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FRANTIŠKA PRAŽsKÉHo

Kronikář Františekse narodil kolem roku 1290;vzdě|ántnabyl v Praze nebo na Vyšehradě.R. 1323byl v fumě, patrněna studiích.Pozdějise stalkaplanembiskupaJanaIÝ.
zDražic. Zemře|_ poďe neověřeného
tvrzeni_l 1362.
R. 1341začalpsát latinskyna žádostbiskupaJana IV. kroniku o třech knihách;své
vypravovánílaváza| na děiepisnézázlamy, kterébyly při pražském
kosteleaždo r. |282
(potud sahali pokračovatelé
Kosmovi). Základem mu byla kronika Zbraslavská (v. zde
su. 238n)'kterou obměňovala krátil; veďe toho vžil zpráv Letopisůčeských,Příběhů
krále Přemysla otakara II. a kroniky Dalimilovy. V ieho kroniceisou uěkterésamostatné
a velrni cennépřídavky,zejmélatřetíkniha' probíraiící|éta1333-L353,přinášíhojně
zpráv úplněnových.
Známe dvě recensekroniky. První zpracováni(začaté
r. l34I a skončené
následujícíhoroku) věnovalFrantišeksvémupříznivci biskupu Janovi IV. Později, asi v letech
l353-L354, kroniku přepracovala věnovalji císařiKarlu IV. Toho všaknemohlauspo.
kojit zvláštěpro četné
útokyna jehootceJanaLucemburského.
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biskupaJana IV. zDražic.
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JAK BYL PAN JAN Iv., PRAŽSKÝ BISKUP DVACÁTÝ SEDMÝ,
zVoLEN Z/r BISKUPA A PoSVĚCEN
Cenu věcem dodává jejich vzácnost; pročežnení v církvi božínic cennějšího
pastyře a biskupa, který jako anděl
a nic Žádoucnějšíhonad dobréhoa uŽitečného
a dowšujícívede své poddané na cestu věčnéspásy,
boží osvěcující'očišéující
staraje se o ně a rozhoduje v tom' co se přímo týká duše i těla. A o takovémse
rozumějí ona slova evangelia:''Věrný služebníka rozumný, kteréhoustarrovilPán
nad svou čeledí...Z úradkutedy božskémilosti ctihodný otec' pan Jan IV., pražský biskup dvacáqý sedmý, Syn pana Řehoře z Dtažic, za v|ády nejjasněišíhokní.
žete,pana Václava II., českého
a polskéhokrále šestého,
létaPáně tisícíhotřístého
pnmího byl zvolen pražskýmbiskupem. Při jeho volbě král se šlechtoukrálovství,
1 0 kněžstvoi lid' blahopřejícesi a jásajíce,vzdávali králi nebes přehojnédíky. A udělil pan král zvolenémubiskupovi zlatý prsten s drahocenným kamenem smaragdovýmvhodnotě osmi set hřiven a jím byl při svémposvěceníozdoben od ordináře.
Řekl také králí oldřich, probošt pražský:,,Poněvadž pan biskup pražs\ý muže
volně lovit v královských lesích, nechédovolí VašeVýsost, abych já se postaral
t 5 o zvěřinu k slavnosti zvolenéhobiskupa...Jemu všakodvětil král: ,,My sami osobně
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