hospod, a hospo-

^ = ttím porostlému
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dá vznes to na starší toho msta. A mšané to

oznámili patryarchovi a patryarcha sjev do msta,

velmi poctiv a slavn vítal syna krále eského
a vedl jej do svého domu, ctil jej velikú poctivostí

a vzav od nho zprávu o tom, co mu se pihodilo,

Patryarcha poslal tajn do Benátek k hajtmanm a vzm,
jim oznamuje, když budu svobodni, aby se k Akvi-

lejí obrátili. I tak se jest stalo. Tu patryarcha ne-

chtl Karla od sebe propustiti, ale držal jej po-

ctiv na své ztrav i se všemi jeho žoldnéi až za

tyi nedle, in na každý den veliké hodování,

pi tom mnoho slibuje a velmi se jako vrný pítel

zakazuj e^; po tyech pak nedlích pojav mnoho
lidu svého, sám osobn jel a provedl Karla i s lidem

jeho skrze údole, jenž slov Gádg. A tu rozžehnavše

se, Karel s svými pitáh bezpen až k bratru

svému do hrabství Tyrolského.

<(Událost{ v echách.}

Á -.ooIn /L» 1337, Když se ukrotila ta nevole, kteráž
</?. 133/.} '

' ~

byla mezi kríTlem eským a Rakuskými knížaty,

král Jan, pojav s sebú Karla, syna svého, a Jindi-

cha, kníže Bavorského, táhl do Prus, tam aby

škodu inil, ješto se tam všickni divili, že jemu

1 = projevuje — * = údoli Cadorské v Tyrolích. (Až

na ty kaídodcnní hodv vvprdví^no opt skoro slovn podle Karlovy

autobiografie.

)
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na tom dosti nebylo, že ml válku se všemi saii-

sedy okolními, a ješt se s nimi práv neupokojil^,

až proti pohaniiom zaal válku. Cechové toho

ovšem nkteí, a zvlášt jeho žoldnéi, nebyli ne-

vdní, proto aby se v cizích zemch nabrali,. Ale

že zima velmi teplá byla, tak že sú žádná jezera

ani bahna nezamrzla, protož musili se všickni, a
neradi, nic tam nezpuosobivše, zase navrátiti.

T. 1. královna Beatrix, manželka Janova, uro-

dila syna, kterémuž dáno jméno Vácslav, a ona

hned po porodu esku korunu korunována. Potom l^rah Janovi

.
narodil se

pak po nkterých letech císa Karel umil toho synVácsiav.

Vácslava knížetem Lucemburgským a on potom

pak pojal za manželku dceru knížete Brabantského

a po ní byl také uinn Brabantským knížetem.

R. t. hvzda ocasatá, jenž cometa slov, vy-

cházeti poala a ta se každý noci ukazovala až za

tyi msíce. A než ta od svého vzcházení pestala,
^°-Xázeiy^

až druhá nastala, kteráž také trvala za dva msíce.

Potom byl veliký nedostatek obilé i vína.

Toho také roku pihodilo se v eské zemi tak,

jakž kronyka Opatovskéhog kláštera ukazuje.

V jedné vsi, kteráž slov Blov, míli jednu od msta
Kadan, njaký pastý, jménem Myslata, umel Mrtvý

a pi kostele pohben. A ten každú noc vstával
^^g^^^y^i

a chodil po všech okolních a dsil lidi a mluvil a dávil lidi.

1 = nesrovnal — ^ = loupením obohatiti — ^ Míní se

t. zv. kronika Neplachova.

Kronika TV. 2.1
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s lidmi, jako by živ byl, a asem i dávil lidi až do

smrti; a kohožkolipídak píbytku jeho zejména^

zavolal, každý ten v osmi dnech umel. I sešli sú

se o to sausedé té vsi, též i ze vsí jiných, a na to

se poradivše, kázali jej odkopati a kolem dubovým
probíti; a tu jednak., všickni pítomni byli. A když

se to stalo, tu on hned, jako by se smál, promluvil

a ka: ,,0 co ste mi velmi uškodili, že ste mi dali

ten kaj, abych se psuom bránil" — a hned té

noci opt vstal a lidi mnohem více strašil i dávil

než prve. Okolní obyvatelé toho vytrpti nemohú-

ce, dva katy na zjednali a kázali jej vykopati,

kteíž vzavše jej vložili na vuoz, a on leže na nm
znak.5 a pivázán sa provazem v puoly, skroval

i ztahoval své nohy jako živý. A když jej vezli,

val velmi hrozn, ne jako vuol, ale jako najhroz-

njší hovado; a když ho pak vložili na hranici

a kole nabivše do zem, siln pivázali, to jeden

kat pšil, ho v bok kolem dubovým obosteným

a krev z nho tak velmi tekla, jako z njakého

hovada. A když ho pálili, val jako osel; když sú

jeho pak spálili, hned to všecko zlé pestalo.

^Zázraky. Kahylky.}

L. 1338. I'. Duoh všemoliiicí \- království es-
kém divné di\y initi ráil, mezi nimiž taková se

* = jménem — * — tém- — ^ — naznak — * — pich
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vc pihodila. Když skrze njaké neušetení ^ Kostel

zapálil se kostel sv. Ondeje v Vtším mst Praž- ^'^- Ondeje
v Praze

ském asem noním, a lidu a se mnoho zbhlo, shoel,

však sii jeho nemohli obrániti, až všecken z grun-

tu vyhoal, ráno pak, když sii tam vešli, nalezli sú

Tlo Boží v svátosti velebné státi s puškau, na

oltái, /an jemu ohe nic neuškodil; a všickni / 306^

ubrusové shoali, ta puškag i svátost velebná bez

poskvrny zuostala. Lidé mnozí to, co se tu pi-

hodilo, vidlice, životuov svých polepšili.

T. 1. v jedné vsi blízko Hory Kutny, kteráž slov

Povice, nalezena jest svátost Tla Božího, ana

stojí s puškaug pod jedním stromem v štpnici;

kterúž byli loti, vylámavše kostel a oblúpivše,

vynesli non a tu postavili. Žena jedna když to

nalezla, muži svému oznámila a muž její jiným

sausedm. I zavolavše faráe, jej na to místo

pivedli a on poklekl poctiv, nalez to v celosti.

Žena jedna, kteráž nedostatek obyejný devt let

na svém tle trpla, k knzi piklekši, žádala, aby

na to pohledla; a on jí dopustilg, kteráž hned tu

od svého nedostatku uzdravena byla. Muž také

njaký jménem Jarošek, obyvatel té vsi, kteréhož

byl vuoz potely a polomil, tak že plný rok ležal

a na žádné noze státi nemohl, ten prosil svých

sausedv, aby jeho tam donesli. A když to uinili,

^ = nedbalost — ^ = schránka — ^ = dovolil — * =
pejel, pochroumal
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on knz tu velebnú svátost jemu ukázal, kterýž

tu hned vstal a poklekl, tak že se tomu všickni

divili; a podkovav tu P. Bohu, do svého se dvoru

navrátil, zdráv sa a poskakuje, všem, že o žádné

bolesti ani o jakém svého zdraví nedostatku nic

neví, pravil. Ti lidé pak všickni vidúce to, P. Boha

chválili.

Kobylky T. r. asu letního pilétalo do ech mnoho ko-

V echách, bylek, kteréž v velikých haufích létaly, a kdež

pipadly, všecko obilé, trávu, listí, stromoví i lesní

díví objedl}^ a když vstaly a zdvihly se, tak velmi

jich husto bylo, až jako oblak slunce zastínily a

craly^ jakoby odnci ve zbroji jeli. Velikú zajisté

v echách uinily škodu, neb když na které pole

pipadly, hned tu potom co žíti nemli. A mly
kídla rozlin malovaná a škared i ohyzdn
smrdly a mnoho škody v echách zdlavše do

krajin plnoních se obrátily a tam nkde zhy-

nuly. — . t. také pravil kníže Karel, markrab
Moravský, kterýž z Rakaus pijel, že okolo Vídn
tak jich mnoho bylo, že sú v nkterých místech

pipadly na zemi a ležaly za ti míle zšíi a za

pt mil vzdýli, a když se dostalo tudy jeti,

koni v nich brodili a pší nemohli a ncsmlig

pro iir choditi. A když jízdný ssedl s kon,

mnohý ohledoval, že jirh na dv ])í(li ztlaušti

ležalo.

* — šumély — * = neodvažovali se
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Vše toho roku, ten den ped sv. Vácslavem sešli

se v Praze do jednoho domu ti muži stelci, ti,

kteíž kuše dlali, a mezi jimi eí ekl jeden k dru-

hému: ,, Zítra budeme míti slavnost sv. Vácslava,

našeho milého ddice, nebudeme nic dlati, ale

pújdem spolu tím ranji do kostela sv. Vácslava, Div sv.

tu kdež jeho sv. leží tlo a pomodlíme se P. Bohu,

a sv. Vácslava k nmu za pímluvu poprosíme."

I ekl k nim tetí, jenž byl Nmec: ,,Neznal sem já

toho traupa Vácslava, nevím já, kto jest byl, protož

jeho dne ctíti ani svtiti nebudu." A tu hned po

té ei onml a více nic nemluvil, ale s velikú

tžkostí toliko rukama ukazoval. V tom mnoho se

lidí k nmu zbhlo, ptajíce se, co by se jemu pi-

hodilo; dva pedpovdní jiným všecko poady
oznámili. Nazajtípak nkteí vidúce jej, an v té

nmot trvá, pojavše jej vedli ho k hrobu sv. Vác-

slava, a tu knží nad ním se modlili a vzavše

hlavu sv. \'ácslava, na hlavu jeho pede vším

lidem vstavili. Kterýž hned promluvil a že jej P.

Buoh a sv. Vácslav od té nmoty vysvobodil,

z toho P. Bohu a sv. Vácslavovi dkování s pláem
inil a divný skutek ten pede všemi vypravoval.

To slyšíce, všickni pautníci velebili P. Boha.

/Pi tom asu Anna, dcera krále Jana, kterauž / 307 r

ml Otta, kníže Rakúský, umela. Umel jest také

i Otta po ní po šesti nedlích.

1 = po poádku
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(^Spory císae s papežem.}

<i. ISSO.y L. 1339. mnozí a divní dáli se zázrakové na

nebi; a nazajtí po ochtábu sv. Petra a Pavla,

apoštoluov Božích, slunce se zatmlo, tak jako-

by umrklo.

Kiadbu ^- t. naj vtší roztržka byla v kesanstvu o klad-

papežskú bu, kterúž nkdy byl vydal papež Jan, t. j. dva-

^'^a^druzT^
mezcítmýj, proti Ludvíkovi, ímskému králi, tak

nedržaii. aby nebylo nikdýž mší slúženo, ani po kostelech

zpíváno, ani v zvony zvonno. Nkteí pak knží
v tom jsu vuoli papežovu plnili a zvlášt ti zákona

sv. Augustina a jiní mnozí, tak že nkteí koste-

lové stáli zaveni za 17 let. Nkteí také knží
svtští i eholní za papeže nedbali, jako ti ádu
sv. Dominika Predikátoi.^, BosácÍ3 a jiní. Ten

Ludvík, Rímsk}'' král, jenž císaství držal, a byl

chytrý a lstivý, nerad držal smhiv a slibuov, však

pro to žádného knze, kterýž nechtl slúžiti, ne-

nutil a žádnému chudému knzi ani farái nic

pekážeti nedopustil a desátky jím zújílna dávati

pikázal a íkával: ,,Což jsú oni vinni, když jím
Cisar chu-

-^^y^ starší tak initi vclejí? Dobe iní, že isú sebe
(lym kiiL-zim • j ' j

(lai pokoj, vyžším poddáni." Ale biskupuom a bohatým pre-

c'r ii°^kodu^
^'^^'^^'^"^ postaviv .se za najúhlavnjšího nepítele,

velmi se jim protivil a mnohé škody na jích pan-

stvích dopustil initi a lukteré k tonui ])íivc(i),

^ = XXII — * = kazatelé (d(jniiiiikáni) — ' = františkáni
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Že sú musili od nho bezdnj léno pijímati a

jemu se v manství poddati.

K. t. také Benediktiis XII. t. j. papež, jenž

byl muž velmi dobrotivý, chtl se rád s týmž

Lud\"íkom srovnati a upokojiti a jej z té klad-

by propustiti, ale kardynálové k tomu nikterakž

pistúpiti nechtli. KrálFranský, také jsa nepítel

téhož Ludvíka, psal papeži ustavin, aby toho

nikoli neinil. A toho nepátelství nebyla žádná

jiná píina než ta, že on Ludvík ml vtší titul

než král Franský.

(^Drobné události cizí i doma.y

L. 1340. pohané ukrutní sebravše se v Barbary <-^- 1310^

a v Maurytaný, jenž jsú krajiny za moem v oné

strang svta, jenž slov Afryka, umínili táhnuti Hvspanuov

pes moe, aby uinili škodu v Hyspaný. To ušly- s Turky,

šav král z Kastelleg a král Navarský a král z Ma-

joriky spolu se sebrali a osadili behy Hyspánské

a tu se staten bránili, nechtj íce pohanuov do své

zem vpustiti; mnoho tisícuov jích tu zbili a ztopili.

T. 1. biskup Jan Pražský, dokonav klášter Raud-

nický, povolal do nho mnoho prelátuov a panuov,

svých milých pátel, a tu pi jích pítomnosti jej

slavn posvtil a uinil jím veliké hodování. A to

1 = z pinucení — ^ = díl (mini se Berbersko a Maroko)

.

* = Kastilie; Majorka = Mallorca.

Klášter

Raudnický,
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bylo na den Nanebevzetí P. Marie. Nazajtí pak

rozžehnávaje se s nimi, oznamoval jím, že se má
brzo s tímto svtem rozlúiti, žádaje jích, aby se

za P. Bohu modlili, a on na onom svt živ jsa,

že chce také snažn za n P. Boha prositi.

/
307V /R. t. mštnín jeden vVtším mst Pražském,

Klášter jménem Mikuláš Rokcanar, vykaupil nkolik do-

srdenství
' m^^iov vedlé svého domu, tu kdež slov Na Mštišti

jinak kláštera sv. Kíže vedlé Židovské ulice„ A tu s po-

. o}gnfj^ krále Jana založil klášter poctivý ve

jméno Božího Milosrdenství, jinak sv. Ducha, a

rozkázal do nho uvésti panny ádu sv. Ducha

a vcmi asnými je velmi dobe opatil a bohat
nadal. Potom tetího roku divy in, tak jako bj^

ml Božských vcí poznání i budúcích vidní,

umel a tu pohbm.
</í 1341.} L. 1341. Rusové a Litvané jsúce pohané a ma-
Kusovc jíce nechut pro víru kesanskú k Kazimírovi, králi

^
lekii^

Polskému, mocn vtrhli do jeho zem a velikau

inili škodu. Kterýž sebrav lid chtl se s nimi

potkati^, ale znaje jích býti jako bezíslný poet,

zase se do Krakova navrátil. Ale P. Buoh na ty

pohany takový strach dopustil, že jsú všeho tu

nechavše, ven z jt-ho zem valem utíkali, ano jícii

žádný nehonil.

T. 1. kníže Litevský Vasýle povolal k sob knží
kesanských a žádal jícli lajné, al)y ho víe ke-

* = utkati
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sanské nauili. I porozumvše tomu nkteí po-
Litvané

kníže svého

hané, služebníci jeho, kníže svého i s tmi knžími i s knžími

tajn otrávili.
''''^'''^'

(Sporv o Koriitansko a Tyrolsko.')

R. t. Ludvík Bavorský, kterýž držal císaství,

jenž bvl muž velmi chytrý, divné vymajšlel pí-

iny, hledaje cesty, kudy by mohl Jana, syna krále

eského a bratra Karlova, jenž byl knížetem Ko-

rytanským a hrábí Tyrolským, o Korytany i o Ty-

rol pipraviti. Ale však nic není tak tajného, aby

nebylo zjeveno. To když došlo krále Jana a Karla,

S3ma jeho, oni oba hned bez meškání jeli do Kory-

tan a Jana kníže napomínali, aby se ml opatrn

a Ludvíkovi ani žádnému Nmci nic nevil. Kte-

rýž a slíbil to uiniti, ale vŠak že byl mládenec

a vrtkéj mysli, dal se oklamati a to tímto obyejem.

Jakož on Jan kníže byl sob pojal za manželku

ped nkterými lety dceru Jindicha, knížete

Korytanského a hrábí Tyrolského, po kteréžto

manželce jeho jako po ddice pipadlo na též

knížetství a to hrabství, on Ludvík jednal to skrze

posly své tejn, aby rozvod mezi týmiž manžely

uinil, apiprav Jana o manželku, tak a tudy aby

jej také o ty zem pipravil a aby jí dal za man-

želku Ludvíkovi, synu svému prvorozenému, jenž

byl markrabí Bramburským. Jan pak jako mlá-

1 = nestálé
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denec sprostný a upímý raddami svých služební-

kuov asto sem i tam hejbán býval, ale však uznav

pi nich nkteré býti neupímnosti, poal se zda-

lovati od jích raddy. A oni to seznavše, pravili

k nmu a to svými tvrdili písahami, že otec

jeho pro nic jiného i s Karlem nepijel, než aby

Korytanskau i Tyrolskau zemi nkomu zastavil.

A tak tmi emi lstivými jej k sob obrátili, tak

že již málo dbal na to napomenutí otce a bratra

žena vyhna- svého. I pihodilo se na den památky Dušiek,

svého j^^ž jest ten den po slavnosti \'šech Svatých, že

z Tj^roli. kníže Jan vyjel na projíždku s nkterým malým
potem svých služebníkuov s zámku svého, jenž

slov Tyrolis, žádného ovšem nemaje do své man-

želky ani do svých znamenitých panv a služeb-

níkv podezení. To žena jeho, zapomenuvši se

nad svú poctivostí, eled jeho všecku, jenž byli

echové, z toho zámku \'ypudi\-Ši, sama s raddami

svými se tam zavela a manžela svého, když pijel,

nechtla pustiti.

; :io8r /Kníže Jan z toho zarmúcen jsa, k jiným z;'unkiiin

svým se obrátil, ale však na žádný nebyl puštn.

Tu tepruv, že jest o nm lest složena, porozuml.

I uchýlil se k jednomu rytíi, kter3>ž slul Tegno

/ Will.inder, a u nho nkolik dní pobyv, k pánu

pjcrtrandovi, patryarchovi Akvilcjanskému, se

obrátil, kterýž jej milostiv pijal a jednaký za pt
» = tém
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mésícv 11 sebe zdržal, potom asem píhodným
jej poctiv do ech poslal. Atak kníže Jan proto,

že více cizím než svým vil, Tyroly i Korytany,

též i manželku ztratil. Žena pak jeho, opustivši

stud, šlojí s hlavy složila a položivši jej na oltá,

jako panna na svú hlavu vnec vstavila, pravcí

(ale lživ), že by ješt pannau byla a že on Jan,

manžel její, sek manželství nehodil a nehodí, ale

že jest toho pro svuoj stud prvé oznámiti nechtla.

Ale to se potom jinak (než ona pravila) nalezlo.

A tak, jakž byl Ludvík Bavorský zpuosobil, ona

se Ludvíkovi Bramburskému za manželku dala

a on potom ml s ní syna. Ale hned brzo po tom

syna zplození Ludvíkovi obau noh vlk jísti poalj^,

tak že žádného massa na svých lajtkách nebhná- nohy

tich nemaje umel. Syn také jeho z neádného

manželství pošlý dlúho po nm živ nebyl. Knžna
pak také spravedlivým Božím saudem ty své

zem ztratila a u veliké bíd a nauzi vykonalag

svuoj život; a zem Korytanská i Tyrolská pišly

v moc knížatuom Rakúským. A skrze to potom

mezi týmiž knížaty a Bavorským Ludvíkem veliké

ruoznice i mnohá krve prolití dala se.

(^Události v rodin Janov. Jamníci.'}

V tom pak asu kníže Jan v eském království

bydlil a s jednau svobodnau ženau ml syna a dal

^ = lupus zachvátil ob nohy — ^ = dokonala

Ludvíkovi
vlk sndl
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jemu jméno Jan, kterýž potom byl proboštem

Vyšehradským; a tak tudy kníže Jan svú nevinu,

kteruož ho vinnila jeho manželka, oistil.

T. 1. Markéta, dcera krále Jana eského, kteráž

byla vdova pozstalá po nkdy Jindichovi, kní-

žeti Bavorském, zamluvena byla skrze otce svého

nestálé, bezdnj k manželství sv. Kazimírovi, Polskému

králi, kteréhož ona (nevím z jakých píin) nikoli za

manžela míti nechtla. Ale že nic není bezdného^
stálého a zvlášt manželství bezdné rádo mívá

zlé skonení, rokg byl položen králi Polskému,

aby do Prahy na den sv. panny Markéty své

snúbce poslal pro svú manželku — a ona se v tom
roznemohla a tetí den ped slavností sv. p. Mar-

kéty v Praze umela a na Zbraslavi pochována.

Vše toho roku král Jan, a byl muž velmi bo-

jovný a zraku zbavený, kolby a honby velmi mi-

loval a turnaje rozliným obyejem provozoval.

A tu sám pítomen jsa, odevenými oima se tomu
Krai Jan

(\{yg^\ g^ j^j^ nevidl, snad z té píiny, aby se
slepý pravil,

'^ j ' j

že vidí. nkteí domnívali, ponvadž má svú zvláštní v tom
rozkoš, že to vidí a že není slepý. Také služby Boží

velmi pilcn byl, žádný den kostela a mší sv. ne-

pominul. A cht pedkuov svých, králuov a knížat

Klášter Ceských, šlépjí následovati, k poctivosti P. Bohu
Kartúský a bl. P. Mariji rozkázal klášter poctivý a nákladný

y-
Y>fvx\ Pralni jxxl Petínem mezi Aujezdem a Smí-

^ j)roti Vlili, z donucení — * = lhta, doba
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chovem postaviti a divným dílem jej ozdobiti a

uvésti do nho bratí ádu Kartúského; a opatil

je poctivau živnostíi, klenoty mnohými a jinými

kostelními ozdobami výborn okrášlil.

T. r. také v království eském poali se zjevo-

vati njací lidé bludní, kteíž slauli Tamníci, o kte- ;^f"l"'.".•
. „ bludnui

rýchž naped psáno stojí, 1. 1176, v listu 202.

/A ti vcházejíce tajn do mst hrazených, lidi / 308^

sprostnjší odvozovali od áduov kesanských
a zvlášt v Praze jako v mst hlavním, v kterémž

by se snáze ukryli, v nkterých domích kázali sob,

ale velmi tajn, a je lidé nkteí ovšem znali, ale

však jím nic neíkali z té píiny, neb se oni pi-

krývali šerým a velmi sprostným odvem a uka-

zovali na sob veliké náboženstvíg. I pihodilo se,

že toho asu byl pijel do Prahy njaký posel pa-

pežský, Joannes de Musetis, jenž ml auad, které-

muž íkají exquisitor heretice prauitatis, t. j. vy-

hledava kacíských bluduov, a stál hospodau3 Bludníci

v kláštee sv. Klimenta a bylo asu zimního. I pišli zabili Rím-

jsú nkteí z tch Jamníkuov do kláštera dne

jednoho velmi ráno. I pedstúpiv jeden z nich ped
toho inquisitora, oznamoval jemu latinským ja-

zykem, že by ti všickni brati žádost mli jemu

se zpovdati. A on vzav svíku, šel s nimi do am-

bitu a oni uvedše jej do kauta, tu jej zabili a hned

se pry rozbhli a utekli.

1 = živobytím — ^ = nábožnost — ^ — bydlil
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{Povode v Cechách. Karel vlada.}

<i?. 1342.} L. 1342. zima dosti tvrdá byla a sníh nad mírn

veliký napadl a trval až tvrtý den po sv. Pavlu

na víru obrácení. A toho asu pišel náhlý vítr

od poledne, tak teplý, jako asu letního. A v tom

dešové velicí a náhlí poali pršeti, tak že z toho

pišlo náhlé rozvodnní, neb voda dešová snžnú

s sebú pojala a led, jenž byl velmi tlustý, vnáhle

lámala, tak až se ti ledové a kry veliké o most

Pražský, jenž byl kamenný, ale nízký, zastavily
Most ^ voda se zastavila a zdula, až do Vetší i Menší

Pražsky
se zlámal. Prahy daleko sahala. Z toho sob lidé všickni,

chudí i bohatí, poali velmi st3''^skati. A v tom

tu noc ped sv. Blažejem most na tyech místech

se zlámal tak, že jeho ledva tvrtý díl zstal,

všecky jezy i mlýny voda pobrala, a protože

vnáhle pišla, mnoho vsí s dobytky i s lidmi

s sebau pojala. Mnozí lidé na vyžších stojíce be-

zích vidli jsú, ani domové plyn a lidé z vokcn

vyhlédajíce aneb na stechách sedíce volají, žá-

dajíce pomoci; též i dti, any plynau s kolébkami,

a žádný jim nemohl pomoci. Potom za dlhé a.sy

musili .se lidé z jednoho msta do druhého s vclik

prací na lodech a na voích j^laviti, chudí ])ak

zvlášt velikán úzkost trpli, kteíž co od j)rívozu

dáti nemli.

Kolio také asu most I )r;l/(ranský, kterýž st;íl
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V Labi, skrze takové vod rozhojnní se zlámal, ^lost

, .v. / • • v 1 1
Drážanský.

tak ze voda zastavivši se za mm jcj pevrhla.

R. t. Karel kníže a markrab Moravský, jenž

b}l horlivý milovník služby Boží, s povolením

otce svého, též i s povolením poctivéhoj otce Jana,

biskupa Pražského, a kapitoly téhož kostela

Pražského, kaplu královskú na Hrad Pražském, KáplaVšech
' t-

'^ svatých na
kteráž slov ,,Všech Svatých", zvelebil, a v ní Hrad

probošta a 11 kanovníkuov zpuosobil, tak zrídiv,
Pražskem,

aby probošta a týchž kanovníkv na jich prebendy

k nmu samému a k budúcím králuom eským
podávaní nalézalo, oni pak kanovníci a kapitola

aby mohli spolen sob dkana voliti, bud jedno-

ho z sebe aneb kohož by se jím líbilo. /Potom pak I
•^"^'^

papežové budúcí toho také svými bullemi potvrdili.

Léta téhož narodila se Karlovi dcera z manželky

jeho, jenž slula Blanka, kterážto kázal v Pražském

kostele poktíti a dáno jí jméno Kateina. Kteráž

potom dána byla za manželku Rudolfovi, knížeti

Rakúskému.

(Nový papež. Bavoi poraženi.}

Toho také roku Benedykt papež umel na den

sv. Marka a v Avione pohben. Desátý pak den po

smrti jeho volen na jeho místo skrze kardynály je-

den z nich Petr Rothomagenský.,, kterémuž dáno

jméno Kliment VL Ten byl veliký pítel krále Jana

^ = ctihodného — ^ = z Rouenu (ve Francii)
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echové eského a syna jeho Karla, neb jest s nimi obma,
moli lásku jsa^ opatem i arcibiskupem, dobe byl znám a tak

ml k ním velikú lásku. A kdožkoli pijel neb pišel

z jích zem do íma, by byl najchudší pautník neb

posel, a oznámil se papeži, hned byl v svých po-

tebách uslyšán a brzo domv vypraven. A kdož

pak ml od kterého z nich listy, ten byl v ím
velmi ctn a vždycky jím ten papež na znamení

lásky njaké zvláštní, a malé, ale vdné^, dary

posílal.

Toho ješt roku asu podzimního Bavoané,

kteíž obývali pod horami eskými, shromáždivše

se u velikém potu, vtrhli do ech pes hory, tak

jízdní jako pší, a oboivše se na vsi, v kterýchž

Chodové byli Chodové, velikú inili škodu. Ves, kteráž slov
porazili Blá, a pitom jiných vsí nkolik vybravše, hned

nazajtí pry se hostilig. Chodové té noci spolu se

shromáždivše, raným jitrem na n udeiti chtli;

ale že Choduov nebylo než 50 pších a 16 jízdných,

a Bavoruov více než 300, pokusiti se o n nesmli;

ale rychle a tajn velmi ráno bželi pod hory a tu

tch laupežníkuov ekali, chtíce jim laupež odjíti.

V tom Nmci hnuli se k horám a když se k Icsuom

piblížili, Chodové na n vyskoivše nenadále a

uinivše veliký okrik bili je najíoád. Nmci velmi

mnoho Choduov se býti domnívajíce, nic se ne-

bránili. Tu Chodové zabili jich okolo padesáti a zjí-

Bavoany.

» = milé — chystali, strojili
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niali jích pl tetího sta a sedm a hnah je zase

do Blé i s tím, což jsú tu pobrah, a tu je držaU

u vzení tak dlúho, až se jím nkteí nad svú

možnost musiH šacovati j. A kteíž co dáti nemh,
kázali jich s povolením pána Oldicha z Boru

dvadcet a sedm na tom míst, kdež jsú zjímáni,

vedle cesty silnice obsiti.

(Události církevní. Nový biskup pražský.}

L. 1343. y ochtáb Mladátek duostojný otec bis- </?. 1343.}

kup Jan, t. j. IV., biskup Pražský v poádku 27., Biskup

dobrau a chvalitebnú po sob povst zuostaviv, "mer^^
umel a v kostele Pražském ped oltáem sv. Syl-

vestra, kterýž byl on svým nákladem postaviti

kázal a jej znamenit nadal i posvtil, pochován.

Ten biskup Jan za dnuov života mnoho dobrých

kesanských skutkuov na sob ukazoval. Neb

on založil i postavil, také i posvtil klášter Raud- Klášter

nicky k poctivosti P. Marie a tu ustanovil pro-
Roudnický,

bošta a bratí kanovníkv eholních ádu sv. Au-

gustyna. A ten byl první klášter té eholy v e-
chách, a velmi znamenit jej nadal klenoty a platy

znamenitými. A založil i stavl na svuoj náklad Kostel sv.

TI- T^ Jiljív Praze.
kostel sv. Jilji v Praze.

/Týž biskup mnohá lidská obtížení i nebezpe-
j
3„n v

enství pi témž mst Raudnici na pívoze pes

1 = vyceniti, vyplatiti

Kronika IV 24
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Most
kamenný

v Raudnici,

Špitál

\' Raudnici

Hrob sv.

Vojtcha.

Oltá sv.

Marty.

Biskupem
uinn
Arnošt.

Labe vida, i rozkázal na sviioj vlastní náklad ud-
lati most kamenný velmi nákladný Kázal také na

konci toho mostu slavný postaviti špitály pro lidi

chudé nemocné, aby tam byli pijímáni a z kláštera

toho aby byli poctivau ztravau opatrováni a v po-

krmích i v nápoji, také i v odvích i v jiných ve

všech vcech jím náležitých aby žádného netrpli

nedostatku. On také biskup kázal na svuoj náklad

v kostele Pražském hrob sv. Vojtcha stíbrnými

plechy velmi nákladným dílem pikrýti. Také dva

oltáe na svj náklad dal udlati a znamenit je

nadal; jeden, jakž se svrchu píše, k poctivosti sv.

Sylvestra a druhý sv. Marty — a ten den sv.

Marty rozkázal v svém biskupství slavn svtiti.

Po jeho pak pohbu kanovníci Pražského kostela

jedenáctého dne sšcdše .se a P. Boha za milost

Ducha sv. poprosivše, poctivého muže Arnošta, na

ten as Pražského kostela dkana, za biskupa vy-

volili, kterýž byl syn stateného rytíe Arnošta

z Pardubic. A byl muž krásné postavy a dobrých

obyejuov, všem pívtivý i milostivý. Ale že na

ten as arcibiskup Mohutský, jenž l)yl najvyžší

zprávce kostela Pražského, nemohl Arnošta vo-

leného posvtiti na bisku])ství (jaroto, neb se pi-

(hžal Ludvíka Bavorského ;i ])yl i s ním v khidb),

protož Arnošt musil jeti })ro })()tvrzení k najvyž-

šímu biskupu ímskému a nalezl jej v Avionu,

* = chorobinec
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kteréhožto on, Kliment VI., velmi vdn a mi-

lostiv pijal a kardynálovi Portuenskému jej na

biskupství eské hned posvtiti rozkázal; a tak on,

Arnošt, vzav listy a bulle na své potvrzení, šasn
se do ech navrátil. Proti nmu jsú král Jan a

Karel i Jan, synové jeho, knížata, slavn vyjeli.

Též i všecken stav duchovní s procesí poctiv vyšli

i všecken lid obecný jeho píští se radoval, ne-

mén jeden každý než jako otce svého vlastního

vítali a jej do kostela sv. Vítu s velikau uvedli

poctivostí.

T. 1. Karel kníže, cht za asné vci vné vy-

frajmaritij, k poctivosti P. Bohu a P. Maryji < . . .>

Pána našeho, také i sv. ddicuom,,, aby službu

kostelní rozmnožil, kázal jeden duom veliký pi
kostele sv. Víta postaviti, tu zpuosobiv, aby ty-
mezcítma3 osob duchovních mohlo se tu chovati,

totiž 12 knží, 6 jahnuov a podjahnuov. A po-

nvadž on Karel tu sob i svým budúcím poheb^

v tom kostele vyvolil, ty osoby aby tu ustavin
P. Bohu slaužili jitn a jiné hodiny vedle rubryky

jích držali a mši v svítaní každý den o P. Marii

aby zpívali. A ty osoby dostaten živností i všemi

vcmi asnými opatil. K tomu také vysazení

Arnošt, Pražský biskup, povolil a Kliment papež

svými bullemi potvrdil

.

^ = vymniti, vykoupiti — ^ = patronm —^ ^ = 24
—

- * = místo k pohbení



372 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 1343

(^Arcibiskupství v Praze zízeno.}

R. t. povstala nevole mezi králem Janem a bi-

skupem i vší kapitol kostela Vratislavského proto,

neb král držal nkterá zboží a zámky, kteíž ná-

leželi biskupu a kapitole téhož kostela. A asto-

krát jsa od nich napomínán jím postúpiti a na-

vrátiti zanedbával; protož vzali na z íma kladbu

a všudy po témž biskupství i jinde jej býti v kladb
Král Jan vyhlašovali. Uznáv král, že taková vc papeže

a Karel ieli .. , v, i ••vv^t, •, ,/v
do íma t^^jna nem a ze toho ]iz zadny mezi mm a tymz

biskupem urovnati nemuož než papež, pojav Karla,

syna svého, do íma se obrátil. A tam byl od pa-

peže pívtiv pivítán a pátelsky ctn i darován.

Vratislavský biskup vzav o tom zprávu, že král

eský do íma jel, hned za ním jeti nemeškal,

kterýž také byl od papeže poctiv pivítán.

/ 310 r /Papež povolav rad svých uinil mezi týmž krá-

lem a biskupem narovnání, tak aby král Jan ta

zboží, kteráž byl kostelu Vratislavskému nepo-

ádné, odjal, navrátil a biskup aby tu hned krále

z té kladby propustil; tu sú pátelsky smíeni.

V tom pak papež a kardynálové dali se v rokování

s králem Janem a Karlem, synem jeho, o to, kterak

Ludvík Bavorský, jenž drží císaství, jest úhlavní

nepítel sv. víry kesanské, a že není hodné, aby on

pro své zlé a hanebné skutky ml to místo držeti

1 = proti právu
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a titule císaského požívati, ale aby byl složen a

nokto jiný lepší a hodnjší na ten úad vyvolen,

kterýž by držal ády kesanské a, což by komu
ekl, tak aby se nalezlo. Též i Mohutský arcibiskup,

jenž byl z rodu hrabat Wirtspurských, kterýž se

toho Ludvíka pidrží ímskému kostelu na odpor,

aby byl s toho arcibiskupství složen. I zstali sú

na tom a to hned sú zpsobili. A kardinálové,

král Jan a syn jeho papeži, aby se o jiného krále

ímského staral, poruili. A Mohutský arcibiskup

tu hned auadem papežským svého duostojenství

zbaven a na místo jeho Gerlakus, syn hrabte

z Nassov, na žádost krále Jana a Karla knížete

vyvolen. Tu Karel kníže, uhlídav as píhodný,

ped papeže[mj a raddu jeho pedstúpil a žádal i^ostel^

snažn i prosil, ponvadž mnohá léta kostel Pražský vyšel z moci

byl poddán arcibiskupu Mohutskému, iiž na ten arcibiskupav,,, , v ,, '... Mohutského.
cas aby byl z toho propuštn a za hlavni vyzdvižen,

a kostel Olomúcký, jenž též poddán byl Mohut-

skému, aby byl od nho odtržen a Pražskému pi-

pojen, též i kostel Litomyšlský aby byl v biskup-

ství vyzdvižen a biskupové ti oba aby Pražskému

poddáni byli. A Pražský biskup Arnošt aby byl arci- Arcibisku-

biskupem vyhlášen, on i jeho budúcí aby od toho Arnošt,'^

asu [aby] arcibiskupského tytule i moci užívali a biskup

Olomúcký i Litomyšlský biskupové, ti oba, aby

jeho byli poddaní. Papež pemožen sa pílišnú žá-

dostí a prosbu ustavinú Karla knížete, k tomu
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svolil a dal jemu hned nazajtí pláš arcibiskupský,

v kterémž plnost moci arcibiskupské záležala.

Král Jan pak ustavin napomínal papeže, aby

korferštm, jinak volencum císaským, psaní a na-

pomenutí uinil, aby se bez odtahuov sjeli a

jiného nkoho volili za císae; a to proto, že ten

Ludvík mnoho neobyejných vcí bére ped sebe

proti sv. áduom kesanským. Jako to, že jest

vzal synu jeho Janovi, hrabti Tyrolskému, jeho

manželku a dal ji Ludvíkovi Bramburskému, synu

svému, toho mimo ád kesanský uiniti nemaje.

Papež s svú raddii rozváživ radu i žádost Jana.

krále eského, býti slušnú, tak uiniti slíbil. A hned

dív než sú oni odjeli, psaní z íma vyšlo tak, aby

jiný byl na císaství volen. Král Jan a Karel zp-
sobivše pi papeži své vci, s týmž papežem a kar-

dynály pátelsky se rozžehnavše, odjeli a navrátili

se do ech s veselím. Když pak ten pláš arcibi-

skupský byl od nich do Prahy pinesen, v tu nedli

ped adventem veliká slavnost v kostele Pražském

byla. Tu jest Arnošt biskup ven poctiv (tak jakž

slušalo) obleen, ani všickni duchovní ,Te Deum
laudamus' zpívají a lid obecný .Ho.spodine, po-

miluj ny' vysokými hlasy kií, P. I^ohu dkujíce.

^Zal()^.ení dómu sv. ví/skc/io. Lis/i iin znkldddci.'}

Kniinfestov
^^ odtud \\'šli Sil s sl;i\ini procesí a/ na nríkoiw.

kostela
;

' II.
l-ražskúho. kteréž byl kázal pícdlíin Karel liluhoko x-ykopati,
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aby v nich zakládáni byli nového kostela kriím-

feštovép i vešli sú do tch píkopuov toliko tyi
osoby, totiž arcibiskup, kr;íl a dva synové jeho,

a tu všickni spolu s velikým náboženstvím a s plá-

em poctivé položili první kámen toho krumfeštu

neb základu toho kostela nového Pražského a vy-

šedše ven, poklekli. A lid všecken z toho P. Bohu
dkuje, radoval se. Nazajtí pak král Jan s povo-

lením svých synuov i vší zem uinil nadání tomu
kostelu, tak aby vydáváno bylo z Hory Kutn}^ Kostel

z mince královské na budúcí vné asy desátý díl stavt?král

stíbra aneb mince a na to ten kostel aby byl J^i"-

staven a opravován na vnost. A na to uinn
jest list pod peetmi Jich Milostí a dán do ruku

dkana téhož kostela Pražského.

/Na den pak slavnosti sv. Mikuláše listové takoví, / 3iuv

všickni vnov do ech pinesení, teni sú pi pí-

tomnosti všeho lidu a zvlášt listové na vysazení

arcibiskupství Pražského pro tu píinu, aby lid

všecken z té milosti jim od P. Boha uinné ra-

doval se. List první jest v tato slova:

,,Kliment, služebník služebníkuov Božích, pro ^^f^,^ papežsky navnu tch vcí pamt, zízením Svrchované Ve- arcibiskup-

lebnosti ímský biskup, postavený na najvyžším ^*'^^^'^^^^^^^-

míst duostojenství pi stádu Pán jeho péi po-

rueném, tak jakž jemu z auadu pastýského pil-

nost míti náleží, prohlédaje a opatruje, též i kostel

^ = základy
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i jich zpuosob promuje a napravuje, tak jakž

kosteluov a míst tch ukazuje poteba a píiny
se uznávají, pro hdu kesanského [a] nápravu <a>

spasení jejich duší. Jakož jest Nám s strany nkteré

od najmilejšího v Krystu syna Našeho Jana, krále

eského, osvíceného a slavného muže Karla, mar-

krabí Moravského, prvorozeného syna jeho, ped
Námi a bratími Našimi sv^ ímského kostela kar-

dynály pedloženo a poctiv oznámeno, kterak

Pražský a Olomúcký kostelové a jich msta i bis-

kupství v království eském postavená náležela

sú právem hlavním arcibiskupu Mohutskému,

kterýž na tento as jest, a témuž kostelu Mohut-

skému; a msto Mohutské v svém položení odtucf

jest vzdáli okolo Titi dní cesty, k tomu také že

obyvatelé povdného království, kteí mluví ja-

zykem Slovanským, obyvateluom tm, kteíž sú

v pedpovdném arcibiskupství, nerozumjí a

s tmi, kteíž pravú e Nmecku mluví, nikterakž

se smluviti neumjí, také že ti z Pražského a Olo-

múckého mst a biskupství skrze lotry a laupež-

níky na cestách mnohá nebezpeenství mívali, také

že velicí lesové a hory sú mezi nimi a tak tžký
pístup. A astokrát chtíce do Mohuce pijíti, musí

skrze jiné krajiny procházeti a daleko obcházeti

jinými cestami, budto pro apellací, aneb jiné po-

teby jich chtíce od arcibiskuj)a jako od vrchního

zprávcc dos.ilinéili, iiiiioIk' priicc, tžkosti a útraty
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mívali a také i nebezpeenství trpli, a nad to že

není žádná pamt lidská, aby kostelové a msta
biskupství Pražského a Olomúckého od téhož arci-

biskupa Mohutského (krom jedinú toliko) byla na-

vštívena, jcšto dobrému zprávci jest vc náležitá,

aby k svým poddaným nahlédal pastýuom. Ale

však i to za neád se býti uznává, aby takové

množství lidu tak daleko k jedinému toliko zprávci

své zení míti mlo. 1 protož z tch píin od ped-

eeného krále a syna jeho prvorozeného za to Nás

pokorn bylo prošeno, abychom Pražský a Olo-

múcký kostely od takového panství, moci a vrch-

ností arcibiskupv a kostela Mohutského vysvobo-

dili a ten kostel Pražský za hlavní a jiné kostely

v témž biskupství vyzdvihnuti a zvlášt Olomúcký

k témuž kostelu Pražskému abychom pispojiti

mocí apoštolskú ráili. My pak jich takové prosby

vyslyšavše a chtíce v tch vcech slušný zpuosob

a poádek zachovati a tch vcí dokonalejší vzíti

zprávu, poctivému bratru, duostojnému biskupu

Ostienskému a milým synm Xašim, Bernhardovi,

tytulem sv. Ciriaka, v Tervisu zprávci, i také Raj-

mundovi, kostela nového P. Marie jáhnu, kardy-

nálm, poruili sme, aby o tom osobn z aust v uši

lepší zprávu vzali a, což pi tom za slušné býti

uznají, to aby Nám oznámili. Tu skrze oznámení

biskupa Ostienského a kardynáluov vedle poruení

našeho jim, jakž sú zprávu o tom vzali, vyrozumli
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sme píiny hodné a ponkud i zjevné býti. Takové

žádosti jich že netohko sú píhodné, ale potebné

i užitené pro rozmnožení odplaty Boží a duší lid-

ských spasení, neb té sme nadje, že by skrze to

mnoho spasitedlného pijíti mohlo, tak jakž sme

to s bratími Našimi pedeenými bedliv a piln

uvážili, a na to také radu vzali, kostel a msto
i biskupství Pražské pedeené z týchž bratruov

našich raddy a apoštolské moci plnosti mocí /apo-

''
^^^"^ štolskú s jistým Naším vdomím od všelikteraké

povinnosti, moci a poddanosti arcibiskupa, kterýž

na tento as jest, a milých synv kapitoly kostela

Mohutského vynímajíce a zhola vysvobozujíce

i také je samému kostelu ímskému, aby nalézalo

na vnost, poddávajíce a ten Pražský kostel

k chvále Boží a sláv, také i k vyvajšení víry kes-

anské a služby Boží pro rozšíení i lidských duší

k prospchu v hlavní kostel vyzdvihujeme a jej

poctivostmi a znameními stolice hlavní ozdobu-

jeme, mocí pedpovdnu ustanovujíce, aby ten

Pražský kostel za hlavní na vnost jinín byl a

jeho zprávcc arcibiskup také aby slul. 1 z té píiny

hodné jest, ponvadž ten kostel Pražský nkdy byl

jako dcera a nyní jest uinn jako matka v hlavním

duostojenství, aby sufragány a svú zvláštní kra-

jinu aby ml, aby k saudu arcibiskupa Pražského,

kterýž na ten as byl by, všecky pe sufragánské,

l)iskupn()\' i osol) (liK li()\iií( h i mst a týchž bis-
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kupství a kraje vedle poádku práva duchovního

vznášíny byly. Ves pak Litomyšl, jenž jest místo

znamenité v Pražském biskupství, k chvále jména

Božího a k poctivosti pro vzdlání a vyvajšení

v msto vyzdvihujeme a za msto jí vysazujeme,

též i kostel kláštera téhož nového msta Premon-

stratenského ádu v biskupský vyvyšujem, k které-

mužto od kostela Olomúckého, také i Pražského

nkteré slušné díly zboží aby oddleny byly a tak

Olomucký i Litomyšlský kostelové i jich msta
Pražského kostela sufraganství aby byli. Protož ne-

budiž žádnému slušné tohoto Našeho vyntí a vy-

svobození vysazení a ustanovení Naší vuole a za-

povdí perušiti anebo njakú všeteností tomu

na odpor býti. Pakli by se kto o to pokusiti sml,

v hnv všemohúcího Boha a sv. Petra a Pavla apoš-

toluov jeho aby znal že jest upadl. Dán v Avione,

druh kalendu msíce máje, biskupství Našeho léta

druhého". <= jo. dubna iJ4J.y

(Blila korunovaní.'}

Druhý pak list vyšel od téhož papeže na koru-

nování králv eských, jenž jest psán v tato slova:

,,Kliment biskup, služebník služebníkv Božích, List

k vné té vci pamti! ímský biskup od P. Boha, korunování

skrze kteréhož králové kralují a knížata rozkazují _ krále

eského
a kterýž má sám moc v království lidském, usta-

noven nad národy a královstvími, ty vci, kteréž
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sú k užitku králm a knížatm jedná a puosobí,

poádky staré zmuje, nkdy, jakž zpsob asu
ukazuje, v lepší z plnosti moci puosobí a ídí; jakož

s strany najmilejšího v Krystu syna Našeho Jana,

krále eského osvíceného, prosba ped Námi ui-

nná v sob obsahuje, kterak nkdy králové eští

na království eské vstupujíce z ruku arcibiskupa

Mohutského, na ten as jich zprávci duchovního,

vrchního svého mazání a korunování slavnosti

obyej sú mli pijímati od starodávna, v nižádné

jiné ovšem vci krom té vrchnosti neinili sú jim

poddanosti. Tu My z hodných píin uznavše ten

kostel Pražský v království eském postavený na

ten as kostela Mohutského býti sufraganství a jako

hlavnímu že jest poddán, s rozvážením a bratrv
Našich, sv. ímského kostela kardynáluov, zdravu

raddú a mocí plnosti apoštolské od toho práva a

poddanosti sme vyvedli a vyali a stolici apoštol-

ské hned sme v poddanost uvedli a za kostel hlavní

vyzdvihli. Bylo jest Nás tak od téhož krále snažn
i ]:)ok()rn(' žádáno, králové eští, kteíž na as po-

tomní budu na též království voleni, svého mazání

a korunování slavnosti z ruku arcibiskupa Praž-

ského, kterýž na ten as byl by, aby bráti mohli

a on arcibiskup na asy budúcí to aby mohl initi

a jim toho udlovati, abychom jim toho z do])ro-

tivosti ajioštolsk' jijiti niili. Tu M\- s dohrýni

/
311V rozvážením ;i /. Iindných /píin, klciiv. X;ís k tomu
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potahují, k takovým prosbám dobrotiv smse
nacli vlili, aby arcibiskup Pražský, kterýž jest a

bude na potomní asy, maje sobe od též stolice

apoštolské puojenu milost, krále pedpovdné
eské u víe a v náboženství kostela ímského se

pidržující, ješto by volení byli, mazati i koruno-

vati s slavností k tomu náležitú aby mohli. A oni

králové na vné budúcí asy slavnost téhož ma-

zání a korunování od téhož arcibiskupa budu moci

bráti a pijímati, mocí pedpovdnu tímto listem

jim toho dopauštíme. Protož žádnému lovku ne-

budiž slušné, tomuto listu Našemu perušení ui-

niti, ani jemu jakú všeteností na odpor býti. Jestli-

že by se kto o to pokusiti sml, v hnv všemohúcího

Boha a sv. Petra a Pavla apoštoluov jeho aby

vdl že jest upadl. Dán v Avionu, ut supra, bi-

skupství Našeho léta druhého."

(Válené výpravy Janovy."}

T. r. když sú se král a syn jeho z zemí Vlaských

do Cech navrátili, hned asu podzimního král Jan
eský, Karel, syn jeho, markrab Moravský, a^^íY^^J^Í^

-'

, . . , , .

tahl na poha-
Ludvík, král Uhersk}^, a jiná mnohá knížata silnú ny do Prus.

mocí táhli na pohany do Rus a do Litvy, také

i na Prušany; ale že velmi mkká zima byla a jezera

žádná nezamrzla, nemohli tam dojeti a pejevše

k hradm, eeným jednomu Blin a druhému
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Píest, tu velikú pohanm škodu uinivše, ve zdraví

se zase navrátili.

{R. 1344.} L. 1344. Bolek, kníže Svídnický, jenž byl muž
neveliké postavy, ale velmi zuivý^ a na své mysli

mnoho zavíral, ten maje njakú nechut v srdci

svém proti Janovi, králi eskému, jal jednoho zna-

menitého rytíe bez píiny, toliko, že náležel k krá-

lovství eskému, tím ^byprotimyslnostg králi ui-

nil. To když oznámeno bylo skrze syny téhož

Král Jan rytíe Janovi králi, hned rychle poslal k Bolkovi,

"'Sepým^^M^ho pátelsky žádaje, aby jeho poddaného kázal

z vzení propustiti, a jestliže by on jemu Bolkovi

ntco vinen byl, že on chce jako pán jeho od nho
spravedlivé uiniti. A on odpovdl a ka: ,,Povz-

tež tomu králi slepému, že toho nechci uiniti."

A tu hned pi pítomnosti týchž posluov kázal to-

ho rytíe do najhlubší vže vsaditi a tam umoiti

hladem. Poslové navrátivše se, všecko poád králi

oznámili, kterýž velmi se rozhnval a najvíce proto,

že jest jej Bolek slepým králem jmenoval. Neb on

král Jan, a všeho zraku byl zbaven a nic nevidl,

však proto nikoli se v tom jiným znáti nedal, ale

vždycky pravil, že vidí ntco, a ne mnoho. A nkdy
se piházelo, když nkto pišel ped jeho pokoj, žá-

daje skrze komorníka vstúpiti ped krále do jeho

píbytku, král o])tal se, kto to jest a kterak mu
íkají, aneb v kterém jest odvu. A komorník od-

* — prudký — • = píkoí
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povdl: „Takto jemu íkají a má ervenu sukni"

— a kdy/, vstiipil do dveí, král jej piv-ítal jménem
jeho, nkdy doložil: ,,Hned sem t poznal po té er-

vené sukni." — Nkdy pak vezma knihy neb list,

držal ped oima, jako by vidl. Z toho mnozí se

domnívali, že by vidl, až potom komorníci jeho

smích z nho iníce, oznamovali jemu, nkoho býti

verný sukni, a on byl v bílé, a jiného v erv^ené, a

on v šeré, a tak z toho uznáno, že jest všeho zbaven

zraku. Když pak pijeli z Slezska nkteí pátelé

toho rytíe, oznamujíce, že kníže Bolek rytíe toho

v vži hladem umoil, král rychle sebrav vojsko,

táhl s obma syny svými a vtrhl do jeho krajiny a

inil velikú škodu. A když pitáhl k Svídnici, oblehl

ji a tu pedmstí všecka až do bran mstských
spálil; a odtud táhl k Lanchutu a dobyl ho bez ne-

snáze. A to všecko dalo se pi slavnosti sv. Jií.

Kníže /Bolek, obávaje se, aby se zase král k Svíd- , 3^2'-

nici neobrátil, poslal k nmu o pokoj a tak skrze

ubrmany^ stalo se narovnání a král se do ech na-

vrátil. Uslyšav o tom král Polský, jenž byl ujec

knížete Svídnického, že se král eský i s svými

syny do ech navrátil, i shromáždiv veliký lid

z Polsky, z Litvy i z Uher, vtrhl do zem knížete

Opavského, protože jest byl man krále eského, -.^"^^f^y^p..

tu aby nad králem Janem pro ujce svého pomstu škodu,.

^ = rozhodí, smírí — ^ Tato n:argindlie omylem tisku

opakována

.
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uinil. Králi Janovi jakž to oznámeno (skrze posly)

bylo, pojav mnoho lidu z ech a z Moravy, táhl

upímo k Krakovu pospíchaje, velikú škodu inil

králi Polskému, neb vsi i msteka napoád kázal

páliti a jako z koen vyvraceti. Zprávu o tom maje

Kazimír, opustiv pole táhl s nkterými k Krakovu,

tu aby se ve zdech mstských králi eskému bránil.

Ale že jest vojsko krále eského nenadále a kvapn
pitáhlo a Poláci i Uhi nemohli k mstu dospt i,

bitva tu veliká byla. Ale lid krále Polského, kterýž

táhl pospíchaje bez šiku, více k mstu bžení než

bránní pilen byl, protož jich tu ped Krakovem
více než na 500 na poli zuostalo, neb sú byli n-
kteí od echuov a Moravanuov zbiti a mnozí se

sami, utíkajíce, v té ece, jenž Visla slov, ztopili.

Tu král eský jakž se dobral Krakova, ten den

ped sv. pannu Markétu všecko pedmstí okolo

msta popáliti rozkázal. Ale že tu byl veliký ne-

dostatek pokrmuov lidem i kouom, tvrtý den se

odtud hniiti musili a na jiná msta krále Polského

táhli echové, též železem a ohnm je plundrujíce,.

\' tom }Kik asu pit;ilili nkteí eští p;íni z Cech

za svým kriilem, kterýmž byl král rozkázal doma
zstati ]M"o obranu zem, ale oni jako všetení mimog

rozkaz jxina svého to sú uiniH. A pitáhšc do

Polsky, u msta, jenž Bytom slov, .slavn se po-

ložili a prvního dne všedše do msta, hodovali a

' ^ pleníce —•
* :^ pes
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veseli byli. i tancovali a nOkteí nad obyej pili.

Když se pak noc pibližovala, do svých stanuov,

jenž na polích byli, vešli a žádnu stráží se neopa-

tivše, po takových rozkošech a tancích i nemír-

ném pití upracovavše se, tvrd zesnuli. To slu-

žební krále Polského, kteíž byli nedaleko odtud páni eští

na jednom zámku, kterýž slul Bandyn, tajné se P°^'V
,

- ' a zjímaní
skrze své špehée k jich stanuom noním asem v Poišt.

piblížili, a pezvédévše je býti pitím a snem obtí-

žené, nenadále a hmotn se na n oboili, oni pak

probudivše se a nevdúce, co se dje, mnozí utíkali

a Poláci je bili a mordovali a nkteré jímali, a

zvlášt pány znamenitjší, mezi nimiž byl enk
z Lippého, kterýž byl t. . i s svým rodem nade

všecky eské i Moravské pány naj slavnjší obdržal

jméno v zboží, v maudrosti a v radd i v mužnosti

všecky jiné pány z Lippého pevyšoval, a oni jist

po králi a knížatech první slovo mli,. A skrze to ^ Lippého

ožralství a pi vci vojenské nerozšafnost a proto, byli v veii-

že sú v to vzení krále Polského vešli, tak sú sní- gm^chu pro

žení, že netoliko jiným rovni byli, ale i od jiných ožralství.

panv a rytív v malé byli vážnosti a jednakg všem

za posmch byli. Král pak eský, když o té píhod
a o jich zjímaní a vzení uslyšal, z toho byl velmi

zarmúcen, jedno pro jich neposlušenství, že sú

^enk z Lipé byl zajat pi útoku na Krakov, odváživ se staten

píliš daleko vped. Panstvo eské nebylo sice povinno za hrani-

cemi bojovati, ale uinilo tak na vyzváni Janovo. — ^ = tém
Kronika r\'.

—"*
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doma nezuostali, druhé pro jich neopatrnost, atak,

a byl umínil, dále táhnuti a králi Polskému v jeho

zemch vtší initi škody, musil toho pro tu jich

píhodu zanechati. I myslil, kterak by je z toho v-
zení vyjednal a svobodné uinil, neb jich tam bylo

všech spolu osob 76. Páni a hajtmané nkteí králi

radih, aby lidu nerozpúštl ani jeho zase obracel,

ale aby se pustil do Vtší Polsky, tam že bude moci

mnohem vtší Kazimírovi uiniti škodu a echy
své zbohatiti. A on odpovdl: ,,Moji vrní milí,

rád bych to z srdce uinil, ale obávám se, abych

tm echuom, kteíž sú v vzení krále Polského,

neuinil vtší tžkosti." I uiniv skrze to smliívu

a pokoj s Kazimírem, do ech se navrátil.

(Jiné píhody. Zatmní. Carodéjnice.'}

'!'.
1. iurci silnú mocí táhli po moi na krále Cy-

/ 312^ j^rzského a vysedavše /na beh moský, šikovali se

a pipravili tak, aby jej ven z zem vyhnali aneb

zahladili. Ale on o tom u.'-lyšav, táhl proti nim a

potkal .se s nimi velmi chtiv a ochotn, a tak je

Cyprzského .siln a mužn pobil, že jich na 10.000 na poli z-
poraženi.

^talo;* kteí sú pak k lodím dospli (okolo 300 jich

poítají), ti sú štstím dobrého vtru ujeli. Kres-

anuov pak Cyprzských v tom boji poítají, že

okolo ])Uol druhého sta zahynulo.

K. t. bisku]) Jan Olomúcký rozkázáním nkdy

Turci

od krále
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Mikuláši' Rokcanara, mštnína Pra/skrho, dosta- Klášter

.1
] I 1 • -i -1 1 1 - -i. \^ - j.' ' . , .. sv. Ducha vVl a dokonal i posvtil klášter v v etsim meste y^^g,- praze.

Pražském ležící, k poctivosti Božího milosrdenství

a sv. Duchu, ustanoviv v nm abatyši a panny zá-

kona (neb ádu) Ducha sv. Potom pak po nkterých
letech též panny pro nedostatek jich sestr toho

ádu sv. Ducha pijaly na se ád sv. Benedikta,

L. 1345. veliké pokažení na slunci i na msíci //?. js4ó\

bylo, kteréžto vci budúcí zlé znamenávaly. Jakož

pak roku toho veliké nevole a ukrutné války byly

mezi kesany a zvlášt na západ slunce. Neb Pry-

žové vtrhli do Holandy a tu v tom hrabství velikú

inili škodu a mnoho lidí zmordovali. Hrab z Ho-

landy, nemoha se tomu dívati, shromáždil lid svuoj

a potkal se s Fryzy vojensky a v tom boji ukrutn
zamordován a pi tom mnoho tisíc lidu kesan-
ského zbito od kesanuov.

T. 1. pihodilo se v Cechách, v msteku, jenž

slov Levín: Byl jeden hrní, jménem Duchá,
jenž ml ženu, kteráž slula Brodka, a ta byla žena

divných árv a kauzlv plná. Ta povst když o ní

šla, napomínána byla od knží, svých zprávcuov, žena

aby od tch ábelských vcí se zdržala a pestala, po smrti

Ona, a nkdy slíbila, ale však tajn to puosobci lidi dávila,

pestati nechtla; pakli kdy pestala, potom uhlé-

dajíci as píhodný- k tomu, zase se v to navrátila.

To dne jednoho pihodilo se jí, když byla pi svém
duchuov volání — žádný toho povdti neuml,
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odnich-li jest zadávena ili Božským dopuštním —
tu vnáhle umela. Z takové píhody nebyl jí do-

puštn poheb mezi vrnými kesany, ale tu, kdež

takové lidi pohebují, mezi cestami jest pochována.
\' tom po nkoliku dnech vidina jest, ana chodí

ve dne i v noci; a asto picházejíc mezi pastevce

na pole v divných hovad tvánosti se promujíc,
rozlin je strašila, pastýovy ovce i jiný dobytek

po polích rozhánla a nkdy v témž zpuosobii jako

prve byla, ukazovala se a tak za nkolik dní inila

lidem i hovadm nepokoj. Po tom pak noním
asem vcházela do vsí okolních, též i do téhož

msteka a tu v píbytcích lidských skrze rozliné

pistrachy^ se ukazovala a s lidmi mluvila, potom

pak i lidi dávila a nkteré chvátajíc za hrdlo, škrtila

je až do smrti. Sausedé a obyvatelé toho msteka
a týchž vsí, snesše se o to, lovka k tomu zpuo-

sobného nalezše, odkopati hrob její a zpsoby tla

jejího odkrýti a ohledati rozkázali. To když se

stalo, všickni lidé, kteíž tu pítomni byli, na to

hledli, že jest té rauchy,kterúž na hlav mla, po-

lovici sndla; ta jest z úst její krvavá vytažena.

I rozkázali sú její prsi naskrze kolem dubovým pro-

bíti, a tu se hned tak velmi z ní jako z hovada ži-

vého krev linula, že .se tomu ti pistojící všickni

divili. I kázavše ji tauž zemí zase zahrabati, odešli.

Kteráž po malém asu ješt více než prvé lidem

' -- straSidla
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se ukazovala, s lidmi mluvila, je strašila a dávila,

a po každém, kohož zadávila, skákala. I povolavše

téhož /lovka, kázali jí vykopati, i nalezli, ana ten •51-í''

kuol z sebe vyavši, v rukau drží; i rozkázali to

tlo z hrobu vytáhnauti a tu nad hrobem i s tím

kolem sp)áliti a ten praeh i popel do toho vsypati

dolu (aneb iirobu) a zakopati. A hned potud všecko

to zlé pestalo. Než za mnoho dnv jest od lidí

vidino, an se vicher na tom míst, kdež jí pálili,

a na tom hrob toí; ale taková vc nic lidem ne-

škodila.

Karel volen za krále iinskéko.}

L. 1346. /namenav papež Kliment, jenž byl t. j. J^- l'i4fJ.}

\'l., že Ludvík Bavorský, kterýž držal císaství,

nechce k žádné náprav a jiným že jest za píklad

neposlušenství, i uinil opt psaní všem volencuom,

jím písn pikazuje, ponvadž jest P. Buoh toho

Ludvíka zavrhl pro jeho neposlušenství jako krále

Saule, aby hned bez meškání i všelikteraké vý-

mluvy jiného lepšího jako Davida na místo jeho

volili. K tomu i cílj jím uložil: jestliže by do toho

asu toho tak nevykonali, že on chce sám pijeda

s nkterými dobrými kesany to tak zpsobiti a

opatiti, aby kesanstvo pod tím neádem tak ha-

nebn nehynulo. Volenci vyšlyšavše najvyžšího

biskupa kesanského vuoli, žádost i rozkaz, sjeli

1 = lhtu
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se spolu do Frankfurtu, totiž Kolínský a Treverský

arcibiskupové, králJaneský, Rudolf, kníže Sasky,

a hrab s Rajnu. Dva ovšem volenci tu neb\di,

totiž arcibiskup Mohutský a markrab Brambur-

ský. Z té píiny papež vzal jemu to arcibiskupství

a dal je jinému. Tu volenci piln a bedliv uvá-
Karei, živše zpuosob téhož Ludvíka, z skutkuov jeho to

markrabí' . ^ ^ , • it'i
Moravský, poádn vyhledali, ze jest slusne i spravedlivé, aby
ímským takovv nepoádný lovk byl s toho auadu složen.
králem "

,•,,, • ,
-i

' >

volen. Po mnohém pak a dluhem jich spolu rokovaní a

rozvažování z vuole jednostajné volili jsú za krále

ímského Karla, syna Janova, krále eského, jenž

byl markrabí Moravským, potom pak poádn i na

císaství jest volen na den sv. panny Markéty.

Karel pedeený, a se mnohými píinami vy-

mlúval, nehodným se toho duostojenství císa-

ského býti prav, ale však jsa mnohými žádostmi

tch knížat pemožen a k tomu jako bezdnj pi-

nucen, a nadto Božskému zízení nemoha odepíti,

k tomu volení musil dáti své povolení. \'šak ovšem

nechtl tomu, a])y v to tak slavné duostojenství

ml vkroiti jako pedek jeho jinudy než dvemi.

Tu hned z jeho povolení poslali jsú volenci k pa-

peži po.sly své naj vzácnjší: p. Arnošta, Pražského

arcibisku])a prvního, a Mikuláše, kníže Opavské a

Rati])orské, do Avionu, tu kdež byl papež dvorem.

Kteíž když tam pijeli, poctiv jsú od papeže^ pi-

* — proti své vli
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jati, též i od jeho kardynáluov, a zídivše poselství,

vzali listy od papeže k týmž volencuoni, tak že

Otec sv. rozkazuje, aby to Karlovo volení svuoj

prchod melo a ti arcibiskupové to aby poádn
stvrdili a jeho na království ímské pomazali a

vykonali ten všecken poádek tak, jakž náleží. A
tak se ti poslové navrátili s veselím.

{Válka ve Francii. Smrt krále Jana.y

C. t. dív, než se ti poslové ze Vlach od papeže Král Fran-

navrátili, vznikla veliká nevole mezi Edvardem, ^^^ ^H^^^Engucky
králem Englickým, a Filipem, králen Frantským, spolu váieh.

pro nezdržení njaké smlauvy, kteraužbyl perušil

král Frantský. Protož Edvardus dobyl jednaký

vší Flandr}'' proto, neb ten hrab vedle krále Frant-

ského byl na odpor témuž Edvardovi. I poslal

rychle král Frantský posly své do Lucemburku
k Janovi, králi eskému, a k Karlovi, králi ím-
skému volenému, od nich žádaje pomoci. A v tom
král Englický táhl s svým vojskem pospíchaje a

položil se u Paíže, jenž jest hlavní msto v Franské

zemi, a král Franský nesml ven vyhlédnuti. /Král /313'

pak eský a syn jeho Karel sebravše na rychlost

mnoho lidu z Cech i z Nmec, táhli Frantskému

králi na pomoc a tak v brzkém asu zpuosobil to

král Franský, že ml více lidu než král Englický.

*) = tém



392 V. HÁJEK, KRONIKA, R. 134 6

A když ten lid krále Englického tak dlúho Frant-

ski zemi plundroval, až se jím spíže nedostávalo,

i miisili se hnuti pry, jsúce hladem pinuceni a

táhli tak, jako by utíkali, až na jedno bezpené

místo mezi lesy a vodami. A král Frantský i Jan,

král eský, také i nový král ímský táhli po nich

vždycky jedním noclehem. A když bylo k tvrtému
noclehu, lid krále Frantského, neopativše se

spedu špehy a strážnými, táhli pospíchajíce beze

všeho šiku, neb se domnívali, žeby Engliští táhli

pedse a snad že utíkají. Ale oni v míst jím pí-

hodném otoivše se vozy, tu se zakopali a tu hned

šikovali se k bitv; a naped postavili více než
Bitva krále 30 000 stclcuov. A král Frantský velmi blízko
rrantskéno

. ...
s králem s svým lidem se k nim piblížil a tu porozuml,

Englickým. ^g j^j./^j ^i^g^cj^ý nechce dále utékati. I rozkázal

haufy své šikovati a hajtmané postavili naped
10.000 stelcuov a po nich 30.000 pších. A král

postaven byl mezi jízdnými, kterýchž bylo okolo

16.000. A tak stojíce již šikovaní poali se vaditi;

neb Nmci nechtli píti Francúsuom, aby oni

mli forštejt,. A to bylo tu sobotu po sv. Barto-

lomji, t. j. na (len sv. Rua^.

A když se ta bitva zaala, stelci krále Fran-

ského najj)rvé utekli, potom i pší, kterýchž na-

])onu'nal maršálek krále iMantského i jíroscbné

j)rosiI, aby se zase na\'r;itiH, ale nic j)latn() ne-

* = pednost, první místo — * - 26. srpna
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bylo, až pišlo na bitvu jízdným. A když se Fran-

cúzuoni zle vésti poalo, maršálek pedeený
s prvními bžel. A král Frantský, podržav se tu

s Cechy a Lucemburany, po malé chvíli také

za svými bžel. A když bylo oznámeno králi Ja-

novi, že již Francúzové utíkají, hajtmané radili,

aby také utekl a sob i svým poddaným aby

ži\'ot zachoval; odpovdl: ,,Toho bohdá nebude,

aby král eský utíkal! Protož tu mne vedte, kdež

najvtší bitva jest. Ale syna mého piln šette,

P. Buoh bude s námi." A když byl na to místo^ -^ Kral Jan
(kdež chtl) piveden, ekl k okolo sebe stojícím: zabit v boji.

..Napravte^ mi muoj kuo a devOg!" To když ui-

nili, on zabodl svuoj kuo a tam slepý hamtalg se

mezi své nepátely; a když byl více než jednau

smrteln postelen, upadl z svého kon. Tu pi
nm také zbiti jsii hrab z Blauzu, hrab z Ulmu,

Jindich, syn Petruov z Rožmbergka, a Jan, syn

Jindichuov z Lichtemburgka, a jiných mnoho
z panuov i z rytístva. Vidúce pak nkteí Ce-

chové, že jích král padl v tom boji a umel, aby
obau svých panuov nebyli zbaveni, syna jeho

Karla, staten bojujícího a již od nepátel ran-
ného (a nechtl a odpíral tomu) bezdn^ z toho

boje vyvedli a na bezpené místo jej pivedli.

A když se ten boj vykonal a král Englický vidl,

^ — naite — ^ = kopí — ^ = motal se — * = proti

ieho Vlili
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Že jsií jeho nepátelé všickni pry, jel tam osobné,

aby pohledl na lid zbitý; a maje zprávu, že by tu

také zahynul král eský, kázal s pilností hledati

tla jeho a uhlédav jej mezi jinými, an mrtev leží,

ssed s svého kon i pozdvihl ho sám svau rukau

Král a ka k nmu velmi žalostiv: ,,0 milý králi eský,

litova/smrti slušelo by tob jiné lože míti než tuto, že ležíš na
krále Jana. zemi," — a hned jej kázal odtud vzíti a do svého

vojska vnésti a z zbroje vypnuti. A kázal tlo jeho

poctiv ozdobiti a vézti je do Lucemburgka a

tam v kláštee P. Marie, kdež jsau bratí ádu sv.

Bened3^kta, poctiv pochovati. Také Nmcuov,
kteíž tu zbití ležali, velmi litoval, prav k ním:

,,0 vy Nmci, co jste sami nad sebau uinili, že jste

s tím králem Frantským na smrt jeli, jcšto vám
velmi malý žold dával a nikdá na vás laskav nebyl.

'

'

< Události v íši, v echách a v Tyrolsku.

y

Po té porážce tvrtého dne hnul se odtud" král

Englický s toho nu'sta a do Englantu se obrátil;

a navrátil se domiiv, toho vítzství, kteréž uinil

nad Franciizy, vden sa. Karel pak, král ímský
a císa volený, jel do ech a tu svých poslv od

ímské stolice oekával,

/lili I /K. t. také, když jsau .se již posk>vé, Arnošt

arcibiskup s jinými, od papeže navrátili a dobré

noxiny, \ii()li i ro/.ka/ <)/n;ímili Otce sv. a listy
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i bulle od nt>ho pinesli, i jel Karel s nimi až na Rajn

clo msta, jenž slov Brumap a tu sjevše se k nmu
volenci, Treverský a Kolínský arcibiskupové, jej

jsú na království ímské mazali a korunovali s ve-

likií slavností na den sv. panny Kateiny. A Ludvík

král ješt živ byl a císaství všecko držal.

asu toho podzimního Vylém z Valdeka a D- HradVaidek-

polt, jinak Teobald, z Ryžmbergka, mli mezi sebú

velikú nevoli. A Vylém Dpoltovi veliké inil

na jeho zboží škody, ale jako tajn. Dpolt uhlé-

dav as píhodný a shromáždiv nemalý poet
lidu, pitáhl non a oblehl hrad Valdek, domní-

vaje se, že tamVyléma zastihne, svého nepítele,

ale \'ylém byl na ten as na Horách Kutnách,

Dpolt kázal píke toho hradu dobývati a te-

tího dne se jeho zmocnil, a kohož na nm nalez,

všecky zjímal. A hrad vybravg, zapáliti rozkázal.

L. 1347. Karel, král ímský, cht pomstiti té <^ lS47.y

kivdy, kteráž se stala Janovi, bratru jeho, kte-

rémuž odjal Ludvík hrabství Tyrolské a nadto

i manželku jeho, a snad také, aby dal Ludvíkovi

píinu k nevoli, jel v malém potu z Cech do

T\Toli a tam shromáždiv mnoho lidu, tu zemi

kazil ohnm i meem. Též i na vinicích velikú

inil škodu, zámkuov a msteek mnoho dobyl

a podmanil je svému panování. x\le uiniv Ty-

rolským takovú škodu, z té píiny sebe samého

^ správné Bonn. -

—

^ =^ vyloupiv
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jím dviti^ nesml, ale radji jel odtud a do

Prahy se obrátil; a tu od arcibiskupa i ode všeho

stavu duchovního, též i od panuov pijat s ve-

likau radostí a poctivostí.

(^Kaple sv. Václava. eská koricna.y

^^^^'
., . t. pihodilo se, že niaký mládenec, vku

promni \u ^
_

j j

11 hrobu sv. svóho maje okolo let dvadcíti a šesti, jménem
\ acsiava.

gj-hard, syn Erharduov, mštnína na Horách

Kutnách, upadl v tžkú nemoc; a v té nemoci

maje njaké vidní, ulekl se, až onml, tak že za

20 nedlí nic nemluvil. Rodiové lítost nad ním

majíce, slíbili jej obtovati P. Bohu a sv. Vác-

slavovi. I pivedli jej do Prahy k hrobu sv. Vác-

slava a tu se za arcibiskup modlil P. Bohu se

všemi knžími, též i všecken lid tu na ten as
pítomný. A Arnošt arcibiskup, vzav hlavu sv.

Vácslava, pi pítomnosti krále ímského vstavil

jí na hlavu toho nmého, kterýž hned tu ])ro-

mluvil a velebil P. Boha a bl. Vácslava, mu-

edlníka jeho, takže .se tomu podivil král i všecken

lid, z toho cliviilu P. P)()liu vzdávaje. A od toho

asu král poal vtší a vtší milost míti k liiobu

sv. Vácslava.

T. 1. velmi snažn a piln i nákladn stavl se

* = s dvrou svíiti
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kostel Pra/.skv a král Karel kázal hledati kamení

barevného, prav, že tím chce píbytek (aneb '^'i'"^"'
' r ./ \ barevné

kaplu) SV. Vácslava ozdobiti. I nalezeno jest pod v kaple sv.

horami Krkonošskými mnoho velikých a tvrdých ^ ''oslava.

rozliných barev kamenuov, ale velmi hluboko,

a ti šlovou jaspisové. I kázal je pulerovati a pkn
vyhladiti a stny též káply jím ozdobovati.

R. t. asu letního Karel, král ímský a eský, '^i i'

shromáždiv mnoho zlatta a drahého kamení vý-

borného, i zpuosobil mistry zlatníky, rozkázav jím,

aby udlali z té první koruny královské, jenž

byla starodávním dílem dlaná, korunu nov vý-

bornú k poctivosti jemu i budúcím králm eským. •

A to všecko zlatto i drahé kamení Blance, man-

želce své, a týmž zlatníkuom poruiv, jel do Mo-

ravy, tam aby nkterých obecných vcí poídily.

A když tam dlauho prodléval, pišli jsú misti Blanka

k králové, jí oznamujíce, že se zlatta k té korun kázala dlati

,.,<. ^v-vv , v v/T Ceskau
nedostává. A ona rozváživši, ze na ten cas zad- korunu.

ného zlatta ped rukama nemá, i vzpomenuvši,

že jest ješt jedna korunka zlatta, kterúž nkdy
knížata obyej mli na hlav nositi, a ta byla

ustavin na hlav v hrob sv. Vácslava, i roz-

kázala jí vzíti a k zlatníkuom dáti k rozdláni,

kteíž z toho všeho udlali výborným dílem pe-
krásnú korunu.

Když se pak král do ech navrátil, královna

^ — uspoádal
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Blanka ukázala jemu k jeho potšení nov ko-

runu; a on uhlédav jí z toho nemálo byl vesel.

I otázal se králové, dostalo-li se zlatta ili nic?

Kteráž odpovdla: „Mnoho se nedostalo." I ekl
král: ,,Odkud jsi ten nedostatek vyplnila?" A ona

ekla: „Kázala jsem vzíti korunu knížetskú s hlavy

sv. Vácslava." Tch slov velmi se ulekl král

tak, že jednaký jako mrtvý na lavici se posadil

a ka: „Bda mn zarmúcenému lovku; mám
zármutek, že jest mi nedávno muoj milý otec za-

hynul, ješt vtší žalost z toho, že jest sv. muži

a velebnému knížeti koruna s jeho hlavy vzata;

• však sem o tom na té vší cest pemyšloval, aeho
sem jse bál, to se již pihodilo." Dvoané okolo

nho pístojící tšili ho, a zvlášt arcibiskup, pra-

více, že to všecko jina muož býti napraveno. Pi
tom, aby ten hnv mimo se pustil, a to, co man-

želka jeho z nevdomí a z nedorozumní uinila,

Kajia aby jí odpustil, prosili, kterýž ekl tak uiniti a
sv. Vácslava v .,., v--v ,. vi^ viii i ^r

,

z tvrdého ucmil. Ale ze ]iz zdi pekrásné okolo káply sv. Vac-

kamcnc. slava byly vysoko vzdlány, rozkázal druhé zdi

okolo též káply z tvrdého kamene dlati a v nich

sklcjiy tvrdé a pevné postaviti a \- iu'cli skrýše

hluboké vzdlati.

Koruna pak ta svrchu psan;i takto jest ud-
laná, jejíž zpuosob jest tento:

Najprvc jest koruna, tak jakž na zpuosob sluší

^ tém
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koniiiN- kiiilovské, z výborného zlatta udlána, Koruny

kteráž má na sob tyi lilia jako na kíž. V prvním ;,puosob se

lilium jsú tyi rubínové výborní a jedna perla vypisuje.

veliká a jeden veliký zafír a dva rubínpalasové

V druhém lilium jest sedm zafírv velikých a jeden

rubínpalas a perla veliká najvajš. V tetím lilium

jest patnáct rubínuov a mezi nimi jsú výborní

rubínpalasové a na vrchu veliká perla a uprosted

veliký zafír. V tvrtém lilium jest sedm zafíruov

velikých a tyi menší v prostedku a v zpodku

jeden rubinpalas a najvajš jedna veliká perla. Na
spojeních tch, kteíž spojují lilia, sú tyi velicí

rubínpalasové. Kíž svrchu na korun, jenž má
na sob vyezaný obraz umuení Božího, z veli-

kého zafíru. Na stranách téhož kíže dva rubín-

palasové. Na vrchu toho kíže kížek malý z za-

fíru. Na zpodku toho kíže zafír jeden dosti ve-

liký. Nad epikau pak pod kížem na lištice,

kteráž jest od prvního lilium až do kíže, jsú ti

rubínpalasové a osm smaragduov a tyi perly.

Od druhého lilium na lištice až do kíže jest pt
rubínpalasuov, šest smaragduov a tyi perly.

Od tetího lilium až do kíže na lištice jest též

pt rubínpalasuov, šest smaragduov a tyi perly.

Od tvrtého lilium až do kíže na lištice jest

šest rubínpalasuov, pt smaragdv a tyi perly;

hebíkové zlatí tyi, jimiž se zatykuje a zavírá

všecka koruna.
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/ 315 r /Jablko zlatté s kížem a sceptrum, též zlatté.

Prsten zlattý veliký a v nm veliký rubínpalas.

To všecko dal udlati Karel k svému korunování.

Summa Summa kamení v korun: rubínuov 19, rubín-
kamením p^lasuov 28, smaragduov 25, zafíruov 19, perel
v Ceske ^

koruní-. velikých 20. Summa všech kamenuov v korun

i s prstenem sto a dvanáct.

Král Kaiei T. r. Karel položil veliký sjezd v Praze a tu

Ceskau j, rozkázaní ieho sielo se mnoho lidu obojího stavu,

korunován, duchovuího i svtského, knížat, panuov a ry-

tíuov netoliko z ech, ale i z íše. A tu skrze

velebného otce Arnošta, arcibiskupa Pražského,

v kostele sv. Víta na Hrad Pražském on Karel,

král eský, slavn jest novau korunau korunován

i také Blanka, manželka jeho, v nedli ped slav-

ností P. Marie Narození. A odtu jel král i krá-

lová do msta Vtšího Pražského do jednoho

domu velikého, kterýž leží blízko káply sv. Havla

a nyní slov Stará rychta. Tu bylo mnoho ozdob

rozliných pipraveno a korteug drahých po st-

nách i po zdech pibito a tu král slavn hodoval.

Páni pak eští jeden každý vedle auadu svého,

duostojcnství i vku králi novému, na koních

drahým pikrytím pikrytých sedíce, k stolu, jakž

obyej,slaužili. A již po takovém zámutku, kterýž

byl pro smrt krále Jana, uinno pi tomto koru-

nování veliké veselé všemu lidu eskému.

> = žezlo — * — záclon, gobelín
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/Koruna pak, kteruož byl král korunován, dána / 315^

jest z ruky jeho hned po korunování sv. Vác-

slavovi, a hned aby byla na hlavu jeho vstavena.

Pi tom rozkázal král i pikázal a to svým maje- ^ Koruna

státem utvrdil, aby budúcí králové eští ne iinau,
eska aby se

' -^ J ' prelátm v
ale tau korunau byli korunováni a každý král moc dávala.

hned po svém korunování k noci aby jí dal v ruce

a v moc tem osobám kostela Pražského, totiž

dkanovi, kustošovi a sakristianovi a ty všecky

osoby aby byly osoby písežné, na to obvláštní

písahy majíce. Také aby byli praví rodilí echové,

ne odjinud aneb z cizího národa pošlí a do té
, ?f^?f >' ^ kostela Praz-

zem pišlí. A oni tu korunu hned mají vstaviti ského aby

na hlavu ddice svého a nkdy knížete, sv. Vác- ^^^

sláva, a odtud aby sata nebyla, le by mla
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králi na hlavu vstavena býti. Protož hned kázal

král kaplii a hrob sv. \'ácslava upevniti a ch-ée

železné zdlati, též i okna mežemi železnými

utvrditi. Pakli by který král (aneb kdožkoli) nechtl

toho uiniti a jím prelátuom t koruny navrátiti,

hned pro ten úinek aby v kladbu upadl tak, jakž

na to list od Klimenta Yl. vydán a to v sob šíe

ukazuje. Dále také toto král Karel pi tom asu
rozkázati a utvrditi ráil: Když by koli král nový

ml korunován bvti, ta koruna od týchž prelátuov

aby k té poteb vydána a pjena byla bez od-

poru. A on král hned po korunování má dáti za

pjení též koruny dkanovi a kapitole 300 kop

gr. . a oni tu summu mají obrátiti na stavení

aneb opravu kostela tak, jakž tíž listové na to

uinní to v sob šíe obsahují.

Klášter Po vykouáuí pak téhož korunování a toho slav-

P. Mane ^^]^q hodováuí hued nazajtí král novy vyšel za
Srn-žné. '

""xt i

bránu sv. Havla na místo, kteréž slov Na písku,

a tu založil sám svau rukau klášter k poctivosti

P. Bohu a bl. P. Maryji a postavil v nm bratí

ádu Karmelitského. A ta všecka stavení, kteráž

byla postavena na trhu k hodování královskému,

kázal jím je d;íti. A oni \u hned postaxili sob
z nho kostel devnný a dlali jiné jiotfcby

k sta\'ení kostela kamenného.
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Karlovu listina o korunovaci eské.')

1.. t. Karel, kial ímský a eský, inarkrabé

Moravský, cht tomu, aby se ty všecky vci daly

poádn, netoliko za dnuov života jeho, ale i na

asy biidiící a vné v království eském, zpuoso-

biti rozkázal list na potvrzení listu Klimenta pa-

peže arcibiskupu Pražskému, tak aby on mohl

i jeho budúcí mohli všecky krále eské mazati

a korunovati a ten auad již aby byl s arcibiskupa

Mohutského složen a vložen na arcibiskupa es-
kého, tak jakž týž list to v sob svdí a zavírá.

Kterýž jest tuto psán slovo od slova takto:

,, Karel, z Boží milosti ímskv a eský král, ,''"!^ ^\;"'^'
- • krále Kin-

markrab Moravský etc, pro budúcí té vci pa- ského, n.i

mt. Pirozená srdce našeho dobrotivost k vr- i^onmovam
kraluov

ných a nábožných Našich poctivostem užitkuom eských,

ustavinými bedlivostmi a prosbami jich Nás

k tomu vede a nutí, kolikrátkoli prozba žádajících

jest spravedlivá. \' tom \'elebností Naší úmysl

neblaudí a královskému duostojenství uiniti to

jest náležité. Ped Velebnost Naší duostojní arci-

biskup Pražský, Olomúcký, Vratislavský a Lito-

myšlský biskupové, také osvícení Jan, Korytan-

ský, Tyrolský, Gorytský hrab, bratr náš najmi-

lejší, Mikuláš Opavský a Ratiboský, Bolek Opol-

ský, Vácslav Slezský, Bolek Slezský, Kazimír

Tšínský, Jindich Saganský a Jan Slezský kní-
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Žata, Jošt z Rosmberka, Vylém z Landštajna,

Bertold a enk, bratí z Lippého, Vank a Beneš,

bratí z Vartmberka, Ješek z Michlsperku, Hynek
z Náchoda, Ješek z Vartmberka, Hynek z Sleven,

/ 316 r 01dichaJindich,synjeho, z Hradce, Ješek z Kra-

va, Štpán z Štermbergka a Jaroslav z Šterm-

bergka a jiní preláti, knížata a páni znamenití a

urození království Našeho eského, pedstúpivše

ped pítomnost Naši, Nás pokorn prosili, po-

nvadž kostel Pražský skrze najsv. Otce, pána

Klimenta, božským zpsobem papeže VI., na Naši

(když sme ješt v menším duostojenství byli)

snážnú žádost za hlavní kostel s plností práva

hlavního vyzdvižen z té píiny, aby králové eští

od toho asu sv. mazání a korunováni skrze ruce

arcibiskupa Pražského nynjšího a budúcích arci-

biskupuov Pražských na vnost aby pijímati

mohl< i >, abychom jim toho svobodn puojiti ráili

.

My pak rozváživše, kostel Pražský pedeený
kterak jest vyzdvižen a vysazen, a to jist s dob-

rým rozvážením, i jestliže by arcibiskup Mo-

hutský k kostelu Pražskému pedpovdnému
pistaupil, s strany téhož mazání a korunování,

a v to se dal, tak jakž obyej ml ped vysazením:

z té píiny nemalé bylo by arcibiskupu Pražskému

zlehení a bylo by snad srpu v cizí že vpuštní.

Rozvažujíce také nevdnosti poskvrnu, kterúž

Jindich z Wyrnburgku, nkdy arcibiskup Mo-
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hutskv. s kapitol kosteki svého, pidržujíce se

Ludvíka, nkdy Bavorského, skrze kostel ímský
tak, jakž zaslú/il, i s tmi, jenž se ho pidržali, po-

tupu uinil proti sv. ímskému kostelu a království

eskému i sv. ímskému císaství, i z té píiny
on Jindich skrze sv. kostel jest složen a potupn
odsauzen. S rozvážením a s dobrým rozmyslem

nato i s raddú nkterých krále ímského a bu-

dúcího císae volencuov a knížat nkterých Xám
na ten as písedících, z jich plné raddy povdné
království eské pívtivú pízní a milostivu po-

ctivostí, pokudž nám z božského opatení pjuje
se, slavn opatiti chtíce, na žádost povdných
prelátuov, knížat, panv a vladyk, kteréžto po-

ctivé království eského a sv. císaství vrné a

poctivé nad jiné uznavše i milovníky, k prozb,

kterúž oni tím úmyslem i z nkterých jiných píin
uinivše, Xás k tomu rozumn vedli, že sme se

k tomu dobrotiv nachýlili, aby arcibiskup Praž-

ský, kterýž jest a kterýž na budúcí as bude, krále

eské pedpovdné korunovati a na n korunu

vstavovati, také me, jablko, sceptrum i jiné

ozdoby královské jim dávati k tomu náležit

s slavností aby mohl, a oni králové na budúcí vné
asy takové korunování a koruny vstavení <s>

meem, sceptrum a jinými ozdobami královskými

tak, jakž králm náleží, z ruku téhož arcibiskupa

a budúcích jeho s náboženstvím mohli pijímati,
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tak jakž skrze Najsv. Otce, pána Našeho pede-
eného, a mazání a posvcení a jiných znameních

a slavnostech k tomu náležitých týmž králm
a arcibiskupuom Pražským i jich námstkuom
pi zvelebení a vysazení povdného kostela Praž-

ského na snažnú Naši žádost, jakž se naped píše,

puojeno, z Naší ímského kralování plnosti a

moci a Naším jistým vdomím tímto listem svo-

bodn puojujeme i také dopauštíme, každé právo

i všelikii zvyklost a obyej, kteréhož a kter3'chž

kostel aneb arcibiskup Mohutský ml nebo mli
a míti mohli až do toho asu pi korunování ped-

eených králuov, týchž králv eských, je odí-

kajíce, odvolávajíce, a jich tu moc prázdnu iníce

a ímského kralování mocí zhola odluujíce a od-

cizujíce, nad to i plností moci kralování eského
tomu chtjíce, aby takové korurí vání a ozdob

královských dávaní k arci])iskupu ;'ražskému uy-

njšímu a k jeho námstkuom budu; ím na vnost
náleželo, tak aby skrze ruce jich k runa vstavena

a ozdoby dávány byly, ne skrze arcibiskupa Mo-

hutského; a tomu dání Našemu a ustanovení aby

na o(lpf)r nebyla žádná zízení, pr;iva ani ustano-

\(iií, obyej ani jaké zvyklosti žádným oby-

ejem. ]^)yly-li sii|)ak které \'(i nkdy, ty na tento

as, jako by tuto v list tento slovo od slova vlo-

/ •<i'>^ ženy byly, rušíme, kazíme, j)rázdné a marné i-

níme a v nive obracujeme. Zádnt niu o\šein m-
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budiž slušní', toimilo našemu obdaení, puojcní

a odpuštní, oíholání, zmaení, v nive obracení,

na odpor ln'"ti; odporníci, jestliže by kteí nalezeni

byli (ehož P. I^uoh nedej), v hnév našeho ím-
ského dstojenství z té píiny aby vdali že sú

upadli a v pokutu, tak aby 1000 h. zlata istého

do Naší ímského království pokladnice vložili,

jichžto polovice Nám a námstkm^ Našim, krá-

luom ímským, do komory císaské... a druhu

polovici tm, jenž by kivdu trpli, bez odpuštní

aby položili. Tch všech vcí na svdectví a pro

jistu a celu pevnost tento list sme kázali zpso-

biti a Naší Velebností peeti pivšením utvrdili.

Svdkové pak tch vcí sú Jan Míšeský a Petcko

Lubucenský biskupové, Rudolf starší Sasky, sv.

ímského císaství maršálek, Rudolf, syn jeho,

a Rudolf z Tek, knížata, Albrecht a Valdemarus

z Anhaltu, \'oldich z Helfenštejna, Hugo z Hoen-

bergku, Frydrych z Zolerí,, Albrecht a Gun-

terus z Barbey hrabata, Jan, pán v Meckelburgku,

Krást z Hoenlochu, Jindich z Bruneku, Oldich

pán v Hanov, Jindich z Ebirštajnu, Ebirhardus

a Jindich z Walse, a Jiljí pán zRodemakyr, ím-
ského království knížata a páni.

Dán v Praze, L. P. 1347, indyku lo., 1. den

ms. záí, království našich léta 2."

= 1 nástupcm — ^ _ ^^^ Zollern (HohenzoUer)
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{Smrt císae Ludvíka.}

T. r. pi tom asu Ludvík Bavorský, kterýž

ješt držal císaství, svolati rozkázal všecka msta
a pány, kteí byli po Rajnu i v Švábích, a zvlášt

mšany z Špajru a z Štrosburgku a jiné mnohé,

i ptal se jich, jej -li mají za císae a za pána svého

ili krále echa, kteréhož sú nedávno korferštové

volili. I odpovdli sú páni i msta všecka, že jej

chtí míti za pána a za císae a že se nechtí na kor-

ferštské Karla volení ani na listy papežovy nic

obrátiti. Ludvík to slyše, byl toho velmi vden.
R. t. byly vyšly na svtlo vnov njaké knihy,

^
Knihy jg^iž sluly Confessor pacis^, kteréž byl vydal

jeden bludný lovk, kterýž v týchž knihách

položil, že císa jest vtšího duostojenství než

papež a papež že má býti pod mocí císaovu, a

jiného mnoho bludného proti ádu duchovnímu,

pi tom i rozliné neády. Když se pak o to sjeli

nkteí potestátovég a muži uení, uznavše tu býti

neád, kázali tohobludníka., ohnm spáliti, a toho

všeho pravil že odvolává. Saudcové odpovdli:
,,Takové odvolání budiž jemu k spasení" a tak

konec života vzal.

Toho také roku Karel, ímský a eský král, shro-

' Míní se kniha 'Defensor pacis' Marsilia Padovského, jenž

stál na stran císafe Ludvika proti papeži. — " = potentáti,

vladai — ^ bludae
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ináždiv vlikr \()jsk() lidu l^ranného, táhl z ecli, l-udvík,

, ^. , , ,, . ,, , , . , . X . císa vok-nv.
cnt LiKlviko\-i l5a\'()rski-mu vjeno zemecn ijin\'m umel

'

svým nepátehiom škodu initi. A když již byl s tím

lidem v Tachov, pišly jemu noviny, že Ludvík,

nepítel jeho i vší církve sv., vyjel byl z Mnichova,

msta svého, na lov do jednoho lesa, a tu zase se

navracuje, spadl s kon a upadl na jeden paez,

a od toho pádu že jest nazejtí umel. Karel to

slyše vzdechl a ka: ..Požehnaný P. Buoh, kterýž

iní divné vci sám I Budiž jemu chvála proto, že

jest mi zabránil dnes, abych nejel kesanské krve

prolevat a abych se sám nemstil nad mými ne-

pátely mii n:kú." A odtud obrátil se hned do

Rezna a tu jest pijat poctiv jako král ímský.
I pobyv tu málo, jel do Normberka a tu také /pijat -íi"

''

slavn a všickni mšané vrnost jemu slibovali.

Ale jakž on odjel, hned poslavše pro Ludvíka,

markrabí Bramburského, úhlavního krále eského
nepítele, jemu se poddali. Nkteí pak, zvlášt

emeslníci, byli k tomu vuole nedali, protož se

na své konšely zbauili a z msta svého nkolik

mnoho naj znamenitjších vyhnali. Jeden pak lo-

vk, jenž byl velmi vzáctný a znamenitý, neda-

leko od Xormbergka, jenž byl vrný Karlovi

králi, pánu svému, kázal jich tch z msta vy-

hnaných jednoho dne 50 obsiti, nkteí také

z nich sú v mst a jiní jinde zmordováni. A ti

vrní, jenž na své písahy pamatovali a v tom.
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COŽ sú Karlovi slibovali, vrn stáli, král jim po-

ctivé psaní uinil, jim z vrnosti dkuje a na asy
budúcí jim to slibuje svú milostí nahrazovati,

jakož pak tak uinil.

Od toho asu on Karel hned jezdil po mstech

íšských, od nich povinnost pijímaje, a v tom

ve všem se jemu šasn vedlo.
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